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ป ร ะ เ ด็ น ข่ า ว สา คั ญ
- รัฐบาลญีป่ นเตรี
ยมลดประมาณการรายได้ จากการจัดเก็บภาษีลงในปี งบประมาณ 2562
ุ่
สำนักงำน Jiji ได้รำยงำนว่ำรัฐบำลญี่ปุ่นได้เตรี ยมที่จะลดประมำณกำรรำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีใน
ปี งบประมำณ 2562 (1 เมษำยน 2562 – 31 มีนำคม 2563) ลงประมำณ 1 – 2 ล้ำนล้ำนเยน จำกเดิมที่ประมำณ
กำรไว้วำ่ จะมีรำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีอยูท่ ี่ 62,495 พันล้ำนเยน อันเป็ นผลมำจำกรำยได้จำกภำษีเงินได้นิติ
บุคคลที่ลดลง จำกกำรส่ งออกที่ปรับตัวลดลงจำกผลกระทบของสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริ กำกับจีน
รวมทั้งกำรปรับขึ้นอัตรำภำษีผบู ้ ริ โภคเมื่อวันที่ 1 ตุลำคมที่ผำ่ นมำ ก็คำดว่ำจะทำให้กำรใช้จ่ำยส่ วนบุคคล
ลดลงอันจะส่ งผลต่อรำยได้จำกภำษีผบู ้ ริ โภคไม่เพิ่มขึ้นมำกตำมที่คำดกำรณ์ ซึ่ งจะทำให้รัฐบำลญี่ปุ่นจะต้อง
ออกพันธบัตรรัฐบำลเพิ่มขึ้นจำกเดิมเพื่อทำกำรกูย้ ืมเงินมำชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ ทั้งนี้ รำยได้จำกกำร
จัดเก็บภำษีในช่วง 6 เดือนแรกของปี งบประมำณ 2562 (เมษำยน – กันยำยน 2562) มียอดอยูท่ ี่ 16,696.6
พันล้ำนเยน ลดลงจำกช่วงเดียวกันในปี ก่อนหน้ำคิดเป็ นร้อยละ 4.6
- Yahoo Japan และ Line ประกาศควบรวมการดาเนินธุรกิจเข้ าด้ วยกัน
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2562 บริ ษทั Z Holdings Corp., อันเป็ นบริ ษทั แม่ของบริ ษทั Yahoo Japan
Corps. และบริ ษทั Line Corp. ได้ประกำศว่ำทั้ง 2 บริ ษทั ได้ตกลงที่จะทำกำรควบรวมกำรดำเนินธุ รกิจเข้ำ
ด้วยกันอันจะทำให้กลำยเป็ นกลุ่มผูใ้ ห้บริ กำรอินเทอร์ เน็ตรำยใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นจำกฐำนลูกค้ำประมำณ 100
ล้ำนรำย และใน ปี งบประมำณ 2561 (1 เมษำยน 2561-31 มีนำคม 2562) ทั้ง 2 บริ ษทั มียอดขำยรวมอยูท่ ี่
1,160,000 ล้ำนเยน มำกกว่ำ Rakuten Inc. ที่มียอดขำยอยูท่ ี่ 1,100,000 ล้ำนเยน โดย SoftBank Corp., ซึ่งเป็ น
บริ ษทั แม่ของ Z Holdings Corp., และบริ ษทั Naver Corp., อันเป็ นบริ ษทั แม่ของ Line Corp., จะทำกำรจัดตั้ง
บริ ษทั โดยถือหุน้ ฝ่ ำยละครึ่ งโดย Z Holdings Corp., จะอยูภ่ ำยใต้บริ ษทั ใหม่น้ ีและ Yahoo Japan Corps. และ
Line Corp. จะดำเนินธุ รกิจในฐำนะบริ ษทั ลูกของ Z Holdings Corp., ทั้งนี้ SoftBank Corp., และ Naver Corp.,
จะทำกำรยืน่ คำเสนอซื้ อหุ น้ (tender offer) ของ Line Corp., ทั้งหมดโดยคำดว่ำจะมีมูลค่ำประมำณ 340,000
ล้ำนเยน และเมื่อเสร็ จสิ้ นกำรเสนอซื้ อแล้วก็จะทำกำรนำ Line Corp., ออกจำกกำรเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์โตเกียว กำรควบรวมกิจกำรครั้งนี้มีเป้ ำหมำยเพื่อเพิ่มสัดส่ วนกำรให้บริ กำรในญี่ปุ่นและขยำย
ขอบเขตกำรให้บริ กำรในภูมิภำคเอเชียและตลำดโลกต่อไป ทั้งนี้ กำรควบรวมกิจกำรครั้งนี้คำดว่ำจะได้รับ
ควำมเห็นชอบจำก Japan Fair Trade Commission และดำเนินกำรแล้วเสร็ จภำยในเดือนตุลำคม 2563

