EIC คาดเงินบาทยังแข็งคาตอเนื่อง แตโอกาสเกิด J-curve effect มีคอนขางนอย
10 กรกฎาคม 2019

• ผลกระทบจากสงครามการคาทําใหธนาคารกลางตาง ๆ เริ่มสงสัญญาณผอนคลายนโยบายการเงิน
มากขึ้ น อี ไอซี ประเมิ นว า กนง. จะยั งคงอัตราดอกเบี้ย นโยบายในปนี้แต เริ่มเห็นความเสี่ ยงการลด
ดอกเบี้ยนโยบายหากเศรษฐกิจปนี้โตตํ่ากวา 3% (อีไอซีคาด 3.1%)
• การกลับมาของ J-curve effect? อี ไอซีประเมินว า มีโอกาสนอยที่จะเกิด J-curve effect ในระยะสั้ น
เนื่องจากแม ธปท. จะลดปริมาณการประมูลพันธบัตรระยะสั้นในเดือนกรกฎาคมลง แตไมทําใหยอดคง
คางลดลงไปดวย
• แรงกดดั นต อ อั ตราผลตอบแทนพั นธบั ต รรั ฐบาลไทยเพิ่ มขึ้ น โดยอี ไอซี ปรั บ ประมาณการอั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้น อายุ 1 ป มาอยูในกรอบ 1.65-1.75% ณ สิ้นป 2019 (จาก
เดิม 1.7-1.8%) และปรับลดประมาณการอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ป ลงมาอยูที่
1.90-2.00% ณ สิ้นป 2019 (จากเดิม 2.6% -2.8%)
• คาดแรงกดดันของการแข็งคาของเงินบาทยังมีอยูตอเนื่องในชวงครึ่งหลังของป จากสัญญาณการ
ลดดอกเบี้ ย นโยบายของ Fed และธนาคารกลางอื่ น ๆ ในภู มิ ภาค และ จากสถานะ regional safe
haven ของเงินบาท โดยอีไอซีปรับประมาณการเงินบาท ณ สิ้นป 2019 แข็งคาขึ้นมาอยูที่ 30-31 บาท
ตอดอลลารสหรัฐ (จากเดิม 31-32)
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อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

อีไอซีมองวา กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปนี้ โดย กนง. ยังประเมินวาเศรษฐกิจไทยมีแ นวโนม
กลับมาขยายตัวสูงขึ้นในป 2020 และยังคงใหความสําคัญ ตอการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินอยู
นอกจากนี้ อีไอซีมองวาอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แ ทจริงของไทยอยูในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
ๆ อยางไรก็ตาม หากผลกระทบและความไมแ น�นอนจากสงครามการคาโลกเรงตัวมากกวาคาดในครึ่ง
หลังของป จนทําใหเศรษฐกิจป 2019 อาจเติบโตนอยกวา 3% อีไอซีคาดวาในกรณีนี้ กนง. อาจปรับ
ลดดอกเบี้ยนโยบาย 1 ครั้งในชวงปลายป
กนง. ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% ในการประชุมครั้งลาสุด เนื่องจากประเมินเศรษฐกิจไทย
ขยายตัวตํ่ากวาที่คาด แตยังคงแสดงความกังวลตอเสถียรภาพระบบการเงิน และเงินบาทที่แข็งคาขึ้น
อยางรวดเร็ว โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 26 มิถนุ ายน 2019 คณะกรรมการมีมติ

เอกฉันท์ให้ คงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่ 1.75% ต่อปี และปรับลดตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2019 ลงจาก
3.8% มาอยูท่ ี่ 3.3% ซึง่ มีปัจจัยสําคัญมาจากการส่งออกสินค้ าที่คาดว่าจะขยายตัว 0% ในปี นี ้ ชะลอลงกว่าที่ประเมิน
ไว้ มาก ในด้ านการท่องเที่ยวก็มีแนวโน้ มขยายตัวตํ่ากว่าที่ประเมินไว้ เช่นกัน โดยประมาณการจํานวนนักท่องเที่ยว
ลดลงจาก 40.4 ล้ านคน เป็ น 39.9 ล้ านคน สําหรับ อุป สงค์ ภ ายในประเทศ กนง. ประเมินการลงทุนภาครัฐลดลง
ค่อนข้ างมากจาก 6.1% เป็ น 3.8% ซึง่ เป็ นผลจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2020 ที่คาดว่า
จะล่าช้ าลง ในด้ านอัตราเงินเฟ้ อทั่วไป กนง. ยังคงประมาณการไว้ เท่าเดิมที่ 1.0% ในปี นี ้ ส่วนภาวะการเงิน กนง.
ประเมินว่ายังอยูใ่ นระดับผ่อนคลาย แต่แสดงความกังวลต่อเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้นอย่างรวดเร็ วและอาจไม่สอดคล้ องกับ
ปั จจัยพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ ในด้ านเสถียรภาพระบบการเงิน กนง. ยังคงประเมินว่าระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ
แต่ก็ยงั มีความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สงู ขึ ้น (search for yield) ทังนี
้ ้ กนง. ยังคงกล่าวว่า จะมี
การใช้ ทัง้ มาตรการดูแ ลเสถี ย รภาพระบบการเงิ น (macroprudential) และมาตรการกํ า กับ ดูแ ลสถาบัน การเงิ น
(microprudential) ควบคูก่ บั อัตราดอกเบี ้ยนโยบายเพื่อดูแลเสถียรภาพระบบการเงินต่อไป

อีไอซีมองวา กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปนี้ เนื่องจาก กนง. ยังประเมินวา เศรษฐกิจไทยมี
แนวโนมกลับมาขยายตัวสูงขึ้นในป 2020 และยังคงใหความสําคัญตอการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน
อยู นอกจากนี้ อี ไอซี มองวาอั ตราดอกเบี้ยนโยบายที่แทจริงของไทยที่อยูในระดับตํ่าทําให กนง. มี
ขอจํากัดในการลดดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต
1) กนง. มองวาเศรษฐกิจจะฟนตัวสูงขึ้นในป 2020 แม้ ในช่วงที่ผ่านมาจะประเมินเศรษฐกิจไทยชะลอลง
ต่อเนื่อง สะท้ อนจากการปรับลดตัวเลขประมาณการ GDP ลงจาก 4.0% ในการประชุมเดือน ธ.ค 2018 ลง
มาอยู่ที่ 3.8% ในการประชุม มี.ค 2019 และล่าสุด ได้ ป รับ ลดลงเหลือ 3.3% แต่อีไอซีม องว่า อัต ราการ
ขยายตัวดังกล่าวตํา่ กว่าระดับศักยภาพของเศรษฐกิจไทย (potential GDP) ไม่มากนัก นอกจากนี ้ กนง. ยังคง
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ประเมินอีกว่า เศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวที่ 3.7% ได้ ในปี หน้ า อีไอซีจึงมองว่า กนง. อาจยังไม่รีบปรับ
ลดดอกเบี ้ยลงในปี นี ้
2) กนง. ยังคงใหความสําคัญในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินอยู โดยในรายงานการประชุม กนง.
รอบล่าสุด ยังคงมี ถ้อ ยคําที่ แสดงความกังวลต่อเสถี ยรภาพระบบการเงิ น ทัง้ ในเรื่ องการก่ อหนี ข้ องภาค
ครัวเรื อน (สินเชื่อรถยนต์) ความเสีย่ งจากสหกรณ์ออมทรัพย์ และการก่อหนี ้ของธุรกิจขนาดใหญ่ นอกจากนี ้
กนง. ยังคงอ้ างอิงด้ วยว่าการลดความเสี่ยงดังกล่าวยังต้ องใช้ เครื่ องมือที่หลากหลายซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี ้ย
นโยบาย
3) อัตราดอกเบี้ ยนโยบายที่แทจริงของไทย ยั งตํ่ ากวาประเทศอื่ นในภู มิภาค จากการคํานวณของ
อีไอซีอัต ราดอกเบี ย้ ที่แ ท้ จริ งของไทยอยู่ที่ ระดับ 0.75% ซึ่งถื อ ว่าอยู่ในระดับ ที่ ค่อนข้ างตํ่ าเมื่ อเที ยบกับ
ประเทศอื่ น ในภูมิ ภ าค ดังนัน้ ความสามารถและความจํ า เป็ นในการลดดอกเบี ย้ ของ กนง. เพื่ อ กระตุ้น
เศรษฐกิจอาจมีไม่มากเท่าประเทศอื่น ๆ ที่อตั ราดอกเบี ้ยนโยบายที่แท้ จริ งยังคงอยู่ในระดับสูง หลังจากที่ได้
ปรับขึ ้นดอกเบี ้ยนโยบายไปค่อนข้ างมากในปี 2018 (รูปที่ 1)
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พันธบัตรไทยระยะสั้น

