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เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6
(ประมาณการล่วงหน้า)
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สานักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ
(Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ ส หรั ฐ ฯ (DOC) ได้ เ ผยแพร่ ร ายงานประมาณการ
ล่วงหน้า (Advance Estimate) ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตมาสที่ 2 ของปี 2560 โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560

2. รายจ่ายเพื่อการบริโภค (Personal Consumption Expenditures) รายจ่ายเพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 โดยในไตรมาสที่ 2 รายจ่ายเพื่อการ
บริโภคด้านสินค้าคงทน (durable goods) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากที่ลดลงร้อยละ 0.1 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560
รายจ่ายเพื่อการบริโภคด้านสินค้าไม่คงทน (non-durable goods) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ในไตร
มาสที่ 1 ของปี 2560 และรายจ่ายด้านบริการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 1.9 จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ในไตรมาสที่
1 ของปี 2560
3. การส่งออกสินค้าและบริการ (Export of Goods and Services) การส่งออกสินค้าและบริการของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.1 จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ในขณะที่การนาเข้าสินค้าและบริการของสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 จากทีเ่ พิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560
4. การลงทุ น ถาวร (Fixed Investment) ในไตมาสที่ 2 ของปี 2560 การลงทุ น ถาวรที่ ไ ม่ ใ ช่ ที่ อ ยู่ อ าศั ย (nonresidential fixed investment) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากทีเ่ พิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 โดยการลงทุน
ด้านโครงสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (non-residential structures) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากทีเ่ พิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 ในไตรมาส
ที่ 1 ของปี 2560 และการลงทุนด้านอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560

การลงทุนในสินค้าด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ใน
ขณะเดียวกันการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย (residential fixed investment) ลดลงร้อยละ 6.8 จากทีเ่ พิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 ใน
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2560
5 . ร า ย จ่ า ย แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น ร ว ม ข อ ง ภ า ค รั ฐ (Government Consumption Expenditures and Gross
Investment) รายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากทีล่ ดลงร้อยละ
2.4 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 โดยรายจ่ายและการลงทุนเพื่อการป้องกันประเทศ (national defense) เพิ่มขึ้นร้อยละ
5.2 จากที่ลดลงร้อยละ 3.3 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 รายจ่ายและการลงทุนที่ไม่ใช่เพื่อการป้องกันประเทศ (nondefense) ลดลงร้อยละ 1.9 จากที่ลดลงร้อยละ 1.2 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 และรายจ่ายและการลงทุนรวมของ
ภาครัฐในระดับรัฐและท้องถิ่น (state and local government) ลดลงร้อยละ 0.2 จากทีเ่ พิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ในไตรมาสที่
1 ของปี 2560
6. การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชน (Change in Real Private Inventories) การลงทุนในสินค้าคงคลัง
ของภาคเอกชนในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 ลดลง 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากที่ลดลง 0.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน
ไตรมาสที่ 1
GDP Highlights
อัตราการขยายตัว ของ GDP สหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 เป็นผลจากรายจ่ายเพื่อการ
บริ โ ภค (personal consumption expenditure) การลงทุ น ถาวรที่ ไ ม่ ใ ช่ ที่ อ ยู่ อ าศั ย (nonresidential fixed
investment) การส่งออก และรายจ่ายของภาครัฐ (federal government spending) ที่เพิ่มขึ้น และถือเป็นอัตรา
การขยายตัวของ GDP สหรัฐฯ ที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่มีผลกระทบในทางลบ
ต่อการขยายตัวดังกล่าวเป็นผลจากการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย (residential fixed investment) การลงทุนในสินค้าคง
คลังของภาคเอกชน (private inventory investment) และรายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐในระดับรัฐและ
ท้องถิ่น (state and local government spending) ที่ลดลง และการนาเข้าที่เพิ่มขึ้น
สานักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้ปรับทบทวนตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง (Real GDP) ของสหรัฐฯ
โดยย้อนหลังไป 3 ปี จากไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 โดยระหว่างปี 2557 – 2560 เศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ยังคงมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ต่อปี ทั้งนี้ GDP สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 เมื่อ
ปรับแก้แล้ว ขยายตัวร้อยละ 1.2 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 1.4 ก่อนปรับแก้
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ปริมาณการค้าปลีก (Retail Sales) ของสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.2 ในเดือนมิถุนายน
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สานักงานสารวจสามะโนประชากรสหรัฐฯ (US Census Bureau) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์
สหรัฐฯ (DOC) รายงานว่า มูลค่าการค้าปลีกและบริการด้านอาหาร (Retail and Food Services Sales) ของสหรัฐฯ ใน
เดือนมิถุนายน 2560 ลดลงร้อยละ 0.2 จากเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 473.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
สาหรับมูลค่าการค้าปลีก (ไม่รวมบริการด้านร้านอาหาร) ของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน 2560 ลดลงร้อยละ 0.1 จาก
เดือนพฤษภาคม โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 417.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของ
ปี 2559 จะพบว่า มูลค่าการค้าปลี ก (ไม่รวมบริการด้านร้านอาหาร) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ทั้งนี้ ในเดือน
มิถุนายน 2560 สินค้าในเกือบทุกหมวดมีการปรับตัวลดลง ยกเว้นหมวด รถยนต์และชิ้นส่วน เฟอร์นิเจอร์ อิเล็กทรอนิกส์
วัสดุก่อสร้าง และสินค้าเพื่อการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ สาหรับหมวดสินค้า รถยนต์และชิ้นส่วนเพิ่มร้อยละ 0.1 จากเดือน
มิถุนายน อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2559 หมวดสินค้ารถยนต์และชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ
4.7 ในขณะเดียวกัน มูลค่าการค้าปลีกผ่านช่องทางที่ไม่ต้องอาศัยหน้าร้าน (Non-store Retailers) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4
จากเดือนพฤษภาคม ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2559 จะพบว่ามีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ
9.2

