FAQ (ร่าง) สถานการณ์ ปัจจัย และค่าพารามิ เตอร์สาหรับการทดสอบภาวะวิ กฤต (15 ธันวาคม 2564)
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คาถาม
อธิบายค่า parameter ในแต่ละบรรทัดว่าบรรทัดใด
หมายถึง absolute change, percentage change,
หรือเป็ นค่าทีต่ อ้ งใช้ after shock ใน scenario นัน้ ๆ
สมมติฐานในการกาหนดค่า shock สาหรับ
moderate scenario และ severe scenario เป็ น
อย่างไร

คาตอบ
ค่าพารามิเตอร์มกี ารระบุไว้ในเอกสารประกอบการ
ประชุมชีแ้ จงแล้ว (เช่น ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
(% per annum)
ในการกาหนดค่าความรุนแรงสาหรับ moderate
scenario คือใช้ค่า shock เท่ากับ 1SD และสาหรับ
severe scenario ใช้ค่า shock ที่ 90 percentile CVaR
ซึง่ สอดคล้องกับแนวปฎิบตั ขิ องหน่วยงานกากับดูแลอื่น
ๆ
ค่า GDP ในปี ท่ี 2 ภายใต้ moderate และ severe
แม้ว่าเศรษฐกิจในปี 2565 จะมีการหดตัว อย่างไรก็ดี
scenario ทีก่ าหนดให้เท่ากับ 1.9% และ 1.7%
คาดว่าเศรษฐกิจจะค่อย ๆ ฟื้ นตัวขึน้ ในปี 2566 ทาให้
ตามลาดับ มีแนวคิดอย่างไร
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจกลับมาขยายตัวอีกครัง้
ในกรณีอตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลในปี
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแสดงในรูป absolute
66 เป็ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร หรือเป็ นการ
% per annum (ไม่ใช่อตั ราการเปลีย่ นแปลงเทียบกับปี
เปลีย่ นแปลงเมื่อเทียบกับปี 65
ก่อนหน้า)
อ้างอิงจาก presentation หน้าที่ 8 ลักษณะ
จากภาวะวิกฤตทีผ่ ่านมาจะเห็นได้ว่าธนาคารกลาง
เหตุการณ์ทค่ี าดว่าจะมีการระดมทุนในตราสารหนี้
ประเทศต่าง ๆ มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
ภาครัฐมากขึน้ เพื่อนาเงินไปกระตุน้ เศรษฐกิจ
เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ นอกจากนัน้ ในภาวะวิกฤตการ
ประกอบกับกองทุนตราสารหนี้เทขายสินทรัพย์ทาให้ ระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ทาได้อย่างจากัดทัง้
Supply ของ fixed income ในตลาดสูงขึน้ อย่างมี
Investment Grade (IG) และ non-IG ส่งผลให้
นัยสาคัญ และทาให้อตั ราดอกเบีย้ สูงขึน้ ตาม แต่
demand ของสินทรัพย์ปลอดภัย (พันธบัตรรัฐบาล)
ทาไมตัวเลขอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลใน
ยังคงมีมากกว่า supply ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทาให้อตั รา
หน้า 13 กลับลดลง
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง
ในปี ท่ี 2 ของแต่ละ scenario GDP และ inflation
แม้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้ นตัวดีขน้ึ ในปี ท่ี 2 อย่างไรก็ดี การ
ปรับตัวเพิม่ แต่ทาไมอัตราดอกเบีย้ กลับปรับตัว
ฟื้ นตัวดังกล่าวยังต่ากว่าค่าเฉลีย่ ในช่วงก่อนโควิด จึง
ลดลง
คาดว่าธนาคารกลางจะยังคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายให้
อยู่ในระดับต่าเพื่อช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
Corporate spread ของหุน้ กู้ AAA อ้างอิงข้อมูล
ไม่ใช่ เนื่องจากการที่ Corporate spread ของปี ท่ี 2
หน้าที่ 13 ของ presentation กาหนดให้มคี ่าเป็ น
(2566) เท่ากับศูนย์ หมายความว่า Corporate spread
ศูนย์ คือ ผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนเท่ากับ ของปี ท่ี 2 (2566) นัน้ มีค่าเท่ากับ Corporate spread
government bond yield curve เลยใช่ไหม
ของปี ท่ี 1 (2565)
Corporate spread มีค่าเท่ากันทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ น ใช่ กาหนดให้ spread อ้างอิงตาม credit rating ซึง่ ตรา
local/international rating หรือไม่
สารหนี้ทม่ี ี credit rating เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ น local
rating หรือ international rating จะกาหนดให้มคี ่า
เท่ากัน
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คาถาม
สาหรับตราสารหนี้ทม่ี ี rating BBB+ หรือ BBB- ให้
ใช้ค่า spread เท่ากับ BBB เลยใช่หรือไม่

