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กระทิงจริงหรือ

รูปแบบของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

หุ้นไทย แพงไปหรือยัง

กลยุทธ์การลงทุน

ความเสี่ยง

หุ้นไทย ไม่ไร้เสน่ห์
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หุ้นไทยปีนี้จะปรับขึ้นไปได้แค่ไหน”
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เปิดศักราชปีจอมา คาถามหลักหนีไม่พ้น 

“หุ้นไทยปีนี้จะปรับขึ้นไปได้แค่ไหน” ที่มาที่ไปก็คือ 

นับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทย

ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องและทา All Time High ไปแล้ว 

ทาให้นักลงทุนมองโลกในแง่ดีว่าหุ้นไทยเข้าสู่ 

“ยุคกระทิง” อย่างแท้จริง พร้อมๆ กับประเมิน

เศรษฐกิจจะขยายตัวอย่างน่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม 

โลกการลงทุนไม่มีอะไรแน่นอนและมีโอกาสผันผวน

และเกิดความเสี่ยงได้ตลอดเวลา ดังนั้น วิธีการป้องกัน

ก็คือการติดตามข้อมูลข่าวสารและระมัดระวังตลอด

เวลา

ธนาคารโลก (World Bank) ประเมินการขยายตัว

ของเศรษฐกิจโลกในปี 2561 ที่ระดับ 3.1% จากเดิมที่

คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 2.9% โดยรายงาน 

Global Economic Prospects 2018 ระบุว่าการฟื้นตัว

ตามวัฏจักรของเศรษฐกิจทั่วโลก กาลังเกิดขึ้นเป็น 

วงกว้าง โดยได้ปัจจัยหนุนจากการปรับตัวขึ้นของการ

ค้าและการลงทุน ภาวะด้านการเงินอยู่ในขั้นที่ดี 

นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในหลายประเทศทั่วโลก 

ความเชื่อมั่นที่ปรับตัวดีขึ้น และการลดลงของผล 

กระทบที่เกิดขึ้นจากการทรุดตัวของราคาสินค้า

โภคภัณฑ์

ธนาคารโลก ประเมินเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก 

ว่ายังคงขยายตัวต่อไป โดยปีนี้จะเติบโตระดับ 6.2% 

จากการขยายตัวด้านการลงทุน การบริโภค และการ 

ส่งออกที่กลับมาโดดเด่น ส่วนเศรษฐกิจไทยปีนี้คาดว่า

จะขยายตัวได้ในระดับ 3.6% จากภาคการส่งออก 

และการท่องเที่ยวที่จะเติบโตอย่างแข็งแรง

ตอกย้ากับการประเมินการเติบโตเศรษฐกิจไทย 

โดยสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า

เศรษฐกิจไทยกาลังฟื้นตัวอย่างชัดเจน เห็นได้จาก

บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทย การปรับขึ้นของ

ดัชนีหุ้น รวมถึงมุมมองนักลงทุนต่างชาติเริ่มให้ความ

สนใจตลาดหุ้นฝั่งอาเซียนมากขึ้น

ธนาคารโลก ประเมินเศรษฐกิจโลก
ในปี 2561 ที่ระดับ 3.1% จากการ
ปรับตัวขึ้นของการค้าและการลงทุน 
ภาวะด้านการเงินอยู่ในขั้นที่ดี 
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย 
ความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้น”
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 “เศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ระดับ 4% 

จากเม็ดเงินการลงทุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐ 

โดยเฉพาะการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(อีอีซี) ตอนนี้รอเพียงความชัดเจนของกฎหมาย 

ประกอบกับการส่งออกยังคงเป็นหัวใจสาคัญที่จะ 

ผลักดันเศรษฐกิจ”

ด้านอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง เพิ่มเติมว่าช่วงที่ผ่านมาการลงทุนภาคเอกชน

ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่า แต่ปีนี้จะเป็นเครื่องยนต์

สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สอดคล้องกับ

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สภาพัฒน์) มองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้

