
 

“ดัชนีฯ เดือนธันวาคม 2562 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยอยูใ่นโซนทรงตัวเป็นเดือนที่สีต่ิดต่อกัน  
นักลงทุนคาดหวังการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศผ่อนคลาย และเงินทุนไหลเข้า  
ขณะที่นักลงทุนกังวลผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนและภาวะเศรษฐกิจในประเทศ” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                        FETCO Press Release: วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 

 

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 
(FETCO Investor Confidence Index) ประจ าเดือนธันวาคม 2562 ว่า “ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือน
ข้างหน้าปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว (Neutral) เป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน โดยผลส ารวจพบว่านักลงทุน
คาดหวังการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศคลี่คลายและเงินทุนไหลเข้าเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมาก
ที่สุด และกังวลผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และภาวะเศรษฐกิจในประเทศ เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนัก
ลงทุน” 

ดัชนีความเชื่อม่ันนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ประจ าเดือนธันวาคม 2562 ได้ผล

ส ารวจโดยสรุป ดังนี้  

 ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (กุมภาพันธ์ 2563) อยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว” 
(Neural) (ช่วงค่าดัชนี 80 - 119) โดยเพ่ิมข้ึน 1.72% มาอยู่ที่ระดับ 87.93 

 ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยอยู่ใน Zone ทรงตัว (Neutral)  
 ดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศเพ่ิมขึ้นอยู่ใน Zone ทรงตัว (Neutral) 
 ดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศเพ่ิมข้ึนอยู่ใน Zone ทรงตัว (Neutral)  
 ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนรายบุคคลลดลงมาอยู่ใน Zone ซบเซา (Bearish) 
 หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากท่ีสุด คือหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)  
 หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA) 
 ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากท่ีสุด คือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ 
 ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากท่ีสุด คือ ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 
“ผลส ารวจ ณ เดือนพฤศจิกายน ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเป็น

เดือนที่สี่ติดต่อกัน โดยกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยอยู่ที่เกณฑ์ทรง
ตัวเช่นเดิม กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศฟ้ืนตัวโดยอยู่ที่เกณฑ์ทรงตัวเช่นเดิม ขณะที่กลุ่มบัญชีนักลงทุนรายบุคคลลดลง
มาอยู่ในเกณฑ์ซบเซาจากเกณฑ์ทรงตัวในเดือนก่อน 

 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เคลื่อนไหวในช่วง 1590-1641 จุด โดยดัชนีปรับตัวเพ่ิมขึ้น
ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมาอยู่จุดสูงสุดที่  1641 จุด จากนั้นทยอยปรับตัวลดลงมาอยู่บริเวณ 1590-1600 ตลอด
เดือน แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐและกนง.ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจไทยยังมีการเติบโต
ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ดัชนีฯมีการฟ้ืนตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายขึ้นมาอยู่ที่  1610-1620 จุด จากปัจจัยความ
คาดหวังผลจากการเจรจาการค้าระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐและจีนที่คาดว่าจะลงนามข้อตกลงการค้าขั้นที่  1 



 

ภายในปีนี้ และคาดหวังการเลื่อนหรือยกเลิกก าหนดการขึ้นภาษีน าเข้าสินค้าจีนในกลุ่มที่สองจ านวน 300 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 15 ธ.ค. โดยทิศทางการลงทุน ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมาก
ที่สุดคือความคาดหวังการเจรจาทางการค้าของสหรัฐและจีน รองลงมาคือการไหลเข้าออกของเงินทุน ขณะที่นักลงทุน
กังวลผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากท่ีสุด รองลงมาคือผลภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศที่ชะลอตัวลงแม้ว่าภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้  ส าหรับปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกที่ต้องติดตามได้แก่ความ
ชัดเจนของข้อตกลงการค้าขั้นที่  1 และแนวโน้มการเจรจาข้อตกลงทางการค้าในขั้นที่ 2  ทิศทางอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของธนาคารกลางในปี 2563 แนวโน้มอุปสงค์โลกชะลอตัว  ความไม่แน่นอนของ Brexit ความต่อเนื่องของ
ดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศหลักของโลกท่ีเริ่มฟ้ืนตัวขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในระดับต่ าสุดในรอบหลาย
ปี ขณะที่ปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตามคือทิศทางของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และนโยบายภาครัฐในการ
เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิมเติม เป็นปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตาม”  

      ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation Index) เดือนธันวาคม 2562 

      ผลจากดัชนีคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับ 1.25% ในการประชุม กนง. รอบเดือน

ธันวาคมนี้ ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และอายุ 10 ปีมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงในอีก 11 สัปดาห์

ข้างหน้า นับจาวันที่ส ารวจ (15 พ.ย. 62) เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ยังไม่

จ าเป็นต้องใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงิน 

       นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผยดัชนีคาดการณ์อัตรา

ดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation Index) เดือนธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

       ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม กนง. รอบเดือนธันวาคมนี้ อยู่ที่ระดับ 48 เพ่ิมข้ึนจากครั้ง

ที่แล้ว มาอยู่ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanged)” สะท้อนมุมมองของตลาดที่ว่าการประชุม กนง. ในเดือน

กันยายนนี้ จะยังคงดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.25 ต่อไป โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง 

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยโลกที่ทรงตัว และ Fund flow จากต่างชาติที่ลดลง เป็นปัจจัยก าหนดที่ส าคัญ 

       ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปีและ 10 ปี ในรอบการประชุม กนง. กุมภาพันธ์ 2563 

(ประมาณ 11 สัปดาห์ข้างหน้า) อยู่ที่ระดับ 64 และ 70 ตามล าดับ  เพ่ิมขึ้นจากครั้งที่แล้วอย่างมากเนื่องจากจ านวน

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีมุมมองว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมีจ านวนมากขึ้น  แต่ดัชนี

คาดการณ์ยังคงอยู่ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanged)” จาก 1.46% และ 1.71% ตามล าดับ ณ วันที่ท าการ

ส ารวจ (15 พ.ย. 62)  โดยปัจจัยหนุนส าคัญ ได้แก่ อุปสงค์อุปทานในตลาดตราสารหนี้ที่ทรงตัว การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจในประเทศ แนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกทีท่รงตัว และ Fund flow จากต่างชาติที่ลดลง 
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