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Press Release
สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ ไทยไตรมาส 3 ปี 2564 และแนวโน้ มช่วงที่เหลือของปี
7 ตุลาคม 2564

ในไตรมาส 3 ของปี 2564 ตลาดตราสารหนี้ ไทยขยายตัวร้อยละ 5 แม้ว่าจะยังคงมีสถานการณ์
การระบาดของโควิ ด-19 โดยมีมูลค่าคงค้างรวมเท่ากับ 14.9 ล้านล้านบาท การออกหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาว
ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี นี้ มีมูลค่ารวม 817,556 ล้านบาท เพิ ม่ ขึ้นร้อยละ 54 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
สาหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 10 ปี ปรับสูงขึ้น 11 bps. จากร้อยละ 1.78 ณ สิ้ นไตรมาสก่อน
เป็ นร้อยละ 1.89 ณ สิ้ นเดือนกันยายนและสูงขึ้น 61 bps. นับจากต้นปี ในทิ ศทางเดียวกันกับ Bond yield
สหรัฐ ฯ จากการส่ ง สัญ ญาณชะลอนโยบายการเงิ นแบบผ่ อ นคลาย (QE tapering) ของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ประกอบกับปริ มาณพันธบัตรทีจ่ ะออกมากขึ้นจากการความต้องการระดมทุนของรัฐบาลไทย
นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผูจ้ ดั การ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กล่าวว่า ตลาด
ตราสารหนี้ไทยยังคงเติบโตต่อเนื่องแม้ว่าจะยังมีการระบาดของโควิด-19 โดยมูลค่าการออกหุน้ กู้ภาคเอกชนระยะยาว
ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี น้ีเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 54 จากช่วงเดียวกันปี ทแ่ี ล้ว มียอดการออกรวมเท่ากับ 817,556 ล้านบาท
โดยกลุ่มธุรกิจทีเ่ สนอขายสูงสุด 5 กลุ่มแรกในช่วง 9 เดือนแรกของปี น้ี ได้แก่ Energy ( 20.6%), PROP (15.1%), FIN
(13.6%), Commerce (12.8%) และ FOOD (11.8%) ทัง้ นี้ พบว่าผูจ้ ดั จาหน่ายใช้ช่องทางติดต่อเสนอขายตราสารหนี้
ผ่านออนไลน์และ Mobile application มากขึน้ ซึง่ ช่วยอานวยความสะดวกแก่นักลงทุนแม้จะมีมาตรการล็อคดาวน์
ด้า นกระแสเงิน ลงทุ น จากต่ า งประเทศ (Fund flow) ในช่ ว ง 2 เดือ นแรกของไตรมาส 3 ของปี 2564
นักลงทุนยังคงซื้อสุทธิตราสารหนี้ ไทยกว่า 37,579 ล้านบาท แต่กลับมาขายสุทธิค่อนข้างมากในเดือนกัน ยายน
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติยงั มียอดการซื้อสุทธิสะสมตัง้ แต่ตน้ ปี กว่า 6.6 หมื่นล้านบาท ทาให้ยอดการถือครอง
ตราสารหนี้ของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นไตรมาส 3 อยู่ท่ี 915,918 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6 ของมูลค่าคงค้าง
ตราสารหนี้ไทย โดยกว่าร้อยละ 90 เป็ นการถือครองในตราสารหนี้ระยะยาว และมีอายุเฉลีย่ ของพันธบัตรทีถ่ อื ครอง
เท่ากับ 9.4 ปี
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield Curve) ของไทยในช่วงไตรมาส 3 ปรับตัวในทิศทางขาขึ้น
ตัง้ แต่เดือนสิงหาคมตามทิศทางเดียวกันกับพันธบัตรสหรัฐฯ จากทัง้ ปั จจัยภายนอก ได้แก่ แนวโน้มเงินเฟ้ อของ
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สหรัฐฯ และ QE tapering และปั จจัยภายใน ได้แก่ ปริมาณพันธบัตรที่จะเพิม่ ขึ้นมากจากความต้องการระดมทุน
ของรัฐบาลไทย ทาให้ ณ สิน้ เดือนกันยายน 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยรุ่นอายุ 2 ปี ปรับตัวสูงขึน้
18 bps. มาอยู่ทร่ี อ้ ยละ 0.56 และรุ่นอายุ 10 ปี เพิม่ ขึน้ 61 bps. มาอยู่ทร่ี อ้ ยละ 1.89
สาหรับตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วงทีเ่ หลือของปี 2564 นี้ นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กล่าวว่า แม้ Bond yield จะมีแนวโน้มปรับเพิม่ ขึน้ ตามทิศทางในตลาดโลก
แต่สว่ นชดเชยความเสีย่ ง (Credit spread) ของหุน้ กูท้ ป่ี รับลดลง ประกอบกับสภาพคล่องในระบบ ทาให้ตน้ ทุนของ
ผูอ้ อกตราสารหนี้ภาคเอกชนไม่ได้เพิม่ ขึน้ จากช่วงต้นปี ซึ่งเป็ นปั จจัยสนับสนุ นการออกหุน้ กู้ ดังนัน้ การออกหุ้นกู้
ระยะยาวของปี น้ีจะไม่ต่ ากว่าเป้ าหมายที่คาดการณ์ไว้ สาหรับทิศทาง Bond yield ระยะยาวในรุ่น 10 ปี ของไทย
ในช่วงทีเ่ หลือของปี น้ีเชื่อว่าจะปรับขึน้ ได้อกี ไม่มากนัก เนื่องจากตลาดได้ปรับตัวล่วงหน้าสะท้อนปั จจัยหลักต่างๆ
ไปแล้ว โดยอาจแกว่งตัวได้ตามตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆ ทีจ่ ะมีการทยอยประกาศออกมา
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