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  วันที ่4 มีนาคม 2559 

 
ยอด Jobless Claims สหรัฐฯ ในสัปดาหท่ีผานมาเพ่ิมข้ึนมากกวาคาด  

เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2559 กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานวา ยอดการย่ืนขอรับสวัสดิการ การวางงาน
ครั้งแรกของประชากรสหรัฐฯ (Jobless Claims) ในชวงสัปดาหส้ินสุดวันท่ี 27 ก.พ. เพิ่มข้ึนจากสัปดาหกอนหนา 
6,000 คําขอ อยูท่ีจํานวน 278,000 คําขอ ซ่ึงเปนระดับท่ีสูงกวาการคาดการณของนักเศรษฐศาสตรท่ีระดับ 
270,000 คําขอ อยางไรก็ตามหากพิจารณายอด Jobless Claims เฉล่ียตลอดส่ีสัปดาหซ่ึงเปน ตัวช้ีวัดท่ีมี        
ความผันผวนนอยกวายอด Jobless Claims รายสัปดาห พบวาลดลง 1,750 คําขอ อยูท่ี 270,250 คําขอ  

อน่ึง ยอด Jobless Claims อยูในระดับตํ่ากวา 300,000 ราย ซ่ึงเปนสัญญาณบงช้ีถึงความแข็งแรงของ
ตลาดแรงงาน เปนระยะเวลา 52 สัปดาหติดตอกัน ซ่ึงเปนระยะเวลายาวนานท่ีสุดนับต้ังแตป 2516 
 

ยอดสั่งซื้อใหมภาคการผลิต (New orders for manufactured goods) ของสหรัฐฯ 
เดือนมกราคม 2559 เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดในรอบ 7 เดอืน  

เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2559 กระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ รายงานวา ยอดส่ังซื้อใหมภาคการผลิตของสหรัฐฯ (New 
Orders for manufactured goods) ในเดือนม.ค. 2559 เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 1.6 MoM ซึ่งเปน       
การเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดนับต้ังแตเดือนมิ.ย. 2558 หลังจากท่ีลดลงติดตอกัน 2 เดือนกอนหนา อยางไรก็ตาม ปจจัยหลักของ
การฟนตัวของยอดส่ังซื้อใหมภาคการผลิตในเดือนม.ค. มาจากยอดส่ังซื้อเครื่องบินพาณิชยและเครื่องบินทางการทหาร
ท่ีเพิ่มขึ้นรอยละ 54.4 และรอยละ 85.2 ตามลําดับ ท้ังน้ีหากไมนับรวมภาคขนสงซึ่งเปนภาคท่ีมีความผันผวนสูง พบวา
ยอดส่ังซื้อภาคโรงงานของสหรฐัฯ ลดลงรอยละ 0.2 MoM หากพิจารณาถึงตัวเลขการส่ังซื้อสินคาประเภททุนท่ีไมใช
ทางการทหารและไมรวมอากาศยาน (Core Capital goods) ซึ่งเปนตัวชี้วัดความมั่นใจและแผนการใชจายของ      
ภาคธุรกิจพบวาเพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 MoM ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดนับต้ังแตเดือนมิ.ย. 2557 หลังจากท่ีลดลงรอยละ 
3.5 MoM ในเดือนธ.ค. 2558  
 

ISM Non-Manufacturing Index ของสหรฐัฯ เดือนกุมภาพันธ 2559 ลดลง บงช้ีภาค
บริการสหรัฐฯ ขยายตัวต่ําสุดในรอบ 2 ป 

เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2559 สถาบัน Institute for Supply Management ประกาศตัวเลข Non-
Manufacturing Index (NMI) ซึ่งเปนดัชนีผูจัดการฝายซื้อของธุรกิจท่ีมิใชการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือนก.พ. 2559 วา
ลดลงอยูท่ีระดับ 53.4 ซึ่งเปนระดับตํ่าท่ีสุดนับต้ังแตเดือนก.พ. 2557 จากเดิม 53.5 ในเดือนม.ค. 2559 อยางไรก็ตาม
ตัวเลขดัชนีท่ีมากกวา 50 บงช้ีถึงการขยายตัวของกิจกรรมในภาคบริการของสหรัฐฯ ท้ังน้ีรายงาน ISM ระบุวาจาก    
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การสํารวจ ผูจัดการฝายซื้อสวนใหญยังมีความเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโนมเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยรวม แตดัชนี NMI 
เดือนก.พ. ท่ีลดลงจากเดือนกอนหนาเล็กนอย มาจากดัชนีการจางงานลดลงตํ่ากวา 50 เปนครั้งแรกในรอบ 2 ป  
 