แรงกดดั น ต อ อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทยเพิ่ ม ขึ้ น โดยอี ไ อซี ป รั บ ประมาณการอั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้น อายุ 1 ป มาอยูในกรอบ 1.65-1.75% ณ สิ้นป 2019 (จาก
เดิม 1.7-1.8%) เนื่อ งจากคาดวา ผู รว มตลาดบางสว นน�าจะเริ่ม คาดการณ วา โอกาสการลดอั ต รา
ดอกเบี้ยนโยบายและการเกิด J-curve effect มีสูงขึ้น
สถานการณในชวงที่ผานมา
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้นทรงตัวอยูในระดับเดียวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก
มุ มมองของนั กลงทุ นที่ คาดการณ วา กนง. จะคงอั ตราดอกเบี้ ย นโยบายตลอดป 2019 (รู ปที่ 2)
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสันอายุ
้
1 ปี ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2019 อยู่ที่ 1.76% ทรงตัวจากไตรมาส
ก่อนแต่ตํ่ากว่าอัตราดอกเบีย้ นโยบายเล็กน้ อย ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการสื่อสารของ กนง. ในระยะที่ผ่านมาถึงการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ชะลอลงและความเสี่ยงด้ านตํ่าของเศรษฐกิจที่มีมากขึ ้น ทังนี
้ น้ กั ลงทุนยังมองว่า กนง.
จะคงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายตลอดทังปี
้ จึงทําให้ อตั ราผลตอบแทนยังคงอยู่ในระดับใกล้ เคียงอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย
ด้ านอัตราผลตอบแทนฯ อายุ 6 เดือน อยู่ที่ 1.67% ปรับลดลงเล็กน้ อยจากสิ ้นไตรมาสก่อนที่ 4 bps เพราะมีเงินทุน
ไหลเข้ าตลาดพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสันและมี
้
ปัจจัยเสริ มจากการที่กระทรวงการคลังยังคงดําเนินการปรับโครงสร้ าง
หนี ้ผ่านธุรกรรมแลกเปลีย่ นพันธบัตร (bond switching) จึงยังทําให้ มีแรงกดดันต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสัน้
อยูบ่ ้ าง

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by
us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.

มุมมองในระยะตอไป
อีไอซีปรับประมาณการอัตราผลตอบแทนพั นธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้น อายุ 1 ป เป นกรอบ 1.651.75% ณ สิ้นป 2019 (จากเดิม 1.7-1.8%) เนื่องจากคาดวาผูรวมตลาดบางสวนอาจเริ่มคาดการณ
การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อีไอซีคาดว่า การที่ กนง. จะคงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายทังปี้ จะเป็ นปั จจัยสําคัญทําให้
อัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รรั ฐ บาลไทยระยะสัน้ ยัง ทรงตัว ใกล้ เคี ย งอัต ราดอกเบี ย้ นโยบาย ทัง้ นี ต้ ้ อ งจับ ตามอง
การสื่อสารของ กนง. อย่างใกล้ ชิด เนื่องจากจะเป็ นปั จจัยที่กดดันให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสัน้
ปรับลดลงได้ กล่าวคือ หาก กนง. ส่งสัญญาณลดดอกเบี ้ยนโยบายในปี นี ้ หรื อมีเหตุการณ์ที่ทําให้ ตลาดเริ่ มคาดการณ์
(price-in) การลดดอกเบี ้ยนโยบาย (เช่น Fed และธนาคารกลางหลาย ๆ ประเทศในภูมิภาคปรับลดดอกเบี ้ยนโยบาย
ต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง การเจรจาข้ อตกลงทางการค้ าระหว่ า งสหรั ฐ ฯ และจี น ไม่ ร าบรื่ น อย่ า งที่ มี ก ารคาดการณ์ )
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสันก็
้ อาจตํ่ากว่าดอกเบี ้ยนโยบายได้ (โดยการ price-in การเปลี่ยนแปลงของดอกเบี ้ย
นโยบายนี ้เกิดขึ ้นในช่วงที่ กนง. ปรับขึ ้นดอกเบี ้ยเมื่อปลายปี ก่อน ซึง่ ในขณะนัน้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะ
สัน้ (อายุ 1 ปี ) ปรับสูงขึ ้นกว่าดอกเบี ้ยนโยบายถึง 20-25 bps ในช่วง 1 เดือนก่อน กนง. ขึ ้นดอกเบี ้ยนโยบายจริ ง)
จากปั จจัยดังกล่าว อีไอซีได้ ปรับประมาณการอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสันอายุ
้
1 ปี ณ สิ ้นปี 2019
ลงเล็กน้ อยอยูท่ ่ี 1.65% ถึง 1.75% (จากเดิม 1.7%-1.8%)

