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(WEEKLY NEWS FROM NEW YORK) 

1. ราคาบ้านในสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 5.2% 

อุปทานของบ้านส าหรับขายที่ตึงตัวก าลังส่งผลให้บ้านมีราคาสูงขึ้นอีก
ครั้ง นอกจากนี้ดัชนี S&P Case-Shiller National Home Price Index ยัง
ระบุว่ามูลค่าบ้านที่เพ่ิมขึ้นในตลาดหลักของสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาบ้านในเดือน
ตุลาคม 2015 ปรับตัวสูงขึ้น 5.2% จากเดือนเดียวกันในปี 2014 ซึ่งสูงกว่า 
4.9% ในเดือนกันยายน 

 ราคาบ้านในตลาดบ้าน Top 20 ของสหรัฐฯ ยังเพ่ิมขึ้นมากกว่า  โดย
เพ่ิมขึ้น 5.5% จากปีก่อน โดย San Francisco, Denver และ Portland เป็น
เมืองทีม่ีราคาบ้านเพ่ิมข้ึนสูงสุด 10.9% จากปีก่อน 

หัวข้อข่าว 
 ราคาบ้านในสหรั ฐฯ  ใน เดือน

ตุลาคมเพิ่มขึ้น 5.2% 
 ดั ช นี ก า ร ผลิ ต สห รั ฐ ฯ  ต่ า สุ ด

นับตั้งแต่ปี 2009 
 บริษัท Fast-Food ต่างลดราคา
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********************************* 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไป
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดย
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นคร
นิวยอร์ก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจ
เกิดจากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 



 

นอกจากจ านวนบ้านว่างในตลาดที่มีอยู่น้อยแล้ว 
สภาพเศรษฐกิจที่ดี และอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ ายัง
ส่งผลให้ต้นทุนในการสร้างบ้านเพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ราคาบ้านสูงขึ้น 

ในขณะที่บางกลุ่มก าลังกังวลว่าการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ Federal Reserve (Fed) จะ
ส่ งผลให้ ผู้ บ ริ โภคสามารถซื้ อบ้ านได้ ยากขึ้ น  แต่
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 
0.25% ซ่ึงจะไม่ท าให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มข้ึนสูงมากนัก 

ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่  0 .5% แต่การ
คาดการณ์เศรษฐกิจล่าสุดระบุว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่
ประมาณ 2.6% ในเดือนกันยายน 2017 

CNBCและ สคร ณ นครนิวยอร์ก 
29 ธันวาคม 2558 

********************* 

2. ดัชนีการผลิตสหรัฐฯ ต่ าสุดนับตั้งแต่ปี 
2009 

ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม 2015 หด
ตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 โดยดัชนี ISM ซึ่งเป็นดัชนี
หลักของอุตสาหกรรมลดลงอยู่ที่ 48.2% (ดัชนีที่ต่ าว่า 50% 
หมายถึงการหดตัว) ซึ่งดัชนีดังกล่าวปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง 
6 เดือนติดต่อกัน 

นอกจากนี้ ผลการส ารวจล่าสุดเปิดเผยว่าภาคการ
ผลิตในประเทศจีนก็ยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อ
ประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลการหดตัวลงของภาคการผลิต
ของสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดหุ้น Dow Jones ตกลงกว่า 400 
จุด และเกิดการเทขายหุ้นในตลาดหุ้นทั่วโลก 

 
นอกจากนี้เงินเหรียญสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นก็ยังท าให้

สินค้าสหรัฐฯ มีราคาแพงขึ้นในตลาดต่างชาติด้วย 

ท่ามกลางการเติบโตของตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง 
ภาคการผลิตกลับเป็นอุตสาหกรรมมีการจ้างงานที่ต่ าที่สุด
ในปี 2015 โดยมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นเพียง 17,000 ต าแหน่ง  

นอกจากนี้ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกก าลังมีทีท่าว่าจะ
ฟ้ืนตัวในช่วงท้ายปี 2015 แต่กลับพบว่าภาคการผลิตมี
ตัวเลขการปลดพนักงานออกในเดือนสิงหาคม เดือน
กันยายนและเดือนพฤศจิกายน ซึ่งหากภาคการผลิตยังคง
ชะลอตัวก็อาจเกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2016 นี้ 

แม้ว่าภาคการผลิตจะคิดเป็นเพียง 10% ของ
เศรษฐกิจสหรัฐ แต่ก็มักจะเป็นปัจจัยหลักในการคาดการณ์
สภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงในปัจจุบันสถานการณ์ก็ยังคงไม่สดใส 

