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หุ้น Safaricom ทาราคาสูงสุด นับตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์

ภาพ : สานักงานใหญ่ Safaricom บนถนน Waiyaki ของไนโรบี
เมื่อวันพฤหัสบดี ราคาหุ้นของ Safaricom ทาสถิติใหม่ โดยมีนักลงทุนเข้าซื้อหุ้น 78.13 พันล้าน KES ภายใน 1 สัปดาห์ ส่งผลให้
ตลาดหลักทรัพย์ไนโรบี (NSE) ทาสถิติสูงสุดชื้อขายสูงสุดในรอบ 39 เดือน
เมื่อวันพฤหัสบดี หุ้นปิดที่ราคาเฉลี่ยที่ 43.00 KES เทียบกับ วันอังคารที่แล้วที่ปิดเฉลี่ย 41.05 KES กาไรที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการ
ประเมินมูลค่าของกิจการโทรคมนาคมไปที่ระดับสูงสุด คิดเป็นมูลค่า 1.722 ล้านล้าน KES คิดเป็น 61.2% ของเงินของนักลงทุน
รวมกันในตลาดหลักทรัพย์ไนโรบี
Safaricom ได้ผลักดันให้มูลค่าตลาดหุ้นโดยรวมสูงสุดในรอบ 39 เดือนที่ 2.815 ล้านล้าน KES โดยตามมาด้วยหุ้นชั้นนาอื่นๆ อีก
เช่น Equity , KCB และ Co-op Bank ซึ่งมีกาไรในช่วง 7 วันทาการอยู่ที่ 4.71 พันล้าน KES , 3.05 พันล้าน KES และ 880 ล้าน
KES ตามลาดับ ซึ่งเคยมีให้เห็นครั้งสุดท้ายที่ระดับนี้ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เมื่อปิดที่ 2.819 ล้านล้าน KES
ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะข่าว Safaricom ที่เข้าท าตลาดในประเทศเอธิโอเปีย และ มีการยืนยันว่า การได้ใบอนุญาตดังกล่าว
เอธิโอเปีย ก็จะอนุญาตให้ Safaricom ลงทุนด้านบริการด้านการเงินผ่านมือถือเร็วๆนี้ บริการด้านการเงินผ่านมือถือได้ช่วยผลักดัน
ส่วนแบ่งการตลาดเนื่องจากนักลงทุนถือเอาสิ่งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับรายได้มากขึ้นและผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ผู้ซื้อหุ้น Safaricom จะเป็นนักลงทุนต่างชาติ โดยมีปริมาณการซื้อถึง 985.67 ล้านหุ้น นับตั้งแต่วันจันทร์ เทียบกับปริมาณการขาย
หุ้น 231.65 ล้านหุ้น ในช่วงเวลานี้ นักลงทุนมองว่า มูลค่าหุ้นต่อหน่วยของ Safaricom ที่ 43.00 KES จะเป็นระดับแนวต้าน ซึ่ง
เป็นระดับจะถูกขวางโดยความต้องการขายอย่างมหาศาล
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ก าไรของ Safaricom มีให้เห็นก่อนที่จะถึงสรุปการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในราคา 36.86 KES เมื่อสิ้นเดือนที่แล้ว กิจการ
โทรคมนาคมได้ให้คามั่นสัญญาที่จะรักษานโยบายการจ่ายเงินปันผลของการจ่ายเงินออกร้อยละ 80 ของกาไรสุทธิประจาปี ถึงแม้
จะเกิน 8 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ (873 พันล้าน KES) ซึ่งท้ายที่สุดจะได้รับจากกลุ่มผู้ได้รับสัมปทานในตลาดเอธิโอเปียมากกว่า 10
ปี
ในเดือนพฤษภาคม 2564 Safaricom ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสื่อสารโทรคมนาคมใบแรก แต่ไม่ได้รวมการให้บริการด้าน
การเงินผ่านมือถือ อย่างเช่น M- Pesa เข้าไปด้วย และจะเริ่มดาเนินการในปีหน้า เมื่อทางการเอธิโอเปีย ประกาศว่าให้กิจการ
โทรคมนาคมมีสิทธิ์ดาเนินการบริการทางการเงินบนมือถือ ได้ บริการทางการเงินบนมือถือได้กลายเป็นส่วนสาคัญของธุรกิจของผู้
ให้บริการโทรคมนาคมในแอฟริกา ตั้งแต่ Safaricom บุกเบิกตลาดด้วย M- Pesa ในปี 2550 ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกอื่ น
นอกเหนือจากธนาคาร
ขณะนี้ ตลาดหลักทรัพย์ไนโรบีได้กาไรเพิ่มสะสม 465.65 พันล้าน KES นับตั้งแต่เดือนมกราคม ซึ่งมาจากหุ้นกลุ่มธนาคารที่มีผล
ประกอบการครึ่งปีแรกที่ดี ชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัว ทางเศรษฐกิจในทางตรงกันข้ามกับปีที่แล้ว ข้อมูลของธนาคารกลางเคนยาที่
เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ระบุว่า ธนาคารพาณิชย์มีผลกาไร (ก่อนหักภาษี) ช่วง 5 เดือน เพิ่มขึ้น 41.7% มีมูลค่า 76.4 พันล้าน
KES ซึ่งท้าทายกับผลประกอบการในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่าอันเนื่องมาจากการระบาดโควิด-19
ความเห็นของ สคต.
สคต. มองว่า Safaricom มีโอกาสในการเติบโตในอนาคต และมีผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่าเสมอ ซึ่งเกิด
จากนโยบายและแผนงานที่ชัดเจน การให้บริการด้านการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางไร้ข้อจากัด ไม่ว่า จะโอนเงิน รับเงิน
ชาระค่าสินค้า ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของการถือเงินสดและลดต้นทุนการโอนเงินของลูกค้าได้อย่างมหาศาล การเข้ามาอุด
ช่องว่างขนาดมหาศาลในตลาดนี้ และเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ สิ่งที่น่าจับตามอง คือ โอกาสทางธุรกิจที่เข้ามา
อีกมากมาย และยังเป็นโอกาสขยายตลาดของผู้ประกอบการไทย เช่นกัน หากก าลังพิจารณาหาช่องทางการส่งออกสินค้าไปยั ง
ประเทศแถบแอฟริกาเพิ่มมากขึ้น เพราะ M-Pesa จะขยายโอกาสที่จะทาธุรกิจให้ครอบคลุมฐานลูกค้าในวงกว้างขึ้น นั่นหมายถึง
การขายสินค้าและบริการที่หลากหลายผ่าน M-Pesa Application ซึ่งแทบจะไม่มีข้อจากัดและไร้พรมแดน และน่าจะทาให้เกิด
ธุรกิจใหม่ๆ มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งน่ าจะทาให้ไทยมีโอกาสขายสินค้าต่างๆ เข้ามายังตลาดแอฟริกาตะวันออกได้มากขึ้นในอนาคต
ต่อไป
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Email: ของสานักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke
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