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  ไอเอ็มเอฟลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2559 เหลือ 3.4% 

 
 

 
 
 
 

 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ ได้ลดการคาดการณ์การเติบโต
ของเศรษฐกิจโลกในปี 2559 จากร้อยละ 3.6 ที่ได้คาดการณ์ไว้ในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา 
เหลือเพียงร้อยละ 3.4 และกล่าวว่าในปี 2559 จะเป็นปีที่มีความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ 
ยังลดการคาดการณ์ในปี 2560 ลงเป็นร้อยละ 3.6 จากร้อยละ 3.8  

ไอเอ็มเอฟให้เหตุผลลดการคาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2559 ว่าเนื่องจากเศรษฐกิจ
จีนยังชะลอตัว ภาคการส่งออกและการผลิตของจีนลดลง เศรษฐกิจของบราซิลอยู่ในภาวะ
ถดถอย ราคาน้ ามันดิบโลกที่ดิ่งลง ปัญหาความขัดแย้งผู้ผลิตน้ ามันดิบของกลุ่มตะวันออก
กลาง และนโยบายทางการเงินของสหรัฐฯ ที่ยังเข้มงวด  

ส่วนการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่เหลือร้อยละ 4.3 
จากที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 4.5   

ไอเอ็มเอฟได้ลดการคาดการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะขยายตัวในปี 2559 นี้ ไป
อยู่ทีร่้อยละ 2.6 จาก 2.8 ที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เศรษฐกิจภาพรวมของ
สหรัฐฯ ยังคงอยู่ในสภาพฟ้ืนตัว เงินดอลล่าร์ยังแข็งค่า ทางด้านการผลิตราคาน้ ามันดิบถูกลง
ลดการลงทุนด้านเงินทุน 

ส่วนเศรษฐกิจของกลุ่มยูโร ในปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 1.7 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.1 
ส่วนประเทศญี่ปุ่น และอังกฤษ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

    ที่มา:  Bloomberg Business วันท่ี 19 มกราคม 2559  
 เงินเฟ้อสหรัฐฯ ต ่าติดดิน ไม่น่าขึ้นดอกเบี้ย 
 
 

 

ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ ซีพีไอ ของเดือนธันวาคมที่ผ่านมาลดลง เป็นผลจากราคา
สินค้าพลังงานลดลง แม้ว่าราคาสินค้าบริการเพ่ิมในระดับปานกลาง หากสถานการณ์ยังคง
เป็นเช่นนี้ต่อไป จะเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่า อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในปี 2559 จะอยู่
ในระดับต่ า หรือในระดับเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ  

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่า ซีพีไอเดือนธันวาคม 2558 ลดลงไปร้อยละ 
0.1 จากเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภคตลอดทั้งปี 2558 เพ่ิมข้ึน
เพียงร้อยละ 0.7 ซ่ึงถือว่าเป็นอัตราที่อ่อน และต่ ากว่าปี 2557 ร้อยละ 0.1 

ปัจจุบัน ซีพีไอของสินค้าตัวหลัก เช่น ยานยนต์ เสื้อผ้า และ พลังงานลดลง 
ในขณะที่สินค้าซีพีไอสินค้าอาหาร ค่าเช่า ค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน 

เศรษฐกิจ 
 

ข่าวเด่นประจ่าสัปดาห์จากสหรัฐอเมริกา 
Weekly News from the USA 
Thai Trade Center - Chicago 

ฉบับท่ี 112 วันที ่15-21 มกราคม 2559 
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เงินเฟ้อในระดับต่ าดังกล่าว จะเป็นปัจจัยไม่สนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับ
เพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งจะมีการพูดคุยกันในเดือนมีนาคม นักเศรษฐศาสตร์ให้ความเห็นว่า 
การปรับอัตราดอกเบี้ย น่าจะเป็นในช่วงกลางปี 2559 

ที่มา:  CNBC.com, January 20, 2016 

 FDA สหรัฐฯ สั งกักกันน่าเข้าสินค้าภาชนะเซรามิกใช้กับอาหาร 

 

 

ตามรายงานแจ้งเตือนการน าเข้า (Import Alert) ของ US FDA หมายเลข 52-08 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ว่า FDA มีค าสั่งให้กักกันโดยไม่ต้องตรวจสินค้าภาชนะเซรามิก
ใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวน าเข้ามายังสหรัฐฯ จากแหล่งน าเข้าท่ัวโลกกว่า 24 ประเทศ  

