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Reported by Thai Trade Office, Sydney

จีนยังต้องการ Aus's Wool

รายงานจาก Australian Bureau of Statistics พบว่า ในไตรมาส 1/2021 ออสเตรเลียส่งออก
Wool&Sheepskin เพิมขึน 8% สร้างมูลค่าส่งออกกว่า 633 ล้านเหรียญออสเตรเลีย โดยจีนเปนตลาดส่ง
ออกหลัก มีสว่ นแบ่งตลาดกว่า 74% และมีแนวโน้มทีจะมีโอกาสส่งออกมากขึน ซึงได้รบ
ั ปจจัยบวกจากการที
จีนเพิม Import Duty Free Quota ให้แก่ Australian Wool กว่า 5% ทําให้ออสเตรเลียสามารถส่งออก
Wool เพิมขึน จาก 36,000 ตัน เปน 38,000 ตัน ซึงนับเปน 90% ของการส่งออก Wool ทังหมด
เนืองจากจีนมี Wool Processing Industry ขนาดใหญ่ ซึง 50 % เปนการผลิตเพือจัดจําหน่ายในประเทศ
ทังนี ปจจุบน
ั Wool มีราคาแพงขึนประมาณ 65% เมือเทียบกับเดือนสิงหาคม 2020

ตลาดส่งออกใหม่ Kombucha

เนืองจาก ความต้องการของสินค้าเครืองดืมเพือสุขภาพมีการขยายตัวอย่าง
มากในปจจุบน
ั บริษัท Remedy ซึงเปนแบรนด์ยอดนิยมของเครืองดืม
Kombucha ในออสเตรเลีย ได้สง
่ ออกและขยายตลาดไปยังตลาดใหม่ทีมี
ศักยภาพ ได้แก่ จีน เพือจับกลุ่มผูร้ ก
ั สุขภาพทีเพิมขึนอย่างมาก (ซึงปจจุบน
ั
บริษัทได้สง
่ ส่งออกไปยัง นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา
และ บางประเทศในเอเชีย) ทังนี บริษัทจะทําการจัดจําหน่ายสินค้า ทาง Online
Platform ของบริษัท และ Alibaba.com ซึงเปน Platform ทีได้รบ
ั ความ
นิยมในจีน

SA คว้ามงในการรับมือจาก COVID-19

จากข้อมูลของสถาบันวิจย
ั Roy Morgan พบว่ารัฐ Southern Australia (SA) เปนรัฐ ทีมีการ
บริหารจัดการต่อสถานการณ์ และ ผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 ในบริบทของการจ้าง
งานได้ดีทีสุดในออสเตรเลีย โดยมีปจจัยบวก คือ การประกาศ Lockdown จํานวนน้อยมาก (โดยไม่
ใช้ระยะเวลานาน) และทีสําคัญเศรษฐกิจในภาพรวมของ SA ไม่ได้พงพารายได้
ึ
จากนักท่องเทียวต่าง
ชาติเปนหลัก จึงทําให้ SA สามารถแก้ไขการว่างงานทีเกิดจาก COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทําให้ตัวเลขการว่างงานลดลงอย่างรวดเร็ว ซึงแตกต่างจากรัฐ/เขตการปกครองอืนๆ ในออสเตรเลีย
ทีรายได้ในยามปกตินันมาจากนักท่องเทียวต่างชาติเปนหลัก (ปจจุบน
ั ยังไม่มค
ี วามชัดเจนว่า
ออสเตรเลียจะสามารถเปดพรมแดนระหว่างประเทศได้เมือใด รวมถึงในบางรัฐสถานการณ์การแพร่
ระบาดยังคงไม่คลีคลาย)

