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ป ร ะ เ ด็ น ข่ า ว สา คั ญ
- คณะรัฐมนตรีญปี่ ุ่ นมีมติเห็นชอบร่ างกฎหมายขยายอายุเกษียณเป็ น 70 ปี
คณะรัฐมนตรี ญี่ปุ่นในการประชุมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบร่ างกฎหมายใน
การที่จะขยายอายุเกษียณเป็ น 70 ปี โดยร่ างกฎหมายฯ นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจ้างแรงงานผูส้ ู ง
อายุที่ยงั ประสงค์จะทางานและยังเป็ นการช่วยลดภาระระบบประกันสังคมของญี่ปุ่นที่กาลังประสบปั ญหา
ด้านงบประมาณจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วของประชากรผูส้ ู งอายุ สาหรับสาระสาคัญของร่ างกฎหมายฯ
ฉบับนี้อยูท่ ี่การกาหนดให้บริ ษทั ยกเลิกหรื อเลื่อนอายุการเกษียณทางานออกไป นอกจากนี้ ยังปรับปรุ งเรื่ อง
ผลประโยชน์ของลูกจ้างในกรณี ที่ทางานมากกว่า 1 แห่ง ให้สามารถรับผลประโยชน์ได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้
รัฐบาลญี่ปุ่นจะนาเสนอร่ างกฎหมายฯ ดังกล่าวต่อสภาผูแ้ ทนราษฎรในการประชุมสมัยสามัญโดยหากได้รับ
ความเห็นชอบก็จะเริ่ มใช้ต้ งั แต่เดือนเมษายน 2564 เป็ นต้นไป
- รัฐบาลญีป่ นมี
ุ่ แผนทีจ่ ะขยายระยะเวลาการขายหุ้นของ Japan Post Holding Co. ออกไปอีก 5 ปี
สานักข่าว Jiji ได้รายงานเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะขยายระยะเวลา
การขายหุน้ ของ Japan Post Holding Co. ออกไปอีก 5 ปี จากเดิมที่กาหนดไว้ในช่วงปี งบประมาณ 2565 ทั้งนี้
รายได้จากการขายหุน้ ของ Japan Post Holding Co. จะถูกนาไปใช้เพื่อถ่ายถอนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้
ออกมาเพื่อระดมทุนไปก่อสร้างฟื้ นฟูจากภัยพิบตั ิแผ่นดินไหวเมื่อเดือนมีนาคม 2554 โดยรัฐบาลหวังว่าจะมี
รายได้จากการขายหุน้ ของ Japan Post Holding Co. ที่ประมาณ 1.2 ล้านล้านเยน
- นายกรัฐมนตรีญปี่ ุ่ นได้ สั่งการให้ คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นทุกฝ่ ายต่ างเร่ งดาเนินมาตรการทีจ่ าเป็ น เพื่อบรรเทา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคปอดอักเสบทีเ่ กิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019
นายYasutoshi Nishimura รัฐมนตรี กระทรวงเศรษฐกิจ (Economic Revitalization) ของญี่ปุ่น
ได้ออกมาเปิ ดเผยต่อสื่ อมวลชนในวันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2563) ว่า นายShinzo Abe นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการ
ให้คณะรัฐมนตรี ญี่ปุ่นทุกฝ่ ายต่างเร่ งดาเนินมาตรการที่จาเป็ น เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ อัน
เนื่องมาจากการระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมาตรการ
เหล่านี้รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อนามาใช้ในเรื่ องดังกล่าว เนื่องจากมีความเสี่ ยงที่การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสจะส่ งผลกระทบต่อการบริ โภคและการท่องเที่ยวในประเทศ ดังนั้นต้องเฝ้าจับตาอย่าง
ระมัดระวัง ในส่ วนเรื่ องของการจัดแข่งขันกีฬา Olympic & Paralympic 2020 ที่กรุ ง Tokyo ซึ่งมีกาหนด
