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เศรษฐกิจ

จ้างงานเพิ่มแต่อัตราว่างงานไม่เปลี่ยนแปลง
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่า มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจานวน 242,000 ราย ใน
เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้จานวน 190,000 ราย แต่ไม่สามารถที่จะ
ดึงให้อัตราการว่างงานของประเทศลดลงได้ ยังคงอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.9 หรือเป็นอัตรา
เดียวกันกับเดือนมกราคมที่ผ่านมา และเศรษฐกิจยังคงมีคนว่างงานประมาณ 7.8 ล้านคน
เศรษฐกิจมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในสาขาบริการ
สุขภาพจานวน 57,000 ราย การค้าปลีก จานวน 55,000
ราย ธุรกิจบริการอาหารจานวน 40,000 ราย บริการด้าน
การศึกษาของภาคเอกชนจานวน 28,000 ราย และภาค
ธุรกิจก่อสร้างจานวน19,000 ราย ในขณะที่การลดจ้างงาน
หรือปลดคนงานยังคงมีต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
และพลังงานจานวน 19,000 ราย ในขณะที่สาขาการผลิต การค้าส่ง ธุรกิจการเงิน และ
ภาครัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
ที่มา: Press Release, www.bls.gov, March 5, 2016

ข้อคิดเห็น
การเพิ่มการจ้างงานจานวนมากในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นปัจจัยตอกยาให้
เห็นว่า ภาคธุรกิจการค้ามองเห็นถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ เป็นในเชิงบวก เนื่องจาก
ผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึนและมีกาลังซือมากขึนจึงใช้จ่ายมากขึน ประกอบกับปีนีเป็นปีของการ
เลือกตังประธานาธิบดี ซึ่งเงินจะสะพัดในระบบเศรษฐกิจมากขึนดังนัน เศรษฐกิจสหรัฐฯ
อาจจะไม่ชะลอตัวตามที่นักวิเคราะห์ตลาดหลายๆ รายได้คาดคิดไว้
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Fed มีความมั่นใจในเศรษฐกิจสหรัฐฯ
นายสแตนเลย์ ฟิชเชอร์ รองประธานคนที่ 2 ของ Fed ได้แสดงความคิดเห็นเมื่อวัน
จันทร์ที่ผ่านมา ณ กรุงวอชิงตัน ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ เป็นไปในทิศทางบวกและได้ปรับตัวกับ
สภาวะเงินเฟ้อและจะสามารถก้าวไปข้างหน้าไปตามเป้าหมายร้อยละ 2 ของ Fed
การประชุมของ Fed จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า ซึ่งคาดว่าในการประชุมจะไม่มีการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ทว่าการแสดงความคิดเห็นของนายฟิชเชอร์เกรงว่า Fed อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงแผนการ ซึ่งในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา Fed ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้ง
แรกนับตั้งแต่ปี 2549 และคณะกรรมการของ Fed ได้เรียกร้องให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ในปี 2559 อีก 4 ครั้ง
การแสดงความคิดเห็นของนายฟิชเชอร์ชี้ให้เห็นว่า Fed มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นต่อ 2
มาตรการที่สาคัญ คือ ภาวะเงินเฟ้อจะอยู่ใกล้เคียงร้อยละ 2 และตลาดการจ้างงานที่แข็งแรง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ Fed จานวนมากทีเ่ ห็นว่าตลาดการจ้างงานอยู่ในหรือใกล้เคียงกับการจ้าง
งานเต็มที่ (Full Employment) ปัจจุบันอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 4.9 อย่างไรก็ตาม
ภาวะเงินเฟ้อกาลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง และมาตรการภาวะเงินเฟ้อของ Fed ได้ปรับ
เพิ่มขึ้น 3 เดือนติดต่อกัน ณ ขณะนี้อยู่ในอัตราร้อยละ 1.3 ซึง่ ต่ากว่าเป้าของ Fed ที่ตั้งไว้
ร้อยละ 2 และหากถึงร้อยละ 2 การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในปีนี้
ที่มา: CNN Money วันที่ 7 มีนาคม 2559

