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สรปุผลส ารวจนกัวเิคราะห ์ตลุาคม 2557 

     (แถลงขา่ว 13 ต.ค.57)   
  

  

นกัวเิคราะห์นกัวเิคราะห์คาดการณ์ดชันีหุ ้นสิ้คาดการณ์ดชันีหุ ้นสิ้นนปีปี   5577  ที่ท ี่  1,1,574574  จุดจุด    

และพุ่งขึน้เป็น 1,706 จุด ณ สิ้นปี 58และพุ่งขึน้เป็น 1,706 จุด ณ สิ้นปี 58   
 

สมาคมนักว เิคราะห ์การลงทุน โดยนางภรณี ทองเย็น  อ ุปนายก เปิดเผยผลส ารวจความเห็น

นักวเิคราะห์เกี่ยวกับแนวโนม้การลงทุน ปี 2557-2558   โดยนักวเิคราะห์คาดการณ์ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ 

ส ิน้ปี 57 ที่เฉลี่ย 1,574 จุด ปรับเพิม่จากคาดการณ์เดมิที่คาดการณ์ไวท้ี่ 1,484 จุด รวม 90 จุด  โดยไดร้ับ

แรงหนุนมาจากปัจจัยเรื่อง มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล เป็นหลัก

ตามดว้ย การขยายตัวของผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบยีน และเงนิลงทุนไหลเขา้ตลาดหุน้  

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสีย่งไดแ้ก่ การปรับเพิม่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ การ

ชะลอตัวของเศรษฐกจิไทย โดยเฉพาะการส่งออก อันเนื่องมาจากเศรษฐกจิโลก (ยุโรป จ ีนและญี่ปุ่ น) 

ขยายตัวต ่ากว่าที่คาด   

ทัง้นี้ นักวเิคราะห์ปรับลดอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ (GDP Growth) ปี 57 ลง 0.5% มาอยู่ที่

เฉลี่ย 1.6% จากคาดการณ์ครัง้ก่อนที่ 2.1% และปี 58 จะอยู่ที่เฉลี่ย 4.3% ใกลเ้คียงกับประมาณการครัง้

ก่อนซึง่อยู่ที่ระดับ 4.5%  ในขณะที่คาดว่าอัตราการเตบิโตของก าไรต่อหุน้ (EPS Growth) ปี 57 จะเตบิโต

เฉลี่ย 8.5% ปรับลดลงจากคาดการณ์เดมิที่ 10.3%  และประเมนิของปี 58 ไวท้ี่เฉลี่ย 14.2% เทียบกับ

ประมาณการครัง้ก่อนหนา้ที่ระดับ 12.9% 

ส าหรับอัตราดอกเบี้ย RP 1 วัน ณ ส ิน้ปี 57 นักวเิคราะห์คาดว่าจะคงที่ 2.0% และปรับสูงขึน้เป็น

เฉลี่ย 2.4% ณ ส ิน้ปี 58 เท่ากับประมาณการครัง้ก่อน  ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงนิบาทและดอลลาร์

สหรัฐฯ ณ สิน้ปี 57 นักวเิคราะห์ประเมนิว่าจะอยู่ที่ 32.8 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ใกลเ้คียงระดับเดมิที่ 32.9 

บาทจากประมาณการครัง้ก่อน และ ณ สิน้ปี 58 จะอยู่ที่ 33.0 บาทเท่ากับประมาณการเดมิ 

นอกจากนี้ นักวเิคราะห์ยังคาดการณ์ราคาทองค าส ิน้ปี 57 ไวท้ี่เฉลี่ย 18,681 บาทต่อบาททองค า 

ซ ึง่ปรับลดลงจากการคาดการณ์ครัง้ก่อนที่ 20,494 บาทต่อบาททองค า ในขณะที่ราคาทองค าส ิน้ปี 58 คาด

ว่าจะปรับขึน้เล็กนอ้ยไปอยู่ที่เฉลี่ย 19,540 บาทต่อบาททองค า เทียบกับประมาณการครัง้ก่อนที่ 20,875 

บาทต่อบาททองค า 

 อนึ ่ง  นักว เิคราะห ์ส ่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยกับการไม่ต ่ออายุสทิธปิระโยชน์ของกองทุน LTF ที ่จะ

หมดอายุในปี 2559 เนื่องจากมองว่า LTF เป็นการออมเงนิระยะยาว ซ ึง่ควรไดร้ับการส่งเสรมิ  ในขณะที่

ส ่วนใหญ่เห็นดว้ยกับการปรับโครงสรา้งราคาพลังงาน เนื่องจากเป็นการสะทอ้นตน้ทุนที่แทจ้รงิ ลดการ

บดิเบือนกลไกราคาและลดภาระใหรั้ฐบาล 

 

 มสี านักวจัิยจากบรษัิทหลักทรัพยแ์สดงความเห็น 22 แห่ง และบรษัิทโกลดฟิ์วเจอรส์ 2 แห่ง รวม 24 แห่ง 

ไดผ้ลส ารวจดังนี ้

 

