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 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ ขยายตัวในเดือนมกราคม 

 
 

 
 
 
 

 

 ธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอ้ย
ละ 0.9 ในเดือนมกราคม 2559 เกินเป้า หลังจากทีล่ดลง 3 เดือนติดต่อกันในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา หรือลดลงร้อยละ 0.7 ในเดือนธันวาคม 2558 ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ส านักข่าว
รอยเตอร์คาดการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ จะเพิม่ขึ้นร้อยละ 0.4 

 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ให้เหตุผลการขยายตัวว่า เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของดัชนี
สาธารณูปโภคได้แก่ ไฟฟ้าและก๊าซ ซึง่ขยายตัวร้อยละ 5.4 (ลดลงรอ้ยละ 2.9 เดือนธันวาคม 
2558) และการท าเหมอืงแรซ่ึ่งมีอัตราไมเ่ปลี่ยนแปลง ทัง้นี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ช้ีแจงว่า 
การเพิม่ขึ้นของการใช้สาธารณูปโภคของภาคการผลิต หมายถึงโรงงานอุตสาหกรรมเพิม่ก าลงั
การผลิต  

ที่มา: CNBC.com, 17 Feb 2016 
ข้อคิดเห็น 

 ผลผลิตทางอุตสาหกรรมเป็นปจัจัยส าคัญของมวลภัณฑ์ประชาชาติ การเพิ่มข้ึนของ
ผลผลิตอุตสาหกรรม หมายถึงอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมผีลผลิตมากขึ้น 
และเพิม่กจิกรรมทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เศรษฐกจิสหรัฐฯ ในไตรมาสแรกของปี 2559 จะ
แจ่มใส และนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของปี 2559 หลงัจากที่เศรษฐกิจขยายตัวต่ าอย่างผิดคาด
เพียงร้อยละ 0.7 ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2558  

 ตลาดการจ้างงานสหรัฐฯ แข็งแกร่งขึ้น 

 
 
 

 จ านวนของคนอเมริกันขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงในช่วงสปัดาห์ทีผ่่านมา แสดงให้
ถึงความเข้มแข็งของตลาดแรงงาน ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรบัอัตราดอกเบี้ย
เพิ่มข้ึนในปีนี้ และจากรายงานของธนาคารกลาง สาขาเมืองฟิลลาเดลเฟียระบุว่า กิจกรรม
ทางธุรกจิในเขตตอนกลางสหรัฐฯปรับตัวดีข้ึนเล็กน้อย  
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กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่า มีผู้ขอรับสวัสดกิารลดลง 7,000 คน หรือมี
เพียง 262,000 ตามตัวเลขปรบัฤดูกาล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถือว่าเป็นตัวเลขต่ าที่สุด
นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2558 ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ของส านักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์จะ
มีคนผู้ขอรบัสวัสดิการว่างงานประมาณ 275,000  ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา 

 ค่าเฉลี่ยในช่วง 4 สัปดาห์ทีผ่่านมา เป็นสญัญานและแนวโน้มที่ดีข้ึนของตลาดการ
จ้างงานซึ่งไมผ่ันผวนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความแข็งเกรง่ของตลาดงานจะเป็นตัวแปร
ส าคัญของธนาคารกลางฯ ในการปรบัอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ซึง่เป็นการเดิมพันทีสู่ง ซึง่อาจมี
ผลกระทบของเงือ่นไขตลาดการเงิน และความกงัวลเกี่ยวกบัเศรษฐกจิสหรัฐฯ และทั่วโลก  

นักวิเคราะหก์ระทรวงแรงงานสหรัฐฯ กล่าวว่า ไม่มีปัจจัยพิเศษที่มีอิทธิพลต่อข้อมูล 
ในสัปดาหท์ี่ผ่านมา และข้อมลูของธนาคารกลางประจ าเขตเมืองฟลิลาเดลเฟีย เขตเวอร์จเินีย
และ เปอร์โตริโก ซึง่ตามประสบการณ์ที่ได้รบัข้อมลูดังกล่าวไม่สมบรูณ์ ซึ่งไม่ใช่ข้อมลูหลักใน
การพิจารณา  

ปัจจุบัน มผีู้ขอรบัสทิธินี้ต่ ากว่า 300,000 คน ซึ่งถือว่าตลาดแรงงานแข็งแกร่งตลอด
ระยะ 50 สัปดาหท์ี่ผ่านมา หรือแข็งแกรง่มากทีสุ่ดนับตัง้แตป่ี 2513 และค่าเฉลี่ยสีส่ัปดาห์
ของขอรับสิทธ์ิลดลง 12,000 คน ระหว่างการส ารวจในเดอืนมกราคมและกมุภาพันธ์ซึ่งการ
จ้างงาน นอกภาคเกษตรเพิม่ขึ้น 151,000 ในเดือนมกราคม  

    ที่มา www.cnbc.com วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 

 
สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีทุ่มตลาดกระดาษไม่เคลือบผิวน าเข้า  

 
 

 ส านักงานกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรฐัฯ ประกาศผลการไต่สวนการทุ่ม
ตลาดกระดาษไมเ่คลือบผิวในสหรัฐฯ จากแหล่งน าเข้า คือ จีน ออสเตรเลีย บราซิล อินโดนิ
เซีย โปรตุเกส ว่ามีมูลที่แทจ้ริง และเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดกระดาษไม่เคลือบผิว 

