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สรปุผลส ารวจนกัวเิคราะห ์คร ัง้ที ่1/2556 

     (แถลงขา่ว 2 เม.ย. 56) 
  

  

นกัวเิคราะห์นกัวเิคราะห์คาดคาดปีปี   56 56 ดชันีดชันีหุ ้นหุ ้นทะลุ 1,700 จุดทะลุ 1,700 จุด     
อานสิงสโ์ครงการลงทุนภาครฐั 2 ล้านล้านบาทอานสิงสโ์ครงการลงทุนภาครฐั 2 ล้านล้านบาท   

 

สมาคมนักวเิคราะห์หลักทรัพย์ ไดส้ ารวจความเห็นนักวเิคราะห์เกี่ยวกับแนวโนม้การลงทุน ปี 2556   

โดยนายสมบัต ิ นราวุฒชิ ัย เลขาธกิาร เปิดเผยว่า นักวเิคราะห์คาดการณ์ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปีนี้จะมี

จุดสูงสุดที่เฉลี่ย 1,704 จุด และดัชนี ณ ปลายปี จะอยู่ที่เฉลี่ย 1,625 จุด  โดยปัจจัยบวกส าคัญมาจาก

โครงการลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐาน 2 ลา้นลา้นบาท, การประเมนิว่าผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบียน

จะขยายตัวสูงในปีนี้ และต่างชาตจิะเขา้ซือ้หุน้ไทยต่อเนื่อง  

ทัง้นี้ นักวเิคราะห์ประมาณการอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิปี 56 ที่เฉลี่ย 4.9%  ในขณะที่คาดว่า

อัตราการเตบิโตของก าไรต่อหุน้ (EPS Growth) ปี 56 จะเตบิโตเฉลี่ย 20.3%  ราคาทองค าส ิน้ปี 56 จะ

ปรับตัวลงมาอยู่ที่ 24,334 บาทต่อบาททองค า และคาดว่านักลงทุนต่างชาตแิละนักลงทุนสถาบันในประเทศ

รวมพอร์ตโบรกเกอร์จะซือ้สุทธใินชว่งปี 2556  รวมกว่า 3.7 หมื่นลา้นบาท 

นอกจากนี้ นักวเิคราะห์เห็นว่า ภาครัฐควรเร่งลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐานและเร่งรัดการเบกิจ่าย

งบประมาณ และลดภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา เพื่อกระตุน้การบรโิภคและก าลังซือ้ 

 

 มสี านักวจัิยจากบรษัิทหลักทรัพยแ์สดงความเห็นโดยรวม 17 แหง่ ไดผ้ลส ารวจดังนี ้
 

 
 

 
 

ปจัจยั บวก    ผูต้อบ (%)        

1) โครงการลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน 2 ลา้นลา้นบาทของไทย ชว่ยสรา้งความ

มัน่ใจศกัยภาพเศรษฐกจิไทยในอนาคต (ท าใหเ้กดิการสรา้งงาน การลงทนุ

และการบรโิภค หนุนให ้GDP ในอนาคตเตบิโตขึน้) 

94 

2) ผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบยีนจะขยายตวัสงูปี 56 (จากการบรโิภคใน

ประเทศทีแ่ข็งแกรง่ และการลงทนุทัง้ภาครัฐและเอกชน) 
88 

3) ตา่งชาตจิะเขา้มาซือ้หุน้ไทยในปี 56 อยา่งตอ่เนือ่ง (จากการทีธ่นาคารกลาง

ทั่วโลกอดัฉีดเงนิเขา้สูร่ะบบการเงนิโลกอยา่งตอ่เนือ่ง ท าใหส้ภาพคลอ่งใน

ระบบอยูใ่นระดับสงู) 

75 

 
 

ปจัจยั ลบ    ผูต้อบ (%)        

