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สรปุผลส ารวจนกัวเิคราะห ์คร ัง้ที ่2/2556 

     (แถลงขา่ว 10 กค. 56) 
  

  

นกัวเิคราะห์นกัวเิคราะห์ปรบัคาดการณ์ดชันีหุ ้นสิน้ปรบัคาดการณ์ดชันีหุ ้นสิน้ ปีปี   56 56 เป็นเป็น  1,1,569569  จุดจุด    
 

สมาคมนักวเิคราะห์หลักทรัพย์ ไดส้ ารวจความเห็นนักวเิคราะห์เกี่ยวกับแนวโนม้การลงทุน ครึง่หลังปี 

2556   โดยนายสมบัต ิ นราวุฒชิัย เลขาธกิาร เปิดเผยว่า ความวติกเรื่องเศรษฐกจิจีน และการเตรียมลด

และเลกิ QE ของสหรัฐ ส่งผลใหนั้กวเิคราะห์ปรับลดคาดการณ์ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ ปลายปี 56 เฉลี่ย

เหลือ 1,569 จุด  ส่วนทางดา้นปัจจัยบวกส าคัญมาจากการประเมนิว่าผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบียน

ยังจะขยายตัวดี การฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก และการขยายตัวของเศรษฐกจิไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  

ทัง้นี้ นักวเิคราะห์ประมาณการอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิปี 56 ที่เฉลี่ย 4.6%  ในขณะที่คาดว่า

อัตราการเตบิโตของก าไรต่อหุน้ (EPS Growth) ปี 56 จะเตบิโตเฉลี่ย 20.0%  ราคาทองค าส ิน้ปี 56 จะ

ปรับตัวลงมาอยู่ที่ 18,157 บาทต่อบาททองค า และคาดว่านักลงทุนต่างชาตแิละนักลงทุนสถาบันในประเทศ

จะซือ้สุทธใินชว่งครึง่ปีหลังของปี 2556  รวมกว่า 2 หมื่นลา้นบาท 

 

 มสี านักวจัิยจากบรษัิทหลักทรัพยแ์สดงความเห็น 19 แห่ง และบรษัิทโกลดฟิ์วเจอรส์ 2 แห่ง รวม 21 แห่ง 

ไดผ้ลส ารวจดังนี ้

 
 

 

 

จะเริม่ลดวงเงนิ QE ในชว่ง   (มผีูต้อบรวม 18 แหง่) ผูต้อบ (%)        

กันยายน 56 50 

ตลุาคม 56 28 

ธันวาคม 56 11 

มกราคม 57 11 

จ านวนเงนิเร ิม่ลดคร ัง้แรกจาก 85,000 ลา้นดอลลาร ์เหลอื (เฉลีย่) 62,813 ลา้นดอลลาร ์

 

จะยตุกิารใช ้QE ท ัง้หมด 85,000 ลา้นดอลลาร ์ในชว่งใด  

(มผีูต้อบรวม 17 แหง่) 
ผูต้อบรวม (%) 

ปี 57     -  มนีาคม  6 

- มถินุายน 53 

- มถินุายน – กนัยายน 6 

- ครึง่หลงัของปี 6 

- กรกฎาคม 6 

- ธนัวาคม 12 

- ไมร่ะบุชว่งเดอืน 6 

ปี 58     -  กรกฎาคม 6 

รวม 100 

 

  

 

1. คาดการณ์เกีย่วกบัการชะลอและเตรยีมยกเลกิมาตรการ QE ของสหรฐั 



2 / 5 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ปจัจยั บวก   (มผีูต้อบรวม 19 แหง่) ผูต้อบ (%)        

1) ผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบยีนจะขยายตวัด ี 74 

2) มสีองปัจจัยคอื เศรษฐกจิโลกจะฟ้ืนตัว (โดยเฉพาะสหรัฐฯ) และ เศรษฐกจิ

ไทยยงัขยายตวัดใีนปี 56-57 (จากโครงการลงทุนของภาครัฐ) 
ปัจจัยละ 68 

3) ตา่งชาตจิะกลับมาซือ้หุน้ไทย 58 

 
 

