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  วันที ่19 กุมภาพันธ 2559 

 
รายงานผลการประชุม FOMC เมื่อเดือนม.ค. บงช้ีถึงความวิตกวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ มี
ความเสี่ยงขาลงมากข้ึน 

เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2559 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ไดเปดเผยรายงานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ครั้งลาสุดเม่ือเดือนม.ค. สะทอนใหเห็นวาคณะกรรมการฯ บางทานมี   
ความกังวลวาราคาน้ํามันท่ีลดลงและความปนปวนของตลาดการเงินท่ัวโลกไดกอความเสี่ยงชวงขาลงมากข้ึนตอ
แนวโนมเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยตามรายงานระบุวา เจาหนาท่ีเห็นพองกันวามีความไมแนนอนเพ่ิมมากข้ึน และ
สถานการณดังกลาวกําลังเพ่ิมความเสี่ยงชวงขาลงตอแนวโนมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซ่ึงเจาหนาท่ี Fed สวนใหญตั้ง
ขอสังเกตถึงสัญญาณเก่ียวกับภาวะทางการเงินท่ีตึงตัวข้ึนในสหรัฐฯ โดยระบุถึงการลดลงของราคาหุน การแข็งคา
ตอเนื่องของดอลลารสหรัฐฯ และความผันผวนมากข้ึนในตลาดการเงิน ซ่ึง Fed ระบุวากําลังจับตาดูสถานการณ
เศรษฐกิจและการเงินท่ัวโลก และมีการประเมินผลกระทบตอตลาดแรงงานและเงินเฟอ 

นักเศรษฐศาสตรสวนใหญเชื่อวาความเสี่ยงชวงขาลงท่ีเพ่ิมข้ึนตอเศรษฐกิจสหรัฐฯ ลดความเปนไปไดใน  
การปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินครั้งหนาในเดือนมี.ค. 2559 
 

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาเซนตหลยุส เห็นวา Fed ไมควรรีบปรับข้ึนดอกเบ้ีย
ในขณะน้ี 

เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2559 นาย James Bullard ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สาขา        
เซนตหลุยส กลาววา Fed ไมควรเรงรีบปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้ ทามกลางตลาดการเงินท่ีกําลังย่ําแยและ       
ความผันผวนท่ัวโลก ท้ังนี้ นาย Bullard ไดแสดงถึงความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟอคาดการณท่ีลดลงตอเนื่อง       
และกลาววาการข้ึนอัตราดอกเบี้ยในสถานการณท่ีอัตราเงินเฟอยังคงหางจากเปาหมายท่ีรอยละ 2 มากนั้น เสี่ยงตอ
ความนาเชื่อถือของ Fed  

อนึ่งในปท่ีผานมา นาย Bullard สนับสนุนการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอด ซ่ึงการแสดงความเห็น  
ใหชะลอการข้ึนอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ ย้ําใหเห็นถึงความกังวลของเจาหนาท่ี Fed ถึงเรื่องสถานการณความผันผวน
ทางเศรษฐกิจท่ัวโลกท่ีอาจกอความเสี่ยงชวงขาลงมากข้ึนตอแนวโนมเศรษฐกิจสหรัฐฯ  
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ยอด Jobless Claims สหรัฐฯ ในสัปดาหท่ีผานมาลดลงมากกวาคาด  
เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559 กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานวา ยอดการยื่นขอรับสวัสดิการ          

การวางงานครั้งแรกของประชากรสหรัฐฯ (Jobless Claims) ในชวงสัปดาหสิ้นสุดวันท่ี 13 ก.พ. ลดลงจากสัปดาห
กอนหนา 7,000 คําขอ อยูท่ีจํานวน 262,000 คําขอ ซ่ึงเปนระดับท่ีต่ํากวาการคาดการณของนักเศรษฐศาสตรวาจะ
อยูท่ีระดับ 269,000 คําขอ หากพิจารณายอด Jobless Claims เฉลี่ยตลอดสี่สัปดาหซ่ึงเปน ตัวชี้วัดท่ีมี         
ความผันผวนนอยกวายอด Jobless Claims รายสัปดาห พบวาลดลง 8,000 คําขอ อยูท่ี 273,250 คําขอ  

อนึ่ง ยอด Jobless Claims อยูในระดับต่ํากวา 300,000 ราย ซ่ึงเปนสัญญาณบงชี้ถึงความแข็งแรงของ
ตลาดแรงงาน เปนระยะเวลา 50 สัปดาหติดตอกัน ซ่ึงเปนระยะเวลายาวนานท่ีสุดนับตั้งแตป 2516 
 

OECD ปรับลดคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจโลกป 2559 ลงอยูท่ีรอยละ 3.0 พรอมท้ัง
เตือนความเสี่ยงตางๆ ท่ีกําลังเพ่ิมข้ึน 

เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559 Organization for Economic Co-operation and Development; 
OECD ประกาศปรับลดแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2559 ลงอยูท่ีรอยละ 3.0 เทากับการขยายตัว
ในป 2558 ซ่ึงลดลงจากคาดการณในเดือนพ.ย. วาเศรษฐกิจจะขยายตัวรอยละ 3.3 ท้ังนี้การปรับลดคาดการณ
ดังกลาว บงชี้ถึงการชะลอตัวในประเทศ emerging markets และประเทศท่ีพัฒนาแลว รวมท้ังความผันผวนใน
ตลาดการเงิน 

