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กลยุทธ์การลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

SET Index ยังคงมีโอกาสปรับฐานลงมาต่ํากว่า 1500 จุด โดยในวันนี้มีแรงกดดันมาจากหุ้น Market
Cap ใหญ่ที่มีปัจจัยลบปกคลุม ไม่ว่าจะเป็น AOT หรือ BAM ส่วนภาพใหญ่ ยังต้องจับตาสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 และ Downside ที่จะเกิดขึ้นกับประมาณการ GDP Growth ปี 2563
วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ต ส่วนหุ้น Top Picks เลือก CPF (FV@B 40) และ PTTEP (FV@B 170)
เหมือนเดิม

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวลงตลอดวันอย่างต่อเนื่อง จากที่ภาพรวมเศรษฐกิจที่สง่ สัญญาณชะลอ
ตัวชัดเจนจนอาจนําไปสูภ่ าวะถดถอยทัง้ ประมาณการ GDP Growth 63F และ EPS 63F ของตลาดหุ้นไทย
จนทําให้ ตลาดหุ้นไทยปิ ดตัวในแดนลบที่ระดับ 1505.54 จุด ลดลง 8.14 จุด หรื อ -0.54% โดยมีมลู ค่าการ
ซื ้อขาย 6.87 หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ขนส่ง ได้ แก่ AOT(-2.17%) AAV(-4.05%)
กลุม่ การเงินเช่น BAM(-5.17%) MTC(-5.02%) SAWAD(-4.36%) และกลุม่ สือ่ สารอย่าง ADVANC(1.41%) DTAC(-5.99%) INTUCH(-0.43%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น GULF(-4.79%) GPSC(5.28%) และ BJC(-2.55%) เป็ นต้ น
20.02.2020 เป็ นวันแรกที่ CRC จะเริ่ มทําการซื ้อขายใน SET ซึง่ ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่ามีหลายเหตุผลที่จะทํา
ให้ ราคาหุ้นสามารถยืนเหนือราคา IPO ได้ อย่างน้ อย ในระยะ 2-3 สัปดาห์แรกของการซื ้อขาย สําหรับวันนี ้
ตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะถูกกดดันจากหุ้น Market Cap ใหญ่ เริ่ มจาก AOT ซึง่ นักวิเคราะห์ต้องปรับลด
ประมาณการลงหลัง มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับสนามบิน ไม่วา่ จะเป็ นผู้เช่าพื ้นทีใ่ น
เชิงพาณิชย์ และสายการบิน ซึง่ น่าจะมีโอกาสทําให้ ราคาหุ้นย่อยตัวลง แม้ การปรับลดประมาณการ
ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อ Fair Value อย่างมีนยั สําคัญ อีกบริ ษัทหนึง่ ได้ แก่ BAM ซึง่ ราคาหุ้นอาจมี
โอกาสถูกกดดันจากการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง ซึง่ จะส่งผลทําให้ ต้นทุนในการระดมเงินทุนใน
อนาคตสูงขึ ้น มีผลต่อประมาณการกําไร สําหรับปั จจัยแวดล้ อมทางพื ้นฐานด้ านอื่นๆ ยังคงมีนํ ้าหนักเชิงลบ
เช่นกัน เริ่ มจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยงั ขยายวง แม้ จะมีสว่ นที่ดีอยู่บ้างคืออัตรา
การขยายตัวที่ลดลงต่อเนื่อง แต่ก็เป็ นประเด็นที่ต้องจับตาม ส่วนในประเทศเป็ นเรื่ อง Downside ของ GDP
Growth ปี 2563 ซึง่ ส่วนที่เป็ นความเสี่ยงเป็ นเรื่ อง การบริ โภคภาคครัวเรื อน และ การลงทุนภาคเอกชน ซึง่
อาจออกมาตํ่ากว่าสมมุติฐานในประมาณการ สําหรับกําไรบริ ษัทจดทะเบียน ก็อยู่ระหว่างกระบวนการที่
ต้ องปรับลดลง โดยอาจทําให้ EPS Growth ปี 2563 ออกมาติดลบ ภายใต้ สถานการณ์แวดล้ อมดังกล่าว
ฝ่ ายวิจยั ยังเชื่อว่า SET Index มีโอกาสที่จะปรับฐานลงมาตํ่ากว่า 1500 จุด กลยุทธ์การลงทุนวันนี ้ ไม่มีการ
ปรับพอร์ ตการลงทุน ส่วนหุ้น Top Picks เลือก CPF และ PTTEP

