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กลยุทธ์การลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ กนง. น่าจะยังมีผลทางบวกต่อ SET Index ไปอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็
ตามจากนี้ไปยังมีหลายปัจจัยที่ต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โคโรนาไวรัส การเมิองในประเทศที่
ร้อนแรงขึ้น รวมถึงการปรับลดประมาณการกําไรบริษัทจดทะเบียนที่กําลังเกิดขึ้น วันนี้แนะนําปรับ
พอร์ตโดยขาย BCH ออก และนําเงินเข้าลงทุนใน PTTEP หุ้น Top Picks เลือก KKP (FV@B79.50),
MCS (FV@B 14.20) และ PTTEP (FV@B 170)

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ ้นแรงต่อเนื่องเป็ นวันที่ 2 จากทีป่ ระเทศจีนประกาศว่า ค้ นพบวัคซีนรักษาไวรัส
โคโรนา รวมถึงการประชุม กนง. เมือ่ วานนี ้ มีมติเอกฉันท์ลดดอกเบี ้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 1% ระดับตํ่า
เป็ นประวัติการณ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย จึงทําให้ ตลาดปิ ดตัวที่ระดับ 1534.14 จุด เพิ่มขึ ้น 14.76 จุด
หรื อ +0.97% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 6.74 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ค้ าปลีกได้ แก่
CPALL(+1.43%) BEAUTY(+15.79%) HMPRO(+2.74%) กลุม่ อสังหาฯเช่น AMATA(+4.24%)
CPN(+3.36%) LH(+3.24%) WHA(+5.59%) และกลุม่ สือ่ สาร ADVANC(+0.96%) JAS(+1.35%)
INTUCH(+1.35%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่เช่น AOT(+3.18%) BDMS(+2.00%) และ MTC(+3.05%) เป็ น
ต้ น
การประชุม กนง. วานนี ้มีมติเอกฉันท์ให้ ปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลง 0.25% มาอยูท่ ี่ 1% ซึง่ ตํ่าสุดเป็ น
ประวัติการณ์ ซึง่ เป็ นไปตามที่ฝ่ายวิจยั คาดหมาย ผลจากการปรับลดอัตราดอกเบี ้คาดว่าจะสร้ างแรงกดดัน
ต่อหุ้นในกลุม่ ธนาคารพาณิชย์โดยล่าสุด KBANK ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี ้ย MRR ลง 0.25% มาอยูท่ ี่
6.62% ส่วนเงินฝากปรับลดลงในอัตราที่น้อยกว่าและเป็ นการปรับเฉพาะ เงินฝากออมทรัพย์ของนิติบคุ คล
และเงินฝากประจํา เท่านัน้ เชื่อว่าน่าจะเห็นธนาคารพาณิชย์แห่งอื่นทยอยปรับลดอัตราดอกเบี ้ยตามมา
นักวิเคราะห์ประเมินต้ องปรับลดประมาณการกําไรกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ลงเฉลี่ยราว 5% จากประมาณการ
เดิม แต่อย่างไรก็ตามยังมีกลุม่ ที่ได้ ประโยชน์จากอัตราดอกเบี ้ยที่ลดลง เช่นกลุม่ สถาบันการเงินที่มีพอร์ ต
เช่าซื ้อ ซึง่ เป็ นการปล่อยกู้อตั ราดอกเบี ้ยคงที่ ทําให้ ฐานรายได้ ยงั อยู่ที่ระดับสูง แต่ต้นทุนการระดมเงินทุนถูก
ลง หุ้นเด่นเช่น MTC , KKP เป็ นต้ น ถัดมาเป็ นกลุม่ อสังหาริ มทรัพย์ เนื่องจากดอกเบี ้ยที่ลดลงน่าจะทําให้
คุณภาพของ Backlog ที่มีอยู่ราว 3.3 แสนล้ านบาทดีขึ ้น โดยน่าจะสามารถโอนกรรมสิทธ์ให้ ลกู ค้ าได้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น หุ้นเด่น PSH, LH และ AP นอกจากนี ้ในเชิงกลยุทธ์การลงทุน เชื่อว่าน่าจะเห็นการ
เคลื่อนย้ ายเม็ดเงินลงทุนเข้ าสูห่ ้ นุ ทีใ่ ห้ ผลตอบแทนจากเงินปั นผลสูง (High Dividend Yield) ซึง่ มีกระจาย
