
 

  
 

ฉบับท่ี 165, 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 
ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสคร. ณ นครนิวยอร์ก 

(WEEKLY NEWS FROM NEW YORK) 

1. ยอดส่งออกสินค้าของสหรฐัฯ ยังคงอยู่ในระดับต่ า 
การส่งออกของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 มีการฟ้ืนตัวบ้าง

เล็กน้อย เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าอุตสาหกรรมการผลิตของสหรัฐฯ ก าลังฟ้ืนตัว 
โดยสหรัฐฯ ขาดดุลการค้า 62.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือน
มกราคม (62.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ) แต่ยังน้อยกว่าของเดือนเดียวกันของปี
ก่อนที่ขาดดุลมากกว่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ  

ยอดการน าเข้าปรับเพิ่มข้ึนเล็กน้อยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปี
ก่อน แม้ว่าในเชิงปริมาณการน าเข้าจะค่อนข้างแย่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 
จากการประท้วงหยุดงานของคนงานท่าเรือในสหรัฐฯ  

Federal Reserve แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของค่าเงิน
เหรียญสหรัฐที่แข็งขึ้นในช่วงต้นปี 2016 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความอ่อนแอ่ที่
ยังคงมีอยู่ในภาคการผลิตของสหรัฐฯ จะสร้างความกังวลถึงความเสียหายที่อาจ
กระจายวงกว้างไปสู่เศรษฐกิจในภาคส่วนอ่ืนๆ  

ข้อมูลล่าสุดยังคงแสดงให้เห็นว่าภาคการส่งออกยังคงมีความหวังอยู่
จากการที่ผู้ผลิตได้ปรับการตั้งราคาสินค้าเพ่ือชดเชยกับการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าเงินเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตาดูแนวโน้มการส่งออกอย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐ 

เงินเหรียญสหรัฐที่แข็งค่าขึ้นส่งผลกระทบต่อการส่งออกของสหรัฐฯ 
แต่ในทางกลับกันก็ถือว่าเป็นผลกระทบเชิงบวกที่ดึงดูดให้ผู้น าเข้าซื้อสินค้าไทย
เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตามหากเงินเหรียญสหรัฐยังคงแข็งค่าอยู่อย่างต่อเนื่องจะส่ง 

 
 

หัวข้อข่าว 
 ยอดส่งออกสินค้าของสหรัฐฯ ยังคง

อยู่ในระดับต่ า 
 ราคาบ้านในสหรั ฐฯ  ใน เดือน

ม ก ร า ค ม ป รั บ ขึ้ น ต่ า ก ว่ า ที่
คาดการณ์ไว้ 

 ผู้บริโภคอเมริกันมีความเชื่อม่ันมาก
ขึ้น 
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********************************* 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไป
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดย
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นคร
นิวยอร์ก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจ
เกิดจากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 



 

ผลกระทบต่อภาคการผลิตและการส่งออกของสหรัฐฯ ก็
อาจสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในภาพรวม 

Economic Calendar และ สคร. ณ นครนิวยอร์ก 
28 มีนาคม 2559 

********************* 

2. ราคาบ้านในสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม
ปรับขึ้นต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ 

ในเดือนมกราคม ดัชนี S&P/ Case Shiller ที่
ติดตามราคาบ้านใน 20 เมืองใหญ่ในสหรัฐฯ ปรับขึ้น 
5.7% ในเดือนมกราคม 2016 จากเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ต่ ากว่าที่ผลการส ารวจความเห็นของ Reuters ที่
คาดการณ์ไว้ที่ 5.8% 

 
David M Blitzer ผู้อ านวยการและหัวหน้า

ผู้บริหารของคณะกรรมการดัชนีดังกล่าวเปิดเผยว่าราคา
บ้านปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่เร็วเป็น 2 เท่า
ของอัตราเงินเฟ้อ  

จ านวนบ้านในตลาดที่น้อยและจ านวนบ้านใหม่ๆ 
ที่น้อยลงส่งผลให้บ้านมีราคาสูงขึ้น ทั้งนี้สถานภาพ
ทางการเงินเป็นปัจจัยหลักที่สร้างความกังวลในการเลือก
ซื้อบ้านโดยเฉพาะส าหรับผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวและผู้ที่ก าลัง
ซื้อบ้านหลังแรก 

Reuters 
29 มีนาคม 2559 

********************* 

3. ผู้บริโภคอเมริกนัมีความเชือ่มั่นมากขึน้ 
ผู้บริโภคอเมริกันมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในเดือน

มีนาคม 2016 เนื่องจากตลาดหุ้นเริ่มทรงตัวส่งผลให้นัก
ลงทุนต่างมีความกังวลน้อยลง 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมีนาคม 
2016 อยู่ที่ 96.2 จุด ซึ่งสูงกว่าที่ Reuters คาดการณ์ไว้
ที่ 94 จุด 

ผู้บริโภคจ านวน 24.9% ของกลุ่มตัวอย่างการ
ส ารวจความคิดเห็นเชื่อว่าสภาพธุรกิจในปัจจุบันยังคงอยู่
ในระดับท่ีดี ลงลงจากการส ารวจปีก่อน (26.5%) ในขณะ
ที่ 18.8% เชื่อว่าสภาพธุรกิจก าลังย่ าแย่ ลดลงจากปีก่อน 
(19%) 

นอกจากนี้ผู้บริโภคยังเชื่อว่าการหางานในเดือน
มีนาคมเป็นเรื่องยากแต่ก็ยังดีกว่าเดือนก่อน 

อย่างไรก็ตาม 15% ของผู้บริโภคเชื่อว่าสภาพ
ธุรกิจจะมีทิศทางที่สดใสขึ้นในช่วง 6 เดือนข้างหน้า 
เทียบกับ 9.2% ที่เชื่อว่าธุรกิจจะแย่ลง 

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเป็นปัจจัยส าคัญของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ เนื่องจากการบริโภคเป็นสัดส่วนส าคัญ
ของ GDP ของสหรัฐฯซึ่งหากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นสูงก็
จะท าให้ยอดการจับจ่ายใช้สอยสูงขึ้นไปด้วย ซึ่งจะเป็น
ผลเสียต่อเศษฐกิจสหรัฐฯ ในปัจจุบันมีสัญญาณทาง
เศรษฐกิจจ านวนมากที่บ่งชี้ถึงทิศทางทางธุรกิจที่สดใส จึง
ส่งผลให้ผู้บริโภคต่างออกมาจับจ่ายใช้สอยมากข้ึน  

CNBC และ สคร. ณ นครนิวยอร์ก 
29 มีนาคม 2559 

********************* 
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ดูเหมือนว่า ชว่งฤดู Spring เทรนการตกแต่ง window display 
ของแบรนด์หรือห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่นั้นจะน าเอารองเท้ามาแสดงใน 

window display ของตัวเอง มาสัปดาห์นี้ห้างดังอยา่ง Saks Fifth Avenue 

ได้น ารองเท้าและกระเป๋าของแบรนด์ต่างๆ มาจัด window display ได้อย่าง

สวยงาม โดยการน ากลอ่งรองเท้าสีขาวมาวางเรียงและตกแต่งด้วยรองเท้าสีสัน

สดใส ท าให้ display ดูสว่างสะอาดตา และดึงดูดด้วยสีสันของร้องเท้าต้อนรับฤดู 

Spring 
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