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ไวรัสเดลตาทำยอดคาปลีกสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมหดตัว 

เนื้อหาสาระขาว เม่ือวันอังคารท่ี 17 สิงหาคม 2564 กระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ รายงานอัตราการขยายตัวของยอด

คาปลีกสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 หดตัวลงรอยละ 1.1 เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมาซ่ึงเปนระดับต่ำกวา

ท่ีผูเชี่ยวชาญในตลาดหลายฝายประเมินไว โดยแนวโนมการปรับตัวลดลงดังกลาวเปนผลมาจากความกังวลของ

ผูบริโภคในตลาดตอสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุเดลตาที่กำลังแพรระบาดอยูใน

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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สหรัฐฯ ในขณะนี้ รวมถึงปจจัยดานการดำเนินมาตรการใหเงินชวยเหลือและกระตุนเศรษฐกิจจากภาครัฐท่ีเริ่ม

หมดอายุซ่ึงมีสวนทำใหผูบริโภคในตลาดชะลอการใชจายลงดวย   

โดยกลุมสินคารถยนตและชิ้นสวนยานยนตเปนกลุมสินคาที่ไดรับผลกระทบยอดจำหนายลดลง

สูงสุดในตลาด เนื่องจากปญหาการขาดแคลนชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอร นอกจากนี้ ยอดจำหนายกลุมสินคาเสื้อผา

เครื่องนุงหม กลุมสินคาอุปกรณกีฬา และกลุมสินคาเฟอรนิเจอรในตลาดก็มีแนวโนมปรับตัวลดลงดวยเชนกัน 

ในขณะท่ีกลุมอุตสาหกรรมใหบริการรานอาหาร ผับ บารยังคงมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนราวรอยละ 1.7 เม่ือเทียบ

กับเดือนท่ีผานมา 

ทั้งนี้ Mr. Gus Faucher หัวหนานักเศรษฐศาสตร ธนาคาร PNC กลาววา แมวายอดคาปลีก

สหรัฐฯ ในเดือนท่ีผานมาจะปรับตัวลดลง แตโดยภาพรวมยังถือวาอยูในเกณฑท่ีดี นอกจากนี้ เขายังใหความเห็นวา

ผูบริโภคชาวอเมริกันจะมีพฤติกรรมปรับไปสูการใชจายเพื่อซื้อสินคาบริการมากขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจจะสงผลให

ภาพรวมของยอดคาปลีกในตลาดชะลอตัวลดลงได  

ยอดคาปลีกถือเปนปจจัยสำคัญที่เปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของสหรัฐฯ โดยมีสัดสวนสูงถึง

รอยละ 70 ของมูลคาทางเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศ รวมถึงยอดคาปลีกยังเปนดัชนีชี้วัดที่สามารถใชพยากรณ

แนวโนมและทิศทางดานเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมไดดวย 

ในชวงที่ผานมาสหรัฐฯ ถือวา ไดรับผลกระทบจากภาวะการแพรระบาดเปนเพียงชวงระยะเวลา

สั้น ๆ โดยหากวัดจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจพบวา สหรัฐฯ เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในชวงตนของการแพร

ระบาดเปนระยะเวลาเพียง 2 เดือนคือ ในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2563 เทานั้น โดยสวนหนึ่งเปน

ผลมาจากการดำเนินมาตรการชวยเหลือและกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลอยางรวดเร็วและตอเนื่องในชวงระหวาง

การแพรระบาดซ่ึงมีสวนชวยประคับประคองเศรษฐกิจภายในประเทศของสหรัฐฯ  

นอกจากนี้ แมวายอดคาปลีกในเดือนกรกฎาคมท่ีผานมาจะลดลงจากเดือนกอนหนานี้เหลือมูลคา

เพียง 6.18 แสนลานดอลลารสหรัฐก็ตาม แตหากเปรียบเทียบกับยอดคาปลีกเดือนเดียวกันในปท่ีผานมากลับยังคง

มีแนวโนมขยายตัวราวรอยละ 15.8   

กลุมสินคารถยนตและชิ้นสวนยานยนตมียอดคาปลีกหดตัวลงมากที่สุดรอยละ 3.9 เมื่อเทียบกับ

เดือนที่ผานมา หลังจากท่ีในชวงตนปที่ผานมากลุมสินคาดังกลาวมียอดคาปลีกปรับตัวเพิ่มขึ้นสูง เนื่องจากปจจัย

ดานอัตราเงินเฟอในตลาดประกอบกับความตองการรถยนตที่เพิ่มขึ้น ทำใหราคารถยนตในตลาดปรับตัวสูงข้ึน 
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รองลงมาไดแก กลุมสินคาเสื้อผาเครื่องนุงหมปรับตัวลดลงรอยละ 2.6 และกลุมสินคาอุปกรณกีฬา เครื่องดนตรี 

และหนังสือปรับตัวลดลงรอยละ 1.9 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยอดคาปลีกสินคาผานชองทางออนไลนในตลาด