ไวรัส COVID-19 ผู้ติดเชื้อเพิ่มในอัตรที่ชะลอลงต่อเนื่อง
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ความกังวลเรื่ องการระบาดของไวรัส COVID-19 (โคโรนา) เริ่ มมีแนวโน้ มผ่อนคลายมากขึ ้น ภายหลังจาก
จํานวนผู้ติดเชื ้อวานนี ้ เพิ่มขึ ้นเป็ น 75,694 ราย หรื อเพิ่มขึ ้น 0.68% นับเป็ นอัตราที่ตํ่าที่สดุ ตังแต่
้ มีการ
ระบาดช่วงปลายเดือน ม.ค. 2563 ขณะที่จํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็ น 2,125 ราย หรื อเพิม่ ราว 5.8% ลดลง
จาก 7.3% ในวันก่อน โดยรวมส่งผลให้ ตลาดหุ้นโลกวานนี ้กลับมาฟื น้ ตัว โดยตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี Dow
Jones เพิ่มขึ ้น 0.4%, ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ ้น 0.47% และดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ ้น 0.87% ขณะที่ Bond
Yield ของสหรัฐฟื น้ ตัวเล็กน้ อย กล่าวคือ Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐฟื น้ ตัว 1 bps เป็ น 1.56% ส่วน Bond
Yield 3 เดือน ยังทรงตัวที่ 1.58% ส่งผลให้ ภาวะ Inverted Yield Curve หรื อ Bond Yield ระยะสันสู
้ งกว่า
Bond Yield ระยะยาวยังคงอยู่ตอ่ เนื่องเป็ นวันที่ 2 แต่เริ่ มมีแนวโน้ มผ่อนคลายลง เพราะ Bond Yield เริ่ม
กลับมาใกล้ เคียงกันมากขึ ้น
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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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ขณะที่ราคานํ ้ามันดิบ พบว่ายังปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง (ราคานํ ้ามันดิบ WTI เพิ่มขึ ้น 2.38%, Brent
เพิ่มขึ ้น 2.37% และ Dubai เพิ่มขึ ้น 2.14%) จากความกังวลไวรัส COVID-19 ที่ผ่อนคลายข้ างต้ น ช่วยลด
ความกังวล Demand นํ ้ามันที่อาจชะลอลงไปจากไวรัส และทางด้ าน Supply มีปัจจัยหนุนจากสหรัฐ
ประกาศขึ ้นบัญชีดําบริ ษัทนํ ้ามันรายใหญ่ของรัสเซีย เนื่องจากกล่าวหาว่าให้ การสนับสนุนด้ านการเงินแก่
เวเนซุเอลา นํามาซึง่ ความกังวลว่า Supply จะมีโอกาสลดลง รวมถึงตลาดยังคงให้ นํ ้าหนักการประชุม
OPEC วันที่ 5-6 มี.ค. 2563 ว่าจะมีการตัดลดกําลังการผลิตเพิ่มขึ ้นหรื อไม่ ภายหลังคณะกรรมการด้ าน
เทคนิคของ OPEC เสนอให้ OPEC ตัดลดกําลังการผลิตเพิ่มอีก 6 แสนบาร์ เรล/วัน เชื่อว่าปั จจัยดังกล่าวจะ
เป็ น Sentiment ต่อราคานํ ้ามัน และหุ้นนํ ้ามัน เช่น PTT(FV@B 56.00) และ PTTEP(FV@B 170.0)

การบริโภคครัวเรือน และการลงทุนเอกชน ถือเป็น Downside ต่อ GDP ปี 2563
การเติบโตเศรษฐกิจโลก(GDP Growth) ปี 2563 ต้ นปี IMF คาดขยายตัว 3.3%yoy อย่างไรก็ตามยังมี
Downside ที่ IMF จะปรับลดประมาณลงในช่วงที่เหลือของปี นี ้ เนื่องจากประมาณการณ์ยงั ไม่รวม
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ทีแ่ พร่กระจายไปทัว่ โลก ทําให้ เป็ นทีแ่ น่ชดั เศรษฐกิจงวด
1Q63 ทัว่ โลกชะลอตัวแรง
เช่นเดียวกับการเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2563 เห็นสํานักเศรษฐกิจหลายแห่งทยอยออกมาปรับลด GDP
Growth ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.4% (ดังรูป)
Consensus คาดการณ์ GDP Growth ปี 2563