ตัวในหลายกลุม่ อุตสาหกรรม รวมถึง กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานและ REIT ในอีกด้ านหนึง่ ดอกเบี ้ยที่
ลดลงน่าจะมีสว่ นทําให้ เงินบาทไม่กลับมาแข็งค่าใหม่ หรื ออาจอ่อนตัวลงไป ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ หุ้นส่งออก
อย่าง TU และ CPF ส่วนประเด็นอื่นที่น่าสนใจได้ แก่ราคานํ ้ามัน ซึง่ พบว่าดีดตัวสูงขึ ้น บนความคาดหวังเชิง
บวกเรื่ อง การแก้ ปัญหาการแพร่ระบาดของโคโลนาไวรัส ดีตอ่ หุ้นในกลุม่ นํ ้ามันอย่าง PTTEP วันนี ้ฝ่ ายวิจยั
แนะนําปรับพอร์ ตอีกรอบโดย ขายหุ้น BCH ซึง่ ไม่สามารถ Perform ได้ ดีอย่างที่คาดออกด้ วยนํ ้าหนัก 10%
และใส่ห้ นุ PTTEP เข้ าไปแทนด้ วยนํ ้าหนักเท่ากัน หุ้น Top Picks เลือก PTTEP, KPP และ MCS
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ตลาดหุ้นโลก Rebound จากปัจจัยบวกระยะสั้น
Fund Flow ในระยะสันไหลออกจากสิ
้
นทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้ าสูส่ ินทรัพย์เสี่ยง หนุนตลาดหุ้นทัว่ โลกปรับ
เพิ่มขึ ้นต่อ และราคานํ ้ามันดิบฟื น้ ตัวแรง Brent พลิกกลับมาฟื น้ ตัวแรง 2.5%, Dubai 3.1% ดีตอ่ หุ้น
พลังงาน PTT, PTTEP แม้ EIA จะรายงานสต็อกนํ ้ามันดิบปรับเพิ่มขึ ้นติดต่อกัน 2 สัปดาห์ และเพิ่ม 3.3
ล้ านบาร์ เรลมากกว่าตลาดคาด 2.8 ล้ านบาร์ เรล
ทังนี
้ ้เกิดจากความคาดหวังเชิงบวกหลังมีขา่ ว
นักวิทยาศาสตร์ ชนนํ
ั ้ าของจีน จากมหาวิทยาลัย เจ้ อเจียง ค้ นพบยาต้ านไวรัสโคโรน่าที่มีประสิทธิภาพ
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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่ ่าเชื ่อถื อ อย่างไรก็ดี บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่สามารถทีจ่ ะยื นยันหรื อรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิ เคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทําขึ้น
โดยอ้างอิ งหลักเกณฑ์ ทางวิ ชาการเกี ่ยวกับหลักการวิ เคราะห์ และมิ ได้เป็ นการชี ้นํา หรื อเสนอแนะให้ซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ การตัดสิ นใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิ ดจากการอ่านบทความในเอกสารนี ้หรื อไม่
ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีส่วนเกี ่ยวข้องหรื อพันธะผูกพันใดๆ กับ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่ว่ากรณี ใด
"ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
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มากกว่า ปั จจุบนั เช่นเดียวกับในอังกฤษ นักวิทยาศาสตร์ จาก Imperial colleage ประสบความสําเร็จ
ค้ นพบวัคซีนป้องกันเชื ้อไวรัส อย่างไรก็ตาม มีกระแสข่าวไวรัสโคโรนา เริ่ มกลายสายพันธุ์ คือ สามารถแพร่
สูส่ มาชิกในครอบครัวได้ ทําให้ ยงั ถือเป็ นประเด็นที่ยงั มีความเสี่ยง โดยล่าสุดการระบาดของไวรัสโคโรนาที่
ยังแพร่กระจายต่อเนื่อง โดยมีจํานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นเป็ น 2.8 หมื่นราย และจํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็ น 563
ราย โดยรวมยังคาดว่าการฟื น้ ตัวของตลาดหุ้นโลกอาจเป็ นเพียง Technical Rebound

