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การตอบสนองของตลาดการเงินไทย
ที่มีตอการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
The Response of Thai Financial Market to Target Fed Funds Rates Announcement
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษาถึงการตอบสนองของตลาดการเงินไทยที่มีตอการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Target Fed Funds Rate) โดยใชอัตราดอกเบี้ยลวงหนา Fed Funds Future ซึ่งใน
ตลาดการเงิ น ไทยที่ ศึ ก ษานี้ ประกอบไปด ว ยตลาดเงิ น กู ยื ม ระหว า งธนาคาร ตลาดอั ต ราแลกเปลี่ ย น ตลาด
หลักทรัพย และตลาดพันธบัตร
ผลการศึกษาพบวา อัตราดอกเบี้ยกูยืมขามคืนระหวางธนาคาร ดัชนีหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทุกอายุการไถถอนมีการตอบสนองอยางมากอยางมีนัยสําคัญตอการ
ประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ไมเปนไปตามคาดการณ ในขณะที่ อัตราดอกเบี้ยกูยืมขามคืนระหวางธนาคาร
อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรบางอายุการไถ
ถอนเทานั้นที่มีการปรับตัวตอบสนองเพียงเล็กนอยตอการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เปนไปตามคาดการณ
ในดานความผันผวนนั้นพบวาการตอบสนองในตลาดการเงินไทยมีขนาดการตอบสนองตอการประกาศ
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ไมเปนไปตามคาดการณมากกวาการประกาศที่เปนไปตามคาดการณ โดยหากการ
ประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายไมเปนไปตามที่ตลาดคาดการณจะสงผลใหอัตราดอกเบี้ยกูยืมขามคืนระหวาง
ธนาคาร และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีความผันผวนลดลง แตถาหากการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนไป
ตามที่ตลาดคาดการณจะสงผลใหตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและตลาดพันธบัตรมีความผันผวนมากขึ้น
คําสําคัญ : อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา อัตราดอกเบี้ยลวงหนาสหรัฐฯ ความผันผวน

ABSTRACT
This research aims to study the responses of Thai financial markets to Target Fed Funds Rates
announcement by using Fed Funds Future Rate. Thai financial market include overnight interbank
market, foreign exchange market, stock market and bond market.
We find the responses of interbank-overnight rate, SET Index and bond rate every maturities to
unanticipated changes in target fed funds rate are large and statistical significant, while anticipated
changes in target fed funds rate have little effect on interbank-overnight rate, exchange rate and some
maturity of bond rate.
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In addition, we find volatility of financial markets have larger response to unanticipated changes
than anticipate. Anticipate changes in target fed funds rate increase volatility in exchange rate and
bond rate, while unanticipated changes in target fed funds rate decrease volatility in interbankovernight rate and bond rate.
Keywords : Target Fed Funds Rate, Fed Funds Future, volatility
E-mail : parichart_23@hotmail.com