ขยายตัว 3.6 – 4.6% โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญ 

ต่อเนื่องจากในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 

1. การขยายตวัในเกณฑ์ดีของเศรษฐกิจโลก
2. แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐท่ีมี

แนวโน้มเร่งตวัข้ึนตามความคบืหน้าของโครงการ
ลงทุนท่ีส�าคัญและการเพิ่มข้ึนของกรอบงบ
ประมาณด้านการลงทุน

ธนาคารโลก ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวได้ในระดับ 3.6% 
จากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่จะเติบโตอย่างแข็งแรง”

3. การปรับตัวดีข้ึนของการลงทุนภาค
เอกชน

4. แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง
ของสาขาเศรษฐกิจส�าคัญๆ 

5. การปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึนของการ 
จ้างงานและฐานรายได้ของประชาชนในระบบ
เศรษฐกิจ

6. มูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัว 5% 
การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวม 
ขยายตัว 3.1% และ 5.5% ตามล�าดับ

ด้านดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) มีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย 

จะฟื้นตัวขึ้น “แบงก์ชาติคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยาย

ตัวได้ 3.9% จากส่งออกที่ขยายตัวโดดเด่นจาก

เศรษฐกิจทุกประเทศอุตสาหกรรมขยายตัวดีขึ้น ขณะ

เดียวกันภาคการท่องเที่ยวยังคงเติบโตต่อไป”
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รูปแบบของการฟื้นตัว

ทางเศรษฐกิจ
นักเศรษฐศาสตร์หลายคน ต่างแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แตกต่าง

กันไป รูปแบบที่มีการพูดถึงกันเยอะก็คือการฟื้นตัวแบบตัว U หรือการค่อยๆ ฟื้นตัวจากจุดต่าสุด ขณะที่

บางคนบอกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นเป็นรูปตัว W หรือขยับขึ้นแล้วตกลงไปอีกครั้ง แต่รูปแบบการฟื้นตัวทาง

เศรษฐกิจหลักๆ นั้นมีมากกว่านี้

รูปแบบตัว U
เป็นรูปแบบที่มีคนพูดถึงไว้มากที่สุด โดยรูปแบบเศรษฐกิจจะค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ใช้เวลา 2 – 3 

ปีกว่าจะกลับฟื้นตัวอย่างชัดเจน รูปแบบนี้จึงเป็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแบบแอ่งก้นกระทะ คือค่อยๆ 

ฟื้นตัวจากจุดต่าสุดแบบค่อยเป็นค่อยไป และใช้เวลานานกว่าจะกลับไปสู่จุดก่อนเกิดวิกฤติ

รูปแบบตัว V
รูปแบบนี้ คือการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว การที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวเป็นรูปตัว V หรือไม่นั้น 

สังเกตได้ง่ายจากการตกลงไปของตัวเลขทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตเศรษฐกิจ ผลผลิต

อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วเช่นกัน

รูปแบบตัว W
เป็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก่อนที่เศรษฐกิจจะตกลงไปอีกครั้ง การสังเกตก็คือ เศรษฐกิจมีการตกต่า

ลงไปอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะมีการฟื้นตัวกลับคืนมาอย่างรวดเร็วเช่นกัน แต่การฟื้นตัวนั้นก็ไม่ยั่งยืน 
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กระทิงจริงหรือ

ตลาดหุ้นไทยเปิดซื้อขาย 3 วันแรกก็ทา All Time 

High และปรับขึ้นต่อเนื่อง จนทาให้นักลงทุนและ 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประเมินว่าเป็นช่วงภาวะกระทิง

