


สรุปความเคลื�อนไหวของตลาดตราสารหนี �ไทย
ปี 2559

มูลค่าคงค้าง และมูลค่าการซื �อขาย ตลาดตราสารหนี �ไทย
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ตลาดตราสารหนี �ภาคเอกชน
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ผลตอบแทน (Yield) / ราคา (Price) ตราสารหนี �

ตลาดตราสารหนี �ภาคเอกชน
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การ Rollover ตราสารหนี �3



Fund flow จากนักลงทุนต่างชาต ิ– ไหลเข้าสุทธิ 
62,071 ล้านบาท 

การออกหุ้นกู้ระยะยาวขึ �นทะเบียน – All time high 
812,988 ล้านบาท สูงกว่าปีที�แล้ว 37%

ความเคลื�อนไหวสาํคัญในปี 2559
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62,071 ล้านบาท 
(จากปีที�แล้วไหลออกสุทธิ  110,130 ล้านบาท)
มูลค่าคงค้างตลาดตราสารหนี �ไทย – โต 7% เกือบ 
11 ล้านล้านบาท



มูลค่าคงค้าง / มูลค่าการซื �อขาย
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มูลค่าคงค้าง / มูลค่าการซื �อขาย
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สิ �นปี 2559 ยอดคงค้างตลาดตราสารหนี �ไทยอยู่ที� 10.85 ล้านล้านบาท   
เพิ�มขึ �น 7.23% เมื�อเทียบกับปีที�แล้ว
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� ตลาดตราสารหนี
ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง

* หมายเหต ุข้อมลู ณ ตลุาคม 2559



มูลค่าการซื �อขายปรับตวัเพิ�มขึ �น
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� การซื �อขายตราสารหนี �ในตลาดรองเฉลี�ยวันละ 91,842 ล้านบาท 
     เพิ�มขึ �น 13.5% เทยีบกับปีที�แล้ว
� ปี 2016 มีการซื �อขายตราสารหนี � ธปท. เพิ�มมากขึ �น 29%
� กว่า 94% เป็นการซื �อขายตราสารหนี �ภาครัฐ (พนัธบตัรรัฐบาล และพนัธบตัร ธปท.) 



การซื �อขายตราสารหนี �ภาคเอกชน
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� ปี 2559 ตราสารหนี �ภาคเอกชนมีการซื �อขายเพิ�มขึ �น 30.4% จากปีที�แล้ว (เฉลี�ยวันละ 4,331 
ล้านบาท)

� ขยายตัวเฉลี�ย 40.2% ต่อปี ตั �งแต่ปี 2011



ประเภทนักลงทุนที�ถือครองพันธบัตรรัฐบาล

• นักลงทุนสถาบัน เป็นกลุ่มที�มีบทบาทมากที�สุดในตลาดรองพนัธบัตรรัฐบาล และมีการถือครอง
เพิ�มขึ �น



ประเภทนักลงทุนที�ซื �อขายในพันธบัตรรัฐบาล

 ม.ค. – ธ.ค. 2558 ม.ค. – ธ.ค. 2559
Total : 5,939,722 ล้านบาท Total : 4,811,071 ล้านบาท
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• นักลงทุนสถาบนั และนักลงทุนตปท. มีบทบาทมากขึ �นในตลาดรองพนัธบตัรรัฐบาล
• ขณะที�นักลงทนุบุคคลธรรมดาไม่มีบทบาทในการซื �อขายพนัธบตัรรัฐบาล



ประเภทนักลงทุนที�ถือครองในพันธบัตร ธปท.

• พนัธบตัรธปท. ส่วนใหญ่ถือครองโดยสถาบนัการเงนิ และนักลงทุนสถาบนั



ประเภทนักลงทุนที�ประเภทนักลงทุนที�ซื �อขายซื �อขายในในพนัธบตัร ธปทพนัธบตัร ธปท..

Total : 16,282,826 ล้านบาทTotal : 12,591,356 ล้านบาท

 ม.ค. – ธ.ค. 2558 ม.ค. – ธ.ค. 2559
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• บลจ. มีบทบาทสาํคัญในตลาดรองพนัธบตัรธปท.
• นักลงทุนตปท. มีการซื �อขายมากขึ �นในปี 2559



Fund flows ของนักลงทุนต่างชาตปิี 2559

� แม้ว่าปี 2558 นักลงทุนต่างชาตจิะลดการถือครองตราสารหนี �ไทยลงกว่า 110,130 ล้านบาท
� ปี 2559 นักลงทุนต่างชาตเิพิ�มการถือครองตราสารหนี �ไทย 62,071 ล้านบาท
� โดยส่วนใหญ่ เป็นการเพิ�มขึ �นในตราสารหนี �ระยะยาว สุทธิ 46,546 ล้านบาท
และตราสารหนี �ระยะสั �น 15,525 ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท
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การถือครองพันธบัตรรัฐบาลและ ธปท. ของนักลงทุนต่างชาติ
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�  สิ �นปี 2559 นักลงทุนต่างชาตถิือครองตราสารหนี �ไทยทั �งสิ �น 633,500 ล้านบาท
�  กว่า 86% เป็นการถือครองในพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว



การถือครองตราสารหนี �ของนักลงทุนต่างชาติ

Non-resident’s portfolio shift
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Outstanding ของตราสารหนี �ภาคเอกชน (แบ่งตาม TTM)
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ณ วันที� 30 ธ.ค. 2016 
�  มูลค่าคงค้างของตราสารหนี �ภาคเอกชน เท่ากับ 3.08 ล้านล้านบาท
�  เพิ�มขึ �นร้อยละ 16 จากสิ �นปี 2558 หรือคิดเป็นมูลค่า 437,292 ล้านบาท
      โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ�มจากตราสารหนี �ระยะยาวขึ �นทะเบียน (ร้อยละ 75)



มูลค่าการออกตราสารหนี �ระยะสั �น

2.14
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หมายเหตุ: *ข้อมูลตราสารหนี �ระยะสั �นที�ไม่ได้ขึ �นทะเบียนในเดือนมิถุนายน 2559 ยงัได้รับไม่ครบถ้วน

การออกตราสารหนี �ระยะสั �น ปี 2559  โดยข้อมูล ณ วันที� 30 ธ.ค. 2559 
� มูลค่าการออกตราสารหนี �ระยะสั �นรวม  2.14 ล้านล้านบาท
� น้อยกว่ามูลค่าการออกในปีที�ผ่านมา 3.7%
� แต่ส่วนที�ขึ �นทะเบยีนเพิ�มมากขึ �น

2.14



มูลค่าการออกตราสารหนี �ระยะสั �น 
แบ่งตามประเภทตราสารหนี �
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�  61% ของตราสารหนี �ภาคเอกชนระยะสั �น ออกเป็น B/E   
�  53% ของ B/E เป็นตราสารที&ไม่ขึ �นทะเบยีนกับ ThaiBMA

ข้อมูลระหว่าง ก.ค. 58- ธ.ค. 59



มูลค่าการออกตราสารหนี �ระยะสั �น 
แบ่งตามประเภทการเสนอขาย
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ตราสารหนี �ภาคเอกชนระยะสั �น กว่า 70% เสนอขายแบบ II/HNW ทั �งตราสารหนี �ที&ขึ �น
ทะเบยีนและไม่ขึ �นทะเบยีนกับ ThaiBMA

ข้อมูลระหว่าง ก.ค. 58- ธ.ค. 59
PP (II/HNW)



จาํนวนบริษัทที�ออกตราสารหนี �ระยะสั �น

หมายเหตุ: *ข้อมูลตราสารหนี �ระยะสั �นที�ไม่ได้ขึ �นทะเบียนในเดือน ธ.ค. 2016 ยงัได้รับไม่ครบถ้วน

ปี 2559

� จาํนวนบริษัทที&ออกตราสารหนี �ระยะสั �น 592 ราย 
� มากกว่าจาํนวนผู้ออกในปีที&ผ่านมา 77 ราย

� Newcomer ตราสารหนี �ระยะสั �นจาํนวน 194 ราย 
� น้อยกว่าจาํนวน Newcomer ในปีที&ผ่านมา 30 
ราย



มูลค่าการออกตราสารหนี �ภาคเอกชนระยะสั �น
7 อันดับแรกแยกตามกลุ่มธุรกิจ

เปรียบเทยีบการออกตราสารหนี �ระยะสั �นในปี 2559
� ในภาพรวม การออกตราสารหนี �ระยะสั �นลดลงเกือบทั �ง 7 หมวดธุรกิจจากปีที�แล้ว
� 3 sector เดมิ ยังคงมีมูลค่าการออกตราสารหนี �ระยะสั �นสูงที�สุด ได้แก่ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มเงนิทุนและหลักทรัพย์
� ในปี 2559 กลุ่มพลังงาน (60%) อาหารและเครื�องดื�ม (18%) และ ICT (58%) มีมูลค่าการออกเพิ�มขึ �นมากจากปีที�แล้ว  



มูลค่าการออกตราสารหนี �ระยะยาว

หมายเหตุ: *ข้อมูลตราสารหนี �ระยะสั �นที�ไม่ได้ขึ �นทะเบียนในเดือน ธ.ค. 2016 ยงัได้รับไม่ครบถ้วน

ข้อมูล ณ วันที� 30 ธ.ค. 2016
� มูลค่าการออกตราสารหนี �ระยะยาวขึ �นทะเบียนเพิ�มขึ �นจากปีที�แล้วกว่า 36.7%
� ส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี �ภาคเอกชนระยะยาวขึ �นทะเบียน และเสนอขายให้นักลงทุนกลุ่ม II/HNW ทั �งตรา

สารหนี �ขึ �นทะเบียนและไม่ขึ �นทะเบียน



จาํนวนบริษัทที�ออกตราสารหนี �ระยะยาว

ปี 2559
• บริษัทที&ออกตราสารหนี �ระยะยาวมี
ทั �งหมด 205 บริษัท
• สูงกว่าปีที&ผ่านมา 49 ราย
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ปี 2559
� Newcomer ที&ออกตราสารหนี �ระยะยาว
มีทั �งหมด 81 บริษัท
� มากกว่าปีที&แล้ว 26 ราย



มูลค่าการออกตราสารหนี �ภาคเอกชนระยะยาว
7 อันดับแรกแยกตามกลุ่มธุรกิจ

เปรียบเทยีบการออกตราสารหนี �ระยะยาวในปี 2559
�ในภาพรวม การออกตราสารหนี �ระยะยาวเพิ�มขึ �นทั �ง 7 หมวดธุรกจิจากปีที�แล้ว
�หมวดพาณิชย์ (215%)  เงนิทุนและหลักทรัพย์ (71%) พลังงาน (49%) และ ขนส่งและโลจิ

สตกิส์ (230%) มีการออกตราสารหนี �เพิ�มขึ �นอย่างมากในปี 2559



Rating ของตราสารหนี �ระยะยาวแบ่งตามมูลค่าการออก
(เฉพาะที�ขึ �นทะเบียนกับ ThaiBMA) 

 

� มูลค่าการออกตราสารหนี �ระยะยาวเพิ�มขึ �นในกลุ่ม AAA, AA และ Non-rated

มูลค่าการออก

509,372 ลบ.

418,457 ลบ.

553,941 ลบ.

546,891 ลบ.

758,519 ลบ.



ประเภทนักลงทุนที�ถือครองตราสารหนี �ภาคเอกชนระยะยาว

� นักลงทุนสถาบนัขึ �นมาถือครองตราสารหนี �เอกชนมากที�สุด แทนบุคคลธรรมดา
หมายเหตุ: ข้อมูลการถอืครองตราสารหนี �ระยะยาวภาคเอกชนได้รับจากศูนย์ข้อมูลตราสารการเงนิแห่งประเทศไทย (TFIIC) ซึ�งรวบรวมมาจากนาย
ทะเบียนต่าง ๆ จึงอาจมีความล่าช้าในการส่งข้อมูล ทาํให้ได้รับข้อมูลยงัไม่ครบถ้วน



