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ฉบับท่ี 173, 23-27 พฤษภาคม 2559 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสคต. ณ นครนิวยอร์ก 
(WEEKLY NEWS FROM NEW YORK) 

1. Federal Reserve อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี่ยในเดือน
มิถุนายน 

Eric Rosengren ประธานธนาคารกลาง Boston เปิดเผยว่า
สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมแก่การปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยและเขาก็พร้อมจะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed 

Federal Reserve (Fed) ได้ให้ความเห็นในการประชุมในเดือน
เมษายนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ น่าจะพร้อมรองรับการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือน
มิถุนายน 2016 

Fed ได้เริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม 2015 แต่ก็ได้ชะลอการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปี 2016 เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ
เศรษฐกิจโลกยังคงซบเซา 

ในขณะเดียวกัน ตลาดการเงินสหรัฐฯ ยังคงตกต่่าลงเนื่องจากการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2015 ส่งผลให้นักลงทุนต่างจับตามองผลการประชุมของ 
Fed ในเดือนมิถุนายน 

ทั้งนี้ Fed จะท่าการพิจารณาข้อมูลด้านการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ 
และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เพ่ือประกอบการตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

Rosengren เปิดเผยว่า Fed จะลดเงื่อนไขในการปรับขึ้นดอกเบี้ยลง
เนื่องจากเศรษฐกิจในไตรมาสแรกมีการเติบโตเพียง 0.5% นอกจากนี้ อัตราเงิน
เฟ้อในสหรัฐฯ ก็ก่าลังปรับตัวเพ่ิมขึ้นและผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
ตัวก็ก่าลังลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 
 

หัวข้อข่าว 
 Federal Reserve อาจปรับขึ้น

อัตราดอกเบี่ยในเดือนมิถุนายน 
 ปริมาณสินค้าคงคลังก าลังส่งผล

กระทบเชิงลบต่อธุรกิจสหรัฐฯ  
 U.S. Trade Panel เชื่อว่า TPP 

จ ะ มี ผ ล ดี ต่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ พี ย ง
เล็กน้อย 
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********************************* 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไป
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดย
ส่านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นคร
นิวยอร์ก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจ
เกิดจากการที่มีบุคคลน่าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 
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ในปัจจุบัน เศรษฐกิจสหรัฐฯ ก่าลังคงที่ โดย
อัตราการจ้างงานก่าลังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับอัตรา
เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับเป้าหมาย จึงมีความเป็นไปได้สูงว่า 
Fed จะท่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน 

Fortune และ สคต ณ นครนิวยอร์ก 
23 พฤษภาคม 2559 

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

2. ปริมาณสินค้าคงคลังก าลังส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อธุรกิจสหรัฐฯ  

ปริมาณสินค้าคงคลังของบริษัทค้าปลีกในสหรัฐฯ 
ก่าลังส่งผลกระทบต่อผลก่าไร เป็นผลสืบเนื่องจากยอดขาย
และส่วนแบ่งทางการตลาดที่ลดลง 

สินค้าคงคลังประเภทเสื้อผ้า เครื่องประดับ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะถูกลดราคาลงจะส่งผลให้บริษัทมีผล
ก่าไรลดลงด้วย 

บริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่จ่านวนมาก อาทิ Target, 
Macy’s, JC Penny และ Kohl’s วางแผนที่จะลดราคา
สินค้าเพ่ิมขึ้นเพ่ือดึงดูดลูกค้า 

 ราคาหุ้น Target ตกลงต่่าสุดในรอบ 1 ปี หลังจาก
ที่บริษัทเปิดเผยยอดขายที่ลดลงต่่ากว่าการคาดการณ์ 

Brian Cornell ผู้บริหารบริษัท Target ออกมา
เตือนนักลงทุนด้านผลกระทบของปริมาณสินค้าคงคลังที่
เพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันบริษัทคู่แข่งของ Target จ่านวน
มากก็ก่าลังประสบปัญหาสินค้าคงคลังอยู่เช่นกัน และ
บริษัทก่าลังพยายามผลักดันยอดขายให้เพ่ิมขึ้นโดยใช้
โปรโมชั่นต่างๆ 

Dynamic Action เปิดเผยว่าบริษัทค้าปลีกขาย
สินค้าราคาเต็มลดลง 4% ในขณะที่สินค้าออนไลน์ที่ลด
ราคากลับมียอดขายเพ่ิมข้ึน 63% เมื่อเที่ยบกับไตรมาส
แรกของปี 2015 ทั้งนี้ การขายสินค้าลดราคาอาจส่งผล
กระทบต่อการเติบโตของผลประกอบการของบริษัท  