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 9 สิ งหาคม 2563 ที่จะถึงนี้น้ นั นายกรัฐมนตรี ญี่ปุ่นก็ได้ยนื ยันว่า
กาหนดการจัดงานแข่งขันกีฬาดังกล่าวจะยังคงจัดอยูไ่ ปตามเดิม ไม่มีการเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงการจัด
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ออกไป แม้วา่ จะเกิดการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กาลังแพร่ ระบาดอยูใ่ น
ขณะนี้ซ่ ึ งทาให้ทวั่ โลกต่างวิตกกังวลกันอยูก่ ็ตาม
ดั ช นี เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
- ยอดจานวนแรงงานชาวต่ างชาติทไี่ ด้ ทาการลงทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น ณ สิ้นเดือนตุลาคม2562 ปรับตัว
เพิม่ ขึน้ สู งถึงทีร่ ้ อยละ 13.6 เมื่อเปรียบเทียบจากช่ วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า (YoY)
กระทรวงสาธารณสุ ข แรงงาน และสวัสดิการสังคมของญี่ปุ่นได้ออกมาข้อมูลเกี่ยวกับจานวน
แรงงานชาวต่างชาติที่ได้ทาการลงทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น ณ สิ้ นเดือนตุลาคม 2562 ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 13.6 เมื่อเปรี ยบเทียบจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า (YoY) เท่ากับมีจานวนทั้งสิ้ นอยูท่ ี่ 1,658,804
คน นับเป็ นจานวนระดับที่สูงที่สุดเป็ นประวัติการณ์ ทั้งนี้จานวนแรงงานชาวต่างชาติในญี่ปุ่นได้ปรับตัว
เพิม่ ขึ้นติดต่อกันเป็ นปี ที่ 12 แล้ว สาเหตุเนื่องจากบริ ษทั และผูป้ ระกอบการญี่ปุ่นยังคงเผชิญกับปั ญหาสภาวะ
การขาดแคลนแรงงาน เนื่องด้วยประชากรผูส้ ู งอายุของประเทศมีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่จานวนเด็กเกิดใหม่
ปรับตัวลดลงเรื่ อยทุกปี ทั้งนี้เมื่อจาแนกดูตามสัญชาติของแรงงานชาวต่างชาติพบว่า แรงงานชาวจีนมีจานวน
มากที่สุด โดยคิดเป็ น 1 ใน 4 ของจานวนแรงงานชาวต่างชาติท้ งั หมด โดยมีจานวนอยูท่ ี่ 418,327 คน
ตามด้วยแรงงานชาวเวียดนามและแรงงานชาวฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่ งมีจานวนอยูท่ ี่ 401,326 คน และ 179,685 คน
ตามลาดับ ทั้งนี้จานวนแรงงานชาวจีนปรับตัวเพิม่ ขึ้นร้อยละ 7.5 (YoY) แรงงานชาวเวียดนามและแรงงาน
ชาวฟิ ลิปปิ นส์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 26.7 (YoY) และ 9.6 (YoY) ตามลาดับ
- Sharp Corporation ได้ ออกมาเปิ ดเผยว่ าบริษัทมียอดมูลค่ ากาไรสุ ทธิของกลุ่มในช่ วงระหว่ างเดือน
เมษายน - ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 5.244 หมื่นล้ านเยน เท่ ากับปรับตัวลดลงสู งถึงทีร่ ้ อยละ 16.9 เมื่อเปรียบเทียบ
จากช่ วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า (YoY)
Sharp Corporation ของญี่ปุ่นได้ออกมาเปิ ดเผยในวันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2563) ว่า ตัวบริ ษทั มียอด
มูลค่ากาไรสุ ทธิ ของกลุ่มในช่วง 9 เดือนแรกของปี งบประมาณ 2562 (เมษายน - ธันวาคม 2562) อยูท่ ี่ 5.244
หมื่นล้านเยน เท่ากับปรับตัวลดลงสู งถึงที่ร้อยละ 16.9 เมื่อเปรี ยบเทียบจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า