CNN Money 
4 มกราคม 2559 
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3. บริษัท Fast-Food ต่างลดราคาสินค้า 
สงครามราคาอาหาร Fast-Food ปี 2016 ได้เริ่มต้น

ขึ้นแล้ว 
เมื่อในวันที่ 4 มกราคม 2016 McDonald’s เปิดตัว 

McPick 2 ซื่งเป็นเมนูที่ให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้ออาหาร 2 
อย่างในราคา 2 เหรียญสหรัฐฯ  และในวันเดียวกัน Pizza 
Hut ก็ได้ออกโปรโมชั่นอาหารรายการละ 5 เหรียญสหรัฐฯ 
และในวันถัดมา Burger King ก็ออกโปรโมชั่นชุดอาหาร 5 
อย่างในราคา 4 เหรียญสหรัฐฯ  

ซึ่งการแข่งขันด้านโปรโมชั่นลดราคาในครั้งนี้ คาดว่า
เกิดจากการที่ผู้บริโภคต้องการลดค่าใช้จ่ายลงในปี 2016 
โดยการรับประทานอาหารที่ราคาถูกลง และบริษัท Fast-
Food ก็ยังแข่งขันกันด้านการเป็นร้านอาหารที่คุ้มค่ามาก
ที่สุดที่ยังสามารถสร้างผลก าไรได้ 

ทั้งนี้ McDonald’s ก าลังยกเลิก Dollar Menu ซึ่ง
ได้เคยเปิดตัวไปเมื่อ 2 ปีก่อน โดยเป็นโปรโมชั่นอาหารเมนู
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ละ 1 เหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากเมนูดังกล่าวไม่สามารถสร้าง
ผลก าไรได้อีกต่อไป 

ในทางกลับกัน การขายอาหารเป็นชุดๆ ละ 2-4 
เหรียญสหรัฐฯ จะช่วยให้บริษัทสามารถขายอาหารที่มี
ต้นทุนสูงและต้นทุนต่ าเฉลี่ยกันไป ซึ่ งจะท าให้บริษัท
สามารถท าก าไรในขณะที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้ นอกจากนี้
บริษัทเหล่านี้ยังคาดว่าลูกค้าจะสั่งเมนูที่ได้ก าไรสูงเช่น
เครื่องดื่ม soft drinks ควบคู่ไปกับอาหาร และจะกลับมา
รับประทานอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย 

ในปี 2015 Burger King และ Wendy’s ต่างก็ใช้
โปรโมชั่นในการเพ่ิมยอดขาย ในขณะที่ McDonald’s ก าลัง
ประสบปัญหาในการเสนอเมนูที่คุ้มค่าให้ลูกค้า ซึ่งโปรโมชั่น 
McPick 2 เป็นความพยายามที่จะชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
คืนของ McDonald’s หากประสบความส าเร็จก็อาจท าให้
บริษัทสามารถกลับมาเป็นผู้น าในตลาดได้ 

Yahoo และ สคร ณ นครนิวยอร์ก 

5 มกราคม 2559 
********************* 

 

  

สัปดาห์นี้ ส าหรับ window display ที่จัดว่าโดดเด่นและน่ารักมาก 

ต้องยกให้แบรนด์ดังของอเมริกาอย่างแบรนด์ J crew ที่มีสินค้าสวยๆ  ส าหรับคุณ

สาวๆ มากมาย ทั้งชุดกระโปรงสวยๆ ชุดเอี๊ยมยีนส์ หรือชุดเดรสเลิศหรูส าหรับออก

งานสังคม 

แบรนด์ J crew เริ่มด าเนินกิจการตั้งแต่ปี 1983  ในเมือง  New 

York โดยเน้นจับตลาดเสื้อผ้าวัยรุ่นและเสื้อผ้าสตรีเป็นตลาด และต่อมาได้เจาะ

ตลาดเส้ือผ้าของผู้ชายอีกด้วย  

 

การตกแต่ง window display มีการน ารูปโดนัทหน้าต่างๆ ที่โรย

ด้วยเกล็ด Sprinkle ที่มีสีสัน  colorful เข้ากับคอลเลคชั่นนี้ ที่เสื้อผ้าเน้นโทนที่

สีชมพู เหลือง น้ าตาล เขียวและขาว ส่วนคอลเลคชั่นเสื้อผ้ายังคงเน้นที่เสื้อโค้ทกัน

หนาวที่มีขนสัตว์ เหมาะกับอากาศหนาวในนครนิวยอร์กตอนนี้   

 

 

 

 
ครั้งหน้าจะพาไปดูนะคะว่า มีแบรนด์ไหนบ้างที่ตกแต่ง window 

display ได้สวยเก๋บนถนน 5th Ave.  ขอตัวไปส ารวจแบรนด์ก่อนนะคะ  
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