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1. พายุหิมะสร้างความเสียหายให้แก่เศรษฐกิจในพ้ืนที่ชายฝั่ง
ตะวันออกของสหรัฐฯ 

พายุหิมะขนาดยักษ์ท าให้พ้ืนที่ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ต้อง
หยุดชะงักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ซึ่งนาย Aon Benfield นายหน้า 
reinsurance ได้ให้ความเห็นว่า ความเสียหายในเชิงการภาพที่มีต่อบ้าน ธุรกิจ 
สิ่งก่อสร้างและยานยนต์ต่างๆ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการหยุดงานของ
ธุรกิจต่างๆ คาดว่าจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจจะสูงถึงหลายพันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ  

พายุ Jonas ถือเป็นพายุที่มีความรุนแรงสูงในอันดับ top 15 ในพ้ืนที่
ตะวันออกเฉียงเหนือและพ้ืนที่ช่ายฝั่งตะวันออกนับตั้งแต่ปี 1996 และท าให้มี
ผู้เสียชีวิตรวมอย่างน้อย 20 คนในรัฐต่างๆ โดยมีสาเหตุหลักคืออุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 

ถึงแม้ว่ายอดความเสียหายจะยังไม่ได้ถูกค านวนออกมาอย่างเป็น
ทางการ แต ่Aon Benfield ก็ได้กล่าวว่า พายุลูกที่คล้ายกันในปี 1996 ได้สร้าง
ความเสียหายไปประมาณ 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

สภาพอากาศที่รุนแรงในสหรัฐฯ อาจส่งผลให้ผู้บริโภคออกมาจับจ่ายใช้
สอยน้อยลง โดยเฉพาะพายุหิมะท่ีอาจสร้างความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจได้โดย 

 

หัวข้อข่าว 
 พายุหิมะสร้างความเสียหายให้แก่

เศรษฐกิจในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก
ของสหรัฐฯ 

 ยอดขาย McDonald’s เพิ่มขึ้น
เนื่องจากการขายเมนูอาหารเช้า
ทั้งวัน 

 TPP จะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่
สหรัฐฯ 1.31 แสนล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ต่อปี 
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********************************* 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไป
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดย
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นคร
นิวยอร์ก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจ
เกิดจากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 



 

ท าให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปิดตัวลงชั่วคราวเนื่องจากพนังงาน
และลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ 

 
 

Fortune และ สคร. ณ นครนิวยอร์ก 
25 มกราคม 2559 
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2. ยอดขาย McDonald’s เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก
การขายเมนูอาหารเช้าทั้งวัน 

McDonald’s เปิดเผยยอดขายในสหรัฐฯ ในไตร
มาสที่ 4 ปี 2015 ว่าเพ่ิมข้ึน 5.7% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์
ไว้ก่อนหน้านี้ 

นาย Steve Easterbrook CEO ของ 
McDonald’s กล่าวว่าการเริ่มจ าหน่ายเมนูอาหารเช้าทั้ง
วัน (All day breakfast) มีส่วนช่วยให้ยอดขายใน
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น และสภาพอากาศที่ดีในช่วงดังกล่าวก็ยัง
ส่งผลดีต่อยอดขายอีกด้วย 

นอกจากนี้ ยอดขายทั่วโลกของ McDonald’s ก็
ยังเพ่ิมขึ้น 5% อีกด้วย โดยคาดว่าเป็นผลจากความ
แข็งแกร่งของตลาดในทวีปเอเชียและยุโรป และยอดขาย
ที่เพ่ิมข้ึนในตลาดใหม่อย่างรัสเซียและจีน 

อย่างไรก็ตาม McDonald’s ก็ยังคงด าเนินการ
ทดสอบเมนูใหม่ๆ เพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภค 
เนื่องจาก McDonald’s มักถูกน าไปเปรียบเทียบกับ
ร้านอาหารอ่ืนๆ เช่น Five Guys, Smashburger และ 
ShakeShack  

 

Easterbrook กล่าวว่า บริษัทได้เริ่มฟ้ืนฟูส่วนแบ่ง
ทางการตลาดที่สูญเสียไปในปีที่แล้วคืนมาจากบริษัทคู่แข่ง 

ล่าสุด บริษัทยังเจาะกลุ่มตลาดผู้บริโภคที่ไม่
ต้องการใช้จ่ายเงินจ านวนมากด้วย โดยบริษัทได้ออกเมนู 
McPick $2 ที่เสนออาหาร 2 เมนูในราคา 2 เหรียญสหรัฐฯ  

