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รายงานสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา 
“โอกาสในการเกิดเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ” 

   
จากการคาดการณ์ล่าสุดจาก Bloomberg Economics คาดว่าในปีหน้า สหรัฐฯ มีโอกาสประมาณ 1 ใน 3 

ที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอย หลังจากความเช่ือมั่นของผูบ้รโิภคแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ (ความเช่ือความเช่ือมั่น
ของผู้บริโภค: consumer confidence เดือนมิถุนายน 2565 อยู่ที่ 98.7) และอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงข้ึน (อัตราเงินเฟ้อ
เดือนพฤษภาคม 2565 อยู่ที่ 8.6%) 

    
จากการจำลองความน่าจะเป็นจากหลายปัจจัย ทั้งเรื่องที่อยูอ่าศัยและข้อมลูความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อ

ผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลอายุ 10 ปีและ 3 เดือน พบว่าขณะนี้มีความเป็นไปได้ถึง 38% ว่าน่าจะเกิดภาวะ
เศรษฐกจิถดถอยภายในช่วง 12 เดือนถัดไปนี ้ 

Anna Wong หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Bloomberg Economics มีความเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายในต้นปี 2566 แม้ว่างบดุลของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจะยังคงแข็งแกรง่ แต่ความ
กังวลเกี่ยวกับอนาคตทางเศรษฐกิจอาจจะทำใหผู้้บริโภคชะลอการใช้จ่ายเพื่อดทู่าทีและน่าจะส่งผลกระทบโดยตรงตอ่
การจ้างงานและการลงทุนในอนาคต  

นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคาร Deutsche Bank AG ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารรายใหญ่แหง่แรกที่คาดการณ์ว่า
เศรษฐกจิถดถอยในสหรัฐอเมริกาจะเกิดข้ึนในช่วงกลางปี 2566 

บริษัท Wells Fargo & Co. คาดการณ์เช่นเดียวกันบริษัท Nomura Holdings Inc. ว่าน่าจะเร็วกว่า โดย
น่าจะเริ่มข้ึนในปลายปี 2565 โดยแนวโน้มการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยน่าจะเกิดข้ึนหากราคาน้ำมันยังคงสงูข้ึน และ
ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) มีการปรบัอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ทั้งนี ้การปรบัอัตราดอกเบี้ยในเดือน
มิถุนายนที่ผ่านมานบัเป็นการเคลือ่นไหวครั้งใหญ่ทีสุ่ดจากทีผ่่านมา 

อนึ่ง ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) มีนโยบายป้องกันเงินเฟอ้ โดยในเดือนมิถุนายน 2565 มีการประกาศปรับ
อัตราดอกเบี้ยข้ึนในอัตรา 0.75% นับว่าเป็นอัตราทีม่ากทีส่ดุนับตั้งแต่ปี 2537 และส่งสัญญาณว่าน่าจะมีการปรับ
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เพิ่มข้ึนอีกครั้งในอีกไมก่ี่เดือนข้างหน้า โดยน่าจะมกีารปรับข้ึนในอัตราใกลเ้คียงกัน นับว่าเป็นการดำเนินการเชิงรุก
อย่างจริงจังของ FED เพื่อรกัษาเสถียรภาพของตลาด  

 
การกู้ยืมเงินเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว กอปรกับสภาวะทางการเงินที่ตงึตัวและอัตราเงินเฟ้อที่สงูข้ึนอย่างมาก 

ทำให้ FED เกิดความกังวลเกี่ยวกบัความพยายามในการรกัษาเสถียรภาพของเศรษฐกจิ ซึ่งเงินเฟ้ออาจจะผลักดันทำ
ให้เศรษฐกจิสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอยในท้ายที่สุด นอกจากนี้ แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทและความเช่ือมั่น
ของผู้บริโภคทีล่ดลงในสองเดือนที่ผ่านมา อาจสง่สญัญานสำคัญว่าน่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเร็วข้ึน    

