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หัวข้อข่าว
 OECD คาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ
ชะลอตัวปีนี้
 งานในอุตสาหกรรมค้าปลีกสหรัฐฯ
กว่าร้อยละ 50 อาจหายไป
 ซุปเปอร์มาร์เก็ต Aldi กาลังบุก
ตลาดสหรัฐฯ
*****************************
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Eyes on America
By Aun

1. OECD คาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวปีนี้
Organization for Economic Co-operation and Development
(OEDC) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตร้อยละ 3.5 ในปี 2017
และร้ อ ยละ 3.6 ในปี 2018 ถื อ เป็ น การปรั บ ขึ้ นการคาดการณ์ จ ากปี ก่ อ น
อย่างไรก็ตาม OECD ยังคงมีความหวังว่าอัตราการเติบโตของค่าแรงและอัตรา
การผลิตจะมีแนวโน้มที่ดีกว่าในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม OECD ได้ทาการปรับลดการคาดการณ์อัตราการเติบโต
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ลงเป็นร้อยละ 2.1 จากร้อยละ 2.4 ที่เคยคาดการณ์ไว้
ก่อนหน้านี้ โดยมีปัจจัยหลักคือ แผนการลดค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณสาหรับ
การก่ อ สร้ า งสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานของรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ ภายใต้ ก ารน าของ
ประธานาธิบดี Donald Trump
นอกจากนี้ OECD คาดการณ์ว่าสกาณการณ์ทางการเมืองและนโยบาย
การค้าแบบ Protectionism อาจส่งผลการทบต่อสภาพเศรษฐกิจโลกในวง
กว้าง
แม้ว่า OECD จะลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ลง
แต่บางกลุ่มก็ยังคงเชื่อว่านโยบายการลดภาษีของ Trump จะเป็นปัจจัยสาคัญ
ที่จะสามารถผลักดันเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนโยบายดังกล่าว
ยังไม่ความคืบหน้าและเป็นรูปธรรม
CNBC
7 มิถุนายน 2560
*********************

*********************************
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไป
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดย
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ ณ นคร
นิวยอร์ ก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจ
เกิดจากการที่มีบุคคลนาข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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2. งานในอุตสาหกรรมค้าปลีกสหรัฐฯ กว่า
ร้อยละ 50 อาจหายไป

3. ซุปเปอร์มาร์เก็ต Aldi กาลังบุกตลาด
สหรัฐฯ

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ คาดการณ์ว่างาน 7.5
ล้ า นต าแหน่ ง มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะถู ก แทนที่ โ ดยระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติงานอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
ในปั จจุ บั นผู้ บริ โภคจ านวนมากใช้แอพพลิ เคชั่น
บนโทรศั พท์ มือถือตรวจสอบราคาสิ นค้ าในขณะที่ก าลั ง
เลือกซื้อสินค้าในร้านค้า และเมื่อเจอร้านค้าออนไลน์ที่ให้
ราคาดีกว่าก็จะเลือกสั่งสินค้าออนไลน์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ด้ า นพฤติ ก รรมการซื้ อ ดั ง กล่ า วอาจท าให้ ก ารจ้ า งงาน
พนักงานในร้านค้าปลีกลดลง ซึ่งจะทาให้ตาแหน่งงานใน
อุตสาหกรรมค้าปลีกมีความต้องการทักษะที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ คาดว่ าการเคลื่ อนไหวเพื่ อปรั บขึ้ น
ค่าแรงขั้นต่าของพนักงานน่าจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ผลักดัน
ให้บริษัทหันไปลงทุนด้านระบบปฏิบัติงานอัตโนมัติมากขึ้น
U.S. Census เปิดเผยว่าในไตรมาสที่ 4 ของปี
2016 ยอดค้าปลีกออนไลน์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ของ
ยอดค้าปลีกทั้งหมด ซึ่งอาจดูไม่มากนัก แต่ตัวเลขดังกล่าว
มีการเติบโตร้อยละ 14.3 จากปี 2015 ในขณะที่ ยอดค้า
ปลีกรวมมีการเติบโตเพียงร้อยละ 4.1
เทคโนโลยี การจั ดการ ระบบสื่ อสารและระบบ
ปฏิบั ติงานอัตโนมัติ กาลั งเข้ ามาแทนที่ แรงงานมนุษย์ ใน
อุตสาหกรรมค้าปลีกและคาดว่าเทรนด์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่
จะเพิ่ มขึ้ น อย่ างต่ อเนื่ องส่ งผลให้ ธุ ร กิ จ ค้ าปลี กต่ างต้ อง
ปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ ความต้ อ งการที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปของ
ผู้บริโภค นอกจากนี้การเติบโตของการค้าออนไลน์ยังถือ
เป็นโอกาสที่ดีสาหรับผู้ผลิตสินค้าในไทยโดยสามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้โดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย
Virginian Pilot และ สคต ณ นครนิวยอร์ก
9 มิถุนายน 2560
*********************

