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สรุปภาวะตลาดตราสารหนี �ไทยไตรมาส 

26 เมษายน 2559 

“ในไตรมาส 1 ปี 2559 ตลาดตราสารหนี�ไทย

ตลาดเพิ�มขึ�นเกือบ 1 แสนล้านบาท  

ตราสารหนี�ระยะยาวภาคเอกชนยังคงคกึคักโดยมีมูลค่าการออกเพิ�มขึ�นถงึ 

ทะเบียน) เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที�ผ่านมา     

ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกับอุปสงค์จากนักลงทุนสถาบัน

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย

นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จดัการสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย 
ตลาดตราสารหนี �ไทยในไตรมาสแรกของปี 
ตลาดโดยรวมเพิ%มขึ �น 2.05% จากสิ �นปี
97,136 ล้านบาทตอ่วนั เพิ%มขึ �นกวา่ 20

ด้านมลูคา่การระดมทนุของภาคเอกชน
1 ปี 2559 พบว่า การออกตราสารหนี �ระยะสั �น
กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (QoQ) 
ขยายตวัสูงถึง 55% เมื%อเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ยาว 43 บริษัท  ระยะสั �น 115 บริษัท
บริษัท)  จํานวน Newcomer ลดลงเล็กน้อย
(ระยะยาว 8 บริษัท  ระยะสั �น 13 บริษัท
จากไตรมาสเดียวกนัในปีที%ผา่นมา  
หนี �ภาคเอกชนระยะยาวกข็ยายตวัเช่นกนัที%
ล้านบาท 

 ด้านกระแสเงินลงทนุจากตา่งประเทศ 
เพิ%มขึ �นถงึ 98,768 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็

สมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย 

สรุปภาวะตลาดตราสารหนี �ไทยไตรมาส 1 ปี 2559 และแนวโน้มในช่วงถัดไป                     

ตลาดตราสารหนี�ไทยยังร้อนแรงจากกระแสเงินลงทุนต่างชาติที�ลงทุนใน

แสนล้านบาท  และมูลค่าการซื�อขายเฉลี�ยต่อวันที�สงูขึ�นกว่า 

ตราสารหนี�ระยะยาวภาคเอกชนยังคงคกึคักโดยมีมูลค่าการออกเพิ�มขึ�นถงึ 55% (ทั�งที�ขึ�นทะเบียนและไม่ขึ�น

เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที�ผ่านมา     นอกจากนี�   แนวโน้มการชะลอปรับขึ�นอัตราดอกเบี�ย

ประกอบกับอุปสงค์จากนักลงทุนสถาบันในประเทศที�ค่อนข้างสูง

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี อยู่ในระดับตํ�าสุดในรอบ 10 ปีที�ผ่านมา

นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จดัการสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย (ThaiBMA) 
ตลาดตราสารหนี �ไทยในไตรมาสแรกของปี 2559 วา่ ตลาดตราสารหนี �ยงัคงขยายตวัอย่างตอ่เนื%อง   

จากสิ �นปีที%แล้วมาอยู่ที% 10.23 ล้านล้านบาท โดยมีมลูค่าการซื �อขายเฉลี%ยตอ่วนั
20% จากปีที%ผา่นมา  

มลูคา่การระดมทนุของภาคเอกชน (เฉพาะที%ขึ �นทะเบียนกบั ThaiBMA) ผ่านตลาด
การออกตราสารหนี �ระยะสั �น เพิ%มขึ �นกว่า 46.75% (มีมลูคา่การออก 241

(QoQ)    สําหรับการออกตราสารหนี �ระยะยาวมีมลูค่าการออก 
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน    ทั �งนี �  จํานวนบริษัทผู้ออกเพิ%มขึ �นจาก 

บริษัท) ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน  เป็น 192 บริษัท (ระยะยาว 
ลดลงเล็กน้อยจาก 23 บริษัท (ระยะยาว 7 บริษัท  ระยะสั �น 

บริษัท)    ในขณะที%มลูคา่การซื �อขายตราสารหนี �ภาคเอกชนระยะ
  มีมลูคา่ซื �อขายเฉลี%ยต่อวนัเท่ากบั 3,283 ล้านบาท ส่วน

กข็ยายตวัเช่นกนัที% 71% จากไตรมาสเดียวกนัในปีที%ผา่นมา  มีมลูค่า

ลงทนุจากตา่งประเทศ (Fund flow) ในไตรมาสนี � นกัลงทนุตา่งชาตถืิอครองตราสารหนี �ไทย
ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นการถือครองเพิ%มขึ �นในตราสารหนี �ระยะสั �นสงูถงึ 

