“ดัชนีฯ เดือนสิงหาคม 2561 ปรั บตัวเพิ่มขึน้ เป็ นเดือนที่สอง
อยู่ในระดับทรงตัวเป็ นเดือนที่ส่ ีตดิ ต่ อกัน นักลงทุนเชื่อมั่นการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ
ขณะที่ทศิ ทางเงินทุนไหลเข้ าออกระหว่ างประเทศและสงครามทางการค้ าฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FETCO Press Release: วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุ รกิจตลาดทุนไทย เปิ ดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
(FETCO Investor Confidence Index) ประจาเดือนสิงหาคม 2561 ว่า “ดัชนีความเชื่อมัน่ นักลงทุนในอีก 3 เดือนข้ างหน้ า
ปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ นเดือนที่สอง อยู่ในเกณฑ์ ทรงตัว (Neutral) เป็ นเดือนที่สี่ติดต่อกัน โดยผลสารวจชีว้ ่าภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศ ยอดขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศที่ลดลง และผลประกอบการบริ ษัทจดทะเบียน สนับสนุนความเชื่อมัน่ นัก
ลงทุน ขณะที่นกั ลงทุนจับสัญญาณทิศทางเงินทุนไหลเข้ าออกระหว่างประเทศและผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้ า
และการลงทุน เป็ นตัวฉุดความเชื่อมัน่ นักลงทุน”
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ประจาเดือนสิงหาคม 2561 ได้ ผลสารวจ
โดยสรุ ป ดังนี ้


ดัชนีความเชื่อมัน่ รวมทุกกลุม่ นักลงทุนในอีก 3 เดือนข้ างหน้ า (ตุลาคม 2561) เพิ่มขึ ้นอยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว”
(Neutral) (ช่วงค่าดัชนี 80 - 120) โดยเพิ่มขึ ้น 6.69% อยู่ที่ระดับ 108.11



ดัชนีความเชื่อมัน่ ของกลุม่ นักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากการสารวจเดือนก่อนอยู่ที่ Zone ร้ อนแรง
(Bullish)



ดัชนีความเชื่อมัน่ กลุม่ บัญชีบริ ษัทหลักทรัพย์และกลุม่ นักลงทุนสถาบันในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ขณะที่กลุม่ นักลงทุนรายบุคคลต่างปรับตัวลดลงเล็กน้ อย แต่ยงั คงอยู่ใน Zone ทรงตัว (Neutral)



หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สดุ คือหมวดธนาคาร (BANK)



หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สดุ คือหมวดธุรกิจเหล็ก (STEEL)



ปั จจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สดุ คือ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ



ปั จจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สดุ คือ เงินทุนเคลือ่ นย้ ายระหว่างประเทศ

“ดัชนี ตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ เดือนกรกฎาคม มีการเคลื่อนไหวแกว่งตัวในทิ ศทางที่ เพิ่ มขึน้ ในช่วงครึ่ งแรกของเดือน
จากนันช่
้ วงกลางเดือนดัชนีฯมีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ ้นจากระดับต่าสุด 1601.42 จุดในช่วงต้ น
เดื อน มาสู่ระดับ สูงสุดที่ 1701 จุด ในช่วงปลายเดือน จากแรงขายสุท ธิ ของนัก ลงทุน ต่างประเทศที่ ล ดลงในช่ วงเดื อน
กรกฎาคม และความเชื่อมัน่ ภาวะเศรษฐกิจของไทยที่มีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง และ GDP Growth มีแนวโน้ มขยายตัวถึง
4-5% ตามนโยบายการกระตุ้นการลงทุนของภาครั ฐ ผลสารวจชี ว้ ่าทิ ศทางการลงทุน ในอีก 3 เดือนข้ างหน้ า นักลงทุน
เชื่ อมั่น การเติ บ โตเศรษฐกิ จ ของไทย คาดหวังว่ายอดขายสุท ธิ ของนัก ลงทุน ต่างประเทศมีมูล ค่าลดลง และเชื่ อมั่น ผล
ประกอบการบริ ษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงมีความกังวลทิศทางเงินทุนเข้ าออกระหว่างประเทศ ซึง่ เป็ นผล