(YoY)เนื่องจากยอดการจาหน่ายขายโทรทัศน์และจอแสดงผลนั้นปรับตัวลดน้อยลง ในส่ วนของยอดมูลค่า
ผลกาไรจากการดาเนินงานโดยรวม (Operating Profit) ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยมาอยูท่ ี่ 6.638 หมื่นล้าน
เยน เท่ากับปรับตัวลดลงร้อยละ 2.7 (YoY) จากยอดขาย 1.76 ล้านล้านเยน ในส่ วนของปี งบการเงินซึ่ งจะ
สิ้ นสุ ดในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ทางบริ ษทั Sharp ได้คาดการณ์ไว้วา่ ยอดมูลค่ากาไรสุ ทธิ ของกลุ่ม
จะปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 7.8 มาอยูท่ ี่ 8 หมื่นล้านเยน และในส่ วนของยอดมูลค่าผลกาไรจากการดาเนินงาน
โดยรวมก็จะปรับตัวเพิ่มสู งขึ้นถึงที่ร้อยละ 18.8 มาอยูท่ ี่ 1 แสนล้านเยน แต่ทว่าได้ทาการปรับลดยอดขายลง
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เหลือเพียง 2.45 ล้านล้านเยน จากเดิมที่ได้เคยทาการคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ว่าจะมีมูลค่าอยู่
ที่ 2.65 ล้านล้านเยน

- นักวิเคราะห์ ได้ คาดการณ์ ว่าเศรษฐกิจญีป่ ุ่ นในไตรมาสที่ 3 ของปี งบประมาณ 2562 จะปรับตัวลดลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้ า
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สานักข่าว Jiji ได้เปิ ดเผยถึงผลสารวจความเห็นของสถาบันวิจยั
เศรษฐกิจจานวน 10 แห่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นในในไตรมาสที่ 3 ของปี งบประมาณ 2562 (ตุลาคม ธันวาคม 2562) พบว่าทุกสถาบันได้คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าโดย
มีความเห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ที่ปรับผลกระทบฤดูกาลออก
แล้วในไตรมาสที่ 3 ของปี งบประมาณ 2562 จะลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 3.6
ทั้งนี้ มาจากผลของการปรับขึ้นอัตราภาษีผบู ้ ริ โภคจากร้อยละ 8 เป็ นร้อยละ 10 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และ
พายุไต้ฝนลู
ุ่ กที่ 19 ที่พดั ผ่านประเทศญี่ปุ่นทาให้การใช้จ่ายภาคครัวเรื อนชะลอตัวลง
- สหภาพแรงงานของบริษัท Toyota Motor Corporations ได้ ออกมาเปิ ดเผยว่าทางสหภาพฯ กาลังวางแผน
ทีจ่ ะเรียกร้ องขอทาการปรับขึน้ เงินเดือนให้ กบั ลูกจ้ างโดยเฉลีย่ ที่ 10,100 เยน ในการเจรจาปรับขึน้ เงินเดือน
ประจาปี ช่ วงฤดูใบไม้ ผลิ 2563 ทีจ่ ะถึงนี้
สหภาพแรงงานของบริ ษทั Toyota Motor Corporations ได้ออกมาเปิ ดเผยว่าทางสหภาพฯ กาลัง
วางแผนที่จะเรี ยกร้องขอทาการปรับขึ้นเงินเดือนให้กบั ลูกจ้างโดยเฉลี่ยที่ 10,100 เยน ในการเจรจาปรับ
ขึ้นเงินเดือนประจาปี ช่วงฤดูใบไม้ผลิ 2563 ที่จะถึงนี้ แต่อย่างไรก็ตาม จานวนตัวเลขเงินดังกล่าวนั้นกลับ
ปรับตัวลดลง น้อยกว่าที่เคยตกลงกันไว้ในปี ที่แล้วที่ 10,700 เยน เนื่องจากทางสหภาพฯ เล็งเห็นว่า เศรษฐกิจ
โลกมี แนวโน้มที่ไม่ดีนกั เนื่องจากกาลังเผชิญกับความไม่แน่นอนต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น ปั ญหาการเมือง
ระหว่างสหรัฐอเมริ กาและอิหร่ านที่ยงั หาทางคลี่คลายไม่ได้ในขณะนี้ รวมถึงการแพร่ ระบาดของโรคปอด
อักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กาลังแพร่ ระบาดในจีนและประเทศอื่นทัว่ โลกทาให้
มีผตู ้ ิดเชื้อและผูเ้ สี ยชีวติ เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เป็ นต้น ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั มียอดผลกาไรปรับตัวลดลงได้ ทั้งนี้ใน
ส่ วนของเงินโบนัส ทางสหภาพฯ ได้เสนอเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.5 เดือน ปรับลดลงจากเดิมที่ 6.7 เดือนในปี ที่ผา่ นมา
ซึ่ งทางบริ ษทั ได้ยอมรับข้อเรี ยกร้องดังกล่าวนี้แล้ว ทั้งนี้ นโยบายของสหภาพฯ มักถูกใช้เป็ นตัวอย่างในการ
กาหนดแนวทางในการเจรจาปรับขึ้นเงินเดือนของลูกจ้างในบริ ษทั ต่างๆ ทัว่ ประเทศญี่ปุ่น
- Toyota Motor Corporation มีผลกาไรสุ ทธิในช่ วง 9 เดือนแรกของปี งบประมาณ 2562 เพิม่ ขึน้ ร้ อยละ 41
(YoY)
Toyota Motor Corporation ได้ออกมาเปิ ดเผยรายงานผลประกอบการในช่วง 9 เดือนแรกของ
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ปี งบประมาณ 2562 (เมษายน – ธันวาคม 2562) พบว่าบริ ษทั มียอดมูลค่ากาไรสุ ทธิ ของกลุ่มเพิ่มขึ้นร้อยละ
41 เมื่อเปรี ยบเทียบจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า (YoY) มาอยูท่ ี่ 2 ล้านล้านเยน โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.6 (YoY) มาอยูท่ ี่ 22.8 ล้านล้านเยน ทาให้ Toyota Motor Corporation ได้ปรับการคาดการณ์ผล
การประกอบการของบริ ษทั ในปี งบประมาณ 2562 (เมษายน 2562 - มีนาคม 2563) ใหม่ โดยคาดการณ์วา่ จะ
มียอดมูลค่าผลกาไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ 2.35 ล้านล้านเยน จากเดิมที่คาดการณ์ไว้อยูท่ ี่ 2.15 ล้านล้านเยน อันมีผลส่ วน
หนึ่งมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในส่ วนของยอดมูลค่าผลกาไรจากการดาเนินการโดยรวม
(Operating Profit) คาดการณ์วา่ จะอยูท่ ี่ 2.5 ล้านล้านเยน จากเดิมที่คาดการณ์ไว้วา่ จะอยูท่ ี่ 2.4 ล้านล้านเยน
ในขณะที่ยอดขายนั้นยังคาดการณ์ไว้วา่ จะยังคงเหมือนเดิมคืออยูท่ ี่ 29.5 ล้านล้านเยน
ต ล า ด ก า ร เ งิ น
- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

ในช่วงระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผา่ นมา ดัชนีหลักทรัพย์ Nikkei 225 มีความ
เคลื่อนไหวปรับตัวลดลงในช่วงต้นของสัปดาห์ ก่อนที่จะกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงกลางของ
สัปดาห์ แต่ทว่าก็กลับมาปรับตัวลดลงอีกครั้งในช่วงปลายของสัปดาห์ โดยในสัปดาห์น้ ีดชั นีหลักทรัพย์ฯ
อยูใ่ นช่วงระหว่าง 22,971.94 จุด – 23,873.59 จุด โดยในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ดชั นีหลักทรัพย์ฯ ปรับตัว
ลดลงจากวันศุกร์ สัปดาห์ก่อนหน้า 233.24 จุด เท่ากับมาอยูท่ ี่ 22,971.94 จุดสาเหตุเนื่องมาจากนักลงทุนทา
การหลีกเลี่ยงการลงทุนในการซื้ อขายหุ น้ ต่างเนื่องจากเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงสู งท่ามกลางความวิตก
กังวลที่วา่ การแพร่ ระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจีนและ
หลายประเทศทัว่ โลกจะยังคงหาทางแก้ไขรับมือได้ยาก และอาจจะส่ งผลให้เศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัว
ลง ทั้งนี้กลุ่มหุ น้ ที่ปรับตัวลดลงในวันนี้ได้แก่ หุ น้ กลุ่มขนส่ งทางทะเลและหุ น้ กลุ่มขนส่ งทางอากาศ แต่ทว่า
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ตั้งแต่วนั อังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ - วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ ดัชนีหลักทรัพย์ฯ กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องติดต่อกัน โดยเพิ่มขึ้น 112.65 จุด, 234.97 จุด และ 554.03 จุด เท่ากับมาอยูท่ ี่ 23,084.59 จุด, 23,319.56
จุด และ 23,873.59 จุด ตามลาดับ โดยได้แรงหนุนปรับตัวเพิ่มขึ้นตามดัชนีดาวโจนส์ ตลาดหุ น้ นิวยอร์กของ
สหรัฐอเมริ กาที่ปิดปรับเพิ่มขึ้นกว่า 400 จุด รวมถึงรายงานข่าวที่ออกมาว่า ธนาคารกลางของจีนจะทาการเข้า
แทรกแซงตลาดการเงิน เพื่อทาการฟื้ นฟูความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน ซึ่ งรวมถึงการออกมาตราการกระตุน้
เศรษฐกิจ โดยทาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูส้ าหรับลูกค้าชั้นดีและปรับลดสัดส่ วนการกันสารองของ
สถาบันการเงิน ทั้งนี้กลุ่มหุ น้ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ได้แก่ หุ น้ กลุ่มเหมืองแร่ , หุ น้ กลุ่มขนส่ งทางอากาศ
และหุ น้ กลุ่มเวชภัณฑ์ แต่ทว่าพอเข้าสู่ วนั ศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ ดัชนีหลักทรัพย์ฯ กลับมาปรับตัวลดลงอีกครั้ง
โดยลดลง 45.65 จุด มาอยูท่ ี่ 23,827.98 จุด เนื่องจากนักลงทุนทาการเทขายหุ น้ ออกเพื่อทากาไร หลังจากที่หุน้
ต่างๆพากันปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็ นอย่างมากในช่วงที่ผา่ นมา ทั้งนี้กลุ่มหุ น้ ที่ปรับตัวลดลงในวันนี้ได้แก่ หุ น้ กลุ่ม
สิ่ งทอและหุ น้ กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ด
- อัตราแลกเปลีย่ นเงินเยน ต่ อ ดอลลาร์ สหรัฐ

ในช่วงระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผา่ นมา อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลเยนต่อดอลลาร์
สหรัฐนั้น เงินสกุลเยนปรับตัวแข็งค่าเพิ่มมากขึ้นในช่วงต้นของสัปดาห์ ก่อนที่จะกลับมาปรับตัวอ่อนค่า
เพิ่มขึ้นยาวต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ช่วงกลางของสัปดาห์ไปจนถึงช่วงปลายของสัปดาห์ ทั้งนี้เงินสกุลเยนอยู่
ในช่วงระหว่าง 108.52 - 109.89 เยน ต่อ ดอลลาร์ สหรัฐ โดยในวันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ เงินสกุลเยนปรับตัว
แข็งค่าเพิ่มขึ้นจากวันศุกร์ สัปดาห์ก่อนหน้า 0.51 เยน มาอยูท่ ี่ 108.52 เยน ต่อ ดอลลาร์ สหรัฐ สาเหตุเนื่องจาก
นักลงทุนพากันทาการเข้าซื้ อเงินสกุลเยนเนื่องจากเป็ นสิ นทรัพย์ที่ดูมีความปลอดภัยมากกว่าเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐ ท่ามกลางความกังวลต่อการแพร่ ระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
