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กลยุทธ์การลงทุน

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประเมินว่า SET Index ยังอยู่ในภาวะผันผวนต่อเนื่อง ขณะที่รอมาตการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล
ออกมา รวมถึงการปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ไม่มีการปรับพอร์ต ส่วนหุ้น Top
Picks เลือก LH (FV@B 12), INTUCH (FV@B 73.10) ในฐานะหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลโดด
เด่น และเลือก CPF (FV@B 40) บนความคาดหวังว่าน่าจะได้รับประโยชน์จาก Deal การซื้อกิจการ
Tesco Lotus ส่วนหุ้นในกลุ่มน้ํามันยังคงหลีกเลี่ยง
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงเกิน 100 จุด จากผลการประชุม OPEC และNon OPEC ที่น่าผิดหวังเมื่อ
ปลายสัปดาห์ จนทําให้ ราคานํ ้ามันดิบปรับลงแรงกว่า 30% จนกดดันตลาดหุ้นไทยให้ ปรับฐานแรงและปิ ด
ตัวในแดนลบที่ระดับ 1255.94 จุด ลดลง 108.63 จุด หรื อ -7.96% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 1.03 แสนล้ าน
บาท ซึง่ กลุม่ ที่กดดันตลาดหลักๆ คือ กลุม่ พลังงาน ได้ แก่ PTT(-25.33%) PTTEP(-29.81%) TOP(21.56%) GULF(-3.25%) กลุม่ ธ.พ.เช่น BBL(-7.39%) KBANK(-8.55%) SCB(-8.84%) และกลุม่ ค้ าปลีก
อย่าง CPALL(-7.94%) CRC(-4.79%) HMPRO(-3.60%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น PTTGC(26.63%) IVL(-15.96%) และ CPF(-12.00%) เป็ นต้ น
สถานการณ์แวดล้ อมในปั จจุบนั ยังคงถูกปกคลุมด้ วยหลายปั จจัยกดดัน โดยต้ นตอเริ่ มมาจากภาพรวม
เศรษฐกิจที่คอ่ นข้ างเปราะบางหลังได้ รับผลกระทบจากสงครามการค้ าที่ดําเนินมาอย่างยาวนาน ก่อนทีจ่ ะ
เข้ าสูช่ ่วงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงและกว้ างขวาง และยังดําเนินต่อเนื่องมาถึงปั จจุบนั
กดดันให้ เศรษฐกิจหลายประเทศเข้ าสูภ่ าวะถดถอย ขณะที่ตลาดการเงินก็ปรับตัวรองรับการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว โดยการที่ขบั เคลีอ่ นเม็ดเงินลงทุนเข้ าสูส่ ินทรัพย์ปลอดภัย จน Bond Yield ลงสูร่ ะดับตํ่าเป็ น
ประวัติการณ์ ล่าสุด ตลาดหุ้นทัว่ โลกยังถูกโจมตีซํ ้าด้ วยประเด็น สงครามราคานํ ้ามัน ทําให้ ห้ นุ ในกลุม่
พลังงานปรับตัวลดลงแรง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาที่ระดับราคาหุ้นปั จจุบนั ต้ องถือว่าได้ ปรับลดลงมาดูด
ซับปั จจัยต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นไปมากแล้ ว เห็นได้ จากการที่ระดับ Market Earning Yield Gap ของตลาด
หุ้นไทยที่ขยายตัวออกไปกว้ างกว่า 6% ซึง่ เป็ นระดับที่เหมาะสมสําหรับนักลงทุนระยะยาวที่จะทยอยซื ้อหุ้น
พื ้นฐานดีสะสมเพื่อการลงทุนระยะยาว สําหรับประเด็นที่อยู่ในความสนใจวันนี ้ ทังในประเทศ
้
และ
ต่างประเทศ ล้ วนเป็ นเรื่ องของมาตรการที่รัฐบาลแต่ละประเทศ กําลังจะมีมาตรการออกมาเพื่อชะลอการ
ถดถอยของภาวะเศรษฐกิจ โดยในส่วนของสหรัฐฯ ถูกคาดหมายว่าธนาคารกลาง จะปรับลดดอกเบี ้ยอีก
ครัง้ ในการประชุมสัปดาห์หน้ า หลังจากปรับลดไปนอกรอบช่วงก่อนหน้ านี ้ไม่นาน 0.5% ส่วนในประเทศ
ไทย วันนี ้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ าสูท่ ี่ประชุม ครม. ถึงแม้ จะไม่มีการนําเรื่ องการแจกเงิน 2000
บาท เข้ าสูก่ ารพิจารณา แต่เชื่อว่าน่าจะเห็นรูปแบบของมาตรการใหม่ที่ให้ ผลในทางเดียวกัน ส่วนทิศทาง
อัตราดอกเบี ้ย ที่ กนง. จะมีการประชุมในวันที่ 25 มี.ค. คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงอย่าง
น้ อน 0.25% ภายใต้ สภาพแวดล้ อมดังกล่าวเห็นว่า SET Index ยังมีความเสี่ยงที่จะเห็นความผันผวนอยู่ได้
ต่อเนื่อง ส่วนกลยุทธ์การลงทุนวันนี ้ไม่มีการปรับพอร์ ต หุ้น Top Pick เลือก LH และ INTUCH จากจุดเด่น
เรื่ องเงินปั นผล และ CPF ในฐานะที่จะได้ ประโยชน์จากการซื ้อกิจการ TESCO

