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ดอกเบียขาขึนอาจทําให้มีแรงหนุนเชิงจิตวิทยาบ้าง
กนง. มีมติเอกฉันท์ขึนดอกเบีย 0.25% เป็ นครังที 2 ของปี

เมือวัน ที 28 ก.ย. 65 ทีผ่า นมา กนง. มีม ติ เ ป็ น เอกฉัน ท์ให้ขึนอัต ราดอกเบียนโยบาย 0.25% จาก

ธนาคาร 0.75% เป็ น 1.00% โดยให้มีผลทันที โดยเป็ นการปรับขึนอัตราดอกเบีย 0.25% เป็ นครังที 2 ภายในปี นี

และเหลือการประชุมอีก 1 ครัง ในวันที 30 พ.ย. 65 ซึงคาดว่าจะมีการปรับขึนอัตราดอกเบียอีกอย่าง
น้อย 0.25% ทําให้ BBL ประกาศปรับอัตราดอกเบียเงินฝากและเงินกู้ขึน โดยอัตราดอกเบียเงินฝาก
ปรับเพิมขึน 0.15-0.50% ต่อปี ขณะทีอัตราดอกเบียเงินกู้ MLR ปรับเพิมขึน 0.40% ต่อปี MOR ปรับ
เพิมขึน 0.375% ต่อปี และ MRR ปรับเพิมขึน 0.30% ต่อปี ซึงคาดว่าธนาคารอืนๆ จะทยอยปรับขึน
อัตราดอกเบียในลักษณะคล้ายคลึงกัน

แม้ดูเป็ นบวกต่อแบงก์ใหญ่บ้าง แต่อาจไม่ได้สดใสอย่างคาด
เรามองว่าแนวโน้มดอกเบียขาขึนจะเป็ นบวกต่อธนาคารขนาดใหญ่ อาทิ BBL, KBANK, KTB และ
SCB เนืองจากธนาคารขนาดใหญ่มีสดั ส่วนสินเชือทีอัตราดอกเบียเป็ นแบบลอยตัวมากกว่าธนาคาร
ขนาดกลาง-เล็กทีเน้นสินเชือเช่าซือ โดยจากการประเมินในสถานการณ์ปกติการขึนอัตราดอกเบีย
นโยบาย 0.25% จะส่งผลบวกต่อกําไรของธนาคารขนาดใหญ่ราว 1-2% (สมมติฐานเต็มปี ) อย่างไรก็
ตาม ในสถานการณ์ทีเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว อาจทํา ให้ความต้องการสินเชือไม่ได้สงู มาก
บวกกับ ในช่ ว งต้น ปี 66 จะมีก ารปรับ ขึ นอัต ราเงิ น นํา ส่ ง FIDF กลับ มาเท่า เดิ ม ที 0.46% จากช่ วง
COVID ที 0.23% ซึงเป็ นปั จจัยทีจะชดเชยผลบวกจากการขึนดอกเบียดังกล่าว

มีแรงหนุนเชิงจิตวิทยา แนะนํา Selective Buy
แม้ว่าในเชิงพืนฐานการปรับขึนอัตราดอกเบียอาจไม่ส่งผลบวกมากนัก แต่ดว้ ยราคาหุน้ ในตลาดทีมี
แนวโน้มฟื นตัว ทําให้มีปัจจัย หนุน ในเชิงจิตวิทยาในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ โดยเราแนะนํา “ซือ”
สําหรับ BBL (TP 156 baht) SCB (TP 140 baht) และ KBANK (TP 168 baht)
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รายงานฉบับนีจัดทําขึนโดยข้อมูลเท่าทีปรากฏและเชือว่าเป็ นทีน่าเชือถือได้ แต่ไม่ถอื เป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนันๆ โดยบริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด ผูจ้ ดั ทําขอสงวนสิทธิในการเปลียน
แปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ต่างๆ ทีปรากฏในรายงานฉบับนีโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็ นการชีนําหรือชักชวนให้นักลงทุนทําการซือ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีปรากฏในรายงาน
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Disclaimer : การเปิ ด เผยผลการสํา รวจของสมาคมส่ ง เสริม สถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย (IOD) ในเรื องการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การ (Corporate
Governance) นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ น
การสํารวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีมีการเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลทีผูล้ งทุนทัวไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนัน ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้
เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มีการใช้ขอ้ มูลภายในเพือการประเมิน ผลสํารวจดังกล่าวเป็ นผลการสํารวจ ณ วันทีปรากฏในรายงานการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบี ยนไทยเท่านัน ดังนัน ผลการสํารวจจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่า ว หรือเมื อข้อมูลที เกียวข้องมีก าร
เปลียนแปลง ทังนี บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
Anti-corruption Progress Indicators
บริษัททีเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
 ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
 ได้รับการรับรอง CAC
Disclaimer : การเปิ ดเผยผลการประเมินดัชนีชีวัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีจัดทําโดยสถาบันทีเกียวข้องซึงมีการเปิ ดเผยโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื นสําหรับบริษัทจดทะเบียน โดยผลการ
ประเมินดังกล่าว สถาบันทีเกียวข้องอาศัยข้อมูลทีได้รบั จากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื อการประเมิน
Anti-Corruption ซึงได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรื อ
รายงานอืนทีเกียวข้องของบริษัทจดทะเบียนนัน แล้วแต่กรณี ดังนัน ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันทีเกียวข้องซึง
เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื อการ
ประเมิน
เนืองจากผลการประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านัน ดังนัน ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้
ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวข้องมีการเปลียนแปลง ทังนี บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด
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รายงานฉบับนี จัดทําขึนโดยข้อมูลเท่าทีปรากฏและเชือว่าเป็ นทีน่าเชือถือได้ แต่ไม่ถอื เป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของข้อมูลนันๆ โดยบริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีต ี จํากัด ผูจ้ ดั ทําขอสงวนสิทธิในการเปลียน
แปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ตา่ งๆ ทีปรากฏในรายงานฉบับนีโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เ ป็ นการชีนําหรือชักชวนให้นักลงทุนทําการซือ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีปรากฏในรายงาน

