สวนนโยบายการเงินและตลาดทุน
สํานักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สศช.

ภาวะการเงินรายสัปดาห (19 – 23 มี.ค. 2550)
 สภาพคลองในตลาดเงินระยะสั้นทรงตัวในระดับสูงเปนสวนใหญ โดย ธพ. นําสภาพคลองสวนเกินมาลงทุนอยางตอเนื่อง แต
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นทุกประเภทยังปดตลาดไมเปลี่ยนแปลงจากปลายสัปดาหกอนหนา
 มูลคาซื้อขายเฉลี่ยตอวันของตราสารหนี้ในตลาดรองปรับตัวเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนโดยรวม (Yield) ของพันธบัตรฯ ระยะ
สั้น - ปานกลางปรับตัวลดลง ในขณะที่พันธบัตรฯ ระยะยาวมีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น สวน US Treasury Yield สวนใหญ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
 เงินบาทแข็งคาขึ้นตอเนื่องและแข็งคาที่สุดอีกครั้งในรอบ 9 ปครึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 34.66 บาทตอดอลลาร สรอ. จากความ
ตองการขายดอลลาร สรอ. ของผูสงออก และการแข็งคาของเงินสกุลภูมิภาคหลังจากที่ธนาคารจีนปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากและเงินกู ขณะที่เงินดอลลาร สรอ. ออนคาลง เนื่องจากตลาดตีความวา FED อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเร็วๆ นี้
สภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย
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สภาพคล อ งในตลาดเงิ น ระยะสั้ น ทรงตั ว ในระดั บ สู ง เป น ส ว นใหญ ต ลอด
สั ป ดาห โดยธนาคารพาณิ ช ย นํ า สภาพคล อ งส ว นเกิ น เข า มาลงทุ น อย า ง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะธนาคารพาณิชยที่เปนตัวแทนเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
นําสภาพคลองเขามาลงทุนเปนจํานวนมากในชวงตนสัปดาห หนาแนนใน
ตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน แตอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนระยะ 1 7
และ 14 วัน ยังปดตลาดไมเปลี่ยนแปลงจากปลายสัปดาหกอนหนาที่รอยละ
4.5 4.53125 และ 4.53125 ตอป ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย
บางแหงมีความตองการกูยืมเพิ่มสูงขึ้นในวันพุธเพื่อรองรับการเบิกถอนเงิน
สดของลูกคา สงผลใหอัตราดอกเบี้ยระยะ 7 และ 14 วัน ปดตลาดสูงขึ้น
เล็กนอย มาอยูระดับเดียวกันที่รอยละ 4.5625 ตอป กอนจะปรับลดลงมาปด
ตลาดในอัตราเดิมในวันพฤหัสบดี สําหรับอัตราดอกเบี้ย Interbank มีชวง
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นมากมาอยูระหวางรอยละ 4.53 – 4.62 ขณะที่อัตรากลาง
(Mode) ปดตลาดไมเปลี่ยนแปลงตลอดสัปดาหที่รอยละ 4.55 ตอป ตอเนื่อง
เปนสัปดาหที่สาม

ที่

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย
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ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ในสัปดาหนี้มีการเปดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 125,300 ลานบาท โดย
เป น ตั๋ ว เงิน คลั ง อายุ 28 91 และ 182 วั น วงเงิ น รวม 15,000 ล า นบาท
พันธบัตร ธปท. อายุ 7 14 และ 364 วัน วงเงินรวม 95,000 ลานบาท และ
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ป 6 เดือน และ 12 ป วงเงินรวม 9,500 ลานบาท
อัตราผลตอบแทนของตราสารสวนใหญปรับตัวลดลง ยกเวนพันธบัตรรัฐบาล
นอกจากนี้มีการประมูลพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห อายุ 10 12 และ
15 ป วงเงินรวม 3,800 ลานบาท และพันธบัตรการทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย อายุ 8 และ 10 ป วงเงิ น รวม 2,000 ล า นบาท และในสั ป ดาห นี้ มี
ตราสารภาครั ฐ ครบกํ า หนด 115,616 ล า นบาท จึ ง มี ป ริ ม าณพั น ธบั ต ร
หมุนเวียนในตลาดเพิ่มขึ้น 9,684 ลานบาท

