
 
 
 

  

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
1 ธันวาคม 2564 

ยอดขายช่วง “แบล็กฟรายเดย์” ปีนี้ไม่ปัง
ลยุทธ์ลดราคาล้มเหลวในการหลอกล่อให้
ชาวรัสเซียเข้ามาในห้างสรรพสินค้าในช่วง
เปิดเทศกาลจับจ่ายใช้สอยปลายปี (แบล็ก 

ฟรายเดย์) ซึ ่งทำลายความคาดหวังของผู้ค้าปลีก ซึ่ง
ปริมาณลูกค้าเข้าชมร้านค้าต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดโรค
ระบาดเม่ือปี พ.ศ. 2562 ถึงร้อยละ 24 - 35 ส่วนผู้ซื้อก็
ดูไม่มีความกระตือร ือร้นจะออกจากบ้านเนื ่องจาก
สถานการณ ์การแพร ่ระบาดของโคว ิด-19 ท ี ่ ไ ม่
เอ้ืออำนวย 

จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ตลาด พบว่าผลการขาย
ในช่วง “แบล็คฟรายเดย์” ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 26-28 
พฤศจิกายน ไม่สามารถเทียบได้กับในช่วงก่อนเกิดโรค
ระบาดในแง่ของจำนวนลูกค้า จากสำนักสถิติ Rstat 
บันทึกว ่าการเข้าชมศูนย์การค้าในกรุงมอสโกและ
ภูม ิภาคมอสโกลดลงร้อยละ 24 เมื ่อเทียบกับช่วง
เดียวกันเม่ือปี พ.ศ. 2562 ส่วน Inessa Samokhvalova 
หุ ้นส่วนผู้จัดการของ ITD Properties กล่าวว่าในปีนี้
จำนวนผู้เข้าศูนย์การค้าลดลงร้อยละ 30 - 35 

นอกจากนั ้น Kirill Stepanov กรรมการผู ้จัดการของ 
MallTech Lab (ส ่วนหนึ ่งของ Malltech ที ่ม ีหน้าท่ี
จัดการและเป็นเจ้าของศูนย์การค้าในภูมิภาค) เห็นว่าใน
ปีนี้ผลประกอบการในช่วงแบล็กฟรายเดย์ย่ำแย่ที่สุดใน
รอบสี่ปีที่ผ่านมา จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นสูงสุดมีเพียงแค่
เฉพาะในศูนย์การค้าของบริษัทท่ีเมืองอูฟา ซึ่งมีผู ้มา
เยี่ยมชมมากกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ปกติร้อยละ 23 โดย
เมื่อปี พ.ศ. 2561 จำนวนลูกค้าที่เข้ามาในศูนย์การค้า
ของบริษัทช่วงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนั้นสูงเป็น
สองเท่าของตัวเลขเฉลี่ยของวันปกติ ถัดมาในปี พ.ศ. 
2562 เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 70-80 และในปี พ.ศ. 2563 
เพิ ่มข ึ ้นร ้อยละ 20-50 ขณะที ่  Stepanov Reseda 

Sadritdinova หัวหน้าแผนกให้เช่าพื ้นที ่ค้าปลีกของ 
JLL อธิบายว่าอัตราการเข้ามาศูนย์การค้าของลูกค้าต่ำ 
มีสาเหตุมาจากอารมณ์เชิงลบโดยทั่วไปของผู้ซื ้อจาก
สถานการณ์โรคระบาดท่ีไม่เอ้ืออำนวย 

ผู้ขายเสื้อผา้และรองเท้าล้วนไม่พอใจกับผลการขาย เช่น 
Ilya Yaroshenko ประธานของ Baon เห็นว่าเทศกาล
แบล็กฟรายเดย์ไม่ได้สร้างความตื่นเต้นเลย ในปี พ.ศ. 
2562 มีการเติบโตของปริมาณลูกค้าในช่วงแบล็กฟราย
เดย์ประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า 
แต่สำหรับปีนี้กลับไม่มีจำนวนลูกค้าและรายได้เพิ่มข้ึน
แม้ว ่าจะมีส่วนลดและการสนับสนุนด้านการตลาด
สำหรับแคมเปญก็ตาม ส่วน Andrey Pavlov ประธาน
บริษัท Zenden กล่าวว่าการเข้าชมของลูกค้าในปีนี้
ลดลงมากกว่าร้อยละ 12 เม่ือเทียบกับโปรโมชั่นเดียวกัน
เมื่อปี พ.ศ. 2562 แต่ในขณะเดียวกันค่าเฉลี่ยมูลค่าการ
ซื้อต่อครั้งกลับเพ่ิมข้ึน อันเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่ขายในช่วงเวลาสองปีนั้นสูงกว่าอัตราที่เป็น
ทางการ  