การค้า

คาดว่าปริมาณการนาเข้าสินค้าจะลดลงในช่วงฤดูร้อนที่จะถึง
จากรายงานล่าสุดของ Global Tracker โดยสหพันธ์ค้าปลีกของสหรัฐฯ และ
Hackett Associates ได้คาดการณ์ปริมาณตู้สินค้านาเข้าตามท่าเรือที่สาคัญๆ ของสหรัฐฯ
ในช่วงสองสามเดือนข้างหน้าจะมีปริมาณลดลง
ข้อมูลปริมาณตู้สินค้านาเข้าในเดือนมกราคมปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากเดือน
ธันวาคมและเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4 จากเดือนมกราคมปี 2558 และคาดว่าปริมาณตู้สินค้า
นาเข้าเดือนกุมภาพันธ์จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 และคาดว่าในเดือนมีนาคมจะลดลงร้อยละ
22.2 และในเดือนเมษายนปริมาณตู้สินค้านาเข้าจะลดลงร้อยละ 1.8 ตามด้วยร้อยละ 3.4 ใน
เดือนพฤษภาคม และจะลดลงร้อยละ 1.6 ในเดือนมิถุนายนและร้อยละ 0.4 ในเดือน
กรกฎาคม ซึ่งในครึ่งปีแรกของปี 2559 ปริมาณตู้สินค้านาเข้าคาดว่าจะลดลงร้อยละ 0.2
เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีที่ผ่านมา
ที่มา: วารสาร HFN วันที่ 9 มีนาคม 2559

ข้อตกลง TPP

ผู้นาการผลิตรองเท้าสหรัฐฯ สนับสนุน TPP
กลุ่มผู้นาการผลิตรองเท้า 4 รายใหญ่ของสหรัฐฯ คือ Wolverine Worldwide,
H.H. Brown Shoe Company, Elan-Polo และ LaCrosse Footwear ประกาศให้การ
สนับสนุน TPP และส่งหนังสือเป็นทางการถึงนายไมเคิ้ล โฟรแมน ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ
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ซึ่งสวนทางกันกับผู้ผลิตเสื้อผ้าสหรัฐฯ คัดค้าน TPP เพราะเกรงว่า สินค้าเสื้อผ้าราคาถูกจาก
ต่างประเทศจะหลั่งไหลมาทาลายตลาดสหรัฐฯ รวมไปถึงการลดการจ้างงานและหันไปเพิ่ม
การนาเข้า
กลุ่มผู้นาการผลิตรองเท้ามีความเห็นว่า TPP จะช่วยลดกาแพงภาษีนาเข้ารองเท้า
ของสหรัฐฯ ซึ่งตั้งไว้ในอัตราสูง ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้ามีความเห็นว่ากาแพงภาษีเป็น
อุปสรรคไม่ได้สนับสนุนการผลิตรองเท้าในประเทศ
ปัจจุบัน ภาษีนาเข้ารองเท้าอยู่ในอัตราร้อยละ 5 – 40 หาก TPP มีผลบังคับจะเป็น
ผลให้อัตราภาษีนาเข้าลดลงอยู่ในระดับต่าหรือเป็นศูนย์ ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้ผลิตสหรัฐฯ ไม่ว่า
Nike, Under Armor, Timberland ในด้านลดภาระภาษี เนื่องจากบริษัทดังกล่าวนาเข้า
สินค้าจานวนมหาศาล อีกทั้งผู้บริโภคได้ประโยชน์ในแง่ซื้อสินค้าได้ในราคาทีต่ ่าลง
แหล่งนาเข้าที่เป็นสมาชิก TPP เช่น เวียดนามและมาเลเซียจะได้ประโยชน์มาก แต่
อุตสาหกรรมรองเท้าสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า TPP จะช่วยเพิ่มการจ้างงานในอุตสาหกรรม
รองเท้าในประเทศ ในด้านการผลิตสินค้าเกี่ยวเนื่องกับรองเท้า การเพิ่มพนักงานด้านเทคนิค
วิศวกร และ ในสายห่วงโซ่อุปทานสินค้า สาหรับบริษัท Nike คาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่ม
ตลอดห่วงโซ่อุปทานประมาณ 50,000 คน
ข้อคิดเห็น
ประธานาธิบดีโอบาม่าประกาศว่า การผลักดัน TPP ให้ผ่านคองเกรสและมีผลบังคับ
ใช้เป็นภาระกิจสาคัญด้านการค้าลาดับแรกของปี 2559 ปัจจุบัน กรรมาธิการการค้าระหว่าง
ประเทศกาลังจัดทาการศึกษาผลกระทบของ TPP ต่อเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งจะทราบผลใน
เดือนพฤษภาคม และคาดว่าทางทาเนียบขาวจะนาเรื่อง TPP เสนอต่อสภาหลังจากนัน แต่
อุปสรรคสาคัญ คือ ผู้นาเข้าของคองเกรสคนสาคัญหลายคน ไม่ต้องการพิจารณา TPP
ในขณะนี แต่ต้องการให้มีการพิจารณาหลังจากการเลือกตังประธานาธิบดีแล้ว ซึ่งถ้าหากเป็น
เช่นนัน ความตกลง TPP คงจะถึงวาระจุดจบ เพราะว่า ผู้สมัครรับเลือกตังประธานาธิบดีทุก
คนประกาศต่อต้าน TPP ประธานาธิบดีคนใหม่จะไม่สนใจและไม่จะไม่หยิบยกเรื่อง TPP เข้า
สภาคองเกรสแน่นอน
ที่มา: www.law360.com, March 8 ,2016

