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รายงานดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย
ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม กนง. รอบเดือนพฤศจิกายนนี้ อยู่ที่ระดับ 48 สะท้อนว่าตลาดยังคงเชื่อว่า กนง.จะ
ยังคงอัตราดอกเบี้ ยนโยบายที่ระดับ 1.50% จากปัจจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ ที่อยู่ในระดับต่่า และแนวโน้มการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในระดับไม่สูง ขณะที่ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี และ 10 ปี ในช่วงประชุม กนง.
รอบเดือนธันวาคม (ประมาณ 6 สัปดาห์ข้างหน้า) อยู่ที่ระดับ 86 และ 89 ตามล่าดับ ปรับตัวสูงขึ้นมากจากครั้งที่แล้ว (ระดับ 69 และ 68
ตามล่าดับ) สะท้อนว่าตลาดเปลี่ยนมุมมอง กลับมาเชื่อมั่นว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั้ง 2 รุ่นอายุจะปรับตัวสูงขึ้น โดยมีปัจจัย
ส่าคัญจากอุปสงค์ในตลาดตราสารหนี้ที่มแี นวโน้มลดลง และท่าทีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ

Policy Rate IRE Index เปรียบเทียบ Policy Rate

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม
กนง. ที่จะถึงนี้ (8 พ.ย.60) อยู่ที่ระดับ 48 อยู่ในเกณฑ์ “ไม่
เปลี่ ย นแปลงไปจากปั จ จุบั น

(Unchanged)” สะท้ อ น

มุมมองของตลาดที่ยังคงเชื่อมั่นว่าการประชุม กนง. ในเดือน
พฤศจิกายนนี้ จะยังคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ไม่ต่าง
จากการคาดการณ์ในครั้งที่แล้ว โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง
กลุ่ม Bond Dealers และกลุ่ม Fund Managers มีการ
คาดการณ์ที่สอดคล้องกัน

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

ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี
ในช่วงรอบประชุม กนง. 2 ครั้งถัดไป (20 ธ.ค. 60) อยู่ที่ระดับ 86 เพิ่มขึ้น
อย่างมากจากดัชนีครั้งที่แล้ว (ระดับ 69) เป็นการปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ใน
เกณฑ์มีแนวโน้ม สูงขึ้น (Increase) สะท้อนว่าตลาดมีการเปลี่ยนมุมมอง
กลับมาเชื่อมั่นว่าทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี จะปรับ
เพิ่มขึ้นในอีก 9 สัปดาห์ข้างหน้านับจากวันที่ 19 ต.ค. 60 ที่ระดับ 1.77%
โดยทั้งกลุ่ม Bond Dealers และ Fund Managers มีมุมมองที่สอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน

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

ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10 ปี
ในช่ ว งรอบประชุ ม กนง. อี ก 2 ครั้ ง ถั ด ไป (20 ธ.ค. 60) อยู่ ที่ ร ะดั บ 89
เพิ่มขึ้นมากจากดัชนีครั้งที่แล้ว (ระดับ 68) เป็นการปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ใน
เกณฑ์ มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น (Increase) สะท้ อ นตลาดว่ า กลั บ มาเชื่ อ มั่ น ใน
ทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ที่จะปรับเพิ่มขึ้นในอีก 9
สัปดาห์ข้างหน้านับจากวันที่ 19 ต.ค. 60 ที่ระดับ 2.41% โดยทั้งกลุ่ม Bond
Dealers และ Fund Managers มีมุมมองที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

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

Disclaimer: โครงการสารจกการคากการ์อัตรรากักบี้ย (Interest Rate Expectations Survey) กตกทาขึ้นโกยมจตรถุประสงคอบพื่ัพตฒนาข้ัมูลก้านสถิริท่บก่ยจข้ังกตีรลากทุนไทย และบพื่ัรายงานการ
คากการ์อทิศทางัตรรากักบี้ยในัก 6 สตปกาหอข้างหน้า รามรัีประชุมกนง. บป็นสาคตญ ทต้งน้ การกตกทากต ชนกตงกล่าจบป็นบพยงการคากการ์อทิศทางัตรรากักบี้ยกากผู้ค้ารราสารหน้และผู้กตกการกังทุน
รราสารหน้ ซึ่งัากมคจามคิกบห็นท่แรกร่างกตน ทางค์ะผู้กตกทามิไก้ให้การรตีรังในคจามถูกร้ังขังข้ัมูลทต้งไม่รตีผิกชัีร่ัคจามบสยหายใกๆ บป็นสิทธิขังค์ะผู้กตกทาโกยชัีก้จยกฎหมาย หากีุคคลใก
ลักบลยน ปลัมแปลง ทาซ้า กตกแปลง บผยแพร่หรืักระทาการใกๆ ในลตกษ์ะท่บป็นการแสจงหาประโยชนอกากการค้า หรืัประโยชนอัตนมิชัี โกยไม่ไก้รตีันุญารก่ัน ไม่จ่าบพยงีางส่จน หรืัทต้งหมก ค์ะ
ผู้กตกทาสงจนสิทธิท่กะกาบนินการรามท่กฎหมายกาหนก

