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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
จากนี้ไปจนถึง 16 พ.ย.63 จะเห็นการประกาศงบ 3Q63 มากขึ้น โดยคาดว่า
ภาพรวมน่าฟื้นตัวจาก 1H63 อย่างมีนัยสำคัญ โดยฐานกำไรจะอยู่ในช่วง
1.7-1.9 แสนล้านบาท แต่หากไม่ฟื้นตัวอย่างคาดก็จะเกิด Downside ต่อ
ประมาณการอีกครั้ง พอร์ตจำลองวานนี้ Take Profit หุ้น STA ให้เข้าลงทุน
ใน PTTGC เลือก AP, PTTGC และ TISCO เป็น Top Pick

ยืนเหนือ 1200 จุดได้อีกครั้ง แต่ปัจจัยแวดล้อมยังไม่นิ่ง
แม้ SET Index จะกลับมายืนเหนือ
จุดได้อีกครัง แต่หากประเมินจากสถานการณ์
แวดล้อมเห็นว่ายังมีหลายปั จจัยทีไม่นิงและสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุน้ โดยในช่วงนีจนถึง
พ.ย. บริษัทจดทะเบียนจะทยอยประกาศผลประกอบการ 3Q63 เบืองต้นฝ่ ายวิจัย
คาดว่าน่าจะเห็นการฟื นตัวอย่างมีนยั สําคัญจาก H63 ซึงมีฐานกําไรสุทธิรวมราว .
แสนล้านบาท โดยคาดว่าจะ 3Q63 น่าจะมีกาํ ไรสุทธิช่วง . – แสนล้านบาท เนืองจาก
เป็ นไตรมาสแรกทีผ่านพ้นช่วง Lockdown อย่างไรก็ตามหากการฟื นตัวไม่เป็ นไปตามคาด
ก็อาจทําให้ตอ้ งเห็นกาปรับลดประมาณการกําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนลงอีกครังหนึง
การประกาศตัวเลข PMI ของ สหรัฐฯ ยุโรป และ จีน แสดงการฟื นตัวอย่างแข็งแกร่ง เป็ น
แรงกระตุน้ ให้ราคานํามันรวมถึงตลาดหุน้ ปรับตัวสูงขึน อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสียงที
ต้องติดตามคือการระบาดของ Covid-19 ซึงจํานวนผูต้ ิดเชือใหม่ยงั สร้าง New High และ
อาจเป็ นอุปสรรต่อการฟื นตัวในระยะต่อไป คาด SET Index อยู่ในกรอบ
+/- จุด
พอร์ตจําลองวานนี Take Profit หุน้ STA ย้ายเข้าลงทุนใน PTTGC 10% อีก % เพิมเงิน
สด Top Pick เลือก AP, PTTGC และ TISCO
ดัชนี PMI ภาคการผลิตของแต่ละประเทศ
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ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่สามารถทีจะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี จัดทําขึนโดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกียวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็ นการชีนํา หรือเสนอแนะให้ซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีหรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีสว่ นเกียวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่ว่ากรณีใด
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คืนนี้ทั่วโลกรอผลเลือกตั้งสหรัฐ….
พ.ย. 2563 เป็ นวันเลือกตังประธานาธิ บดีสหรัฐคนที 46 เป็ นการชิงชัยกันระหว่างนาย
Donald Trump(จากพรรค Republican) และนาย Joe Biden(จากพรรค Democratic)
จะรู้ผ ลการนับ คะแนนเลือ กตังช่วงเวลาใด?? สหรัฐกําหนดเวลาปิ ดหีบเลือกตังราว
ทุ่มตามเวลาในสหรัฐ (ตรงกับเวลาไทย 8 โมงเช้าวันพุธที 4 พ.ย.
) หลังจากนันจะ
นับคะแนนไปจนถึงช่วงสาย-บ่ายของไทย เป็ นต้นไป แต่หากพิจารณการเลือกตังสหรัฐ
รอบทีแล้ว 8 พ.ย.2559 พบว่าตามเวลาไทยรูผ้ ลเลือกตังบ่าย 2.30 น.วันพุธ พ.ย.
ขันตอนการเลือ กตังสหรัฐ?? : พ.ย.ประชาชนสหรัฐจะไปลงคะแนนเสียงเลือกผูส้ มัคร
ชิงประธานาธิบดี (ปี นีมีการเลือกตังล่วงหน้า ล่าสุด ล้านคน) แต่ประชาชนสหรัฐไม่ได้
เลือกประธานาธิ บดีโดยตรง” ประชาชนลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลผูท้ ีจะทําการเลือ ก
ประธานาธิ บดีแทน คือ “คณะผูเ้ ลือกตัง (Electoral College)” มีจาํ นวนเท่ากับสมาชิ ก
ผูท้ ีจะ
สภาคองเกรส 538 ท่าน ซึงจะมีการเลือกประธานาธิบดีอีกครังวันที ธ.ค.
ได้เป็ นประธานาธิบดีจะต้องได้คะแนนเสียงสนับสนุนจากคณะผูเ้ ลือกตัง เสียงขึนไป
จากทังหมด เสียง
การได้ม าซึงคณะผู้เ ลือ กตัง ในแต่ละรัฐจะใช้ระบบ Winner-Takes-All หรือ “ผูช้ นะกินรวบ”
ยกตัวอย่าง : รัฐ California (CA) มีจาํ นวนคณะผูเ้ ลือกตัง คน สมมติ พ.ย. ในรัฐ CA มีผู้
มีสิทธิออกเสียงมาลงคะแนนทังหมด ล้านคน หลังจากเปิ ดนับคะแนนพบว่า พรรค Democrat
ได้ค ะแนนทั งหมด ล้า นคะแนน VS. พรรค Republican ได้ ล้า นคะแนน กรณี นี พรรค
Democrat ชนะก็จะได้คะแนนเสียงคณะผูเ้ ลือกตังในรัฐ California เสียง ไปทังหมด