1) ความเสีย่งจากการที ่P/E หุน้ไทยโดยเฉลีย่เริม่แพง 81                                     

2) ปัญหาในยโูรโซน 75 

3) ความเสีย่งทางการเมอืงไทย (เชน่ พรบ.เงนิกู,้ การตรวจสอบ

นายกรัฐมนตร ีฯลฯ) 
69 

 
 

  

 

1. สมมตฐิานหลกัทีน่กัวเิคราะหใ์ชใ้นการวเิคราะหเ์ศรษฐกจิและการลงทุนปี 2556 (มผีูต้อบ 16 แหง่) 
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มาตรการ ผูต้อบ (%)        

ควรลดดอกเบีย้อกี 0.375-0.50% 19 

คงไวเ้ท่าเดมิ ที่ 2.75%  75                                      

ขึน้อกีเฉลี่ย 0.5% เป็น 3.25% 6 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

คาดวา่นักลงทนุตา่งชาตจิะ ซือ้สทุธ ิในชว่งปี 56 เฉลีย่  27,000 ลา้นบาท 

คาดวา่นักลงทนุสถาบนัในประเทศจะ ซือ้สทุธ ิในชว่งปี 56 เฉลีย่    8,125 ลา้นบาท 

คาดวา่พอรต์ของบรษัิทหลักทรัพยจ์ะ ซือ้สทุธ ิในชว่งปี 56 เฉลีย่    2,000 ลา้นบาท 

รวม 37,125 ลา้นบาท 

มาตรการ ผูต้อบ (%) 

ผลักดันและเร่งการลงทุนภาครัฐในโครงสรา้งพื้นฐานและเร่งรัดการเบกิจ่าย
งบประมาณตามแผนงาน 

38 

ลดการคอร์รัปชั่น 13 

อืน่ ๆ คือ ควบคุมดูแลอัตราแลกเปลี่ยนใหเ้หมาะสม, ลดภาษีเงนิไดน้ิติ
บุคคลลงจาก 20% เหลือ 16-17%                                       

13 

มาตรการ ผูต้อบ (%) 

ลดภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา (เพื่อกระตุน้การบรโิภคและเพิม่ก าลังซือ้) 38 

ลดภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล (เพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศ
เพื่อนบา้นและกระตุน้การลงทุน) 

19 

อืน่ ๆ ไดแ้ก่ ขึน้ภาษีน ้ามันดีเซล เป็นตน้ 31 

มาตรการ ผูต้อบ (%) 

ทบทวนและยกเลกิโครงการรับจ าน าขา้วและรับประกันราคายางพารา โดย
ปล่อยใหเ้ป็นตามกลไกตลาด   

13 

ช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs ที่ไดรั้บผลกระทบจากการขึน้ค่าแรงขัน้ต ่า 13 

2.1 มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิเพิม่เตมิ 

2.3 ดา้นภาษี 
2.4 มาตรการอืน่ ๆ 

  

3. คาดการณ์การซือ้ขายสุทธขิองนกัลงทุนตา่งประเทศ  สถาบนัในประเทศ                       

และพอรต์โบรกเกอร ์ในช่วงปี 56 

 

 

2. มาตรการทีภ่าครฐั (รวมถงึ ธปท.) ควรใชใ้นปี 56 เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์เศรษฐกจิไทย 

2.3 อตัราดอกเบีย้ (ช่วงนีถ้งึปี 56) 

2.2 ดา้นภาษี 
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คาดการณ์ส าคญั คา่เฉลีย่ 
จ านวนส านกัวจิยั       

ทีต่อบ 

 

ส ารวจ ณ 
12 ธค.55 

ส ารวจ ณ 
28 มคี.56 

ส ารวจ ณ 
12 ธค.55 

ส ารวจ ณ 
28 มคี.56 

SET Index 
  

   