Government Bond Yield Curve
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ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ปริมาณการซื้อขายรวมของตราสารหนี้ในตลาดรองมีมูลคา 288,205 ลาน
บาท หรือคิดเปน 57,641 ลานบาทตอวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาหกอนรอยละ 8
แตปริมาณธุรกรรม Outright เพิ่มขึ้นรอยละ 25 อัตราผลตอบแทน (yield)
ของพันธบัตรฯ ระยะสั้นปรับตัวลดลง เนื่องจากมีความตองการเขามามาก
ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ ระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการ
ขายทํากําไร ทําให ณ สิ้นสัปดาหอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ อายุต่ํา
กวา 2 ป ปรับลดลง 14-23 basis points พันธบัตรฯ อายุ 3-7 ป อัตรา
ผลตอบแทนปรับลดลง 1-8 basis points สวนพันธบัตรฯ อายุ 10 ปขึ้นไป
อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 0-9 basis points ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาล
ปรับตัวลดลง 7 basis point สวนดัชนีหุนกูเอกชนปรับเพิ่มขึ้น 17 basis
point
สําหรับ US Treasury Yield ปรับตัวลดลงชวงตน-กลางสัปดาห จากตัวเลข
ขออนุ ญ าตก อ สร า งบ า นที่ ล ดต่ํ า ลงกว า ที่ ค าด และการประกาศคงอั ต รา
ดอกเบี้ยนโยบาย อีกทั้งแถลงการณของ Fed ที่ทําใหนักลงทุนคาดวามี
ความเปนไปไดที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงในอนาคตอันใกล แตตอมานัก
ลงทุนกลับไมมั่นใจวา Fed จะปรับดอกเบี้ยลงตามที่คาดไว จึงทําใหอัตรา
ผลตอบแทนในชวงปลายสัปดาหปรับตัวสูงขึ้น อยางไรก็ตาม ณ สิ้นสัปดาห
อั ต ราผลตอบแทนของพั น ธบั ต รฯ ส ว นใหญ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น 2-10 basis
points ยกเวนพันธบัตรฯ อายุ 3 เดือน - 1 ป ที่มีอัตราผลตอบแทนลดลง
เล็กนอย

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน

บาท/ดอลลาร
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ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย
คา เงิน บาทในตลาดในประเทศและตา งประเทศรายวัน
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ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทยและ CEIC

เงินบาทมีคาเฉลี่ยตลอดสัปดาหที่ 34.77 บาทตอดอลลาร สรอ. ยังคงแข็งคา
ขึ้นคอนขางมากรอยละ 0.8 จากคาเฉลี่ยในสัปดาหกอนหนา โดยเงินบาทมี
ทิศทางแข็งคาขึ้นเปนลําดับในชวงตนถึงกลางสัปดาห และปรับแข็งคาที่สุด
ในรอบ 9 ปครึ่งที่ 34.66 บาทตอดอลลาร สรอ. ในวันพฤหัสบดี ปจจัยสําคัญ
ที่สนับสนุนคาเงินบาทในสัปดาหนี้ ไดแก ความตองการขายเงินดอลลาร
สรอ. จากผูสงออกเปนจํานวนมากโดยเฉพาะในชวงตนสัปดาห กอนที่ ธปท.
จะออกมากลาวเตือนผูสงออกวายังไมไดมีการยกเลิกมาตรการกันสํารอง
รอยละ 30 และการใชการทําประกันความเสี่ยง full hedge แทนไมมี
ผลกระทบให เ กิ ด ความผั น ผวนของค า เงิ น บาทแต อ ย า งใด ซึ่ ง ส ง ผลให ผู
สงออกชะลอการขายเงินดอลลาร สรอ. ลงบางสวน แตเงินบาทยังมีปจจัย
สนับสนุนจากเงินทุนไหลเขา และการแข็งคาของเงินสกุลภูมิภาค หลังจาก
ธนาคารกลางจีนมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกูรอยละ 0.37
มาอยูที่รอยละ 2.79 และ 6.39 ตอป ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เงินบาทปรับ
ออนค า ลงในวัน ศุก ร ตามการออนค า ของเงิน ในภู มิภาค ประกอบกับนั ก
ลงทุนบางสวนมีการซื้อคืนเงินดอลลาร สรอ. หลังจากที่เงินดอลลารออนคา
ลงมากในชวงที่ผานมา ในขณะเดียวกัน เงินดอลลาร สรอ. ออนคาลงเปน
ส ว นใหญ เ มื่ อ เที ย บกั บ เงิ น สกุ ล หลั ก เนื่ อ งจากรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐฯ ในชวงกลางสัปดาห
ไมไดแสดงนัยถึงความเสี่ยงจากเงินเฟอที่ชัดเจนดังเชนการประชุมครั้งกอน
หนา สงผลใหตลาดตีความวาธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจมีการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ย Fed Fund Rate ลงในระยะเวลาไมนานนัก

