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- ภาวะเศรษฐกิจ – 
 
Real GDP รายปี ญี่ปุ่นตกลง 1.4% 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีประกำศรำยงำนด่วน GDP ประจ ำไตรมำสเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2015 (ปรับตำม
ฤดูกำลแล้ว) โดยค่ำที่แท้จริงของ GDP (Real GDP) ทีไ่ม่รวมควำมผันผวนของค่ำครองชีพได้ลดลงร้อยละ 0.4 เมื่อ
เทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ ซึ่งเมื่อค ำนวณเป็นรำยปีแล้ว เป็นกำรลดลงร้อยละ 1.4 โดยเป็นกำรเติบโตแบบติดลบ
ครั้งแรกในรอบ 2 ไตรมำส เนื่องจำกกำรบริโภคส่วนบุคคลหดตังลง เนื่องจำกอำกำศอบอุ่นท ำให้สินค้ำเครื่องนุ่งห่ม
ส ำหรับฤดูหนำวท ำยอดขำยได้ไม่ดี เป็นต้น นอกจำกนี้ กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้กำรส่งออกตกลงเป็น
ครั้งแรกในรอบ 2 ไตรมำส แสดงถึงสภำวะเศรษฐกิจที่ย่ ำอยู่กับที่มำอย่ำงต่อเนื่อง มีก ำลังกดให้ต่ ำลงหนักมำกข้ึน 
อัตราการเพ่ิม-ลดของ GDP เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ประจ าไตรมาสเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2015 
 Real GDP Nominal GDP 

 ต.ค.-ธ.ค. 2015 ก.ค.-ก.ย. 2015 ต.ค.-ธ.ค. 2015 ก.ค.-ก.ย. 2015 
GDP -0.4% +0.3% -0.3% +0.6% 
เทียบรำยป ี -1.4% +1.3% -1.2% +2.5% 
กำรบริโภคส่วนบุคคล -0.8% +0.4% -0.8% +0.5% 
กำรลงทุนด้ำนที่อยู่อำศัย -1.2% +1.6% -0.8% +1.6% 
กำรลงทุนด้ำนเครื่องจักรอุปกรณ ์ +1.4% +0.7% +1.2% +0.9% 
สต็อกภำคเอกชน -0.1% -0.2% -0.2% -0.2% 
กำรใช้จ่ำยของรัฐบำล +0.5% +0.2% +0.6% +0.3% 
กำรลงทุนด้ำนสำธำรณูปโภค -2.7% -2.0% -2.2% -1.8% 
กำรส่งออก -0.9% +2.6% -3.3% +2.8% 
กำรน ำเข้ำ -1.4% +1.3% -4.0% +0.7% 

จาก: หนังสือพิมพ์ Nikkei ฉบับบ่ายประจ าวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 

 
การสั่งซ้ือเครื่องจักร เดือน ธ.ค. 2015 เพิ่มขึ้น 4.2% 

 เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่ำนมำ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีประกำศสถิติกำรสั่งซื้อเครื่องจักร ซึ่งเป็นตัว
เลขที่แสดงแนวโน้มกำรลงทุนด้ำนเครื่องจักร/อุปกรณ์ของภำคเอกชนในช่วง 3-6 เดือนข้ำงหน้ำ โดยควำมต้องกำร
ในภำคเอกชน (ที่ไม่รวมอุตสำหกรรมต่อเรือและพลังงำนไฟฟ้ำ และเป็นตัวเลขปรับตำมฤดูกำลแล้ว) ประจ ำเดือน ธ.ค. 
2015 มีมูลค่ำ 8.066 แสนล้ำนเยน (ประมำณ 2.54 แสนล้ำนบำท) เพ่ิมขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ ร้อยละ 4.2 โดย
เป็นกำรเพ่ิมข้ึนครั้งแรกในรอบ 2 เดือน 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากโอซากา 
(Weekly News from Osaka) 

