
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Policy Rate IRE Index เปรียบเทียบกับ Policy Rate 

 
 

    

 

 

รายงานดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย  
ฉบับเดือน สิงหาคม 2561 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ของกลุ่ม Bond Dealers  และกลุ่ม Fund Managers มีความสอดคล้อง

กัน โดยทั้ง 2 กลุ่มให้ความส าคัญกับปัจจัยดังต่อไปนี้มากท่ีสดุ 3 อันดับแรก 

 อัตราเงินเฟ้อในประเทศที่ปรับตัวสูงข้ึน แต่ยังอยู่ในระดับต่ า 

 แนวโน้มการขยายตัวที่ดีทางเศรษฐกิจของไทย 

 การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ 

 

 

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย 
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบีย้นโยบายในการประชุม กนง. รอบเดือนสิงหาคมนี้ อยู่ที่ระดับ 54 สะท้อนว่าตลาดยังคงเชื่อว่า กนง.จะคงอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.5% ต่อไป จากปัจจัยหลักคือ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ขณะที่ดัชนีคาดการณ์

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี และ 10 ปี ในการประชุม กนง. ช่วงเดือนกันยายน (ประมาณ 11 สัปดาห์ข้างหน้า) อยู่ที่ระดับ 93 

และ 87 ตามล าดับ โดยรุ่นอาย ุ5 ปีปรับขึ้นค่อนข้างมากจากคร้ังก่อน ในขณะที่รุ่นอายุ 10 ปี ปรับลดลง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาด

ต่อภาวะเศรษฐกิจในระยะยาวที่ต่ าลง โดยมีปัจจัยหลักจากอุปสงค์ อุปทานในตลาดตราสารหนี้ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก และ Fund 

flow จากต่างชาติ  

 
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม 

กนง. ที่จะถึงนี้ (8 ส.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 54 สูงขึ้นจากคร้ังที่

แล้ว โดยอยู่ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน 

(Unchanged)” สะท้อนมุมมองของตลาดที่เช่ือมั่นว่าการ

ประชุม กนง. ในเดือนสิงหาคมนี้ จะยังคงดอกเบี้ยนโยบายไวท้ี่ 

1 .50% ต่อไป โดยผู้ ตอบแบบสอบถามทั้ งกลุ่ม  Bond 

Dealers และกลุ่ม Fund Managers มีการคาดการณ์ใน

ทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนเริ่มมีการ

คาดการณ์ถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 



 

 

 

5 Yr- IRE Index เปรียบเทียบกับ 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 ารวจการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectations Survey) จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อมูลด้านสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย และเพื่อรายงานการคาดการณ์ทิศทางอัตรา
ดอกเบ้ียในอีก 6 สัปดาห์ข้างหน้า ตามรอบประชุมกนง. เป็นส าคัญ ท้ังน้ี การจัดท าดัชนีดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยจากูู้ค้าตราสารหน้ีและูู้จัดการกองทุนตราสารหน้ี ึึ่งอาจมีความคิดเหนนท่ีแตกต่างกัน 
ทางคณะูู้จัดท ามิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูลท้ังไม่รับูิดชอบต่อความเสียหายใดๆ เป็นสิทธิของคณะูู้จัดท าโดยชอบด้วยกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ท าึ้ า ดัดแปลง เูยแพร่หรือกระท าการใดๆ 
ในลักษณะท่ีเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน ไม่ว่าเพียงบางส่วน หรือท้ังหมด คณะูู้จัดท าสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ป ี
ในช่วงรอบประชุม กนง. 2 ครั้งถัดไป (19 ก.ย.61) อยู่ที่ระดับ 93 เพ่ิมขึ้น

จากค ร้ังที่ แล้ว  (ระดับ 90) ซ่ึงอยู่ ในเกณฑ์มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น 

(Increase) สะท้อนว่าตลาดมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นท่ีทิศทางอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี จะปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 2.26% ณ วันท่ี 19 ก.ค. 

61 จนถึงก่อนการประชุม กนง. วันที่  19 ก.ย. 61 โดยทั้งกลุ่ม Bond 

Dealers และ Fund Managers มีมุมมองในทิศทางเดียวกัน 

ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ป ี
ในช่วงรอบประชุม กนง. 2 ครั้งถัดไป (19 ก.ย.61) อยู่ที่ระดับ 87 ลดลง

ค่อนข้างมากจากดัชนีคร้ังที่แล้ว (ระดับ 92) แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มี

แนวโน้มปรับตัวขึ้น (Increase) สะท้อนความเช่ือมั่นของตลาดที่ลดลงว่า

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี จะปรับสูงขึ้นจากระดับ 2.77% 

ณ วันที่ 19 ก.ค. 61 จนถึงก่อนการประชุม กนง. วันที่ 19 ก.ย. 61 ทั้งกลุ่ม 

Bond Dealers และ Fund Managers มีมุมมองที่สอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกัน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ 10 ปี กลุ่ม Bond Dealers  

และกลุ่ม Fund Managers ให้ความส าคัญกับปัจจัย 3 อันดับแรก
คล้ายคลึงกัน ได้แก่ อุปสงค์ อุปทานในตลาดตราสารหนี้ ทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ยโลก และ Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติ  

ThaiBMA-FETCO Interest Rate  

Expectations 

Survey 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 

14 ก.พ. 61 

20 ธ.ค. 60 


