“ดัชนีฯ เดือนมีนาคม 2563 ปรับลดลงอยู่ในโซนซบเซาเป็นเดือนที่สอง
นักลงทุนกังวลภาวะเศรษฐกิจในประเทศและสถานการณ์การท่องเที่ยว
ขณะที่นักลงทุนคาดหวังนโยบายภาครัฐ ผลประกอบบริษัทจดทะเบียนและนโยบายอัตราดอกเบี้ยของไทย”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FETCO Press Release: วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO
Investor Confidence Index) ประจาเดื อนมีนาคม2563 ว่า “ดัชนีความเชื่อมั่ นนักลงทุน ในอีก 3 เดือนข้างหน้ า ปรับตั ว
ลดลงอยู่ ในเกณฑ์ ซ บเซาเป็ น เดื อนที่ ส องติ ด ต่ อกั น โดยผลส ารวจพบว่า นั กลงทุ น กังวลภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศ และ
สถานการณ์การท่องเที่ยว เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน ขณะที่นักลงทุนคาดหวังนโยบายภาครัฐ และผลประกอบการ
บริษัทจดทะเบียน และนโยบายอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน
มากที่สุด”
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ประจาเดือนมีนาคม 2563 ได้ผลสารวจ
โดยสรุป ดังนี้











ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (พฤษภาคม 2563) อยู่ในเกณฑ์ “ซบเซา”
(Bearish) (ช่วงค่าดัชนี 40 - 79) โดยลดลง 11.48% มาอยู่ที่ระดับ 64.40
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ลดลงเล็กน้อยอยู่ใน Zone ซบเซา (Bearish)
ดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศลดลงเล็กน้อยอยู่ใน Zone ซบเซา (Bearish)
ดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ใน Zone ซบเซา (Bearish)
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนรายบุคคลลดลงมาอยู่ใน Zone ซบเซา (Bearish)
หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สดุ คือหมวดอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)
หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สดุ คือหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)
ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากทีส่ ุด คือ นโยบายภาครัฐ
ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุน้ ไทยมากที่สุด คือ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ

“ผลสารวจ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนปรับตัวลดลงมาอยู่เกณฑ์ซบเซาเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน
โดยความเชื่อมั่นนักลงทุนทุกกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ซบเซา และหากพิจารณารายกลุ่ม กลุ่มบัญชีนักลงทุนรายบุคคลลดลงจากเกณฑ์
ทรงตัวมาอยู่ในเกณฑ์ซบเซา กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศลดลงเล็กน้อยอยู่ในเกณฑ์ซบเซา
เช่นเดิม ขณะที่กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่เกณฑ์ซบเซาเช่นเดิม
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงมากโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือน จากความกังวลการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยช่วงต้นเดือนดัชนีเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนอยู่ในกรอบระหว่าง 1500-1540 จุด จากนั้น
ดัชนีเคลื่อนไหวลดลงมากจากปัญ หาการแพร่ขยายของเชื้อไวรัสโคโรน่าในจีนและแพร่กระจายไปประเทศต่างๆในเอเชีย
ตะวันออกกลางและยุโรป โดยดัชนีฯ ลดลงจากระดับ 1500 จุดมาอยู่ที่ระดับ 1340 จุด ในช่วงปลายเดือน และมีความผัน
ผวนต่อเนื่องไปถึงต้นเดือนมีนาคม ที่ดัชนีลดลงไปต่าสุดที่ 1317 จุด ก่อนฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในช่วง 1380-1400 จุด ในสัปดาห์

แรกของเดือนมีนาคม ภายหลังการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐบาลมีผลบังคับใช้ และการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายฉุกเฉิน
ของธนาคารกลางสหรัฐลง 0.5% อย่างไรก็ตามตลาดฯยังมีความผันผวนสูงมากในช่วงนี้
ทิศทางการลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า ปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุดคือการคาดหวังนโยบายภาครัฐ
รองลงมาคือผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และนโยบายการเงินของกนง. ขณะที่นักลงทุนกังวลภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือการท่องเที่ยว และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน สาหรับปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ โลกที่ ต้องติ ด ตามได้ แก่ความคืบ หน้ าปั ญ หาการควบคุม แพร่กระจายเชื้ อไวรัส โควิ ด 19 และผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจโลก นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก และนโยบายผ่อนคลายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในประเทศต่างๆ
สาหรับปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตามคือ นโยบายเศรษฐกิจภาครัฐเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย การลงทุน การส่งออกและการ
ท่องเที่ยวที่ลดลงมาก นโยบายอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย และการไหลเข้าออกของเงินทุน”
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation Index) เดือนมีนาคม 2563
ผลจากดัชนีคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะลดลงจากระดับ 1% ในการประชุม กนง. รอบเดือนมีนาคมนี้ ส่วนอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และอายุ 10 ปีมีแนวโน้มลดลงในอีก 11 สัปดาห์ข้างหน้า นับจากวันที่สารวจ (28 ก.พ.
63) เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามคาดการณ์ว่า กนง. จะอาจจะปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือน มี.ค. นี้เนื่องจากเศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโน้มชะลอตัวจากผลกระทบจากโคโรน่าไวรัสและปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบกับ การท่องเที่ยว การส่งออก
และการบริโภคในประเทศ
นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิ ดเผยดัชนีคาดการณ์ อัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation Index) เดือนมีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม กนง. รอบเดือนมีนาคมนี้ปรับตัวลดลงต่าสุดตั้งแต่เริ่มจัดทา
ดัชนี อยู่ที่ระดับ 8 ลดลงอย่างมากจากครั้งที่แล้วมาอยู่ในเกณฑ์ “ลดลง (Decrease)” สะท้อนมุมมองของตลาดที่ว่าการ
ประชุม กนง. ในเดือนมีนาคมนี้ อาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับร้อยละ 1 โดยมีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ชะลอลง แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยโลกที่ลดลง และ Fund flow จากต่างชาติไหลออก เป็นปัจจัยกาหนดที่สาคัญ
- ดั ชนีคาดการณ์ อัต ราผลตอบแทนพั นธบั ตรรัฐบาล 5 ปี และ 10 ปี ในรอบการประชุม กนง. พฤษภาคม 2563
(ประมาณ 11 สัปดาห์ข้างหน้า) ปรับตัวลดลงต่าสุดตั้งแต่เริ่มจัดทาดัชนี อยู่ที่ระดับ 22 ทั้ง 2 ดัชนี ลดลงอย่างมากจากครั้งที่
แล้วมาอยู่ในเกณฑ์ลดลง “ลดลง (Decrease)” เนื่องจากจานวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คาดว่าอัตราผลตอบแทนอาจ
ลดลงจาก 0.88% และ 1.09% ตามลาดับ ณ วันที่ทาการสารวจ (28 ก.พ. 63) โดยปัจจัยหนุนสาคัญ ได้แก่ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัว อุปสงค์อุปทานในตลาดตราสารหนี้ที่ทรงตัวแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกที่
ลดลง และ Fund flow จากต่างชาติไหลออก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
โทร 02 009 9372 หรือ อีเมล์: fetco@set.or.th

