IAA Short - Term SET Index SURVEY #2/2018
สรุปผลสำรวจควำมเห็นจำกนักวิเครำะห์ และ ผู้จัดกำรกองทุน
ต่ อแนวโน้ มเศรษฐกิจและทิศทำงกำรลงทุนในปี 2561
ประจำเดือนมีนำคม 2561
แถลงต่ อสื่ อมวลชน 12 มีนำคม 2561

1. คาดการณ์ ทิศทางดัชนี ราคาหุ้นไทย

สิ้นเดือน มี.ค.61
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ผลสำรวจควำมเห็นของ
นักวิเครำะห์และผู้จดั กำรกองทุน
ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 55.6 มองว่ า
ดัช นี ราคาหุ้น ไทยในระยะสั น้
ยัง คงไม่ เ ปลี่ ย นแปลงไปมาก
หรือSideways ในขณะทีร่ อ้ ยละ
29.6 มองว่ำตลำดจะเปลีย่ นแปลง
ในทิศทำงบวก ขณะที่มเี พียงร้อย
ละ 14.8 เท่ ำ นั ้น ที่ ม ีมุ ม มองต่ อ
ตลำดในทิศทำงลบ

2. ค่าเฉลี่ย SET Index ระยะสัน
้ สิ้นเดือนมี.ค.
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นั ก วิ เ ค ร ำะ ห์ แ ล ะ ผู้ จ ั ด ก า ร
กองทุ น คาดว่ า ดัช นี ราคาหุ้น ไทย ณ
สิ้นเดือน มีนาคม เฉลี่ยอยู่ที่ 1,818 จุด

3. ค่าเฉลี่ยจุดตา่ สุด SET Index ปี 2561
อยู่ที่ระดับ 1,727 จุด
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เมื่อมองภำพที่ยำวขึ้นไปถึงสิ้น
ปี 2561 นักวิเครำะห์และผูจ้ ดั กำรกองทุน
คำดกำรณ์ จุด ต่า สุ ด ของดัช นี ร ำคำหุ้น
ไทย (SET Index) ระหว่ำงปี มคี ่ำเฉลี่ย
ที่ 1,727 จุด

4. ค่าเฉลี่ยจุดสูงสุด SET Index ปี 2561
อยู่ที่ระดับ 1,910 จุด
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สาหรับจุดสูงสุดของ SET Index ใน
ระหว่างปี เฉลี่ยที่ระดับ 1,910 จุด ทัง้ นี้มผี ตู้ อบ
แบบสอบถำมร้อยละ 69.57 ที่คำดว่ำดัชนีจะทำ
จุดสูงสุดในกรอบตัง้ แต่ 1,900 จุดขึน้ ไป
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5. เป้ าหมาย SET Index สิ้นปี 2561
อยู่ที่ระดับ 1,871 จุด
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สาหรับผลสารวจความเห็น
ต่อเป้ าหมายดัชนี ณ วันสิ้นปี ปี 2561
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,871 จุด โดยมีผตู้ อบที่
คำดว่ำดัชนี ณ วันสิน้ ปี 2561 จะอยูต่ ่ำ
กว่ำ 1,800 จุดเพียงร้อยละ 3.85 เท่ำนัน้

6. ปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อการลงทุนในตลาดทุน
ไทยมากที่สดุ ปี 2561
มีผลกระทบในทางบวก
เศรษฐกิจภำยในประเทศ
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100

สำหรับปัจจัยที่ มีผลต่อดัชนี ราคาหุ้นไทยใน
ระยะสัน้ นั ้น มำกที่ สุ ด 3 ล ำดับ แรก ได้ แ ก่ ทิ ศ ทำง
ดอกเบี้ย ของสหรัฐ อเมริก ำ (FED)มีผ ลกระทบมำกเป็ น
อันดับ 1 รองลงมำ คือปั จจัยด้ำนนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ
และกำรค้ำของสหรัฐอเมริกำ ส่วนปั จจัยด้ำนกำรเมืองใน
ประเทศรวมทัง้ กำรเลือ กตัง้ และปั จ จัย ด้ำ นเศรษฐกิ จ
ต่ำงประเทศส่งผลต่อดัชนีเท่ำๆกันเป็ นลำดับสำม
เมื่อมองภำพยำวไปตลอดปี ปัจจัยทีถ่ ูกคำดว่ำ
จะส่ ง ผลในด้ า นบวก ได้แก่ เศรษฐกิจ ภำยในประเทศ
เศรษฐกิจ ต่ ำ งประเทศ และปั จ จัย ด้ ำ นกำรเมือ งและ
แนวโน้มจะมีกำรเลือกตัง้ ในประเทศ