FDA ได้ท าการสุ่มตรวจและพบว่าสินค้าภาชนะเซรามิกใช้บนโต๊ะอาหารและใน
ครัวน าเข้ามีระดับสารตะกั่วหรือแคดเมี่ยมในระดับสูงเกินกว่าระดับท่ีอนุญาต ซึ่งจะเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค 

FDA มีค าสั่งให้กักกันสินค้าภาชนะเซรามิกใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวจากแหล่ง
น าเข้าที่อยู่ในบัญชีแดงจ านวน 25 ประเทศ ซึ่งมีผู้ผลิต/ส่งออกในบัญชีจ านวนกว่า 350 ราย  

เม็กซิโก จีน และ อิตาลี่ เป็นแหล่งน าเข้าทีม่ีจ านวนผู้ผลิต/ส่งออกจ านวนมากติด
บัญชีแดงมากที่สุด ได้แก่ เม็กซิโกจ านวน 60 ราย จีน 51 ราย และ อิตาลี่ 32 ราย ส่วน
ประเทศไทยมีผู้ผลิต/ส่งออกไทยติดบัญชีแดงเพียงรายเดียว 

ข้อคิดเห็น 

ประเทศไทยซึ่งมีผู้ผลิตจ านวนมาก แต่ติดบัญชีเพียงรายเดียว ซึ่งจัดได้ว่า สินค้า
ไทยได้ผลิตได้มาตรฐาน ดังนั้น ควรใช้โอกาสดังกล่าวนี้ให้เป็นประโยชน์ในการผลักดันสินค้า
ภาชนะเซรามิกใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวในสหรัฐฯ และช่วงชิงสัดส่วนตลาดจากคู่แข่งขัน 
เช่น จีน เม็กซิโก และ อิตาลี่ 

ที่มา: Import Alert, US FDA, January 20, 2016 
  

 E-Commerce จะมีสัดส่วนยอดขายปลีกถึง 50% 

 จากรายงานของ IBM ตามข้อมูลของ Computer World Magazine ซึ่งน าเสนอ
ในงาน  National Retail Federation งาน expo ประจ าปีเมื่อสัปดาห์นี้ ได้คาดการณ์ว่าใน
อนาคตอีก 9 ปีข้างหน้า ร้านค้าปลีกต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นห้องโชว์รูม  

ในอีกเกือบทศวรรษข้างหน้า จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจ านวนมาก ร้านค้าต่างๆ 
จะมุ่งเน้นการบริการลูกค้า สินค้ามีแบรนด์ และการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าไปยังบ้านของ
ลูกค้า การใช้บริการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์และการขายสินค้าโดยตรงให้ลูกค้าจะมีจ านวน
เพ่ิมข้ึนจาก 10 - 15 %  ถึง 50 % หรือมากกว่า  ทั้งนี้ กลุ่ม Supply Chains จะต้องมีการ
ปรับตัวอีกมากต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

    ที่มา: Home &  Textiles Today วันท่ี 19 มกราคม 2559  
 

ภาวะการค้า 

http://www.aliexpress.com/popular/handmade-ceramic-dinnerware.html
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 ยกเว้นภาษีน่าเข้าสินค้าเครื องหนังเครื องเดินทางถูกขัดขวาง 
 
 

 

 กรรมมาธิการการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประกาศขอไต่สวนหาความ
จริง ซ่ึงมีผลกระทบทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเครื่องหนังเครื่องเดินทางใน
ประเทศของสหรัฐฯ อันเนื่องมาจากที่ ส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ หรือ ยูเอสทีอาร์ ได้
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สินค้าเครื่องหนังเครื่องเดินทางให้เป็นสินค้าจีเอสพี หรือได้รับ
การยกเว้นภาษีน าเข้า 

 สินค้าเครื่องหนังเครื่องเดินทางซึ่งเข้าข่ายได้รับการพิจารณาเป็นสินค้าจีเอสพี ตรง
ตามรหัสศุลกากร 4202.92 3020, 4202.92.3031, 4202.92.3091, 4202.92.9026 และ 
4202.92.9060 ปัจจุบันสินค้า 5 รายการดังกล่าวเสียภาษีน าเข้าร้อยละ 17.6 

 กรรมมาธิการการค้าระหว่างประเทศ จะเปิดรับฟังข้อคิดเห็นในการประเมินผล
กระทบ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และจะรายงานสรุปผลให้ทราบภายในวันที่ 28 
เมษายน 25589 

