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ป ร ะ เ ด็ น ข่ า ว สา คั ญ
- ผู้ว่าการธนาคารแห่ งประเทศญีป่ ุ่ นกล่ าวว่ าธนาคารแห่ งประเทศญี่ปุ่นพร้ อมทีจ่ ะใช้ นโยบายการเงินแบบผ่อน
คลายเพิม่ เติมเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายอัตราเงินเฟ้ อ
นาย Harukiho Kuroda ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Bank of Japan: BOJ) ได้กล่าวในการ
ประชุมผูจ้ ดั การสาขาของ BOJ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ว่า อัตราเงินเฟ้อที่ปัจจุบนั อยูใ่ นระดับร้อยละ 0.5
นั้นได้มีทิศทางที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าสู่ ระดับร้อยละ 2.0 อันเป็ นระดับเป้าหมายที่ BOJ ตั้งไว้จากการเพิ่ม
ของ Output Gap อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันดิบโลกที่มีแนวโน้มลดลงจะเป็ นปั จจัยที่ส่งผลทางลบต่อการ
เพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ซึ่ งหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ BOJ ก็พร้อมที่จะใช้มาตรการทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อ
กระตุน้ เศรษฐกิจและเพิ่มอัตราเงินเฟ้อ ทั้งนี้ BOJ ได้คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อสาหรับปี งบประมาณ 2563
(1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) ไว้ที่ร้อยละ 1.1 และเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 1.5 ในปี งบประมาณถัดไป
นอกจากนี้ ผูว้ า่ การ BOJ ยังได้ยนื ยันถึงมุมมองของ BOJ ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นกาลังมีการเติบโตอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไปท่ามกลางการส่ งออกที่ลดลงจากผลของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและภัยพิบตั ิธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน
ญี่ปุ่นในรอบปี ที่ผา่ นมา
ดั ช นี เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
- ญีป่ ุ่ นมียอดเกินดุลบัญชี เดินสะพัดของเดือนพฤศจิกายน 2562 เพิม่ ขึน้ ร้ อยละ 75เมื่อเปรียบเทียบจากช่ วง
เดียวกันของปี ก่อนหน้ า (YoY)
กระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้เปิ ดเผยรายงานเศรษฐกิจเบื้องต้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ว่า ญี่ปุ่นมี
การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือนพฤศจิกายน 2562 อยูท่ ี่ 1,436.8 พันล้านเยน อันเป็ นยอดที่มากกว่าค่า
เฉลี่ยจากการสารวจความเห็นของสานักข่าว Jiji ที่ได้สารวจจากสถาบันเศรษฐกิจจานวน 18 แห่ง ว่า ญี่ปุ่นจะ
มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของเดือนพฤศจิกายน 2562 อยูท่ ี่ 1,413.2 พันล้านเยน และเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า พบว่าเป็ นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 75 (YoY) ทั้งนี้ ญี่ปุ่นมี
การเกินบัญชีเดินสะพัดเป็ นเดือนที่ 65 ติดต่อกันแล้ว โดยในส่ วนของดุลการค้าและบริ การ ญี่ปุ่นมีการเกิน
ดุลฯ อยูท่ ี่ 160.5 พันล้านเยนจากที่ขาดดุลฯ เมื่อเดือนเดียวกันในปี ก่อนหน้าที่ 499.4 พันล้านเยน และหาก
พิจารณาเฉพาะดุลการค้าแล้วพบว่า ญี่ปุ่นมีการขาดดุลการค้าลดลงจากปี ก่อนหน้าที่มียอดขาดดุลการค้าอยูท่ ี่
539.6 พันล้านเยนมาเหลืออยูท่ ี่ 2.5 พันล้านเยน โดยการนาเข้ามีมูลค่าอยูท่ ี่ 6,246.6 พันล้านเยน ลดลงร้อยละ
16.6 (YoY) จากการลดลงของการนาเข้าสิ นค้าอุปกรณ์โทรคมนาคมจากจีนและการนาเข้าสิ นค้าปิ โตรเลียม
ส่ วนการส่ งออกมีมูลค่าอยูท่ ี่ 6,244.2 พันล้านเยนลดลงร้อยละ 10.2 (YoY) จากการลดลงของการส่ งออก
สิ นค้ารถยนต์และเครื่ องจักรอันเป็ นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
