
 

  
 

ฉบับท่ี 161, 29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559 
ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสคร. ณ นครนิวยอร์ก 

(WEEKLY NEWS FROM NEW YORK) 
 

1. ยอดขายรถยนต์สหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 เพิ่มขึ้น 7%  
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เปิดเผยว่าในเดือนกุมภาพันธ์ยอดขายรถในสหรัฐฯ 

เพ่ิมข้ึน 7% สูงสุดในรอบ 15 ปี จากราคาน่ามันที่อยู่ในระดับต่่า อัตราดอกเบี้ย
ต่่า และค่าแรงที่เพ่ิมข้ึน บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 

ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะท่าให้เกิดการถกเถียงกันเรื่อง
สภาพเศรษฐกิจที่ก่าลังอยู่ในช่วงขาลง แต่ข้อมูลล่าสุดกลับระบุว่าเศรษฐกิจ
ก่าลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง 

นักวิเคราะห์ต่างแสดงความกังวลว่าเศรษฐกิจอาจกลับเข้าสู่วงจรที่
น่าไปสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Great Recession) ในปี 2008-2009 แต่ใน
ปัจจุบันยังมีสัญญาณบ่งชี้เพียงเล็กน้อย 

Jesse Hurwitz นักเศรษฐศาสตร์ของบริษัท Barclays ระบุว่า 
ยอดขายรถที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือนสหรัฐฯ 
และตลาดแรงงานก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าแรงเริ่มปรับเพิ่มข้ึน 

Sam Bullard นักเศรษฐศาสตร์ของบริษัท Wells Fargo เปิดเผยว่า 
ในขณะที่ผู้บริโภคยังคงมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายอยู่ พวกเขาก็ยังมีความ
มั่นใจในสภาพการเงินของตนมากพอที่จะซื้อรถยนต์  

ทั้งนี้ ในปี 2015 สหรัฐฯ มียอดขายรถยนต์รวมสูงถึง 17.4 ล้านคัน 
ยอดขายรถยนต์สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งบ่งบอกถึงก่าลังซื้อและความ

เชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ในระดับสูง ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ดีโดย 

หัวข้อข่าว 
 ยอดขายรถยนต์สหรัฐฯ ใน

เดือนกุมภาพันธ์ 2016 เพิ่มขึ้น 
7% 

 สถานการณ์ราคาน้ ามันตก
ต่ าลงอาจก าลังผ่านพ้นไป 

 Sport Authority ยื่นล้มละลาย
แล้ว 
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********************************* 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไป
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดย
ส่านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นคร
นิวยอร์ก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจ
เกิดจากการที่มีบุคคลน่าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 



 

เฉพาะท่ามกลางการแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อ สภาพเศรษฐกิจ และคาดว่า
ยอดขายรถยนต์จะยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากราคา
น้่ามันยังคงอยู่ในระดับต่่า และการจ้างงานยังคงแข็งแกร่ง  
 

Reuters และ สคร. ณ นครนิวยอร์ก 
1 มีนาคม 2559 

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

2. สถานการณ์ราคาน้ ามันตกต่ าลงอาจ
ก าลังผ่านพ้นไป 

บริษัท Aspects Ltd. เปิดเผยว่าปริมาณน้่ามันดิบ
คงคลังที่เป็นปัจจัยส่งผลให้ราคาน้่ามันตกต่่าลงในช่วง 20 
เดือนที่ผ่านมา ได้ลดลงกว่า 12 ล้านบาร์เรลในเดือน
มกราคม 2016 

 
ในช่วงต้นปี 2014 ที่ปริมาณน้่ามันคงคลังทั่วโลกมี

ปริมาณต่่า แต่อัตราการผลิตน้่ามันที่ เพ่ิมขึ้นส่งผลให้
ปริมาณน้่ามันล้นตลาด และท่าให้ราคาน้่ามันตกต่่าลงกว่า 
70%  

ปัจจุบันภาคการผลิตน้่ามันก่าลังเริ่มตอบสนองต่อ
ความต้องการที่ลดลงของตลาด และถึงแม้ว่าการลดลงของ
ปริมาณน้่ามัน 12 ล้านบาร์เรลจะไม่ท่าให้เกิดผลกระทบ
มากนัก แต่หากยังคงลดลงติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจท่า
ให้ผู้คนเริ่มตื่นตัว 

อย่างไรก็ตาม ก็มีเหตุผลที่ต้องจับตามองการฟื้น
ตัว โดยเฉพาะปริมาณน้่ามันคงคลังที่ยังมีอยู่จ่านวนมากจน
อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงปี 2017 นอกจากนี้ ผลก่าไรที่

