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ET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ก้าวที่ใกล้ขึ้นของการเป็นประธานาธิบดีฯ ของนายโจ ไบเดน ส่งผลบวก
ในทางจิตวิทยาการลงทุน แต่ต้อ งรอผลการครองเสี ยงว่ า ครบทุ ก สภา
หรื อ ไม่ ? เบื ้ อ งต้ น ถื อ ว่ า ดี ต ่ อ ตลาดหุ ้ น เอเชี ย กลยุ ท ธ์ เ น้ น เลื อ กหุ ้ น ที ่ ไ ด้
ประโยชน์จากประเด็นดังกล่าว บวกกับกำไรงวด 3Q63 เด่น คือ JMART,
CPF เป็น Top pick โดยแนะขายทำกำไร TU 10.4% แล้ว ซื้อ CPF แทน

ยินดีกับ โจ ไบเดน...เลือกหุ้นได้ประโยชน์ บวกงบสวย
ปั จจุบนั คะแนนเสียง นายโจ ไบเดน พุ่งขึนเป็ น
คะแนน ชนะ นายโดนัน ทรัมป์
คะแนน ถือเป็ นบวกในทางจิตวิทยาการลงทุน โดยเฉพาะในแถบตลาดหุน้ เอเชีย แต่ตอ้ งรอ
ผลการตัดสินว่าพรรค Democrat จะครองเสียงข้างมากได้ครบทุกสภาหรือไม่? รวมถึง
ตัวเลขเศรษฐกิ จทีออกมาดี อาทิ อัตราการว่างงานสหรัฐ เดือน ต.ค. ลดลง % เหลือ
6.9% (ดี กว่า คาดที . %) และตัวเลขส่ ง ออกจี น เดื อ นต.ค. . % (ดี กว่า คาดที %)
ขณะทีในประเทศมีประเด็นการซือกิจการ Tesco จากกลุ่ม CP ซึงผ่านฉลุย แบบมีเงือนไข
หลักๆ คือ เน้นช่วยเหลือธุรกิจ SME มากขึน, ปกป้องข้อมูลลูกค้า Tesco เป็ นต้น ภาพรวม
ถือช่วยเติมเต็มกลุ่มลูกค้าตลาด Hypermarket ให้กับ CPALL ขณะเดียวกันถือเป็ นการ
เพิมช่องทางจัดจําหน่ายทีสําคัญกับ CPF ภาพรวมประเมินกรอบของ SET Index วันนีไว้ที
ถึง
จุด ส่วนพอร์ตจําลองวันนี แนะนําขายทํากําไร TU 10% (ได้กาํ ไร . %)
แล้ว ลงทุ น ใน CPF ด้ว ยนําหนัก ที เท่ า กั น ส่ ว นกลยุ ท ธ์เ ลื อ กลงทุ น ในหุ้น แนวโน้ม ผล
ประกอบการ Q เด่นทัง QoQ และ YoY เป็ นแรงเสริมให้มีโอกาส Outperform ตลาด
ได้ดี โดยเลือก JMART และ CPF เป็ น Top pick
หุ้นที่ได้ประโยชน์เมื่อนาย Joe Biden ได้เป็นประธานาธิบดี
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แม้ผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเริ่มชัดขึ้น แต่มีอีกหลายประเด็น
ต้องติดตาม
ว่า ทีประธานาธิ บ ดี สหรัฐคนที 46 คื อ นาย Joe Biden พรรค Democrat อายุ ปี ได้
คะแนน electoral college votes 290 คะแนน(ผู้ที ได้ค ะแนน electoral college votes
เกิน 270 คะแนนขึนไปจะเป็ นผูช้ นะ) นโยบายเศรษฐกิจฯลฯ ของนายไบเดนหลักๆ คือ
 นโยบายพลังงานสะอาด(Clean Energy) อาทิ : ยกเลิกการสนับสนุนด้านภาษี
ต่ อ ธุ ร กิ จ oil & gas คาดจะสร้ า งแรงกดดั น ต่ อ ราคาสิ น ค้ า กลุ่ ม Hard
Commodity เช่น นํามัน และถ่านหิน
 นโยบายการค้า : นายไบเดนมีทิศทางนโยบายทีเป็ นมิตรกับประเทศคูค่ า้ อาจจะ