จากรายงานของ Bloomberg Economics ระบุว่าการที่ FED ข้ึนดอกเบี้ยในอัตราทีสู่งนั้น ทำให้ธุรกจิต่างๆ 
ต้องแบกรับภาระต้นทุนทีสู่งข้ึนและเกิดสภาวะเงิน
ตึงตัวอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา 
นอกจากนี้ อัตรากำไรของบริษัทที่เคยแข็งแกร่งได้
มีการอ่อนตัวลดลงในไตรมาสทีส่องของปี  

นอกจากนี้แล้ว มุมมองของชาวอเมริกัน
เกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจและความเช่ือมั่นได้
ลดลงอย่างมากในเดือนมิถุนายน จากการสำรวจ
ข้อมูลผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนพบว่า 
ดัชนคีวามเช่ือมั่นของผูบ้ริโภคส่วนบุคคล (Consumer Sentiment Index) ในเดือนมิถุนายน 2565 ปรับลดลงสู่
ระดับ 50.0 ลดลงต่ำทีสุ่ดเป็นประวัติการณ์นับตัง้แตป่ ี2521 นอกจากนีค้วามกังวลเกี่ยวกบัราคาน้ำมันทีเ่พิ่มสูงข้ึน 
ราคาสินค้าที่ปรับข้ึนตามอัตราเงินเฟ้อ รายได้เฉลี่ยต่อช่ัวโมงที่ลดลง ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปสงค์การบริโภค
ของชาวอเมรกิันในภาพรวม รวมทัง้ สร้างทัศนคตเิชิงลบต่อภาพเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะเดียวกันอัตราการออม
เงินของชาวอเมริกันอยู่ใกลร้ะดับต่ำสุดนับตัง้แต่ปี 2552 และมากกว่าครึ่งของชาวอเมริกันเช่ือว่าสหรัฐฯ เริม่เข้าสู่
ภาวะถดถอยแล้ว ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นสิง่ทีห่ลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอน แต ่FED หวังว่านโยบายการข้ึนอัตรา
ดอกเบี้ยน่าจะทำให้ราคาสินค้าในตลาดมีการเตบิโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเช่ือว่าการว่างงานน่าจะมีการปรับตัว
ลดลง ซึ่งถือว่าเป็นการท้าทายอย่างมากสำหรับ FED 
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อย่างไรก็ตาม การปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าของ FED อาจเป็นผลให้อปุสงค์เกิดการชะลอตัวลงในภาค
อสังหารมิทรพัย์และภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย เช่น ที่อยู่อาศัย รถยนต์และสินค้าคงทนอื่นๆ 
นอกจากนี้ ในมุมมองของ FED หากการหยุดชะงักของอุปทานในบางอุตสาหกรรมบรรเทาลงและกลบัมาสมดลุกับอุป
สงค์ได ้ อาจส่งผลใหส้ถานการณ์ของราคาของสินค้าสามารถปรับตัวลดลง ซึง่จะช่วยให้ FED สามารถควบคุมอัตรา
เงินเฟ้อลงสูเ่ป้าหมายที่ 2% ได ้

สำหรับในภาคการผลิต การสะดุดของห่วงโซ่อปุทานได้สร้างความกังวลให้กบับริษัทอเมริกัน ส่งผลใหบ้ริษัทมี
ความต้องการทีจ่ะลดสายการผลิตจากต่างชาติและนำการผลิตกลบัสูป่ระเทศ  

ความพยายามที่ต้องการควบคุมการระบาดของโรคของจีน ทำให้จีนได้มกีารสั่งปิดประเทศ ซึง่การปิดประเทศ
ดังกล่าวเป็นอุปสรรคสำคัญซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบห่วงโซ่อปุทานของสหรัฐฯ แม้ว่าจีนเป็นศูนย์กลางการผลิต
ที่สำคัญของบริษัทข้ามชาติมาเปน็เวลายาวนาน อย่างไรก็ดี จาก
ข้อมูลของ Bloomberg พบว่าผู้บรหิารส่วนใหญ่ของบริษัทต่างชาติที่
มีการลงทุนการผลิตในจีนได้เน้นย้ำถึงแผนการที่จะย้ายฐานการผลิต 
ตามข้อมูลของ Dodge Construction Network พบว่าสหรัฐฯ มี
การสร้างโรงงานผลิตแหง่ใหม่ในสหรัฐฯ (onshoring) เพิ่มสงูข้ึน 
116% เทียบกับปีทีผ่่านมา เช่น โรงงานผลิตแผงวงจรในเมือง 
Phoenix รัฐ Arizona โรงงานผลิตเหล็กและอลูมีเนียมในเมอืง Bay 
Minette รัฐ Alabama เมือง Osceola รฐั Arkansas และ เมือง 

