ภาพรวม
ใ น ป 2 5 6 4 ส ถ า น ก า ร ณ
เศรษฐกิ จของเปรู ฟ นตั ว และมี
ความแข็ งแกร งเที ย บเท า ก อ น
ชวงการระบาดรุนแรงของโควิด19 ภาคการเกษตรคิ ด เป น
สัดสวนรอยละ 5 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ แตสรางงาน
ให กั บประชากรถึ งร อยละ 28
ความตกลงเพื่อสงเสริมการคาระหวางสหรัฐอเมริกา และเปรู ซึ่ง
มีผลบังคับใชเมื่อป 2552 สงผลใหมูลคาการคาสินคาเกษตร
ของทั้งสองฝายจํานวน 1.46 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2552
เพิ่มขึ้นเปน 3.5 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2564 หรือคิดเปน
เพิ่มขึ้นรอยละ 139 และสหรัฐฯ กลายเปนแหลงนําเขาสินคา
เกษตรที่สําคัญอันดับ 2 ของเปรู โดยมีสวนแบงตลาดที่รอยละ
16
ภาคอุตสาหกรรมการคาปลีก
ในป 2565 ภาคคาปลีกสินคาของเปรูคาดวาจะเติบโตรอยละ
5.3 มีมูลคาถึง 6.3 พันลานเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ เปนผลมาจาก
ชองทางการตลาดสมัยใหมที่ใหผลประกอบการดีขึ้น โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง การพั ฒ นาประเภทของร า นค า ปลี ก รู ป แบบใหม ๆ
รวมถึ ง การใช โ ปรแกรมส ง เสริ ม การขายที่ ใ ห ส ว นลดราคา
จํานวนมากเพื่อกระตุนยอดจําหนาย
ซูเปอรมารเก็ตที่มีเครือขาย (chain supermarket) รายหลักใน
เปรู ไดแก Cencosud (Wong and Metro), Saga Falabella
(Tottus) แ ล ะ Supermercados Peruanos (Vivanda and
Plaza Vea) ในขณะที่ภาพรวมตลาด ประกอบดวย ซูเปอรมารเก็ต
แบบดั้งเดิมและหางราน จํานวน 282 ราน โดยตั้งอยูในกรุง
ลิมา จํานวน 178 ราน ธุรกิจรานสะดวกซื้อสมัยใหมอีก 790
ราน ภาคการคาปลีกของเปรู ประกอบดวย ซูเปอรมารเก็ตแบบ
ดั้งเดิม และชองทางการจํ าหน ายแบบเดิ ม (ทั้งตลาดสดและ
รานคาทั่วไป) ซึ่งจําหนายสินคาอาหารและมีผลประกอบการที่
ดีทั้งสิ้น โดยมีผลิตภัณฑที่จําหนายในอันดับตนเชน อาหารทาน
เลน ผลิตภัณฑนม น้ํามันเพื่อการบริโภคตางๆ ลูกกวาด ขนม
ปง และคุกกี้
ที่มา: GAIN Report, FAS Lima

จํานวนประชากร: 32 ลานคน
GDP: 225 พันลานเหรียญสหรัฐ
GDP ตอหัว: 6,500 เหรียญสหรัฐ
มูลคารวมของอุตสาหกรรมอาหาร: 9.1 พันลานเหรียญสหรัฐ
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร จําแนกตามชองทาง
1. สงออกอาหาร: 7.3 พันลานเหรียญสหรัฐ
2. นําเขาอาหาร: 4.7 พันลานเหรียญสหรัฐ
3. คาปลีก: 23 พันลานเหรียญสหรัฐ
4. บริการอาหาร: 8.5 พันลานเหรียญสหรัฐ
5. ตลาดสด: 18 พันลานเหรียญสหรัฐ
ธุรกิจคาปลีก 3 อันดับของประเทศ
1. Supermercados Peruanos S.A.
2. Cencosud Retail Peru
3. Hipermercados Tottus S.A.
ศักยภาพและประเด็นทาทาย
จุดแข็ง
จุดออน
• อุปสงคผลิตภัณฑ
• รานคาปลีกสมัยใหมยัง
อาหารเพื่อบริโภคอยูใน
มีจํานวนนอยไม
ระดับสูง
ครอบคลุม ทั่วประเทศ
โอกาส
ประเด็นทาทาย
• ชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น
• การแขงขันที่รุนแรงจาก
ประเทศอื่น
• รานคาปลีกสมัยใหมให
ภาพลักษณถึงความ
• ซูเปอรมารเก็ตซึ่งเปน
สะอาดมากกวา
ชองทางตลาดสําหรับ
สะดวกสบาย และ
สินคานําเขามีสัดสวน
ประหยัดเวลา
เพียงรอยละ 30 ของ
ตลาดคาปลีกในกรุง
ลิมา และรอยละ 20
ในจังหวัดตางๆ
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ภาพรวม
GDP ของเม็ กซิ โกในป
2564 ขยายตั วต่ํ า กว า ที่
คาดไว อ ยู ที่ ร อ ยละ 4.8
เนื่ อ งจากป จ จั ย ภายนอก
เชน ความขัดแยงทางการเมืองโลก การชะงักงันของหวงโซอุปทาน
โลก และภาวะเงินเฟอ สหรัฐอเมริกาเปนคูคาอันดับตนที่ซื้อสินคา
เกษตรถึงรอยละ 82 ของที่สงออกทั้งหมด ในขณะที่เม็กซิโกนําเขา
จากสหรั ฐฯ ร อยละ 69 ของการนํ าเข าทั้ งหมด ของโลก ทั้ งนี้
เม็กซิโกนับเป นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิ จใหญ เป นอั นดั บที่ 16
ภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีมูลคา 35.1 พันลานเหรียญ
สหรัฐ ของ GDP ในป 2563
มีการขยายตัวใน 3 ภาคสวน ไดแก ภาคการเกษตร ซึ่งขยายตัว
รอยละ 2.9 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 6.5 (เนื่องจากธุรกิจ
ที่ไมจําเปน “non-essential” กลับมาดําเนินการอี กครั้ง รวมถึง
การผอนปรนมาตรการที่จํากัดการดําเนินงานของธุรกิจและบริการ)
ภาคบริการขยายตัวรอยละ 4 (รวมถึง อุตสาหกรรมการบริการที่
ฟนตัวเนื่องจากการมีวัคซีนในชวงกลางป 2564 อยางไรก็ตาม ใน
ครึ่งหลังของป 2564 การระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุเดล
ตาและโอมิครอนกอให เกิ ดความล าชาในหวงโซอุปทานซึ่งส งผล
กระทบตอภาคคาปลีกและภาคบริการ

