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1. คาดการณ์ ทศ
ิ ทางดัชนีราคาหุ้นไทย สิ้นเดือน เม.ย.61
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2. ค่ าเฉลีย่ SET Index ระยะสั้ นสิ้นเดือน เม.ย. เฉลีย่ 1,792 จุด
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สรุปผลสำรวจควำมเห็นจำกนักวิ เครำะห์
และ ผูจ้ ดั กำรกองทุน
ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2561
ประจาเดือนเมษายน 2561

นายสมบั ติ นราวุ ฒิ ชั ย เลขาธิ การและกรรมการ
ผูอ้ านวยการสมาคมนักวิเคราะห์ การลงทุ น แถลงผลการสารวจ
ความเห็ นของนักวิเคราะห์และผูจ้ ดั การกองทุนต่อมุมมองในด้าน
การลงทุนและคาดการณ์ทิศทางดัชนีราคาหุน้ ไทย (SET Index) ใน
ระยะ 1 เดื อนข้างหน้าและต่อเป้ าหมายของดัชนี SET Index ในปี
2561 นี้ โดยมี ตวั แทนผูต้ อบแบบสอบถามจากบริ ษทั หลักทรัพย์
และบริ ษัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น รวม ทั้ง หมด 34 บริ ษัท
แบ่ ง เป็ นบริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จ านวน 26 บริ ษ ัท บริ ษ ัท หลักทรั พ ย์
จัด การกองทุ น จ านวน 7 บริ ษ ัท และธุ ร กิ จ โกลด์ ฟิ วส์ เ จอร์ ส 1
บริ ษทั ผลสารวจโดยสรุ ป ดังนี้
ผลสารวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผูจ้ ดั การกองทุน
ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 64.71 มองว่ าดัชนีราคาหุ้นไทยในระยะสั้ นยังคง
เป็ น Sideways หรื อไม่ เปลี่ ย นแปลงไปมาก ในขณะที่ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามร้อยละ 20.59 มีมุมมองต่อตลาดในทิ ศทางลบ และ
ส่วนน้อยที่เหลือมองว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวกคิดเป็ น
ร้อยละ 14.71
ทัง้ นี้นกั วิเคราะห์ และผูจ้ ดั กำรกองทุนยังคำดว่ำดัชนี
รำคำหุ้นไทย ณ สิ้ นเดือน เมษำยนจะกลับขึ้นไปเฉลี่ยอยู่ที่
1,792 จุด
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3. ค่ าเฉลีย่ จุดตา่ สุ ด SET Index ปี 2561 อยู่ทรี่ ะดับ 1,703 จุด
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ผูจ้ ัดการกองทุนคาดการณ์ จุดต่าสุ ดของดัชนี ราคาหุ ้นไทย (SET
Index) ระหว่างปี มีค่าเฉลี่ย ที่ 1,703 จุด ซึ่ งเป็ นตัวเลขคาดการณ์ที่
ต่าสุดในรอบสามเดือนจากสารวจของสมาคมฯ
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4. ค่ าเฉลีย่ จุดสู งสุ ด SET Index ปี 2561 อยู่ทรี่ ะดับ 1,909 จุด
สาหรับจุดสู งสุ ดของ SET Index ในระหว่ างปี เฉลี่ยที่
ระดับ 1,909 จุด ทั้งนี้มีผตู ้ อบแบบสอบถามร้อยละ 73.08 ที่คาด
ว่ า ดั ช นี จ ะท าจุ ด สู ง สุ ด ในกรอบตั้ง แต่ 1,900 จุ ด ขึ้ นไปซึ่ ง
ใกล้เคียงกับผลสารวจของเดือนมีนาคมที่มองว่าจุดสู งสุ ดของ
ดัชนีราคาหุน้ ไทยจะอยูท่ ี่ 1,910 จุด
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5. เป้าหมาย SET Index สิ้นปี 2561 อยู่ทรี่ ะดับ 1,879 จุด
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6. ปัจจัยทีส่ ่ งผลบวกต่ อการลงทุนในตลาดทุนไทยมากทีส่ ุ ดปี 2561
มีผลกระทบในทางบวก
เศรษฐกิจภายในประเทศรวมถึงผลประกอบการของ บจ.
