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HIGHLIGHTS

Covid-19: U.S. at a glance ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64
จ่านวนผู้ตดิ เชื้อ 33,598,304 ราย
Weekly change
0.2%

 ดัชนีเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ในสัปดำห์นี้
- GDP สหรัฐฯ ไตรมำส 1/2564 ประมำณกำรครั้งที่สำม ขยำยตัวร้อยละ 6.4 ต่อปี (annualized QGDP) ไม่เปลี่ยนแปลง
จำกประมำณกำรครั้งที่สอง
- ตัวเลขผู้ขอสวัสดิกำรว่ำงงำนครั้งแรกในสหรัฐฯ ลดลงจำกสัปดำห์ก่อนหน้ำเพียง 7,000 รำย
- ยอดขำยบ้ำนมือสองในสหรัฐฯ เดือน พ.ค. 2564 ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สี่ ขณะที่รำคำบ้ำนปรับเพิ่มขึ้น
- ยอดขำยบ้ำนใหม่ในสหรัฐฯ เดือน พ.ค. 2564 ลดลงตรงข้ำมคำดกำรณ์ แตะระดับต่ำสุดในรอบ 12 เดือน ท่ำมกลำงรำคำ
บ้ำนที่เพิ่มขึ้น
- ดัชนีกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรบริโภคส่วนบุคคลเดือน พ.ค. 2564 ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่รำยได้ลดลง
- ดัชนีรำคำกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรบริโภคส่วนบุคคล (PCE price) ในเดือน พ.ค. 2564 เพิ่มขึ้นมำกติดต่อเป็นเดือนที่สำม
อย่ำงไรก็ดี รมว. คลังสหรัฐฯ และประธำน Fed มีควำมเห็นสอดคล้องกันว่ำ อัตรำเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมำกในขณะนี้จะเป็น
สถำนกำรณ์ชั่วครำว
 ประธำนำธิบดีไบเดนประกำศว่ำได้บรรลุกรอบข้อตกลงโครงกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนมูลค่ำ 1.2 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ สำหรับ 8
ปีข้ำงหน้ำ
 ทำเนียบขำวแถลง สหรัฐฯ จะพลำดเป้ำหมำยกำรฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ชำวอเมริกันที่เป็นผู้ใหญ่ร้อยละ 70 อย่ำงน้อย
1 โดส ได้ก่อนวันที่ 4 ก.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันชำติสหรัฐฯ ตำมที่ประธำนำธิบดีไบเดนตั้งเป้ำไว้
 ธนำคำรรำยใหญ่ในสหรัฐฯ ทั้ง 23 แห่ง มีภำวะทำงกำรเงินแข็งแกร่ง ผ่ำนกำรทดสอบ Stress Test ของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ
ดัชนีเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่สาคัญในสัปดาห์นี้
GDP สหรัฐฯ ไตรมำส 1/2564 ประมำณกำรครั้งที่สำม ขยำยตัวร้อยละ 6.4 ต่อปี (annualized QGDP) ซึ่งไม่
เปลี่ยนแปลงจำกประมำณกำรครั้งที่สอง และสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด โดยเศรษฐกิจขยายตัวแข็งแกร่งจากการเริ่ม
กลับมาเปิดเศรษฐกิจ และมาตรการทางการคลังที่ช่วยเหลือครัวเรือนและธุรกิจ ทั้งนี้นักวิเคราะห์คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัว
แข็งแกร่งต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้ โดยคาดว่า Real GDP ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 จะขยายตัวประมาณร้อยละ 8.2 (annualized
QGDP) และทั้งปี 2564 ขยายตัวในช่วงร้อยละ 6.0 – 7.7 ซึ่งสอดคล้องกับที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดการณ์ที่ร้อยละ 7 ขณะที่
ธนาคารโลกคาดการณ์ที่ร้อยละ 6.8
ตัวเลขผู้ขอสวัสดิกำรว่ำงงำนครั้งแรกในสหรัฐฯ ประจำสัปดำห์วันที่ 19 มิ.ย. 2564 ลดลงจำกสัปดำห์ก่อนหน้ำเพียง
7,000 รำย อยู่ที่ 411,000 รำย สูงกว่ำคำดที่ 380,000 รำย ทั้งนี้ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงช้ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ในช่วง
สองสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานหลายตัว เช่น การเปิดรับสมัครงานที่เพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานที่ลดลง และความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคที่ดีขึ้น เป็นต้น ต่างเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น
ยอดขำยบ้ำนมือสองเดือน พ.ค. 2564 ลดลงร้อยละ -0.9 MoM (+44.6 YoY) สู่ระดับ 5.8 ล้ำนยูนิตต่อปี โดยอุปทำนบ้ำน
สำหรับขำยที่มีจำกัดยังคงเป็นปัจจัยฉุด นอกจากนี้ราคาบ้านที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อความสามารถในการซื้อบ้านโดยเฉพาะผู้ซื้อบ้านครั้งแรก
โดยราคากลางบ้านมือสองเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 2.8 MoM (23.6 YoY) อยู่ที่ 350,300 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดีคาดว่าอัตราดอกเบี้ย
จ่านองระดับต่่าจะยังคงเป็นปัจจัยหนุนต่อตลาดบ้านในปีนี้

