IAA Survey
1. คาดการณ์ ทศ
ิ ทางดัชนีราคาหุ้นไทย สิ้นเดือน พ.ค.61

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

ผูอ้ านวยการสมาคมนักวิเคราะห์ การลงทุ น แถลงผลการสารวจ
25.81%

22.58%

ในทิศทางบวก
Sideways หรื อไม่
เปลี่ยนแปลงมาก
ในทิศทางลบ

51.61%

ความเห็ นของนักวิเคราะห์และผูจ้ ดั การกองทุนต่อมุมมองในด้าน
การลงทุนและคาดการณ์ทิศทางดัชนีราคาหุน้ ไทย (SET Index) ใน
ระยะสั้นและต่อเป้ าหมายของดัชนี SET Index ในปี 2561 นี้ โดยมี
ตัวแทนที มวิเคราะห์การลงทุน ทั้งหมด 31 บริ ษทั แบ่งเป็ นบริ ษทั
หลัก ทรั พ ย์จ านวน 23 บริ ษ ัท บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น
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จานวน 6 บริ ษทั บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ปรึ กษาการลงทุน 1 บริ ษทั และ
ธุรกิจโกลด์ ฟิ วส์เจอร์ส 1 บริ ษทั ผลสารวจโดยสรุ ป ดังนี้

2. ค่ าเฉลีย่ SET Index ระยะสั้ นสิ้นเดือน พ.ค. เฉลีย่ 1,785 จุด

ผลสารวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผูจ้ ดั การกองทุน
% ของผู้ตอบ

ร้ อยละ 51.61 มองว่ า ดั ช นี ร าคาหุ้ น ไทยในระยะสั้ น ยั ง คง เป็ น
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ร้อยละ 22.58 มองว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางลบ
ทัง้ นี้นักวิเคราะห์ และผู้จดั การกองทุนยัง คาดว่าดัชนี
รำคำหุ้นไทย ณ สิ้ นเดือน พฤษภำคมจะกลับขึน้ ไปเฉลี่ยอยู่
ที่ 1,785 จุด

3. ค่ าเฉลีย่ จุดตา่ สุ ด SET Index ปี 2561 อยู่ทรี่ ะดับ 1,703 จุด
%ของผูต
้ อบ

เมื่อมองภาพที่ ยาวขึ้นไปถึงสิ้ นปี 2561 นักวิเคราะห์และ
ผูจ้ ัดการกองทุน คาดการณ์ จุดต่าสุ ดของดัชนี ราคาหุ ้นไทย (SET
Index) ระหว่างปี มีค่าเฉลี่ย ที่ 1,703 จุด ซึ่งเท่ากับตัวเลขที่สารวจใน
เดือนก่อนที่มองว่าจุดต่าสุดจะอยุท่ ี่ 1,703 จุด
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ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2561
ประจาเดือนพฤษภาคม 2561

สาหรั บ จุดสู งสุ ดของ SET Index ช่ วงที่เหลื อของปี
2561 เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 1,885 จุด ทั้งนี้มีผตู ้ อบแบบสอบถามร้อยละ
28 ที่ คาดว่าดัชนี จะทาจุ ดสู งสุ ดในกรอบเกิ น 1,900 จุ ดขึ้ นไป
และเป็ นเดือนแรกที่ตวั เลขเฉลี่ยคาดการณ์จุดสู งสุ ดของปี 2561
อยูต่ ่ากว่า 1,900 จุด

4. ค่ าเฉลีย่ จุดสู งสุ ด SET Index ปี 2561 อยู่ทรี่ ะดับ 1,885 จุด
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5. เป้าหมาย SET Index สิ้นปี 2561 อยู่ทรี่ ะดับ 1,860 จุด
%ของผู้ตอบ

สาหรับผลสารวจความเห็นต่ อ เป้าหมายดัชนี ณ วัน
สิ้ นปี ปี 2561 มีค่าเฉลี่ยอยู่ ที่ 1,860 จุด โดยมี ผูต้ อบที่ คาดว่า
ดัชนี ณ วันสิ้นปี 2561 จะอยูต่ ่ากว่า 1,800 จุดเพียงร้อยละ 12.5
เท่านั้น
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6. ปัจจัยทีส่ ่ งผลบวกต่ อการลงทุนในตลาดทุนไทยมากทีส่ ุ ดปี 2561
มีผลกระทบในทางบวก
80.65%

เศรษฐกิจภายในประเทศและผลประกอบการของ บจ.
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ปั จจัยด ้านเศรษฐกิจต่างประเทศทัง้ อเมริกา ยุโรป เอเชีย
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ผูส้ นับสนุนการวิจยั

