Press release
สรุ ปภาวะตลาดตราสารหนีไ ทยไตรมาส 1/2558 และแนวโน้ มในช่ วงถัดไป
8 เมษายน 2558
นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จดั การสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) เปิ ดเผยถึงภาพรวมของตลาดตราสาร
หนี ไทยในไตรมาสแรกของปี 2558 ว่ามูลค่าคงค้ าง (Outstanding) ของตลาดโดยรวมเท่ากับ 9.36 ล้ านล้ านบาท เพิAมขึ นร้ อยละ 0.8
เมืAอเทียบกับสิ นปี ก่อนหน้ า โดยมูลค่าคงค้ างของพันธบัตรภาครัฐ (ประกอบด้ วยพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร ธปท. และพันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ) เพิAมขึ นร้ อยละ 2.1 มูลค่าคงค้ างของตราสารหนี ภาคเอกชนระยะยาวเพิAมขึ นร้ อยละ 2.2 ในขณะทีAมลู ค่าคงค้ างของ
ตราสารหนี ภาคเอกชนระยะสันลดลงร้

อยละ 27
มูลค่าการระดมทุนของภาคเอกชนผ่านการออกตราสารหนี ระยะยาวในไตรมาสแรกเท่ากับ 82,400 ล้ านบาท ซึAงแม้ ว่าจะ
ลดลงร้ อยละ 37 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน (130,739 ล้ านบาท) แต่พบว่าจํานวนบริ ษัทผู้ออกตราสารหนี ภาคเอกชนสูงถึง 43
บริ ษัท เพิAมขึ นกว่าร้ อยละ 40 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึAงมีผ้ อู อกตราสารหนี ระยะยาวรวม 30 ราย โดยในจํานวนนี เป็ นผู้ออก
รายใหม่ (Newcomer) สูงถึง 7 ราย สําหรับตราสารหนี ระยะสันมี
 ยอดการออกรวม 1.64 แสนล้ านบาท จากผู้ออกรวม 115 บริ ษัท
ซึงA เป็ นบริ ษัทผู้ออกรายใหม่ 16 บริ ษัท เมืAอเปรี ยบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึAงมีผ้ อู อกรวม 73 ปริ ษัทและผู้ออกรายใหม่ 8
บริ ษัท ทําให้ ในไตรมาสแรกของปี 2558 มีผ้ อู อกตราสารหนี ภาคเอกชนรวมทัง ระยะสันและระยะยาวสู

งถึง 158 บริ ษัทซึAง

สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ สะท้ อนให้ เห็นถึงทิศทางใหม่ในการเจริ ญเติบโตของตลาดตราสารหนี ภาคเอกชนซึงA เกิดจากการทีA
บริ ษัทขนาดกลางสามารถเข้ าถึงการระดมทุนด้ วยการออกตราสารหนี เพิAมมากขึ น
“ทิ ศทางของสมาคมตลาดตราสารหนีไ ทยมุ่งเน้นการพัฒนาตลาดตราสารหนีภ าคเอกชน และการส่งเสริ มให้ภาคเอกชน
ใช้ประโยชน์ จากการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี มากขึ น จึ งเป็ นที +น่ายิ นดี ที+ในไตรมาสแรกนี ภาคเอกชนจํ านวนมากให้ความ
สนใจและเลือกระดมทุนผ่านการออกตราสารหนีก นั อย่างคึกคัก ซึ+ งเป็ นการใช้จงั หวะที +อตั ราดอกเบี ยในตลาดทรงตัวอยู่ในระดับ
ตํ+า ทําให้มีตน้ ทุนทางการเงิ นทีต+ ํ+าลง” นายธาดา กล่าว
ด้ านกระแสเงินทุนต่างชาติ (Fund flows) ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 พบว่าเงินลงทุนต่างชาติในตลาดตราสารหนี 
ลดลง 7,159 ล้ านบาทจากสิ นปี 2557 (ประกอบด้ วย Net outflow ในตราสารหนี ระยะสัน 7,242 ล้ าน ขณะทีA Net Inflow ตราสาร
หนี ระยะยาว 83 ล้ านบาท) จากความกังวลเกีAยวกับการปรับขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในขณะทีAเศรษฐกิจ
ในประเทศฟื น ตัวช้ ากว่าทีAคาด ทังนี
  ณ สิ นเดือนมีนาคม 2558 นักลงทุนต่างชาติถือครองตราสารหนี ไทยรวมมูลค่า 676,285 ล้ าน
บาท ลดลงร้ อยละ 1.05 จากสิ นปี 2557 (683,444 ล้ านบาท)
ด้ านความเคลืAอนไหวของอัตราผลตอบแทน (Yield) พันธบัตรรัฐบาล ณ สิ นเดือนมีนาคม 2558 เมืAอเทียบกับสิ นปี 2557
พบว่า Yield ของพันธบัตรระยะสัน (อายุคงเหลือน้ อยกว่า 1 ปี ) ปรับตัวลดลงประมาณ 28 basis point ตามการลดลงของอัตรา
ดอกเบี ยนโยบาย (จาก 2.0% เป็ น 1.75% เมืAอวันทีA 11 มี.ค.) ขณะทีA Yield ของพันธบัตรระยะยาว (อายุคงเหลือตังแต่
 1 ปี ขึ นไป)
ปรับตัวลดลงในช่วงประมาณ 10-25 basis point เนืAองจากภาวะเศรษฐกิจไทยทีAยงั ฟื น ตัวช้ ากว่าทีAคาดและการใช้ มาตรการผ่อน
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คลายทางการเงินในต่างประเทศ อาทิ การประกาศใช้ มาตรการ QE ของธนาคารกลางยุโรป และการทยอยปรับลดอัตราดอกเบี ย
นโยบายของธนาคารกลางในหลายประเทศ เช่น จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ฯลฯ
กรรมการผู้จดั การสมาคมตลาดตราสารหนี ไทยให้ ความเห็นถึงแนวโน้ มตลาดตราสารหนี ไทยในช่วงถัดไปว่า “คาดว่า
ภาคเอกชน โดนเฉพาะอย่างยิ+ งจํ านวนบริ ษัทขนาดกลางที +ระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี จะเพิ+ มมากขึ นอย่างต่อเนื +อง ตาม
ทิ ศทางของดอกเบีย ในประเทศทีย+ งั ทรงตัวอยู่ในระดับตํ+า ผนวกกับเอกชนน่าจะมี ความต้องการระดมทุนเพิ+ มมากขึ นตามการฟื  นตัว
ของเศรษฐกิ จไทยและความจํ าเป็ นในการระดมทุนเพือ+ รองรับการพัฒนาในโครงสร้างพืน ฐานของภาครัฐที +มีความชัดเจนมากขึ น
ตามลํ าดับ สํ าหรับทิ ศทางของอัตราผลตอบแทน (Yield) ระยะสัน คาดว่าจะทรงตัวไปอี กระยะหนึ+งหากตัวเลขเศรษฐกิ จยังไม่
เปลี +ยนแปลงอย่างมี นยั สําคัญ สําหรับ Yield ระยะยาวมี โอกาสปรับสูงขึ นในช่วงครึ+ งหลังของปี 2558 ตามทิ ศทางการปรับขึ น
อัตราดอกเบีย ของสหรัฐฯ หลังจากตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิ จของสหรัฐฯปรับตัวดีขึนอย่างต่อเนือ+ ง”

