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สรุปผลสํารวจนักวิเคราะห คร้ังท่ี 3/2556 

     (แถลงขาว 25 ธค. 56)  
  

  
  

นักวิเคราะหนักวิเคราะหคาดการณดัชนีหุนสิ้นคาดการณดัชนีหุนสิ้นปป   5577  จะอยูที่จะอยูที่   11,,553434  จุดจุด     
 

สมาคมนักวิเคราะหการลงทุน ไดสํารวจความเห็นนักวิเคราะหเกี่ยวกับแนวโนมการลงทุน ป 2557   

โดยนางภรณี ทองเย็น อุปนายก เปดเผยวา นักวิเคราะหคาดการณดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ สิ้นป 57 จะอยู

ที ่เฉลี ่ย  1,534 จ ุด โดยปจจัย เสี ่ยงที ่น ักวิเคราะหใหน้ําหนักมากที ่สุด คือ ประเด็นทางการเมืองไทย 

รองลงมาคือ การชะลอ/เลิก QE ของสหรัฐ  ในขณะที่ประเด็นบวก ไดแก การคาดการณวาเศรษฐกิจโลกจะ

ฟนตัว และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะขยายตัวดีในป 57 

ทั้งนี้ นักวิเคราะหปรับลดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจป 56 และป 57 ลงเหลือเฉลี่ย 2.9% และ 

4.0% ตามลําดับ จากประมาณการครั้งกอน (สํารวจ ณ กค.56) ที่ 4.6% (ป 56) และ 4.8% (ป 57) 

ในขณะที่คาดวาอัตราการเติบโตของกําไรตอหุน (EPS Growth) ป 56 จะเติบโตเฉลี่ย 11.2% ซึ่งปรับ

ลดลงจากเดิมที่คาดไว 20% และป 57 จะเติบโตเฉล่ีย 13.1% ปรับเพิ่มขึ้นจากคาดการณเดิมที่ 11.6% 

 อนึ่ง  ราคาทองคําสิ ้นป 57 คาดวาจะอยูที ่ 18,362 บาทตอบาททองคํา ซึ่งปรับเพิ ่มขึ ้นจากการ

สํารวจครั ้งกอนที่ 17,658 บาทตอบาททองคํา นอกจากนี้ นักวิเคราะหยังประเมินวาในป 57 นักลงทุน

ตางชาติจะกลับมาซื้อสุทธิ 1.7 หมื่นลานบาท 

 

 มีสํานักวิจัยจากบริษัทหลักทรัพยแสดงความเห็น 19 แหง และบริษัทโกลดฟวเจอรส 2 แหง รวม 21 แหง 

ไดผลสํารวจดังนี้ 

 

 
 
 
 

ปจจัย บวก   (มีผูตอบรวม 21 แหง) ผูตอบ (%)       

1) เศรษฐกิจโลกจะฟนตัว (โดยเฉพาะสหรัฐ ยุโรปและจีน) 95 

2) ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในป 57 62 

3) เศรษฐกิจไทยในป 2557 จะขยายตัวดี (จากฐานในป 56 ที่ต่ํา และนําโดย

การสงออกที่จะดีขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศคูคาสําคัญ เชน 

สหรัฐ ยโุรป ญ่ีปุน) 

57 

 

 

ปจจัย ลบ   (มีผูตอบรวม 21 แหง) ผูตอบ (%)       

1) ความเสี่ยงทางการเมืองของไทย (โดยตองจับตาการเลือกตั้งและ

การชุมนุมที่ยืดเยื้อ ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจ) 
100                    

2) การชะลอ/เลิก QE ของสหรัฐ (คาดวาจะเกิดขึ้นในป 57) 95 

3) การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย (จากปจจัยทางการเมือง) 52 

 

 

1. สมมติฐานหลักที่นักวิเคราะหใชในการวิเคราะหเศรษฐกิจและการลงทุนชวงป 2557  
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จะยุตกิารใช QE ทั้งหมด 85,000 ลานดอลลาร ในชวงใด  
(มีผูตอบรวม 17 แหง) 

ผูตอบรวม (%) 

