สวนนโยบายการเงินและตลาดทุน
สํานักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สศช.

ภาวะการเงินรายสัปดาห (14 - 16 มิ.ย. 49)
 สภาพคลองที่ไหลออกไปในชวงวันหยุดยาวเริ่มทยอยไหลกลับเขาสูระบบ สงผลใหอัตราดอกเบี้ย R/P 1 และ 7 วัน ปดตลาด
ลดลงมาอยูที่รอยละ 4.84375 และ 4.9375 – 4.96875 ตอป ตามลําดับ ในชวงปลายสัปดาห
 มูลคาซื้อขายเฉลี่ยตอวันของตราสารหนี้ในตลาดรองปรับลดลง อัตราผลตอบแทน (Yield ) ของพันธบัตรฯ สวนใหญปรับตัว
เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับพันธบัตรสหรัฐฯ
 เงินบาทในวันพุธออนคาลงจากปลายสัปดาหกอนหนาจากการขายสุทธิของนักลงทุนตางชาติในตลาดหลักทรัพยไทยเปน
จํานวนมาก กอนจะแข็งคาขึ้นเล็กนอยในชวงปลายสัปดาหตามคาเงินในภูมิภาคและเงินเยน ขณะที่เงินดอลลาร สรอ. ถูก
กดดันจากตัวเลขเงินทุนไหลเขาเพื่อลงทุนในสินทรัพยสหรัฐฯ เดือน เม.ย. ที่ปรับลดลงมาก
สภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย
R/P Rates&Volume
Jan3 - Jun 16, 2006
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สภาพคล อ งในวั น พุ ธ ซึ่ ง เป น วั น ทํ า การแรกของสั ป ดาห ห ลั ง จากวั น หยุ ด
ตอเนื่องในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลตึงตัวขึ้นตอเนื่องจากวันศุกรกอน
หนา เนื่องจากปริมาณเงินที่ไหลออกไปในชวงวันหยุดยาวยังไมไหลกลับสู
ระบบ ประกอบกับธนาคารพาณิชยมีความตองกูยืมเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรองรับการ
เบิกถอนของลูกคา แตอัตราดอกเบี้ยระยะ 1 7 และ 14 วัน ยังปดตลาดไม
เปลี่ยนแปลงจากปลายสัปดาหกอนที่รอยละ 4.875 4.96875 และ 5.0 ตอป
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม สภาพคลองเริ่มปรับสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังจาก
สภาพคลองบางสวนทยอยไหลกลับเขาสูระบบ ซึ่งสงผลใหธนาคารพาณิชย
นําสภาพคลองสวนเกินเขามาลงทุนระยะสั้นอยางตอเนื่อง หนาแนนในตลาด
ซื้อคืนระยะ 1 และ 7 วัน อัตราดอกเบี้ยระยะ 1 และ 7 วัน จึงปดตลาดลดลง
มาอยูที่รอยละ 4.84375 และ 4.9375 ตอป ตามลําดับ กอนที่อัตราดอกเบี้ย
ระยะ 7 วันจะปดตลาดสูงขึ้นมาอยูที่ระดับเดิมในวันศุกร เนื่องจากธนาคาร
พาณิ ช ยสวนใหญมีค วามตองการกูยืม ระยะสั้นเพิ่ม ขึ้น แต อัตราดอกเบี้ย
ระยะ 1 และ 14 วั น ยั ง ป ด ตลาดไม เ ปลี่ ย นแปลง สํ า หรั บ อั ต ราดอกเบี้ ย
Interbank มีชว งเคลื่อ นไหวระหว างร อ ยละ 4.4 – 5.0 ขณะที่อั ตรากลาง
(Mode) ปดตลาดคงที่ที่รอยละ 4.95 ตลอดสัปดาห
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ในสัปดาหนี้มีวันทําการเพียง 3 วัน จึงมีการประมูลตราสารหนี้ภาครัฐเพียง
ประเภทเดียว ไดแก พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 และ 7 ป 6 เดือน วงเงินรวม
6,000 ลานบาท โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ อายุ 3 เดือน ปรับตัว
เพิ่มขึ้น ในขณะที่พันธบัตรฯ อายุ 7 ป 6 เดือน มีอัตราผลตอบแทนลดลง
สวนพันธบัตร ธปท. และตั๋วเงินคลังไดเปดประมูลลวงหนาไปเมื่อสัปดาห
กอนแลว ในสัปดาหนี้มีตราสารภาครัฐครบกําหนด 18,000 ลานบาท จึงมี
ปริมาณพันธบัตรหมุนเวียนในตลาดลดลง 12,000 ลานบาท

