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สรปุผลส ารวจนกัวเิคราะห ์พฤษภาคม 2558 

     (แถลงขา่ว 25 พค.58)   
  

นกัวเิคราะหค์าดการเมอืงไทยกระทบตลาดหุน้ มองกลุม่สือ่สารใหป้นัผลสงูสดุ 
 

สมาคมนักวเิคราะห์การลงทุน โดยนางภรณี ทองเย็น อุปนายก และนายรัชกฤษณ์พงศ ์เอกรังสรรค์ 

เลขาธกิารและกรรมการผูอ้ านวยการ เปิดเผยผลส ารวจความเห็นของนักวเิคราะห์และผูล้งทุนสถาบัน

บางส่วน เกี่ยวกับแนวโนม้การลงทุน  ซ ึง่ ประกอบดว้ยตลาดหุน้ ตลาดทองค า ตลาดน ้ามัน ตลาดตราสาร

หนี้  รวมถงึตัวเลขทางเศรษฐกจิที่ส าคัญ  พรอ้มค าแนะน าในการลงทุน โดยสรุปแยกตามตลาดดังนี้ 

ตลาดหุน้ 

นักวเิคราะหห์ลักทรัพย ์และผูล้งทุนสถาบัน มคีวามเห็นต่อแนวโนม้ตลาดหุน้ในชว่ง 3 เดอืนขา้งหนา้ (พ.ค.-

ก.ค.58) ทีแ่ตกตา่งกนัอยู ่โดยสว่นใหญ่อยูใ่นทศิทางทรงตัวถงึปรับตัวลง ซ ึง่มสีดัสว่นรวมกันถงึรอ้ยละ   54.17 ของ

ผูต้อบทัง้หมด  โดยแบง่เป็นมองว่าตลาดหุน้มทีศิทางขาลง และ แกว่งตัวลงรวมกัน รอ้ยละ 37.5  และ ทรงตัว-แกว่ง

ตัว รอ้ยละ  16.67   ขณะทีเ่หลอืรอ้ยละ 45.84  มองว่ามแีนวโนม้ขึน้ ถงึ แกว่งตัวขึน้ ( ประกอบดว้ยรอ้ยละ 41.67 

แกว่งตัวขึน้    และ รอ้ยละ 4.17 ปรับตัวขึน้ชดัเจน)   โดยคาดการณ์ว่า ดัชนีตลาดหุน้ (SET Index) ในชว่ง 

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2558 จะอยูท่ีเ่ฉลีย่ 1,519 จุด (เทยีบกับล่าสุดอยูท่ี ่1,523 จุด) และจะปรับขึน้ไปเป็นเฉลีย่ 

1,612 จุดในชว่งส ิน้ปี 58 ซ ึง่นับว่าต ่ากว่าคาดการณ์ครัง้ทีผ่่านมา (ม.ค.58) ซ ึง่คาดว่าส ิน้ปี 58 จะอยู่ที ่1,670 จุด  

หรอืลดลง 58 จดุ คดิเป็นรอ้ยละ  3.5 จากคาดการณ์ครัง้กอ่นหนา้ 

และ ส ิน้ปี 59 คาดว่าดัชนีตลาดหุน้จะอยู่ที่ 1,707 จุด ต ่ากว่าคาดการณ์ที่ผ่านมาที่ 1,804 จุด  หรือ 

ลดลง 97 จุด หรือ   ลดลงรอ้ยละ  5.4 จากประมาณการครัง้ก่อน   

สว่นการคาดการณ์ดัชนีทีเ่ป็นจุดสงูสุดของปี 58 จะอยูท่ีเ่ฉลีย่ 1,662 จุด ต ่ากว่าทีค่าดครัง้ทีแ่ลว้ 1,728 จุด 

(ลดลง 66 จดุ หรอืราวรอ้ยละ 3.8) แตส่ าหรับจดุต ่าสดุปี 58 อยูท่ีเ่ฉลีย่ 1,423 จดุ สงูขึน้เล็กนอ้ยจากคาดการณ์เดมิที ่

