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สรปุผลส ารวจนกัวเิคราะห ์มกราคม 2558 

     (แถลงขา่ว 15 มค.58)   
  

  

นกัวเิคราะห์นกัวเิคราะห์ประเมนิราคาน า้มนักระทบก าไรหุ ้นกลุ่มพลงังานและปิโตรเคมีประเมนิราคาน า้มนักระทบก าไรหุ ้นกลุ่มพลงังานและปิโตรเคมี
ลดลง แต่ส่งผลดีต่อกลุ่มขนส่ง คา้ส่งคา้ปลีก และสถาบนัการเงนิลดลง แต่ส่งผลดีต่อกลุ่มขนส่ง คา้ส่งคา้ปลีก และสถาบนัการเงนิ  (รายยอ่ย)   

 

สมาคมนักวเิคราะห์การลงทุน โดยนางภรณี ทองเย็น อุปนายก  เปิดเผยผลสํารวจความเห็นของ  

นักวเิคราะห์เกี่ยวกับแนวโนม้การลงทุน และผลกระทบจากราคาน้ํามัน ปี 2558-2559  โดยพบว่า ราคา

น้ํามันดบิโลกที่ลดลงกว่า  50% จากราคาสูงสุดในปีที่ผ่านมา จะส่งผลกระทบทางลบต่อผลกําไรของบรษัิท

จดทะเบียนอย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี แต่ตรงกันขา้มจะส่งผลดีต่อบางกลุ่ม

ไดแ้ก่กลุ่มขนส่ง คา้ส่ง-คา้ปลีก (อุปโภคบรโิภค) และสถาบันการเงนิรายย่อย เป็นตน้    

 

ทัง้นี้กลุ่มที่ไดร้ับผลกระทบมากสุด คือ  กลุ่มพลังงาน  ซ ึง่จากการสํารวจ พบว่ากําไรสุทธจิะลดลง

จากประมาณการครัง้ก่อน เฉลี่ย  1.5 หมื่นลา้นบาทในปี  57 (จากผูต้อบ 24 ราย) และ  ลดลงอีก 3.9 หมื่น

ลา้นบาทในปี 58  ตามมาดว้ยกลุ่มปิโตรเคมี  ซ ึง่คาดว่ากําไรสุทธจิะลดลงจากประมาณการครัง้ก่อนเฉลี่ย 

7.8 พันลา้นบาทในปี 57 และลดลงอีก 4.9 พันลา้นบาทในปี 58   

 

ขณะที่กลุ่มที่คาดว่าจะไดร้ับผลบวก จะสะทอ้นผลกําไรที่ด ีขึน้ในปี 58  ไดแ้ก่ กลุ่มคา้ส่งคา้ปลีก 

(อุปโภคบรโิภค) ซ ึง่คาดว่ากําไรสุทธจิะเพิม่ขึน้จากประมาณการครัง้ก่อนเฉลี่ย  904  ลา้นบาท (จากผูต้อบ 

3 ราย)   กลุ่มขนส่งจะเพิม่ขึน้เฉลี่ย 868 ลา้นบาท (จากผูต้อบ 8 ราย) และสถาบันการเงนิรายย่อย 491 

ลา้นบาท) (จากผูต้อบ 4 ราย) ทัง้นี้ประมาณการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ภายใตส้มมตฐิานราคาน้ํามันมันดบิโลก

เฉลี่ย  66.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปี  58 ลดลงจากสมมุตฐิานครัง้ก่อนที่  90.5 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล 

(และปี 2559  ใชส้มมุตฐิานราคาน้ํามันที่ 71.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงจากสมมุตฐิานเดมิที่  92.7 

เหรียญฯ ต่อบาร์เรล)   

 

 

ผลจากการปรับลดสมมตฐิานประมาณการกําไรขา้งตน้ ทําใหกํ้าไรสุทธติ่อหุน้ของตลาด (EPS) ในปี 

2557  ลดลงจากประมาณการครัง้ก่อนเฉลี่ย 4.1%   ลดลงมา ที่ 93.2 บาทต่อหุน้ และลดลงเฉลี่ย 3.8%  

ในปี  2558   เหลือ 107 บาทต่อหุน้  หรือภายใตป้ระมาณการใหม่  คาดว่าอัตราการเตบิโตของกําไรต่อหุน้ 

(EPS Growth) ปี 57 เฉลี ่ย 2.5% (ลดลงจากคาดการณ์เดมิที ่ 8.5%) และปี 58  เฉลี ่ย 15.0%  

(ใกลเ้คียงกับครัง้ก่อนที่ 14.1 %) ดว้ยเหตุนี้ จงึทําใหนั้กวเิคราะห์ประเมนิว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ณ 

