สวนนโยบายการเงินและตลาดทุน
สํานักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สศช.

ภาวะการเงินรายสัปดาห (26 – 30 มี.ค. 2550)
 สภาพคลองในตลาดเงินระยะสั้นตึงตัวขึ้นตลอดสัปดาห แตธนาคารพาณิชยมีความตองการลงทุนเพิ่มขึ้นในวันศุกร ประกอบ
กับมีการคาดการณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันที่ 11 เม.ย. สงผลใหอัตราดอกเบี้ย R/P 7 และ 14 วัน
ปดตลาดลดลง ขณะที่อัตราดอกเบี้ย R/P 1 วัน และ Interbank ปดตลาดไมเปลี่ยนแปลง
 มูลคาซื้อขายเฉลี่ยตอวันของตราสารหนี้ในตลาดรองปรับตัวลดลง การซื้อขายของนักลงทุนตางชาติลดลงเชนกัน อัตรา
ผลตอบแทนโดยรวม (Yield) ของพั น ธบั ต รฯ ระยะสั้ น ปรั บตั วลดลง ในขณะที่ พั น ธบั ต รฯ ระยะปานกลาง-ยาวมี อั ต รา
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
 เงินบาทออนคาลงในชวงตนสัปดาห หลังจากขาวลือวา ธปท. อาจออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อดูแลคาเงินบาท และ ธปท. จะผูก
ติดคาเงินบาทไวกับดอลลาร สรอ. สําหรับชวงปลายสัปดาห เงินบาทออนคาลงอีกครั้งจากการแทรกแซงของ ธปท. ขณะที่เงิน
ดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้นเล็กนอยในวันศุกร หลังจากประธาน Fed กลาวเนนถึงความเสี่ยงดานเงินเฟอ
สภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย
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ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย

ที่

สภาพคลองในตลาดเงินระยะสั้นตึงตัวขึ้นตลอดสัปดาห เนื่องจากมีสภาพ
คล อ งบางส ว นติ ด อยู ใ นระบบเคลี ย ริ่ ง จากการโอนเงิ น ในระบบธนาคาร
พาณิ ช ย ประกอบกั บ ธนาคารพาณิช ยส ว นใหญมีก ารเตรีย มสภาพคลอ ง
สําหรับการปดสํารองรายปกษในวันอังคาร และเพื่อรองรับการเบิกถอนเงิน
สดของลูกคาในชวงสิ้นเดือน จึงมีความตองการกูยืมเพิ่มสูงขึ้น หนาแนนใน
ตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 และ 7 วัน สงผลใหอัตราดอกเบี้ยระยะ 7 วัน
ปดตลาดสูงขึ้นมาอยูที่รอยละ 4.5625 ตอป ในวันพฤหัสบดี ขณะที่อัตรา
ดอกเบี้ยระยะ 1 วัน เคลื่อนไหวระหวางวันสูงขึ้นเล็กนอย แตปดตลาดไม
เปลี่ ย นแปลงที่ ร อ ยละ 4.5 ต อ ป อย า งไรก็ต าม ธนาคารพาณิ ช ย มีค วาม
ตองการลงทุนเพิ่มขึ้นในวันศุกร ประกอบกับสถาบันการเงินบางแหงคาดวา
คณะกรรมการนโยบายการเงินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในการ
ประชุมวันที่ 11 เม.ย. จึงเสนอการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมากสําหรับ
อัตราดอกเบี้ยระยะ 14 วัน มาอยูที่รอยละ 4.375 ตอป สําหรับอัตราดอกเบี้ย
ระยะ 7 วัน ปดตลาดลดลงมาอยูที่รอยละ 4.53125 ตอป เชนกัน สวนอัตรา
ดอกเบี้ ย Interbank มี ช ว งเคลื่ อ นไหวลดลงมาอยู ร ะหว า งร อ ยละ 4.25 –
4.59 ขณะที่อัตรากลาง (Mode) ยังคงปดตลาดไมเปลี่ยนแปลงตลอดสัปดาห
ที่รอยละ 4.55 ตอป
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ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ในสัปดาหนี้มีการเปดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 130,000 ลานบาท โดย
เป น ตั๋ ว เงิน คลั ง อายุ 28 91 และ 182 วั น วงเงิ น รวม 16,000 ล า นบาท
พันธบัตร ธปท. อายุ 12 14 15 วัน 2 ป และ 3 ป วงเงินรวม 104,000 ลาน
บาท และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ป 6 เดือน 10 ป 4 เดือน และ 12 ป วงเงิน
รวม 10,000 ลานบาท แต พันธบัตร ธปท. และพันธบัตรรัฐบาลมีผูเสนอ
ประมูลไมเต็มวงเงิน จึงมีวงเงินจัดสรรเพียง 92,579 และ 9,260 ลานบาท
ตามลํ า ดั บ จึง มี ต ราสารที่ อ อกใหม ใ นสั ป ดาห นี้ เ พีย ง 117,839 ล า นบาท
อัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังปรับตัวลดลง สวนอัตราผลตอบแทนของ