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- Economy Watchers Index ของญีป่ ุ่ นของเดือนธันวาคม 2562 เพิม่ ขึน้ ร้ อยละ 0.4 เมื่อเปรียบเทียบจาก
เดือนก่อนหน้ า (MoM)
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 สานักคณะรัฐมนตรี ญี่ปุ่นได้เปิ ดเผยผลการสารวจความเห็นต่อภาวะ
เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่เรี ยกว่า Economy Watchers Survey ของเดือนธันวาคม 2562 พบว่า ดัชนี Economy
Watchers ที่ปรับผลกระทบฤดูกาลออกแล้วได้ปรับตัวเพิม่ ขึ้นจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 0.4 (MoM) มา
อยูท่ ี่ระดับ 39.8 และเป็ นการเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 เดือนแล้ว โดยสานักคณะรัฐมนตรี ญี่ปุ่นได้กล่าวว่า การ
เพิ่มขึ้นนั้นสื บเนื่องมาจากผลกระทบของการปรับขึ้นอัตราภาษีผบู ้ ริ โภคและความเสี ยหายจากพายุไต้ฝนุ่
ที่มีข้ ึนเมื่อเดือนตุลาคมต่อประชาชนญี่ปุ่นได้เริ่ มลดลง ทั้งนี้ Economy Watchers Survey เป็ นการสารวจ
ความเห็นต่อภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยตรงจากผูท้ างานในภาคอุตสาหกรรมและบริ การต่างๆ
- ญีป่ ุ่ นมีปริมาณฐานเงิน (M3) ของเดือนธันวาคม 2562 สู งสุ ดเป็ นประวัติการณ์
ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Bank of Japan: BOJ) ได้เปิ ดเผยในรายงานเศรษฐกิจเบื้องต้นเมื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2563 ว่า ปริ มาณฐานเงิน (M3 = เงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ + เงินฝากในสถาบัน
การเงิน + ตัว๋ สัญญาใช้เงิน) ของญี่ปุ่นของเดือนธันวาคมมีมูลค่าอยูท่ ี่ 1,377.5 ล้านล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ
2.3 เมื่อเปรี ยบเทียบจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนหน้า (YoY) โดยเป็ นการเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 เดือน และยัง
เป็ นระดับสู งที่สุดที่เคยมีมา อันเป็ นผลมาจากการขยายตัวของสิ นเชื่อของธนาคาร ทั้งนี้ ปริ มาณเงินสด
หมุนเวียนในระบบได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 (YoY) มาอยูท่ ี่ 104.3 ล้านล้านเยน
- ญีป่ ุ่ นมียอดจานวนบริษัทล้มละลายในปี 2562 เพิม่ ขึน้ เป็ นครั้งแรกนับตั้งแต่ ปี 2551
Tokyo Shoko Research Ltd. อันเป็ นบริ ษทั เอกชนที่ดาเนินการธุ รกิจวิเคราะห์เครดิตสิ นเชื่อได้
ออกมาเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับยอดจานวนบริ ษทั ล้มละลาย (ที่มีหนี้สิ้นมากกว่า 10 ล้านเยน) ในปี 2562 ว่า
มีจานวนทั้งสิ้ น 8,383 แห่ง เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 1.7 เมื่อเปรี ยบเทียบจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า
(YoY) และยังเป็ นการเพิ่มขึ้นเป็ นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2551 ที่เกิดเหตุการณ์การล้มละลายของ Lehman
Brother Holdings Inc. หรื อที่รู้จกั ว่า Lehman Shock อีกด้วย ทั้งนี้ Tokyo Shoko Research Ltd. ได้ให้เหตุผล
ที่ยอดจานวนบริ ษทั ล้มละลายมีเพิ่มขึ้นมในครั้งนี้วา่ มาจากการขาดแคลนแรงงานและการใช้จ่ายที่ลดลงจาก
การปรับขึ้นอัตราภาษีผบู ้ ริ โภค (Consumption Tax) จากร้อยละ 8 เป็ นร้อยละ 10 ทั้งนี้ ธุ รกิจภาคการบริ การ
และภาคการขายปลีกมีจานวนบริ ษทั ล้มละลายเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็ นปี ที่ 4 และ 2 ตามลาดับ สาหรับหนี้สินที่
คงค้างหลังจากการล้มละลายนั้นมียอดอยูท่ ี่ 1,423,238 ล้านเยน ลดลงจากปี ก่อนหน้าคิดเป็ นร้อยละ 4.1
(YoY)
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- จานวนนักท่ องเทีย่ วชาวต่ างชาติทไี่ ด้ เดินทางเข้ ามาท่ องเทีย่ วในญีป่ ุ่ นของปี 2562 มีจานวนมากสู งทีส่ ุ ดเป็ น