CCI เดือน ม.ค. ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11
วานนี ้ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยรายงาน ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภค (CCI) เดือน ม.ค. 2563 อยู่ที่ 67.3 จุด
ลดลง 1.5% mom ลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 11 และแตะระดับตํ่าสุดในรอบ 5 ปี 9 เดือน จาก 68.3 จุด ใน
เดือน ธ.ค. 2562
ทังนี
้ ้ CCI เป็ นดัชนีชี ้นํายอดขายสาขาเดิม (SSSG) ช่วง 3-6 เดือนถัดไป ที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ทําให้
ภาพรวมเชื่อว่าเป็ นความเสี่ยงต่อ SSSG ปี 2563 ที่จะตํ่ากว่าคาดมีเพิ่มขึ ้น จากสมมติฐานปั จจุบนั ที่ 1.9%
ในปี 2563 ทังนี
้ ้พบว่าทุกๆ 1% ของ SSSG ที่ตํ่ากว่าสมมติฐานจะทําให้ กําไร และมูลค่าพื ้นฐานของหุ้นกลุม่
ค้ าปลีกลดลงดังตาราง
ผลกระทบของ SSG ที่ลดลงทุกๆ 1% ต่ อกําไรสุทธิ และมูลค่ าพืน้ ฐานของหุ้นกลุ่มค้ าปลีก

ทีม่ า: ASPS รวบรวม

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการปรับปรุงสมมติฐาน SSSG ปี 2563 ที่ 1.9% ฝ่ ายวิจยั จะรอดูความชัดเจนการ
เบิกจ่ายงบประมาณรัฐฯ และสถานการณ์โรคระบาด ก่อนทบทวนคาดการณ์กําไรกลุม่ ฯปี 2563 ซึง่ ปั จจุบนั
เติบโต 17.3% อย่างไรก็ตาม ในบางรายโดยเฉพาะ ILM ซึง่ เป็ นร้ านค้ าปลีกเฟอร์ นิเจอร์ ที่จะได้ อานิสงส์จาก
มาตรการอสังหาฯที่มีผลแล้ ว เชื่อว่ามีความเสี่ยง SSSG น้ อยกว่ารายอื่น ส่วนผู้ที่ยงั น่าจะเติบโตเด่นกว่า
กลุม่ คือ ผู้ที่จะแรงหนุนจากธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากค้ าปลีก คือ CPALL จากการเก็บเกี่ยวประโยชน์บริ การ
ใหม่ๆเข้ ามาหนุน ทังบริ
้ การรับฝาก-ถอนเงินสด และการให้ เช่าพื ้นที่ติดตังจอโฆษณากั
้
บ PLANB และ BJC
ที่น่าจะเห็นธุรกิจค้ าปลีก และบรรจุภณ
ั ฑ์กลับมาฟื น้ ตัว ภาพรวมยังให้ นํ ้าหนักลงทุน “เท่าตลาด” โดยระยะ
สันยั
้ งชื่นชอบ ILM(FV@B21.3) ที่น่าจะเห็นการฟื น้ ตัวเร็วกว่ากลุม่ ส่วนระยะยาวยังเลือก CPALL
(FV@B100) และ BJC (FV@B65) จากฐานธุรกิจที่มนั่ คงสูง