มูลค่าการซื �อขายตราสารหนี �ภาคเอกชนระยะสั �น 
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ปี 2559 มูลค่าการซื �อขายตราสารหนี �ภาคเอกชนระยะสั �นเพิ&มขึ �น 44% จากปีที&แล้ว



อายุคงเหลือเฉลี�ย (Average TTM.) ตราสารหนี �ระยะสั �น
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อายุคงเหลือเฉลี�ย (Average TTM.) ของตราสารหนี �ระยะสั �นภาคเอกชนมีแนวโน้มทรงตัว 



มูลค่าการซื �อขายตราสารหนี �ภาคเอกชนระยะยาว 
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ปี 2559 มูลค่าการซื �อขายตราสารหนี �เอกชนระยะยาวเพิ&ม 21.5% จากปีที&แล้ว



อายุคงเหลือเฉลี�ย (Average TTM.) ตราสารหนี �ระยะยาว
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ตราสารหนี �ภาคเอกชนระยะยาวมีอายุคงเหลือเฉลี�ย (Average TTM.) ยาวขึ �นจากปีที�แล้ว



ประเภทนักลงทุนที�ซื �อขายตราสารหนี �ภาคเอกชนระยะยาว

Total : 495,192 ล้านบาท Total : 603,973 ล้านบาท

 ม.ค. – ธ.ค. 2558 ม.ค. – ธ.ค. 2559

32

� บลจ. เป็นผู้ซื �อขายหลักในตราสารหนี �เอกชน
� ธุรกจิประกัน มีการซื �อขายมากขึ �น
� นักลงทุนบุคคลธรรมดามีการซื �อขายลดลง



การ Rollover ตราสารหนี �ในปี 2560
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การ  ตราสารหนี �ในปี 2560



ข�อสังเกต

ตราสารหนี �ระยะสั �น (BE) ที�ผิดนัดชาํระที�ผ่านมา

NMG IFEC

• default 1 รุ�น 50 ลบ. 
เมื่อ 1 ธค. 59 แต�ชําระ
คืนครบถ"วนแล"ว

• มียอดจะครบกําหนด 

• default 1 รุ�น 200 ลบ. เมือ่ 23 ธค. 59 
แต�ได"ชําระคืนเมือ่ 30 ธค. 59 

• default อีก 1 รุ�น 200 ลบ. เมื่อ 5 มค. 60
•  มียอด BE จะครบกําหนด 1,920 ลบ. ภายในป4 2560

และตราสารระยะยาว 3,000 ลบ. ในป4 2560

ข�อสังเกต

• สาเหตุร�วม : การคาดการณ�สภาพคล�องผิดพลาด 
และ ความขัดแย�งของกลุ�มผู�บริหาร

• ลักษณะ :
– ตราสารหนี้ระยะสั้นมีเรทติ้งและไม�มีเรทติ้ง
– นักลงทุนสถาบัน
– บางรุ�นสามารถชําระคืนได�ภายหลัง บางรุ�นอยู�

ระหว�างการเจรจา

KC

• มียอดจะครบกําหนด 
300 ลบ. ในป4 2560

• default 2 รุ�น รวม 170 ลบ. เมื่อ 15 ธค. 59 
และ 5 มค. 60

• อยู�ระหว�างการเจรจา โดยได"จดจํานอง
สินทรัพย>ค้ําประกันมูลค�ากว�า 360 ลบ.

• เหลือยอดจะครบกําหนด 180 ลบ. ในป4 2560



ตราสารหนี �ภาคเอกชนระยะยาวครบอายุในปี 2560
ราย sector

ข�อมูล ณ 30 ธ.ค.59

� ประมาณ 17% ของตราสารหนี �ระยะยาวทั �งหมด จะครบกาํหนดในปี 2560
� ตราสารหนี �ระยะยาวทั �งหมดที&ครบอายุในปี 2560 ออกโดย 5 sector นี �รวมแล้วกว่า 

80%



ตราสารหนี �ภาคเอกชนระยะสั �นครบอายุในปี 2560
ราย sector

ข�อมูล ณ 30 ธ.ค.59

� ตราสารหนี �ระยะสั �นเฉพาะ real sector จะทยอยครบกําหนดในปี 2560 รวม  260,344 ลบ.
� 5 sector นี �รวมแล้วกว่า 70% ของตราสารหนี �ระยะสั �นทั �งหมดที&ครบอายุในปี 2560



