
 

  
 

ฉบับท่ี 166, 4 - 8 เมษายน 2559 
ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสคร. ณ นครนิวยอร์ก 

(WEEKLY NEWS FROM NEW YORK) 

1. สหรัฐฯ มีจ้างงานเพ่ิมขึ้น 200,000 งานในเดือนมีนาคม  
ADP และ Moody’s Analytics เปิดเผยว่าในเดือนมีนาคม 2016 

ภาคธุรกิจสหรัฐฯ มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 200 ,000 ต าแหน่งลดลงจากเดือน
กุมภาพันธ์ (214,000 ต าแหน่ง) โดยเป็นงานในอุตสาหกรรมบริการ 191,000 
ต าแหน่ง  

ธุรกิจขนาดแล็กและขนาดกลางที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 50 คน เป็นกลุ่มที่
มีการจ้างงานเพ่ิมข้ึนสูงสุด โดยมีการจ้างงาน 86,000 ต าแหน่งในเดือนมีนาคม 
หลังจากเพ่ิมขึ้น 76,000 ต าแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ ในขณะที่บริษัทขนาด
ใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 500 คนกลับมีการจ้างงานในเดือนมีนาคมเพียง 
39,000 ต าแหน่งลดลงจาก 76,000 ต าแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 

ภาคการค้า การขนส่งและสาธารณูปโภคมีการจ้างงาน 42 ,000 
ต าแหน่งในขณะทีภ่าคการผลิตมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นเพียง 3,000 ต าแหน่ง 

ภาพรวมของรายงานระบุว่า ตลาดแรงงานมีการเติบโตท่ามกลาง
ภาวะการจับจ่ายใช้สอยลดลงของผู้บริโภคที่ส่งผลให้นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์
ว่าในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2016 เศรษฐกิจจะมีการเติบโตเพียง 1%  

อย่างไรก็ตามอัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ร้อยละ 4.9 ซึ่งถือว่าอยู่ใน
อัตราที่ต่ าที่สุดในรอบ 8 ปี 

ตลาดงานที่แข็งแกร่งขึ้นน่าจะช่วยผลักดันให้ค่าแรงเพ่ิมขึ้นซึ่งมีการ
เติบโตในระดับต่ าในช่วงฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ค่าแรงและราคาน้ ามันที่
ยังอยู่ในระดับต่ าเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ า 
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********************************* 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไป
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดย
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นคร
นิวยอร์ก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจ
เกิดจากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 
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การจ้างงานที่เพ่ิมขึ้นอาจเป็นปัจจัยหลักที่ Fed 
จะตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมในปี 2016 อย่างไรก็
ตามก็ยังต้องจับตาดูปัจจัยอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน 

CIO Today, CNBC และ สคร. ณ นครนิวยอร์ก 
30 มีนาคม 2559 

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

2. ผู้เช่ียวชาญเช่ือว่า Fed จะไม่ปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยในปี 2016 

หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Standard Chartered 
เปิดเผยว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ และตลาดแรงงานยังคงไม่
แข็งแกร่งพอที่ Federal Reserve (Fed) จะสามารถ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปี 2016 

ในเดือนธันวาคม 2015 Fed ได้ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2006 และในเดือนมีนาคม 
2016 ตัวแทนจาก Fed หลายคนก็ให้ความเห็นว่า Fed 
อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปี 2016 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น
และค่าเงินเหรียญสหรัฐอ่อนลง 

อย่างไรก็ตาม David Mann หัวหน้ากลุ่มวิจัย
ภูมิภาคเอเชียของ Standard Chartered ไม่เชื่อว่า Fed 
จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น
มากกว่า 200,000 ต าแหน่งในเดือนมีนาคม แต่สัดส่วน
ของงานจ านวนมากเป็นงานบริการระดับล่าง เช่น คนจูง
สุนัขหรือช่างท าเล็บ เป็นต้น 

นอกจากนี้ Mann ยังเชื่อว่าการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ในปีนี้จะชะลอการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของ Fed อีกด้วย 

ในขณะเดียวกัน Deutsche Bank ก็ก าลังจับตา
ดูท่าทีของ Fed ที่มีต่อเศรษฐกิจโลกด้วย โดยเชื่อว่าใน
การแถลงข่าวของ Fed ในวันที่ 29 มีนาคม 2016 ได้มี

การกล่ าวถึ งสถานการณ์ เศรษฐกิจโลกมากขึ้นซึ่ ง 
Torsten Slok หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Deutsche 
Bank เชื่อว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะมีบทบาทใน
การตัดสินใจของ Fed มากขึ้น 