จับตามองภาวะเงินทุนเคลื่อนยาย ที่อาจเปนปจจัยสําคัญทําใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
้ บ
ระยะสั้นลดลงมากกวาที่คาดได อีไอซีมองว่า ปั จจัยที่อาจทําให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสันปรั
ลดลงจากกรณีฐาน คือ การไหลเข้ าของเงินทุนเคลื่อนย้ าย ซึ่งอาจเป็ นผลจากการเจรจาการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
กลับมามีปัญหาอีกครัง้ จนทําให้ นกั ลงทุนโยกย้ ายการลงทุนเข้ าสูส่ นิ ทรัพย์ปลอดภัยซึง่ รวมถึงพันธบัตรรัฐบาลไทย หรื อ
เงิ น ทุน เคลื่อ นย้ า ยอาจไหลเข้ า ไทยได้ จ ากการลดดอกเบี ย้ นโยบายของ Fed ซึ่ งจะทํ า ให้ เงิ น ดอลลาร์ อ่อ นค่ า ลง
การลงทุนในสินทรัพย์ของตลาดเกิดใหม่ (EM) จึงน่าดึงดูดมากขึ ้น เพราะมีผลตอบแทน (carry) ที่สงู เป็ นทุนเดิมและยัง
ได้ รับกํ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน EM ที่แข็งค่าขึน้ อีก ทัง้ นี ้อีไอซีได้ ศึกษาการไหลเข้ าของเงินทุนเคลื่อนย้ ายในช่วงที่
สงครามการค้ าปะทุรุนแรงขึ ้น และแบ่งสถานการณ์ออกเป็ น 3 ช่วง เพื่อดูนยั ต่อเงินทุนเคลือ่ นย้ าย (รูปที่ 3) คือ
1. หลังสหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษี นําเข้ าจากจีนมูลค่ารวม 5 หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ที่อตั รา 25% (วันที่ 15
มิ.ย 2018)
2. หลังสหรัฐฯ ประกาศเก็ บภาษี นําเข้ าสินค้ าจากจีนมูลค่ารวม 2 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ที่อตั รา 10%
(วันที่ 18ก.ย. 2018)
3. หลังประกาศขึ ้นภาษี สนิ ค้ านําเข้ าจีนมูลค่า 2 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐจากเดิมที่อตั รา 10% ขึ ้นเป็ น 25%
(วันที่ 5 พ.ค. 2019)
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พบว่า เงินทุนเคลือ่ นย้ ายไหลออกจากตลาด EM (ไม่รวมไทย) อย่างต่อเนื่องทัง้ 3 เหตุการณ์ แต่เงินทุนเคลือ่ นย้ ายกลับ
ไหลเข้ าตลาดไทย (ตลาดหุ้นและพันธบัตรรัฐบาล) ในเหตุการณ์ที่ 2 และ 3 เนื่องจากไทยมีเสถียรภาพด้ านต่างประเทศ
ที่แข็งแกร่ง ดังนันอี
้ ไอซีมองว่า หากการเจรจาการค้ ากลับมาประทุขึ ้นอีกครัง้ และ ธปท. ยังไม่ออกมาตรการดูแลเงินทุน
เคลือ่ นย้ ายที่จะไหลเข้ าตลาดเงินไทยต่อเนื่อง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยก็อาจลดลงกว่ากรณีฐานได้

การกลับมาของ J-curve effects ?

จากการศึกษาของอีไอซี เชื่อวา J-curve effect (ภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้น
จะอยูตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยางมีนัยสําคัญ) ที่เกิดขึ้นในชวงเมษายน 2017 - พฤษภาคม 2018
น�าจะเกิดจาก 3 ปจจัย 1) ตลาดเริ่มคาดวา กนง จะมีการลดดอกเบี้ย 2) คาเงินบาทแข็งคาอยางมีนัย
และ 3) การลดลงของปริมาณการประมูลพันธบัตรระยะสั้นของ ธปท. จนทําใหยอดคงคางลดลงดวย
ซึ่งเมื่อเทียบกับภาวะปจจุบัน อีไอซีเชื่อวาปจจัยที่ 1และ2 ไดเริ่มเกิดขึ้นแลว แตปจจัยที่ 3 ยังไมเกิดขึ้น
โดยลาสุดในเดือนกรกฏาคมแมธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จะลดปริมาณพันธบัตรระยะสั้นลงแตไม
ทําใหยอดคงคางลดลงไปดวย อีไอซีจึงเชื่อวามีโอกาสนอยที่จะเกิด J-curve effect ในระยะสั้น อยางไร
ก็ตาม หากในชวงครึ่งหลังของป ธปท. ลดปริมาณพันธบัตรระยะสั้นจนทําใหยอดคงคางลดลง โอกาส
เกิด J-curve effect น�าจะเพิ่มสูงขึ้น
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การลดปริมาณพันธบัตร ธปท. ที่จะถูกประมูลในเดือนกรกฎาคมไมทําใหยอดคงคางพันธบัตร ธปท.
ลดลงตามไปดวย ทําใหโอกาสที่จะเกิดภาวะ J-curve จึงยังมีคอนขางนอย ในกําหนดการออกพันธบัตร
ธปท. ประจําเดือนกรกฎาคม 2019 พบว่า ปริ มาณพันธบัตรที่จะถูกประมูลในเดือนกรกฎาคมถูกปรับลดลง ทําให้ ผ้ รู ่วม
ตลาดส่วนหนึ่งมองว่า ธปท. ได้ ใช้ มาตรการเดียวกันกับเมื่อเดือนเมษายน 2017 ที่ได้ ลดการออกพันธบัตรระยะสัน้
เพื่อลดการเก็งกําไรค่าเงินบาทของนักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ดี การลดปริ มาณพันธบัตรในเดือนกรกฎาคมนี ้ไม่ได้ ถกู
ประกาศโดย ธปท. ว่าเป็ นมาตรการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดการเก็งกําไรค่าเงินบาทเหมือนในปี 2017 แต่เป็ นเพียง
การปรับตามสภาพคล่องในตลาดที่จะมีปริ มาณพันธบัตร ธปท. ครบกําหนดอายุ (mature) ในเดือนกรกฎาคมน้ อยลง
กว่าในเดือนก่อน นอกจากนี ้ เมื่อดูยอดคงค้ างพันธบัตร ธปท. ระยะสัน้ พบว่า ยอดคงค้ างในช่วงที่ผา่ นมายังคงเพี่มขึ ้น
ต่อเนื่อง ดังนันการลดปริ
้
มาณการออกพันธบัตรระยะสันนี
้ ้น่าจะยังไม่ช่วยให้ เงินบาทอ่อนค่าลงได้ และโอกาสที่จะเกิด
ภาวะที่อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสันจะอยู
้
่ตํ่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยนโยบายมาก หรื อที่เรี ยกว่า J-curve
effect ก็นา่ จะมีคอ่ นข้ างน้ อยในช่วงระยะสันนี
้ ้

เปรียบเทียบปริมาณการออกพันธบัตรในเดือนเมษายน 2017 และในเดือนกรกฎาคม 2019
ธปท. เคยออกมาตรการลดปริ มาณการออกพัน ธบัต ร ธปท. มาแล้ วในเดื อนเมษายน 2017 ซึ่งสามารถสรุ ป และ
เปรี ยบเทียบกับปริ มาณการออกพันธบัตรในเดือนกรกฎาคม 2019 ได้ ดงั นี ้
เมษายน 2017
สถานการณเงินบาทกอน
ออกมาตรการ

+2.3%
(มี.ค. 2016 - มี.ค. 2017)

ปริมาณการออกพันธบัตร ธปท. (ตอสัปดาห) 1
• พันธบัตรอายุ 3 เดือน
30,000 ลานบาท
(ลดลง 10,000 ลานบาท จากเดือนกอน)

กรกฎาคม 2019
+7.7%
(มิ.ย.2018 - มิ.ย.

