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เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3  
(ประมาณการล่วงหน้า) 

 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ   
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานประมาณการล่วงหน้า (Advance Estimate) ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ในไตมาสที่ 2 ของปี 2558 โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 (เมษายน – 
มิถุนายน) เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.3 จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรก ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของ GDP สหรัฐฯ ในไตรมาส
ที่ 2 ของปี 2558 เป็นผลมาจากรายจ่ายเพ่ือการบริโภค (personal consumption expenditure) การส่งออก รายจ่าย
และการลงทุนรวมของภาครัฐในระดับรัฐและท้องถิ่น (state and local  government) และการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย 
(residential fixed investment) ที่เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่มีผลกระทบในทางลบต่อการขยายตัวดังกล่าวเป็นผลจาก
รายจ่ายของภาครัฐ (federal government spending) การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชน (private  inventory 
investment) และการลงทุนถาวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (nonresidential fixed  investment) ที่ลดลง และการน าเข้าที่
เพ่ิมข้ึน 
 

 
 

2. รายจ่ายเพื่อการบริโภค (Personal Consumption Expenditures)   
รายจ่ายเพ่ือการบริโภคเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 
2558 โดยในไตรมาสที่ 2 รายจ่ายเพ่ือการบริโภคด้านสินค้าคงทน (durable goods) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.3 จากที่เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 2.0 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 รายจ่ายเพ่ือการบริโภคด้านสินค้าไม่คงทน (non-durable goods) เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 3.6 จากที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.7 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 และรายจ่ายด้านบริการเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 2.1 ซึ่งเป็น
การเพ่ิมข้ึนในอัตราเดียวกันกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 
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3. การส่งออกสินค้าและบริการ (Export of Goods and Services)   
การส่งออกสินค้าและบริการของสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.3 จากที่ลดลงร้อยละ 6.0 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558  ในขณะ
ทีก่ารน าเข้าสินค้าและบริการของสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.5 จากที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.1 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 
 

4. การลงทุนถาวร (Fixed Investment)   
การลงทุนถาวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (non-residential fixed investment)  ลดลงร้อยละ 0.6 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6  ใน
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 โดยการลงทุนด้านโครงสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (non-residential structures) ลดลงร้อยละ 
1.6 จากที่ลดลงขึ้นร้อยละ 7.4 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 และการลงทุนด้านอุปกรณ์ลดลงร้อยละ 4.1 จากที่เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 2.3  ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 การลงทุนในสินค้าด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 5.5 
จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.4 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558  ในขณะเดียวกันการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย (residential fixed 
investment) เพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 6.6 จากที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.1 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 
 

5. รายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐ (Government Consumption Expenditures and Gross 
Investment)   
รายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ลดลงร้อยละ 1.1 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.1 ในไตรมาส
ที่ 1 ของปี 2558 โดยรายจ่ายและการลงทุนเพ่ือการป้องกันประเทศ (national defense) ลดลงร้อยละ 1.5 จากที่
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0 รายจ่ายและการลงทุนที่ไม่ใช่เพ่ือการป้องกันประเทศ (non-defense) ลดลงร้อยละ 0.5 จากที่
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.2 และรายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐในระดับรัฐและท้องถิ่น (state and local government) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.0 จากทีล่ดลงร้อยละ 0.8 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 
 

6. การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชน (Change in Real Private Inventories)   
การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชนในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 เพ่ิมข้ึน 110.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากที่เพ่ิมขึ้น
112.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 และ 78.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557  
 

GDP Highlights 

 
ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้ปรับทบทวนตัวเลขบัญชีรายได้ประชาชาติ (National Income and Product 
Accounts) ประจ าปี โดยย้อนหลังไป 3 ปี จากไตรมาสที่ 1 ของปี 2555  ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 โดยระหว่างปี 
2554 – 2557 เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ต่อปี ซึ่งลดลงจากร้อยละ 2.3 ต่อปี ก่อนการ
ปรับแก้ ทั้งนี้ GDP สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 เมื่อปรับแก้แล้ว ขยายตัวร้อยละ 0.6 จากที่ลดลงร้อยละ 0.2 
ก่อนปรับแก้   
 

