IAA Survey
1. คาดการณ์ ทศิ ทางดัชนีราคาหุ้นไทย สิ้นเดือน ก.ค. 2561

สรุปผลสำรวจควำมเห็น
สมำคมนักวิ เครำะห์กำรลงทุน
ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2561
ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
นายสมบั ติ นราวุ ฒิ ชั ย เลขาธิ การและกรรมการ

ผูอ้ านวยการสมาคมนักวิเคราะห์ การลงทุ น แถลงผลการสารวจ
ในทิศทางบวก

27.59%
37.93%

Sideways หรือไม่
เปลี่ยนแปลงมาก
ในทิศทางลบ

ความเห็ นของนักวิเคราะห์และผูจ้ ดั การกองทุนต่อมุมมองในด้าน
การลงทุ นและคาดการณ์ ทิศทางดัชนี ราคาหุ ้นไทย (SET Index)
ในระยะสั้นและต่อเป้ าหมายของดัชนี SET Index ในปี 2561 นี้ โดย
มีตวั แทนทีมวิเคราะห์การลงทุน ทั้งหมด 29 บริ ษทั แบ่งเป็ นบริ ษทั
หลัก ทรั พ ย์จ านวน 24 บริ ษ ัท บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น

34.48%
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จานวน 4 บริ ษทั และธุ รกิ จโกลด์ ฟิ วส์เจอร์ ส 1 บริ ษทั ผลสารวจ
โดยสรุ ป ดังนี้

2. ค่ าเฉลีย่ SET Index ระยะสั้นสิ้นเดือน ก.ค. เฉลีย่ 1,629 จุด
ผลสารวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผูจ้ ดั การกองทุน
% ของผู้ตอบ
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ร้อยละ 37.93 มองว่าดัชนี ราคาหุ ้นไทยในระยะสั้น เป็ นไปในทิศ

52.38%

ทางบวก ในขณะที่ผตู ้ อบแบบสอบถามร้อยละ 34.48 มีมุมมองต่อ
40
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ตลาด Sideways หรื อ ไม่ เ ปลี่ ย นแปลงไปมาก และร้ อ ยละ 27.59
มองว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางลบ

4.76 %
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SET Index ในระยะสัน้

ทัง้ นี้ นั ก วิเ คราะห์ และผู้จ ัด การกองทุ น คาดว่ า ดัช นี
รำคำหุ้นไทย ณ สิ้ นเดือนกรกฎำคมจะเฉลี่ยอยู่ที่ 1,629 จุด
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3. ค่ าเฉลีย่ จุดตา่ สุ ด SET Index ปี 2561 อยู่ทรี่ ะดับ 1,557 จุด
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ผูส้ นับสนุนการวิจยั

สาหรับปัจจัยที่มีผลต่ อดัชนีราคาหุ้นไทยในระยะสั้ นนั้น
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่า ปั จจัยสงครามการค้าโลก เป็ นปั จจัย
ลาดับแรกที่มีอิทธิพลต่อทิศทางราคาหุน้ ไทยระยะสั้น รองลงมาคือ
เรื่ องผลการดาเนินงานไตรมาส 2 และ Fund Flow ของต่างชาติและ
กองทุน
เมื่อมองภาพที่ ยาวขึ้นไปถึงสิ้ นปี 2561 นักวิเคราะห์และ
ผูจ้ ัดการกองทุน คาดการณ์ จุดต่าสุ ดของดัชนี ราคาหุ ้นไทย (SET
Index) ระหว่างปี มี ค่าเฉลี่ ยจุดต่ าสุ ด ที่ 1,557 จุ ด ซึ่ งลดลงจากตัว
เลขที่สารวจในเดือนก่อนที่มองว่าจุดต่าสุดจะอยุท่ ี่ 1,686 จุด
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สรุปผลสำรวจควำมเห็น
สมำคมนักวิ เครำะห์กำรลงทุน
ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2561
ประจาเดือนกรกฎาคม 2561

4. ค่ าเฉลีย่ จุดสู งสุ ด SET Index 6 เดือนหลังปี 2561 อยู่ที่ 1,798 จุด
สาหรั บ จุดสู งสุ ดของ SET Index ช่ วงที่เหลือของปี
2561 เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 1,798 จุด ทั้งนี้มีผตู ้ อบแบบสอบถามร้อยละ
21.74 ที่ ค าดว่า ดัช นี จ ะท าจุ ด สู ง สุ ด 1,851 – 1,900 จุ ด และมี
ผูต้ อบแบบสอบถาม 37.50% ที่ ค าดว่า จุ ดสู งสุ ด จะอยู่ในช่ วง
1,801 – 1,805
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5. เป้ าหมาย SET Index สิ้นปี 2561 อยู่ทรี่ ะดับ 1,795จุด
สาหรั บผลสารวจความเห็นต่ อ เป้ าหมายดัชนี ณ วัน
สิ้นปี ปี 2561 มีค่าเฉลีย่ อยู่ที่ 1,795 จุด ซึ่งน้อยกว่าผลสารวจของ
เดื อนมิถุนายนที่ ผ่านมาโดยมีผูต้ อบที่ คาดว่าดัชนี ณ วันสิ้ นปี
2561 จะอยูต่ ่ากว่า 1,700 จุดเพียงร้อยละ 14.81 เท่านั้น
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6. ปัจจัยทีส่ ่ งผลบวกต่ อการลงทุนในตลาดทุนไทยมากทีส่ ุ ดปี 2561
มีผลกระทบในทางบวก
93.10%