ทีม่ า : ASPS รวบรวม

ASPS ประเมิน GDP Growth ปี 2563 ขยายตัว 2%yoy ภายใต้ สมมติฐาน (ส่งออกหดตัว 1.5%, การ
บริ โภคครัวเรื อนคาด 2.2%,การลงทุนรัฐ 2%, การลงทุนเอกชน 2.5%, การใช้ จ่ายภาครัฐ 2.5% และค่าเงิน
บาท/ดอลลาร์ อยูท่ ี่ 31 บาท ฯลฯ อย่างไรก็ตามหากมองไปข้ างหน้ ายังมี Downside ต่อประมาณการณ์
GDP Growth จะปรับลงได้ อีกในอนาคต หลักๆขึ ้นกับไวรัส COVID-19 หากยังยืดเยื ้อยาวนานมากกว่า
2Q63 เป็ นต้ นไปมี คาดจะกระทบสมมติฐานสําคัญมีโอกาสตํ่ากว่าคาดการณ์เดิม คือ การบริ โภคครัวเรื อน
และการลงทุนเอกชน
เบื ้องต้ น ASPS ทําการศึกษาผลกระทบการการบริ โภคครัวเรื อน และลงทุนเอกชน ลดลงทุกๆ 0.5% จาก
คาดการณ์ ดังกล่าว โดยกําหนดให้ ปัจจัยอื่น คือ ส่งออก,ลงทุนรัฐ การบริ โภครัฐคงที่ คาดจะกระทบต่อ
GDP Growth ลดลง (ดังรูป)
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การบริโภคครัวเรือน ลงทุนเอกชน คาด GDP Growthปี 2563
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ทีม่ า : ASPS คาดการณ์

