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HIGHLIGHTS

Covid-19: U.S. at a glance ณ วันที่ 26 พ.ย. 64
จานวนผู้ตดิ เชื้อสะสม 48,156,074 ราย
Weekly change
1.2%

 ดัชนีเศรษฐกิจทีส่ าคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้
- ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงแตะระดับต่าสุดในรอบ 52 ปี
- GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 3/2564 ขยายตัวร้อยละ 2.1 ต่อปี (annualized QGDP) สูงกว่าประมาณการเบื้องต้นเล็กน้อย
- ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเดือน ต.ค. 2564 ขยายตัวดีขนึ้ มาก ขณะทีร่ ายได้เพิ่มขึน้ เช่นกัน
- ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐฯ เดือน ต.ค. 2564 เพิ่มขึน้ ตรงข้ามคาดการณ์
- ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ เดือน ต.ค. 2564 เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด ท่ามกลางราคาบ้านที่เพิม่ ขึน้ ทาสถิตใิ หม่แตะระดับสูงสุดเป็น
ประวัตกิ ารณ์
 ประธานาธิบดีไบเดน ประกาศเสนอชือ่ นายเจอโรม พาวเวล ให้ดารงตาแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สมัยที่ 2
 รายงานการประชุม FOMC บ่งชี้กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าการขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงในปี 2565 แต่ Fed ควร
เตรียมพร้อมในการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้หากเงินเฟ้อยังคงขยายตัวสูงกว่าเป้าหมายของ Fed อย่าง
ต่อเนื่อง
 สหรัฐฯ จะปล่อยนา้ มันดิบในคลังปิโตรเลียมสารองทางยุทธศาสตร์ 50 ล้านบาร์เรล เพือ่ ช่วยให้ราคาน้ามันเชือ้ เพลิงในสหรัฐฯ ลดลง

ดัชนีเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทีส่ าคัญในสัปดาห์นี้
ตัวเลขผูข้ อสวัสดิการว่างงานครัง้ แรกในสหรัฐฯ ประจาสัปดาห์วนั ที่ 20 พ.ย. 2564 ลดลงจากสัปดาห์กอ่ นหน้า 71,000 ราย อยู่ที่
199,000 ราย ซึง่ เป็นระดับตา่ สุดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ทั้งนีต้ ัวเลขที่ต่ามากดังกล่าวส่วนหนึ่งอาจมาจากการปรับตามปัจจัยฤดูกาล
(seasonal adjusted) โดยภาพรวมตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตั้งแต่ช่วงต้นเดือน ต.ค. 2564 และมี
แนวโน้มว่าจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดที่ประมาณ 218,000 ราย ซึ่งธุรกิจสหรัฐฯ มีความต้องการแรงงานสูงท่ามกลางการขาด
แคลนแรงงาน
GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 3/2564 ประมาณการครัง้ ที่สอง ขยายตัวร้อยละ 2.1 ต่อปี (annualized QGDP) สูงกว่าประมาณการครัง้
แรกทีร่ อ้ ยละ 2.0 โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมที่บ่งชี้ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาส 3
ชะลอตัวลงมากจากไตรมาส 2 ปี 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 สายพันธุ์เดลตา และการขาดแคลนวัตถุดิบทาให้ห่วงโซ่
อุปทานในภาคสินค้าติดขัด ส่งผลให้การใช้จ่ายผู้บริโภคในภาคสินค้าชะลอตัวลงมาก ทั้งนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในสหรัฐฯ เริ่มมีทิศทาง
ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ปี 2564
อย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่เพิ่มขึ้นไม่น่าจะส่งผลมากนักต่อการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคสหรัฐฯ
ในไตรมาส 4 ปี 2564 เนื่องจากประชากรผู้ใหญ่ประมาณร้อยละ 71 ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว และการแพร่ระบาดแต่ละระลอกมีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจน้อยลง ทั้งนี้นักวิเคราะห์คาดการณ์การขยายตัวของ GDP ไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 อยู่ในช่วงร้อยละ 5.5 ถึงร้อยละ 8 ต่อปี
(annualized QGDP)

