IAA Survey
1. คาดการณ์ ทศ
ิ ทางดัชนีราคาหุ้นไทย สิ้นเดือน มิ.ย.61

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

ผูอ้ านวยการสมาคมนักวิเคราะห์ การลงทุ น แถลงผลการสารวจ
27.27%

30.30%

ในทิศทางบวก
Sideways หรื อไม่
เปลีย่ นแปลงมาก
ในทิศทางลบ

42.42%

ความเห็ นของนักวิเคราะห์และผูจ้ ดั การกองทุนต่อมุมมองในด้าน
การลงทุนและคาดการณ์ทิศทางดัชนีราคาหุน้ ไทย (SET Index) ใน
ระยะสั้นและต่อเป้ าหมายของดัชนี SET Index ในปี 2561 นี้ โดยมี
ตัวแทนที มวิเคราะห์การลงทุน ทั้งหมด 33 บริ ษทั แบ่งเป็ นบริ ษทั
หลัก ทรั พ ย์จ านวน 25 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 2 บริ ษทั ผลสารวจโดยสรุ ป ดังนี้

2. ค่ าเฉลีย่ SET Index ระยะสั้ นสิ้นเดือน มิ.ย. เฉลีย่ 1,749 จุด

ผลสารวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผูจ้ ดั การกองทุน

% ของผู้ตอบ

ร้ อยละ 42.42 มองว่ า ดั ช นี ร าคาหุ้ น ไทยในระยะสั้ น ยั ง คง เป็ น
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แบบสอบถามร้อยละ 30.30 มีมุมมองต่อตลาดในทิศทางบวก และ
ร้อยละ 27.27 มองว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางลบ
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SET Index ในระยะสัน้

ทัง้ นี้นักวิเคราะห์ และผู้จดั การกองทุนยัง คาดว่าดัชนี
รำคำหุ้นไทย ณ สิ้ นเดือนมิ ถนุ ำยนจะเฉลี่ยอยู่ที่ 1,749 จุด
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3. ค่ าเฉลีย่ จุดตา่ สุ ด SET Index ปี 2561 อยู่ทรี่ ะดับ 1,686 จุด
%ของผู้ตอบ
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ผูส้ นับสนุนการวิจยั

สาหรับปัจจัยที่มีผลต่ อดัชนีราคาหุ้นไทยในระยะสั้ นนั้น
นักวิเคราะห์มองว่า ปั จจัยการเมืองในประเทศซึ่ งรวมถึง แนวโน้ม
การเลื อกตั้ง ทิ ศทางอัตราดอกเบี้ ยของสหรัฐอเมริ กา (FED) และ
Fund Flows ต่างชาติที่ไหลเข้าหรื อออกจากตลาดทุนไทย เป็ นสาม
ลาดับแรกที่มีอิทธิพลต่อทิศทางราคาหุน้ ไทยระยะสั้น
เมื่อมองภาพที่ ยาวขึ้นไปถึงสิ้ นปี 2561 นักวิเคราะห์และ
ผูจ้ ัดการกองทุนคาดการณ์ จุดต่าสุ ดของดัชนี ราคาหุ ้นไทย (SET
Index) ระหว่างปี มีค่าเฉลี่ย ที่ 1,686 จุด ซึ่งลดลงจากตัวเลขที่สารวจ
ในเดือนก่อนที่มองว่าจุดต่าสุดจะอยุท่ ี่ 1,703 จุด
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4. ค่ าเฉลีย่ จุดสู งสุ ด SET Index ปี 2561 อยู่ทรี่ ะดับ 1,877 จุด

37.50%

37.50%

16.67%

8.33%
1750 - 1800

1801 - 1850

1851 - 1900

ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2561
ประจาเดือนมิถุนายน 2561