ชะลอลงทุน AOT ตราบที่ปัญหา COVID-19 ยังไม่เห็นปลายทาง
ผลกระทบโรคระบาด COVID-19 ต่อ AOT สูงกว่าที่ฝ่ายวิจยั ประเมินไว้ เดิมที่กําหนดเฉพาะจํานวนผู้และ
เที่ยวบินใช้ บริ การลดลง ซึง่ กระทบต่อรายได้ หลัก AOT คือ รายได้ ที่เกี่ยวข้ องกับการบิน (55% ของรายได้ )
โดยผลกระทบทางอ้ อมทีห่ นักขึ ้นต่อลูกค้ า AOT โดยเฉพาะผู้ประกอบการในสนามบิน ยังส่งผลอีกด้ านต่อ
รายได้ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการบิน (45% ของรายได้ ) จากการออกมาตรการช่วยเหลือ หลักๆ คือ
1. การปรับลดผลประโยชน์ตอบแทน (28% ของรายได้ ) สําหรับผู้ที่จ่ายตามเกณฑ์สว่ นแบ่งรายได้
หรื อ ผลตอบแทนขันตํ
้ ่า แล้ วใดเกณฑ์ใดจะสูงกว่า เป็ นให้ จ่ายอิงส่วนแบ่งรายได้ นบั จากวันที่ 1
ก.พ. 63 – 31 มี.ค.65 ซึง่ AOT มีสิทธิ์เปลีย่ นแปลงได้ ตามสถานการณ์โรคระบาด ทังนี
้ ้ หากยึด
ผลตอบแทนที่ฝ่ายวิจยั ประเมินปั จจุบนั อยู่ราวปี ละ 1.6 หมื่นล้ านบาท ซึง่ เป็ นการอิงตามเกณฑ์
ส่วนแบ่งรายได้ เนื่องจากเป็ นอัตราที่สงู ผลตอบแทนขันตํ
้ ่า อย่างไรก็ตาม สถานะปั จจุบนั ที่
ผู้ใช้ บริ การลดลงไปมาก (1-15 ก.พ. 63 ลดลง 26.8%) คาดว่าจะหากปรับไปใช้ ตามมาตรการ
ช่วยเหลือ ก็น่าจะส่งผลให้ ผลตอบแทนลดลงตํ่ากว่าผลตอบแทนขันตํ
้ า่ ทังนี
้ ้ ภายใต้ สมมติฐาน
ปั จจุบนั ฝ่ ายวิจยั กําหนดผลกระทบโรคระบาดไว้ ราว 3 เดือน จึงประเมินกระทบต่อกําไรปี บัญชี
2563 (สิ ้นสุด ก.ย. 63) ราว 1.0 พันล้ านบาท อย่างไรก็ตาม ในกรณีสถานการณ์ COVID-19
ยืดเยื ้อ ความเสีย่ งผลกระทบต่อประมาณการจะสูงขึ ้น โดยเฉพาะหากลากไปยาวไปถึงปี บัญชี
2564-65 เนื่องจากช่วงดังกล่าวฝ่ ายวิจยั รวมผลประโยชน์ตอบแทน ภายใต้ สมมติฐานอิง
ผลตอบแทนขันตํ
้ า่ ที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั ฯ จากสัญญาใหม่ที่มีกบั กลุม่ คิง เพาเวอร์ โดยให้ มีผลนับ
จาก เม.ย.63 (ช้ ากว่าสัญญาจริ ง เนื่องจากรวมความเสี่ยงการก่อสร้ าง/ส่งมอบพื ้นที่สว่ นต่อขยาย
ที่เป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาใหม่ลา่ ช้ า) ดังนัน้ หากกลับไปยึดตามเกณฑ์สว่ นแบ่งรายได้ เบื ้องต้ น
ประเมินกระทบปี บญ
ั ชี 2564-65 ถึงปี ละ 7.0 และ 6.0 พันล้ านบาท ซึง่ จะส่งผลให้ กําไรปี บัญชี
2563-65 ทรงตัวอยู่ราว 2.0 หมื่นล้ านบาท จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตเด่น นอกจากนี ้แล้ ว AOT
ยังมีออกมาตรการช่วยเหลือในฝั่ งสายการบิน คือ
2. มาตรการช่วยเหลือสายการบินกรณียกเลิกเทีย่ วบิน (ปั จจุบนั รายได้ จากเที่ยวบินอยู่ที่ราว 11.8%
ของรายได้ ) โดยกําหนดจ่ายผลตอบแทนราวหัวผู้โดยสารที่ 200 บาทให้ สายการบินที่ยกเลิก
เที่ยวบิน โดยแจ้ งล่วงหน้ าก่อน 1 เดือน และช่วงเวลาบินดังกล่าวมีรายอื่นมาใช้ บริ การแทน ส่วน
นี ้ฝ่ ายวิจยั ประเมินผลกระทบไม่มนี ยั ฯ และอีกด้ านหนึง่ คือ
3. ผลกระทบในส่วนของปริ มาณจราจรล่าสุดวันที่ 1-15 ก.พ. พบว่า ผู้ใช้ บริ การและเทีย่ วบินลดลง
26.8%yoy และ 13.1% คาดว่าอาจจะเห็นลดระดับเพิ่มขึ ้นไป ประเมินราว 35%-40%yoy และ
15%-18%yoy จากผลกระทบทีม่ ีการออกคําเตือนการเดินทางคนไทยไป ญี่ปน,
ุ่ เกาหลีใต้ ,
สิงคโปร์ , ฮ่องกง และไต้ หวันที่เพิม่ ขึ ้นมาใหม่ในช่วงต้ นสัปดาห์ หากตังตามสมมติ
้
ฐานให้ การ
ระบาดเพิ่มขึ ้นอยูใ่ นอัตราหลังออกคําเตือนตลอดการระบาด 3 เดือนตามสมมติฐานฝ่ ายวิจยั
เชื่อว่าผลกระทบจะแย่กว่ากรอบสมมติฐานทังปี
้ ทีป่ ระเมินผู้ใช้ บริ การและเที่ยวบินลดลง 7.1%
และ 5.0%
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ดังนัน้ ฝ่ ายวิจยั ทําการปรับลดกําไรสุทธิปีบัญชี 2563 ลงอีกราว 10% เพื่อสะท้ อนผลการออกมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการในสนามบินและกรณีการออกคําเตือนไปยังประเทศใหม่ๆ ที่ยงั ไม่รวมในประมาณ
การ ได้ มลู ค่าพื ้นฐานใหม่อยู่ที่ 75.8 บาท แม้ ยงั มี Upside ให้ ลงทุน แต่จาก Sentiment ที่คาดว่าจะยังปก
คลุมหุ้น ตราบที่ปัญหา COVID-19 ยังไม่เห็นทางออก ด้ านคําแนะนําจึงให้ ชะลอการลงทุนไปก่อน จนกว่า
ปั ญหา COVID-19 จะเห็นปลายทางที่ชดั เจนขึ ้น

