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เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1  
(ประมาณการครั้งที่ 3) 

 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ 
(Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานประมาณการครั้งที่ 
3 (Third Estimate) ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตมาสที่ 4 ของปี 2559 โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.1 ซ่ึงปรับเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 1.9 ในรายงานประมาณการครั้งที่ 2  
 

 
 
2. รายจ่ายเพื่อการบริโภค (Personal Consumption Expenditures)  รายจ่ายเพ่ือการบริโภคเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อย
ละ 3.5 ในไตรมาสที่ 4 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 โดยในไตรมาสที่ 4 รายจ่ายเพ่ือการบริโภค
ด้านสินค้าคงทน (durable goods) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.4 จากทีเ่พ่ิมข้ึนร้อยละ 11.6 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 รายจ่าย
เพ่ือการบริโภคด้านสินค้าไม่คงทน (non-durable goods) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 จากที่ลดลงร้อยละ 0.5 ในไตรมาสที่ 3 
ของปี 2559 และรายจ่ายด้านบริการเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 2.4 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.7 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 
2559  
 
3. การส่งออกสินค้าและบริการ (Export of Goods and Services)  การส่งออกสินค้าและบริการของสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 4.5 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.0 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 ในขณะที่การน าเข้าสินค้าและบริการของสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 9.0 จากทีเ่พ่ิมข้ึนร้อยละ 2.2 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 
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4. การลงทุนถาวร (Fixed Investment)  ในไตมาสที่ 4 ของปี 2559 การลงทุนถาวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (non-
residential fixed investment) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.9 จากทีเ่พ่ิมข้ึนร้อยละ 1.4 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 โดยการลงทุน
ด้านโครงสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (non-residential structures) ลดลงร้อยละ 1.9 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.0 ในไตรมาส
ที่ 3 ของปี 2559 และการลงทุนด้านอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.9 จากทีล่ดลงร้อยละ 4.5 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 การ
ลงทุนในสินค้าด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.2 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 ใน
ขณะเดียวกันการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย (residential fixed investment) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.6 จากที่ลดลงร้อยละ 4.1 ใน
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 
 
5 .  ร า ยจ่ า ย แ ล ะก า ร ล งทุ น ร วมขอ งภ า ค รั ฐ  (Government Consumption Expenditures and Gross 
Investment)  รายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ลดลงร้อยละ 1.2 จากทีเ่พ่ิมข้ึนร้อยละ 
2.4 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 โดยรายจ่ายและการลงทุนเพ่ือการป้องกันประเทศ (national defense) ลดลงร้อยละ 
3.6 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.0 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 รายจ่ายและการลงทุนที่ไม่ใช่เพ่ือการป้องกันประเทศ (non-
defense) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.3 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 และรายจ่ายและการลงทุนรวมของ
ภาครัฐในระดับรัฐและท้องถิ่น (state and local government) เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 1.0 จากทีล่ดลงร้อยละ 0.2 ในไตรมาสที่ 
3 ของปี 2559 
 
6. การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชน (Change in Real Private Inventories)  การลงทุนในสินค้าคงคลัง
ของภาคเอกชนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 เพ่ิมข้ึน 52.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากที่เพ่ิมข้ึน 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ในไตรมาสที่ 3  
 

GDP Revision Highlights  
 

GDP สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ที่ปรับเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 2.1  ในประมาณการครั้งที่ 3 เป็นผลจากการ
ปรับแก้ตัวเลขในส่วนของรายจ่ายเพื่อการบริโภคและการลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชนที่เพ่ิมข้ึน 
 
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ  (Federal Open Market Committee: 
FOMC) เมื่อวันที่ 14 –  1 5 มีนาคม 2560 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ได้มีมติปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นร้อย
ละ 0.25 ให้อยู่ระหว่างร้อยละ 0.75 – 1.0 ซ่ึงนับเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในปีนี้ และเป็นครั้งท่ี 2 ในรอบ 3 เดือน และ
ครั้งที่ 3 ในรอบ 10 ปี โดยปัจจัยสนับสนนุการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ ได้แก่ การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่
ยังคงอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี การฟ้ืนตัวของตลาดแรงงานที่ใกล้กลับเข้าสู่สภาวะการจ้างงานเต็มอัตรา (full employment) ซ่ึง
ขณะนี้ อัตราการว่างงานได้ลดลงต่ ากว่าร้อยละ 5.0 และการเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อที่ เพ่ิมขึ้นเข้าใกล้สู่ระดับ
เป้าหมายที่ FED ตั้งไว้ที่ร้อยละ 2.0 โดยอัตราเงินเฟ้อ (Core PCE Inflation) และหากเศรษฐกิจสหรัฐฯ เปนไปตามที่
คาดการณไว คาดวา FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปนี้ ในการนี้ FED ได้ปรับตัวเลขคาดการณ์อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส าหรับปี 2560 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 1.9 – 2.3 ในเดือนธันวาคม 2559 เป็น
ร้อยละ 2.0 – 2.2 ส าหรับตัวเลขคาดการณ์อัตราว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 4.5 – 4.6 ทั้งนี้ FED ได้คงตัวเลขคาดการณ์อัตรา
เงินเฟ้อ (Core PCE Inflation) ไว้ที่ร้อยละ 1.8 – 1.9  
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ปริมาณการค้าปลีก (Retail Sales) ของสหรฐัฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ในเดือนกมุภาพันธ ์
 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรสหรัฐฯ (US Census Bureau) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์
สหรัฐฯ (DOC) รายงานว่า มูลค่าการค้าปลีกและบริการด้านอาหาร (Retail and Food Services Sales) ของสหรัฐฯ ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.1 จากเดือนมกราคม 2560 โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 474.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  
 