Government Bond Yield Curve
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ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

พันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้น สวนพันธบัตร ธปท. อัตราผลตอบแทนเกือบไม
เปลี่ยนแปลง และในสัปดาหนี้มีตราสารภาครัฐครบกําหนด 78,000 ลานบาท
จึงมีปริมาณพันธบัตรหมุนเวียนในตลาดเพิ่มขึ้น 39,839 ลานบาท
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง (เฉพาะธุรกรรม outright) มี
มูลคา 202,140 ลานบาท หรือคิดเปน 40,428 ลานบาทตอวัน ลดลงจาก
สัปดาหกอนรอยละ 9 ในสัปดาหนี้มาตรการ Fully Hedge มีผลบังคับใช ซึ่ง
มีวัตถุประสงคเพื่อชวยผอนคลายขอจํากัดในการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ
โดยนักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวมสามารถ
ซื้อประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวนตลอดอายุการลงทุน โดย
ไมตองกันเงินสํารอง 30% ซึ่งมาตรการดังกลาวมีสวนทําใหนักลงทุน
ตางชาติมียอดขายสุทธิลดลงจาก 444 ลานบาท ในสัปดาหกอนมาเปน 99
ลานบาท อยางไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนตางชาติกลับลดลง
จากสัปดาหกอนรอยละ 50 โดยมีมูลคาเทากับ1,889 ลานบาท
อัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรฯ ระยะสั้นปรับตัวลดลง เนื่องจากมี
ความตองการเขามามาก ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ ระยะ
ปานกลาง-ยาวปรับตัวเพิ่ม ขึ้นจากการขายทํา กําไร ทํา ให ณ สิ้น สัป ดาห
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ อายุต่ํากวา 6 เดือน ปรับลดลง 4-8 basis
points พันธบัตรฯ อายุ 1 ปขึ้นไป อัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้น 0-11
basis points ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง 34 basis point สวน
ดัชนีหุนกูเอกชนปรับเพิ่มขึ้น 11 basis point
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ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย
คา เงิน บาทในตลาดในประเทศและตา งประเทศรายวัน
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ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทยและ CEIC

เงินบาทมีคาเฉลี่ยตลอดสัปดาหที่ 34.95 บาทตอดอลลาร สรอ. ออนคาลง
เล็กนอยรอยละ 0.5 จากคาเฉลี่ยในสัปดาหกอนหนา โดยเงินบาทในชวงตน
สัปดาหมีทิศทางออนคาลง โดยมีปจจัยกดดันจากความตองการซื้อเงินตรา
ตางประเทศของผูนําเขาเพื่อปด position เนื่องจากเกรงวาเงินบาทจะออน
คาลงในระยะตอไป หลังจากมีขาวลือวา ธปท. จะออกมาตรการเพื่อดูแล
คา เงิ น บาทเพิ่ ม เติ ม และข า วลื อว า ธปท. จะผู ก ติ ด ค า เงิ น บาทไว กั บ เงิ น
ดอลลาร สรอ. ที่ 36 บาทตอดอลลาร สรอ. อยางไรก็ตาม เงินบาทแข็งคาขึ้น
เล็กนอยในวันพุธ หลังจาก ธปท. ยืนยันวาจะไมเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยน และยังไมมีการออกมาตรการดูแลคาเงินบาทเพิ่มเติมแตอยางใด
สําหรับในชวงปลายสัปดาห เงินบาทปรับออนคาลงอีกครั้ง จากแรงซื้อเงิน
ดอลลาร สรอ. ซึ่ ง ตลาดคาดว า เป น การแทรกแซงค า เงิ น จาก ธปท. ใน
ขณะเดียวกัน เงินดอลลาร สรอ. มีทิศทางออนคาลงเปนสวนใหญเมื่อเทียบ
กับเงินสกุลหลักในชวงตนถึงกลางสัปดาห เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญ
ของสหรั ฐ ฯ ออกมาไม ดี นั ก ก อ นจะปรั บ แข็ ง ค า ขึ้ น เล็ ก น อ ยในวั น ศุ ก ร
หลังจากถอยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงนัยวาเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ยังมีความเสี่ยงดานเงินเฟอ นักลงทุนจึงคาดการณวาจะยังไมมีการ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ลงในระยะเวลาอันใกล