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,255.94
-108.63
103,624

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ นักลงทุนแต่ละประเภท(ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
-3,995.82
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
957.57
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
-12,719.83
นักลงทุนรายย่อย
15,758.08
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รัฐบาลทั่วโลก ออกมาตรการสู้ทั้ง COVID-19 และ ภัยจากการชะลตัวเศรษฐกิจ
ตลาดหุ้นสหรัฐปรับฐานแรงวานนี ้ โดยดัชนี Dow Jones ลดลง 7.79%, S&P500 ลดลง 7.6% และ
NASDAQ ลดลง 7.3% จากความกังวลผลการประชุม OPEC ที่ผิดหวังเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทําให้
ภาวะ Oversupply ของนํ ้ามันดิบเพิ่มขึ ้น ซํ ้าเติมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยงั คงอยู่ ซึง่ กระทบ
ต่อความต้ องการใช้ นํ ้ามันโลก (Demand) ลดลง กดดันราคานํ ้ามันดิบโลกปรับฐานลงแรงหลุด 40 เหรี ยญ
ฯ หรื อลดลงรวมกันเฉลี่ยกว่า 30% ขณะที่ราคาสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe haven) ปรับตัวเพิ่มขึ ้น เช่น Bond
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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
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Yield สหรัฐอายุ 10 ปี ปรับลดลง 0.2% เหลือ 0.5% สะท้ อนถึง Fund Flow มีแนวโน้ มไหลออกจากสินทรัพย์
เสี่ยง และเข้ าไปในสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ ้น
อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับฐานแรง และแนวโน้ มเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยง ทําให้ เกิดตลาดเกิดความ
คาดหวังเพิ่มขึ ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลง ในการประชุมวันที่ 1718 มี.ค. 2563 โดยตลาดคาด Fed มีโอกาสถึง 75% ที่จะปรับลดดอกเบี ้ยลง 0.75% เหลือ 0.5% ภายหลัง
จากที่ Fed ปรับลดดอกเบี ้ยไปแล้ ว 0.5% ในการประชุมนอกรอบเมื่อต้ นเดือน มี.ค. เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกับท่าทีของประธานาธิปดีทรัมป์ที่ได้ สง่ สัญญาณเตรี ยมกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐเช่นกัน โดยล่าสุดเมื่อ
เช้ านี ้ ทรัมป์ระบุวา่ จะมีการนัดประชุมสภาในเร็วๆนี ้ เพื่อเตรี ยมพิจารณามาตรการภาษีเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ และลดผลกระทบจากไวรัส COVID-19
ขณะที่ไทยวันนี ้ให้ นํ ้าหนักการประชุม ครม. ซึง่ คาดว่าจะมีการอนุมตั ิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แม้ วา่ ล่าสุด
นากยกรัฐมนตรี กล่าวว่าจะยังไม่มีการพิจารณามาตรการอัดฉีดเงิน ผ่านระบบ E-payment คนละ 1,000
บาท จํานวน 10 ล้ านคน ดังที่ ครม. เศรษฐกิจเห็นชอบ แต่ ASPS คาดว่าภาครัฐจะมีมาตรการอื่นๆมา
ทดแทน มีโอกาสอาจไม่ใช่การอัดฉีดเงินทางตรงข้ างต้ น แต่อาจเป็ นการอัดฉีดทางอ้ อมแทน หากอ้ างอิง
ตามที่นากยกรัฐมนตรี กล่าว คาดว่าจะเป็ นการคืนค่าธรรมเนียมหม้ อแปลงไฟฟ้ าครัวเรื อนละ 3,000 บาท
แทน ซึง่ แม้ มาตรการคืนค่าธรรมเนียมหม้ อแปลงฯ อาจจะสร้ างการกระจายรายได้ ได้ ตํ่ากว่ามาตรการอัดฉีด
ผ่านระบบ E-payment แต่คาดว่าจะช่วยกระตุ้นกําลังซื ้อของประชาชนได้ บ้าง บวกต่อหุ้นค้ าปลีก เลือก
CPALL(FV@B 91) และ JMART (FV@B 11.6)

