IAA SURVEY #4/2018
สรุปผลสำรวจควำมเห็นสมำคมนักวิเครำะห์ กำรลงทุน
ต่ อแนวโน้ มเศรษฐกิจและทิศทำงกำรลงทุนในปี 2561
ประจำเดือนพฤษภำคม 2561
แถลงต่ อสื่ อมวลชน 21 พฤษภำคม 2561

1. คาดการณ์ ทิศทางดัชนี ราคาหุ้นไทย
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ผ ล ส ำ ร ว จ ค ว ำ ม เ ห็ น ข อ ง
นักวิเครำะห์และผู้จดั กำรกองทุน ร้อยละ
51.61 มองว่ า ดัช นี ราคาหุ้ น ไทยใน
ระยะสัน้ ยังคง เป็ น Sideways หรือไม่
เปลี่ ย นแปลงไปมาก ในขณะที่ผู้ต อบ
แบบสอบถำมร้อยละ 25.81 มีมุมมองต่อ
ตลำดในทิศทำงบวก และร้อยละ 22.58
มองว่ำตลำดจะเปลีย่ นแปลงในทิศทำงลบ

2. ค่าเฉลี่ย SET Index ระยะสัน
้ สิ้นเดือนพ.ค.
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ทัง้ นี้นักวิเครำะห์ และผู้จดั กำร
กองทุนยังคำดว่ำดัชนี ราคาหุ้นไทย ณ
สิ้ น เดื อ น พฤษภาคมจะกลับ ขึ้ น ไป
เฉลี่ยอยู่ที่ 1,785 จุด

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 จุด ต่ ำ สุด ของดัชนี รำคำหุ้น ไทย
(SET Index) ระหว่ำงปี มคี ่ำเฉลีย่ ที่ 1,703
จุด ซึ่งเท่ำกับตัวเลขที่สำรวจในเดือนก่อนที่
มองว่ำจุดต่ำสุดจะอยุท่ ่ี 1,703 จุด

จุดต่าสุด SET Index
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4. ค่าเฉลี่ยจุดสูงสุด SET Index ปี 2561
อยู่ที่ระดับ 1,885จุด
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สำหรับจุดสูงสุดของ SET Index ช่วงที่
เหลือของปี 2561 เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 1,885 จุด ทัง้ นี้ม ี
ผู้ตอบแบบสอบถำมร้อยละ 28 ที่คำดว่ำดัชนีจะ
ทำจุดสูงสุดในกรอบเกิน 1,900 จุดขึ้นไป และ
เป็ นเดือนแรกที่ตวั เลขเฉลี่ยคำดกำรณ์ จุ ดสูงสุด
ของปี 2561 อยูต่ ่ำกว่ำ 1,900 จุด

จุดสูงสุด SET Index
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5. เป้ าหมาย SET Index สิ้นปี 2561
อยู่ที่ระดับ 1,860 จุด
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สำหรับผลสำรวจควำมเห็นต่อเป้ าหมาย
ดัชนี ณ วันสิ้นปี ปี 2561 มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 1,860
จุด โดยมีผู้ตอบที่ค ำดว่ำดัชนี ณ วันสิ้นปี 2561
จะอยูต่ ่ำกว่ำ 1,800 จุดเพียงร้อยละ 12.5 เท่ำนัน้
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6. ปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อการลงทุนในตลาดทุน
ไทยมากที่สดุ ปี 2561
มีผลกระทบในทางบวก
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ส ำหรับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ดัช นี ราคาหุ้น ไทยใน
ระยะสัน้ นัน้ นักวิเครำะห์มองว่ำ ผลประกอบกำรของบริษทั จด
ทะเบียน ค่ำเงินบำท และกระแส Fund Flows สูต่ ลำดทุนไทย
เป็ นสำมลำดับแรกทีม่ อี ทิ ธิพลต่อทิศทำงรำคำหุน้ ไทยระยะสัน้
เมื่อมองภำพยำวไปตลอดปี ปั จ จัย ที่ถูก คำดว่ ำ จะ
ส่งผลในด้านบวก ได้แก่ เศรษฐกิจภำยในประเทศรวมถึงผล
ประกอบกำรของบริษทั จดทะเบียน ปั จจัยทำงด้ำนกำรเมือ งใน
ประเทศ และปั จ จัย ด้ำ นเศรษฐกิจ ต่ ำ งประเทศทัง้ อเมริก ำ
ยุโรป เอเชีย
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7. ปัจจัยที่ส่งผลลบต่อการลงทุนในตลาดทุน
ไทยมากที่สดุ ปี 2561

