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ป ร ะ เ ด็ น ข่ า ว สา คั ญ
- รัฐบาลญีป่ นจะมี
ยอดคงค้ างพันธบัตรรัฐบาลญีป่ ุ่ น (Japanese Government Bonds: JGB) สู งถึง 1,000
ุ่
ล้านล้านเยน ภายในสิ้นปี งบประมาณ 2569
กระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้เปิ ดเผยในรายงานต่อสภาผูแ้ ทนราษฎรญี่ปุ่นว่า รัฐบาลญี่ปุ่น ะมี
ยอดคงค้างพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Government Bonds: JGB) สู งถึง 1,000 ล้านล้านเยน ภายใน
สิ้ นปี งบประมาณ 2569 หากงบประมาณราย ่ายด้านประกันสังคมยังคงเพิ่มขึ้นในแบบปั ุบนั ต่อให้
เศรษฐกิ ญี่ปุ่นมีการขยายตัวที่ร้อยละ 3 ต่อปี อย่างต่อเนื่องก็ตาม โดยกระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้คาดการณ์วา่
งบประมาณราย ่ายที่เพิ่มขึ้นในอัตราส่ วนที่มากกว่ารายได้ ากภาษีที่เพิ่มขึ้นทาให้รัฐบาลญี่ปุ่นมีความ า
เป็ นที่ ะต้องออก JGB เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณฯ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้คาดการณ์วา่
ณ สิ้ นปี งบประมาณ 2563 รัฐบาลญี่ปุ่น ะมียอดคงค้าง JGB อยูท่ ี่ 900 ล้านล้านเยน และเพิ่มเป็ น 1,012 ล้าน
ล้านเยนและ 1,064 ล้านล้านเยน ณ สิ้ นปี งบประมาณ 2569 และ 2572 ตามลาดับ
ดั ช นี เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
- กระทรวงการคลังญีป่ ุ่ นคาดการณ์ ว่าญี่ปุ่นจะมีการขาดดุลงบประมาณเบื้องต้ น (Primary Balance Budget)
ลดลง
กระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้เปิ ดเผยว่างบประมาณเบื้องต้น (Primary Balance Budget) ของรัฐบาล
ญี่ปุ่นอันเป็ นงบประมาณราย ่ายที่ไม่นบั รวมการชาระหนี้ นามาหักลบออก ากรายได้ของรัฐบาลนั้น ะ
ปรับตัวลดการขาดดุลลง ากที่คาดการณ์ไว้วา่ ะมีการขาดดุลงบประมาณเบื้องต้นสาหรับปี งบประมาณ 2563
อยูท่ ี่ 9.2 ล้านล้านเยนเหลือการขาดดุลฯ เพียง 6.6 ล้านล้านเยน ในปี งบประมาณ 2566 บนสมมุติฐานที่วา่
เศรษฐกิ ญี่ปุ่น ะมีการขยายตัวที่อตั ราร้อยละ 3 ต่อปี แต่หากการขยายตัวทางเศรษฐกิ ญี่ปุ่นลดลงเหลือที่
ร้อยละ 1.5 ต่อปี การขาดดุลฯก็ ะลดลงแค่ 0.5 ล้านล้านเยน มาอยูท่ ี่ 8.7 ล้านล้านเยน ในปี งบประมาณ 2566
- รัฐบาลจีนประกาศห้ ามประชาชนจีนเดินทางออกนอกประเทศส่ งผลกระทบต่ อธุรกิจภาคการท่ องเทีย่ วของ
ญีป่ ุ่ น
รัฐบาล ีนได้ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ห้ามประชาชนชาว ีนเดินทางออกนอกประเทศ ีน
เป็ นกลุ่มคณะเพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคเชื้อไวรัส Corona สายพันธุ์ใหม่ 2019 ากการประกาศ
ดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อธุ รกิ ภาคการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเป็ นอย่างมาก เนื่อง ากนักท่องเที่ยวชาว ีนมี
สัดส่ วนมากสู งคิดเป็ นถึงร้อยละ 30 าก านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท้ งั หมดที่เดินทางเข้ามาในประเทศ