คํานํา
ในการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve) นั้น มีวัตถุประสงค
เหมือนกับธนาคารกลางสวนใหญในโลกนั่นคือการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเครื่องมือที่ Fed ใชใน
การดําเนินนโยบายการเงินคืออัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Target Fed Funds Rate) เพื่อสงสัญญาณทิศทางของ
นโยบายการเงิน โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ในทุกครั้งที่ FOMC จะมีการ
ประชุม นักวิเคราะหและนักลงทุนทั่วโลกใหความสนใจตอการประกาศเปนอยางมาก โดยจะมีการจับตาดูอยาง
ใกลชิดถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate เพราะการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไม
เพียงแตจะสงผลตอเศรษฐกิจสหรัฐฯ เองเทานั้น แตยังสงผลถึงเศรษฐกิจโลกอีกดวย เนื่องจากกวาครึ่งประเทศใน
โลกใชเงินสกุลดอลลารเปนทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศ อีกทั้งเงินสกุลดอลลารเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนิน
ธุรกรรมระหวางประเทศมากที่สุดในโลก รวมทั้งขนาดเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีขนาดใหญ และการเปนศูนยกลาง
ของโลกธุรกิจการเงิน ทําใหสหรัฐฯ ถูกมองวาเปนประเทศใหญที่มีอิทธิพลตอเศรษฐกิจโลก ดังนั้นทิศทางการ
เคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate จึงเปรียบเสมือนเครื่องชี้วัดวาอัตราดอกเบี้ยของโลกจะเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางใด สงผลใหเกิดแรงกดดันตอตลาดการเงินทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศเล็กอยางประเทศไทย
สิ่งที่นาสนใจคือ ความผันผวนทางการเงินที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ Fed ประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดย
ความผันผวนหมายถึงภาวะที่ราคาสินทรัพยมีการเปลี่ยนแปลงคาขึ้นลงไมแนนอน เปนการแสดงถึงความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากความไมแนนอนของระดับราคาและผลตอบแทนจากการถือสินทรัพยดังกลาว การที่ระบบเศรษฐกิจ
มีความผันผวนเกิดขึ้น ในดานหนึ่งอาจแสดงวาตลาดมีการใชขอมูลขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ แตในอีกดาน
หนึ่งถาตลาดมีความผันผวนมากเกินไปก็แสดงใหเห็นถึงความไมมีเสถียรภาพของตลาดการเงินอันเนื่องจากความ
เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสงผลเสียตอระบบการเงินรวมถึงภาคเศรษฐกิจจริงและระบบเศรษฐกิจในทายที่สุด จึงเปนสิ่ง
ที่นาสนใจวาในชวงเวลาที่มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed นั้นสงผลกระทบตอความผันผวนในตลาด
การเงินของประเทศไทยอยางไร
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตอบสนองของตลาดการเงินที่มีตอการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
Federal Reserve เริ่มตนจากการศึกษาผลกระทบที่มีตอประเทศอเมริกาเอง แลวจึงขยายการศึกษาตอไปยัง
ผลกระทบในประเทศตางๆทั่วโลก เชน ประเทศในแถบยุโรป ละตินอเมริกา ออสเตรเลียและเอเชีย
เริ่มตนดวยงานวิจัยการศึกษาผลกระทบที่มีตอระดับราคาและอัตราผลตอบแทนในประเทศอเมริกาพบวามี
ผูศึกษาคือ Cook and Hahn (1989), Roley and Sellon (1995), Kuttner (2001) และ Demiralp และJorda
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(2004) ผลการศึกษาพบวาตลาดอัตราดอกเบี้ยอเมริกาตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ Target Fed Funds Rate
ในทุกอายุการไถถอน แตจะตอบสนองในอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นมาก แลวจะคอยลดลงในอัตราดอกเบี้ยระยะยาว
สําหรับงานที่ศึกษาผลกระทบที่มีตอระดับราคาและอัตราผลตอบแทนที่มีตอประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ได
ทําการศึกษาโดย Ehrmann and Fratzscher (2006), Monticini And Giacomo (2005) Berument Ceylan
and Olgun (2007) และ Wongswan (2005) พบวาการดําเนินนโยบายการเงินของ Fed สามารถสงผานไปยัง
ตลาดหุน อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น และอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลก และการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ไมได
คาดการณมีผลกระทบตอตลาดการเงินในตางประเทศมากกวาอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เปนไปตามคาดการณ
สําหรับการศึกษาผลกระทบตอความผันผวนนั้น พบวางานที่ศึกษาผลจากการประกาศตอความผันผวนใน
ตลาดการเงินของอเมริกา ไดแก Lee (2002,2006) และAnderson (2007) พบวาการดําเนินนโยบายการเงินของ
Fed สงผลให ตลาดการเงินมีความผันผวนตอบสนองตออัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ไมไดเปนไปตามคาดการณ
มากกวาที่เปนไปตามคาดการณ โดยอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นมีความผันผวนมากกวา และจะผันผวนนอยลงในอัตรา
ดอกเบี้ยระยะยาวกวา
และงานที่ศึกษาผลจากการประกาศตอความผันผวนในตลาดการเงินของประเทศอื่นๆทั่วโลก ซึ่งศึกษาโดย
Ehrmann and Fratzscher (2003), Kim and Nguyen (2008), Guidi (2008) และ Bredin D., Gavin C.
and O'Reilly G. (2005) พบวาตลาดการเงินในตางประเทศมีการตอบสนองตอนโยบายการเงินของ FED โดย
ตลาดการเงินมีความผันผวนสนองตอบตออัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ไมไดคาดการณ ซึ่งตลาดจะมีความผันผวนนอย
ในรอบ ๆ วันที่จะประกาศ แตจะผันผวนมากในวันที่ประกาศ และขนาดความผันผวนขึ้นอยูกับการคาดการณ ถา
ผลจากการประกาศไมเปนไปตามคาดการณสูงอัตราผลตอบแทนจะมีความผันผวนมาก
สําหรับงานที่ศึกษาในประเทศไทยที่ผานมาไมเคยมีการวัดการคาดการณและไมไดคาดการณของตลาด
สวนใหญเนนศึกษาตลาดเงินระยะสั้น ซึ่งยังขาดการศึกษาในตลาดพันธบัตร อัตราแลกเปลี่ยน และขาดการศึกษา
เรื่องความผันผวนซึ่งเปนประเด็นสําคัญ งานศึกษานี้จึงสนใจศึกษาการตอบสนองของตลาดการเงินไทยที่มีตอการ
ประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ ทั้งในระดับ ขนาด ทิศทางและความผันผวน เพื่อเปนแนวทาง
ในการวางแผนปองกัน และกําหนดกลยุทธในการลงทุนในตลาดการเงินไดอยางถูกตอง ซึ่งเปนการชวยลดความ
เสี่ยงและความเสียหายจากการลงทุน และเปนการชวยเพิ่มความมีเสถียรภาพใหกับภาคการเงินไทยไดอีกดวย

วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการตอบสนองในระดับ (level) ของราคาและอัตราผลตอบแทนในตลาดการเงินไทยที่มีตอ
การประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
2. เพื่อศึกษาความผันผวน (volatility) ของราคาและอัตราผลตอบแทนในตลาดการเงินไทยที่มีตอการ
ประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาในครั้งนี้มีขอบเขตในการศึกษาคือ ศึกษาการตอบสนองของราคาและอัตราผลตอบแทนในตลาด
การเงินไทยที่มีตอการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ซึ่งประกอบดวย อัตราดอกเบี้ยกูยืมขามคืนระหวาง
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ธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร) ดัชนีหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอัตราดอกเบี้ย
พันธบัตรรัฐบาล ตั้งแต 1 เดือน – 12 ป และตัวแปรอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่ใชคือ Target Fed Funds Rates, Spotmonth และ One-Month Fed Funds Future โดยศึกษาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2542 จนถึงเดือนสิงหาคม 2551
สําหรับวิธีการศึกษามีขั้นตอนหลักที่สําคัญ คือ การประมาณการคาดการณจากอัตราดอกเบี้ยลวงหนา Fed
Fund Future และการนําผลการประมาณการณการคาดการณดังกลาวมาทดสอบการตอบสนองในตลาดการเงินไทย
ในสวนของการประมาณการคาดการณจากอัตราดอกเบี้ยลวงหนา Fed Fund Future จะใช Spot-Month
Fed Fund Future ณ วัน t เดือน s ( f so,t ) เพื่อแยกอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เกิดจากการคาดการณ ( Δ ~rt e )
และไมคาดการณ ( Δ ~rt u ) ออกจากกัน โดยที่ ( Δ ~rt ) คือการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ประกาศจริง
และ m คือจํานวนวันในเดือนนั้น สามารถอธิบายดวยสมการที่ (1) และ (2) ดังนี้
m
( f so.t − f s0,t −1 )
(1)
Δ~
rt u =
−
m
t
e
u
~
~
~
(2)
Δ rt = Δ rt − Δ rt
ภายใตสมมติฐานที่วา ณ วัน t-1 ซึ่งเปนวันกอนหนาวันประกาศหนึ่งวัน ตลาดจะมีการคาดการณตออัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย สงผลใหอัตราดอกเบี้ยลวงหนา Fed Funds Future ปรับตัว ณ ระดับที่ตลาดคาดการณไว จน
เมื่อถึงวัน t ซึ่งเปนวันที่ Fed ประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายจริง ทายที่สุดตลาดอัตราดอกเบี้ยลวงหนาก็จะมีการ
ปรับตัวอีกครั้ง ซึ่งสงผลให Fed Funds Future ณ วัน t ปรับตัวจนเทากับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ประกาศจริง
ดังนั้นสวนตางของอัตราดอกเบี้ยลวงหนา Fed Funds Future ณ วันประกาศกับวันกอนประกาศอัตราดอกเบี้ย
นโยบายจึงหมายถึงสวนที่ตลาดไมไดคาดการณเอาไว ดังสมการ (1) และอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เปนไปตาม
คาดการณ จึงสามารถคํานวณไดจาก ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ประกาศจริงกับอัตรา
ดอกเบี้ยที่ไมไดการคาดการณ ดังสมการ (2)
การทดสอบการตอบสนองของตลาดการเงินไทยที่มีตอการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed จะ
ทดสอบผานแบบจําลอง EGARCH (1,1) ที่พัฒนามาจาก Lee (2006) โดยมีสมการคาเฉลี่ย (Mean Equation) และ
สมการความแปรปรวน (Variance Equation) ของราคาและอัตราผลตอบแทนสินทรัพย ดังนี้
Δ R t = γ 1Δ ~
rt e + γ 2 Δ ~
rt u + ε t
(3)
⎛ ε
ln( h t ) = ω + α ⎜ t − 1
⎜ h
t −1
⎝