โดยรวมยังมีแนวโนมปรับตัวลดลงรอยละ 3.1 เม่ือเทียบกับยอดขายในเดือนท่ีผานมาดวย 

ในสวนของกลุมสินคาท่ีมียอดคาปลีกปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนในเดือนกรกฎาคม 2564 ไดแก กลุมสินคา

น้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดปรับตัวสูงขึ ้น และกลุมธุรกิจบริการ

รานอาหาร ผับ บาร ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.7 ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบยอดคาปลีกกลุมธุรกิจบริการดังกลาวชวงเดียวกัน

ในปท่ีผานมาพบวาปรับตัวเพ่ิมข้ึนสูงถึงรอยละ 38.4 

นอกจากนี ้ ศูนยว ิจ ัยเศรษฐกิจธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve Bank Economic 

Reserch หรือ FRED) ยังรายงานดัชนีการผลิตสินคาอุตสาหกรรม (Industrial Production Index หรือ INDPRO) 

สหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 เมื ่อเทียบกับเดือนที่ผานมา ซึ่งสูงกวาที่ผู เชี ่ยวชาญ

คาดการณไวที ่ระดับรอยละ 0.5 โดยมีปจจัยสนับสนุนการขยายตัวมาจากการเรงผลิตสินคากลุมรถยนตและ

ชิ้นสวนยานยนตเพ่ือรองรับกับความตองการของผูบริโภคในตลาด  

ปจจุบันธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงดำเนินนโนบายเงินเฟอซ่ึงปจจุบันสูงกวารอยละ 2 เพ่ือกระตุน

ใหเกิดการจางงานในตลาดกอนที่จะดำเนินมาตรการแกไขภาวะเงินเฟอในตลาดอยางจริงจัง โดยคาดวาธนาคาร

กลางสหรัฐฯ จะคอย ๆ ทยอยลดปริมาณการซื้อคืนพันธบัตรในอนาคต เพื่อรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

ในตลาด อยางไรก็ตาม คาดวาธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังไมมีนโยบายที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยอางอิงในตลาด

เพิ่มขึ้นไปจนถึงสิ้นปนี้หรือตนปหนา ในสวนของตลาดการจางงานในสหรัฐฯ ยังถือวาอยูในเกณฑดี โดยในเดือน

กรกฎาคม 2654 มีการจางงานเพ่ิมข้ึนระบบเศรษฐกิจประมาณ 1 ลานตำแหนงสงผลใหอัตราการวางงานในตลาด

ปรับตัวลดลงเหลือเพียงรอยละ 5.4  

โดยภาพรวมตลาดผูบริโภคชาวอเมริกันยังคงมีความกังวลตอผลกระทบจากการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสสายพันธุเดลตาที่อาจจะสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวงสิ้นปนี้ อยางไรก็ตาม หากแนวโนม

สถานการณทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นการจางงานในตลาดขยายตัวตอเนื่องภายใน 1 – 2 เดือนขางหนามีความ

เปนไปไดท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะพิจารณาปรับลดการซ้ือคืนพันธบัตรรัฐบาลกอนสิ้นปนี้ไดเพ่ือควบคุมระดับ

อัตราเงินเฟอท่ีเหมาะสมในตลาด  

บทวิเคราะห: เศรษฐกิจภายในประเทศของสหรัฐฯ ขยายตัวอยางตอเนื ่องตั้งแตชวงปลาย 

ไตรมาสที่ 1 จนถึงไตรมาสที่ 2 ของปนี้ หลังจากท่ีภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสภายในประเทศเริ่มปรับตัวดี
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ข้ึนจากผลของการแจกจายวัคซีนท่ีรวดเร็วและนโยบายกระตุนเศรษฐกิจจากรัฐบาล อยางไรก็ตาม ดูเหมือนวาการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะเริ่มชะลอตัวลง เนื่องจากปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ

เดลตาท่ีจำนวนผูติดเชื้อรายใหเพ่ิมมากข้ึนในปจจุบัน สงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของผูประกอบการในตลาดและ

ผูบริโภคชาวอเมริกัน ทำใหยอดการคาปลีกในตลาดปรับตัวลดลงอยางเห็นไดชัดในชวงเดือนกรกฎาคมท่ีผานมา  

ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนของผูติดเชื้อไวรัสสายพันธุเดลตาในสหรัฐฯ ถือเปนอุปสรรคสำคัญตอการ

เปดประเทศและการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ภาครัฐและภาคเอกชนตางจำเปนตองทบทวน

มาตรการควบคุมการแพรระบาดเพื่อใหสอดคลองกับภาวะปจจุบัน โดยเฉพาะการเปดภาคเรียนใหมที่กำลังจะ

มาถึง ทั้งนี้ หากรัฐบาลสหรัฐฯ มีมติเลื่อนการเปดภาคการศึกษาออกไปอีกก็นาจะสงผลกระทบตอยอดจำหนาย

สินคาเครื่องใชสำหรับนักเรียน เชน เสื้อผาเครื่องนุงหม รองเทา กระเปา เครื่องเขียน และอุปกรณตาง ๆ ทำใหมี

