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เศรษฐกิจ 
 

 

 

 

 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานปรับตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ในไตรมาสแรกของปี 2559 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 0.8 จากที่รายงานประมาณการณ์ครั้งแรก
ร้อยละ 0.5  อย่างไรก็ตามอัตราปรับใหม่ดังกล่าวเป็นอัตราที่ต่ ากว่าไตรมาสแรกของปี 2558 

 การปรับเพิ่มเป็นผลจากตัวเลขเพ่ิมขึ้นของธุรกิจก่อสร้าง 
ที่อยู่อาศัย โดยการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 17.1 ซึ่งเป็นการปรับเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 14.8 จากที่รายงาน 
ในครั้งแรก ในขณะที่การลงทุนของภาคเอกชนชะลอตัวลง ในขณะ 
เดียวกันการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการค านวณจีดีพี เพ่ิมขึ้นในระดับต่ า
เพียงร้อยละ 1.9 หรือลดต่ ากว่าร้อยละ 2.4 ของไตรมาสที่ 4 ปีที่ผ่านมา จึงมาเป็นตัวถ่วง 

 นักเศรษฐศาสตร์ส านักวอลสตรีทเจอร์นัล ได้ท าโพลส ารวจและคาดการณ์ไว้ว่า 
อัตราจีดีพีจะปรับเพ่ิมเป็นประมาณร้อยละ 1.0 ซึ่งสูงไปจากความจริงสองจุด แต่คาดว่าอัตรา
การเจริญเติบโตเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสแรกเม่ือปรับขั้นสุดท้ายแล้วจะโตร้อยละ 1.4 

 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานเพิ่มเติมว่า ผลประกอบการของบริษัทเพ่ิมร้อยละ 
0.3 ในไตรมาสแรกปีนี้ ซ่ึงสวนทางกันกบัในไตรมาสสุดท้ายปี 2558 ซึ่งลดลงไปร้อยละ 7.8 
แต่หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาก าไรบริษัทลดลงไปร้อยละ 3.6 

ที่มา: CFO.com, May 30, 2016 
 

 
 

 
 

 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสหรัฐฯ บอบช้ าและต้องต่อสู้กับภาวะเงินดอลล่าร์แข็งค่า 
ซึ่งส่งผลในเชิงลบต่อการส่งออกสินค้าสหรัฐฯ และ อุตสาหกรรมต้องชะลอก าลังการผลิตลง 

อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยับขึ้นอีกเล็กน้อย 

ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนแข็งแกร่งขึ้นในเดือนเมษายน 

เศรษฐกิจ................ .....อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยับขึ้นอีกเล็กนอ้ย  .......หน้า 1 
 ......ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนแขง็แกร่งขึน้ในเดือนเมษายน  .......หน้า 1-2 

กฎ&ระเบียบ............ ......สหรัฐฯ ไต่สวนสินค้าเหล็กน าเข้าจากจีน .......หน้า 2  
การค้า.................... ......ยอดขายเฟอร์นิเจอร์ครัวเรือนของสหรัฐฯ ลดลง  .......หน้า 2-3 

 ......โรงงานผลิตรถยนต์มิตซูบิชิปดิตัวลงอย่างถาวร  .......หน้า 3 
 .....ราคาบ้านในชิคาโกเพ่ิมขึ้นเชือ่งช้าเมื่อเทียบกับเมืองอืน่ๆ  .......หน้า 3-4 

 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสหรัฐอเมริกา 
Weekly News from the USA 

Thai Trade Center - Chicago 
ฉบับท่ี 132 วันที ่27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 

 

การขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐ (%) 

ปี/ไตรมาส 1 2 3 4 

2558 0.6 3.9 2.0 0.7 

2559 0.8    
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 ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสหรัฐฯ เริ่มหายใจสะดวกข้ึน ตัวเลขยอดสั่งซื้อ
สินค้าคงทนในเดือนเมษายนขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.4 หรือคิดเป็นเพ่ิมขึ้นจากมูลค่า 228.3 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม เป็น 235.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  สินค้าคงทนที่
กล่าวถึงคลอบคลุม รถยนต์ เครื่องบิน เครื่องใช้ไฟฟ้า 

 อย่างไรก็ตาม ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 เพ่ิมสูงขึ้นกว่า
ช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 0.8 

ที่มา: Industry Week, May 26, 2016 
    

กฎ & ระเบียบ  
  คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ มีมติเห็นชอบให้ไต่สวนการน าเข้า

