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สรปุผลส ารวจนกัวเิคราะห ์พฤษภาคม 2557 

     (แถลงขา่ว 14 พ.ค.57)   
  

  
  

นกัวเิคราะห์นกัวเิคราะห์คาดการณ์ดชันีหุ ้นสิ้คาดการณ์ดชันีหุ ้นสิ้นนปีปี   5577  ทรงตวัทรงตวัที่ท ี่  1,1,447733   จุดจุด    
 

สมาคมนักว เิคราะห ์การลงทุน โดยนางภรณี ทองเย็น  อ ุปนายก เปิดเผยผลส ารวจความเห็น

นักวเิคราะห์เกี่ยวกับแนวโนม้การลงทุน ปี 2557   โดยนักวเิคราะห์คาดการณ์ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ ส ิน้ปี 

57 ที่เฉลี่ย 1,473 จุด ใกลเ้คียงคาดการณ์เดมิในชว่งตน้ปีนี้ (1,472 จุด)  แต่ต ่ากว่าคาดการณ์ที่ส ารวจเมื่อ

ปลายเดือนธันวาคม 56 ซ ึง่อยู่ที่เฉลี่ย 1,534 จุด  โดยปัจจัยเสีย่งหลักยังใกลเ้คียงกับการส ารวจครัง้ก่อน 

(ปลายเดือนธันวาคม 56) คือ การชะลอตัวของเศรษฐกจิไทย  และความเสีย่งทางการเมืองไทยในชว่งไตร

มาสสอง โดยปัจจัยเสีย่งที่เพิม่เขา้มาในครัง้นี้คือ การปรับลดคาดการณ์ก าไรสุทธขิองบรษัิทจดทะเบียนในปี 

57  ในขณะที่การส ารวจครัง้ก่อนมีปัจจัยเสีย่งเรื่องการชะลอ/เลกิ QE ของสหรัฐฯ ดว้ย   

ส าหรับประเด็นบวก ไดแ้ก่ การคาดการณ์ว่าเศรษฐกจิโลกจะฟ้ืนตัว (เหมือนกับการส ารวจครัง้ที่แลว้) 

การที่ต่างชาตจิะกลับมาซือ้หุน้ไทย และคาดว่าสถานการณ์การเมืองจะคลี่คลายในครึง่ปีหลัง ซ ึง่การส ารวจ

ครัง้ก่อนมีประเด็นบวกเรื่องผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบียนและการขยายตัวของเศรษฐกจิไทย  

ทัง้นี้ นักวเิคราะห์ปรับลดอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ (GDP Growth) ปี 57 ลงเหลือเฉลี่ย 2.4% 

จากคาดการณ์ครัง้ก่อนที่ 2.9% ในขณะที่คาดว่าอัตราการเตบิโตของก าไรต่อหุน้ (EPS Growth) ปี 57 จะ

เตบิโตเฉลี่ย 11.0% ปรับลดลงจากคาดการณ์เดมิที่ 12.1% 

 อนึ่ง นักวเิคราะห์ส่วนใหญ่ยังประเมนิว่าสหรัฐฯ จะทยอยตัดลด QE จนหมดภายในสิน้ปี 2557 และ

จะปรับขึน้ดอกเบี้ยไม่เกนิไตรมาสสามปี 2558  

นอกจากนี้ ราคาทองค าส ิน้ปี 57 คาดว่าจะอยู่ที่ 20,300 บาทต่อบาททองค า ซ ึง่ปรับเพิม่ขึน้จากการ

คาดการณ์ครัง้ก่อนที่ 20,049 บาทต่อบาททองค า  

 

 มสี านักวจัิยจากบรษัิทหลักทรัพยแ์สดงความเห็น 21 แห่ง และบรษัิทโกลดฟิ์วเจอรส์ 2 แห่ง รวม 23 แห่ง 

ไดผ้ลส ารวจดังนี ้

 

 
 
 

ปจัจยั บวก   (มผีูต้อบรวม 23 แหง่) ผูต้อบ (%)        

1) เศรษฐกจิโลกจะฟ้ืนตัว (โดยเฉพาะสหรัฐ ยุโรปและจีน) 87 

2) ตา่งชาตจิะกลับมาซือ้หุน้ไทยในปี 57 78 

3) สถานการณ์การเมอืงคลี่คลายขึน้ในช่วงครึง่หลังของปี 57 61 
 

ปจัจยั ลบ   (มผีูต้อบรวม 23 แหง่) ผูต้อบ (%)        

1) การชะลอตัวของเศรษฐกจิไทย (จากปัจจัยทางการเมอืง) 91 

2) ความเสีย่งทางการเมอืงของไทยในชว่งไตรมาสสอง  87 

3) การปรับลดคาดการณ์ก าไรสทุธขิอง บจ.โดยรวมในปี 57  78                                     

 

