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Surprise from MPC !!
กนง. ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบาย กังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ
กนง. มีมติลดอัตราดอกเบีย้ นโยบาย 0.25% มาที่ 1.5% ต่อปี โดยให้เหตุผล 1.เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่ ากว่าทีป่ ระเมินไว้เดิมและต่ากว่าระดับศักยภาพ 2. อัตราเงินเฟ้ อทั ่วไปมีแนวโน้มต่ากว่าขอบล่าง
ของกรอบเป้ าหมายเงินเฟ้ อ และ3. เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน ในการประชุม
กนง.ครัง้ ต่อไปจะมีการทบทวนและประกาศตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจใหม่ดว้ ย

กระทบ NIM ไม่มาก แต่กระทบ Sentiment มาก โดยเฉพาะเรือ่ งการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ
เราคาดว่าจะกระทบต่อ NIM และกาไรของกลุ่มธนาคารไม่มากนัก เนื่องจากคาดว่าอัตราดอกเบีย้ เงินกู้จะไม่
มีการปรับลด (เนื่องจากก่อนหน้าไม่ได้มกี ารปรับขึน้ อยูแ่ ล้ว) ขณะทีแ่ รงกดดันต่อต้นทุนทางการเงินน่าจะ
ผ่อนคลายลง ในเชิงทฤษฏี การปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ าเดียว คาดว่าจะกระทบ NIM ราว 0.10% และ
กาไรสุทธิของกลุ่มราว 6% (ราคาหุน้ เมื่อวานนี้ลงมาตอบรับไปครึง่ หนึ่งของผลกระทบแล้ว) แต่ประเด็น
สาคัญคือ Statement ของธปท.ทีร่ ะบุถงึ ปั จจัยแวดล้อมเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวกว่าทีค่ าด ดังนัน้ เราอาจเห็นการ
ชะลอตัวของสินเชื่อเช่นกัน

ปรับลดน้าหนักของกลุ่มเป็ น Neutral พิ จารณาการเข้าซื้อธนาคารขนาดเล็กเป็ นหลักก่อนแบงก์
ใหญ่
เราปรับลดคาแนะนาเป็ น Neutral จากเดิม Overweight ในช่วงสัน้ นักลงทุนน่าจะพิจารณาลงทุนในธนาคาร
ขนาดเล็กก่อนเพราะจะได้ประโยชน์จากต้นทุนทางการเงินทีต่ ่าลง เราแนะนา TISCO (ราคาเหมาะสม 105
บาท) และ TCAP (ราคาเหมาะสม 60 บาท) ส่วนกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ขาดปั จจัยเป็ นบวกจากภาพ
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In the news
ผลประชุม กนง. เมื่อวานนี้ มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบีย้ นโยบาย 0.25% มาที่ 1.5% ต่อปี โดยให้เหตุผล 1.เศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มขยายตัวต่ากว่าทีป่ ระเมินไว้เดิมและต่ากว่าระดับศักยภาพ 2. อัตราเงินเฟ้ อทั ่วไปมีแนวโน้มต่ากว่าขอบล่างของกรอบเป้ าหมาย
เงินเฟ้ อ และ3. เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน ในการประชุมกนง.ครัง้ ต่อไปจะมีการทบทวนและประกาศตัวเลข
ประมาณการเศรษฐกิจใหม่ดว้ ย

