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เศรษฐกิจ 
 

 

 

 

 นักเศรษฐศาสตร์หลายๆ คน มีความเห็นว่า อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ในไตรมาสแรกของปี 2559 อาจจะเดินซ้ ารอยกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา นั่นหมายถึง
เศรษฐกิจขยายตัวใกล้ระดับศูนย์หรืออาจจะติดลบ เนื่องตัวเลขดัชนีส าคัญท่ีเป็นตัวประกอบ
ของจีดีพีลดลง เช่น ตัวเลขสินค้าคงคลังของตลาดค้าส่งลดลงร้อยละ 0.04 ในเดือนมกราคม 
และ ร้อยละ 0.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ ตามล าดับ อีกท้ังยอดค้าปลีกในเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง
ร้อยละ 0.2 จากเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจ 

 ธนาคารชาติสหรัฐฯ ประจ าเขตนครแอตแลนต้า รายงานปรับลดตัวเลขคาดการณ์
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ของไตรมาสแรกปี 2559 ใหม่เป็นขยายตัวประมาณร้อยละ 0.1 จากที่ตั้ง
เป้าไว้ร้อย 0.4 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  

 ในขณะเดียวกัน นักเศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนได้ด าเนินการในท านองเดียวกัน ส านัก
เจพีมอร์แกน ปรับลดจากคาดการณ์จากร้อยละ 0.7 เป็นอัตราขยายตัวอย่างสูงไม่เกินร้อยละ 
0.2  ส านักบาร์เคลย์ ปรับลดลงจีดีพีลงจากร้อยละ 0.4 เป็นร้อยละ 0.3 ส านักมู้ดดี้ คาดว่าจะ
อยู่ที่ระดับร้อยละ 0.6  แต่ก็มีนักเศรษฐศาตร์หลายคนยังคงยืนยันว่า อัตราขยายตัวเศรษฐกิจ
จะอยู่ที่ร้อยละ 1.0  

ที่มา: www.cnbc.com, April 8, 2016 
ข้อคิดเห็น  

การขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสแรกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามักจะอยู่ในอัตรา
ต่่ามาโดยตลอด กล่าวคือ ติดลบร้อยละ -2.7 ไตรมาสแรกปี 2557 และ ขยายตัวเพียงร้อยละ 
+0.6 ในไตรมาสแรกปี 2558 เชื่อว่าแต่เศรษฐกิจจะขับแรงขึ้นในไตรมาสที่ 2 และที่ 3 ซึ่งจะ
ช่วยดึงให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ดีขึ้น ดังนั้น การขยายตัวของจีดีพีในอัตราต่่าจึงไม่เป็นเรื่องที่ไม่ 
น่าตกใจมากนักส่าหรับไตรมาสแรกของปี 
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เศรษฐกิจ.............. 
การค้าระหว่างประเทศ..... 

E-Commerce...... 
สินค้า....................   

 

.....สัญญาณเตือนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัว*  

.....สหรฐัฯ ฟ้องแหล่งผลิต 12 ประเทศทุม่ตลาดผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็ก*  

.....รัฐโฮไอโฮเป็นศูนย์กลางธุรกิจอีคอมเมิร์ซของสหรัฐฯ  

.....ตลาดเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ผู้หญิงมาแรงในสหรัฐฯ  

.....แก้ปัญหาภาวะเหล็กล้นตลาดโลก*  
* เพิ่มข้อคิดเห็น 

.......หน้า 1 

.......หน้า 2 

.......หน้า 2-3  

.......หน้า 3 

.......หน้า 4 

 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสหรัฐอเมริกา 
Weekly News from the USA 

Thai Trade Center - Chicago 

ฉบับท่ี 125 วันที ่8-14 เมษายน 2559 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOWbxJKk1MgCFYZ2PgodtnkDGQ&url=http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Eco-Ent/Economic-Conditions.html&psig=AFQjCNHQBQAPH9Komv1pf2VNsHLs6w0nlA&ust=1445541563685822


 

Weekly News from USA Issue 125 
Disclaimer: ข้อมลูต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นขอ้มูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพือ่วัตถุประสงค์ในการให้ขอ้มูลแก่ผู้สนใจเท่านัน้  
โดย ส านักงานส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ นครชิคาโก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

2 

   

 