นอกจากนี้ในรายงานแนวโนมเศรษฐกิจโลก OECD ยังเตือนวาเสถียรภาพของระบบการเงินโลกยังคงเผชิญ  
ความเสี่ยงอยางมาก โดยประเทศ emerging markets บางประเทศ มีความออนไหวตอการเคลื่อนไหวของ      
อัตราแลกเปลี่ยนอยางรุนแรง เนื่องจากมีหนี้สกุลเงินตางประเทศอยูมาก ในขณะท่ีตลาดหลักทรัพยท่ัวโลกทรุดตัวลง
ในปนี้ทามกลางความกังวลถึงเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และการลดลงอยางมากของราคาน้ํามัน ท้ังนี้ 
OECD เรียกรองใหประเทศตางๆ ใชนโยบายการคลงัและปฏิรูปโครงสรางเพ่ือกระตุนอุปสงคและการขยายตัว 
เนื่องจากการใชนโยบายการเงินเพียงอยางเดียวจะไมไดผล  

OECD ไดปรับลดแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในป 2559 ลงอยูท่ีรอยละ 2.0 ลดลงจากเดิม
ท่ีรอยละ 2.5 ปรับลดแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนลงอยูท่ีรอยละ 1.4 จากเดิมท่ีรอยละ 1.8      
อยางไรก็ตาม คงคาดการณแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนอยูท่ีรอยละ 6.5 

 
ผลการประชุมสุดยอดผูนําสหรัฐฯ - อาเซียน  

เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2559 ทําเนียบขาวไดเปดเผยแถลงการณรวมการประชุม U.S.-ASEAN Special 
Leaders’ Summit ซ่ึงเปนการประชุมพิเศษระหวางผูนําสหรัฐฯ และอีก 10 ประเทศอาเซียน ระหวางวันท่ี 15-16 
ก.พ. 2559 ซ่ึงสรุปวา ผูนําไดหารือและเห็นพองกันในประเด็นความรวมมือดานเศรษฐกิจ การลงทุน โดยไดเนนย้ํา
เรื่องหลักการท่ีมีความสําคัญตอการคาและการลงทุนไดแก นิติรัฐ ธรรมาภิบาล การปกปองทรัพยสินทางปญญา 
การคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การไหลเวียนอยางอิสระของขอมูลขาวสาร รวมถึงการลงทุนในขนาดเล็กและขนาด
กลาง และการลงทุนในดานการศึกษาสําหรับคนรุนใหม นอกจากนี้ยังกลาวถึงการสงเสริม การปกปองสิทธมินุษยชน
และเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน การสงเสริมความอดทนอดกลั้น และคุมครองสิ่งแวดลอม การตระหนักถึงปญหาการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเชื่อมโยงคนรุนใหมในภูมิภาค รวมไปถึงการแกปญหาการคามนุษย การกอ
การราย การคายาเสพติด การประมงท่ีผิดกฎหมาย การลักลอบคาไมและสัตวปา และเนนย้ําถึงการสรางความ
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ม่ันคงในโลกไซเบอร รวมถึงย้ําเรื่องการแกปญหาความขัดแยงอยางสันติโดยเคารพหลักกฎหมายระหวางประเทศ
และรวมถึงการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

โอบามาเตรียมเยือนคิวบาในวันท่ี 21-22 มีนาคม 2559  
เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559 ทําเนียบขาวเปดเผยวา ประธานาธิบดีบารัค โอบามาจะเดินทางเยือนคิวบา

ในวันท่ี 21-22 มี.ค. 2559 และจะพบปะกับประธานาธิบดี Raul Castro ของคิวบา และผูประกอบการรวมท้ัง
สมาคมตางๆ ของคิวบา ซ่ึงประธานาธิบดีโอบามาระบุวา การเดินทางดังกลาวมีข้ึนเพ่ือยกระดับความสัมพันธ
ระหวางสหรัฐฯ และคิวบา รวมท้ังพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชาวคิวบา และกลาววาถึงแมสหรัฐและคิวบายังคงมี
ความเห็นท่ีแตกตางกันในบางเรื่อง แตก็ไดมีความคืบหนาในการพัฒนาความสัมพันธกลับสูระดับปกติ 
อนึ่งการเดินทางของประธานาธิบดีโอบามาในครั้งนี้ จะเปนครั้งแรกในรอบกวา 88 ปท่ีประธานาธิบดีสหรัฐฯ ท่ียังคง
อยูในตําแหนงเดินทางเยือนคิวบา หลังจากท่ีประธานาธิบดี Calvin Coolidge เดินทางเยือนคิวบาในป 2471 
 

สรุปสถานการณตลาดเงินตลาดทุนในสหรัฐฯ 

 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพยในสหรัฐฯ ปดตลาดลดลง หลังจากท่ีเพิ่มขึ้นติดตอกัน 3 วันทําการกอนหนาน้ี โดยราคา

หุนของบริษัท Wal-Mart ลดลงหลังจากการเปดเผยผลประกอบการท่ีสรางความผิดหวัง รวมถึงราคานํ้ามันท่ีกลับมา
ลดลงอีกในวันน้ี 
 ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากเกิดแรงเทขายในตลาดหลักทรัพย  
 ดอลลารสหรัฐฯ แข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินยูโร เน่ืองจากมีการคาดการณวาธนาคารกลางยุโรปจะเพิ่ม

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจในเดือนมีนาคม  
 

 


