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Inverted Yield Curve สำคัญอย่ำงไรในโลกกำรลงทุน
ในโลกของการลงทุน ณ ปั จจุบนั คาว่า “Inverted Yield Curve” ถูกพูดถึงเป็ นอย่างมาก โดยสิ่งที่นกั ลงทุนมักได้ ยินคือ หาก Inverted Yield Curve เกิดขึ ้น
แล้ ว จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ ้น บทความนี ้จะอธิบายความหมายของ Inverted Yield Curve และหากเกิด Inverted Yield Curve ขึ ้นมาแล้ ว จะเกิด
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ ้นโดยทันทีหรือไม่ เพื่อให้ นกั ลงทุนสามารถปรับพอร์ ตรับมือได้ อย่างทันท่วงที

ภาวะ Inverted Yield Curve (IYC)
คือภาวะที่อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรระยะยาวอยู่ต่ากว่ า
พันธบัตรระยะสั้น ซึ่งถ้ ามีการติด
ลบเป็ นระยะเวลานานและมีส่วน
ต่ างที่มากขึ้น มักจะส่ งสัญญานการ
เกิดเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งจะเกิดขึ้น
หลังการเกิดสัญญานครั้ งแรกใน
ระยะเวลาเฉลี่ย 14 เดือน

Inverted Yield Curve (IYC) คืออะไร?
สภาวะที่อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวมีอตั ราผลตอบแทนตา่ กว่าพันธบัตรระยะ ซึง่ โดยปกติแล้ วพันธบัตรระยะยาวควรให้ ผ ลตอบแทนที่สงู
กว่าพันธบัตรระยะสันเพราะมี
้
ระยะเวลาที่นกั ลงทุนต้ องถือครองที่นานกว่าจึงต้ องมีผลตอบแทนที่สงู ขึ ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยง ดังนันการที
้
พ่ นั ธบัตรระยะสันให้
้
อัตราผลตอบแทนที่สงู กว่าระยะยาวถือเป็ นเหตุการณ์ไม่ปกติ ซึง่ ส่วนต่างของพันธบัตรที่นกั วิเคราะห์มกั ใช้ ในการดูจะมีทงพั
ั ้ นธบัตรอายุ 3 เดือน เทียบกับ 10
ปี หรือที่นิยมมากที่สดุ คือพันธบัตรอายุ 2 ปี เทียบกับ 10 ปี
สาเหตุของการเกิด Inverted Yield Curve (IYC)
การจะเกิดภาวะ IYC ถ้ าสังเกตุจากการเคลือ่ นไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในอดีตเกิดขึ ้น 2 กรณี คือ 1.อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
ระยะสันปรั
้ บตัวสูงขึ ้นเร็วซึง่ เกิดในช่วงที่เศรษฐกิจร้ อนแรง เงินเฟ้อเร่งตัวสูง ทาให้ ต้องการมีการขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายอย่างรวดเร็ วซึง่ เป็ นเหตุที่เรียกว่า
Over tightening ซึง่ สุดท้ ายทาให้ เศรษฐกิจเกิดการหยุดชะงัก กรณีที่ 2.อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาวปรับตัวลงมา ซึง่ จะเป็ นช่วงที่นกั ลงทุนกลัว
ความเสี่ยงและคาดการณ์วา่ จะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ ้นในอนาคต ส่งผลให้ ความต้ องการลงทุนตราสารหนี ้ซึง่ เป็ นสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสูงขึ ้น โดย
ความต้ องการพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ ้นรวดเร็วเพื่อล็อคผลตอบแทนที่สงู ไว้ ก่อนเพราะเชื่อว่าอัตราดอกเบี ้ยจะลดลงในอนาคต จึงส่ง ผลให้ อตั ราผลตอบแทน
พันธบัตรระยะยาวปรับลดลงมาต่ากว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสันในที
้ ส่ ดุ
หาก Inverted Yield Curve เกิดขึน้ แล้ วจะส่ งผลให้ เกิดภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยขึน้ เลยหรือไม่ ?
จากการศึกษาของ JP Morgan โดยใช้ ข้อมูลตังแต่
้ ปี 1968 พบว่า
เมื่อ IYC เริ่มเกิดขึ ้น จะใช้ เวลามากกว่า 1 ปี จึงจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
โดยระยะเวลาที่สนที
ั ้ ่สดุ คือ 7 เดือน และมากที่สดุ คือ 19 เดือน ดังนันจะเห็
้
นว่า
ข้ อมูลอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอาจจะมีความผันผวนได้ ตลอดเวลาซึ่ง
ที่มา: Morgan Stanley
อาจจะเกิดจากหลายปั จจัย การที่จะยืนยันว่าสัญญาน IYC ครัง้ นันตามมาด้
้
วย
Recession จริงๆ จะต้ องใช้ ระยะเวลาพอสมควรเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจนันจะช้
้ ากว่า เช่นข้ อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP กว่าจะออกมาก็ต้องรอ
เป็ นรายไตรมาส ดังนันถ้
้ าจะให้ การส่งสัญญานของ IYC นันถู
้ กต้ องควรจะเห็นการเกิดการติดลบที่มากขึ ้นเป็ นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อยืนยันว่าเกิดปั ญหา
ในเศรษฐกิจจริงๆ (ในอดีตส่วนต่างติดลบเฉลี่ย 0.5%)
ซึง่ ณ ปั จจุบนั มีการเกิด IYC ชัว่ ขณะในระหว่างวัน จึงยังมองว่าเป็ นการเร็วไปที่จะบอกว่าเศรษฐกิจจะถดถอยในช่วง 1 ปี ข้ างหน้ า ทังนี
้ ้มีความเป็ นไปได้ ที่วา่
ในอนาคตหากทางธนาคารกลางสหรัฐฯหรือเฟดมีการลดอัตราดอกเบี ้ยลงอีก ก็จะส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสันมี
้ การปรับตัวลงมาตามดอก
เบี ้ยนโยบาย นอกจากนี ้นักวิชาการก็มีการออกมาให้ ความเห็นว่าในช่วงตังแต่
้ วิกฤตเศรษฐกิจปี 2008 ที่มีนโยบายกดดอกเบี ้ยต่าและการทา QE มีผลให้ อตั รา
ผลตอบแทนพันธบัตรมีความบิดเพี ้ยนไป และที่สาคัญคือเครื่องมือนี ้เป็ นที่สนใจอย่างมากในช่วงหลัง ซึง่ จะทาให้ หลายๆ ฝ่ ายให้ ความสาคัญต่อสภาพ
เศรษฐกิจและหาทางหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ้ Morgan Stanley ยังพบว่า IYC ในอดีต ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัว
สูงขึ ้นได้ โดยดัชนี S&P 500 สามารถปรับเพิ่มขึ ้นต่อไปอีกประมาณ 2 ปี สร้ างผลตอบแทนได้ สงู ถึงประมาณ 40% นับตังแต่
้ วนั แรกทีเ่ กิด Inverted Yield
Curve ขึ ้น ดังนันนั
้ กลงทุนยังไม่ต้องตื่นตระหนกจนเกินไปแต่ก็ให้ เพิ่มความระมัดระวังและควรเน้ นการกระจายการลงทุนมากขึ ้นหลังจากนี ้
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยฝ่ายธนบดี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ข้อมูล และบทความ รวมถึงการแสดงความเห็นทั้งหลายที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทาบนพื้นฐานแหล่งข้อมูลที่เปิดเผย
และพิจารณาแล้วว่าน่าเชื่อถือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จ าเป็นต้อ งแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นค าเสนอหรือค าชี้ชวนให้
ลงทุน และจัดทาขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเท่านั้น ห้ามมิให้นาไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด ทั้งนี้ "ธนาคาร" ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิด ขึ้นโดยตรง
หรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

