ThaiBMA-FETCO Interest Rate Expectations Survey
รายงานดัชนีคาดการณ์อตั ราดอกเบี้ย ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563

ดัชนี คาดการณ์อตั ราดอกเบีย้
ดัชนี คาดการณ์ อตั ราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม กนง. รอบเดือนพฤษภาคมนี้ อยู่ที่ระดับ 16 เพิ่ มขึ้นจากครัง้ ที่
แล้วแต่ยงั อยู่ในเกณฑ์ “ลดลง (Decrease)” สะท้อนมุมมองของตลาดที่คาดว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงจากร้อยละ
0.75 เนื่ องจากเศรษฐกิ จไทยมีแนวโน้ มชะลอตัว จากผลกระทบของโคโรน่ าไวรัสและมาตรการ lockdown ที่ ส่งผลกระทบให้
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จโดยรวมชะลอตัวลงในทุกภาคส่วน ทาให้ มีโอกาสที่ธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่ มเติ มเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิ จ ในขณะที่ดชั นี คาดการณ์ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี และ 10 ปี ในรอบการประชุม กนง. มิ ถนุ ายน
2563 (ประมาณ 10 สัป ดาห์ ข้ างหน้ า) ปรับ ตัว เพิ่ ม ขึ้ นมาอยู่ ที่ ระดับ 42 และ 39 ตามล าดับ อยู่ ในเกณฑ์ “ไม่ เปลี่ ย นแปลง
(Unchanged)” ในทัง้ สองรุ่นอายุ โดยมีปัจจัยหลักจากแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว และอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลทีอ่ าจ
เพิม่ สูงขึน้ จากการออกพันธบัตรเพื่อกูเ้ งินมาใช้ในมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล

Policy Rate IRE Index เปรียบเทียบกับ Policy Rate
ดัชนี คาดการณ์อตั ราดอกเบีย้ นโยบาย
ในรอบการประชุม กนง. วันที่ 20 พ.ค. 63 อยู่ที่ระดับ 16
เพิ่ มขึ้ น จากครัง้ ที่ แ ล้ ว แต่ ย ัง อยู่ ใ นเกณฑ์ “ลดลง
(Decrease)” สะท้อนมุมมองของตลาดที่คาดว่าจะมีก าร
ปรับลดดอกเบีย้ นโยบายลงจากร้อยละ 0.75 ในการประชุม
กนง. ในเดือนพฤษภาคมนี้

ปัจจัยที่มีผลต่อทิ ศทางอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
ปัจจัยที่มีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย
ตลาดให้ความสาคัญกับปั จจัยเดิมคืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็ น หลัก รองลงมาคือ อัต ราดอกเบี้ย โลก Fund flow
จากต่างชาติ และอัตราเงินเฟ้ อ
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ThaiBMA-FETCO Interest Rate Expectations Survey
รายงานดัชนีคาดการณ์อตั ราดอกเบี้ย ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
5 Yr- IRE Index เปรียบเทียบกับ 5 Yr-Gov’t bond yield

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

ดัชนี คาดการณ์อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี

ดัชนี คาดการณ์อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี

ในรอบการประชุม กนง. 2 ครัง้ ถัดไป (24 มิ.ย. 63) อยู่ที่ระดับ
42 เพิ่ ม ขึ้ น จ าก ค รั ้ง ที่ แ ล้ ว (ระดั บ 22) โด ย ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามจานวนมากขึ้นที่ คาดว่าอัตราผลตอบแทน
อาจเพิ่ มขึ้ น ท าให้ ด ั ช นี ขยับ ขึ้ น มาอยู่ ใ นเกณ ฑ์ “ไม่
เปลี่ยนแปลง (Unchanged)” สะท้อนมุมมองตลาดต่ออัตรา
ผลตอบแทนพัน ธบัต รรัฐบาลอายุ 5 ปี ว่าในอีก 10 สัป ดาห์
ข้างหน้า จะทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกันกับ วันทีท่ าการสารวจที่
ระดับ 0.70% ณ (17 เม.ย. 63)

ในรอบการประชุม กนง. 2 ครัง้ ถัดไป (24 มิ.ย. 63) อยู่ที่ระดับ
39 เพิ่ มขึ้นจากครัง้ ที่แล้ว (ระดับ 22) จากผู้ตอบแบบสอบถาม
บางส่วนที่ คาดว่าอัตราผลตอบแทนอาจเพิ่ มขึ้น ทาให้ ดชั นี
เพิ่ มขึ้ น มาอยู่ ใ นเกณฑ์ “ไม่ เ ปลี่ ย นแปลง (Unchanged)”
สะท้อนมุมมองตลาดต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10
ปี ว่ า ในอีก 10 สัป ดาห์ ข้า งหน้ า จะไม่ เปลี่ย นแปลงจากระดับ
1.39% ณ วันทีส่ ารวจ (17 เม.ย. 63)

ปัจจัยที่มีผลต่อทิ ศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ระยะยาว

ปัจจัยที่มีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ 10 ปี
ตลาดให้ความสาคัญ กับ อุปสงค์และอุปทานในตลาดตรา
สาร-หนี้เป็ นหลัก รวมถึงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลก และ Fund Flow
ต่างชาติ
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Disclaimer: โครงการสารวจการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectations Survey) จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาข้อมูลด้านสถิติทเี ่ กีย่ วข้องกับตลาดทุนไทย และเพือ่ รายงานการคาดการณ์
ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอีก 6 สัปดาห์ขา้ งหน้า ตามรอบประชุมกนง. เป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ การจัดทาดัชนีดงั กล่าวเป็ นเพียงการคาดการณ์ทศิ ทางอัตราดอกเบี้ยจากผู้ค้าตราสารหนี้และผู้จดั การกองทุนตราสารหนี้ ซึง่ อาจมี
ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน ทางคณะผูจ้ ดั ทามิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูลทัง้ ไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ เป็ นสิทธิของคณะผู้จดั ทาโดยชอบด้วยกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทาซ้ า
ดัดแปลง เผยแพร่หรือกระทาการใดๆ ในลักษณะทีเ่ ป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้า หรือประโยชน์อนั มิชอบ โดยไม่ได้รบั อนุญาตก่อน ไม่ ว่าเพียงบางส่วน หรือทัง้ หมด คณะผูจ้ ดั ทาสงวนสิทธิทจี ่ ะดาเนินการตามที ่
กฎหมายกาหนด

2

