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ป ร ะ เ ด็ น ข่ า ว สํ า คั ญ
- ญี่ปุ่นเริ่มทําการเก็บภาษีนักท่ องเทีย่ วคนละ 1,000 เยน แล้ วเพื่อหวังนํารายได้ ดังกล่าวมาปรับปรุงการบริการ
รัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่ มดําเนิ นการจัดเก็บภาษีขาออกประเทศจากนักท่องเที่ยว คิดเป็ นจํานวนเงินที่รายละ
1,000 เยน แล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เป็ นต้นมา โดยการเก็บภาษีรูปแบบใหม่น้ ีมีผลบังคับใช้กบั
นักท่องเที่ยว ทั้งที่เดินทางโดยเครื่ องบินและทางเรื อโดยไม่คาํ นึงถึงสัญชาติของนักท่องเที่ยว โดยภาษีดงั กล่าว
จะถูกรวมไว้ในค่าโดยสาร เว้นแต่เด็กที่มีอายุต่าํ กว่า 2 ปี และผูโ้ ดยสารที่เดินทางมาเปลี่ยนเครื่ องในญี่ปุ่นและ
เดินทางออกนอกประเทศภายใน 24 ชัว่ โมง จะได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งจ่ายภาษีดงั กล่าวนี้ ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่น
ได้ออกมาเปิ ดเผยระบุวา่ รายได้ที่มาจากการเก็บภาษีครั้งนี้ จะถูกนําไปใช้ใน 3 วัตถุประสงค์ดว้ ยกันคือ
1.ปรับปรุ งบริ การการท่องเที่ยวให้ราบรื่ นมากขึ้น 2.อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลตามแหล่งท่อง
เที่ยวที่สาํ คัญของประเทศ และ 3.ยกระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้วยการส่ งเสริ มทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ อาทิ แหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมอันเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้ ใน
ปี งบประมาณ 2562 นี้ รัฐบาลญี่ปุ่นคาดว่าจะมีรายได้จากการเก็บภาษีดงั กล่าวมากถึง 5 หมื่นล้านเยน และได้
วางแผนที่จะนําเงินเหล่านั้นมาใช้ในการเพิม่ ระบบตรวจสอบนักท่องเที่ยวโดยการตรวจใบหน้าตามสนามบิน
และท่าเรื อ ตลอดจนจัดทําแผ่นป้ ายบอกข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในหลายภาษาให้มากขึ้น
- รัฐบาลญีป่ ุ่ นอนุมัติโครงการเรียนฟรีสําหรับเด็กชั้ นระดับอนุบาล มีผลเริ่มบังคับใช้ เดือนตุลาคม 2562 นี้
รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมตั ิโครงการเพิ่มการสนับสนุนทางด้านการศึกษาและการดูแลเด็กต่อประชาชน คือ
การให้ทุนเรี ยนฟรี สาํ หรับเด็กทุกคนที่อยูใ่ นชั้นระดับอนุ บาลหรื อมีอายุอยูใ่ นช่วง 3-5 ปี ได้เรี ยนฟรี ในระดับ
ชั้นอนุ บาลในโรงเรี ยนรัฐบาล โดยมีผลเริ่ มบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้ โดยนโยบายดังกล่าวมี
จุดประสงค์เพื่อแก้ไขปั ญหาอัตราการเกิดที่ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในเรื่ องของการให้การศึกษานั้นมีค่าใช้จ่าย
ซึ่ งเป็ นภาระจํานวนมาก จึงทําให้ประชาชนลดการมีบุตรลง นํามาซึ่งอัตราการเกิดที่ลดลง ทําให้ขาดแรงงาน
เกิดปั ญหาต่างๆตามมาในอนาคต นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนที่จะจัดสวัสดิการ การดูแลเด็กเวลากลางวันให้ฟรี
จนถึงอายุ 2 ปี สําหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่าํ โดยจะเริ่ มมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่เดือนตุลาคมนี้เช่นกัน อีกทั้งยังมี
โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่าํ ซึ่งจะเริ่ มต้นใน
เดือนเมษายน 2563 ทั้งนี้นาย Shinzo Abe นายกรัฐมนตรี ญี่ปุ่นได้ออกมากล่าวเปิ ดเผยในระหว่างการประชุม
คณะรัฐมนตรี วา่ "รัฐบาลญี่ปุ่นจะทําการเปลี่ยนระบบประกันสังคมของชาติใหม่ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั
ประชาชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงวัยชรา โครงการการให้การศึกษาฟรี เหล่านี้ ถือเป็ นก้าวแรกที่สาํ คัญ
ของประเทศ"
ดั ช นี เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
- ธนาคารโลก (World Bank) ได้ ทาํ การปรั บเพิม่ การประมาณการเกีย่ วกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นในปี 2562 ว่ าจะ
ขยายตัวทีร่ ะดับร้ อยละ 0.9
ธนาคารโลก (World Bank) ได้ทาํ การปรับเพิ่มการประมาณการเกี่ยวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นในปี 2562 ว่าจะ
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ขยายตัวที่ระดับร้อยละ 0.9 ซึ่ งปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จากที่เคยได้ประมาณการไว้เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ที่