- ประชาชนญีป่ ุ่ นเห็นว่ารายได้ จากการทางานเป็ นแหล่งรายได้ สาคัญเพื่อใช้ ในการครองชีพหลังจาก
เกษียณอายุเพิม่ ขึน้
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2562 Central Council for Financial Service Information ได้เปิ ดเผยผลกำร
สำรวจเกี่ยวกับรำยได้ของประชำชนญี่ปุ่นหลังเกษียณอำยุพบว่ำ ครอบครัวที่มีประชำกรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
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เห็นว่ำรำยได้จำกกำรทำงำนเป็ นแหล่งรำยได้สำคัญเพื่อใช้ในกำรครองชีพหลังจำกเกษียณอำยุคิดเป็ นร้อยละ
48.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 จำกปี ก่อนหน้ำ โดยครอบครัวญี่ปุ่นร้อยละ 79.1 ยังเห็นว่ำรำยได้จำกระบบ
ประกันสังคมยังเป็ นแหล่งรำยได้สำคัญเพื่อใช้ในกำรครองชีพหลังเกษียณอำยุ ในขณะที่แหล่งรำยได้
สำคัญอันดับที่ 3 มำจำกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริ ษทั กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอกชนและกำรประกันคิด
เป็ นร้อยละ 38.4 ทั้งนี้ ผลกำรสำรวจดังกล่ำวแสดงถึงควำมกังวลของประชำชนญี่ปุ่นว่ำรำยได้จำกระบบ
ประกันสังคมเพียงอย่ำงเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อกำรดำรงชีวติ หลังเกษียณซึ่ งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ
Financial Services Agency ที่เปิ ดเผยเมื่อต้นปี ที่ผำ่ นมำว่ำนอกเหนือจำกรำยได้จำกระบบประกันสังคมแล้ว
ประชำกรญี่ปุ่นจำเป็ นต้องมีเงินออมอีกประมำณ 20 ล้ำนเยนต่อคน จึงจะเพียงพอต่อกำรดำรงชีวติ หลัก
เกษียณอำยุ
- สภาผู้แทนราษฎรญีป่ ุ่ นให้ ความเห็นชอบต่ อความตกลงการค้ าระหว่ างสหรัฐอเมริกาและญีป่ นุ่
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562 สภำผูแ้ ทนรำษฎรญี่ปุ่นให้ควำมเห็นชอบต่อควำมตกลงกำรค้ำ
ระหว่ำงสหรัฐอเมริ กำและญี่ปุ่นที่ได้ลงนำมไปเมื่อเดือนตุลำคมที่ผำ่ นมำ โดยภำยใต้ควำมตกลงดังกล่ำว
ญี่ปุ่นจะทำกำรลดอัตรำภำษีนำเข้ำสิ นค้ำจำกสหรัฐฯ รวมถึงสิ นค้ำเนื้อหมูและเนื้อวัวเหลือเทียบเท่ำกับอัตรำ
ภำษีภำยใต้ Trans-Pacific Partnership Free Trade Agreement ในขณะที่สหรัฐฯ จะทำกำรลดอัตรำภำษีนำเข้ำ
สิ นค้ำอุตสำหกรรมจำกญี่ปุ่นแต่ยงั ไม่มีควำมชัดเจนในกำหนดเวลำสำหรับกำรลดอัตรำภำษีนำเข้ำสำหรับ
สิ นค้ำรถยนต์และชิ้นส่ วนรถยนต์ ทั้งนี้ รัฐบำลญี่ปุ่นตั้งเป้ ำที่นำควำมตกลงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และญี่ปุ่น
ที่สภำผูแ้ ทนรำษฎรญี่ปุ่นให้ควำมเห็นชอบแล้วเสนอต่อวุฒิสภำเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบภำยในวันที่ 9
ธันวำคม 2562 และให้มีผลบังคับใช้ภำยในเดือนมกรำคม 2563
- ผู้ว่าการธนาคารแห่ งประเทศญีป่ ุ่ นยอมรั บว่ ามีโอกาสน้ อยมากทีจ่ ะบรรลุเป้ าหมายอัตราเงินเ้้ อร้ อยละ 2
ภายในปี 2564
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562 นำย Haruhiko Kuroda ผูว้ ำ่ กำรธนำคำรแห่งประเทศญี่ปนุ่ (Bank of