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2019 ในจีนและประเทศอื่นๆทัว่ โลก โดยนักวิเคราะห์ต่างออกมาเตือนว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 จะส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากกว่า SARS เนื่องจากขณะนี้จีนมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ข้ ึน
มากกว่าในช่วงที่เกิดการแพร่ ระบาดของโรค SARS ขณะที่มีการคาดการณ์วา่ เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 จะทาให้เศรษฐกิจจีนปรับตัวลดลงร้อยละ 1-3 ในไตรมาสแรกของปี นี้ แต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่วนั
อังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ เงินสกุลเยนกลับมาปรับตัวอ่อนค่าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อกัน โดยสาเหตุเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากผลการสารวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ
หรื อ Institute for Supply Management ISM) ที่ได้ออกมาเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี ภาคการผลิตของสหรัฐฯ
ของเดือนมกราคม 2563 ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสู่ ระดับ 50.9 ซึ่งเป็ นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2562 ที่ผา่ นมา และยังมากกว่าระดับ 47.8 ของเดือนธันวาคม 2562 ที่ผา่ นมาอีกด้วย โดยดัชนีภาคการผลิต
ของสหรัฐฯ ปรับฟื้ นตัวขึ้นหลังจากที่ปรับลดหดตัวติดต่อกันถึง 5 เดือนในช่วงที่ผา่ นมา รวมถึงข้อมูลจาก
กระทรวงพาณิ ชย์สหรัฐฯ ที่ได้ออกมาเปิ ดเผยว่า มูลค่ายอดคาสั่งซื้ อภาคโรงงานของสหรัฐฯ ของเดือน
ธันวาคม 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ซึ่ งเป็ นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2561
ที่ผา่ นมา ในขณะที่นกั วิเคราะห์ได้เคยคาดการณ์ไว้วา่ จะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.2 เท่านั้น และข้อมูลจาก
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ที่ได้ออกมาเปิ ดเผยว่า จานวนชาวอเมริ กนั ที่ยนื่ ขอสวัสดิการว่างงานในสัปดาห์ที่
ผ่านมา ปรับตัวลดลง 15,000 ราย มาอยูท่ ี่เพียง 202,000 ราย เท่านั้นซึ่ งเป็ นระดับที่ต่าที่สุดนับตั้งแต่เดือน
เมษายน 2562 ที่ผา่ นมา จากหลายเหตุการณ์ดงั กล่าว นักลงทุนมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กาลังปรับตัวไปใน
ทิศทางที่ดี จึงทาการเข้าซื้ อเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ มากกว่าเงินสกุลเยน เนื่องจากดูเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีความ
ปลอดภัยมากกว่าจึงทาให้เงินสกุลเยนปรับตัวอ่อนค่าเพิ่มขึ้นในช่วงหลายวันทาการนี้
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี และ 10 ปี
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ในช่วงระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผา่ นมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น
อายุ 2 ปี มีความเคลื่อนไหวอยูใ่ นช่วงระหว่าง -0.131 ถึง -0.65 ในส่ วนของอัตราผลตอบแทนฯ อายุ 10 ปี มี
ความเคลื่อนไหวอยูใ่ นช่วงระหว่าง -0.06 ถึง 0.049
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