Timeline การเลือกตั้งสหรัฐปี 2563(ซ้าย) Vs. Poll คะแนนคณะผู้เลือกปี 2563 (ขวา)

ทีมา: ASPS

ในครั งนี ใครมี โ อกาสชนะการเลื อ กตั ง ??? หากอิ ง Final Poll สํา รวจความเห็นใน
Bloomberg ล่าสุด ณ. พ.ย. พบว่าตลาดยังมองไปทางเดียวกันและมองเหมือนเดิม
คือ คาดว่านาย Joe Biden จะชนะนาย Donald Trump 50.6% ต่อ . %
โดย ASPS ทําการศึกษา Final Polls สํารวจการเลือกตังสหรัฐในอดีต ครังย้อนหลัง
ตังแต่ปี
– ปี
ทีเก็บโดย Bloomberg, New York Times พบว่า 9 ครังจาก
ครัง ของ Final Polls สํารวจ คาดเหมือนกันว่าผูส้ มัครประธานาธิบดีจากพรรค Democrat
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จะชนะและได้เป็ นประธานาธิ บดี (มีเพียง ครังที Polls คาดพรรค Republican จะชนะ)
เหมือนกับการเลือกตังรอบนีทีคาด Democrat จะชนะ แต่หากดูผลการเลือกตังจริงแต่ละ
ครัง (ดังตาราง) พบว่า ผลจริงผิดจาก Polls ทังหมด ครัง ซึงส่วนใหญ่มกั จะเกิดขึนกรณี
ที Republican พลิกล็อคชนะ เนืองจากประธานาธิบดีมาจาก Democrat ในสมัยก่อนหน้า
ประชาชนอาจต้อ งการความแปลกใหม่ เช่ น ปี 2559 หรื อ กรณี ก ารเปลี ยนขั วทาง
การเมือง ฯลฯ
Final Polls สำรวจลือกตั้งสหรัฐในอดีต 10 ครั้งย้อนหลังตั้งแต่ปี 2523 – ปี 2559