ผ่านมา โดยการปรับเพิ่มการประมาณการดังกล่าวของธนาคารโลกสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้ นตัวจากภาวะหด
ตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 หลังจากที่ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหาภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆหลายต่อหลายครั้ง ในส่ วนของเศรษฐกิจในอนาคตคือ ปี 2563 และปี 2564 ประมาณ
การว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นน่าจะขยายตัวในระดับปานกลางที่ร้อยละ 0.7 และร้อยละ 0.6 ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน
ในส่ วนของเศรษฐกิจโลกประมาณการว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 ในปี 2563 ซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ 0.1
- ยอดการจําหน่ ายขายรถยนต์ ใหม่ ของปี 2561 ปรับตัว เพิ่มร้ อยละ 0.7 (YoY)
Japan Automobile Dealers Association (JADA) กับ Japan Mini Vehicles Associationได้ออกมาเปิ ดเผย
ว่า ยอดการจําหน่ายขายรถยนต์ใหม่ในญี่ปุ่นของปี 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบจากปี ก่อนหน้า
(YoY) โดยอยูท่ ี่ท้ งั สิ้ นจํานวน 5,272,067 คัน เนื่องจากได้รับปั จจัยหนุ นจากยอดการจําหน่ายขายของรถยนต์
ประเภทมินิคาร์ ซึ่ งเข้ามาชดเชยยอดการจําหน่ายขายรถยนต์ประเภทอื่น ๆ ที่ปรับตัวลดลง โดยยอดการ
จําหน่ายขายรถยนต์ขนาดเล็กซึ่ งมีขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 660 ซี ซี ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.4 (YoY) เท่ากับอยู่
ที่ 1,924,124 คัน ส่ วนยอดการจําหน่ายขายรถยนต์ประเภทที่ไม่ใช่รถยนต์ขนาดเล็ก ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.3
(YoY) เท่ากับอยูท่ ี่ 3,347,943 คันทั้งนี้ สาเหตุที่ทาํ ให้ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นมียอดจําหน่ายขาย
รถยนต์ใหม่เพิม่ ขึ้นไม่มากนักในช่วงปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์อ้ือฉาวที่ปรากฏให้เห็นอย่าง
ต่อเนื่องของการทุจริ ตทางการเงินของนายคาร์ ลอส กอส์น อดีตประธานกรรมการบริ ษทั นิสสัน มอเตอร์
รวมถึงข่าวการตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ที่ไม่เหมาะสมของค่ายรถยนต์หลายค่ายจนเป็ นเหตุให้มีการประกาศ
เรี ยกคืนในช่วงปี ที่ผา่ นมา
ต ล า ด ก า ร เ งิ น
- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
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ในช่วงระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 11 มกราคม 2562 ที่ผา่ นมา ดัชนีหลักทรัพย์ Nikkei 225 มีการปรับตัว
ขึ้นในช่วงต้นของสัปดาห์ ก่อนที่จะกลับมาปรับตัวลดลงในช่วงกลางของสัปดาห์ และกลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง
ในช่วงปลายของสัปดาห์ โดยเมื่อเวลาปิ ดทําการของวันจันทร์ ที่ 7 มกราคม ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันศุกร์ สัปดาห์
ก่อนหน้ามาอยูท่ ี่ 20,038.97 เยน เพิ่มขึ้น 477.01 เยน เนื่องจากได้รับแรงหนุ นจากการที่ดชั นีดาวโจนส์ ของ
ตลาดหุ น้ นิวยอร์ ก สหรัฐอเมริ กาปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อคืนที่ผา่ นมา โดยได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงเชิงผ่อนคลาย
ทางนโยบายการเงินจากประธานธนาคารกลางสหรัฐหรื อเฟด จึงช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดที่มีต่อ
ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยกลุ่มหุ ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นวันนี้ได้แก่ หุ ้นกลุ่มเครื่ องใช้ไฟฟ้าและหุ น้
กลุ่มสิ นค่าเบ็ดเตล็ด ต่อมาดัชนีหลักทรัพย์ฯ ก็ยงั คงปรับตัวอย่างต่อเนื่องในวันอังคารที่ 8 และวันพุธที่ 9
มกราคม โดยมาอยูท่ ี่ 20,204.04 เยน และ 20,427.06 เยน เท่ากับปรับเพิ่มขึ้น 165.07 เยน และ 223.02 เยน
ตามลําดับ เนื่องจากนักลงทุนมีมุมมองเป็ นบวกเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนซึ่งดูเหมือนว่า
ทั้งสองฝ่ ายจะสามารถบรรลุขอ้ ตกลงกันได้ ทั้งนี้กลุ่มหุ ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นใน 2 วันนี้ได้แก่ หุ น้ กลุ่มขนส่ งทาง
