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รายงานดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย  
ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ย

นโยบายของกลุ่ม Bond Dealers และกลุ่ม Fund Managers 

มีความสอดคล้องกัน โดยทั้ง 2 กลุ่มให้ความส าคัญกับปัจจัย 3 

อันดับต่อไปนี้มากที่สุด  

 อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ า 

 เศรษฐกิจภายในประเทศ 

 อัตราดอกเบี้ยนโยบายในตลาดการเงินโลก  

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย 
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม กนง. รอบเดือนพฤศจิกายนนี้ อยู่ที่ระดับ 48 สะท้อนว่าตลาดยังคงเชื่อว่า กนง.จะ

ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% จากปัจจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่่า และแนวโน้มการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในระดับไม่สูง ขณะที่ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี และ 10 ปี ในช่วงประชุม กนง. 

รอบเดือนธันวาคม (ประมาณ 6 สัปดาห์ข้างหน้า) อยู่ท่ีระดับ 86 และ 89 ตามล่าดับ ปรับตัวสูงขึ้นมากจากคร้ังที่แล้ว (ระดับ 69 และ 68 

ตามล่าดับ) สะท้อนว่าตลาดเปลี่ยนมุมมอง กลับมาเชื่อมั่นว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั้ง 2 รุ่นอายุจะปรับตัวสูงขึ้น โดยมีปัจจัย

ส่าคัญจากอุปสงคใ์นตลาดตราสารหนี้ที่มแีนวโน้มลดลง และท่าทีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ  

 
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม 

กนง. ที่จะถึงนี้ (8 พ.ย.60) อยู่ที่ระดับ 48 อยู่ในเกณฑ์ “ไม่

เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน (Unchanged)” สะท้อน

มุมมองของตลาดที่ยังคงเช่ือมั่นว่าการประชุม กนง. ในเดือน

พฤศจิกายนนี้ จะยังคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ไม่ต่าง

จากการคาดการณ์ในครั้งที่แล้ว โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง

กลุ่ม Bond Dealers และกลุ่ม Fund Managers มีการ

คาดการณ์ที่สอดคล้องกัน 



 

 

 
5 Yr- IRE Index เปรียบเทียบ 5 Yr-Gov’t bond yield 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>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 ารจกการคากการ์อัตรรากักบี ้ย (Interest Rate Expectations Survey) กตกท าข้ึนโกยม จตรถุประสงคอบพื่ัพตฒนาข้ัมูลก้านสถิริท ่บก ่ยจข้ังกตีรลากทุนไทย และบพื่ัรายงานการ
คากการ์อทิศทางัตรรากักบี ้ยในั ก 6 สตปกาหอข้างหน้า รามรัีประชุมกนง. บป็นส าคตญ ทต้งน ้ การกตกท ากตชน กตงกล่าจบป็นบพ ยงการคากการ์อทิศทางัตรรากักบี ้ยกากผู้ค้ารราสารหน ้และผู้กตกการกังทุน
รราสารหน ้ ซึ่งัากม คจามคิกบห็นท ่แรกร่างกตน ทางค์ะผู้กตกท ามิไก้ให้การรตีรังในคจามถูกร้ังขังข้ัมูลทต้งไม่รตีผิกชัีร่ัคจามบส ยหายใกๆ บป็นสิทธิขังค์ะผู้กตกท าโกยชัีก้จยกฎหมาย หากีุคคลใก 
ลักบล ยน ปลัมแปลง ท าซ้ า กตกแปลง บผยแพร่หรืักระท าการใกๆ ในลตกษ์ะท ่บป็นการแสจงหาประโยชนอกากการค้า หรืัประโยชนอัตนมิชัี โกยไม่ไก้รตีันุญารก่ัน ไม่จ่าบพ ยงีางส่จน หรืัทต้งหมก ค์ะ
ผู้กตกท าสงจนสิทธิท ่กะก าบนินการรามท ่กฎหมายก าหนก 

ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล  5 ป ี
ในช่วงรอบประชุม กนง. 2 ครั้งถัดไป (20 ธ.ค. 60) อยู่ที่ระดับ 86 เพ่ิมขึ้น

อย่างมากจากดัชนีคร้ังที่แล้ว (ระดับ 69) เป็นการปรับเพ่ิมขึ้นมาอยู่ใน

เกณฑ์มีแนวโน้มสูงขึ้น (Increase) สะท้อนว่าตลาดมีการเปลี่ยนมุมมอง 

กลับมาเช่ือมั่นว่าทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี จะปรับ

เพิ่มขึ้นในอีก 9 สัปดาห์ข้างหน้านับจากวันที่ 19 ต.ค. 60 ที่ระดับ 1.77% 

โดยทั้งกลุ่ม Bond Dealers และ Fund Managers มีมุมมองที่สอดคล้องไป

ในทิศทางเดียวกัน 

ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10 ปี 
ในช่วงรอบประชุมกนง. อีก 2 ครั้งถัดไป (20 ธ.ค. 60) อยู่ที่ระดับ 89 

เพ่ิมขึ้นมากจากดัชนีคร้ังที่แล้ว (ระดับ 68) เป็นการปรับเพ่ิมขึ้นมาอยู่ใน

เกณฑ์มีแนวโน้มสูงขึ้น (Increase) สะท้อนตลาดว่ากลับมาเช่ือมั่นใน

ทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ที่จะปรับเพิ่มขึ้นในอีก 9 

สัปดาห์ข้างหน้านับจากวันที่ 19 ต.ค. 60 ที่ระดับ 2.41% โดยทั้งกลุ่ม Bond 

Dealers และ Fund Managers มีมุมมองที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ 10 ปี ของกลุ่ม Bond Dealers 

และกลุ่ม Fund Managers มีความสอดคล้องกัน โดยทั้ง 2 กลุ่มให้
ความส าคัญกับปัจจัยดังต่อไปนี้มากท่ีสุด 4 อันดับ 

 อุปสงค์ในตลาดตราสารหนี้ท่ีมีแนวโน้มลดลง 

 การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ  

 อัตราเงินเฟ้อของไทยที่เริ่มปรับตัวสูงข้ึน 

 แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 