มูลค�าคงค"างตราสารหนี้ ณ 30 ธ.ค. 2559
(ไม�รวม FX bond)

ST รวมทุก Sector = 411,869 ล"านบาท
เฉพาะ Real Sector =  260,344 ล"านบาท

LT รวมทุก Sector = 2,551,879 ล"านบาท
เฉพาะ Real Sector =  1,868,662 ล"านบาท

รวมทั้งตลาด ทุก Sector = 2,963,748 ล"านบาท
เฉพาะ Real Sector =  2,129,006 ล"านบาท

เฉพาะ Real Sector =  260,344 ล"านบาท
(Excl. Bank&Finance) 

BE = 220,551 ล"านบาท PN = 1,145 ล"านบาทDB = 38,648 ล"านบาท

Rated = 151,005 ล"านบาท Non-rated = 69,546 ล"านบาท

เฉพาะ Real Sector =  1,868,662 ล"านบาท



การเพิ�มขึ �นของความชันและพฤตกิรรมการลงทุน

ปลายป4 Yield curve 
ชันมากขึ้น

� เมื&อ yield curve ชันขึ �น นักลงทุนอาจหนัมาลงทุนตราสารหนี �ความเสี&ยงตํ&าในอายุที&ยาวขึ �น



ตราสารหนี � Non-Rated
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ตราสารหนี � 



ระยะสั �น

ตราสารหนี � Non-Rated

ข้อมูล ณ ธ.ค. 2559



มูลค�าคงค�างตราสารหนี้ระยะสั้นภาคเอกชน
จําแนกตามเรทติ้ง  

ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 59 
ตราสารหนี้ระยะสั้นไม� มี เรตติ้ง 
ลดลงเป0น 24% ของมูลค�าคงค�าง
ตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งหมด (ส.ค. 
41%) แบ�งออกเป0นที่ออกโดย
� Exchange-listed มีมูลค�าคงค�าง 
10% ของมูลค�าคงค�างตราสารหนี้ระยะ

Exchange-listed มีมูลค�าคงค�าง 
10% ของมูลค�าคงค�างตราสารหนี้ระยะ
สั้นทั้งหมด (ส.ค. 20%)
� บริษัทในเครือ Exchange-listed มี
มูลค�าคงค�างเพียง 1% ของมูลค�าคงค�าง
ตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งหมด (ส.ค. 3%)
� Non-listed มีมูลค�าคงค�างลดลงที่ 
13% ของมูลค�าคงค�างตราสารหนี้ระยะ
สั้นทั้งหมด (ส.ค. 18%)



วิธีการเสนอขายตราสารหนีร้ะยะสั้น
ที่ไม�มีเรทติ้งของบริษัท Exchange-listed

� ส�วนใหญ� เสนอขายเฉพาะนักลงทุน
สถาบัน/รายใหญ� (II/HNW)สถาบัน/รายใหญ� (II/HNW)

� ส�วนใหญ�เป0นนักลงทุนสถาบันเข�ามา
ลงทุน (71% ขึ้นทะเบียนกับ 
ThaiBMA)



วิธีการเสนอขายตราสารหนีร้ะยะสั้น
ที่ไม�มีเรทติ้งของบริษัทในเครือ Exchange-listed

� ส�วนใหญ�เสนอขายเฉพาะวงแคบไม�เกิน 
10 ราย (PP10)10 ราย (PP10)

� ใน PP10 ส�วนใหญ�เป0นนักกลงทุน
สถาบันเข�ามาลงทุน (67% ขึ้นทะเบียน
กับ ThaiBMA)



วิธีการเสนอขายตราสารหนีร้ะยะสั้น
ที่ไม�มีเรทติ้งของบริษัท NonNon--listedlisted

� ส�วนใหญ�เสนอขายเฉพาะวงแคบไม�เกิน 
10 ราย (PP10)10 ราย (PP10)

