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16 – 22 มกราคม 2560 

สินค้าแบรนด์เนมเตรียมเจาะตลาดออสเตรเลียอีกระลอก 

สินค้าแบรนด์เนมระดับพรีเมียมจากต่างประเทศเตรียมเจาะตลาดออสเตรเลียในปี 2560 โดยมีเมือง
ซิดนีย์ เมลเบิร์นและบริสเบนเป็นเมืองเป้าหมาย 

บริษัท CBRE ระบุว่า สินค้าแบรนด์เนมจากยุโรปต่างมองหาพ้ืนที่ว่างเพ่ือเจาะตลาดและขยายสาขา
แห่งใหม่ในออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แบรนด์ในเครือของ Richemont (แบรนด์จาก Switzerland ผู้
จ าหน่ายนาฬิกาและเสื้อผ้าบุรุษภายใต้แบรนด์ IWC, Alfred Dunhill, Panerai และสินค้าแฟชั่นแบรนด์ใน
เครือของ Kering (แบรนด์จาก Paris) อาท ิแบรนด์ Bottega Veneta จากอิตาลี แบรนด์ Stella McCartney 
จากอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ในเครือของ LVMH ประกอบด้วย แบรนด์สินค้า Louis Vuitton, Fendi, 
Christian Dior และ Thomas Pink ตลอดจนแบรนด์ Lavin จากฝรั่งเศส แบรนด์ Emilio จากอิตาลี และ  
แบรนด์ Mulberry จากอังกฤษ รวมไปถึงแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นจากอเมริกาอย่าง J.Crew และ Banana 
Republic ซ่ึงต่างมีผลก าไรจากยอดค้าปลีกจากสาขาทั่วโลกมีมูลค่ารวมกว่า 80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ
ตั้งเป้าขยายตลาดและเปิดสาขาแห่งใหมใ่นเขตเมืองใหญ่อย่างเมืองซิดนีย์ เมืองเมลเบิร์น และเมืองบริสเบน   

ส าหรับราคาค่าเช่าพ้ืนที่ได้ปรับเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน โดยราคาค่าเช่าพ้ืนที่ในเมืองซิดนีย์อยู่ระหว่าง 
5,000- 6,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นราคาค่าเช่าพ้ืนที่บนถนน Castlereagh Street และ 
George Street และมากกว่า 4,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อตารางเมตร บนถนน King และ Market Street 
ส าหรับราคาค่าเช่าพ้ืนที่ในเมืองเมล์เบิร์นเริ่มต้นที่ 4,000 ไปจนถึงมากกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ
ตารางเมตร ส าหรับพ้ืนที่ร้านค้าขนาดประมาณ 150 ตารางเมตร ขณะที่ราคาค่าเช่าพ้ืนที่ในเมืองบริสเบน
เริ่มต้นที ่3,000 ไปจนถึงมากกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อตารางเมตร 
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ในขณะที่แบรนด์ค้าปลีกออนไลน์ยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon เตรียมเข้ามาท าตลาดออนไลน์ใน
ออสเตรเลียภายในปีนี้ แต่ไม่มีวี่แววว่าร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจะหันมาใช้กลยุทธ์จ าหน่ายสินค้าออนไลน์
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากเล็งเห็นว่าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่นิยมเข้ามาสัมผัสความหรูหรา บรรยากาศภายใน
ร้าน อีกทั้งกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวจะไม่ซื้อสินค้าราคาแพงจนกว่าจะได้ลองสวมใส่และภูมิใจที่จะเดินออกจาก
ร้านพร้อมถุงสินค้าแบรนด์เนมในมือมากกว่าจะซื้อสินค้าแบรนด์เนมออนไลน์  

การเข้ามาขยายตลาดของร้านค้าแฟชั่นแบรนด์เนมก็เพ่ือตอบสนองวิถีชีวิตของผู้มีฐานะมั่งคั่ง รายได้
สูงและชื่นชอบวิถีชีวิตหรูหราในเมืองใหญ่ ตลอดจนการเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรออสเตรเลีย รวมไป
ถึงจ านวนนักเรียนนักศึกษา และนักท่องเที่ยวทั้งจากเอเชียและยุโรปที่หลั่งไหลเข้ามาจับจ่ายใช้สอยใน
ออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นกว่า 40% โดยมีการอ่อนค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นปัจจัยกระตุ้น และยังมีผลให้
ต้นทุนในการเช่าพ้ืนที่ของแบรนด์จากยุโรปต่ าลงอีกด้วย อีกทั้ง การอ่อนค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียยังท าให้
ชาวออสเตรเลียเลือกที่จะซื้อสินค้าในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

