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ThaiBMA-FETCO 

ป�จจัยท่ีมีผลต�อทิศทางอัตราดอกเบ้ีย

ดัชนีคาดการณ1อัตราดอกเบ้ียนโยบายในการประชุม กนง

ไม8เปลี่ยนแปลง จากป<จจัยในเร่ืองของการคาดการณ1เงินเฟAอและแนวโนCมการขยายตัวในประเทศท่ีมองว8ายังทรงตัว 

คาดการณ1อัตราผลตอบแทน 5 ปG และ 10 ปG ในอีก 

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลท้ัง 2 รุ8นอายุจะมีแนวโนCมเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีป<จจัยสําคัญจากทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายของ

สหรัฐฯ และอุปสงค1อุปทานของพันธบัตรรัฐบาลไทย

pricing@thaibma.or.th

Policy Rate 

 

รายงานดัชนีคาดการณ)อัตราดอกเบ้ีย 
Interest Rates  

Expectation 

Survey 

ป�จจัยท่ีมีผลต�อทิศทางอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 

♣♣♣♣ป<จจัยท่ีมีอิทธิพลต8อการคาดการณ1ทิศทางอัตราดอกเบ้ีย

นโยบายมากท่ีสุด 3 อันดับแรก

Fund Managers มีความสอดคล�องกัน โดยท้ัง 

ป�จจัยดังต"อไปน้ี เรียงลําดับจากมากท่ีสุด

• การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในป�จจุบันอย"างค"อยเป0นค"อยไป

• อัตราเงินเฟ2อของไทยในป�จจุบันท่ีไม"สูงนัก

• ดอกเบ้ียนโยบายของสหรัฐฯ ท่ีจะยังทรงตัวในระยะอันสั้นน้ี

♣ดัชนีคาดการณ1อัตราดอกเบี้ย♣ 
ในการประชุม กนง. ท่ีจะถึงนี้ อยู8ท่ีระดับ 52 สะทCอนมุมมองของตลาด

ไม8เปลี่ยนแปลง จากป<จจัยในเร่ืองของการคาดการณ1เงินเฟAอและแนวโนCมการขยายตัวในประเทศท่ีมองว8ายังทรงตัว 

ปG ในอีก 6 สัปดาห1ขCางหนCาอยู8ท่ีระดับ 83 และ 86 ตามลําดับ 

รุ8นอายุจะมีแนวโนCมเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีป<จจัยสําคัญจากทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายของ

พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 

♣♣♣♣ดัชนีคาดการณ1อัตราดอกเบ้ียนโยบาย

กนง. ท่ีจะถึงน้ี (8 ก.พ.60) อยู8ท่ีระดับ 

เปลี่ยนแปลงไปจากป<จจบัุนท่ี 

มุมมองของตลาดท่ีคาดว"าดอกเบ้ียนโยบาย

เปลี่ยนแปลงในการประชุมกนง

แบบสอบถามท้ังกลุ"ม Bond Dealers

Managers มีการคาดการณGไปในทิศทางเดียวกัน

pricing@thaibma.or.th  Tel.02-257-0357 

รายงานดัชนีคาดการณ)อัตราดอกเบ้ีย 
ฉบับเดือนกุมภาพันธ) 2560 

 

ป<จจัยท่ีมีอิทธิพลต8อการคาดการณ1ทิศทางอัตราดอกเบ้ีย

อันดับแรกของกลุ"มBondDealers และกลุ"ม 

มีความสอดคล�องกัน โดยท้ัง 2 กลุ"มให�ความสําคัญกับ

ป�จจัยดังต"อไปน้ี เรียงลําดับจากมากท่ีสุด 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในป�จจุบันอย"างค"อยเป0นค"อยไป 

อัตราเงินเฟ2อของไทยในป�จจุบันท่ีไม"สูงนัก 

ดอกเบ้ียนโยบายของสหรัฐฯ ท่ีจะยังทรงตัวในระยะอันสั้นน้ี 

ตลาดท่ีคาดว8าดอกเบ้ียนโยบายจะยัง

ไม8เปลี่ยนแปลง จากป<จจัยในเร่ืองของการคาดการณ1เงินเฟAอและแนวโนCมการขยายตัวในประเทศท่ีมองว8ายังทรงตัว ซ่ึงต8างจากดัชนี

ตามลําดับ สะทCอนตลาดท่ีคาดว8าอัตรา

รุ8นอายุจะมีแนวโนCมเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีป<จจัยสําคัญจากทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายของ

ดัชนีคาดการณ1อัตราดอกเบ้ียนโยบายในการประชุม 

อยู8ท่ีระดับ 52 ซ่ึงอยู8ในเกณฑ1ไม8

ไปจากป<จจบัุนท่ี 1.5%(Unchanged) สะท�อน

ตลาดท่ีคาดว"าดอกเบ้ียนโยบายจะมีแนวโน�มไม"

เปลี่ยนแปลงในการประชุมกนง.ท่ีจะถึงในอีก 2 วันน้ี โดยผู�ตอบ

Bond Dealers และกลุ"ม Fund 

มีการคาดการณGไปในทิศทางเดียวกัน 



 

 

 

 