2019)

0

•

พันธบัตรอายุ 6 เดือน

•

พันธบัตรอายุ 1 ป

การเปลี่ยนแปลงของยอด
คงคางพันธบัตรระยะสั้น 2
1

35,000 ลานบาท
(ลดลง 5,000 ลานบาท จากเดือนกอน)

30,000 ลานบาท
(ลดลง 10,000 ลานบาท จากเดือนกอน)

40,000 ลานบาท
(ลดลง 5,000 ลานบาท จากเดือนกอน)

45,000 ลานบาท
(คงที่จากเดือนกอน)

35,000 ลานบาท
(ลดลง 10,000 ลานบาท

ลดลงประมาณ 250,000 ลานบาท
(จากเดือนกอน)

จากเดือนกอน)
เพิ่มขึ้นประมาณ 65,000 ลานบาท 3
2

(จากเดือนกอน)

(ข้ อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 2019)
1

พันธบัตรอายุ 3 และ 6 เดือน จะมีการประมูล 5 ครั้งในเดือนกรกฎาคม 2019 ขณะที่ พันธบัตรอายุ 1 ป ถูกประมูลเพียงแค 1 ครั้งตอเดือน
คํานวณจากยอดคงคางพันธบัตร ธปท. ระยะสั้นอายุไมเกิน 1 ป ซึ่งคํานึงถึงปริมาณพันธบัตรที่หมดอายุในเดือนนั้น ๆ โดยไมถูกตออายุดวย
3
มูลคาคงคางดังกลาวคํานวณมาจาก มูลคาพันธบัตร ธปท. อายุ 3 เดือน และ 6 เดือน ที่จะออกในเดือนกรกฎาคม 2019 หักลบดวย มูลคาพันธบัตร ธปท. อายุ 3
เดือน และ 6 เดือน ที่จะครบกําหนดอายุในเดือนกรกฎาคม
2
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จากตารางพบว่า ในเดื อ นเมษายน 2017 นัน้ ธปท. ได้ ล ดจํ า นวนพัน ธบัต รที่ ถูก ประมูล รายสัป ดาห์ ล งจนทํ าให้
ยอดคงค้ างของพันธบัตร ธปท. ระยะสันปรั
้ บลดลงตามไปด้ วย อย่างไรก็ตาม จากการคํานวณของอีไอซีการปรับลด
ปริ มาณพันธบัตรที่ออกในเดือนกรกฎาคม 2019 ไม่ได้ ทําให้ ยอดคงค้ างพันธบัตร ธปท. ระยะสันลดลง
้
เนื่องจาก ถึงแม้
ยอดประมูลพันธบัตรจะลดลง แต่ยอดประมูลยังมากกว่ายอดคงค้ างพันธบัตรที่หมดอายุ ส่งผลให้ ยอดพันธบัตรคงค้ าง
เพิ่มขึ ้น

ประสิทธิผลของมาตรการลดการออกพันธบัตรตอคาเงินบาท
มาตรการลดการออกพั นธบั ตรระยะสั้ นอาจชวยให การแข็งคาของเงินบาทชะลอลง แต ไม อาจทํ าให
้
อน
เงินบาทออนคาลงได หากย้ อนกลับไปดูในปี 2017 หลังจากที่ ธปท. ลดปริ มาณการออกพันธบัตรระยะสันในเดื

เมษายน พบว่า แม้ ยอดคงค้ างพันธบัตร ธปท. จะทยอยลดลงมาต่อเนื่อง แต่เงินบาทยังคงแข็งค่าขึ ้น (รูปที่ 4 ซ้ ายมือ)
ทังนี
้ เ้ งินบาทเริ่ มกลับมาอ่อนค่าลงในเดือนมีนาคม 2018 ซึ่งเป็ นระยะเวลาถึง 1 ปี หลังจากที่ ธปท. ได้ ประกาศใช้
มาตรการ อีกทัง้ การอ่อนค่านี ้ยังเกิดขึน้ หลังจากที่ยอดคงค้ างพันธบัตร ธปท. ระยะสันเริ
้ ่ มปรับตัวสูงขึน้ ไปบ้ างแล้ ว
อีไอซีพบว่า การแข็งค่าของเงินบาทในช่วงดังกล่าวขึ ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของดัชนีค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐเป็ นสําคัญ
(รู ปที่ 4 ขวามือ) ซึ่งช่วงที่เงินบาทกลับมาอ่อนค่านันเป็
้ นช่วงเดียวกันกับที่เงินดอลลาร์ สหรัฐโน้ มแข็งค่าขึ ้น โดยปั จจัย
หลักมาจากการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของ Fed ดังนันอาจกล่
้
าวได้ วา่ มาตรการลดการออกพันธบัตรในปี 2017
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทําให้ เงินบาทอ่อนค่าลงได้ แต่ทิศทางค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ หรื อขนาดดุลบัญชีเดินสะพัด
ไทย (ที่เป็ นตัวสะท้ อนความต้ องการเงินบาท) ก็เป็ นปั จจัยสําคัญที่สง่ ผลต่อทิศทางค่าเงินบาท (ดูรายละเอียดต่อในส่วน
มุมมองค่าเงินบาทไตรมาส 3 ปี 2019) อย่างไรก็ดี อีไอซีมองว่า มาตรการที่ช่วยลดปริ มาณเงินทุนเคลื่อนย้ ายที่เข้ ามา
เก็งกําไรค่าเงินบาทนี ้จะช่วย “ผ่อนหนักเป็ นเบา” โดยอาจชะลอการแข็งค่าของเงินบาทได้ บ้าง ซึ่งจะช่วยผู้สง่ ออกไทย
ที่ไม่มีอํานาจต่อรองทางราคาในตลาดโลก
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หากเงินบาทยังคงแข็งคาตอเนื่องอยางมีนัย การพิจารณาลดปริมาณการออกพันธบัตรเพิ่มเติมอาจ
เปนหนึ่งในเครื่องมือที่ ธปท. เลือกใชในการชะลอการแข็งคาของเงินบาท เงินบาทที่แข็งค่าขึ ้นกว่า 5%
นับจากต้ นปี และยังแข็งค่านําสกุลเงินอื่นในภูมิภาค อาจเป็ นแรงกดดันให้ ธปท. ต้ องพิจารณาออกมาตรการ
ควบคุมดูแลเงินทุนเคลือ่ นย้ ายที่ไหลเข้ ามาเป็ นจํานวนมาก ซึง่ การปรับลดปริ มาณพันธบัตร ธปท. ระยะสันก็
้ เป็ นหนึง่ ใน
มาตรการที่ ธปท. สามารถนํามาใช้ ได้ โดยอีไอซีมองว่า ธปท. จะดําเนินการให้ ยอดคงค้ างพันธบัตรระยะสันในตลาด
้
ลดลงอย่างมีนยั (เหมือนมาตรการในเดือนเมษายน ปี 2017) เพือ่ ให้ นกั ลงทุนต่างชาติซื ้อเก็งกําไรเงินบาทได้ ยากขึ ้น
ดังนันต้
้ องจับตามองปริ มาณการออกและยอดคงค้ างพันธบัตร ธปท. ในระยะต่อไปอย่างใกล้ ชิด

