สวนนโยบายการเงินและตลาดทุน
สํานักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สศช.

ภาวะการเงินรายสัปดาห (5 - 9 มิ.ย. 49)
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธปท. ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกรอยละ 0.25 มาอยูที่ระดับรอยละ 5.0 ตอป เพื่อ
ปองกันความเสี่ยงจากเงินเฟอที่อาจเรงตัวสูงขึ้นจากราคาน้ํามัน ขณะที่เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวอยูในเกณฑที่นาพอใจ


อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นทุกประเภทปรับตัวสูงขึ้นตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในชวงกลางสัปดาห สําหรับชวงปลายสัปดาห
อัตราดอกเบี้ยสวนใหญเคลื่อนไหวตามความตองการกูยืม/ลงทุนของธนาคารพาณิชย

 มูลคาซื้อขายเฉลี่ยตอวันของตราสารหนี้ในตลาดรองเฉพาะธุรกรรม Outright ใกลเคียงกับสัปดาหกอน อัตราผลตอบแทน (Yield ) ของ
พันธบัตรฯ อายุต่ํากวา 1 ป ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
 เงินบาทมีทิศทางออนคาลงเปนสวนใหญ จากการออนคาของเงินในภูมิภาค และการขายสุทธิของนักลงทุนตางชาติในตลาดหลักทรัพย
ไทยกวาหมื่นลานบาท ขณะที่เงินดอลลาร สรอ. ปรับแข็งคาขึ้น หลังจากนักลงทุนคาดวามีความเปนไปไดเพิ่มขึ้นที่ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ในการประชุมสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

สภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธปท. ในวันที่ 7 มิถุนายน 2549 มีมติใหปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกรอยละ 0.25 มาอยูที่
รอยละ 5.0 ตอป เพื่อปองกันความเสี่ยงจากเงินเฟอที่อาจเรงตัวสูงขึ้นจากราคาน้ํามัน ขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวอยูในเกณฑที่นาพอใจ
โดยเฉพาะจากภาคการสงออก แมวาการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณชะลอตัว ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นวาการขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยครั้งนี้นาจะทําใหอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยูในระดับที่เหมาะสมตอการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว
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ในวันทําการแรกของสัปดาห ธนาคารพาณิชยมีความตองการลงทุนเพิ่มขึ้นในตลาดซื้อ
คืนพันธบัตรระยะ 1 วัน ขณะที่มีความตองการกูยืมเพิ่มขึ้นในตลาดซื้อคืนระยะ 7 และ
14 วัน สงผลใหอัตราดอกเบี้ยระยะ 1 วันปดตลาดลดลงมาอยูที่รอยละ 4.59375 ตอป
ขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะ 7 และ 14 วันปดตลาดสูงขึ้นมาอยูที่รอยละ 4.84375 และ
4.78125 ตอป อยางไรก็ตาม สภาพคลองตึงตัวขึ้นเล็กนอยในวันอังคาร โดยสถาบัน
การเงินสวนใหญตองการดํารงเงินสดสํารองในระดับสูงเพื่อรอโอกาสลงทุนในอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหากคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธปท. ปรับขึ้นอัตรานโยบายในวัน
พุธ อัตราดอกเบี้ยระยะ 1 และ 14 วันจึงปดตลาดสูงขึ้นมาอยูที่รอยละ 4.65625 และ
4.8125 ตอป แตอัตราดอกเบี้ยระยะ 7 วันยังปดตลาดในอัตราเดิม โดยในชวงต น
สั ป ดาห มี ก ารทํ า ธุ ร กรรมระยะ 14 วั น เบาบางมาก แต ห ลั ง จากการปรั บ ขึ้ น อั ต รา
ดอกเบี้ยนโยบายอีกรอยละ 0.25 ความตองการลงทุนในระยะ 14 วัน เพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว โดยสถาบันการเงินเสนอการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่รอยละ 4.875 4.96875 และ 5.0 ตอป สําหรับอัตราดอกเบี้ยระยะ 1 7 และ
14 วัน ตามลําดับ สําหรับในวันพฤหัสบดี สภาพคลองทรงตัวในระดับสูง โดยธนาคาร
พาณิชยมีความตองการลงทุนเปนจํานวนมาก หนาแนนในตลาดซื้อคืนระยะ 1 และ 7
วัน สงผลใหอัตราดอกเบี้ยระยะดังกลาวปดตลาดลดลงมาอยูที่รอยละ 4.84375 และ
4.9375 ตอป ตามลําดับ กอนจะปรับสูงขึ้นมาอยูในระดับเดียวกับวันพุธในวันทําการ
สุดทายของสัปดาห เมื่อธนาคารพาณิชยมีการเตรียมสภาพคลองไวรองรับการเบิกถอน
เงิ น สดของลู กค า ในช ว งวั นหยุ ด ต อ เนื่ อ งในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล ส ว นอั ต รา
ดอกเบี้ ย ระยะ 14 วั น ป ด ตลาดไม เ ปลี่ ย นแปลงในช ว งปลายสั ป ดาห สํ า หรั บ อั ต รา
ดอกเบี้ย Interbank มีชวงเคลื่อนไหวระหวางรอยละ 4.25 – 5.16 ขณะที่อัตรากลาง
(Mode) ปดตลาดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.65 – 4.68 ตอป ในชวงตนสัปดาห มาอยูที่รอย
ละ 4.5 – 4.93 ตอป ในชวงกลางถึงปลายสัปดาห
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ในสัปดาหนี้มีการเปดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 56,800 ลานบาท โดยเปนตั๋วเงิน
คลัง อายุ 28 91 และ 182 วัน วงเงินรวม 15,000 ลานบาท พันธบัตร ธปท. อายุ 364
วัน และ 2 ป วงเงิน 34,000 ลานบาท และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 และ 7 ป 6 เดือน
วงเงินรวม 6,000 ลานบาท โดยอั ต ราผลตอบแทนของตราสารทุกประเภทปรั บ ตั ว
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีการประมูลพันธบัตรการไฟฟาสวนภูมิภาค อายุ 9 ป วงเงิน 1,800
ลานบาท ในสั ป ดาหนี้มี ต ราสารภาครั ฐ ครบกํา หนด 18,000 ลา นบาท จึ ง มีป ริ ม าณ
พันธบัตรหมุนเวียนในตลาดเพิ่มขึ้น 38,800 ลานบาท
ปริมาณการซื้อขายรวมของตราสารหนี้ในตลาดรองเทากับ 152,799 ลานบาท คิดเปน
30,560 ลานบาทตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 26 และเปนธุรกรรม Outright เพียงรอยละ 43
ตราสารหนี้ที่มีมูลคาซื้อขายมากที่สุด ไดแก ตั๋วเงินคลัง รองลงมาไดแก พันธบัตร ธปท.
อัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรฯ อายุต่ํากวา 1 ป ปรับตัวสูงขึ้น 4-14 basis
points ตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรฯ อายุตั้งแต 1-10 ป ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0-2 basis points และอัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไปปรับตัวลดลง 1-5 basis points เนื่องจากคาดวา
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะควบคุมภาวะเงินเฟอในอนาคตใหอยูในระดับที่เหมาะสมได
ดัชนีราคา (Clean price index) ของพันธบัตรรัฐบาลและหุนกูเอกชนเพิ่มขึ้นจาก
สัปดาหกอนเล็กนอย
US Treasury yield ในชวงตน-กลางสัปดาห ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในพันธบัตรอายุ
ต่ํากวา 10 ป เนื่องจากนักลงทุนคาดวาอาจจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปลาย
เดือนนี้ ตอมาในปลายสัปดาหอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงทุกชวงอายุ เนื่องจากการ
ลดลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย ทําใหนักลงทุนบางสวนยายเงินลงทุนมาที่ตลาด
ตราสารหนี้เพื่อลดผลขาดทุน ณ สิ้นสัปดาหอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ อายุต่ํา
กวา 10 ป ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3-9 basis points สวนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฯ อายุ
ตั้งแต 10 ปขึ้นไปปรับลดลง 2-7 basis points

