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  ปริมาณตู้สินค้าน าเข้าของสหรัฐฯ ขยายตัวในปี 2558 

 
 
 
 
 
 

 

  สหพันธ์ค้าปลีกของสหรัฐฯ หรือ NRF (National Retail Federation) รายงาน         
ข้อมูลประจ าเดือนจาก Global Port Tracker ว่า ตู้สินค้าน าเข้าจากท่าเรือต่างๆ ในสหรัฐฯ 
ในเดือนพฤศจิกายนทีผ่่านมา มจี านวน 1.48 ล้านตู้ TEU (ตู้ 20 ฟุต) ปริมาณตู้สินค้าน าเข้า
ลดลงร้อยละ 5 จากเดอืนตุลาคม แต่สงูกว่าปีก่อนหน้านี้รอ้ยละ 6   

 ปริมาณการน าเข้าตู้สินค้าในเดือนธันวาคม 2558 คาดว่า มีจ านวน 1.44 ล้านตู้ TEU  
หรืออยู่ในระดบัเดียวกันกบัปี 2557  คาดว่า ปริมาณการน าเข้าตู้สินค้าตลอดทั้งปี 2558 ใน
ช้ันต้นมีจ านวน 18.2 ล้านตู้ TEU เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 5.4 จากป ี2557  

ในเดือนมกราคม คาดว่าปริมาณตู้สินค้าน าเข้า 1.47 ล้านตู้ TEU เพิ่มข้ึนร้อยละ 
18.9 เดือนกุมภาพันธ์ คาดว่ามีจ านวน 1.41 ล้านตู้ TEU เพิ่มข้ึนร้อยละ 17.5  ส่วนเดือน
มีนาคม 1.34 ล้านตู ้TEU ลดลงรอ้ยละ 22.4 ส่วนเดือนเมษายน มีจ านวน 1.48 ล้านตู้ TEU 
ลดลงร้อยละ 1.8 จากปทีี่ผ่านมา และเดอืนพฤษภาคม คาดว่า มีปริมาณ 1.55 ล้านตู ้TEU 
ลดลงร้อยละ 3.5 จากปทีีผ่านมา   

ที่มา: HomeWorld Business วันที่ 8 มกราคม 2559 

 ท าไมเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะยังคงเติบโตไปจนถึงปี 2563 

 แม้ว่าเศรษฐกิจโลกยงัมีความน่าหวาดกลัว จีนและกลุม่ประเทศลาตินอเมริกายงั
ประสบปัญหาเศรษฐกิจ อีกทั้งการการก่อการร้ายเพิ่มข้ึน แต่ทว่ากลุ่มนักวิเคราะห์ที่มองโลก
ในแง่ดีของบริษัท Morgan Stanley ได้วิเคราะห์และเช่ือว่าเศรษฐกจิสหรัฐฯ ไม่เพียงแต่จะ
ต้านทานต่อความความยุ่งเหยงิของเศรษฐกจิโลกได้แล้ว แต่จะยังขยายตัวเติบโตไปจนถึง
อย่างต่ าปี 2563 ซึ่งนับเป็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกจิของสหรฐัฯ ที่ยาวนานที่สุดจากยุค
เศรษฐกจิถดถอยในช่วงหลังสงคราม ด้วยเหตุดังนี้ 

1. พื้นฐานทางเศรษฐกิจยงัมีความแข็งแกรง่  ตลาดการจ้างงานในปี 2558 มีการจ้าง
งานประมาณ 200,000 ต าแหน่งต่อเดือนซึง่เป็นปีทีส่องที่ดทีีสุดทีม่ีการจ้างงานเพิม่ขึ้น
นับตั้งแต่ปี 2542  ความแข็งแรงของตลาดจ้างงานช่วยยกความเช่ือมั่นของผู้บริโภคซึ่งเป็น
แรงผลักดันเศรษฐกจิทีส่ าคัญในการใช้จ่ายของผู้บริโภครวมทั้งก าลังซือ้บ้านทีอ่ยู่อาศัย จาก
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยมิแกน ดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภคในปีที่ผ่านมา ถัวเฉลี่ยอยู่ที่ 92.9 
จุด ซึ่งสงูสุดนับแต่ปี 2547 ซึ่งเคยอยู่ในระดับต่ าที่ 55 จุดในปี 2551  