ปรับสมมุติฐานราคาน้ํามันมาอยู่ที่ 40$ ในปี 2563 และ 45$ ในระยะยาว ... ชะลอลงทุนหุ้นน้ํามัน
ฝ่ ายวิจยั ASPS ปรับลดสมมติฐานราคานํ ้ามันดิบดูไบลงเหลือ 40 และ 45 เหรียญฯ ในปี 2563 และตังแต่
้
ปี 2564 เป็ นต้ นไป หลังจากความล้ มเหลวของการประชุมกลุม่ OPEC สอดคล้ องกับผลกระทบจากทัง้
supply ที่เพิ่ม และ demand ที่ชะลอตัวจาก COVID-19 ที่น่าจะยืดเยื ้อ ดังที่ ASPS นําเสนอใน Market talk
เมื่อวานนี ้ โดยคําแนะนํา กลุม่ ปิ โตรเลียม “เท่าตลาด” ในภาพระยะยาว ซึง่ ภายใต้ ประมาณการใหม่มลู ค่า
พื ้นฐาน ณ สิ ้นปี 2563 PTTEP อยูท่ ี่ 110 บาท/หุ้น (เดิม 170 บาท) และ PTT อยู่ที่ 42 บาท/หุ้น (เดิม 55
บาท/หุ้น)
ขณะที่กลุ่มโรงกลั่นและปิ โตรเคมี ฝ่ ายวิจยั จะทําการปรั บลดสมมติฐานค่าการกลัน่ GRM (แม้ ราคา
นํ ้ามันดิบที่อยู่ในทิศทางขาลง ถือเป็ นปั จจัยบวกต่อธุรกิจ แต่เชื่อว่าราคานํ ้ามันสําเร็จรูปมีแนวโน้ มปรับ
ลดลงตาม ทําให้ คาดการณค่าการกลัน่ ยังอยุ่ในกรอบแคบๆ) และ Spread ปิ โตรเคมี (แม้ คาดต้ นทุน
Freeze Stock จะปรับลงตามราคานํ ้ามัน แต่เชื่อว่าราคาผลิตภัณฑ์ขนปลายมี
ั้
โอกาสปรับลงตาม ทําให้
Spread ปิ โตรเคมียงั อยู่ในระดับตํา่ ) เพื่อสะท้ อนแนวโน้ มความต้ องการใช้ (Demand) ที่จะลดลงตาม
ทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ หลักๆถูกกดดันจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ไม่ได้ รวมในสมมติฐาน
ก่อนหน้ า รวมถึงการปรับลดสมมติฐานราคานํ ้ามันดิบดูไบลงมาเหลือ 40 เหรี ยญฯ เทียบกับปลายปี 2562
อยู่ที่ 64 เหรี ยญฯ คาดจะทําให้ เกิดบันทึกขาดทุนจาก Stock นํ ้ามันในปี 2563 ราว 20 เหรี ยญฯ โดยจะเห็น
ขาดทุนสต็อคนํ ้ามันในระดับสูงงวด 1Q63 ดังนัน้ ASPS ยังคงยืนยันนํ ้าหนักการลงทุนน้ อยกว่าตลาดทัง้
กลุม่ โรงกลัน่ และกลุม่ ปิ โตรเคมี เหมือนเดิม