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขา Dallas กลาววา Fed ตองใชความรอบคอบในเรื่อง
การข้ึนดอกเบ้ีย ในขณะท่ีภาวะทางการเงินท่ีตึงตัว 

เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2559 นาย Robert Kaplan ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สาขา Dallas กลาววา 
Fed ตองใชความรอบคอบในการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย โดยชี้ถึงผลกระทบของภาวะทางการเงินตึงตัวท่ีมีตอ    
การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งนาย Kaplan ระบุวา ปจจัยของโลกหลายอยาง เชน การทรุดตัวของตลาดหุนใน
หลายประเทศ การลดลงของราคานํ้ามัน และการแข็งคาของดอลลารต้ังแตชวงตนป ไดกดดันการฟนตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ เชนเดียวกับปจจัยจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียของ Fed  

อยางไรก็ตาม นาย Kaplan คาดวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะฟนตัวขึ้นในปน้ี โดยการใชจายของผูบริโภคไดรับแรง
สนับสนุนจากการปรับตัวลงของราคานํ้ามัน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนอื่นๆ ท้ังน้ีคาดวา GDP สหรัฐฯ จะขยายตัว            
รอยละ 1.9 ในป 2559 ซึ่งเพียงพอท่ีจะทําใหอัตราการวางงานลดตํ่าลงจากระดับรอยละ 4.9 ในขณะน้ี 

 
Beige Book ระบุวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวไดพอประมาณ แตเงินดอลลารแข็งคา
และราคาพลังงานลดลงยังคงเปนปจจัยฉุดรั้ง  

เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไดออกรายงานภาพรวมเศรษฐกิจใน 12 เขต (Beige 
Book) สําหรับชวงตนเดือนม.ค.จนถึงปลายเดือนก.พ. 2559 พบวากิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐฯ ยังคง
ขยายตัวไดพอประมาณ (modest) โดยไดรับแรงสนับสนุนหลักจากการใชจายผูบริโภคท่ียังคงขยายตัวในเกือบ     
ทุกเขต ภาวะทางธุรกิจมีการปรับตัวข้ึนปานกลางในพื้นท่ีสวนใหญ ตลาดบานและการกอสรางท่ีอยูอาศัยขยายตัว  
ตลาดแรงงานยังคงปรับตัวดีข้ึนอยางตอเน่ือง ระดับราคาไมเปล่ียนแปลง 

อยางไรก็ตามผูผลิตในหลายพื้นระบุวาอุปสงคท่ีออนแอลงของภาคพลังงานเปนอุปสรรคสําคัญของ        
ภาคการผลิต และหลายเขตระบุวาดอลลารท่ีแข็งคาข้ึนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ัวโลกท่ีออนแอลง กําลังสงผลลบ
ตอการสงออกของสหรัฐฯ  

ท้ังน้ี จากการแสดงความเห็นของเจาหนาท่ีกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในระยะน้ี 
ช้ีใหเห็นวามีแนวโนมจะยังไมปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมีนาคมน้ี เน่ืองจากตองการประเมินวา     
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอลง ภาวะทางการเงินท่ีตึงตัวและคาดการณเงินเฟอท่ีจะลดลงจะสงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจสหรัฐฯ มากนอยเพียงใด 
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สรุปสถานการณตลาดเงินตลาดทุนในสหรัฐฯ 

 
 

 ดัชนีตลาดหลักทรัพยในสหรัฐฯ ตางปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย ติดตอกันเปนวันท่ี 3 โดยดัชนี S&P 500 ปดตลาด
อยูในระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน โดยในวันน้ีตลาดหลักทรัพยไดรับปจจัยหนุนหุนกลุมพลังงานและกลุมธนาคารท่ีฟนตัว
ขึ้น   
 ดอลลารสหรัฐฯ ออนคาลงเมื่อเทียบกับตะกราหกสกุลเงินหลัก โดยดัชนีดอลลารลดลงรอยละ 0.6 อยูท่ี 

97.5860 ท้ังน้ีการเปดเผยตัวเลขดัชนี ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ ในวันน้ี ท่ีชะลอตัวลงมากกวาคาด เน่ืองมาจากดัชนี
การจางงานลดลงตํ่ากวา 50 เปนครั้งแรกในรอบ 2 ป สงผลใหนักลงทุนกังวลเรื่องขอมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ 
ประจําเดือนก.พ. ท่ีจะเปดเผยในวันศุกรน้ี  