⎛
⎞
⎟ + β ln( h ) + θ ⎜ ε t − 1 −
t −1
⎜ h
⎟
t −1
⎠
⎝

2 ⎞⎟
+ ϕ 1Δ ~
rt e + ϕ 2 Δ r t u
π ⎟
⎠

(4)

ในสวนของสมการที่ (3) ทางขวามือประกอบดวยตัวแปรผลการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เปนไป
ตามคาดการณ และไมไดคาดการณตามสมการที่ (1) และ (2) ทางด านซ ายมื อจะเปน อัตราผลตอบแทนในวัน ที่
ประกาศเทียบกับวันกอนหนาวันประกาศ ซึ่งประกอบไปดวย อัตราดอกเบี้ยกูยืมขามคืนระหวางธนาคาร อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ดัชนีหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร
รัฐบาล ในสวนของสมการที่ (4) แสดงความผันผวนที่มีจากการประกาศวามีผลตอความผันผวนอยางไร แต
เนื่องจากเวลาของสหรัฐฯและประเทศไทยไมตรงกัน โดยประเทศไทยมีเวลาเร็วกวาประมาณ 12ชั่วโมง ในขณะที่
Fed ประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเปนเวลาประมาณ 2:15 p.m. Eastern Time Zone ในขณะเดียวกันใน
ประเทศไทยจึ งเป นเวลาประมาณ 2.15 น. ของอี กวั นหนึ่ งในประเทศไทย ดั งนั้ นการใช ระดั บราคาและอั ตรา
ผลตอบแทนในตลาดการเงินในประเทศไทยจะใชราคาของวันถัดมา (t+1)

