30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2560

รัฐบาลเร่งผลักดันให้ออสเตรเลียเป็นสถานที่ถ่ายทาหนังและผลิตรายการโทรทัศน์ของฮอลลีวูด
รั ฐ บาลออสเตรเลี ย เร่ ง กระตุ้ น งบประมาณรายได้ เ ข้ า ประเทศผ่ า นการหารื อ ร่ ว มกั บ ผู้ ผ ลิ ต
ภาพยนต์ยักษ์ใหญ่ในฮอลลีวูดและผู้ให้บริการดูหนังแบบ Streaming อย่าง Netflix ให้เข้ามาถ่ายทาหนังและ
ผลิตรายการโทรทัศน์ในออสเตรเลียมากขึ้น
ในระหว่างการเยือนสหรัฐ ฯเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นาย Steve Ciobo รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การค้าระหว่างประเทศออสเตรเลียพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นาง Julie Bishop ได้ร่วม
หารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ อาทิ บริษัท Colombia Pictures, บริษัท Universal
Pictures, บริษัท Warner Bros, บริษัท post-production house Technicolor และ Netflix เพื่อชักจูงให้
บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์จากอเมริกาเข้ามาทุ่มทุนถ่ายทาภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ในออสเตรเลียเพื่อ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร์ ออสเตรเลียโดยใช้นโยบายลดหย่อนภาษีให้กับบริษัทต่างชาติที่มี
มูลค่าการลงทุนสูงเป็นแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร์และ
ภาคธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องในออสเตรเลียต่อไป
ที่มา: The Australian Financial Review

โตโยต้าประกาศปิดโรงงานผลิตรถยนต์ต้นเดือนตุลาคมนี้

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์โตโยต้าประกาศปิดโรงงานผลิตที่ Altona ในเมือง Melbourne ในวันที่ 3
ตุลาคม 2560 นี้จะทาให้คนงานกว่า 2,600 คนต้องว่างงานลง
นาย Dave Buttner ประธานบริหารบริษัท Toyota Australia ระบุว่า โตโยต้าจะทยอยยกเลิก
การผลิตรถยนต์รุ่นต่างๆลง โดยจะยกเลิกการผลิต Toyota Aurion ภายในเดือนสิงหาคม ในช่วงเดือน
กันยายนจะยกเลิกการผลิต Toyota Camry Hybrid และในช่วงต้นเดือนตุลาคมรถยนต์ Toyota Camry
เครื่องยนต์เบนซินจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ผลิตในออสเตรเลีย
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ทั้งนี้ โตโยต้าจะยังคงรักษาปริมาณการผลิตรถยนต์ต่อไปจนถึงวัน ที่โรงงานปิดตัวลง ซึ่งจะทาให้
รถยนต์โตโยต้าที่ผลิตในออสเตรเลียในปี 2560 มีจานวน 61,000 คัน เป็นรถยนต์ที่จาหน่ายในประเทศจานวน
26,600 คัน และส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศจานวน 34,400 คัน
แม้ว่าโรงงานผลิตรถยนต์ในเมือง Melbourne จะปิดตัวลงแต่สานักงานใหญ่ของโตโยต้าจะยังคง
ปฏิบัติการที่ท่าเรือ Melbourne และจะรวมการบริหารจัดการ (Sale and Distribution) ทั้งหมดใน Sydney
เข้าด้วยกันภายในปี 2561 ซึ่งจะทาให้โตโยต้าปลดคนงานลง 2,600 คนเหลือเพียง 1,300 คน ที่ยังปฏิบัติงาน
อยู่
นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ General Motors Holden ก็ได้ประกาศจะปิดโรงงานผลิต
รถยนต์ Holden ที่ Elizabeth ในเมื อ ง Adelaide ลงในวัน ที่ 20 ตุ ล าคม 2560 เช่ นกั น ซึ่ ง จะทาให้
ประวัติศาสตร์การผลิตรถยนต์ในออสเตรเลียสิ้นสุดลงและเป็นการเริ่มต้นยุคของรถยนต์นาเข้าทั้งหมด
Source: The Australian Financial Review

