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4 เหตุผลทีจะทําให้ผู้ลงทุนใน REITs ไม่ต้องกังวลหาก
ดอกเบียกลับเปนขาขึน
นักลงทุนหลายท่านคงทราบดีว่าปจจัยทีจะช่วยหนุนผลตอบแทนจากการลงทุนใน REITs
นันมีอะไรบ้าง หนึงในนันคือ อัตราดอกเบียทีตํา จากนโยบายการเงินทีผ่อนคลาย แต่หลังจาก
วิกฤตCOIVID-19 เริมคลีคลายลง ได้มีการอัดฉีดเม็ดเงินจํานวนมหาศาลจนเศรษฐกิจในประเทศ
หลักๆเริมฟนตัวขึน ผลตอบแทนพั นธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ป เร่งตัวขึนแรง จากความคาด
หวังว่าเงินเฟอจะเร่งตัวขึนเร็ว ซึงสภาวะแบบนีอาจจะกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน
ในREITs ทําให้นักลงทุนเริมกังวลว่า REITs จะไปต่อหรือพอแค่นี? วันนีจะพามาไขข้อข้องใจกัน
ครับ
ผลตอบแทนพั นธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ป เร่งตัวขึนจากระดับ 1% ในช่วงต้นป 2021 ไปสู่
ระดับ 1.71%

Source: ASPEN ข้อมูล ณ วันที 18 มี.ค. 2021

1.การปรับเพิ มขึนของผลตอบแทนพั นธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ป สะท้อนการฟนตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ
การปรับขึนของผลตอบแทนพั นธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปนันแม้ในเชิงเปรียบเทียบ
อาจจะกระทบต่อราคาและกระแสเงินสดรับจาก REITs แต่ครังนีเปนการปรับขึนจากการฟนตัว
ทางเศรษฐกิจ ซึงในภาวะการฟนตัวเศรษฐกิจนันจะหนุนให้ผู้ประกอบการ REITs กลับมามีอัตรา
การเชปกติ (Occupancy Rate) และนําไปสู่การกลับมาขึนค่าเช่าในระดับปกติ (จากก่อนหน้าเชือ
ว่ามีการลดค่าเช่าให้กับผู้เช่าในช่วงโรคระบาด) และ ยังสามารถสร้างสินทรัพย์ใหม่ๆเพื อปล่อยเช่า
เพิ มขึน
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Occupancy Rate เริมปรับตัวดีขึนตามการฟนตัวเศรษฐกิจ

Source: Nareit 12 มี.ค. 2021 https://www.reit.com/news/blog/market-commentary

จากสถิติย้อนหลัง 20 ป ในช่วงอัตราดอกเบียนโยบายปรับเพิ มขึน พบว่า REITs กลับให้ผล
ตอบแทนดีกว่าหุ้นสหรัฐฯ

Source: Cohen & Steers research report, 2015
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2.Valuation ยังอยู่ในระดับตํา
ปจจุบัน REITs ในสหรัฐฯยังมีระดับ Valuation ทีเหมาะสม เมือเทียบจากราคาต่อเงินทุน
จากการดําเนินงาน (Price/FFO) ดังนันหากทิศทางผลตอบแทนพั นธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯยังมี
แนวโน้มปรับเพิ มขึนต่อเชือว่า ความเสียงทีราคาREITs จะปรับตัวลงจํากัด เมือเทียบกับสินทรัพย์
อืนๆ
REITs ในสหรัฐมีค่าเฉลียของสัดส่วน Price/FFO ที 14.7x

Source: Seeking Alpha 18 มี.ค. 2021
3.ส่วนต่างระหว่าง อัตราเงินปนผลของ REITs กับ ผลตอบแทนพั นธบัตรรัฐบาล 10 ป (Yield
Spreads) ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงค่าเฉลีย
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แม้ว่าผลตอบแทนพั นธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ป จะเร่งตัวขึนเร็ว แต่เมือเทียบกับอัตรา
เงินปนผลของ REITs แล้วพบว่าส่วนต่างยังอยู่ในระดับใกล้เคียงค่าเฉลีย สะท้อนว่าREITs ยังคงมี
ความน่าสนใจ

4.REITs บางกลุ่มอาจจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากแนวโน้มดอกเบียขาขึน

ตัวอย่างทีดีทีสุดคงจะเปนกลุ่ม Residential REITs ทีจะได้รับประโยชน์จาก
ดอกเบียทีสูง เนืองจากจะทําให้คนทีต้องการซือบ้านมีต้นทุนดอกเบียสูงขึน จนเลือกทีจะ
มาเช่าอยู่แทนการซือ ดังนัน กลุ่ม Residential REITs เช่น Apartment ก็จะได้ประโยชน์
เปนพิ เศษ จากการทีมีผู้เช่าเพิ มขึน สามารถขึนราคาค่าเช่าได้(จากความต้องการสูงขึน)
และเปนโอกาสทีดีในการขยายพื นทีเช่า
ดูเหมือนว่าการปรับขึนของดอกเบียนัน จะไม่ใช่ศัตรูของนักลงทุนใน REITs
อย่างทีใครหลายคนคิด ด้วยแนวโน้มการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับ 4 เหตุผลดัง
กล่าว ก็น่าจะตอบได้แล้วว่า REITs ยังคงมีความน่าสนใจ แม้ว่าเราอาจจะต้องเผชิญกับ
นโยบายทางการเงินทีเปลียนทิศ
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