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 กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่า เศรษฐกิจมกีารจ้างงานเพิ่มข้ึนเพยีง 38,000 
ราย ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึง่ในเดือนเดียวกันนี้ของปทีี่ผ่านมามกีารจ้างงานเพิ่มถึง 
162,000 ราย ซึ่งส่งสัญญาณใหเ้ห็นถึงความอ่อนแอของการฟื้นฟูเศรษฐกจิสหรัฐฯ และจะมี
ผลต่อการตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ซึ่งธนาคารสหรัฐฯ จะพจิารณาปรับในปลายเดือนมิถุนายนน้ี 

 
 แม้ว่าการจ้างงานจะเพิม่ในอัตราต่ ามาก แต่อัตราการว่างงานกลับลดลงจากเดือน
เมษายน 3 จุด หรือลดจากร้อยละ 5.0 ไปเป็นร้อยละ 4.7 ในเดือนพฤษภาคม หรือจ านวนคน
ว่างงานลดลงไป 484,000 เนื่องจาก คนว่างงานตัดสินใจออกจากตลาดแรงงาน และ
เศรษฐกจิยังมีคงมีคนว่างงานเหลืออีก 7.4 ล้านคน 

 การจ้างงานเพิ่มข้ึนในสาขาบริการสุขภาพจ านวน 46,000 ราย และ สาขาบริการ
และมืออาชีพ จ านวน 10,000 ราย ในขณะที่การจ้างงานในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศลดลง 
34,000 ราย สาขาการผลิตลดลง 18,000 ราย และ สาขาเหมืองแร่ลดลง 10,000 ราย แต่
สาขาการกอ่สร้าง การค้าปลีก การค้าสง่ การขนสง่และคลังสินค้า และ ภาครัฐบาลกลางและ
ท้องถ่ิน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

ที่มา: www.bls.gov,June 3, 2016 
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ธนาคารโลกได้ปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกในปี 2559 จาก
เดิมที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมกราคมอยู่ทีร่้อยละ 2.9 ลดลงเหลือร้อยละ 2.4 สืบเนื่องจาก
ความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกอกีทัง้ราคาน้ ามันโลกตกต่ า  

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟกิ: คาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกจิในปี 2559 
จะอยู่ทีร่้อยละ 6.3  จีนจะขยายตัวร้อยละ 6.7 ในแถบอื่นๆ ยกเว้นจีน คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 4.8 ส่วนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคที่เหลือคาดว่าจะได้รบัการสนับสนุน
จากภาคการลงทุนเพิ่มข้ึน ไม่ว่าจะเป็นประเทศอินโดนิเซีย มาเลเซีย ไทย และภาคการ
บริโภคมีความแข็งแรงข้ึนในประเทศไทย ฟลิิปปินส์และเวียดนาม 

ภูมิภาคยุโรปและเอเชียตอนกลาง : เศรษฐกจิของรัสเซียยังคงหดตัวอย่างต่อเนือ่ง 
ท าให้คาดการณ์ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกจิจะอยู่ทรี้อยละ 1.2 ลดลง 0.4 จุด อีกทั้งความ
วิตกต่อปัญหาการเมือง ความรุนแรงในยูเครนตะวันออกและในตุรกี  ภูมิภาคที่เหลอืยกเว้น
รัสเซีย คาดว่า การขยายตัวจะอยู่ที่รอ้ยละ 2.9 ลดลงจากทีค่าดการณ์ไว้ในเดือนมกราคม
เนื่องจากราคาน้ ามัน เหล็ก และผลิตภัณฑ์พืชผลทางเกษตรตกต่ า 

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน: คาดว่าเศรษฐกิจจะหดตัวเหลือรอ้ยละ 1.3 
ในปี 2559 หลังจากลดลงรอ้ยละ 0.7 ในปี 2558 และคาดว่าจะมีการขยายตัวในปี 2560 
อย่างค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ซึ่งจะขยายตัวประมาณร้อยละ 2 ในปี 2561 เศรษฐกิจของ
ภูมิภาคในอเมริกาใต้คาดว่าจะมกีารหดตัวร้อยละ 2.8 ในปีนี้ และจะค่อยๆ ฟื้นตัวในปี 2560 
ในทางตรงกันข้ามประเทศเมก็ซิโก และประเทศในอเมริกากลางและกลุม่แครบิเบียนซึ่งได้รบั
แรงสนบัสนุนจากภาคการส่งออกไปสหรัฐฯ คาดว่าเศรษฐกจิจะขยายตัวร้อยละ 2.7 และ 2.6 
ตามล าดับในปี 2559 ส่วนเศรษฐกิจของประเทศบราซิลคาดว่าจะหดตัวร้อยละ 4 ในปี 2559 
และเศรษฐกิจถดถอยจะต่อเนือ่งไปจนถึงปี 2560 เนื่องจากปัญหาการว่างงานเพิ่มข้ึน รายได้
หดตัวและความไม่แน่นอนทางการเมือง 

กลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ: คาดว่าเศรษฐกิจจะดีข้ึนเล็กน้อย 
จะเตบิโตอยู่ทีร่้อยละ 2.9 ในปี 2559 น้อยกว่า 1.1 จุดที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมกราคม
เนื่องจากราคาน้ ามันตกต่ าและคาดว่าจะยงัตกต่ าในปีนี้เฉลี่ยบาร์เลลละ 41 ดอลล่ารส์หรัฐฯ 
ในปี 2559 คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศอหิร่านจะฟื้นตัวดีข้ึนหลงัจากถูกยกเลิกการคว่ า
บาตรในเดือนมกราคมทีผ่่านมา และคาดว่าในปี 2560 การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคจะ
ขยายตัวร้อยละ 3.5 

กลุ่มเอเชียใต:้ เศรษฐกจิในปี 2559 คาดว่าจะเติบโตถึงรอ้ยละ 7.1 โดยเฉพาะ
อินเดีย เศรษฐกจิมีความแข็งแกร่งข้ึน เช่นเดียวกับปากสีถาน บังคลาเทสและภูฏาน 

แอฟริกาใต้สะฮารา (Sub-Saharan Africa) คาดว่าเศรษฐกิจในปี 2559 จะเติบโต
ร้อยละ 2.5 ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 3 ในปี 2558     

ที่มา: World Bank, June 7, 2016 

ธนาคารโลกปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นร้อยละ 2.4 
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 นางเจนเน็ต แยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด ยืนยันเมื่อวันจันทร์ที่
ผ่านว่า เฟดจะยงัไม่มีการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยระยะสัน้จนกว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิ
จะได้รับการแก้ไขหลังจากข้อมลูของกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการเพิม่การจ้างงานเพียง 
38,000 ต าแหน่งในเดือนพฤษภาคมที่ออกมาค่อนข้างท าใหเ้ฟดผิดหวัง 

โอกาสที่เฟดจะปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมค่อนข้างน้อยมากและอาจจะ
เป็นไปได้ในช่วงเดือนกันยายนแต่ทัง้นี้ข้ึนอยู่กบัภาวะเศรษฐกิจว่าจะมกีารกระเตื้องขึ้นแค่ไหน
ทั้งนี้เป้าหมายของเฟดต้องการใหม้ีการจ้างงานเต็มโดยไมส่่งผลต่อภาวะเงินเฟอ้ที่เฟดต้ังเป้า
ไว้ที่ร้อยละ 2  

เมื่อเดอืนเมษายนที่ผ่านมาเฟดได้ต้ังเกณฑ์ในการจะปรบัข้ึนอัตราดอกเบี้ยไว้ 3 
เกณฑ์ กล่าวคือ (1) เศรษฐกิจมีการกระเตื้องขึ้นในไตรมาสทีส่อง  (2) ตลาดการจ้างงานมกีาร
ปรับตัวดีข้ึน และ (3) สญัญาณภาวะเงินเฟ้อมีการปรบัตัวดีข้ึน ซึ่งรายงานตลาดการจ้างงาน
ประจ าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท าให้เกิดค าถามว่าเป็นไปตามเกณฑ์ทีเ่ฟดวางไว้หรือไม่ ทั้งนี้
นางเยลเลนยังมองเห็นว่า เศรษฐกจิโลกและภาคการลงทุนยงัมีความอ่อนแอ กิจกรรม
ทางการผลิตของสหรัฐฯ ยังเช่ืองช้า อีกทั้งความไม่แน่นอนของภาวะเงินเฟ้อ แต่ยังเช่ือว่า 
ภาวะการจ้างงานจะดีข้ึน รายได้ครัวเรือนจะเพิม่ขึ้น และตลาดอสังหาริมทรัพย์จะแข็งแรงข้ึน 
ซึ่งสิง่เหล่าน้ีจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิของสหรัฐฯ ไปในทิศทางที่ดีข้ึน 

  ที่มา: The Wall Street Journal วันที่ 7 มิถุนายน 2559 
 

 
 

 
 

