
บทสรุป 
“สมาคมนักวิเคราะห์ คาดเศรษฐกิจฟ�� นตัว ผลประกอบการดี , มี Fund Flows

หนุน SET Index สิ�นป� 66 ไปที� 1,741”

     นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เป�ดเผยผลการสํารวจความเห็นสมาชิกนักวิเคราะห์และผู้
จัดการกองทุนรวม 26 สํานัก เกี�ยวกับมุมมองการลงทุนป� 2566 สรุปได้ดังนี�
     สมมติฐานหลัก มีการปรบัลดราคานํ�ามันดิบของป�นี�  จาก 98.79 เหรยีญสหรฐัต่อบารเ์รล มาเป�น 87.22 เหรยีญสหรฐัต่อ
บารเ์รลและคาดการณ์ การขยายตัวของ GDP ไทย ป� 66 ที�  3.60%
     ทิศทางการลงทุนในป� 2566 นี�  จะได้ผลบวกที�ชัดเจนมาจาก 3 ป�จจัยหลัก คือ เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมีผู้โหวตถึง
96.15% และผลประกอบการ บจ.ป� 66 มีผู้โหวต 80.77% ตามมาด้วย Fund Flows จากต่างประเทศสู่ตลาดหุ้นไทย มีผู้โหวต
76.92% และป�จจัยการเมืองในประเทศ มีผู้โหวต 73.08%
     ส่วนป�จจัยด้านลบ มาจาก ป�จจัยด้านเศรษฐกิจโลก มีผู้โหวตมากถึง 88.46% รองลงมาคือ การลดหรอืยุติมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปรมิาณ (QE) ของประเทศสําคัญทั�วโลก มีผู้โหวต 62.96% และ ตามติดมาด้วย ป�จจัยด้านการเมืองในต่างประเทศ มีผู้โหวต
53.85%
     ป�จจัยที�ควรจับตามองที�มีผลต่อการขับเคลื�อนตลาดในไตรมาสแรก ผู้ตอบส่วนใหญ่มองว่าการกลับมาเป�ดประเทศของจีน และ
การเลือกตั�งภายในประเทศ     
     ด้านการปรบัอัตราดอกเบี�ยนโยบายของ กนง. ในป� 2566 นักวิเคราะห์ทุกสํานักคาดว่ามีการปรบัขึ�น โดย 46.15% คาดว่าจะ
ปรบัขึ�น 0.50% รองลงมามี 42.31% มองว่าปรบัขึ�น 0.75% ส่วนที�เหลือมีผู้ตอบ 7.69% ที�มองว่าจะปรบัขึ�น 0.25% และมี
3.85% ที�มองว่าปรบัขึ�น 1% หรอืมากกว่า ตามลําดับ 
     ส่วนทางด้านคาดการณ์กําไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ป� 2566 ของตลาดเฉลี�ยที� 105.34 บาท เพิ�มขึ�นกว่าผลสํารวจครั �งก่อน ซึ�งอยู่
ที�  100.36 บาทต่อหุ้น และครั �งนี�คาดการณ์ EPS Growth ของป� 2566 อยู่ที�รอ้ยละ 7.06
     ทางด้าน คาดการณ์ SET Index ในช่วงไตรมาสแรกของป� 2566 ถูกคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มเพิ�มขึ�นจากสิ�นป� 2565 โดยจะ
ป�ดสิ�นไตรมาสแรกที� 1694 จุด และเมื�อมองตลอดป� จะแกว่งตัวในกรอบ 1554 ถึง 1773 จุด และคาดการณ์ว่าสิ�นป� 2566 จะป�ด
ที� 1741 จุด
     นักวิเคราะห์แนะนําให้กระจายพอรต์การลงทุน แบ่งเป�น
   · เงินสดและเงินฝากระยะสั�น                            12%
   · กองทุนตราสารหนี�                                         20.12%
   · หุ้นไทยหรอืกองทุนหุ้นไทย                              28.52%