คาตอบ
ใช่ กาหนดให้ใช้ค่า spread สาหรับตราสารหนี้ BBB+,
BBB, และ BBB- มีค่าเท่ากัน ซึง่ เท่ากับ spread ของ
ตราสารหนี้ BBB
การยกเลิกกรมธรรม์ หมายถึงกรมธรรม์ขาดอายุ
การยกเลิกกรมธรรม์หมายรวมถึงกรมธรรม์ขาดอายุ
หรือมีการเวนคืน
และการเวนคืน
ทาไมถึงไม่มกี าร shock mortality rate สาหรับธุรกิจ เนื่องจากสถานการณ์ทก่ี าหนดให้เป็ นการติดเชือ้ โควิด
ประกันชีวติ
ซึง่ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ mortality rate อย่างมี
นัยสาคัญ (อ้างอิงจากตัวเลขของผูเ้ สียชีวติ จากโรคโค
วิดมีค่าไม่สงู มากเทียบกับการเสียชีวติ ทัง้ หมด)
ในการคิดค่าพารามิเตอร์ทเ่ี กีย่ วกับโควิด ได้ใช้ขอ้ มูล ในการกาหนดค่าพารามิเตอร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับโควิดใช้
การระบาดในปี 2564 หรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์ ข้อมูลตัง้ แต่ มี.ค. 2563 ถึง พ.ย. 2564
ในปี 2564 มีความรุนแรงมากกว่าปี 2563
ในแบบจาลอง ARIMAX ได้รวมสถานการณ์โควิด
ข้อมูลทีน่ ามาใช้ในแบบจาลอง ARIMAX ได้รวม
เข้าไปด้วยไหม
สถานการณ์โควิดเข้าไปแล้ว เนื่องจากใช้ขอ้ มูลตัง้ แต่ปี
2550 ถึงปี 2564
จากค่าสินไหมประกันโควิด ในทีน่ ้หี มายถึงแบบที่
ค่าสินไหมประกันโควิด ได้แยกค่าพารามิเตอร์ออกเป็ น
คุม้ ครองโควิดโดยเฉพาะหรือรวมประกันชีวติ ปกติท่ี 2 ค่า คือ 1. ค่าสินไหมโดยมีสาเหตุจากโรคโควิดจาก
ให้ความคุม้ ครองเนื่องจากโควิดด้วย
ประกันภัยโควิด และ 2. ค่าสินไหมโดยมีสาเหตุจาก
โรคโควิดจากการประกันภัยสุขภาพ
ประกันผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนต้องพิจารณาค่า ในการกาหนดค่าพารามิเตอร์ loss ratio การประกันโค
shock loss ratio ตามประกันโควิด หรือ ประกัน
วิด และประกันสุขภาพไม่ได้รวมการประกัน
สุขภาพ
ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ งทาการ
shock จากการประกันผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน
BE ของ Covid claim ให้อา้ งอิงจาก BE ของ LR ใน อ้างอิงจาก BE ของ LR ตามปี ทท่ี าการ shock
ปี 64 หรืออ้างอิงจาก judgement ของบริษทั ปี 2565
ทาไมค่า parameter loss ratio ของประกันโควิด
เนื่องจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ทแ่ี ตกต่างกัน ประกอบกับ
ระหว่างประกันชีวติ และประกันวินาศภัยแตกต่างกัน ข้อมูลการเรียกร้องสินไหมทดแทนโควิดในอดีตของ
ประกันชีวติ และประกันวินาศภัยแตกต่างกัน ทาให้ค่า
parameter loss ratio ของประกันโควิดระหว่างประกัน
ชีวติ และประกันวินาศภัยแตกต่างกัน
ในกรณี moderate และ severe scenario กาหนดให้ อัตราผูต้ ดิ เชือ้ เฉลีย่ 10,000 คนต่อวันสาหรับ
infection Rate ของประเทศไทยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ moderate scenario และ 36,000 ต่อวันสาหรับ
ในการคิดค่าพารามิเตอร์โควิด
severe scenario (อ้างอิงข้อมูลประมาณการจาก
กระทรวงสาธารณสุข)
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คาถาม
การ shock LR จากน้าท่วมแตกต่างอย่างไรจากปี ท่ี
แล้ว

คาตอบ
อดีต: ค่าพารามิเตอร์สาหรับสถานการณ์น้าท่วมในปี
2563 ใช้เป็ น damage ratio โดยแบ่งเป็ น 3 ประเภท
Residential Commercial และ Industrial
ปั จจุบนั : ในปี น้กี าหนด shock LR โดยรวมซึง่ ไม่ได้
แบ่งตามประเภทลักษณะการใช้งานของสถานทีเ่ อา
ประกันภัย
ทาไม BE ของ IAR บวกเพิม่ อย่างมีนัยยะ (มากกว่า เนื่องจากทีมงานใช้ขอ้ มูลตัง้ แต่ปี 2550 ถึงปี 2564 ซึง่
BE ของประกันภัยชนิดอื่น)
ครอบคลุมเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 ในการ
พิจารณาผลกระทบของน้าท่วม โดย LR ของ IAR ณ
ตอนนัน้ มีค่าสูงมากทาให้ค่า shock IAR เมื่อเกิด
อุทกภัยจึงบวกเพิม่ อย่างมีนยั ยะ
LR ของ motor ได้รบั ผลกระทบจาก Indirect effect จาก Time Series Model และการกาหนดให้มกี าร
ของตัวเลขเศรษฐกิจ (ทาให้ LR เพิม่ ขึน้ ) มากกว่า
shock ของตัวเลขเศรษฐกิจ ส่งผลให้ได้ค่าพารามิเตอร์
สถานการณ์โควิด (ทาให้ LR ลดลง) ใช่หรือไม่
ตามทีไ่ ด้ชแ้ี จง

