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มองตลาดตราสารหนี้ไทย ในชวงวิกฤติทางการเมือง 

 
สุชาติ ธนฐิติพันธ 

ฝายวิจัยและพัฒนา สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
 

 ตองยอมรับวาในชวง 3 – 4 ปที่ผานมานี้   สถานการณความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศไทย เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น

เรื่อยๆครับ   นอกจากจะมีการแสดงออกทางความคิดและมุมมองทางการเมืองที่แตกตางกันแลว   การแสดงออกดวยการชุมนุม   การสราง

ความรุนแรง เรื่อยไปถึงกระทั่งการสรางความไมสงบจนสงผลกระทบกับประชาชนสวนใหญที่ไมไดมีความเกี่ยวของดวย ก็เกิดขึ้นใหเห็นใน

สังคมไทยอยางตอเนื่อง   แตที่สําคัญไปกวานั้นก็คือ ในแตละครั้งที่เหตุการณวุนวายทางการเมืองเหลานี้เกิดขึ้น ลวนแตสงผลกระทบตอ

ภาวะการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทยทั้งส้ินครับ 

 ความวุนวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงที่ผานมานั้น อาจจะแบงออกเปน 6 ชวงหลักๆดวยกัน   เริ่มตั้งแตการทํารัฐประหารเพื่อ

ยึดอํานาจการบริหารงานในสมัยรัฐบาลนายกทักษิณ   ตามมาดวยการชุมนุมของกลุมคนเส้ือเหลือง และการชุมนุมยืดเย้ือของกลุมคนเส้ือ

แดงที่เกิดขึ้นอยูในขณะนี้ 
 

ผลเสียตอตลาดหุน VS ผลดีกับตลาดบอนด 

เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ   เราอาจแบงตลาดของการลงทุนภายในประเทศไทยออกเปน 2 ตลาดหลักๆ คือตลาดหุน และตลาดตรา

สารหนี้ครับ   ซึ่งทุกครั้งที่เกิดเหตุการณวุนวายทางการเมืองก็มักจะเกิดการปรับตัวลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยควบคูกันไปอยูเสมอ   

เนื่องจากลักษณะเฉพาะตัวของหุนสามัญ ที่มีความผันผวนดานราคาตามขาวสารที่เกิดขึ้นนั่นเองครับ 

แตในอีกดานหนึ่งกลับพบวา   ดัชนีตลาดตราสารหน้ีมักจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นสวนทางกับตลาดหุนแทบจะทุกครั้งที่เกิดความวุนวาย   ซึ่งสวน

หนึ่งเกิดจากการไหลเขา หรือเปนที่พักชั่วคราวของเงินลงทุนที่ไหลออกจากตลาดหุน   ในขณะที่อีกสวนหนึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน

มุมมองของนักลงทุน ที่ตองการเพ่ิมความปลอดภัยในตัวสินทรัพยที่ถือครองอยู   จากหลักทรัพยเส่ียง (หุนสามัญ) เปนหลักทรัพยที่มีความ

เส่ียงต่ํา (ตราสารหนี้) เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณในขณะนั้นๆ ครับ   
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ตางชาติลดการลงทุน แตความตองการซ้ือยังคงสูง 

เนื่องจากเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนตางชาตินั้น มักจะเคล่ือนยายไป-มา ระหวางประเทศตางๆ ตามสภาพของความเสี่ยงและผลตอบแทนใน

ขณะนั้นๆ   และจากขอมูลที่เกิดขึ้น จะสังเกตไดวาการซ้ือขายของนักลงทุนตางชาติมักจะชะลอตัวลงในชวงที่เกิดความวุนวาย แตเมื่อผาน

พนเหตุการณตางๆไปใดระยะเวลาหน่ึงแลว มูลคาการซื้อขายของนักลงทุนกลุมนี้ มักจะกลับมาเพ่ิมสูงขึ้นอีกครั้ง 

และถึงแมเม็ดเงินจากการลงทุนของนักลงทุนตางชาติจะลดลง   แตความตองการซื้อ หรือความตองการที่จะถือครองตราสารหนี้กลับมีคา

เพ่ิมมากขึ้นครับ   เมื่อเราพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของทั้งตลาด (Average Yield) จะพบวามีคาลดลง (ราคาตราสารหนี้สูงขึ้น) 

ในทุกๆชวงของเหตุการณวุนวายที่เกิดขึ้นในระยะ 3 – 4 ปที่ผานมา   ซึ่งการปรับตัวลดลงของ Average Yield ในแตละชวง ลวนแตชวย

สนับสนุนขอเท็จจริงที่วา ในสถาการณที่มีความไมแนนอนหรือนักลงทุนเริ่มมีความไมมั่นใจในการลงทุน   การเลือกลงทุนในตราสารหนี้ 

นาจะเปนทางเลือกที่ดี และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับสถานการณมากที่สุดครับ   

 
 

 

ถึงฝรั่งจะถอยหนี แตกองทุนยงัคงซ้ือตอเนื่อง 

ถึงแมเม็ดเงินจากตางชาติ จะลดลงไป

บางในชวงที่ เ กิดความวุนวายทาง

การเมือง   แตการลงทุนในตราสารหนี้

ของนักลงทุนประเภทบริษัทจัดการ

กองทุน (AMC) ยังคงเปนไปอยาง

ตอเนื่อง  และดูเหมือนวา  จะไมได

ขึ้นอยูกับสถานการณในชวงนั้นๆ อีก

ดวยครับ   ถาหากเราพิจารณาจาก 

มูลคาการซื้อขายสุทธิ (Net Value) แลว   จะพบวา AMC ยังคงมียอดซื้อสุทธิอยูอยางตอเนื่อง ถึงแมจะเปนชวงของสถานการณที่เกิดความ

ไมแนนอนนอกจากนี้แลว ยังสอดคลองกับการลงทุนของนักลงทุนรายยอย (IND)   ที่พบวามียอดซื้อสุทธิอยางตอเนื่องเชนเดียวกันครับ 
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ตราสารหนีรุ้นใหม ยังออกสูตลาดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

เนื่องจากปจจุบันอัตราดอกเบี้ยในตลาดยังคงอยูในระดับต่ํา   ดังนั้นตนทุนของการจัดหาเงินทุน ดวยการออกตราสารหน้ีจึงอยูในระดับที่ต่ํา

กวาการจัดหาเงินทุนดวยวิธีอื่นๆ เชนการกูยืมจากสถาบันการเงินโดยตรง   ยิ่งไปกวานั้นแลว ความวุนวายที่เกิดขึ้นในขณะนี้ยังมีผลทําให

ประเทศไทยอาจจะถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือลงไป ซึ่งจะมีผลทําใหตนทุนของการออกตราสารหนี้ในอนาคต ตองปรับตัวสูงขึ้นตามไป

ดวย   เมื่อเปนเชนนี้แลว จึงทําใหมูลคาการออกหุนกู ตั้งแตตนป 2553 มีปริมาณสูงถึง 9.56 หมื่นลานบาท และถาหากนับเฉพาะในชวง 2 

เดือนที่ผานมา (มี.ค – เม.ย) ที่สถานการณทางการเมืองเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น   แตหุนกูออกใหม กลับมีปริมาณสูงถึง 6.55 หมื่นลานบาท 

และไมไดลดลงไปจากปที่ผานมา   แตอยางไรก็ตาม เราคงไมสามารถสรุปไดวา ถาหากเหตุการณตางๆยังคงยืดเย้ือตอไปแลว จะไมมี

ผลกระทบกับการออกหุนกูครับ    

 

จะเห็นไดวา แมเหตุการณความวุนวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จะสงผลกระทบตอบรรยากาศโดยรวมของการลงทุน   แตสําหรับ

ตลาดตราสารหนี้แลว กลับดูเหมือนวาจะไดรับผลกระทบในทิศทางที่เปนบวกมากกวา   ไมวาจะเปนในมุมมองของนักลงทุน หรือแมแตใน

มุมมองของผูออกตราสารหนี้ครับ (ยังคงระดมทุนไดดวยตนทุนที่ต่ํา)   แตในความเปนจริงแลว คงไมมีใครหวังที่จะใหเกิดเหตุการณความ

วุนวายเพื่อสงผลตอตลาดตราสารหน้ีในลักษณะตามที่ไดกลาวมาครับ    

แตในเมื่อสถานการณตางๆยังคงมีความไมแนนอน และไมมีทีทาวาจะยุติลง   การเลือกลงทุนในตราสารหนี้ จึงถือเปนทางเลือกที่ดีและ

คอนขางจะเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันมากที่สุดครับ 

 
 
 

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

www.thaibma.or.th 

สุชาติ ธนฐิติพันธ 

suchart@thaibma.o.th, 02-252-3336 Ext.113 


