สวนนโยบายการเงินและตลาดทุน
สํานักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สศช.

ภาวะการเงินรายสัปดาห (19 - 23 มิ.ย. 49)
 สภาพคลองในตลาดเงินระยะตึงตัวขึ้นเปนสวนใหญ สงผลใหอัตราดอกเบี้ย R/P 1 และ 7 วัน ปดตลาดเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก
สัปดาหกอนหนา ขณะที่อัตราดอกเบี้ย R/P 14 วันและ Interbank ปดตลาดไมเปลี่ยนแปลง
 มูลคาซื้อขายเฉลี่ยตอวันของตราสารหนี้ในตลาดรองเพิ่มสูงขึ้น อัตราผลตอบแทน (Yield ) ของพันธบัตรฯ สวนใหญปรับตัว
เพิ่มขึ้น ตามการคาดการณการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ
 เงินบาทเคลื่อนไหวอยูในกรอบแคบๆ โดยมีคาเฉลี่ยแทบไมเปลี่ยนแปลงจากสัปดาหกอนหนา โดยสวนใหญเคลื่อนไหวตาม
คาเงินในภูมิภาคและเงินเยน ขณะที่เงินดอลลาร สรอ. ปรับแข็งคาขึ้นในชวงตนและปลายสัปดาห จากการคาดการณการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ในสัปดาหหนา
สภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย
R/P Rates&Volume
Jan3 - Jun 23 2006
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สภาพคล อ งในตลาดเงิ น ระยะสั้ น ตึ ง ตั ว ขึ้ น ในช ว งต น ถึ ง กลางสั ป ดาห โดย
ธนาคารพาณิชยสวนใหญมีความตองการดํารงเงินสดสํารองในระดับสูงกอนการ
ปดสํารองรายปกษในวันพฤหัสบดี จึงมีความตองการกูยืมเพิ่มขึ้น หนาแนนใน
ตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 และ 7 วัน สงผลใหอัตราดอกเบี้ยระยะดังกลาวปด
ตลาดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.84375 และ 4.96875 ตอป ในปลายสัปดาหกอน
หนา มาอยูที่รอยละ 4.875 และ 4.96875 – 5.0 ตอป ขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะ
14 วัน ปดตลาดไมเปลี่ยนแปลงที่รอยละ 5 ตอป อยางไรก็ตาม สภาพคลอง
ปรับสูงขึ้นเล็กนอยในวันพฤหัสบดีซึ่งเปนวันสิ้นปกษ โดยธนาคารพาณิชยมีการ
นําสภาพคลองสวนเกินจากการปดสํารองสภาพคลองมาลงทุน โดยเฉพาะใน
ตลาดซื้อคืนระยะ 7 วัน อัตราดอกเบี้ยระยะ 7 วัน จึงปดตลาดลดลงเล็กนอย
กอนที่จะปรับสูงขึ้นมาอยูที่อัตราเดิมหลังจากธนาคารพาณิชยกลับมามีความ
ตองการกูยืมสูงขึ้นในวันศุกร แตอัตราดอกเบี้ยระยะ 1 และ 14 วัน ยังปดตลาด
ในอัตราเดิมตลอดชวงปลายสัปดาห สําหรับอัตราดอกเบี้ย Interbank มีชวง
เคลื่อนไหวระหวางรอยละ 4.5 – 5.02 ขณะที่อัตรากลาง (Mode) ปดตลาดคงที่
ที่รอยละ 4.95 ตอป ตอเนื่องเปนสัปดาหที่สอง
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ในสั ป ดาห นี้ มี ก ารประมู ล ตราสารหนี้ ภ าครั ฐ รวม 33,000 ล า นบาท ได แ ก
ตั๋วเงินคลังอายุ 28 91 และ 182 วัน วงเงินรวม 15,000 ลานบาท พันธบัตร
รัฐบาลอายุ 3 และ 10 ป 6 เดือน วงเงินรวม 6,000 ลานบาท และพันธบัตร
ธปท. อายุ 364 วัน วงเงิน 12,000 ลานบาท โดยอัตราผลตอบแทนของตราสาร
เกื อ บทุ ก ประเภทปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ยกเว น ตั๋ ว เงิ น คลั ง อายุ 28 วั น ที่ มี อั ต รา
ผลตอบแทนลดลงเล็กนอย ในสัปดาหนี้มีตราสารภาครัฐครบกําหนด 19,000
ลานบาท จึงมีปริมาณพันธบัตรหมุนเวียนในตลาดเพิ่มขึ้น 14,000 ลานบาท

