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รายงานจาก ABS พบวา่ ในเดือนมนีาคม 2021 รายได้ภาคค้าปลีก สรา้งรายได้กวา่ 30.7 พนัล้านเหรยีญ
ออสเตรเลีย เพิ�มขึ�น 1.4%  (ซึ�งมากกวา่ชว่ง Pre Pandemic 10.6%) จากเดือนกมุภาพนัธ ์2021 เนื�องจาก
ความเชื�อมั�นของผูบ้รโิภคมากขึ�น และการผอ่นผนัขอ้จาํกัดของแต่ละรฐั สง่ผลใหผู้บ้รโิภคหนัมาใชจ้า่ยด้านการ
บรกิารมากขึ�น (มากกวา่การซื�อสนิค้า) ซึ�งธุรกิจที�สรา้งรายได้มากขึ�นได้แก่ Café รา้นอาหาร/Takeaway
Food Service, Self-Care Treatments นอกจากนี� ขอ้มูลจาก Buy Now Pay Later แจง้วา่ชาว
ออสเตรเลียหนัมาใชจ้า่ยกับการซอ่มแซมรถยนต์ (+133 %) และกิจกรรมเพื�อเป�ดประสบการณ์ใหม่ๆ  ซึ�ง
กิจกรรมที�ได้รบัความนิยมเป�นพเิศษ เมื�อเทียบกับป� 2019 ได้แก่ การเรยีนโต้คลื�น (+ 33%) ดํานํ�า (+283%)
กระโดดรม่ (+119%) และคาราวาน(+179%) นอกจากนี� อีกหนึ�งการบรกิารที�เพิ�มขึ�นอยา่งน่าประหลาดใจได้แก่
การบรกิารนักสบื (Detective and Investigator Services) สงูขึ�นเกือบ 110 %  ในขณะที� การใชจ้า่ยด้าน
การดแูลผูส้งูอายุลดลงเกือบ 60%

รฐับาลออสเตรเลียมมีาตรการกระตุ้นใหม้กีารผลิตวคัซนี mRNA ในประเทศ
เพื�อสรา้งความแขง็แกรง่และความมั�นคงด้านสาธารณสขุ ในการตอบสนองต่อ
ภาวะฉกุเฉินด้านสาธารณสขุในอนาคต ซึ�งวคัซนี mRNA สามารถใชใ้นการ
พฒันาการผลิตวคัซนีป�องกัน COVID-19 Pfizer/Moderna และเพิ�ม
ประสทิธภิาพวคัซนีป�องกันไขห้วดั ทั�งนี� รฐั VIC จะทุ่มทนุ 50 ล้านเหรยีญ
ออสเตรเลีย สรา้งสถานที�ผลิตวคัซนี mRNA เป�นแหง่แรกในประเทศ เพื�อสง่
เสรมิการผลิตวคัซนี Pfizer/Moderna และ วคัซนีป�องกันไขห้วดั ซึ�งใน
ป�จจุบนัออสเตรเลียได้ฉีดวคัซนีป�องกัน COVID-19 แล้วจาํนวน 1.71 ล้านโดส 

รฐับาลออสเตรเลียเหน็วา่ ป�จจยัสาํคัญที�จะบรรลเุป�าหมาย Net Zero ภายในป�
2050 คือการพฒันาเทคโนโลยทีี�มคีวามก้าวหน้าในการปล่อยมลพษิตํ�า และ   
 การสง่เสรมิการผลิตไฮโดรเจนภายในประเทศ ในต้นทนุที�ตํ�าภายใต้ความรว่มมอื
ของทกุประเทศในการพฒันาเทคโลโลย ีโดยรฐับาลออสเตรเลียจะทุ่มงบประมาณ
กวา่ 570 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย ในการรว่มพฒันาเทคโลโนยดีังกล่าว 

รา้นค้าปลีก Homeware & Hardware ยงัขยายตัวต่อเนื�อง
จากทั�งการซอ่มแซมและซื�อที�พกัอาศัยใหม ่จงึสง่ผลดีต่อสนิค้าเจาะ
กลุ่ม เชน่ อุปกรณ์ Barbecue, Outdoor Furniture, Wood-
Fired Heater และ Smoker เนื�องจากชาวออสเตรเลียนิยม
Party สรา้งสรรค์ในบา้นมากขึ�น ซึ�งรายได้ของทั�งสองชอ่งทาง
Online และ Offline พุง่สงูขึ�น