Figure 1: MPC meeting on 07 Aug 2019

Source: BOT

Comments
คาดว่ากระทบ NIM จากัดของกลุ่ม หรืออาจไม่กระทบเลย
เราคาดว่าไม่กระทบ NIM ของกลุ่มธนาคารอย่างมีนยั พิจารณาจากช่วงระหว่าง 1Q15 ต่อเนื่องมาจนถึง 4Q18 ซึง่ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ปรับลดลงจาก 1.75% เป็ น 1.50% NIM ของกลุ่มธนาคารทรงตัวในไตรมาสถัดไป และปรับขึน้ ภายหลังจากนัน้ ในช่วง 0.12-0.20% หรือ
จาก 3.24% ใน 1Q15 เป็ น 3.3-3.5% หลังจากนัน้ ซึ่งเกิดจากต้นทุนทางการเงินทีป่ รับตัวลดลงได้เร็ว สาหรับรอบนี้ แม้ว่าเราจะไม่ได้
คาดหวังการปรับขึน้ ของ NIM เหมือนในรอบทีผ่ า่ นมาเนื่องจากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินอยูใ่ นระดับต่าเป็ นระยะเวลานานแล้ว แต่อย่าง
น้อยเราคาดว่า NIM ของกลุ่มจะ Maintain ได้หรือได้รบั ผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจาก MLR จะไม่มกี ารปรับลด (เนื่องจากก่อนหน้าไม่ได้
มีการปรับขึน้ อยูแ่ ล้ว) ขณะที่ CoF น่าจะผ่อนคลายลง (โดยเฉพาะการกูผ้ า่ นตลาดเงิน)

เชิ ง Sentiment เป็ นลบต่อกลุม่ ธนาคารอยูแ่ ล้วโดยเฉพาะแบงก์ใหญ่ซึ่งมีอตั ราดอกเบีย้ เงิ นกู้อิงกับอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว
โดยทุกๆการปรับลดลงของ MLR 0.25% กระทบกาไรแบงก์ใหญ่ราว 6% ส่วน TISCO TCAP และ KKP น่ าจะได้รบั ผลบวก
ในทางทฤษฏี ธนาคารขนาดใหญ่จะได้รบั ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยทีล่ ดลง เนื่องจากมีโครงสร้างการปล่อยสินเชื่อทีอ่ งิ กับอัตราดอกเบีย้
ลอยตัว ขณะที่เงินฝากประจายังไม่สามารถปรับลดลงได้ทนั ทีเพราะต้องรอครบกาหนด (กรณีน้ีคงไม่มกี ารปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์แล้วเนื่องจากระดับปั จจุบนั ก็ต่ามาก) โดยหากอิงจากสมมติฐานการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเฉพาะอัตราดอกเบีย้ เงินกูล้ ง 0.25%
จะกระทบต่อ NIM ราว 0.10% และกาไรสุทธิของกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ราว 6% โดยทีไ่ ด้รบั กระทบเรียงลาดับจากมากไปน้อยคือ KTB,
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BBL, KBANK และ SCB ส่วนธนาคารที่ให้สนิ เชื่อเช่าซือ้ เป็ นหลักทัง้ TISCO TCAP และ KKP จะได้ประโยชน์จาก CoF ทีต่ ่าลง ขณะที่
ดอกเบีย้ รับไม่เปลีย่ นแปลง (คงทีต่ ลอดอายุสญ
ั ญา)

Figure 2: R/P and Banks NIM 1Q10-1Q19

Figure 3: Corp+SME loan of Large banks
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ปรับลดคาแนะนาเป็ น Neutral แนะนา TISCO และ TCAP
เราปรับลดคาแนะนาเป็ น Neutral (จาก Overweight) สาหรับกลุ่มธนาคาร แม้คาดว่า NIM ของกลุ่มจะไม่กระทบมากแต่ statement ของ
กนง. ในเชิงเศรษฐกิจเป็ นลบ เนื่องจากแสดงความกังวลต่อการส่งออก การลงทุนและการบริโภคในระยะต่อไป ปั จจัยแวดล้อมเศรษฐกิจอื่น
ไม่ได้เอือ้ ต่อการขยายตัวของสินเชื่อของกลุ่มธนาคาร ทาให้ขณะนี้ยงั ไม่เห็น Catalyst ของกลุ่ม นอกไปจากมูลค่าหุน้ ทีล่ งมาซือ้ ขายใน
ระดับราคาทีไ่ ม่แพงและมีความน่าสนใจเชิงมูลค่า
ในส่วนของธนาคารขนาดใหญ่ทม่ี คี วามน่าสนใจเชิงมูลค่า แนะนา KBANK (ราคาเหมาะสมปี 2019 ที่ 212 บาท) และ SCB (ราคา
เหมาะสมปี 2019 ที่ 152 บาท)
อย่างไรก็ตามในช่วงสัน้ นักลงทุนน่าจะพิจารณาลงทุนในธนาคารขนาดเล็กก่อนเพราะจะได้ประโยชน์จากต้นทุนทางการเงินทีต่ ่าลง เรา
แนะนา TISCO (ราคาเหมาะสม 105 บาท) และ TCAP (ราคาเหมาะสม 60 บาท)
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ห้าล B1-1, B1-2
เิิุาลิาียลใหิล.คิลิหียร า.
ิาียลใหิล