ผลกระทบของมาตรการ ตอตลาดพันธบัตรรัฐบาลไทย
มาตรการเมื่อป 2017 เปนหนึ่งในปจจัยที่ทําใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้นขณะนั้นตํ่า
กว าอั ตราดอกเบี้ ย นโยบาย หรื อที่ เรี ย กว า J-curve effect (รู ปที่ 2) หากย้ อนกลับไปดูผลกระทบของ
มาตรการลดการออกพันธบัตร ธปท. เมื่อปี 2017 พบว่า ความต้ องการซื ้อพันธบัตรของนักลงทุนขณะนันยั
้ งมีอยู่สงู
แต่ปริ มาณพันธบัตรที่ถกู นํามาประมูลมีน้อยลง จึงทําให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสันลดลงไปอยู
้
่ตํ่ากว่าอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบาย โดยสถานการณ์ J-curve นี ้เริ่ มเกิดขึ ้นในเดือนเมษายน 2017 หลังจากที่ ธปท. ลดการออกพันธบัตร
อายุ 3 และ 6 เดือน รวมกันถึง 20,000 ล้ านบาทต่อสัปดาห์ ทําให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 3 เดือน ปรับลดลง
มาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.40% ในเดือนเมษายน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 6 เดือน เฉลี่ยอยู่ที่ 1.43% ส่วนอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 1 ปี ในเดือนเมษายนยังทรงตัวที่ 1.51% เนื่องจาก ธปท. ไม่ได้ ปรับลดการออกพันธบัตร
อายุ 1 ปี ในรอบนัน้ (อัตราดอกเบี ้ยนโยบายในขณะนันอยู
้ ่ที่ 1.50%) อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ ธปท. คงปริ มาณ
การออกพันธบัตรในระดับตํ่านัน้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสันปรั
้ บลดลงต่อเนื่อง โดยอยู่ในระดับ
ตํ่าสุดในช่วงปลายไตรมาสแรกปี 2018 ซึ่งมีปัจจัยเสริ มมาจากคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของนักลงทุน
บางส่วน

มุมมองในระยะตอไป
อีไอซีมองวา หากในชวงครึ่งหลังของป ธปท. ลดปริมาณพันธบัตรระยะสั้นจนทําใหยอดคงคางลดลง
อยางมีนัย โอกาสเกิด J-curve effect น�าจะเพิ่มสูงขึ้น สําหรับผลกระทบตอคาเงินบาทนั้น มาตรการ
ลดการออกพันธบัตรระยะสั้นอาจชวยใหการแข็งคาของเงินบาทชะลอลง แตไมอาจทําใหเงินบาทออน
คาลงได
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โดยอีไอซีมองว่าปั จจัยหลักที่จะทําให้ เกิด J-curve effect ประกอบด้ วย
1. การคาดการณ์ของตลาดในการลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของ กนง.
2. การแข็งค่าขึ ้นของค่าเงินบาทอย่างมีนยั และต่อเนื่อง
3. การลดลงของยอดคงค้ างพันธบัตรพันธบัตรระยะสันจนทํ
้
าให้ ไม่เพียงพอต่อความต้ องการของตลาด
โดยอีไอซีประเมินว่า ในภาวะปั จจุบนั ปั จจัยที่ 1และ2 ได้ เริ่ มเกิดขึ ้นแล้ ว กล่าวคือเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้ มชะลอลง
ต่อเนื่องในปี นี ้อาจทําให้ ตลาดคาดการณ์ การลดดอกเบี ้ยนโยบายได้ ขณะที่ ความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนต่อเสถียรภาพ
ค่าเงินบาทและการส่งสัญญาณลดดอกเบี ้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) รวมถึงธนาคาร
กลางอื่ น ในภูมิ ภ าคจะเป็ นปั จจัยที่ ทํ า ให้ บ าทแข็งค่าต่อ ได้ ดังนัน้ หาก ธปท. ดํ าเนิ น มาตรการที่ ทํา ให้ ย อดคงค้ า ง
พันธบัตรระยะสันลดน้
้
อยลงอย่างมีนยั ก็อาจเป็ นปั จจัยเร่ งให้ เกิด J-curve ขึ ้นได้ สําหรับผลกระทบต่อค่าเงินบาทนัน้
อีไอซีมองว่า มาตรการนี ้จะยังมีผลจํากัด คล้ ายกับช่วงปี 2017-2018 ที่เคยมีการประกาศใช้

BOX : มาตรการดูแลคาเงินบาท
สรุปมาตรการดูแลคาเงินบาทของ ธปท. ที่เคยนํามาใช และมีโอกาสประกาศใช
มาตราการดูแลค่ าเงินบาท

ช่ วงเวลาที่เคยใช้

คาดกการณ์ ผลกระทบ

โอกาสถูกใช้

ห า ก ค ง ก า ร ป รั บ ล ด ใ น
ลัก ษณะเดี ย วกั บ ปี 2017
ทําให้ยอดคงค้างพัน ธบัตรในตลาดลดลง เม.ย. 2017 - พ.ค. 2018 โอก าสที่ จะเกิ ด ภ าวะ Jเพื่ อ ลดการเก็ ง กํ า ไรค่ า เงิ น บาทของนั ก
curve มีสงู แต่ไม่อาจทําให้
ลงทุนต่างชาติ
เงินบาทอ่อนค่าลงได้

มาตรการลดการออกพั น ธบั ต ร : ลด
ปริ มาณพันธบัตรระยะสันที
้ ่จะถูกประมูล

เงินทุนหรื อวัตถุประสงค์ตอ่ ธปท. ด้วย

อาจส่งผลข้ างเคี ย งต่อ บาง
ธุรกรรมที่ต้องการนําเงินเข้ า
มาลงทุ น ในระยะยาวด้ วย
ทําให้ เกิ ดความยากลําบาก
ใน ก ารจั ด position ก าร
ลงทุนหรื อดําเนินธุรกิจ

มาตรการเก็บภาษี ตราสารหนี จ้ ากนั ก
ลงทุ น ต่ า งชาติ : ภาครั ฐ จะจัด เก็ บ ภาษี
ยังไม่ถกู นํามาใช้ จริง
15% จากกํ าไรและดอกเบี ย้ ในพัน ธบัต รที่
ถื อ โดยนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ที่ เ ข้ ามาซื อ้

อาจทํ าให้ นั ก ลงทุ น ขาด
ค ว า ม เชื่ อ มั่ น ต่ อ ต ล า ด
การเงิ น ไทย และนํ า เงิ น ทุน
ออกจากตลาดอย่างรวดเร็ ว

เพิ่มความเข้ มงวดต่ อธุรกรรมที่นําเงิน
เข้ ามาในไทย : เป็ นมาตรการในลักษณะ
ป้องกันล่วงหน้ า อาทิ ธปท. อาจออกกฎให้
ยังไม่ถกู นํามาใช้ จริง
นักลงทุนที่ต้องการนําเงินเข้ ามาลงทุนใน
ตลาดการเงินไทยต้ องแจ้ งแหล่งที่มาของ
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พันธบัตรหรื อตราสารหนี ้ที่มีอายุตํ่ากว่า 1
ปี แต่อาจยกเว้ นให้ นกั ลงทุนต่างประเทศที่
ลงทุนอยูก่ ่อนแล้ ว
มาตรการดํ า รงเงิน สํ า รองเงิน นํ า เข้ า
(URR) : กําหนดให้ สถาบันการเงินที่รับซื ้อ
หรื อแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่างประเทศเป็ น
เงินบาทต้ องกันเงินสํารองไว้ จํานวน 30%
ของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว (ยกเว้ น
เงินตราต่างประเทศที่แลกเปลี่ยนเป็ นเงิน
บาทที่ได้ รับจากค่าสินค้ า บริ การ หรื อเงินที่
ได้ รับคืนจากการลงทุนในต่างประเทศ)
หมายถึง มีโอกาสถูกนํามาใช้ มากที่สดุ

ส่งผลเสียต่อราคาสินทรัพย์
ไทยอย่างรุนแรง

ธ.ค. 2006 - ก.พ. 2008
(แต่การบังคับใช้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ถกู
ยกเลิกทันทีหลัง
ประกาศใช้ ไปหนึง่ วัน)