ญี่ปุ่น โดยในปี 2562 การใช้ ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท้ งั หมดที่เดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นมียอด
รวมอยูท่ ี่ 4.81 ล้านล้านเยน ใน านวนนี้ การใช้ ่ายร้อยละ 36.8 หรื อคิดเป็ นยอดเงินทั้งสิ้น 1.77 ล้านล้านเยน
1

Japan Weekly Economic and Financial News Summary
January 27 – January 31, 2020
มา ากนักท่องเที่ยวชาว ีน และหากคิดเป็ นสัดส่ วนการใช้ า่ ยต่อบุคคลแล้วพบว่า นักท่องเที่ยวชาว ีนมีการ
ใช้ ่ายเฉลี่ยอยูท่ ี่ 210,000 เยนต่อคน สู งเป็ นอันดับ 1 ของนักท่องเที่ยวที่มา ากภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ Nomura
Securities Co., ได้ประมาณการว่าหาก านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นลดลง
ร้อยละ 10 ะทาให้การบริ โภคลดลงคิดเป็ นมูลค่า 480,000 ล้านเยน ส่ งผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิ ของ
ญี่ปุ่น (GDP) ลดลงร้อยละ 0.1 ต่อปี
- ดัชนีราคาผู้บริโภคพืน้ ฐาน (Core Consumer Price Index) ของญีป่ ุ่ นปรับตัวขึน้ ร้ อยละ 0.6 ในปี 2562
กระทรวงมหาดไทยและการสื่ อสารญี่ปุ่นได้เปิ ดเผยข้อมูลดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคพื้นฐาน (Core
Consumer Price Index: Core CPI) ของญี่ปุ่นอันเป็ นดัชนีที่แสดงถึงภาวะเงินเฟ้อว่าในปี 2562 Core CPI ได้
อยูท่ ี่ระดับ 101.7 (ปี 2558=100) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบ ากปี ก่อนหน้าคิดเป็ นร้อยละ 0.6 (YoY) อันเป็ นการ
เพิม่ ขึ้นติดต่อกัน 3 ปี แล้ว แต่เพิม่ ขึ้นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.9 (YoY) และ Core
CPI ของเดือนธันวาคม 2562 ก็ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 (YoY) มาอยูท่ ี่ระดับ 102.2 อันเป็ นการเพิ่มขึ้น
ติดต่อกัน 36 เดือน
- ปริมาณการผลิตเหล็กกล้าดิบ (Crude Steel) ของญีป่ ุ่ นในปี 2562 ปรับตัวลดลงร้ อยละ 4.8 เมื่อเปรียบเทียบ
จากช่ วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า (YoY)
The Japan Iron and Steel Federation (JISF) ของญี่ปุ่นได้ออกมาเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปริ มาณการ
ผลิตเหล็กกล้าดิบ (Crude Steel) ของญี่ปุ่นของปี 2562 ว่า มีปริ มาณการผลิตปรับตัวลดลงร้อยละ 4.8 เมื่อ
เปรี ยบเทียบ ากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า (YoY) โดยมาอยูท่ ี่เพียง 99.28 ล้านตันเท่านั้น และยังเป็ นการ
ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็ นปี ที่ 5 อีกด้วย สาเหตุเนื่องมา ากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการผลิตมีเพิ่ม
มากขึ้น ึงทาให้การผลิตมีความล่าช้า รวมถึงในปี 2562 ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบกับปั ญหาภัยธรรมชาติ
เช่น ไต้ฝนและน
ุ่
้ าท่วม รวมถึงดินถล่มหลายครั้ง ก่อให้เกิดความเสี ยหายในพื้นที่ต่างๆ ทัว่ ประเทศ
โรงงานผลิตได้รับความเสี ยหาย ทาให้การผลิตเกิดความล่าช้า รวมถึงผลกระทบ ากปั ญหาของสงครามทาง