Government Bond Yield Curve
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ปริมาณการซื้อขายรวมของตราสารหนี้ในตลาดรองในสัปดาหนี้คอนชางเบา
บาง โดยมีมูลคาเพียง 54,101 ลานบาท คิดเปน 18,034 ลานบาทตอวัน
ลดลงจากสัปดาหกอนรอยละ 41 ซึ่งเปนธุรกรรม Outright รอยละ 56 ตรา
สารหนี้ที่มีมูลคาซื้อขายมากที่สุด ไดแก พันธบัตร ธปท. รองลงมาไดแก ตั๋ว
เงินคลัง อัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรฯ โดยรวมปรับตัวสูงขึ้น 46 basis points ซึ่งสวนหนึ่งเปนการปรับตามการเพิ่มขึ้นของอัตรา
ผลตอบแทนสหรัฐฯ ดัชนีราคา (Clean price index) ของพันธบัตรรัฐบาล
ลดลง 14 basis points สวนดัชนีหุนกูเอกชนไมเปลี่ยนแปลง
สําหรับ US Treasury Yield โดยรวมปรับตัวสูงขึ้นเชนกัน โดยเฉพาะชวง
กลางสัปดาห ที่มีการประกาศตัวเลขเงินเฟอที่ออกมาสูงกวาที่คาด ทําใหย้ํา
ความมั่นใจของนักลงทุนวา Fed คงจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายใน
ปลายเดือนนี้ ตอมาในปลายสัปดาหมีการประกาศตัวเลขการวางงานที่เปน
ปจจัยสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นสัปดาหอัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรฯ ทุกชวงอายุ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14-17 basis points
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เฉลี่ยป 2548

40.24

เฉลี่ยเดือน พ.ค. 49

37.97

เฉลี่ย 5 - 9 มิ.ย. 49

38.24

14 มิ.ย. 49

38.45

15 มิ.ย. 49

38.34

16 มิ.ย. 49

38.26

เฉลี่ย 14 - 16 มิ.ย. 49

38.36

เงินบาทในวันพุธซึ่งเปนวันทําการแรกของสัปดาหหลังจากวันหยุดตอเนื่อง
ปรับออนคาลงคอนขางมากจากปลายสัปดาหกอนหนา โดยมีปจจัยกดดัน
สําคัญจากการปรับตัวลดลงอยางมากของดัชนีตลาดหลักทรัพยไทยและการ
ขายสุทธิของนักลงทุนตางชาติกวา 4 พันลานบาท ในขณะที่เงินดอลลาร
สรอ. ไดรับปจจัยสนับสนุนจากคาดการณของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโนม
อัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ในชวงขาขึ้นอีกครั้ง หลังจากอัตราเงินเฟอ
ของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมเรงตัวสูงขึ้น ทั้งอัตราเงินเฟอทั่วไปและเงิน
เฟอพื้นฐาน อยางไรก็ตาม เงินบาทมีทิศทางแข็งคาขึ้นเล็กนอยในชวง 2
วันที่เหลือของสัปดาห ตามทิศทางคาเงินในภูมิภาคและเงินเยน หลังจากเงิน
หยวนปรับแข็งคาขึ้นสูระดับสูงสุดตั้งแตมีการปรับขึ้นคาเงินหยวนเปนตนมา
โดยนักลงทุนสวนใหญคาดการณวาทางการจีนอาจปลอยใหคาเงินหยวนแข็ง
คาขึ้นอีกกอนการประชุมกลุม G-8 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม นอกจากนี้
เงินบาทยังไดรับปจจัยสนับสนุนจากดัชนีตลาดหลักทรัพยไทยที่ปรับตัวดีขึ้น
และการขายเงินดอลลาร สรอ. เพื่อทํากําไรของนักลงทุน ในขณะเดียวกัน
เงินดอลลาร สรอ. ปรับออนคาลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักในชวงปลาย
สั ป ดาห เนื่ อ งจากตั ว เลขเงิ น ทุ น ไหลเข า เพื่ อ ลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย ส หรั ฐ ฯ
ประจํา เดือนเมษายนอยู ในระดับต่ํา ที่สุดในรอบกวา 1 ป และไมสามารถ
ชดเชยการขาดดุลการคาของสหรัฐฯ ในเดือนเดียวกันได ทั้งนี้ เงินบาทมี
คาเฉลี่ยตลอดสัปดาหที่ 38.36 บาทตอดอลลาร สรอ. ออนคาลงรอยละ 0.3
จากคาเฉลี่ยในสัปดาหกอนหนา

