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  วันที ่26 กุมภาพันธ 2559 

 
ยอดสั่งซื้อสินคาคงทนของผูผลิตสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม 2559 เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดในรอบ 
10 เดือน  

เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 U.S Department of Commerce รายงานวายอดส่ังซ้ือสินคาคงทนของ
สหรัฐฯ (Manufactured durable goods orders) ในเดือนม.ค. 2559 เพิ่มข้ึนรอยละ 4.9 MoM ซ่ึงเปน         
การเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดในรอบ 10 เดือน หลังจากท่ีลดลงรอยละ 4.6 MoM ในเดือนธ.ค. 2558 สําหรับการเพิ่มข้ึนของ
ยอดส่ังซ้ือผูผลิตในเดือนม.ค. น้ี เปนการเพิ่มข้ึนในเกือบทุกหมวด โดยเฉพาะยอดส่ังซ้ือเครื่องบินพาณิชยเพิ่มข้ึน   
รอยละ 54.2 MoM ท้ังน้ีหากไมรวมภาคการขนสงซ่ึงมีความผันผวนตามฤดูกาลพบวายอดส่ังสินคาคงทนเพิ่มข้ึน
รอยละ 1.8 MoM และหากไมรวมภาคการทหาร ยอดส่ังซ้ือสินคาคงทนเพิ่มข้ึนรอยละ 4.5 MoM  

หากพิจารณาถึงกลุม core capital good (สินคาประเภททุนไมรวมยอดส่ังซ้ือสินคาในหมวดการทหาร
และหมวดอากาศยานและช้ินสวน) ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดการลงทุนของธุรกิจ พบวายอดส่ังซ้ือสินคาของธุรกิจเพิ่มข้ึน     
รอยละ 3.9 MoM หลังจากท่ีลดลงรอยละ 3.7 MoM ในเดือนธ.ค. 2558  ท้ังน้ี รายงานยอดส่ังซ้ือสินคาคงทนท่ี
เพิ่มข้ึนลาสุดน้ี สรางความหวังวาภาคการผลิตสหรัฐฯ ท่ีชะลอตัวลงน้ัน จะเริ่มฟนตัวข้ึน 
 

ยอด Jobless Claims สหรัฐฯ ในสัปดาหท่ีผานมาเพ่ิมข้ึนมากกวาคาด  
เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานวา ยอดการย่ืนขอรับสวัสดิการ           

การวางงานครั้งแรกของประชากรสหรัฐฯ (Jobless Claims) ในชวงสัปดาหส้ินสุดวันท่ี 20 ก.พ. เพิ่มข้ึนจากสัปดาห
กอนหนา 10,000 ราย อยูท่ีจํานวน 272,000 คําขอ ซ่ึงเปนระดับท่ีสูงกวาการคาดการณของนักเศรษฐศาสตรท่ี 
270,000 คําขอ อยางไรก็ตามหากพิจารณายอด Jobless Claims เฉล่ียตลอดส่ีสัปดาหซ่ึงเปน ตัวช้ีวัดท่ีมีความผัน
ผวนนอยกวายอด Jobless Claims รายสัปดาห พบวาลดลง 1,250 คําขอ อยูท่ี 272,000 คําขอ  

อน่ึง ยอด Jobless Claims อยูในระดับตํ่ากวา 300,000 ราย ซ่ึงเปนสัญญาณบงช้ีถึงความแข็งแรงของ
ตลาดแรงงาน เปนระยะเวลา 51 สัปดาหติดตอกัน ซ่ึงเปนระยะเวลายาวนานท่ีสุดนับต้ังแตป 2516 

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาเซนตหลยุส กลาวยํ้าวา Fed ยังไมควรข้ึนอัตรา
ดอกเบ้ีย ในขณะท่ีอตัราเงินเฟอคาดการณของตลาดลดลง  

เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 นาย James Bullard ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สาขา           
St. Louis กลาวแสดงความเห็นวา Fed ยังไมควรข้ึนอัตราดอกเบี้ยในภาวะท่ี market-based inflation 
expectations มีทิศทางลดลง อยางไรก็ตามนาย Bullard เห็นวาแนวโนมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไมไดเปล่ียนแปลงไป
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มาก ซ่ึงตนยังคงคาดวาการขยายตัวของเศรษฐกิจในป 2559 จะแข็งแรงกวาปแลว และคาดวาตลาดแรงงานจะ
ยังคงปรับตัวดีข้ึน นอกจากน้ียังกลาววา หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ เผชิญกับภาวะวิกฤตท่ีรุนแรงข้ึน Fed ก็มีเครื่องมือ
ดานนโยบายอีกมากมายท่ีจะรับมือ ซ่ึง Fed ยังไมมีแนวโนมท่ีจะใชนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ แมมีกระแส
คาดการณดังกลาวเกิดข้ึนก็ตาม 
 