Consumer Sentiment Index
ดัชนี Consumer Sentiment Index ของสานักข่าว Reuters และมหาวิทยาลัย University of Michigan ในเดือน
กรกฎาคม 2560 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 93.4 จากที่อยู่ที่ระดับ 95.1 ในเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งสูงกว่าที่นัก
เศรษฐศาสตร์คาดไว้เล็กน้อยที่ 93.1 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองในเชิงบวกของผู้บริโภคที่เริ่มลดลงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
และการบริหารการเงินส่วนบุคคลในอนาคต
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รายได้ส่วนบุคคลของชาวอเมริกันไม่มีการเปลีย่ นแปลงในเดือนมิถนุ ายน 2560
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 สานักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานรายได้ส่วนบุคคล (Personal Income) และรายจ่ายเพื่อการบริโภค (Personal
Consumption Expenditure: PCE) ของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน 2560 โดยรายได้ส่วนบุคคลของประชาชนชาว
อเมริกัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ในเดือนพฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ รายได้ในหมวดค่าจ้างและ
เงินเดือน (Wages and Salaries) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากทีเ่ พิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ในเดือนพฤษภาคม 2560
ในขณะเดียวกัน รายจ่ายเพื่อการบริโภคที่แท้จริง (Real PCE) เพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 0.1 ในเดือนมิถุนายน 2560 จากที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ในเดือนพฤษภาคม 2560 โดยรายจ่ายเพื่อการบริโภคในหมวดสินค้าคงทนลดลงร้อยละ 0.1 จากที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ในเดือนพฤษภาคม 2560 ในขณะที่รายจ่ายเพื่อการบริโภคในหมวดสินค้าไม่คงทนลดลงร้อยละ 0.2
ในเดือนมิถนุ ายน 2560 จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ในเดือนพฤษภาคม 2560
สาหรับรายได้เพื่อการใช้จ่ายที่แท้จริง (Real Disposable Income) ในเดือนมิถุนายน 2560 ลดลงร้อยละ 0.1 จากที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ในเดือนพฤษภาคม 2560
Apr.

May

Jun.

Personal Income

0.2%

0.3%

0.0%

Current-dollar DPI

0.2%

0.4%

0.0%

Real DPI

0.0%

0.5%

-0.1%

Real PCE

0.2%

0.0%

0.0%

PCE Prices

0.2%

-0.1%

0.0%

Personal Saving Rate

3.7%

3.9%

3.8%
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อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 4.4
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สานักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (Bureau of Labor Statistics) รายงานว่า อัตราการว่างงาน
ของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน 2560 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 4.3 ในเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นร้อยละ 4.4 หรือ
คิดเป็นจานวนคนที่ว่างงาน 7 ล้านคน

ในส่วนของการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (nonfarm payroll employment) เพิ่มขึ้นจานวน 222,000 คน โดยการ
จ้างงานทีเ่ พิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการด้านสุขภาพและการช่วยเหลือสังคม บริการด้านการเงิน และ
เหมืองแร่
ทั้งนี้ อัตราค่าแรงต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ย (average hourly earnings) ในเดือนมิถุนายน 2560 เพิ่มขึ้น 0.04 เหรียญสหรัฐฯ
เป็น 26.25 เหรียญสหรัฐฯ
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