สวนนโยบายการเงินและตลาดทุน
สํานักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สศช.

ภาวะการเงินรายสัปดาห (26 - 30 มิ.ย. 49)
 สภาพคลองในตลาดเงินระยะสั้นทรงตัวในระดับสูงเปนสวนใหญ สงผลใหอัตราดอกเบี้ย R/P 1 วัน ปดตลาดลดลงเล็กนอยจาก
ปลายสัปดาหกอนหนา ขณะที่อัตราดอกเบี้ย R/P 7 วัน 14 วัน และ Interbank ปดตลาดไมเปลี่ยนแปลง
 มูลคาซื้อขายเฉลี่ยตอวันของตราสารหนี้ในตลาดรองเพิ่มสูงขึ้น อัตราผลตอบแทน (Yield ) ของพันธบัตรฯ อายุ 5 ป ขึ้นไป
ปรับตัวลดลงเล็กนอย สวนพันธบัตรฯ อายุต่ํากวา 5 ป อัตราผลตอบแทนเกือบไมเปลี่ยนแปลง สําหรับพันธบัตรฯ สหรัฐฯ มี
อัตราผลตอบแทนลดลง
 เงินบาทเคลื่อนไหวอยูในกรอบแคบๆ ในวันจันทร ถึงพฤหัสบดี โดยมีทิศทางออนคาลงเปนสวนใหญ ตามทิศทางคาเงินใน
ภูมิภาค อยางไรก็ตาม เงินบาทแข็งคาขึ้นคอนขางมากในวันศุ กร หลังจากเงินดอลลาร สรอ. ถูกกดดันจากแถลงการณ
ภายหลังการประชุม Fed ที่ระบุเปนนัยวาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate อาจสิ้นสุดลงในระยะเวลาอันใกล
สภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย
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สภาพคลองในตลาดเงินระยะสั้นทรงตัวในระดับสูงในชวงตนถึงกลางสัปดาห
โดยธนาคารพาณิชยสวนใหญมีการนําสภาพคลองสวนเกินมาลงทุนระยะสั้น
เปนจํานวนมาก หนาแนนในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน อัตราดอกเบี้ย
ระยะดังกลาวจึงปดตลาดลดลงจากรอยละ 4.875 ตอป ในวันศุกรกอนหนา มา
อยูที่รอยละ 4.84375 ตอป ขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะ 7 และ 14 วัน ยังปด
ตลาดไมเปลี่ยนแปลงในระดับเดียวกันที่รอยละ 5.0 ตอป อยางไรก็ตาม สภาพ
คลองตึงตัวขึ้นเล็กนอยในวันพฤหัสบดี โดยธนาคารพาณิชยบางแหงมีความ
ตองการกูยืมเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินสดของลูกคา หนาแนนใน
ตลาดซื้ อคื น ระยะ 1 วั น ส ง ผลใหอั ต ราดอกเบี้ย ระยะ 1 วัน ป ด ตลาดสูง ขึ้ น
เล็ ก น อ ย ก อ นจะกลั บ มาป ด ตลาดในอั ต ราเดี ย วกั บ ช ว งต น ถึ ง กลางสั ป ดาห
เนื่องจากธนาคารพาณิชยกลับมามีความตองการลงทุนสูงขึ้น แตอัตราดอกเบี้ย
ระยะ 7 และ 14 วัน ยังปดตลาดในอัตราเดิมตลอดชวงปลายสัปดาห สําหรับ
อัต ราดอกเบี้ ย Interbank มี ชว งเคลื่อ นไหวเท า กั บสั ป ดาหก อ นหน า ระหวา ง
รอยละ 4.5 – 5.02 ขณะที่อัตรากลาง (Mode) ปดตลาดคงที่ที่รอยละ 4.95 ตอป
ติดตอกันเปนสัปดาหที่สาม

ตลาดตราสารหนี้
Clean
Price
102
Index
100

Mln. Baht
40,000
30,000

98

20,000

96
94

10,000

92

0

Total Trading Value
Govt. Bond Index
Corp. Bond Index

30 Jun

29 Jun

28 Jun

27 Jun

26 Jun

23 Jun

22 Jun

21 Jun

20 Jun

19 Jun

90

ในสั ป ดาห นี้ มี ก ารประมู ล ตราสารหนี้ ภ าครั ฐ รวม 43,000 ล า นบาท ได แ ก
ตั๋วเงินคลังอายุ 28 91 และ 182 วัน วงเงินรวม 15,000 ลานบาท พันธบัตร
รัฐบาลอายุ 3 ป วงเงิน 4,000 ลานบาท และพันธบัตร ธปท. อายุ 364 วัน และ
2 ป วงเงินรวม 22,000 ลานบาท โดยอัตราผลตอบแทนของตราสารสวนใหญ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ยกเวนตั๋วเงินคลังอายุ 28 และ 91 วันที่มีอัตราผลตอบแทน
ลดลงเล็กนอย นอกจากนี้มีการประมูลพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห อายุ
7 ป วงเงิ น 2,000 ล า นบาท และในสั ป ดาห นี้ มี ต ราสารภาครั ฐ ครบกํ า หนด
18,000 ลานบาท จึงมีปริมาณพันธบัตรหมุนเวียนในตลาดเพิ่มขึ้น 25,000 ลาน
บาท