ตู้เย็นราคาแพงกาลังเป็นที่ต้องการของผู้มีรายได้สูง

การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียขยายตัวต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาที่พัก
อาศัยทีเ่ พิ่มสูงขึ้นทาให้ความต้องการสินค้าเครื่องเรือนที่มีความหรูหราและราคาแพงจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ร้านค้าปลีกสินค้าระดับ High - end อย่าง Winning Appliances มียอดขายตู้เย็นราคาแพง
(ประมาณ 30,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย) เพิ่มขึ้นถึงสองเท่าตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทาให้ Winning Appliances
มีแผนเตรียมขยายสาขาร้านค้าปลีกเพิ่มขึ้นอีก 7 สาขาควบคู่กับการจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะ
ทาให้ Winning Appliances มีสาขาบริการทั่วออสเตรเลียรวมทั้งสิ้น 20 สาขาภายในปี 2562
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นาย David Woollcott ผู้บริหาร Winning Appliances เปิดเผยว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
ปรับปรุงบ้านใหม่กาลังบูมในเมือง Sydney โดยเฉพาะในแถบตะวันออกของ Sydney เขตตอนเหนือและ
inner-west ของ Sydney ส่งผลให้ความต้องการสินค้าตู้เย็นและเตาอบระดับ High-end แบรนด์ Sub-Zero
และ Wolf กลายเป็นสินค้าที่จาเป็นต้องซื้อไว้ในบ้านสาหรับผู้ มีรายได้สูง ทาให้บริษัทต้องจับตาแนวโน้มการ
ขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ประกอบการขยายสาขาใหม่ในเมือง Sydney และรัฐQueensland เพื่อ
สนองความต้องการสินค้าระดับ High-end ของผู้มีรายได้สูงต่อไป
Source: The Australian Financial Review

ออสเตรเลียได้ดุลการค้าสูงสุดในรอบ 46 ปี
สานักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียเปิดเผย ยอดส่งออกเดือนธันวาคมของออสเตรเลีย เกินดุลการค้า
เป็นเดือนที่สองติดต่อกันและเป็นการได้ดุลการค้าสูงสุดตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2514
ยอดเกินดุลการค้าสินค้าและบริการออสเตรเลียเดือนธันวาคมมีมูลค่า 3,511 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 72 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิ กายนที่ผ่านมา สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2,200 ล้าน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ผลจากการส่งออกสินค้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 มีมูลค่า 32,630 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การส่ ง ออกสิ น ค้ า เหมื อ งแร่ อาทิ ถ่ า นหิ น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 14 และแร่ เ หล็ ก เพิ่ ม ร้ อ ยละ 10
ตามลาดับ ในขณะที่การนาเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1 มีมูลค่า 29,120 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
นักเศรษศาสตร์คาดว่า ยอดเกินดุลการค้าดังกล่าวจะมีผลให้การขาดดุลการค้าออสเตรเลียลดลงและ
จะเป็นผลดีต่อออสเตรเลียในการรักษาระดับความเชื่อมั่น AAA ได้ต่อไป
Source: Australian Bureau of Statistics

นิวซีแลนด์กาหนดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นาย Bill English นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ได้ประกาศ
กาหนดให้การเลือกตั้งทั่วไปของนิวซีแลนด์จะมีขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นี้
กาหนดการเลือกตั้งทั่วไปถูกประกาศขึ้นในวันเดียวกับที่ สานักงานสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์เปิดเผย
อั ต ราว่ า งงานไตรมาสเดื อ นธั น วาคมที่ ป รั บ เพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 4.9 อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 5.2 สวนทางกั บ นั ก
เศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 4.8 เนื่องจากการจ้างงานในตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้น น่าจะทาให้อัตรา
ว่างงานในตลาดลดลง ทั้งนี้คาดว่า อาจเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนระเบียบวิธีในการรวบรวมสถิติจึงเป็นเหตุ
ให้ผลของสถิติที่ได้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
Source: The Australian Financial Review
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