1,390 จดุ (เพิม่ขึน้ 33 จดุ หรอืราวรอ้ยละ 2.4) 

ทางดา้นปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อตลาด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ รอ้ยละ 95.8 เห็นตรงกันว่าเหตุผล

สนับสนุนส าคัญที่เป็นปัจจัยบวกมาจากปัจจัยในประเทศคือ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ  รองลงมาคือ 

แนวโนม้ทศิทางอัตราดอกเบีย้นโยบายของไทย และ สภาพคล่องในตลาดเงนิ  รอ้ยละ 83.3 ของผูต้อบ  สว่นปัจจัย

ตา่งประเทศ ใหน้ ้าหนักตอ่ มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของธนาคารกลางยโุรป  ใหน้ ้าหนักรอ้ยละ  66.7       สว่นปัจจัย

ที่มีผลกระทบต่อตลาดในเชงิลบ นักวเิคราะห์ส่วนใหญ่ให ้น ้าหนักกับ ปัจจัยการเมอืงในประเทศ  รอ้ยละ  83.3  

รองลงมาคอื  ผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบยีนรอ้ยละ 54.2  และ ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของไทยรอ้ยละ   50 

ตลาดทองค า 

นักวเิคราะหแ์ละผูล้งทนุสถาบนัสว่นใหญร่อ้ยละ 81.82 มองวา่ตลาดทองค ามแีนวโนม้ทรงตัว ถงึปรับตัวลดลง 

(รอ้ยละ 50.0  ทรงตัว - แกวง่ตัว  และรอ้ยละ 31.82   แกว่งตัวลง) ทีเ่หลอืสว่นนอ้ยรอ้ยละ 13.64 มองว่าจะแกว่งตัว

ขึน้  โดยคาดวา่ ณ ส ิน้ปี 58 ราคาทองค าจะอยูท่ีเ่ฉลีย่ 19,506 บาทตอ่บาททองค า ซ ึง่สงูกว่าคาดการณ์ครัง้ทีผ่่านมา

เล็กนอ้ยหรอื 3% (คาดการณ์เดมิอยูท่ี ่18,884 บาทตอ่บาททองค า) และ ณ สิน้ปี 59 ราคาจะอยูท่ีเ่ฉลีย่ 20,454 บาท

ต่อบาททองค า ซ ึง่สูงกว่าคาดการณ์เดมิ 2.9% โดยมปัีจจัยทีค่าดว่าจะมอีทิธติ่อราคาทองค ามากที่สดุ  คอื  ตัวเลข

ทางเศรษฐกจิทีส่ าคัญของสหรัฐ ซ ึง่มผีูต้อบรอ้ยละ 73.9     รองลงมา คอื มาตรกระตุน้เศรษฐกจิของธนาคารกลาง

ยโุรป โดยมผีูต้อบมากสดุรอ้ยละ  69.6      

ตลาดน า้มนั 

นักวเิคราะห์และผูล้งทุนสถาบันมีความเห็น มีความเห็นสอดคลอ้งไปในทางเดียวกัน คือ คาดว่าราคา

น ้ามันน่าจะผ่านจุดต ่าส ุดไปแลว้  และม ีแนวโนม้ขึน้มากกว่าลง กล่าวค ือ ผู ต้อบจ านวนรอ้ยละ 42.86 

ประเมนิว่าตลาดน ้ามันจะมีแนวโนม้ขึน้ถงึ แกว่งตัวขึน้   และอัตราใกลเ้คียงกันคือ รอ้ยละ   42.86 คาดว่า

ทรงตัว  และมีเพียงรอ้ยละ 9.52% ที่มองว่าแกว่งตัวลง (รอ้ยละ 4.76 ไม่ตอบ)   โดยมีเหตุผลสนับสนุน

ส าคัญที่คือ ตัวเลขทางเศรษฐกจิของสหรัฐ ซ ึง่มีผูต้อบรอ้ยละ 73.7    ทัง้นี้ ผูต้อบคาดการณ์ราคาน ้ามันดบิ 