  2.  คนอเมริกันมหีนี้สินน้อยลง  สัญญาณด้านการเงินของผูบ้ริโภคมีการปรับตัวดีข้ึน  

ภาวะการค้า 

เศรษฐกิจ 
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คนอเมรกิันมหีนี้สินน้อยลง ปัจจบุันตัวเลขการมีหนีส้ินของคนอเมริกันอยู่ทีป่ระมาณ 106 % 
ลดลงจาก 135 % ในปี 2551 อีกทั้งจ านวนหนี้สินคงค้างที่มรีะยะเวลาคงค้างนานกว่า 90 วัน 
ลดลงต่ ากว่า  4 % เป็นครั้งแรกนับตัง้แต่สิ้นสุดภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

 3. ภาคการใช้จ่ายเงินทุนของบริษัท Corporate ต่างๆ ของอเมริกา ลดลง เช่น             
ธุรกิจของภาคพลังงาน, Telecom ฯลฯ  ซึ่งบริษัท Morgan Stanley คาดว่าอัตราส่วนของ
ค่าใช้จ่ายเงินทุนทีซ่ื้อขายกันที่ดัชนี S&P ของ 1,500 บริษัท ลดลง 4.6 % ภายในสิ้นปี 2559 
ยกเว้นด้านพลงังานและสาธารณูปโภค ซึ่งตัวเลขเคยอยู่ที่ 6% และ 9%     

   ในขณะที่บริษัทอื่นๆ ของ Wall Street ต่างมีมุมมองในแง่ลบมากกว่าบริษัท 
Morgan Stanley  เมื่อเดือนที่ผ่านมา บริษัท Citigroup ออกมาเตือนว่าจะมีภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในสหรัฐฯ 65% ในปี 2016 แต่ถ้าการคาดการณ์ของบริษัท Morgan Stanley 
ถูกต้อง ไม่มีภาวะเศรษฐกจิถดถอย S&P 500 จะทะยานสูงถึง 50%+ 

ที่มา: CNN Money วันที่ 11 มกราคม 2559 
  

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เคลื่อนไปทางรัฐชายฝ่ัง 

 
 เศรษฐกจิของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 ขยายตัวร้อนแรงทีสุ่ดในแถบพื้นที่ชายฝั่ง 
โดยเฉพาะภาคธุรกิจการเงินและการบรกิารด้านวิชาชีพ  เมื่อย้อนกลบัไปในช่วงปี 2557 
เศรษฐกจิใน    รัฐที่อยู่บรเิวณเขตพื้นที่ราบและทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ กลบั
ขยายตัวอย่างรวดเร็วทีสุ่ดด้วยทรัพยากรธรรมชาติด้านน้ ามนั อาทิ รัฐนอร์ทดาโกตา โอคลา
โฮมา และเท็กซสั ในขณะที่อุตสาหกรรมน้ ามันอยู่ในช่วงขาลงจึงส่งผลให้เศรษฐกิจขับเคลื่อน
ไปทางชายฝัง่นิวอิงแลนด์และตะวันตกตอนกลางของประเทศ  ในไตรมาสที่ 2 GDP โดยเฉลี่ย
ของรัฐทั่วประเทศสหรัฐฯ อยู่ประมาณรอ้ยละ  3.8 ในขณะที่ GDP ของรัฐนอร์ทดาโกตาและ
โอคลาโฮมา หดตัวลงในไตรมาสที่ 2   

 ในขณะที่ GDP ในไตรมาสที่ 2ของรัฐตามชายฝัง่มีการขยายตัวสูงข้ึน อาทิ GDP ของ
รัฐนิวยอร์กขยายตัวเพิม่ขึ้นเกือบร้อยละ 5 จากร้อยละ 2.7 ในปี 2557 ซึ่งขยายตัวจากภาค
การเงินและธุรกิจประกัน ส่วน GDP ของรัฐเมนเพิม่ขึ้นร้อยละ 4.2 ในไตรมาสที่ 2 จากทีเ่คย
ติดลบรอ้ยละ -0.1 ในปี 2557 ในขณะที่ GDP ของรัฐเวอรจ์เินียที่เคยขยายตัวร้อยละ 0.4 ใน
ปี 2557 เพิ่มข้ึนเป็นรอ้ยละ 4.3 ซึ่งเป็นการขยายตัวจากภาคบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค 
และด้านอาชีพ ส่วน GDP ของรฐัวอชิงตันจากร้อยละ 3.1 ในปี 2557 ขยายตัวในไตรมาสที่ 2 
ในอัตราร้อยละ 8    
    ที่มา: Wall Street Journal วันที่ 10 มกราคม 2559  

 อัตราการว่างงานสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นแต่ยังปริมาณน้อย 
  สัปดาหท์ี่ผ่านมาคนอเมริกันขอรับสวัสดิการการว่างงานเพิ่มข้ึน แตย่ังคงอยู่ในระดับ