ยกเลิกการขึนภาษี นาํ เข้ากับประเทศคูค่ า้ อาทิ จีน ยุโรป และสนใจกลับเข้าสู่การ
เจรจาจั ด ทํา ความตกลงการค้า ที ก้า วหน้า และครอบคลุ ม ภาคพื นแปซิ ฟิ ก
(CPTPP) ทีมีสมาชิก 11 ประเทศ เนืองจากทังสหรัฐฯและไทยยังไม่มีความตกลง
การค้าเสรี (FTA) กับสมาชิ ก CPTPP บางประเทศ เช่ น สหรัฐ ฯไม่ มี FTA กับ
ญีปุ่ น, นิวซีแลนด์, เวียดนาม ส่วนไทยไม่มี FTA กับสหรัฐฯ, เม็กซิโก เป็ นต้น ซึง
จะส่งผลดีตอ่ ภาคส่งออกของไทย
 นโยบายการลงทุน โครงสร้า งพืนฐาน : นายไบเดนเสนองบลงทุน โครงสร้า ง
พืนฐานในสหรัฐฯวงเงิน 2 ล้านล้านเหรียญฯ ซึงจะช่วยกระตุน้ ให้เศรษฐกิจ และ
อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ฟื นตัว หนุนธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับเพิมอัตรา
ดอกเบียนโยบายตาม ซึงสุดท้ายจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยได้รบั อานิสงส์ตาม
 นโยบายปรับขึนภาษี นิติบุคคล (Coporate Tax) เป็ น 28% จาก 21% ส่งผลให้
กํา ไรของบริษั ท จดทะเบี ย นในสหรัฐฯลดลง กดดัน ให้เงิ นลงทุน ไหลออกจาก
สหรัฐฯไปเอเชีย รวมถึงประเทศทีมีความพร้อม
หุ้นที่ได้ประโยชน์เมื่อนาย Joe Biden ได้เป็นประธานาธิบดี
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อย่างไรก็ตามประเด็นทีมีนาหนั
ํ กนอกเหนือจากผูท้ ีได้เป็ นประธานาธิ บดี คือ การครอง
เสี ย งในสภาคองเกรส(วุ ฒิ ส ภาและสภาล่ า ง) เดิ ม Polls สํา รวจก่ อ นหน้า คาดพรรค
Democrat จะได้ครองเสียงทัง สภา หรือ เรีย ก Blue wave ซึงจะเป็ นบวกต่อตลาดหุน้
เอเซีย เนืองจากจะทําให้ไม่เกิดอุสรรคในการผลักดันมาตรการกระตุน้ ทีนาย Joe biden
นําเสนอ อาทิ เม็ดเงินลงทุนโครงสร้างพืนฐาน, การขึนภาษี นิติบคุ คล % ฯลฯ,
ส่วนกรณีพรรค ไม่มีพรรคใดได้ครองเสียงทัง สภา หรือครองเสียงกันคนละสภา เช่น
ปั จจุบนั สภาบน- Republican ครองเสียงส่วนใหญ่ แต่สภาล่าง Democrats ครองเสียง
ส่วนใหญ่ หรือเรียก Gridlock จะทําให้การผลักดันมาตรการต่างๆ มีอปุ สรรค เพราะต้อง
ผ่านความเห็นชอบทัง สภา พิจารณาได้จาก 4 ปี ทีผ่านมา นาย Donald Trump ผลักดัน
นโยบายต่างๆทําได้ยากขึน การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณภาครัฐประจําปี : สภา
ครองเกรสไม่สามารถอนุมตั ิงบประมาณจะประจําปี ได้ทนั ส่งผลให้เกิดภาวะการหยุดทํา
– ม.ค.
การของรัฐบาลสหรัฐ (Government Shutdown) ช่วง ม.ค. 2561 และ ธ.ค.
2562
โดยล่าสุด นับ คะแนนการเลือ กตังของสภาผู้แ ทนราษฎร และวุฒิส ภาปี
ต้อ งติด ตามเพราะยังไม่ท ราบผลดังนี