Brent ปี 58 จะอยู่ที ่เฉลี่ย 61.6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซ ึง่ลดลงจากคาดการณ์ประมาณการครัง้ก่อน 4.5 
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ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมาที่ 66.1 ดอลลาร์ต่อบาร ์เรล  และปี 59 คาดว่าจะเพิม่ขึน้เป็น 70.1 ดอลลาร์ต่อ

บาร์เรล  ซ ึง่ต ่ากว่าคาดการณ์เดมิที่ 71.9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเล็กนอ้ยราว 1.8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

ตลาดตราสารหนี ้

ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 47.37 มองว่าเสน้อัตราผลตอบแทน (Yield Curve) มีแนวโนม้ ขาขึน้ 

ถงึ แกว่งตัวขึน้ ตามทศิทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐ (Fed Funds Rate) ที่ก าลังจะอยู่ในชว่งขาขึน้

และมีความกังวลว่าอาจจะมีเงนิทุนไหลออกจากตราสารหนี้กลับไปสู ่การถือครองสนิทรัพย์สกุลดอลลาร์

สหรัฐ แต่ดว้ยปัจจัยพื้นฐานของประเทศไทยขณะนี้อยู่ในชว่งเศรษฐกจิชะลอตัว ผูต้อบรอ้ยละ 52.64 จงึมอง

ว่าตลาดตราสารหนี้มีแนวโนม้ทรงตัว (รอ้ยละ 26.32)    ถงึแกวงตัวลงไดอ้ีก  (รอ้ยละ 26.32) ทัง้นี้ ผูต้อบ

ใหน้ ้าหนักกับปัจจัยส าคัญคือ แนวโนม้ทศิทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยและสภาพคล่องในตลาดเงนิ 

โดยมีผูต้อบรอ้ยละ 55.6  อนึ่ง  ผูต้อบแบบสอบถามประเมนิว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย (RP 1 วัน) 

ณ ส ิน้ปี 58 จะอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 1.0 – 1.75 และคาดวา่จะปรับเพิม่ขึน้ ณ ส ิน้ปี 59 เป็นระหวา่งรอ้ยละ 1.25 – 2.25 

 สมมตฐิานในการประเมนิดชัน ี  

นักวเิคราะห์และผูล้งทุนสถาบันประเมนิว่า อัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ (GDP Growth) ปี 58 จะ

อยู่ที่เฉลี่ย 3.2% ซ ึง่ต ่ากว่าคาดการณ์เดมิที่ 3.8%  แต่ปี 59 จะปรับเพิม่ขึน้ไปอยู่ที่เฉลี่ย 3.8%    

ขณะที่ก าไรต่อหุน้ของตลาดในปี 2558 และ ปี 2559 อยู่ที่ 96.8 บาท (ลดลงจากประมาณการครัง้

ก่อนที่ 107.0 บาท) และ 109.5 บาท มีอัตราการเตบิโตของก าไรต่อหุน้ (EPS Growth) ปี 58 อยู่ที่เฉลี่ย 

22.1% สูงกว่าคาดการณ์ครัง้ก่อนที่ 15.0% ส าหรับปี 59 คาดว่าอยู่ที่เฉลี่ย 13.0%    ทัง้นี้ หากพจิารณา

ก าไรรายกลุ่ม ฯ พบว่ากลุ่มธุรกจิที่มี EPS Growth เตบิโตสูงสุดในปี 58 คือ กลุ่มปิโตรเคมี (88.12%) และ

รองลงมาคือกลุ่มพลังงาน (72.66%)  ส าหรับปี 59 กลุ่มธุรกจิที่ EPS Growth จะเตบิโตสูงสุดคือ กลุ่ม

อาหาร (18.01%) รองลงมาคือกลุ่มปิโตรเคมี (14.24%)   