ส าหรับมูลค่าการค้าปลีก (ไม่รวมบริการด้านร้านอาหาร) ของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 
จากเดือนมกราคม โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 417.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ของปี 2559 จะพบว่า มูลค่าการค้าปลีก (ไม่รวมบริการด้านร้านอาหาร) ของสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.9 ทั้งนี้ ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 สินค้าในเกือบทุกหมวดมีการปรับตัวลดลง ยกเว้นหมวดวัสดุก่อสร้างที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 จากเดือน
มกราคม 2560 ทั้งนี้ ส าหรับหมวดสินค้ารถยนต์และชิ้นส่วนลดลงร้อยละ 0.2 จากเดือนมกราคม อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบ
กับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2559 หมวดสินค้ารถยนต์และชิ้นส่วนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.6 ในขณะเดียวกัน มูลค่าการค้า
ปลีกผ่านช่องทางที่ไม่ต้องอาศัยหน้าร้าน (Non-store Retailers) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 จากเดือนมกราคม ซึ่งเมื่อเทียบกับ
ช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2559 จะพบว่ามีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนสูงถึงร้อยละ 13.0  
  

 
 

Consumer Sentiment Index 

ดัชนี Consumer Sentiment Index ของส านักข่าว Reuters และมหาวิทยาลัย University of Michigan ในเดือน
มีนาคม 2560 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 96.9 จากที่อยู่ที่ระดับ 96.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็น
ระดับต่ ากว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่ 97.6 ทั้งนี้ ผู้บริโภคยังคงมีท่าทีที่แตกต่างกันต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ภายหลังการเลือกตั้ง โดยผู้บริโภคฝั่งพรรค Democrat คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะถดถอย ในขณะที่ผู้บริโภคฝั่งพรรค 
Republican มีมุมมองที่เป็นบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในแต่
ละกลุ่ม 
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รายได้ส่วนบุคคลของชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานรายได้ส่วนบุคคล (Personal Income) และรายจ่ายเพื่อการบริโภค (Personal 
Consumption Expenditure: PCE) ของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยรายได้ส่วนบุคคลของประชาชนชาว
อเมริกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5 ในเดือนมกราคม 2560 ทั้งนี้ รายได้ในหมวดค่าจ้างและเงินเดือน 
(Wages and Salaries) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 จากทีเ่พ่ิมข้ึนร้อยละ 0.4 ในเดือนมกราคม 2560 
 
ในขณะเดียวกัน รายจ่ายเพ่ือการบริโภคที่แท้จริง (Real PCE) ลดลงร้อยละ 0.1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จากที่ลดลง
ร้อยละ 0.2 ในเดือนมกราคม 2560 โดยรายจ่ายเพื่อการบริโภคในหมวดสินค้าคงทนลดลงร้อยละ 0.1 จากทีล่ดลงร้อยละ 
1.1 ในเดือนมกราคม 2560 ในขณะที่รายจ่ายเพ่ือการบริโภคในหมวดสินค้าไม่คงทนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.1 ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2560  
 
ส าหรับรายได้เพ่ือการใช้จ่ายที่แท้จริง (Real Disposable Income) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 จากที่
ลดลงร้อยละ 0.1 ในเดือนมกราคม 2560 
 
 

 Dec. Jan. Feb. 

Personal Income 0.3% 0.5% 0.4% 

Current-dollar DPI 0.3% 0.4% 0.3% 

Real DPI 0.1% -0.1% 0.2% 

Real PCE 0.4% -0.2% -0.1% 

PCE Prices 0.2% 0.4% 0.1% 

Personal Saving Rate 5.2% 5.4% 5.6% 
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อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดอืนกุมภาพันธ์ 2560 อยู่ที่ร้อยละ 4.7 
 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ส านักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (Bureau of Labor Statistics) รายงานว่า อัตราการว่างงาน
ของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปรับลงเล็กน้อยจากร้อยละ 4.8 ในเดือนมกราคมเป็นร้อยละ 4.7 หรือคิดเป็น
จ านวนคนที่ว่างงาน 7.5 ล้านคน  
 

 
 

ในส่วนของการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (nonfarm payroll employment) เพ่ิมขึ้นจ านวน 235,000 คน โดยการ
จ้างงานทีเ่พ่ิมขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง บริการด้านการศึกษา ภาคการผลิต บริการ
ด้านสุขภาพ และเหมืองแร่  
  
ทั้งนี้ อัตราค่าแรงต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ย (average hourly earnings) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพ่ิมข้ึน 0.06 เหรียญสหรัฐฯ 
เป็น 26.09 เหรียญสหรัฐฯ จากทีเ่พ่ิมข้ึน 0.05 เหรียญสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม 2560  
 
 

 

 

 

 

 

 

  