เครือซุปเปอร์มาร์เก็ต Aldi จากประเทศเยอรมนี
เปิ ดเผยว่ าบริ ษั ทก าลั งมี แผนการขยายตลาดเข้ าไปยั ง
สหรัฐฯ เพิ่มเติม โดยคาดว่าจะมีการเปิดร้านค้ากว่า 2,500
ร้านในสหรัฐฯ ภายในปี 2022
Aldi เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่จาหน่ายสินค้าลด
ราคาหรือสินค้าราคาถูก ซึ่งในสหรัฐฯ ร้านค้าแบบลดราคา
มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 10 ต่อปีจนถึงปี 2020 และ
มีแนวโน้ มในการเติ บโตอย่ างต่ อเนื่ อง ในขณะที่ ร้ านค้ า
ดังเดิมกลับมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ลดลง
ถึงแม้ว่า Aldi เริ่มมีสาขาในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 1976
แต่ผู้บริโภคจานวนมากก็ยังคงไม่รู้จักแบรนด์ดังกล่าว โดย
ร้านค้า Aldi จะเน้นการวางจาหน่ายสินค้าลดราคาและ
สินค้าราคาถูกเป็นส่วนใหญ่
นอกจากนี้ Aldi คาดว่าการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ
จะสร้างงานกว่า 25,000 ตาแหน่งภายในเวลา 5 ปี
การขยายตลาดเข้ามายังสหรัฐฯ ของ Aldi น่าจะ
สร้างความคึกคักให้กับธุรกิจค้าปลีกโดยดฉพาะการแข่งขัน
ด้านสินค้าลดราคาที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
ยังคงต้องจับตามองว่า Aldi จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้
เล่นสาคัญในตลาดค้าปลีกสหรัฐฯ ได้หรือไม่
FOX Business และ สคต ณ นครนิวยอร์ก
11 มิถุนายน 2560
*********************
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By Thai Trade Center NY

“E3 งานยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิง”
วงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสัปดาห์นี้คงไม่มีอะไรได้รับความ
สนใจไปมากกว่างาน Electronic Entertainment Expo หรือที่รู้จักว่า
E3 โดยงานแสดงสินค้า E3 เป็นงานที่เน้นการแสดงสินค้าเกมส์
คอนโซล และเกมส์ mobile ที่ใหญ่ ที่สุดในโลก โดยจัดแสดงที่ Los
Angeles Convention Center ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2017

โดยในปี นี้ สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ การสนใจมากที่ สุ ด คื อ การน า
เทคโนโลยี Virtue Reality (VR) มาเป็นเครื่องมือสาหรับเล่นเกมส์ ซึ่ง
เป็นที่น่าสนใจว่าทิศทางของตลาดอุปกรณ์ VR น่าจะมีการเติบโตสูง
งานดั ง กล่ า วถู ก ใช้ เ ป็ น เวที แ สดงนวั ต กรรมสิ น ค้ า และ
ซอฟต์แวร์เกมส์ใหม่ๆ และมีการบรรยายจากผูเ้ ชี่ยวชาญในวงการตลาด
จนเป็นที่พบปะกันของเหล่าผู้บริหารในอุตสาหกรรมเกมส์ นักออกแบบ
เกมส์และโปรแกรมเมอร์จานวนมาก
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดตัวเกมส์และนวัตกรรม
เกมส์ใหม่ๆ ทุกปี เนื่องจากงานดังกล่าวมักถูกใช้เป็นสถานที่ที่บริษัท
เกมส์จานวนมาก ต่างใช้เป็นเวทีประจันสินค้าของตนกัน

สัปดาห์นี้ผมขอตัวไปค้นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อไปก่อน
แล้วพบกันใหม่ครับ

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ditp.go.th/