ปี 2556     

 - ณ สิน้ปี 56 1,471 1,625 18 13 

- จดุสงูสดุชว่งปี 56   1,537 1,704 18 14 

- จดุต า่สดุชว่งปี 56  1,245 1,407 18 14 

GDP Growth     

 - ปี 56 4.6 4.9 21 16 

 - ปี 57 4.7 5.0 13 11 

EPS Growth      

 - ปี 56 15.2 20.3 20 14 

 - ปี 57 12.6 13.1 14 12 

Normalized EPS Growth      

 - ปี 56 17.7 21.4 13 9 

 - ปี 57 13.3 14.3 11 8 

FOREX  (Bht:US$)     

- สิน้ปี 56 30.7 29.5 21 16 

- สิน้ปี 57 30 29.7 13 11 

ดอกเบีย้ RP 1 วนั     

- สิน้ปี 56 2.6 2.7 21 16 

- สิน้ปี 57 2.8 2.9 13 11 

CPI เฉลีย่     

- ทัง้ปี 56 3.2 3.2 20 15 

- ทัง้ปี 57 3.2 3.2 12 11 

ราคาทองค า     

- สิน้ปี 56 26,732 24,334 11 8 

- สิน้ปี 57 27,031 24,188 8 8 

 

 

 

 

4. ตารางตวัเลขคาดการณ์ทีส่ าคญั ปี 2556 และ ปี 2557 
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กลุม่ธุรกจิ 

ปี 2556 ปี 2557 

EPS Growth  (%)  
(คา่เฉลีย่) 

Dividend Yield 
(%)  (คา่เฉลีย่) 

EPS Growth (%)  
(คา่เฉลีย่) 

Dividend Yield 
(%)  (คา่เฉลีย่) 

ส ารวจ ณ 
12 ธค.55 

ส ารวจ ณ 
28 มคี.56 

ส ารวจ  ณ 
12 ธค.55 

ส ารวจ ณ 
28 มคี.56 

ส ารวจ  ณ 
12 ธค.55 

ส ารวจ ณ 
28 มคี.56 

ส ารวจ  ณ 
12 ธค.55 

ส ารวจ ณ 
28 มคี.56 

วสัดกุอ่สรา้ง 32.17 37.41 4.24 3.66 15.44 20.92 4.05 4.12 

อสงัหาฯ 18.44 33.42 3.68 3.24 12.22 11.98 4.19 3.58 

ธนาคาร 18.37 24.84 3.18 2.81 14.18 14.35 3.49 3.13 

สือ่สาร 13.86 20.43 5.50 4.74 15.98 16.76 5.59 5.15 

พลงังาน 11.23 12.41 4.34 3.98 8.25 8.40 4.39 4.19 

ชิน้สว่นอเิล็กฯ 6.18 11.11 5.08 4.34 7.74 10.43 5.40 4.46 

ปิโตรเคม ี 14.11 9.34 4.06 4.04 11.9 9.35 4.33 4.36 

อาหาร 16.74 8.14 3.88 3.36 17.24 18.25 4.31 3.95 

 
 

 

  - ปี 2556  กลุม่ธรุกจิทีค่าดวา่จะมอีตัราการเตบิโตของก าไรตอ่หุน้สงูทีส่ดุสามอนัดับแรก คอื 

1. กลุม่วสัดกุอ่สรา้ง   คาดวา่จะเตบิโตเฉลีย่ที ่  37.41 %  

2. กลุม่อสงัหาฯ   เตบิโตเป็นอนัดับสองทีเ่ฉลีย่   33.42 %    

3. กลุม่ธนาคาร  เตบิโตเป็นอนัดับสามทีเ่ฉลีย่   24.84 % 

 

 - ปี 2557  กลุม่ธรุกจิทีค่าดวา่จะมอีตัราการเตบิโตของก าไรตอ่หุน้สงูทีส่ดุสามอนัดับแรก คอื 

1. กลุม่วสัดกุอ่สรา้ง   เตบิโตทีเ่ฉลีย่   20.92 % 

2. กลุม่อาหาร   คาดเตบิโตเฉลีย่   18.25 %    

3. กลุม่สือ่สาร  เตบิโตเป็นอนัดับสามทีเ่ฉลีย่   16.76 % 

 
 