อย่างแท้จริง “หุ้นไทยเป็นขาขึ้นจริงๆ เพราะได้ทา 

All Time High แล้ว ถ้าดูปัจจัยทางเทคนิคถือว่าเป็น 

Bullish” อาภาภรณ์ แสวงพรรค ผู้อานวยการบริหาร 

ฝ่ายวิจัย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ (ประเทศไทย) บอก

ภาพรวมตลาดหุ้นไทยปีนี้ถูกมองว่ามีแรงส่งต่อ

มาจากไตรมาสสุดท้ายปีที่ผ่านมา นั่นคือจะมีโมเมนตั้ม

เป็นบวกจากปัจจัยที่สนับสนุนแบบเต็มที่ โดยเครื่องจักร

ที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวมีเกือบทุกตัวและ

เดินเครื่องกันแบบเต็มสูบ 

“จากปัจจัยสนับสนุนเกือบทุกด้านเปรียบได้กับ

เครื่องยนต์ที่ส่งกาลังขับเคลื่อนแบบเต็มสูบ การใช้

นโยบายการคลังกระตุ้นทั้งการบริโภคและการลงทุน 

ในปีนี้ส่งผลดีต่อตลาดหุ้น เพราะนอกจากจะมีกฎหมาย

ใหม่ พ.ร.บ. พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

จนทาให้เศรษฐกิจตกลงไปอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นมา ในเชิงของตลาดหุ้นแล้วภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ 

มีโอกาสที่จะทาให้เกิดภาวะตลาดหมี หรือภาวะตลาดหุ้นซบเซาแบบยาวนานได้มาก

รูปแบบที่คล้ายๆ กับตัว W หรือมักรู้จักกันดี Double dip recession ก็มีการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้

แต่จะระบุลงไปชัดเจนกว่า โดยเมื่อเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวขึ้นมาเพียง 1 – 2 ไตรมาสติดต่อกัน แล้วกลับ 

ลงไปติดลบอีก ในลักษณะนี้เรียกว่า Double dip เนื่องจากการฟื้นตัวจะไม่มีความยั่งยืน

รูปแบบตัว L
รูปแบบนี้คือ รูปแบบที่คนกลัวกันมากที่สุด เพราะจากลักษณะของตัวอักษรก็จะเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้ว

ว่าเป็นรูปแบบของการตกลงไปของดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แต่การฟื้นตัวนั้นจะใช้เวลานาน

มากกว่าจะกลับมาได้
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(อีอีซี) ดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนแล้ว ยังมีแรงส่ง 

จากเศรษฐกิจโลกและไทยที่แข็งแกร่ง การใช้กาลัง 

การผลิตเพิ่มขึ้น ทาให้ภาวะเงินฝืดหมดไป ราคาสินค้า

และบริการที่ปรับตัวขึ้นจะส่งผลดีต่อการลงทุน”

อิสระ อรดีดลเชษฐ์ ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การ

ลงทุน สายงานวิจัย บล.ไทยพาณิชย์ ให้ความเห็น

พรเทพ ชูพันธุ์ ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์

การลงทุน สายงานวิจัย บล.ไทยพาณิชย์ประเมินว่า

อัตราการเติบโตของกาไรต่อหุ้น (EPS Growth) บริษัท

จดทะเบียนปีนี้ที่ระดับ 9 – 12% หรือประมาณเกือบ 2 

เท่าของอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ “คาดว่าการ

เติบโตของการลงทุนภาครัฐจะช่วยสนับสนุนให้ PE 

Valuation อยู่ที่ระดับพรีเมี่ยมต่อไปในอนาคต”

สอดคล้องกับอาภาภรณ์ ประเมินว่าอัตราการ

เติบโตของกาไรต่อหุ้นที่ระดับ 10% (หรือ 108.8 บาท

ต่อหุ้น) เนื่องจากการปรับขึ้นของราคาน้ามัน เพราะ

สัดส่วนตลาดหุ้นไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

พลังงาน 

“ถ้าราคาน้ามันปรับขึ้น ธุรกิจพลังงานจะมีกาไร

จากสต๊อกน้ามันและค่าการกลั่นปรับเพิ่มขึ้น ทาให้กาไร

โดยรวมของตลาดหุ้นไทยเติบโตเป็นเลขสองหลักได้”

