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1. คาดการณ์ ทศ
ิ ทางดัชนีราคาหุ้นไทย สิ้นเดือน มี.ค.61
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2. ค่ าเฉลีย่ SET Index ระยะสั้ นสิ้นเดือนมี.ค. เฉลีย่ 1,818 จุด
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ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2561
ประจาเดือนมีนาคม 2561
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การ
ลงทุน แถลงผลการสารวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผูจ้ ดั การ
กองทุ น ต่ อมุ ม มองในด้า นการลงทุ น และคาดการณ์ ทิศทางดัชนี
ราคาหุ ้ น ไทย (SET Index) ในระยะ 1 เดื อ นข้า งหน้ า และต่ อ
เป้ าหมายของดัชนี SET Index ในปี 2561 นี้ โดยมี ตวั แทนผูต้ อบ
แบบสอบถามจากบริ ษทั หลักทรัพย์ และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนรวม ทั้งหมด 27 บริ ษทั แบ่งเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จานวน
21 บริ ษทั บริ ษทั หลักทรั พย์จัดการกองทุ นจานวน 5 บริ ษทั และ
ธุรกิจโกลด์ ฟิ วส์เจอร์ส 1 บริ ษทั ผลสารวจโดยสรุ ป ดังนี้
ผลสารวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผูจ้ ดั การกองทุน
ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 55.6 มองว่ าดัชนีราคาหุ้นไทยในระยะสั้นยังคงไม่
เปลี่ยนแปลงไปมากหรื อSideways ในขณะที่ ร้อยละ 29.6 มองว่า
ตลาดจะเปลี่ ย นแปลงในทิ ศทางบวก ขณะที่ มี เพี ย งร้ อยละ 14.8
เท่านั้นที่มีมุมมองต่อตลาดในทิศทางลบ
ทัง้ นี้นักวิเคราะห์ และผู้จดั กำรกองทุน คำดว่ำดัชนี
รำคำหุ้นไทย ณ สิ้ นเดือน มีนำคม เฉลี่ยอยู่ที่ 1,818 จุด
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3. ค่ าเฉลีย่ จุดตา่ สุ ด SET Index ปี 2561 อยู่ทรี่ ะดับ 1,727 จุด
45.83%

เมื่อมองภาพที่ยาวขึ้นไปถึงสิ้ นปี 2561 นักวิเคราะห์และ
ผูจ้ ัดการกองทุนคาดการณ์ จุดต่าสุ ดของดัชนี ราคาหุ ้นไทย (SET
Index) ระหว่างปี มีค่าเฉลี่ย ที่ 1,727 จุด
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สรุปผลสำรวจควำมเห็นจำกนักวิ เครำะห์
และ ผูจ้ ดั กำรกองทุน
ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2561
ประจาเดือนมีนาคม 2561

4. ค่ าเฉลีย่ จุดสู งสุ ด SET Index ปี 2561 อยู่ทรี่ ะดับ 1,910 จุด
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สาหรับจุดสู งสุ ดของ SET Index ในระหว่ างปี เฉลี่ยที่
ระดับ 1,910 จุด ทั้งนี้มีผตู ้ อบแบบสอบถามร้อยละ 69.57 ที่คาด
ว่าดัชนีจะทาจุดสูงสุดในกรอบตั้งแต่ 1,900 จุดขึ้นไป
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5. เป้าหมาย SET Index สิ้นปี 2561 อยู่ทรี่ ะดับ 1,871 จุด
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สาหรับผลสารวจความเห็นต่ อ เป้าหมายดัชนี ณ วัน
สิ้ นปี ปี 2561 มีค่าเฉลี่ยอยู่ ที่ 1,871 จุด โดยมี ผูต้ อบที่ คาดว่า
ดัชนี ณ วันสิ้นปี 2561 จะอยูต่ ่ากว่า 1,800 จุดเพียงร้อยละ 3.85
เท่านั้น
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6. ปัจจัยทีส่ ่ งผลบวกต่ อการลงทุนในตลาดทุนไทยมากทีส่ ุ ดปี 2561
มีผลกระทบในทางบวก
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สาหรับปัจจัยที่มผี ลต่ อดัชนีราคาหุ้นไทยในระยะสั้ นนั้น มาก
ที่ สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ทิ ศทางดอกเบี้ ยของสหรัฐอเมริ กา
(FED)มีผลกระทบมากเป็ นอันดับ 1 รองลงมา คือปั จจัยด้าน
นโยบายด้า นเศรษฐกิ จและการค้า ของสหรั ฐอเมริ ก า ส่ ว น
ปั จจัยด้านการเมืองในประเทศรวมทั้งการเลือกตั้งและปั จจัย
ด้านเศรษฐกิ จต่างประเทศส่ งผลต่อดัชนี เท่าๆกันเป็ นลาดับ
สาม
เมื่ อ มองภาพยาวไปตลอดปี ปั จ จัย ที่ ถู ก คาดว่ า จะ
ส่ งผลในด้ านบวก ได้แก่ เศรษฐกิ จภายในประเทศ เศรษฐกิจ
ต่างประเทศ และปั จจัยด้านการเมื องและแนวโน้มจะมีการ
เลือกตั้งในประเทศ
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สรุปผลสำรวจควำมเห็นจำกนักวิ เครำะห์
และ ผูจ้ ดั กำรกองทุน
ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2561
ประจาเดือนมีนาคม 2561

