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ความออนไหวของราคา (Price sensitivity) 

    โดย สายชล  ลิสวัสด์ิ  
 
การทําธุรกรรมในตลาดตราสารหนี้บานเราตั้งแตปลายปที่แลวจนถึงปจจุบนันั้นคอนขางเบาบาง 

โดยนักลงทุนสวนใหญเนนการลงทุนในตราสารหนี้ระยะส้ัน ๆ  อยางในชวงหลายเดือนที่ผานมานี้จะเห็น
วา ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งเปนตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไมเกิน 1 ป ดูจะ
ไดรับความสนใจเปนพิเศษจากนักลงทุนทั้งหลาย ไมวาจะเปนนักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนรายยอยเอง
ก็ตาม   

สาเหตุหลักประการหนึ่งท่ีนักลงทุนสวนใหญ หันไปซ้ือขายตราสารหนี้ระยะสั้น ๆ นั้นก็คือ 
ทิศทางอัตราดอกเบี้ยท่ีอยูในชวงขาขึ้น   ทําใหนักลงทุนตางพากันลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย โดยหันไปเลนตราสารหนี้ระยะสั้นกันนั่นเอง     กอจะไมใหนักลงทุนทําอยางนั้นไดอยางไร  
ในเม่ือใคร ๆ เคาก็กลัววาถาดอกเบี้ยขึ้น อตัราผลตอบแทนของตราสารหนี้ก็ปรับข้ึนตาม ทําใหราคาของ
ตราสารหนี้ปรับตัวลดลง แลวยิ่งถาตราสารหนี้ท่ีถือครองเปนตราสารหนี้ระยะยาว ๆ แลวละกอ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้ก็ยิ่งมากขึ้นเชนกัน หรือที่เราเรียกกันวา ความ
ออนไหวของราคา (Price sensitivity) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนั่นเอง  

 บางทานอาจจะสงสัยวา อายขุองตราสารและความออนไหวของราคามันไปเกี่ยวกันได
อยางไร  จะตราสารหนี้ระยะสั้นอายุ 1 ป  หรือตราสารหนี้อายุยาวขึ้นมาเปน 10 ป  มันก็ไมนาจะไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตางกันเลย   เอาเปนวาเพื่อใหเห็นภาพยิ่งขึ้น  เรามาดู
ตัวอยางสูตรการหามูลคาปจจบุันของตราสารหนี้ โดยจะขอยกตัวอยางการหามูลคาปจจุบนัของตราสาร
หนี้ท่ีมีลักษณะเรียบงาย คอืมีกระแสเงินเพียงงวดเดียว ไมมีการจายดอกเบี้ยในระหวางชวงอายุของตรา
สารหนี้ โดยผูลงทุนจะไดรับดอกเบี้ยจากสวนตางของราคา ซึง่ปกติจะตกลงซือ้ขายกันที่ราคาต่ํากวามูล
คาที่ตราไว  

 สมมติวา ตราสารหนี้ A   เปนตราสารหนี้อายุ 1 ป  ราคาหนาตั๋วที่ 100 บาท  อัตรา
ผลตอบแทนเทากับรอยละ 2    มูลคาปจจุบันของตราสารหนี้เทากับ   

                           Present value  =  100/(1+0.02)1    
    = 98.0392  บาท  
  ถาอัตราดอกเบีย้มีการปรับตัวขึ้นไประดับหนึ่ง  สงผลใหอัตราผลตอบแทนของตราสาร

หนี้ Aเปล่ียนเปนรอยละ 2.5    มูลคาปจจบุันของตราสารหนี้จะปรับตัวลดลง 
  Present value  = 100/(1+0.025)1 
    = 97.5610   บาท  
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 อีกกรณีหน่ึง สมมติวาตราสารหนี้ B มีลักษณะเหมือนตราสารหนี้ A ตางกันตรงที่อายุ
ของตราสารหนี้ B เทากับ 4 ป มูลคาปจจุบนัของตราสารหนี้ B เทากับ 92.3845 บาท   และถาอัตรา
ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงเปนรอยละ 2.5 มูลคาปจจบุันของตราสารหนี้ B ปรับตัวลดลงเทากับ 

  Present value  = 100/(1+0.025)4  
    = 90.5951  บาท  
 จากตัวอยางท้ังสองกรณี จะเห็นวามูลคาปจจบุันของตราสารหนี้ A เม่ืออัตรา

ผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5  มูลคาปจจบุันของตราสารหนี้ A ลดลงประมาณรอยละ 0.49  
ในขณะที่มูลคาปจจบุันของตราสารหนี้ B เม่ืออัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปรอยละ  0.5  ปรบัตัว
ลดลงถึงรอยละ 1.94    ดงันั้นเราก็พอจะสรุปไดวา  ตราสารหนี้ท่ีมีอายุคงเหลือยิ่งมากเทาไหร ก็ยิ่งมี
ความออนไหวของราคาเมื่ออตัราผลตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลงมากเทานั้น 

 แตอยางไรก็ตาม  ไมไดสรุปวาตราสารหนี้ระยะยาว ไมนาลงทุนในชวงนี้เลยซะทีเดียว  
สําหรับนักลงทุนบางทานที่เปนนักลงทุนประเภทซื้อแลวถือเก็บ ไมใชซือ้เพื่อเก็งกําไรขายตอในอนาคต
แลวละกอ  ตราสารหนี้ระยะยาว ๆ  กอยังนาสนใจไมนอยเลยทีเดียว  เน่ืองจากอัตราผลตอบแทนของ
ตราสารหนี้ระยะยาวในชวงนี้ขยับข้ึนไปคอนขางสงู    แตนักลงทุนควรจะซื้อตราสารหนี้ระยะยาว
ประมาณกี่ปนั้น  ก็คงตองขึ้นอยูกับแผนการลงทุนของนักลงทุนแตละทานมากกวา วาระดับอัตรา
ผลตอบแทนที่ทานไดรับในปจจุบันนั้นคุมพอที่จะแลกกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อ
อัตราดอกเบี้ยมีการเปล่ียนแปลง หรือไมนั่นเอง  

 
 
 
 

 