การค้า 
ระหว่างประเทศ  
  ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กของสหรัฐฯ 3 ราย คือ บริษัท ArcelorMittal USA LLC ใน

นครชิคาโก บริษัท Nucor Corporation ในเมือง Charlotte รัฐ North Carolina) และ 
บริษัท SSAB Enterprises, LLC ในเมือง Lisle รัฐ Illinois ร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการ
การค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ (USITC) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ว่า แหล่งผลิตเหล็กกล้า
คาร์บอนแบบแผ่นและเหล็กกล้าผสมแบบแผ่น 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
บราซิล จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อัฟริกาใต้ ไต้หวัน และ ตุรกี ทุ่มตลาดใน
สหรัฐฯ และสินค้ารับการอุดหนุนการผลิต ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจของบริษัทฯ 

 ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าคาร์บอนแบบแผ่นและเหล็กกล้าผสมแบบแผ่น ตรงตามรหัส
ศุลกากรสากล 6 หลัก คือ 7208.40, 7208.51,7208.52, 7211.13, 7211.14, 7225.40, 
7226.20 และ  7226.91 ซ่ึงสหรัฐฯ น าเข้ารวมเป็นมูลค่า 1,553.71 ล้านเหรียญฯ ในปี 
2558 ขยายตัวร้อยละ 3.8 

 คณะกรรมาธิการฯ จะใช้เวลา 45 วันในการสืบสวนข้อเท็จจริงในชั้นต้นเกี่ยวกับการ
ทุ่มตลาดและการอุดหนุนการผลิตของแหล่งผลิต และจะแจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ 23 
พฤษภาคม 2559 

ข้อคิดเห็น 

 ผลกระทบของการฟ้องจะผลักดันให้ผู้น่าเข้าสหรัฐฯ ต้องเตรียมมองหาแหล่งน่าเข้า
อ่ืนๆ เพื่อมาทดแทน ซึ่งอาจจะตั้งเป้ารวมประเทศไทยด้วย แม้ว่าปัจจุบัน สหรัฐฯ ยังไม่น่าเข้า
ผลิตภัณฑ์เหล็กท้ังสองชนิดดังกล่าวจากไทยเลย แต่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต ดังนั้น 
จึงน่าจะเป็นโอกาสของสินค้าไทย    

ที่มา:  www.usitc.gov, April 8, 2016 
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 จากข้อมูลของบริษัทเคอร์ท แซลมอน บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจค้าปลีก ได้รายงานว่า            
รัฐโฮไอโฮติดอันดับท๊อปที่ธุรกิจค้าปลีกยักษ์ใหญ่รายเจ้า อาทิ Amazon, J.C. Penney, 
Home Depot, Victoria Secret, Fanatics.com, Zulily.com ได้เข้าไปลงทุนในรัฐทั้ง
ทางด้านศูนย์กระจายสินค้า ห่วงโซ่อุปทาน และ ด้านโลจิสติกส์ ด้วยจุดได้เปรียบด้านภูมิที่ตั้ง 
เครือข่ายด้านการคมนาคมขนส่ง แรงจูงใจด้านภาษีซึ่งมีอัตราที่ประหยัดกว่ารัฐอ่ืนๆ ถึงร้อย
ละ 15-20 และแรงงานที่มีทักษะ นอกจากรัฐโฮไอโฮแล้วยังมีรัฐเทนเนสซีและเพนซิลเวเนียที่
อยู่ในอันดับต้นๆ ที่ธุรกิจค้าปลีกให้ความสนใจเข้าไปลงทุน  

 จ านวนคลังสินค้าของธุรกิจค้าปลีกในรัฐโฮไอโฮมีประมาณ 760 รายตามข้อมูลของ
ส านักแรงงานสถิติของสหรัฐฯ ซึ่งมีจ านวนมากกว่ารัฐเทนเนสซีสองเท่าตัวซึ่งมีจ านวน 387 
ราย แต่น้อยกว่ารัฐเพนซิลเวเนียซึ่งมีจ านวน 855 ราย นับตั้งแต่ปี 2554 รัฐโฮไอโฮ มีส่วน 

สหรัฐฯ ฟ้องแหล่งผลิต 12 ประเทศทุ่มตลาดผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็ก  