ทั่วไป

ห้าง Kroger ยอดขายพุ่ง มีกาไรในไตรมาส 4
จากรายงานผลประกอบการของห้าง Kroger ในไตรมาส 4 ห้างมีกาไรสุทธิ 559
ล้านเหรียญฯ หรือมีกาไรหุ้นๆ ละ 57 เซนต์ ซึ่งเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาห้างมี
กาไร 518 ล้านเหรียญ ฯ และกาไรหุ้นๆ ละ 52 เซนต์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ในช่วง
ตลอดปี ยอดขายสุทธิของห้างฯ มีมูลค่า 26.17 พันล้านเหรียญฯ เมื่อเทียบกับในช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่แล้วมีมูลค่า 25.21 พันล้านเหรียญฯ
ส่วนผลกาไรของห้างตลอดปีมีมูลค่า 2.04 พันล้านเหรียญฯ หรือกาไรหุ้นๆ ละ 2.06
เหรียญฯ ต่างจากปีที่ผ่านมามีผลกาไร 1.73 พันล้านเหรียญฯ หรือมีกาไรหุ้นๆละ 1.72
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เหรียญฯ เมื่อเทียบกับยอดขายของห้างฯ ในปี 2557 และ 2558 ห้างฯ รายงานยอดขายสุทธิ
ในปี 2558 มีมูลค่า 109.89 พันล้านเหรียญฯ และ 108.47 พันล้านเหรียญฯ ในปี 2557
ปัจจุบันห้าง Kroger มีจานวนสาขา 2,778 แห่งภายใต้ชื่อต่างๆ ตามแต่ละท้องถิ่นทั้ง
ในสหรัฐฯ และกรุงวอชิงตัน อีกทั้ง 784 เป็น Convenient Store และ 323 แห่งเป็นร้านค้า
Jewelery
ที่มา: วารสาร Homeworld Business วันที่ 4 มีนาคม 2559

กลยุทธ์ใหม่เพิ่มศักยภาพการจัดส่งสินค้าของบริษัท Amazon
นายโจ ฮีท ประธานบริษัท Air Transport Services Group ตั้งอยู่ที่เมืองเวลลิงตัน
รัฐโอไฮโอ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่ง ประกาศว่า ได้เซ็นสัญญากับบริษัท Amazon
Fulfillment Services ในการเช่าเครื่องบินโบอิ่ง รุ่น 767 จานวน 20 ลา เป็นระยะเวลา
5 - 7 ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าให้รวดเร็ว
การเจรจาเช่าเครื่องบินได้เริ่มตั้งแต่ฤดูร้อนปี 2558 ที่ผ่านมา และก่อนหน้านี้มีข่าว
ลือออกมาทางอเมซอน มีแผนหาเครื่องบินขนส่งเป็นของตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมและการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศของตนให้ครอบคลุมทั่วโลก
นายเดฟ คลาก รองประธานบริษัทอเมซอน ด้านลูกค้าสัมพันธ์ กล่าวว่าเรารู้สึกยินดี
ที่ได้พันธมิตร ATSG เพื่อเสริมเครือข่ายของการจัดส่งทางอากาศของเราในการรองรับการ
ขนส่งภายในหนึ่งและสองวันให้กับลูกค้า
ที่มา www.usatoday.com วันที่ 9 มีนาคม 2559
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