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รายงานดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย
ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม กนง. รอบเดือนธันวาคมนี้ อยู่ที่ระดับ 50 สะท้อนว่าตลาดยังคงเชื่อว่า กนง.จะยังคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% จากปัจจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ ที่อยู่ในระดับต่่า และแนวโน้มการขยายตัว
อย่างค่อยเป็นค่อยไปของเศรษฐกิจไทย ขณะที่ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี และ 10 ปี ในช่วงประชุม กนง. รอบ
เดือนกุมภาพันธ์ (ประมาณ 11 สัปดาห์ข้างหน้า) อยู่ที่ระดับ 83 ทั้งสองดัชนี ซึ่งปรับลดลงเล็กน้อยจากครั้งที่แล้ว (ระดับ 86 และ 89
ตามล่าดับ) สะท้อนว่าตลาดยังคงเชื่อมั่นว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั้ง 2 รุ่นอายุจะปรับตัวสูงขึ้น โดยมีปัจจัยส่าคัญจากอุปสงค์
อุปทานในตลาดตราสารหนี้ไทย แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะสูงขึ้น และท่าทีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ

Policy Rate IRE Index เปรียบเทียบ Policy Rate

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม
กนง. ที่จะถึงนี้ (20 ธ.ค. 60) อยู่ทรี่ ะดับ 50 อยู่ในเกณฑ์ “ไม่
เปลี่ ย นแปลงไปจากปั จ จุบั น

(Unchanged)” สะท้ อ น

มุมมองของตลาดที่ยังคงเชื่อมั่นว่าการประชุม กนง. ในเดือน
ธันวาคมนี้ จะยังคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ไม่ต่างจาก
การคาดการณ์ในครั้งที่แล้ว โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งกลุ่ม
Bond Dealers และกลุ่ม Fund Managers คาดการณ์ใน
ทิศทางเดียวกัน

ปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของกลุ่ม Bond Dealers และกลุ่ม Fund Managers
มีความสอดคล้องกัน โดยทั้ง 2 กลุ่มให้ความสาคัญกับปัจจัย 3
อันดับต่อไปนี้มากที่สุด
 อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่า
 ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
 อัตราดอกเบี้ยนโยบายในตลาดการเงินโลก
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5 Yr- IRE Index เปรียบเทียบ 5 Yr-Gov’t bond yield

ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี
ในช่วงรอบประชุม กนง. 2 ครั้งถัดไป (14 ก.พ.61) อยู่ที่ระดับ 83 ลดลง
เล็กน้อยจากดัชนีครั้งที่แล้ว (ระดับ 86) แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มีแนวโน้ม
สูงขึ้น (Increase) สะท้อนว่าตลาดยังคงเชื่อมั่นว่าทิศทางอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี จะปรับเพิ่มขึ้นในอีก 11 สัปดาห์ข้างหน้านับจาก
วันที่ 27 พ.ย. 60 ที่ระดับ 1.95% โดยทั้งกลุ่ม Bond Dealers และ Fund
Managers มีมุมมองที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

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

ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10 ปี
ในช่วงรอบประชุม กนง. อีก 2 ครั้งถัดไป (14 ก.พ.61) อยู่ที่ระดับ 83 ลดลง
จากดั ช นี ค รั้ ง ที่ แ ล้ ว (ระดั บ 83) แต่ ยั ง คงอยู่ ในเกณฑ์ มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น
14 ก.พ.61

(Increase) สะท้ อ นว่ า ตลาดยั ง คงเชื่ อ มั่ น ว่ า อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต ร
รัฐบาลอายุ 10 ปี จะปรับเพิ่มขึ้นในอีก 11 สัปดาห์ข้างหน้านับจาก 27 พ.ย.
60 ที่ระดับ 2.54% โดยทั้งกลุ่ม Bond Dealers และ Fund Managers มี
มุมมองที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

ปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
ปัจจัยที่มีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ 10 ปี ของกลุ่ม Bond Dealers
และกลุ่ม Fund Managers มีความสอดคล้องกัน โดยทั้ง 2 กลุ่มให้
ความสาคัญกับปัจจัยดังต่อไปนี้มากที่สุด 4 อันดับ
 อุปสงค์ อุปทานในตลาดตราสารหนี้ไทย
 การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ
 อัตราเงินเฟ้อของไทยที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังคงอยู่ในระดับต่า
 แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย

Disclaimer: โครงการสารวจการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectations Survey) จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อมูลด้านสถิติที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย และเพื่อรายงานการคาดการณ์ทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ยในอีก 6 สัปดาห์ข้างหน้า ตามรอบประชุมกนง. เป็นสาคัญ ทั้งนี้ การจัดทาดัชนีดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยจากผู้ค้าตราสารหนี้และผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ ซึ่งอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ทางคณะผู้จัดทามิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูลทั้งไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ เป็นสิทธิของคณะผู้จัดทาโดยชอบด้วยกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทาซ้า ดัดแปลง เผยแพร่หรือกระทาการใดๆ
ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน ไม่ว่าเพียงบางส่วน หรือทั้งหมด คณะผู้จัดทาสงวนสิทธิที่จะดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด