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน คล้ายวิกฤตการเมืองปี 2556 ตลาดปรับฐานแรง แต่ก็มีโอกาสฟื้นแรง
ฝ่ ายวิจยั ASPS มีมมุ มองสภาพแวดล้ อมทังเศรษฐกิ
้
จไทยปี 2563 ทีม่ ีทิศทางชะลอตัวและมีความเสี่ยง เข้ า
สูภ่ าวะ Recession(GDP หดตัว 2 ไตรมาสติด) แต่ปัจจุบนั ยังไม่เกิด และตลาดหุ้นไทยที่ปรับฐานลงมา
ตังแต่
้ ต้นปี ราว 20% ทังนี
้ ้หากไปเทียบกับในอดีตช่วงที่เกิด Recession ในอดีต 3 ครัง้ (ต้ มยํากุ้งปี 40, ซัพ
ไพร์ มปี 2551 และ วิกฤตการเมืองปี 2556 ) พบว่ าบรรยากาศทีใ่ กล้ เคียงกับปั จจุบันมากสุด คือ วิกฤต
การเมืองปี 2556 โดยพิจารณาจากปั จจัยแวดล้ อมเกือบทุกตัวดังนี ้ คือ
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ปั จจัยแวดล้ อมในช่ วงวิกฤต การเมือง VS. COVID-19
การเมอ
ื ง(1Q56-2Q56)

COVID-19

ยอดส่งออก%(ในรู ป$)

-1.6%

-2%

GDP Growth%yo y ก่ อนเกิ ด Recession 1 ไตรมาส

4.6%

2.4%

2.75% > 2%

1.25% > 1%

เงินเฟ้อเฉลี่ย(%)

2.2%

1.0%

ราคานํ า้ มันดิบดูไบเฉลี่ย(เหรี ยญฯ)

105

58

อัตราดอกเบี ้ยนโยบาย(%)

กํ าลังซื ้อและการบริ โภค

ชะลอ, คนไม่ออกจากบ้าน ชะลอ,คนไม่ออกจากบ้าน

นักท่องเที่ยว

ไม่เดินทางเข้ าประเทศ

ไม่เดินทางเข้ าประเทศ

งบประมาณ

เบิกจ่ายล่าช้ า

เบิกจ่ายล่าช้ า

การเมือง

มีความเห็นต่าง

มีความเห็นต่าง

ทีม่ า : ASPS

ASPS คาดว่า SET Index ที่ปรับฐานแรงในช่วงที่ผ่านมามีโอกาสฟื น้ ได้ เร็วขึ ้นเหมือนอดีต หากเหตุการณ์
ต่างๆ โดยเฉพาะประเด็น COVID-19 ผ่อนคลายลง ดังเช่นในอดีตทุกๆครัง้ ที่ตฃาดหุ้นปรับฐานแรง SET
Index ดีดกลับได้ เร็วหลังผ่านเหตุการณ์เลวร้ าย ๖ดังรูป)
ผลตอบแทน SET Index และ Fund Flow ในช่ วงที่เกิดวิกฤตไทย
ชื่อวิกฤต

ช่วงเวลา

Fund Flow
(แสนล้า นบาท)

SET Index

EYG

ซ ับไพร์ม

พ.ค.2551- พ.ย.2551

-55.6%

-1.36

9.0%

การเมือ ง

พ.ค.2556- ม .ค.2557

-22.6%

-1.86

5.2%

-

ก .ค.2562-ปั จจุบัน

-27.9%

-1.42

6.4%

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

SET Index ดีดกลับได้ เร็วหลังผ่ านเหตุการณ์ เลวร้ าย

ช่วงเวลาเดียวกันที่ปรับฐาน

SET Index

6 เดือ นหลังจากที่เ ก ด
ิ วิก ฤตซ ับไพร์ม

49.3%

14 เดือ นหลังจากที่เ ก ด
ิ วิก ฤตการเมือ ง

24.3%

หลังจากวิก ฤตโคโรนา

?

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

จังหวะสะสมหุ้นถูก ลงลึกกว่าพื้นฐาน
หากพิจารณาตังแต่
้ ช่วงกลางปี 2562 ตลาดหุ้นเผชิญกับแรงกดดันมากมาย หลักๆ คือ สงครามการค้ าจีนสหรัฐฯ, Brexit ขณะที่ในปี 2563 นี ้เจอปั จจัยกดดันที่สําคัญ คือ การระบาดของไวรัส COVID-19 แม้ ในจีน
จะเริ่ มมีผ้ ตู ิดเชื ้อชะลอตัวลง แต่ทว่าสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในประเทศอื่นๆ กลับมีแนวโน้ มรุนแรงขึ ้น
และล่าสุดยังมีประเด็นซาอุดิอาระเบียกลับมาเพิ่มกําลังผลิตนํ ้ามัน กดดันราคานํ ้ามันปรับฐานแรง ทังหมด
้
ที่กล่าวมากดดันตลาดหุ้นทัว่ โลกผันผวนและปรับฐานแรงแทบทุกประเทศ โดยเฉพาะไทยที่ปรับตัวลงแรง
กว่า 28% จากจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์จนเข้ าสู่ Bear Market Zone ตามรูปด้ านล่าง
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เปรี ยบเทียบดัชนีของตลาดหุ้นแต่ ละประเทศในช่ วง 52 Week High

ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั ASPS

อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์ Valuation ของ SET Index ณ ปั จจุบนั 1255.94 จุด โดยพิจารณาผ่าน Market
Earning Yield Gap ภายใต้ EPS63F ที่ระดับ 85.59 บาท/หุ้น พร้ อมกับใช้ Bond Yield 1 ปี ณ ปั จจุบนั ที่
0.80% จะได้ Market Earning Yield Gap เท่ากับ 6.24 % ถือว่าสูงมาก สูงกว่าวิกฤตการเมืองปี 2556
Market Earning Yield Gap สูงสุดอยู่ที่ 5.15 % และอยู่ในระดับสูงสุดนับตังแต่
้ วิกฤตซับไพร์ มเป็ นต้ นมา
Market Earning Yield Cap ของ SET Index

ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั ASPS

ปั จจัยกดดัน ณ ปั จจุบัน มีสภาพแวดล้ อมคล้ ายกับวิกฤตการเมืองปี 2556 (ดังทีก่ ล่ าวไว้ ข้างต้ น) ใน
รอบนั้น SET Index ปรั บฐาน 22.6% (ในรอบ 8 เดือน) และใช้ เวลาฟื้ นตัวกลับมาทีเ่ ดิมเพียง 1 ปี 2
เดือน เท่ านั้น (ปรั บขึน้ 24.3%) สังเกตได้ ว่าเวลาตลาดเกิด panic จนปรั บฐานลงลึกกว่ าพื้นฐานที่
ควรจะเป็ น มักฟื้ นขึน้ มาได้ เร็วเสมอ
SET Index ปั จจุบนั ปรับฐานแรงกว่า 28% ใน 8 เดือนที่ผ่านมา เชื่อว่ายังมีโอกาสฟื น้ ตัวเป็ น V-Shape
กลับมาได้ เหมือนวิกฤตที่ผ่านๆมาทุกครัง้ ดังนันฝ่
้ ายวิจยั จึงทําการคัดกรองหุ้นลงลึกกว่าพื ้นฐานในช่วงที่
ผ่านมา และมีโอกาสฟื น้ ตัวแรงกว่าตลาดสูง โดยเลือกหุ้นที่น่าสนใจลงทุน และผ่านเงื่อนไข 5 ข้ อดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

