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 ตลาดตราสารหนี้ไทยในป 2554 ที่ผานมา ถือไดวามีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นกวาป 2553 ในหลายๆดาน ทั้งในแงของ

ปริมาณการซื้อขาย (Trading Value) ที่ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นอยางกาวกระโดด   หรือในแงของความหลากหลายของตราสารหนี้ ที่มีตราสาร

ประเภทใหมๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนออกสูตลาดมากขึ้น   ซึ่งการเติบโตในดานตางๆนี้ สวนหนึ่งเปนผลมาจากการที่ภาวะเศรษฐกิจ

โลกในปที่ผานมายังอยูในชวงซบเซา และมีผลทําใหเม็ดเงินลงทุนทั้งจากนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนตางชาติ ไหลเขาสูตลาดตราสาร

หนี้ไทยเปนจํานวนมาก   อยางไรก็ตาม จากแนวโนมของภาวะเศรษฐกิจในป 2555 ซึ่งคาดวาจะมีทิศทางที่เปล่ียนแปลงไปเดิม ประกอบกับ

มาตรการตางๆ ของภาครัฐที่จะทยอยออกมาเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ โดยมีแหลงที่มาของเงินทุนจากการกูยืมผานตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

ลวนสงผลโดยตรงตอทิศทางของตลาดตราสารหนี้ไทย   ทั้งนี้ สามารถสรุปการคาดการณสําหรับความเคล่ือนไหวในดานตางๆของตลาดตรา

สารหนี้ไทยในป 2555 ไดดังนี้   
 

 ปริมาณการออกตราสารหนี้ภาครัฐ คาดวาจะเพ่ิมสูงขึ้นจากปที่ผานมาประมาณ 20 %   โดยจากแผนการออกตราสารหนี้ภาครัฐ

ของกระทรวงการคลังแสดงใหเห็นวา จะมี พันธบัตรรัฐบาล (Loan Bond: LB) ออกใหมในปงบประมาณ 2555 รวม 540 ,000 ลานบาท (ใน

ปงบประมาณ 2554 ออก LB = 410,000 ลานบาท)   สวนการคาดการณเกี่ยวกับแผนการกูเงินเพ่ือใชในการฟนฟูผลกระทบจากน้ําทวม คาด

วากระทรวงการคลังนาจะออกในรูปของพันธบัตรออมทรัพย ( Saving Bond) มากกวาที่จะออกเปน Loan Bond (LB)   หรือไมก็นาจะเปน

การกูยืมโดยตรงผานการออกเปนตั๋ว P/N  ซึ่งโอกาสที่จะออกเปน LB นั้นมีอยูคอนขางนอย   ซึ่งอยางไรก็ตามหากออกเปน LB จริง คาดวา

จะกระทบตอตลาดพอสมควร เนื่องจาก Supply ของพันธบัตรจะเพ่ิมขึ้นอยางมาก และจะมีผลทําใหอัตราผลตอบแทน (Yield) ในตลาด เพ่ิม

สูงขึ้นตามไปดวย   สวนปริมาณการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนนั้น คาดวาจะมีหุนกูออกใหมมากขึ้นกวาป 2554 ประมาณ 15 - 20% หรือ

ออกใหมประมาณ 220,000 ลานบาท โดยสาเหตุที่ทําใหมูลคาการออกหุนกูในปนี้เพ่ิมขึ้นนั้น เปนผลเนื่องมาจากปริมาณการออกหุนกูของ

บริษัทเอกชนหลายๆแหง ที่ตองเล่ือนแผนการออกหุนกูของตนเองในชวงปลายปที่ผานมาเพราะผลกระทบจากน้ําทวม และมาออกหุนกูในปนี้

แทน   ประกอบกับการที่แนวโนมของอัตราดอกเบ้ียในตลาดมีทิศทางที่จะปรับตัวลดลง จึงเปนเหตุจูงใจใหบริษัทเอกชนอีกหลายแหงหันมา