ประเด็นที่น่าจับตาก็คือ ความหวังการเลือกตั้งใน

ช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า ซึ่งอาภาภรณ์ทาการสารวจ

นักลงทุน โดยตั้งคาถามว่าถ้ามีการเลือกตั้งและเมื่อ

รัฐบาลผสมไม่สามารถตกลงกันได้จะให้หัวหน้า

พรรคการเมืองไหนเป็นนายกรัฐมนตรี จึงตัดสินใจเชิญ

คนนอกขึ้นดารงตาแหน่ง และยังเป็นพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา จะรับได้หรือไม่ ผลปรากฏว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามกว่า 70% รับได้ ขอเพียงให้มีการเลือก

ตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

ส่วนประเด็นอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจุบันเงินดอลล่าร์

สหรัฐฯอ่อนค่าลงทาให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้มี 

เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศบางส่วนไหลเข้ามา 

เก็งกาไรในตลาดหุ้น เพื่อหวังผลตอบแทนราคาหุ้นที่

ปรับขึ้น (Capital Gain) และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ภาพรวมตลาดหุ้นไทยปี 2561 มีแรงส่งต่อมาจากไตรมาสสุดท้ายปีที่ผ่านมา 
คือมีโมเมนตั้มเป็นบวกจากปัจจัยที่สนับสนุนแบบเต็มที่ โดยเครื่องจักรที่สนับสนุน
ให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวมีเกือบทุกตัวและเดินเครื่องกันแบบเต็มสูบ”
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และที่ลืมไม่ได้นั่นคือ อีกไม่กี่สัปดาห์จะเริ่ม

ประกาศงบการเงินปี 2560 ขึ้นเครื่องหมาย XD 

(Excluding Dividend คือวันที่นักลงทุนซื้อหุ้นของ

บริษัทดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) และจ่าย

เงินปันผล ทาให้มีนักลงทุนบางส่วนลงทุนหุ้นเพื่อดัก

ปันผล 

“ปัจจัยสาคัญเหล่านี้ส่งผลเชิงบวกต่อตลาดหุ้น

ไทย” อาภาภรณ์ ประเมิน

ขณะที่ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บล.ทิสโก้ ให้ความเห็นว่าถึงแม้ตลาดหุ้นไทย

กาลังอยู่ในภาวะกระทิง “แต่เป็นช่วงปลายๆ ของตลาด

กระทิงแล้ว” โดยปัจจัยที่ทาให้ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้น 

ทั่วโลกตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มาจากสภาพคล่องและ

อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่า 

“คาถามที่ตามมาคือ จากนี้ไปปัจจัยบวกทั้งสองนี้

จะยังสนับสนุนตลาดหุ้นอีกมากน้อยแค่ไหน ซึ่งปีนี้ 

คาดว่าสภาพคล่องน่าจะอยู่ระดับสูงสุด (Peak) แต่ 

ปีหน้าจะเริ่มเห็นการปรับลดลง เพราะสหรัฐอเมริกา

เริ่มดึงเงินออกจากระบบมากขึ้น เช่นเดียวกับประเทศ

กลุ่มยูโรและญี่ปุ่นจะเริ่มดึงเงินออกจากระบบตั้งแต่ 

ปีหน้าเป็นต้นไป เพราะเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

จึงไม่จาเป็นต้องอัดฉีดเงินอีกต่อไป” ไพบูลย์ อธิบาย

ขณะที่อัตราดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้น นาโดยธนาคาร

กลางสหรัฐอเมริกา (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นโยบายแล้ว และตอนนี้ประเทศเกิดใหม่เริ่มทยอยปรับ

ขึ้นอัตราดอกเบี้ย และปีหน้าประเทศกลุ่มยูโรจะเริ่ม

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน

“ปีหน้าหากสภาพคล่องเริ่มลดลง อัตราดอกเบี้ย

เป็นขาขึ้น น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของตลาดหุ้นทั่วโลก 