ที่มา: Sandler Travis Trade Report, January 21 2016 
ข้อคิดเห็น 

จีนครองตลาดร้อยละ 75 ของสินค้าใน 5 รายการข้างต้นในสหรัฐฯ ในช่วง 11 เดือน
ของปี 2559 (มกราคม-พฤศจิกายน) สหรัฐฯ เข้าสินค้า 5 รายการข้างต้นจากไทยรวมเป็น
มูลค่า 15.37 ล้านเหรียญฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 สัดส่วนตลาดร้อยละ 1 หากสินค้า 5 รายการ
ดังกล่าวได้รับพิจารณาเป็นสินค้าจีเอสพี จะมีผลกระทบต่อการเพ่ิมน าเข้าสินค้าดังกล่าวจาก
ไทย เนื่องจากสินค้าจีนยังคงต้องเสียภาษีน าเข้าในอัตราร้อยละ 17.6  

 ตลาดธุรกิจบริการอาหารสหรัฐฯ ต้องการกุ้งตัวใหญ่ 
  ตามรายงานการอภิปรายในการประชุม Global Seafood Market Conference 

ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2559 ที่นครไมอามี่ รัฐฟลอริด้า ซึ่งจัดขึ้นโดย National 
Fishery Institute (NFI) มีข้อสรุปว่า ตลาดธุรกิจบริการอาหารในสหรัฐฯ ให้ความสนใจและ
ต้องการซื้อกุ้งขนาดใหญเ่พ่ิมมากขึ้น 

 ผู้ร่วมอภิปราย ให้ความเห็นว่า กุ้งขนาดใหญ่เป็นเทรนด์ของตลาดในอนาคต สัดส่วน
ตลาดกุ้งขนาดใหญ่ (16/20 และ 21-25) เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 16 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 22 
ในปี 2558 ในขณะที่กุ้งขนาดกลาง (31-35 และ 36/40) มีความต้องการลดลง หรอืมีสัดส่วน
ตลาดเพียงร้อยละ 20 และ กุ้งขนาดเล็กความต้องการทรงตัว  

 ปัจจัยผลักการเพ่ิมความต้องการ คือ ร้านอาหารในกลุ่ม Fine Dining, Family 
Restaurant, Casual Restaurant, Mexican Restaurant และ Italian Restaurant หันมา
เพ่ิมการใช้กุ้งขนาดใหญ่ให้บริการลูกค้า 

 อนึ่ง ยอดขายปลีกกุ้งขนาดใหญ่เป็นดอลล่าร์ในปี 2558 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 และ
ปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ราคาราคาที่ต่ าเป็นปัจจัยผลักดันยอดขาย 

ที่มา: undercurrentnews.com, January 20, 2016 
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ข้อคิดเห็น 

ผู้ผลิต/ส่งออกไทยสินค้ากุง้ที่ต้องการจะบุกตลาดธุรกิจบรกิารอาหารในสหรัฐฯ 
ควรพิจารณาไปเข้ารว่มงานแสดงสินค้า NRA Restaurant Show ซ่ีงเป็นงานแสดงสินค้า
นานาชาติทีส่ าคัญทีสุ่ดของธุรกิจบรกิารอาหาร จดัขึน้ระหว่างวันที ่21-24 พฤษภาคม 2559 
ทีน่ครชิคาโก สหรฐัฯ (www.restaurant.org/show) 

 
 ท่าไมร้าน Walmart Express ถึงทางตัน 

 
 

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นายดัก แมคมิลลัน CEO ของห้าง Walmart ได้ประกาศการ
ปิดร้านค้าปลีกจ านวน 269 แห่งจาก 11,000 แห่งซึ่งรวมถึงร้านสาขาประเภท Express และ
ได้แจ้งให้พนักงานทราบถึงการตัดสินใจด้วยเหตุผลทางด้านกลยุทธ์และด้านการเงิน ซึ่งการ
ปิดร้านค้าปลีกจะส่งผลกระทบต่อพนักงานร่วม 16,000 คน   