ทีมา: Bloomberg, New York Times, ฝ่ ายวิจยั ASPS

คะแนนนิยมของนาย Joe Biden ข้างต้นทําให้ Consensus, ASPS ประเมินตรงกันนาย
Joe Biden มีโอกาสชนะการเลือกตัง หากประเมินจากนโยบายหาเสียงของ นาย Joe
Biden ผลทีจะเกิดขึนต่อเศรษฐกิจและ Fund flow ทังสหรัฐ และไทยดังนี
 นโยบายพลั ง งานสะอาด (Clean Energy): คาดจะสร้างแรงกดดันต่อราคา
สินค้ากลุม่ Hard Commodity เช่น นํามัน และถ่านหิน
 นโยบายการค้า: การค้าของสหรัฐ และไทยมีแนวโน้มขยายตัว จากการทีนาย
Joe Biden อาจจะยกเลิกการขึนภาษี นาํ เข้ากับประเทศคูค่ า้ อาทิ จีน ยุโรป และ
สนใจกลับเข้าข้อตกลงการค้า CPTPP จํานวน 11 ประเทศ เนืองจากทังสหรัฐ
และไทยยังไม่มีขอ้ ตกลงการค้าเสรี (FTA) กับสมาชิก CPTPP บางประเทศ เช่น
สหรัฐไม่มี FTA กับ ญี ปุ่ น, นิวซีแลนด์, เวียดนาม ส่วนไทยไม่มี FTA กับสหรัฐ
และเม็กซิโก เป็ นต้น ดีตอ่ ภาคส่งออก
 นโยบายการลงทุน โครงสร้ า งพืนฐาน: เศรษฐกิจสหรัฐจะมีแนวโน้มฟื นตัว
ค่อนข้างเร็ว เนืองจากนาย Joe Biden เสนองบลงทุนโครงสร้างพืนฐานในสหรัฐ
วงเงิ น 2 ล้า นล้า นเหรียญ (นาย Trump เสนอ 1 ล้า นล้า นเหรียญ) ซึงจะช่ ว ย
กระตุน้ ให้เศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฟื นตัว หนุนธนาคารกลางสหรัฐ
(Fed) ปรับเพิมอัตราดอกเบียนโยบายได้เร็วกว่านาย Trump
 การปรั บ ขึ นภาษี น ิ ต ิบ ุ ค คล (Coporate Tax) เป็ น % จาก % ส่งผลให้
กําไรของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐปรับลดลง กดดันให้เม็ดเงินลงทุน (Fund
Flow) ไหลออกจากสหรัฐ แล้ว ย้า ยไปประเทศแถบเอเซีย รวมถึ ง ประเทศที มี
ความพร้อม ขณะทีไทยปั จจัจบันยังเผชิญปั ญหาในประเทศ
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PMI สหรัฐ-ยุโรป ออกมาดี หนุนราคาน้ำมันปรับขึ้น
เศรษฐกิจโลกในช่วง Q63 มีสญ
ั ญาณฟื นตัวค่อนข้างชัด แสดงได้จากดัชนี PMI ภาคการ
ผลิตของแต่ละประเทศฟื นตัวต่อ คือดัชนี PMI งวดเดือน ต.ค. 2563 ของทัง สหรัฐ, ยุโรป
และจีน ฟื นตัว . %mom, 2%mom และ 1.1%mom ตามลําดับ นับเป็ นการฟื นตัวอย่าง
เนืองจากจุดตําสุดในเดือน เม.ย. 2563 (กรณีสหรัฐ และยุโรป) และจุดตําสุดเดือน ก.พ.
2563 (กรณีจีน) ดังรูป
ดัชนี PMI ภาคการผลิตของแต่ละประเทศ