5 Yr- IRE Index เปรียบเทียบ 5 Yr-Gov’t bond yield

10 Yr- IRE Index เปรียบเทียบ 10 Yr-Gov’t bond yield

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer :โครงการสํารวจการคาดการณอัตราดอกเบ้ีย(Interest Rate Expectations Survey) 
เพ่ือรายงานการคาดการณทิศทางอัตราดอกเบ้ียในอีก 6 สัปดาหข7างหน7า ตามรอบประชุมกนง
ตราสารหนี้และผู7จัดการกองทุนตราสารหนี้ ซ่ึงอาจมีความคิดเห็นที่แตกตCางกัน ทางคณะผู7จัดทํามิได7ให7การรับรองในความถูกต7องของข7อมู
ของคณะผู7จัดทําโดยชอบด7วยกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปล
อันมิชอบ โดยไมCได7รับอนุญาตกCอน ไมCวCาเพียงบางสCวน หรือทั้งหมด

ThaiBMA-FETCO 
Interest Rates 
Survey

ป�จจัยท่ีมีผลต�อทิศทางอัตรา

Gov’t bond yield 

 

Gov’t bond yield 

 

(Interest Rate Expectations Survey) จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาข7อมูลด7านสถิติที่เกี่ยวข7องกับตลาดทุนไทย และ
สัปดาหข7างหน7า ตามรอบประชุมกนง. เปKนสําคัญ ทั้งนี้ การจัดทําดัชนีดังกลCาวเปKนเพียงการคาดการ

ตราสารหนี้และผู7จัดการกองทุนตราสารหนี้ ซ่ึงอาจมีความคิดเห็นที่แตกตCางกัน ทางคณะผู7จัดทํามิได7ให7การรับรองในความถูกต7องของข7อมูลทั้งไมCรับผิดชอบตCอความเสียหายใดๆ เปKนสิทธิ
น ปลอมแปลง ทําซํ้า ดัดแปลง เผยแพรCหรือกระทําการใดๆ ในลักษณะที่เปKนการ
หมด คณะผู7จัดทําสงวนสิทธิที่จะดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด 

Interest Rates Expectation 

Survey 

รายงานดัชนีคาดการณ)อัตราดอกเบ้ีย 

จัยท่ีมีผลต�อทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว

♣♣♣♣ดัชนีคาดการณ1อัตราผลตอบแทน  
ในอีก 6 สัปดาหGข�างหน�าอยู8ท่ีระดับ 

(Increase)จาก2.17% เมื่อวันท่ี 17 

คาดว"าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 

อีก 6 สัปดาหGข�างหน�า โดยกลุ"ม Bond Dealers 

ส"วนใหญ"มองไปในทิศทางเดยีวกัน 

♣♣♣♣ดัชนีคาดการณ1อัตรา
ในอีก 6 สัปดาหGข�างหน�าอยู8ท่ีระดับ 

สูงขึ้น (Increase)จาก2.70% เมื่อวันท่ี

ตลาดท่ีสอดคล�องกันระหว"างกลุ"ม Bond Dealers 

ท่ีเช่ือว"าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 

ในอีก 6 สัปดาหGข�างหน�า 

♣♣♣♣ป<จจัยท่ีมีอิทธิพลต8อทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปG และ 10 ปG  
• กลุ8มBond Dealersให�ความสําคัญกับ 

คือ แนวโน�มอัตราดอกเบ้ียนโยบายของสหรัฐฯท่ีมีทิศทางขาข้ึน
อุปทานของพันธบัตรรัฐบาลไทย
ขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน
อัตราเงินเฟ2อของไทยท่ีสูงข้ึน 

• กลุ8ม Fund Managersให�ความสําคัญกับ 
ท่ีสุด คือ แนวโน�มอัตราดอกเบ้ีย
ข้ึนอุปทานของพันธบัตรรัฐบาล
การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก

 

จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาข7อมูลด7านสถิติที่เกี่ยวข7องกับตลาดทุนไทย และ
เปKนสําคัญ ทั้งนี้ การจัดทําดัชนีดังกลCาวเปKนเพียงการคาดการณทิศทางอัตราดอกเบ้ียจากผู7ค7า

ลทั้งไมCรับผิดชอบตCอความเสียหายใดๆ เปKนสิทธิ
การแสวงหาประโยชนจากการค7า หรือปะโยชน

รายงานดัชนีคาดการณ)อัตราดอกเบ้ีย 
ฉบับเดือนกุมภาพันธ) 2560 

 

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 

ดัชนีคาดการณ1อัตราผลตอบแทน  5 ปG 
ท่ีระดับ 83 ซ่ึงอยู8ในเกณฑ1มีแนวโนCมสงูขึ้น 

17 ม.ค. 60สะท�อนถึงมุมมองตลาดท่ี

ว"าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปQ จะมีแนวโน�มท่ีสูงข้ึนใน

Bond Dealers และFund Managers

 

ดัชนีคาดการณ1อัตราผลตอบแทน 10 ปG 
ระดับ 86 ซ่ึงยังอยู8ในเกณฑ1มีแนวโนCม

เมื่อวันท่ี 17 ม.ค. 60สะท�อนถึงมุมมอง

Bond Dealers และ Fund Managers

ท่ีเช่ือว"าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปQ จะมีแนวโน�มท่ีสูงข้ึน

ทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
 

ให�ความสําคัญกับ 3 ป�จจัยต"อไปน้ีมากท่ีสุด 
นโยบายของสหรัฐฯท่ีมีทิศทางขาข้ึน
ไทยท่ีคาดว"าจะมากข้ึน แนวโน�มการ

ท่ีดีข้ึนของโลกและของไทย และแนวโน�ม
 

ให�ความสําคัญกับ 3 ป�จจัยต"อไปน้ีมาก
ท่ีสุด คือ แนวโน�มอัตราดอกเบ้ียนโยบายของสหรัฐฯท่ีมีทิศทางขา

พันธบัตรรัฐบาลไทยท่ีคาดว"าจะมากข้ึนและแนวโน�ม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกท่ีดีข้ึน 