ส่ ง ผ ล ก ระ ท บ ต่ อ ค ว า ม
เชื่อมัน่ ของนักลงทุน และทํา
ให้ มี เ งิ น ทุ น ไหลออกจาก
ตลาดหุ้นเป็ นจํานวนมาก

หมายถึง มีโอกาสถูกนํามาใช้ ปานกลาง

หมายถึง มีโอกาสถูกนํามาใช้ น้อยที่สดุ

ทําไมถึงตองลดการออกพันธบัตร ธปท. เพื่อหวังผลใหเงินบาทออน
เหตุผลที่ ธปท. ตองหันมาใชมาตรการที่เกี่ยวกับการควบคุมปริมาณการออกพันธบัตร ธปท. นั้นมีตน
ตอมาจาก มาตรการปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาทอื่น ๆ ที่ ธปท. ใชจํากัดการเก็งกําไรเงินบาท
โดยตรง ซึง่ มีด้วยกันทังหมด
้
4 มาตรการ คือ
1) มาตรการจํากัดการปลอยสภาพคลองเงินบาท : ห้ ามไม่ให้ สถาบันการเงินปล่อยสภาพคล่องเงินบาท
ให้ แก่นกั ลงทุนต่างชาติ (Non-resident: NR) เกินกว่า 600 ล้ านบาทต่อกลุม่ ในกรณีที่ไม่มี underlying asset
2) มาตรการดูแลเงินลงทุนนําเขา : จํากัดไม่ให้ สถาบันการเงินกู้ยืมเงินบาทจาก NR เกินกว่า 10 ล้ านบาท
ต่อกลุม่ ในกรณีที่ไม่มี underlying asset
3) มาตรการดู แลบั ญ ชี Non-resident Baht Account (NRBA) และบั ญ ชี Non-resident Baht

Account for Securities (NRBS) : จํากัดยอดคงค้ าง ณ สิ ้นวันในบัญชี NRBA และ NRBS ไม่ให้ เกิ น
ประเภทบัญชีละ 300 ล้ านบาทต่อราย NR และให้ สถาบันการเงินงดจ่ายดอกเบี ้ยแก่บญ
ั ชี NRBA และ NRBS
4) มาตรการดูแลธุรกรรม Non-Deliverable Forward (NDF) : ให้ สถาบันการเงินระงับการทําธุรกรรม
NDF อ้ างอิงเงินบาทกับ NR
จะเห็นว่า มาตรการข้ างต้ นลดทอนโอกาสเข้ ามาเก็งกําไรค่าเงินบาทของนักลงทุนลง โดยเฉพาะในกรณีที่ NR เก็งกําไร
จากการถือเงินบาทเพียงอย่างเดียว (ไม่มีสนิ ทรัพย์อื่นเป็ น underlying) ดังนันเพื
้ อ่ เลีย่ งมาตรการข้ างต้ น NR ที่จํากัดให้
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ถือเงินบาทได้ ไม่มาก NR จึงจําเป็ นต้ องซื ้อสินทรัพย์ไทยเพื่อใช้ เป็ นตัวกลางในการเก็งกําไรเงินบาท โดยสินทรัพย์ที่ NR
สามารถซื ้อได้ และมีความเสี่ยงตํ่าก็คือพันธบัตร ธปท. ซึ่งมีอายุ (maturity) สัน้ ดังนั้นการลดปริมาณการออก

พันธบัตรจึงเปนเครื่องมือที่ทําให NR ซื้อสินทรัพยไดยากขึ้นและอาจตองซื้อในราคาที่สูงขึ้น จึงอาจ
เปนการลดแรงจูงใจในการเก็งกําไรคาเงินบาทได

พันธบัตรไทยระยะยาว

ปรับลดคาดการณอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ป ลงมาอยูที่ 1.90-2.00% ณ สิ้นป
2019 (จากเดิม 2.6% -2.8% ) โดยมีสาเหตุหลักจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มี
โอกาสลดลงไดอีก จาก1) เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีแ นวโนมชะลอตัวตอเนื่อง 2) การคาดการณอัตรา
เงินเฟอของสหรัฐฯ ที่อาจลดลงไดอีก และ 3)การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ซึ่ง อีไอซีคาดวา
จะเกิดขึ้น 2 ครั้งในชวงครึ่งหลังของป 2019
สถานการณในชวงที่ผานมา
ในชวงตนไตรมาสที่สองพบวา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวยังทรงตัวในระดับสูงที่
ราว 2.43% ถึ ง 2.48% ซึ่ งเป นผลจากปริ มาณพั นธบัตรรั ฐบาลไทยและเงินเฟ อคาดการณ ที่เพิ่ มขึ้ น
กล่าวคือ
1)
2)

ยอดคงค้ างพัน ธบัต รรั ฐบาลไทยในเดื อน พฤษภาคม 2019 ขยายตัว 2.53%MOM ต่อเนื่ อ งจากเดื อ นก่อ นที่
1.08%MOM (รู ปที่ 5)
ตัวเลขอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปที่ออกมาในช่วงไตรมาสที่ 2 ปรับสูงขึ ้น ส่งผลให้ การคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้ อของไทย
ปรับเพิ่มขึ ้นมา โดยจากการสํารวจความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจในเดือนมีนาคม 2019 คาดการณ์
เงินเฟ้ อใน 1 ปี ข้ างหน้ าอยูท่ ี่ 1.5% เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อนที่ 1.3%

อย างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพั นธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาว อายุ 10 ป ปรับตั วลดลงต อเนื่องนั บ
ในชวงเดือน มิถุนายน ซึ่งเปนผลจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวที่ปรับลดลง
มากในชวงเวลาเดียวกัน (รูปที่ 6) โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงในช่วงที่ผา่ นมาเกิดจาก
1)
2)

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอลงชัดเจน สะท้ อนจากดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายชื ้อ (PMI) ของภาคการผลิตและ
บริ การ ในเดือนมิถนุ ายน 2019 อยูท่ ี่ 50.1 และ 50.7 ตามลําดับ ซึง่ ตํ่าสุดนับตังแต่
้ ปี 2016
สงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้าไม่ว่าจะเป็ นจีน เม็กซิโก ยุโรป อินเดีย และตุรกี ที่กลับมา
ปะทุอีกครัง้ ทําให้ ความเสีย่ งต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้น
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3)

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) เริ่ มส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี ้ยในระยะข้ างหน้ า อีกทังยั
้ งได้
ปรับคาดการณ์ อตั ราดอกเบี ้ยในระยะยาว (longer run rate) ลงมาอยู่ที่ 2.5% จาก 2.8% ในการประชุมเดือน
มีนาคม