 นายดัก แมคมิลเลียน ต าแหน่งประธานและ CEO ของห้าง Walmart  ได้กล่าวใน
การประชุมประจ าปีของผู้ถือหุ้นห้าง Walmart เมื่อวันศุกรท์ี่ผ่านมา ว่า ห้าง Walmart จะ
ยังคงมุ่งการลงทุนอย่างต่อเนื่องกบัอีคอมเมริซเ์พื่อผลกัดันการขยายธุรกิจค้าปลีก ซึง่การ
ลงทุนกับเทคโนโลยี่ถือเป็นหนึง่ใน 3 ที่เป็นกญุแจส าคัญในการการขยายธุรกจิของห้าง 
Walmart 

 ห้างจะอ านวยความสะดวกใหก้ับลูกค้าในการซื้อสินค้าได้ง่ายและสะดวกทั้งทางเวป
ไซด์และผ่านทางแอพพลเิคชันโทรศัพทม์ือถือ หรือการมารบัสินค้าทีห่้าง หรือห้างบริการ
จัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าด้วยความรวดเร็ว นอกจากนี้ ห้าง Walmart ยังให้การสนบัสนุน
สวัสดิการของพนักงาน เช่น การใหก้ารฝึกอบรม การศึกษา ค่าจ้างเพิม่ขึ้น หรือการใหบ้รกิาร
ชุมชมท้องถ่ินที่มหี้าง Walmart ตั้งอยู่ โดยจ าหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมี
ความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ เป็นต้น 

  นอกจากนี้ นายแบรท บิกส์ รองประธานบริหารของห้าง Walmart ได้กล่าวเสริมว่า 
เทคโนโลยี่มีบทบาทส าคัญต่อการบรรลเุป้าหมายของห้าง ดงัเช่นเมือ่เดือนตลุาคมปทีี่ผ่านมา 
เทคโลโยลี่ช่วยท าให้ยอดขายของห้างจาก 45 พันล้านเหรียญฯ เพิ่มข้ึน 60 พันล้านเหรียญฯ 

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยันยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย 

ห้าง Walmart  มุ่งเทคโนโลยี่เป็นกุญแจส่าคัญในการขยายธุรกิจ 
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ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ซึ่งในอดีตการขยายตัวของห้างเป็นการเพิม่จ านวนสาขาของร้านแต่ที่
ผ่านมาห้างได้ลงทุนกับการพฒันาเวปไซด์ อีคอมเมริซ์ การพฒันาแอพพลิเคช่ัน
โทรศัพทม์ือถือ การสร้างเนตเวิรก์  และการใหบ้ริการใหม่ๆ แก่ลูกค้า  
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  ห้างวอลมารท์ยักษ์ใหญ่วงการค้าปลีกสหรัฐฯ ขยายปีกเข้ารว่มวงการธุรกจิการจัดส่ง
สินค้าโกรเซอรี่ เพื่อด ารงการแข่งขันกบัอเมซอน ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกออนไลน์ 

ห้างวอลมารท์ประกาศวันศุกร์ว่า จะท าโครงการน ารอ่งร่วมมือกับบริษัทให้บริการ 
รถแท็กซี่ออนไลน์ คือ อูเบอร์ และ ลิฟท์ เพือ่น าสินค้าโกรเซอรี่สง่มอบใหลู้กค้าภายในวัน
เดียว  ซึ่งโปรแกรมนีจ้ะเรียกว่า “ไมล์สุดท้าย” คือเป็นการจดัส่งสินค้าจากร้านค้าไปยังบ้าน
ของลูกค้าทีส่ั่งซื้อสินค้าโกรเซอรี ่

บริการจัดส่งสินค้าโดยอูเบอร์และลิฟทจ์ะเริม่ที่เมืองเดนเวอร์และฟีนกิซ์ในอีก 2 
สัปดาห์ โดยอเูบอรจ์ะรบัผิดชอบทีเ่มืองฟีนิกซ์ ในรฐัอรโิซน่า และลิฟทร์ับผิดชอบที่เมอืง
เดนเวอร์ รฐัโคโลราโด้ 

ห้างก าหนดว่า ลูกค้าต้องสั่งซือ้สินค้าไม่ต่ ากว่า 30 เหรียญฯ และช าระค่าขนสง่ 7-10 
เหรียญฯ โดยลกูค้าที่สัง่ซื้อสินค้าไม่ต้องจ่ายค่าบรกิารให้แกอู่เบอร์หรือลิฟท์ ห้างฯ จะเป็นผู้
จ่ายเงินให้แก่อเูบอร์และลิฟท์เอง 