   · หุ้นหรอืกองทุนหุ้นต่างประเทศ                        23.60%
   · กองทุนอสังหาฯหรอื REIT                              7.52%
   · ทองคําหรอืกองทุนทองคํา                               7.92%
   · อื�นๆ เช่น กองทุนรวมโครงสรา้งพื�นฐาน นํ�ามัน   0.32%
     โดยความเห็นต่อการลงทุนหุ้นต่างประเทศ / กองทุนหุ้นต่างประเทศ แนะนํากองทุนหุ้นจีน และเวียดนาม จากการเป�ด
กิจกรรมเศรษฐกิจกลับมาปกติอีกครั �ง
     สําหรบัในการลงทุนหุ้นไทยนั�น แนะนําให้เพิ�มนํ�าหนักการลงทุน ในหมวดธุรกิจ ค้าปลีก ธนาคาร การท่องเที�ยว ในขณะที�ให้ลด
นํ�าหนักการลงทุนใน หมวดธุรกิจป�โตรเคมี พลังงานและสาธารณูปโภค รวมถึงชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
     รายชื�อหุ้นที�นักวิเคราะห์แนะนําโดยมีจํานวนสํานักวิเคราะห์แนะนําตรงกันตั�งแต่ 4 สํานักขึ�นไป มีดังนี�  (เรยีงชื�อตามอักษรย่อ)
     1. ADVANC เป�นหุ้น Defensive ที�ได้ประโยชน์จากการฟ�� นตัวของภาคการท่องเที�ยว จ่ายเงินป�นผลสมํ�าเสมอราว 4% ต่อป�
และประมาณการณ์กําไรมี Upside จากการต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจการเงิน คือ Virtual Bank
     2. AOT มองว่าผลประกอบการจะพลิกเป�นกําไรหลังการท่องเที�ยวฟ�� นตัว
     3. BBL โดยมองว่าได้ประโยชน์จากการฟ�� นตัวทางเศรษฐกิจ และเป�นธนาคารที�ได้ประโยชน์สูงสุดจากการปรบัขึ�นดอกเบี�ยเงิน
กู้ภาคธุรกิจ
     4. COM7 ป�จจัยสนับสนุนจาก 1) ความเชื�อมั�นผู้บรโิภคไทยที�สูงขึ�น 2) การครอบครองมือถือ 5G ที�สูงขึ�น และ 3) เดินหน้า
ขยายสาขา 150 แห่งตามแผนต่อเนื� อง (ป� 2022 ขยายไปแล้ว 113 สาขา)
     5. CPALL ป�จจัยสนับสนุนจากการบรโิภคฟ�� นตัวต่อรบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเข้ามาของนักท่องเที�ยวต่างชาติ
หนุนการขยายตัวของ Same Store Sales Growth (SSSG)
     ท้ายที�สุด นักวิเคราะห์ยังได้เพิ�มเติมการแนะนําไปยังพรรคการเมืองเกี�ยวกับนโยบายที�จะมีผลบวกต่อภาวะเศรษฐกิจ คุ้มค่า
กับผลกระทบทางงบประมาณ โดยส่วนใหญ่กล่าวถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั�งในระยะสั�นและระยะยาว แยกเป�นการเรง่ลงทุน
ในโครงสรา้งพื�นฐาน และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ถัดมา นโยบายที�เพิ�มกําลังซื�อแก่ประชาชน เพื�อกระตุ้นการบรโิภค
ได้แก่ ปรบัขึ�นค่าแรงขั�นตํ�า ชะลอการเก็บภาษีหุ้น อีกทั�งพัฒนาฝ�มือแรงงาน / ระบบการศึกษาไทย และตามมาด้วย การช่วยเหลือ
ภาคธุรกิจ ได้แก่ นโยบายกระตุ้นการลงทุน สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ ขยายตลาดส่งออก
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