7. ปัจจัยที่ส่งผลลบต่อการลงทุนในตลาดทุน
ไทยมากที่สดุ ปี 2561
มีผลกระทบในทำงลบ
ทิศทำงอัตรำดอกเบีย้ ของสหรัฐอเมริกำ (FED)
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ส่วนปั จจัยทีส่ ่งผลในด้านลบต่อตลำดทุนไทย
ได้แ ก่ ทิศ ทำงอัต รำดอกเบี้ย ของสหรัฐ อเมริก ำ (FED)
Fund Flows สูต่ ลำดทุนไทย และปั จจัยด้ำนกำรเมืองใน
ต่ำงประเทศรวมถึง Geopolitical Risks (ควำมเสีย่ งด้ำน
ภูมริ ฐั ศำสตร์)
เป็ น ที่น่ ำ สัง เกตว่ ำ ในเรือ่ งอัต ราดอกเบี้ ย ใน
ประเทศผู้ตอบแบบสอบถามถึงร้อยละ 85 ทีม่ องว่าจะมี
ผลกระทบค่อนข้างน้ อยหรือไม่มผี ลกระทบต่อตลาดทุ น
ไทยปี 2561

8. สมมติฐาน คาดการณ์กาไรตลาด
(EPS) ปี 2561
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คาดการณ์กาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)
ของตลาดเฉลี่ยที่ 111.53 บาท คำดกำรณ์กำไร
สุทธิต่อหุน้ จำกผูต้ อบส่วนใหญ่อยูท่ ร่ี ะดับ 110 –
115 บำท โดยมีคำ่ เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 111.53 บำท ณ
สิน้ ปี 2561 สำหรับค่ำเฉลีย่ EPS แยกตำมกลุ่มมี
ผูต้ อบดังนี้:
• 100 – 104.99 บำท มีผตู้ อบร้อยละ 4.35
• 105 – 109.99 บำท มีผตู้ อบร้อยละ 8.70
• 110 – 114.99 บำท มีผตู้ อบร้อยละ 73.91
• มำกกว่ำ 115 บำท มีผตู้ อบร้อยละ 13.04

9. EPS Growth ณ วันสิ้นปี 2561
เฉลี่ย 11.70 %
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EPS Growth ณ สิน้ ปี 2561 คำดว่ำ
EPS Growth เฉลีย่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 11.70 ส่วนอัตรำ
กำรเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) แยกตำม
กลุ่มผูต้ อบ จะอยูร่ ะหว่ำงร้อยละ
• 11 – 14.99 มีผตู้ อบร้อยละ 79.17
• 5 – 9.99 มีผตู้ อบร้อยละ 12.50
• 15 – 19.99 มีผตู้ อบร้อยละ 8.33

10. คาดการณ์ Forward P/E ปี 2561
เฉลี่ยที่ระดับ 16.56 เท่า
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Forward P/E ณ สิน้ ปี 2561 คำดว่ำ
Forward P/E เฉลีย่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 16.56 ส่วน
Forward P/E แยกตำมกลุ่มผูต้ อบ จะอยูร่ ะหว่ำง
ร้อยละ
• 15 – 15.99 มีผตู้ อบร้อยละ 12
• 16 – 16.99 มีผตู้ อบร้อยละ 48
• 17 – 17.990มีผตู้ อบร้อยละ40

รำยชือ่ หุน้ ทีน่ กั วิเครำะห์แนะนำโดยมีจำนวนสำนักวิเครำะห์แนะนำตรงกันตัง้ แต่ 3 สำนักขึน้ ไป มีดงั นี้ (เรียงชือ่ ตำมอักษรย่อ)

1. BBL รำคำเป้ ำหมำยอยูท่ ่ี 235.2 บำทต่อหุน้ มีปัจจัยสนับสนุ นคือเศรษฐกิจในประเทศฟื้ นตัวและควำมต้องกำรสินเชือ่ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้
2. CPALL รำคำเป้ ำหมำยอยูท่ ่ี 95.7 บำทต่อหุน้ โดยมีปัจจัยสนับสนุ นคือกำรฟื้ นตัวทำงเศรษฐกิจประกอบกับกำรบริโภคและควำม
เชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภคดีขน้ึ ต่อเนื่อง

3. ERW รำคำเป้ ำหมำยอยูท่ ่ี 9.45 บำทต่อหุน้ โดยมีปัจจัยสนับสนุ นคือแนวโน้มกำไรเติบโตโดเด่นจำกกำรขยำยโรงแรมอย่ำง
ต่อเนื่องและกำรท่องเทีย่ วในประเทศเติบโตต่อเนื่อง exposure ด้ำนต่ำงประเทศน้อย
4. KBANK รำคำเป้ ำหมำยอยูท่ ่ี 249 บำทต่อหุน้ มีปัจจัยสนับสนุ นคือเศรษฐกิจในประเทศฟื้ นตัวและควำมต้องกำรสินเชือ่ ทีเ่ พิม่

สูงขึน้
5. PTTGC รำคำเป้ ำหมำยอยูท่ ่ี 113บำทต่อหุน้ โดยมีปัจจัยสนับสนุ นคือเป็ นหุน้ ทีอ่ ำ้ งอิงกำรเติบโตตำมเศรษฐกิจโลกประกอบกับ
กำรได้ประโยชน์จำกกำรขยำยกำลังกำรผลิตแล้วยังมีแนวโน้มกำไร 1Q18F ทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ จำกส่วนต่ำงปิ โตรเคมีทส่ี งู ขึน้ และอัตรำกำลัง
กำรผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญ
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