Government Bond Yield Curve
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ปริมาณการซื้อขายรวมของตราสารหนี้ในตลาดรองมีมูลคา 130,844 ลานบาท
คิดเปน 26,169 ลานบาทตอวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาหกอนรอยละ 15 โดยเปน
ธุรกรรม Outright รอยละ 62 ตราสารหนี้ที่มีมูลคาซื้อขายมากที่สุด ไดแก ตั๋ว
เงิ น คลั ง รองลงมาได แ ก พั น ธบั ต ร ธปท. อั ต ราผลตอบแทน (yield) ของ
พันธบัตรฯ ปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่องตั้งแตวันจันทรถึงวันพฤหัสบดี เนื่องจากการ
คาดการณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ในปลายสัปดาห ซึ่ง
เมื่อ Fed ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคาดพรอมกับออกแถลงการณที่แสดง
วาอาจมีการยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไมชานี้ ทําใหอัตราผลตอบแทนฯ
ปรับตัวลดลงในวันศุกร ณ สิ้นสัปดาหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฯ อายุต่ํากวา
5 ป ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0-2 basis points สวนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ
อายุตั้งแต 5 ป ขึ้นไป ปรับตัวลดลง 1-3 basis points ดัชนีราคา (Clean price
index) ของพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น 5 basis points สวนดัชนีหุนกูเอกชนลดลง
7 basis points
สําหรับ US Treasury Yield ในสัปดาหนี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาหกอน 7-11
basis points โดยปรับลดลงภายหลังจาก Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในวันพฤหัสบดี และการประกาศตัวเลขเงินเฟอที่ผอนคลายลงในวันศุกร ซึ่ง
เพิ่มความมั่นใจใหแกนักลงทุนวา Fed คงจะดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยตึงตัว
ไปอีกไมนานนัก

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน

บาท/ดอลลาร

เฉลี่ยป 2548

40.24

เฉลี่ยเดือน มิ.ย. 49

38.30

เฉลี่ย 19 - 23 มิ.ย. 49

38.34

26 มิ.ย. 49

38.42

27 มิ.ย. 49

38.37

28 มิ.ย. 49

38.40

29 มิ.ย. 49

38.42

30 มิ.ย. 49

38.19

เฉลี่ย 26 - 30 มิ.ย. 49

38.36

เงินบาทในวันจันทรถึงพฤหัสบดีเคลื่อนไหวอยูในกรอบแคบๆ ระหวาง 38.37 –
38.42 บาทตอดอลลาร สรอ. โดยมีทิศทางออนคาลงเปนสวนใหญ ซึ่งเปนไป
ตามทิศทางคาเงินในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะเงินเยนที่ยังถูกกดดันจากเรื่อง
อื้อฉาวของผูวาการธนาคารกลางญี่ปุน ซึ่งอาจสงผลใหยังไมมีการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ ย ในระยะเวลาอั น ใกล นอกจากนี้ ความไม แ น น อนจากสถานการณ
การเมืองในประเทศยังเปนปจจัยกดดันคาเงินบาทเปนระยะ อยางไรก็ตาม เงิน
บาทยังมีปจจัยสนับสนุนจากความตองการขายเงินดอลลาร สรอ. จากผูสงออก
และการกลับมาซื้อสุทธิของนักลงทุนตางชาติในตลาดหลักทรัพยไทยอีกครั้ง ซึ่ง
สงผลใหเงินบาทแข็งคาขึ้นเล็กนอยในวันอังคาร ในขณะที่เงินดอลลาร สรอ.
ปรับแข็งคาขึ้น หลังจากนักลงทุนคาดการณวาธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ในการประชุมวันที่ 29 มิ.ย. นี้ อยางไร
ก็ตาม หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก
รอยละ 0.25 ตามการคาดการณของตลาด พรอมทั้งระบุในแถลงการณภายหลัง
การประชุมเปนนัยวาอาจยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะตอไป สงผลให
เงินดอลลาร สรอ. ออนคาลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก และทําใหเงินสกุลเอเชีย
รวมทั้งเงินบาทปรับแข็งคาขึ้นคอนขางมากในวัน ทําการสุดทายของสัปดาห
โดยเงิ น บาทปรั บ แข็ ง ค า ที่ สุ ด ในรอบกว า 3 สั ป ดาห ที่ ร ะดั บ 38.19 บาทต อ
ดอลลาร สรอ. ทั้งนี้ เงินบาทมีคาเฉลี่ยตลอดสัปดาหที่ 38.36 บาทตอดอลลาร
สรอ. ยังคงไมเปลี่ยนแปลงมากนักจากคาเฉลี่ยในสัปดาหกอนหนา