อย่างไรก็ตาม บางกลุ ่มสินค้ากลับมียอดขายเพิ ่มข้ึน
อย่างมีนัยสำคัญในช่วงวันแบล็กฟรายเดย์ ตัวอย่างเช่น 
Svetlana Kuzmina ผ ู ้อำนวยการแผนกอสังหาร ิม-
ทรัพย์ค้าปลีกของ Accent Capital กล่าวมูลค่าการซื้อ
ขายของร้านเครื ่องประดับเพิ ่มขึ ้นหนึ ่งในสาม โดย
ในช่วงวันท่ี 26-28 พฤศจิกายน ร้านค้าปลีกในเครือข่าย
ของ Sokolov ยอดขายในร้านค้าออฟไลน์เพิ่มขึ้นแปด
เท่าเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นรายปี คิดเป็นมูลค่า 304 
ล้านรูเบิล ซึ ่งยอดขายที ่เพิ ่มขึ ้นอาจเนื ่องมาจากการ
ขยายจำนวนร้านค้าปลีก นับตั้งแต่ต้นปีนี้จำนวนร้านค้า
ท้ังหมดได้เพ่ิมข้ึนเกือบสี่เท่า รวมเป็น 300 แห่ง 
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จากข ้ อม ู ลของ  Tinkoff Data พบว ่ าการ ใช ้ จ ่ าย
เครื่องประดับในวันแบล็กฟรายเดย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 
เทียบกับปีท่ีผา่นมา 

Mikhail Burmistrov ผู้อำนวยการทั่วไปของ Infoline-
Analytica Mikhail Burmistrov กล ่าวถ ึงความน ิยม
ของเครื ่องประดับในปีนี ้เนื ่องมาจากการขาดแคลน
ส ินค ้าอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์อย ่างสมาร ์ทโฟน แท ็บเล็ต 
และแล็ปท็อปหลายรุ่น ซึ่งทำให้ตัวเลือกการซื้อของขวัญ
ลดลง 

Marina Malakhatko ห ัวหน ้าแผนกค ้าปล ีก CBRE 
กล่าวร้านค้าปลีกหลายแห่งในกรุงมอสโกในปีนี้ได้เสนอ
ส่วนลดให้กับลูกค้าเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อส่วนต่างที่เป็นกำไร ซึ่งมีอัตราต่ำกว่าเมื่อปี พ.ศ. 
2562  

ผู้เชี่ยวชาญมองว่าผู้ขายเริ่มให้ส่วนลดอย่างมากมายใน
วันแบล็กฟรายเดย์ โดยกลัวว่าจะมีข้อจำกัดใหม่ ๆ จาก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ออกมา 

ในทางกลับกัน ผู้ค้าปลีกออนไลน์รายงานว่ามียอดขาย
เพิ่มขึ้นหลายเท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในช่วงดังกล่าว
มูลค่าการซื ้อขายของ Wildberries เพิ ่มขึ ้น 2.6 เท่า 
และของ Ozon เพิ่มขึ้นสี่เท่า ตามข้อมูลของ Mikhail 
Burmistrov พบว่าการค้าออฟไลน์ไม่สามารถแข่งขัน
กับการค้าออนไลน์ได้ทั ้งในแง่กิจกรรมการตลาดและ
งบประมาณการโฆษณา รวมทั้งมีโอกาสน้อยกว่าในการ
เข้าถึงลูกค้า 

ท่ีมา: Black Friday is gone with no purchases, by 
Dmitry Shestoperov and Alexandra Mertsalova, 
kommersant.ru 

อุปสรรคสำคัญต่อการขยายตัวของการค้าทั่วไปในปีนี้
คือ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่กลับมา
รุนแรงและอัตราเงินเฟ้อท่ีพุ่งสูงเกินกว่าร้อยละ 8 จึงทำ
ให้การเปิดฤดูการจับจ่ายใช้สอยครั้งใหญ่ประจำปีในช่วง
แบล็กฟรายเดย์ไม่เติบโตอย่างท่ีคาด 

ผู้ประกอบการค้าปลีกที่เริ ่มจะฟื้นตัวในช่วงไตรมาสท่ี
สามและสี่ของปีนี้หลังจากประสบกับปัญหามาตลอด
ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่กลับต้องมาเผชิญ
กับความไม่แน่นอนในช่วงท้ายของปีที่ควรจะเป็นช่วง
สร้างรายได้ครั้งสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามบางสินค้าที่ถือ
ว ่าเป็นของฟุ ่มเฟือยและไม่ได ้ม ีส ่วนสำคัญต่อการ
ดำรงชีวิตอย่างเครื่องประดับกลับมีผลประกอบการดีข้ึน 
ซึ่งอาจมีผลมาจากความต้องการที่อัดอั้นมานานในช่วง
วิกฤตท่ีผ่านมา โดยผู้บริโภคบางส่วนมีเงินเหลือเก็บมาก
ขึ้นจากการใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมากขึ้นแล้วอยากจะให้
รางวัลตอบแทนตัวเองด้วยการซื้อสนิค้าฟุ่มเฟือยบ้าง 

แม ้ ว ่ า ภ าพรวมการส ่ ง ออกส ิ นค ้ า อ ัญมณ ีและ
เครื่องประดับของไทยไปยังตลาดรัสเซียของปีนี้ยังคงหด
ตัวอย่างต่อเนื ่อง แต่อัญมณียังสามารถเติบโตได้ดี 
นอกจากนั ้นยังเห็นการตื ่นตัวของผู ้นำเข้าที ่ต้องการ
เดินทางไปสั่งซื้อสินค้าที่ประเทศไทยมากขึ้นหลังจากท่ี
ต้องงดการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการของตลาด
เริ่มฟ้ืนตัวและมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวได้ดีข้ึนเป็นลำดับ
ในปีต่อไป �

 


