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จากการทีธ่ นาคารกลางสหรัฐ อเมริกา (FED) ได้ประกาศใช้ Unconventional monetary policy measures เพื่อกระตุน้
เศรษฐกิจของประเทศตนเองให้ผ่าน พ้นวิกฤติการเงินทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ดุ ครัง้ หนึ่งของโลก ในปี 2551 โดย FED เริม่ ทาการอัดฉีดเงิน
จานวนมหาศาลเข้าสู่ระบบการเงินทีเ่ รียกว่า Quantitative Easing (QE) ซึง่ นอกจากจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ แล้ว
ปริมาณเงินทีม่ ากมายเหล่านี้ยงั ส่งผลต่อตลาดทุนในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะตลาดทุนในประเทศกาลังพัฒนาซึง่ มีขนาดเล็กและมี
โอกาสเติบโตสูงอีกด้วย ซึง่ ถือว่าเป็ นระยะเวลายาวนานถึง 6 ปี ท่ี FED ดาเนินนโยบายการเงิน ดังกล่าว มาอย่าง ต่อเนื่อง
จนกระทังในช่
่ วงกลางปี 2556 ทีเ่ ศรษฐกิจของสหรัฐฯเริม่ มีสญ
ั ญาณการฟื้นตัวทีช่ ดั เจน ส่งผลให้ตลาดเริม่ คาดการณ์ว่า FED จะ
เริม่ ลดวงเงินทีอ่ ดั ฉีดลงและสิน้ สุดการทา QE ในช่วงปลายปี 2557
ตลาดหุน้ ไทยในช่วงทีม่ กี ารทา QE นัน้ ถือว่ามี ผลตอบแทน สูงเป็ น ลาดับต้นๆของโลก ส่วนหนึ่ง มาจากเงินทุนจาก
ต่าง ประเทศทีม่ ปี ริมาณมากและมีตน้ ทุนต่า ซึง่ ต้องการหาสินทรัพย์ทม่ี โี อกาสเติบโต สูง แต่จะเกิดอะไรขึน้ หาก การใช้
Unconventional monetary policy measures เหล่า นี้จบลง ตลาดหุ้นไทยจะได้รบั ผลกระทบอย่างไรในยุคชะลอ QE? จึง
เป็ นทีม่ าของบทความชิน้ นี้ ซึง่ จัดทาขึน้ เพื่อพยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการ QE และเงินทุนไหลเข้า /ออกของนัก
ลงทุนต่างชาติในตลาดหุน้ ไทย โดยสรุปแล้วผูว้ จิ ยั เห็นว่าการสิน้ สุดลงของนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนี้ไม่ได้น่ากังวลอย่างที่
นักลงทุนหลายท่านคิดนัก เนื่องจากนักลงทุนจานวนมาก ยัง เชื่อมันใน
่ ปจั จัยพืน้ ฐานและ ศักยภาพการเติบโตของบริษทั จด
ทะเบียนไทย รวมทัง้ FED ได้แสดงจุดยืนในการบริหารควา มคาดหวังของตลาดไม่ให้เกิดเรื่องประหลาดใจ ขึน้ อย่างเช่น ไม่
ประกาศการขึน้ ดอกเบีย้ นโยบายแบบกระทันหัน นอกจากนัน้ ปจั จัยด้านการเมืองภายในประเทศทีม่ เี สถียรภาพมากขึน้ จะส่งผล
ดีต่อตลาดหุน้ ไทยในช่วงต่อไป
รูปที่ 1: การเปลี่ยนแปลงของ SET index ตัง้ แต่ ม.ค. 2551 - มิ .ย. 2557
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นับตัง้ แต่มีการทา QE ครังแรก
้
ในช่วงต้นปี 2552 ส่งผลให้ SET
Index ปรับตัวสูงขึน้ จาก 449.96 จุด
ณ สิ้ นปี 2551 มาปิ ดที่ 1298.71 จุด
ณ สิ้ นปี 2556 เพิ่ มขึน้ คิ ดเป็ น 2.89
เท่า โดยตัง้ แต่มี QE1 QE2 และ QE3
นัน้ SET index ปรับตัวขึน้ 101.57%,
2.69% และ 5.12% ตามลาดับ

ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Disclaimers: รายงานนี้เป็ นความเห็นส่วนตัวของผูเ้ ขียนโดยเฉพาะและไม่ได้สะท้อนความเห็นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด ทัง้ นี้
รายงานถูกจัดทาบนพืน้ ฐานของข้อมูลทีเ่ ชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความรูแ้ ละแนวคิดแก่ผอู้ า่ นเท่านัน้

1

QE (Quantitative easing) ที่ออกโดย FED คืออะไร และมีผลกับตลาดหุ้นใน Emerging Market อย่างไร?
การเพิม่ ขนาดงบดุลของธนาคารกลาง (Quantitative Easing: QE) เป็ นนโยบายการเงินเชิงปริมาณผ่านการ
เปลีย่ นแปลงสินทรัพย์และหนี้สนิ ในงบดุลของธนาคารกลางเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ โดยสามารถแบ่งเป็ น 2 รูปแบบหลัก คือ หนึ่ง
การซือ้ สินทรัพย์จากสถาบันการเงินและเปลีย่ นเป็ นเงินสดทีส่ ถาบันการเงินฝากไว้กบั ธนาคารกลาง (bank reserve) เพื่อลดอัตรา
ดอกเบีย้ ในตลาดและผ่อนคลายภาวะการเงินโดยรวม สอง การซือ้ สินทรัพย์แบบเจาะจงในตลาดทีม่ ปี ญั หา ตัวอย่างเช่น
หลักทรัพย์ประเภท mortgage-backed securities (MBS) เพื่อเพิม่ สภาพคล่องและลด risk premium ในตลาดอสังหาริมทรัพย์
เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั เป็ นการตรึงอัตราดอกเบีย้ ตลาดในระยะยาวให้อยู่ในระดับต่าเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดแรงงานและ
การลงทุน โดยทามาแล้วด้วยกัน 3 ครัง้ ดังนี้
 QE1 (ธ.ค. 2551 – มี.ค. 2553): เข้าซือ้ MBS จานวน 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อเพิม่ สภาพคล่องให้กบั สถาบันการเงิน
และตลาด (จากัดปริมาณ)
 QE2 (พ.ย. 2553 – มิ.ย. 2554): เข้าซือ้ พันธบัตรรับบาลระยะยาว จานวน 6 แสนล้านดอลลาร์ สรอ.
 Operation Twist (ก.ย. 2554 – ธ.ค. 2555): เข้าซือ้ พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว และขายพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ในมูลค่าเท่าๆกัน
(ทาให้ปริมาณเงินในระบบยังคงเท่าเดิม แต่วตั ถุประสงค์เพื่อ ต้องการกดให้ผลตอบแทนระยะยาวต่าลง)
 QE3 (ก.ย. 2555 – ธ.ค. 2556): เข้าซือ้ พันธบัตรรัฐบาลเป็ นมูลค่า 45,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อเดือน และการเข้าซือ้ พันธบัตร
หรือตราสารหนี้ในตลาดจานองอสังหาริมทรัพย์ ในวงเงิน 40,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อเดือน ส่งผลให้ FED อัดฉีดเงินเข้าสู่
ระบบรวมเป็ น 85,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อเดือน โดยจะดาเนินนโยบายเช่นนี้ไปจนกว่าอัตราการว่างงานจะลดลงต่ากว่า 6.5%
และอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ (Inflation expectation) ปรับเพิม่ มาที่ 2-2.5%

