IAA Short - Term SET Index SURVEY 2018
สรุปผลสารวจความเห็นจากนักวิเคราะห์ และ ผู้จัดการกองทุน
ต่ อแนวโน้ มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2561 แถลงต่ อสื่ อมวลชน 7 กุมภาพันธ์ 2561

นักวิเคราะห์ และผู้จดั การกองทุนส่ วนใหญ่ คาด SET Index
ระยะสั้ น สิ้นเดือน ก.พ. 61 ทีร่ ะดับ 1,829 จุด
ส่ วนเป้าหมายดัชนีปี 2561 ให้ กรอบไว้ ที่ 1,850 – 1,900 จุด
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายก สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน แถลงผลการสารวจความเห็นของ
นักวิเคราะห์และผูจ้ ดั การกองทุน (บางส่ วน) ต่อมุมมองในด้านการลงทุนและคาดการณ์ทิศทางดัชนีราคาหุ ้น
ไทย (SET Index) ในระยะ 1 เดือนข้างหน้าและต่อเป้ าหมายของดัชนี SET Index ในปี 2561 นี้
ผลการสารวจ IAA’s Monthly SET Index Survey ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2018 โดยมีตวั แทนผูต้ อบ
แบบสอบถามจากบริ ษทั หลักทรัพย์ และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทั้งหมด 27 บริ ษทั แบ่งเป็ น
บริ ษทั หลักทรัพย์จานวน 22 บริ ษทั และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนจานวน 5 บริ ษทั โดยสรุ ปความเห็น
ต่อทิศทางหุ น้ ไทยทั้งระยะสั้นและเป้ าหมายปี 2561 ดังนี้

1. คาดการณ์ ทศิ ทางดัชนีราคาหุ้นไทย สิ้นเดือน ก.พ. 61:
ร้ อยละ 41 ให้ ความเห็นในเชิงบวก และ อีกร้ อยะ 41 มีความเห็นแบบ Neutral ต่ อตลาด
ผลสารวจความเห็นของนักวิเคราะห์และ
ผู ้จ ัด การกองทุ น พบว่ า มี ค วามเห็ น แตกต่ า งกัน
แบ่งเป็ นกลาง (Neutral) ต่อทิศทางตลาดร้อยละ 41
และและอี ก ร้ อ ยละ 41 มี ค วามเห็ น ต่ อ ตลาดใน
ทิ ศ ท า ง ที่ เ ชิ ง บ ว ก ( Positive) ส่ ว น ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามร้ อ ยละ 18 ให้ มุ ม มองต่ อ ทิ ศ ทาง
ตลาดในเชิงลบ

มุมมองต่ อ SET Index ณ สิ้นเดือน ก.พ. 61
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2. ค่าเฉลีย่ ระดับดัชนี ณ สิ้นเดือน ก.พ. 61 อยู่ที่ 1,829 จุด (จากผู้ตอบทั้งหมด)
ผลส ารวจความเห็ น ระยะสั้ น : ผลส ารวจ
ความเห็นนักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุน ให้
เป้ าหมายดัชนี ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ เฉลีย่ อยู่
ที่ 1,829 จุด (ค่ าเฉลีย่ ของผู้ตอบทั้งหมด)

ิ้ เดือน ก.พ. 61
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[ผูต้ อบแบบสอบถาม 2 กลุ่ ม ใหญ่ (รวมกัน ร้ อ ยละ
88.46) มีความเห็นพ้องว่าดัชนี จะยืนอยู่ระดับ 1,835
จุ ด ) ส่ ว นผูท้ ี่ ค าดการณ์ ว่า แนวโน้ม ดัช นี จ ะต่ า กว่ า
1,800 จุดในอีก 1 เดือนข้างหน้ามีเพียงร้อยละ 11.54]
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3. ค่าเฉลีย่ จุดตา่ สุ ด SET Index ปี 2561 อยู่ที่ระดับ 1,716 จุด (จากผู้ตอบทั้งหมด)