สาหรั บ จุดสู งสุ ดของ SET Index ช่ วงที่เหลือของปี
2561 เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 1,877 จุด ทั้งนี้มีผตู ้ อบแบบสอบถามร้อยละ
37.50 ที่คาดว่าดัชนีจะทาจุดสูงสุดในกรอบเกิน 1,900 จุดขึ้นไป
และตัวเลขเฉลี่ยคาดการณ์จุดสู งสุ ดของปี 2561 ยังคงอยูต่ ่ากว่า
1,900 จุด
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สรุปผลสำรวจควำมเห็น
สมำคมนักวิ เครำะห์กำรลงทุน
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5. เป้ าหมาย SET Index สิ้นปี 2561 อยู่ทรี่ ะดับ 1,860 จุด
สาหรั บผลสารวจความเห็นต่ อ เป้ าหมายดัชนี ณ วัน
สิ้นปี ปี 2561 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,860 จุด ซึ่ งเท่ากับผลสารวจของ
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีผตู ้ อบที่คาดว่าดัชนี ณ วันสิ้ นปี
2561 จะอยูต่ ่ากว่า 1,800 จุดเพียงร้อยละ 10.71 เท่านั้น
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6. ปัจจัยทีส่ ่ งผลบวกต่ อการลงทุนในตลาดทุนไทยมากทีส่ ุ ดปี 2561

มีผลกระทบในทำงบวก
96.97%

เศรษฐกิจภำยในประเทศและผลประกอบกำรของ บจ.

84.85%

ปั จจัยทำงด้ ำนกำรเมืองในประเทศ เช่ น แนวโน้ มกำรเลือกตัง้
39.39%

ปั จจัยด้ ำนเศรษฐกิจต่ ำงประเทศทัง้ อเมริกำ ยุโรป เอเชีย
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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
ด้านเศรษฐกิจโลก ได้รับการโหวตมาที่ 39% ซึ่ งไม่ถึงครึ่ งหนึ่ง
ของจานวนผูต้ อบแบบสารวจ
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7. ปัจจัยทีส่ ่ งผลลบต่ อการลงทุนในตลาดทุนไทยมากทีส่ ุ ดปี 2561
มีผลกระทบในทำงลบ
ทิศทางอัตราดอกเบี ้ยของสหรัฐอเมริ กา (FED)

78.79%

ปั จจัยด้ านการเมืองในต่างประเทศ

ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2561
ประจาเดือนมิถุนายน 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 ฐ อเมริ กา (FED) รองลงมา คื อ ปั จ จัย ด้านการเมื องใน
ต่างประเทศ และตามติดมาด้วยปั จจัยลบจาก Fund Flow ไหล
ออกของนักลงทุนต่างชาติ

72.73%
69.70%

Fund Flows จากต่างประเทศสูต่ ลาดทุนไทย
ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจต่างประเทศทั ้ง อเมริ กา ยุโรป เอเชีย
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8. คาดการณ์ การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายของ กนง.
ไตรมำส 2/2561
ไตรมำส 3/2561

36.36%

เป็ นที่น่าสังเกตุ ปั จจัยเรื่ องอัตราดอกเบี้ยในประเทศ
นั้นไม่มีผลมากนัก ต่อทิ ศทางราคาหุ ้นในช่วงที่เหลือของปี นี้
โดยมี ผูต้ อบเพี ย ง 15.15 % ที่ ม องว่า จะเป็ นผลบวก และมี
ผูต้ อบอี ก 21.21 % ที่ ม องแย้ง ว่า จะเป็ นผลลบ เช่ น เดี ย วกับ
ปั จจัยเศรษฐกิจโลกที่มีผมู ้ องว่าเป็ นลบอยู่ 42% แย้งกับฝั่งของ
ผูท้ ี่มองว่าเป็ นบวกที่มีอยู่ 39%
การปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายของ กนง.
นักวิเคราะห์ คาดการณ์ ว่าจะยังไม่เกิ ดขึ้ นภายในปี นี้ ร้ อยละ
54.55 รองลงมา คื อ คาดว่า เกิ ด ขึ้ น ในไตรมาสที่ 4 ร้ อ ยละ
36.36 และเกิดขึ้นใน ไตรมาส 3 ร้อยละ 9.09 ตามลาดับ

9.09%

54.55%

สรุปผลสำรวจควำมเห็น
สมำคมนักวิ เครำะห์กำรลงทุน

ไตรมำส 4/2561
ไม่ เกิดขึน้ ภำยในปี นี ้
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9. คาดการณ์ กาหนดการเลือกตั้งของไทย
กาหนดการเลือกตั้งของไทย นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่
คาดการณ์ว่า การเลือกตั้งจะเกิ ดขึ้นไม่เกิ น พ.ค. 2562 ร้อยละ
63.64 อย่ า งไรก็ ต าม ร้ อ ยละ 36.36 คาดว่ า การเลื อ กตั้ง จะ
เกิดขึ้นหลัง พ.ค. 2562 เป็ นต้นไป