อย่างไรก็ดี จากสภาพเศรษฐกิจทีอ่ ่อนแอมาก ทาให้ธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาไม่สามารถนาสภาพคล่องที่ FED
เพิม่ เข้ามาในระบบไปปล่อยกูเ้ พื่อกระตุน้ เศรษฐกิจภายในประเทศทัง้ หมด แต่กลับมีสภาพคล่องส่วนเกินทีม่ ตี น้ ทุนทางการเงินต่า
ไหลออกนอกประเทศไปยังสินทรัพย์ทใ่ี ห้ผลตอบแทนมากกว่า อาทิเช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือตลาดหุน้ ในกลุ่มประเทศ
Emerging Markets รวมถึงตลาดหุน้ ไทย อินโดนีเซีย และฟิลปิ ปิ นส์ ซึง่ มีผลตอบแทนสูงในช่วงหลังจากเริม่ ทา QE อย่างชัดเจน
(รูปที่ 2) แต่หากมองเฉพาะเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศพบว่ามีเงินไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยน้อยกว่าและไม่ต่อเนื่องเหมือนในอีก
สองประเทศ ซึง่ สาเหตุหลักมาจากความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศไทยทีม่ เี หตุการณ์ชุมนุมสาคัญตลอดมานับตัง้ แต่ปี
2551 - 2557 (รูปที่ 3)
รูปที่ 2: การเปลี่ยนแปลงของดัชนี ตลาดหุ้นในภูมิภาค

รูปที่ 3: มูลค่าซื้อขายสะสมของนักลงทุนต่างชาติ ในภูมิภาค
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ทีม่ า: Bloomberg, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
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QE มีผลกับตลาดหุ้นไทยอย่างไร ?
ตลาดหุน้ ไทยแม้จะเป็ นเป้าหมายหนึ่งของส ภาพคล่องส่วนเกินจากการทา QE แต่หากดูมลู ค่าเงินทุนไหลออก สะสม
จานวน 1.62 แสนล้านบาทในปี 2551 จะเห็นว่าไม่ต่างกันมากนักเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินทุนไหลเข้า ตัง้ แต่ เริม่ ทา QE1-QE3 โดย
นักลงทุนต่ างชาติซอ้ื สะสมมาในช่วง ม .ค. 2552 – ธ.ค. 2555 เป็ นมูลค่า 1.91 แสนล้านบาท อย่างไรก็ดี นกั ลงทุนต่างชาติ ให้
น้าหนักในการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยมากกว่า การลงทุนในตลาดหุน้ (รูปที่ 4)
เนื่องจากผลตอบแทนทีม่ ากกว่าพันธบัตรในประเทศอื่น และมีความเสีย่ งต่ากว่าหุน้ ไทย แต่ทเ่ี ห็นว่าดัชนี SET index ทีเ่ พิม่ ขึน้
จาก 449.96 จุด ณ สิน้ ปี 2551 มาอยู่ท่ี 1,643.43 จุดในปี 2556 ได้นนั ้ นอกจากแรงซือ้ กลับของนักลงทุนต่างชาติแล้ว ยัง มาจาก
แรงซือ้ ของนักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบันภายในประเทศทีค่ อยพยุงตลาดหุน้ ไทยให้มเี สถียร ภาพมากขึน้ อีกด้วย (รูปที่
5) ซึง่ สอดคล้องกับ สัดส่วนมูลค่าการซือ้ ขายทีค่ งทีข่ องนัก ลงทุนรายย่อย และสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนักลงทุนสถาบัน
ภายในประเทศจาก 7% ในปี 2551 มาอยู่ท่ี 11% ในปี 2557 (รูปที่ 6) ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมทีส่ ดั ส่วนของนักลงทุน
ต่างชาติทเ่ี ข้ามาถือครองเพิม่ ขึน้ เปรียบเทียบในช่วง สิน้ ปี 2551 จนถึ งสิน้ ปี 2555 สูงสุด คือ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่ม
การเงิน และ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ฯ (รูปที่ 7)
รูป ที่ 4: มูลค่าการซื้อขายของ นักลงทุน ต่างชาติ
ในตลาดพันธบัตร
100%
10%
90%
และในตลาดหุ้น (พันล้านบาท)
หุ้น (พันล้านบาท)

