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  วันที ่2 กุมภาพันธ  2559 

ดัชนีรายจายเพื่อการบริโภคสวนบคุคลของสหรัฐฯ เดือนธนัวาคม 2558 ไมเปลีย่นแปลง 
อัตราการออมเพิม่ขึน้อยูในระดับสูงสดุในรอบ 3 ป  

เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559 Bureau of Economic Analysis รายงานวาดัชนีรายจายเพ่ือการบริโภค
สวนบุคคลของสหรัฐฯ (Personal consumption expenditures: PCE) ในเดือนธ.ค. 2558 ไมเปลี่ยนแปลง 
หลังจากท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.5 MoM ในเดือนพ.ย. สวนรายไดสวนบุคคล (Personal income) เพ่ิมข้ึนรอยละ      
0.3 MoM โดยรายไดในหมวดคาจางและเงินเดือนเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.2 MoM  

สําหรับดัชนีราคาของการใชจายเพ่ือการบริโภคสวนบุคคล (PCE prices) ซ่ึงเปนดัชนีท่ีธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ใชเปนเกณฑหลักอยางหนึ่งในการวัดอัตราเงินเฟอ ลดลงรอยละ 0.1 MoM แตคิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ       
0.6 YoY และดัชนี PCE prices ไมรวมอาหารและพลังงาน (Core PCE) ไมเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ          
1.4 YoY ท้ังนี้ดัชนี PCE prices อยูในระดับต่ํากวาอัตราเงินเฟอเปาหมายของธนาคารกลางฯ ท่ีรอยละ 2 มาเปน
เวลา 44 เดือน ติดตอกัน  

การออมสวนบุคคล (Personal saving rate) เม่ือคิดเปนสัดสวนของรายไดอยูท่ีรอยละ 5.5 ซ่ึงเปนระดับ
สูงสุดนับตั้งแตเดือนธ.ค. 2555 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูบริโภคมีความระมัดระวังดานการใชจาย อยางไรก็ตาม          
นักเศรษฐศาสตรคาดวารายไดผูบรโิภคและตลาดแรงงานท่ีปรับตัวดีข้ึน จะชวยกระตุนการใชจายและผลักดันให
เศรษฐกิจขยายตัวไดมากกวารอยละ 2 ในไตรมาสแรกของปนี้  

ดัชน ีISM Manufacturing Index ของสหรฐัฯ เดือนมกราคม 2559 หดตวัเปนเดือนท่ี 4 
ติดตอกัน  

เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559 สถาบัน Institute for Supply Management (ISM) ประกาศวาดัชนี PMI 
ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือนม.ค. 2559 อยูท่ีระดับ 48.2 เพ่ิมข้ึนจาก 48.0 ในเดือนธ.ค. 2558 ซ่ึงดัชนี PMI ท่ี
ต่ํากวา 50 บงชี้วากิจกรรมการผลิตหดตัวจากเดือนกอนหนา ท้ังนี้ในเดือนม.ค. 2559 ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ
สหรัฐฯ อยูในระดับต่ํากวา 50 ติดตอกันเปนเดือนท่ี 4  

ภาคการผลิตสหรัฐฯ ซ่ึงคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 12 ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออนแอลงในชวงหลาย
เดือนท่ีผานมา โดยการแข็งคาของเงินดอลลารประกอบกับอุปสงคจากตางประเทศชะลอตัวเปนปจจัยฉุดรั้ง       
การสงออกของสหรัฐฯ นอกจากนี้ราคาน้ํามันท่ีถูกลงสงผลใหธุรกิจในภาคพลังงานลดการลงทุนในเครื่องจักรและ
อุปกรณ 
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คาใชจายดานการกอสรางของสหรฐัฯ ในเดือนธนัวาคม 2558 เพิ่มขึน้นอยกวาคาด   
เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559 กระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ ไดรายงานวา การใชจายดานการกอสรางของ

สหรัฐฯ ในเดือนธ.ค. 2558 เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.1 MoM ซ่ึงเปนการเพ่ิมข้ึนนอยกวาการคาดหมายของ                 
นักเศรษฐศาสตรท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.6 หลังจากท่ีลดลงรอยละ 0.6 MoM ในเดือนพ.ย. ท้ังนี้การกอสรางท่ี
มิใชท่ีอยูอาศัยของภาคเอกชนลดลงรอยละ 2.1 MoM หลังจากท่ีลดลงรอยละ 0.2 MoM ในเดือนพ.ย. ซ่ึงบงชี้ถึง
ความไมม่ันใจและการตัดลดคาใชจายของภาคธุรกิจ อยางไรก็ตามการกอสรางท่ีอยูอาศัยยังคงขยายตัวอยาง
แข็งแรง ซ่ึงภาคท่ีอยูอาศัยนาจะยังเปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสําคัญหนึ่งในป 2559   