รัฐโฮไอโฮเป็นศูนย์กลางธุรกิจอีคอมเมิร์ซของสหรัฐฯ 
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แบ่งเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 79 ราย ห้าง Home Depot ไดเ้ลือกรัฐโฮไอโฮในการจัดส่งสินค้าให้ 
ลูกค้าซึ่งร้อยละ 90 ของลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในระยะเวลา 2 วันท าการและมีการจ้างงาน 
600 ต าแหน่ง รัฐโฮไอโฮมีทางหลวง I-75, I-71, I-77,  I-70 และ I-80 รวมทั้งหมดมีระยะทาง
ถึง 6,735 ไมล์ ซึ่งรถบรรทุกใช้เส้นทางดังกล่าวในการขนส่งสินค้า และรัฐยังมีการขนส่งทาง
รถไฟถึง 13 สถานีซึ่งมีระยะทาง 5,200 ไมล์ และจากข้อมูลของ Jobs Ohio บริษัทเอกชน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐที่ไม่แสวงผลก าไร การขนส่งทางแอร์คาร์โกมี 4 สถานีซึ่งมี
บริษัท UPS และ FedEX รวมอยู่ด้วย ซึ่งเครือข่ายการคมนาคมของรัฐโฮไอไฮเป็นสิ่งดึงดูดที่
ท าให้ธุรกิจค้าปลีกต้องการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าเร็วที่สุด อีกทั้งมีแรงงานที่มีทักษะซึ่งเป็น
กุญแจที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน 

  นอกจากนี้แล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยในรัฐหลายๆ แห่งหลักสูตรการศึกษา/ศูนย์พัฒนา
อาชีพด้าน Supply Chain ซึ่งมีการฝึกอบรมและการพัฒนาโอกาสทางด้าน Supply Chain 
และด้าน Logistics ซึ่งรัฐให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาและการจ้างงานในรัฐ  รัฐโฮไอ
โฮจัดเป็นรัฐใหญ่อันดับ 3 ด้านการผลิตของสหรัฐฯ และเป็นรัฐอันดับ 1 ด้านสินค้าผู้บริโภค 

       ที่มา: CNBC.com, วันท่ี 9 เมษายน 2559 
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 เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ไม่ใช่เสื้อผ้าส าหรับคนอ้วน เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ผู้หญิงเริ่มตั้งแต่ขนาด 14 
ถึง 28 ตามรายงานของบริษัทวิจัย เอ็นพีดีกรุ๊ฟ ระบุว่า ตลาดเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ผู้หญิงของ
สหรัฐฯ ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 3 จากปีที่ผ่านมา เสื้อผ้าได้รับความนิยมและขยายตัวได้ดีในกลุ่มวัยรุ่นและหญิงสาว 

 ปัจจุบัน แบรนด์ดังเสื้อผ้าผู้หญิงได้พยายามเสนอเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ซึ่งออกแบบและมี
สไตล์หลากหลายและเหมาะสมและสอดคล้องกับเทรนด์ของตลาดส าหรับกลุ่มวัยรุ่นและหญิง
สาว ด้วยยุทธวิธีการจ าหน่าย ได้แก่ การน าเสนอแบบฟาสต์แฟชั่น จ าหน่ายผ่านทางอีคอม
เมอร์ซ รวมถึงการเปิดร้านค้าปลีกซ่ึงพบเห็นได้มากขึ้น 

 ร้านค้าปลีกลูกโซ่ชื่อดัง เช่น Target, H&M, Forever 21, Wet Seal น าเสนอ
เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ส าหรับกลุ่มวัยรุ่นและหญิงสาว  นอกจากนั้น แมกกาซีนวงการแฟชั่น เช่น 
Vogue, Glamour ร่วมมือกันน าเสนอข่าวและภาพต่อเนื่อง รวมไปถึงการน าดารานักร้อง
หรือภาพยนต์วัยรุ่นมาเป็นพรีเซนเตอร์ ซึ่งเป็นการตอกย้ าให้เห็นเทรนด์ของตลาด  