Challenge การขนส่งทางอากาศ

ตังแต่วน
ั ที 14 กรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2021 รัฐบาลออสเตรเลียจะลด
จํานวนผูโ้ ดยสารขาเข้าจากต่างประเทศ เหลือเพียง 3,035 คนต่อสัปดาห์ จาก
เดิม 6,000 คนต่อสัปดาห์ ซึงจะส่งผลกระทบต่อ Supply Chain ของการ
ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ เนืองจาก 80% ของการขนส่งทางอากาศ
ต้องพึงพาเทียวบินพาณิชย์ ซึงข้อจํากัดของจํานวนผูโ้ ดยสารขาเข้าทําให้
จํานวนเทียวบินลดลง จึงคาดการณ์วา่ มีแนวโน้มทีจะทําให้ค่าขนส่งสินค้า
นําเข้าทางอากาศสูงขึนและเกิดความล่าช้า ทังนี สินค้าทีอาจได้รบ
ั ผลกระทบ
มากทีสุด ได้แก่ ของเล่น ชินส่วนยานยนต์ และ สินค้าประเภท Electronics
สําหรับความช่วยเหลือด้านการส่งออก รัฐบาลอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาเพิม
เงินสนับสนุนรวม 780 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (จากเงินสนับสนุนตังต้น
110 ล้านเหรียญออสเตรเลีย) ภายใต้ International Freight
Assistance Mechanism Scheme เพืออํานวยความสะดวกในการขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ มากกว่า 15,000 เทียวบิน

"Save Paper Save Time"

ในเดือนธันวาคม 2020 บริษัท Slyp ซึงเปนผูน
้ ําด้าน
Financial Technology ได้รว่ มมือกับ National
Australia Bank (NAB) จัดทํา Electronic
receipts ให้แก่ บริษัท General Pants Co,
Harris Farm และ Cue ผ่าน NAB Banking
app ซึงมีผส
ู้ มัครใช้งานกว่า 120,000 คน
และในป 2021 บริษัทฯ วางแผนร่วมมือกับร้านค้า
ปลีก Chemist Warehouse ซึงเปน Drugs
Store ชันนําในออสเตรเลีย มีสาขากว่า 460 สาขาทัว
ประเทศ ในการจัดทํา Electronic receipts แทน
การให้ใบเสร็จแบบกระดาษภายในป 2022 เพือพัฒนา
Checkout Process ให้รวดเร็วยิงขึน ช่วยลด
กระดาษจากการพิมพ์ใบเสร็จ (ปจจุบน
ั บริษัทมีการ
พิมพ์ใบเสร็จกว่า 2.2 ล้านใบต่อสัปดาห์) อีกทัง ยัง
เปนการสร้าง environmental footprint และ
ส่งเสริมความยังยืนด้านสิงแวดล้อม

ร่วมมือช่วยกัน
กระตุ้น Recycle
ปจจุบน
ั รัฐ Queensland มีการใช้ขวด/กระปองนํา
กว่า 2.7 พันล้านชิน/ป ซึงส่วนมากไม่ได้มก
ี ารนําไป
Recycle อย่างถูกต้อง ทังนี Robina Town
Centre ซึงเปน Shopping Centre ใหญ่เปนอันดับ
2 ใน Gold Coast จึงร่วมมือกับองค์กร Container
Exchange ซึงเปน Non-Profit Organisation
วางแผนจัดทําโครงการ Partner for Change โดย
จะติดตัง Recycle Container ในจุดต่างๆ เพือเพิม
การเข้าถึง/อํานวยความสะดวก และ ส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถนํากระปองอลูมเิ นียมและขวด
พลาสติกทีแสดงเครืองหมายคืนเงิน 10C มา
Recycle อย่างถูกต้องมากขึน

ราคาผัก/ผลไม้
NZ พุ ง
่

ในช่วงหน้าหนาวผักและผลไม้ใน NZ จะมีราคาสูงกว่า
ปกติ อย่างไรก็ตาม รายงานจาก Stats NZ พบว่า ใน
เดือนมิถน
ุ ายน 2021 ราคาผักและผลไม้มรี าคาแพง
ขึนถึง 15% (โดยเฉพาะ มะเขือเทศ แตงกวา ผักกาด
แก้ว พริกหยวก และ Broccoli ) ซึงเปนการเพิมขึน
รายเดือนทีเร็วทีสุดในรอบ 4 ป เนืองจาก ค่าขนส่ง
ของการนําเข้าผักทีสูงขึน ทําให้ราคาสินค้าสูงขึน ส่ง
ผลให้ราคาอาหารโดยรวม (Overall Food Price)
สูงขึน 1.4% เมือเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2021
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