5 กลุ่มหุ้นน่าลงทุน ในยามที่ดอกเบี้ยไทยต่ําสุดเป็นประวัติการณ์
ทีป่ ระชุม กนง. มีมติเอกฉันท์ (7 ต่ อ 0) ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จาก 1.25% เป็ น 1.0%(
ตํา่ สุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ ) และเป็ นการปรั บลดครั้ งที่ 3 นับตั้งแต่ กลางปี ทีแ่ ล้ ว (ลดครั้ งแรก 8 ส.ค.
2562 ครั้ งที่ 2 6 พ.ย.62) เนื่องจากเห็นทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2563 เห็นสัญญาณชะลอตัวชัดเจนจาก
ปั จจัยเสี่ยงหลายอย่าง อาทิ การระบาดของไวรัสโคโรนา, สงครามการค้ าที่ยงั มีความไม่แน่นอน, พ.ร.บ.
งบประมาณปี 2563 มีแนวโน้ มล่าช้ า ฯลฯ ทําให้ มี Downside ต่อคาดการณ์ GDP Growth ปี 2563 ซึง่
กนง. อยู่ในช่วงทบทวนประมาณการณ์ และจะรายงานเดือน มี.ค. อีกครัง้ และใจความสําคัญ คือ “กนง.
ยังไม่ได้ ปิดโอกาสการลดดอกเบี ้ยฯลงอีกในอนาคต ขึ ้นกับทิศทางเศรษฐกิจ หากชะลอมากกว่าคาด”
ASPS คาดหากมองไปในอนาคตการประชุมที่เหลืออีก 7 ครัง้ ในปี นี ้ ASPS คาด กนง.น่าจะคงอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบายไปอีกสักระยะ เนื่องจากมีข้อจํากัดในการปรับลง เพราะหากพิจารณา อัตราดอกเบี ้ยที่
แท้ จริ ง (Net Interest Rate) ของไทยปั จจุบนั เหลือราว 0.13% ซึง่ เหลือช่องว่างในการลดอีกค่อนข้ างน้ อย
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(ดังรูป) เมือ่ เทียบกับประเทศอื่นในเอเซียที่ Net Interest Rate ยังเป็ น + อาทิ อินโดนีเซีย ,มาเลเซีย ซึง่ ยัง
สามารปรับลงได้
อัตราดอกเบีย้ ที่แท้ จริง (Net Interest Rate) ของแต่ ละประเทศ