ยัง

 ก า ร นั บ ค ะ แ น น ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร (House of Representatives) พ ร ร ค
Democrats ได้ 215 ทีนัง ขณะทีพรรค Republicans 196 ได้ทีนัง (ทีนังรวมทัง
หมด 435 ทีนัง) โดยรวมจะเห็นได้ว่าในรอบนีพรรค Democrats มีโอกาสสูงมาก
ทีครองเสียงสภาล่างเหมือนเดิม
 การนับคะแนนวุฒิสภา (Senate) พบว่าทัง พรรคได้ทีนังใกล้กนั ที 48 ทีนัง (ที
นังรวม 100 ทีนัง) (ดังรู ป) ทําให้ยังไม่รูผ้ ลชัดเจนใครจะได้ครองเสียงวุฒิสภา
เนืองจากมีประเด็น คือ การเลือกตังวุฒิสภาของรัฐ Georgia พบว่าไม่มีผสู้ มัคร
คนใด้ไ ด้ค ะแนนเสี ย งเกิ น กึ งหนึ ง (50%) ของคะแนนเสี ย งทังหมด ส่ ง ผลให้
จะต้องจัดการเลือกตังซําอีกครัง (Runoff Election) ในวันที 5 ม.ค.2564 โดยรวม
ยังเป็ นประเด็นทีต้องติดตาม
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรสล่าสุด
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ยังมีโอกาสเก็บเกี่ยวประโยชน์ซื้อ Tesco ระยะยาว
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ประกาศอนุญาตให้กลุ่ม CP ควบรวมกิจการ
เทสโก้แบบมีเงือนไข โดยเน้นช่วยธุรกิจรายเล็ก + คู่คา้ เดิม และกําหนดระยะเวลาควบคุม
ไม่นาน เช่น ให้เพิมยอดขายกลุ่ม SMEs % ต่อปี รวม ปี และห้ามไม่ให้เทสโก้ เปลียน
สัญญาทีทํากับคู่คา้ เดิม รวม ปี แม้อาจทําให้ผลบวกต่อเทสโก้ระยะสันไม่มาก แต่ยัง
คาดหวัง Synergy ระยะยาวได้ ในเรืองอํานาจต่อรองกับคู่คา้ Supplier ทีเพิมขึนของทัง
กลุ่ม ทังนี ความคืบหน้าข้างต้น หากเทียบประมาณการปั จจุบนั ยังไม่เคยรวมผล Synergy
ดังกล่าว จึงไม่มี Downside เกิดขึน จากเงือนไขเพิมเติมของกขค.
อย่างไรก็ตาม Downside ทียังมี คือ COVID- ทีทําให้การฟื นตัวทังเทสโก้ + CPALL ปี
- ช้ากว่าคาดเดิม โดยกระทบต่อทัง ) สมมติฐานส่วนแบ่งกําไรเทสโก้ ทีให้รบั รูน้ บั
จาก Q อิ ง บนฐานกํา ไรเทสโก้ ปี
และ ) การฟื นตั ว SSSG ที ช้ า และ
ประสิทธิ ภาพทํากําไร CPALL ทีลดลง กดดันกําไร M คาดลดลง %yoy เทียบปี
คาดลดลง . % แต่ Downside ดังกล่าว ยังอยู่ในระดับราว %- % จึงยังคง
ประมาณการเดิม เพือติดตามข้อมูลเทสโก้ ทังโครงสร้างเงินทุน, แนวโน้มการฟื นตัวเทสโก้
+ CPALL เพือให้สมมติฐานสอดคล้องข้อมูลจริงมากขึน ขณะทีภาพรวมแม้ฝ่ายวิจยั ยังไม่
รวม Downside COVID- ดังกล่าว แต่หากรวมผลกระทบการปรับลดกําไรตังแต่ตน้ ปี
จากการซือ Tesco + COVID- มาแล้ว % จะเป็ นผลกระทบราว %- % เทียบ
ราคาหุน้ ทีปรับลงจากจุดสูงสุด % สะท้อน Downside มากแล้ว แนะนํา ซือ