ทัง้นี้ กลุ่มที่คาดว่าจะมีอัตราผลตอบแทนเงนิปันผล (Dividend Yield) มากที่สุดทัง้ในปี 58 และปี 

59 คือ กลุ่มสือ่สาร (4.89% และ 5.71% ตามล าดับ) 

กลยุทธก์ารลงทุน  

นักวเิคราะหแ์ละผูล้งทนุสถาบนัไดแ้นะน าใหล้ดการลงทนุในหุน้เล็กนอ้ยเป็น 42.5% ของเงนิลงทุนรวม  จาก 

46%  ในการส ารวจครัง้ก่อนหนา้  โดยแนะน าใหเ้พิม่สดัสว่นการลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนในตราสารหนี้ เป็น 

17.6% จากเดมิ  14%  ในขณะทีก่ารลงทุนในต่างประเทศใกลเ้คยีงกับประมาณครัง้กอ่นคอื 19.8% (20.5%ในครัง้

กอ่น)  ทองค ารวมถงึโกลดฟิ์วเจอรส์  6.7% (6.5% ครัง้กอ่น) และเงนิสดรวมถงึเงนิฝาก 11.8% (11% ครัง้กอ่น) 

 

มสี านักวจัิยจากบรษัิทหลักทรัพยแ์สดงความเห็น 17 แหง่ บรษัิทโกลดฟิ์วเจอรส์ 3 แหง่ และผูล้งทุนสถาบัน 

4 แหง่ รวม 24 แหง่ ไดผ้ลส ารวจดังนี ้
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1. มุมมองตอ่แนวโนม้ตลาดหุน้ ทองค า น า้มนั และตราสารหนี ้ในระยะเวลา 3 เดอืนขา้งหนา้ 
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เหตผุลสนบัสนุน 

ตลาดหุน้   
(ผูต้อบ 24 
แหง่) 

ตลาด 
ทองค า 
(ผูต้อบ 23 
แหง่) 

ตลาดน า้มนั 
(ผูต้อบ 19 
แหง่) 

ตลาด 
ตราสารหนี ้
(ผูต้อบ 18 
แหง่) 

ปัจจัย 
บวก 
(%) 

ปัจจัย 
ลบ 
(%) 

ปัจจัย 
บวก 
(%) 

ปัจจัย 
ลบ 
(%) 

ปัจจัย 
บวก 
(%) 

ปัจจัย 
ลบ 
(%) 

ปัจจัย 
บวก 
(%) 

ปัจจัย 
ลบ 
(%) 

1) แนวโนม้เศรษฐกจิทวปีเอเชยี  

1.1 Fund Flows ทวปีเอเชยีตอนเหนือ 
(เพิม่/ลด) 

41.7 29.2 8.7 17.4 21.1 15.8 38.9 27.8 

1.2 Fund Flows สูเ่อเชยีตะวันออก
เฉียงใต ้(เพิม่/ลด) 

50.0 29.2 4.4 13.0 15.8 15.8 33.3 33.3 

2) ตัวเลขทางเศรษฐกจิทีส่ าคัญของสหรัฐ 
เชน่ Unemployment, อตัราการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ (GDP 
Growth), Fed Funds Rate เป็นตน้ 

54.2 45.8 17.4 73.9 73.7 26.3 22.2 61.1 

3) มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของธนาคาร
กลางยโุรป และปัญหาดา้นหนี้สาธารณะ
ของสมาชกิบางประเทศ เชน่ กรซี 

66.7 45.8 69.6 26.1 36.8 42.1 50.0 27.8 

4) ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของไทย เชน่ 
การลงทนุภาคเอกชน อัตราการบรโิภค 
ความเชือ่มั่นทางดา้นเศรษฐกจิ  อตัรา
เงนิเฟ้อและการสง่ออก เป็นตน้ 

