ThaiBMA-FETCO Interest Rate Expectations Survey
รายงานดัชนี คาดการณ์ อตั ราดอกเบีย้ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563

ดัชนี คาดการณ์ อตั ราดอกเบีย้
ดั ช นี ค าดก ารณ์ อั ต ร าดอกเบี้ ย
นโยบายในการประชุ ม กนง. รอบเดื อ น
ธันวาคมนี้ อยู่ท่รี ะดับ 46 ลดลงเล็กน้อยจาก
ครัง้ ที่แล้วและอยู่ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลง
(Unchanged)” สะท้อนว่า ตลาดยังมีมุมมอง
เช่นเดิมว่า กนง. จะยังคงดอกเบีย้ นโยบายไว้
ที่ร้อยละ 0.5 ในการประชุมครัง้ นี้ เนื่องจาก
อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ าแล้ว และ กนง.
อาจต้อ งการเก็บกระสุนไว้ใ ช้ใ นยามจาเป็ น
ถ้า เศรษฐกิจไทยยัง มีแ นวโน้ มอ่ อนแอ และ
มาตรการดูแลค่าเงินบาทไม่ส่งผลอาจทาให้
ธปท. ตัดสินใจลดดอกเบีย้
ในขณะที่ ด ั ช นี ค าดการณ์ อ ั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี และ 10 ปี
ภายใน สิน้ ไตรมาส 4 ปรับตัวลดลงจากครัง้ ที่
แล้ว มาอยู่ทร่ี ะดับ 35 และ 50 ตามลาดับ แต่
ยั ง ค ง อ ยู่ ใ นเก ณฑ์ “ไ ม่ เป ลี่ ย นแ ป ล ง
(Unchanged)” โดยมีผู้ ต อบแบบสอบถาม
จานวนมากขึน้ คาดว่าอัตราผลตอบแทนอาจ
ปรับ ตั ว ลดลงเนื่ อ งจากการคาดการณ์ ว่ า
ในช่วงปลายปี จะมีเม็ดเงินจากการซือ้ กองทุน
เข้ามาในตลาดตราสารหนี้เพิม่ ขึน้ และอาจมี
เงิน ลงทุ น จากต่ า งชาติไ หลเข้า มาลงทุ น ใน
ตลาดตราสารหนี้ไทยมากขึน้ จากปั จจัยด้าน
การเมือ งสหรัฐที่มีความชัดเจนมากขึ้น และ
นโยบายต่ า งประเทศของประธานาธิบ ดีไ บ
เดนทีม่ แี นวโน้มประนีประนอมมากกว่าทาให้
เงิ น ลงทุ น จากสหรั ฐ ไหลเข้ า Emerging
Markets มากขึน้

Policy Rate IRE Index เปรียบเทียบกับ Policy Rate

ดัชนี คาดการณ์อตั ราดอกเบีย้ นโยบาย
ในรอบการประชุม กนง. วันที่ 23 ธ.ค. 63 อยู่ที่ระดับ 46 ลดลงเล็กน้ อยจากครัง้ ที่
แล้วแต่ ยงั อยู่ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ ยนแปลง (Unchanged)” สะท้อนมุมมองเดิมของ
ตลาดที่คาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ย นโยบายที่ร้อยละ 0.5 ในการประชุม เดือ น
ธันวาคมนี้

ปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ปัจจัยที่ มีผลต่อการคาดการณ์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ความกังวลในเรื่องความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิจ ในประเทศยังคงเป็ นปั จจัยหลักในการ
คาดการณ์ทศิ ทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รองลงมาคือ นโยบายการเงิน และ Fund flow
จากต่างชาติ
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5 Yr- IRE Index เปรียบเทียบกับ 5 Yr-Gov’t bond yield

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

ดัชนี คาดการณ์อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี

ดัชนี คาดการณ์อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี

ณ สิ้น ไตรมาส 4/63 อยู่ ที่ ร ะดับ 35 ลดลงจากครัง้ ที่ แ ล้ ว
(ระดับ 55) โดยมีผตู้ อบแบบสอบถามจานวนมากขึน้ ที่คาด
ว่าอัตราผลตอบแทนอาจลดลง โดยดัชนี ยงั คงอยู่ในเกณฑ์
“ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanged)” สะท้อนมุมมองของตลาด ที่
คาดว่าภายใน สิน้ ไตรมาส 4/63 อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐ บาลอายุ 5 ปี ไม่ น่ า จะต่ า งไปจากระดับ ณ วัน ที่ท าการ
สารวจที่ 0.84% (23 พ.ย. 63) มากนัก

ณ สิน้ ไตรมาส 4/63 อยู่ที่ระดับ 50 ลดลงจากครัง้ ที่ แล้ว (ระดับ
58) โดยมีผ้ตู อบแบบสอบถามจานวนมากขึ้นที่ คาดว่าอัตรา
ผลตอบแทนอาจลดลง โดยดัช นี ยัง คงอยู่ ใ นเกณฑ์ “ไม่
เปลี่ ย นแปลง (Unchanged)” สะท้ อ นมุ ม มองตลาดต่ อ อัต รา
ผลตอบแทนพัน ธบัต รรัฐบาลอายุ 10 ปี ว่ า ภายในสิ้น ไตรมาส
4/63 จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับวันที่ทาการสารวจที่ 1.41% (23
พ.ย. 63)

ปัจจัยที่มีผลต่อทิ ศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
ปัจจัยที่ มีผลต่อการคาดการณ์ ทิศทางอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ 10 ปี
ตลาดให้ความสาคัญกับอุปสงค์และอุปทานในตลาดตราสารหนี้
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็ นหลัก รวมถึง
ทิศทางอัตราดอกเบีย้ โลก และ Fund Flow ต่างชาติ

Disclaimer: โครงการสารวจการคาดการณ์อตั ราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectations Survey) จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาข้อมูลด้านสถิตทิ เี ่ กีย่ วข้องกับตลาดทุนไทย และเพือ่ รายงานการคาดการณ์ทศิ ทาง
อัตราดอกเบี้ยในอีก 6 สัปดาห์ขา้ งหน้า ตามรอบประชุมกนง. เป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ การจัดทาดัชนีดงั กล่าวเป็ นเพียงการคาดการณ์ทศิ ทางอัตราดอกเบี้ยจากผูค้ า้ ตราสารหนี้และผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี้ ซึง่ อาจมีความคิดเห็นที ่
แตกต่างกัน ทางคณะผูจ้ ดั ทามิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูลทัง้ ไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ เป็ นสิทธิของคณะผูจ้ ดั ทาโดยชอบด้วยกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทาซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่
หรือกระทาการใดๆ ในลักษณะทีเป็
่ นการแสวงหาประโยชน์จากการค้า หรือประโยชน์อนั มิชอบ โดยไม่ได้รบั อนุญาตก่อน ไม่วา่ เพียงบางส่วน หรือ ทัง้ หมด คณะผูจ้ ดั ทาสงวนสิทธิทจะด
ี ่ าเนินการตามทีก่ ฎหมายกาหนด