ปจัจยั ลบ   (มผีูต้อบรวม 20 แหง่) ผูต้อบ (%)        

1) ปัญหาเศรษฐกจิของจนี (เนื่องจากจีนเป็นประเทศคู่คา้ส าคัญของ

ไทย) 
89                                     

2) การชะลอ/เลกิ QE ของสหรัฐ (คาดกระทบมากในระยะสัน้) 85 

3) ความเสีย่งทางการเมอืงไทย (เชน่ พรบ.กูเ้งนิ 2 ลา้นลา้นบาท, การ

แกไ้ขรัฐธรรมนูญ, การคอรรั์ปชัน่ในโครงการจ าน าขา้ว, ปัญหาจาก

นโยบายประชานยิม ฯลฯ) 

79 

 

 
 
 
 
 

ประเภทของนกัลงทนุ 
คาดการณ์การซือ้ขายสทุธ ิเฉลีย่ 

กค.- ธค.56 ปี 57 

นักลงทนุตา่งชาต ิ ซือ้สทุธ ิ    5,636 ลา้นบาท ซือ้สทุธ ิ  24,200 ลา้นบาท 

นักลงทนุสถาบนัในประเทศ  ซือ้สทุธ ิ   17,000 ลา้นบาท ซือ้สทุธ ิ  31,000 ลา้นบาท 

พอรต์ของบรษัิทหลกัทรัพย ์ ขายสทุธ ิ (3,389) ลา้นบาท ซือ้สทุธ ิ    2,444 ลา้นบาท 

รวม        19,247 ลา้นบาท      57,644 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 

  

3. คาดการณ์การซือ้ขายสุทธขิองนกัลงทุนตา่งประเทศ  สถาบนัในประเทศ                       

และพอรต์โบรกเกอร ์ในช่วงเดอืน ก.ค.- ธ.ค.56 และปี 57    

. 

 

 

2. สมมตฐิานหลกัทีน่กัวเิคราะหใ์ชใ้นการวเิคราะหเ์ศรษฐกจิและการลงทุน 
ช่วงครึง่หลงัปี 2556 – ปี 2557  
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คาดการณ์ส าคญั คา่เฉลีย่ 
จ านวนส านกัวจิยั       

ทีต่อบ 

 

ส ารวจ ณ 
28 มคี.56 

ส ารวจ ณ 
10 กค.56 

ส ารวจ ณ 
28 มคี.56 

ส ารวจ ณ 
10 กค.56 

SET Index 
  

   

ปี 2556     

 - ณ สิน้ปี 56 1,625 1,569 13 19 

- จดุสงูสดุชว่งปี 56   1,704  14 18 

- จดุต า่สดุชว่งปี 56  1,407  14 18 

ปี 2557     

 - ณ สิน้ปี 57 n/a 1,700 n/a 16 

GDP Growth     

 - ปี 56 4.9 4.6 16 20 

 - ปี 57 5.0 4.8 11 15 

EPS Growth      

 - ปี 56 20.3 20.0 14 15 

 - ปี 57 13.1 11.6 12 15 

Normalized EPS Growth      

 - ปี 56 21.4 21.6 9 12 

 - ปี 57 14.3 13.9 8 12 

FOREX  (Bht:US$)     

- สิน้ปี 56 29.5 30.5 16 20 

- สิน้ปี 57 29.7 30.6 11 17 

ดอกเบีย้ RP 1 วนั     

- สิน้ปี 56 2.7 2.5 16 20 

- สิน้ปี 57 2.9 2.8 11 18 

CPI เฉลีย่     

- ทัง้ปี 56 3.2 2.8 15 19 

- ทัง้ปี 57 3.2 3.0 11 18 

ราคาทองค า     

- สิน้ปี 56 24,334 18,157 8 14 

- สิน้ปี 57 24,188 17,658 8 13 

 

