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สรุป ภาวะตลาดตราสารหนีไทยไตรมาส 1 ปี 2559 และแนวโน้ ม ในช่ ว งถัด ไป
26 เมษายน 2559
“ในไตรมาส 1 ปี 2559 ตลาดตราสารหนี ไทยยั
ทยยั งร้ อ นแรงจากกระแสเงินลงทุนต่ างชาติทีลงทุนใน
ตลาดเพิม ขึน เกือบ 1 แสนล้ านบาท และมูลค่ าการซือ ขายเฉลียต่ อวันทีสูส งู ขึนกว่ า 20% ในขณะทีการออก
ตราสารหนีระยะยาวภาคเอกชนยังคงคึกคักโดยมีมูลค่ าการออกเพิม ขึน ถึง 55% (ทัทัง ทีขนึ ทะเบียนและไม่ ขึน
ทะเบียน) เมือเทียบกับช่ วงเดียวกันในปี ทีผ่านมา นอกจากนี แนวโน้ มการชะลอปรั บขึน อัตราดอกเบีย
ของธนาคารกลางสหรั ฐฯ ประกอบกับอุ ปสงค์ จากนั กลงทุนสถาบันในประเทศที
ทีค่ อนข้ างสูง ทําให้ อัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
บาลไทยอายุ 10 ปี อยู่ในระดับตํา สุดในรอบ 10 ปี ทีผ ่ านมา
นมา”
นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จดั การสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA)
ThaiBMA) เปิ ดเผยถึงภาพรวมของ
ตลาดตราสารหนี ไทยในไตรมาสแรกของปี 2559 ว่า ตลาดตราสารหนี ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื%อง มูลค่าคงค้ างของ
ตลาดโดยรวมเพิ%มขึ น 2.05% จากสิ นปี ที%แล้ วมาอยู่ที% 10.23 ล้ านล้ านบาท โดยมีมูมลู ค่าการซื อขายเฉลีย% ต่อวันเท่ากับ
97,136 ล้ านบาทต่อวัน เพิ%มขึ นกว่า 20%
20 จากปี ที%ผา่ นมา
ด้ านมูมูลค่าการระดมทุนของภาคเอกชน (เฉพาะที%ขึ นทะเบียนกับ ThaiBMA) ผ่านตลาด
ตลาดตราสารหนี ในไตรมาส
1 ปี 2559 พบว่า การออกตราสารหนี ระยะสัน เพิ%มขึ นกว่า 46.75% (มีมลู ค่าการออก 241,417
241 ล้ านบาท) เมื%อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน (QoQ) สําหรับการออกตราสารหนี ระยะยาวมีมีมลู ค่าการออก 127,813 ล้ านบาท
ขยายตัวสูงถึง 55% เมื%อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทังนี
  จํานวนบริ ษัทผู้ออกเพิ
เพิ%มขึ นจาก 158 บริ ษัท (ระยะ
ยาว 43 บริ ษัท ระยะสัน 115 บริ ษัท) ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 192 บริ ษัท (ระยะยาว
ระยะยาว 47 บริ ษัท ระยะสัน 145
บริ ษัท) จํานวน Newcomer ลดลงเล็กน้ อยยจาก 23 บริ ษัท (ระยะยาว 7 บริ ษัท ระยะสัน 16 บริ ษัท) เป็ น 21 บริ ษัท
(ระยะยาว 8 บริ ษัท ระยะสัน 13 บริ ษัท) ในขณะทีม% ลู ค่าการซื อขายตราสารหนี ภาคเอกชนระยะ
คเอกชนระยะสันขยายตั

วถึง 52%
จากไตรมาสเดียวกันในปี ที%ผา่ นมา มีมลู ค่าซื อขายเฉลี%ยต่อวันเท่ากับ 3,283 ล้ านบาท ส่วนนมูลค่าการซื อขายตราสาร
หนี ภาคเอกชนระยะยาวก็ก็ขยายตัวเช่นกันที% 71% จากไตรมาสเดียวกันในปี ที%ผา่ นมา มีมลู ค่าเฉลี%ยต่อวันเท่ากับ 3,283
ล้ านบาท
ด้ านกระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศ (Fund flow) ในไตรมาสนี  นักลงทุนต่างชาติถือครองตราสารหนี ไทย
เพิ%มขึ นถึง 98,768 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการถื
นการถือครองเพิ%มขึ นในตราสารหนี ระยะสันสู
 งถึง 113,941 ล้ านบาท เป็ น

การเข้ าซื อในตราสารหนี ระยะสันของธนาคารแห่

งประเทศไทยเกือบทังหมด

และลดการลงทุนในตราสารหนี ระยะยาว
ลงเล็กน้ อยที% 15,174 ล้ านบาท
ในด้ านความเคลือ% นไหวของอัตราผลตอบแทน (Yield) พันธบัตรรัฐบาล พบว่าในไตรมาส 1 นี  Yield ของตรา
สารหนี ระยะสันถึ
 งกลาง (อายุคงเหลือน้ อยกว่า 5 ปี ) ปรับตัวลดลงในช่วง 12-36 Basis points ในขณะที% Yield ของ
ตราสารหนี ระยะยาว (อายุคงเหลือตังแต่
 5 ปี ขึ นไป) ปรับตัวลงในช่วง 73-89 Basis points เมื%อเทียบกับสิ นปี ก่อน โดย
Yield 10 ปี ปรับลดลงไปอยู่ที% 1.53% เมื%อวันที% 5 เมษายน 2559 ถือเป็ นระดับตํ%าสุดในรอบ 10 ปี ทผี% ่านมา (แม้ ช่วง
Hamburger crisis เมื%อวันที% 17 ธันวาคม 2551 Yield 10 ปี ตํ%าที%สดุ ที% 2.39%) ทังนี
  เป็ นผลจากนโยบายผ่อนคลาย
ทางการเงินของธนาคารกลางในหลายประเทศเช่น ญี%ป่ นุ และ ยุโรป ประกอบกับแนวโน้ มการชะลอปรับขึ นอัตรา
ดอกเบี ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และอุปสงค์ของตราสารหนี ทีค% ่อนข้ างสูงจากนักลงทุนสถาบันในประเทศ
สําหรับแนวโน้ มของทิศทางอัตราผลตอบแทนตราสารหนี  (Yield) ในช่วงที%เหลือของปี 2559 กรรมการ
ผู้จดั การสมาคมตลาดตราสารหนี ไทยให้ ความเห็นว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสันมี
 แนวโน้ มทรงตัวตามทิศทาง
ดอกเบี ยนโยบาย โดยมีโอกาสแกว่งตัวลดลงได้ เล็กน้ อยจากอุปสงค์ที%คอ่ นข้ างสูงในตลาดตราสารหนี  ขณะที%ทิศทาง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ปี มีโอกาสปรับลดลงได้ อีกไม่มากเนือ% งจากอัตราผลตอบแทนในปั จจุบนั
อยูใ่ นระดับที%ตาํ% มากเป็ นประวัตกิ ารณ์ น่าจะเป็ นระดับที%ตํ%าทีส% ดุ แล้ ว จึงมีโอกาสทยอยปรับขึ นอย่างช้ าๆ ในช่วงครึ%ง
หลังของปี หากเศรษฐกิจไทยมีสญ
ั ญาณฟื น ตัวจากการกระตุ้นการลงทุนภาครัฐ และเศรษฐกิจสหรัฐฯและจีนมีแนวโน้ ม
การฟื น ตัวที%ชดั เจนขึ น

