21 January 2021

CASEY’S COMPANY (CASY.US)
• Joe Biden เข้ารับตาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯแล้ว โดย
ได้มีก ารสั่งให้สหรัฐ ฯกลับ เข้า ร่วมความตกลงปารี สแล้ว
ผ่านการใช้งาน Executive Order

• Ursula von der Leyen ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป
แสดงความมั่นใจว่า Joe Biden จะมีมมุ ที่คล้ายคลึงกัน
และจะกลายเป็ น พัน ธมิต รในการออกกฎหมายควบคุม
บริษัทเทคโนโลยีตา่ ง ๆ
• การ Lockdown ในมณฑล Hebei ที่เกิดจากการระบาด
ของ COVID-19 ระลอกใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อราคาแร่
เหล็ก เนื่อ งจากมณฑลดัง กล่าวเป็ นแหล่งผลิต เหล็ก ที่ มี
กาลังผลิตกว่า 20% ของทัง้ ประเทศจีน
• Jack Ma ผูก้ ่อตัง้ และผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษั ท Alibaba
ปรากฎตัวผ่า นสื่อ เป็ น ครัง้ แรกในรอบ 3 เดือ น ส่ง ผลให้
ราคาหุน้ Alibaba ในตลาดฮ่องกงปรับตัวขึน้ กว่า 9%
• Tecent บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในจีนร่วมมือกับบริษัท
รถยนต์ Geely เพื่อพัฒนาระบบ Autonomous driving
และ Smart Car
Disclaimer: รายงานฉบับนีจ้ ัดทาขึน้ โดยฝ่ ายวิเคราะห์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศ ไทย)
จากัด (“บริษัท”) บนพืน้ ฐานข้อมูลซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถที่จะ
ยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลนีจ้ ัดทาขึน้ โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานการวิเคราะห์ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ดังนัน้ นักลงทุนควรใช้ดลุ ยพินิจอย่าง
รอบคอบในการพิจารณาลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนาข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี ้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ไปทาซา้ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่า ในลักษณะใด ๆเว้น
แต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษัทก่อน

The Little ‘OR’ ...ในอาณาจักรลุงแซม
US$204.58

US$194.97

+4.9%

US$7.2bn

Company Overview

• Casey’sประกอบธุ รกิ จร้า นค้า ปลีกในลักษณะร้า นสะดวกซือ้ และสถานี บ ริการน า้ มัน ใน
สหรัฐฯ นอกจากนี ้ บริษัทจาหน่าย อาหารสดพร้อมทาน อาทิ พิซซ่า โดนัท หรือ แซนวิช เป็ น
ต้น ปั จจุบนั มากกว่า 2,000 สาขาใน 16 รัฐทั่วประเทศสหรัฐฯ
• อ้างอิงงบปี 2564 รายได้หลักประกอบด้วย 1) การขายเชือ้ เพลิงในสถานีจาหน่ายนา้ มัน คิด
เป็ น 60% ของรายได้ทงั้ หมด 2) การขายผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปในร้านสะดวกซือ้ คิ ดเป็ น 27%
3) การขายอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็ น 12% ของรายได้ และ 4) รายได้อื่น ๆ คิดเป็ น 1%
ของรายได้ทงั้ หมด

Consensus Earnings

• Bloomberg Consensus คาดกาไรปี 2564-2565 ที่ US$302 ล้าน (+14% YoY) โดยมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ย CAGR ในช่วง 5 ปี (2563- 2567) ที่ 9% ได้รบั แรงหนุนจาก 1) การ
ลงทุนในบริษัท Bucky ที่จะช่วยขยายฐานลูกค้าทัง้ สาหรับสถานีบริการนา้ มันและร้านสะดวก
ซือ้ คาดจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทมากกว่า US$23 ล้าน ในปี 2567 2) ขยายฐานลูกค้ากลุ่ม
ใหม่รว่ มกับพันธมิตร Doordash โดยกลุม่ ลูกค้าดังกล่าวสะดวกรับสินค้าในลักษณะ Delivery
และ 3) SSSG กลับมาเป็ นบวกภายหลังจากการคิดค้นวัคซีน COVID – 19
• Valuation: Bloomberg Consensus Target Price ที่ US$204.58 ราคาปั จจุบนั ซือ้ ขายที่
PER2564 ที่ 24x น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ ซือ้ ขายระดับ PER 41x และ มีระดับ ROE
19.4% สูงกว่าอุตสาหกรรมที่ 15.4%

Investment Thesis

• Casey ’s เป็ น 1 ในธุรกิจค้าปลีกพร้อมธุรกิจปั๊ มนา้ มัน ที่เป็ นที่นิยม และเป็ นที่รูจ้ กั ซึง่ เป็ นการ
ให้บริการเติมนา้ มัน ขณะที่มีรา้ นค้าสะดวกซือ้ และร้านอาหารพร้อมทานทีเ่ น้นความสะดวก
รวดเร็ว และรองรับผูใ้ ช้เส้นทางเดินทางไปยังรัฐอื่น สินค้าที่สร้างชื่อคือ โดนัท พิซซ่า
• โดยมีการขยายธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารเพิ่มจากการลงทุนใน Bucky ทาให้มีสาขาเพิ่ม 94
แห่งพร้อม Dealer 79 แห่ง ช่วยเพิ่มรายได้จากธุรกิจอาหาร
• คาดแนวโน้มมีโอกาสพลิกกลับ หลังการระบาด COVID -19 ได้วคั ซีนมาช่วยลดผลกระทบ
ท าให้เ กิ ด การเดิ น ทาง ท่ อ งเที่ ย วและภาคธุ ร กิ จ เริ่ ม เดิ น หน้า ต่ อ ได้ ซึ่ ง ทาง Casey’s
เตรียมพร้อมรับการกลับมาของกาลังซือ้ ดังกล่าว
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ราคาฟอร์มตัว รู ปแบบ Symmetrical Triangle
หาก Breakout ผ่านแนวต้านที่บริเวณ US$192
ขึน้ ไปได้จะเป็ นสัญญาณบวก เปิ ด Upside ขึน้
ทดสอบ High เดิมที่ US$196