1396

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

ผลการทดลองและวิธีจารณ
ผลการประมาณการณการคาดการณจากอัตราดอกเบี้ยลวงหนา Fed Funds Future พบวาชวงเวลาใน
การศึกษาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2542 จนถึงเดือนสิงหาคม 2551 Fed มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ทั้งหมด 75 ครั้ง เมื่อมองในภาพรวมแลวสวนใหญตลาดอัตราดอกเบี้ยลวงหนา มีการคาดการณถึงทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงไดคอนขางแมนยํา ซึ่งสอดคลองกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ประกาศจริง ถึงแมวาขนาดของการ
เปลี่ยนแปลงจะผิดพลาดไปจากคาการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ประกาศจริงก็ตาม
จากการทดสอบการตอบสนองของระดับราคาและอัตราผลตอบแทนพบวาอัตราดอกเบี้ยกูยืมระหวาง
ธนาคารมีการตอบสนองเปนไปในทิศทางเดียวกันและมีขนาดการตอบสนองตอผลจากการประกาศอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ตลาดไมคาดการณมากกวาที่คาดการณ แตในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีการตอบสนองตอผลการประกาศ
ที่เปนไปตามที่คาดการณเทานั้น โดยมีทิศทางการตอบสนองเปนไปในทิศทางเดียวกันคือหาก Fed ประกาศเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะสงผลใหอัตราแลกเปลี่ยนบาท/ดอลลารออนคาลง ในตลาดหลักทรัพยตอบสนองตอการ
ประกาศที่ไมเปนไปตามคาดการณและมีทิศทางตรงกันขาม และสําหรับตลาดพันธบัตรนั้นพบวามีการตอบสนอง
เปนไปในทิศทางเดียวกันและมีขนาดการตอบสนองต อผลจากการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ตลาดไม
คาดการณในทุกอายุการไถถอน แตมีการตอบสนองตอผลจากการประกาศที่เปนไปตามคาดการณบาง ใน
พันธบัตรบางอายุการไถถอนระยะสั้นและกลาง ดังแสดงในตารางที่ 1
ในการทดสอบความผันผวนนั้น พบวาในตลาดเงินกูยืมระหวางธนาคารมีความผันผวนลดลงสนองตอบตอ
ผลจากการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ตลาดไมคาดการณ แตตลาดหลักทรัพยไมมีความผันผวนตอบสนอง
ในขณะที่ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมากขึ้นสนองตอบตอผลการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เปนไป
ตามคาดการณ และตลาดพั นธบัตรสวนใหญทั้ งในระยะสั้ น กลาง ยาว มี ความผันผวนลดลงเมื่อ ผลจากการ
ประกาศไมเปนไปตามที่คาดการณ ยกเวนพันธบัตรอายุ 6 เดือนที่มีความผันผวนเพิ่มขึ้น แตถาผลจากการประกาศ
เปนไปตามที่ตลาดคาดการณจะสงผลใหพันธบัตรอายุการไถถอน 1 เดือน 1ป 4 ป 5 ป และ 12 ป มีความผันผวน
เพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงผลการตอบสนองของตลาดการเงิน ตามสมการระดับอัตราผลตอบแทน (Mean Equation)
ตลาดการเงิน
ตลาดเงินกูยมื ระหวางธนาคาร
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ตลาดหลักทรัพย
ตลาดพันธบัตรระยะสัน้
1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
1 ป
ตลาดพันธบัตรระยะกลาง
2 ป

การตอบสนองตอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย Fed
เปนไปตามคาดการณ (expected) ไมเปนไปตามคาดการณ (surprise)
0.1068 (0.0000)***
0.2891 (0.000)***
0.0024 (0.0000)***
0.0004 (0.5211)
-0.0076 (0.1793)
-0.0239 (0.0651)*
0.0097 (0.0681)*
0.0088 (0.2645)
0.0105 (0.5308)
0.0263 (0.0000)***