ทีม่ า: Bloomberg

Timeline การประชุม กนง. ในช่ วงที่เหลือของปี นี ้

ทีม่ า: ธปท.,ASPS

ดังนั้นฝ่ ายวิจัยยังคงแนะนําลงทุน 5 กลุ่มหุ้น คือ 4 กลุ่มหุ้นเดิมทีน่ ําเสนอไปในวานนี้ได้ ประโยชน์
จากการลดดอกเบี้ยโดยตรง + 1 กลุ่มหุ้นทีไ่ ด้ ประโยชน์ ทางอ้ อม จากบาทอ่ อน ซึง่ เป็ นผลจากการ
ลดดอกเบี้ย รวมถึง 1 กลุ่มทีเ่ สียประโยชน์ ดังนี้
4 กลุ่มหุ้นได้ ประโยชน์ จากการลดดอกเบี้ยโดยตรง
 กลุ่มเช่ าซือ้ -ลิสซิ่ง เพราะบริ ษัทส่วนใหญ่มีโครงสร้ างสินเชื่อเป็ นอัตราคงที่สงู (ยกเว้ น IFS)
ขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมของกลุม่ ฯ ส่วนใหญ่เป็ นหุ้นกู้หรื อเงินกู้ยืมจาก ธ.พ. ดังนัน้ เมือ่ ดอกเบี ้ย
ลดลงทําให้ ต้นทุนของกลุม่ เช่าซื ้อถูกลง โดยชื่นชอบ MTC(FV@B 71) มากสุดในกลุม่ ฯ โดยคาด
ว่าธุรกิจสินเชื่อจํานําทะเบียนรถของ MTC ยังเติบโตได้ จากความต้ องการใช้ เงินเพิ่มขึ ้นในช่วง
เศรษฐกิจชะลอตัว ขณะที่ต้นทุนดอกเบี ้ยจ่ายจะทยอยลดระดับลง จากการออกหุ้นกู้ใหม่ที่มี
อัตราดอกเบี ้ยน้ อยกว่า 3.5%
 กลุ่มธนาคารพาณิชย์ (ขนาดเล็ก) มีโครงสร้ างสินเชื่อที่เป็ นอัตราดอกเบี ้ยคงที่สงู แต่มี
โครงสร้ างเงินฝากบางส่วนที่เป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัวจึงเป็ นบวกต่อ NIM เช่น TISCO(Switch
FV@B91.0) และ KKP(FV@B79.5)
 กลุ่มอสังหาริมทรั พย์
อัตราดอกเบี ้ยที่ลดลงจะทําภาระผ่อนชําระต่องวดของผู้ก้ ทู ี่อยูอ่ าศัย
ลดลง ช่วยกระตุ้นกําลังซื ้อของผู้บริ โภค และได้ Sentiment เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้น คือ
บ้ านดีมีดาวน์ รวมถึงการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์จากเดิม 2% ของราคาประเมิน และ
ค่าจดจํานองจากเดิม 1% ของมูลค่าที่จํานองเหลือ 0.01% สําหรับการซื ้อทีอ่ ยูอ่ าศัยดีตอ่
LH(FV@B12.30), PSH(FV@B18.5) และ AP(FV@B8.9)
 กลุ่มหุ้นปั นผลสูง เพราะปรับลดดอกเบี ้ยจะกดดันให้ ผลตอบแทนจากตราสารหนี ้ลดลง จึงมี
โอกาสที่เม็ดเงินจะโยกย้ ายมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น หุ้นปั นผลสูง
รวมถึงกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน และกองทุนอสังหาฯ ชื่นชอบ MCS, PSH, KKP, DIF, POPF
และ PTTEP อีกทังหุ
้ ้ นปั นผลมักจะ Outperform ตลาดได้ ดีในช่วงก่อนการขึ ้นเครื่ องหมาย XD
ราว 2 เดือน โดยให้ ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 8% และมีโอกาสให้ ผลตอบแทนเป็ นบวกกว่า 80%
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กลุ่มหุ้นทีไ่ ด้ ประโยชน์ ทางอ้ อม จากบาทอ่ อน ซึง่ เป็ นผลจากการลดดอกเบี้ย
 กลุ่มส่ งออก เนื่องจากการลดดอกเบี ้ย บวกกับประเด็นโรคระบาดไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ ้น ส่งผลให้
Fund Flow มีแนวโน้ มไหลออกจากไทย กดดันให้ เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง สะท้ อนจากสถิติใน
อดีต เวลาที่ กนง. ลดดอกเบี ้ย ค่าเงินบาทมักจะดีดตัวอ่อนค่าขึ ้นเสมอ รวมถึงตอนเกิดโรคเมอร์ ส
และซาร์ ค่าเงินบาทอ่อนค่าแรงเช่นกัน
เปรียบเทียบค่ าเงินบาทกับดอกเบีย้ นโยบาย และค่ าเงินบาทในแต่ ละช่ วงของการแพร่ ระบาดไวรัสต่ างๆ

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

ขณะที่ในการประชุมกนง. ครัง้ นี ้ สนับสนุนให้ มีการดําเนินมาตรการดูแลค่าเงินบาทเพิ่มเติมอีก ภายหลัง
จากที่ได้ ดําเนินไปแล้ วหลายมาตรการในปี 2562 เช่น การลดการเก็งกําไรค่าเงิน และการสนับสนุนให้
เงินทุนไหลออกได้ ง่ายขึ ้น ส่งผลให้ บริ ษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกมีประสิทธิภาพการทํากําไรสูงขึ ้น
และมีความสามารถในการแข่งขันดีขึ ้น อาทิ CPF (FV@B40) และ TU (FV@B 20)
5 กลุ่มหุ้นที่ได้ ประโยชน์ จากการลดดอกเบีย้ นโยบาย
Company

Sector

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 19F (%)
(05/02/2020)

