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HIGHLIGHTS

Covid-19: U.S. at a glance ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2565
จานวนผู้ตดิ เชื้อสะสม 86,124,335 ราย
Weekly change
0.8%

 ดัชนีเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์น้ี
- ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรั ฐฯ ลดลงอยู่ที่ 229,000 ราย แต่เป็นระดับที่สูงกว่าคาด
- มูลค่าการค้าปลีกสหรัฐฯ เดือน พ.ค. 2565 ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน ตรงข้ามการคาดการณ์
- ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านในเดือน พ.ค. 2565 ลดลงอย่างมาก แตะระดับตา่ สุดในรอบ 2 ปี
- ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมรวมเดือน พ.ค. 2565 เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5
 FOMC ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.75 percentage point มาอยู่ที่ร้อยละ 1.50 – 1.75 ต่อปี และส่งสัญญาณปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.50 percentage point หรือ 0.75 percentage point ในประชุมครั้งต่อไป
 ประธานาธิบดีไบเดน ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงโรงกลั่นนา้ มันรายใหญ่ในสหรัฐฯ ให้เพิ่มกาลังการผลิตและลดราคา

ดัชนีเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่สาคัญในสัปดาห์นี้
ตัวเลขผูข้ อสวัสดิการว่างงานครัง้ แรกในสหรัฐฯ ประจาสัปดาห์วนั ที่ 11 มิ.ย. 2565 ลดลง 3,000 ราย เมือ่ เทียบกับสัปดาห์กอ่ นหน้า
มาอยู่ที่ 229,000 ราย แต่ยงั เป็นระดับที่สงู กว่าทีน่ กั วิเคราะห์คาดการณ์ที่ 220,000 ราย ทั้งนี้ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกถือว่ายัง
อยู่ในระดับต่า และภาพรวมตลาดแรงงานยังคงตึงตัวมากเมื่อเทียบกับในอดีต แต่ข้อมูลผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในช่วงสัปดาห์
วันที่ 4 มิ.ย. 2565 ที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน และสัปดาห์วันที่ 11 มิ.ย. ที่ลดลงเพียงเล็กน้อย อาจเป็นสัญญาณเบื้องต้นว่า
ภาคธุรกิจเริ่มปรับลดพนักงานท่ามกลางความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวในอนาคต
ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือน พ.ค. 2565 ลดลงร้อยละ 0.3 MoM (+8.1% YoY) ซึง่ เป็นการลดลงเป็นครัง้ แรกในอบ 5 เดือน หลังจาก
ที่เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.7 MoM ในเดือนก่อนหน้า และตรงข้ามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 MoMปัจจัยหลัก
จากมูลค่าค้าปลีกหมวดรถยนต์ลดลงร้อยละ 3.5 MoM และมูลค่าค้าปลีกในหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านค้าออนไลน์ และร้านค้าปลีกทั่วไป ต่าง
ปรับตัวลดลง ขณะที่มูลค่าการค้าปลีกในหมวดปั๊มน้ามันเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 MoM เนื่องจากราคาน้ามันเบนซินปรับตัวเพิ่มขึ้น ยอดขายสินค้า
ประเภทอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 MoM หากไม่รวมหมวดปั๊มน้ามันและรถยนต์ซึ่งมีความผันผวนสูง มูลค่าการค้าปลีกเดือน พ.ค. 2565
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 MoM ทั้งนี้มูลค่าค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่ลดลง อาจเริ่มเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ระดับราคาที่เพิ่มขึ้นสูงส่งผลให้อุปสงค์ของ
ผู้บริโภคชะลอตัวลง นอกจากนี้ผู้บริโภคหันมาจับจ่ายใช้สอยในภาคบริการ เช่น การท่องเที่ยว และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ เป็นต้น
ตัวเลขการเริม่ สร้างบ้านในเดือน พ.ค. 2565 ลดลงร้อยละ 14.4 MoM (-3.5% YoY) สู่ 1.55 ล้านยูนติ ต่อปี ซึง่ เป็นระดับต่าที่สดุ
นับตั้งแต่เดือน เม.ย. 2563 และตา่ กว่าทีน่ กั วิเคราะห์คาดการณ์ทรี่ ะดับ 1.68 ล้านยูนิตต่อปี โดยการสร้างบ้านประเภท multi-family เช่น
อพารต์เมน และคอนโดมิเนียม เป็นต้น ลดลงร้อยละ 23.7 MoM (+0.6% YoY) อยู่ที่ระดับ 498,000 ยูนิตต่อปี ขณะที่การสร้างบ้านเดี่ยว
ลดลงร้อยละ 9.2 MoM (-5.3% YoY) อยู่ที่ระดับ 1.05 ล้านยูนิตต่อปี ส่วนตัวเลขขออนุญาตสร้างบ้านลดลงร้อยละ7.0 MoM
(+0.2% YoY) สู่ระดับ 1.695 ล้านยูนิตต่อปี โดยการขออนุญาตสร้างบ้านเดี่ยวลดลงร้อยละ 5.5 MoM ขณะที่การขออนุญาตสร้างบ้าน
ประเภท Multi-family ลดลงร้อยละ 9.4 MoM ทั้งนี้การก่อสร้างบ้านใหม่ในเดือน พ.ค. 2565 ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สาม และมี
แนวโน้มที่จะลดลงในอนาคต เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะชะลออุปสงค์ในตลาดบ้านทาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีความระมัดระวังมากขึ้น

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม (Industrial Production) เดือน พ.ค. 2565 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.2 MoM ตา่ กว่าทีน่ ักวิเคราะห์คาด
ว่าจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.4 MoM หลังจากทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 1.4 MoM ในเดือนก่อนหน้า โดยดัชนีผลผลิตของภาคการผลิต
(manufacturing) ลดลงร้อยละ 0.1 MoM หลังจากที่เพิ่มขึ้นติดต่อกันสามเดือนก่อนหน้า ส่วนดัชนีผลผลิตภาคเหมืองแร่เพิ่มขึ้นร้อยละ
1.3 MoM และดัชนีผลผลิตภาคสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 MoM ทั้งนี้ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมรวมในเดือน พ.ค. 2565
เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ห้า แต่ขยายตัวในอัตราที่น้อยลงมากเมื่อเทียบกับช่วงหลายเดือนก่อนหน้า ซึง่ อาจเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งชี้ว่า
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลง อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์คาดว่าภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ จะยังขยายตัวต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาด้าน
ห่วงโซ่อุปทานเริ่มคลี่คลายลง

คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) มีมติ 10 ต่อ 1 เสียง ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีก 0.75 percentage point มาอยูท่ ี่
ร้อยละ 1.50 – 1.75 ต่อปี จากเดิมร้อยละ 0.75 – 1.00 ต่อปี ซึง่ เป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาด โดยการปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยในครัง้ นี้
เป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ ต่อครัง้ มากทีส่ ุดในรอบ 28 ปี และมากกว่าที่เจ้าหน้าที่ Fed ส่วนใหญ่เคยส่งสัญญาณไว้ที่ 0.50 percentage
point โดยนาย Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ตอบคาถามต่อสื่อมวลชนว่า ข้อมูลที่ได้รับเข้ามาในช่วงก่อนการ
ประชุม โดยเฉพาะดัชนีราคาผู้บริโภค และอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ (inflation expectations) ทาให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อยังขยายตัวสูง
เกินไป และ Fed จาเป็นต้องทาให้อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง ทั้งนี้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.75 percentage point เป็นอัตราที่
สูงกว่าปกติ และไม่คาดว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยถึง 0.75 percentage point จะกลายเป็นเรื่องปกติ ทั้งนี้นาย Powell คาดว่าน่าจะมี
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.50 percentage point หรือ 0.75 percentage point ในการประชุมครั้งถัดไป อย่างไรก็ดีการ
ตัดสินใจเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง และขึ้นอยู่กับข้อมูล ซึง่ Fed จะยังคงสื่อสารความ
คิดเห็นของ Fed ให้ตลาดรับรู้อย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทาได้ นอกจากนี้นาย Powell ยังกล่าวถึงเรื่องอัตราเงินเฟ้อว่า ขณะนี้อัตราเงิน
เฟ้อขยายตัวอยู่ในระดับสูงเกินไป และเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งที่ Fed ต้องทาให้อัตราเงินเฟ้อปรับลดลงเพื่อให้ตลาดแรงงานแข็งแกร่ง
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ Fed คาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะช่วยชะลออุปสงค์และทาให้อัตราเงินเฟ้อลดลง อย่างไรก็ดี มี
