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- ภาวะเศรษฐกิจ - 
 
ฐานเงิน เดือน ม.ค. ท าสถิติสูงสุด 2 เดือนติดต่อกัน 
 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) ได้ประกาศฐานเงิน (Monetary Base, ยอด
คงเหลือ ณ ปลายเดือน) ประจ าเดือน ม.ค. 2016 โดยมีมูลค่า 358.7612 ล้านล้านเยน (ประมาณ 108.31 ล้าน
ล้านบาท) เพ่ิมขึ้น 2.6276 ล้านล้านเยน (ประมาณ 7.93 แสนล้านบาท) เมื่อเทียบกับปลายเดือน ธ.ค. 2015 ซึ่ง
เป็นการเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 2 เดือนติดต่อกัน ทั้งยังเป็นสถิติที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วย เนื่องจาก 
BOJ ได้ซื้อพันธบัตรเป็นจ านวนมากจากสถาบันการเงิน ท าให้มูลค่าเงินฝากประจ าที่  BOJ เพ่ิมมูลค่าขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 มูลค่าเฉลี่ยของเดือน ม.ค. อยู่ที่ 355.1030 ล้านล้านเยน (ประมาณ 107.21 ล้านล้านบาท) ซึ่งเพิ่มข้ึนจาก
เดือน ม.ค. 2015 ร้อยละ 28.9 และเป็นการเพ่ิมขึ้น 11 เดือนติดต่อกัน เมื่อดูแยกประเภทแล้ว เงินฝากบัญชี
กระแสรายวันที ่BOJ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 41.0 มีมูลค่า 254.7249 ล้านล้านเยน (ประมาณ 76.90 ล้านล้านบาท) ยอด
การออกธนบัตรมีมูลค่า 95.6932 ล้านล้านเยน (ประมาณ 28.89 ล้านล้านบาท) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.2 และเหรียญ
กษาปณ์ที่ไหลเวียนอยู่ในตลาดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.7 คิดเป็นมูลค่า 4.6849 ล้านล้านเยน (ประมาณ 1.41 ล้านล้าน
บาท) 
*ฐานเงิน (Monetary Base) หมายถงึ มูลค่ารวมของเงินทั้งธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ไหลเวียนอยู่ในตลาด และเงินฝากในบัญชีกระแสรายวันของ
หน่ายงานทางการเงินฝากไว้กับธนาคารญี่ปุ่น 

จาก: หนังสือพิมพ ์Nikkei ฉบับออนไลน์ วันอังคารที ่2 กุมภาพันธ์ 2559  

 
2015 ญ่ีปุ่นส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 21% 
 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าอาหาร เกษตร/ป่าไม้/ประมง ประจ าปี 2015 ออกมา โดยมีมูลค่า 7.452 แสนล้านเยน (ประมาณ 
2.25 แสนล้านบาท) ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.8 เมื่อเทียบกับปี 2014 ซึ่งเป็นการท าลายสถิติ 3 ปีซ้อน เนื่องจากความ
นิยมอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศ และเงินเยนอ่อนค่า ท าให้รู้สึกว่าราคาถูกลง นอกจากนี้ การประเทศคู่ค้าผ่อนปรน
การจ ากัดการน าเข้าสินค้าเกษตรจากญี่ปุ่นก็ช่วยให้การส่งออกเพ่ิมข้ึนด้วย 
 ในปัจจุบัน ญี่ปุ่นก าลังผันตัวให้เป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญของโลก ซึ่งนับว่าเป็น
การเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง 
 เมื่อดูแยกตามประเทศ/ภูมิภาคส่งออกแล้ว ฮ่องกงเป็นอันดับ 1 ที่ 1.764 แสนล้านเยน (ประมาณ 5.33 
หมื่นล้านบาท) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.5 ตามด้วยสหรัฐอเมริกา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.9 มูลค่า 1.071 แสนล้านเยน 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากโอซากา 
(Weekly News from Osaka) 
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(ประมาณ 3.23 หมื่นล้านบาท) ไต้หวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.8 คิดเป็นมูลค่า 9.52 หมื่นล้านเยน (ประมาณ 2.87 
หมื่นล้านบาท) และจีน เกาหลีใต้ ตามล าดับ โดยร้อยละ 70 ของการส่งออกทั้งหมด เป็นประเทศในเอเชีย 
 เมื่อดูแยกตามสินค้า หอยเชลล์มีมูลค่าสูงที่สุดที่ 5.91 หมื่นล้านเยน (ประมาณ 1.78 หมื่นล้านบาท) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.3 โดยประเภทอาหารทะเล เช่น ปลาซาบะ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 55.4 คิดเป็นมูลค่า 1.79 หมื่นล้าน
เยน (ประมาณ 5.41 พันล้านบาท) ปลาบุริ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.2 คิดเป็นมูลค่า 1.38 หมื่นล้านเยน (ประมาณ 4.16 
พันล้านบาท) 
 ส าหรับสินค้าเกษตร/ปศุสัตว์นั้น แอปเปิ้ลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 55.0 คิดเป็นมูลค่า 1.34 หมื่นล้านเยน 
(ประมาณ 4.04 พันล้านบาท) เนื้อวัวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.6 คิดเป็นมูลค่า 1.10 หมื่นล้านเยน (ประมาณ 3.32 
พันล้านบาท) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทั้ง 2 สินค้าท ายอดเกิน 1 หมื่นล้านเยน 
 ทั้งนี ้จ านวนร้านอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศ ณ เดือน ก.ค. 2015 มี 89,000 ร้าน โดยอาหารญี่ปุ่นได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) ขององค์กรยูเนสโก เมื่อ
ปี 2013 
 หากเปรียบเทียบกับจ านวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ซึ่งมีจ านวนกว่า 30,000 ร้าน นับได้ว่า 
ประเทศญี่ปุ่นมีจ านวนร้านอาหารในต่างประเทศมากกว่าไทยถึง 2 เท่าตัว 

จาก: หนังสือพิมพ ์Nikkei ฉบับบ่ายประจ าวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 
 

- การลงทุนในไทยและเอเชีย - 
 
Kobelco ทุ่ม 2.83 พันล้าน ผลิตเส้นลวดเหล็กที่ไทย 
 Kobe Steel Co., Ltd. (Kobelco) จะออกทุนร้อยละ 50 ให้กับบริษัทลูกของ Millcon Steel Public 
Co., Ltd. ผู้ผลิตเหล็กของไทย ที่มีโรงงานผลิตเส้นลวดเหล็กอยู่ที่จังหวัดระยอง มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 2.83 พันล้าน
บาท เพ่ือรองรับความต้องการเส้นลวดเหล็กส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ที่คาดว่าจะเพ่ิมมากขึ้นใน
ระยะยาว โดยการผลิตในไทยนี้ จะท าให้บริษัทสามารถส่งมอบสินค้าให้กับผู้ผลิต/แปรรูปได้เร็วกว่าการส่งจาก
ญี่ปุ่นถึง 3 สัปดาห์ 
 ทั้งนี้ การผลิตนี้จะเป็นครั้งแรกท่ีบริษัทผลิตเหล็กของญี่ปุ่น ท าการผลิตเส้นลวดเหล็กในต่างประเทศ 
นับตั้งแต่ Kobelco ถอนธุรกิจจากสหรัฐฯ ในยุค 90 

จาก: หนังสือพิมพN์ikkei ฉบับประจ าวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 
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