สวนนโยบายการเงินและตลาดทุน
สํานักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สศช.

ภาวะการเงินรายสัปดาห (5 - 9 มี.ค. 2550)
 สภาพคลองตึงตัวขึ้นเล็กนอยในชวงตนถึงกลางสัปดาห สงผลใหอัตราดอกเบี้ย R/P 7 วัน ปดตลาดสูงขึ้น กอนจะปรับลดลงมา
อยูระดับเดิมในชวงปลายสัปดาห หลังจากสภาพคลองกลับมาทรงตัวในระดับสูง ขณะที่อัตราดอกเบี้ย R/P 1 วัน 14 วัน และ
Interbank ปดตลาดไมเปลี่ยนแปลงจากปลายสัปดาหกอนหนา
 มูลคาซื้อขายเฉลี่ยตอวันของตราสารหนี้ในตลาดรองปรับตัวเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนโดยรวม (Yield) ของพันธบัตรฯ ไทย
ปรับตัวลดลง เนื่องจากรายงานภาวะเศรษฐกิจแสดงสัญญาณการชะลอตัว ในขณะที่ US Treasury Yield ปรับตัวสูงขึ้น
 เงินบาทมีทิศทางแข็งคาขึ้นในชวงตนถึงกลางสัปดาห และปรับแข็งคาที่สุดในรอบ 9 ป อีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 35.14 บาท
ตอดอลลาร สรอ. หลังจากการคาดการณวาธปท. อาจยกเลิกมาตรการกันสํารองรอยละ 30 ในระยะเวลาอันใกล หลังจากที่
นายฉลองภพ สุสังกรกาญจน เขารับตําแหนง รมว. คลังคนใหม ขณะที่เงินดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้น หลังจากตลาดหลักทรัพย
ทั่วโลกเริ่มฟนตัว
สภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย
R/P Rates&Volume
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สภาพคลองในตลาดเงินระยะสั้นตึงตัวขึ้นเล็กนอยในชวงตนถึงกลางสัปดาห
เนื่ อ งจากมี ส ภาพคล อ งบางส ว นติ ด อยู ใ นระบบเคลี ย ริ่ ง จากการโอนเงิ น
ระดับสูงของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ประกอบกับธนาคารพาณิชยบางแหง
ตองการดํารงเงินสดสํารองในระดับสูง ความตองการลงทุนในตลาดเงินระยะ
สั้นจึงลดลง สงผลใหอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 7 วัน ปด
ตลาดเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 4.53125 ในชวงปลายสัปดาหกอนหนา มา
อยูที่รอยละ 4.5625 ตอป ในวันอังคาร กอนจะปดตลาดลดลงมาอยูที่ระดับ
เดิมในชวงปลายสัปดาห หลังจากสภาพคลองกลับมาทรงตัวในระดับสูง และ
ธนาคารพาณิชยมีความตองการลงทุนเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะ
1 และ 14 วัน ยังปดตลาดไมเปลี่ยนแปลงจากปลายสัปดาหกอนหนาที่รอย
ละ 4.5 และ 4.53125 ตอป ตามลําดับ สําหรับอัตราดอกเบี้ย Interbank มี
ชวงเคลื่อนไหวระหวางรอยละ 4.1 – 4.58 ขณะที่อัตรากลาง (Mode) ปด
ตลาดคงที่ที่รอยละ 4.55 ตอป ไมเปลี่ยนแปลงตลอดสัปดาห

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย
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ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ในสัปดาหนี้มีการเปดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 107,000 ลานบาท โดย
เปนพันธบัตร ธปท. อายุ 7 14 364 วัน และ 3 ป วงเงินรวม 100,000 ลาน
บาท และพั น ธบั ต รรั ฐ บาลอายุ 12 ป วงเงิ น 6,000 ล า นบาท อั ต รา
ผลตอบแทนของตราสารสวนใหญปรับตัวลดลง ยกเวนพันธบัตรรัฐบาลที่มี
อัตราผลตอบแทนสูงขึ้นเล็กนอย นอกจากนี้มีการประมูลพันธบัตรการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย วงเงิน 1,000 ลานบาท และในสัปดาหนี้มีตราสาร
ภาครัฐครบกําหนด 109,000 ลานบาท จึงมีปริมาณพันธบัตรหมุนเวียนใน
ตลาดลดลง 2,000 ลานบาท

