19 – 25 ธันวาคม 2559
เศรษฐกิจนิวซีแลนด์ขยายตัวเกินคาด
สำนักงำนสถิติแห่งชำตินิวซีแลนด์เปิดเผย กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไตรมำสเดือนกันยำยนขยำยตัวร้อยละ 1.1
เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดือนมิถุนำยนและขยำยตัวร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นกำร
ขยำยตัวสูงกว่ำที่ธนำคำรกลำงนิวซีแลนด์และผลสำรวจของสำนักข่ำว Reuters ได้คำดกำรณ์ไว้ที่ร้อยละ 1 และ 0.9
ตำมลำดับ จำกกำรขยำยตัวของปัจจัยหลำยประกำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรขยำยตัว ของภำคอุตสำหกรรมก่อสร้ำงและกำร
ท่องเที่ยว
ภำคกำรก่อสร้ำงมีกำรขยำยตัวที่แข็งแกร่งร้อยละ 2.1 ในรำยไตรมำสและขยำยตัวตลอดทั้งปีร้อยละ 12 เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้ำเป็นกำรขยำยตัวทั้งกำรก่อสร้ำง residential และ non- residential ภำคบริกำรธุรกิจขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
ในรำยไตรมำส ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตขยำยตัวร้อยละ 1.2 กำรเพิ่มขึ้นของประชำกรในประเทศและจำนวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ภำคธุรกิจค้ำปลีกและธุรกิจที่พักอำศัยขยำยตัวร้อยละ 0.9 ในรำยไตรมำสและขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่ำนมำ สำหรับบริกำรด้ำนคมนำคมขยำยตัวร้อยละ 3.7 ในรำยไตรมำสและขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่ำนมำ ส่วนใหญ่เป็นกำรขยำยตัวของบริกำรทำงบกและทำงอำกำศ โดยมีรำคำน้ำมันและกำรแข่งขันด้ำนรำคำของสำย
กำรบินในประเทศทำให้อัตรำค่ำบริกำรถูกลงเป็นปัจจัยกระตุ้น
กำรเพิ่มขึ้นของจำนวนประชำกรในประเทศสอดคล้องกับควำมต้องกำรแรงงำนในตลำดจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจใน
ทุกภำคส่วน กำรใช้จ่ำยในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ในรำยไตรมำสจำกกำรใช้จ่ำยในภำคครัวเรือนและร้อยละ 4.5 ต่อปีจำก
กำรลงทุนเพื่อกำรก่อสร้ำงที่พักอำศัย แต่กำรลงทุนในภำคธุรกิจต่ำงๆขยำยตัวเพียงร้อยละ 0.2 เนื่องจำกกำรลงทุนด้ำนโรงงำน
เครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ลดลงร้อยละ 6.5 และภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตรหดตัวลงร้อยละ 0.1 จำกกำรลดลงของ
ปริมำณกำรผลิตนม แกะและเนื้อ ขณะที่ภำคบริกำรด้ำนสื่อสำระสนเทศและอุปกรณ์สื่อสำรหดตัวลงร้อยละ 1.1 เช่นกัน กำร
ขำดดุลงบประมำณประจำปีอยู่ที่ 7.48 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ
เมื่ อ วั น อำทิ ต ย์ ที่ 18 ธั น วำคม 2559 นำย Bill English
นำยกรั ฐ มนตรี นิ ว ซี แ ลนด์ ค นใหม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยรำยชื่ อ
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่ได้มีกำรปรับเปลี่ยนภำยในพรรคที่
สำคัญเพิ่มเติมดังนี้ นำย Alfres Ngaro ดำรงตำแหน่ง
Minister for Pacific Peoples นำย Mark Mitchell ดำรง
ตำแหน่ง Minister for Land Information นำง Jacqui
Dean ดำรงตำแหน่ง Minister of Commerce and
Consumer Affairs นำย David Bennett ดำรงตำแหน่ง
Minister of Veterans' Affairs นำง Amy Adams ดำรง
ตำแหน่ง Minister of Justice และนำย Simon Bridges ดำรงตำแหน่ง Minister for Economic Development เป็นต้น
นำย English กล่ำวว่ำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะนำไปสู่แนวคิดใหม่และพลังแห่งคนรุ่นใหม่เพื่อให้ผลกำรทำงำนของรัฐบำลเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำประเทศต่อไป
Source: nzherald.co.nz
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ชาวออสเตรเลียยังนิยมซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกมากกว่าออนไลน์
รำยงำนผลกำรสำรวจพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำของชำวออสเตรเลียที่มีอำยุระหว่ำง 18-64 ปีจำนวน 1,254 คนทั่ว
ประเทศ โดย Galaxy Research พบว่ำ ชำวออสเตรเลียร้อยละ 94 ของจำนวนผู้ถูกสำรวจทั้งหมดนิยมเลือกซื้อสินค้ำจำก
ร้ำนค้ำปลีกทั่วไปมำกกว่ำซื้อสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ด้วยเหตุผลหลัก คือ ต้องกำรทดลองสวมใส่ก่อน อำทิ สินค้ำเสื้อผ้ำ
รองเท้ำและเครื่องประดับต่ำงๆ เพื่อวัดขนำดของสินค้ำและตรวจสอบคุณภำพสินค้ำก่อนตัดสินใจซื้อ รองลงมำ คือ บริกำรของ
พนักงำนขำย
รัฐ Victoriaและรัฐ Tasmania นิยมเลือกซื้อ
สินค้ำจำกร้ำนค้ำปลีกมำกที่สุดมีสดั ส่วนร้อยละ
74 รองลงมำ คือรัฐ South Australia รัฐ
Western Australia รัฐ Queensland ส่วนรัฐ
New South Wales และ ACT มีสัดส่วน
เท่ ำ กั น ที่ ร้ อ ยละ 63 โดยให้ เ หตุ ผ ลของกำร
เลื อ กซื้ อสิ น ค้ ำ จำกร้ ำ นค้ ำ ปลี ก คื อ ต้อ งกำร
ตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำก่อนเป็นหลัก
ปัจจัยที่ทำให้ชำวออสเตรเลียหันมำเลือกซื้อสินค้ำจำกร้ำนค้ำปลีกทั่วไปมำกกว่ำซื้อสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ได้แก่
ชำวออสเตรเลียขำดควำมเชื่อมั่นต่อควำมปลอดภัยในกำรทำธุรกรรมผ่ำนบัตรเครดิตในกำรซื้อสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ และ
ชำวออสเตรเลียให้ควำมสำคัญ ด้ำนบริกำรของพนักงำน บรรยำกำศ และกำรตกแต่งภำยในร้ำนอันมีผลต่อกำรซื้อสินค้ำ
ระยะเวลำในกำรสั่งซื้อสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ใช้เวลำนำนทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้ำไม่ทันตำมเวลำที่กำหนด อีกทั้งกำรซื้อ
สินค้ำจำกร้ำนค้ำปลีกก็เป็นอีกหนึ่งแนวทำงสำหรับผู้ที่ยังขำดไอเดียในกำรซื้อสินค้ำ แต่อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริโภคยังนิยมสำรวจ
ข้อมูล ศึกษำรำยละเอียดของสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ก่อนไปซื้อสินค้ำจำกร้ำนค้ำปลีก โดยผู้บริโภคที่นิยมซื้อสินค้ำจำก
ร้ำนค้ำปลีกส่วนใหญ่เป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสคต.
ควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธันวำคมลดลงอยู่ที่ร้อยละ 97 ผลจำกปัจจัยหลำยประกำร อำทิ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ออสเตรเลียไตรมำสเดือนกันยำยนที่หดตัว อัตรำว่ำงงำนที่ปรับเพิ่มขึ้น กำรเติบโตของรำยได้ประชำกรต่ำ ภำวะหนี้ ที่เพิ่มขึ้น
กระทบต่อควำมเชื่อมั่นและพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำของผู้บริโภค
ปัจจุบันกำรตลำดดิจิตอลเข้ำมำมีบทบำทสำคัญต่อกำรสื่อสำรกำรตลำดของผู้ประกอบกำรเป็นจำนวนมำก แต่
ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่ยังขำดควำมเชื่อมั่นต่อควำมปลอดภัยในกำรทำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ผิดหวังกับบริกำรหลัง
กำรขำยและสินค้ำคุณภำพต่ำทำให้กำรตัด สินใจซื้อสินค้ำเป็นไปอย่ำงระมัดระวังมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรสื่อสำรกำรตลำด
ผ่ำนสื่อออนไลน์กย็ ังมีควำมสำคัญกับผู้ประกอบกำรต่อกำรขยำยตลำด รักษำฐำนลูกค้ำ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ ดีต่อแบรนด์
สินค้ำ อันจะนำไปสู่ควำมไว้วำงใจและซื่อสัตย์ต่อแบรนด์สินค้ำ ทำให้สัดส่วนกำรซื้อขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ขยำยตัวช้ำแต่
ยังคงต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ 3.9 ของตลำดค้ำปลีกทั้งหมด
Source: Sydney Morning Herald
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