26%

30%

ม.ค. - ก.ย. 2553

2553

2554

2555

2556

2557(YTD)

รูปที่ 6: ส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนแต่ละประเภท
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รูปที่ 7: สัดส่วนการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ *ในแต่ละ sector
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รูป ที่ 5: มูลค่าการซื้อขาย สะสมในตลาดหุ้น ของนักลงทุนแต่ละ
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ทีม่ า: ThaiBMA, ธนาคารแห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
Note: สัดส่วนการถือครองหุน้ ของนักลงทุนต่างชาติ คือ (จานวน F-share ณ สิน้ งวด x ราคา F-share ณ สิน้ งวด) + (จานวนหุน้ NVDR ณ สิน้ งวด x ราคา
NVDR ณ สิน้ งวด) หารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

3

ตลาดหุ้นไทยควรกังวลเกี่ยวกับ QE Tapering หรือไม่ ?
จากการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายหรือทา QE มายาวนานถึง 6 ปี ทาให้นกั วิเคราะห์เริม่ มีความกังวล ว่าตลาด
การเงินในปจั จุบนั เสพติดสารกระตุน้ หรือปริมาณเงินที่ FED อัดฉีด เข้าสูร่ ะบบการเงิน ทุกเดือนเพื่อพยุงเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
อย่างไรก็ดี เมื่อเศรษฐกิจสหรัฐเริม่ แข็งแกร่งสังเกตจากอัตราการว่างงานทีล่ ดลง และดัชนีความเชื่อมันต่
่ างๆเริม่ ออกมาในทิศทาง
ทีเ่ ป็ นบวก ทาให้มกี ารคาดการณ์ว่า FED จะเริม่ ทาการลดปริมาณเงิน ทีอ่ ดั ฉีดเข้าสูร่ ะบบ หรือที่ เรียกกันว่า “QE Tapering”
ตัง้ แต่ช่วงกลางปี 2556 ส่งผลให้นกั ลงทุนต่างชาติได้ทยอยขายหุน้ ไทยมาตัง้ แต่ช่วงดังกล่าว โดยทัง้ ปี 2556 นักลงทุนต่างชาติมี
สถานะเป็ นผูข้ ายสุทธิกว่า 1.94 แสนล้านบาท และดัชนี SET Index ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดที่ 1643.43 จุด เมื่อวันที่ 21 พ.ค.
