6 – 12 มีนาคม 2560
ยอดค้าปลีกเดือนมกราคมขยายตัว 0.4%
สำนักงำนสถิติแห่งชำติออสเตรเลีย เปิดเผย ยอดค้ำปลีกเดือนมกรำคมขยำยตัวร้อยละ 0.4 เมื่อ
เทียบกับเดือนธันวำคมซึ่งหดตัวลงร้อยละ 0.1 เป็นไปตำมที่ตลำดคำดไว้เนื่องจำกภำคครัวเรือนเริ่มมีควำม
เชื่อมั่นต่อภำพรวมของเศรษฐกิจออสเตรเลียในทิศทำงที่ดีขึ้น ส่วนใหญ่เป็นกำรใช้จ่ำยไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้ำและ
กำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนเพิ่มขึ้น

ยอดค้ำปลีก (หลังปรับลดตำมฤดูกำล) ที่มีกำรขยำยตัวสูงสุดคือ สินค้ ำเครื่องใช้ในครัวเรือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 (เป็นกำรเพิ่มขึ้นของเครื่องใช้ไฟฟ้ำและสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ขยำยตัวสูงสุดถึงร้อยละ 2.4)
รองลงมำคือ ธุรกิจคำเฟ่ ร้ำนอำหำร และร้ำนอำหำร takeaway เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ยอดค้ำปลีกสินค้ำอำหำร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 และร้ำนค้ำปลี กอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ชดเชยกำรหดตัวลงของยอดค้ำปลีกสินค้ำเสื้อผ้ำ
เครื่องแต่งกำยลดลงร้อยละ 0.4 และยอดค้ำปลีกในห้ำงสรรพสินค้ำลดลงร้อยละ 0.5 ตำมลำดับ
รัฐ Victoria มียอดค้ำปลีกเพิ่มขึ้นมำกที่สุดร้อยละ 1.1 รองลงมำคือรัฐ New South Wales
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 รัฐ South Australia เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 รัฐ Western Australia เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เขต
ปกครอง ACT เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 และรัฐ Tasmania เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 แต่ยอดค้ำปลีกในเขตปกครอง
Northern Territory ลดลงร้อยละ 0.8 สำหรับยอดค้ำปลีกในรัฐ Queensland ยังไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
Source: Australia Financial Review
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ยอดอนุมัติก่อสร้างที่พักอาศัยเดือนมกราคมหดตัวต่อเนื่อง
สำนักงำนสถิติแห่งชำติออสเตรเลีย เปิดเผย ยอดอนุมัติก่อสร้ำงที่พักอำศัย ใหม่เดือนมกรำคม
ลดลงร้อยละ 2.1 ลดลงต่อเนื่องตลอด 8 เดือนที่ผ่ำนมำแต่ยอดอนุมัติก่อสร้ำงที่พักอำศัยใหม่ (ผลปรับตำม
ฤดูกำล) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 มีจำนวน 17,412 หลังจำกกำรเพิ่มขึ้นของยอดอนุมัติกำรก่อสร้ำงอพำร์ทเมนต์ใน
เมืองซิดนีย์ที่พุ่งสูงขึ้น แต่แนวโน้มอุตสำหกรรมก่อสร้ำงยังอยู่ในช่วงขำลง
เดือนมกรำคม ยอดอนุมัติ ก่อสร้ำงที่พักอำศัยใหม่ (ไม่รวมบ้ำน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 มีจำนวน
8,349 แห่ง ในขณะที่ยอดอนุมัติก่อสร้ำงบ้ำนใหม่ลดลงร้อยละ 3 มีจำนวน 8,840 หลัง ยอดอนุมัติก่อสร้ำงที่
พักอำศัยใหม่ตลอดทั้งปี 2559 มีจำนวน 221,652 หลังลดลงจำกปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 230,813 หลัง จำกกำร
ลดลงของยอดอนุมัติก่อสร้ำงบ้ำนใหม่ที่หดตัวลงอย่ำงต่อเนื่อง
รั ฐ ที่ มี ย อดอนุ มั ติ ก่ อ สร้ ำ งที่ พั ก อำศั ย ใหม่ ล ดลง ได้ แ ก่ เขตปกครอง ACT
(-19.4%)
รัฐ Queensland (-6.8%) รัฐ New South Wales (-4.8%) เขตปกครอง Northern Territory (-1.7%) และ
รัฐ Western Australia (-0.3%) รัฐทีม่ ยี อดอนุมัติก่อสร้ำงที่พักอำศัยใหม่เพิ่มขึ้น คือ รัฐ Tasmania (+3.0%),
รัฐ Victoria (+2.9%) และรัฐ South Australia (+1.1%) รัฐ Queensland (-1.0%) และรัฐ Victoria
(-0.3%)
ขณะเดียวกันสมำคม Housing Industry Association ได้ระบุว่ำ สถำนกำรณ์กำรก่อสร้ำงที่พัก
อำศัยปี 2559 ที่ผ่ำนมำ กำรก่อสร้ำงบ้ำนเดี่ยวชะลอตัวลงร้อยละ 1.7 และกำรก่อสร้ำงอพำร์ทเมนต์หดตัวลง
สูงถึงร้อยละ 11.3 เช่นเดียวกัน และมีแนวโน้มว่ำอุตสำหกรรมก่อสร้ำงในปี 2560 จะหดตัวลงอย่ำงต่อเนื่อง
กำรก่อสร้ำงบ้ำนเดี่ยวจะลดลงร้อยละ 7.3 และกำรก่อสร้ำงอพำร์ทเมนต์จะลดลงอย่ำงรวดเร็วร้อยละ 25 เมื่อ
เทียบกับปี 2559
Source: Australian Financial Review

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสคต.
ปี 2559 ที่ผ่ำนมำ ออสเตรเลียนำเข้ำสินค้ำเหล็กและผลิตภัณฑ์จำกทั่วโลกมีมูลค่ำ 4,121 ล้ำน
เหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับกำรนำเข้ำในปี 2558 ออสเตรเลียนำเข้ำสินค้ำเหล็กและผลิตภัณฑ์
จำกไทยมีมูลค่ำ 451 ล้ำนเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 33 เช่นกัน กำรหดตัวลงของยอดอนุมัติก่ อสร้ำงที่พัก
อำศั ย ใหม่ อี กทั้ งยั ง มีแนวโน้ มหดตัว ลงอย่ ำงต่อ เนื่อ ง นั บว่ ำเป็ นปัจ จัยลบต่ อกำรส่ ง ออกสิ น ค้ำเหล็ ก และ
ผลิตภัณฑ์ สินค้ำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้ำอื่นๆที่เกี่ยวข้องของไทยจะชะลอตัวลงต่อไปอีก
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