Japan: BOJ) ได้กล่ำวในกำรบรรยำยสรุ ปรำยงำนนโยบำยกำรเงินต่อคณะกรรมำธิ กำรกำรเงินของวุฒิสภำ
ญี่ปุ่นว่ำ BOJ เห็นว่ำมีโอกำสน้อยมำก (extremely slim) ที่จะบรรลุเป้ำหมำยอัตรำเงินเฟ้อร้อยละ 2 ภำยใน
สิ้ นปี งบประมำณ 2564 (สิ้ นสุ ด 31 มีนำคม 2565) ตำมที่ได้ต้ งั เป้ ำหมำยไว้ ทั้งนี้ ในรำยงำนรำยไตรมำสของ
BOJ ที่เปิ ดเผยเมื่อเดือนตุลำคม 2562 BOJ ได้คำดกำรณ์วำ่ อัตรำกำรเพิ่มต่อปี ของดัชนีรำคำผูบ้ ริ โภคพื้นฐำน
(core consumer price index: core CPI) ภำยใน 3 ปี ข้ำงหน้ำจนถึงสิ้ นปี งบประมำณ 2564 ยังอยูใ่ นระดับต่ำ
กว่ำร้อยละ 2 โดย BOJ คำดกำรณ์วำ่ core CPI ณ สิ้ นปี งบประมำณ 2564 จะอยูท่ ี่ระดับร้อยละ 1.5 ทั้งนี้ ผูว้ ำ่
กำร BOJ ยังได้กล่ำวว่ำ BOJ พร้อมที่จะใช้มำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจเพิ่มเติมทันทีที่เห็นว่ำกำรเพิ่มขึ้นของ
core CPI มีกำรชะลอตัวลง
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ดั ช นี เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
- ญีป่ ุ่ นมีการส่ งออกในเดือนตุลาคม 2562 ลดลงคิดเป็ นสั ดส่ วนมากทีส่ ุ ดในรอบ 3 ปี
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 กระทรวงกำรคลังญี่ปุ่นได้เปิ ดเผยข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นเบื้องต้นของ
เดือนตุลำคม 2562 พบว่ำญี่ปุ่นมีมูลค่ำกำรส่ งออกอยูท่ ี่ 6.58 ล้ำนล้ำนเยน ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบจำกช่วงดือน
เดียวกันของปี ก่อนหน้ำ คิดเป็ นร้อยละ 9.2 (YoY) มำกกว่ำผลกำรสำรวจควำมเห็นของนักเศรษฐศำสตร์ของ
สำนักข่ำว Reuters ว่ำจะลดลงที่ร้อยละ 7.6 (YoY) และเป็ นกำรปรับตัวลดลงมำกที่สุดในรอบ 3 ปี อันเป็ นผล
มำจำกกำรลดลงของกำรส่ งออกรถยนต์และเครื่ องยนต์ของเครื่ องบินไปยังสหรัฐอเมริ กำ และกำรส่ งออก
สิ นค้ำพลำสติกไปยังจีนทำให้ญี่ปุ่นมีกำรส่ งออกลดลงเมื่อคิดเป็ นรำยปี ลดลงติดต่อกัน 11 เดือนแล้ว สำหรับ
กำรนำเข้ำนั้นมีมูลค่ำอยูท่ ี่ 6.56 ล้ำนล้ำนเยน ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 14.8 (YoY) ต่ำกว่ำที่นกั เศรษฐศำสตร์
คำดกำรณ์ไว้ที่ร้อยละ 16 (YoY) อันเป็ นผลมำจำกรำคำน้ ำมันที่ลดลงและกำรเพิม่ ขึ้นของอัตรำภำษีผบู ้ ริ โภค
ส่ งผลให้ญี่ปุ่นมีกำรเกิดดุลกำรค้ำทั้งสิ้ น 17.3 พันล้ำนเยน อันเป็ นกำรเกินดุลกำรค้ำเป็ นครั้งแรกในรอบ 4
เดือนแต่ก็ยงั ต่ำกว่ำที่มีกำรคำดกำรณ์วำ่ จะเกินดุลกำรค้ำที่ 300 พันล้ำนเยน
- ญีป่ ุ่ นมีมูลค่ าคาสั่ งซื้อเครื่ องมือเครื่ องจักร (Machine tool) ในเดือนดุลาคม 2562 ลดลงถึงร้ อยละ 37.4 เมื่อ
เปรียบเทียบจากช่ วงเดือนเดียวกันของปี ก่อนน้ า (YoY)
Japan Machine Tool Builders’ Association ได้เปิ ดเผยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 ว่ำมูลค่ำคำสั่ง
ซื้ อเครื่ องมือเครื่ องจักร (Machine tool) ในเดือนดุลำคม 2562 ของญี่ปุ่นมีมูลค่ำอยูท่ ี่ 874,500 ล้ำนเยน ลดลง
เมื่อเปรี ยบเทียบจำกช่วงเดือนเดียวของปี ก่อนหน้ำคิดเป็ นร้อยละ 37.4 (YoY) อันเป็ นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ
9 ปี หรื อนับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2553 ที่มีมูลค่ำคำสั่งซื้ ออยูท่ ี่ 802,300 ล้ำนเยนและเป็ นกำรลดลงติดต่อกัน 13
เดือนแล้ว โดยเป็ นผลมำจำกควำมตึงเครี ยดของสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริ กำและจีน และควำมไม่
แน่นอนของกำรที่องั กฤษจะออกจำกกำรเป็ นสมำชิกของสหภำพยุโรป ส่ งผลให้มูลค่ำคำสั่งซื้ อเครื่ องมือ
เครื่ องจักรจำกต่ำงประเทศลดลงถึงร้อยละ 34.1 (YoY) มำอยูท่ ี่ 540,300 ล้ำนเยน
- Supermarkets ในญีป่ ุ่ นมียอดจาหน่ ายสิ นค้ าในเดือนตุลาคม 2562 ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 4.1 เมื่อ
เปรียบเทียบจากช่ วงเดือนเดียวกันของปี ก่อนหน้ า (YoY)
Japan Chain Stores Association ได้เปิ ดเผยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 ถึงข้อมูลกำรจำหน่ำย
สิ นค้ำของ Supermarkets ในญี่ปุ่นในเดือนตุลำคมว่ำ ยอดจำหน่ำยสิ นค้ำของ Supermarkets จำนวน 10,522
แห่งจำก 55 บริ ษทั มีมูลค่ำอยูท่ ี่ 975,100 ล้ำนเยน ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบจำกช่วงเดือนเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ
คิดเป็ นร้อยละ 4.1 (YoY) อันเป็ นผลมำจำกกำรปรับขึ้นอัตรำภำษีผบู ้ ริ โภคตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม ทำให้
ประชำชนได้ทำกำรซื้ อสิ นค้ำไปก่อนแล้ว นอกจำกนี้ ยอดจำหน่ำยสิ นค้ำในเขตภูมิภำค Kanto ก็ได้ลดลงจำก
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ผลกระทบของพำยุไต้ฝนลู
ุ่ กที่ 19 ที่พดั ผ่ำนทำให้ประชำชนหันไปทำกำรซื้ อสิ นค้ำจำกร้ำนสะดวกซื้ อแทน
เนื่องจำกมีสำขำอยูท่ วั่ ไป
- ดัชนีราคาผู้บริโภคพืน้ ฐาน (Core Consumer Price Index) ญีป่ ุ่ นในเดือนตุลาคม 2562 เพิม่ ขึน้ ร้ อยละ 0.4
เมื่อเปรียบเทียบจากช่ วงเดือนเดียวกันของปี ก่อนหน้ า (YoY)
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2562 สำนักงำนคณะรัฐมนตรี ได้เปิ ดเผยข้อมูลดัชนีรำคำผูบ้ ริ โภคพื้นฐำน
(Core Consumer Price Index: Core CPI) ญี่ปุ่นในเดือนตุลำคม 2562 ว่ำ ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ (YoY) ทั้งนี้ หำกนำผลของกำรปรับขึ้นอัตรำภำษีผบู ้ ริ โภค
ที่เริ่ มเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2562 และผลของนโยบำยสนับสนุนบุตรออก Core CPI ในเดือนตุลำคม จะลดลง
เหลือเพียงร้อยละ 0.2 ซึ่ งห่ำงไกลจำกเป้ ำหมำยเงินเฟ้อของธนำคำรแห่งประเทศญี่ปุ่น (Bank of Japan: BOJ)
ที่ต้ งั ไว้ร้อยละ 2 โดยนำย Yasunari Ueno ซึ่งเป็ น Chief Market Economist จำก Mizuho Securities ได้แสดง
ควำมเห็นว่ำ จำกตัวเลขดังกล่ำวจะกดดันให้ BOJ จะต้องดำเนินนโยบำยกำรเงินแบบผ่อนคลำยต่อไป ซึ่งนำย
Ueno ยังได้มีควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำแทบจะเป็ นไปไม่ได้ในกำรที่ญี่ปุ่นจะมีอตั รำเงินเฟ้อได้ถึงร้อยละ 2
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