 
 

 

ปจัจยั บวก   (มผีูต้อบรวม 24 แหง่) คะแนน (%) 

1) มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิและโครงการลงทนุขนาดใหญข่องรัฐบาลไทย 87.3 

2) การขยายตวัของผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบยีน 83.6 

3) เงนิลงทุนไหลเขา้ตลาดหุน้ 71.8 

 

สมมตฐิานหลกัทีน่กัวเิคราะหใ์ชใ้นการวเิคราะหเ์ศรษฐกจิและการลงทุน 

ช่วงไตรมาสสุดทา้ยปี 2557 และปี 2558 
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ปจัจยั ลบ   (มผีูต้อบรวม 24 แหง่) คะแนน (%)        

1) การปรับเพิม่อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ 89.8 

2) การชะลอตัวของเศรษฐกจิไทย (โดยเฉพาะการสง่ออก)  84.8 

3) เศรษฐกจิโลกขยายตัวต า่กวา่ทีค่าด (จากยโุรป จนีและญีปุ่่ น)  72.7                                     

 

 

  

มาตรการ 
ผูต้อบ (%) 

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
ไมม่ ี

ความเห็น 

2.1 การไมต่อ่อายสุทิธปิระโยชนใ์นการลดหยอ่นภาษีเงนิไดบ้คุคล
ธรรมดาของกองทนุ LTF ทีจ่ะหมดอายใุนปี 59 

8.3 83.4 8.3 

เหตผุล/ ความเห็น :  ไมเ่ห็นดว้ย เพราะเป็นการออมเงนิระยะยาว 

2.2 การปรับเพิม่อตัราภาษีมลูคา่เพิม่ (VAT) 29.2 58.3 12.5 

เหตผุล/ ความเห็น :  

- ไมเ่ห็นดว้ย เพราะสง่ผลกระทบตอ่คา่ครองชพี ไมเ่หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิปัจจบุนั 
- เห็นดว้ย เพราะเสมอภาค  

 

2.3 การจัดเก็บภาษีมรดก 58.3 25.0 16.7 

เหตผุล/ ความเห็น :   
- เห็นดว้ย เพราะลดชอ่งวา่งการกระจายรายได ้เพิม่รายไดเ้ขา้รัฐ เพิม่ความเป็นธรรมในสงัคม 
- ไมเ่ห็นดว้ย เพราะเป็นการเก็บภาษีซ ้าซอ้น 

 

2.4 การจัดเก็บภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 87.5 8.3 4.2 

เหตผุล/ ความเห็น :  เห็นดว้ย เพราะลดชอ่งวา่งการกระจายรายได ้เพิม่รายไดเ้ขา้รัฐ ลดการเก็งก าไรในทีด่นิ 
ชว่ยใหจั้ดสรรทรัพยากรไดด้ขี ึน้ 

 

2.5 การปรับโครงสรา้งราคาพลังงาน 95.8 0.0 4.2 

เหตผุล/ ความเห็น :  เห็นดว้ย เพราะท าใหร้าคาพลังงานสะทอ้นตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิ สง่ผลใหก้ารใชพ้ลังงานมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ ลดการบดิเบอืนกลไกราคาและภาระรัฐบาล 

 

2.6 การคนืภาษีใหค้นจน (Negative Income Tax) 58.4 20.8 20.8 

เหตผุล/ ความเห็น :   
- เห็นดว้ย เพราะชว่ยเหลอืผูม้รีายไดต้ า่ ลดความเหลือ่มล ้า กระตุน้ก าลังซือ้ 
- ไมเ่ห็นดว้ย เพราะควรสง่เสรมิอาชพี และกระตุน้ใหเ้กดิการจา้งงานมากกวา่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ความเห็นตอ่มาตรการตา่ง ๆ 

 

3. ความเห็นตอ่มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิวงเงนิ 3.6 แสนลา้นบาทของรฐับาล 
 

ผลด ี

ชว่ยกระตุน้เศรษฐกจิ สง่ผลดทีางจติวทิยา สรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บันักลงทนุ มกีารจา้งงานเพิม่ขึน้ 
ชว่ยใหก้ าลังซือ้ในระดบัรากหญา้ฟ้ืนตวั เพิม่ความสามารถในการจับจา่ยใชส้อยของประชาชน 

ผลเสยี 

การเรง่รัดนโยบายและการเบกิจา่ย อาจสง่ผลใหเ้กดิการทจุรติคอรรั์ปชัน่ นอกจากนี ้เป็นมาตรการระยะ
สัน้ ไมช่ว่ยเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ และไมช่ว่ยสรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื  
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ความเห็นเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้ ผูต้อบ (%) 

คงอตัราดอกเบีย้ไวท้ี ่2.00% 25 

ปรบัเพิม่อตัราดอกเบีย้ 75 

- โดยมอีตัราดอกเบีย้ทีแ่นะน า เฉลีย่  2.44% 

 

