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ชื่อตาราง

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จาแนกตามประเทศ (ดอลลาร์ สรอ.)

ความถีข
่ องข้อมูล
ความล่าช้าและ
กาหนดเวลาเผยแพร่

ความถี่ รายเดือน
ความล่าช้า 2 เดือน
กาหนดเวลาเผยแพร่ วันทาการสุดท้ายของ 2 เดือนถัดไป

หลักวิธีทางสถิติ
 หลักการ นิยาม
และการจัดกลุม
่
 ความครอบคลุม
 การบันทึกข้อมูล
และมาตรฐานบัญชี
ทีเ่ กีย่ วข้อง
 ลักษณะของข้อมูล
และวิธีการจัดเก็บ
 วิธีประมวลผล
ข้อมูล

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio Investment ) หมายถึงธุรกรรมเกีย่ วกับการซื้อขายเปลีย่ นมือตราสาร
ทุน (Equity securities) ตราสารหนี้ (Debt securities) ทัง้ ในรูปของพันธบัตร (Bonds) ตั๋วเงิน
(Notes) และเครือ
่ งมือทางการเงิน (Money market instruments) ต่าง ๆ ทัง้ นี้ยกเว้นตราสารทีจ่ ดั เป็ น
การลงทุนโดยตรงและเงินสารองระหว่างประเทศ
ตารางนี้แสดงข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ ในรูปของเงินลงทุนสุทธิของทุกภาคเศรษฐกิจ โดยแบ่งเป็ นด้าน
สินทรัพย์ คือผู้มถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศไทยถือครองหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ จาแนกตามประเทศทีไ่ ปลงทุน และ
ด้านหนี้สน
ิ คือผูม
้ ีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นต่างประเทศ ถือครองหลักทรัพย์ทอ
ี่ อกโดยผูม
้ ถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศไทย จาแนก
ตามประเทศผูล้ งทุน
การจัดทาสถิตเิ งินลงทุนในหลักทรัพย์ อาศัยข้อมูลจากระบบการรายงานธุรกรรมต่างประเทศ
(International Transaction Reporting System: ITRS) ปรับด้วยข้อมูลจากผลสารวจฐานะการลงทุน
ระหว่างประเทศรายปี การสารวจหนี้ตา่ งประเทศรายไตรมาส และศูนย์ขอ
้ มูลตราสารการเงินแห่งประเทศ
ไทย การแปลงเป็ นมูลค่าเทียบเท่าดอลลาร์ สรอ. ใช้อตั ราแลกเปลีย่ นจากอัตราปิ ดตลาดนิวยอร์กเฉลีย่ ราย
เดือน
ตารางทีเ่ ผยแพร่นี้ เป็ นไปตามนิยามและมาตรฐานการจัดทาสถิตฯิ ตามคูม
่ ือดุลการชาระเงิน ฉบับที่ 6
(BPM6) ยกเว้นการแสดงเครือ
่ งหมายของบัญชีการเงิน (Financial Account) จะยังคงแสดงเครือ่ งหมาย
ตามคูม
่ ือฯ ฉบับที่ 5 (BPM5) กล่าวคือ ดุลบัญชีการเงิน (Financial Account Balance) และรายการด้าน
สินทรัพย์ทง้ ั หมดในบัญชีการเงิน (Assets) จะแสดงเครือ
่ งหมายตรงกันข้ามกับ BPM6 เช่น การลงทุนใน
ต่างประเทศสุทธิแสดงด้วยเครือ
่ งหมายติดลบ หมายถึง ในช่วงนัน
้ ๆ มีการลงทุนในต่างประเทศมากกว่าการ
ถอนเงินลงทุนกลับคืนจากต่างประเทศ เป็ นต้น โดยหลักเกณฑ์เรือ
่ งการแสดงเครือ
่ งหมายนี้ ใช้กบั การลงทุน
ทุกประเภท ทัง้ การลงทุนโดยตรง การลงทุนในหลักทรัพย์ การลงทุนในอนุพน
ั ธ์ทางการเงิน และการลงทุน
อืน
่ ๆ
การเผยแพร่ข้อมูลเป็ นไปตามหลักการ “passive confidentiality” กล่าวคือ หากบุคคลหรือนิติบุคคลใด
เห็นว่าจะได้รบ
ั ผลกระทบจากการแสดงรายละเอียดตามหมวดหมูใ่ นตารางสถิติ โปรดแจ้งมายังผูจ้ ดั การ
บริการประจาตารางทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ
่ ขอให้ธปท. พิจารณาทบทวนการจัดหมวดหมูเ่ พือ
่ หลีกเลีย่ งผลกระทบ
ดังกล่าว

แหล่งทีม
่ าของข้อมูล

สือ
่ ทีใ่ ช้ในการ
เผยแพร่
การปรับปรุงข้อมูล

1. ระบบการรายงานธุรกรรมต่างประเทศ (ITRS)
2. การสารวจฐานะการลงทุนระหว่างประเทศรายไตรมาส รายปี
3. การสารวจหนี้ตา่ งประเทศรายไตรมาส
4. ศูนย์ขอ
้ มูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย
5. แหล่งข้อมูลอืน
่ ๆ
เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย

(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=
658&language=th)
ข้อมูลจะถูกปรับแก้ทุกสิน
้ ไตรมาส โดยปรับแก้ไขย้อนหลัง 2 ไตรมาส เพือ
่ ให้สอดคล้องกับข้อมูลทีไ่ ด้รบ
ั
เพิม
่ เติมจาก
- การสารวจฐานะการลงทุนระหว่างประเทศรายไตรมาส
- ระบบการรายงานธุรกรรมต่างประเทศ
นอกจากนี้ ข้อมูลจะถูกปรับแก้ ณ สิน
้ กันยายน โดยปรับแก้ไขย้อนหลัง 1 ปี เพือ
่ ให้สอดคล้องกับข้อมูลทีไ่ ด้รบ
ั
เพิม
่ เติมจาก
- การสารวจฐานะการลงทุนระหว่างประเทศรายปี
- ศูนย์ขอ
้ มูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย
ทีมสถิติภาคต่างประเทศ 1-2
ฝ่ ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0-2283-5653
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