IAA Consensus
ประมาณการโดยนักวิเคราะห์

IAA Consensus คือ การสารวจความเห็นของนักวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ ต่ างๆ ที่ติดตามข้ อมูล
รายบริ ษัทอย่ างใกล้ ชิด โดยจะนาเสนอในรู ปตารางสรุ ปตัวเลขสาคัญทางการเงินรายบริ ษัท เช่ น กาไรสุทธิ กาไรต่ อหุ้น
(EPS) อัตราเงินปั นผล (DIY) มูลค่ าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน (Target Price) คาแนะนาสาหรั บการลงทุน เป็ นต้ น
ที่มาของข้ อมู ล IAA Consensus
สืบเนื่องจาก เจตนารมณ์ ของสมาคมนักวิ เคราะห์ การลงทุน ที่ต้องการส่ งเสริมการเผยแพร่ ความรู้แ ละ
ข้ อมูลการวิ เคราะห์ การลงทุน เพื่อประโยชน์ ต่อการตั ดสินใจลงทุน โดยเฉพาะกับนักลงทุนรายย่ อยที่มัก
เข้ าถึงข้ อมูลการวิ เคราะห์ ได้ เฉพาะของ โบรกเกอร์ ท่ ตี นมีบัญชีอยู่ ซึ่งอาจจะหมายถึงโบรกเกอร์ เพียงแค่
1-2 รายเท่ านัน้ ทาให้ ไม่ สามารถเปรียบเทียบผลการวิ เคราะห์ ของโบรกเกอร์ หลายๆ แห่ ง เพื่อ นามา
ประกอบการพิจารณาตั ดสินใจลงทุนได้ อย่ างมีป ระสิทธิ ภ าพ

เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ ดั งกล่ าว สมาคมจึงได้ จัดทาผลการสารวจความเห็นนักวิ เคราะห์ (IAA
Consensus) ต่ อหุ้นรายตั ว โดยได้ รับความช่ วยเหลือจากบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด ในการ
ออกแบบระบบและเขียนโปรแกรมเพื่อรวบรวม ตลอดจนการนาเสนอข้ อมูลดั งกล่ าวขึน้ บนเว็ บไซด์
www.settrade.com ซึ่งได้ รับความนิยมจากนักลงทุนเป็ นอย่ างดี อยู่แล้ ว
ปั จจุบัน ทางสมาคมฯ ได้ รับความร่ วมมือเป็ นอย่ างดี จากบริษัทหลัก ทรัพย์ ชนั ้ นา ซึ่งจะทาให้ ข้อมูล IAA
Consensus สะท้ อนความเห็นของนักวิ เคราะห์ ส่วนใหญ่ ต่อหุ้นรายบริ ษัท ซึ่งจะเอือ้ ประโยชน์ ต่อนัก
ลงทุนและตลาดทุนโดยรวม

วัตถุประสงค์ ในการจัดหา IAA Consensus โดยสมาคมนั กวิเคราะห์
1. เพื่อให้ นักลงทุน ไม่ ว่าจะเป็ นนักลงทุนรายย่ อยหรือนักลงทุน สถาบั น สามารถเข้ าถึงข้อมูลประมาณ
การตั วเลขสาคัญ (IAA Consensus) ของโบรกเกอร์ หลายแห่ งได้ ในคราวเดี ยว โดยมีต้นทุนการ
แสวงหาข้ อมูลที่ต่ ารวดเร็ว และทันสมัยต่ อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่ วยทาให้ การพิจารณาตั ดสินใจลงทุน
มีประสิทธิ ภาพมากขึน้ นอกจากนี ้ ตั วเลขทางการเงินที่เหมือนหรือแตกต่ างกันของแต่ ละโบรกเกอร์ ยังมี
ส่ วนสนับสนุนหรือทาให้ นัก ลงทุนสามารถใช้ ประกอบการพิจารณาทบทวนก่ อนการ ตั ดสินใจลงทุนได้ อีก
ด้ วย
2. เพื่อให้ ผ้ บู ริหารของบริษัทจดทะเบียนและผู้ ส่ อื ข่ าวสามารถใช้ IAA Consensusเป็ นข้ อมูล ที่
สะท้ อนความเห็นของ นักวิ เคราะห์ ส่วนใหญ่ ท่ มี ีต่อบริษัท และใช้ ในการชีแ้ จงให้ นักวิ เ คราะห์ ห รื อนัก
ลงทุนปรับการคาดการณ์ ตัวเลขทางการ เงินให้ ใกล้ เคียงกับแนวโน้ มจริง ได้ อย่ างทันท่ วงที

