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ราคาทีดินเพือการเกษตรขึน 12.9%

ในปจจุบน
ั มูลค่าทีดินเพือการเกษตรออสเตรเลียเพิมสูงขึนจากปทีผ่านมา 12.9% (อยูท
่ ีประมาณ 5,907
เหรียญออสเตรเลีย/เฮคตาร์) ซึงนับได้วา่ เปนครังแรกในรอบ 15 ป ทีราคาทีดินเพือการเกษตรเพิมขึนในทุก
รัฐของออสเตรเลีย และมีแนวโน้วสูงขึนอย่างต่อเนือง โดยมีปจจัยบวกจากสภาพแวดล้อมทีฟนตัวจากภัย
ธรรมชาติ (ไฟปา และภัยแล้ง) รวมถึงราคาผลผลิตทางการเกษตรทีปรับเพิมขึน (จากปริมาณความต้องการ
บริโภคภายในประเทศทีเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง โดยไม่ได้พงพาการส่
ึ
งออกแต่เพียงอย่างเดียว) ทังนี จาก
ปจจัยทีส่งเสริมดังกล่าว ทําให้เกิดความเชือมันของผูป
้ ระกอบการเกษตรออสเตรเลียทีจะดําเนินการซือ/ขยาย
ทีดินการเกษตรเพิมมากขึนในอนาคต

เศรษฐกิจขยายตัว...สุดยอด

เศรษฐกิจออสเตรเลียโตเร็วกว่าทีคาด โดยรายงานจาก RBA คาดว่าใน ป
2021 GDP ประเทศจะขยายตัวเปน 4.75% (เพิมขึนจากทีคาดการณ์ไว้
1.25%) และ ในป 2022 จะขยายตัวเปน 3.5% อัตราการว่างงานจะลดลงจาก
ทีคาดการณ์ไว้ 1% โดยในป 2021 จะอยูท
่ ี 5% และ ในป 2022 จะอยูท
่ ี 4.5%
อย่างไรก็ตาม คาดว่าค่าเงินเฟอจะสูงขึน 0.25% อยูท
่ ี 1.5% ในป 2021 และ
2% ในป 2023 ทังนี เพือเปนการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนือง
รัฐบาลจะคงอัตราดอกเบียนโยบาย 0.1% ไปจนถึงป 2024

สินค้าเทียว Outdoor ขายดี

เนืองจาก ชาวออสเตรเลียไม่สามารถเดินทางท่องเทียวต่างประเทศได้ และ ความไม่
แน่นอนของการแพร่ระบาด COVID-19 ในรัฐต่างๆ ซึงอาจส่งผลให้เกิด Snap
Lockdown ทําให้ชาวออสเตรเลียหันมาเดินทางท่องเทียวแบบ Outdoor ในรัฐ
ตนเองมากขึน ส่งผลให้รา้ นค้าปลีกชันนําของออสเตรเลีย BFC ขายอุ ปกรณ์
Camping และ Outdoor เติบโตขึน 59% เมือเทียบกับป 2020 และ 49% เมือ
เทียนกับป 2019 นอกจากนีกระแสพฤติกรรมดังกล่าวยังทําให้ บริษัท
Supercheap Auto ขายอุ ปกรณ์และชินส่วนยานยนต์ เติบโตขึน 22% เมือเทียบ
กับป 2020 และ 21% เมือเทียนกับป 2019 รวมถึง บริษัท Macpac ขายเสือผ้า
สําหรับกิจกรรม Outdoor เติบโตขึน 17% เมือเทียบกับป 2020 และ 3 % เมือ
เทียนกับป 2019

ยอดขายรถยนต์มอ
ื ใหม่พุง
่

ชาวออสเตรเลียซือรถยนต์ใหม่มากขึน โดย The Federal Chamber of
Automotive Industries ระบุวา่ ในเดือนเมษายน 2021 มียอดขายรถยนต์กว่า
92,347 คัน เพิมขึน 135-145% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของป 2020 (ช่วง
การแพร่ระบาด COVID-19 ) และ เพิมขึน 22% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของป
2019 (ช่วงสถานการณ์ปกติ) ซึงรถยนต์ทีขายดีทีสุดได้แก่ Ford Ranger ute
ขายมากขึน 5,021 คัน หรือเพิมขึน 226% เมือเทียบกับป 2019 อันดับที 2
ได้แก่ the Toyota Rav 4 ขายมากขึน 4,506 คัน หรือเพิมขึน 136% และ
อันดับ 3 ได้แก่ Toyota Hi-Lux ute ขายมากขึน 4,222 คัน หรือเพิมขึน 81%

