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ThaiBMA สรุ ปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทยครึ่งแรกปี 2563 พร้ อมแนะนา 2 แอปพลิเคชันใหม่ เพื่อ
ประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ร่วมตลาด
ในช่ ว งครึ่ ง แรกปี 2563 ท่า มกลางสถานการณ์ การระบาดของโควิ ด -19 ที่ส่ ง ผลให้ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างมาก แต่ตลาดตราสารหนีไ้ ทยยังคงขยายตัวได้ ร้อยละ 1.25 จากการระดมทุนเพิ่มขึน้
ของภาครั ฐ ในขณะที่ ภ าคเอกชนชะลอการเสนอขายหุ้ น กู้ อ อกไป ท าให้ ย อดการออกตราสารหนี้
ภาคเอกชนในช่วงครึ่งปี แรกเท่ากับ 3.23 แสนล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 43 พร้ อมกันนี้ ThaiBMA ขอแนะนา 2
แอปพลิเคชั นใหม่ ‘MeBond’ และ ‘E-Book Building’ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ นักลงทุนและผู้ร่วมตลาด
และเป็ นอีกก้ าวในการพัฒนาตลาดตราสารหนีไ้ ทยสู่ความเป็ นดิจิตอล
นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผูจ้ ัดการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (ThaiBMA) กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจ
ไทยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 เช่นเดียวกันกับทั่วโลก ตลาดตราสารหนีไ้ ทยในครึ่งแรกปี 2563 นีย้ ัง
สามารถขยายตัวได้เล็กน้อยที่รอ้ ยละ 1.25 มีมูลค่าคงค้างรวมเท่ากับ 13.69 ล้านล้านบาท โดยส่วนใหญ่ เป็ นการ
เพิ่มขึน้ ของพันธบัตรรัฐบาล ด้านปริมาณการซือ้ ขายในตลาดรองก็เพิ่มขึน้ เช่นเดียวกันที่รอ้ ยละ 5 จากปี ท่ีผ่านมา
อย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิ ด -19 ส่งผลให้ภาคเอกชนต้องชะลอการเสนอขายหุน้ กู้ออกไป ทาให้การออกหุ้น กู้
ภาคเอกชนระยะยาวในครึ่งปี แรกนีจ้ ึงมีมลู ค่าลดลงร้อยละ 22 จากค่าเฉลี่ยการออกในครึ่งแรกของ 5 ปี ยอ้ นหลัง แต่
หากเทียบกับการออกในช่วงเวลาเดียวกับปี ท่แี ล้วจะลดลงถึง ร้อยละ 43 เนื่องจากปี ท่แี ล้วถือเป็ นปี ท่ีมียอดการออกสูง
เป็ นประวัติการณ์ มูลค่าคงค้างตราสารหนีภ้ าคเอกชนจึงหดตัวลงเล็กน้อยราวร้อยละ 0.68 จากสิน้ ปี ท่แี ล้ว
ด้านการลงทุน ในตราสารหนี จ้ ากนักลงทุน ต่างประเทศ (Fund flow) ในครึ่งแรกปี 2563 พบว่าลดลงสุทธิ
108,460 ล้านบาท โดยเป็ นการขายสุทธิ ทั้งในตราสารหนีร้ ะยะยาว (61,075 ล้านบาท) และตราสารหนีร้ ะยะสั้น
(47,390 ล้าน บาท) ทาให้ ณ สิน้ ไตรมาส 2 นี ้ นักลงทุนต่างชาติถือครองตราสารหนีไ้ ทยรวมทัง้ สิน้ 811,070 ล้านบาท
หรือเท่ากับ ร้อยละ 9.07 ของมูลค่าคงค้างพันธบัตรรัฐบาลและธปท. ซึ่งลดลงจากร้อยละ 10.45 เมื่อสิน้ ปี ท่ีผ่านมา
ทัง้ นีใ้ นเดือนมิถยุ ายน นักลงทุนต่างชาติเริ่มหันกลับมาซือ้ สุทธิตราสารหนีไ้ ทยอีกครัง้ หลังจากขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง
ตลอด 5 เดือนแรกของปี
ด้าน Bond Yield ในช่วงครึ่งปี แรกค่อนข้างผันผวน เนื่องจากความกังวลของนักลงทุน ถึงผลกระทบของการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจ ทาให้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงกลางเดือนมีนาคมปรับเพิ่มขึน้
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ค่ อนข้างมากจากการเทขายสิ น ทรัพ ย์ข องนัก ลงทุน ก่ อนจะทยอยปรับ ลดลงในช่วงไตรมาส 2 ท าให้เส้น อัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีการเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงในทุกรุน่ อายุ โดย Bond yield อายุ 2 ปี และ 10 ปี ปรับ
ลดลง 69 bps. และ 18 bps. จากต้นปี มาอยู่ท่รี ะดับร้อยละ 0.45 และที่รอ้ ยละ 1.28 ตามลาดับ ณ สิน้ ไตรมาส 2 โดย
เป็ นการทาระดับต่าสุดใหม่ของรุน่ อายุ 2 ปี
สาหรับตลาดตราสารหนีไ้ ทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผูจ้ ัดการสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ ทย คาดว่า บริษัทเอกชนไทยยังคงมีความต้องการระดมทุนผ่านการออกหุน้ กูร้ ะยะยาวเพื่อเตรียม
สภาพคล่องรองรับสถานการณ์ท่ีอาจไม่แน่นอน โดยคาดว่าทัง้ ปี จะมีมูลค่าการออกหุน้ กูร้ ะยะยาวที่ 800,000 ล้าน
บาท ลดลงเล็กน้อยจากประมาณการเดิมที่ 850,000 ล้านบาท และเชื่อว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายที่ระดับ