 ผู้ช านาญการวงการตลาดแฟชั่น ให้ความเห็นว่า การสร้างประสบการณ์การช็อปปิ้ง
ที่เหมาะให้ผู้ซื้อเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมยอดขาย วัยรุ่นและหญิงสาวกลุ่มใส่เสื้อผ้าไซส์
ใหญ่ให้ความเห็นว่า กลุ่มแบรนด์ชั้นน าควรให้ความส าคัญต่อผู้บริโภคกลุ่มนี้ และออกแบบ
เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ให้มีดีไซน์และสไตล์เหมือนเสื้อผ้าไซส์เล็กท่ีขายตามร้านค้าหรือห้างทั่วไป 

ที่มา: Chicago Tribune, April 10, 2016 
 

เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ผู้หญิงมาแรงในสหรัฐฯ  
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  เนื่องจากปัญหาภาวะเหล็กล้นตลาดโลกในปัจจุบันซึ่งเป็นสาเหตุมาจากจีน ซึ่งส่งผล
กระทบและสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ สหรัฐฯ คานาดา และ 
เม็กซิโก กลุ่มผู้น าเข้าอุตสาหกรรมเหล็กของทั้ง 3 ประเทศ ได้รวมกันแถลงข่าวเมื่อวันที่ 11 
เมษายน ที่ผ่านมาว่า รัฐบาลของทั้ง 3 ประเทศ จะต้องเข้ามาร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะ
เหล็กล้นตลาดโลก 

 สหรัฐฯ คานาดา และ เม็กซิโก จะเข้าร่วมประชุมกับองค์การเพ่ือความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี ซึ่งจะมีข้ึนที่ประเทศเบลเยี่ยมในวันที่ 18 เมษายน นี้ 
เพ่ือประเมินสถานการณแ์ละก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือวางรากฐานส าหรับการ
ฟ้ืนฟูตลาดเหล็กท่ัวโลก รวมทั้งลดการบิดเบือนของรัฐบาลที่แทรกแทรงในอุตสาหกรรมเหล็ก 

 ตามข้อมูลในแถลงการณ์ร่วมของ 3 ประเทศ ระบุว่า ปริมาณเหล็กล้นตลาดใน
ปัจจุบัน มีมากเป็นสองเท่าตัวของช่วงระหว่างปี 2543 - 2557 และคาดว่าปริมาณจะเพ่ิมขึ้น
เรี่อยๆ จนถึงปี 2560 แม้ว่าความต้องการใช้เหล็กในตลาดโลกอ่อนตัว ในทางกลับกัน ก าลัง
การผลิตเหล็กของภูมิภาคอเมริกาเหนือลดลง การส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กของ
สหรัฐฯ คานาดา และ เม็กซิโกลดลงร้อยละ 19 ในช่วงปี 2557-2558 รายได้และผลก าไร
อุตสาหกรรมลดลง และ ปลดคนงานจ านวนมาก ในขณะเดียวกัน การน าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็ก 
ในช่วงระหว่างปี 2557-2558 ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงระหว่างปี 2555-2556 ร้อยละ 40 

 ภาครัฐบาลสหรัฐฯ ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์และผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ให้
ความสนใจเรี่องนี้มาก เปิดรับฟังประชาพิจารณ์เพ่ือน าข้อมูลเสนอต่อกรรมาธิการการเงิน
วุฒิสภาเพ่ือให้ออกกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการค้า 

ที่มา:  Sandler, Travis & Rosenberg Trade Report, April 13, 2016 

ข้อคิดเห็น 

 ปัจจุบัน กลุ่มผู้ผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กของสหรัฐฯ รายส่าคัญหลายราย ได้ยื่น
เรื่องต่อกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ ฟ้องผู้ผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กใน
ต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศ ในข้อหาทุ่มตลาดสินค้าในสหรัฐฯ 
เพ่ือให้เรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและภาษีอุดหนุนการผลิต ซ่ึงเป็นวิธีการส่าคัญที่จะ
ป้องกันเหล็กราคาถูกเข้ามาแย่งตลาดในสหรัฐฯ ในทางกลับกัน น่าจะเป็นโอกาสและเป็นผลดี
ต่อประเทศไทย ในด้านผู้ประกอบการไทยซื้อเหล็กราคาต่่า มาผลิตและส่งผลิตภัณฑ์เหล็กไป
จ่าหน่ายในสหรัฐฯ แย่งตลาดสินค้าจากแหล่งน่าเข้าท่ีถูกเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด 
 

 

แก้ปัญหาภาวะเหล็กล้นตลาดโลก 


