
 

  
 

ฉบับท่ี 159, 15-19 กุมภาพันธ์ 2559 
ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสคร. ณ นครนิวยอร์ก 

(WEEKLY NEWS FROM NEW YORK) 

1. ยอดการส่งออกที่ลดลงท าให้สหรัฐฯ ขาดดุลการค้ามากขึ้น 
ยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นในเดือนธันวาคม 2558 จากเงิน

เหรียญสหรัฐฯ ทีแ่ข็งค่าข้ึน และความต้องการของตลาดโลกที่ลดลงได้ส่งผลต่อ
ยอดการส่งออก  

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ในเดือนธันวาคม สหรัฐฯ ขาด
ดุลการค้าเพ่ิมขึ้น 2.7% เป็น 43.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ได้มีการปรับ
ข้อมูลขาดดุลการค้าในเดือนพฤศจิกายน 2558 ลดลงเป็น 42.2 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ จากที่รายงานไปก่อนหน้านี้ที่ 42.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

ผลการส ารวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์ของ Reuters คาดการณ์
ไว้ว่า สหรัฐฯ จะขาดดุลการค้า 43 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยค่าเงินเหรียญ
สหรัฐฯ แข็งขึ้น 9.2% เมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศคู่ค้าส าคัญของสหรัฐฯ 
ส่งผลให้ความต้องการสินค้าสหรัฐฯ ในต่างประเทศลดลง 

การขาดดุลการค้าที่เพ่ิมขึ้นท าให้ GDP ลดลงกว่า 0.5% ส่งผลให้
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 ขยายตัวเพียง 0.7% และอาจ
ส่งผลต่อเนื่องในไตรมาสแรกของปี 2559 ด้วย 

สถานการณ์การแข็งค่าของค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ อาจส่งผลต่อการค้า
ของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องในปี 2559 โดยถึงแม้ว่าจะท าให้ผู้บริโภคสหรัฐฯ 
สามารถซื้อสินค้าต่างชาติได้ในราคาที่ถูกลง แต่ก็ท าให้สินค้าและบริการสหรัฐฯ มี
ราคาแพงขึ้นในตลาดต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและ 

 

หัวข้อข่าว 
 ยอดการส่ งออกที่ ลดลงท า ให้

สหรัฐฯ ขาดดุลการค้ามากขึ้น 
 รัฐบาลสหรัฐฯ ก าลังออกกฏหมาย

แบนสินค้าอาหารทะเลที่เกี่ยวข้อง
กับแรงงานผิดกฏหมาย 

 Gasbuddy คาดการณ์ว่า ราคา
น้ ามันจะเพิ่มข้ึนในปี 2016 
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********************************* 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไป
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดย
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นคร
นิวยอร์ก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจ
เกิดจากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 



 

การบริการของสหรัฐฯ อย่างแน่นอน ผู้ประกอบการไทย
ควรใช้โอกาสดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมยอดค าสั่งซื้อจากสหรัฐฯ 

CNBC และ สคร. ณ นครนิวยอร์ก 
5 กุมภาพันธ์ 2559 
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2. รัฐบาลสหรัฐฯ ก าลังออกกฏหมายแบน
สินค้าอาหารทะเลที่เกี่ยวข้องกับแรงงานผิด
กฏหมาย 

ประธานาธิบดี Barack Obama ก าลังอยู่ระหว่างการ
ลงนามอนุมัติกฏหมายการห้ามน าเข้าสินค้าอาหารทะเล
ที่มาจากการใช้แรงงานผิดกฏหมาย 

กฏหมายดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากสภา 
Congress สหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ก่อน จะเป็นการยุติ
ข้อยกเว้นใน US Tariff Act of 1930 ที่อนุญาตให้น าเข้า
สินค้าที่ผลิตจากแรงงานทาสได้ในกรณีที่หากไม่น าเข้า 
สินค้าดังกล่าวจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
ในประเทศ 