525/สเิกก.เ 1 หิมล 42
าิาียลส ย.ิิุาลิาียลส ย ล.

คิลร ย.เ 40 หิมล 449
าิาียลส ย.คิลร ย ล.

4515/ห้าล 5 A3 าคาอ 1
รก อคกล อิศาริา่่อ อแสส ารีิ
ถ ใอิิุาล.ิเเสภ ิ เ.
าอแสส ารีิ .ิิุาลอแสส ารีิ ล.

145/อสรเลหอ.ถ 50
เิิุาลริุอสร แส.ิห าคย า.
ลริุอสร แส.

สำขำ ออนไลน์ภูเก็ต

สำขำ หำดใหญ่

สำขำ ตรัง

สำขำ สุรำษฏ์ธำนี

สำขำ ปัตตำนี

55/41
ถ.ห่าลิลาาคศฉ่าล
เ.เ่ ศใหาล า ิิุาลภมิก็เ.
ลภมิก็เ.

ปสรา ป
เ ึเยอ.าคาอ่าย ถ 404
เรลข่ .ห ศใหาล ล.ห ศใหาล า.

29/อคบิอี่ยล.ห้ายยาศ เ.ถ 51
าเสคล.ิิุาลเสคล ล.

415/15-บ ลใหาล-าคศยิ เว.ถ 4 หิมล 11
เิิุาลรุส ดสอ อี.ิรข ิิเีาย า.
ลรุส ดสอ อี.

500/49-สมรริเค่.เ 1 หิมล 10
าปึเเ อี.ิิุาล ล.

คำนิยำนของคำแนะนำกำรลงทุน
BUY
HOLD
SELL
TRADING BUY
OVERWEIGHT
NEUTRAL
UNDERWEIGHT

“ซุาา” ิอุ่าลล กส แ ปึลลุบคอ ต่ำกว่ำ ิม่แล เ ิปึลลคยิุาอฐ อ ยศยแ ศหาคลผ่เาบคออ 40%
“ถุา” ิอุ่าลล กส แ ปึลลุบคอ ต่ำกว่ำ ิม่แล เ ิปึลลคยิุาอฐ อ ยศยแ ศหาคลผ่เาบคออ 0% - 10%
“ข ย” ิอุ่าลล กส แ ปึลลุบคอ สูงกว่ำ ิม่แล เ ิปึลลคยิุาอฐ อ
“ซุาาิก็ลกก ไสสรยรรคาอ” ิอุ่าลล กิีปสริศ็ออี่ิีผ่บากเลาส แ หุ้อใอสรยรรคาอ คิ้าล ส แ ปึลลุบคอลรรมลกาล ิม่แล เ ิปึลลคยิุาอฐ อ
“่ลอุอิ กกาล เ่ ศ” ิอุ่าลล กแ ศหาคลผ่เาบคอออี่ สูงกว่ำ ตลำด
“่ลอุอิอล กคบเ่ ศ”
ิอุ่าลล กแ ศหาคลผ่เาบคอออี่ เท่ำกับ ตลำด
“่ลอุออ้ายกาล เ่ ศ” ิอุ่าลล กแ ศหาคลผ่เาบคอออี่ ต่ำกว่ำ ตลำด