Credit rating ของ BAM แย่ลง แต่คาดกระทบต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายจํากัด
เมื่อวันที่ 17 และ 19 ก.พ. 63 Tris rating และ Fitch rating ได้ ประกาศอันดับความน่าเชื่อถือใหม่ของ BAM
เป็ น rating A- และ rating BBB+ ตามลําดับ ซึง่ เป็ นอันดับเรตติ ้งที่ตํ่ากว่าที่ BAM เคยได้ รับจาก Fitch
rating ที่ rating AA- อยู่ 3 notch และ 4 notch ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม จากการประกาศปรับลดดอกเบี ้ย
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยตังแต่
้ เดือน ส.ค. 62 ถึง เดือน ก.พ. 63 ที่ผ่านมารวมทังสิ
้ ้น 75 bps
คาดว่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการถูกปรับลดอันดับ credit rating ของบริ ษัทฯ ได้ โดยฝ่ ายวิจยั
ประเมินผลกระทบต่อต้ นทุนในการกู้ยืมของ BAM เป็ น 2 กรณี ดังนี ้
1. กรณีที่บริ ษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ใหม่ในอนาคตด้ วย credit rating A- ของ Tris โดยอ้ างอิงจากที่ BAM
เคยออกหุ้นกู้อายุ 1.5 – 15 ปี มูลค่า 2.0 หมื่นล้ านบาท เมื่อเดือน ก.ค. 62 ด้ วยอัตราดอกเบี ้ยระหว่าง 2.3 –
3.92% ซึง่ พบว่าอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้บริ ษัทเอกชนอายุ 3 – 10 ปี ที่มี credit rating AA- ณ ขณะนัน้
จะมีอตั ราดอกเบี ้ยเฉลี่ยในการออกหุ้นกู้อยู่ที่ 2.42 – 3.11% ซึง่ เมือ่ เทียบกับหุ้นกู้บริ ษัทเอกชนอายุ 3 – 10
ปี ที่มี credit rating A- ในเดือน ม.ค. 63 พบว่ามีอตั ราดอกเบี ้ยลดลงในทุกอายุจากผลของการปรับลดอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบายดังกล่าว ขณะที่อตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้เฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของ BAM เท่ากับ 3.05% ณ สิ ้นงวด
9M62 ทําให้ หากอ้ างอิงการออกหุ้นกู้ใหม่ด้วยอัตราดอกเบี ้ยสําหรับ credit rating AA- ในปั จจุบนั ซึง่ น้ อย
กว่า 3.05% คาดว่าไม่กระทบต่ออัตราดอกเบี ้ยเฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนักและประมาณการกําไรสุทธิของบริ ษัทฯ ใน
ระยะสัน้ จากอัตราดอกเบี ้ยยังมีแนวโน้ มลดลงอยู่ในปั จจุบนั แต่หากในระยะยาวอัตราดอกเบี ้ยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นคาดว่าจะส่งผลให้ ต้นทุนของบริ ษัทฯ มีแนวโน้ มปรับตัวเพิ่มขึ ้นได้
2. กรณีทบี่ ริ ษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ใหม่ในอนาคตด้ วย credit rating BBB+ โดยถ้ าอ้ างอิงในกรณีเดียวกับ
ข้ อ 1. จะพบว่าอัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้เอกชนอายุ 3 – 10 ปี ทีอ่ อกด้ วย credit rating BBB+ ของ Fitch ใน
เดือน ม.ค. 63 จะอยู่ที่ 3.10 – 3.98% ซึง่ มี spread ที่เพิ่มขึ ้นถึง 68 - 87 bp เมื่อเทียบกับหุ้นกู้อายุเท่ากันที่
ออกด้ วย credit rating AA- ในเดือน ก.ค. 62 และมี spread ที่เพิ่มขึ ้นถึง 89 bp เมื่อเทียบกับหุ้นกู้อายุ
เท่ากันที่ออกด้ วย credit rating A- ในเดือน ม.ค. 63 ซึง่ คาดว่าบริ ษัทฯ จะได้ รับผลกระทบจากต้ นทุนใน
การออกหุ้นกู้ใหม่ที่เพิ่มขึ ้นทังในระยะสั
้
นและระยะยาวอย่
้
างชัดเจน
ทังนี
้ ้ฝ่ ายวิจยั คาดว่า บริ ษัทฯ จะสามารถเลือกใช้ อนั ดับ credit rating ของ Tris rating ที่ให้ อนั ดับเครดิตสูง
กว่าในการออกหุ้นกู้ ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบในระยะสันลง
้
และหันไปพึง่ พากระแสเงินสดจากธุรกิจหลัก
ของบริ ษัทฯ ในการซื ้อหนี ้ เพือ่ บริ หารต้ นทุนดอกเบี ้ยของบริ ษัทฯ ในระยะยาว
Corporate Bond Yield Curve
TTM

Jul-62

Jan-63

AA-

A-

Diff from Jul-62

BBB+

Diff from Jul-62

3-Year

2.42

2.21

-0.21

3.1

0.68

5-Year

2.65

2.51

-0.14

3.4

0.75

7-Year

2.85

2.78

-0.07

3.67

0.82

10-Year

3.11

3.09

-0.02

3.98

0.87
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CRC ตัวแทนหุ้นค้าปลีก เข้าซื้อขายวันแรก คาดหนุนตลาดหุ้นคึกคัก
CRC เข้ าซื ้อขายในตลาดฯวันแรก (ROBINS จะถูกเพิกถอนจากตลาดฯ) โดย CRC เป็ น Holding
Company ลงทุนในธุรกิจค้ าปลีกฯที่หลากหลาย แบ่งเป็ น 3 กลุม่ คือ 1) กลุม่ แฟชัน่ (30.3% ของยอดขาย)
นําด้ วยธุรกิจห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล+โรบินสัน+รี นาเซนเต (อิตาลี) และซูเปอร์ สปอร์ ต (ร้ านอุปกรณ์กีฬา),
2) กลุม่ ฮาร์ ดไลน์ (28.5% ของยอดขาย) ภายใต้ ร้านไทวัสดุ (จําหน่ายวัสดุก่อสร้ าง), ร้ านบ้ านแอนด์บียอนด์
(สินค้ าซ่อมแซมบ้ าน) และเพาเวอร์ บาย (เครื่ องใช้ ไฟฟ้า) รวมถึง 3) กลุม่ อาหาร (41.2% ของยอดขาย) นํา
ด้ วยร้ านซูเปอร์ มาร์ เก็ตท็อปส์, แฟมิลี่มาร์ ท และไฮเปอร์ มาร์ เก็ตเวียดนาม บิ๊กซี + ลานชี มาร์ ท
บริ ษัทฯเสนอขาย IPO 1,691 ล้ านหุ้น จากการเพิม่ ทุน 1,331 ล้ านหุ้น (แลกหุ้น ROBINS 812 ล้ านหุ้น+
เสนอขายใหม่ 519 ล้ านหุ้น), ผู้ถือหุ้นเดิม 360 ล้ านหุ้น และหากรวม Green shoe ที่ 169.1 ล้ านหุ้น จะคิด
เป็ น 1,860.1 ล้ านหุ้น เงินที่ได้ จาก IPO จะใช้ ในการขยายธุรกิจที่ยงั มีโอกาสเติบโตสูง ได้ แก่ กลุม่ ฮาร์ ดไลน์
ที่ปัจจุบนั CRC ยังมีสว่ นแบ่งไม่สงู อย่างร้ านไทวัสดุและบ้ านแอนด์บยี อนด์ จากจุดเด่นร้ านโมเดิร์น เทรดที่
มีศกั ยภาพแข่งขันสูงกว่ากลุม่ ร้ านค้ าดังเดิ
้ ม ซึง่ ยังครองตลาดกว่า 70% ขณะทีอ่ ีกแรงขับเคลือ่ นหลัก จะมา
จากผู้นําตลาดไฮเปอร์ มาร์ เก็ตบิก๊ ซี เวียดนาม ซึง่ โครงสร้ างตลาดค้ าปลีกฯยังมีสดั ส่วนร้ านค้ าดังเดิ
้ มกว่า
80% หนุนโอกาสแย่งส่วนแบ่งตลาด ประกอบกับ ปั จจุบนั เพิ่งขยายไปเพียง 25-30 จังหวัด (จาก 63 จังหวัด)
ทําให้ ยงั เห็นโอกาสเติบโตสูง โดยในส่วนของกลุม่ แฟชัน่ แม้ อาจคาดหวังเติบโตไม่สงู จากการเป็ นผู้นํา
ตลาดอยู่แล้ ว แต่เชื่อว่าจะยังคงสามารถรักษาฐานรายได้ ในระดับปั จจุบนั จากการทํากลยุทธ์ Omnichannel ผ่านแพลตฟอร์ มเว็บสโตร์ + ฐานสาขาที่มกี ว่า 2 พันแห่งทัว่ ประเทศ
ขณะที่ภาพรวมประเมินกําไร CRC เบื ้องต้ น ปี 2563 หากกําหนด 1) ใช้ ฐานกําไร 4 ไตรมาสล่าสุด (4Q61 –
3Q62) ราว 6.5 พันล้ านบาท และ 2) รวมงบ ROBINS อีก 46.17% ปี 2563 ราว 1.4 พันล้ านบาท + ผล
กําไรที่ตํ่ากว่าปกติของ CRC จากผลประโยชน์พนักงาน จะทําให้ ฐานกําไรปี 2563 ภายใต้ สมมติฐาน
ดังกล่าว อยู่ที่ 8.2 พันล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 25.3% จากกําไร 4 ไตรมาสล่าสุด คิดเป็ นกําไรต่อหุ้นราว 1.3 บาท
เทียบกับราคา IPO จะมีคา่ PER’63 ราว 31.7 เท่า ถือเป็ นระดับสมเหตุสมผล หากอิงค่าเฉลี่ย PER และการ
เติบโตกําไรกลุม่ ปี 2563 ที่ 30.7 เท่า และ 11.9% ตามลําดับ