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและ ีน ทาให้เศรษฐกิ โลกถดถ้อยลง ปริ มาณความต้องการ ากต่างประเทศใน
การสั่งซื้ อเครื่ อง กั รที่ใช้ในภาคการผลิต ซึ่ งเป็ นเครื่ อง กั รที่มีเหล็กกล้าเป็ นส่ วนประกอบนั้นปรับตัวลดลง
ทั้งนี้เมื่อ าแนกดูตามประเภทแล้วพบว่า เหล็ก H-BEAM หรื อ เหล็กรู ปพรรณรี ดร้อน (Hot-Rolled
Structural Steel) ที่เกิด ากการหลอมและหล่อเป็ นเหล็กแท่ง แล้วรี ดในขณะที่เหล็กยังร้อนให้มีหน้าตัดเป็ น
รู ปตัวอักษรภาษาอังกฤษ “H” ตามการเรี ยกชื่อ โดยรู ปแบบของหน้าตัด ะมีลกั ษระเป็ นปี กกว้างออกมา าก
เอวตรงกลาง โดย ะมีความหนาของเหล็กในส่ วนปี กเท่ากันตลอด ไม่มีการหักหรื อลบมุมที่ปลายออก
โดยเหล็กชนิดนี้เป็ นเหล็กที่เหมาะสาหรับการใช้งานเพื่อมาทาเป็ นโครง สาหรับการสร้างคานหรื อเสา
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รวมถึงโครงสร้างหลังคา เพื่อใช้สาหรับสร้างเป็ นอาคารบ้านพักที่อยูอ่ าศัย, โรงงาน, อาคารหรื อสนามกีฬา
เป็ นต้น นั้นมีการปรับตัวลดลงมากที่สุด โดยลดลงถึงร้อยละ 8.8 (YoY)
- บริษัทญีป่ ุ่ นทีป่ ระกอบธุรกิจในประเทศไทยมีแผนทีจ่ ะปรั บขึน้ อัตราค่ าจ้ างในปี 2563 นี้
ผลการสารว ของบริ ษทั NNA JAPAN CO., LTD ผูซ้ ่ ึ งเป็ นบริ ษทั ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเศรษฐกิ
ของประเทศต่างๆ ในเอเชีย และเป็ นบริ ษทั ซึ่ งอยูใ่ นเครื อของสานักข่าว Kyodo หรื อที่รู้ กั กันในนามของ
Kyodo News ซึ่ งเป็ นสานักข่าวที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ได้ออกมาเปิ ดเผยเกี่ยวกับผลการสารว บริ ษทั ญี่ปุ่นที่
ประกอบธุ รกิ ในประเทศไทยเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราค่า า้ งในปี 2563 พบว่า บริ ษทั านวน 381 บริ ษทั
ากทั้งหมด 477 บริ ษทั หรื อคิดเป็ นร้อยละ 79.9 ากทั้งหมด ระบุวา่ ทางบริ ษทั มีแผนที่ ะปรับขึ้นอัตรา
ค่า า้ งในปี 2563 นี้ รวมถึงมีแผนที่ ะปรับเพิ่มในส่ วนของเงินโบนัสอีกด้วย ทั้งนี้เมื่อ าแนกดูตามประเภท
กลุ่มธุ รกิ แล้วพบว่า บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ การเงิน-การธนาคารรวมถึงสิ นเชื่อ มีแผนที่ ะปรับขึ้นอัตราค่า า้ ง
มากที่สุด โดยปรับเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 4.7 เท่ากับปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเปรี ยบเทียบ ากการปรับขึ้น
อัตราค่า า้ งปี ก่อนหน้า (YoY) ในทางกลับกันบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ รถยนต์-ชิ้นส่ วนอุปกรณ์รถยนต์ แม้วา่
ะมีแผนที่ ะปรับขึ้นอัตราค่า า้ งที่ร้อยละ 3.9 ในปี 2563 เช่นกันแต่ทว่าก็ยงั ถือว่า ปรับตัวลดลงเมื่อ
เปรี ยบเทียบ ากการปรับขึ้นอัตราค่า า้ งปี ก่อนหน้า คิดเป็ นที่ร้อยละ 0.4 (YoY) ตามมาด้วยบริ ษทั ใน
กลุ่มธุ รกิ Logistics ที่มีแผนที่ ะปรับขึ้นอัตราค่า า้ งที่ร้อยละ 3.1 แต่ทว่าก็ยงั ถือว่าปรับตัวลดลงเมื่อ