ด้าน Service ภาค Retail ขยายตัว 

กระตุ้นผลิต mRNA Vaccine เอง 

จบัมอืพชิติ Net Zero

Homeware & Hardware เติบโต

เนื�องจาก การป�ดพรมแดนระหวา่งประเทศสง่ผลให้
แรงงานต่างชาติลดลง ทําใหข้าดแคลนแรงงานในสวน 
 ผลไม ้ประกอบกับ ป�ญหาการปวดหลังจากการเก็บ/แบก
Apple ของเกษตรกร ทําให ้Huon Valley ซึ�งเป�นสวน
ปลกู Organic Apple ใน รฐั Tasmania นําเทคโนโลยี
มาใชใ้นการเก็บ Apple เพื�อ ลดแรงงานคน และบรรเทา
การปวดหลัง และลดโอกาสการชํ�าจากการเก็บด้วยมอื ซึ�ง
เครื�องชว่ยเก็บ Apple ดังกล่าว ประกอบด้วยสายพาน
ลําเลียง (Conveyor Belt) 6 ตัว และแท่นเคลื�อนยา้ย 2
แท่น ซึ�งสามารถปรบัความสงูได้หกระดับ มูลค่าเครื�องละ
150,000 เหรยีญออสเตรเลีย ซึ�งมจีาํหน่ายเพยีง 14 
 เครื�องใน รฐั Tasmania นอกจากนี� เครื�องดังกล่าว
สามารถใชใ้นการเก็บผลไมอื้�นได้ด้วย เชน่ ลกูพรุน 

จากชอ่งวา่งทางการตลาดของสนิค้า Cereal ทําให ้ผูเ้ล่น
รายยอ่ย เชน่ No Nasties และ Farmer Jo เหน็โอกาส
ในการผลิตสนิค้านํ�าตาลตํ�า หรอืไมม่นีํ�าตาล ซึ�งเป�นที�
ต้องการของตลาดเจาะกลุ่มผูบ้รโิภค Up-Market และ 
 ผูร้กัสขุภาพ เนื�องจากผูเ้ล่นรายใหญ่ เชน่ Kellogg
Nestle Gerneral Mills และ Sanitarium ที�มสีดัสว่น
ตลาดรวมกวา่ 90% (ตลาดมมูีลค่าประมาณ 1 พนัล้าน
เหรยีญออสเตรเลีย) ยงัไมผ่ลิตสนิค้าประเภทนํ�าตาลตํ�า
มากนัก 

นคร Brisbane ได้รบัการเสนอชื�อใหเ้ป�นหนึ�งในเมอืงเจา้ภาพ
ในการจดัการแขง่ขนักีฬาโอลิมป�กและพาราลิมป�กป� 2032   
 รฐั QLD วางแผนจดัสรรงบประมาณ 1 พนัล้านเหรยีญ
ออสเตรเลีย อัพเกรดสนาม Gabba (ซึ�งป�จจุบนั ใชเ้ป�นที�แขง่
ขนักีฬาครกิเก็ต AFL และจดัคอนเสริต์หรอืกิจกรรมขนาด
ใหญ่อื�นๆ) เพื�อใชใ้นพธิเีป�ด-ป�ด โดยจะพฒันาใหส้นามสามารถ
รองรบัผูช้มได้กวา่ 50,000 คน สรา้งทางเดินเชื�อมโยงกับ
สถานี Cross River Rail และคาดวา่จะสรา้งงานได้กวา่
130,000 อัตรา ทั�งนี� หาก นคร Brisbane ประสบความ
สาํเรจ็ในการประมูล จะเป�นครั�งแรกในรอบ 30 ป� ที�ภมูภิาค
Oceania เป�นเจา้ภาพ 

Apple Picking Tech

เป�ดโอกาส
สนิค้า Cereal 

รอลุ้นเป�นเจา้ภาพ
Olympic 

รฐับาล NZ เป�นประเทศแรกที�ออกกฎหมายกําหนดให้
ธนาคาร บรษัิทประกัน และผูจ้ดัการการลงทนุ รายงานผล
กระทบด้านสภาพภมูอิากาศที�มาจากธุรกิจ เพื�อใชป้ระกอบใน
การตัดสนิใจในการปล่อยกู้และลงทนุ  ซึ�งกฎหมายดังกล่าว
จะมผีลต่อธุรกิจตั�งแต่ป� 2023 เป�นต้นไป  ซึ�งอาจเป�นตัว
ชว่ยใหร้ฐับาลเขา้ถึง Net Zero Emission ภายในป�    
 2050 ได ้

NZ ออกกฎหมายสง่เสรมิ Net
Zero Emission 