มาจากนโยบายกีดกันทางการค้ าและสงครามทางการค้ า ซึง่ เป็ นความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟ้อและอัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายของธนาคารกลาง เป็ นปั จจัยที่นักลงทุนติดตามมากที่สดุ สาหรั บเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นๆ นัน้ ประเด็น
หลักที่ต้องพิจารณาคือ ทิศทางเศรษฐกิจโลกแม้ ว่า IMF ได้ ประเมินว่าภาวะเศรษฐกิจโลก จะยังขยายตัวแข็งแกร่ ง 3.9% แต่
มีความกังวลสงครามการค้ า ที่คาดว่าจะกระทบต่อการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2020 ผลกระทบจากการเจรจา
BREXIT ของอังกฤษที่มีท่าทีประนีประนอมมากขึ ้น ทิศทางนโยบายทางการเงินของธนาคารยุโรปที่ส่งสัญญาณคงอัตรา
ดอกเบี ้ยตลอดปี นี ้ ทิศทางนโยบายทางการเงินของญี่ ปนที
ุ่ ่อาจมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงิน ขณะที่ต้องพิจารณา
ถึงแนวโน้ มผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจจีนที่มีต่อสงครามทางการค้ า รวมถึง นโยบายผ่อนคลายทางการเงินและการคลัง
ของจีนและการอ่อนค่าของค่าเงินหยวน ที่จะมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค”
ดัชนีคาดการณ์ อัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Expectation Index) เดือนสิงหาคม 2561
“ผลจากดัชนีคาดว่าอัตราดอกเบี ้ยนโยบายจะทรงตัวที่ระดับ 1.50% ในขณะที่อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
อายุ 5 ปี และ 10 ปี มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ปั จจัยหลักมาจากแนวโน้ มอัตราเงินเฟ้อที่สงู ขึ ้นและการคาดการณ์การขยายตัวที่
ดีทางเศรษฐกิจของไทย”
นางสาวอริ ยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทย เปิ ดเผยดัชนีคาดการณ์ อัตรา
ดอกเบี ้ย (Interest Rate Expectation Index) เดือนสิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- ดัชนีคาดการณ์ อตั ราดอกเบี ย้ นโยบายในการประชุม กนง. รอบเดือนมิถุนายนนี ้ อยู่ที่ระดับ 54 สะท้ อนความ
เชื่อมัน่ ของตลาดว่า กนง. จะยังคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายที่ระดับ 1.50% ในการประชุมที่จะถึงนี ้ โดยให้ นา้ หนักในปั จจัย
หลัก ได้ แก่ อัตราเงินเฟ้อที่ยงั ทรงตัวอยู่ในกรอบนโยบาย การคาดการณ์การขยายตัวที่ดีทางเศรษฐกิจ และการปรับขึ ้นอัตรา
ดอกเบี ้ยของสหรัฐฯ เป็ นหลัก ทังนี
้ ้ตลาดเริ่ มที่จะคาดการณ์ถงึ การปรับดอกเบี ้ยนโยบายขึ ้นกันบ้ างแล้ ว
- ดัชนีคาดการณ์ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี และ 10 ปี ในช่วงประชุม กนง. รอบเดือนกันยายน 2561
(ประมาณ 11 สัปดาห์ข้างหน้ า) อยู่ที่ระดับ 93 และ 87 ตามลาดับ ซึง่ ดัชนีคาดการณ์อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี
ปรับเพิ่มขึ ้นจากครัง้ ที่แล้ ว จากระดับ 90 ในขณะที่รุ่นอายุ 10 ปี ปรับลดลงจาก 92 โดยดัชนีทงสองยั
ั้
งอยู่ในระดับที่สะท้ อน
ถึงทิศทางการปรับตัวสูงขึ ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทัง้ 5 ปี และ 10 ปี แต่ในพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี มีระดับ
ความเชื่อมัน่ ลดลง ผู้ตอบแบบสารวจให้ ความสาคัญ กับ อุปสงค์ อุปทานในตลาดตราสารหนีไ้ ทย ทิศทางอัตราดอกเบี ย้
สหรั ฐฯ และ กระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ โดยในรอบนี ้ Bond Dealers ยังให้ นา้ หนักกับอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่ ม
ขึ ้นมาด้ วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
โทร 02 009 9371-2 หรื อ อีเมล์: fetco@set.or.th