� ใน PP10 ส�วนใหญ�ไม�มีนักลงทุนสถาบัน
เข�ามาลงทุน (80% ไม�ได�ขึ้นทะเบียนกับ 
ThaiBMA)



ระยะยาว

ตราสารหนี � Non-Rated

ข้อมูล ณ ธ.ค. 2559



มูลค�าคงค�างของตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาว
จําแนกตามเรทติ้ง

ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 59
ตราสารหนี้ระยะยาวไม�มีเรตติ้ง 
เท�าเดิมที่ 4% ของมูลค�าคงค�าง
ตราสารหนี้ระยะยาวทั้งหมด แบ�ง
ออกเป0นที่ออกโดย
� Exchange-listed มีมูลค�าคงค�าง  � Exchange-listed มีมูลค�าคงค�าง  
2% ของมูลค�าคงค�างตราสารหนี้ระยะ
ยาวทั้งหมด (เม.ย. 3%)
� บริษัทในเครือ Exchange-listed มี
มูลค�าคงค�างเพียง 1% ของมูลค�าคงค�าง
ตราสารหนี้ระยะยาวทั้งหมด
� Non-listed มีมูลค�าคงค�างเพียง 1% 
ของมูลค�าคงค�างตราสารหนี้ระยะยาว
ทั้งหมด



วิธีการเสนอขายตราสารหนีร้ะยะยาว
ที่ไม�มีเรทติ้งของบริษัท Exchange-listed

� ส�วนใหญ� เสนอขายเฉพาะนัก� ส�วนใหญ� เสนอขายเฉพาะนัก
ล ง ทุ น ส ถ า บั น / ร า ย ใ ห ญ� 
(II/HNW)

� ส�วนใหญ�เป0นนักลงทุนสถาบันเข�า
มาลงทุน (89% ขึ้นทะเบียนกับ 
ThaiBMA)



วิธีการเสนอขายตราสารหนีร้ะยะยาว
ที่ไม�มีเรทติ้งของบริษัทในเครือ Exchange-listed

� ส�วนใหญ� เสนอขายเฉพาะนัก
ล ง ทุ น ส ถ า บั น / ร า ย ใ ห ญ� ล ง ทุ น ส ถ า บั น / ร า ย ใ ห ญ� 
(II/HNW)

� ส�วนใหญ�นักลงทุนสถาบันเข�ามา
ลงทุน (93% ขึ้นทะเบียนกับ 
ThaiBMA)



มูลค�าคงค�างของตราสารหนี้ระยะยาว
ที่ไม�มีเรทติ้งของบรษิัท NonNon--listedlisted

ตราสารหนี้ระยะยาวไม�มีเรทติ้งที่ออกโดย
บริ ษัท  Non-listed ไม�ไม� มีการขายแก�นั กมีการขายแก�นั ก
ลงทุนทั่วไป ลงทุนทั่วไป ((POPO))

� ส�วนใหญ� (92%) เสนอขายเฉพาะวง1� ส�วนใหญ� (92%) เสนอขายเฉพาะวง1
แคบไม�เกิน 10 ราย (PP10)

� ใน PP10 ส�วนใหญ� ไม�มีนักลงทุน
สถาบันเข�ามาลงทุน (78% ไม�ได�ขึ้น
ทะเบียนกับ ThaiBMA)



ผลตอบแทน (Yield) / ราคา (Price) ตราสารหนี �
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ผลตอบแทน ราคา ตราสารหนี �



เส้นอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
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อัตราดอกเบี �ยระยะสั �น

+11 bps    +13 bps

GB 2Y = 1.70

Policy rate 
= 1.50

IRS = 1.70

As of 30 Dec 2016



TH = 1.70

US = 1.20

As of 30 Dec 2016

TH= 2.67

US=  2.45



อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรหลังเลือกตั �งสหรัฐฯ

+11 bps

+38 bps

+50 bps

+62 bps



ความชัน Yield Curve ของพันธบัตรรัฐบาลไทย และอเมริกา

Average Spread 1.59

+40 bps

+24 bps

U.S. = 1.25

TH = 0.97

ความชันของ yield curve (ส่วนต่างของ Yield 2 ปี และ 10 ปี) 
� ความชันเส้นอัตราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลไทย เพิ&มเล็กน้อยจากปีที&แล้ว (2558 ที& 0.93)  
� ความชันเส้นอัตราผลตอบแทนพนัธบัตรอเมริกา เพิ&มขึ �นเล็กน้อยจากปีที&แล้ว (2558 ที& 1.23)

As of 30 Dec 2016

Average Spread 0.94



แนวโน้มปี 2560 
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* GDP ปี 2560 
คาดว่าโต 3-4% 

จากการ
ขยายตัวGDP

80,000 ลบ.