ดัชนีการใช้จา่ ยเพือ่ การบริโภคส่วนบุคคลในเดือน ต.ค. 2564 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 MoM หลังจากที่เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.6 MoM ใน
เดือนก่อนหน้า ส่วนรายได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.5 MoM ทัง้ นีค้ า่ จ้างและเงินเดือนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งท่ามกลางตลาดแรงงานที่ตงึ ตัวเป็นปัจจัย
หนุนการใช้จา่ ยผูบ้ ริโภคทัง้ ในภาคสินค้าและบริการแม้วา่ ระดับราคาสินค้าและบริการเพิม่ ขึน้ มาก โดยดัชนีราคาการใช้จา่ ยเพื่อการบริโภค
ส่วนบุคคล (PCE price) ในเดือน ต.ค. 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 MoM (+5.0 YoY) ซึ่งเป็นการขยายตัวรายปีมากที่สุดในรอบ 31 ปี ส่วน
ดัชนี Core PCE price ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 MoM (+4.1 YoY)
ยอดขายบ้านมือสองเดือน ต.ค. 2564 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.8 MoM (-5.8 YoY) สูร่ ะดับ 6.34 ล้านยูนติ ต่อปี มากกว่าคาดที่ 6.20 ล้าน
ยูนิตต่อปี โดยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ National Association of Realtors กล่าวว่า ยอดขายบ้านยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าสต๊อกบ้านอยู่ใน
ระดับต่าและราคาบ้านที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่อความสามารถในการซื้อบ้าน ทั้งนี้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อ เช่น ค่าเช่าเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตรา
ดอกเบี้ยสินเชื่อจานองยังคงอยู่ในระดับต่า อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ชาวอเมริกันหันมาซื้อบ้านโดยใช้อัตราดอกเบี้ยจานองคงที่ ทั้งนี้สต๊อก
บ้านในเดือน ต.ค. 2564 อยู่ที่ 2.4 เดือน ซึ่งถือว่าต่ามากเมื่อเทียบกับระดับ สต๊อกบ้านที่สมดุลควรอยู่ที่ประมาณ 6 เดือน ส่วนราคา
กลางบ้านมือสองในเดือน ต.ค. 2564 ลดลงร้อยละ 0.8 MoM (+13.1 YoY) อยู่ที่ 353,900 ดอลลาร์สหรัฐ
ยอดขายบ้านใหม่เดือน ต.ค. 2564 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.4 MoM (-23.1% YoY) สูร่ ะดับ 745,000 ยูนติ ต่อปี ตา่ กว่าคาดที่ 790,000
ยูนิตต่อปี ทั้งนี้ยอดขายบ้านใหม่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2563 เนื่องจากต้นทุนก่อสร้างเพิ่มขึ้นทาให้ผู้รับเหมาชะลอการก่อสร้าง
และราคาบ้านปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคากลางบ้านใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 MoM (+17.5% YoY) แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่
407,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ประธานาธิบดีไบเดน ประกาศเสนอชื่อนายเจอโรม พาวเวล ให้ดารงตาแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สมัยที่ 2 หลังจากที่
นายพาวเวลจะครบวาระการดารงตาแหน่งประธาน Fed ในเดือน ก.พ. 2565 เนื่องจากเห็นว่า Fed ภายใต้การนาของนายพาวเวลมี
บทบาทสาคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้นายพาวเวล มุ่งเน้นให้
แรงงานได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และผลักดันเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศให้เป็นศูนย์กลางในการ
ตัดสินใจด้านนโยบายของ Fed ทั้งนี้การเสนอชื่อนายพาวเวลให้ดารงตาแหน่งประธาน Fed อีกสมัยแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของ
นโยบายการเงิน อย่างไรก็ดีนายพาวเวลต้องผ่านการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนแม้ว่าวุฒิสมาชิกบางราย
ผลักดันให้ทาเนียบขาวเสนอชื่อผู้ที่มีความเข้มงวดในการควบคุมภาคธนาคาร

คณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เปิดเผยรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 2 – 3 พ.ย.
2564 บ่งชี้ว่ากรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าการขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงในปี 2565 และยอมรับว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
เกิดขึ้นยาวนานกว่าที่คาดไว้เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบ ขณะที่กรรมการรายหลายแสดงความกังวลเรื่องอัตรเงินเฟ้อที่
เพิ่มสูงขึ้น และเห็นว่า Fed ควรเตรียมพร้อมที่จะปรับลดวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์เร็วขึ้นเพื่อให้ Fed มีช่องทางในการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้หากเงินเฟ้อยังคงขยายตัวสูงกว่าเป้าหมายของ Fed อย่างต่อเนื่อง

ทาเนียบขาวประกาศว่าตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2564 ถึงเดือน เม.ย. 2565 สหรัฐฯ จะปล่อยนา้ มันดิบในคลังปิโตรเลียมสารองทาง
ยุทธศาสตร์ 50 ล้านบาร์เรล จากที่มีอยู่ประมาณ 621 ล้านบาร์เรลในเดือน ส.ค. 2564 ออกขายให้กับโรงกลั่นนา้ มันต่างๆ เพื่อช่วยให้
ราคานา้ มันเชื้อเพลิงในสหรัฐฯ ลดลง และแก้ไขความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานน้ามันในสหรัฐฯ โดยทาเนียบขาวกล่าวว่า
ประเทศที่ใช้น้ามันสูงอีก 5 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และอังกฤษ ประกาศจะร่วมปล่อยน้ามันสารองบางส่วนของ
ประเทศเช่นกัน ทั้งนี้นักวิเคราะห์คาดว่าเฉพาะน้ามันดิบสารองที่สหรัฐฯ เตรียมนาออกมาใช้นั้นอาจไม่เพียงพอที่จะทาให้ราคาน้ามันใน
สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงได้ แต่หากรวมกับปริมาณน้ามันดิบสารองที่อีก 5 ประเทศจะนาออกมาใช้ด้วยนั้น อาจทาให้ราคาน้ามันใน
ตลาดโลกลดลงได้ ทั้งนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า 5 ประเทศดังกล่าวจะนาน้ามันดิบสารองออกมาใช้ปริมาณเท่าใด

ดัชนีหลักในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ต่างลดลงเมื่อเทียบรายสัปดาห์
ปัจจัยลบจากข่าวการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในประเทศ
แอฟริกาใต้ และอีกหลายประเทศในพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลให้สหรัฐฯ ประกาศ
ระงับการเดินทางจากประเทศแอฟริกาใต้ และอีก 7 ประเทศที่มีการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.
2564
5 days change
- ดัชนี Dow Jones ปิดลดลงร้อยละ 1.97 ปิดที่ 34,899.34 จุด
- ดัชนี S&P500 ปิดลดลงร้อยละ 2.20 ปิดที่ 4,594.62 จุด
- ดัชนี Nasdaq ปิดลดลงร้อยละ 3.52 ปิดที่ 15,491.66 จุด


Dow Jones Index

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เปลีย่ นแปลงในช่วง
-8 bps ถึง 4 bps โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 2 ปีขึ้นไป ปรับตัว
ลดลง ทั้งนี้นักลงทุนเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
หลังจากมีข่าวการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในหลาย
ประเทศในทวีปแอฟริกาใต้
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 3 เดือน เพิ่มขึ้น 1 bsp อยู่ที่
ร้อยละ 0.06
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ลดลง 2 bsp อยู่ที่
ร้อยละ 0.50
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ลดลง 6 bsp อยู่ที่
ร้อยละ 1.48


ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่เปลีย่ นแปลงเทียบรายสัปดาห์ โดย
Dollar Index อยู่ที่ 96.07


Dollar Index

