“ดัชนีฯ เดือนสิงหาคม 2562 เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองมาอยู่ในโซนร้อนแรงเป็นเดือนแรกในรอบห้าเดือน
โดยเงินทุนไหลเข้าระหว่างประเทศและนโยบายทางการเงินของสหรัฐหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน
ขณะที่นักลงทุนติดตามสงครามทางการค้าสหรัฐและจีน และกังวลผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FETCO Press Release: วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
(FETCO Investor Confidence Index) ประจาเดือนสิงหาคม 2562 ว่า “ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ในอีก 3 เดือน
ข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรง (Bullish) เป็นเดือนแรกในรอบห้าเดือน โดยผลสารวจ
พบว่าเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศและแนวโน้มนโยบายทางการเงินสหรัฐ เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมาก
ที่สุด ขณะที่ความขัดแย้งสงครามทางการค้าและแนวโน้มผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่น
นักลงทุน”
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ประจาเดือนสิงหาคม 2562 ได้ผล
สารวจโดยสรุป ดังนี้












ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (ตุลาคม 2562) อยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง”
(Bullish) (ช่วงค่าดัชนี 120 - 159) โดยเพิ่มขึ้น 19.89% มาอยู่ทรี่ ะดับ 131.21
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ทรงตัวอยู่ใน Zone ร้อนแรงอย่างมาก (Very
Bullish)
ดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นอยู่ใน Zone ร้อนแรง (Bullish)
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนรายบุคคลเพิ่มขึ้นมาอยู่ใน Zone ร้อนแรง (Bullish)
ดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศ ลดลงมาอยู่ใน Zone ทรงตัว (Neutral)
หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือหมวดพาณิชย์ (COMM)
หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)
ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ เงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ
ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

“ผลสารวจ ณ เดือนกรกฏาคม ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สอง มาอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงเป็น
เดือนแรกในรอบห้าเดือน โดยกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ทรงตัวอยู่ที่เกณฑ์ร้อนแรงอย่างมาก กลุ่มบัญชีนักลงทุน
รายบุคคลและกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ทรงตัวมาอยู่ที่เกณฑ์ร้อนแรง ขณะที่กลุ่มสถาบันในประเทศ
ลดลงจากเกณฑ์ร้อนแรงมา อยู่ที่เกณฑ์ทรงตัว
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเคลื่อนไหว Sideway ในช่วง 1706-1748 จุด จาก
ระดับสูงสุดช่วงต้นเดือนเคลื่อนไหวลดลงสลับกับการพักตัว โดยดัชนีมาอยู่ระดับต่าสุดของเดือนที่ 1706 จุด ในช่วง
ปลายเดือน โดยทิศทางการลงทุน ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุดคือการเคลื่อนย้าย

เงินทุนระหว่างประเทศจากนักลงทุนต่างประเทศเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้น รองลงมาคือนโยบายทางการเงินของสหรัฐ
จากการส่งสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลัง 2562 และการคาดหวังนโยบายภาครัฐ ภายหลังการแถลง
นโยบายต่อรัฐสภา ขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังมีการ
เปลี่ ย นแปลงไม่ ส ามารถคาดการณ์ ได้ เป็ น ปั จ จั ยฉุ ดความเชื่อ มั่น นั ก ลงทุ น มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ความกังวลผล
ประกอบการบริษัทจดทะเบียน จากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว การส่งออกที่ลดลงและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น เป็นปัจจัยที่
นักลงทุน จับ ตามอง สาหรั บ ปั จจั ยทางเศรษฐกิจ โลกที่ต้องติดตามได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้ มชะลอตัว
ท่ามกลางปัญหาทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ จากการประกาศปรับขึ้นภาษีนาเข้าของสหรัฐ 10% ในสินค้านาเข้า
จากจีนในส่วนที่เหลือ และการงดนาเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐของจีน ค่าเงินหยวนที่อ่อนค่ามาที่ 7 หยวนต่อดอลลาร์
นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก ภายหลังธนาคารกลางสหรัฐประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%
เป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี แนวโน้มการเก็บภาษีนาเข้าภาษีรถยนต์ของสหรัฐที่ส่งผลต่อยุโรปและญี่ปุ่น การเจรจา
Brexit ภายหลังการเข้ารับตาแหน่งของนายกรัฐมนตรีอังกฤษท่านใหม่ที่ประกาศออกจาก EU ในวันที่ 31 ต.ค.62 ไม่
ว่าสามารถได้ข้อตกลงหรือไม่ก็ตาม สัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมของ EU จากปัจจัยเงินเฟ้อต่ากว่า
เป้าหมาย 2% ทิศทางนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนจากตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ปี 2562 อยู่ที่ 6.2% ต่าสุดในรอบ
30 ปี รวมถึงปัญหาความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง เป็นปัจจัยที่นักลงทุนจับตามอง”
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation Index) เดือนสิงหาคม 2562
“ผลจากดัช นี คาดว่าอัตราดอกเบี้ ย นโยบายจะไม่เปลี่ ยนแปลงจากระดับ 1.75% ส่ วนอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และอายุ 10 ปีมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงในอีก 7 สัปดาห์ข้างหน้านับจากวันที่ทาการสารวจ
(19 ก.ค. 62) เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ยังไม่จาเป็นต้องใช้นโยบายผ่อนคลายทาง
การเงิน”
นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผยดัชนีคาดการณ์
อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation Index) เดือนสิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม กนง. รอบเดือนสิงหาคมนี้ อยู่ที่ระดับ 52 เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากครั้งที่แล้ว แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน (Unchanged)” สะท้อนมุมมองของ
ตลาดที่ว่าการประชุม กนง. ในเดือนสิงหาคมนี้ จะยังคงดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.75 ต่อไป โดยมีอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่ชะลอลง อัตราเงินเฟ้อที่ยังต่ากว่ากรอบเป้าหมาย และ Fund flow จากต่างชาติที่ลดลง
เป็นปัจจัยกาหนดที่สาคัญ
- ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปีและ 10 ปี ในรอบการประชุม กนง. กันยายน 2562
(ประมาณ 7 สั ปดาห์ ข้างหน้ า) อยู่ที่ระดับ 45 และ 48 ตามล าดับ เพิ่มขึ้น จากครั้งที่แล้ ว แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ “ไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน (Unchanged)” ซึ่ง Bond yield 5 ปีอยู่ที่ระดับ 1.75% และ Bond yield 10 ปีอยู่ที่
1.95% ณ วันที่ทาการสารวจ (19 ก.ค. 62) โดยปัจจัยหนุนสาคัญ ได้แก่ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกที่มีแนวโน้มลดลง
อุปสงค์อุปทานในตลาดตราสารหนี้ และ Fund flow จากต่างชาติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
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