9 – 16 มกราคม 2560
ยอดค้าปลีกเดือนพฤศจิกายนขยายตัว 0.2%

สำนักงำนสถิติแห่งชำติออสเตรเลีย (Australian Bureau of Statistics: ABS) เปิดเผย ยอดจำหน่ำย
ธุรกิจค้ำปลีกเดือนพฤศจิกำยนขยำยตัวในอัตรำชะลอตัวลงที่ร้อยละ 0.2 มีมูลค่ำ 25.7 พันล้ำนเหรียญฯ ส่วนใหญ่เป็น
กำรขยำยตัวของภำคธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำอำหำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ธุรกิจเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย รองเท้ำ เครื่องประดับ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ธุรกิจสินค้ำในครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ขณะที่ยอดค้ำปลีกในธุรกิจร้ำนอำหำร คำเฟ่และร้ำน
takeaway กลับหดตัวลงร้อยละ 0.8 ยอดค้ำปลีกในห้ำงสรรพสินค้ำลดลงร้อยละ 0.3 และธุรกิจค้ำปลีกอื่นๆลดลงร้อย
ละ 0.1 ส่วนใหญ่เป็นยอดค้ำปลีกที่เพิ่มขึ้นในรัฐนิวเซำท์เวลเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 รัฐวิกตอเรียเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 รัฐ
ควีนสแลนด์และรัฐแทสมำเนียขยำยตัวเท่ำกัน ที่ร้อยละ 0.1 และ Northern Territory เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ในขณะที่
ยอดค้ำปลีกในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียลดลงร้อยละ 0.6 รัฐเซำท์ออสเตรเลีย ลดลงร้อยละ 0.4 และ เขตปกครอง
Australian Capital Territory (ACT) ลดลงร้อยละ 0.1 สำหรับกำรซื้อขำยสินค้ำออนไลน์มีสัดส่วนมูลค่ำตลำด
เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 4.1 ของธุรกิจค้ำปลีกทั้งหมด โดยเฉพำะ takeaway online food delivery service (UberEats
and Deliveroo) ขยำยตัวสูงถึงร้อยละ 9.9
ข้อคิดเห็น:
ยอดจำหน่ำยธุรกิจค้ำปลีกค่อนข้ำงชะลอตัวลง เนื่องจำกผู้บริโภคเริ่มระมัดระวังกำรใช้จ่ำยมำกขึ้น เป็น
ผลมำจำกควำมไม่แน่นอนหลำยปัจจัย อำทิ กำรผันผวนของดอลลำร์ออสเตรเลียซึ่งอ่อนค่ำลงหลังผลกำรเลือกตั้ง
ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ก่อนที่จะปรับแข็งค่ำขึ้นในสัปดำห์นี้ ควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคเริ่มลดลง ขณะที่ควำมเชื่อมั่นภำค
ธุรกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำคำสินค้ำ นักเศรษฐศำสตร์หลำยรำยมองว่ำ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ออสเตรเลียแม้ว่ำจะชะลอตัวลงแต่ยังไม่เข้ำสู่ภำวะถดถอย พร้อมคำดกำรณ์ กำรเติบโตของเศรษฐกิจออสเตรเลียจะ
ขยำยตัวร้อยละ 2.8 ในปี 2560 และร้อยละ 2.9 ในปี 2561
ที่มำ: The Australian Bureau of Statistics
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ยอดอนุมัติก่อสร้างที่พักอาศัยเดือนพฤศจิกายนหดตัว
ส ำนั ก งำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ อ อสเตรเลี ย
(Australian Bureau of Statistics:
ABS) เปิดเผย ยอดอนุมัติกำรก่อสร้ำงที่
พักอำศัยใหม่เดือนพฤศจิกำยนหดตัวลง
ร้ อ ยละ 2.9 ลดลงต่ อ เนื่ อ งตลอด 6
เดื อ นที่ ผ่ ำ นมำ เป็ น กำรลดลงในเขต
Northern Territory มำกที่สุดร้อยละ
5 รองลงมำคือ รัฐ New South Wales
ร้อยละ 4.3 รัฐ Queensland ร้อยละ
3.9 เขต Australian Capital Territory (ACT) ลดลงร้อยละ 3.4 รัฐ Victoria ร้อยละ 2.5 และรัฐ South Australia
ร้อยละ 1.1 แต่ยอดอนุมัติกำรสร้ำงที่พักอำศัยรัฐ Western Australia เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 (จำกกำรย้ำยถิ่นของ
คนงำนเหมืองแร่) ขณะที่ยอดอนุมัติกำรสร้ำงที่พักอำศัยในรัฐ Tasmania ยังคงที่
อย่ำงไรก็ตำม ยอดอนุมัติ ก่อสร้ำงที่พักอำศัย (หลังปรับตำมฤดูกำลแล้ว) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 มีจำนวน
17, 569 หลัง ทำให้ยอดอนุมัติกำรก่อสร้ำงที่พักอำศัยใหม่ตลอดทั้งปี มีจำนวน 211,000 หลัง สูงกว่ำที่ได้คำดกำรณ์ไว้
ส่วนใหญ่เป็นกำรเพิ่มขึ้นของยอดอนุมัติก่อสร้ำงอำคำรที่พัก แบบ multi-unit เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 แต่ยอดอนุมัติ
สร้ำงบ้ำนใหม่ (แบบ detached) ลดลงร้อยละ 0.4
กำรปรับเพิ่มในเดือนพฤศจิกำยนไม่เพียงพอที่จะทดแทนยอดอนุมัติก่อสร้ำงที่หดตัวลงมำตลอด 3
เดือน ทำให้ยอดอนุมัติก่อสร้ำงที่พักอำศัยตลอดทั้งปีจนถึงเดือนพฤศจิกำยนลดลงร้อยละ 4.8 เป็นกำรลดลงทั้งยอด
อนุมัติสร้ำงบ้ำนใหม่ (แบบ detached) และที่พักอำศัยแบบ multi-unit ร้อยละ 2.1 และ 7.8 ตำมลำดับ
สำหรับมูลค่ำกำรก่อสร้ำงที่พักอำศัยเดือนพฤศจิกำยนลดลงร้อยละ 2.6 ลดลงต่อเนื่องตลอด 4 เดือน
เป็นกำรลดลงของมูลค่ำกำรก่อสร้ำงทั้ง Residential building และ non - Residential building ลดลงร้อยละ 2.8
และ 2.3 ตำมลำดับ
นักเศรษฐศำสตร์จำกสถำบันกำรเงินต่ำงวิเครำะห์ว่ำ ตลำดที่พักอำศัยออสเตรเลียอยู่ในช่วงขำลง คำด
ว่ำยอดอนุมัติกำรสร้ำงที่พักอำศัยปี 2559 จะอยู่ที่ 230,000 หลัง ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2558 แต่ยังสูงกว่ำ
ยอดอัตรำเฉลี่ยทั้งหมด และคำดว่ำ กิจกรรมก่อสร้ำงและควำมต้องกำรสินค้ำตกแต่งบ้ำนตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์
ก่อสร้ำงที่เกี่ยวข้องจะยังขยำยตัวได้ดีตลอดปี 2560 และมีโอกำสสูงที่จำนวนที่พักอำศัยออสเตรเลียจะล้นตลำดและมี
รำคำลดลง
ที่มำ: The Australian Bureau of Statistics and Sydney morning Herald
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