เศรษฐกิจภายในประเทศและผลประกอบการของ บจ.
ปั จจัยทางด้ านการเมืองในประเทศ เช่ น แนวโน้ มการ…

72.41%

ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจต่ างประเทศทัง้ อเมริกา ยุโรป…

41.38%

ทิศทางอัตราดอกเบีย้ ในประเทศ

17.24%

Fund Flows จากต่ างประเทศสู่ตลาดทุนไทย

17.24%

ปั จจัยด้ านการเมืองในต่ างประเทศ
ทิศทางอัตราดอกเบีย้ ของสหรัฐอเมริกา (FED)
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ผูส้ นับสนุนการวิจยั

ระยะเวลาที่ เหลือจากนี้ ไปตลอดปี ปั จจัยที่ ถูกคาดว่า
จะส่ งผลในด้ านบวก ได้แก่ เศรษฐกิจภายในประเทศรวมถึงผล
ประกอบการของบริ ษทั จดทะเบียน ปั จจัยทางด้านการเมืองใน
ประเทศ ที่รวมแนวโน้มการเลือกตั้ง เป็ น 2 ปั จจัยที่ผตู ้ อบแบบ
สารวจเทคะแนนให้อย่างชัดเจนว่าเป็ นผลบวก ขณะที่ ปัจจัย
ด้า นเศรษฐกิ จ โลก ได้รั บ การโหวตมาที่ 41.38% ซึ่ งไม่ ถึ ง
ครึ่ งหนึ่งของจานวนผูต้ อบแบบสารวจ
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7. ปัจจัยทีส่ ่ งผลลบต่ อการลงทุนในตลาดทุนไทยมากทีส่ ุ ดปี 2561
มีผลกระทบในทางลบ
75.86%

ทิศทางอัตราดอกเบีย้ ของสหรัฐอเมริกา (FED)
Fund Flows จากต่ างประเทศสู่ตลาดทุนไทย
ปั จจัยด้ านการเมืองในต่ างประเทศ
ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจต่ างประเทศทัง้ อเมริกา ยุโรป เอเชีย
ทิศทางอัตราดอกเบีย้ ในประเทศ
เศรษฐกิจภายในประเทศและผลประกอบการของ บจ.
ปั จจัยทางด้ านการเมืองในประเทศ เช่ น แนวโน้ มการ…
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8. คาดการณ์ การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายของ กนง.
ไตรมาส 3/2561

17.24%

ไตรมาส 4/2561

44.83%

ไตรมาส 1/2562

37.93%

เริ่มปรับขึน้ ในช่ วงหลังไตรมาส 1/2562ไปแล้ ว

สรุปผลสำรวจควำมเห็น
สมำคมนักวิ เครำะห์กำรลงทุน
ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2561
ประจาเดือนกรกฎาคม 2561

ส่ ว นปั จ จัย ที่ จ ะส่ งผลในด้ า นลบต่ อ ตลาดทุ น ไทย
ในช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี ได้ แ ก่ ทิ ศ ทางอั ต ราดอกเบี้ ยของ
สหรัฐอเมริ กา (FED) รองลงมา คือปั จจัยลบด้าน Fund Flow
ไหลออกของนักลงทุนต่างชาติ และตามติดมาด้วยปั จจัยด้าน
การเมืองในต่างประเทศ
เป็ นที่น่าสังเกตุ ปั จจัยเรื่ องอัตราดอกเบี้ยในประเทศ
นั้นไม่มีผลมากนัก ต่อทิ ศทางราคาหุ ้นในช่วงที่เหลือของปี นี้
โดยมี ผูต้ อบเพี ย ง 17.24 % ที่ ม องว่า จะเป็ นผลบวก และมี
ผูต้ อบอี ก 17.24 % ที่ ม องแย้ง ว่า จะเป็ นผลลบ เช่ น เดี ย วกับ
ปั จจัยเศรษฐกิ จโลกที่มีผมู ้ องว่าเป็ นลบอยู่ 44.83% แย้งกับฝั่ง
ของผูท้ ี่มองว่าเป็ นบวกที่มีอยู่ 41.38%
การปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายของ กนง.
นักวิเคราะห์คาดการณ์วา่ จะเกิดขึ้นในไตรมาส 4/2561 ร้อยละ
44.83 รองลงมา คือ คาดว่าเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1/2562 ร้อยละ
37.93 และเริ่ ม ปรั บ ขึ้ นในช่ ว งหลังจากไตรมาส 1/2562 ไป
แล้ว ร้อยละ 17.24 ตามลาดับ