ภาพรวมกำไร 3Q63 ยังฟื้น เน้นเลือกหุ้นกำไรเด่น JMART, CPF
บริษัทจดทะเบียนทยอยประกาศงบ Q63 มาแล้ว บริษัท (คิดเป็ น Market Cap 31%)
มีกาํ ไรสุทธิทงสิ
ั น . หมืนล้านบาท (+4.4%qoq,-21.1%yoy) ซึงฝ่ ายวิจยั ฯ คาดว่า น่าจะ
มีกาํ ไรสุทธิ งวด Q จะอยู่ในช่วง . – . แสนล้านบาท (เติบโตจากงวด Q63 ที
. แสนล้านบาท) เนืองจากเป็ นไตรมาสแรกทีผ่านพ้นช่วง Lockdown อย่างไรก็ตาม
หากการฟื นตัวไม่เป็ นไปตามคาด มีความเสียงในการปรับลดประมาณการกําไรสุทธิของ
บริษัทจดทะเบียนลง จากประมาณการเดิมทีมีกาํ ไรสุทธิปี
อยู่ที . แสนล้านบาท
คิดเป็ น EPS63F ที . บาท/หุน้ (ลดลง %yoy)
ส่วนคาดการณ์กาํ ไรบริษัทจดทะเบียนปี
อยู่ที . แสนล้านบาท หรือคิดเป็ น EPS
ที . บาท/หุน้ (เพิมขึน %yoy) ถือเป็ นการฟื นตัวจากฐานทีตําผิดปกติ แต่อย่างไรก็
ตามเมือเทียบกับฐานกําไรต่อหุน้ ปี
(ก่อนเผชิญกับ COVID-19) พบว่าฐานกําไรปี
ยังตํากว่าปี
อยู่ %
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กลยุ ท ธ์ ใ นเวลานี ฝ่ ายวิ จั ยแนะนํ า เลื อกหุ้น พืนฐานแข็ งแกร่ ง บวกกั บกํ าไรงวด
3Q63 เด่นทัง QoQ และ YoY โดยมีเงือนไขในการคัดกรองดังนี
1. เป็ นหุ้นทีมีแนวโน้ มการเติบโตของกําไรงวด Q63 ทัง QoQ และ YoY
2. เป็ นหุ้นทีแนะนําซือ
3. มี Upside มากกว่า %
ได้ ผลลัพธ์ดังนี
หุ้นพื้นฐานแกร่ง กำไร 3Q63 เด่น
Company

Last Price
FairValue Upside Div Yield 20F (%)
(05/11/2020)

STGT

90.00

100.00

STA

34.25

AP

6.45

CK

3Q63F
%qoq

%yoy

11.1%

3.03

258.8%

2965.8%

40.00

16.8%

4.38

113.7%

1629.9%

8.35

29.4%

7.61

16.0%

127.7%

16.00

21.50

34.4%

0.63

507.0%

88.5%

JMART

16.10

17.99

11.8%

3.10

25.5%

61.8%

SC

2.40

2.72

13.4%

6.15

41.4%

46.4%

TU

15.50

20.00

29.0%

4.52

5.6%

31.9%

CPF

27.00

41.00

51.9%

3.33

26.2%

25.6%

MCS

13.10

19.50

48.9%

6.58

11.8%

25.5%

MTC

56.25

70.00

24.4%

0.65

3.3%

21.1%

TFG

4.28

6.00

40.2%

3.46

63.4%

19.4%

SAWAD

53.00

60.00

13.2%

2.31

7.1%

11.1%

RJH

21.70

28.53

31.5%

4.16

51.2%

9.6%

WHA

2.50

4.89

95.7%

4.01

12.3%

6.9%

INSET

3.64

4.18

14.8%

2.88

69.3%

1.4%

ทีมา: .ฝ่ ายวิจยั ฯ ASP

ส่วน Toppick วันนีเลือก JMART และ CPF
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