รวมถึงหุ้นไทยให้กลับทิศ คาดว่าสภาพคล่องจะค่อยๆ 

ปรับลดลง คงไม่ลดลงอย่างรุนแรง ขณะเดียวกันอัตรา

ดอกเบี้ยจะค่อยๆ ปรับขึ้น ดังนั้น ตลาดหุ้นไทยจะ 

ยังคงเป็นกระทิงต่อไปอีก 1 – 2 ปี แต่ Upside จะไม่

มากเหมือนเดิม” ไพบูลย์ ให้ความเห็น

อัตราการเติบโตของก�าไรต่อหุ้น 
(EPS Growth) บริษัทจดทะเบียน
ปี 2561 ที่ระดับ 9 – 12% หรือ
ประมาณเกือบ 2 เท่าของอัตรา
การขยายตัวของเศรษฐกิจ”
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การปรับขึ้นของตลาดหุ้นไทยรอบนี้ค่อนข้าง

รวดเร็วและแรง ทาให้นักลงทุนบางคนรู้สึกไม่สบายใจ

และกังวลว่าบทสรุปจะเหมือนกับตลาดหุ้นในรอบ 

ช่วงปี 2536 จนถึงช่วงต้นปี 2537 หรือไม่ ประเด็นนี้

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการ 

สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส ทาการเปรียบเทียบสภาพ

เศรษฐกิจและตลาดหุ้นจะมีความแตกต่างกันอย่างไร

เริ่มจากเศรษฐกิจไทยช่วงปี 2536 และ 2537 

มูลค่าประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท และ 3.6 ล้าน 

ล้านบาท ตามลาดับ เทียบกับปี 2559 มีมูลค่า 14.37 

ล้านล้านบาท และปี 2560 คาดว่าจะอยู่ระดับ 15 

ล้านล้านบาท ซึ่งมีความแตกต่างกัน 4 – 5 เท่าตัว 

มาดูมาร์เก็ตแคป ช่วงปี 2536 และปี 2537 

มีมูลค่า 3.3 ล้านล้านบาท แต่วันนี้ทะลุ 18 ล้านล้านบาท 

เมื่อตลาดหุ้นไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นขนาดนี้ต้องมาดูว่า 

จะมีแรงขับเคลื่อนต่อไปหรือไม่นั้น สามารถดูจากมูลค่า

การซื้อขายรวมเทียบกับขนาดมาร์เก็ตแคป 

ช่วงปี 2536 และปี 2537 มูลค่าการซื้อขายรวม

อยู่ประมาณ 2 ล้านล้านบาท แต่วันนี้อยู่ระดับ 11 - 12 

ล้านล้านบาท ส่วน Turnover ปี 2559 อยู่ที่ 81.3% 

ขณะที่ช่วงปี 2536 และปี 2537 อยู่ระดับ 66.3% 

แสดงว่ามีเม็ดเงินซื้อขายหมุนเวียนเร็ว สะท้อนให้เห็น

ว่ามีเงินไหลเข้าตลาดหุ้นไทยเพียงพอที่จะขับเคลื่อน

ตลาดให้ไปต่อได้

“ประเมินแล้ว ตลาดหุ้นไทยรอบนี้สุขภาพ 

แข็งแรง” เทิดศักดิ์ บอก

ที่ขาดไม่ได้ในการดูคุณภาพตลาดหุ้นนั่นคือ 

Valuation ซึ่งในช่วงปี 2536 และปี 2537 กาไรต่อหุ้น

อยู่ที่ระดับ 56.19 บาทต่อหุ้น และ 67.07 บาทต่อหุ้น 

ตามลาดับ ขณะที่ปี 2559 อยู่ที่ระดับ 99.10 บาท 

ต่อหุ้น (คิดเป็นกาไรสุทธิประมาณ 9 แสนล้านบาท) 

ส่วนปี 2560 กาไรต่อหุ้นอยู่ที่ระดับ 113.50 บาท 

ต่อหุ้น (คิดเป็นกาไรสุทธิประมาณ 1.13 ล้านล้านบาท)