และแนวโน้มในช่วงถัดไป                      

ยังร้อนแรงจากกระแสเงินลงทุนต่างชาติที�ลงทุนใน

สงูขึ�นกว่า 20%   ในขณะที�การออก

ทั�งที�ขึ�นทะเบียนและไม่ขึ�น

แนวโน้มการชะลอปรับขึ�นอัตราดอกเบี�ย

ที�ค่อนข้างสูง ทําให้อัตรา

ปีที�ผ่านมา”  

ThaiBMA) เปิดเผยถึงภาพรวมของ
ตลาดตราสารหนี �ยงัคงขยายตวัอย่างตอ่เนื%อง   มลูค่าคงค้างของ

มลูค่าการซื �อขายเฉลี%ยตอ่วนัเท่ากบั 

ตลาดตราสารหนี �ในไตรมาส 
241,417 ล้านบาท) เมื%อเทียบ

มีมลูค่าการออก 127,813 ล้านบาท 
เพิ%มขึ �นจาก 158 บริษัท (ระยะ

ระยะยาว 47 บริษัท  ระยะสั �น 145 
บริษัท  ระยะสั �น 16 บริษัท) เป็น 21 บริษัท 

คเอกชนระยะสั �นขยายตวัถึง 52% 
ส่วนมลูคา่การซื �อขายตราสาร

มีมลูคา่เฉลี%ยต่อวนัเท่ากบั 3,283 

ในไตรมาสนี � นกัลงทนุตา่งชาตถืิอครองตราสารหนี �ไทย
นการถือครองเพิ%มขึ �นในตราสารหนี �ระยะสั �นสงูถงึ 113,941 ล้านบาท เป็น



การเข้าซื �อในตราสารหนี �ระยะสั �นของธนาคารแห่งประเทศไทยเกือบทั �งหมด และลดการลงทนุในตราสารหนี �ระยะยาว
ลงเลก็น้อยที% 15,174 ล้านบาท   

ในด้านความเคลื%อนไหวของอตัราผลตอบแทน (Yield) พนัธบตัรรัฐบาล พบว่าในไตรมาส 1 นี � Yield ของตรา
สารหนี �ระยะสั �นถึงกลาง (อายคุงเหลอืน้อยกว่า 5 ปี) ปรับตวัลดลงในช่วง 12-36 Basis points ในขณะที% Yield ของ
ตราสารหนี �ระยะยาว (อายคุงเหลือตั �งแต ่5 ปีขึ �นไป) ปรับตวัลงในช่วง 73-89 Basis points เมื%อเทียบกบัสิ �นปีก่อน โดย 
Yield 10 ปี ปรับลดลงไปอยู่ที% 1.53% เมื%อวนัที% 5 เมษายน 2559 ถือเป็นระดบัตํ%าสดุในรอบ 10 ปีที%ผ่านมา (แม้ช่วง 
Hamburger crisis เมื%อวนัที% 17 ธันวาคม 2551 Yield 10 ปี ตํ%าที%สดุที% 2.39%) ทั �งนี � เป็นผลจากนโยบายผอ่นคลาย
ทางการเงินของธนาคารกลางในหลายประเทศเชน่ ญี%ปุ่ น และ ยโุรป ประกอบกบัแนวโน้มการชะลอปรับขึ �นอตัรา
ดอกเบี �ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ   และอปุสงค์ของตราสารหนี �ที%ค่อนข้างสงูจากนกัลงทนุสถาบนัในประเทศ 

สําหรับแนวโน้มของทศิทางอตัราผลตอบแทนตราสารหนี � (Yield) ในช่วงที%เหลือของปี 2559 กรรมการ
ผู้จดัการสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทยให้ความเหน็วา่ อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะสั �นมีแนวโน้มทรงตวัตามทิศทาง
ดอกเบี �ยนโยบาย โดยมีโอกาสแกวง่ตวัลดลงได้เลก็น้อยจากอปุสงค์ที%คอ่นข้างสงูในตลาดตราสารหนี �  ขณะที%ทิศทาง
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวอาย ุ 10 ปี มีโอกาสปรับลดลงได้อีกไมม่ากเนื%องจากอตัราผลตอบแทนในปัจจบุนั
อยูใ่นระดบัที%ตํ%ามากเป็นประวตักิารณ์ น่าจะเป็นระดบัที%ตํ%าที%สดุแล้ว จึงมีโอกาสทยอยปรับขึ �นอย่างช้าๆ ในชว่งครึ%ง
หลงัของปีหากเศรษฐกิจไทยมีสญัญาณฟื�นตวัจากการกระตุ้นการลงทนุภาครัฐ และเศรษฐกิจสหรัฐฯและจีนมีแนวโน้ม
การฟื�นตวัที%ชดัเจนขึ �น 

 

 


