ThaiBMA-FETCO Interest Rate Expectations Survey
รายงานดัชนีคาดการณ์อตั ราดอกเบี้ย ฉบับเดือน ธันวาคม 2562

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม กนง. รอบเดือนธันวาคมนี้ อยู่ที่ระดับ 48 เพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้ว มาอยู่ใน
เกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanged)” เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ยงั ไม่จาเป็นต้องใช้นโยบายผ่อนคลาย
ทางการเงินเพิ่มเติมหลังจากมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงในการประชุมครั้งที่แล้ว ขณะที่ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล 5 ปีและ 10 ปี ในรอบการประชุม กนง. กุมภาพันธ์ 2563 (ประมาณ 11 สัปดาห์ข้างหน้า) อยู่ ที่ระดับ 64 และ 70 ตามลาดับ
เพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้ว แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanged)” ในทั้งสองรุ่นอายุโดยมีปัจจัยหลักจากทิศทางอัตราดอกเบี้ย
โลกที่มีแนวโน้มทรงตัว และอุปสงค์อุปทานในตลาดทรงตัว
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ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในรอบการประชุม กนง. วัน ที่ 18 ธ.ค. 62 อยู่ ที่ระดั บ 48
เพิ่ ม ขึ้ น จากครั้ ง ที่ แ ล้ ว มาอยู่ ในเกณฑ์ “ไม่ เปลี่ ย นแปลง
(Unchanged)” สะท้อนมุมมองของตลาดที่ คาดดอกเบี้ย
นโยบายจะยังคงอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.25 ต่อไปในการประชุม
กนง. ในเดือนธันวาคมนี้ โดยทั้ง Bond Dealers และ Fund
Managers คาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกัน

ปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ปัจจัยที่มีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
Bond Dealers และ Fund Managers ให้ความสาคัญกับปัจจัยเดิมคือ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก รองลงมาคืออัตรา
ดอกเบี้ยโลก Fund flow จากต่างชาติ และอัตราเงินเฟ้อ
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5 Yr- IRE Index เปรียบเทียบกับ 5 Yr-Gov’t bond yield

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

ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี

ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี

ในรอบการประชุม กนง. 2 ครั้งถัดไป (5 ก.พ. 63) อยู่ที่ระดับ 64
เพิ่มขึ้นอย่างมากจากครั้งที่แล้ว (ระดับ 27) จากจานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามที่คาดว่าอัตราผลตอบแทนอาจปรับสูงขึ้นมีมากขึน้
แ ล ะ ดั ช นี ป รั บ ขึ้ น ม า อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ “ไ ม่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
(Unchanged)” สะท้อ นมุม มองตลาดต่ ออั ตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ว่าในอีก 11 สัปดาห์ข้างหน้า จะไม่
เปลี่ยนแปลงจากระดับ 1.46% ณ วันที่สารวจ (15 พ.ย. 62)

ในรอบการประชุม กนง. 2 ครั้งถัดไป (5 ก.พ. 62) อยู่ที่ระดับ 70
เพิ่มขึ้นอย่างมากจากครั้งที่แล้ว (ระดับ 33) จากจานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามที่คาดว่าอัตราผลตอบแทนอาจปรับสูงขึ้นมีมากขึ้น
และดัชนีคงอยู่ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanged) สะท้อน
มุมมองตลาดต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ว่าในอีก
11 สัปดาห์ข้างหน้า จะไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับ 1.71% ณ วันที่
สารวจ (15 พ.ย. 62)

ปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
ปัจจัยที่มีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ 10 ปี
Bond Dealers และ Fund Managers ให้ความสาคัญกับ
อุปสงค์และอุปทานในตลาดตราสารหนี้เป็นหลัก รวมถึง อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย
โลก และ Fund Flow ต่างชาติ
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Disclaimer: โครงการสารวจการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectations Survey) จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อมูลด้านสถิติที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย และเพื่อรายงานการคาดการณ์ทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ยในอีก 6 สัปดาห์ข้างหน้า ตามรอบประชุมกนง. เป็นสาคัญ ทั้งนี้ การจัดทาดัชนีดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยจากผู้ค้าตราสารหนี้และผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ ซึ่งอาจมีความคิดเห็นที่ แตกต่างกัน
ทางคณะผู้จัดทามิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูลทั้งไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ เป็นสิทธิของคณะผู้จัดทาโดยชอบด้วยกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทาซ้า ดัดแปลง เผยแพร่หรือกระทาการใดๆ
ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน ไม่ว่าเพียงบางส่วน หรือทั้งหมด คณะผู้จัดทาสงวนสิทธิที่จะดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด
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