IAA Consensus เงื่อนไขการใช้ บริการ
เงื่อนไขการใช้ ข้อมูล "IAA Consensus" และข้ อจากัดความรั บผิด
ในการใช้ บริ การข้ อมูล IAA Consensus ที่ปรากฎบน www.settrade.com นี ้ ผู้ ใช้ บริ การรั บทราบและยอมรั บว่ าข้ อมู ล Analyst Consensus ที่ปรากฎบน
www.settrade.com เป็ นข้ อมู ลสรุ ปความคิดเห็นซึ่ งได้ จัดทาขึ น้ โดยนั กวิเคราะห์ การลงทุนที่เป็ นสมาชิ กของสมาคมนั กวิเคราะห์ การลงทุน ข้ อมู ลดังกล่ าวจึงเป็ นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์
ของนั กวิเคราะห์ การลงทุนที่เป็ นสมาชิ กของสมาคมนั กวิเคราะห์ การลงทุน โดยบริ ษัท เซ็ ทเทรด ดอท คอม จากัด ไม่ ได้ มีส่วนร่ วม หรื อส่ วนเกี่ยวข้ องในการจัดทาข้ อมู ลและไม่ มีหน้ าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้ อง ครบถ้ วน ความทันสมั ย รวมทัง้ ความน่ าเชื่ อถือของข้ อมูลดังกล่ าวแต่ ประการใด
บริ ษัทเซ็ ทเทรด ดอท คอม จากัด เป็ นเจ้ าของ www.settrade.com ซึ่ งได้ รับสิทธิจากสมาคมนั กวิเคราะห์ ให้ ทาหน้ าที่เป็ นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ ข้อมู ลผ่ านเว็บไซต์ ของบริษัทฯ โดย
บริ ษัทฯ เป็ นเพียงผู้ จัดทาข้ อมู ลในส่ วน P/E และ DIY ซึ่ งคานวณจากข้ อมู ลที่ได้ รับมาจากสมาคมนั กวิเคราะห์ การลงทุนเท่ านั น้ ดังนั น้ บริ ษัท เซ็ ทเทรด ดอท คอม จากัด จึงไม่ สามารถให้ การ
รั บรองในความถูกต้ อง ครบถ้ วน ความทันสมั ย รวมถึงความน่ าเชื่ อถือของข้ อมู ลดังกล่าวทัง้ หมดได้ อย่ างไรก็ตาม บริ ษัท เซ็ ทเทรด ดอท คอม จากัด จะใช้ ความพยายามอย่ างเต็มที่ในการดูแล
ระบบเว็บไซต์ ของ บริ ษัทฯ ให้ สามารถเป็ นช่ องทางในการเผยแพร่ ข้อมูลอย่ างมี ประสิทธิภาพ แต่ ทงั ้ นี ้ บริ ษัทฯ ไม่ ได้ รับรองว่ าระบบเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ จะใช้ งานได้ ดีตลอดเวลา
ทัง้ นี ้ การเผยแพร่ ข้อมูล IAA Consensus ทัง้ หมดที่ปรากฎบน www.settrade.com มี วัตถุประสงค์ ในการเผยแพร่ ข้อมู ลเพื่อการศึกษาเท่ านั น้ มิ ได้ มีวัตถุประสงค์ เป็ นการให้ คาแนะนา
หรื อชั กชวนให้ ซือ้ ขายหรือลงทุนหลักทรัพย์ ใดๆ ดังนั น้ ผู้ ใช้ บริ การจึงควรต้ องตรวจสอบความครบถ้ วน ถูกต้ อง ความเป็ นปั จจุบันและความน่ าเชื่ อถือของข้ อมู ลดังกล่ าว รวมทัง้ ขอคาปรึ กษาใน
เรื่ องการประเมิ นหลักทรัพย์ รายงานดัชนี หลักทรั พย์ ความคิดเห็น คาปรึ กษา หรื อเนื อ้ หาอื่นใดจากบุคคลผู้ ประกอบวิชาชี พที่เกี่ยวข้ องก่ อนตัดสินใจใช้ ข้อมูลดังกล่ าวด้ วย
ดังนั น้ บริ ษัท เซ็ ทเทรด ดอท คอม จากัด ไม่ รับผิ ดชอบต่ อความผิ ดพลาด บกพร่ อง ล่ าช้ าของข้ อมู ล IAA Consensus รวมทัง้ ไม่ รับผิ ดชอบต่ อความเสียหายใดๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม
อันเกิดจากการใช้ การตัดสินใจ หรื อการกระทาใดๆ ที่เกิดจากความเชื่ อถือในข้ อมู ล IAA Consensus ของผู้ ใช้ บริ การ รวมทัง้ ความเสียหาย บกพร่ อง ล่ าช้ าใดๆ ที่เกิดจากระบบ
www.settrade.com

สนใจสอบถามเพิม่ เติมได้ ที่.....

สมาคมนักวิเคราะห์ การลงทุน
02-009-9292
info@iaa.or.th

: IAA Fanpage
We Value Our Community, While Promoting Integrity,
Diversity and Continuous Learning