ส ิน้ปี 58 จะอยู่ที่เฉลี่ย 1,670 จุด ลดลงเล็กนอ้ยจากคาดการณ์ครัง้ก่อน ที่ 1,698 จุด  หรือราว 1.6%  

 

ทัง้นี้ปัจจัยเสีย่งที่นักวเิคราะห์ใหค้วามสาํคัญ 3 ลําดับแรกคือ  1)  ปัจจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะการ

ปรับเพิม่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและอังกฤษ  2) เศรษฐกจิโลกขยายตัวตํ่ากว่าที่คาด  

และ 3) ภาคส่งออกไทยที่ยังไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกจิโลกที่ชะลอตัวดังกล่าว   

 

ส่วนประเด็นบวกยังใกลเ้ค ียงกับการสํารวจเมื ่อเด ือนตุลาคม 2557  กล่าวค ือ ยังใหน้ํ้าหนักกับ   

มาตรการกระตุ น้ เศรษฐกจิและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลไทย  และการขยายตัวของผล

ประกอบการของบรษัิทจดทะเบียน และมีปัจจัยใหม่ที่เพิม่เขา้มาคือ มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของธนาคาร

กลางยุโรป ที่คาดว่าจะเพิม่ขึน้จากปีที่ผ่านมา   
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นอกจากนี้ นักวเิคราะห์ยังไดป้รับลดอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ (GDP Growth) ปี 57 ลงเหลือ

เฉลี ่ย  0.9%  จากคาดการณ์ครั ง้ก ่อนที ่ 1.6%  และในปี 58 ปรับลดลงเหล ือ  3.8% จากเดมิ 4.3%  

เนื่องจากเศรษฐกจิในชว่ง 9M57 ฟ้ืนตัวชา้กว่าคาด  และแนวโนม้ดอกเบี้ยนโยบายน่าจะยืนอยู่ที่ 2% ตลอด

ปี 58 จากการประมาณการเทียบกับครัง้ก่อน เฉลี่ย 2.2% 

 

ส่วนแนวโนม้ราคาทองคําส ิน้ปี 58 คาดว่าจะอยู่ที่ 18,884 บาทต่อบาททองคํา ซ ึง่ปรับลดลงจากการ

คาดการณ์ครัง้ก่อนที่ 19,575 บาทต่อบาททองคํา และสิน้ปี 59 คาดว่าราคาจะอยู่ที่ 19,883 บาทต่อบาท

ทองคํา ซ ึง่ใกลเ้คียงกับประมาณการครัง้ก่อนที่ 19,844 บาทต่อบาททองคํา  

 

ทัง้นี้นักวเิคราะห์ยังไดม้ ีขอ้เสนอแนะใหก้ับรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยใน 3 เรื่อง คือ 1) 

เร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณและการลงทุน โดยเฉพาะ โครงการขนาดใหญ่ใหเ้ป็นไปตามกําหนด เพื่อ

กระตุน้เศรษฐกจิที่ฟ้ืนตัวล่าชา้  2)  ดําเนินนโยบายการเงนิอย่างเหมาะสม  และ 3) แกปั้ญหาคอร์รัปชั่น

อย่างจรงิจัง 

 

สุดทา้ยเป็นเรื่องกลยุทธ์การลงทุน ในการสํารวจครัง้นี้ นักวเิคราะห์ไดแ้นะนําใหล้งทุนในหุน้เพิม่ขึน้

เป็น 46% ของเงนิลงทุนรวม  เพิม่ขึน้จาก 40%  จากการสํารวจครัง้ก่อนหนา้  แต่ไดป้รับลดน้ําหนักการ

ลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนในตราสารหนี้  จาก 20% เหลือ  14%  และ ปรับลดเงนิสดและเง ินฝาก

เหลือ 11%  จาก 13% ในครัง้ก่อน ขณะที่การลงทุนในต่างประเทศใกลเ้ค ียงกับประมาณครัง้ก่อนคือ 

20.5% (21%ในครัง้ก่อน)  และทองคํารวมถงึโกลด์ฟิวเจอร์ส  6.5% (6% ครัง้ก่อน)  

 

  

 

มสํีานักวจัิยจากบรษัิทหลักทรัพยแ์สดงความเห็น 25 แห่ง และบรษัิทโกลดฟิ์วเจอรส์ 2 แห่ง รวม 27 แห่ง 

ไดผ้ลสํารวจดังนี ้

 

 
 

 

ปจัจยั บวก   (มผีูต้อบรวม 27 แหง่) คะแนน (%)        

1) มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิและโครงการลงทนุขนาดใหญข่องรัฐบาลไทย 

ไดแ้ก ่โครงการรถไฟฟ้า รถไฟรางคู ่เป็นตน้ 
91 

2) การขยายตวัของผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบยีน 84 

3) มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของธนาคารกลางยุโรป 76 

 