ยอดขำยบ้ำนใหม่เดือน พ.ค. 2564 ลดลงร้อยละ -5.9 MoM (+9.2 YoY) สู่ระดับ 769,000 ยูนิตต่อปี ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด
ในรอบ 12 เดือน และต่่ากว่าคาดที่ 870,000 ยูนิตต่อปี ปัจจัยฉุดจากอุปทานบ้านจ่ากัด ราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นมากส่งผลให้ราคา
บ้านปรับตัวขึ้นส่งผลกระทบต่อความสามารถในการซื้อบ้าน นอกจากนี้ผู้รับเหมายังชะลอการก่อสร้างเนื่องจากขาดแคลนวัสดุ ทั้งนี้ราคา
กลางบ้านใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 MoM (18.1 YoY) อยู่ที่ 374,400 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ดัชนีกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรบริโภคส่วนบุคคลในเดือน พ.ค. 2564 ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ หลังจากที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 MoM ในเดือน เม.ย. 2564 ขณะที่รายได้ลดลงร้อยละ 2.0 MoM หลังจากที่ลดลงร้อยละ 13.1 MoM ในเดือนก่อน
หน้า อย่างไรก็ดีการใช้จ่ายผู้บริโภคยังอยู่ในระดับที่ดี และฟื้นตัวอยู่สูงกว่าระดับก่อนการแพร่ระบาด โดยการใช้จ่ายในภาคสินค้าลดลง
แต่มีการใช้จ่ายในภาคบริการ เช่น ร้านอาหาร การท่องเที่ยวและโรงแรม เพิ่มขึ้น ปัจจัยหนุนจากรัฐบาลยกเลิกมาตรการเข้มงวดเพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดเกือบทั้งหมด
ดัชนีรำคำกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรบริโภคส่วนบุคคล (PCE price) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอัตรำเงินเฟ้อที่ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (Fed) ให้
ควำมสำคัญ ในเดือน พ.ค. 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 MoM ส่วนดัชนี Core PCE price ซึ่งไม่นับรวมหมวดอำหำรและพลังงำน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 MoM ทั้งนี้หากเทียบรายปี ดัชนี PCE price เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 YoY และดัชนี Core PCE price เพิ่มขึ้นร้อยละ
3.4 YoY ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 29 ปี อย่ำงไรก็ดี นำงเจเน็ต เยลเลน รมว. คลังสหรัฐฯ ได้แสดงควำมเห็นว่ำ อัตรำเงิน
เฟ้อของสหรัฐฯ จะเข้ำใกล้ร้อยละ 2 ภำยในสิ้นปีนี้ หรือภำยในต้นปี 2565 ซึ่งเป็นระดับเป้ำหมำยของ Fed โดยปัจจัยที่คำดว่ำจะ
ทำให้อัตรำเงินเฟ้อชะลอตัวลงมำจำกภำวะชะงักงันด้ำนห่วงโซ่อุปทำนที่เริ่มคลี่คลำยลง เช่นเดียวกับนำยเจอโรม พำวเวล ประธำน
Fed ที่เห็นว่ำกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกของอัตรำเงินเฟ้อในระยะนี้ ไม่ได้สะท้อนถึงภำวะเศรษฐกิจที่ขยำยตัวเกินไปจนทำให้ Fed ต้อง
ปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ย แต่เป็นผลมาจากความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ฐานที่ต่าในปี 2563 และภาวะชะงักงัน
ด้านห่วงโซ่อุปทานที่เกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐฯ เริ่มเปิดเศรษฐกิจ หลังจากปิดเศรษฐกิจเป็นเวลานานจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย
แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงในช่วงปลายปี นอกจากนี้ Fed ไม่ได้วิตกกังวลกับภาวะเงินเฟ้อจนท่าให้ต้องเร่งปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยเร็วเกินไป
ประธานาธิบดีไบเดนประกาศว่าได้บรรลุกรอบข้อตกลงโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สาหรับ 8
ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน American Jobs Plan กับกลุ่มผู้แทนวุฒิสมาชิกจากทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับริกันแล้ว โดย
ท่าเนียบขาวได้เปิดเผยรายละเอียดโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเป็นการลงทุนใหม่รวม 5.79 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใช้
ส่าหรับระบบขนส่งสาธารณะสะอาด เช่น ถนน สะพาน ทางรถไฟ และโครงสร้างส่าหรับรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น จ่านวน 3.12 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และโครงสร้างอื่นๆ เช่น น้่าประปา ระบบบรอดแบนด์ เครือข่ายไฟฟ้า และระบบส่าหรับฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จ่านวน
2.66 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงการให้เครดิตภาษีส่าหรับเด็กและครัวเรือน และแหล่งรายได้ไม่ได้มาจาก
การขึ้นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่ประธานาธิบดีไบเดนเคยเสนอเบื้องต้น รวมทั้งโครงการดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา
สหรัฐฯ ต่อไป
ทาเนียบขาวแถลงว่า สหรัฐฯ จะพลาดเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ชาวอเมริกันที่เป็นผู้ใหญ่ร้อยละ 70 อย่างน้อย 1 โดส
ได้ก่อนวันที่ 4 ก.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันชาติสหรัฐฯ ตามที่ประธานาธิบดีไบเดนตั้งเป้าไว้ โดยปัจจัยส่าคัญมาจากการที่ประชากรกลุ่มอายุ
18 – 26 ปี มีความลังเลใจในการฉีดวัคซีนโควิด-19 แม้ว่าสหรัฐฯ ไม่มีปัญหาขาดแคลนวัคซีน และมีจุดฉีดวัคซีนทั่วประเทศประมาณ
81,000 แห่ง ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข เช่น นายแพทย์ Anthony Fauci ผู้อ่านวยการสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐฯ
และแพทย์หญิง Rochelle Walensky ผู้อ่านวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ได้เรียกร้องให้ชาวอเมริกันรีบเข้ารับการฉีดวัคซีน
โควิด-19 เนื่องจากกังวลว่าไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ซึ่งมีการระบาดที่รวดเร็วกว่า และมีความรุนแรงกว่าโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิม มี
แนวโน้มกลายเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดหลักในสหรัฐฯ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เปิดเผยผลการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ประจาปี 2564 ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ใน
สหรัฐฯ ว่า ธนาคารรายใหญ่ทั้ง 23 แห่งของสหรัฐฯ มีภาวะทางการเงินแข็งแกร่งโดยมีฐานเงินทุนขั้นต่าสูงกว่าที่ Fed กาหนดไว้
อย่างมาก ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตภายใต้สมมติฐานว่าเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์
และกลุ่มผู้ถือตราสารหนี้ของบริษัทเอกชน รวมทั้งกรณีที่อัตราว่างงานสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นแตะร้อยละ 10.8 และตลาดหุ้นหดตัวลงรุนแรงร้อย
ละ 55 โดย Fed พบว่าแม้ว่าในกรณีที่ภาคธนาคารประสบภาวะขาดทุนเป็นวงเงินรวม 4.74 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ธนาคารจะยังคงมี
เงินทุนเพื่อรองรับการขาดทุน (loss-cushioning capital) มากกว่าเงินทุนขั้นต่่าที่ก่าหนดไว้มากกว่า 2 เท่า ทั้งนี้การผ่านการทดสอบ
Stress Test ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของภาคธนาคารสหรัฐฯ และจะท่าให้ธนาคารเหล่านี้สามารถกลับมาจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระดับปกติ และกลับมาซื้อคืนหุ้น (Stocks buyback) ได้อีกครั้งหลังวันที่ 30 มิ.ย. 2564

ดัชนีหลักในตลำดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ต่ำงปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบรำย
สัปดำห์ หลังจำกที่ปรับลดลงมำกในสัปดำห์ก่อนหน้ำ ปัจจัยหนุนจำก
ท่าเนียบขาวและกลุ่มวุฒิสมาชิกบรรลุข้อตกลงในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในสหรัฐฯ
และธนาคารขนาดใหญ่ทั้ง 23 แห่งของสหรัฐฯ ผ่านการทดสอบภาวะวิกฤต
(Stress Test) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้ธนาคารดังกล่าวสามารถ
กลับมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับปกติ และกลับมาซื้อคืนหุ้นได้อีก
ครั้งตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2564
5 days change
- ดัชนี Dow Jones ปิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.44 ปิดที่ 34,433.84 จุด
- ดัชนี S&P500 ปิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.74 ปิดที่ 4,280.70 จุด
- ดัชนี Nasdaq ปิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.35 ปิดที่ 14,360.39 จุด


Dow Jones Index

อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงในช่วง
0 bps ถึง 15 bps
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 3 เดือน เพิ่มขึ้น 1 bsp อยู่ที่
ร้อยละ 0.06
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 2 bsp อยู่ที่
ร้อยละ 0.28
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 9 bsp อยู่ที่
ร้อยละ 1.54


ค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐ อ่อนค่ำลงเมื่อเทียบรำยสัปดำห์ โดย Dollar
Index ลดลงอยู่ที่ 91.80 ลดลงร้อยละ 0.6


Dollar Index