ควรปรบัเพิม่อตัราดอกเบีย้นโยบาย ภายในชว่ง...   ผูต้อบรวม (%) 

ปี 58     -  มถินุายน  5.6 

- ตน้ กรกฎาคม 5.6 

- ไตรมาสสาม 11.1 

- ครึง่หลงัของปี 33.3 

- ปลายปี 22.2 

- ไมร่ะบุเดอืนและปี 22.2 

 
 
 

 คา่เฉลีย่  

คาดการณ์ส าคญั คาดการณค์ร ัง้กอ่น  คาดการณล์า่สดุ  
จ านวนส านกัวจิยัและโกลด์
ฟิวเจอรส์ ทีต่อบคร ัง้นี ้

SET Index (จดุ)   
   

ปี 2557 

 - ณ สิน้ปี 57 1,484 1,574 23 

- จดุสงูสดุชว่งปี 57   1,558 1,643 21 

- จดุต า่สดุชว่งปี 57 1,228 1,258 20 

ปี 2558 

  - ณ สิน้ปี 58 1,698 1,706 23 

- จดุสงูสดุชว่งปี 58   1,737 1,763 20 

- จดุต า่สดุชว่งปี 58 1,505 1,500 20 

GDP Growth (%)     

 - ปี 57 2.1 1.6 23 

 - ปี 58 4.5 4.3 22 

EPS Growth (%)     

 - ปี 57 10.3 8.5 22 

 - ปี 58 12.9 14.2 22 

 

5. ตารางตวัเลขคาดการณ์ทีส่ าคญั ปี 2557 
 

1,463              
(กลางพ.ย.-ธ.ค.56) 

 

4. อตัราดอกเบีย้นโยบายทีเ่หมาะสมกบัเศรษฐกจิไทย ต ัง้แตช่่วงนีถ้งึปลายปี 58 
 

1,463              
(กลางพ.ย.-ธ.ค.56) 
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FOREX  (Bht:US$)     

- สิน้ปี 57 32.9 32.8 22 

- สิน้ปี 58 33.0 33.0 21 

ดอกเบีย้ RP 1 วนั (%)     

- สิน้ปี 57 2.0 2.0 23 

- สิน้ปี 58 2.4 2.4 22 

ราคาทองค า (บาทตอ่บาททองค า)    

- สิน้ปี 57 20,494 18,681 16 

- สิน้ปี 58 20,875 19,540 16 

 

 
 

สนิทรพัยล์งทนุ 
สดัสว่นการลงทนุ (%) 

ส ารวจ ณ 6 พ.ค.57 ส ารวจ ณ 8 ต.ค.57 

หุน้สามญัหรอืกองทนุหุน้ในประเทศ 40 46 

หุน้หรอืกองทนุหุน้ตา่งประเทศ 21 18 

ทองค าและโกลดฟิ์วเจอรส์ 6 5 

ตราสารหนีแ้ละกองทนุตราสารหนี ้ 20 17 

เงนิสดและเงนิฝาก 13 13 

อืน่ ๆ ไดแ้ก ่อสงัหารมิทรพัย ์ตราสารอนพุนัธ ์ฯลฯ 0 1 

รวม 100 100 

 
 

 
 
 
 

- เลือกลงทุนในหุน้ที่มปัีจจัยพืน้ฐานดี เนน้หุน้ที่จะไดป้ระโยชน์จากโครงการลงทุนของรัฐบาล พืน้ฐาน
แข็งแกรง่ ผูบ้รหิารโปรง่ใส มวีสิยัทัศนใ์นการด าเนนิธรุกจิ โดยรอจังหวะทยอยซือ้สะสม และหลกีเลีย่งหุน้
เก็งก าไร 

- ก าหนดวัตถุประสงคก์ารลงทุนของตนเองอย่างชัดเจน มวีนัิยในการลงทุน ตดิตามข่าวสารทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศอยา่งสม า่เสมอ จัดพอรต์ลงทนุทีม่กีารกระจายความเสีย่งโดยจัดสรรสว่นหนึง่ไวใ้นเงนิสด 

- กอ่นลงทนุ ควรศกึษาขอ้มลูของธรุกจิและบรษัิททีจ่ะลงทนุอยา่งละเอยีดรอบคอบ   

 

 
 

 

หุน้เดน่ หุ ้นที่นกัว ิเคราะห์แนะน าให้ลงทุนตรงกนัหลายส านกัว ิจยั  

ได้แก่  INTUCH, KBANK, KTB, PTT, เป็นต้น  

    

แหลง่ขอ้มลู...สมาคมนักวเิคราะหก์ารลงทนุ โทร. 02-229-2329, 02-229-2355-6 อเีมล ์jirawan@iaa.or.th 

 

6. ค าแนะน าในการกระจายการลงทุนในสนิทรพัยต์า่ง ๆ  ไดค้า่เฉลีย่ดงันี ้

 

8. หุน้แนะน า  (เรยีงตามล าดับตัวอกัษร) 

 

 

7. ค าแนะน าแกน่กัลงทุน 

mailto:jirawan@