 สินค้ากระดาษไมเ่คลือบผิวดังกล่าวตรงตามพิกัดศุลกากรหมวด 4802.56 4802.57, 
4802.62 และ 4802.69 จ านวน 21 รายการ ซึ่งเป็นกระดาษไม่เคลือบผิวน้ าหนักขนาด 40-
150 แกรม และมีระดับความขาวเกินกว่า 85 เปอรเ์ซนต์ ทัง้นี้ไม่รวมกระดาษมเีส้น กระดาษ
สมุด หรือ โน้ต  

 สหรัฐฯ น าเข้ากระดาษไม่เคลือบผิวในปี 2514 จาก บราซิลมูลค่า 210.4 ล้าน
เหรียญฯ อินโดนิเซีย 200.3 ล้านเหรียญฯ โปรตุเกส 163.6 ล้านเหรียญฯ ออสเตรเลีย 61.3 
ล้านเหรียญฯ และ จีน 54.1 ล้านเหรียญฯ และน าเข้าจากไทยเพียง 2.61 ล้านเหรียญฯ 

 สหรัฐฯ เรียกเกบ็ภาษีจากในอัตราร้อยละ 40.65 จากผู้น าเข้าออสเตรเลีย บราซลิ
ร้อยละ 33.09-37.79 อินโดนิเซีย ร้อยละ 51.75 โปรตเุกส ร้อยละ 29.35 และ จากผูผ้ลิต 
จีน ร้อยละ 97.35  

ที่มา: Sandler Travis, Rosenberg Trade Advisory, Feb. 12 ,2016 

 

การค้า 
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ข้อคิดเห็น 

 การเรียกเก็บภาษีทุ่มตลาดจากแหล่งน าเข้าส าคัญทัง้ 5 รายของสหรัฐฯ จะเป็นผลให้
ผู้น าเข้าจะลดการน าเข้าจากแหล่งดังกล่าว และหันไปเพิ่มการน าเข้าจากแหลง่น าเข้ารอง เช่น 
ไทย อินเดีย อิสราเอล เม็กซิโก และ คานาดา จะสงัเกตได้ว่า เมื่อแหล่งน าเข้าดังกล่าวถูกฟ้อง
เมื่อเดอืนสงิหาคม 2558 สหรัฐฯ หันไปเพิ่มการน าเข้าจากไทยถึง 300% หรอืมีมลูคาเพิม่ขึ้น
จาก 2.61 ล้านเหรียญฯ ในปี 2557 เป็น 10.50 ล้านเหรียญฯในปี 2558 เป็นที่คาดว่าการ 
ผู้น าเข้าจะเพิม่การน าเข้าจากแหลง่น าเข้ารองเพิ่มมากขึ้นในปี 2559 และต่อๆ ไป  

 ยอดขายเฟอร์นิเจอร์และของใช้ของตกแต่งบ้านพุ่งขึ้น 4 %ในเดือนมกราคม 
  รายงานจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ แจ้งยอดขายของร้านค้าปลีกสินค้า

เฟอร์นเิจอร์และของใช้ของตกแตง่บ้าน (Home Furnishings) ในเดือนมกราคมเพิ่มข้ึน 4 % 
มีมูลค่า 8.798 พันล้านเหรียญฯ เมื่อเทียบกับยอดขาย 8.461 พันล้านเหรียญฯ ในเดือน
มกราคมปี 2558 แต่ลดลงเล็กน้อยจากเดือนธันวาคม ซึ่งลดลง 0.5 % จากมูลค่า 8.839 
พันล้านเหรียญฯ ตามที่ประเมินไว้    

 ยอดค้าปลีกรวมและสินค้าบริการอาหารในเดือนมกราคมเพิม่ขึ้น 3.4 % มีมูลค่า 
449.9 พันล้านเหรียญฯ เพิม่ขึ้นจาก 434.9 พันล้านเหรียญฯ ในปีที่ผ่านมา และเป็นการ
เพิ่มข้ึน 0.2 % จาก 449.1 พันล้านเหรียญฯ ในเดือนมกราคม  

 ร้านค้าที่มผีลประกอบการแข็งแรงในช่วงตลอดปี ได้แก่ ร้านจ าหน่ายสินค้ากีฬา, 
Hobby, หนังสือ และดนตรี ซึง่ยอดขายเพิม่ขึ้น 9.1 % ส่วนธุรกิจ E-Commerce และ   
แคตตาล็อค  มียอดขายเพิ่มข้ึน 8.7 % ซึ่งเมื่อเทียบกบัเดอืนธันวาคม ยอดขายเพิ่มข้ึน 1.6 % 
ส่วนกลุ่มผูป้ระกอบการจ าหน่ายรถยนต์และเครื่องประดับยนต์ มียอดขายเพิ่มข้ึน 6.9 % 
จากปทีี่ผ่านมา ในขณะที่ปัม๊น้ ามันผลประกอบการลดลงตลอดปี รายได้ลดลง 8.1 % ซึ่ง
ลดลงมากทีสุ่ดเมื่อเทียบกับเดอืนธันวาคม เป็นการลดลง 3.1 %  ส่วนห้างสรรพสินค้าและ
ร้านค้าทั่วไปมียอดขายลดลง 3.8 % จากปทีี่ผ่านมา และลดลง 0.8 % จากเดือนธันวาคม   

    ที่มา: วารสาร Furniture Today วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