2556 ลงมาสูจ่ ุดต่าสุดของปี ท่ี 1,298.71 ณ สิน้ ปี 2556 ซึง่ การเทขายหุน้ ไทยดังกล่าว มากกว่ามูลค่าทีน่ กั ลงทุนต่างชาติซอ้ื สะสม
มาในช่วง ม.ค. 2552 – ธ.ค. 2555 ที่ 1.91 แสนล้านบาท
อย่างไรก็ตาม การมองเพียงเม็ดเงินลงทุนทีม่ กี ารไหลเข้าออกสุทธิแล้วสรุปว่านักลงทุนต่างชาติได้ถอนเงินทุนออกจาก
ตลาดหุน้ ไทยหมดแล้วตัง้ แต่ ปลายปี 2556 อาจเป็ นมุมมองทีไ่ ม่ครบถ้วนมากนัก เนื่องจากยังมีสว่ นของกาไรทีไ่ ด้จากส่วนต่าง
ของราคาหุน้ หรือ Capital gain ด้วย (รูปที่ 8) จากการประมาณการคาดว่า กาไรจาก Capital gain ของนักลงทุนต่างชาติใน
ตลาดหุน้ ไทยมีอยู่ถงึ 0.98 แสนล้านบาท ตัง้ แต่ช่วง ม.ค. 2552 ถึงสิน้ เดือน มิ.ย. 2557 ซึง่ หากสมมติว่านักลงทุนต่างชาติเทขาย
หุน้ ไทยมูลค่าประมาณ 1 แสนล้านบาท อาจส่ง มีผลให้ SET index ปรับลดลงประมาณ 100 - 200 จุดได้1 แต่โอกาสทีจ่ ะเกิด
เหตุการณ์ดงั กล่าวคงน้อยมาก เนื่องจากเงินลงทุน ส่วนใหญ่ทย่ี งั เหลืออยู่เป็ นเงินลงทุนของนักลงทุนระยะยาวซึง่ เชื่อมันในการ
่
เติบโตของบริษทั จดทะเบียนไทย
ทัง้ นี้ ในทีส่ ดุ นางเจนเน็ต เยเลน ประธานของ FED คนปจั จุบนั ก็ได้ประกาศลดปริ มาณเงินทีอ่ ดั ฉีดลง 10,000 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เป็ นครัง้ แรกในเดือนธันวาคม 2557 พร้อมทัง้ ให้สญ
ั ญาณว่าจะค่อยๆลดปริมาณเงินอัดฉีดลงเรื่อยๆ จากแนวโน้ม
เศรษฐกิจสหรัฐฯทีด่ ขี น้ึ โดย ณ สิน้ เดือน ก.ย. 2557 FED มีการประกาศ QE tapering ไปแล้วทัง้ สิน้ 7 ครัง้ อย่างไรก็ตาม ตลาด
หุน้ ไทยไม่ได้มกี ารปรับตัวลงแรงจากข่าวนี้แต่อย่างใด SET index กลับปรับตัวสูงขึน้ โดย ณ สิน้ เดือน ก.ย. 2557 มาอยู่ท่ี
1585.67 จุด (เพิม่ ขึน้ 22.10% จากสิน้ ปี 2556)
รูปที่ 8: แม้ว่าเงิ นลงทุนจากต่างชาติ ตงั ้ แต่ ม.ค. 2552 – มิ .ย. 2557 มีสถานะเป็ นลบแล้วแต่กาไรจาก Capital Gain* ยังคงเหลืออยู่
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ทีม่ า: SETSMART (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2557)