ปัจจัยอื่นๆ หลายปัจจัยที่ทาให้อัตราเงินเฟ้อขยายตัวสูงขึ้น เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาน้ามันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ
เพิ่มขึ้นมาก และการล็อกดาวน์ในจีนที่ส่งผลให้ความชะงักงันด้านอุปทานยืดเยื้อออกไปอีก ซึ่ง Fed ไม่สามารถควบคุมทุกปัจจัยที่จะ
ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อได้
ประธานาธิบดีไบเดน ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงบรรดาโรงกลัน่ นา้ มันรายใหญ่ 7 บริษัทในสหรัฐฯ เช่น บริษทั Exxon Mobil Corp. บริษัท BP
และบริษทั Shell เป็นต้น เรียกร้องให้โรงกลัน่ นา้ มันเพิม่ กาลังการผลิตและลดราคา โดยระบุวา่ นับตัง้ แต่ต้นปี 2565 กาไรจากการกลั่น
นา้ มันเบนซินและดีเซลเพิม่ ขึน้ ถึง 3 เท่า และขณะนีก้ าลังแตะระดับสูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ แต่ภาระกลับตกอยูก่ บั ครอบครัวชาวอเมริกนั ซึง่
ถือเป็นสิง่ ที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งนีโ้ รงกลั่นน้ามันในสหรัฐฯ ได้ลดลงกาลังการผลิตลงนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนอยู่ในระดับ
ต่าสุดในรอบกว่าครึ่งทศวรรษ ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัย แต่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้บริษัทต้องร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไข โดยดาเนินการ
ทันทีเพื่อเพิ่มปริมาณน้ามันเบนซิน ดีเซล และผลิตภัณฑ์น้ามันกลั่นประเภทอื่นๆ ทั้งนีร้ ัฐบาลเตรียมใช้เครื่องมือทุกอย่างเพื่อเพิ่มการผลิต
น้ามันและความสามารถในการกลั่นน้ามันของสหรัฐฯ ในระยะใกล้นี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกภูมิภาคจะมีอุปทานน้ามันเพียงพอ โดยสิ่งที่
รัฐบาลได้ดาเนินการแล้ว เช่น การปล่อยน้ามันในคลังสารองน้ามันทางกลยุทธ์จานวนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ และการเพิ่มการเข้าถึง
น้ามันเบนซินที่ผสมอีธานอลสูง เป็นต้น นอกจากนีจ้ ดหมายได้กล่าวว่า สงครามทีป่ ระธานาธิบดี Vladimir Putin ของรัสเซียได้ก่อขึ้นทา
ให้อุปทานน้ามันของโลกติดขัดและผลักให้ราคาน้ามันเพิ่มขึ้น ซึ่งสร้างความยากลาบากต่อครอบครัวชาวอเมริกัน

ดัชนีหลักในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ต่างปิดลดลงเมือ่ เทียบราย
สัปดาห์ โดยดัชนี S&P 500 ลดลงรายสัปดาห์มากทีส่ ดุ นับตัง้ แต่เดือนมี.ค.
2563 โดยนักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย หลังจาก
ธนาคารกลางหลายแห่งต่างปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
Weekly Change
- ดัชนี Dow Jones ปิดลดลงร้อยละ 4.79 ปิดที่ 29,888.78 จุด
- ดัชนี S&P500 ปิดลดลงร้อยละ 5.79 ปิดที่ 3,674.84 จุด
- ดัชนี Nasdaq ปิดลดลงร้อยละ 4.78 ปิดที่ 10,798.35 จุด


Dow Jones Index

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุก
ช่วงอายุ โดยเพิ่มขึน้ ในช่วง 5 ถึง 28 bps
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 3 เดือน เพิ่มขึ้น 24 bps อยู่ที่
ร้อยละ 1.63
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 11 bps อยู่ที่
ร้อยละ 3.17
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 10 bps อยู่ที่
ร้อยละ 3.25


ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึน้ เมื่อเทียบรายสัปดาห์ โดย Dollar
Index (DXY Index) อยู่ที่ 104.66 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.45


Dollar Index