ธนาคารกลางสหรฐัฯ ประกาศ scenarios สาํหรบัทดสอบภาวะวกิฤต 33 แบงกใหญ  
เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2559 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ไดเปดเผย scenarios สําหรับการทดสอบภาวะ

วิกฤต (Stress Test) ประจําปของธนาคารรายใหญ 33 แหง เพ่ือประเมินวาธนาคารเหลานี้จะสามารถรับมือไดมาก
นอยเพียงใดเม่ือเกิดภาวะวิกฤต สําหรับ scenarios ท่ีใชในการทดสอบในป 2559 ไดแก ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย 
อัตราวางงานในสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนเปนสองเทาอยูท่ีรอยละ 10 เกิดภาวะเงินฝดระดับปานกลาง และพันธบัตรรัฐบาล
ระยะสั้นของสหรัฐฯ มีอัตราผลตอบแทนติดลบ เปนตน ซ่ึงการทดสอบดังกลาวมีเปาหมายท่ีจะปองกันไมใหเกิด
วิกฤตการณทางการเงินเชนเดียวกับเม่ือป 2551 โดย Fed ใชการทดสอบภาวะวิกฤตเพ่ือผลักดันสถาบันการเงินให
เพ่ิมเงินทุนกันชน (capital buffer) ซ่ึงหากสถาบันการเงินใดไมผานการทดสอบก็จะไมไดรับอนุญาตใหซ้ือคืนหุน
หรือเพ่ิมการจายเงินปนผล ท้ังนีธ้นาคารรายใหญท้ัง 33 แหง มีกําหนดตองยื่นแผนเงินทุน และ Fed จะเปดเผยผล
การทดสอบภาวะวิกฤตกอนสิ้นเดือนมิ.ย. 2559 

รองประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ เห็นวาเปนการเรว็เกนิไปท่ีจะตัดสนิวาความผันผวนใน
ตลาดจะสงผลกระทบตอเศรษฐกจิและนโยบายของสหรฐัฯ อยางไร  

เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559 นาย Stanley Fischer รองประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ไดใหสัมภาษณวา
เปนการเร็วเกินไปท่ีจะตัดสินวาความผันผวนในตลาดจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและนโยบายของสหรัฐฯ อยางไร 
ท้ังนี้ผูกําหนดนโยบายยังไมสามารถตอบไดวาจะมีการข้ึนอัตราดอกเบี้ยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ครั้งตอไปในเดือนมี.ค. หรือไม อยางไรก็ตาม นาย Fischer กลาววาจากภาวะตึงเครียดทางการเงินยังคงอยูตอไป 
อาจสงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและเงินเฟอในสหรัฐฯ นอกจากนี้ นาย Fischer 
ยังมีความเห็นวาหากธนาคารกลางสหรัฐฯ ยอมใหอัตราวางงานลดลงต่ํากวาระดับปกติระยะยาว อาจชวยใหเงินเฟอ
กลับเขาสูเปาหมายท่ีรอยละ 2 ไดเร็วข้ึน  
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สรุปสถานการณตลาดเงินตลาดทุนในสหรฐัฯ  
 

 
 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพยในสหรัฐฯ ปดตลาดเปล่ียนแปลงเล็กนอย ท้ังน้ีดัชนีตลาดหลักทรัพยตางลดลงในชวงเชา

ตามการลดลงของราคานํ้ามัน และการเปดเผยตัวเลขภาคการผลิตของจีนท่ีออนแอ อยางไรก็ตาม ดัชนีตลาด
หลักทรัพยปรับเพิ่มขึ้นในชวงบาย โดยหุนของ Facebook และ Alphabet ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางแข็งแรง  

 ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง หลังจากท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้นมากในสัปดาหท่ีผานมา   
 ดัชนีคาเงินดอลลารสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับตะกรา 6 สกุลเงินหลัก ออนคาลงรอยละ 0.62 อยูท่ี 98.989 โดยนัก

ลงทุนคาดวาธนาคารกลางสหรัฐฯ ไมนาจะปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในปน้ีไดรวดเร็วตามท่ีไดคาดการณไว 
เน่ืองจากขอมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีออนแอ  
 
 

 


	เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้เปิดเผย scenarios สำหรับการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ประจำปีของธนาคารรายใหญ่ 33 แห่ง เพื่อประเมินว่าธนาคารเหล่านี้จะสามารถรับมือได้มากน้อยเพียงใดเมื่อเกิดภาวะวิกฤต สำหรับ scenarios ที่ใช้ในการทดส...