มีผลกระทบในทางลบ
ทิศทางอัตราดอกเบีย้ ของสหรัฐอเมริกา (FED)
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ส่ ว นปั จ จัย ที่จ ะส่ ง ผลในด้ า นลบต่ อ
ตลำดทุนไทยในช่วงที่เหลือของปี ได้แก่ ทิศทำง
อัตรำดอกเบีย้ ของสหรัฐอเมริกำ (FED) รองลงมำ
คือ Fund Flows ทีไ่ หลออกจำกตลำดทุนไทย
เป็ นที่ น่ ำสั ง เกตุ ปั จจั ย เรื่ อ ง อั ต รำ
ดอกเบีย้ ในประเทศนัน้ ไม่มผี ลมำกนัก ต่อทิศทำง
รำคำหุน้ ในช่วงทีเ่ หลือของปี น้ี โดยมีผู้ตอบเพียง
16.13 % ทีม่ องว่ำจะเป็ นผลบวก และมีผตู้ อบอีก
19.35 % ทีม่ องแย้งว่ำจะเป็ นผลลบ

8. สมมติฐาน คาดการณ์กาไรตลาด
(EPS) ปี 2561 เฉลี่ย 110.74 บาท
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คำดกำรณ์กำไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) ของ
ตลำดเฉลีย่ ที่ 110.74 บำท ผูต้ อบส่วนใหญ่คำดกำรณ์
อยูท่ ร่ี ะดับ 110 – 114.99 บำท โดย แยกตำมกลุ่มมี
ผูต้ อบดังนี้:
• 105 – 109.99 บำท มีผตู้ อบร้อยละ 32
• 110 – 114.99 บำท มีผตู้ อบร้อยละ 60
• 115 - 120 บำท มีผตู้ อบร้อยละ 8

EPS
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9. EPS Growth ณ วันสิ้นปี 2561
เฉลี่ย 11.10 %
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EPS Growth ณ สิน้ ปี 2561 คำดว่ำ
EPS Growth เฉลีย่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 11.10 ส่วนอัตรำ
กำรเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) แยกตำม
กลุ่มผูต้ อบ จะอยูร่ ะหว่ำงร้อยละ
• 5 – 9.99 มีผตู้ อบร้อยละ 8
• 10 – 14.99 มีผตู้ อบร้อยละ 88
• 15 – 20
มีผตู้ อบร้อยละ 4

10. คาดการณ์ Forward P/E ปี 2561
เฉลี่ยที่ระดับ 16.43 เท่า
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ผลสำรวจกำรคำดกำรณ์ Forward P/E
สำหรับ ปี 2561 เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 16.43 เท่ำ โดยแยกตำม
กลุ่มดังนี้
• P/E 14 - 15.99 เท่ำ มีผตู้ อบร้อยละ 21.43
• P/E 16 - 17.99 เท่ำ มีผตู้ อบร้อยละ 78.57
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5 หุ้นเด่ น
รำยชือ่ หุน้ ทีน่ กั วิเครำะห์แนะนำโดยมีจำนวนสำนักวิเครำะห์แนะนำตรงกันตัง้ แต่ 6 สำนักขึน้ ไป มีดงั นี้ (เรียงชือ่ ตำมอักษรย่อ)
1. AOT โดยมีปัจจัยสนับสนุ น คือ แนวโน้มนักท่องเทีย่ วต่ำงชำติเติบโตต่อเนื่อง คำดกำรณ์เปิ ดประมูลสรรหำผูบ้ ริหำรพืน้ ทีเ่ ชิง
พำณิชย์ ตลอดจนแผนกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนใหม่ๆ จะเป็ นปั จจัยหนุ นกำรลงทุน
2. BBL โดยมีปัจจัยสนับสนุ น คือ ผลกำรดำเนินงำนทีเ่ ติบโตตำมภำวะเศรษฐกิจในประเทศทีฟ่ ้ื นตัวและควำมต้องกำรสินเชื่อที่
เพิม่ สูงขึน้ ขยำยตัว ทัง้ ยังเป็ นผูเ้ ชีย่ วชำญสินเชือ่ ขนำดใหญ่มสี ดั ส่วนสำรองต่อ NPL สูง
3.
ต่อเนื่อง

พิเศษ

CPALL โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ เศรษฐกิจในประเทศฟื้ นตัวประกอบกับกำลังซือ้ และควำมเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภคดีขน้ึ อย่ำง

4.

IVL โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ คำดกำไรปี 61 จะเติบโตแข็งแกร่งทัง้ จำก spread และปริมำณผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้

5.

PTT โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ บริษทั มีแผนลงทุนในพืน้ ที่ EEC และกำรขยำยกำรลงทุนด้ำนปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ชนิด
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