คาร์บอนและแอลลอยสตีลจากจีน ภายใต้มาตรา 337 พระราชบัญญัติภาษีฉบับปี 1930 
ตามท่ีกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเหล็กสหรัฐฯ ยื่นเรื่องร้องเรียนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา  

 นายมาริโอ ลองฮิ ซีอีโอของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเหล็กสหรัฐฯ มีความเชื่อมั่นว่า ผู้ผลิต
เหล็กของจีนเล่นไม่ซื่อในการแข่งขันและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและผิด
กฎหมาย โดยกล่าวหา ผู้ผลิตจีน 3 กระทง คือ (1) สมคบกันในการก าหนดราคา ควบคุมการ
ส่งออก และปริมาณการส่งออก (2) ขโมยความลับทางการค้าของอุตสาหกรรมเหล็กสหรัฐฯ
รวมทั้ง และ (3) จงใจการติดฉลากเท็จเพ่ือเลี่ยงภาษีน าเข้าของสหรัฐฯ 

 คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน
ในการสืบสวน และตัดสินว่าได้กระท าผิดตามมาตรา 337 หรือไม่ แต่เวลาการสืบสวนอาจจะ
ยืดออกไปมากกว่าหนึ่ง  

 อนึ่ง ผู้ผลิตสหรัฐฯ จะฟ้องร้องโดยการน ามาตรา 337 พระราชบัญญัติภาษีฉบับปี 
1930 มาอ้างอิงใช้ โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือห้ามน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 

ที่มา: www.platts.com, May 27, 2016 
ข้อคิดเห็น 

ความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีฉบับปี 1930 มีบทลงโทษรนุแรงกว่าความผิด
ข้อหาการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนของภาครัฐ หากค าตัดสินระบุว่าจีนความผิด สินค้าเหล็ก
จีนจะถูกห้ามน าเข้ามายังสหรัฐฯ ยกเว้นเสียแต่ต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นว่าการผลิตและจัดส่ง
ถูกต้องตามกฎหมาย จึงจะน าเข้าสหรัฐฯ ได้ 

 

การค้า 
 

 
 

  จากการส ารวจข้อมูลเชิงลึกล่าสุดผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ครัวเรือนของ
สหรัฐฯ นายสมิท เรียวนาร์ด ที่ปรึกษาบริษัทฯ พบว่า ค าสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ในเดือนมีนาคม 
2559 ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

 

สหรัฐฯ ไต่สวนสินค้าเหล็กน าเข้าจากจีน 

ยอดขายเฟอร์นิเจอร์ครัวเรือนของสหรัฐฯ ลดลง 

http://www.platts.com/
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ค าสั่งซื้อใหม่ของผู้ตอบแบบสอบถามบางรายลดลงกว่าร้อยละ 56 แต่ค าสั่งซื้อใน
รอบปีลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับในช่วงไตรมาสแรกของปีที่แล้ว การส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ผลิต
ใหม่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 เมื่อเทียบเดือนมีนาคมปี 2558 ซึ่งเพ่ิมเพียงร้อยละ 2 และการส่งมอบ
รวมทั้งหมดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 61 แต่ในเดือนมีนาคม 2559 เพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 47 เท่านั้น  

 นายสมิท มีความเชื่อว่า มีแนวโน้มบางประการที่เก่ียวข้อง เวลาเป็นตัวก าหนดและ
ต้องรอดูผลในเดือนถัดไป ถึงแม้ว่าสินค้าคงคลังลดลงร้อยละ 2 จากเดือนกุมภาพันธ์ แต่ก็ตี
กลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งถือเป็นปรากฎการณ์นี้เป็นไปตามทิศทางที่
ถูกต้องแล้ว  

จากการที่ได้คุยกับกลุ่มลูกค้าในช่วงสองถึงสามเดือนที่ผ่านมา พบว่าบางธุรกิจมีการ
ชะลอตัวลงจริงๆ และบางธุรกิจก็ยังดีอยู่ เพียงแต่บางส่วนกังวลเกี่ยวกับแรงงานมีไม่เพียงพอ
ที่สามารถผลิตตามค าสั่งซื้อ และได้ตั้งข้อสังเกตว่าจาการเก็บข้อมูลในรายงานร้านค้าปลีก
ขนาดเล็กมียอดขายลดลงและทรงตัว แต่รายงานระดับประเทศ แจ้งว่ายอดขายค้าปลีก
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.4  

