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ความเคลื่อนไหวของกลุมนักลงทุนตางชาติ (Non-Resident) ในตลาดตราสารหนี้ไทย ในรอบป 2008 

 
โดย สุชาติ   ธนฐิติพันธ 

 
หากจะกลาวถึงกลุมของนักลงทุนที่มีบทบาทในตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทยเราแลว เชื่อไดวา กลุมของนักลงทุน

ตางชาติ (Non-Resident Investor) คงจะตองเปนกลุมของนักลงทุน กลุมแรกๆ ที่เราจะนึกถึงอยางแนนอนครับ   ซึ่งในชวง 1 ปที่ผานมา 
ไดเกิดเหตุการณสําคัญทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอการลงทุน ไมวาจะเปนเหตุวิกฤติการณทางการเงินจากภายนอกประเทศที่
ขยายตัวและลุกลามไปทั่วโลก หรือแมแตเหตุการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากภายในประเทศไทยของเราเอง ยกตัวอยางเชน ตัวเลขการ
สงออกที่ติดลบ อัตราเงินเฟอที่เพิ่มขึ้น หรือการตัดสินใจดําเนินนโยบายตางๆของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งทั้งหมดนี้ ลวนแตสงผล
กระทบตอการลงทุนของนักลงทุนกลุมตางๆ ไมวาจะเปนกลุมของกองทุนรวม นักลงทุนรายยอย หรือแมกระทั่งกลุมของนักลงทุน
ตางชาติครับ 

 

และเมื่อเราลองยอนกลับไปดูมูลคาการซื้อขายของกลุมนักลงทุน
ตางชาติในชวงหลายๆปกอนหนาที่ผานมา เราจะพบวา มูลคาการ
ซื้อขายในชวง 1 – 2 ปหลัง (ป 2007 – 2008) มีคาลดลงจากป
กอนหนานั้น (ป 2005 – 2006) คอนขางมาก ซึ่งสาเหตุหลักก็
เนื่องมาจากมาตรการกันสํารอง 30% ของธนาคารแหงประเทศ
ไทยในชวงเวลานั้น ที่สงผลตอความเชื่อม่ันของกลุมนักลงทุน
ตางชาติพอสมควร 
 
แตอยางไรก็ตาม ในชวง 1 – 2 ปที่ผานมานี้ เราก็ยังพบวามูลคา
การซื้อขายนักลงทุนกลุมนี้คอนขางที่จะสอดคลอง หรือเดินไปใน
ทิศทางเดียวกันกับมูลคาการซื้อขายโดยรวมของตลาดตราสารหนี้
ไทย ซึ่งจะเห็นไดจากมูลคาการซื้อขายในชวง 1 – 2 ปหลัง (ป 
2007 – 2008) ที่มีมูลคาคอยๆเพิ่มสูงขึ้น สอดคลองกับมูลคาการ
ซื้อขายโดยรวมของตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
เชนเดียวกัน 
 

 และจากตัวเลขมูลคาการซื้อขายของกลุมนักลงทุนตางชาติที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นในชวงป 2008 ที่ผานนี่เอง ที่ทําใหเราพอจะ
คาดการณไดวา สวนหนึ่งแลวนักลงทุนตางชาตินาจะยังมองวา ตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงเปนตลาดที่ปลอดภัย และมีความนาที่จะ
ลงทุนตอไปอยู   เพราะผลจากวิกฤติการณทางการเงินที่เกิดขึ้นและลุกลามไปทั่วโลกในปที่ผานมา   สงผลทําใหกลุมนักลงทุนตางชาติ
ในตลาดตางประเทศหลายๆแหง ตองทยอยขายสินทรัพยที่ตนเองลงทุนอยู เพื่อแลกกับการถือครองเงินสดและรักษาสภาพคลองของ
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ตนเองไว   แตนาแปลกใจที่เรากลับพบตัวเลขที่แสดงใหเห็นวา ในชวงปที่ผานมา (2008) กลุมของนักลงทุนตางชาติ มีมูลคา”ซื้อสุทธิ” 
ในตลาดตราสารหนี้ไทย สูงถึงเกือบๆ 65,000 ลานบาทเลยทีเดียว   ซึ่งถือเปนมูลคาการซื้อสุทธิที่สูงที่สุดในชวง 6 ปที่ผานมาอีกดวย 

 
และไมเพียงเทานั้น ตราสารหนี้ที่นักลงทุนตางชาติถือครองไว 
(Holding) ณ วันสุดทายของป 2008 ยังมีมูลคาสูงถึง 76,154 
ลานบาท ซึ่งสูงกวามูลคาการถือครอง ณ วันสุดทายของป 2007 
ที่มีมูลคา 49,015 ลานบาท เกือบๆ 55% อีกดวยครับ 
 
จึงเปนที่นาติดตามตอไปในปหนานะครับ วามูลคาการซื้อขายของ
กลุมนักลงทุนตางชาติจะเปนอยางไรตอไป หลังจากสถานการณ 

ตางๆภายในประเทศไทยเอง หรือแมแตวิกฤติการณตางๆในโลก เริ่มมีการเปลี่ยนและมีความชัดเจนมากขึ้นครับ   นักลงทุนตางชาติจะ
ยังมองวาตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงมีเสนหตอการลงทุนตอไปอีกหรือไม  เราคงตองมาติดตามกันตอไปครับ 

 
 

 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

www.thaibma.or.th 
สุชาติ   ธนฐิติพันธ 

suchart@thaibma.o.th ,   02-252-3336 # 113 
 