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 แม้ว่าจะต่ ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงภาวะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Open Market Committee: 
FOMC) ครั้งต่อไปในวันที่ 16 – 17 กันยายน 2558 อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงระบุว่า ตลาดแรงงาน
จะต้องมีการปรับตัวดีขึ้นต่อไป และอัตราเงินเฟ้อจะต้องมีการปรับตัวขึ้นสู่ระดับเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 2 ก่อนที่จะ
ด าเนินการขึ้นอัตราดอกเบี้ย    
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ปริมาณการค้าปลีก (Retail Sales) ของสหรฐัฯ ลดลงร้อยละ 0.3 ในเดือนมิถุนายน 
 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรสหรัฐฯ (US Census Bureau) ภายใต้กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) รายงานว่า มูลค่าการค้าปลีกและบริการด้านอาหาร (Retail and Food Services Sales) ของ
สหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน 2558 ลดลงร้อยละ 0.3 จากเดือนพฤษภาคม 2558 โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 442.0 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ส าหรับมูลค่าการค้าปลีก (ไม่รวมบริการด้านอาหาร) ของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน 2558 ลดลงร้อยละ 0.3 
จากเดือนพฤษภาคม 2558 โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 390.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของ
ปี 2557 จะพบว่า มูลค่าการค้าปลีก (ไม่รวมบริการด้านร้านอาหาร) ของสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.6 ทั้งนี้ ในเดือน
มิถุนายน 2558 หมวดสินค้าที่มีการปรับตัวลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2558 ได้แก่ รถยนต์และชิ้นส่วน (ลดลงร้อยละ 
1.1) เฟอร์นิเจอร์ (ลดลงร้อยละ 1.6) วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ท าสวน (ลดลงร้อยละ 1.3) และเสื้อผ้า (ลดลงร้อยละ 1.5) 
 
 

 
 

Consumer Sentiment Index 

 
ดัชนี Consumer Sentiment Index ของส านักข่าว Reuters และมหาวิทยาลัย University of Michigan ในเดือน
กรกฎาคม 2558 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 93.1 จากที่อยู่ที่ระดับ 96.1 ในเดือนมิถุนายน 2558 ทั้งนี้ ตัวเลขดัชนีที่
ลดลงสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคมีมุมมองที่เป็นบวกน้อยลงต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงการจ้างงานที่คาดว่าจะชะลอ
ตัวลง และการเพิ่มขึ้นของระดับรายได้ที่คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีช้าลง  
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รายได้ส่วนบุคคลของชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ในเดือนมิถุนายน 2558 
 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558  ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of  Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานรายได้ส่วนบุคคล (Personal Income) และรายจ่ายเพ่ือการบริโภค 
(Personal Consumption Expenditure: PCE) ของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน 2558 โดยรายได้ส่วนบุคคลของ
ประชาชนชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ทั้งนี้ รายได้ในหมวดค่าจ้างและเงินเดือน (Wages and Salaries) เพ่ิมขึ้น
เพียงร้อยละ 0.2 จากร้อยละ 0.4 ในเดือนพฤษภาคม 2558  
 
ในขณะเดียวกัน รายจ่ายเพื่อการบริโภคที่แท้จริง (Real PCE) เพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 0.2 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.7 ในเดือน
พฤษภาคม 2558 โดยปัจจัยหลักมาจากรายจ่ายเพื่อการบริโภคในหมวดสินค้าคงทนที่ลดลงร้อยละ 1.1 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 1.3 ในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงในหมวดรถยนต์ และรายจ่ายเพ่ือการบริโภคในหมวดสินค้า
ไม่คงทนลดลงต่ ากว่าร้อยละ 0.1 จาดที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.9 ในเดือนพฤษภาคม 2558 
 
ส าหรับรายได้เพ่ือการใช้จ่ายที่แท้จริง (Real Disposable Income) ในเดือนมิถุนายน 2558 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 จากที่
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.1 ในเดือนพฤษภาคม 2558 
 

 Apr. May Jun. 

Personal Income 0.4% 0.4% 0.4% 

Current-dollar DPI 0.4% 0.4% 0.5% 

Real DPI 0.3% 0.1% 0.2% 

Real PCE 0.2% 0.4% 0.0% 

PCE Prices 0.0% 0.3% 0.2% 

Personal Saving Rate 5.0% 4.6% 4.8% 
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อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม 2558 อยู่ทีร่้อยละ 5.3 
 
เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม 2558 ส านักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (Bureau of Labor Statistics) รายงานว่า อัตราการว่างงาน
ของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม 2558 อยู่ทีร่้อยละ 5.3 ซึ่งเป็นอัตราคงทีจ่ากเดือนมิถุนายน 2558 หรือคิดเป็นจ านวนคนที่
ว่างงาน 8.3 ล้านคน  
 

 
 

ในส่วนของการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (nonfarm payroll employment) เพ่ิมขึ้นจ านวน 215,000 คน โดย
อุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นในเดือนกรกฎาคม ได้แก่ การค้าปลีก บริการด้านสุขภาพ บริการด้านวิชาชีพและ
ธุรกิจ และบริการด้านการเงิน  
 
ทั้งนี้ อัตราค่าแรงต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ย (average hourly earnings) ในเดือนกรกฎาคม 2558 เพ่ิมขึน้ 0.05 เหรียญสหรัฐฯ 
เป็น 24.99 เหรียญสหรัฐฯ และเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2557 ค่าแรงในเดือนกรกฎาคม 2558 เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 2.1   

 
 