เมื่อย้อนกลับไปยังไม่ถึง 2 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงของห้างฯ ต้อนรับร้านค้า
ปลีกน้องใหม่ประเภท Express ซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือเป็นตัวช่วยของห้างฯ และผู้บริหารถือ
ว่าเป็นร้านค้าปลีกของคนรุ่นใหม่ ซึ่งในครั้งนั้น ห้างฯ ได้ตั้งเป้าที่จะพัฒนารูปแบบของร้านค้า
ปลีกประเภท Express เพ่ือจะแข่งขันกับร้านค้าปลีกอย่าง Dollar Stores และต้องการให้
ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้า 1  ดอลล่าร์จากร้านค้าปลีก แต่หันมาซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์
ของห้าง Walmart ที่มรีาคาถูก  

มีหลายปัจจัยที่เป็นเดิมพันส าหรับห้าง Walmart มีผู้บริโภคท้ังที่รักและทั้งเกลียด
ห้างฯ  การน าเข้าสินค้าจากจีนของห้างฯ ท าให้สหรัฐฯ สูญเสียการจ้างงานมากกว่า 400,000 
ต าแหน่ง และไม่เพียงแต่ห้างฯ จะต้องแข่งขันกับร้าน Dollars Stores แล้ว ห้างฯ ยังต้องแข่ง
กับ Amazon ร้านค้าปลีกทางออนไลน์ อีกท้ังบางเมืองของสหรัฐฯ คนหนุ่มสาวนิยมซื้อสินค้า
จากร้าน Trader Joe's ที่มีสินค้า organic ฯลฯ   จากข้อคิดเห็นของผู้บริโภคผ่านทาง Yelp  
ต่อร้าน Walmart Express  บางราย บ่นเกี่ยวกับการบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่แย่ และสินค้าผัก 
ผลไม้ไม่สด ในขณะที่บางรายพึงพอใจกับราคาถูกและสถานที่สะดวก 

ทั้งนี้ นายแมคมิลลัน ได้กล่าวว่า ห้างฯ จะมุ่งเน้นร้านค้าของห้างประเภท 
Supercenters และ Neighborhood Markets และการลงทุนด้าน e-commerce และการ
บริการ ลูกค้าในการสั่งสินค้าทางออนไลน์และขอรับที่ห้างฯ   

     ที่มา CBS News วันท่ี 19 มกราคม 2559 
 ทรัมป์จะให้บริษัทแอปเปิลผลิตสินค้าในสหรัฐฯ 
 นายดอนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครท้าชิงประธานาธิบดีของพรรครีพัคบริกัน ได้กล่าว

สุนทรพจน์ ณ มหาวิทยาลัยลิบบิตี ในรัฐเวอร์จิเนีย ว่า เขาจะผลักดันให้บริษัทต่างๆ รวมทั้ง
บริษัท Apple Inc. กลับมาผลิตสินค้าในประเทศสหรัฐฯ และจะท าให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่
อีกครั้ง จะให้บริษัท Apple เริ่มผลิตคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ในประเทศสหรัฐฯ 
แทนที่จะไปผลิตในต่างประเทศ    

ทั วไป 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiImbvjpLrKAhWBm4MKHX_jA8AQjRwIBw&url=http://nreionline.com/retail/wal-mart-s-express-format-needs-time-evolve-can-retailer-afford-wait&psig=AFQjCNGxsgJVJeBWce0tj0AbYPDPbZ52xg&ust=1453444421525204
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บริษัท Apple ได้ด าเนินการวิจัยและออกแบบส านักงานใหญ่ที่เมือง Cupertino 
รัฐแคลิฟฟอร์เนีย แต่ปัจจุบันสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัท iPhones, iPads และคอมพิวเตอร์ 
Macintosh ผลิตในต่างประเทศ เช่น จีน สินค้าหลายชนิดของบริษัท Apple ที่มีการผลิต
และประกอบในประเทศสหรัฐฯ จนกระท่ังถึงปลายปี 2533 บริษัทฯ ได้ย้ายฐานการผลิตไป
ยังเอเชียด้วยข้อได้เปรียบทางด้านฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียและ
แรงงานราคาต่ ากว่า 

 นายทิม คุก ซีอีโอของบริษัท Apple ได้พยายามที่จะน าการผลิตกลับเข้ามายัง
ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงความพยายามในปี 2555 ที่มีการลงทุนถึง 100 ล้านเหรียญฯ ใน
การผลิตภายในประเทศ  ทั้งนี้ นายทิม คุก ได้กล่าวว่า เป็นความยากล าบากต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะด้านการผลิต tool-and-die ลดน้อยลง
ในประเทศสหรัฐฯ  

        ที่มา: Bloomberg Business วันท่ี 18 มกราคม 2559 
 