“กาไรต่อหุ้นปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นจากช่วงปี 

2536 – 2537 อย่างน่าประทับใจ ดังนั้น ต่อให้ใช้ดัชนี

ถึงแม้ตลาดหุ้นไทยก�าลังอยู่ใน
ภาวะกระทิง แต่เป็นช่วงปลายๆ 
ของตลาดกระทิง โดยปัจจัย
ที่ท�าให้ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นทั่วโลก
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มาจาก
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
อยู่ในระดับต�่า”
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หุ้นไทย 1,800 จุด P/E Ratio ยังอยู่ระดับ 18.20 เท่า 

และปีนี้คาดว่าจะอยู่ระดับ 15.89 เท่า จึงทาให้มั่นใจ 

ต่อความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นไทย” เทิดศักดิ์ ย้า 

เทิดศักดิ์เปรียบเทียบการปรับขึ้นของตลาดหุ้น

ไทยช่วงปี 2536 – 2537 เหมือนรถจักรยานยนต์ที่มี

แรงต่าๆ ขี่ขึ้นเขาลาดสูงชัน และเมื่อกาลังถึงยอดเขา 

น้ามันหมดและแรงไม่ถึง สุดท้ายรถก็ถอยกลับสู่จุดเดิม 

“แต่วันนี้เหมือนขับรถยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูงๆ ขึ้น

เขาลาดชัน แถมขับขึ้นไปได้เรื่อยๆ น้ามันไม่มีหมด 

และขับไปต่อได้สบายๆ” 

อย่างไรก็ตาม หากดูในช่วงสั้นๆ ตลาดหุ้นไทย

ต้องมีการปรับฐาน “เมื่อปรับขึ้นไปแรงๆ ก็ต้องมีการ

ปรับฐาน ถ้าไม่ปรับ นักลงทุนก็ไม่กล้าซื้อของเพราะ 

มีแต่ของแพงๆ” เทิดศักดิ์ เล่า

โดยประมาณการกาไรต่อหุ้นตลาดไว้ที่ 113.5 

บาทต่อหุ้น ซึ่งถ้าเป็นช่วงภาวะปกติ P/E Ratio หุ้นไทย

จะยืนอยู่แถวๆ 16 เท่า ให้ค่าดัชนีหุ้นระดับ 1,815 จุด 

แต่ปัจจุบันเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นอย่างรวดเร็วอาจ

ทาให้ค่า P/E Ratio ขยับขึ้นไปได้

“ทุกๆ ครั้งที่ P/E Ratio ขยับขึ้นไป 1 เท่า จะ

ทาให้ประมาณการดัชนีหุ้นปรับขึ้นไปประมาณ 113.5 

จุด ถ้าตลาดหุ้นไทยเทรดที่ P/E Ratio 17 เท่า จะทาให้

ดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่ระดับ 1,928 – 1,930 จุด” 

หากดูในช่วงสั้นๆ ตลาดหุ้นไทย
ต้องมีการปรับฐาน เมื่อปรับขึ้นไป
แรงๆ ก็ต้องมีการปรับฐาน ถ้าไม่ปรับ 
นักลงทุนก็ไม่กล้าซื้อของเพราะ
มีแต่ของแพงๆ”
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1,789 จุด เป็นดอยในอดีต 
แต่เป็นจุดพัก ก่อนเดินต่อไปในอนาคต

 5 มกราคม 2537 5 มกราคม 2561

GDP ปี 2536  3,263,400 ล้านบาท GDP ปี 2559  14,366,000 ล้านบาท

GDP ปี 2537  3,689,100 ล้านบาท GDP ปี 2560 15,081,300 ล้านบาท
  (ประมาณการ)  