ป 57     -  มิถุนายน  5.9 

- กรกฎาคม 5.9 

- กันยายน 5.9 

- ตุลาคม 11.8 

- พฤศจกิายน 5.9 

- ธันวาคม 35.0 

ป 58     -  มกราคม 5.9 

- มิถุนายน 11.8 

-  ธันวาคม 11.8 

รวม 100 

 

 

 

 

 

 
 

 

ประเภทของนักลงทุน 
คาดการณการซื้อขายสุทธิ เฉลี่ย 

ป 57 

นักลงทุนตางชาติ  ซื้อสุทธิ   17,000 ลานบาท 

นักลงทุนสถาบันในประเทศ  ขายสุทธิ   -5,444 ลานบาท 

พอรตของบริษัทหลักทรพัย  ซื้อสุทธิ     5,571 ลานบาท 

รวม      17,127 ลานบาท 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. คาดการณการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ  สถาบันในประเทศ                       

และพอรตโบรกเกอร ในป 57  (มีผูตอบรวม 10 แหง) 

. 

 

2. คาดการณเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการ QE ของสหรัฐ 



3 / 4 

 
 

 

 

คาดการณสําคัญ คาเฉลี่ย 
จํานวนสํานกัวิจัยและ
โกลดฟวเจอรส ที่ตอบ 

 

สํารวจ ณ 
10 กค.56 

สํารวจ ณ 
20 ธค.56 

สํารวจ ณ 
10 กค.56 

สํารวจ ณ 
20 ธค.56 

SET Index   
   

ป 2557     

 - ณ สิ้นป 57 1,700 1,534 16 20 

- จุดสูงสุดชวงป 57   n/a 1,623 n/a 18 

- จุดต่ําสุดชวงป 57 n/a 1,271 n/a 18 

GDP Growth     

 - ป 56 4.6 2.9 20 21 

 - ป 57 4.8 4.0 15 21 

EPS Growth      

 - ป 56 20.0 11.2 15 18 

 - ป 57 11.6 13.1 15 18 

FOREX  (Bht:US$)     

- สิ้นป 57 30.6 32.5 17 17 

ดอกเบี้ย RP 1 วัน     

- สิ้นป 57 2.8 2.3 18 20 

ราคาทองคํา     

- สิ้นป 57 17,658 18,362 13 12 

 

 
 

สินทรัพยลงทุน 
สัดสวนการลงทุน (%) 

สํารวจ ณ 10 กค.56 สํารวจ ณ 20 ธค.56 

หุนสามัญหรือกองทุนหุนในประเทศ 32 36 

หุนหรือกองทุนหุนตางประเทศ 18 20 

ทองคําและโกลดฟวเจอรส 7 5 

ตราสารหนี้และกองทุนตราสารหนี ้ 18 23 

เงินสดและเงินฝาก 21 15 

อื่น ๆ ไดแก อสังหาริมทรัพย ตราสารอนุพันธ ฯลฯ 4 1 

รวม 100 100 

 

 

4. ตารางตัวเลขคาดการณที่สําคัญ ป 2556 และ ป 2557 
 

 

5. คําแนะนําในการกระจายการลงทุนในสินทรัพยตาง ๆ  ไดคาเฉลี่ยดังนี ้
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- เลือกลงทุนในหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี มีกระแสเงินสดและผลประกอบการมั่นคง มีอัตราผลตอบแทนเงินปน
ผลสูงสม่ําเสมอ มี PER ไมสูง และไดรับประโยชนจากโครงการของรัฐ  

- เนนหุนกลุมที่เก่ียวของกับการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกเปนหลัก และกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปใน
สินทรัพยตาง ๆ 

 

 

 

 

หุนเดน หุนที่นักวิเคราะหแนะนําใหลงทุนตรงกันหลายสํานักวิจัย  

ไดแก  CPF, PTTGC, TUF  เปนตน 

    

แหลงขอมูล...สมาคมนักวิเคราะหการลงทุน โทร. 02-229-2329, 02-229-2355-6 อีเมล jirawan@saa-thai.org 

 

หุนแนะนํา  (เรียงตามลําดับตัวอักษร) 

 

 

คําแนะนําแกนักลงทุน 