ด้ านการเมืองต่างประเทศ
Fund Flows สูต่ ลาดทุนไทย
ปัจจัยทางด้ านการเมืองในประเทศ
อัตราดอกเบี ้ยในประเทศ
ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจต่างประเทศทั ้ง อเมริ กา ยุโรป เอเชีย
ทิศทางอัตราดอกเบี ้ยของสหรัฐอเมริ กา (FED)
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สาหรั บ ปั จจัยที่มีผลต่ อดัชนีราคาหุ้นไทยในระยะ
สั้นนั้น มากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ปั จจัยด้านสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯกับประเทศคู่คา้ มีผลกระทบมากเป็ นอันดับ 1
รองลงมา คื อ ปั จจัยด้านเศรษฐกิ จภายในประเทศรวมถึงผล
ประกอบการของ บจ. ส่ วนปั จจัยด้านการเมื องในประเทศ
รวมทั้งการเลือกตั้งส่งผลต่อดัชนีเป็ นลาดับสาม
เมื่ อ มองภาพยาวไปตลอดปี ปั จ จัย ที่ ถู ก คาดว่ า จะ
ส่ งผลในด้ านบวก ได้แก่ เศรษฐกิจภายในประเทศรวมถึงผล
ประกอบการของ บจ. การเมืองต่างประเทศ และFund Flows
สู่ตลาดทุนไทย
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7. ปัจจัยทีส่ ่ งผลลบต่ อการลงทุนในตลาดทุนไทยมากทีส่ ุ ดปี 2561
มีผลกระทบในทางลบ
ทิศทางอัตราดอกเบี ้ยของสหรัฐอเมริ กา (FED)
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8. สมมติฐาน คาดการณ์ กาไรตลาด (EPS) ปี 2561 เฉลีย่ 111.93 บาท
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คาดการณ์ กาไรสุ ทธิต่อหุ้น (EPS) ของตลาดเฉลี่ยที่
111.93 บาท คาดการณ์กาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นจากผูต้ อบส่ วนใหญ่
อยู่ที่ระดับ 110 – 114.99 บาท โดยมี ค่าเฉลี่ ยที่ ระดับ 111.93
บาท ณ สิ้ นปี 2561 สาหรับค่าเฉลี่ย EPS แยกตามกลุ่มมีผตู ้ อบ
ดังนี้:
 100 – 104.99 บาท มีผตู ้ อบร้อยละ 3.70
 105 – 109.99 บาท มีผตู ้ อบร้อยละ 7.41
 110 – 114.99 บาท มีผตู ้ อบร้อยละ 70.37
 มากกว่า 115 บาท มีผตู ้ อบร้อยละ 18.52

9. EPS Growth ณ วันสิ้นปี 2561 เฉลีย่ 11.89 %
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EPS Growth ณ สิ้นปี 2561 คาดว่า EPS Growth เฉลี่ยอยู่
ที่ร้อยละ 11.89 ส่วนอัตราการเติบโตของกาไรสุทธิต่อหุน้
(EPS) แยกตามกลุ่มผูต้ อบ จะอยูร่ ะหว่างร้อยละ
 5 – 9.99 มีผตู ้ อบร้อยละ 10
 10 – 14.99 มีผตู ้ อบร้อยละ 80
 15 – 20 มีผตู ้ อบร้อยละ 10
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10. คาดการณ์ Forward P/E ปี 2561 เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 16.21 เท่ า
ผลสารวจการคาดการณ์ Forward P/E สาหรั บ ปี 2561
เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 16.21 เท่ า โดยแยกตามกลุ่มดังนี้
 P/E 14 - 15.99 เท่า มีผตู ้ อบร้อยละ 27.59
 P/E 16 -17.99 เท่า มีผตู ้ อบร้อยละ 65.52
 P/E 18 – 19.99 เท่า มีผตู ้ อบร้อยละ 6.90
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5 หุน้ เด่น
รายชื่อหุน้ ที่นกั วิเคราะห์แนะนาโดยมีจานวนสานักวิเคราะห์แนะนาตรงกันตั้งแต่ 6 สานักขึ้นไป มีดงั นี้ (เรี ยงชื่อตามอักษรย่อ)
1. BBL ราคาเป้ าหมายอยูท่ ี่ 230 บาทต่อหุน้ มีปัจจัยสนับสนุนคือผลการดาเนินงานที่เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ฟ้ื นตัวและ
ความต้องการสิ นเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้น
2. CPALL ราคาเป้ าหมายอยูท่ ี่ 94.5 บาทต่อหุน้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือเศรษฐกิจในประเทศฟื้ นตัวประกอบกับกาลังซื้อและความ
เชื่อมัน่ ผูบ้ ริ โภคดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
3. CPN ราคาเป้ าหมายอยูท่ ี่ 92 บาทต่อหุน้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือรายได้และผลการดาเนินงานมีศกั ยภาพเติบโตต่อเนื่อง
4. PTT ราคาเป้ าหมายอยูท่ ี่ 600 บาทต่อหุน้ มีปัจจัยสนับสนุนคือษริ ษทั มีแผนลงทุนในพื้นที่ EEC และการขยายการลงทุนด้านปิ โตรเคมี
และเคมีภณั ฑ์ชนิดพิเศษ
5. PTTGC ราคาเป้ าหมายอยูท่ ี่ 113บาทต่อหุน้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือแนวโน้มกาไร 1Q61 ยังเติบโตดี ได้รับผลบวกจากเศรษฐกิจโลก
ขยายตัว
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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