ทีมา: Bloomberg

การฟื นตัวของดัชนี PMI เป็ นปั จจัยหนุน Sentiment เชิงบวกต่อตลาดหุน้ โลก สะท้อนจาก
วานนีตลาดหุน้ ปรับขึน เช่น ตลาดหุน้ สหรัฐเพิมขึน .2%, ตลาดหุน้ ยุโรปเพิมขึน 2% เป็ น
ต้น รวมถึงหนุนราคานํามันดิบเพิมขึน 3% จากดัชนี PMI ทีเพิมขึน บ่งบอกถึงเศรษฐกิจที
ํ น (Demand) และแรงหนุนจากการประชุม OPEC+
ฟื นตัว ซึงหนุนความต้องการใช้นามั
ในช่วง พ.ย. - ธ.ค.
หลังตลาดเริมคาดการณ์ว่าการประชุมครังนี OPEC+ จะ
เลือนการกลับมาเพิมกําลังการผลิต 2 ล้านบาร์เรล/วัน ออกไปก่อน จากเดิมทีมีกาํ หนดจะ
เพิมในเดือน ม.ค. 2564 โดยรวมราคานํามันดิบทีเพิมขึน นับเป็ น Sentiment บวกต่อหุน้
กลุม่ นํามัน (PTT, PTTEP) และกลุม่ โรงกลัน-ปิ โตร (PTTGC)
อย่างไรก็ตาม ภาพการฟื นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป ในบางประเทศมีแนวโน้มชะลอ
ตัว โดยเฉพาะยุโรป (เห็นการกลับมา lock down ทังเดือน พ.ย. ) จากการระบาดของ
COVID-19 สะท้อนจากจํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่ทัวโลกเฉลียย้อนหลัง 7 วัน เดินหน้าทํา
จุดสูงสุดใหม่ (All Time High) อย่างไม่หยุดหย่อน โดยล่าสุดเพิมขึนอีก 510,578 ราย จาก
วันก่อนทีเพิมขึน , ราย รวมถึงการพัฒนาวัคซีนทียังไม่คืบหน้าเท่าใดนัก สังเกตได้
จากล่าสุดบริษัทผูพ้ ฒ
ั นาวัคซีน COVID-19 สัญญชาติสหรัฐ คือ Pfizer (ปั จจุบนั อยู่ในเฟส
ซึงเป็ นเฟสสุดท้าย) และNovavax(ปั จจุบันอยุ่ในเฟส ) ระบุว่าการพัฒนาวัคซีนอาจ
ล่าช้ากว่าคาด
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ประชุม ครม. วันนี้ลุ้นมาตรการ Soft Loan สายการบิน ดีต่อ AAV
วานนี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว. กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า ทีประชุม ครม. วันนี
จะเสนอเรืองมาตรการสินเชือผ่อนปรนพิเศษ เพือช่วยเหลือสายการบินในประเทศ หรือ
Soft Loan วงเงิน 24,000 ล้านบาท ซึงล่าสุดได้ประสานงานกับ EXIM Bank เป็ นหลัก
เพื อให้ก ระทรวงการคลัง ดํา เนิ น การมาตรการต่ อ ไปได้ ความคื บ หน้า กรณี ม าตรการ
ช่วยเหลือรัฐฯต่อธุรกิจสายการบินทีกลับมาอีกครัง ถือเป็ นบวกต่อสายการบินทุกราย ทังนี
ถือเป็ นพัฒนาการดังกล่าวเกิดขึน หลังสายการบินเริมขอ Soft Loan ตังแต่ เม.ย. 63 และ
นายกฯ รับหลักการกับสายการบินทีขอเข้าพบช่วงปลาย ส.ค. 63 โดยฝ่ ายวิจัยประเมิน
ความล่าช้าการพิจารณาทีผ่านมา น่าจะเกิดจากทีสถาบันการเงินอาจต้องพิจารณาใน
เรืองพัฒนาการปริมาณธุรกิจ ซึงปั จจุบนั เชือว่ามีความเป็ นไปได้มากขึน หลังจากเส้นทาง
บินในประเทศกลับบริการราว 85% ขณะทีเส้นทางต่างประเทศอยู่ทีราว 10% เทียบกับ
ช่ ว งเดี ย วกัน ปี ก่ อ น ขณะที เส้น ทางบิ น ต่ า งประเทศจากนี คาดทยอยฟื นตัว ช้า ๆ ตาม
มาตรการรัฐฯทีเริมพิจารณาผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ แต่
ประเมินผูท้ ีได้ผลบวกจาก Soft Loan มากสุด คือ AAV เนืองจากปั จจุบนั เป็ นสายการบินที
ยังคงรักษาบุคลากรและฝูงบินใกล้เคียงช่วงก่อน COVID-19 ต่างจากทีเหลือ ทีผ่านมาได้
Downsizing ลงมากกว่า เช่น การลดคน คืนเครือง รวมถึงปิ ดกิจการ ขณะทีกลุม่ อยู่ในข่าย
เข้าแผนฟื นฟูกิจการ คาดว่าจะต้องปรับลดลงมีนยั ฯ โดยเฉพาะความพร้อมให้บริการ หลัง
แต่ละรายได้ Soft Loan จึงต่างกัน โดยผูท้ ีขาดความพร้อม คาดต้องใช้เวลา ภาพดังกล่าว
เอือต่อ AAV ทีพร้อมเก็บเกียวผลประโยชน์
ดังนัน แม้ ภาพรวมถือเป็ นพัฒนาการบวกต่อกลุ่มการบิน แต่ตัวเลือกลงทุน ยังให้
นําหนั กที AAV(FV@B2.06) ทีได้ อานิ สงส์การอยู่รอด รวมถึงยังน่ าจะคาดหวังผล
ประกอบการฟื นตัวเร็วกกว่ารายอืน เนืองจากเป็ นผู้ทีมีส่วนแบ่งตลาดเส้ นทางบิน
ในประเทศมากสุ ด จึ ง มี แ นวโน้ ม ได้ ประโยชน์ สูงจากการกลั บ มาเปิ ดบริ การใน
ประเทศช่วงทีผ่านมา