ปรับฐานลงแรงกว่าตลาด นับตังแต่
้ เดือน ก.ค. 2562 ถึงปั จจุบนั (SET Index ลดลง 27.8% )
มี Upside > 20%
มี EPS Growth เติบโตได้ ดีกว่าตลาด
แนะนํา “ซื ้อ”
มี Beta > 1 (มีโอกาสฟื น้ ตัวแรงกว่าตลาด)
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ผลลัพธ์ได้ ห้ นุ ที่น่าสะสมยามตลาดปรับฐานแรงดังนี ้
หุ้นลงลึกกว่ าพืน้ ฐาน เชื่อมีโอกาสฟื ้ นตัวแรงกว่ าตลาดในระยะถัดไป
Company

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 20F (%) EPS Growth 20F
(09/03/2020)

TOP
PLANB
WHA
STEC
TFG
BCPG

Beta

Return

32.75

65.00

98.5%

11.0

5.34

-3.28%

1.53

-52.2%

4.20

8.30

97.6%

19.1

4.70

14.69%

1.63

-46.2%

2.68

4.89

82.6%

11.1

5.03

9.67%

1.47

-42.7%

14.80

24.00

62.2%

15.1

3.04

0.70%

1.64

-44.2%

3.04

4.80

57.9%

9.7

4.12

21.83%

1.47

-31.8%

14.70

21.30

44.9%

12.6

4.49

29.56%

1.20

-31.0%

SET Index -27.9%
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Deal การซื้อ TESCO เป็นผลดีต่อ CPF ส่วน CPALL รอผลดีในระยะยาว
กลุม่ ซี.พี. ประกาศซื ้อกิจการ Tesco ในประเทศไทยและมาเลเซียมูลค่า 10.5 พันล้ านเหรี ยญฯ (3.38 แสน
ล้ านบาท) โดยใช้ บริ ษัท ซี.พี. รี เทล โฮลดิ ้งส์ ที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่ ซึง่ ถือหุ้นโดย CPALL สัดส่วน 40%, CP Group
40% และ บริ ษัท ซี.พี. เมอร์ แชนไดซิ่ง (บริ ษัทย่อยของ CPF) 20% เข้ าซื ้อกิจการ ภายใต้ แหล่งเงินทุนจาก
ฐานทุนตามสัดส่วนถือหุ้น 7.5 พันล้ านเหรี ยญฯ ซึง่ จะลงทุนในอีกบริ ษัทย่อยถือหุ้น 100% คือ บริ ษัท ซี.พี. รี
เทล ดีเวลลอปเม้ นท์ ส่วนที่เหลือ 3.0 พันล้ านเหรี ยญฯ บริ ษัท ซี.พี. รี เทล ดีเวลลอปเม้ นท์ จะก่อหนี ้มา
สนับสนุน ทังนี
้ ้ กระบวนการหลังจากนี ้ กลุม่ ซี.พี. จะต้ องนําเรื่ องเข้ าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการการ
้
าเร็จภายใน
แข่งขันทางการค้ า (กขค.) และทางการของประเทศมาเลเซีย โดยคาดว่าเงื่อนไขทังหมดจะสํ
ช่วง 2H63 และมีผลต่องบการเงิน CPALL และ CPF ตังแต่
้ 4Q63
ผลต่ อ CPALL โครงสร้ างดังกล่าวดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเป็ นการซื ้อโดย CPALL ทังหมด
้
ลดความกังวล
ในเรื่ องความเสี่ยงฐานทุน ภายใต้ โครงสร้ างดังกล่าว หาก CPALL ใช้ เงินทุนสนับสนุนจากการก่อหนี ้ที่
