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สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ ไทยครึ่งแรกปี 2564 และแนวโน้ มช่วงที่เหลือของปี
8 กรกฎาคม 2564
แม้จะมีการระบาดของโควิ ด-19 ระลอกใหม่ในช่วงไตรมาส 2 ตลาดตราสารหนี้ ไทยยังขยายตัวที่
ร้อยละ 2 จากการระดมทุนที่ เพิ่ มขึ้นของทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ในขณะที่ นักลงทุนต่ างชาติ กลับเข้า
ซื้อสุทธิ ตราสารหนี้ ไทยตัง้ แต่ เดื อนมีนาคมเป็ นต้ นมา ทาให้ ในครึ่งแรกของปี 2564 นักลงทุนต่ างชาติ มี
ยอดการซื้อสุทธิ สะสม 73,437 ล้านบาท
นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผูจ้ ดั การสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจไทย
จะเผชิญการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกสามตัง้ แต่ไตรมาส 2 ทีผ่ ่านมา มูลค่าคงค้างตลาดตราสารหนี้ไทยใน
ครึ่งปี แรกขยายตัวที่ร้อยละ 2 มาอยู่ท่ี 14.41 ล้านล้านบาท โดยเป็ นการเพิม่ ขึ้น ในตราสารหนี้ท่อี อกโดยรัฐบาล
ลดลงในตราสารหนี้ ท่ี อ อกโดยธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ส่ ว นมู ล ค่ า การออกตราสารหนี้ ภ าคเอกชน
ระยะยาวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 63 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ทแ่ี ล้ว โดยมีมลู ค่าการออก 522,070 ล้านบาท ใกล้เคียง
กับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึง่ เป็ นปี ทม่ี ยี อดการออกทัง้ ปี สงู สุดเป็ นประวัตกิ ารณ์
ส่วนการออกหุ้นกู้เพื่อสิง่ แวดล้อม สังคมและความยังยื
่ น (ESG bond) ยังเป็ นกระแสอย่างต่อเนื่อง โดย
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีมูลค่า การออก ESG bond จากทัง้ ภาครัฐและเอกชนรวมทัง้ สิ้น 61,000 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 70 ของมูลค่าการออกปี ท่แี ล้วทัง้ ปี นอกจากนี้ สานักงาน ก.ล.ต. ได้ออกหลักเกณฑ์การออกและ
เสนอขายตราสารหนี้ ส่ ง เสริม ความยัง่ ยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) เมื่อ เดือ นพฤษภาคมที่ผ่ า นมา
ซึ่งเป็ น ตราสารหนี้ เ พื่อความยังยื
่ น รูปแบบใหม่ ท่ีผลตอบแทนขึ้นอยู่กับ ผลความส าเร็จของโครงการที่เ กี่ยวกับ
สิง่ แวดล้อมหรือสังคม โดยผูอ้ อกสามารถนาเงินทุนไปใช้ในโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นสิง่ แวดล้อม
หรือสังคมตามทีไ่ ด้กาหนดเป็ นเป้ าหมายไว้ นับเป็ นโอกาสในการระดมทุนทีเ่ หมาะสาหรับบริษทั ทีม่ หี ลายโครงการ
ลงทุนทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสิง่ แวดล้อมหรือสังคม
ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ (Fund flow) ในครึ่งแรกของปี 2564 นักลงทุนต่างชาติมกี ารซื้อสุทธิรวม
73,437 ล้านบาท เป็ นการขายสุทธิตราสารหนี้ระยะสัน้ และซื้อสุทธิตราสารหนี้ระยะยาว เป็ นการกลับเข้าซื้อตัง้ แต่
เดือนมีนาคมเป็ นต้นมา ทาให้ยอดการถือครองตราสารหนี้ไทยของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิน้ ไตรมาสสองของปี น้ีอยู่
ที่ 908,386 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 849,081 ล้านบาท ณ สิน้ ปี ก่อนหน้า โดยมากกว่าร้อยละ 90 เป็ นการถือครองใน
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เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในช่วงครึ่งปี แรกมีการปรับตัวในทิศทางขาขึ้นอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่มี
ปั จ จัย กดดัน จากความกังวลด้า นเงิน เฟ้ อ จากนั น้ ปรับ ตัว ลงเล็กน้ อยในไตรมาสสองจากการระบาดของโควิด
ระลอก 3 เมื่ อ สิ้ น ไตรมาสสองของปี เส้ น Bond yield จึ ง มี ล ั ก ษณะชั น ขึ้ น (Steepen) จากสิ้ น ปี ที่ แ ล้ ว
โดย Bond yield ปรับ ตัว สูงขึ้นจากสิ้นปี ก่อนในทุ กช่วงอายุ ซึ่ง รุ่ น อายุ 2 ปี เพิ่ม ขึ้น 13 bps. และรุ่น อายุ 10 ปี
เพิม่ ขึน้ 50 bps. จากปลายปี ทแ่ี ล้ว มาอยู่ทร่ี ะดับร้อยละ 0.51 และทีร่ อ้ ยละ 1.78 ตามลาดับ ณ สิน้ ไตรมาสสอง
ส าหรับ ตลาดตราสารหนี้ ไทยในช่ว งครึ่งหลังของปี 2564 นี้ นายธาดา พฤฒิธ าดา กรรมการผู้จ ัดการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย คาดว่าบริษทั เอกชนไทยยังคงต้องการระดมทุนผ่านการออกหุน้ กูร้ ะยะยาวเพื่อรองรับ
สถานการณ์ท่ียงั มีความไม่แน่ นอนสูง รวมถึงการ refinance สินเชื่อที่กู้มาในช่วงก่อนหน้านี้ของบริษทั ขนาดใหญ่
เพื่อการเข้า ซื้อกิจ การ (M&A) โดยได้ป รับ ประมาณการออกหุ้น กู้ทงั ้ ปี ข้นึ จากเดิม ที่ 750,000 ล้า นบาท เป็ น ที่
900,000 ล้านบาท ส่วนทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยในช่วงทีเ่ หลือของปี น้ี คาดว่ามีโอกาสจะ
ขยับขึน้ ตาม Bond yield ของสหรัฐอเมริกา จากการทีเ่ ฟดจะเริม่ ส่งสัญญาณการทยอยถอนมาตรการการเงินผ่อน
คลายเชิงปริมาณ (Tapering) เมื่อตัวเลขต่างๆ สะท้อนการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ อย่างชัดเจนในช่วงปลายปี น้ีหรือ
ต้นปี หน้า
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