 ทั้งนี้ กว่า 90% ของอาหารทะเลที่ถูกบริโภคใน
สหรัฐฯ ป็นสินค้าน าเข้า  นอกจากนี้ การส ารวจของ World 
Wide Fund for Nature (WWF) เปิดเผยว่า อาหารทะเล
กว่า 85% ของโลกมีความเกี่ยวข้องกับการท าประมงผิด
กฏหมายซึ่งเกียวข้องกับแรงงานทาส ยาเสพติด และการ
ลักลอบขนส่งสินค้า 

ที่ผ่านมา รัฐบาล Obama ได้เข้าแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยมีมาตรการต่างๆ เช่น การให้อ านาจท่าเรือ
ต่างๆ ในการห้ามเรือที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการจับปลา
แบบผิดกฏหมายเข้าเทียบท่า 

นอกจากนี้  National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) ซึ่งเป็นองค์กรที่
ควบคุมการประมงของสหรัฐฯ ยังได้ประกาศกฏขอบังคับ

เพ่ิมเติมในรายงานของบริษัท เพ่ือเข้าถึงแหล่งที่มาของ
อาหารทะเลน าเข้า 

The Guardian 
16 กุมภาพันธ์ 2559 
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3. Gasbuddy คาดการณ์ว่าราคาน้ ามันจะ
เพ่ิมขึ้นในปี 2016 

 American Automobile Association (AAA) 
เปิดเผยว่าปัจจุบันราคาน้ ามันเฉลี่ยในสหรัฐฯ อยู่ที่ 1.7 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อแกลลอน นับว่าอยู่ในระดับที่ต่ ามาก 
โดยอยู่ในระดับต่ าที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009  

อย่างไรก็ตาม Gasbuddy บริษัทศึกษาราคา
น้ ามัน ได้คาดการณ์ว่าราคาน้ ามันจะค่อยๆ ปรับตัว
เพ่ิมขึ้นในปี 2016 เนื่องจากโรงกลั่นน้ ามันในบางรัฐได้
เริ่มลดปริมาณการผลิตลงแล้ว 

Gasbuddy เชื่อว่าราคาน้ ามันจะทยอยปรับตัว
ขึ้นและจะไม่ถูกลงกว่าในปัจจุบันอีกแล้ว อย่างไรก็ตาม 
U.S. Energy and Information Administration 
คาดการณ์ว่าราคาน้ ามันเฉลี่ยในปี 2016 จะยังคงต่ ากว่า 
2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อแกลลอน 

ราคาน้ ามันที่ ตกต่ าก าลั งส่ งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมน้ ามัน ท าให้บริษัทน้ ามันต้องลดการผลิตลง
และจะท าให้ราคาน้ ามันปรับเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคา
น้ ามันที่ปรับขึ้นก็ยังคงอยู่ในระดับต่ า ส่งผลให้ผู้บริโภคยัง
ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวอยู่ 

Time.com และ สคร. ณ นครนิวยอร์ก 
9 กุมภาพันธ์ 2559 
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ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ด้วย window display ของร้าน 

Anthropologie นะคะ ซ่ึงแบรนด์ที่จะตกแต่ง window display ให้เข้ากับ

เทศกาลต่างๆ โดยเทศกาลแห่งความรักปีนี้ ร้าน Anthropologie ก็ไม่พลาดที่

จะตกแต่งหน้ารา้นให้ดูหวานแหวว โดยเน้นโทนสี เหลือง ส้ม แดง ชมพู ่ฟ้า โดยน า

เส้ือผ้าของฤดู spring มาตกแต่ง อาทกิารน าชุดผ้ากระโปรงลายดอกไม้ และชดุ

กระโปรงที่ท าจากผ้ายีนส์ ดูเรียบง่าย แต่คงไว้ซ่ึงความหวานให้ตรงกับคอนเซปต์

ของแบรนด์ Anthropologie  
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