“ดัชนีฯ เดือนมิถุนายน 2561 ปรับลดลงเล็กน้ อยอยู่ในระดับทรงตัวเป็ นเดือนที่สอง
โดยภาวะเศรษฐกิจในประเทศและการลงทุนภาครัฐหนุนความเชื่อมั่นการลงทุน
ขณะที่นักลงทุนติดตามความชัดเจนการเลือกตัง้ และการไหลเข้ าออกของ
เงินทุนระหว่ างประเทศเป็ นปั จจัยฉุดความเชื่อมั่น”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FETCO Press Release: วันอังคารที่ 12 มิถนุ ายน 2561
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิ ดเผยดัชนีความเชื่อมัน่ นัก
ลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ประจาเดือนมิถุนายน 2561 ว่า “ดัชนีความเชื่อมัน่ นักลงทุน ในอีก 3
เดือนข้ างหน้ า ปรับตัวลดลงเล็กน้ อยอยู่ในภาวะทรงตัว (Neutral) เป็ นเดือนที่สอง โดยผลสารวจระบุว่า นักลงทุน
เชื่อมั่นว่าการลงทุนจะได้ รับผลดีจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศและการลงทุนของภาครัฐ ขณะที่ นักลงทุนกังวล
สถานการณ์การเมืองและความชัดเจนของการเลือกตังและเงิ
้
นทุนเคลื่อนย้ ายระหว่างประเทศเป็ นปัจจัยกดดันความ
เชื่อมัน่ มากที่สดุ ”
ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ นนั ก ลงทุ น (FETCO Investor Confidence Index) ประจ าเดื อ นมิ ถุ น ายน 2561
ได้ ผลสารวจโดยสรุป ดังนี ้


ดัชนีความเชื่อมัน่ รวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้ างหน้ า (สิงหาคม 2561) ลดลงเล็กน้ อยอยูใ่ น
เกณฑ์ “ทรงตัว” (Neutral) (ช่วงค่าดัชนี 80 - 120) โดยลดลง 1.07% อยูท่ ี่ระดับ 91.66



ดัชนีความเชื่อมัน่ ของกลุม่ นักลงทุนต่างประเทศและกลุม่ สถาบันภายในประเทศเพิ่มขึ ้นจากการสารวจ
เดือนก่อนจาก Zone ซบเซา (Bearish) มาอยูท่ ี่ Zone ทรงตัว (Neutral)



ดัชนีความเชื่อมัน่ กลุม่ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์และกลุม่ นักลงทุนรายบุคคลต่างปรับตัวลดลง แต่ยงั คง
อยูใ่ น Zone ทรงตัว (Neutral)



หมวดธุรกิจที่นา่ สนใจมากที่สดุ คือหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)



หมวดธุรกิจที่ไม่นา่ สนใจมากที่สดุ คือหมวดธนาคาร (BANK)



ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สดุ คือ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ



ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สดุ คือ สถานการณ์ทางการเมือง

“ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เดือนพฤษภาคมเคลื่อนไหวปรับฐานในทิศทางลดลงอยู่ในกรอบระหว่าง 17241791 โดยดัชนีฯยังคงมีการปรับฐานจากการคาดการณ์ นโยบายทางการเงินของสหรัฐ ที่ส่งผลต่ออัตราดอกเบีย้
Bond Yield สหรัฐปรับขึ ้นมาที่ 3% และแรงขายสุทธิตอ่ เนื่องจากนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมา

ยังเป็ นปัจจัยที่นกั ลงทุนติดตาม แม้ วา่ นักลงทุนผ่อนคลายความกังวลนโยบายกีดกันทางการค้ าระหว่างสหรัฐและจีน
ที่การเจรจามีความคืบหน้ า โดยสหรัฐเลื่อนการประกาศขึ ้นภาษีนาเข้ าสินค้ าต่อจีนในช่วงนี ้
ผลสารวจชี ้ว่าทิศทางการลงทุน ในอีก 3 เดือนข้ างหน้ า นักลงทุนเชื่อมัน่ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่มีการ
ฟื น้ ตัวอย่างชัดเจน จากตัวเลขไตรมาสที่ 1 GDP มีการขยายตัว 4.8% และตัวเลขการลงทุนภาครัฐกลับมาเพิ่มขึ ้น
4.4% ขณะที่นักลงทุนให้ น ้าหนักปั จจัยสถานการณ์ ทางการเมือง และความชัดเจนในการกาหนดวันการเลือกตัง้
รวมถึงอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยที่ทยอยตัวเพิ่ม ขึน้ ที่ อาจส่งผลต่อการพิจารณานโยบายทางการเงินของกนง.
สาหรับปั จจัยต่างประเทศจากนโยบายทางการเงินสหรัฐ และนโยบายทางการเงินของธนาคารยุโรปที่กาลังพิจารณา
การปรับลดมาตรการ QE ในช่วงปลายปี นี ้ ถื อเป็ นปั จจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนมากที่สุด โดยมีประเด็นติดตาม
ความชัดเจนของผลกระทบของนโยบายกีดกันทางการค้ า และนโยบายทางการเงินของสหรัฐต่อนโยบายทางการค้ า
และนโยบายทางการเงินของประเทศในภูมิภ าคเอเชี ย ส าหรับเศรษฐกิจในภูมิ ภ าคอื่นๆ นัน้ ประเด็นหลักที่ ต้อง
พิจารณาคือ การปรับตัวผันผวนของราคาน ้ามัน หลังจากมีการเคลื่อนไหว 70 ดอลลาร์ ต่อบาร์ เรล และสถานการณ์
ทางการเมืองของกลุม่ ประเทศในยุโรป ที่อาจส่งผลต่อนโยบายทางการเงิน”
ดัชนีคาดการณ์ อัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Expectation Index) เดือนมิถุนายน 2561
“ผลจากดัชนีคาดว่าอัตราดอกเบี ้ยนโยบายจะทรงตัวที่ระดับ 1.50% ในขณะที่อตั ราผลตอบแทนพันธบัตร
รั ฐ บาลอายุ 5 ปี และ 10 ปี มี แ นวโน้ มเพิ่ ม ขึน้ ทัง้ นี ป้ ั จ จัย หลัก มาจากแนวโน้ ม อัต ราเงิ น เฟ้ อ ที่ สูง ขึน้ และการ
คาดการณ์การขยายตัวที่ดีทางเศรษฐกิจของไทย”
นางสาวอริ ยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จดั การ สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย เปิ ดเผยดัชนีคาดการณ์
อัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate Expectation Index) เดือนมิถนุ ายน 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- ดัชนีคาดการณ์ อตั ราดอกเบี ้ยนโยบายในการประชุม กนง. รอบเดือนมิถุนายนนี ้ อยู่ที่ระดับ 50 สะท้ อน
ความเชื่อมัน่ ของตลาดว่า กนง. จะยังคงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ในการประชุมที่จะถึงนี ้ โดยให้ น้า้
หนักในปั จจัยหลัก ได้ แก่ ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและอัตราเงินเฟ้อ Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติ รวมถึง
อุปสงค์ อุปทานในตลาดตราสารหนี ้ไทย
- ดัชนีคาดการณ์อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี และ 10 ปี ในช่วงประชุม กนง. รอบเดือนสิงหาคม
2561 (ประมาณ 11 สัปดาห์ข้างหน้ า) อยู่ที่ระดับ 90 และ 92 ตามล้ าดับ ซึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทัง้ 5
ปี และ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ ้นจากครัง้ ที่แล้ ว (ระดับ 78 และ 87 ตามล้ าดับ) โดยดัชนีทงสองอยู
ั้
่ในระดับที่สะท้ อนถึงทิศ
ทางการปรับตัวสูงขึ ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทัง้ 5 ปี และ 10 ปี โดยผู้ตอบแบบส้ ารวจให้ ความส้ าคัญ
กับปัจจัยเรื่ องอัตราเงินเฟ้อที่จะสูงขึ ้น และการคาดการณ์การขยายตัวที่ดีทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
โทร 02 009 9371-2 หรื อ อีเมล์: fetco@set.or.th