9. คาดการณ์ กาหนดการเลือกตั้งของไทย
3.45%

3.45%
3.45%

3.45%

ไม่ เกิน ก.พ. 2562
มี.ค. - พ.ค. 2562
มิ.ย. - ส.ค. 2562
ก.ย. - ธ.ค. 2562
เกิดขึน้ หลังจากสิน้ ปี 2562 เป็ นต้ นไป

86.21%

ก าหนดการเลือ กตั้ง ของไทย มี นักวิเ คราะห์ เพียง
3.45% ที่ ค าดว่ า การเลื อ กตั้ง จะเกิ ด ขึ้ นไม่ เ กิ น ก.พ.2562
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์วา่ การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นมี.ค.
– พ.ค.2562 ร้ อยละ 86.21 ส่ วนที่ เหลื อคาดการณ์ กระจายไป
ในช่วง มิ.ย. – ส.ค.2562 และ ก.ย. – ธ.ค. 2562 และการเลือกตั้ง
จะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นปี 2562 เป็ นต้นไปอย่างละ 3.45%

10. สมมติฐาน คาดการณ์ กาไรตลาด (EPS) ปี 2561 เฉลีย่ 110.58 บาท
66.67%
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ผูส้ นับสนุนการวิจยั

คาดการณ์ กาไรสุ ทธิต่อหุ้น (EPS) ของตลาดเฉลี่ยที่
110.58 บาท ผู ้ต อบส่ ว นใหญ่ ค าดการณ์ อ ยู่ ที่ ร ะดับ 110 –
114.99 บาท โดย แยกตามกลุ่มมีผตู ้ อบดังนี้:
 105 – 109.99 บาท มีผตู ้ อบร้อยละ 29.17
 110 – 114.99 บาท มีผตู ้ อบร้อยละ 66.67
 115 - 120 บาท มีผตู ้ อบร้อยละ 4.17
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สรุปผลสำรวจควำมเห็น
สมำคมนักวิ เครำะห์กำรลงทุน
ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2561
ประจาเดือนกรกฎาคม 2561

11. EPS Growth ณ วันสิ้นปี 2561 เฉลีย่ 10.78 %
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EPS Growth ณ สิ้นปี 2561 คาดว่ า EPS Growth เฉลีย่
อยู่ทรี่ ้ อยละ 10.78 ส่วนอัตราการเติบโตของกาไรสุทธิต่อหุน้
(EPS) แยกตามกลุ่มผูต้ อบ จะอยูร่ ะหว่างร้อยละ
 5 – 9.99 มีผตู ้ อบร้อยละ 19.23
 10 – 14.99 มีผตู ้ อบร้อยละ 80.77
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12. คาดการณ์ Forward P/E ปี 2561 เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 16.03 เท่ า
ผลสารวจการคาดการณ์ Forward P/E สาหรั บ ปี 2561
เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 16.03 เท่ า โดยแยกตามกลุ่มดังนี้
 P/E 14 - 15.99 เท่า มีผตู ้ อบร้อยละ 48.15
 P/E 16 - 17.99 เท่า มีผตู ้ อบร้อยละ 51.85
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5 หุน้ เด่น
รายชื่อหุน้ ที่นกั วิเคราะห์แนะนาโดยมีจานวนสานักวิเคราะห์แนะนาตรงกันตั้งแต่ 6 สานักขึ้นไป มีดงั นี้ (เรี ยงชื่อตามอักษรย่อ)
1. BANPU โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ ราคาถ่านหินที่อยูใ่ นระดับสู ง และส่ วนแบ่งกาไรจากธุรกิจไฟฟ้ าที่แข็งแกร่ งเป็ นตัวหนุนกาไร
เติบโตใน 2Q18
2. BBL โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้น
3. CPALL โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ เศรษฐกิจฟื้ นตัวต่อเนื่อง หนุนการใช้จ่ายการบริ โภคมากขึ้น
4. IVL โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ เป็ นหุน้ เด่นในกลุ่มปิ โตรเคมีจากการซื้อกิจการและส่ วนต่าง PTA เพิ่มขึ้น
5. LH โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ โดดเด่นทั้งกาไรและเงินปันผล
ที่มา : IAA Short - Term SET Index SURVEY 6/2018 (สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน, 11 ก.ค.2561)
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