ลดลงยังท่าให้โรงงานผลิตน้่ามันบางโรงต่างก็ลดปริมาณการ
ผลิตน้่ามันลง ซึ่งถ้าหากปริมาณการผลิตน้่ามันลดลงจริงโรง
กลั่นน้่ามันก็อาจไม่จ่าเป็นต้องเร่งการผลิตให้สูงเท่าปีก่อน 

ราคาน้่ ามันที่ตกต่่าได้สร้างความเสียหายต่อ
อุตสาหกรรมน้่ามันโลกในช่วงปี 2014-2015 อย่างมหาศาล 
การฟ้ืนตัวของราคาน้่ามันอาจส่งผลดีต่อธุรกิจน้่ามัน แต่ก็
อาจท่าให้ผู้บริโภคสหรัฐฯ มีก่าลังซื้อลดลงด้วย 

Bloomberg Business และ สคร. ณ นครนิวยอร์ก 
1 มีนาคม 2559 

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

3. Sports Authority ยื่นลม้ละลายแล้ว 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2016 Sport Authority 

บริษัทร้านค้าปลีกเครื่องกีฬาขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ได้ยื่น
เรื่องล้มละลาย Chapter 11 Bankruptcy โดยบริษัทจะ
ด่าเนินการปิดสาขาจ่านวน 140 สาขา หรือ เกือบ 1 ใน 
3 ของสาขาทั้งหมดเนื่องจากไม่สามารถตอบสอนเทรนด์
ความต้องการของลูกค้าได้ 

ถึงแม้ว่าการยื่นล้มละลายจะช่วยต่อเวลาให้
บริษัทสามารถผลิกสถานการณ์ได้ แต่ในกรณีนี้ Sport 
Authority กล่าวว่าจะท่าการช่าระหนี้สิน ปรับโครงสร้าง
บริษัท และขายทรัพย์สินของตน  

Michael Foss, CEO ของ Sport Authority 
กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นล้มละลายเพ่ือให้สามารถปรับตัวให้
เข้ากับรูปแบบธุรกิจค้าปลีกที่เปลี่ยนแปลงไป 

โดยบริษัทมีเจ้าหนี้รายส่าคัญคือ Nike (47.9 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และ Under Armour (23.2 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) 

การล้มละลายของ Sport Authority บ่งชี้ถึง
รูปแบบที่เปลี่ยนไปของอุตสาหกรรมค้าปลีกของสหรัฐฯ 
ที่ก่าลังปรับเปลี่ยนไปทางออนไลน์มากขึ้น โดยผู้บริโภค
จ่านวนมากต่างหันไปซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ที่มี
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ราคาและต้นทุนที่ต่่ากว่าร้านค้าทั่วไป นอกจากนี้ ร้านค้า
ออนไลน์จ่านวนมากยังมีบริการส่งสินค้าหรือคืนสินค้า
แบบไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย 

CNBC และ สคร. ณ นครนิวยอร์ก 
2 มีนาคม 2559 

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

 

อากาศที่เริ่มอุ่นขึ้นในนครนิวยอร์กของเดือนมีนาคม มีแบรนด์หลายแบ

รนด์ที่เริ่มจะน่าเสนอกระเป๋าและรองเท้าคุณผู้หญิงแบบส้นสูง และเตรียมโบกมอื

ลารองเท้าบู๊ทกันหนาวเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ 

วันนี้เราจะพาไปดูแบรนด์ BANANA REPUBLIC ส่าหรับสาวกที่คลั่ง

ไคล้สไตล์อเมริกัน ห้ามพลาดคอลเลกชั่นนี้ ที่ทางแบรนดน์่าผ้าลายดอกไม้มาตัดเย็บ

เป็นเสื้อและกางเกง รวมทั้งน่าลายดอกไม้มาใช้เป็นคอลเลกชั่นกระเป๋าในครั้งนี้ด้วย  

Window Display ได้มีการน่าเสื้อผ้าในคอลเลกชั่นนี้ มีการจัด

ตกแต่งที่เรียบง่าย แต่ดูสะอาดตา และมกีารใช้ตัวอักษรใหญ่เพื่อดึงดูดตาผู้บริโภค 

ส่าหรับสัปดาห์เราจะพลาดไปดูอกีวา่ มแีบรนด์ไหนบางที่น่าเสนอสินค้าตอนรับฤดู

ใบไม้ผลินะคะ   
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