ใกล้ระดบัต่ าสุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งเมื่อวันพฤหสับดีที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ได้
รายงานว่า คนอเมรกิันขอรบัสทิธ์ิว่างงานเพิม่ขึ้นจ านวน 4,000 คน รวมเป็น 284,000 คน  
ตามตัวเลขปรับตามฤดูกาล แต่ก็ยังเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 4 สัปดาห์ทีผ่่านมา ที่
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เพิ่มข้ึน 3,000 คนเป็น 278,750 คน หรือมากกว่า 12 เดือนที่ผ่านมา และตัวเลขตลอดทั้งปี
ลดลงร้อยละ 6.3 หรอื 2.3 ล้านคน 

 นับตั้งแต่ต้นปี 2559 ปัจจัยต่างๆทีส่่งผลต่อดัชนีการว่างงาน เช่น การลงทุนในตลาด
หุ้นดัชนีหุ้นปั่นป่วน และแนวโน้มการเติบโตในประเทศจีนได้ที่ไม่มีความแน่นอน ราคาน้ ามัน
อยู่ในระดับต่ ากว่า 30 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล และการปลดพนักงานมีแนวโน้มทีจ่ะเพิ่มข้ึนใน
สัปดาห์แรกของเดือนมกราคมในส่วนร้านค้าปลีก เนื่องจากหมดช่วงเทศกาลจับจ่ายครั้ง
ส าคัญแล้ว แต่จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานจะต่ ากว่าปีทีผ่่านมา ซึ่งนายจ้างสหรัฐฯ ส่วน
ใหญ่ยังมีความเช่ือมั่นในระบบเศรษฐกิจและผูบ้รโิภคมีความยืดหยุ่นมากขึ้น  

นอกจากนี้ภาคการผลิตที่ได้รบัผลกระทบจากแรงกดดันทั่วโลกและค่าเงินดอลลาร์ที่
แข็งแกร่ง แต่นักธุรกจิสหรัฐฯส่วนใหญ่ยังคงเห็นระดับความต้องการที่เพิม่ขึ้นในตลาด ซึ่งพวก
เขายังคงการจ้างแรงงานและพร้อมที่จะขยายพนักงานของตน ซึ่งเห็นไดจ้ากผู้ขอรับสวัสดกิาร
ว่างงานมีเพียง 300,000 คน ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาที่สอดคล้องกบัการจ้างงานที่เพิ่มข้ึน 

 รายงานการจ้างงานของรัฐบาล เมือ่วันศุกร์มาผ่านมา นายจา้งยังเพิม่การจ้างงาน
สุทธิจ านวน 292,000 รายในเดือนธันวาคม และอัตราการว่างงานยังอยูท่ี่ระดบัรอ้ยละ 5   

    ที่มา www.dailyherald.com วันที่ 14 มกราคม 2558 

 
 ผู้บริโภค 7 ใน 10 คนซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ทางออนไลน์ 

 
 

 จากการส ารวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ของวารสาร Furniture/Today และ 
New York-based Apartment Therapy พบว่า ผู้บริโภคจ านวน 7 คนใน 10 คน ซื้อสินค้า
เฟอร์นเิจอรท์างออนไลน์ โดยร้อยละ 47 เป็นผูบ้รโิภคกลุ่ม Millennials (อายุ 18-35 ป)ี 
ร้อยละ 40 เป็นกลุม่ Generation X (อายุ 36-51 ป)ี  และร้อยละ 36 เป็นกลุม่ Baby 
Boomers (อายุ 52-70)  

 โดยภาพรวมแล้ว ผู้บริโภคร้อยละ 42 นิยมซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอรท์างออนไลน์และ
จากร้านค้า มีเพียงร้อยละ 12 ที่นิยมซื้อเฟอร์นเิจอร์จากร้านค้าและทางออนไลน์ อีกรอ้ยละ 
16 นิยมซื้อสินค้าทุกอย่างทางออนไลน์  

 การซื้อสินค้าเฟอร์นเิจอร์ทางออนไลน์ ผู้บริโภคนิยมช้อปปิง้ผ่านโทรศัพท์มอืถือ ในปี 
2553 มีจ านวนผู้บริโภคเพียงรอ้ยละ 5 ทื่นิยมช้อปสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มอืถือ แต่ในปี 
2558 จ านวนผู้บริโภคที่นิยมซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ มีจ านวนถึงร้อยละ 52  

    ที่มา: Furniture Today วันที่ 11 มกราคม 2559 
 

ทั่วไป 
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