5 แรงขับเคลื่อนให้ CRC ไม่ต่ําจองในเดือนแรกหลังเข้าตลาด
วันนี ้มีห้ นุ IPO ที่มีการระดมทุนมากสุดในประวัติศาสตร์ อย่าง CRC เข้ าซื ้อขายในตลาดฯ เป็ นวันแรก และ
เป็ นหุ้นที่ได้ รับความสนใจจองซื ้อจากนักลงทุนทังไทยและต่
้
างประเทศในช่วงที่ผ่านมา
ช่วยหนุนให้
ภาพรวมมูลค่าซื ้อขายในตลาดกลับมาคึกคักมากขึ ้น ส่วนนักลงทุนทีข่ อใช้ สิทธิ SWAP จากหุ้น ROBINS
เป็ น CRC ก่อนในวันที่ 3 ก.พ. 2563 ตามที่ฝ่ายวิจยั แนะนําก็จะได้ กําไรทังจากการขาย
้
ROBINS ในราคา
Tender ที่ 66.5 บาท และยังได้ ห้ นุ CRC ในราคาจองที่ 42 บาท ซึง่ คาดว่ าราคาหุ้นน่ าจะ Outperform
ตลาดได้ ดใี นช่ วงเดือนแรกทีเ่ ข้ าตลาดมาจาก 5 แรงขับเคลื่อนหลัก คือ
5 ปั จจัยที่ช่วยขับเคลื่อนราคาหุ้น CRC ในระยะเวลา 1 เดือนแรกหลังเข้ าตลาดฯ
1
ใช้ราคาปิ ดว ันที่ T+2 ใน
การคํานวณเข้าด ัชนี
SET50 และ SET100

T

3
Index Fund เข้ามาช่วยหนุน
ณ ราคาว ันที่ T+3

5
ได้แรงหนุนจาก MSCI Global
Standard ปร ับ CRC เข้าแทน
ROBINS และมีโอกาสเข้า FTSE
ALL‐ World Index
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T+29
30 วัน