1,716 จุด (ค่าเฉลีย่ จากผู้ตอบทั้งหมด)
อย่ างไรก็ตาม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้ อยละ 53.85
คาดว่า SET Index จะอยู่ในกรอบ 1,750-1,810 จุด
(เฉลี่ย 1,756 จุด) โดยจาแนกตามกลุ่มระดับดัชนีดงั นี้
•
•
•
•

ระดับ 1,600 – 1,649 จุด
ระดับ 1,650 – 1,699 จุด
ระดับ 1,700 – 1,749 จุด
ระดับ 1,750 – 1,810 จุด

มีผตู ้ อบร้อยละ 3.85
มีผตู ้ อบร้อยละ 30.77
มีผตู ้ อบร้อยละ 11.54
มีผตู ้ อบร้อยละ 53.85

ผลสารวจจุดต่าสุ ด SET INDEX ระหว่างปี 2561
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• ผลสารวจการคาดการณ์ จุดต่าสุ ดของดัชนีราคา
หุ้นไทย (SET Index) ระหว่ างปี มีค่าเฉลีย่ ที่
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4. คาดการณ์ จุดสู งสุ ด SET Index ปี 2561 เฉลีย่ ที่ระดับ 1,925.74 จุด
• ผลสารวจความเห็น ต่ อจุดสู งสุ ดของ SET Index
จะทาจุ ด สู งสุ ดระหว่ า งปี เฉลี่ยที่ระดับ 1,925.74
จุด (ค่ าเฉลีย่ จากผู้ตอบทั้งหมด)
ส่ วนผลการส ารวจแยกตามระดับ ดัช นี มี ผูต้ อบ
แบบสอบถามร้อยละ 46.15 คาดว่า ดัชนีระดับสู งสุ ดของปี
จะอยูใ่ นกรอบ 1,950 – 2,000 จุด และอีกร้อยละ 36.63 คาด
ว่าดัชนีจะทาจุดสู งสุ ดในกรอบ 1,900 – 1,950
ส่ วนผูต้ อบเพียงร้อยละ 19.23 คาดว่าจุดสู งสุ ดของ
ดัชนีจะอยูต่ ่ากว่า 1,900 จุด

จุดสู งสุ ด SET Index ระหว่างปี เฉลี่ย 1,925.74 จุด
จุดสู งสุ ด SET INDEX ระหว่ างปี
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• สาหรับผลสารวจความเห็นต่ อเป้ าหมายดัชนีปี
2561 ดัชนีมีค่าเฉลีย่ อยู่ที่ 1,860 จุด (ค่ าเฉลีย่ จาก
ผู้ตอบทั้งหมด)
ส่ วนผลสารวจแยกตามระดับดัชนี พบว่ าผู้ตอบส่ วน
ใหญ่ ร้อยละ 44 คาดว่ าดัชนีจะอยู่ในกรอบ 1,8501,900 จุด (เฉลีย่ 1,868 จุด) และร้อยละ 28 คาดว่า
ดัชนีจะอยูท่ ี่กรอบ 1,900-1,950 (เฉลี่ย 1,909) และ
อีกร้อยละ 16 คาดว่าดัชนีจะอยูใ่ นกรอบ 1800 –
1849 (เฉลี่ย 1,832) ส่ วนผูต้ อบเพียงร้อยละ 12 คาด
ดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 1750 – 1799 จุด (เฉลี่ย 1,756)

%

5. เป้าหมาย SET Index ปี 2561 เฉลีย่ ที่ระดับ 1,860 จุด
เป้ าหมาย SET Index ปี 2561
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• 1900 – 1950 จุด คิดเป็ นร้อยละ 28

6. ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการลงทุนในตลาดทุนไทยมากที่สุดปี 2561
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สาหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่ อตลาดทุนไทยมากที่สุด
1. เศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการเงินการคลัง รวมถึงผลประกอบการของบริษทั ต่ างๆ
2. เศรษฐกิจต่ างประเทศ รวมถึงนโยบายการเงิน การคลัง และ Fund Flows
3. ปัจจัยทางด้ านการเมืองในประเทศ และ ต่ างประเทศ

7. สมมติฐาน คาดการณ์ กาไรตลาด (EPS) และ PER ปี 2561
EPS เฉลีย่ 111.74 บาท

คาดการณ์ กาไรสุ ทธิต่อหุ้น (EPS) ของตลาด
เฉลีย่ ที่ 111.74 บาท
คาดการณ์ กาไรสุ ทธิต่อหุ้นจากผู้ตอบส่ วนใหญ่ อยู่ทรี่ ะดับ
110 – 115 บาท โดยมีค่าเฉลีย่ ทีร่ ะดับ 111.74 บาท ณ สิ้ นปี
2561 สาหรับค่าเฉลี่ย EPS แยกตามกลุ่มมีผตู ้ อบดังนี้:
• 100 – 104.99 บาท มีผตู ้ อบร้อยละ 3.85
• 105 – 109.99 บาท มีผตู ้ อบร้อยละ 7.69
• 110 – 114.99 บาท มีผตู ้ อบร้อยละ 76.92
• มากกว่า 115 บาท มีผตู ้ อบร้อยละ 11.54

คาดการณ์ กาไรสุ ทธิต่อหุ้น (EPS)
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EPS Growth เฉลีย่ 11.23%

EPS Growth ณ วันสิ้นปี 2561 เฉลีย่ 11.23%
EPS Growth ณ สิ้ นปี 2561 คาดว่า EPS Growth
เฉลีย่ อยู่ทรี่ ้ อยละ 11.23 อัตราการเติบโตของกาไรสุ ทธิ ต่อ
หุน้ (EPS) จะอยูร่ ะหว่างร้อยละ
• 10 < 12 มีผตู ้ อบร้อยละ 66.67
• 12 < 14 มีผตู ้ อบร้อยละ 4.17
• 8 < 10 มีผตู ้ อบร้อยละ 29.17
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8. คาดการณ์ Forward P/E ปี 2561 เฉลีย่ ที่ระดับ 16.42 เท่ า
ผลสารวจการคาดการณ์ Forward P/E สาหรับ สิ้น
ปี 2561 เฉลี่ยที่ระดับ 16.42 เท่ า โดยแยกตามกลุ่ม
ดังนี้
• P/E < 15 เท่า มีผตู ้ อบร้อยละ 19.23
• P/E 15.1 – 16 เท่า มีผตู ้ อบร้อยละ 26.92
• P/E 16.1 – 17 เท่า มีผตู ้ อบร้อยละ 34.62
• P/E 17.1 – 18 เท่า มีผตู ้ อบร้อยละ 15.38
• P/E 18.1 – 19 เท่า มีผตู ้ อบร้อยละ 3.85

Forward P/E เฉลีย่ 16.42 เท่ า

คาดการณ์ Forward P/E ปี 2561
26.92%

40.00
30.00

34.62%

19.23%

15.38%

20.00

3.85%

10.00
0.00
≤15
≤15

15.1-16
15.1-16

16.1-17
16.1-17

17.1-18
17.1-18

18.1-19

18.1-19

ที่มา : IAA Short - Term SET Index SURVEY 2018 (สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน, 6 กุมภาพันธ์ 2561)

สมาคมนักวิเคราะห์ การลงทุน จัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลการคาดการณ์ ทศิ ทางการลงทุนและดัชนีราคาหุ้นไทย
(SET Index) โดยมีวตั ถุประสงค์ ในการเผยแพร่ ข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาตลาดทุนและ
ให้ ความรู้ ด้านการลงทุนกับสาธารณชนทัว่ ไป
ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
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