ประวัติการณ์
กระทรวงที่ดิน สาธารณู ปโภค ขนส่ ง และการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นได้ออกมาเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ยอดจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้เดินทางเข้ามาในญี่ปุ่นของปี 2562 ว่ามีจานวนมากที่สุดเป็ น
ประวัติการณ์ โดยมีจานวนถึง 31.88 ล้านคน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้า
(YoY) และยังเป็ นการปรับตัวเพิม่ ขึ้นติดต่อกันเป็ นปี ที่ 7 แล้ว แต่ทว่าการขยายตัวยังคงมีขอ้ จากัดอยู่
เนื่องจากจานวนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่ได้เดินทางเข้ามาในญี่ปุ่นนั้นปรับตัวลดลงเป็ นอย่างมาก
สาเหตุมาจากผลกระทบจากการบอยคอตสิ นค้า-บริ การของญี่ปุ่น โดยการบอยคอตต่อต้านสิ นค้า-บริ การ
ของญี่ปุ่นได้แพร่ กระจายเป็ นวงกว้างในหมู่ผบู ้ ริ โภคชาวเกาหลีใต้ หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกมาประกาศ
มาตรการควบคุมสิ นค้าส่ งออกจากญี่ปุ่นไปเกาหลีใต้จานวน 3 รายการ รวมถึงการที่คณะรัฐมนตรี ญี่ปุ่นได้
อนุมตั ิแผนถอดถอนรายชื่อเกาหลีใต้ ออกจากรายชื่อประเทศที่ได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยสิ ทธิ พิเศษด้านการ
ส่ งออกสิ นค้าที่อาจนาไปใช้ในทางทหารได้ หรื อบัญชีสีขาว (Whitelist) ในช่วงกลางปี 2562 ที่ผา่ นมา
ทั้งนี้ แม้วา่ จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ ทุกปี
แต่ทว่าก็ยงั คงห่างไกลจากเป้ าหมายที่รัฐบาลญี่ปุ่นหวังไว้วา่ จะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในญี่ปุ่นมากสู ง
ถึง 40 ล้านคนในปี 2563 ซึ่ งเป็ นปี ที่ญี่ปุ่นเป็ นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา Olympic & Paralympic อยูด่ ี

- ดัชนีชี้พ้องทางเศรษฐกิจของญีป่ ุ่ นของเดือนพฤศจิกายน 2562 ปรับตัวลดลงมาแตะระดับต่าทีส่ ุ ดในรอบ
กว่า 6 ปี หรื อนับตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็ นต้ นมา
สานักงานคณะรัฐมนตรี ญี่ปุ่น ได้ออกมาเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีช้ ีพอ้ งทางเศรษฐกิจ (Coincident
Index) ซึ่ งเป็ นดัชนีที่สะท้อนแสดงให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นของดือนพฤศจิกายน 2562 ว่า ปรับ
ตัวลดลงมาอยูท่ ี่ 95.1 จุด หรื อเท่ากับปรับตัวลดลง 0.2 จุด เมื่อเปรี ยบเทียบจากเดือนก่อนหน้า (MoM) โดย
ระดับดังกล่าวถือว่าเป็ นระดับที่ต่าที่สุดในรอบกว่า 6 ปี หรื อนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็ นต้นมา
สาเหตุเนื่องจากภาคการผลิตสิ นค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ไมโครชิป
, แบตเตอรี ลิเธียมไออน รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารด้านโทรคมนาคมยังคงมีปัญหา เนื่องจากบริ ษทั -โรงงาน
ผูผ้ ลิตหลายแห่งยังคงไม่สามารถเปิ ดโรงงานหรื อดาเนินกิจการได้เพราะความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากพายุไต้
ฝุ่ นลูกที่ 19 ที่พดั ผ่านเข้ามาในญี่ปุ่นเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ยิง่ ไปกว่านั้น สานักงานฯ ได้ประเมินการทาง
เศรษฐกิจญี่ปุ่นไว้วา่ “เศรษฐกิจย่าแย่ลง (Worsening) ” อันแสดงให้เห็นถึงมุมมองด้านลบของรัฐบาลญี่ปุ่นที่
มีต่อเศรษฐกิจของประเทศในปั จจุบนั
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ต ล า ด ก า ร เ งิ น
- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

ในช่วงระหว่างวันที่ 14 - 17 มกราคม 2563 ที่ผา่ นมา ดัชนีหลักทรัพย์ Nikkei 225 มีความ