ปจัจยั ลบ   (มผีูต้อบรวม 27 แหง่) คะแนน (%)        

1) การปรับเพิม่อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ และ

องักฤษ 
89 

2) เศรษฐกจิโลกขยายตัวตํา่กวา่ทีค่าด (จากยโุรป ญีปุ่่ น และประเทศผู ้

สง่ออกน้ํามนั เชน่ รัสเซยี ตะวันออกกลาง เป็นตน้)  
78 

3) ภาคสง่ออกของไทยทีย่งัชะลอตัว  68                                     

 

 

 

 

1. สมมตฐิานหลกัทีน่กัวเิคราะหใ์ชใ้นการวเิคราะหเ์ศรษฐกจิและการลงทุนในปี 2558 และปี 2559 
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ผลลบ 

 
ผลบวก 

 
 พลงังาน ปิโตรเคม ี

 
ขนสง่ 

คา้สง่คา้ปลกี 
(อปุโภค
บรโิภค) 

สถาบนั
การเงนิ 

 (รายยอ่ย) 

หุน้ทีไ่ดร้บั
ผลกระทบ 
ไดแ้ก ่

BANPU, 
BCP,ESSO,  IRPC, 

PTT, PTTEP, TOP, 

etc. 

IVL, 

PTTGC,TOP  

AAV, AOT, BA, 

NOK, PSL, THAI, 

TTA, สายการบนิ 

BIGC, CPALL, 
CPN, DCC, 

HMPRO, 

MAKRO, ROBINS 

KKP, 
KTC,MTLS, 

SAWAD, 

SCB,TISCO 

(ผูต้อบ 23 แหง่) (ผูต้อบ 19 แหง่) 
 

(ผูต้อบ 15 แหง่) (ผูต้อบ 8 แหง่) (ผูต้อบ 6 แหง่) 

ผลกระทบตอ่
ก าไรของ บจ.     

ปี 57 

ลดลงเฉลีย่ 
(15,488)  
ลา้นบาท 

ลดลงเฉลีย่ 
(7,800)  
ลา้นบาท 

 
  เพิม่ขึน้เฉลีย่ 
171 ลา้นบาท 

ลดลงเฉลีย่ 
(1,142)  
ลา้นบาท 

  เพิม่ขึน้เฉลีย่ 
87 ลา้นบาท 

(ผูต้อบ 16 แหง่) (ผูต้อบ 12 แหง่) 
 

(ผูต้อบ 7 แหง่) (ผูต้อบ 3 แหง่) (ผูต้อบ 4 แหง่) 

ผลกระทบตอ่
ก าไรของ บจ.     

ปี 58 

ลดลงเฉลีย่ 
(38,806)  
ลา้นบาท 

ลดลงเฉลีย่ 
(4,857)  
ลา้นบาท 

 
  เพิม่ขึน้เฉลีย่ 
868 ลา้นบาท 

  เพิม่ขึน้เฉลีย่ 
904 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้เฉลีย่ 
491 ลา้นบาท 

(ผูต้อบ 16 แหง่) (ผูต้อบ 12 แหง่) 
 

(ผูต้อบ 8 แหง่) (ผูต้อบ 3 แหง่) (ผูต้อบ 4 แหง่) 

 
 
 
 
 

- เรง่รัดการเบกิจา่ยงบการลงทนุภาครัฐโดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการขนาดใหญใ่หเ้ป็นไปตามกําหนด เพือ่
กระตุน้เศรษฐกจิ เชน่ โครงสรา้งพืน้ฐาน รถไฟฟ้า เป็นตน้ 

- ดําเนนินโยบายการเงนิอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ ทัง้เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิและรักษาเสถยีรภาพของ
คา่เงนิบาท 

- ส่งเสรมิการวจัิย การพัฒนาเทคโนโลยตี่างๆ รวมถงึการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของคนใน
ประเทศ 

- แกปั้ญหาคอรรั์ปชัน่อยา่งจรงิจังและใหเ้ห็นเป็นรปูธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. คาดการณ์ผลกระทบตอ่ก าไรของบรษิทัจดทะเบยีน จากราคาน า้มนัดบิโลกทีล่ดลง 

กวา่ 50% จากราคาสูงสุดในปีทีผ่า่นมา 

 

3. ขอ้เสนอแนะมาตรการส าคญัใหร้ฐับาลและธนาคารแห่งประเทศไทย 
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 คา่เฉลีย่  

คาดการณ์ส าคญั คาดการณค์ร ัง้กอ่น  คาดการณล์า่สดุ  
จ านวนส านกัวจิยัและโกลด์
ฟิวเจอรส์ ทีต่อบคร ัง้นี ้

สมมุตฐิานราคาน า้มนัดบิ Brent ทีใ่ชใ้นการคาดการณ์ (US$ : Barrel) 