กลุ่มเช่า ซื้อ-ลิสซิ่ง
MTC

FIN

67.50

71.00

5.2%

27.07

0.45

69.00

79.50

15.2%

9.63

6.52

8.55

กลุ่มธนาคารพาณิชย์(ขนาดเล็ก)
KKP

BANK

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
PSH

PROP

14.60

18.50

26.7%

6.15

LH

PROP

9.55

12.00

25.7%

13.10

6.81

AP

PROP

7.20

8.90

23.6%

5.98

5.25

7.04

กลุ่มหุ้นปันผลสูง
MCS

STEEL

10.10

14.20

40.6%

6.53

PTTEP

ENERG

124.50

170.00

36.5%

10.29

4.82

ICT

17.50

n.a.

n.a.

n.a.

5.97

PF&REIT

13.00

n.a.

n.a.

n.a.

7.95

40.00

36.8%

10.72

3.08

20.00
32.4%
หมายเหตุ PTTEP XD วันที 13 ก .พ.นี้ โดยจ่ายปั นผลที่ 3.75 บาท/หุ ้น

13.15

3.97

DIF
POPF

กลุ่มหุ้นได้ประโยชน์จากบาทอ่อน
CPF

FOOD

29.25

TU

FOOD

15.10
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ส่ วนกลุ่มหุ้นทีไ่ ด้ ผลกระทบจากการปรั บลดดอกเบี้ย คือ
 กลุ่มธนาคารฯ (นํ้าหนัก : น้ อยกว่ าตลาด) ในกรณีที่ ธ.พ. ปรับลดอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ สินเชื่อ
(MLR, MRR และ MOR) ในอัตราเดียวกับดอกเบี ้ยนโยบายและรวมผลกระทบจากเงินให้ ก้ ใู น
ตลาด Interbank ขณะที่ต้นทุนการเงินคงเดิม (Worst Case) ภายใต้ สมมติฐานอื่นคงเดิม ฝ่ าย
วิจยั คาดเป็ น Downside ต่อประมาณการกําไรสุทธิกลุม่ ฯ ในปี 2563 ราว 5% จากประมาณการ
เดิมที่ 1.88 แสนล้ านบาท (-6% yoy)
ขณะที่วานนี ้ KBANK นําร่องลดอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ MRR 0.25% จากเดิม 6.87% มาที่ 6.62%
พร้ อมกับปรับลดอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์นิติบคุ คลลง 0.1% - 0.12% และเงินฝาก
ประจําลง 0.05% - 0.25% ฝ่ ายวิจยั ประเมินกดดันรายได้ ดอกเบี ้ยรับจากลูกค้ า SME (สัดส่วน
34% ของสินเชื่อรวม) และสินเชื่อรายย่อย อย่าง สินเชื่อเคหะ ในทางตรงข้ ามการปรับลดอัตรา
ดอกเบี ้ยเงินฝากต้ องใช้ เวลาถึงจะเห็นผล (Worst case) คาดทําให้ NIM ลงมาที่ 3.12% จาก
3.19% และกําไรสุทธิตํ่าลงจากประมาณการเดิมที่ 35,001 ล้ านบาท (-10% yoy) ราว 5% มาที่
33,104 ล้ านบาท แต่สภาวะแวดล้ อมไม่เหมาะกับลงทุนระยะสัน้ เน้ นทยอยสะสม เพื่อลงทุน
ระยะยาว
ฝ่ ายวิจยั คาด ธ.พ. รายอื่นๆ จะทยอยปรับลดอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ตามมา ซึง่ คาดการณ์ว่า
ผลกระทบต่อ NIM และกําไรสุทธิปี 2563 ในกรณี Worst Case (เชื่อการส่งผ่านต้ นทุนเงินฝาก
ต้ องใช้ เวลา) อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับ KBANK ทังนี
้ ้ทุกๆ 0.10% ของ NIM ที่ตํ่าลงจากสมมติฐาน
เดิม จะทําให้ กําไรสุทธิปี 2563 ของ BBL ลดลง 7.6% จาก 35,052 ล้ านบาท (-2% yoy) ตาม
ด้ วย KTB ราว 8% จาก 27,460 ล้ านบาท (-6% yoy) และ SCB ตํ่าลง 7% จาก 34,657 (-14%
yoy)