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน

บาท/ดอลลาร

เฉลี่ยป 2548

40.24

เฉลี่ยเดือน พ.ค. 49

37.97

เฉลี่ย 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 49

38.15

5 มิ.ย. 49

38.06

6 มิ.ย. 49

38.12

7 มิ.ย. 49

38.25

8 มิ.ย. 49

38.38

9 มิ.ย. 49

38.37

เฉลี่ย 5 - 9 มิ.ย. 49

38.24

เงินบาทมีคาเฉลี่ยตลอดสัปดาหที่ 38.24 บาทตอดอลลาร สรอ. ปรับออนคาลงรอยละ
0.2 จากคาเฉลี่ยในสัปดาหกอนหนา โดยเงินบาทในชวงตนสัปดาหแข็งคาขึ้นเล็กนอย
ตามทิศทางคาในภูมิภาคและเงินเยน หลังจากเงินดอลลาร สรอ. ถูกกดดันจากตัวเลข
การจางงานนอกภาคเกษตรในเดือนพฤษภาคมที่ออกมาต่ํากวาการคาดการณของ
ตลาด อยางไรก็ตาม เงินบาทมีทิศทางออนคาลงในชวงกลางสัปดาหตามการออนคา
ของเงินในภูมิภาค ตลอดจนการขายสุทธิของนักลงทุนตางชาติในตลาดหลักทรัพยไทย
กวาหมื่นลานบาท ขณะที่เงินดอลลาร สรอ. ปรับแข็งคาขึ้นหลังจากนักลงทุนคาดการณ
วามีความเปนไปไดเพิ่มขึ้นที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Fund
Rate อีกครั้งในการประชุมสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ เมื่อประธานและเจาหนาที่ระดับสูงของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงความกังวลตอความเสี่ยงจากเงินเฟอ ทั้งนี้ การปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในชวงกลางสัปดาหไมไดสงผลกระทบตอคาเงินบาท
มากนั ก เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ นส ว นใหญ ไ ด ค าดการณ ไ ว แ ล ว สํ า หรั บ ในวั นศุ กร ซึ่ง เป น
วันหยุดราชการเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
ปริมาณการซื้อขายในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีไมมากนัก โดยเงินบาทปรับแข็งคาขึ้น
เล็ กน อ ยจากความต อ งการขายเงิ น ดอลลาร ข องนั ก ลงทุ น เพื่ อ ทํ า กํ า ไรหลั ง จากเงิ น
ดอลลาร สรอ. ปรับแข็งคาขึ้นในชวงที่ผานมา