 - ปี 58 90.5 66.1 25 

 - ปี 59 92.7 71.9 23 

SET Index   
   

 - ณ สิน้ปี 58 1,698 1,670 24 

 - ณ สิน้ปี 59 1,871 1,804 14 

- จดุสงูสดุชว่งปี 58   1,767 1,728 23 

- จดุตํา่สดุชว่งปี 58 1,449 1,390 22 

GDP Growth (%)     

 - ปี 57 1.6 0.9 27 

 - ปี 58 4.3 3.8 27 

EPS      

 - ปี 57 97.2 93.2 22 

 - ปี 58 111.2 107.0 22 

EPS Growth (%)     

 - ปี 57 8.5 2.5 22 

 - ปี 58 14.1 15.0 22 

FOREX  (Bht:US$)     

 - สิน้ปี 58 33.1 33.3 26 

- สิน้ปี 59 33.2 33.4 17 

ดอกเบีย้ RP 1 วนั (%)     

 - สิน้ปี 58 2.2 2.0 26 

- สิน้ปี 59 2.6 2.5 17 

ราคาทองค า (บาทตอ่บาททองค า) 

 - สิน้ปี 58 19,575 18,884 17 

- สิน้ปี 59 19,844 19,883 15 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

4. ตารางตวัเลขคาดการณ์ทีส่ าคญั  
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กลุม่ธุรกจิ 

ปี 2558 ปี 2559 

EPS Growth  
(%)  (คา่เฉลีย่) 

Dividend Yield 
(%)  (คา่เฉลีย่) 

EPS Growth 
(%)  (คา่เฉลีย่) 

Dividend Yield 
(%)  (คา่เฉลีย่) 

อาหาร 20.33 3.38 12.69 3.62 

ปิโตรเคม ี 18.18 4.05 7.94 4.21 

วสัดกุอ่สรา้ง 16.14 3.71 10.92 4.18 

สือ่สาร 15.82 4.80 18.12 5.22 

อสงัหาฯ 12.96 3.83 11.29 4.25 

ธนาคาร 9.61 3.12 11.38 3.40 

ชิน้สว่นอเิล็กฯ 8.78 3.88 8.21 4.17 

พลงังาน 5.54 3.82 7.90 4.21 

 
 

 
 

สนิทรพัยล์งทนุ 
สดัสว่นการลงทนุ (%) 

ส ารวจ ณ 8 ตค.57 ส ารวจ ณ 12 มค.58 

หุน้สามญัหรอืกองทนุหุน้ในประเทศ 40 46 

หุน้หรอืกองทนุหุน้ตา่งประเทศ 21 20.5 

ทองค าและโกลดฟิ์วเจอรส์ 6 6.5 

ตราสารหนีแ้ละกองทนุตราสารหนี ้ 20 14 

เงนิสดและเงนิฝาก 13 11 

อืน่ ๆ ไดแ้ก ่กองทนุอสงัหารมิทรพัย+์REITs, 
กองทนุ Infrastructure, ตราสารอนพุนัธ ์ฯลฯ 

0 2 

รวม 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ค าแนะน าในการกระจายการลงทุนในสนิทรพัยต์า่ง ๆ  ไดค้า่เฉลีย่ดงันี ้

 

5. คาดการณ์  EPS Growth (%) และ Dividend Yield (%) ปี 2558 และ ปี 2559 แยกตามกลุม่ธุรกจิ 



หนา้ 6 จาก 6 

 

 
 
 
 
 

- เลอืกลงทุนในหุน้ทีม่ปัีจจัยพืน้ฐานด ีมเีงนิปันผลสมํ่าเสมอ ราคายังไม่สูงเกนิไป เนน้ลงทุนในหุน้ทีไ่ด ้
ประโยชนจ์ากนโยบายภาครัฐ โดยทยอยซือ้สะสมเมือ่ราคาปรับตัวลดลง 

- ตดิตามขอ้มูลข่าวสารอย่างใกลช้ดิจากแหล่งทีเ่ชือ่ถอืไดท้ัง้ขา่วสารในประเทศและต่างประเทศ ศกึษา
ปัจจัยพืน้ฐานของหลักทรัพยท์ีจ่ะเขา้ลงทนุ ใชส้ตใินการลงทนุ ไมห่วั่นไหวตามขา่วลอื 

 

 
 

 

หุน้เดน่ หุ ้นที่นกัว ิเคราะห์แนะน าให้ลงทุนตรงกนัหลายส านกัว ิจยั  

ได้แก่  ADVANC, CK, INTUCH, KBANK, SPALI  เป็นต้น  

    
 
 
 
 
 

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

 

หุน้แนะน า  (เรยีงตามลําดับตวัอกัษร) 

 

 

ค าแนะน าแกน่กัลงทุน 