นอกจากนี้ เงินทุนเคลื่อนยายที่ไหลเขาสูตลาดพันธบัตรไทยดังที่กลาวไปแลวนั้น ก็เปนอีกปจจัยที่กดดัน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวดวยเชนกัน โดย ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2019 อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี อยูท่ ี่ 1.98% ปรับลดลงจากไตรมาสก่อน 46 bps
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มุมมองในระยะตอไป
อีไอซี ปรับลดคาดการณอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ป ลงมาอยูที่ 1.90-2.00% ณ
สิ้นป 2019 (จากเดิม 2.6%-2.8% ) โดยมีสาเหตุหลักจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่
มีโอกาสลดลงไดอีก โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ มีแนวโน้ มปรับลดลงได้ อีก จาก
1) เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีแนวโนมชะลอตัวตอเนื่อง แม้ ลา่ สุดการเจรจาการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะ
มีข้อตกลงที่จะไม่ขึ ้นกําแพงภาษี สําหรับสินค้ านําเข้ าที่เหลือจากจีน (มูลค่าประมาณ 3แสนล้ านดอลลาร์
สหรัฐ) แต่กําแพงภาษี ที่อตั รา 25% บนสินค้ านําเข้ าจากจีนมูลค่า 2.5 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ยังคงมีผลอยู่
ต่อไป ซึ่งอีไอซีคาดว่า ผลของกําแพงภาษี ดงั กล่าวจะยังคงส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจจริ งต่อเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ จีน และโลกต่อไปในช่วงที่เหลือของปี 2019
2) คาดการณอัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ ที่อาจลดลงไดอีก โดยคาดการณ์ อตั ราเงินเฟ้ อ (สะท้ อนจาก
5y5y break-even inflation) ณ เดือนมิถนุ ายนอยู่ที่ 1.84% ปรับลดลงจากค่าเฉลี่ยปี 2018 ที่ 2.16% (รู ปที่
7) นอกจากนี ้ Fed ยังได้ ปรับตัวเลขประมาณการอัตราเงินเฟ้ อปี 2019 ลงจาก 1.8% ลงมาอยู่ที่ 1.5% อีก
ด้ วย
3) อีไอซีมองวา Fed อาจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้งในปนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (yield curve) ปรับลดลงตาม เนื่องจากตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ณ ขณะนี ้ยัง
ไม่ได้ สะท้ อนมุมมองที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอลงและ Fed จะลดดอกเบี ้ยนโยบายอย่างครบถ้ วน (fully
price-in)
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สําหรับปจจัยภายในประเทศที่อาจกดดันใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับลดลงมาจาก
แนวโนมเศรษฐกิจไทยที่คาดวาจะชะลอลง ซึ่งมาจากภาคการส่งออกที่อีไอซีคาดว่าจะหดตัวถึง 1.6% ในปี นี ้ และ
ความล่าช้ าในการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี 2020 ที่อาจบัน่ ทอนการลงทุนภาครัฐและส่งผลเสียต่อความเชื่อมัน่
การลงทุนภาคเอกชน โดยอีไอซีประเมินว่า อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2019 จะขยายตัวที่ 3.1% ซึง่ ตํ่ากว่า
ที่ตลาดคาดไว้ ที่ 3.5% ทังนี
้ ้อีไอซีมองว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวจะปรับลดลงไม่เท่าสหรัฐฯ
เนื่องจากคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้ อของสหรัฐฯ ปรับลดลงมากกว่า

คาเงินบาท

คาดแรงกดดันของการแข็งคาของเงินบาทมีอยูตอเนื่องในชวงครึ่งหลังของป โดยอีไอซีประเมินวา แม
เศรษฐกิจไทยจะมีแ นวโนมชะลอตัวลงจากการหดตัวของภาคสงออกและการชะลอตัวของการทองเที่ยว
แตการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยยังคงอยูในระดับสูง เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ซึ่งจะ
ยังทําใหสถานการณเปน regional safe haven ของเงินบาทไทยยังคงมีอยูตอ บวกกับสัญญาณการ
ลดดอกเบี้ยนโยบายจาก Fed และธนาคารกลางอื่น ๆ ในภูมิภาค จะทําใหแ รงกดดันคาเงินบาทแข็งคา
ยังคงมีอยูตอไป ไอซีปรับประมาณการเงินบาท ณ สิ้นป 2019 แข็งคาขึ้นมาอยูที่ 30-31 ตอดอลลาร
สหรัฐ (จากเดิม 31-32)
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สถานการณในชวงที่ผานมา
เงินบาทเทียบดอลลารสหรัฐในเดือนเมษายนยังออนคาลงตอเนื่องจากปลายไตรมาสกอน เปนผลจาก
ดัชนีคาเงินดอลลารสหรัฐที่แข็งคาขึ้น และเงินทุนไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทย (รูปที่ 8) กล่าวคือ
1) ในช่วงต้ นไตรมาสสอง ท่าทีของ Fed ยังไม่ dovish เท่าธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักอื่น โดยในช่วง
ดังกล่าว แม้ Fed จะสื่อสารถึงแนวโน้ มชะลอการขึ ้นดอกเบี ้ย (patient approach) แต่ธนาคารกลางประเทศ
เศรษฐกิจหลักอื่น ๆ ได้ สอื่ สารถึงแนวโน้ มการดําเนินนโยบายที่ผอ่ นคลาย (dovish) กว่า (รูปที่ 9 ซ้ าย )
2) เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ มการชะลอตัวลงและมีปัจจัยเสีย่ งด้ านตํ่าเพิ่มขึ ้น สะท้ อนจากดัชนี PMI ภาคการผลิตของ
โลกที่ชะลอลง (รูปที่ 9 ขวา ) เงินดอลลาร์ สหรัฐจึงปรับแข็งค่าขึ ้นในช่วงดังกล่าว เพราะมีสถานะเป็ น countercyclical (คือ ดอลลาร์ มกั จะแข็งค่าในช่วงที่เศรษฐกิจโลกชะลอหรื อหดตัว)
3) ตังแต่
้ ต้นปี ถึงเดือนเมษายน 2019 เงินทุนไหลออกจากตลาดเงินไทยรวม 7.9 พันล้ านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผล
จากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ทําให้ นกั ลงทุนรอดูสถานการณ์ในการจัดตังรั้ ฐบาลชุดใหม่
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เงิ น บาทเที ย บดอลลาร ส หรั ฐ แข็ ง ค าขึ้ น หลั ง สงครามการค ากลั บ มาปะทุ อี ก ครั้ ง ในช ว งต น เดื อ น
พฤษภาคม และดัชนีคาเงินดอลลารสหรัฐออนคาลงหลัง Fed สงสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในการประชุมเดือน (รูปที่ 10 ซ้ าย ) เงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2019 อยูท่ ี่ 30.64 แข็งค่าขึ ้น
ถึง 3.57% จากไตรมาสก่อน ซึง่ เป็ นผลจาก
1)

2)

สงครามการค้ าที่กลับมาปะทุอีกครัง้ ในช่วงต้ นเดือนพฤษภาคม ทําให้ เงินทุนเคลือ่ นย้ ายไหลเข้ าตลาดเงินไทย
จํานวนมาก เนื่องจากเงินบาทมีสถานะเป็ นสินทรัพย์ปลอดภัย เพราะดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูงถึง 9.3%
ต่อ GDP (ไตรมาสแรก ) และสัด ส่ว นเงิ น ทุน สํ ารองต่ อ หนี ต้ ่ างประเทศระยะสัน้ สูงถึ ง 3.3 เท่า (มี น าคม 19)
นอกจากนี ้ เงินบาทที่แข็งค่าขึ ้นยังสอดคล้ องกับสินทรัพย์ปลอดภัยอื่น เช่น ค่าเงินเยน และราคาทองคําอีก
ด้ วย (รูปที่ 10 ขวา )
หลังจากที่ Fed ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายในช่วงต้ นเดือนมิถนุ ายน ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ
ก็ออ่ นค่าลงมา ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2019 อยูท่ ี่ 96.77 อ่อนค่าขึ ้นถึง 0.53% จากไตรมาสก่อน จึงเป็ นอีกปั จจัย
ที่สนับสนุนให้ เงินบาทแข็งค่าขึ ้นอย่างรวดเร็ วในช่วงปลายไตรมาสสอง
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มุมมองในระยะตอไป
อีไอซีปรับประมาณการเงินบาท ณ สิ้นป 2019 แข็งคาขึ้นมาอยูที่ 30-31 ตอดอลลารสหรัฐ (จากเดิม
31-32)โดยเป็ นผลจาก
1)

