
 

 

 

 

 

 

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย 
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม กนง. รอบเดือนมิถุนายนนี้อยู่ที่ระดับ 50 ลดลงจากคร้ังที่แล้ว โดยอยู่ในเกณฑ์ “ไม่

เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน (Unchanged)” สืบเนื่องจากความกังวลในแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ 

ขณะที่ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี ในรอบการประชุม กนง. เดือนสิงหาคม (ประมาณ 12 สัปดาห์ข้างหน้า) อยู่ที่

ระดับ 36 ลดลงอย่างมากจากคร้ังที่แล้ว จึงเปลี่ยนมาอยู่ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน (Unchanged)” เช่นเดียวกันกับอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ที่ลดลงมากจากคร้ังที่แล้วเช่นกันมาอยู่ที่ระดับ 31 ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน 

(Unchanged)” โดยมีอุปสงค์อุปทานในตลาดตราสารหนี้ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลก และ Fund flow จากต่างชาต ิเป็นปัจจัยหลัก 

Policy Rate IRE Index เปรียบเทียบกับ Policy Rate 
 ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายใน

รอบการประชุม กนง. วันที่ 26 มิ.ย. 62 อยู่ที่ระดับ 

50 ลดลงจากค ร้ังที่แล้ว โดยอยู่ ในเกณฑ์  “ไม่

เปลี่ ยนแปลงไปจากปั จจุ บั น  (Unchanged)” 

สะท้อนมุมมองของตลาดที่เพิ่มขึ้นว่าการประชุม กนง. 

ในเดือนมถิุนายนนีม้ีโอกาสสูงที่จะคงดอกเบี้ยนโยบาย

ที่ระดับร้อยละ 1.75 ต่อไป โดยทั้ง Bond Dealers 

และ  Fund Managers คาดการณ์ ไป ใน ทิ ศทาง

เดียวกัน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
 

 ปัจจัยที่ มีผลต่อการคาดการณ์ทิศทาง

อัตราดอกเบี้ ยนโยบาย Bond Dealers และ 

Fund Managers ยังคงให้ความส าคัญกับปัจจัยเดิม

คืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ทิศทางดอกเบี้ยในตลาดโลก และอัตราเงินเฟ้อ เป็น

ปัจจัยหลักท่ีก าหนดทิศทางดอกเบี้ยนโยบายในขณะนี้ 

 

 

 

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

ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล 5 ปี ในรอบการประชุม กนง. 2 ครั้งถัดไป  
(7 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 36 ลดลงมากจากคร้ังที่แล้ว 
(ระ ดั บ  74 ) แล ะ เป ลี่ ยน ม าอยู่ ใน เกณ ฑ์  “ ไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน (Unchanged)” สะท้อน
การคาดการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนไป โดยมีจ านวนมากที่
เชื่อว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ในอีก 
12 สัปดาห์ข้างหน้านับจากวันทีส่ ารวจ (17 พ.ค. 62) จะ
ปรับตัวลดลง ท าให้ค่าดัชนีฯ ปรับลดลง สะท้อนถึง
มุมมองของตลาดโดยรวมว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปีจะไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับ 2.10% ณ 
วันท่ีส ารวจ 

 

 

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

ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล 10 ปี ในช่วงรอบการประชุม กนง. อีก 2 

ครั้งถัดไป (7 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 31 ลดลงมากจาก
คร้ังที่แล้ว (ระดับ 72) และเปลี่ยนมาอยู่ในเกณฑ์ 
“ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน  (Unchanged)” 
สะท้อนถึงมุมมองตลาดส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนไป โดยคาด
ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี มี
โอกาสจะปรับลดลงจากระดับ 2.54% ณ วันที่ส ารวจ  
(17 พ.ค. 62)  
 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ 10 ปี 
Bond Dealers และ Fund Managers มองว่าอุปสงค์
และอุปทานในตลาดตราสารหนี้ เป็นปัจจัยหลัก ส่วน
ปัจจัยรองมีความเห็นต่างกัน โดย Bond Dealers ให้
น้ าหนักกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลก ขณะที่  Fund 
Managers ใหค้วามส าคัญกับ Fund Flow ต่างชาติ 

 

>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 าดัชนีดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบ้ียจากผู้ค้าตราสารหน้ีและผู้จัดการกองทุนตราสารหน้ี ซึ่งอาจมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน 
ทางคณะผู้จัดท ามิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูลท้ังไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ เป็นสิทธิของคณะผู้จัดท าโดยชอบด้วยกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่หรือกระท าการใดๆ 
ในลักษณะท่ีเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน ไม่ว่าเพียงบางส่วน หรือท้ังหมด คณะผู้จัดท าสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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