หิ ยิหเุ ผ่เาบคอออี่แ ศหาคลา ลิป่ี่ยอคป่ลเ ิแา ิิรี่ยลขาลเ่ ศอี่ิิเ่ิขัาอ หสุา่ศ่ลใอขณรอคาอ :
DISCLAIMER: ส ยล อฉบคบอีาลคศอก ยศยบสเดอ
ค ห่คกอสคิยอ อออคอิซีย ไซสคร ลก กคศ )ิห าอ(“บสเดคอ” ข้าิม่อี่ปส กรใอส ยล อฉบคบอีาถมกลคศอก ขัาอบอิุอ
า ฐ อขาลคห่ลลข้าิม่
อี่ิาุ่าาล หสุาแาสิาุ่าาล ิีแา ิอล ิาุ่าถุา ค่รหสุาิีแา ิถมกเ้าล ายล ลไสก็เ ิบสเดคอไิลสคบสาลแา ิถมกเ้าลแสบถ้าอขาลข้าิม่ศคลก่ล า ข้าิม่ค่รแา ิิห็ออี่ปส กรายมใล อ/
ส ยล อฉบคบอีา
า ลิีก สิป่ี่ยอคป่ล คก้ไข หสุาิิเ่ิิเเิไศ้เ่าศิา่ ยศยไิลเ้าลคล้ลให้อส บ่ลาลหอ้ บสเดอ
ค ไิลิีแา ิปสรรลแออี่ลราคกลมลหสุาาีาาาอให้ผม้่ลอุอ ่ลอุอซุาาหสุา
ข ยห่คกอสคิยอเ ิอี่ปส กรใอส ยล อฉบคบอีา สาิอคาลบสเดอ
ค ไิลไศ้สคบปสรกคอผ่เาบคออหสุาส แ ขาลห่คกอสคิยอเ ิข้าิม่อี่ปส กรคเลายล ลใศ บสเดคอลัลไิลสคบผเศาาบเลาแา ิ
ิรียห ยใศๆ อี่ิกเศขัาอล กก สอก ข้าิม่หสุาแา ิิห็อใอส ยล อฉบคบอีาไปใา้ไิลาล กสณีใศก็เ ิ ผม้่ลอุอแาสดักด ข้าิม่ค่รใา้ศุ่ยิเอเลายล ลสาบแาบใอก สเคศรเอใล่ลอุอ
บสเดคอขารลาอ่เขรเอ เวใอข้าิม่ค่รแา ิิห็ออี่ปส กรายมใล อส ยล อฉบคบอีา ห้ ิิเให้ผม้ใศอก ข้าิม่ค่รแา ิิห็อใอส ยล อฉบคบอีาไปใา้ปสรยยาออ แคศ่าก ศคศคป่ล อก ซาก อก
าากครศลหสุาิผยคิสลเลาร สณาอไิลาล อคาลหิศหสุาบ ลรลาอ ยศยไิลไศ้สบ
ค าอุา เิป็อ่ ย่คกดณอาคกดสล กบสเดคอ่ลาลหอ้ ก ส่ลอุอใอห่คกอสคิยอิแ
ี า ิิรี่ยล ผม้่ลอุอแาส
ดักด ข้าิม่ค่ริเล สณ ายล ลสาบแาบกลาอก สเคศรเอใล่ลอุอ
บสเดคอห่คกอสคิยอ ออออ
ค ิซีย ไซสคร ลก กคศ ( า ลิป็อผม้ศค
ม ่รภ ิแ่ลาล )ิห าอ(Market Maker) ค่รผม้าากใบรก แคาครศลรเอ า
เ อุิคอ อ (Derivative Warrants) บอห่คกอสคิยอ
AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, ANAN, AOT, AP, BANPU, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLAND, BPP, BTS, CBG,
CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, EA, EGCO, EPG, ERW, ESSO, GFPT, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKUL, HANA, HMPRO,
INTUCH, IRPC, IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PSL, PTG, PTT, PTTEP,
PTTGC, QH, RATCH, ROBINS, RS, SAWAD, SCB, SCC, SGP, SIRI, SPALI, SPRC, STA, STEC, SUPER, TASCO, TCAP, THAI, THANI, TISCO, TKN, TMB, TOA,
TOP, TPIPP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA ค่ร SET50 Future ยศยบสเดคอฯ า ลลคศอก บอาเิแส รหอขาลห่คกอสคิยอา้ ลาเลศคลก่ล า ศคลอคาอ อคก่ลอุอแาสดักด ส ย่ริาียศใอ
หอคลรุาาีาาาอขาลใบรก แคาครศลรเอ า
เ อุิคอ อศคลก่ล ากลาอเคศรเอใล่ลอุอ
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ค วามหมาย
ช่ ว งค ะแนน
สั ญ ลั กษ ณ์