คาดวันนี้ประกาศผลพิจารณา ซีพี ซื้อ เทสโก้ อย่างเป็นทางการ
กรณี ก ลุ่ม CP เข้า ขออนุญ าตกับ คณะกรรมการแข่ ง ขัน ทางการค้า (กขค.) ปั จ จุบัน ที
ประชุม กขค. ได้พิ จ ารณาคํา ขออนุญ าตของ CP เสร็จ แล้ว โดยจะมี ก ารแถลงผลเป็ น
ทางการในวันนี ทังนี กลุม่ CP มีการประกาศเข้าซือกิจการเทสโก้ประเทศไทยและมาเลเซีย
ตังแต่ มี.ค.63 รวมมูลค่า 10.5 ล้านเหรียญฯ ภายใต้บริษัทย่อยจัดตังขึนใหม่ คือ ซี.พี. รี
เทล โฮลดิง (ถือหุน้ โดย CPALL 40%, CP Group 40% และ CPF 20%) โดยมีเงินทุนจาก
ฐานทุนตามสัดส่วนถือหุน้ 7.5 พันล้านเหรียญฯ ซึงจะลงทุนในอีกบริษัทย่อยถือหุน้ 100%
คือ บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ ส่วนทีเหลือ 3.0 พันล้านเหรียญฯ จะเป็ นการก่อหนี
ของ บริษัท ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์
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โครงสร้างการลงทุนของกลุ่มซี.พี.

ทีมา : บริษัทฯ, ฝ่ ายวิจยั ASPS

 กรณี ที กลุ่ ม CP ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า ซื อกิ จ การเทสโก้ ทั งในไทยและ
มาเลเซีย ในส่วนของ CPALL ทีจะใช้เงินลงทุน 3 พันล้านเหรียญฯ เพือลงทุนใน
บริษัทย่อยจัดตังขึนใหม่ คือ ซี.พี. รีเทล โฮลดิง มาจากการก่อหนีเป็ นหลัก ทําให้
เชือว่าเป็ นหนึงปั จจัยทีกดดันราคาหุน้ CPALL ในกรณีได้รบั อนุมตั ิ คือ จากภาระ
ดอกเบียทีจะเพิมขึนกดดันการเติบโตระยะสัน – ระยะกลาง โดยฝ่ ายวิจัย ได้
สะท้อนในประมาณการปั จจุบนั นับจาก 4Q63 แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่รวม
Downside จากผลกระทบ COVID-19 ต่อฐานกําไรและการฟื นตัวของเทสโก้ ซึง
เดิ มกํา หนดใช้ฐ านกําไรเทสโก้ปี 2562 ตังแต่ 4Q63 ขณะทีอี กประเด็ น ทีต้อง
ติดตาม คือ เงือนไขในการซือกิจการ ทีอาจมีผลกระทบต่อ Synergy
 กรณีกลุ่ม CP ไม่ได้ รับอนุญาตเข้ าซือกิจการเทสโก้ ระยะสันประเมินจะเป็ น
การปลดล็อคความกังวลการก่อหนีระยะสัน จะเป็ นผลบวกต่อราคาหุน้ CPALL
แต่อาจทําให้ภาพการเป็ นผูน้ าํ กลุม่ ฯระยะยาวในอาเซียนโดดเด่นน้อยลง
ทังนี แม้ประมาณการปั จจุบนั ยังไม่รวมถึง Downside การฟื นตัวจากผลกระทบ COVID19 ของ CPALL ทีช้ากว่าคาด ซึงน่าจะส่งผลให้กาํ ไรปี 2563 ลดลง 15.5% ยังมี Downside
ราว 8%-10% แต่หากรวมผลกระทบการปรับลดกําไรตังแต่ตน้ ปี ทีฝ่ ายวิจยั ปรับลดลงจาก
ผลกระทบการซือ Tesco และ COVID-19 มาแล้ว 25% จะคิดเป็ นผลกระทบราว 33%35% เมื อเที ยบกับ ราคาหุ้น ที ปรับ ตัว ลดลงจากจุด สูง สุด ของปี ที 28.2% น่ า จะสะท้อ น
ประเด็นดังกล่าว + ความกังวลแรงกดดันจากภาระดอกเบียกรณีซือเทสโก้ไปมากแล้ว จึง
เชือว่าระดับราคาปั จจุบนั เป็ นจุดทีน่าสนใจในการเข้าลงทุน แนะนํา ซือ มูลค่าพืนฐานที
75.5 บาท
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ขณะทีในส่ วนของ CPF หากกลุ่ ม CP สามารถเข้ าซือกิจการ Tesco ในไทยและ
มาเลเซียได้ จะส่งผลบวกต่อ CPF (ถือหุน้ ในบจ. ซีพีรเี ทล โฮลดิง 20%) ในระยะยาว จาก
1) การเพิมช่องทางจําหน่ายสินค้าของ CPF ทังอาหารสดและอาหารแช่แข็ง โดยปั จจุบนั
CPF มียอดขายผ่าน Tesco ในไทยเพียง 700 ล้านบาท/ปี จึงศักยภาพการเติบโตสูงใน
อนาคต สอดคล้องกับการซือกิจการ MAKRO ของ CPALL ในปี 2556 ที CPF มียอดขาย
ผ่าน MAKRO เพียง 500 ล้านบาท/ปี แต่ปัจจุบนั CPF มียอดขายผ่าน MAKRO ถึงกว่า 1
หมืนล้านบาท/ปี 2) การลดต้นทุน โดยเฉพาะด้านการขนส่ง และ 3) การพัฒนาด้าน Food
service ให้ดีขึน โดยเฉพาะการบริหาร food court ใน Tesco ซึงมีนาหนั
ํ กมากกว่าภาระ
ดอกเบียจ่ายทีเพิมขึน จากการกูย้ ืมมาลงทุนใน Tesco ของ CPF ซึงฝ่ ายวิจัยได้รวมการ
เข้าลงทุนในกิจการ Tesco ไว้ในประมาณการของ CPF แล้ว
หากกลุ่ ม CP ไม่ ส ามารถเข้ า ซือกิ จ การ Tesco ในไทยและมาเลเซี ย ได้ จะส่ง ผล
กระทบต่อประมาณการกําไรสุทธิปี 2564-65 เล็กน้อย เพียง 0.1% และ 0.3% ตามลําดับ
เท่านัน เพราะถึงแม้ว่า CPF จะไม่สามารถเพิม synergy จากการลงทุนใน Tesco ข้างต้น
แต่ CPF ก็จะไม่ตอ้ งแบกรับต้นทุนดอกเบียจ่ายทีเพิมขึนจากการกูม้ าลงทุน Tesco ด้วย
เช่นกัน โดยฝ่ ายวิจยั ยังแนะนําซือ CPF (FV@B41) จากแนวโน้มกําไรสุทธิปี 2563-64 จะ
เติบโต 32.8% yoy และ 4.7% yoy จากธุรกิจสุกรในไทย เวียดนาม และจีนเติบโตต่อเนือง
อีกทังราคาหุน้ มีคา่ PER เพียง 8 เท่า และสามารถคาดหวังปั นผลได้กว่า 3-4% ต่อปี