เงิ นลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ ไหล

สะสมตัง้ แต่

ออกจนเป็ น นู ย์ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.

ม.ค. 2552 – มิ .ย. 2557

2556

มูลค่าซื้อ/ขายสุทธิ
รายวันตัง้ แต่
ม.ค. 2552 – มิ .ย. 2557

Note: การคานวณ Capital gain ประมาณการจาก มูลค่าซื้อ /ขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในแต่ละเดือนคูณกับอัตราการเปลีย่ นแปลงของ ดัชนี
SET Index ในแต่ละเดือน และนามูลค่าซื้อขายสุทธิมาลบออก

1

ประมาณการจากการเปลีย่ นแปลงดัชนี SET index โดยรวมต่อปริมาณการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในอดีต ทัง้ นี้ ไม่ได้แยกผลกระทบจาก
ั ยอื่น เช่น ปจจั
ั ยการเมืองในประเทศ
ปจจั

4

ตลาดหุ้นไทยหลังจากชะลอ QE แล้วจะเป็ นอย่างไร ?
ข้อสังเกตความสัมพันธ์ระหว่าง QE และเงินทุนไหลเข้า/ออกของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุน้ ไทย
1. นับตัง้ แต่มกี ารทา QE ครัง้ แรกในช่วงต้นปี 2552 ส่งผลให้ SET Index ปรับตัวสูงขึน้ จาก 449.96 จุด ณ สิน้ ปี
2551 มาปิ ดที่ 1298.71 จุด ณ สิน้ ปี 2556 เพิม่ ขึน้ คิดเป็ น 2.89 เท่า โดยตัง้ แต่มี QE1 QE2 และ QE3 นัน้ SET
index ปรับตัวขึน้ 101.57%, 2.69% และ 5.12% ตามลาดับ
2. ความกังวลของนักลงทุนเกีย่ วกับการทา QE tapering เริม่ มากขึน้ ตัง้ แต่ในช่วง เม .ย.- พ.ค. 2556 สังเกตได้จาก
การเพิม่ ขึน้ ของผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐฯเอง (รูปที่ 9) สะท้อนถึง อัตราดอกเบีย้ ระยะยาว ทีถ่ ูก
FED กดเอาไว้ในระดับต่าจากนโยบาย QE กาลังจะสิน้ สุดลงซึง่ เป็ นระยะเวลาเดียวกับทีน่ กั ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ
หุน้ ไทยต่อเนื่อง ทาให้ทงั ้ ปี 2556 นักลงทุนต่างชาติมสี ถานะเป็ นผูข้ ายสุทธิถงึ 1.94 แสนล้านบาท
3. นับตัง้ แต่มกี ารทา QE Tapering ในเดือน ธ.ค. 2556 ถึงเดือน มิ.ย. 2557 มีการลดวงเงินไปแล้วทัง้ หมด 5 ครัง้
ครัง้ ละ 10,000 ล้านดอลลาร์ สรอ . ทาให้ ณ สิน้ เดือนมิ .ย. 2557 FED อัดฉีดเงินเข้าสูร่ ะบบเหลือเพียง 35,000
ล้านดอลลาร์ สรอ . ต่อเดือน จากเดิมก่อนมีการทา QE tapering ที่ 85,000 ล้านดอลลาร์ สรอ . ต่อเดือน และ
นักวิเคราะห์สว่ นใหญ่คาดว่า FED จะลดวงเงินอัดฉีดลงหมดในช่วง ต.ค. 2557 นี้
4. อย่างไรก็ดี เงินทุนไหลเข้า /ออกของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุน้ ไทย ยังได้รบั ผลกระทบจากปจั จัยอื่นๆ
นอกเหนือจาก QE โดยเฉพาะปจั จัยด้านการเมือง ในประเทศ ซึง่ เห็นได้ชดั ในช่วงทีม่ กี ารทารัฐ ประหารของ คสช .
ในวันที่ 20 พ.ค. 2557 นักลงทุนต่างชาติขายหุน้ ไทยสุทธิตดิ ต่อกัน 9 วันทาการ คิดเป็ นมูลค่ากว่า 3.3 หมื่นล้าน
บาท
รูปที่ 9: ผลตอบแทนของพันธบัตรรั บาลสหรั ฯในช่วง 2550-มิ .ย. 2557
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ทีม่ า: Bloomberg (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
5. เงินทุนจากต่างประเทศมีความอ่อนไหว ต่อการประกาศลดวงเงิน QE พอสมควร โดยเงินทุนส่วนใหญ่ได้

ไหลออกจากตลาดหุน้ ไทยไปก่อนทีจ่ ะมีการทา QE tapering ครัง้ แรกในเดือน ม .ค. 2557 กล่าวคือตัง้ แต่
ต้นปี จนถึงช่วงกลางปี 2557 นัน้ ปจั จัยทีม่ ผี ลกับเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติน่าจะ เป็ นสถานการณ์
การเมืองภายในประเทศมากกว่าสังเกตได้จากเงินทุนไหลออกครัง้ ใหญ่ในช่วงเกิดการรัฐประหารตอนกลาง
เดือน พ.ค. 2557 ในส่วนของ QE Tapering ทัง้ 4 ครัง้ ทีป่ ระกาศในช่วง ม.ค. – มิ.ย. 2557 นัน้ ส่วนใหญ่จะ
เห็นเงินทุนไหลออกก่อนวันประกาศประมาณ 2-3 วัน และเมื่อการประกาศไม่ได้มอี ะไรเหนือความ
คาดหมาย นักลงทุนต่างชาติกก็ ลับมาซือ้ หุน้ ไทยทันที
5