นอกจากนี้บริษัทจะยังลงทุนเพ่ิมด้านการพัฒนา
คุณภาพอาหารและการบริการอีกด้วย 

CNN Money และ สคร. ณ นครนิวยอร์ก 
25 มกราคม 2559 
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3. TPP จะช่วยเพ่ิมรายได้ให้แก่สหรัฐฯ 
1.31 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี 

The Peterson Institute for International 
Economics คาดการณ์ว่าความตกลง Trans-Pacific 
Partnership (TPP) จะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่สหรัฐฯ 1.31 
แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี 

ยอดการส่งออกรายปีจะเพ่ิมขึ้น 3.57 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือ เพ่ิมขึ้น 9.1% ภายในปี 2030 
ในทางกลับกัน หากความตกลงไม่บรรลุผลสหรัฐฯ อาจ
สูญเสียรายได้หลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

สถาบัน Peterson กล่าวว่า หากการมีผลบังคับ
ใช้ของ TPP ถูกเลื่อนออกไปเพียง 1 ปี สหรัฐฯ อาจ
สูญเสียรายได้กว่า 7.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และยัง
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เป็นการสูญเสียโอกาสส าหรับเศรษฐกิจด้านอ่ืนๆ และ
การเจรจาค้าระหว่างประเทศ ของสหรัฐฯ อีกด้วย 

ถึงแม้ว่าสหรัฐฯ จะได้ร่วมลงนามในความตกลง 
TPP แล้ว แต่ก็ยังต้องรอการอนุมัติจากสภา Congress 
สหรัฐฯ ซึ่งหากยังถูกชะลอก็อาจท าให้ความตกลง TPP 
ล่าช้าตามไปด้วย 

ในช่วงระหว่างการเริ่มมีผลใช้บังคับของ TPP 15 
ปีแรก อาจยังไม่มีผลในภาพรวม แต่ TPP จะช่วยท าให้
เกิดการจ้างงานทั่วประเทศทั้งในภาคการผลิตและภาค
การค้า 

ในขณะที่ ป ร ะ เทศสมาชิ ก อ่ืนๆ  จะ ได้ รั บ
ประโยชน์ทางการเงินแต่สหรัฐฯ จะได้รับประโยชน์สูงสุด
ในด้านการจ้างงานและค่าแรง 

Daily Caller และ สคร. ณ นครนิวยอร์ก 
26 มกราคม 2559 
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กลับมาอีกครั้งส าหรับแนวคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรม
อาหารสหรัฐฯ ที่ก าลังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคในสัปดาห์นี้เราจะ
น าเสนอ มุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อ Fast Food Refresh  

Fast food ในสหรัฐฯ มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนักเนื่องจากถูก
มองว่ามีคุณค่าทางอาหารต่ าและเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
มากมาย แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ก็ได้มีธุรกิจ Fast Food ใหม่ๆ 
เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก โดยมีกรอบความคิดในการปรุงอาหารที่สดและ
มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ก็ยังมีคุณสมบัติของ Fast Food อยู ่

 

บริษัท Chick-fil-A และ In-N-Out Burger ต่างก็มีแนวคิดที่
จะจ าหน่ายอาหาร Fast Food ที่ใช้วัตถุดิบและท าการปรุงสดเพื่อให้
อาหารมีคุณภาพที่ดีท่ีสุด  

   

นอกจากนี้ยังมีการให้ลูกค้าเลือกสร้างเมนูอาหารของตนเอง
หรือเมนู Build-your-own ซึ่งได้รับความนิยมสูงในช่วงปีท่ีผ่านมา โดย
หลายบริษัทยังมีบริการให้ลูกค้าสัง่อาหารจากแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์
และสามารถเข้าไปรับได้ที่ร้านได้ 

 

 

 ในปัจจุบันร้านอาหาร Fast Food ในสหรัฐฯ ก าลังท าการ
ปรับเปลี่ยนทิศทางการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ต่อเนื่อง จึงถือเป็นกรณีศึกษาที่ดีส าหรับผู้ประกอบการไทยในการ
วางแผนธุรกิจในอนาคต ในสัปดาห์หน้าผมจะมาน าเสนอเทรนด์
อุตสาหกรรมอาหารสหรัฐฯ ใหม่ๆ ในปี 2016 ต่อไปน่ะครับ  

Kittinun S. 
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