 

  - ปี 2556   นักวเิคราะหป์ระเมนิอตัราผลตอบแทนเงนิปันผลของกลุม่ธรุกจิตา่ง ๆ โดยกลุ่มธุรกจิทีค่าดว่าจะมี

อตัราผลตอบแทนเงนิปันผลสงูทีส่ดุสามอนัดับแรก คอื   

1. กลุม่สือ่สาร   ประเมนิอตัราผลตอบแทนไวท้ี ่ 4.74 % 

2. กลุม่ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์  คาดไวท้ี ่ 4.34 % 

3. กลุม่ปิโตรเคม ี  คาดวา่อยูท่ี ่ 4.04 % 

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 
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  - ปี 2557   นักวเิคราะหป์ระเมนิอตัราผลตอบแทนเงนิปันผลของกลุม่ธรุกจิตา่ง ๆ โดยกลุ่มธุรกจิทีค่าดว่าจะมี

อตัราผลตอบแทนเงนิปันผลสงูทีส่ดุสามอนัดับแรก คอื   

1. กลุม่สือ่สาร   ประเมนิอตัราผลตอบแทนไวท้ี ่ 5.15 % 

2. กลุม่ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์  คาดไวท้ี ่ 4.46 % 

3. กลุม่ปิโตรเคม ี  คาดวา่อยูท่ี ่ 4.36 % 
 

 
 

สนิทรพัยล์งทนุ 
สดัสว่นการลงทนุ (%) 

ส ารวจ ณ 12 ธค.55 ส ารวจ ณ 28 มคี.56 

หุน้สามญัหรอืกองทนุหุน้ในประเทศ 45 40 

หุน้หรอืกองทนุหุน้ตา่งประเทศ 11 12 

ทองค าและโกลดฟิ์วเจอรส์ 11 10 

ตราสารหนีแ้ละกองทนุตราสารหนี ้ 17 22 

เงนิสดและเงนิฝาก 13 15 

อืน่ ๆ  3 1 

รวม 100 100 

 
 
 
 
 
 

- รอจังหวะตลาดปรับฐานลง เลือกลงทุนในหุน้ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง
สม า่เสมอ  ไดรั้บประโยชนจ์ากโครงการของรัฐ และองิการลงทนุ/การบรโิภคภายในประเทศเป็นหลัก  และ
ทยอยขายเมือ่ดัชนตีลาดปรับตัวขึน้ 

- ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานกอ่นตดัสนิใจลงทนุ โดยตดิตามขอ้มลูขา่วสารของทัง้ปัจจัยภายนอกประเทศและ
ปัจจัยภายในประเทศอยา่งใกลช้ดิ  เพือ่ปรับเปลีย่นกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ และหลกีเลีย่งหุน้
ทีม่กีารเก็งก าไร 

- ประเมนิความสามารถในการรับความเสีย่งของตนเอง กระจายความเสี่ยงในการลงทุน ไม่ใส่เงนิออม
ทัง้หมดในหุน้ 

- ไมห่วั่นไหวตามความผันผวนของตลาด  มวีนัิยในการลงทนุ และก าหนดจดุตัดขาดทนุใหช้ดัเจน   

 

 
 

 

หุน้เดน่ หุ ้นที่นกัว ิเคราะห์แนะน าให้ลงทุนตรงกนัหลายส านกัว ิจยั  

ได้แก่  BBL, CK, INTUCH, KBANK, SIRI  เป็นต้น  

  

หุน้เต็ม
มลูคา่/   
เกนิมลูคา่ 

หุ้นที่นกัว ิเคราะห์จ านวนหนึ่งเห็นว่าราคาเต็มมูลค่า หรือเกินมูลค่า

แล้ว ได้แก่ หุ ้นในหมวดธุรกิจพาณิชย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  และธุรกิจเหล็ก เป็นต้น หมวดละ 1 บริษทั  

  

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