ชาวเอเชียท่องเที่ยวออสเตรเลียท าสถิติสูงสุดแห่งปี 

รายงานล่าสุดโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ
ออสเตรเลีย ระบุว่า จ านวนนักท่องเที่ยว
จากเอเชียที่เดินทางเข้าออกออสเตรเลีย 
ได้ท าสถิติสูงสุดในการเดินทางเข้ามา
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ออส เ ต ร เ ลี ย ใ นปี  2 5 59 
นอกจากนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้ว ยังมี
ประเทศอ่ืนๆ อาทิ  มาเลเชีย เพ่ิมขึ้น 
22.9% อินเดียเพ่ิมขึ้น 20.8% และ
เกาหลีใตเ้พ่ิมข้ึน 20.1% ตามล าดับ 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวจีนได้เดินทางเข้ามาออสเตรเลียมากที่สุดรองจากนิวซีแลนด์
และกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการท าตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวออสเตรเลีย ซึ่งมีอัตรา
การขยายตัวตลอดทั้งปีจนถึงเดือนพฤศจิกายนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.5 การขยายตัวที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของ
นักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวชาวจีนจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่เดินทางเข้ามาออสเตรเลียมาก
ที่สุดแซงหน้านิวซีแลนด์ภายในปีนี้ 

ที่มา: The Australian Financial Review 
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การท่องเที่ยวออสเตรเลีย เปิดเผย สถิติการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดทั้งปีจนถึง
เดือนพฤศจิกายนรวมทั้งสิ้นจ านวน 8.2 ล้านคนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยในปี 
2559 มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาออสเตรเลียขยายตัวเพ่ิมขึ้นกว่า 2 เท่า ได้แก่ อเมริกา จีน 
ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเชีย สิงคโปร์และอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ านวนนักท่องเที่ยวจากอเมริกาซึ่งเดินทางเข้า
มาออสเตรเลียภายในระยะเวลา 1 ปี เพ่ิมสูงถึง 700,000 คนเป็นครั้งแรก ส่วนหนึ่งมาจากการเพ่ิมศักยภาพ
บริการเที่ยวบินของสายการบินและการจัดโปรโมชั่นของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายต่างๆ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวในประเทศอีกด้วย โดยมีการอ่อนค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นแรงกระตุ้นหลัก 

การขยายตัวเพ่ิมขึ้นของชาวเอเชียที่นิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องส่งผล ให้
ภาคธุรกิจ Hospitality และการท่องเที่ยวออสเตรเลียฟ้ืนตัวและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อเนื่องในปี 2560  

 

 

อัตราว่างงานออสเตรเลียเพิ่มขึ้นที่ 5.8% 

The Australian Bureau of Statistics (ABS) เปิดเผย สถิติอัตราการว่างงานเดือนธันวาคม (ตัวเลข
ปรับตามฤดูกาล) เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.1 อยู่ที่ระดับ 5.8 สูงกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้และเพ่ิมขึ้นสูงสุดในรอบ 6 เดือน
ที่ผ่านมา แม้ว่าการจ้างงานในตลาดแรงงานเดือนธันวาคมจะเพ่ิมขึ้นจ านวน 13,500 ต าแหน่งรวมตลอดทั้งปีมี
จ านวน 11,985,900 ต าแหน่ง โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นของการจ้างงานแบบ Full-time จ านวน 9,300 ต าแหน่ง
รวมทั้งสิ้น 8,176,500 ต าแหน่งและการจ้างงานแบบ Part-time เพ่ิมขึ้นจ านวน 4,200 ต าแหน่งรวมทั้งสิ้น 
3,809,500 ต าแหน่ง แต่อัตราการว่างงานเดือนธันวาคมกลับเพ่ิมขึ้นจ านวน 14,700 รายรวมผู้ว่างงานตลอด
ทั้งปีจ านวน 741,100 ราย ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ที่ก าลังหางานแบบ Full-time จ านวน 
15,000 รายรวมทั้งสิ้น 528,900 ราย แต่จ านวนผู้ที่หางานแบบ Part-time ลดลงเล็กน้อยจ านวน 300 รายอยู่
ที่ 212,200 ราย 

อัตราการว่างงานตลอดทั้งปีในตลาดแรงงานยังเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากการจ้างงานในตลาดแรงงานตลอด
ทั้งปีขยายตัวเพียงร้อยละ 0.8 ซึ่งขยายตัวต่ ากว่าอัตราขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.8 ในรอบ 20 ปี  
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