6 – 10 มิถนุ ายน 2565

HIGHLIGHTS

Covid-19: U.S. at a glance ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2565
จานวนผู้ตดิ เชื้อสะสม 85,416,943 ราย
Weekly change
0.9%

 ดัชนีเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์น้ี
- ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงที่สุดในรอบ 5 เดือน
- ยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ เดือน เม.ย. 2565 ลดลงร้อยละ 19 MoM จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนก่อน
หน้า
- ดัชนี CPI เดือน พ.ค. 2565 ขยายตัวร้อยละ 8.6 YoY สูงที่สุดในรอบ 40 ปี
 ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 2565 และปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ เหลือ
ร้อยละ 2.5

ดัชนีเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่สาคัญในสัปดาห์นี้
ตัวเลขผูข้ อสวัสดิการว่างงานครัง้ แรกในสหรัฐฯ ประจาสัปดาห์วนั ที่ 4 มิ.ย. 2565 เพิม่ ขึน้ 27,000 ราย เมื่อเทียบกับสัปดาห์
ก่อนหน้า มาอยู่ที่ 229,000 ราย ซึง่ เป็นระดับสูงทีส่ ดุ ในรอบ 5 เดือน และสูงกว่าทีน่ ักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 210,000 ราย ทั้งนี้
ปัจจัยหนึ่งมาจากการปรับค่าตามฤดูกาลเนื่องจากวันหยุด Memorial day ขณะที่ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในสัปดาห์วันที่
28 พ.ค. 2565 ยังคงอยู่ที่ 1.31 ล้านราย ซึ่งเป็นระดับต่าสุดในรอบ 53 ปี ทั้งนี้ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง แต่เริ่มส่งสัญญาณ
ชะลอตัวลง โดยบางบริษัทเริ่มประกาศหยุดรับพนักงานเพิ่ม ขณะที่บริษัทส่วนใหญ่ยังคงพยายามหาแรงงานเพื่อเติมตาแหน่งงานที่ยังคง
ว่างอยู่ อย่างไรก็ดีนักเศรษฐศาสตร์คาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ น่าจะชะลอตัวลงในอนาคตจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบีย้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทชะลอแผนการจ้างงาน
สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าในเดือน เม.ย. 2565 ลดลงร้อยละ 19 MoM สูร่ ะดับ 8.71 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากระดับสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ที่ 1.07 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือน มี.ค. 2565 เนื่องจากมูลค่าการนาเข้าลดลงร้อยละ 3.4 MoM อยู่ที่ 3.4 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ นาโดยการลดลงของการนาเข้าสินค้าอุตสาหกรรม เช่น โลหะ และเคมีภัณฑ์ และสินค้าทุน เช่น คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วน
เป็นต้น ส่วนมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 MoM อยู่ที่ 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ นาโดยการเพิ่มขึ้นของการส่งออกถั่วเหลือง
ก๊าซธรรมชาติ และเครื่องบินพาณิชย์ ทั้งนี้การขาดดุลการค้ารายเดือนของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นลงค่อนข้างผันผวน เนื่องจากการติดขัดด้าน
การขนส่ง และการขาดแคลนสินค้า อย่างไรก็ดีภาพรวมแนวโน้มการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ อยู่ในทิศทางเพิ่มขึ้น โดยสหรัฐฯ ขาดดุล
การค้าในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ดัชนี CPI ทัว่ ไปในเดือน พ.ค. 2565 ขยายตัวร้อยละ 1.0 MoM มากกว่าทีน่ ักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์วา่ จะขยายตัวร้อยละ
0.7 MoM หลังจากที่ขยายตัวร้อยละ 0.3 MoM ในเดือน เม.ย. 2565 โดยระดับราคาเพิ่มขึ้นในทุกหมวด นาโดยราคาน้ามันเชื้อเพลิง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 MoM ราคาน้ามันเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 MoM ราคารถยนต์มือสองเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 MoM ค่าเช่าที่อยู่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 MoM ขณะที่ราคาอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 MoM ส่วนดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 MoM เท่ากับเดือน
ก่อนหน้า ทั้งนี้หากเทียบรายปี ดัชนี CPI ทั่วไปในเดือน พ.ค. 2565 ขยายตัวร้อยละ 8.6 YoY ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี ขณะที่
ดัชนี CPI พื้นฐานขยายตัวร้อยละ 6.0 YoY ทั้งนีข้ ้อมูลจากดัชนี CPI บ่งชี้ว่า แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ขยายตัวเป็นวงกว้างในทุก
กลุ่มสินค้าและบริการ และอัตราเงินเฟ้อขยายตัวเร็วกว่าค่าจ้างแรงงาน โดยข้อมูลจากสานักสถิตแิ รงงานสหรัฐฯ ระบุว่า รายได้ต่อชั่วโมง
เฉลี่ยที่แท้จริงของแรงงานซึ่งปรับตามอัตราเงินเฟ้อ ลดลงร้อยละ 0.6 MoM (-3.0% YoY) ในเดือน พ.ค. 2565 อนึ่งดัชนี CPI ที่ขยายตัว
มากกว่าคาดและทาสถิติใหม่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 40 ปี ส่งผลให้นักลงทุนคาดว่า มีความเป็นไปมากขึ้นที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.75 percentage point ในการประชุมเดือน มิ.ย. 2565 โดยข้อมูลการซื้อขายพันธบัตรล่วงหน้าของ
Chicago Mercantile Exchange (CME) Group สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ร้อยละ 24.3 ที่ Fed จะปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ย 0.75 percentage point ในการประชุมเดือน มิ.ย. 2565

ธนาคารโลกเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 2565 ตา่ กว่าคาดการณ์เมือ่ เดือน ม.ค.
2565 ทีค่ าดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.1 โดยระบุว่า เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากการทาสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ทาให้แรง
กดดันด้านอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ดาเนินนโยบายการเงินเข้มงวดเร็วกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ความ
เสี่ยงขาลงเพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้น และภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานที่ยังคงมีอยู่ รวมทั้งการเพิ่มขึน้ มาก
ของราคาพลังงานส่งผลให้มีความเสี่ยงของการเกิดภาวะ stagflation ซึ่งเป็นภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอ่อนแอ แต่อัตราเงินเฟ้ออยู่
ในระดับสูง ซึ่งเป็นภาวะที่เคยเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970 สาหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 ลดลง
จากที่คาดการณ์กอ่ นหน้านี้ทรี่ ้อยละ 3.7 เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 จากการแพร่ระบาดของโควิด-19
สายพันธุ์โอไมครอนในช่วงต้นปี สภาวะทางการเงินที่ตึงตัวขึ้น และผลกระทบจากรัสเซียบุกโจมตียูเครน ทั้งนี้การปรับลดคาดการณ์
เศรษฐกิจโลกของธนาคารโลกสอดคล้องกับการปรับลดคาดการณ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ที่
ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2565 ลงเหลือร้อยละ 3.0 ต่ากว่าคาดการณ์เมื่อเดือน ธ.ค. 2564 ทีค่ าดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5 โดย
เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากการทาสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมทั้งการปิดเมืองและท่าเรือตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์
ของจีน ซึ่งกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ สาหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ OECD คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565
ลดลงจากที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 3.7

ดัชนีหลักในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ต่างปิดลดลงเมือ่ เทียบราย
สัปดาห์ ปัจจัยกดดันตลาดจากตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้นมากกว่า
คาด ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ค. 2565 ที่ขยายตัวถึงร้อยละ
8.6 YoY สูงสุดในรอบ 40 ปี ส่งผลให้นักลงทุนกังวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ
จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่าที่คาดการณ์ไว้เพื่อควบคุมอัตรา
เงินเฟ้อ
Weekly Change
- ดัชนี Dow Jones ปิดลดลงร้อยละ 4.58 ปิดที่ 31,392.79 จุด
- ดัชนี S&P500 ปิดลดลงร้อยละ 5.05 ปิดที่ 3,900.86 จุด
- ดัชนี Nasdaq ปิดลดลงร้อยละ 5.60 ปิดที่ 11,340.02 จุด


Dow Jones Index

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุก
ช่วงอายุ โดยเพิ่มขึน้ ในช่วง 9 ถึง 40 bps
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 3 เดือน เพิ่มขึ้น 18 bps อยู่ที่
ร้อยละ 1.39
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 40 bps อยู่ที่
ร้อยละ 3.06
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 19 bps อยู่ที่
ร้อยละ 3.15


ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึน้ เมื่อเทียบรายสัปดาห์ โดย Dollar
Index (DXY Index) อยู่ที่ 104.19 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.98


Dollar Index