คาด SET ยังผันผวน 1200 +/-10 จุด ชอบ AP, TISCO, PTTGC
ตลาดหุน้ ไทยวันนีมีโอกาสฟื นตัวตามตลาดหุน้ โลก แรงหนุนตัวเลข PMI ยุโรปและสหรัฐที
ออกมาดี หนุนราคานํามันฟื นตัวแรง จากวานนีทีราคานํามันดิบ WTI ทีลงลึกถึง - % แต่
ดีดกลับมา +3%
อย่างไรก็ตามยังมีหลายปั จจัยทีต้องติดตาม ซึงอาจกดดันให้ตลาดหุน้ กลับมาผันผวน อาทิ
ผูต้ ิดเชือ COVID-19 ทียังเร่งตัวสูงขึน, การประกาศผลเลือกตังประธานาธิบดีคนที ของ
สหรัฐในวันพรุ ่งนี รวมถึงเป็ นช่วงทยอยประกาศงบงวด Q63 ยังต้องคอยดูผลลัพธ์เป็ น
รายบริษทํ
จุด โดย Top Pick แนะนําหุ้นเด่น
คาดวันนี SET Index แกว่งตัว +/- จุด จาก
ทีมีปัจจัยหนุ นเฉพาะตัว เริมจากหุ้นทีมีแนวโน้ วผลประการ 3Q63 เด่น อย่าง AP
(ประกาศงบ พ.ย. ), หุ้นได้ แรงหนุ นจากราคานํามันเพิมขึน PTTGC รวมถึง
หุ้น ธ.พ. ทีต่างชาติทยอยสะสม อย่าง TISCO วานนีถูกซือผ่าน NVDR อีก ล้ าน
บาท (เดือน ต.ค. ซือ ล้ านบาท)
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SET vs Sector Return 2019

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