37.5 50.0 17.4 4.4 21.1 - 33.3 22.2 

5) โครงการลงทนุขนาดใหญข่องภาครัฐ  95.8 - - 13.0 5.3 10.5 16.7 33.3 

6) ปัจจัยทางการเมืองไทย เช่น ความ
ขัดแยง้เรื่องรัฐธรรมนูญ การเลือกตั ้ง
เลื่อนออกไปจากที่คาดไวเ้ดมิไตรมาส
แรกของปี 2559 เป็นตน้ 

12.5 83.3 21.7 8.7 10.5 - 22.2 27.8 

7) แนวโนม้ทศิทางอตัราดอกเบีย้นโยบาย
ของไทย และสภาพคลอ่งในตลาดเงนิ 

83.3 4.2 26.1 - 21.1 - 55.6 27.8 

8) ผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบยีน  
ไตรมาส 1/58 

20.8 54.2 4.4 4.4 5.3 5.3 22.2 5.6 

9) Valuations  4.2 4.2 - - - - - - 

10) การถอืครองทองค าของธนาคารกลาง
ในประเทศตา่ง ๆ 

- - 4.4 0 - - - - 

11) การถอืครองของกองทนุ ETF – SPDR 
Gold Trust 

- - 4.4 4.4 - - - - 

 

2. เหตผุลสนบัสนนุส าคญัตอ่มมุมองตามขอ้ 1 แยกเป็นปจัจยับวกและปจัจยัลบตอ่การลงทนุ 

% ผูต้อบ 
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12) อปุทานน ้ามัน ปรมิาณการผลติของ
ประเทศนอกและในกลุม่โอเปก 

- - - - - 10.5 - - 

13) อปุทานน ้ามันปรับลดลง - - - - 5.3 - - - 

14) อปุสงคแ์ละอปุทานน ้ามัน - - - - 5.3 5.3 - - 

15) สถานการณ์ในตะวันออกกลาง - - - - 5.3 - - - 

 

 
 

 คา่เฉลีย่  

คาดการณ์ส าคญั คาดการณค์ร ัง้กอ่น  คาดการณล์า่สดุ  จ านวนผูต้อบคร ัง้นี ้

สมมุตฐิานราคาน า้มนัดบิ Brent ทีใ่ชใ้นการคาดการณ์ (US$ : Barrel) 

 - ปี 58 66.1 61.6 21 

 - ปี 59 71.9 70.1 19 

SET Index   
   

 - พ.ค.-ก.ค. 58 n/a 1,519 17 

 - ณ สิน้ปี 58 1,670 1,612 20 

 - ณ สิน้ปี 59 1,804 1,707 13 

- จดุสงูสดุชว่งปี 58   1,728 1,662 17 

- จดุต า่สดุชว่งปี 58 1,390 1,423 17 

GDP Growth (%)     

 - ปี 58 3.8 3.2 22 

 - ปี 59 n/a 3.8 19 

EPS      

 - ปี 58 107.0 96.8 16 

 - ปี 59 n/a 109.5 14 

EPS Growth (%)     

 - ปี 58 15.0 22.1 20 

 - ปี 59 n/a 13.0 17 

FOREX  (Bht:US$)     

 - สิน้ปี 58 33.3 33.8 21 

- สิน้ปี 59 33.4 33.8 18 

ดอกเบีย้ RP 1 วนั (%)     

 - สิน้ปี 58 2.0 1.4 21 

- สิน้ปี 59 2.5 1.7 19 

ราคาทองค า (บาทตอ่บาททองค า) 

 - สิน้ปี 58 18,884 19,506 15 

- สิน้ปี 59 19,883 20,454 13 

อตัราเงนิเฟ้อ (%)     

 - ปี 58 n/a 0.5 21 

 

 

3. ตารางตวัเลขคาดการณ์ทีส่ าคญั  
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Yield Curve – พนัธบตัรรฐับาล 

ระยะเวลา Yield Curve (%) จ านวนผูต้อบ 

1 ปี 1.8 4 

5 ปี 2.7 4 

10 ปี 3.3 5 

30 ปี 4.0 3 

 

 
 
 
 

 

กลุม่ธุรกจิ 

ปี 2558 ปี 2559 

EPS Growth  
(%)  (คา่เฉลีย่) 

Dividend Yield 
(%)  (คา่เฉลีย่) 

EPS Growth (%)  
(คา่เฉลีย่) 

Dividend Yield 
(%)  (คา่เฉลีย่) 

ส ารวจ ณ 
12 มค.
58 

ส ารวจ ณ 
19 พค.