4
มี GreenShoe กว่า 169
ล้านหุน
้ (10% ของ
หุน
้ สาม ัญทีเ่ สนอขาย)
ช่วยหนุนราคาหุน
้ ให้
ยืนเหนือ จอง
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1. CRC มีมูลค่ ากิจการกว่ า 2.6 แสนล้ านบาท มีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับที่ 13 ของหุ้นทั้งหมด
ในตลาดฯ (เข้ าเกณฑ์ ตลาดมีขนาดใหญ่ สุด 1 ใน 20 อันดับแรก) และมีสัดส่ วน 1.6% ของ
ตลาด (เข้ าเกณฑ์ ตลาดสูงกว่ า 1%) จึงมีโอกาสเข้ าคํานวณในดัชนี SET50 และ SET100
ได้ ทันทีหลังเข้ าตลาด T+3 โดย T คือวันซือ้ ขายในวันแรก โดยใช้ ราคาปิ ดวันที่ 24 ก.พ.
2653
2. ระหว่ างช่ วง T+3 คาดว่ าจะมีแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันฯ เข้ ามาช่ วยหนุน เนื่องจากเม็ด
เงินทีจ่ องซื้อหุ้น CRC ก่ อนเข้ าตลาดฯจาก 6 บลจ.ไทย ยังน้ อยกว่ าสัดส่ วน Market cap
ของ CRC ในตลาดฯ คาดมีเม็ดเงินหนุนเพิม่ อีก รวมถึงมีแรงเก็งกําไรจากกองทุน
ประเภท Active Fund ในช่ วงก่ อนทีห่ ้ นุ CRC จะถูกเข้ าคํานวณในดัชนี SET50 และ
SET100
3. มีเม็ดเงินจากกองทุนประเภท Index Fund ทีม่ ีวัตถุประสงค์ ลงทุนอ้ างอิงตามดัชนี คอย
หนุนราคาหุ้น ณ วันที่ T+3
4. มี greenshoe อีกกว่ า 169 ล้ านหุ้น (10% ของจํานวนหุ้นทีเ่ สนอขายในครั้ งนี้) คอยหนุน
ไม่ ให้ ราคาหุ้นตํา่ จองในระยะเวลา 1 เดือน
5. MSCI ประกาศนําหุ้น CRC เข้ ามาในดัชนี MSCI Global Standard แทน ROBINS ทันที
โดยมีผลบังคับใช้ ในราคาปิ ดวันนี้ นอกจากนี้คาดว่ าน่ าจะเข้ าคํานวณในดัชนี FTSE
Global Large Cap. เช่ นเดียวกับกรณีของ AWC (ประกาศหลังจากเข้ าซื้อขาย 1 วัน)
ทั้ง 5 ปั จจัยทีก่ ล่ าวมา น่ าจะเป็ นแรงขับเคลื่อนราคาหุ้น CRC ให้ Outperform ตลาดได้ ดใี นช่ วงนี้
และน่ าจะยืนเหนือจองได้ ในระยะเวลา 1 เดือนต่ อจากนี้
ขณะที่ห้ นุ ถูกคัดออกจะคํานวณจากราคาปิ ดในวันแรกที่มีห้ นุ ใหม่เข้ าซื ้อขายเช่นกัน
โดยฝ่ ายวิจยั
คาดการณ์ห้ นุ ถูกคัดออกจากดัชนี SET50 และ SET100 ระหว่างรอบคํานวณ เนื่องจากถูก CRC เข้ ามา
แทนที่ โดยดูจากหุ้นที่มีขนาดเล็กที่สดุ ในดัชนี ณ ราคาปิ ดวันที่ CRC เข้ าซื ้อขายวันแรก แต่ในเบื่องต้ นฝ่ าย
วิจยั ฯ ประเมินจากตอนนี ้หุ้นที่มี Market Cap 3 อันดับเล็กสุดในแต่ละดัชนี (ณ วันที่ 19 ก.พ. 2563) ได้
ผลลัพธ์ดงั ตารางด้ านล่าง
รายชื่อ 3 บริษัทที่มี Market Cap น้ อยที่สุดใน SET50 และ SET100
Rank

SET50

Market Cap

% Market Cap ห่า ง
จากอันดับสุดท้า ย

Rank

48

BANPU

51.36

14%

98

49

WHA

49.92

11%

99

50

BPP

45.16

0%

100

Market Cap

% Market Cap ห่า ง
จากอันดับสุดท้า ย

BGC

8.82

10%

PSL

8.58

7%

AAV

8.05

0%

SET100

ข้อมูล ณ วันที ่ 19 ก.พ. 2563
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ดังนั้นหุ้นทีม่ ีโอกาสออกจากดัชนี SET50 ระหว่ างรอบคํานวณมากสุด คือ BPP และหุ้นทีอ่ อกจาก
SET100 คือ AAV ขณะทีห่ ้ นุ WHA ปรั บฐานลงมาจากความกังวลประเด็นนี้เช่ นกัน แต่ มีโอกาสตํา่
มากทีจ่ ะหลุดจากการคํานวณในดัชนี SET50 เพราะ Market Cap. ของ WHA ยังสูงกว่ าหุ้นอันดับที่
50 ถึง 11% ดังนั้นราคาทีย่ ่ อตัวลงมาถือเป็ นโอกาสในการสะสม
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