รูปที่ 10: เหตุการณ์ สาคัญที่มีผลกระทบกับมูลค่าซื้อขายรายวันของนักลงทุนต่างชาติ ในช่วง ม.ค. 2557 – มิ .ย. 2557
หน่ วย: ล้านบาท
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13 ม.ค. 2557: มีการยกระดับการ
ชุมนุมของกลุม่ กปปส. เพือ่ ขับไล่
รัฐบาลพรรคเพือ่ ไทย
2 ก.พ. 2557: จัดการเลือกตัง้ สส.
เป็ นการทัวไปแต่
่
ตอ้ งยกเลิกไป
หลายเขตเพราะมีผคู้ ดั ค้าน

29 เม.ย. 2557: FED ประกาศลด
วงเงิน QE ลงอีก 10,000 ล้าน
USD เหลือ 45,000 ล้าน USD
ต่อเดือน

2 มิ.ย. 2557: คสช. ประกาศโรด
แม็ป 3 ขัน้ ตอน ซึง่ นาไปสูก่ าร
เลือกตัง้ ใหม่
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29 ม.ค. 2557: FED ประกาศลด
วงเงิน QE ลง 10,000 ล้าน
USD เหลือ 65,000 ล้าน USD
ต่อเดือน

19 มี.ค. 2557: FED ประกาศลด
วงเงิน QE ลงอีก 10,000 ล้าน
USD เหลือ 55,000 ล้าน USD ต่อ
เดือน

20 พ.ค. 2557: ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารบก ประกาศกฎอัยการศึก
และนาไปสูก่ ารทารัฐประหาร
โดยยึดอานาจจากรัฐบาล
รักษาการ

18 มิ.ย. 2557: FED ประกาศลด
วงเงิน QE ลงอีก 10,000 ล้าน
USD เหลือ 35,000 ล้าน USD
ต่อเดือน

ทีม่ า: SETSMART (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2557)

สุดท้ายนี้ คาดว่า ในช่วงครึง่ หลังปี 2557 ไปจนถึงทัง้ ปี 2558 ปริมาณเงินทุนทีจ่ ะไหลออกระยะสัน้ จากการทา QE
tapering ของสหรัฐฯนัน้ ไม่น่าจะมีผลกับตลาดหุน้ ไทยมากเท่าใดนัก เนื่องจากนักลงทุนได้ตอบสนองต่อข่าวการทา QE tapering
ไปมากแล้ว อีกทัง้ ยังมีนกั ลงทุนอีกเป็ นจานวน หนึ่งทีเ่ ชื่อมันในศั
่ กยภาพการเติบโตของ บริษทั จดทะเบียนไทยทีไ่ ด้อานิสงส์ จาก
การเป็ นศูนย์กลางของกลุ่ม Greater Mekong Subregion (GMS) รวมถึงการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ซึง่ กาลัง
จะเกิดขึน้ ในเร็ววันนี้ สังเกตได้จากความเชื่อมันที
่ ส่ ะท้อนให้เห็นจากสัดส่วนการถือครองหุน้ ของนักลงทุนต่างช าติทย่ี งั คงอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงระดับเดิมในช่วงปี 2551 ถึง 2557 (ประมาณ 1 ใน 3 ของมูลค่าการถือครองหุน้ ทัง้ หมด ) ซึง่ เป็ นช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว อีกทัง้ FED ได้แสดงจุดยืนทีจ่ ะบริหารควา มคาดหวังของตลาดไม่ให้เกิดเรื่อง ประหลาดใจขึน้
อย่างเช่น ไม่ประกาศการขึน้ ดอกเบีย้ นโยบายแบบกระทันหัน อย่างไรก็ดี ยังคงมีความท้าทายในอีกหลายประการทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะปจั จัยด้านการเมืองภายในประเทศ ตลอดจนการคาดการณ์เกีย่ วกับนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลาย ของญีป่ นุ่ และ กลุ่มประเทศยุโ รป รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจของ ประเทศจีน เพื่อช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศทีอ่ ยู่ในภาวะชะลอตัว ซึง่ หากเกิดขึน้ จริง จะเป็ นปจั จัยบวกทีจ่ ะผลักดันให้ดชั นีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับ ตัวสูงขึน้ ได้ใน
ระยะสัน้
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