
 

 

 

 

 

 

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย 
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม กนง. รอบกุมภาพันธ์นี้อยู่ที่ระดับ 53 ลดลงจากคร้ังที่แล้ว กลับมาอยู่ในเกณฑ์ “ไม่

เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน (Unchanged)” ปัจจัยหนุนหลักมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับต ่า Fund flow จากต่างชาติ ทิศทาง

ดอกเบี้ยในตลาดโลก และอัตราเงินเฟ้อ ขณะที่ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี ในรอบการประชุม กนง. มีนาคม 2562 

(ประมาณ 10 สัปดาห์ข้างหน้า) อยู่ท่ีระดับ 58 ลดลงอย่างมากจากคร้ังท่ีแล้วและต่่าสุดต้ังแต่มีการส่ารวจ  โดยอยู่ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลง

ไปจากปัจจุบัน (Unchanged)” ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีอยูท่ีร่ะดับ 70 ลดลงมากเช่นกันแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ “มีแนวโน้ม

ปรับตัวขึ้น (Increase) โดยมีปัจจัยหนุนส่าคัญจาก Fund flow จากต่างชาต ิและ อุปสงค์และอุปทานในตลาดตราสารหนี้ 

 

Policy Rate IRE Index เปรียบเทียบกับ Policy Rate 
 ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในรอบ

การประชุม กนง. วันที  6 ก.พ. 62 อยู่ที่ระดับ 53 ลดลง

จากคร้ังที่แล้วอย่างมาก กลับมาอยู่ในเกณฑ์  “ไม่

เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน (Unchanged)” สะท้อน

มุมมองของตลาดที เชื อมั นว่าการประชุม กนง. ในเดือน

กุมภาพันธ์นี้จะรักษาดอกเบี้ยนโยบายไว้ที  1.75% ต่อไป 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง Bond Dealers และ Fund 

Managers ส่วนใหญ่คาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ย

น โย บ า ย  Bond Dealers แ ล ะ  Fund Managers ยั ง ค ง ให้

ความส่าคัญกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ ง แต่มี

ความแตกต่างกันในล่าดับที  2 และ 3 กล่าวคือ Bond Dealers ให้

น้่าหนักกับทิศทางดอกเบี้ยในตลาดโลกและอัตราเงินเฟ้อ ขณะที  

Fund Managers มองว่า Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติและ

ทิศทางดอกเบี้ยในตลาดโลกมีความส่าคัญ 

 

รายงานดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย  
ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
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5 Yr- IRE Index เปรียบเทียบกับ 5 Yr-Gov’t bond yield 

ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 
5 ปี ในรอบการประชุม กนง. 2 ครั้งถัดไป (20 มี.ค. 62) อยู่ที่
ระดับ 58 ลดลงอย่างมากจากคร้ังที่แล้ว (ระดับ 94) โดยอยู่
ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน (Unchanged)” 
สะท้อนมุมมองของตลาดที เชื อมั นว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี จะไม่เปลี ยนแปลงในอีก 10 สัปดาห์ข้างหน้า
นับจากวันที ท่าการส่ารวจ (11 ม.ค. 62) ซึ งอยู่ที  2.15% โดย
ส่ ว น ให ญ่ ข อ ง  Bond Dealers แ ล ะ  Fund Managers 
คาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 

10 Yr- IRE Index เปรียบเทียบ 10 Yr-Gov’t bond yield 

ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 
10 ปี ในช่วงรอบการประชุม กนง. อีก 2 ครั้งถัดไป (20 มี.ค. 

62) อยู่ทีร่ะดับ 70 ลดลงอย่างมากจากคร้ังที่แล้ว (ระดับ 94) 
แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ “มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น (Increase) 
สะท้อนถึงความเชื อมั นที ลดลงของตลาดว่าอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี จะปรับสูงขึ้นจากระดับ 2.53% ณ 
วันที ท่าการส่ารวจ (11 ม.ค. 62) โดยทั้ง Bond Dealers และ 
Fund Managers มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 
ปัจจัยที่ มีผลต่อการคาดการณ์ ทิศทางอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ 10 ปี 
กลุ่ม Fund Managers ให้ความส่าคัญกับ Fund Flow ของ

นักลงทุนต่างชาติมากที สุด ส่วน Bond Dealers ให้น้่าหนัก
กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดตราสารหนี้เป็นอันดับหนึ ง 
 

 

 

 

>ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

ในอีก 6 สัปดาห์ข้างหน้า คงที่ท่ีระดับ 52

สะท้อนถึงมุมมองของตลาดต่อทิศทางอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายใน 6 สัปดาห์ข้างหน้าว่าจะยัง

คงไว้ท่ีระดับเดิม 1.50% 

>ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

ในอีก 6 สัปดาห์ข้างหน้า คงที่ท่ีระดับ 52

สะท้อนถึงมุมมองของตลาดต่อทิศทางอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายใน 6 สัปดาห์ข้างหน้าว่าจะยัง

คงไว้ท่ีระดับเดิม 1.50% 

Disclaimer: โครงการส ารวจการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectations Survey) จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อมูลด้านสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย และเพื่อรายงานการคาดการณ์ทิศทางอัตรา
ดอกเบ้ียในอีก 6 สัปดาห์ข้างหน้า ตามรอบประชุมกนง. เป็นส าคัญ ท้ังน้ี การจัดท าดัชนีดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบ้ียจากูู้ค้าตราสารหน้ีและูู้จัดการกองทุนตราสารหน้ี ึึ่งอาจมีความคิดเหนนท่ีแตกต่างกัน 
ทางคณะูู้จัดท ามิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูลท้ังไม่รับูิดชอบต่อความเสียหายใดๆ เป็นสิทธิของคณะูู้จัดท าโดยชอบด้วยกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ท าึ้ า ดัดแปลง เูยแพร่หรือกระท าการใดๆ 
ในลักษณะท่ีเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน ไม่ว่าเพียงบางส่วน หรือท้ังหมด คณะูู้จัดท าสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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