ทะเลและหุ น้ กลุ่มกระดาษ แต่ทว่าพอเข้าสู่ วนั พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม ดัชนี หลักทรัพย์ฯ กลับมาปรับตัวลดลง
โดยมาอยูท่ ี่ 20,163.80 เยน ลดลง 263.26 เยน อันมีสาเหตุเนื่องมาจาก นักลงทุนมีการเทขายทํากําไรหลังจากที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็ นอย่างมากในช่วงที่ผา่ นมา ทั้งนี้กลุ่มหุ ้นที่ปรับตัวลดลงในวันนี้ได้แก่ หุ ้นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์น้ าํ มันและถ่านหิ น แต่ทว่าดัชนีหลักทรัพย์ฯ ก็กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์ ที่ 11 มกราคม
โดยมาอยูท่ ี่ 20,359.70 เยน เพิ่มขึ้น 195.90 เยน เนื่องจากปรับตัวเพิ่มขึ้นตามดัชนี ดาวโจนส์ ตลาดหุ น้ นิวยอร์ กที่
ปิ ดปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็ นวันที่ 5 เมื่อคืนนี้ หลังจากที่นาย Jerome H. Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐ
หรื อเฟด ได้อออกมากล่าวสุ นทรพจน์ในการประชุ มที่สมาคมเศรษฐกิจแห่งกรุ งวอชิงตัน เมื่อวานนี้วา่ ทางเฟดมี
แผนที่จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป และเฟดอาจจะทําการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงิน ตาม
ขอบเขตที่สมควร หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มยํ่าแย่ลง ทั้งนี้กลุ่มหุ ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันนี้ได้แก่ หุ น้
กลุ่มเครื่ องจักร และหุ ้นกลุ่มเครื่ องใช้ไฟฟ้า
- อัตราแลกเปลีย่ นเงินเยน ต่ อ ดอลลาร์ สหรัฐ
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ในช่วงระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 11 มกราคม 2562 ที่ผา่ นมา อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลเยนต่อดอลลาร์
สหรัฐ มีการเคลื่อนไหวอยูใ่ นช่วง 107.93 – 108.90 เยน ต่อ ดอลลาร์ สหรัฐ ทั้งนี้อตั ราแลกเปลี่ยนฯ ในวัน
จันทร์ ที่ 7 มกราคม เงินสกุลเยนปรับตัวอ่อนค่าเพิ่มขึ้นจากวันศุกร์ สัปดาห์ก่อนหน้าไปอยูท่ ี่ 108.49 เยน ต่อ
ดอลลาร์ สหรัฐ เท่ากับอ่อนค่าเพิ่มขึ้น 0.86 เยน และยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องไปในวันอังคารที่ 8 และวันพุธที่ 9
มกราคม โดยมาอยูท่ ี่ 108.74 เยน และ 108.90 เยน ต่อ ดอลลาร์ สหรัฐ ตามลําดับ โดยมีสาหตุเนื่องมาจากนัก
ลงทุนมีมุมมองเป็ นบวกเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ ายจะ
สามารถบรรลุขอ้ ตกลงกันได้ จึงเข้าซื้อเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ เทขายเงินสกุลเยน จึงทําให้เงินสกุลเยนอ่อน
ค่าเพิ่มขึ้น แต่ทว่าในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม เงินสกุลเยนกลับมาปรับตัวแข็งค่าขึ้น โดยมาอยูท่ ี่ 107.93
เยน ต่อ ดอลลาร์ สหรัฐ หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐหรื อเฟด ได้ส่งสัญญาณในรายงานการประชุม
ประจําเดือนธันวาคม 2561 ว่า เฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เมื่อพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั โดยกรรมการเฟดหลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดการเงิน กรรมการ
หลายคนยังกล่าวอีกว่า ก่อนที่เฟดจะทําการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งนั้น เฟดควรที่จะต้องพิจารณาถึง
ความเสี่ ยงต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผา่ นมาด้วย แต่อย่างไรก็ตามเงินสกุลเยนก็กลับมาอ่อนค่า
เพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์ ที่ 11 มกราคม โดยมาอยูท่ ี่ 108.40 เยน ต่อ ดอลลาร์ สหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามดัชนี
ดาวโจนส์ ตลาดหุ น้ นิวยอร์ ก หลังจากที่นาย Jerome H. Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐ หรื อเฟด ได้ออ
อกมากล่าวสุ นทรพจน์ในการประชุมที่สมาคมเศรษฐกิจแห่งกรุ งวอชิงตัน ว่าเฟดอาจชะลอการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยออกไป หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มยํ่าแย่ลง จึงทําให้นกั ลงทุนต่างพากันเข้าซื้อเงินสกุล
ดอลลาร์ สหรัฐ เทขายเงินสกุลเยน จึงทําให้เงินสกุลเยนกลับมาอ่อนค่าเพิ่มขึ้น
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