Press release
สรุ ปภาวะตลาดตราสารหนีไทยครึงปี แรกของปี 2558 และแนวโน้ มในช่ วงครึงปี หลัง
16 กรกฎาคม 2558
“ตลาดตราสารหนีไทยยังคงมีการเติบโตอย่ างต่ อเนือง โดยมูลค่ าคงค้ างของตลาดตราสารหนีโดยรวมเพิมขึน
ร้ อยละ 3.6 โดยมีจํานวนบริ ษัทเอกชนทีออกหุ้นกู้ในปี นี เพิมขึนจากช่ วงเดียวกันของปี ทีแล้ วเกือบเท่ าตัว และทําสถิติ
สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ”
นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จดั การสมาคมตลาดตราสารหนีไทย (ThaiBMA) เปิ ดเผยถึงภาพรวมของตลาดตราสาร
หนีไทยในช่วงครึ1 งปี แรกของปี 2558 ว่ามูลค่าคงค้ าง (Outstanding) ของตลาดโดยรวมเท่ากับ 9.62 ล้ านล้ านบาท เพิ1มขึนร้ อยละ
3.6 เมื1อเทียบกับสินปี ก่อนหน้ า โดยประกอบด้ วยตราสารหนีภาครัฐร้ อยละ 76 และภาคเอกชนร้ อยละ 24
มูลค่าการระดมทุนของภาคเอกชนผ่านการออกตราสารหนีระยะยาวที1ขึนทะเบียนกับ ThaiBMA ในช่วงครึ1 งปี แรกเท่ากับ
235,013 ล้ านบาท ซึง1 แม้ ลดลงร้ อยละ 21 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน แต่พบว่าจํานวนบริ ษัทผู้ออกตราสารหนีระยะยาวภาคเอกชน
นัน สูงถึง 81 บริ ษัท เพิ1มขึนร้ อยละ 45 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน (ซึง1 มีผ้ อู อกตราสารหนีระยะยาวรวม 56 บริ ษัท) โดยในจํานวนนี
เป็ นผู้ออกรายใหม่ (Newcomer) สูงถึง 14 บริ ษัท (เพิ1มขึนจากช่วงเดียวกันของปี ที1แล้ ว ซึ1งมีเพียง 10 บริ ษัท) นอกจากนียังพบว่า
กลุ่มอุตสาหกรรมที1มีมูลค่าการออกในระยะยาวมากที1สดุ ในช่วงครึ1 งปี นี ได้ แก่ กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์ ซึ1งมีการเติบโตขึนมาตลอด
ในช่วง 3 ปี ที1ผา่ นมา สําหรับตราสารหนีระยะสันที1ขนทะเบี
ึ
ยนกับ ThaiBMA มียอดการออกรวมในช่วงครึ1 งปี แรก 404,540 ล้ านบาท
จากผู้ออกรวม 143 บริ ษัท ซึง1 เป็ นผู้ออกรายใหม่ 30 บริ ษัท เมื1อเปรี ยบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ1งมีผ้ อู อกรวม 97 บริ ษัท
และผู้ออกรายใหม่ 23 บริ ษัท ทําให้ โดยภาพรวมในครึ1 งปี แรกของปี 2558 มีจํานวนผู้ออกตราสารหนีภาคเอกชนรวมทัง
ระยะสันและระยะยาวทีขึนทะเบียนกับ ThaiBMA สูงถึง 224 บริษัทซึงสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์
ในด้ านกระแสเงินทุนต่างชาติ (Fund flow) ในช่วงครึ1 งปี แรกของปี 2558 เงินลงทุนต่างชาติในตลาดตราสารหนีลดลง
58,818 ล้ านบาทจาก ณ สินปี 2557 ซึ1งอยู่ที1 684,263 ล้ านบาท (ประกอบด้ วย Net outflow ในตราสารหนีระยะสัน 44,559
ล้ านบาท และตราสารหนีระยะยาว 14,259 ล้ านบาท) ซึ1งโดยส่วนใหญ่เกิดจากการหมดอายุของตราสารหนีระยะสันและการขาย
สุทธิในช่วงต้ นเดือนพฤษภาคม โดยการถือครองตราสารหนีรัฐบาลลดลงจาก 624,843 ล้ านบาท เหลือ 589,024 ล้ านบาท ส่วนการ
ถือครองตราสารหนีของธนาคารแห่งประเทศไทยลดลงจาก 58,022 ล้ านบาท เหลือ 35,106 ล้ านบาท ซึ1งเป็ นผลมาจากการลดการ
ถือครองตราสารหนีทัว1 โลกจากความกังวลเรื1 องการขึนอัตราดอกเบียของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทังนี ณ สินเดือนมิถนุ ายน 2558 นัก
ลงทุนต่างชาติถือครองตราสารหนีไทยรวมมูลค่า 625,445 ล้ านบาท โดยร้ อยละ 92 ยังเป็ นการถือครองในพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
ด้ านความเคลื1อนไหวของอัตราผลตอบแทน (Yield) พันธบัตรรัฐบาล ณ สินเดือนมิถนุ ายน 2558 เมื1อเทียบกับ ณ สินปี
2557 พบว่า Yield ของพันธบัตรระยะสันถึงกลาง (อายุคงเหลือน้ อยกว่า 5 ปี ) ปรับตัวลดลงประมาณ 41-56 basis point ตามการ
ลดลงของอัตราดอกเบียนโยบาย ขณะที1 Yield ของพันธบัตรระยะยาว (อายุคงเหลือตังแต่ 5 ปี ขึนไป) ปรับตัวเพิ1มขึนในช่วง
ประมาณ 9-18 basis point จากความผันผวนของสถานการณ์ในต่างประเทศ อาทิปัญหาหนีกรี ซ และความกังวลเรื1 องการขึน
ดอกเบียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
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กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนีไทยให้ ความเห็นถึงแนวโน้ มตลาดตราสารหนีไทยในช่วงถัดไปว่า “จํานวน
บริ ษัทเอกชนทีระดมทุนผ่ านการออกตราสารหนี คาดว่ าจะเพิมขึนและกระจายไปยังบริ ษัทขนาดกลางและขนาดย่ อม
อย่ างต่ อเนื อง เนื องจากดอกเบียทียังทรงตั วอยู่ในระดั บตํา และแรงสนั บสนุ น จากการเร่ งเบิกจ่ ายงบประมาณของ
ภาครั ฐในช่ วงครึงปี หลังเพือกระตุ้นเศรษฐกิจ
สําหรับทิ ศทางของอัตราผลตอบแทนตราสารหนีในช่วงครึ งปี หลังคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสันจะยังทรงตัว
หรื อปรับตัวลดลงได้อีกหากเศรษฐกิ จในประเทศยังคงชะลอตัว ขณะทีทิ ศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวมี แนวโน้มปรับตัว
สูงขึนจากความผันผวนของสถานการณ์การเงิ นในต่างประเทศ