เคลื่อนไหวปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นของสัปดาห์ และกลับมาปรับตัวลดลงในช่วงกลางของสัปดาห์ ก่อนที่
จะกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายของสัปดาห์ โดยในสัปดาห์น้ ีดชั นีหลักทรัพย์ฯ เคลื่อนไหว
อยูใ่ นช่วงระหว่าง 23,916.58 จุด – 24,041.26 จุด โดยในวันอังคารที่ 14 มกราคม ดัชนีหลักทรัพย์ฯ ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผา่ นมา 174.60 จุด เท่ากับมาอยูท่ ี่ 24,025.17 จุดจากการที่
สหรัฐอเมริ กา ได้ถอดถอนจีนออกจากรายชื่อประเทศที่มีนโยบายแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุล
ของตนเอง ประกอบกับข่าวที่สหรัฐฯ และจีนมีกาหนดที่จะลงนามในความตกลงทางการค้าระหว่างกันใน
วันที่ 15 มกราคมนี้ ทาให้นกั ลงทุนเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีแนวโน้มพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีข้ ึน นักลงทุนจึงเลือกที่จะทาการลงทุนเข้าซื้ อหุ น้ ในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป จึงทาให้ดชั นี
หลักทรัพย์ฯ ปรับตัวสู งขึ้น โดยกลุ่มหุ น้ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันนี้ได้แก่ หุ น้ กลุ่มเครื่ องใช้ไฟฟ้าและหุ น้ กลุ่ม
ขนส่ งทางทะเล แต่ทว่าในวันพุธที่ 15 มกราคม ดัชนีหลักทรัพย์ฯ กลับปรับตัวลดลง 108.59 จุด มาอยูท่ ี่
23,916.58 จุด สาเหตุเนื่องมาจากข่าวที่วา่ ความตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่จะลงนามโดยนาย
Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนาย Liu He รองนายกรัฐมนตรี จีน ในวันที่ 15 มกราคม เวลา
11.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐฯ มีสาระสาคัญว่า สหรัฐฯ จะทาการระงับการเก็บภาษีนาเข้าสิ นค้าจาก
จีนในมูลค่า 160,000 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ และจะมีการปรับลดอัตราภาษีลงครึ่ งหนึ่งจากอัตราที่ร้อยละ
15 ลงสู่ ระดับที่ร้อยละ 7.5 สาหรับสิ นค้านาเข้าจากจีนมูลค่า 120,000 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ แต่ยงั คงภาษี
นาเข้าที่อตั ราร้อยละ 25 กับสิ นค้าที่นาเข้าจากจีนมูลค่า 250,000 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ ทาให้นกั ลงทุน
เห็นว่าสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังไม่สิ้นสุ ดลง จึงทาให้การเทขายหุ น้ ออก ทาให้ดชั นี
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หลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงในวันนี้ ทั้งนี้กลุ่มหุ น้ ที่ปรับตัวลดลงในวันนี้ได้แก่ หุ น้ กลุ่มเหมืองแร่ และหุ น้ กลุ่ม
เครื่ องใช้ไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วนั พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม – วันศุกร์ที่ 17 มกราคม ดัชนีหลักทรัพย์
ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องติดต่อกัน โดยเพิ่มขึ้น 16.55 จุด และ 108.13 จุด มาอยูท่ ี่ 23,933.13 จุด และ 24,041.26
จุด ตามลาดับ เนื่องจากนักลงทุนขานรับการที่สหรัฐฯและจีน ได้ทาการลงนามในความตกลงทางการค้า
ระหว่างกันในวันที่ 15 มกราคม 2562 ตามกาหนดทาให้นกั ลงทุนรู ้สึกคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตึง
เครี ยดด้านสงครามทางการค้าระหว่างทั้ง 2 ประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดโลกมานานเกือบถึง 2 ปี ลง จึง
ทาให้นกั ลงทุนพากันกลับเข้ามาลงทุนในหุน้ จึงทาให้ดชั นีหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวแข็งค่าเพิ่มขึ้นในช่วง 2 วันนี้
ทั้งนี้ กลุ่มหุ น้ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 2 วันนี้ได้แก่ หุ น้ กลุ่มเวชภัณฑ์และหุ น้ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ามัน
หมายเหตุ.
วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 เป็ นวันหยุดราชการของทางญีป่ ุ่ น คือ วันบรรลุนิตภิ าวะ (Coming of Age Day) ตลาดการซื้อ
ขายปิ ดทาการ จึงทาให้ ไม่ มขี ้ อมูลของวันดังกล่ าว

- อัตราแลกเปลีย่ นเงินเยน ต่ อ ดอลลาร์ สหรัฐ

ในช่วงระหว่างวันที่ 14 - 17 มกราคม 2563 ที่ผา่ นมา อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลเยนต่อดอลลาร์
สหรัฐ เงินสกุลเยนมีความเคลื่อนไหวปรับตัวอ่อนค่าเพิ่มขึ้นในช่วงต้นของสัปดาห์ และแข็งค่าเพิ่มขึ้น
ในช่วงกลางของสัปดาห์ ก่อนที่จะกลับมาอ่อนค่าเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายของสัปดาห์ โดยเคลื่อนไหวอยู่
ในช่วงระหว่าง 109.93 – 110.20 เยน ต่อ ดอลลาร์ สหรัฐ โดยในวันอังคารที่ 14 มกราคม เงินสกุลเยนปรับตัว
อ่อนค่าเพิ่มขึ้นจากวันศุกร์ สัปดาห์ก่อนหน้า 0.54 เยน มาอยูท่ ี่ 110.08 เยน ต่อ ดอลลาร์ สหรัฐ สาเหตุที่ทาให้
เงินสกุลเยนปรับตัวอ่อนค่าเพิ่มเนื่องจากสหรัฐอเมริ กา ได้ถอดถอนจีนออกจากรายชื่อประเทศที่มีนโยบาย
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แทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลของตนเอง ประกอบกับข่าวที่สหรัฐฯ และจีนมีกาหนดที่จะลงนาม
ในความตกลงทางการค้าระหว่างกันในวันที่ 15 มกราคมนี้ ทาให้นกั ลงทุนเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
สหรัฐฯ และจีนมีแนวโน้มพัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ ึน นักลงทุนจึงเลือกที่จะทาการลงทุนเข้าซื้ อเงินสกุล
ดอลลาร์ สหรัฐมากกว่าเข้าซื้ อเงินสกุลเยน จึงทาให้เงินสกุลเยนอ่อนค่าสู งขึ้นในวันนี้ แต่ทว่า ในวันพุธที่ 15
มกราคม – วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม เงินสกุลเยนกลับมาแข็งค่าเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยแข็งค่ามาอยูท่ ี่ 109.93
เยน ต่อ ดอลลาร์ สหรัฐ ทั้ง 2 วันทาการ สาเหตุเนื่องมาจากข่าวที่วา่ ความตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ
และจีนที่จะลงนามโดยนาย Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนาย Liu He รองนายกรัฐมนตรี จีน
ในวันที่ 15 มกราคม เวลา 11.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐฯ มีสาระสาคัญว่า สหรัฐฯ จะทาการระงับ
การเก็บภาษีนาเข้าสิ นค้าจากจีนในมูลค่า 160,000 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ และจะมีการปรับลดอัตราภาษี
ลงครึ่ งหนึ่งจากอัตราที่ร้อยละ 15 ลงสู่ ระดับที่ร้อยละ 7.5 สาหรับสิ นค้านาเข้าจากจีนมูลค่า 120,000 ล้าน
เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ แต่ยงั คงภาษีนาเข้าที่อตั ราร้อยละ 25 กับสิ นค้าที่นาเข้าจากจีนมูลค่า 250,000 ล้าน
เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ ทาให้นกั ลงทุนเห็นว่าสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังไม่สิ้นสุ ดลง จึง
