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ตลาดการเงินไทยคึกคัก ตื่นรับกระแสเงินทุนไหลเขา 
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ในชวง 1 - 2 เดือนที่ผานมา นักลงทุนที่อยูในตลาดการเงินของไทย ไมวาจะเปนตลาดตราสารทุน (หุน) หรือตลาดตราสารหนี้ 

(พันธบัตร, หุนกู)   ตางก็นาจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่นาพอใจ อาจจะมากหรือนอยบางขึ้นอยูกับตัวหลักทรัพยที่นักลงทุน

ทําการซ้ือลงทุนไว ซึ่งถาพิจารณาจากภาพของตลาดโดยรวมแลว   ตลาดหุนไทยปรับตัวเพ่ิมขึ้นถึง 95 จุด หรือคิดเปน 13.5 % (นับตั้งแต

วันที่ 22 ก.พ. 2553 ) แตทางดานของตลาดตราสารหนี้ ซึ่งมักจะไมเคล่ือนไหวตามขาวคราวที่เกิดขึ้นเปนปกติอยูแลว ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กนอย

เพียง 0.55 จุด หรือคิดเปน 0.44%   ซึ่งการปรับตัวเพ่ิมขึ้นในรอบนี้ มีสาเหตุหลักมาจากการไหลเขาของเงินทุนจากตางประเทศนั่นเองครับ    
  

เนื่องจากการเริ่มฟนตัวทางเศรษฐกิจ ของประเทศตางๆทั่วโลก และโดยเฉพาะอยางย่ิงกับประเทศในกลุมเอเชีย   รวมถึงประเทศ

ไทยของเราเองดวย   ที่นักลงทุนตางชาติมองวามีศักยภาพในการฟนตัวสูง   สงผลทําใหมีเงินทุนจากตางชาติ ไหลเขามาในประเทศไทยอยาง

ตอเนื่อง และเริ่มมองเห็นไดอยางชัดเจนผานทางอัตราแลกเปล่ียน หรือคาเงินบาทตั้งแตชวงปลายเดือนกุมภาพันธที่ผานมาครับ   โดยในชวง

นั้นคาเงินบาทไทยอยูที่ 33.28 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐ และเริ่มมีทิศทางที่แข็งคาขึ้นเรื่อยๆ   จนลาสุด (2 เม.ย. 2553) คาเงินบาทไทยอยูที่

ระดับ 32.50 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนการแข็งคาขึ้นถึง 2.4% ภายในชวงระยะเวลาเพียง 1 เดือนครับ 
 

และแนนอนครับ การไหลเขาของเงินทุนในครั้งนี้   สวนหนึ่งเปนการ

เขามาลงทุนโดยตรง (FDI) เชนการลงทุนในอุตสาหกรรม หรือการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย   ในขณะที่อีกสวนใหญๆ กลับเปนการเขา

มาลงทุนในตลาดการเงินของไทยครับ ไมวาจะเปนตลาดหุน หรือ

ตลาดตราสารหนี้   ซึ่งเราจะพบวายอดการซ้ือขายของนักลงทุน

ตางชาติในตลาดทั้ง 2 นี้มีคาเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง   โดยนักลงทุน

ตางชาติมียอดซ้ือสะสม (Accumulate Net Buy) ในตลาดหุนไทย

นับตั้งแตตนปที่ผานมา สูงถึง 45,200 ลานบาท   ในขณะที่ยอดซื้อ

สะสมในตลาดตราสารหนี้นับตั้งแตตนป ก็สูงถึง 22,600 ลานบาท

เลยทีเดียวครับ 
 

ในที่สุดแลว จึงสงผลทําใหภาพรวมของตลาดการเงินไทย เมื่อเราวัด

จากคาของดัชนี (Index) ปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามไปดวย   แตทั้งนี้แลว   

การไหลเขาอยางรวดเร็วของเงินทุนตางชาติในรอบนี้ ดูเหมือนวาจะ

มีความรอนแรง และรวดเร็วผิดไปจากในอดีตที่ผานมาครับ   ซึ่งนัก

ลงทุนควรจะตองใชความระมัดระวังอยางสูง หากจะตัดสินใจ “เก็ง

กําไร” ในตลาดการเงินของไทย ในชวงระยะเวลานับจากนี้เปนตนไป    
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แตถาหากเปนการตัดสินใจเพ่ือจะ “ลงทุนในระยะยาว” แลว   พ้ืนฐานของสภาพเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน ยังคงถือไดวามีความนาสนใจ ไม

แพประเทศอื่นๆ ที่อยูในภูมิภาคเดียวกันครับ  
 

 สวนทางดานของสถานการณความวุนวายทางการเมืองไทย ที่เกิดขึ้นอยูในขณะนี้  ดูเหมือนวาจะยังไมมีผลกระทบกับการฟนตัว

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมากเทาไรนัก   ซึ่งแนนอนครับวา ธุรกิจการทองเที่ยวที่เปนแหลงรายไดหลักของไทยทางหนึ่งอาจจะมีปญหาไป

บางในชวงที่มีความวุนวาย   แตอุตสาหกรรมการผลิตและการสงออกของไทย ที่เปนแหลงรายไดหลักของไทยเชนกัน ยังคงสามารถเดินหนา

ไปไดอยางตอเนื่อง สอดคลองกับการฟนตัวของประเทศอื่นๆ ที่เปนประเทศคูคาของไทย   ดังนั้นแลว ดวยกระแสการไหลเขาของเงินทุน

ตางชาติอยางตอเนื่อง ที่นาจะสะทอนไดวา นักลงทุนตางชาติยังคงมีความเชื่อมั่นตอสถานการณตางๆในประเทศไทย   ประกอบกับสภาพ

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของไทย ที่แนวโนมวาจะฟนตัวไดไมนอยหนาไปกวาประเทศอื่นๆแลว   ชวงเวลา ณ ปจจุบัน นาจะเปนโอกาสที่ดี 

สําหรับการเขามาแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวของนักลงทุนไทย   แตทั้งนี้ จะตองไมลืมพิจารณาถึงความเสี่ยง หลายๆดานที่อาจจะ

เกิดขึ้นควบคูกันไปดวยครับ 
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