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ดัชนี คาดการณ์อัต ร าดอก เบี้ ย
นโยบายในการประชุม กนง. รอบเดือน
กุมภาพนัธ์นี้ อยู่ที่ระดบั 39 ลดลงจากครัง้ที่
แล้วแต่ยังอยู่ ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลง 
(Unchanged)” สะท้อนว่าตลาดยงัมีมุมมอง
เช่นเดมิว่า กนง. จะยงัคงดอกเบีย้นโยบายไว้
ที่ร้อยละ 0.5 ในการประชุมครัง้นี้ เนื่องจาก 
อัตราดอกเบี้ยอยู่ ในระดับต ่ าแล้ว  และ 
มาตรการการคลงัทีอ่อกมาตัง้แต่ช่วงต้นปีจะ
ลดความจ าเป็นในการลดดอกเบีย้นโยบายลง 
ทัง้นี้หากสถานการณ์ COVID-19 มแีนวโน้ม
แย่ลง ธปท. อาจพิจารณาปรับลดดอกเบี้ย
นโยบายได ้

ในขณะที่ดัชนีคาดการณ์อัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลภายใน สิน้ไตร
มาส 1 รุ่นอายุ 5 ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย
มาอยู่ที่ระดับ 39 และ รุ่นอายุ 10 ปี อยู่ที่
ระดบั 50 ไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ก่อนหน้า 
แต่ยังคงอยู่ ในเกณฑ์  “ไม่ เปลี่ยนแปลง 
(Unchanged)” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวนมากขึน้คาดว่าอตัราผลตอบแทนอาจ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณพันธบัตร
รฐับาลที่เพิ่มมากขึ้นจากการออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบจาก 
COVID-19 ประกอบกบัการเขา้มาของวคัซนี
น่าจะท าใหส้ถานการณ์โรคระบาดดขีึน้ซึง่เป็น
บ ว ก กั บ สิ น ท รั พ ย์ เ สี่ ย ง ท า ใ ห้ อั ต ร า
ผลตอบแทนพนัธบตัรมโีอกาสปรบัสงูขึน้ได ้

 

ดชันีคาดการณ์อตัราดอกเบีย้ Policy Rate IRE Index เปรียบเทียบกบั Policy Rate 

ดชันีคาดการณ์อตัราดอกเบีย้นโยบาย 
ในรอบการประชุม กนง. วนัที ่3 ก.พ. 64 อยู่ท่ีระดบั 39 ลดลงจากครัง้ท่ีแล้วแต่ยงัอยู่
ในเกณฑ์ “ไม่เปล่ียนแปลง (Unchanged)” สะท้อนมุมมองเดิมของตลาดที่คาดว่า 
กนง. จะคงอตัราดอกเบีย้นโยบายทีร่อ้ยละ 0.5 ในการประชุมเดอืนกุมภาพนัธน์ี้  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อทิศทางอตัราดอกเบี้ยนโยบาย 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางอตัราดอกเบี้ยนโยบาย  
ความกงัวลในเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกจิในประเทศยงัคงเป็นปัจจยัหลกัในการ
คาดการณ์ทศิทางอตัราดอกเบีย้นโยบาย รองลงมาคอื นโยบายการเงนิ และ สถานการณ์ 
COVID-19 
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Disclaimer: โครงการส ารวจการคาดการณ์อตัราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectations Survey) จดัท าขึ้นโดยมวีตัถุประสงค์เพือ่พฒันาขอ้มูลด้านสถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทุนไทย และเพือ่รายงานการคาดการณ์ทศิทาง
อตัราดอกเบี้ยในอกี 6 สปัดาหข์า้งหน้า ตามรอบประชมุกนง. เป็นส าคญั ทัง้นี้ การจดัท าดชันดีงักลา่วเป็นเพยีงการคาดการณ์ทศิทางอตัราดอกเบี้ยจากผูค้า้ตราสารหนี้และผูจ้ดัการกองทุนตราสารหนี้ ซึง่อาจมคีวามคดิเห็นที ่
แตกต่างกนั ทางคณะผูจ้ดัท ามไิดใ้หก้ารรบัรองในความถูกตอ้งของขอ้มลูทัง้ไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ เป็นสทิธขิองคณะผูจ้ดัท าโดยชอบดว้ยกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลยีน ปลอมแปลง ท าซ ้า ดดัแปลง เผยแพร่
หรอืกระท าการใดๆ ในลกัษณะทีเ่ป็นการแสวงหาประโยชน์จากการคา้ หรอืประโยชน์อนัมชิอบ โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตกอ่น ไมว่า่เพยีงบางสว่น หรอืทัง้หมด คณะผูจ้ดัท าสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนนิการตามทีก่ฎหมายก าหนด 

5 Yr- IRE Index เปรียบเทียบกบั 5 Yr-Gov’t bond yield 10 Yr- IRE Index เปรียบเทียบกบั 10 Yr-Gov’t bond yield 

ดชันีคาดการณ์อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล 5 ปี 

ณ สิ้นไตรมาส 1/64 อยู่ท่ีระดบั 39 เพ่ิมขึ้นจากครัง้ท่ีแล้ว 
(ระดบั 35) โดยมีผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากขึน้ท่ีคาด
ว่าอัตราผลตอบแทนอาจเพ่ิมขึ้น โดยดชันียังคงอยู่ใน
เกณฑ ์“ไม่เปล่ียนแปลง (Unchanged)” สะทอ้นมุมมองของ
ตลาด ที่คาดว่าภายใน สิ้นไตรมาส 1/64 อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลอายุ 5 ปี ไม่น่าจะต่างไปจากระดบั ณ วนัทีท่ า
การส ารวจที ่0.70% (22 ม.ค. 64) มากนกั  

ดชันีคาดการณ์อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล 10 ปี 

ณ สิน้ไตรมาส 1/64 อยู่ท่ีระดบั 50 ไม่เปล่ียนแปลงจากครัง้ท่ี
แล้ ว  โดยดัช นียังคงอยู่ ใ น เกณฑ์  “ ไม่ เป ล่ียนแปลง 
(Unchanged)” สะท้อนมุมมองตลาดต่ออัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปี ว่าภายในสิน้ไตรมาส 1/64 จะอยู่ใน
ระดบัใกลเ้คยีงกบัวนัทีท่ าการส ารวจที ่1.29% (22 ม.ค. 64)  

 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อทิศทางอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลระยะยาว 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ5 ปี และ 10 ปี  

ตลาดใหค้วามส าคญักบัอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดตราสารหนี้
และ Fund Flow ต่างชาต ิและ การขยายตวัทางเศรษฐกจิของ
ประเทศเป็นหลกั รวมถงึทศิทางอตัราดอกเบีย้โลก   

 


