สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
Press Release
สรุ ปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทย 9 เดือนแรกปี 2559 และแนวโน้ มในช่ วงถัดไป
11 ตุลาคม 2559
“ในช่ วง 9 เดือนที่ผ่านมา ตลาดตราสารหนี้ไทยได้ รับความสนใจจากนั กลงทุนอย่ างต่ อเนื่องทั้งใน
ตลาดแรกและตลาดรอง โดยนั บจากต้ นปี กระแสเงินทุนต่ างชาติไหลเข้ าลงทุนสุ ทธิในตลาดตราสารหนี้
ไทยแล้ วกว่ า 167,390 ล้ านบาท ในขณะที่ภาคเอกชนระดมทุนผ่ านการออกตราสารหนี้ ระยะยาวในช่ วง 9
เดือนแรกของปี สูงถึง 532,165 ล้ านบาท เพิม่ ขึน้ 24% เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน ”
นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จดั การสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (ThaiBMA) เปิ ดเผยถึงภาพรวมของ
ตลาดตราสารหนี ้ไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ว่าตลาดตราสารหนี ้ยังคงขยายตัวต่อเนื่องโดยมีมลู ค่าคงค้ างรวม
เพิ่มขึ ้น 5.72% จากสิ ้นปี ที่แล้ วมาอยู่ที่ 10.70 ล้ านล้ านบาท และมีมลู ค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 94,971
ล้ านบาทต่อวัน เพิ่มขึ ้น 17.42% จากปี ที่ผ่านมา โดยตราสารหนี ้ภาคเอกชนมีมลู ค่าซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 4,429
ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นถึง 33.26% จากปี ที่ผ่านมา
ด้ านการระดมทุนของภาคเอกชน (เฉพาะที่ขึ ้นทะเบียนกับ ThaiBMA) ผ่านตลาดตราสารหนีใ้ นช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2559 พบว่า มูลค่าการออกตราสารหนี ้ระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ผ่านมา (มูลค่า
การออก 685,520 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 7.28% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน) ในขณะที่มลู ค่าการออกตราสารหนี ้ระยะยาว
เพิ่มขึ ้นถึง 24% โดยมีมลู ค่าการออกรวม 532,165 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ มีจานวนบริ ษัทผู้ออกตราสารหนีร้ วมทังหมด
้
317
บริ ษัท (ประกอบด้ วยระยะยาว 128 บริ ษัท ระยะสัน้ 189 บริ ษัท) โดยมีจานวนผู้ออกรายใหม่ (Newcomer) รวม 54
บริ ษัท (ระยะยาว 31 บริ ษัท ระยะสัน้ 23 บริ ษัท)
ด้ านกระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศ (Fund flow) ในช่วง 9 เดือนแรกพบว่า นักลงทุนต่างชาติมีการลงทุน
ในตราสารหนี ้ไทยเพิ่มขึ ้นถึง 167,390 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นการถือครองเพิ่มขึ ้นในตราสารหนี ้ระยะสัน้ 109,147
ล้ านบาทซึง่ เกือบทังหมดเป็
้
นตราสารหนี ้ระยะสันของธนาคารแห่
้
งประเทศไทย และถือครองเพิ่มขึ ้นในตราสารหนี ้ระยะ
ยาว 58,244 ล้ านบาท ทาให้ ยอดการถือครองตราสารหนี ้ของนักลงทุนต่างชาติสงู ขึ ้นเป็ น 731,552 ล้ านบาท
ณ 30 กันยายน 2559

แม้ วา่ ความต้ องการลงทุนในตลาดตราสารหนี ้ไทยจากนักลงทุนทังในและต่
้
างประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง แต่
จากการคาดการณ์ลา่ สุดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะมีการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยในปลายปี นี ้ ส่งผลให้ อตั รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวสูงขึ ้นทุกช่วงอายุเมื่อเทียบกับสิ ้นไตรมาสก่อน โดย ณ 30 กันยายน 2559
Yield ของพันธบัตรระยะสันถึ
้ งกลาง (อายุคงเหลือน้ อยกว่า 5 ปี ) ปรับตัวเพิ่มขึ ้นในช่วง 4-7 basis points ส่วน Yield
ของพันธบัตรระยะยาว (อายุคงเหลือตังแต่
้ 5 ปี ขึ ้นไป) ปรับตัวขึ ้นในช่วง 4-11 basis points อย่างไรก็ตาม อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรทุกช่วงอายุยงั คงอยู่ในระดับต่ากว่าปลายปี ก่อน โดย Yield ของพันธบัตรระยะสันถึ
้ งกลาง (อายุ
คงเหลือน้ อยกว่า 5 ปี ) ลดลง 5-10 basis points ส่วน Yield ของพันธบัตรระยะยาว (อายุคงเหลือตังแต่
้ 5 ปี ขึ ้นไป)
ลดลง 15-70 basis points
สาหรับแนวโน้ มทิศทางอัตราผลตอบแทนตราสารหนี ้ (Bond Yield) ในช่วงสุดท้ ายของปี 2559 กรรมการ
ผู้จดั การสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยมีความเห็นว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสันมี
้ แนวโน้ มทรงตัวตามทิศทาง
ดอกเบี ้ยนโยบายที่คาดว่าจะคงอยู่ในระดับ 1.5% ไปจนถึงสิ ้นปี ในขณะที่อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอายุ 10
ปี น่าจะผ่านจุดต่าสุดไปแล้ ว ในช่วงที่เหลือของปี จึงน่าจะทรงตัวและมีโอกาสขยับขึ ้นตาม Fed Fund rate ที่คาดว่าจะ
ถูกปรับขึ ้นในเดือน ธ.ค. โดยการปรับตัวน่าจะเป็ นไปอย่างช้ าๆ ตามทิศทางเศรษฐกิจโลก และผลกระทบจาก Brexit ที่
ยังต้ องคอยติดตาม