0.0478 (0.0153)**
0.0580 (0.0000)***
0.1791 (0.0000)***
0.0707 (0.0001)***

-0.0029 (0.6769)

0.0574 (0.0043)***
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ตลาดการเงิน
3 ป
4 ป
5 ป
ตลาดพันธบัตรระยะยาว
7 ป
8 ป
10 ป
12 ป

การตอบสนองตอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย Fed
เปนไปตามคาดการณ (expected) ไมเปนไปตามคาดการณ (surprise)
0.0220 (0.1290)
0.1255 (0.0151)**
0.0297 (0.0243)**
0.1291 (0.0089)***
0.0037 (0.8531)
0.2509 (0.0000)***
0.0359 (0.2318)
0.0216 (0.4144)
0.0025 (0.9343)
0.0140 (0.0000)***

0.2245 (0.0005)***
0.2243 (0.0017)***
0.1852 (0.0153)**
0.1654 (0.0007)***

ตารางที่ 2 แสดงความผันผวนของตลาดการเงินตามสมการความแปรปรวน (Variance Equation)
ตลาดการเงิน

ความผันผวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยนโยบาย Fed
เปนไปตามคาดการณ (expected) ไมเปนไปตามคาดการณ (surprise)
0.0010(0.9128)
-0.0477 (0.0013)***
0.0111(0.0013)***
0.0015 (0.8687)
-0.0046 (0.2055)
0.0002 (0.9854)

ตลาดเงินกูยมื ระหวางธนาคาร
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ตลาดหลักทรัพย
ตลาดพันธบัตรระยะสัน้
1 เดือน
0.0340 (0.0286)**
-0.0435 (0.0272)**
3 เดือน
0.0101 (0.2998)
-0.0283 (0.0199)**
6 เดือน
-0.0045 (0.6192)
0.0878 (0.0000)***
1 ป
0.0332 (0.0000)***
-0.0709 (0.0000)***
ตลาดพันธบัตรระยะกลาง
2 ป
-0.0030 (0.5999)
-0.0155 (0.2160)
3 ป
0.0014 (0.7027)
-0.0374 (0.0131)**
4 ป
0.0117 (0.0000)***
-0.0664 (0.0006)***
5 ป
0.0048 (0.0426)**
-0.0227 (0.0736)*
ตลาดพันธบัตรระยะยาว
7 ป
-0.0098 (0.4041)
-0.0158 (0.0353)**
8 ป
0.0036 (0.3986)
-0.0232 (0.0025)***
10 ป
0.0048 (0.5084)
-0.0304 (0.0175)**
12 ป
0.0075 (0.0026)***
-0.0278 (0.0050)***
หมายเหตุ *,** และ *** แทนการมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90 95 และ 99% ตามลําดับ