การเมือง ก.พ. กลับมามีอิทธิพลต่อ SET Index อีกครั้ง
ในรอบเดือน ก.พ. 2563 มีประเด็นทางการเมืองที่ต้องติดตามอยู่ 3 เรื่องหลักคือ
1. 7 ก.พ.63 ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟั งคําวินิจฉัย คําร้ องกรณีให้ พิจารณาว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายฯ 2563 ตราขึ ้นโดยไม่ถกู ต้ องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรื อไม่ ซึง่ แนวทางของคํา
วินิจฉัยคาดว่าอาจเป็ นไปได้ 3 ทาง คือ 1)ไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ กรณนี ้สามารถนําร่าง พ.ร.บ. เข้ า
สูก่ ระบวนการเพือ่ นําไปสูก่ ารเบิกจ่าย ซึง่ คาดว่าจะใช้ เวลาไม่นาน ถือเป็ นแนวทางที่ดที ี่สดุ 2) ขัด
ต่อรัฐธรรมนูญ เฉพาะในมาตรา ที่มีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน กรณีต้องติดตามว่า รัฐสภา
จะมีแนวทางแก้ ไขอย่างไร และต้ องใช้ เวลานานเท่าใดในการแก้ ไข ก่อนนําเข้ าสูก่ ระบวนการ
ประกาศใช้ และเบิกจ่าย ซึง่ มีนํ ้าหนักทางลบต่อ SET Index และ 3) ขัดต่อรัฐธรรมนูญทําให้ ต้อง
โมฆะทังฉบั
้ บ กรณีนี ้อาจทําให้ ช่วงเวลาที่ รัฐสภาต้ องดําเนินการเพื่อแก้ ไข และนําเข้ าสูข่ นตอน
ั้
การประกาศใช้ ที่ยาวนานที่สดุ ซึง่ น่าจะสร้ างแรงกดดันต่อ SET Index ได้ มากที่สดุ
2. 21 ก.พ. 63 ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟั งคําวินิจฉัย คําร้ องขอให้ ยบุ พรรคอนาคตใหม่ ในกรณีการกู้ยืม
เงิน จาก หัวหน้ าพรรคจํานวน 191 ล้ านบาท ซึง่ ในกรณีนี ้ถือเป็ นประเด็นทางการเมืองที่หากมอง
ในระยะสันไม่
้ น่าจะมีผลลบต่อเสถียรภาพรัฐบาล แต่ในระยะกลาง – ยาว ต้ องติดตามรูปแบบ
การเคลื่อนไหวทางการเมือง หากมีคําวินิจฉัยให้ ยบุ พรรค
3. 25 – 28 ก.พ.63 อภิปรายไม่ไว้ วางใจ โดยอภิปรายในช่วงวันที่ 25 – 27 ก.พ. และลงมติในวันที่
28 ก.พ. หลังจากนันก็
้ จะเป็ นการปิ ดสมัยประชุมสภาฯ การอภิปรายไม่ไว้ วางใจรอบนี ้ มีรัฐมนตรี
ที่ถกู อภิปราย 6 คน ประกอบด้ วย นายกรัฐมนตรี , รองนายกรัฐมนตรี 2 ท่าน (พล.อ.ประวิทย์ และ
ดร.วิษณุ), รมว. มหาดไทย, รมว. ต่างประเทศ และ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ (รอ.
ธรรมนัส) ประเมินจากเสียงสนับสนุนฝ่ ายรัฐบาลที่เพิ่มขึ ้น หลังมีจํานวน ส.ส. ทีย่ ้ ายเข้ ามา และ
พรรคร่วมฝ่ ายค้ านบางพรรคที่ ประกาศตัวแยกออกจากฝ่ ายค้ าน เชื่อว่าจะไม่ทาํ ให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่อย่างใด แต่ในช่วงเวลาการอภิปรายอาจมี Sentiment เชิงลบ เช้ า
มาสู่ SET Index บางช่วงเวลา
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