ออกหุนกูในปนี้มากขึ้น 
 

 ทางดานการเคลื่อนไหวของเสนอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) คาดวาจะปรับตัวลดลงตลอดทั้งเสนตามการปรับตัวลดลงของ

อัตราดอกเบ้ียนโยบาย ( R/P 1 วัน) โดยอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือส้ันๆ จะปรับตัวลดลงในอัตราที่คอนขางมากกวา

ตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยาวๆ และจะมีผลทําใหเสน Yield Curve มีลักษณะชันมากขึ้นกวาเดิม ( Steepening) จากที่ปจจุบันเสน Yield 

Curve มีลักษณะคอนขางแบนราบ (Flat)   ทั้งนี้ ประเภทของตราสารหนี้ที่จะเปนที่นิยมของนักลงทุน ยังคงเปนกลุมของตราสารหนี้ที่มีอายุ

คงเหลือนอย (ประมาณ 1 เดือน - 7 ป) อยูเชนเดิม สวนการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว นักลงทุนจะเนนใหความสนใจในตราสารหนี้ระยะ

ยาวรุนที่เปน Benchmark Bond มากกวาตราสารหนี้ระยะยาวปกติ 
 

 สําหรับมูลคาการซื้อขาย คาดวาจะเพ่ิมสูงขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 30% หรืออยูที่ประมาณ 15,500 ลานบาทตอวัน (ไมรวมการซื้อ

ขายตราสารหนี้ระยะส้ันของ ธปท)   โดยสาเหตุของ การปรับตัวเพ่ิมขึ้นของมูลคาการซื้อขายจะเปนผลมาจากการที่ดอกเบ้ีย ในตลาดปรบัตวั

ลดลง   และ จากเม็ดเงินของนักลงทุนตางชาติที่จะไหลเขาสูตลาดตราสารหนี้มากขึ้น   เนื่องจากคาดวาในป 2555 นี้ นักลงทุนตางชาติจะ
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ยังคงใหความสนใจลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยมากขึ้นกวาปที่ผานมา อันเนื่องมาจากวิกฤติหนี้สาธารณะในฝงยุโรป และสถานะทาง

เศรษฐกิจในผ่ังอเมริกายังอยูในระดับที่นากังวล โดยประเทศไทยถือ เปนประเทศที่นักลงทุนตางชาติใหความสนใจ เนื่องจากใหผลตอบแทน

จากการลงทุนในระดับที่ดีภายใตความเส่ียงในระดับที่ไมสูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน  ซึ่งคาดวามูลคาการ

ซื้อขายของนักลงทุนตางชาติในปนี้จะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นกวาปที่ผานมาประมาณ 20%      
 

 ซึ่งสุดทายแลว ตลาดตราสารหนี้ไทยจะเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับที่ไดคาดการณเอาไวหรือไม ถือเปนประเด็นที่นักลงทุน

ตองติดตามกันอยางใกลชิดตอไปครับ 
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ขอจํากัดความรับผิด (Disclaimer) 

บทความฉบับน้ี  จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรูท่ัวไปท่ีเกี่ยวของกับตลาดตราสารหน้ี  โดยอางอิงจากขอมูลสถิติในอดีต    

ประกอบกับทัศนะสวนตัวของผูเขียน  ท้ังน้ี ThaiBMA ไมไดมีจุดประสงคเพ่ือจะช้ีนําการลงทุน  หรือสรางขอสรุปวาการลงทุนในทางเลือกใด

ถือเปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  ThaiBMA ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอผูท่ีนําเอกสารฉบับน้ีไปใชแลวกอใหเกิดซึ่งความสูญเสียกําไรหรือ

สูญเสียโอกาส หรือความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึ้นท้ังสิ้น 

http://www.thaibma.or.th/�
mailto:suchart@thaibma.or.th�

