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  วันที ่29 กุมภาพันธ 2559 

 
GDP สหรัฐฯ ในไตรมาสท่ี 4 ป 2558 ขยายตัวรอยละ 1.0  

เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2559 สํานักวิเคราะหเศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) 
ไดประกาศตัวเลขประมาณการครั้งท่ีสอง ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศท่ีแทจริง (Real GDP) ของสหรัฐฯ     
ไตรมาสท่ี 4/2558 วาขยายตัวจากไตรมาสกอนหนาในอัตรารอยละ 1.0 ตอป ซ่ึงเปนการปรับทบทวนเพิ่มข้ึนจาก
ประมาณการเบื้องตน วา GDP ขยายตัวรอยละ 0.7 ตอป ท้ังน้ีตัวเลข GDP ในไตรมาสท่ี 3 ขยายตัวท่ีรอยละ 2.0  

สําหรับการปรับทบทวนตัวเลข Real GDP ครั้งท่ี 2 ท่ีเพิ่มข้ึนจากประมาณการเบื้องตนน้ัน เปนผลมาจาก
การปรับเพิ่มข้ึนของตัวเลขการลงทุนในสินคาคงคลังของภาคธุรกิจ และการปรับลดลงของการนําเขา อยางไรก็ตาม 
การปรับเพิ่มตัวเลข GDP ไตรมาสท่ี 4 มิไดสงผลกระทบตอภาพรวมเศรษฐกิจในป 2558 ซ่ึง GDP ขยายตัวท่ี      
รอยละ 2.4 สําหรับการปรับทบทวนตัวเลขการลงทุนในสินคาคงคลังไตรมาส 4 เพิ่มข้ึนน้ัน อาจสงผลใหธุรกิจ      
ลดการลงทุนในสินคาคงคลังลงในไตรมาสแรกของป 2559 เพื่อระบายสินคาคงคลังท่ีคางอยู   

ดัชนีรายจายเพ่ือการบริโภคสวนบุคคลของสหรัฐฯ เดือนมกราคม 2559 เพ่ิมข้ึนรอยละ 
0.5 มากกวาคาด 

เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2559 Bureau of Economic Analysis รายงานวาดัชนีรายจายเพื่อการบริโภค
สวนบุคคลของสหรัฐฯ (Personal consumption expenditures: PCE) ในเดือนม.ค. 2559 เพิ่มข้ึนรอยละ       
0.5 MoM หลังจากท่ีเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 0.1 MoM ในเดือนธ.ค. 2558 สวนรายไดสวนบุคคล (Personal 
income) เพิ่มข้ึนรอยละ 0.5 MoM โดยรายไดในหมวดคาจางและเงินเดือนเพิ่มข้ึนรอยละ 0.6 MoM  

สําหรับดัชนีราคาของการใชจายเพื่อการบริโภคสวนบุคคล (PCE prices) ซ่ึงเปนดัชนีท่ีธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ใชเปนเกณฑหลักอยางหน่ึงในการวัดอัตราเงินเฟอ เพิ่มข้ึนรอยละ 0.1 MoM หรือคิดเปนเพิ่มข้ึนรอยละ    
1.3 YoY ซ่ึงเปนการเพิ่มข้ึนรายปมากท่ีสุดนับต้ังแตเดือนต.ค. 2557 และดัชนี PCE prices ไมรวมอาหารและ
พลังงาน (Core PCE) เพิ่มข้ึนรอยละ 0.3 MoM หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 1.7 YoY ซ่ึงเปนการเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดนับต้ังแต
เดือนก.ค. 2557 อยางไรก็ตามดัชนี PCE prices อยูในระดับตํ่ากวาอัตราเงินเฟอเปาหมายของธนาคารกลางฯ       
ท่ีรอยละ 2 มาเปนเวลา 45 เดือน ติดตอกัน สวนการออมสวนบุคคล (Personal saving rate) เม่ือคิดเปนสัดสวน
ของรายไดอยูท่ีรอยละ 5.2 เทากับเดือนกอนหนา  
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ผอ. IMF และรัฐมนตรคีลังกลุม G20 เห็นพองวาการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจจําเปน
สําหรับกลุม G20 

เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2559 นาง Christine Lagarde ผูอํานวยการกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
(IMF) กลาวในงานท่ีจัดข้ึนโดย The Institute of International Finance กอนการประชุมรัฐมนตรีคลัง G20      
ณ นครเซ่ียงไฮ ประเทศจีน วา รัฐบาลของแตละประเทศควรเรงรัดการปฏิรปูตางๆ เชน การปฏิรูปดานกฎหมาย 
กระตุนการคา   การลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยี เปนตน ตามคําม่ันท่ีเคยใหไวในการประชุม G20 ในป 2557 ซ่ึง
หลายประเทศยังไมไดดําเนินการในเรื่องดังกลาว นอกจากน้ียังกลาววา ผูกําหนดนโยบายยังไมจําเปนตองออก
มาตรการใหมๆ ในขณะน้ี เพียงแตจําเปนตองทําตามคําสัญญาท่ีไดใหไว  การปฏิรูปถือเปนเรื่องสําคัญเรงดวนข้ึน
เรื่อยๆ เน่ืองจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกอยูข้ันนาผิดหวัง ประกอบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจออนแรงลงอยาง
คาดไมถึงเม่ือชวงปลายปท่ีผานมา  

นอกจากน้ีนาย Jack Lew รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ไดยํ้าวาประเทศตางๆ ใชเครื่องมือ
ดานนโยบายทุกอยางในการแกไขปญหาอุปสงคตกตํ่าในตลาดโลก และประเทศตางๆ ควรหลีกเล่ียงการแขงขันกัน
ลดคาเงินเพื่อหวังสรางความไดเปรียบในการสงออก และกลาววานโยบายแลกเปล่ียนเปนเรื่องท่ีตองมีการส่ือสารกับ
ตลาดอยางชัดเจน  

มูลคาการคาโลกในป 2558 ลดลงมากท่ีสุดนับตั้งแตวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2559 Financial Times รายงานวา มูลคาการคาโลก (เม่ือคิดเปนดอลลาร

สหรัฐฯ) ลดลงรอยละ 13.8 ในป 2558 ซ่ึงเปนการหดตัวมากท่ีสุดนับต้ังแตป 2552 โดยปจจัยหลักของการหดตัวมา
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในจีนและ emerging markets ประกอบกับความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนและ
ราคาสินคาโภคภัณฑท่ีทรุดตัวลง ท่ีสงผลใหมูลคาการนําเขาและสงออกลดลงในทุกภูมิภาคของโลกในป 2558 ท้ังน้ี
หากเปรียบเทียบการคาโลกในเชิงปริมาณ พบวาการคาโลกในป 2558 ขยายตัวรอยละ 2.5 ซ่ึงยังคงตํ่ากวา       
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกท่ีขยายตัวรอยละ 3.1 ท้ังน้ีในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจในป 2551 น้ัน การคาโลก
ขยายตัวมากถึงสองเทาของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก  

 
สรุปสถานการณตลาดเงินตลาดทุนในสหรัฐฯ 
 
 ดัชนี S&P 500 และ ดัชนี Dow Jones ปรับตัว

ลดลงเล็กนอยในวันน้ี ทามกลางการซ้ือขายท่ีผันผวน 
อยางไรก็ตาม สําหรับตลอดสัปดาห ดัชนีตลาด
หลักทรัพยเพิ่มข้ึนเปนสัปดาหท่ี 2 ติดตอกัน เน่ืองจาก
ราคานํ้ามันเริ่มมีเสถียรภาพมากข้ึน 
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัว

เพิ่มขึ้นเปนสัปดาหท่ี 2 ท้ังน้ีการปรับทบทวนตัวเลข GDP 
ประจําไตรมาส 4 เพิ่มขึ้น และดัชนีการใชจายผูบริโภคท่ี
ดีกวาคาดน้ัน  เปนปจจัยหนุนใหอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นในวันน้ี  