Brandenburg รัฐ Kentucky นอกจากนี ้ยังมกีารย้ายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ไปยงัไต้หวัน (reshoring) และ
ประเทศแม็กซิโกกเ็ป็นอีกหนึง่ประเทศที่บริษัทสหรัฐฯ ให้ความสนใจที่จะไปลงทุน (nearshoring) ในช่วงนี ้

บริษัท Generac Holdings ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไดเ้ริม่วางแผนย้ายการผลิตบางส่วนจากจีน และเมื่อ
เกิดวิกฤตโรคระบาด บริษัทได้มีการนำสินค้าทีผ่ลิตจากโรงงานผลิตช้ินส่วนในสหรัฐฯ และเม็กซโิกมาใช้ ตลอดจน
บริษัทได้มีการเปิดโรงงานแห่งใหม่ข้ึนในเมอืงเล็กๆ ที่เมอืง Augusta รัฐ Gorgia โดยบริษัทมีความเห็นว่าค่าขนสง่ที่ต่ำ
และเวลาในการจัดส่งที่รวดเร็วจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูค้าได ้ซึ่งวิธีการดังกล่าวน่าจะเป็นโอกาสที่ดี
ที่ทำให้บริษัทสามารถเติบโตต่อไป นอกจากนี้แล้วปญัหาสงครามระหว่างรสัเซียและยูเครนอาจจะทำให้ค่าขนส่ง
เพิ่มข้ึน และการเมืองระหว่างจีนและไต้หวันอาจเป็นอปุสรรคต่อภาคการผลิตในอนาคต ดังนั้น บริษัทจำเป็นต้องมี
แหล่งผลิตทางเลอืกนอกจากจีน 

 
ข้อเสนอแนะจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก 

1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของสหรัฐฯ (GDP) ไตรมาสแรกของปี 2565 หดตัวลง 1.6% โดยมีปัจจัย
สำคัญจากการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง และความไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายการเศรษฐกิจส่งผลกระทบ
ต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ทำใหผู้้บริโภคลดการใช้จ่ายลง  

2. ไทยควรติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของสหรฐัฯ อย่างใกล้ชิด หากเกิดเศรษฐกิจถดถอย อาจส่งผล
กระทบต่อประเทศไทย เนื่องจากตลาดสหรฐัฯ เป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย โดยเฉพาะสินค้าคงทน  
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3. ไทยควรเร่งผลกัดันและให้ความรู้กบัผูผ้ลิตไทยในการเจาะตลาดในรปูแบบใหม่ หรือ ตลาด E-Commerce 
ในช่องทางใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและสรา้งความได้เปรียบกับคู่แข่งขันอื่นๆ ตลอดจนลดอปุสรรคใน
เรื่องการขนส่งและการเข้าถึงสินค้าของผูบ้รโิภค 

4. สินค้าอาหาร ตลอดจน สินค้าทกัษะและงานฝมีือของไทย ยังคงมีความได้เปรียบในตลาดสหรัฐอเมริกาอยู่
มาก เนื่องจากไทยมีแรงงานทักษะ รวมทั้ง มสีินค้าที่มีความโดดเด่นเฉพาะแตกต่างจากคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม 
ผู้ประกอบการไทยควรมีการพัฒนาตอ่ยอดและศึกษาติดตามความต้องการของผูบ้รโิภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วจากผลกระทบของสถานการณ์โลกปจัจุบัน  

  
 

แหล่งที่มาของข้อมูล: Bloomberg/tradingeconomics.com/BEA.gov/Federal Reserve Beige Book 
กรกฏาคม 2565 
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