สรุปข่ าวหอการค้ าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย

พาณิ ชย์จดั ใหญ่ THAIFEX 2018
เพิ่ ม พื้ น ที่ 1 แสนตารางเมตร
พร้ อ มเปิ ดโอกาสให้ เ อสเอ็ม อี
รุ่ น ใหม่ ก ว่ า 423 รายเข้ า ร่ ว ม
สร้างโอกาสทางการตลาด
นายกฤษณะ วจี ไ กรลาศ ประธานคณะกรรมการ
แสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ หอการค้าไทย กล่าวว่า กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับหอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่
ประเทศเยอรมนี เตรียมจัดงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEXWorld of Food Asia 2018 ขึ้น ระหว่ า งวัน ที่ 29 พฤษภาคม1 มิถุ น ายน 2561 ที่ศูน ย์แ สดงสิน ค้า และการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี
โดยปี นี้ ไ ด้ ข ยายพื้น ที่จ ัด แสดงกว่ า 100,000 ตร.ม.
จากเดิม 70,000 ตร.ม. เป็ นงานแสดงสินค้า อาหารใหญ่ ท่ีสุด
ในอาเซียน คาดว่าจะมีผเู้ ข้าร่วมงานเพิม่ ขึน้ 10% จากปี ทผ่ี ่าน
มา ขณะนี้ มีผู้ป ระกอบการเข้า ร่ ว มงานกว่ า 2,500 ราย จาก
40 ประเทศทั ว่ โลก แบ่ ง เป็ นผู้ ป ระกอบการต่ า งประเทศ
ประมาณ 1,250 ราย และผูป้ ระกอบการไทย 1,250 ราย
ในงานนี้ยงั เปิ ดให้ผสู้ ่งออก ทีเ่ ป็ น SMEs 432 ราย และ
มีผู้ประกอบการรายใหม่อกี 200 ราย เพิม่ ขึน้ จาก ปี ก่อน 23%
ถื อ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ก ับ ผู้ป ระกอบการกลุ่ ม นี้ ส ามารถ
ที่จะ ขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมไปยังตลาดเป้ าหมายและตลาด
ใหม่ ซึ่ ง ขณะนี้ มี ผู้ ป ระกอบการจากต่ า งประเทศตอบรั บ
เข้าร่วมงานแล้วหลายประเทศ เช่น อาเซียน ยุโรป สหรัฐ จีน
เป็ นต้น

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

วันที่ 17 เมษายน 2561

'มะกัน -หมี ข าว'ท าสงครามน้ า ลาย 'ปู ติ น 'เตื อ นหาก
สหรัฐโจมตี ซีเรียซ้าอี ก ทาทัว่ โลกโกลาหลแน่ 'ปูติน'ชี้
โจมตีซีเรียอีกป่ วนทัง้ โลก
ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ พื้น ที่ภ าคกลาง หอการค้า ไทย กล่ า วว่า
การยิง ถล่ ม ขีป นาวุธของสหรัฐใส่ซีเ รีย เป็ น เกมการเมือง
ของประเทศมหาอานาจ ประเมินว่าแต่ละประเทศต้องการ
จะบลัฟกั
๊ นแต่ไม่ถงึ กับจะทาสงครามกันจริง ๆ เพราะฉะนัน้
ท้ายที่สุดสหรัฐกับรัสเซียอาจตัง้ โต๊ะเจรจากัน สถานการณ์
จึง น่ า จะคลี่ค ลายขึ้น ไม่ ไ ด้ ลุ ก ลามจนเป็ นสงครามโลก
ครัง้ ใหม่
ว่าที่ ร.อ.จิตร์กล่าวว่า แต่ สงิ่ ที่น่าเป็ นกังวล คือจะ
กระทบกั บ ความเชื่ อ มั น่ ของนั ก ลงทุ น ในแง่ จิ ต วิ ท ยา
จึงประเมินว่าในวันที่ 17 เมษายน ที่เปิ ดทาการเป็ นวันแรก
ของสัปดาห์หลังหมดเทศกาลสงกรานต์ ตลาดหุ้นน่ าจะตก
ส่ ว นตลาดทองค าน่ าจะปรั บ ตั ว ขึ้ น ส่ ว นผลกระทบ
ต่อสถานการณ์ค่าเงินบาท ก่อนหน้านี้ประเมินว่าผลจากการ
ท าสงครามอาจจะทาให้ค่ าเงิน บาทแข็ง ค่า ขึ้น ต่ อ เนื่ องไป
จนถึงระดับ 27-28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่ขณะนี้เชื่อว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะรักษาเสถียรภาพค่าเงิน
จึงคาดว่าเงินบาทจะแข็งค่าอยู่ในระดับ 31-32 บาทดอลลาร์
สหรัฐ ไม่เช่นนัน้ จะกระทบกับผูส้ ง่ ออก
ที่มา : มติชน