ในขณะนี้ บริษัทค้าปลีกต่างก็ก่าลังลดการสั่งซื้อ
สินค้าส่าหรับจ่าหน่ายในไตรมาสที่ 3 และ 4 ซึ่งอาจท่าให้
บริษัทต่างๆ มีสินค้าไม่พอส่าหรับจ่าหน่ายในช่วงท้ายปีที่
เป็นช่วงเวลาที่บริษัทสามารถท่ายอดขายได้สูงถึง 40% 
ของยอดขายทั้งปี 

ในขณะเดียวกัน Wal-Mart สามารถท่ายอดขาย
ในไตรมาสแรกได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากสามารถท่า
โปรโมชั่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มี
รายได้ต่่าได ้

นอกจากนี้ผู้ค้าปลีกรายอ่ืนๆ อาทิ Lowe’s และ 
Home Depot ก็ได้ประโยชน์จากการฟ้ืนตัวของตลาดบ้าน
และ TJ Maxx ผู้ค้าปลีกที่ขายเสื้อผ้าและเครื่องประดับลด
ราคาก็ได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าระดับล่างมากขึ้น 

แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจที่ก่าลังมีการเติบโตสูง 
แต่เงินส่าหรับใช้จ่ายของผู้บริโภคก็ยังคงอยู่ในระดับต่่า
ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกที่จะซื้อสินค้าคุณภาพดีที่มีราคาถูก 

Reuters 
20 พฤษภาคม 2559 

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

3. U.S. Trade Panel เช่ือว่า TPP จะมี
ผลดีต่อเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย 

U.S. International Trade Commission 
เปิดเผยรายงานว่าความตกลง Trans Pacific Trade 
(TPP) ที่ประธานาธิบดี Obama ก่าลังพยายามผลักดัน
ให้สภา congress อนุมัติก่อนที่จะพ้นจากต่าแหน่ง จะ
ส่งผลให้ GDP สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 42.7 พันล้าน หรือ 
0.15% และ จะมีการจ้างงานเพ่ิมเติมประมาณ 128,000 
ต่าแหน่งภายในปี 2032 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการจ้างงานเ พ่ิมขึ้น 200 ,000 
ต่าแหน่งต่อเดือนอยู่แล้ว 

Donald Trump ผู้สมัครชิงต่าแหน่ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ พรรค Republican แสดง
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ความเห็นว่า North American Free Trade 
Agreement หรือ NAFTA และ TPP ก่าลังท่าลาย
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และยังสัญญาว่าจะยกเลิกความตกลง 
TPP เมื่อตนได้เข้ารับต่าแหน่งประธานาธิบดี ในขณะที่ 
Hillary Clinton ผู้สมัครชิงต่าแหน่งประธานาธิบดี
สหรัฐฯ พรรค Democrat กล่าวว่าตนจะเจรจาความตก
ลง TPP ใหมเ่พ่ือให้สหรัฐฯ สามารถวางมาตรการป้องกัน
ป้องกันนโยบายควบคุมค่าเงินของประเทศคู่ค้าได้ 

 
ข้อมูลดังกล่าวระบุว่าความตกลง TPP จะส่งผล

ดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และยังตก
เป็นประเด็นส่าคัญในการหาเสียงของผู้สมัครชิงต่าแหน่ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จากทั้ง 2 พรรคส่งผลให้รัฐบาล 
Obama พยายามผลักดัน TPP ให้ได้รับอนุมัติก่อนที่ตน
จะพ้นต่าแหน่งไป 

Reuters และ สคต ณ นครนิวยอร์ก 
19 พฤษภาคม 2559 

********************* 
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สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้ง สัปดาห์นี้เป็นสปัดาห์สุดท้ายของเดือน

พฤษภาคมแล้วนะคะ วันนี้เราจะพาไปสา่รวจแบรนด์ดังอยา่ง LOUIS VUTTON 

บนถนน FIFTH AVENUE  ว่ามีการตกแต่ง window display กันแบบไหน

บ้าง เมื่อพูดถึง LOUIS VUTTON ไม่มีสาวๆ คนไหนที่ไม่รู้จักกบัแบรนด์นี้ 

สัปดาห์นี้ทางร้านมีการน่าจอทวีีมาใช้ตกแต่งเป็น window display โดยฉาย

ภาพลูกโลก บ่งบอกถึงคอลเล็คชั่นใหม่ของ LOUIS VUTTON ที่ค่อนข้างล้่าสมัย 

โดยน่าเสนอเสื้อผ้าที่เป็นเอกลกัษณ์มากๆ และกระเปา๋ถือที่มีลวดลายสีสันฉูดฉาด 

โดยเน้นที่โทนสีส้ม แดง ฟา้ ซ่ึงค่อนข้างโดดเด่นกว่าคอลเล็คชั่นของ LOUIS 

VUTTON ในอดีต  
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