ลงทุนในบริ ษัท ซี.พี. รี เทล โฮลดิ ้งส์ ทังหมด
้
ภายใต้ ฐานะการเงินปั จจุบนั ที่มี Net Gearing ที่ 0.9 เท่า ภายใต้
ฐานทุน 1.08 แสนล้ านบาท คาดว่าจะ Net Gearing จะอยู่ที่ 1.8 เท่า ตํ่ากว่าเงื่อนไขที่มีกบั สถาบันการเงิน
ที่ 2.0 เท่า ขณะที่ระยะยาวช่วยต่อยอดภาพธุรกิจค้ าปลีกของกลุม่ ให้ มีความแข็งแกร่ง ในแง่ 1) มีรูปแบบ
ห้ างค้ าปลีกที่ครบวงจร (ร้ านค้ าส่ง (MAKRO), ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต (Tesco) และร้ านสะดวกซื ้อ (CPALL)) มี
ส่วนแบ่งตลาดทุกรูปแบบในประเทศเป็ นอันดับ 1 (ร้ านสะดวกซื ้อ 1.33 หมื่นสาขาจากเดิม 1.2 หมื่นสาขา,
ห้ างค้ าส่ง (ในประเทศ) 94 สาขา (เท่าเดิม) และไฮเปอร์ มาร์ เก็ต (Tesco+ Food Service MAKRO) 431
สาขา (เดิม 40 สาขา) และภาพรวมจะมีสว่ นแบ่งตลาดห้ างโมเดิร์น เทรดในไทยรวมสูง 43.5% จากเดิม
31.9% ขณะที่มชี ่องทางต่างประเทศจะเพิ่มเป็ น 76 สาขา จากเดิม 7 สาขา และเพิ่มประเทศที่เข้ าไป
ดําเนินงาน 1 แห่ง คือ มาเลเซีย (เดิม – กัมพูชา, เมียนมาร์ , จีน และอินเดีย โดย MAKRO) และ 2) ช่วยเพิ่ม
อํานาจต่อรองกับซัพพลายเออร์ ที่สงู ขึ ้น อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาฝ่ ายวิจยั พบว่า การสร้ าง Synergy
อาจจะยังใช้ เวลา หลังจากการซื ้อ ระยะแรกจึงอาจคาดหวังกําไรจากฐานธุรกิจ Tesco ปั จจุบนั ปี ละ 7.3
พันล้ านบาท เท่านัน้ แต่เนื่องจากบริ ษัทร่วมที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่ (บริ ษัท ซี.พี. รี เทล โฮลดิ ้งส์) คาดจะต้ องแบก
รับภาระดอกเบี ้ยจากการก่อหนี ้ 3.0 พันล้ านเหรี ยญฯ (9.6 หมื่นล้ านบาท) ประเมินปี ละ 3.5 พันล้ านบาท
ดังนัน้ กําไรที่บริ ษัทดังกล่าวจะเหลือราว 3.8 พันล้ านบาท ซึง่ CPALL จะรับรู้ผ่านวิธีสว่ นแบ่งกําไรบริ ษัท
ร่วมตามสัดส่วนการถือที่ 40% เท่ากับ 1.5 พันล้ านบาท และหากรวมภาระดอกเบี ้ยที่ CPALL ก่อหนี ้ไป
ลงทุนในบริ ษัท ซี.พี. รี เทล โฮลดิ ้งส์ ปี ละ 3.5 พันล้ านบาท คาดว่าการซื ้อ Tesco จะส่งผลกระทบต่อกําไร
CPALL ปี ละ 2.0 พันล้ านบาท ฝ่ ายวิจยั จึงปรับลดกําไร โดยรวมธุรกรรมดังกล่าวนับจาก 4Q63 ได้ กําไรปี
2563 และ 2564 ลดลงปี ละ 1.8% และ 6.4% ได้ กําไรปี 2563 ลดลงเหลือ 2.52 หมื่นล้ านบาท เติบโต
12.6% และเพิ่มขึ ้น 7.3% ในปี 2564 ทังนี
้ ้ ประมาณการดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ สมมติฐานยังไม่รวม Synergy