กา
รข

ยา
ยตั

ว
GD

P

รวม 600,000 ลบ.

การออกตราสารหนี �ขึ �นทะเบยีนระยะยาวปี 2560

BJC 4.7 หมื�นล้าน/ 
BDMS 1 หมื�นล้าน/ 
TU 1 หมื�นล้าน/ 
CPF (หุ้นกู้บางส่วนจาก 
3.8 หมื�นล้าน)

M
&A

จาก M&A

80,000 ลบ.

กา
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อก
ตร

าส
าร

หนี
�ระ

ยะ
ยา

วปี
 

คาดว่าโต 3-4% 
* ดอกเบี �ยขาขึ �น 

หุ้นกู้ BASEL ที�สามารถ 
Call ได้ในปี 2560 
รวมมูลค่า 120,000 ลบ.

หุ้นกู้ที�จะ
ครบกาํหนดปี 2560
รวมมูลค่า 423,195 ลบ.

Re
fin

an
ce

BASEL

120,000 ลบ.

80,000 ลบ.

CA
LL

 o
n 

Ba
se

l

กา
รข

ยา
ยตั

ว
GD

P

Refinance

320,000 ลบ.
30 บริษัทที�ครบกาํหนดสูงสุด คาดว่า refinance 
เตม็จาํนวน  290,000 ลบ. 
และบ.อื�นๆ รวมเป็น 75% ของยอดครบกาํหนด



ศก. สหรัฐ ปรับตัวดี
ขึ �นชัดเจน แม้ว่า
• นโยบายศก. และ

การค้าของสหรัฐ ศก.ญี�ปุ่น เริ�ม

ศก.ไทย ฟื�นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่แข็งแกร่งที� 3-4%

• การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ
• การท่องเที�ยวฟื�นตัว
• ราคาสินค้าเกษตรปรับสูงขึ �น

� ระยะสั �น Yield มีแนวโน้มทรงตัวตาม
ทศิทางดบ. นโยบาย

� ระยะยาว อายุ 10 ปี มีทศิทางขาขึ �นเร็ว
กว่าที�คาดไว้  ตามการปรับดบ.สหรัฐฯ 

แนวโน้มอัตราผลตอบแทนปี 2560

oความเร็วของการปรับ
ขึ �นดบ.สหรัฐ
oราคานํ �ามันขาขึ �น • การใช้จ่ายครัวเรือนเริ�มกลับมา

• การส่งออกเริ�มปรับตัวดีขึ �น

ศก. โลก แนวโน้ม
ปรับตัวดีขึ �น คาด 

3.3% (สูงขึ �น 0.1%)

นโยบายศก. และ
การค้าของสหรัฐ 
เปลี�ยนแปลง

ศก. EU ยังพอไปได้ 
แต่มีความเสี�ยงทาง
การเมือง 
• เลือกตั �งเยอรมนี
• เลือกตั �งฝรั� งเศส
• เลือกตั �งเนเธอร์แลนด์
• เริ�มกระบวนการออก

จากกลุ่มสหภาพยุโรป
ของอังกฤษ

ศก.จีน ทรงตัว

ศก.ญี�ปุ่น เริ�ม
กระเตื �องขึ �น

กว่าที�คาดไว้  ตามการปรับดบ.สหรัฐฯ 
และศก.โลกที�มีการขยายตัวและ
เสถียรภาพดีขึ �น

ในระหว่างปี Yield อาจมีการแกว่งตัวได้ตาม
ปัจจัยที�เกดิขึ �นในระยะสั �น โดยคงทศิทางช่วง
ขาขึ �น