1. สมมตฐิานหลกัทีน่กัวเิคราะหใ์ชใ้นการวเิคราะหเ์ศรษฐกจิและการลงทุนช่วงปี 2557  
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จะตดัลด QE หมด ภายในช่วง...  (มผีูต้อบรวม 23 แหง่) ผูต้อบรวม (%) 

ปี 57     -  กนัยายน  26 

- ตลุาคม 39 

- พฤศจกิายน 4 

- ธนัวาคม 31 

รวม 100 

 

จะขึน้ดอกเบีย้ในชว่ง...  (มผีูต้อบรวม 21 แหง่) ผูต้อบรวม (%) 

ปี 57     -  ไมร่ะบุเดอืน  5 

ปี 58     -  ไตรมาส 1 14 

- ไตรมาส 2 24 

- ไตรมาส 3 43 

- กลางปี 5 

- ครึง่หลงัของปี 9 

รวม 100 

 

 
 

 คา่เฉลีย่  

คาดการณ์ส าคญั คาดการณค์ร ัง้กอ่น  คาดการณล์า่สดุ  
จ านวนส านกัวจิยัและโกลด์
ฟิวเจอรส์ ทีต่อบคร ัง้นี ้

SET Index   
   

ปี 2557 

 
 - ณ สิน้ปี 57 1,472 1,473 23 

- จดุสงูสดุชว่งปี 57   1,524 1,531 22 

- จดุต า่สดุชว่งปี 57 1,193 1,218 22 

GDP Growth     

 - ปี 57 2.9 2.4 23 

EPS Growth      

 - ปี 57 12.1 11.0 21 

FOREX  (Bht:US$)     

- สิน้ปี 57 33.1 33.0 20 

ดอกเบีย้ RP 1 วนั     

- สิน้ปี 57 2.0 1.9 22 

ราคาทองค า     

- สิน้ปี 57 20,049 20,300 15 

 

3. ตารางตวัเลขคาดการณ์ทีส่ าคญั ปี 2557 
 

 

2. คาดการณ์เกีย่วกบัการยกเลกิมาตรการ QE และการขึน้ดอกเบีย้ของสหรฐั 

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

ส ารวจ ณ 20 ธค.56 ส ารวจ ณ 6 พค.57 

หุน้สามญัหรอืกองทนุหุน้ในประเทศ 36 40 

หุน้หรอืกองทนุหุน้ตา่งประเทศ 20 21 

ทองค าและโกลดฟิ์วเจอรส์ 5 6 

ตราสารหนีแ้ละกองทนุตราสารหนี ้ 23 20 

เงนิสดและเงนิฝาก 15 13 

อืน่ ๆ ไดแ้ก ่อสงัหารมิทรพัย ์ตราสารอนพุนัธ ์ฯลฯ 1 0 

รวม 100 100 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

- เลอืกลงทนุในหุน้ทีม่ปัีจจัยพืน้ฐานด ีมเีงนิปันผลสม า่เสมอ เนน้หุน้ทีผ่ลประกอบการยังโตไดด้แีมม้ปัีญหา
ทางการเมอืง ทนทานต่อภาวะเศรษฐกจิในประเทศ หรอืองิกับการเตบิโตของเศรษฐกจิโลก โดยทยอย
สะสมในจังหวะทีต่ลาดปรับตัวลดลงจากผลกระทบของการเมอืง 

- ก าหนดวัตถปุระสงคก์ารลงทนุของตนเองอยา่งชดัเจน จัดสรรพอรต์การลงทุนตามความเสีย่งทีย่อมรับได ้
ของตนเอง มกีารกระจายการลงทนุเพือ่บรหิารความเสีย่ง 

- ตดิตามขอ้มลูขา่วสารอยา่งใกลช้ดิ โดยเฉพาะสถานการณ์การเมอืง อา่นบทวเิคราะหจ์ากหลาย ๆ แหล่ง
อยา่งสม า่เสมอ ใชส้ตใินการลงทนุ ไมห่วั่นไหวตามกระแส 

 

 
 

 

หุน้เดน่ 
หุ ้นที่นกัว ิเคราะห์แนะน าให้ลงทุนตรงกนัหลายส านกัว ิจยั  

ได้แก่  INTUCH, IVL, KBANK, PTTGC, SCC, SPALI, TTA  

เป็นต้น  
    

แหลง่ขอ้มลู...สมาคมนักวเิคราะหก์ารลงทนุ โทร. 02-229-2329, 02-229-2355-6 อเีมล ์jirawan@saa-thai.org 

 

5. ค าแนะน าในการกระจายการลงทุนในสนิทรพัยต์า่ง ๆ  ไดค้า่เฉลีย่ดงันี ้

 

หุน้แนะน า  (เรยีงตามล าดับตวัอกัษร) 

 

 

ค าแนะน าแกน่กัลงทุน 

mailto:jirawan@saa-thai.org