58 

ส ารวจ ณ 
12 มค.
58 

ส ารวจ ณ 
19 พค.

58 

ส ารวจ ณ 
12 มค.
58 

ส ารวจ ณ 
19 พค.

58 

ส ารวจ ณ 
12 มค.
58 

ส ารวจ ณ 
19 พค.

58 

ปิโตรเคม ี 18.18 88.12 4.05 3.69 7.94 14.24 4.21 4.17 

พลงังาน 5.54 72.66 3.82 3.48 7.90 13.14 4.21 3.90 

วสัดกุอ่สรา้ง 16.14 16.49 3.71 3.14 10.92 8.08 4.18 3.67 

สือ่สาร 15.82 16.04 4.80 4.89 18.12 12.33 5.22 5.71 

อาหาร 20.33 14.69 3.38 3.08 12.69 18.01 3.62 3.40 

ชิน้สว่นอเิล็กฯ 8.78 13.00 3.88 3.32 8.21 9.51 4.17 3.34 

อสงัหาฯ 12.96 6.66 3.83 4.30 11.29 10.81 4.25 4.83 

ธนาคาร 9.61 4.97 3.12 3.09 11.38 11.19 3.40 3.38 
 

 

 
 

สนิทรพัยล์งทนุ 
สดัสว่นการลงทนุ (%) 

ส ารวจ ณ 12 มค.58 ส ารวจ ณ 19 พค.58 

หุน้สามญัหรอืกองทนุหุน้ในประเทศ 46 42.5 

หุน้หรอืกองทนุหุน้ตา่งประเทศ 20.5 19.8 

ทองค าและโกลดฟิ์วเจอรส์ 6.5 6.7 

ตราสารหนีแ้ละกองทนุตราสารหนี ้ 14 17.6 

เงนิสดและเงนิฝาก 11 11.8 

อืน่ ๆ ไดแ้ก ่กองทนุอสงัหารมิทรัพย,์ กองทนุ 
Infrastructure, LTF, RMF, ตราสารอนุพันธ ์ฯลฯ 

2 1.6 

รวม 100 100 

 

5. ค าแนะน าในการกระจายการลงทุนในสนิทรพัยต์า่ง ๆ  ไดค้า่เฉลีย่ดงันี ้

 

4. คาดการณ์  EPS Growth (%) และ Dividend Yield (%) ปี 2558 และ ปี 2559 แยกตามกลุม่ธุรกจิ 
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- เลอืกลงทุนในหุน้ทีม่ปัีจจัยพืน้ฐานแข็งแกร่ง มเีงนิปันผลสม ่าเสมอ มกีระแสเงนิสดมั่นคง โดยทยอยซือ้
สะสมเมือ่ราคาปรับตัวลดลง  

- ตดิตามขอ้มูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ทัง้ดา้นการเมอืงและเศรษฐกจิในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึ
ศกึษาปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ที่จะเขา้ลงทุน โดยพจิารณาทัง้ผลประกอบการและธรรมาภบิาล  
วางแผนกอ่นลงทนุ มกีารกระจายความเสีย่งของพอรต์ลงทนุ 

 

 
 

 

หุน้เดน่ หุน้ที่นักวิเคราะห์แนะน าใหล้งทุนตรงกันหลายส านักวิจัย  

ไดแ้ก่  ADVANC, KBANK, KTB, SCC, THCOM  เป็นตน้  

    
 
 
 
 
 

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

 

หุน้แนะน า  (เรยีงตามล าดับตวัอกัษร) 

 

 

ค าแนะน าแกน่กัลงทุน 