    ที่มา:  www.furnituretoday.com วันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 
 

 
 

  เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพนักงานจ านวน 1,200 คน ได้ท างานเป็นวันสุดท้ายภายใต้
โรงงานผลิตรถยนต์ มิตซูบิชิ ที่เมืองนอรม์อล รัฐอิลลินอยส์ ซึ่งถือว่าเป็นการยุติการผลิต
รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิในสหรัฐฯ อย่างถาวร  

 บริษัทมิตซูบิชิแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศปิดตัวลงและจะขายให้กับผู้ที่สนใจซื้อ
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ให้เหตุผลการปิดโรงงานว่า เนื่องจากยอดขาย
ลดลง ก าลังการผลิตจากโรงงานแห่งนี้ลดลงเหลือเพียง 64,000 คันในปีที่ผ่านมา ในขณะที่
โรงงานนี้เคยมีก าลังผลิตสูงประมาณ 200,000 คัน ในปี 2545   

 บริษัทมิตซูบิชิแจ้งว่า เจ้าของใหม่จะเข้ามาเริ่มกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้น
ไป ซึ่งคือ บริษัท Maynards Industries and Industrial Assets มีส านักงานใหญ่ อยู่ในรัฐ
มิชิแกน เป็นผู้ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประมูล สินทรัพย์ อุตสาหกรรม การประเมิน และ 
การช าระบัญชี  

   ที่มา www.chicagosuntimes.com วันท่ี 1 มิถุนายน 2559 
 

 
 

    เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา มีรายงานดัชนีราคาบ้านของบริษัท S&P/Case Shiller ซ่ึง
นายเดวิส บริสเซอร์ ผู้บริหารบริษัทดังกล่าวกล่าวว่า ได้น าข้อมูลล่าสุดของราคาตลาดบ้าน
จ านวน 20 เมืองใหญ่ของสหรัฐฯ ใน 12 เดือนที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม ปี 2559 มาค านวณ
และเปรียบเทียบพบว่าราคาบ้านโดยเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.4  ซึ่งปัจจัยที่ท าให้ตลาดบ้าน

โรงงานผลิตรถยนต์มิตซูบิชิปิดตัวลงอย่างถาวร 

ราคาบ้านในชิคาโกเพิ่มข้ึนเชื่องช้าเม่ือเทียบกับเมืองอ่ืนๆ 
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ขับเคลื่อนให้ราคาเพ่ิมนั้นมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การเพ่ิมข้ึนของค่าแรงงาน อัตราการ
ลดลงของคนว่างงาน และอัตราการผ่อนบ้านที่ต่ า  

   ตลาดบ้านในฝั่งแปซิฟิคเพ่ิมขึ้นอย่างแข็งแรง ด้วยปัจจัยที่ดี มีการจ้างงานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งราคาบ้านในเมืองพอร์ทแลนด์ รัฐโอเรกอน เพ่ิมขึ้นมากที่สุดร้อยละ 12.3 
รองลงมา คือ เมืองซีแอทเติ้ล ร้อยละ 10.8 และเมืองเดนเวอร์ เป็นอันดับ 3 ร้อยละ 10 
รวมถึงตลาดบ้านในเขตมิสเวสต์เมืองที่เพ่ิมมากที่สุด คือ ดีทรอยส์ ร้อยละ 6.2 และ คลิฟ
แลนด์ ร้อยละ 2.8 ตามล าดับ    

 ตลาดบ้านในชิคาโกราคาเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 1.9 น าหน้าเพียงเมืองวอชิตัน ดีซี ที่
เพ่ิมร้อยละ 1.5 ซึ่ง และรวมถึงเมืองนิวยอร์กและคลิฟแลนด์  และ นายบริสเซอร์ได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่าเมืองชิคาโกและคลิฟแลนด์ ต่างเจอประสบการณ์เลวร้ายเกี่ยวกับตัวเลขคนตก
งานในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม 2557 และ 2558 และปัจจุบันตัวเลขการว่างงานในชิคาโก
ยังสูงกว่าร้อยละ 7.2 ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนเมษายน ร้อยละ 6.5 ซึ่งยังห่างไกลตัวเลข
การว่างงานโดยรวมของสหรัฐฯที่อยู่ที่ร้อยละ 5 
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