เงินดอลลารสหรัฐมีแนวโนมออนคาลงเทียบกับไตรมาสกอน จากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชะลอและ
Fed ที่มีทาที dovish กวาธนาคารกลางอื่น : อีไอซีประเมินว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้ มชะลอตัวลง
จนทําให้ Fed อาจต้ องลดดอกเบีย้ นโยบายในช่วงครึ่ งหลังของปี นอกจากนี ้ ตลาดยังมีมุมมองว่า Fed จะ
สามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินได้ มากกว่าธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักอื่นที่สว่ นใหญ่มีอตั รา
้ นดอลลาร์ สหรัฐจะอ่อนค่าลงจากไตรมาสก่อน
ดอกเบี ้ยนโยบายอยู่ในระดับตํ่า (effective lower bound) ดังนันเงิ
ได้ เงินบาทจึงยังมีแนวโน้ มแข็งค่า

2)

ความต องการเงินบาทในระดั บสูงจากดุลบัญ ชีเดินสะพั ดที่เกินดุลมาก : อีไอซีได้ ทําการศึก ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างค่าเงินบาทและดุลบัญชีเดินสะพัดไทยพบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ
เงินบาทมักแข็งค่าขึ ้นในเวลาที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลมากขึ ้น (รู ปที่ 11) โดยอีไอซีประเมินว่ามูลค่าดุล
บัญชีเดินสะพัดในปี 2019 จะขยายตัวจากปี ก่อน เนื่องจากดุลการค้ าไทยที่ยงั เกินดุลต่อไปได้ (แม้ การส่งออ
อกจะติดลบ (-1.6%) แต่การนําเข้ าติดลบมากกว่า (-2.7%) ) และดุลการบริ การที่ยงั คงเกินดุล (แม้ มีการปรับ
ประมาณการจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ ชะลอตัวลงจากประมาณการเดิมที่ 6.3% เป็ น 4.8% แต่ยงั คง
ขยายตัวได้ ) ทัง้ นีอ้ ีไอซีคาดว่ามูลค่าดุลบัญ ชีเดินสะพัด ณ สิ ้นปี 2019 จะอยู่ 34.1 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ขยายตัวจากสิ ้ปี ก่อนที่ 32.4 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
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3)

ธนาคารกลางของประเทศอื่นในภูมิภาคปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงทําใหเงินบาทแข็งคาขึ้นโดย
เปรียบเทียบ : ในปี 2018 Fed ได้ ปรับขึ ้นดอกเบี ้ยนโยบายถึง 4 ครัง้ (100 bps) ส่งผลให้ ค่าเงินของประเทศ
ภูมิภาคอ่อนค่าลงเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐค่อนข้ างมาก ธนาคารกลางเหล่านัน้ จึงจําเป็ นต้ องปรับขึ ้นอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบายตาม Fed เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไว้ อย่างไรก็ดี แรงกดดันให้ เงินอ่อนค่ามีน้อยลง
ในปี นี ้ ทําให้ ธนาคารกลางของประเทศในภูมิภาคสามารถลดดอกเบีย้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้ จึงเป็ นแรง
กดดันให้ เงินบาทแข็งค่าขึ ้นโดยเปรี ยบเทียบ (รูปที่ 12)

อีไอซีมองมองวา เงินบาทน�าจะไมแข็งคาเกินกวา 30 บาทตอดอลลารสหรัฐ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่
ชะลอจะชวยพยุงใหดอลลารไมออนคาลงมาก อีไอซีประเมินว่าเงินดอลลาร์ สหรัฐน่าจะไม่อ่อนค่าลงจากระดับ
ปั จจุบนั มากนัก เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้ มชะลอตัวต่อเนื่องจะทําให้ มคี วามต้ องการถือเงินดอลลาร์ สหรัฐที่เป็ น
สินทรัพย์ ปลอดภัยอยู่ โดยอีไอซีพบความสัมพันธ์ ระหว่างดัชนีค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐและดัชนี PMI โลก คือ ในช่วงที่
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงหรื อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย เงินดอลลาร์ สหรัฐมักจะแข็งค่าขึ ้น (รูป 13)
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ความเสี่ยงที่จะทําใหเงินบาทแข็งคากวาคาด คือ การที่ ธปท. ยังตองเผชิญกับความทาทายในการพยุง
คาเงินบาทไมใหแข็งคาอยางรวดเร็ว หลังจากไทยมีความเสี่ยงที่จะถูกจัดเปน currency manipulator
เพิ่มขึ้น จากรายงาน “Macroeconomics and FX Policy of Major Trading Partners” ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
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ไทยได้ เข้ าไปอยูใ่ นรายชื่อประเทศคูค่ ้ าสําคัญ (major trading partners) เนื่องจากมีมลู ค่าการค้ ากับสหรัฐฯ ในปี 2018
เกิน 4 หมื่นล้ านดอลลาร์ แต่ไทยยังไม่ได้ เข้ าไปอยู่ในรายชื่อประเทศที่สหรัฐฯ จับตามอง (Monitoring list) ซึง่ มีเงือนไข
ที่ต้องเข้ า 2 เกณฑ์จากทังหมด
้
3 เกณฑ์คือ
•
•
•

มียอดเกินดุลการค้ ากับสหรัฐฯ รวมตังแต่
้ 2 หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรัฐขึ ้นไปในรอบ 1 ปี
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2% ต่อ GDP ในรอบ 1 ปี
มีเงินทุนสํารองระหว่างประเทศต่อ GDP สูงกว่า 2% และธนาคารกลางแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 6
เดือนขึ ้นไปจาก 12 เดือน

อีไอซีมองวา ในระยะตอไป ธปท. อาจดูแลคาเงินบาทไดจํากัด จึงทําใหเงินบาทอาจเผชิญความเสี่ยงใน
การแข็งคาไดมากขึ้น โดยถึงแม้ ว่าในปั จจุบนั ไทยจะเข้ าข่ายเพียงเกณฑ์ดุลบัญชีเดินสะพัด อย่างไรก็ดี ยังมีความ

เสี่ย งที่ ไทยอาจเข้ าเกณฑ์ แรกได้ (ด้ านดุลการค้ า) เนื่องจากล่าสุด ไทยเกิ น ดุล การค้ ากับสหรัฐฯ ถึง 1.9 หมื่ นล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ ในรอบ 4 ไตรมาสที่ผ่านมา ดังนันในช่
้ วงที่เหลือของปี ธปท. อาจไม่สามารถเข้ าดูแลเสถียรภาพค่าเงิน
บาทได้ มากนัก จึงเป็ นความเสีย่ งที่ทําให้ เงินบาทจะยังแข็งค่าได้ ตอ่ เนื่อง
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