 
CNBC 

4 เมษายน 2559 
********************* 

3. Donald Trump อ้างว่าเขาสามารถท าให้
สหรัฐฯ แกป้ัญหาหนี้สินไดภ้ายใน 8 ป ี

Donald Trump ผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐ 
ระบุว่าสหรัฐฯ ก าลังจะเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจซบเซาและเขา
สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปลดหนี้สินของสหรัฐฯ 
ได้ โดยขอเวลาเพียงแค่ 8 ปี และเขาจะท าให้หนี้สินของ
สหรัฐฯ จ านวน 19 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหมดไป 

โดย Trump จะท าการปรับลดอัตราภาษีและ
ปรับปรุงข้อตกลงทางการค้ากับจีน เม็กซิโกและคู่ค้า
ประเทศอ่ืนๆ  

นอกจากนี้ Trump ยังเชื่อว่าสหรัฐฯ ก าลังเข้าสู่
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และแนะน าให้นักลงทุนถอนเงิน
ออกจากตลาดหุ้น  

 อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญต่างก็เชื่อว่าในการ
แก้ปัญหาหนี้สินของสหรัฐฯ รัฐบาลต้องปรับขึ้นอัตรา
ภาษี ลดค่าใช้จ่าย แก้ปัญหา Social Security และ 

http://www.ditp.go.th/
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Medicare และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปัจจุบันก็ยังไม่มีทีท่า
ว่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอย 

นอกจากนี้ผู้ เชี่ยวชาญยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับ
นโยบายต่างๆ ของ Trump อาทิ การปรับลดอัตราภาษีที่
จะท าให้รัฐบาลมีรายได้ลดลง การไม่ลดค่าใช้จ่ายด้าน 
Social Security และ Medicare และการเสริมศักยภาพ
ทางการทหารซึ่งถือเป็นการเพ่ิมรายจ่ายของรัฐบาล 

Marc Goldwein รองประธานอาวุโสของ 
Committee for a Responsible Federal Budget 
กล่าวว่านโยบายของ Trump มีความเป็นไปได้ต่ ามากและ
แผนการเจรจาทางการค้ากับคู่ค้าต่างชาติของ Trump ก็
จะสามารถช่วยลดปัญหาหนี้สินได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
นอกจากนี้นักเศรษฐศาสตร์จ านวนมากเชื่อว่านโยบาย
เศรษฐกิจของ Trump จะให้สหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย 

CNBC  
4 เมษายน 2559 

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

 

 

 

 
By Thai Trade Center NY  

“ต่อยอดธุรกิจกับ Crowdfunding Ep.2 ” 

กลับมาพบกันอักครั้งนะครับ ในสัปดาห์นี้เราจะมาเจาะ
ประเด็นเรื่องการต่อยอดธุรกิจของท่านด้วยการระดมทุนจากคนแปลก
หน้ากันต่อครับ 

ปัจจัยในการ Crowdfunding ให้ส าเร็จ  

การระดมทุนออนไลน์อาจดูว่าเป็นเรื่องไกลตัวและเป็นไปได้ยาก 
เพราะนอกจากจะต้องดึงดูดผู้ลงทุนได้แล้ว ยังต้องมีภาพลักษณ์ที่
น่าเช่ือถืออีกด้วย ซึ่งการที่จะท าให้โครงการของเราได้รับความไว้วางใจและ
ได้รับความนิยมนั้นต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ 

 

1. ข้อมูลของโครงการ รูปภาพและวิดิโอ จะช่วยสร้างความ
น่าเช่ือถือและดึงดูดผู้ชมให้มาลงทุน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ที่สนใจ
ลงทุนแชร์ข้อมูลดังกล่าวให้เพื่อนๆ ของเขาได้อีก 

 

ตัวอย่างการโพสโครงการบน Kickstarter 

2. มีการสื่อสารกับผู้สนใจอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ลงทุน
มีส่วนร่วมกับโครงการดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะท าให้สามารถระดมทุน
ได้แล้วยังอาจท าให้เรามีมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับสินค้าหรือโครงการของ
เราก็ได้ นอกจากนี้เจ้าของโครงการควรมีการอัพเดตข้อมูลและความ
คืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

 

3. การประชาสัมพันธ์สินค้าให้ถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมาย จะ
ช่วยให้โครงการได้รับความนิยม นอกจากนี้การกระจายข่าวสาร
โครงการดังกล่าวผ่านทางเครือข่าย Social Networks ก็ยังเป็นอีก
ช่องทางส าคัญที่จะช่วยเพิ่มจ านวนผู้ลงทุนอีกด้วย 

 

ส าหรั บผู้ สน ใ จควรศึ กษาข้ อมู ลก าร ร ะดมทุ นแบบ 
crowdfunding เพิ่มเติมเพื่อเพ่ิมโอกาสในการระดมทุนท่ีส าเร็จ  

Kittinun S. 
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