7. ปัจจัยทีส่ ่ งผลลบต่ อการลงทุนในตลาดทุนไทยมากทีส่ ุ ดปี 2561
มีผลกระทบในทางลบ
ทิศทางอัตราดอกเบี ้ยของสหรัฐอเมริ กา (FED)
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เป็ นที่ น่าสังเกตว่าในเรื่ องอัตราดอกเบี้ยในประเทศ
ผูต้ อบแบบสอบถามถึ งร้ อ ยละ 85 ที่ ม องว่า จะมี ผ ลกระทบ
ค่อนข้างน้อยหรื อไม่มีผลกระทบต่อตลาดทุนไทยปี 2561
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8. สมมติฐาน คาดการณ์ กาไรตลาด (EPS) ปี 2561
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คาดการณ์ กาไรสุ ทธิต่อหุ้น (EPS) ของตลาดเฉลี่ยที่
111.53 บาท คาดการณ์กาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นจากผูต้ อบส่ วนใหญ่
อยูท่ ี่ระดับ 110 – 115 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 111.53 บาท
ณ สิ้นปี 2561 สาหรับค่าเฉลี่ย EPS แยกตามกลุ่มมีผตู ้ อบดังนี้:
• 100 – 104.99 บาท มีผตู ้ อบร้อยละ 4.35
• 105 – 109.99 บาท มีผตู ้ อบร้อยละ 8.70
• 110 – 114.99 บาท มีผตู ้ อบร้อยละ 73.91
• มากกว่า 115 บาท มีผตู ้ อบร้อยละ 13.04
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9. EPS Growth ณ วันสิ้นปี 2561 เฉลีย่ 11.70 %
EPS Growth ณ สิ้นปี 2561 คาดว่า EPS Growth เฉลี่ยอยู่
ที่ร้อยละ 11.70 ส่วนอัตราการเติบโตของกาไรสุทธิต่อหุน้
(EPS) แยกตามกลุ่มผูต้ อบ จะอยูร่ ะหว่างร้อยละ
• 11 – 14.99 มีผตู ้ อบร้อยละ 82.61
• 5 – 9.99 มีผตู ้ อบร้อยละ 13.04
• 15 – 19.99 มีผตู ้ อบร้อยละ 4.35
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ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2561
ประจาเดือนมีนาคม 2561

10. คาดการณ์ Forward P/E ปี 2561 เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 16.56 เท่ า
ผลสารวจการคาดการณ์ Forward P/E สาหรั บ ปี 2561
เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 16.56 เท่ า โดยแยกตามกลุ่มดังนี้
• P/E 16 -16.99 เท่า มีผตู ้ อบร้อยละ 48
• P/E 15 -15.99 เท่า มีผตู ้ อบร้อยละ 12
• P/E 17 – 18 เท่า มีผตู ้ อบร้อยละ 10

48%
40%

50
40
30
12%

20
10
0

15 - 15.99

16 - 16.99

17 -17.99 Forward P/E

ที่มา : IAA Short - Term SET Index SURVEY2/ 2018 (สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน, 9 มี.ค.2561)

5 หุน้ เด่น
รายชื่อหุน้ ที่นกั วิเคราะห์แนะนาโดยมีจานวนสานักวิเคราะห์แนะนาตรงกันตั้งแต่ 3 สานักขึ้นไป มีดงั นี้ (เรี ยงชื่อตามอักษรย่อ)
1. BBL ราคาเป้ าหมายอยูท่ ี่ 235.2 บาทต่อหุน้ มีปัจจัยสนับสนุนคือเศรษฐกิจในประเทศฟื้ นตัวและความต้องการสิ นเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้น
2. CPALL ราคาเป้ าหมายอยูท่ ี่ 95.7 บาทต่อหุน้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจประกอบกับการบริ โภคและความ
เชื่อมัน่ ผูบ้ ริ โภคดีข้ ึนต่อเนื่อง
3. ERW ราคาเป้ าหมายอยูท่ ี่ 9.45 บาทต่อหุน้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือแนวโน้มกาไรเติบโตโดเด่นจากการขยายโรงแรมอย่างต่อเนื่อง
และการท่องเที่ยวในประเทศเติบโตต่อเนื่อง exposure ด้านต่างประเทศน้อย
4. KBANK ราคาเป้ าหมายอยูท่ ี่ 249 บาทต่อหุน้ มีปัจจัยสนับสนุนคือเศรษฐกิจในประเทศฟื้ นตัวและความต้องการสิ นเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้น
5. PTTGC ราคาเป้ าหมายอยูท่ ี่ 113บาทต่อหุน้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือเป็ นหุน้ ที่อา้ งอิงการเติบโตตามเศรษฐกิจโลกประกอบกับการได้
ประโยชน์จากการขยายกาลังการผลิตแล้วยังมีแนวโน้มกาไร 1Q18F ที่แข็งแกร่ งขึ้นจากส่วนต่างปิ โตรเคมีที่สูงขึ้น และอัตรากาลังการผลิตที่
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
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สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลการคาดการณ์ทิศทางการลงทุนและดัชนีราคาหุน้ ไทย
(SET Index) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์เพื่อการพัฒนาตลาดทุนและ
ให้ความรู ้ดา้ นการลงทุนกับสาธารณชนทัว่ ไป
ผู้ประสานงาน : รฐณทร 02-009-9292 ต่อ3717
ผูส้ นับสนุนการวิจยั