ยอดจำหนายหดตัวลงได นอกจากนี้ แนวโนมการแพรระบาดดังกลาวอาจจะกดดันใหผูประกอบการในตลาดชะลอ

การอนุญาตใหพนักงานกลับเขาไปทำงานท่ีสำนักงาน และอาจจะสงผลกระทบตอยอดจำหนายสินคาเสื้อผาเครื่อง

แตงกาย เครื่องสำอาง รวมถึงกลุมสินคาปลีกอ่ืนดวย 

นอกจากนี้ การแพรระบาดท่ีขยายตัวขึ้นยังสงผลใหผูบริโภคชาวอเมริกันบางสวนตัดสินใจชะลอ

การเดินทางทองเท่ียวออกไปกอนจนกวาสถานการณจะเริ่มดีข้ึน โดยลาสุดสายการบินและสายการเดินเรือบางแหง

ไดประกาศปรับลดแผนเที่ยวบินและเที่ยวเดินเรือใหบริการออกไปใหเหมาะสมกับจำนวนผูโดยสาร ซึ่งปจจัย

ดังกลาวอาจจะสงผลใหเกิดภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจได อีกทั้ง หากสหรัฐฯ ไมสามารถกระตุนใหประชากรชาว

อเมริกันสวนท่ีเหลือเขารับวัคซีนเพ่ิมข้ึนได มีความเปนไปไดท่ีจำนวนผูติดเชื้อรายใหมในประเทศจะเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง

ภายในปลายไตรมาสที ่ 3 หรือตนไตรมาสที ่ 4 ซึ ่งอาจจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและการคาปลีก

ภายในประเทศ โดยเฉพาะในชวงเทศกาลปลายป ซ่ึงถือเปนชวงเทศกาลท่ีผูบริโภคชาวอเมริกันนิยมจับจายใชสอย

เพ่ือซ้ือสินคาและบริการเปนมูลคาสูงในแตละปได   

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: แมวาสถานการณการแพรระบาดสายพันธุเดลตาจะเพิ่มความรุนแรง

มากข้ึนในสหรัฐฯ สงผลทำใหภาวะการคาปลีกในประเทศชะลอตัวลงบางในชวงเดือนกรกฎาคม แตความพยายาม

แกไขปญหาจากความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชนอยางเต็มที่นาจะชวยใหลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอ

ภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได โดยเฉพาะการพิจารณาฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อกระตุนภูมิคุมกัน 

(Booster Dose) ใหแกชาวอเมริกัน ซึ่งลาสุดบริษัทผูผลิตวัคซีนรายใหญในตลาดไดยื ่นขออนุญาตตอองคการ

อาหารและยาสหรัฐฯ แลว คาดวาจะไดรับการอนุมัติในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งนาจะชวยใหสถานการณดานการแพรระบาด

http://www.facebook.com/thaitrademiami/
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ของเชื้อไวรัสสายพันธุใหมในสหรัฐฯ ปรับตัวดีข้ึนกอนชวงเทศกาลปลายป และไมนาจะสงผลกระทบตอภาวการณ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรงมากนัก  

ในสวนของภาวการณแพรระบาดในไทยเองที่คอนขางรุนแรงในขณะนี้ ซึ่งสงผลกระทบตอการ

ดำเนินกิจการ โดยเฉพาะในการผลิตสินคาเพื่อสนับสนุนตลาดสงออกไดรับผลกระทบไปอยางหลีกเลี่ยงไดยาก 

ดังนั้น ผูประกอบการไทยควรท่ีจะพิจารณาวางแผนการผลิตและการจัดสงอยางรอบคอบ เชน การขยายระยะเวลา

ในการวางคำสั่งซื้อวัตถุดิบ (Reordering Point) และการเผื่อระยะเวลาในการขนสงสินคา (Delivery Time) เพ่ือ

รักษาสัดสวนตลาดสงออกสินคาไทยในสหรัฐฯ  

นอกจากนี้ ผูประกอบการไทยยังควรที่จะพิจารณาดำเนินกลยุทธทั้งการรักษาตลาดเดิมและการ

เรงขยายตลาดสงออกสินคาไทยในลักษณะบูรณาการเพ่ือใหเหมาะสมกับตลาดการคาในลักษณะวิถีชีวิตใหม (New 

Normal) โดยเฉพาะกลุมผูประกอบการสินคาอาหารไทยที่ยังมีโอกาสขยายตัวในตลาดอีกมากจากแนวโนมการ

ขยายตัวของกลุมธุรกิจบริการรานอาหารในสหรัฐฯ เชน โครงการสงเสริมตลาดสินคาอาหารแหงอนาคต (Future 

Food) ผานรานอาหารท่ีไดรับตรา Thai Select  

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

ท่ีมา: สำนักขาว CNBC 

เรื่อง: “Retail Sales Drop Worse-Than-Expected 1.1% in July as Rising Covid Fears Hit Consumers” 

โดย: Jeff Cox   

สคต. ไมอามี /วันท่ี 19 สิงหาคม 2564 
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