100-90

ดี เ ลิ ศ

80-89

ดี ม าก

70-79

ดี

60-69

ดี พอ ใช้

50-59

ผ่ าน

<50

no logo giv en

n/a

สัญลักษณ์ N/R หนำยถึง “ไน่ปรำกฏหื่อในรำยงำน CGR”

IOD (IOD Disclaimer)
ผ่รก สาลก สกก กคบศมค่กเลก สบสเดอ
ค ลศอริบียออีค
่ รศลไา้อีา ิป็อผ่อี่ไศ้ล กก สรก สาลค่รปสริิเอข้าิม่อี่บสเดอ
ค ลศอริบียอใอเ่ ศห่คกอสคิยอคหลลปสริอดไอย ค่ร
เ่ ศห่คกอสคิยอ ิา็ิ ิา ไา ิปอศิผยเลาร สณร ค่ริป็อข้าิม่อี่ผม้่ลอุออค่าไปร ิ สถิข้ ถัลไศ้ ผ่รก สาลศคลก่ล าลัลิป็อก สอก ิรอาข้าิม่ใอ )"บสเดคอลศอริบียอ"(
าลบสเดิุ
ค ิิาลขาลบุแแ่ภ ยอากเลาิ เสฐ อก สกก กคบศมค่กเลก สขาลบสเดอ
ค ลศอริบียอ
ยศยไิลไศ้ิป็อก สปสริิเอผ่ก สปรเบคเเล อหสุาก สศก ิอเอกเลก สขอลศอริบียอ
าีกอคาลิเไศ้ใา้ข้าิม่ภ ยใอขาลบสเดคอลศอริบียอใอก สปสริิเอ ศคลอคาอ ผ่รก สาลอี่ครศลอีาลัลไิลไศ้ิป็อก สสคบสาลถัลผ่ก สปรเบคเเล อหสุาก สศก ิอเอก สขาลบสเดอ
ค ลศอริบียอ
ค่รไิลถุาิป็อก สให้แก คอรอก ใอก ส่ลอุอใอห่คกอสคิยอขาลบสเดอ
ค ลศอริบียอหสุาแก คอรอก ใศๆ ผม้ใา้ข้าิม่ลัลแาสใา้าเล สณา ณขาลเอิาลใอก สาเิแส รหอค่รเคศรเอใลใอ
ก สใา้ขา
้ ิม่ใศ ๆ อี่ิกี่ยากคบบสเดคอลศอริบียออีค
่ รศลใอผ่รก สาลอีา
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินน
ั เซีย ไซรัส จำกัด )นหำหน( นิได้ยืนยันหรือรับรองถึงควำนครบถ้วนและถูกต้องของผลสำรวจดังกล่ำวแต่อย่ำงใด

----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

โครงกำรแนวร่วนปฏิบัติของภำคเอกหนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (THAI CAC)
ข้าิม่ 4CG Score ปสรลก ปี 5261 ล ก ริ แิรลลิรสเิรถ บคอกสสิก สบสเดคอไอย
5 ข้าิม่บสเดคออี่ิข้ สลาิยแสลก สคอาสลาิปรเบคเเขาลภ แิากาอไอยใอก สเลาเ้ ออุลสเเ (Thai CAC) ขาลริ แิรลลิรสเิรถ บคอกสสิก สบสเดคอไอย
ข้าิม่ ณ( าคออี่ กุ่ลิ แุา 5 ิี )5244 รเลห แิ 54
- ไศ้ปสรก ดิลเอ สิณอิข้ สลาิ CAC (Declared)
- ไศ้สคบก สสคบสาล CAC (Certified)
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