คาอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง
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ชื่อตาราง

อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate:
THOR) และอัตราดอกเบีย้ THOR Average

ความถีข
่ องข้อมูล ความล่าช้าและ
กาหนดเวลาเผยแพร่

ความถี่ รายวัน
ความล่าช้า กาหนดเวลาเผยแพร่ ทุกวันทาการเวลา 17.00 น. สาหรับ THOR และทุกวันทาการเวลา
09.30 น. สาหรับ THOR Average

หลักวิธีทางสถิติ
 หลักการ นิยาม และการจัดกลุม
่
 ความครอบคลุม
 การบันทึกข้อมูลและมาตรฐาน
บัญชีทเี่ กีย่ วข้อง
 ลักษณะของข้อมูลและวิธีการ
จัดเก็บ
 วิธีประมวลผลข้อมูล

อัตราดอกเบีย้ อ้างอิง THOR หมายถึง อัตราดอกเบีย้ ทีค
่ านวณจากธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร
ภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างคูค
่ า้ ทีเ่ ป็ นธนาคาร
อัตราดอกเบีย้ THOR Average หมายถึงอัตราดอกเบีย้ ทีค
่ านวณจากการนาอัตราดอกเบีย้
อ้างอิง THOR มาคานวณแบบคิดทบจากข้อมูลย้อนหลัง (compound setting in arrears)
ในระยะ (tenor) 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน
อัตราดอกเบีย้ อ้างอิง THOR คานวณจากข้อมูลอัตราดอกเบีย้ ค่าเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักด้วยปริมาณ
ธุรกรรม (Volume-Weighted Average) ของธุรกรรมในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชน
ระยะข้ามคืนทีเ่ ข้าข่ายเป็ น Qualified Transaction
ธุรกรรมทีเ่ ข้าเงือ
่ นไขในการนามาคานวณ (Qualified Transaction) จะต้องเข้าเงือ่ นไข
ทัง้ หมดดังต่อไปนี้
1. เป็ นธุรกรรมทีม
่ ค
ี ส
ู่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝั่งเป็ นธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ
2. เป็ นธุรกรรมระยะข้ามคืนทีม
่ ก
ี ารตกลงและชาระราคาในวันนัน
้ ๆ โดยการตกลง
เกิดขึ้นระหว่างเวลา 7.00 น. ถึง 16.00 น. รวมถึงธุรกรรมทีร่ ายงานมายัง
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 16.30 น.
้ ไป
3. เป็ นธุรกรรมทีม
่ ข
ี นาดตัง้ แต่ 100 ล้านบาทขึน
ในกรณีทีไ่ ม่มี Qualified Transaction จะเผยแพร่โดยใช้คา่ อัตราดอกเบีย้ อ้างอิง THOR
ของวันทาการก่อนหน้าปรับด้วยการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ อ้างอิงระยะสัน
้ ตลาด
กรุงเทพ (BIBOR) ระยะข้ามคืนในวันเดียวกันจาก BIBOR ของวันทาการก่อนหน้า หรือ
อธิบายโดยสมการ ดังนี้ THORT = THORT-1 + (BIBORT – BIBORT-1)
อัตราดอกเบีย้ อ้างอิง THOR Average คานวณตามสูตรการคานวณ ดังนี้

โดย:
t

คือ

วันเผยแพร่ขอ
้ มูล THOR Average

THORi

คือ

อัตราดอกเบีย้ THOR ในวันทาการ i

i

คือ

วันทาการ (business day) แต่ละวันในช่วงเวลาทีค
่ านวณ

dc

คือ

จานวนวันปฏิทน
ิ (calendar day) ในช่วงเวลา 1 เดือน,
3 เดือน และ 6 เดือน โดยนับจานวนวันย้อนหลังแบบวันชนวัน
จาก t ไปยังวันเริ่มต้นคานวณ และปรับวันเริม
่ ต้นคานวณทีต
่ รง
กับวันหยุดด้วยวิธี modified preceding (ในกรณีทเี่ มือ่ นับ
แบบวันชนวันแล้ว วันเริ่มต้นคานวณตรงกับวันหยุด ให้เลือ
่ นวัน
เริ่มต้นคานวณไปเป็ นวันทาการก่อนหน้า แต่หากเลือ
่ นแล้วทา
ให้วน
ั เริ่มต้นคานวณข้ามไปเป็ นเดือนก่อน ให้เลือ
่ นวันเริ่มต้น
คานวณเป็ นวันทาการถัดไปแทน)

ai

คือ

จานวนวันปฏิทน
ิ (calendar day) ทีใ่ ช้ THORi (เช่นกรณี i
คือวันศุกร์ THORi จะใช้สาหรับวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์
รวม 3 วัน ดังนัน
้ ai จะเท่ากับ 3)
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THOR และ THOR Average แสดงค่าเป็ นทศนิยม 5 ตาแหน่ ง
แหล่งทีม
่ าของข้อมูล

1. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2. ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง

สือ
่ ทีใ่ ช้ในการเผยแพร่

เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?repo
rtID=945&language=th )

การปรับปรุงข้อมูล

THOR: ปรับตามข้อมูลจริง ณ เวลา 09.30 น. ของวันทาการถัดไป หากการคานวณใหม่
้ ไป
ส่งผลให้ THOR เปลีย่ นแปลงจากทีเ่ ผยแพร่ไปแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ 1 basis point ขึน
THOR Average: ไม่มก
ี ารปรับข้อมูล
ทีมโครงสร้างพื้นฐานตลาดการเงิน
ฝ่ ายตลาดการเงิน
โทร 0-2283-5130
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