ทาให้นกั ลงทุนเลือกที่จะเข้าซื้ อและถือเงินสกุลเยนมากกว่าเข้าซื้ อและถือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากดุ
เป็ นสิ นทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากกว่า และตัดสิ นใจเฝ้าจับตาดูสถานการ์ ต่อไปก่อน จึงทาให้เงินสกุลเยน
แข็งค่าเพิ่มขึ้นในช่วง 2 วันนี้ แต่ทว่าพอเข้าสู่ วนั ศุกร์ ที่ 17 มกราคม เงินสกุลเยนก็กลับมาอ่อนค่าเพิ่มขึ้นอีก
ครั้ง โดนมาอยูท่ ี่ 110.20 เยน ต่อ ดอลลาร์ สหรัฐ โดยได้รับปั จจัยหนุนจากการที่ขอ้ มูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ที่ถูกเปิ ดเผยออกมาดูดี โดยธนาคารกลางสหรัฐ หรื อ FED ได้ออกมาเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีภาวะธุ รกิจ
ในภูมิภาคมิด-แอตแลนติกของเดือนมกราคม 2563 ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยูท่ ี่ ระดับ 17 ซึ่งเป็ นระดับที่สูงสุ ด
ในรอบ 8 เดือน และยังสู งกว่าที่นกั วิเคราะห์ได้เคยคาดการณ์ไว้วา่ จะอยูท่ ี่ระดับ 2.8 จากระดับ 2.4 ในเดือน
ธันวาคม 2562 ที่ผา่ นมา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างบ้านใหม่ของเดือนธันวาคม 2562 ของกระทรวง
พาณิ ชย์สหรัฐฯ ที่ได้เปิ ดเผยออกมาว่าปรับตัวเพิ่มสู งขึ้นถึงที่ร้อยละ 16.9 มาอยูท่ ี่ 1.608 ล้านยูนิต ซึ่งเป็ น
ระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2549 เป็ นต้นมา โดยได้ปัจจัยหนุนจากการที่อตั ราดอกเบี้ยเงินกู้
จานองอยูใ่ นระดับต่า จากข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว นักลงทุนจึงเลือกที่จะเข้าซื้ อและถือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
มากกว่าเงินสกุลเยน จึงทาให้เงินสกุลเยนกลับมาปรับตัวอ่อนค่าเพิ่มขึ้นในวันนี้
หมายเหตุ.
วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 เป็ นวันหยุดราชการของทางญีป่ ุ่ น คือ วันบรรลุนิตภิ าวะ (Coming of Age Day) ตลาดการซื้อ
ขายปิ ดทาการ จึงทาให้ ไม่ มขี ้ อมูลของวันดังกล่ าว
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- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี และ 10 ปี

ในช่วงระหว่างวันที่ 14 - 17 มกราคม 2562 ที่ผา่ นมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น
อายุ 2 ปี มีความเคลื่อนไหวอยูใ่ นช่วงระหว่าง -0.124 ถึง -0.135 ในส่ วนของอัตราผลตอบแทนฯ อายุ 10 ปี
มีความเคลื่อนไหวอยูใ่ นช่วงระหว่าง -0.002 ถึง 0.012
หมายเหตุ.
วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 เป็ นวันหยุดราชการของทางญีป่ ุ่ น คือ วันบรรลุนิตภิ าวะ (Coming of Age Day) ตลาดการซื้อ
ขายปิ ดทาการ จึงทาให้ ไม่ มขี ้ อมูลของวันดังกล่ าว
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