IAA Short - Term SET Index SURVEY #3/2018
สรุปผลสำรวจควำมเห็นจำกนักวิเครำะห์ และ ผู้จัดกำรกองทุน
ต่ อแนวโน้ มเศรษฐกิจและทิศทำงกำรลงทุนในปี 2561
ประจำเดือนเมษำยน 2561
แถลงต่ อสื่ อมวลชน 9 เมษำยน 2561

1. คาดการณ์ ทิศทางดัชนี ราคาหุ้นไทย

สิ้นเดือน เม.ย.61
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ผ ล ส ำ ร ว จ ค ว ำ ม เ ห็ น ข อ ง
นักวิเครำะห์และผูจ้ ดั กำรกองทุนส่วนใหญ่
ร้ อ ยละ 64.71 มองว่ า ดัช นี ราคาหุ้น
ไทยในระยะสัน้ ยังคง เป็ น Sideways
หรือ ไม่ เ ปลี่ย นแปลงไปมำก ในขณะที่
ผู้ ต อบแบบสอบถำมร้ อ ยละ 20.59 มี
มุมมองต่อตลำดในทิศ ทำงลบ และส่ว น
น้อยที่เหลือมองว่ำตลำดจะเปลี่ยนแปลง
ในทิศทำงบวกคิดเป็ นร้อยละ 14.71

2. ค่าเฉลี่ย SET Index ระยะสัน
้ สิ้นเดือนเม.ย.

เฉลี่ย 1,792 จุด
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3. ค่าเฉลี่ยจุดตา่ สุด SET Index ปี 2561
อยู่ที่ระดับ 1,703 จุด
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เมื่อมองภำพที่ยำวขึ้นไปถึง สิ้น ปี
2561 นั ก วิเ ครำะห์ แ ละผู้ จ ัด กำรกองทุ น
คำดกำรณ์ จุ ด ต่ ำ สุดของดัช นี รำคำหุ้น ไทย
(SET Index) ระหว่ำงปี มคี ่ำเฉลีย่ ที่ 1,703
จุด ซึ่ งเป็ นตัวเลขคาดการณ์ ที่ต่า สุดใน
รอบสามเดือนจากสารวจของสมาคมฯ

4. ค่าเฉลี่ยจุดสูงสุด SET Index ปี 2561
อยู่ที่ระดับ 1,909 จุด
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สำหรับจุดสูงสุดของ SET Index ใน
ระหว่ำงปี เฉลี่ยที่ระดับ 1,909 จุด ทัง้ นี้ มผี ู้ตอบ
แบบสอบถำมร้อยละ 73.08 ที่คำดว่ำดัชนีจะทำ
จุ ด สู ง สุ ด ในกรอบตัง้ แต่ 1,900 จุ ด ขึ้น ไปซึ่ ง
ใกล้ เ คี ย งกับ ผลส ารวจของเดื อ นมี น าคมที่
มองว่ ำ จุ ด สูง สุ ด ของดัช นี ร ำคำหุ้น ไทยจะอยู่ ท่ี
1,910 จุด

5. เป้ าหมาย SET Index สิ้นปี 2561
อยู่ที่ระดับ 1,879 จุด
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ดัชนี ณ วันสิน้ ปี ปี 2561 มีคำ่ เฉลีย่ อยู่ท่ี 1,879 จุด
โดยมีผตู้ อบทีค่ ำดว่ำดัชนี ณ วันสิน้ ปี 2561 จะอยู่
ต่ำกว่ำ 1,800 จุดเพียงร้อยละ 10 เท่ำนัน้
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6. ปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อการลงทุนในตลาดทุน
ไทยมากที่สดุ ปี 2561
มีผลกระทบในทางบวก
94.12%

เศรษฐกิจภายในประเทศรวมถึงผลประกอบการของ บจ.
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ปั จจัยด้านเศรษฐกิจต่างประเทศทั้ง อเมริ กา ยุโรป เอเชีย
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สำหรับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อดัชนีรำคำหุน้ ไทยในระยะสัน้
นัน้ มำกทีส่ ุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านสงครามการค้า
ระหว่ า งสหรัฐ ฯกับ ประเทศคู่ ค้ า มี ผ ลกระทบมากเป็ น
อัน ดับ 1 รองลงมำ คือปั จจัย ด้ำ นเศรษฐกิจภำยในประเทศ
รวมถึงผลประกอบกำรของ บจ. ส่วนปั จจัย ด้ำนกำรเมืองใน
ประเทศรวมทัง้ กำรเลือกตัง้ ส่งผลต่อดัชนีเป็ นลำดับสำม
เมื่อมองภำพยำวไปตลอดปี ปั จ จัย ที่ถูก คำดว่ ำ จะ
ส่งผลในด้ำนบวก ได้แก่ เศรษฐกิจภายในประเทศรวมถึงผล
ประกอบการของ บจ. การเมื องต่ า งประเทศ และFund
Flows สู่ตลาดทุนไทย