เปรี ยบเทียบ ากการปรับขึ้นอัตราค่า า้ งปี ก่อนหน้าเช่นกัน โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 0.5 (YoY) ทั้งนี้ อัตรา
ค่า า้ งที่ปรับขึ้นนั้น ะพิ ารณา ากปั ยั ต่างๆ อาทิเช่น ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานและอัตราเงินเฟ้อ
เป็ นต้น
ต ล า ด ก า ร เ งิ น

- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
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ในช่วงระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม 2563 ที่ผา่ นมา ดัชนีหลักทรัพย์ Nikkei 225 มีความเคลื่อนไหว
ปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันไปมาตลอดทั้งสัปดาห์ โดยในสัปดาห์น้ ีดชั นีหลักทรัพย์ฯ อยูใ่ นช่วงระหว่าง
22,977.75 ุด – 23,379.40 ุด โดยในวัน นั ทร์ที่ 27 มกราคม ดัชนีหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลง ากวันศุกร์
สัปดาห์ก่อนหน้า 483.67 ุด เท่ากับมาอยูท่ ี่ 23,343.51 ุด และยังปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปถึงวันอังคารที่ 28
มกราคม โดยปรับตัวลดลง 127.80 ุด มาอยูท่ ี่ 23,215.71 ุด สาเหตุเนื่อง ากนักลงทุนต่างรู ้สึกมีความวิตก
กังวลว่า การแพร่ ระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิด ากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ใน ีน ะส่ งผล
กระทบต่อเศรษฐกิ ทัว่ โลก นักลงทุน ึงพากันเทขายหุ น้ ทาให้ดชั นีหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลง โดยกลุ่มหุ น้ ที่
ปรับตัวลดลงในช่วง 2 วันนี้ได้แก่ หุ น้ กลุ่มสายการบิน, หุ น้ กลุ่มขนส่ งทางทะเลและหุ น้ กลุ่มเหมืองแร่ ต่อมา
ในวันพุธที่ 29 มกราคม ดัชนีหลักทรัพย์ฯ กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น 163.69 ุด มาอยูท่ ี่ 23,379.40 ุด เนื่อง าก
นักลงทุนเข้าทาการซื้ อหุ น้ คืนหลัง ากที่ปรับตัวลดลงเป็ นอย่างมากในช่วงที่ผา่ นมา ทั้งนี้กลุ่มหุ น้ ที่ปรับตัวขึ้น
ในวันนี้ได้แก่ หุ น้ กลุ่มขนส่ งทางบกและหุ น้ กลุ่มกระดาษและเยือ่ กระดาษ แต่ทว่าพอเข้าสู่ วนั พฤหัสบดีที่ 30
มกราคม ดัชนีหลักทรัพย์ฯ กลับปรับตัวลดลงอีกครั้ง โดยปรับตัวลดลงมากถึง 401.65 ุด มาอยูท่ ี่ 22,977.75
ุด โดยเป็ นระดับปิ ดที่ต่าที่สุดในรอบ 3 เดือน อันเป็ นผล ากแรงเทขายหุ น้ อย่างหนัก ท่ามกลางความวิตก
เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่พบผูต้ ิดเชื้อและยอด านวนผูเ้ สี ยชีวติ
ที่มีเพิ่มขึ้นเป็ นอย่างมากทัว่ โลก ทาให้นกั ลงทุนหันเข้าซื้ อสิ นทรัพย์อย่างอื่นที่ดูมีความปลอดภัยมากกว่าหุ น้
เช่น เงินสกุลเยน ึงทาให้เงินสกุลเยนปรับตัวแข็งค่าเพิ่มขึ้นในวันนี้ ทั้งนี้กลุ่มหุ น้ ที่ปรับตัวลดลงในวันนี้
ได้แก่ หุ น้ กลุ่มเครื่ องใช้ไฟฟ้าและหุ น้ กลุ่มเครื่ อง กั ร แต่อย่างไรก็ตามในวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม ดัชนี
หลักทรัพย์กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยเพิ่มขึ้น 227.43 ุด มาอยูท่ ี่ 23,205.18 ุด เนื่อง ากนักลงทุน