Government Bond Yield Curve
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ปริมาณการซื้อขายรวมของตราสารหนี้ในตลาดรองในสัปดาหมีมูลคา 114,017
ลานบาท คิดเปน 22,803 ลานบาทตอวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาหกอนรอยละ 26
ซึ่ ง เป น ธุ ร กรรม Outright ร อ ยละ 56 ตราสารหนี้ ที่ มี มู ล ค า ซื้ อ ขายมากที่ สุ ด
ไดแก ตั๋วเงินคลัง รองลงมาไดแก พันธบัตร ธปท. อัตราผลตอบแทน (yield)
ของพันธบัตรฯ มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลวาจะมี
การปรับ Fed Fund Rate ขึ้นอีกครั้งในสัปดาหหนา ทําให ณ สิ้นสัปดาห อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรฯ อายุตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6-18 basis
points สวนพันธบัตรฯ อายุต่ํากวา 6 เดือน มีอัตราผลตอบแทนลดลง 0-6
basis points สงผลใหดัชนีราคา (Clean price index) ของพันธบัตรรัฐบาลและ
หุนกูเอกชนลดลง 67 และ 25 basis points ตามลําดับ
สําหรับ US Treasury Yield ในสัปดาหนี้ปรับตัวสูงขึ้นเชนกัน โดยปรับตัวสูงขึ้น
ตอเนื่องตลอดสัปดาห เนื่องจากนักลงทุนมีความมั่นใจวา Fed คงจะปรับขึ้น
อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ในปลายเดื อ นนี้ ณ สิ้ น สั ป ดาห อั ต รา
ผลตอบแทนของพันธบัตรฯ สวนใหญปรับตัวเพิ่มขึ้น 9-11 basis points ยกเวน
พันธบัตรฯ อายุ 1 เดือนที่อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงเล็กนอย

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน

บาท/ดอลลาร

เฉลี่ยป 2548

40.24

เฉลี่ยเดือน พ.ค. 49

37.97

เฉลี่ย 14 - 16 มิ.ย. 49

38.36

19 มิ.ย. 49

38.43

20 มิ.ย. 49

38.35

21 มิ.ย. 49

38.26

22 มิ.ย. 49

38.26

23 มิ.ย. 49

38.40

เฉลี่ย 19 - 23 มิ.ย. 49

38.34

เงินบาทในสัปดาหนี้เคลื่อนไหวอยูในกรอบแคบๆ ระหวาง 38.26 – 38.43 บาท
ตอดอลลาร สรอ. โดยมีคาเฉลี่ยตลอดสัปดาหแทบไมเปลี่ยนแปลงจากคาเฉลี่ย
ในสั ป ดาห ก อ นหน า เงิ น บาทในวั น จั น ทร อ อ นค า ลงค อ นข า งมากจากปลาย
สัปดาหกอนหนาตามคาเงินในภูมิภาคและเงินเยน หลังจากตลาดมีความกังวล
เกี่ยวกับขาวการยิงทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ ขณะที่เงินดอลลาร สรอ.
ไดรับปจจัยบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี เปนปจจัยสนับสนุนการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ในชวงปลายเดือนนี้ อยางไรก็ตาม เงินบาทมี
ทิศทางแข็ งคา ขึ้น ในช ว งกลางสัป ดาห ซึ่ง เปน ไปตามการแข็ง คา ของเงิน ใน
ภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะเงินเยนที่แข็งคาขึ้นตามการคาดการณของนักลงทุนวา
ธนาคารกลางญี่ปุนอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ประกอบกับมี
ปจจัยสนับสนุนคาเงินบาทภายในประเทศไดแก ความตองการขายเงินดอลลาร
สรอ. เพื่อปรับ ฐานะเงิน ตราตา งประเทศของนัก ลงทุน สํา หรับ ในช วงปลาย
สัปดาหเงินบาทปรับออนคาลงอีกครั้ง โดยมีปจจัยกดดันจากการออนคาของเงิน
เยน ในขณะที่นักลงทุนกลับมาใหน้ําหนักกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed
Fund Rate ของธนาคารสหรัฐฯ ในสัปดาหหนา สงผลใหเงินดอลลาร สรอ. มี
ทิศทางแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก

