ThaiBMA-FETCO Interest Rate Expectations Survey
รายงานดัชนีคาดการณ์อตั ราดอกเบี้ย ฉบับเดือน มิถ ุนายน 2563

ดัชนี คาดการณ์อตั ราดอกเบีย้
ดัชนี คาดการณ์ อตั ราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม กนง. รอบเดือนมิ ถนุ ายนนี้ อยู่ที่ระดับ 43 เพิ่ มขึ้นจากครัง้ ที่ แล้ว
มาอยู่ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanged)” สะท้อนมุมมองของตลาดที่คาดว่า กนง. น่ าจะคงดอกเบีย้ นโยบายที่ร้อยละ 0.5
เนื่ อ งจาก เพิ่ งปรับลดอัต ราดอกเบี้ยไปในการประชุม ครัง้ ก่ อนและอาจต้ องรอประเมิ น เศรษฐกิ จหลังผ่อนคลายมาตรการ
Lockdown ในขณะที่ดชั นี คาดการณ์ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี และ 10 ปี ในรอบการประชุม กนง. เดือน สิ งหาคม
2563 (ประมาณ 11 สัปดาห์ข้างหน้ า) ยังคงอยู่ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanged)” มีปัจจัยพิจารณาจากแนวโน้มเศรษฐกิจใน
ประเทศทีช่ ะลอตัว และอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลทีอ่ าจเพิม่ ขึน้ จากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล

Policy Rate IRE Index เปรียบเทียบกับ Policy Rate
ดัชนี คาดการณ์อตั ราดอกเบีย้ นโยบาย
ในรอบการประชุม กนง. วันที่ 24 มิ.ย. 63 อยู่ที่ระดับ 43
เพิ่ ม ขึ้ น จ า ก ค รั ้ง ที่ แ ล้ ว ม า อ ยู่ ใ น เก ณ ฑ์ “ ไ ม่
เปลี่ยนแปลง (Unchanged)” สะท้อนมุมมองของตลาดที่
คาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายทีร่ อ้ ยละ 0.5 ใน
การประชุมเดือนมิถุนายนนี้

ปัจจัยที่มีผลต่อทิ ศทางอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
ปัจจัยที่มีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย
ความกังวลในเรื่องของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ยังคงเป็ นปั จจัยหลักในการคาดการณ์ทศิ ทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
รองลงมาคืออัตราดอกเบี้ยโลก อัตราเงินเฟ้ อ และ Fund flow จาก
ต่างชาติ
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ThaiBMA-FETCO Interest Rate Expectations Survey
รายงานดัชนีคาดการณ์อตั ราดอกเบี้ย ฉบับเดือน มิถ ุนายน 2563
5 Yr- IRE Index เปรียบเทียบกับ 5 Yr-Gov’t bond yield

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

ดัชนี คาดการณ์อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี

ดัชนี คาดการณ์อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี

ในรอบการประชุม กนง. 2 ครัง้ ถัดไป (5 ส.ค. 63) อยู่ที่ระดับ
37 ล ด ล งจ าก ค รั ้ง ที่ แ ล้ ว (ระดั บ 42) โด ย มี ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามจานวนมากขึ้นที่ คาดว่าอัตราผลตอบแทน
อาจไม่ เปลี่ ย นแปลง ท าให้ ด ัช นี ขยับ ขึ้ น มาอยู่ ในเกณฑ์
“ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanged)” สะท้อนมุมมองของตลาดใน
อีก 11 สัปดาห์ขา้ งหน้า ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
อายุ 5 ปี จะทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกันกับ วันทีท่ าการสารวจที่
ระดับ 0.76% ณ (21 พ.ค. 63)

ในรอบการประชุม กนง. 2 ครัง้ ถัดไป (5 ส.ค. 63) อยู่ที่ระดับ 48
เพิ่ ม ขึ้ น จ าก ค รั ้ง ที่ แ ล้ ว (ระดั บ 39) จ าก ก ารที่ ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามบางส่วนคาดว่าอัตราผลตอบแทนอาจเพิ่ มขึ้น
แต่ ด ัช นี ยัง อยู่ ใ นเกณฑ์ “ไม่ เ ปลี่ ย นแปลง (Unchanged)”
สะท้อนมุมมองตลาดต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10
ปี ว่ า ในอีก 11 สัป ดาห์ ข้า งหน้ า จะไม่ เปลี่ย นแปลงจากระดับ
1.17% ณ วันทีส่ ารวจ (21 พ.ค. 63)

ปัจจัยที่มีผลต่อทิ ศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ระยะยาว

ปัจจัยที่มีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ 10 ปี
ตลาดให้ความสาคัญ กับ อุปสงค์และอุปทานในตลาดตรา
สารหนี้เป็ นหลัก รวมถึง อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลก และ Fund Flow
ต่างชาติ
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Disclaimer: โครงการสารวจการคาดการณ์อตั ราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectations Survey) จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาข้อมูลด้านสถิติทเี ่ กีย่ วข้องกับตลาดทุนไทย และเพือ่ รายงานการคาดการณ์
ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอีก 6 สัปดาห์ขา้ งหน้า ตามรอบประชุมกนง. เป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ การจัดทาดัชนีดงั กล่าวเป็ นเพียงการคาดการณ์ทศิ ทางอัตราดอกเบี้ยจากผู้ค้ าตราสารหนี้และผู้จดั การกองทุนตราสารหนี้ ซึง่ อาจมี
ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน ทางคณะผูจ้ ดั ทามิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูลทัง้ ไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ เป็ นสิทธิของคณะผู้จดั ทาโดยชอบด้วยกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทาซ้ า
ดัดแปลง เผยแพร่หรือกระทาการใดๆ ในลักษณะทีเ่ ป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้า หรือประโยชน์อนั มิชอบ โดยไม่ได้รบั อนุญาตก่อน ไม่ ว่าเพียงบางส่วน หรือทัง้ หมด คณะผูจ้ ดั ทาสงวนสิทธิทจี ่ ะดาเนินการตามที ่
กฎหมายกาหนด
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