สาหรั บ ปั จจัยที่มีผลต่ อดัชนีราคาหุ้นไทยในระยะ
สั้ น นั้น นัก วิเ คราะห์ มองว่า ผลประกอบการของบริ ษทั จด
ทะเบียน ค่าเงินบาท และกระแส Fund Flows สู่ ตลาดทุนไทย
เป็ นสามลาดับแรกที่ มีอิทธิ พลต่อทิ ศทางราคาหุ ้นไทยระยะ
สั้น
เมื่ อ มองภาพยาวไปตลอดปี ปั จ จัย ที่ ถู ก คาดว่ า จะ
ส่ งผลในด้ านบวก ได้แก่ เศรษฐกิจภายในประเทศรวมถึงผล
ประกอบการของบริ ษทั จดทะเบี ยน ปั จจัยทางด้านการเมือง
ในประเทศ และปั จจัยด้านเศรษฐกิ จต่างประเทศทั้ง อเมริ กา
ยุโรป เอเชีย
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7. ปัจจัยทีส่ ่ งผลลบต่ อการลงทุนในตลาดทุนไทยมากทีส่ ุ ดปี 2561
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ปั จจัยทางด ้านการเมืองในประเทศ
อัตราดอกเบีย
้ ในประเทศ
ปั จจัยด ้านเศรษฐกิจต่างประเทศทัง้ อเมริกา ยุโรป เอเชีย

ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2561
ประจาเดือนพฤษภาคม 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
สหรั ฐอเมริ กา (FED) รองลงมา คื อ Fund Flows ที่ ไหลออก
จากตลาดทุนไทย

มีผลกระทบในทางลบ
ทิศทางอัตราดอกเบีย
้ ของสหรัฐอเมริกา (FED)

สรุปผลสำรวจควำมเห็น
สมำคมนักวิ เครำะห์กำรลงทุน

เป็ นที่น่าสังเกตุ ปั จจัยเรื่ องอัตราดอกเบี้ยในประเทศ
นั้นไม่มีผลมากนัก ต่อทิ ศทางราคาหุ ้นในช่วงที่เหลือของปี นี้
โดยมี ผูต้ อบเพี ย ง 16.13 % ที่ ม องว่า จะเป็ นผลบวก และมี
ผูต้ อบอีก 19.35 % ที่มองแย้งว่าจะเป็ นผลลบ

12.90%

เศรษฐกิจภายในประเทศและผลประกอบการของ บจ.
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8. สมมติฐาน คาดการณ์ กาไรตลาด (EPS) ปี 2561 เฉลีย่ 110.74 บาท
คาดการณ์ กาไรสุ ทธิต่อหุ้น (EPS) ของตลาดเฉลี่ยที่
110.74 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 32
 110 – 114.99 บาท มีผตู ้ อบร้อยละ 60
 115 - 120 บาท มีผตู ้ อบร้อยละ 8
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9. EPS Growth ณ วันสิ้นปี 2561 เฉลีย่ 11.10 %
% ของผู ้ตอบ
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EPS Growth ณ สิ้นปี 2561 คาดว่า EPS Growth เฉลี่ยอยู่
ที่ร้อยละ 11.10 ส่วนอัตราการเติบโตของกาไรสุทธิต่อหุน้
(EPS) แยกตามกลุ่มผูต้ อบ จะอยูร่ ะหว่างร้อยละ
 5 – 9.99 มีผตู ้ อบร้อยละ 8
 10 – 14.99 มีผตู ้ อบร้อยละ 88
 15 – 20 มีผตู ้ อบร้อยละ 4
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10. คาดการณ์ Forward P/E ปี 2561 เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 16.43 เท่ า

สรุปผลสำรวจควำมเห็น
สมำคมนักวิ เครำะห์กำรลงทุน
ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2561
ประจาเดือนพฤษภาคม 2561

ผลสารวจการคาดการณ์ Forward P/E สาหรั บ ปี 2561
เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 16.43 เท่ า โดยแยกตามกลุ่มดังนี้
 P/E 14 - 15.99 เท่า มีผตู ้ อบร้อยละ 21.43
 P/E 16 -17.99 เท่า มีผตู ้ อบร้อยละ 78.57
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5 หุน้ เด่น
รายชื่อหุน้ ที่นกั วิเคราะห์แนะนาโดยมีจานวนสานักวิเคราะห์แนะนาตรงกันตั้งแต่ 6 สานักขึ้นไป มีดงั นี้ (เรี ยงชื่อตามอักษรย่อ)
1. AOT โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตต่อเนื่อง คาดการณ์เปิ ดประมูลสรรหาผูบ้ ริ หารพื้นที่
เชิงพาณิ ชย์ ตลอดจนแผนการพัฒนาท่าอากาศยานใหม่ๆ จะเป็ นปั จจัยหนุนการลงทุน
2. BBL โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ ผลการดาเนินงานที่เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ฟ้ื นตัวและความต้องการสิ นเชื่อ
ที่เพิ่มสูงขึ้นขยายตัว ทั้งยังเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญสิ นเชื่อขนาดใหญ่มีสดั ส่วนสารองต่อ NPL สูง
3. CPALL โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ เศรษฐกิจในประเทศฟื้ นตัวประกอบกับกาลังซื้อและความเชื่อมัน่ ผูบ้ ริ โภคดีข้ ึนอย่าง
ต่อเนื่อง
4. IVL โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ คาดกาไรปี 61 จะเติบโตแข็งแกร่ งทั้งจาก spread และปริ มาณผลิตที่เพิ่มขึ้น
5. PTT โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ บริ ษทั มีแผนลงทุนในพื้นที่ EEC และการขยายการลงทุนด้านปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ชนิด
พิเศษ
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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

E – Mail : info@iaa.co.th

