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Figure 1: 2Y-3M US Bond Yield Spread 

 
Source: Bisnews 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เหตุการณ์ Inverted Yield Curve ท าให้นักลงทุนวิตกกังวลว่าจะเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ ในช่วงปลายสปัดาห์ผ่านมาเกิดเหตกุารณ์ Inverted yield curve โดย
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ 2 ปี ลดลงมาต ่ากว่าอตัราผลตอบแทน 3 เดือน 
สง่ผลให้ตลาดหุ้นต่างประเทศปรับตวัลงแรงทัว่โลก เนื่องจากนกัลงทนุวิตกกงัวล
ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเพราะตามสถิติในอดีตพบเหตุการณ์ Inverted yield 
curve ในปี 2543 ก่อนฟองสบู่ดอทคอมแตก  และ ในปี 2550 ก็ก่อนวิกฤต 
Subprime อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาสว่นต่างอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
สหรัฐ 10 ปี เทียบกับ 2 ปีพบว่ายังเป็นบวกอยู่ ชีใ้ห้เห็นว่าเหตุการณ์ Inverted 
Yield Curve ดงักลา่วนา่จะเป็นเพียงความผนัผวนในระยะสัน้ 

เหตุการณ์ Inverted Yield Curve อาจเกิดจากการปรับลดงบดุลของ FED 
มากกว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  หลงัจากการประชุม 
FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐหรือ FED เมื่อวนัที่ 20 มี.ค.62 มีการแถลงข่าวว่า 
FED จะปรับลดขนาดงบดลุหรือดึงเงิน QE ออกจากระบบถึงเดือน ก.ย.62 ท าให้
หลงัจากเดือน ก.ย. 62 FED ต้องน าเงิน 30,000 ล้านดอลลาร์ที่เคยดึงออกไปจาก
ระบบไปลงทนุซือ้พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐแทน ท าให้มีแรงซือ้เข้ามาในทกุช่วงอายุ
สง่ผลให้ท าให้ราคาพนัธบตัรสหรัฐปรับตวัขึน้และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ
ลดต ่าลง อยา่งไรก็ตามอตัราผลผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐระยะสัน้อาย ุ1-6 เดือน
จะขึน้อยูก่บัอตัราดอกเบีย้นโยบายมากกวา่จึงปรับลงน้อยกวา่ท าให้เกิดเหตกุารณ์ 
Inverted Yield Curve ซึ่งอาจสะท้อนให้ว่าดอกเบีย้นโยบายของสหรัฐฯ ใน
ปัจจบุนัอยูส่งูเกินไป 

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับลดลงจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นไทย 
การเกิด Inverted Yield Curve ชีใ้ห้เห็นว่า FED มีแนวโน้มที่จะยุติการปรับขึน้
ดอกเบีย้นโยบายและอาจปรับลดดอกเบีย้นโยบายลงในอนาคต ท าให้เกิดการเก็ง
ก าไรทัง้ในตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้ น เพราะการปรับลดดอกเบีย้จะช่วยให้
ต้นทุนการเงินของบริษัทต่างๆ ลดลง สง่ผลบวกต่อตลาดหุ้นทัว่โลกรวมถึงตลาด
หุ้นไทยหรือ SET  

Earnings Yield Gap  ในปัจจุบันที่  3.4% ใกล้เคียงกับระดับ 4.0% ซึ่ งเป็น
ระดับที่น่าสนใจลงทุนในมุมมองของนักลงทุนต่างชาติ ทัง้นี ้Earnings Yield 
Gap  ค านวณจากส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้ น ไทยเทียบกับ
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี หากผลตอบแทนของตลาดหุ้น (ซึ่ง
ค านวณจาก 1/ PE Ratio ของ SET Index) สงูกวา่ผลตอบแทนพนัธบตัรมากพอจะ
ท าให้มีเงินทนุไหลออกจากตลาดพนัธบตัรมาลงทนุในตลาดหุ้น ผลตอบแทนจาก
พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐที่มีแนวโน้มลดลงจะผลให้ Earnings Yield Gap  ปรับตวัดี
ขึน้และอาจส่งผลบวกให้กระแสเงินลงทุนต่างชาติหรือ Fund flow ไหลกลบัมา
ลงทนุในกลุม่ประเทศ Emerging Market รวมถึงไทยได้  

 

 

 