ต่านีต้ ่อไปจนถึงสิน้ ปี โดยอาจใช้เครื่องมือนโยบายการเงินอื่ นเพิ่มเติมเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจที่ตอ้ งใช้เวลาในการฟื ้ นตัว
ทาให้มีโอกาสที่อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะขยับต่าลงทัง้ เส้นแต่อยู่ในกรอบจากัด โดยอาจมีความผันผวนได้
ในบางช่วงหากเกิดเหตุการณ์ความกังวลใหม่ๆ ในตลาด เช่น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
พร้อมกันนี้ ThaiBMA ขอแนะนำ 2 แอปพลิเคชันใหม่ ได้แก่ ‘MeBond’ และ ‘E-Book Building’ เพื่อ
อำนวยควำมสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ร่วมตลำด โดย ‘MeBond’ เป็ นโมบายแอปพลิเคชันสาหรับนักลงทุนทั่วไป
เปรียบเสมือนสมุดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วยบันทึกตราสารหนีท้ ่ีนกั ลงทุนถือครองไว้ในที่เดียวกัน ช่วยให้นกั ลงทุนสามารถ
ติดตามข้อมูลการลงทุนของตนเอง และข้อมูลอื่นในตลาดตราสารหนีไ้ ด้สะดวกรวดเร็ว มีขอ้ มูลครบถ้วนในแหล่งเดียว
โดย MeBond มาพร้อมกับ 6 เมนูหลัก ได้แก่ พอร์ทลงทุน ที่ให้นกั ลงทุนรวบรวม บันทึกหุน้ กูท้ กุ ตัวในพอร์ทการลงทุน
ไว้ในที่เดียวกัน จึงทาให้สามารถติดตามกระแสเงินสดที่จะได้รบั ในแต่ละงวดจากดอกเบีย้ และเงินต้น ของตราสารหนี ้
รวมถึงแสดงอายุเฉลี่ย และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ท ตราสารหนีอ้ อกใหม่ ที่จะนาเสนอข้อมูลตราสารหนี ้
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนที่กาลังเสนอขายอยู่ในตลาดแรก ให้นกั ลงทุนได้เลือกค้นหา และเปรียบเทียบข้อมูล ก่อนตัดสินใจ
ลงทุน ค้ นหาตราสารหนี้ ช่วยในการค้นหาตราสารหนี ท้ ่ีออกมาแล้วในตลาดรองตามเงื่อนไขที่นกั ลงทุนสนใจ เช่น
อายุ หรื ออัน ดับ เครดิตที่ต้องการ เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบั ตรรั ฐบาล หรื อ Yield curve ที่ นัก ลงทุนจะได้
ติดตามการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนตราสารหนีไ้ ด้ทงั้ ในปั จจุบนั และข้อมูลย้อนหลัง รวมถึงส่วนชดเชยความเสี่ยง
ของหุน้ กูใ้ นแต่ละเรทติง้ Dashboard ที่แสดงภาพรวมตลาดตราสารหนีร้ ะหว่างวัน รวมถึง Fund flow ต่างชาติท่ีดไู ด้
แบบ Real-time และ ข่ าว ที่จะรวบรวมข่าวสารในตลาดตราสารหนีโ้ ดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนีใ้ นพอร์ท
เพื่อให้นกั ลงทุนไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว MeBond จึงเป็ นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยนักลงทุนบริหารจัดการเงินลงทุนได้
สะดวกขึน้ ที่สาคัญข้อมูลการลงทุน ที่บันทึกไว้จะถูกจัดเก็บไว้เฉพาะที่ device ของนักลงทุนเท่านั้น จึงไม่ตอ้ งเป็ น
กังวลกับ Data privacy
สาหรับ ‘E-Book Building’ เป็ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้สารวจความต้องการของนักลงทุน สถาบันในการ
ลงทุนในตราสารหนีท้ ่รี ะดับอัตราดอกเบีย้ ต่างๆ เพื่อนามากาหนดอัตราดอกเบีย้ ของหุน้ กู้ (Coupon) ที่เหมาะสม ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของทัง้ ผูจ้ ัดจาหน่ายและผู้ออกตราสารหนี ้ ลดภาระการ re-key ข้อมูล ลดระยะเวลา
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ทางาน สามารถจาลองรู ปแบบการจัดสรร พร้อมสรุ ปข้อมูลได้หลากหลายมุมมอง ช่วยให้การตัดสินใจของผู้จัด
จาหน่ายและผูอ้ อกตราสารหนีเ้ ป็ นไปได้อย่างแม่นยาและรวดเร็ว จากนัน้ จัดทารายงานผลส่งให้ผเู้ กี่ยวข้องได้ในทันที
ทัง้ ‘MeBond’ และ ‘E-Book Building’ พัฒนาขึน้ โดยทีมงานของ ThaiBMA เปิ ดให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่ออานวยความสะดวกแก่นกั ลงทุนและผูร้ ว่ มตลาดตราสารหนี ้ และเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดตราสารหนีไ้ ทย
สูค่ วามเป็ นดิจิตอล
ดาวน์ โ หลดแอป ‘MeBond’ ได้แ ล้ว วัน นี ท้ ั้ง ในระบบ IOS และ Android เพี ย งการพิ ม พ์ ชื่ อ ‘MeBond’
ส่วน ‘E-Book Building’ สามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ โดยติดต่อ ThaiBMA เพื่อให้กาหนดสิทธิการเข้าใช้งาน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
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