จากผลที่แสดงไวนั้น พบวาการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed สงผลใหตลาดการเงินไทยมีการ
ปรับตัวตอบสนอง โดยเฉพาะผลจากการประกาศที่ไมเปนไปตามที่ตลาดคาดการณที่สงผลใหทุกตลาดมีการ
ตอบสนองและมี ข นาดการตอบสนองที่ ม ากกว า ผลการประกาศที่ เ ป น ไปตามคาดการณ ยกเว น ตลาดอั ต รา
แลกเปลี่ยนที่มีการตอบสนองตอนโยบายการเงินที่เปนไปตามคาดการณ จะเห็นไดวาในตลาดเงินกูยืมระหวาง
ธนาคารมีการตอบสนองสูงที่สุดในตลาดการเงินไทย เปนไปตามทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยเสมอภาค เนื่องจากธนาคาร
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พาณิชยจําเปนตองมีการปรับตัวกูยืมเงินกันระหวางธนาคารเพื่อรักษาสภาพคลองและเงินสํารองระหวางวันของ
ธนาคาร และสุ ด ท า ยในตลาดพั น ธบั ต รที่ มี ก ารตอบสนองในทุ ก อายุ ก ารไถ ถ อน แต สิ่ ง ที่ น า สนใจคื อ ผลการ
ตอบสนองคอนขางชัดเจนในพันธบัตรระยะกลาง 5 ป และ ระยะยาวทุกอายุการไถถอน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลจาก
การประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ของ Fed สงผลไปยังตลาดพันธบัตรระยะยาวซึ่งสามารถสงผานไปยังภาค
เศรษฐกิจจริงของไทยได
ในสวนของความผันผวนที่ทดสอบไดจากแบบจําลองนั้น พบวาโดยภาพรวมแลวถา Fed ประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายที่เปนไปตามที่คาดการณจะสงผลใหตลาดการเงินมีความผันผวนมากขึ้น ซึ่งอธิบายไดวาในกรณี
นี้นักเก็งกําไรสามารถคาดการณตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินในภาพรวมไดจึงมีการเขาดําเนินการ
เก็งกําไรในตลาดจึงสงผลใหตลาดมีความผันผวนมากขึ้น ในทางตรงกันขามถา Fed ประกาศอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ไมเปนไปตามคาดการณสงผลใหตลาดการเงินมีความผันผวนลดลงอาจเกิดจากการที่นักเก็งกําไรยังไม
คอยมั่นใจถึงการเคลื่อนไหวในตลาด จึงยังไมเขามาดําเนินการเก็งกําไรในตลาดจึงสงผลใหความผันผวนลดลง

สรุปผลและเสนอแนะ
สรุปผล
จากงานวิจัยนี้พบวาการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed สงผลตอตลาดการเงินไทยใหเกิดการปรับตัว
ตอบสนองตอเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับราคาและความผันผวน ซึ่งประกอบไปดวยตลาดเงินกูยืมระหวางธนาคาร
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดหลักทรัพย และตลาดพันธบัตรอยางมีนัยสําคัญ และเมื่อแยกผลจากการประกาศ
ออกเปนการประกาศที่เปนไปตามตลาดคาดการณและไมเปนไปตามคาดการณ ผลจากการประกาศทั้งสองแบบ
สงผลใหตลาดมีการตอบสนองที่ไมเทาเทียมกัน โดยพบวาตลาดจะมีการตอบสนองตอการประกาศอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ไมเปนไปตามคาดการณในขนาดที่มากกวาการประกาศที่เปนไปตามคาดการณทั้งในดานระดับและ
ความผันผวน โดยในดานระดับนั้นในทุกตลาดยกเวนตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีการตอบสนองอยางมากตอการ
ประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ไมเปนไปตามคาดการณ ในขณะที่หากการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนไป
ตามคาดการณ จะมีเพียงอัตราดอกเบี้ยกูยืมขามคืนระหวางธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยน และพันธบัตรบางอายุการ
ไถถอนเทานั้นที่มีการปรับตัวตอบสนองเพียงเล็กนอย ในดานความผันผวนนั้นพบวาหากการประกาศอัตราดอกเบี้ย
นโยบายเปนไปตามที่ตลาดคาดการณจะสงผลใหตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและตลาดพันธบัตรมีความผันผวนมากขึ้น
แตถาหากการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายไมเปนไปตามที่ตลาดคาดการณจะสงผลใหตลาดเงินกูยืมระหวาง
ธนาคาร และตลาดพันธบัตรมีความผันผวนลดลง
ขอเสนอแนะ
ภาคการเงินควรมีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อชวยลดความเสี่ยงทางการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะการลดความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน การใหมีตลาดอัตราดอกเบี้ยลวงหนา เปนตน เพื่อเปนการ
ปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเปนปจจัยสําคัญที่นอกจาก
จะมีผลตอการไหลเขาไหลออกของเงินทุนตางประเทศซึ่งสงผลกระทบเชื่อมโยงตอไปในทุกตลาดของภาคการเงิน
แลว อีกทั้งยังกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศอีกดวย
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