US Bond Yield ที่ลดลงจะส่งผลบวกต่อ SET 
 

► เรามองว่าเหตุการณ์ Inverted Yield Curve ในช่วงปลายสปัดาห์ที่ผ่านมา 
อาจเกิดจากการปรับลดงบดุลของ FED มากกว่าเป็นการสง่สญัญาณว่าจะ
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 

► ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับลดลงจะสง่ผลดีตอ่ตลาดหุ้นไทย ใน 
2 ประเด็น ได้แก่ (1) แนวโน้มการปรับลดดอกเบีย้จะช่วยให้ต้นทุนการเงิน
ของบริษัทตา่งๆ ลดลง และ (2) ผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยดนูา่สนใจมาก
ขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนจากการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ 
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Figure 2: SET Index and Earnings Yield Gap with US 10 Year Bond Yield 

 

Source: Bisnews, AWS Research 

 

Figure 3: 10-2 Year US Bond Yield Spread 

 

Source: Bisnews, AWS Research 

 

  



          

  

CG Report 
 

รายงานนีจ้ดัท าโดยฝ่ายวิจยั บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั เพื่อใช้ภายในบริษัทเท่านัน้ บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ข้อมลูที่อ้างอิงในรายงานนีไ้ด้มาจากสว่นวิจยัพืน้ฐานท่ีผู้จดัท าได้พิจารณาแล้วว่า
เชื่อถือได้ ซึง่ทศันะต่างๆ ในรายงานนีอ้ิงอยู่บนพืน้ฐานและการวิเคราะห์ข้อมลูดังกลา่ว อย่างไรก็ตาม ผู้จดัท าไม่อาจยืนยนัถงึข้อเท็จจริงหรือรับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วได้และทัศนะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึงอาจไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงและใช้ดุลยพิ นิจในการพิจารณา ความคิดเห็นและค าแนะน าที่ปรากใในรายงานนีเ้ป็น
ความเห็นสว่นตวัของนักวิเคราะห์ ซึง่บริษัทไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจงึไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อมจากการใช้รายงานนี ้การลงทุนในหลกัทรัพย์มีความเสีย่ง นักลงทนุควรท า
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลกัษณะของหลกัทรัพย์แต่ละประเภทและควรศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์และข้อมลูอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตดัสนิใจซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR)  

 
รายงานการประเมินการก ากบัดแูลกิจการ (CGR) 
การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเร่ือง
การก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) นีเ้ป็นการด าเนินการตามนโยบายของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดลกัทรัพย์ โดยการส ารวจของ IOD 
เป็นการส ารวจ และประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณะ และเป็นข้อมลู
ทีผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถเข้าถึงได้ ดงันัน้ ผลส ารวจดงักลา่วจึงเป็นการน าเสนอในมมุมอง
ของบคุคลภายนอก โดยไมไ่ด้เป็นการประเมินการปใิบตัิ และมิได้มีการใช้ข้อมลูภายใน
ในการประเมิน อนึง่ ผลการส ารวจดงักลา่ว เป็นผลการส ารวจ ณ วนัท่ีปรากใในรายงาน
การก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการส ารวจจึงอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ภายหลงัวันดังกล่าว ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด มิได้
ยืนยนัหรือรับรองถึงความถกูต้องของผลส ารวจดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
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ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator  

 การเปิดเผยการประเมินดชันีชีว้ดัความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress 
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดท าโดยสถาบันที่เก่ียวข้องซึ่งมีการเปิดเผยโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์นี ้เป็นการด าเนินการตามนโยบาย และตามแผนพัฒนาความยั่งยืนส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนโดยผลการประเมินดงักลา่ว สถาบนัที่เก่ียวข้องอาศยัข้อมลูที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบใุนแบบแสดง
ข้อมลูเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึง่อ้างอิงข้อมลูมาจากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี แบบ (56-1) รายงานประจ าปี แบบ(56-2) หรือ
ในเอกสารหรือรายงานอื่นที่เก่ียวข้องของบริษัทจดทะเบียนนัน้ แล้วแต่กรณี ดงันัน้  ผลการประเมินดงักลา่วจึงเป็นการน าเสนอในมมุมองของ
สถาบนัท่ีเก่ียวข้องซึ่งเป็นบคุคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปใิบตัิของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้
ใช้ข้อมลูภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากใในผลการประเมินเท่านัน้  ดงันัน้ ผลการประเมินจึงอาจ
เปลีย่นแปลงได้ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือรับรองความถกูต้องครบถ้วนของผลประเมินดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 