4. ตารางตวัเลขคาดการณ์ทีส่ าคญั ปี 2556 และ ปี 2557 
 

1,626              
(ก.ค.-ธ.ค.56) 

1,329      
(ก.ค.-ธ.ค.56) 
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กลุม่ธุรกจิ 

ปี 2556 ปี 2557 

EPS Growth  (%)  
(คา่เฉลีย่) 

Dividend Yield 
(%)  (คา่เฉลีย่) 

EPS Growth (%)  
(คา่เฉลีย่) 

Dividend Yield 
(%)  (คา่เฉลีย่) 

ส ารวจ ณ 
28 มคี.56 

ส ารวจ ณ 
10 กค.56 

ส ารวจ  ณ 
28 มคี.56 

ส ารวจ ณ 
10 กค.56 

ส ารวจ  ณ 
28 มคี.56 

ส ารวจ ณ 
10 กค.56 

ส ารวจ  ณ 
28 มคี.56 

ส ารวจ ณ 
10 กค.56 

พลงังาน 12.41 10.79 3.98 4.28 8.40 7.06 4.19 4.37 

ปิโตรเคม ี 9.34 9.76 4.04 4.85 9.35 7.83 4.36 4.73 

ธนาคาร 24.84 25.17 2.81 3.21 14.35 13.40 3.13 3.56 

สือ่สาร 20.43 24.09 4.74 5.67 16.76 20.11 5.15 4.84 

วสัดกุอ่สรา้ง 37.41 37.09 3.66 4.08 20.92 17.50 4.12 4.14 

อสงัหาฯ 33.42 35.63 3.24 4.83 11.98 9.46 3.58 4.16 

ชิน้สว่นอเิล็กฯ 11.11 15.91 4.34 5.82 10.43 5.58 4.46 5.49 

อาหาร 8.14 6.66 3.36 4.58 18.25 26.54 3.95 4.26 

 
 

 

  - ปี 2556  กลุม่ธรุกจิทีค่าดวา่จะมอีตัราการเตบิโตของก าไรตอ่หุน้สงูทีส่ดุสามอนัดับแรก คอื 

1. กลุม่วสัดกุอ่สรา้ง   คาดวา่จะเตบิโตเฉลีย่ที ่  37.09 %  

2. กลุม่อสงัหาฯ   เตบิโตเป็นอนัดับสองทีเ่ฉลีย่   35.63 %    

3. กลุม่ธนาคาร  เตบิโตเป็นอนัดับสามทีเ่ฉลีย่   25.17 % 

 

 - ปี 2557  กลุม่ธรุกจิทีค่าดวา่จะมอีตัราการเตบิโตของก าไรตอ่หุน้สงูทีส่ดุสามอนัดับแรก คอื 

1. กลุม่อาหาร   คาดเตบิโตเฉลีย่   26.54 %    

2. กลุม่สือ่สาร  เตบิโตเป็นอนัดับสามทีเ่ฉลีย่   20.11 % 

3. กลุม่วสัดกุอ่สรา้ง   เตบิโตทีเ่ฉลีย่   17.50 % 

 
 
 

  - ปี 2556   นักวเิคราะหป์ระเมนิอตัราผลตอบแทนเงนิปันผลของกลุม่ธรุกจิตา่ง ๆ โดยกลุ่มธุรกจิทีค่าดว่าจะมี

อตัราผลตอบแทนเงนิปันผลสงูทีส่ดุสามอนัดับแรก คอื   

1. กลุม่ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์  คาดไวท้ี ่ 5.82 % 

2. กลุม่สือ่สาร   ประเมนิอตัราผลตอบแทนไวท้ี ่ 5.67 % 

3. กลุม่ปิโตรเคม ีและอสงัหาฯ คาดวา่อยูท่ี ่ 4.85 % และ 4.83 % ตามล าดับ 

อตัราการเตบิโตของก าไรตอ่หุน้ (EPS Growth) ของกลุม่ธุรกจิส าคญั ในปี 2556 และ ปี 2557 

อตัราผลตอบแทนเงนิปนัผล (Dividend Yield)  ของกลุม่ธุรกจิส าคญั ในปี 2556 และปี 2557 
 