ภาคอุตสาหกรรมคาปลีก
ประกอบดวย ซูเปอรมารเก็ตที่มีเครือขาย (chain supermarket)
จํานวน 31 ราย ซึ่งมีหนารารบริการ 3,284 แหง นอกจากนี้ ยังมี
หางสรรพสินคา (เสื้อผาและเฟอรนิเจอร) 2,507 แหง และหาง
ร า นจํ า หน า ยสิ นค า เฉพาะ (เวชภั ณ ฑ เครื่ อ งมื อ และอุ ปกรณ )
40,599 แหง ทั้งนี้กวารอยละ 56 ของตลาดคาปลีกเปนการคา
รูปแบบดัง้ เดิม (รานคาเล็กๆ รานที่จําหนายในพื้นที่สาธารณะ และ
ตลาดกลางแจง) ซึ่งจําหนายสินคาทองถิ่น การคาปลีกผานชองทาง
ซูเปอรมารเก็ตขยายตัวอยางสม่ําเสมอประมาณรอยละ 7.7 ตอป
ซูเปอรมารเก็ต รานลดราคา และรานที่มีสมาชิกเปนกลุมธุรกิจที่
ไดรับผลประโยชนมากที่สุดในชวงของดรคระบาด การจําหนาย
อาหารและเครื่องดื่มขยายตัวเนื่องจากการปรุงและรับประทาน
อาหารในที่พักอาศัยระหวางการทํางานและเรียนทางไกลที่บาน
นอกจากนี้ ยั ง พบว า สิ น ค า เพื่ อ สุ ข ภาพมี ย อดจํ า หน า ยมากขึ้ น
เนื่องจากชาวเม็กซิกันเริ่มพยายามปองกันโรคและปรับปรุงนิสัย
การบริโภค
ที่มา: GAIN Report, FAS Mexico

จํานวนประชากร: 127.8 (ป 2564) ลานคน
GDP (2564): 1.7 ลานลานเหรียญสหรัฐ
GDP Real Growth: 5.02%
Food industry GDP (2563): 39.4 พันลานเหรียญสหรัฐ
ผลิตภัณฑเพื่อผูบริโภคที่นําเขาทั้งหมด (2534):
62,017.60 ลานเหรียญ
สินคาเกษตรนําเขามากที่สุด (2564):

1. Corn
6. Turnip seeds
2. Soy seeds
7. Seeds
3. Other agricultural product 8. Cotton
4. Milk and dairy product
9. Other fresh or dried fruits
5. Fish and seafood

10 อันดับ กลุมอุตสาหกรรมอาหาร (2564):

1. Bakery and tortilla making 6. Sugar, chocolate, sweet
2. Meat production
7. Pet Food
3. Beverages*
8. Preserved and prepared food
4. Dairy production
9. Fish and seafood**
5. Crushing seeds & oil prod. 10. Other
*เครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอล รวมถึงน้ําดื่มบรรจุขวด
**ตัดแตงและบรรจุภัณฑ

10 อันดับ บริษัทอาหารและเครื่องดื่ม (รายไดสุทธิ) 2564:
1. Bimbo
6. Grupo Modelo AB-InBev
2. Coca-Cola FEMSA 7. PepsiCo Alimentos
3. Arca Continental 8. Grupo Lala
4. Sigma Alimentos 9. Heineken México
5. Gruma
10. Nestlé México
10 อันดับ รานคาปลีก (2564):
1. Walmart*
6. Mercado Libre
2. Oxxo
7. Farmacias Guadalajara
3. Soriana*
8. Costco
4. Coppel
9. The Home Depot
5. Liverpool
10. Chedraui*
*ซูเปอรมารเก็ต
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