ขานรับความหวังที่วา่ รัฐบาลของหลายประเทศ ะร่ วมมือกันในการต่อสู ้กบั เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 หลัง ากที่องค์การอนามัยโลก หรื อ World Health Organization (WHO) ประกาศให้ไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 เป็ นภาวะฉุ กเฉิ นด้านสาธารณสุ ขของโลก นักลงทุน ึงกลับเข้ามาซื้ อหุ น้ อีกครั้ง ึงส่ งผลทา
ให้ดชั นีหลักทรัพย์ฯ ปิ ดปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้กลุ่มหุ น้ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันนี้ได้แก่ หุ น้ กลุ่มเวชภัณฑ์และหุ น้
กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์
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ในช่วงระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม 2563 ที่ผา่ นมา อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลเยนต่อดอลลาร์
สหรัฐนั้น เงินสกุลเยนปรับตัวแข็งค่าเพิ่มมากขึ้นและอ่อนค่าเพิ่มขึ้นสลับกันไปมาตลอดทั้งสัปดาห์ โดยอยู่
ในช่วงระหว่าง 108.93 - 109.08 เยน ต่อ ดอลลาร์ สหรัฐ โดยในวัน นั ทร์ ที่ 27 มกราคม เงินสกุลเยนปรับตัว
แข็งค่าเพิ่มขึ้น ากวันศุกร์ สัปดาห์ก่อนหน้า 0.62 เยน มาอยูท่ ี่ 108.93 เยน ต่อ ดอลลาร์ สหรัฐ สาเหตุเนื่อง าก
นักลงทุนต่างรู ้สึกมีความวิตกกังวลว่า การแพร่ ระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิด ากเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 ใน ีน ะส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิ ทัว่ โลก รวมถึงกระทรวงพาณิ ชย์สหรัฐอเมริ กาได้ออกมา
รายงานเกี่ยวกับยอดการ าหน่ายขายบ้านใหม่ของเดือนธันวาคม 2562 ของสหรัฐฯ ว่าปรับตัวลดลงร้อยละ
0.4 เมื่อเปรี ยบเทียบ ากเดือนก่อนหน้า (MoM) มาสู่ ระดับ 694,000 ยูนิต ซึ่งเป็ นการปรับตัวลดลงเป็ นเดือนที่
3 แล้ว และยังสวนทางกับที่นกั วิเคราะห์ได้เคยคาดการณ์ไว้วา่ ะเพิ่มขึ้นสู่ ระดับ 730,000 ยูนิต ากเหตุการณ์
ต่างๆดังกล่าว นักลงทุน ึงพากันเข้าซื้ อสิ นทรัพย์ที่ดูมีความปลอดภัยมากกว่า ซึ่ งก็คือเงินสกุลเยน มากกว่า
เข้าซื้ อเงินสกุลสหรัฐ ึงทาให้เงินสกุลเยนปรับตัวแข็งค่าเพิ่มขึ้นในวันนี้ แต่ทว่าในวันอังคารที่ 28 มกราคม
ไป นถึงวันพุธที่ 29 มกราคม เงินสกุลกับมาปรับตัวอ่อนค่าเพิ่มขึ้น โดยมาอยูท่ ี่ 108.98 เยน และ 109.08 เยน
ต่อ ดอลลาร์ สหรัฐ ตามลาดับ เนื่อง ากข้อมูลเกี่ยวกับยอดสั่งซื้ อสิ นค้าคงทนของสหรัฐฯ ของเดือนธันวาคม
2562 ออกมาเป็ นที่น่าพอใ โดยกระทรวงพาณิ ชย์สหรัฐฯ ได้ออกมาเปิ ดเผยว่า ยอดสั่งซื้ อสิ นค้าคงทนของ
สหรัฐฯ เช่น เครื่ องบิน,รถยนต์และเครื่ อง กั รขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.4 (MoM)หลัง ากที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.1 (MoM) ในเดือนพฤศ ิกายน 2562 ที่ผา่ นมา ด้วยเหตุน้ ี
นักลงทุน ึงเข้าซื้ อเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐมากกว่าเงินสกุลเยน ึงทาให้เงินสกุลเยนปรับตัวอ่อนค่าเพิ่มขึ้น