IMF เตือนศก. โลกอาจไมฟนตัวตามคาด พรอมกับแนะนําให G-20 มีการใชนโยบาย
สนับสนุนการเจริญเตบิโตของเศรษฐกิจและรับมือกับความเสี่ยงอยางเรงดวน 

เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดเปดเผยรายงาน "Note on 
Global Prospects and Policy Challenges" กอนท่ีรัฐมนตรีคลังและผูวาการธนาคารกลางจากกลุมประเทศ 
G20 จะเขารวมการประชุมเปนเวลา 2 วัน ท่ีประเทศจีน ในวันศุกรน้ี ระบุวา IMF อาจปรับลดคาดการณแนวโนม
เศรษฐกิจโลกลงอีก หลังจากเม่ือเดือนม.ค. 2559 IMF คาดการณวาเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวรอยละ 3.4 ในป 2559 
และรอยละ 3.6 ในป 2560 เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกฟนตัวในระดับท่ีออนแรงลงอยางตอเน่ือง ทามกลางความผัน
ผวนในตลาดการเงินและราคาสินทรัพยเส่ียงท่ีปรับตัวลดลงอยางมาก นอกจากน้ีการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและ
ความตึงเครียดใน emerging markets ช้ีใหเห็นถึงความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึน 

ท้ังน้ี IMF ระบุวา G-20 ตองวางแผนใชนโยบายการคลังท่ีเหลืออยูสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
กระตุนอุปสงค สนับสนุนการลงทุนสาธารณะและทําใหการปฏริูปดานโครงสรางครบถวนสมบูรณ   
 

กระทรวงการคลังสหรฐัฯ เตือนเปอรโตริโกอาจตองปดท่ีทําการรัฐบาล หากคองเกรสไม
อนุมัติแผนปรับโครงสรางหน้ีไดทันการ 

เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 นาย Antonio Weiss ท่ีปรึกษากระทรวงการคลังสหรัฐฯ กลาวตอ
คณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรวา เปอรโตริโกอาจตองปดท่ีทําการรัฐบาล และเผชิญกับปญหาทางกฎหมาย
ตอไปอีกยาวนาน หากสภาคองเกรสของสหรัฐฯ ไมอนุมัติแผนการปรับโครงสรางหน้ีสําหรับเปอรโตริโก ซ่ึงนาย 
Weiss สนับสนุนใหสภาคองเกรสสหรัฐฯ อนุมัติแผนปรับโครงสรางหน้ีท่ีจะชวยปองกันการปดสถานท่ีราชการใน
เปอรโตริโก ขณะท่ีจะทําใหเปอรโตริโกมีเวลาในการเจรจากับเจาหน้ีเพื่อชวยเหลือวิกฤตทางการเงินในเปอรโตริโก  
ท้ังน้ีทําเนียบขาวแถลงวา สหรัฐฯ จะเพิ่มความพยายามในการใหความชวยเหลือตอเปอรโตริโก โดยจะเรงการเบิก
จายเงินชวยเหลือประมาณ 400 ลานดอลลารสําหรับโครงการสรางถนน และสาธารณูปโภค เพื่อกระตุนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และเพื่อใหเปอรโตริโกสามารถผานพนวิกฤตเศรษฐกิจไปได 
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สรุปสถานการณตลาดเงินตลาดทุนในสหรัฐฯ 
 

 
 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพยในสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันน้ี ตามการเพิ่มขึ้นของราคานํ้ามัน  
 ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรฐัฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น แมวาราคานํ้ามนัจะฟนตัวขึ้นก็ตาม โดยอัตราผลตอบแทนของ

พันธบัตรอายุ 10 ป ลดลงอยูในระดับเกือบตํ่าสุดในปน้ี  
 ดอลลารสหรัฐฯ แข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน โดยขอมูลยอดส่ังซื้อสินคาคงทนของผูผลิตสหรัฐฯ ท่ีดีกวาคาด

ในวันน้ี สงผลใหตลาดคาดวาภาคการผลิตสหรัฐฯ จะเริ่มฟนตัว หลังจากท่ีชะลอตัวลงในไตรมาสท่ี 4 

 