จาก Tesco ขณะที่ในด้ านราคาหุ้น เชื่อว่าราคาปั จจุบนั ที่ซื ้อขาย PER’63 ตํ่าสุดในรอบหลายปี ที่ราว 22.7
เท่า มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากความกังวลเรื่ องการเพิ่มทุนที่ลดลง บวกกับ ความน่าสนใจที่ภาพธุรกิจ
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ระยะยาวแข็งแกร่ง ประกอบกับ มูลค่าพื ้นฐานใหม่ที่อิงหลักอนุรักษ์ นิยมหลังรวมธุรกรรมการซื ้อที่ 80 บาท
ยังมี Upside เกือบ 25% จึงยังให้ คาํ แนะนํา ซื ้อ
ผลต่ อ CPF ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่า CPF จะได้ ผลบวกจากการเข้ าลงทุนในกลุม่ เทสโก้ เอเชียในระยะยาว จาก
1) การเพิ่มช่องทางจําหน่ายสินค้ าของ CPF ทังของสดและอาหารแช่
้
แข็ง โดยปั จจุบนั CPF มียอดขายผ่าน
Tesco ในไทยเพียง 700 ล้ านบาท/ปี จึงศักยภาพการเติบโตสูงในอนาคต สอดคล้ องกับการซื ้อกิจการ
MAKRO ของ CPALL ในปี 2556 ที่ CPF มียอดขายผ่าน MAKRO เพียง 500 ล้ านบาท/ปี แต่ปัจจุบนั CPF
มียอดขายผ่าน MAKRO ถึงกว่า 1 หมื่นล้ านบาท/ปี 2) การลดต้ นทุน โดยเฉพาะด้ านการขนส่ง (Logistic)
และ 3) การพัฒนาด้ าน Food service ให้ ดีขึ ้นโดยเฉพาะการบริ หาร food court ใน Tesco โดยคาด
ภายหลังการเข้ าซื ้อกิจการเทสโก้ เอเชีย CPF จะมีสดั ส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายต่อทุนสุทธิ ณ สิ ้นปี
2563 เพิ่มขึ ้นมาที่ 1.5 เท่า (เดิมคาด 1.35 เท่า) ตํ่ากว่าระดับนโยบายที่ 2 เท่า
คงประมาณการกําไรสุทธิปี 2563 แต่ได้ ปรับเพิ่มประมาณการกําไรสุทธิปี 2564-65 ขึ ้นเล็กน้ อย 0.1% และ
0.3% จากเดิม สะท้ อนผลบวกจากการเข้ าซื ้อกิจการกลุม่ เทสโก้ เอเชียตังแต่
้ งวด 4Q63 เป็ นต้ นไป ภายหลัง
ปรับปรุงประมาณการ คาดกําไรสุทธิปี 2563-64 จะเพิ่มขึ ้น 16.8% yoy และ 4.7% yoy ขณะที่คาดกําไร
ปกติปี 2563-64 จะเพิ่มขึ ้น 18.9% yoy และ 11.4% yoy จากธุรกิจหมูในไทยและเวียดนามฟื น้ ตัวชัดเจน
โดยราคาหมูไทยล่าสุดปรับเพิ่มขึ ้น 6.3% wow มาที่ 68 บาท/กก. นอกจากนี ้ ตลาดส่งออกไก่ยงั เติบโต
ต่อเนื่อง ซึง่ จะหนุนให้ แนวโน้ มกําไรปกติงวด 1Q63 จะเติบโตชัดเจนจากงวด 4Q62 โดย กําหนด FV ปี
2563 เท่าเดิมที่ 40 บาท ราคาหุ้นปรับฐานไปกว่า 21% ในรอบ 2 เดือน สวนทางกับธุรกิจหลักที่ฟืน้ ตัว
ชัดเจน แนะนําซื ้อ
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