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  วันที ่5 กุมภาพันธ  2559 

 

ยอด Jobless Claims สหรัฐฯ ในสัปดาหท่ีผานมาเพ่ิมข้ึนมากกวาคาด  
เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2559 กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานวา ยอดการยื่นขอรับสวัสดิการการวางงาน

ครั้งแรกของประชากรสหรฐัฯ (Jobless Claims) ในชวงสัปดาหสิ้นสุดวันท่ี 30 ม.ค. เพ่ิมข้ึนจากสัปดาหกอนหนา 
8,000 ราย อยูท่ีจํานวน 285,000 คําขอ ซ่ึงเปนการเพ่ิมข้ึนมากกวาการคาดการณของนักเศรษฐศาสตรวาจะอยูท่ี
ระดับ 280,000 คําขอ หากพิจารณายอด Jobless Claims เฉลี่ยตลอดสี่สัปดาหซ่ึงเปน ตัวชี้วัดท่ีมีความผันผวน
นอยกวายอด Jobless Claims รายสัปดาห พบวาเพ่ิมข้ึน 2,000 คําขอ อยูท่ี 284,750 คําขอ  

อนึ่ง ยอด Jobless Claims อยูในระดับต่ํากวา 300,000 ราย ซ่ึงเปนสัญญาณบงชี้ถึงความแข็งแรงของ
ตลาดแรงงาน เปนระยะเวลา 48 สัปดาหติดตอกัน ซ่ึงเปนระยะเวลายาวนานท่ีสุดนับตั้งแตป 2516 

ยอดสั่งซื้อใหมภาคการผลิต (New orders for manufactured goods) ของสหรัฐฯ 
เดือนธันวาคม 2558 ลดลงมากท่ีสุดในรอบ 1 ป  

เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2559 กระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ รายงานวา ยอดส่ังซื้อใหมภาคการผลิตของสหรัฐฯ 
(New Orders for manufactured goods) ในเดือนธ.ค. 2558 ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 2.9 ซึ่งเปนการลดลง
มากท่ีสุดนับต้ังแตเดือนธ.ค. 2557 หลังจากท่ีลดลงรอยละ 0.7 ในเดือนพ.ย. 2558 ท้ังน้ีหากไมนับรวมภาคขนสงซึ่งเปน
ภาคท่ีมีความผันผวนสูง พบวายอดส่ังซื้อภาคโรงงานของสหรฐัฯ ลดลงรอยละ 0.8 และหากพิจารณาถึงตัวเลขการ
ส่ังซื้อสินคาประเภททุนท่ีไมใชทางการทหารและไมรวมอากาศยาน (Core Capital goods) ซึ่งเปนตัวชี้วัดความมั่นใจ
และแผนการใชจายของภาคธุรกิจพบวาลดลงรอยละ 4.3 ซึ่งสวนใหญเปนการลดลงของการส่ังซื้อในหมวดเครื่องจักร
ของท่ีใชในภาคพลังงาน  

อนึ่ง ภาคการผลิตสหรัฐฯ ยังคงไดรับผลกระทบจากเงินดอลลารแข็งคา และการชะลอตัวของอุปสงคจากภาค
พลังงาน  

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขา Dallas กลาววา Fed ตองใชความอดทนในเรือ่งการ
ข้ึนดอกเบ้ีย ในขณะท่ีเศรษฐกิจโลกสงสัญญาณชะลอตัว 

เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2559 นาย Robert Kaplan ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สาขา Dallas กลาววา 
Fed ตองใชความอดทนในการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย และทําการวิเคราะหและประเมินขอมูลตางๆ อยางถี่ถวน 
เน่ืองจากมีการชะลอตัวบางสวนในเศรษฐกิจ ทามกลางภาวะตึงตัวมากขึ้นในตลาดการเงินโลกและการเติบโตของเศรษฐกิจ
นอกประเทศท่ีชะลอตัว 
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ซึ่งคํากลาวของนาย  Kaplan สอดคลองกับนาย William Dudley ประธาน Fed สาขานิวยอรก ท่ีกลาวเมื่อวานน้ี
วาสภาวะทางการเงินตึงตัวขึ้นอยางมากในชวงหลายสัปดาหท่ีผานมา นับต้ังแต Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในเดือนธ.ค. 
2558 หากภาวะตึงตัวดังกลาวยังคงดําเนินตอไป ก็จะเปนปจจัยหน่ึงท่ี Fed ควรนํามาเพื่อพจิารณาในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ในเดือนมี.ค. 2559 ท้ังน้ีจากการใหความเห็นของเจาหนาท่ี Fed ในชวงท่ีผานมา
เปนสัญญาณวาอัตราดอกเบ้ียจะอยูในระดับตํ่ายาวนานกวาท่ีคาดไว 

สหรัฐฯ และ 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกรวมลงนามความตกลง TPP 
เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2559 รัฐมนตรีจาก 12 ประเทศ ไดแก สหรัฐฯ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี 

ญี่ปุน มาเลเซีย เม็กซิโก เปรู สิงคโปร เวียดนาม และนิวซีแลนด รวมลงนามความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟก (Trans – Pacific Partnership หรือ TPP) ท่ีเมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด ซ่ึงถือเปนการ
สรางเขตการคาเสรีขนาดใหญท่ีมีขนาดเศรษฐกิจคิดเปนเกือบรอยละ 40 ของท้ังโลก ท้ังนี้ประเทศสมาชิกเหลานี้มี
เวลา 2 ป ท่ีจะใหสัตยาบันรับรองหรือคัดคานขอตกลงได และขอตกลงจะมีผลบังคับใชก็ตอเม่ืออยางนอย 6 
ประเทศท่ีมีสัดสวน GDP รวมกันคิดเปนอยางนอยรอยละ 85 ของท้ัง 12 ประเทศใหสัตยาบันรับรอง 

Morgan Stanley ปรับลดคาดการณราคานํ้ามันดิบ Brent ป 2559 อยูท่ี 29 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอบารเรล  

เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2559 Morgan Stanley ประกาศปรบัลดคาดการณราคาเฉล่ียของนํ้ามันดิบ Brent 
ในป 2559 อยูท่ี 29 เหรียญสหรัฐ/บารเรล จากเดิมคาดไวท่ีระดับ 59 ดอลลาร/บารเรล เมื่อเดือนกลางม.ค. โดย
รายงานระบุวา อุปสงคท่ีออนแอกวาคาด อุปทานท่ีสูงกวาคาด การเพิ่มขึ้นของสตอกนํ้ามัน และการ hedging ลวนเปน
ปจจัยท่ีสงผลใหราคานํ้ามันกลับเขาสูสมดุลไดลาชา  

สรุปสถานการณตลาดเงินตลาดทุนในสหรัฐฯ  
 

 ดัชนีตลาดหลักทรัพยในสหรัฐฯ ตางปรับตัวเพิ่มขึ้น 
โดยไดรับแรงสนับสนุนจากราคานํ้ามันท่ีปรับเพิ่มขึ้น 

 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง 
ท้ังน้ีขอมูลเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ สงผลใหนักลงทุนคาดวา Fed อาจ
ขึ้นอัตราดอกเบ้ียชากวาท่ีคาดไว   

 คาเงินดอลลารสหรัฐฯ ยังคงออนคาลงอีกในวันน้ี 
เน่ืองจากความหวังวา Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย
ในเดือนมี.ค. น้ี ลดลง  
 

 