ฉีด(วัคซีน)ให้กลุ่มต่อไปแล้ว

ชาวออสเตรเลียทีมีอายุตังแต่ 50 ปขึนไป ซึงมีอยูป
่ ระมาณ 6 ล้านคน สามารถเข้ารับ
การฉีดวัคซีน AstraZeneca เพิมภูมค
ิ ้ม
ุ กันไวรัส COVID-19 ได้แล้วตังแต่วน
ั ที 3
พฤษภาคม 2021 ภายใต้แผน Phase 2A ตามหลังโครงการฉีด Phase 1A
(บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสียง) และ Phase 1B (ผูม
้ อ
ี ายุตังแต่ 70 ปขึนไป
และกลุ่มเสียง)

ช่วยกันลด Food Waste

เนืองจากออสเตรเลียมีปริมาณ Food Waste กว่า 7.3
ล้านตันต่อป หรือเปนมูลค่ากว่า 20 พันล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย ALDI ซุปเปอร์มาร์เก็ตทีมีจุดเด่นด้านราคา มี
สาขาทัวประเทศทังสินกว่า 600 สาขา นับเปน 10% ของ
ส่วนแบ่งตลาด จึงมีมาตรการช่วยลดปริมาณ Food
Waste และสร้างเปาหมาย Zero Food Waste ภายในป
2023 (นําหน้าคู่แข่งรายใหญ่ เช่น Woolworth และ
Coles ซึงมีเปาหมาย Zero Food Waste ภายในป
2025) เพือส่งเสริมตอบรับนโยบาย National Waste
Policy Action Plan ของรัฐบาล โดยบริษัทจะบริจาค
อาหารทีขายไม่หมดแก่ Food Charity เช่น Food Share
โดยในป 2020 ได้บริจาคไปแล้วกว่า หมืนกล่อง อีกทัง
จะนํา coffee capsules, soft plastic และ ชุด
Uniform ของพนักงานทีไม่ใช้แล้ว ไป recycle เปน
สินค้าตกแต่ง เปนต้น

Kathmandu
เอาใจวัยรุน
่
Kathmandu ซึงเปนร้านขายปลีกของนิวซีแลนด์ เน้นขาย
เสือผ้าสําหรับกิจกรรม Outdoor เช่น Hiking และ
Camping ได้ออกแบบเสือผ้าแบบใหม่ให้มค
ี วามทันสมัย
และมีสส
ี น
ั ทีสดใสขึนในรอบ 30 ป เช่นสี sky blue, forest
green และ watermelon pink เพือดึงดูดลูกค้ากลุ่มวัย
รุน
่ (อายุ 25-34 ป) และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งที
สําคัญ เช่น North Face, Patagonia และ Macpac
เนืองจาก การแข่งขันในตลาดสูง

ตลาดงาน
NZ ฟนตัว

อัตราการว่างของนิวซีแลนด์ในช่วงไตรมาสแรกของป
2021 ลดลงมาอยูท
่ ี 4.7% (อัตราการว่างในช่วงเดือน
ธ.ค. 2020 อยูท
่ ี 4.9%) โดยได้ปจจัยบวกจาก
ประสิทธิภาพของนโยบายรัฐบาลนิวซีแลนด์ในการรับมือ
สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 รวมถึงนโยบาย
เยียวยาและฟนฟู ภาคธุรกิจต่างๆ ทีครอบคลุม จึงทําให้
ภาพรวมเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ดีขน
ึ และก่อให้เกิดการจ้าง
งานทีมีแนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง จํานวนการจ้างงานประชากรหญิงเพิมสูงขึน
เนืองจากประชากรกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่เคยทํางานใน
ภาคธุรกิจ Hospitality และ Retail ซึงกลุ่มภาคธุรกิจ
ดังกล่าวได้รบ
ั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
COVID-19 ในปทีผ่านมาจนทําให้เกิดการยุติการจ้าง
งานเปนจํานวนมาก
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