อนึ่ง ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ห้างวอลมาร์ทได้เริ่มให้การบรกิารส่งมอบสินค้าใหลู้กค้า
ที่สั่งซื้อทางออนไลน์ โดยให้ลูกค้าไปรับสินค้าทีส่ั่งซือ้ได้ที่ร้านที่ใกลลู้กค้าทีสุ่ดได้ นอกจากนั้น
แล้ว ห้างฯ ยังให้บริการจัดส่งสินค้าโดยใช้รถบรรทกุของห้างฯ ให้บริการทีเ่มืองซานโฮเซ่ และ 
เมืองเดนเวอร ์
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    เมื่อวันอังคารทีผ่่านมา สเตเฟน ลาซัน ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบริษัท Ralph 
Lauren เครื่องแต่งกายช้ันน าของสหรัฐฯ กล่าวว่า ยอดขายในปีที่ผ่านมาของบรัษัทฯชลอตัว
และก าไรลดลง ซึ่งได้รบัผลกระทบจากบรรยากาศในการช็อปปิ้งหรอืเทรนที่ได้เปลี่ยนแปลง
ไปจากการเพิม่ขึ้นของสินค้าแฟช่ันอย่างรวดเร็ว และสินค้าออนไลน์แนวใหม่  บริษัทฯ จงึมี
ความจ าเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจใหม่  จะปิดร้านสาขาที่ไม่มี
ศักยภาพจ านวน 50 สาขา หรือร้อยละ 10 ของจ านวนร้านทั้งหมด และลดพนักงานกว่า 
1,000 คน ซึ่งสามารถประหยัดเงินได้กว่า 220 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ ปรับการผลิตเสื้อผ้า
แฟช่ัน 3 แบรนด์ของบริษัท และควบคุมสต็อกสินค้า เพื่อลดการน าไปสูร่้านเอาเล็ทบริษัท ซึง่
เป็นการขายสินค้าในราคาที่ถูก ซึง่วงจรแบบนี้จะท าให้แบรนด์ของเราจะถูกท าลาย  

ห้างวอลมาร์ทชักชวนอูเบอร์และลิฟท์ร่วมการจัดส่งสินค้าโกรเซอรี ่

บริษัท Ralph Lauren ปรับตัวขนานใหญ่ 
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 สเตเฟน ลาซัน ยังกล่าวอีกว่า ภายใต้แผนใหม่ บริษัทจะให้ความส าคัญโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการพัฒนาให้ดีทีสุ่ดทั้ง 3  แบรนด์  ได้แก่ สินค้าเสื้อผ้าชาย Polo Ralph Lauren 
และ เสือ้ผ้าสตรนี Lauren Ralph Lauren  และรวมถึงสินค้าประเภท Polo Sport, Chaps, 
Denim & Supply และ Club Monaco และเช่นเดียวกับประเภทเช่นตกแต่งบ้านและ
น้ าหอม และจะต้องโฟกสัไปในแนวทางที่ถูกต้อง ซึง่สินค้าของบริษัทรอ้ยละ 30 เป็นสินค้า  
ไฮเอน และรอ้ยละ 70 เป็นสินค้าปานกลาง และต้องมกีารปรับเปลี่ยนระยะเวลาผลิตสินค้า
ทั้งหมดใหส้ั้นลงจาก 15 เดือนเหลือ เพียง 9 เดือนเท่านั้น บริษัทฯ ยังคงมปีัญหาอุปสรรคการ
ขายผ่านห้างสรรพสินค้าช้ันน า อย่าง เมซี่ นอรส์ตรอม และห้างโคล  อยู่บ้างบริษัทยังคง
มุ่งมั่นกบัการขายผ่านร้านค้าปลีก และมองหาวิธีการที่จะปรบัแต่งการเสนอขายของตามวิธี
ของ Ralph Lauren 

 เสตเฟน ลาซัน เข้ารับต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเมื่อปลายปทีี่ผ่านมา ซึ่งเป็น
ผู้มีประสบการณ์ในธุรกจิเครือ่งแต่งกายและเป็นดีไซเนอรท์ีม่ีประวัติการท างานบริษัทช้ันน า
ต่างๆ มากมาย ซึง่ก่อนหน้านี้  เคยเป็นประธานบริษัท Gap และ Old Navy ซึ่งเค้าเป็นผู้
หนึ่งทีส่ามารถผลักดันสินค้าแฟช่ันอย่างรวดเร็วเป็นที่นิยมในตลาดสหรัฐฯในปัจจุบัน 
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