 

5. คาดการณ์  EPS Growth (%) และ Dividend Yield (%) ปี 2556 และ ปี 2557 แยกตามกลุม่ธุรกจิ 

(เฉพาะบล.) 
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  - ปี 2557   นักวเิคราะหป์ระเมนิอตัราผลตอบแทนเงนิปันผลของกลุม่ธรุกจิตา่ง ๆ โดยกลุ่มธุรกจิทีค่าดว่าจะมี

อตัราผลตอบแทนเงนิปันผลสงูทีส่ดุสามอนัดับแรก คอื   

1. กลุม่ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์  คาดไวท้ี ่ 5.49 % 

2. กลุม่สือ่สาร   ประเมนิอตัราผลตอบแทนไวท้ี ่ 4.84 % 

3. กลุม่ปิโตรเคม ี  คาดวา่อยูท่ี ่ 4.73 % 
 

 
 

สนิทรพัยล์งทนุ 
สดัสว่นการลงทนุ (%) 

ส ารวจ ณ 28 มคี.56 ส ารวจ ณ 10 กค.56 

หุน้สามญัหรอืกองทนุหุน้ในประเทศ 40 32 

หุน้หรอืกองทนุหุน้ตา่งประเทศ 12 18 

ทองค าและโกลดฟิ์วเจอรส์ 10 7 

ตราสารหนีแ้ละกองทนุตราสารหนี ้ 22 18 

เงนิสดและเงนิฝาก 15 21 

อืน่ ๆ ไดแ้ก ่กองทนุอสงัหาฯ สนิคา้
โภคภณัฑ ์ฯลฯ 

1 4 

รวม 100 100 

 
 
 
 
 
 

- ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานกอ่นตดัสนิใจลงทนุ พจิารณาโอกาสและความเสีย่งอยา่งรอบคอบ ตดิตามขา่วสาร
ของทัง้ปัจจัยภายนอกประเทศและปัจจัยภายในประเทศอยา่งใกลช้ดิและตอ่เนือ่ง  เพือ่ปรับเปลีย่นกลยทุธ์
ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์  

- รอจังหวะตลาดออ่นตัว เลอืกลงทุนในหุน้ทีม่ปัีจจัยพืน้ฐานด ีมอีัตราผลตอบแทนเงนิปันผลสูงสม ่าเสมอ  
ไดรั้บประโยชน์จากโครงการของรัฐ และม ีPER ไม่สงู โดยทยอยสะสมแบบค่อยเป็นค่อยไป และทยอย
ขายเมือ่ดัชนตีลาดปรับตัวขึน้ 

- ใชค้วามระมดัระวังใหม้าก เนือ่งจากตลาดมคีวามผันผวนจากปัจจัยภายนอกประเทศ 

- ไมห่วั่นไหวตามความผันผวนของตลาด  มวีนัิยในการลงทนุ และก าหนดจดุตัดขาดทนุใหช้ดัเจน   

 

 
 

 

หุน้เดน่ หุ ้นที่นกัว ิเคราะห์แนะน าให้ลงทุนตรงกนัหลายส านกัว ิจยั  

ได้แก่  AOT, INTUCH, KBANK, KTB, PTTEP  เป็นต้น  

  

หุน้เต็ม
มลูคา่/   
เกนิมลูคา่ 

หุ้นที่นกัว ิเคราะห์จ านวนหนึ่งเห็นว่าราคาเต็มมูลค่า หรือเกินมูลค่า

แล้ว ได้แก่ หุ ้นในหมวดพลงังานรายหนึ่ง  และ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารรายหนึ่ง  เป็นต้น  

  

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

 

6. ค าแนะน าในการกระจายการลงทุนในสนิทรพัยต์า่ง ๆ  ไดค้า่เฉลีย่ดงันี ้

 

หุน้แนะน า  (เรยีงตามล าดับตวัอกัษร) 

 

 

ค าแนะน าแกน่กัลงทุน 

mailto:jirawan@saa-thai.org