7. ปัจจัยที่ส่งผลลบต่อการลงทุนในตลาดทุน
ไทยมากที่สดุ ปี 2561
มีผลกระทบในทางลบ
61.76%

ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริ กา (FED)
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ปั จจัยด้านเศรษฐกิจต่างประเทศทั้ง อเมริ กา ยุโรป เอเชีย

ส่วนปั จจัยที่ส่งผลในด้ำนลบต่อ ตลำด
ทุ น ไทย ได้ แ ก่ ทิ ศ ทำงอั ต รำดอกเบี้ ย ของ
สหรั ฐ อเมริ ก ำ (FED) ปั จจั ย ด้ ำ นเศรษฐกิ จ
ต่ำงประเทศทัง้ อเมริกำยุโรป เอเชียและปั จจัยด้ำน
กำรเมืองในประเทศ
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8. สมมติฐาน คาดการณ์กาไรตลาด
(EPS) ปี 2561
คำดกำรณ์กำไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) ของ
ตลำดเฉลีย่ ที่ 111.93 บำท คำดกำรณ์กำไรสุทธิต่อหุน้
จำกผูต้ อบส่วนใหญ่อยูท่ ร่ี ะดับ 110 – 114.99 บำท
โดยมีคำ่ เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 111.93 บำท ณ สิน้ ปี 2561
สำหรับค่ำเฉลีย่ EPS แยกตำมกลุ่มมีผตู้ อบดังนี้
•
100 – 104.99 บำท มีผตู้ อบร้อยละ 3.70
•
105 – 109.99 บำท มีผตู้ อบร้อยละ 7.41
•
110 – 114.99 บำท มีผตู้ อบร้อยละ 70.37
•
มำกกว่ำ 115 บำท มีผตู้ อบร้อยละ 18.52
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EPS

9. EPS Growth ณ วันสิ้นปี 2561
เฉลี่ย 11.69 %
EPS Growth ณ สิน้ ปี 2561 คำดว่ำ
EPS Growth เฉลีย่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 11.89 ส่วนอัตรำ
กำรเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) แยกตำม
กลุ่มผูต้ อบ จะอยูร่ ะหว่ำงร้อยละ
•
5 – 9.99 มีผตู้ อบร้อยละ 10
•
10 – 14.99 มีผตู้ อบร้อยละ 80
•
15 – 20
มีผตู้ อบร้อยละ 10
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10. คาดการณ์ Forward P/E ปี 2561
เฉลี่ยที่ระดับ 16.21 เท่า
ผลสำรวจกำรคำดกำรณ์ Forward P/E
สำหรับ ปี 2561 เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 16.21 เท่ำ โดยแยกตำม
กลุ่มดังนี้
•
P/E 14 - 15.99 เท่ำ มีผตู้ อบร้อยละ 27.59
•
P/E 16 - 17.99 เท่ำ มีผตู้ อบร้อยละ 65.52
•
P/E 18 - 19.99 เท่ำ มีผตู้ อบร้อยละ 6.90
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5 หุ้นเด่ น
รำยชือ่ หุน้ ทีน่ กั วิเครำะห์แนะนำโดยมีจำนวนสำนักวิเครำะห์แนะนำตรงกันตัง้ แต่ 6 สำนักขึน้ ไป มีดงั นี้ (เรียงชือ่ ตำมอักษรย่อ)
1. BBL รำคำเป้ ำหมำยอยูท่ ่ี 230 บำทต่อหุน้ มีปัจจัยสนับสนุ นคือผลกำรดำเนินงำนทีเ่ ติบโตตำมภำวะเศรษฐกิจในประเทศทีฟ่ ้ื นตัว
และควำมต้องกำรสินเชือ่ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้
2. CPALL รำคำเป้ ำหมำยอยูท่ ่ี 94.5 บำทต่อหุน้ โดยมีปัจจัยสนับสนุ นคือเศรษฐกิจในประเทศฟื้ นตัวประกอบกับกำลังซื้อและควำม
เชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภคดีขน้ึ อย่ำงต่อเนื่อง

3. CPN รำคำเป้ ำหมำยอยูท่ ่ี 92 บำทต่อหุน้ โดยมีปัจจัยสนับสนุ นคือรำยได้และผลกำรดำเนินงำนมีศกั ยภำพเติบโตต่อเนื่อง
4. PTT รำคำเป้ ำหมำยอยูท่ ่ี 600 บำทต่อหุน้ มีปัจจัยสนับสนุ นคือษริษทั มีแผนลงทุนในพืน้ ที่ EEC และกำรขยำยกำรลงทุนด้ำนปิ โตร
เคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ชนิดพิเศษ

5. PTTGC รำคำเป้ ำหมำยอยูท่ ่ี 113บำทต่อหุน้ โดยมีปัจจัยสนับสนุ นคือแนวโน้มกำไร 1Q61 ยังเติบโตดี ได้รบั ผลบวกจำก
เศรษฐกิจโลกขยำยตัว
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