ในช่วง 2 วันนี้ แต่ทว่าในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม เงินสกุลเยนกลับมาแข็งค่าเพิ่มขึ้น โดยมาอยูท่ ี่ 108.95
เยน ต่อ ดอลลาร์ สหรัฐ การที่เงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าเพิ่มขึ้นในวันนี้ เนื่อง ากคณะกรรมการกาหนด
นโยบายการเงิน หรื อ Federal Open Market Committee (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรื อ FED ได้มี
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มติเป็ นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับร้อยละ 1.50 - 1.75 ในการประชุมที่มีข้ ึนเมื่อวานนี้
โดยเป็ นไปตามที่ตลาดได้เคยคาดการณ์ไว้ หลัง ากที่ได้คงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งที่แล้ว และ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน 3 ครั้งในปี ที่แล้ว รวมถึงการที่สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของ
สหรัฐ หรื อ National Association of Realtors (NAR) ได้ออกมาเปิ ดเผยเกี่ยวกับข้อมูลดัชนีการทาสัญญา
ขายบ้านที่รอปิ ดการขาย (Pending Home Sales) ของเดือนธันวาคม 2562 ของสหรัฐฯ ว่าลดลงร้อยละ 4.9
(MoM) สวนทางกับที่นกั วิเคราะห์คาดการณ์ไว้วา่ ะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (MoM) รวมถึงความวิตกกังวลที่มี
เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่พบผูต้ ิดเชื้อและยอด านวนผูเ้ สี ย
ชีวติ ที่ได้มีเพิ่มขึ้นเป็ นอย่างมากทัว่ โลก ทาให้นกั ลงทุน ึงเลือกที่ ะหันเข้าซือ้ สิ นทรัพย์ที่ดูมีความปลอดภัย
มากกว่าเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ งก็คือเงินสกุลเยน ึงทาให้เงินสกุลเยนปรับตัวแข็งค่าเพิ่มขึ้นในวันนี้ แต่
ทว่าในวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม เงินสกุลเยนกลับมาปรับตัวอ่อนค่าเพิ่มขึ้น โดยมาอยูท่ ี่ 109.03 เยน ต่อ ดอลลาร์
สหรัฐ เนื่อง ากนักลงทุนขานรับความหวังที่วา่ รัฐบาลของหลายประเทศ ะร่ วมมือกันในการต่อสู ้กบั เชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หลัง ากที่องค์การอนามัยโลก หรื อ World Health Organization (WHO)
ประกาศให้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็ นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุ ขของโลก รวมถึงการที่
กระทรวงพาณิ ชย์สหรัฐฯ ได้ออกมาเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี ราคาการใช้ ่ายเพื่อการบริ โภคส่ วนบุคคล
(PCE) ของเดือนธันวาคม 2562 ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 (MoM) ซึ่ งเป็ นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด
นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ที่ผา่ นมา ากเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าว นักลงทุน ึงกลับเข้ามาซื้ อและถือเงิน
สกุลดอลลาร์ สหรัฐมากกว่าเงินสกุลเยน ึงทาให้เงินสกุลเยนปรับตัวอ่อนค่าเพิ่มมากขึ้นในวันนี้
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