รวบรวมโดยส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ นครโอซำกำ 
13-19 กุมภำพันธ ์2559 
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 เมื่อดูแยกตำมประเภท มูลค่ำกำรสั่งซื้อจำกภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต อยู่ที่  3.269 แสนล้ำนเยน 
(ประมำณ 1.03 แสนล้ำนบำท) ลดลงร้อยละ 3.4 ซึ่งเป็นกำรลดลง 2 เดือน ติดต่อกัน โดยส ำนักฯ ได้คงกำร
ประเมินสถำนกำรณ์พ้ืนฐำนไว้ที่ “มีแนวโน้มฟ้ืนตัว” ทั้งนี้ 7 จำก 15 ประเภทอุตสำหกรรมเป็นลบ โดยมูลค่ำกำร
สั่งซื้อจำก “อุตสำหกรรมอ่ืนๆ” เช่น พลำสติก ยำง ลดลงอย่ำงมำกถึงร้อยละ 21.4 ด้ำนประเภทรถยนต์/ชิ้นส่วนก็
ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 2 เดือน ที่ร้อยละ 7.9 
 ด้ำนอุตสำหกรรมที่ไม่ใช่กำรผลิต ซึ่งไม่รวมกำรต่อเรือและกำรไฟฟ้ำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.5 คิดเป็นมูลค่ำ 4.753 
แสนล้ำนเยน (ประมำณ 1.49 แสนล้ำนบำท) โดยเป็นกำรเพ่ิมขึ้นครั้งแรกในรอบ 2 เดือน ทั้งนี้ 8 จำก 11 ประเภม
อุตสำหกรรมเป็นบวก 
 ส ำหรับมูลค่ำสั่งซื้อในไตรมำสเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2015 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.3 ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมขึ้นครั้งแรกในรอบ 2 ไตร
มำส และส ำหรับทั้งปี 2015 ก็เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 
 นอกจำกนี้ เมื่อสอบถำมผู้ผลิตเครื่องจักรถึงมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับสั่งในไตรมำสเดือน ม.ค.-มี.ค. 2016 พบว่ำ 
อุตสำหกรรมกำรผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.0 เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ และอุตสำหกรรมที่ไม่ใช่กำรผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
5.5 อย่ำงไรก็ตำม กำรสอบถำมดังกล่ำวจัดท ำขึ้น ณ ปลำยเดือน ธ.ค. 2016 จึงยังไม่รวมผลกระทบจำกรำคำหุ้นตก/เงิน
เยนแข็งค่ำ เนื่องจำกกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศจีน เป็นต้น ที่เกิดขึ้นหลังปีใหม่ ซึ่งนักเศรษฐศำสตร์ชี้ว่ำ 
“กำรปรับลดแผนกำรลงทุน โดยเฉพำะในอุตสำหกรรมกำรผลิต เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้” 

  จาก: หนังสือพิมพ ์Nikkei ฉบับออนไลน์ประจ าวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ ์2559 

 
ม.ค. 2016 ญี่ปุ่นส่งออกลดลง 4 เดือนติดต่อกัน 

เมื่อวันที่  18 ก.พ. ที่ผ่ำนมำ กระทรวงกำรคลังประกำศรำยงำนด่วนสถิติกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ประจ ำเดือน ม.ค. 2016 ออกมำ โดยญี่ปุ่นส่งออกลดลงร้อยละ 12.9 เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2015 คิดเป็นมูลค่ำ 
5.3516 ล้ำนล้ำนเยน (ประมำณ 1.68 ล้ำนล้ำนบำท) ซึ่งเป็นกำรลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำ
เป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน ทั้งยังเป็นกำรหดตัวที่สูงมำกในรอบ 6 ปี 3 เดือน นับตั้งแต่เดือน ต.ค. 2009 เนื่องมำจำก
กำรส่งออกไปยังเอเชียลดลงถึงร้อยละ 17.8 

ด้ำนกำรน ำเข้ำมีมูลค่ำ 5.9976 ล้ำนล้ำนเยน (ประมำณ 1.89 ล้ำนล้ำนบำท) ลดลงร้อยละ 18.0 ซึ่งเป็น
กำรลดลง 13 เดือนติดต่อกัน สำเหตุใหญ่มำจำกรำคำเชื้อเพลิงที่ตกลง  

ดังนั้น ญี่ปุ่นจึงขำดดุลกำรค้ำ 6.459 แสนล้ำนเยน (ประมำณ 2.03 แสนล้ำนบำท) ซึ่งเป็นกำรขำดดุลเป็น
ครั้งแรกในรอบ 2 เดือน 
สถิติการค้าระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นประจ าเดือน ม.ค. 2016 (หน่วย: 100 ล้านเยน) 
 มูลค่ำกำรส่งออก 

(เพิ่มลดเมื่อเทียบกับ ม.ค. 2015) 
มูลค่ำกำรน ำเข้ำ 

(เพิ่มลดเมื่อเทียบกับ ม.ค. 2015) 
ดุลกำรค้ำ 

(เพิ่มลดเมื่อเทียบกับ ม.ค. 2015) 
มูลค่ำรวมทั้งหมด 53,516 (-12.9%) 59,976 (-18.0%) -6,459 (-45.0%) 
สหรัฐอเมริกำ 11,287 (-5.3%) 5,848 (-9.7%) +5,439 (-0.2%) 
EU 6,325 (-3.6%) 7,198 (+6.0%) -874 (+287.5%) 
เอเชีย (รวมจีน) 27,235 (-17.8%) 31,372 (-12.0%) -4,137 (+65.3%) 
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เฉพำะประเทศจีน 8,600 (-17.5%) 16,736 (-6.0%) -8,136 (+10.2%) 
ตะวันออกกลำง 2,172 (+0.2%) 5,776 (-43.5%) -3,604 (-55.2%) 

จาก: หนังสือพิมพ ์Nikkei ฉบับบ่ายประจ าวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ ์2559 
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Disclaimer: ข้อมูลต่ำงๆ ที่ปรำกฎเปน็ข้อมลูที่ได้จำกแหลง่ข้อมูลที่หลำกหลำย และกำรเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรให้ข้อมูลแก่ผูส้นใจเทำ่นั้น โดยส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ นครโอซำกำ จะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ ที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรที่มีบคุคลน ำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ำโดยทำงใด 
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