3.03%
24.24%

ไม่ เกิน ก.พ. 2562

มี.ค. - พ.ค. 2562

3.03%

มิ.ย. - ส.ค. 2562

9.09%

ก.ย. - พ.ย. 2562

60.61%

เกิดขึน้ หลังจำก พ.ย. 2562 เป็ นต้ นไป

10. สมมติฐาน คาดการณ์ กาไรตลาด (EPS) ปี 2561 เฉลีย่ 110.64 บาท
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ผูส้ นับสนุนการวิจยั

คาดการณ์ กาไรสุ ทธิต่อหุ้น (EPS) ของตลาดเฉลี่ยที่
110.64 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 9.09
 110 – 114.99 บาท มีผตู ้ อบร้อยละ 86.36
 115 - 120 บาท มีผตู ้ อบร้อยละ 8.00

IAA Survey

สรุปผลสำรวจควำมเห็น
สมำคมนักวิ เครำะห์กำรลงทุน
ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2561
ประจาเดือนมิถุนายน 2561

11. EPS Growth ณ วันสิ้นปี 2561 เฉลีย่ 11.04 %
% ของผู้ตอบ

EPS Growth ณ สิ้นปี 2561 คาดว่ า EPS Growth เฉลีย่
อยู่ทรี่ ้ อยละ 11.04 ส่วนอัตราการเติบโตของกาไรสุทธิต่อหุน้
(EPS) แยกตามกลุ่มผูต้ อบ จะอยูร่ ะหว่างร้อยละ
 10 – 14.99 มีผตู ้ อบร้อยละ 95.83
 15 – 20 มีผตู ้ อบร้อยละ 4.17
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12. คาดการณ์ Forward P/E ปี 2561 เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 16.36 เท่ า
%ของผู้ตอบ

ผลสารวจการคาดการณ์ Forward P/E สาหรั บ ปี 2561
เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 16.36 เท่ า โดยแยกตามกลุ่มดังนี้
 P/E 14 - 15.99 เท่า มีผตู ้ อบร้อยละ 18.52
 P/E 16 - 17.99 เท่า มีผตู ้ อบร้อยละ 81.48

81.48%
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5 หุน้ เด่น
รายชื่อหุน้ ที่นกั วิเคราะห์แนะนาโดยมีจานวนสานักวิเคราะห์แนะนาตรงกันตั้งแต่ 6 สานักขึ้นไป มีดงั นี้ (เรี ยงชื่อตามอักษรย่อ)
1. BBL โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ ประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐ-เอกชน และ ดอกเบี้ยขาขึ้น
2. CPALL โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ คาดว่าเศรษฐกิจ และการบริ โภคที่ฟ้ื นตัวดีข้ ึน ประกอบกับฐานที่ต่าในปี ก่อน จะช่วยเป็ นแรง
หนุนให้ยอดขายสาขาเดิมยังโตได้ราว 3-4% YoY ขณะที่การเร่ งขยายสาขาจากช่วงต้นปี จะเป็ นปัจจัยหนุนการเติบโตของยอดขายใน
2Q61
3. IVL โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ คาดกาไรปี 61 จะเติบโตแข็งแกร่ งทั้งจาก spread และปริ มาณผลิตที่เพิ่มขึ้น
4. LH โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ การเร่ งเปิ ด 18 โครงการตามแผนปี นี้ คาดกาไร 2Q61 โดดเด่น และมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
5. PTT โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ จากราคาน้ ามันสู งขึ้น คาดบริ ษทั ย่อยชนะประมูลสัมปทานรอบใหม่อย่างน้อย 1 แหล่ง
ที่มา : IAA Short - Term SET Index SURVEY 5/2018 (สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน, 7 มิ.ย.2561)

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลการคาดการณ์ทิศทางการลงทุนและดัชนีราคาหุ้นไทย
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