Government Bond Yield Curve
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ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ปริมาณการซื้อขายรวมของตราสารหนี้ในตลาดรองมีมูลคา 281,172 ลาน
บาท หรือคิดเปน 70,293 ลานบาทตอวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาหกอนเล็กนอย
โดยเปนธุรกรรม Outright
รอยละ 60 อัตราผลตอบแทน (yield) ของ
พันธบัตรฯ ปรับตัวลดลง ตามรายงานเศรษฐกิจที่แสดงถึงสัญญาณการชะลอ
ตั ว และทิ ศ ทางอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายที่ มี แ นวโน ม ลดลง ทํ า ให ณ สิ้ น
สัปดาหอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ ทุก ชวงอายุปรับตัวลดลง 0-12
basis points ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลและหุนกูเอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น 37
และ 29 basis point ตามลําดับ
สําหรับ US Treasury Yield มีการแกวงตัวระหวางสัปดาห ซึ่งเปนผลจาก
การยายเงินทุนจากตลาดพันธบัตรไปยังตลาดหุนที่ฟนตัวขึ้นภายหลังการ
ปรับตัวลงอยางรุนแรงในสัปดาหกอน และถึงแมวารายงานสรุปภาวะ
เศรษฐกิจของ Fed จะบงชี้วาเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในหลายภูมิภาคที่ทิศทาง
ชะลอลง และในปลายสัปดาหตัวเลขการจางงานนอกภาคเกษตรในเดือน
กุมภาพันธจะออกมาต่ํากวาที่คาด แตนักลงทุนใหความสําคัญตอรายงาน
อัตราการวางงานที่ลดลง อัตราคาจางที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการปรับเพิ่มตัวเลข
การจางงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคม ซึ่งลวนเปนปจจัยที่จะสงผลให
อัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้น ณ สิ้นสัปดาห อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ อายุ 6
เดือนขึ้นไป ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6-10 basis points

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน

บาท/ดอลลาร

เฉลี่ยป 2549

37.89

เฉลี่ยเดือน ก.พ. 50

35.69

เฉลี่ย 26 ก.พ. – 2 มี.ค.50

35.46

6 มี.ค. 50

35.23

7 มี.ค. 50

35.19

8 มี.ค. 50

35.14

9 มี.ค. 50

35.16

เฉลี่ย 6 - 9 มี.ค.50

35.18
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย

คา เงิน บาทในตลาดในประเทศและตา งประเทศรายวัน
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ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทยและ CEIC

เงินบาทมีคาเฉลี่ยตลอดสัปดาหที่ 35.18 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้นถึง
รอยละ 0.8 จากคาเฉลี่ยในสัปดาหกอนหนา โดยเงินบาทมีทิศทางแข็งคาขึ้น
เปนลําดับในชวงตนถึงกลางสัปดาหและปรับแข็งคาทําสถิติสูงสุดอีกครั้งใน
รอบ 9 ป ที่ 35.14 บาทตอดอลลาร สรอ. ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเปนไปตามการ
แข็งคาของเงินสกุลภูมิภาค ประกอบกับมีปจจัยสนับสนุนจากความตองการ
ขายเงินดอลลาร สรอ. จากผูสงออกและนักลงทุน เนื่องจากมีการคาดการณ
วา ธปท. อาจยกเลิกมาตรการกัน สํารองรอยละ 30 ในระยะเวลาอัน ใกล
หลังจากที่นายฉลองภพ สุสังกรกาญจน เขารับตําแหนง รมว. คลังคนใหม
โดยการยกเลิก มาตรการกัน สํ า รองดั ง กล า วจะทํ า ใหค า เงิน บาทในตลาด
onshore และ offshore กลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน อยางไรก็ตาม
เงินบาทในวันศุกรปรับออนคาลงเล็กนอย เนื่องจากนักลงทุนรอความชัดเจน
เกี่ยวกับมาตรการกันสํารอง เชนเดียวกับเงินบาทในตลาด offshore ที่
คอนขางทรงตัว ทั้งนี้ ผูวาการ ธปท. กลาวในชวงปลายสัปดาหวาพรอมที่จะ
ยกเลิกมาตรการกันสํารองรอยละ 30 หากการเพิ่มทางเลือกใหเงินทุนนําเขา
สามารถทํา fully hedge ที่จะเริ่มใชในวันที่ 15 มีนาคมนี้ สามารถดูแลคาเงิน
บาทใหมีเสถียรภาพได ในขณะเดียวกัน เงินดอลลาร สรอ. ปรับแข็งคาเปน
สวนใหญเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก หลังจากที่ตลาดหลักทรัพยทั่วโลกเริ่ม
ฟนตัวขึ้น แสดงถึงการกลับมาลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงคอนขางสูง
ของนัก ลงทุนอีกครั้ง อยางไรก็ตาม เงิน ดอลลาร สรอ. ไม แข็งคามากนัก
เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญของสหรัฐฯ ออกมาไมดีนัก ประกอบกับ
รายงาน Beige Book ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุวากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในหลายพื้นที่สงสัญญาณชะลอตัว