มาร์เก็ตแคป ปี 2536 3,325,393 ล้านบาท มาร์เก็ตแคป ปี 2559 15,079,272 ล้านบาท

มาร์เก็ตแคป ปี 2537 3,300,756 ล้านบาท มาร์เก็ตแคป ปี 2560 17,587,433 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม  2,201,149 ล้านบาท มูลค่าการซื้อขายรวม  12,259,773 ล้านบาท
ปี 2536  ปี 2559 

มูลค่าการซื้อขายรวม  2,113,861 ล้านบาท มูลค่าการซื้อขายรวม 11,652,312 ล้านบาท
ปี 2537   ปี 2560 

Turnover ปี 2536 66.2% Turnover ปี 2559 81.3%

Turnover ปี 2537 64.0% Turnover ปี 2560 66.3%

ก�าไรต่อหุ้น ปี 2536 56.19 บาทต่อหุ้น ก�าไรต่อหุ้น ปี 2559 99.10 บาทต่อหุ้น
  (ประมาณการ) 

ก�าไรต่อหุ้น ปี 2537 64.07 บาทต่อหุ้น ก�าไรต่อหุ้น ปี 2560 113.50 บาทต่อหุ้น
  (ประมาณการ) 

All time high  1,789.16 จุด All time high 1,803.93 จุด
5 มกราคม 2537   5 มกราคม 2561 

P/E Ratio ปี 2536 31.84 เท่า P/E Ratio ปี 2559 18.20 จุด

P/E Ratio ปี 2537 27.93 เท่า P/E Ratio ปี 2561 15.89 เท่า
  (ประมาณการ) 

ที่มา : ฝ่ายวิจัย บล.เอเซีย พลัส
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หุ้นไทย
แพงไปหรือยัง

ตอนนี้คาว่า All Time High กลายเป็นคาที่ 

นักลงทุนคุ้นหูไปเสียแล้ว เพราะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น

ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศที่กาลังพัฒนา 

ดัชนีหุ้นเดินหน้าทา All Time High กันเป็นส่วนใหญ่ 

รวมทั้งตลาดหุ้นไทย

ตลาดกระทิงดุแบบนี้ บทวิจัย บล.เอเซีย พลัส 

สารวจความถูกแพงของหุ้นทั่วโลก โดยอิงกับค่า P/E 

Ratio เริ่มจากตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 

โดยตลาดที่มี Expected P/E ในปี 2561 สูงสุดเป็น

อันดับหนึ่ง ได้แก่ ญี่ปุ่น อยู่ที่ระดับ 19.5 เท่า รองลงมา

คือ สหรัฐอเมริกา ดัชนี S&P500 อยู่ที่ 18.6 เท่า และ

ดัชนีดาวโจนส์ 18.5 เท่า ส่วนกลุ่มตลาดหุ้นยุโรปอยู่

ระดับ 15.4 เท่า

ขณะที่ตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา 

พบว่าอินเดียมี Expected P/E ปี 2561 ระดับ 22.9 

เท่า รองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ที่ระดับ 19.4 เท่า ตามด้วย

เวียดนาม 18.6 เท่า อินโดนีเซีย 16.5 เท่า มาเลเซีย 

16.4 เท่า ไทย 16.1 เท่า และตลาดหุ้นจีน 13.4 เท่า 

สังเกตได้ว่า Expected P/E ของตลาดหุ้นไทย 

เกาะกลุ่มใกล้เคียงกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย คือ

ประมาณ 16 เท่า “P/E Ratio ระดับนี้ถือว่าเป็นระดับ

ที่เหมาะสมกับพื้นฐานสาหรับหุ้นไทย ซึ่งยังไม่รวมถึง

เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่อาจเข้ามาผลักดันให้ค่า 

P/E Ratio ขยับขึ้น” เทิดศักดิ์ ประเมิน

 เมื่อถามว่าตลาดหุ้นไทยร้อนแรงหรือไม่ 

เทิดศักดิ์มองว่าปัจจุบันค่อนข้างร้อนแรง สังเกตจาก

สัปดาห์แรกของปีปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว สัปดาห์ถัดมา

ปรับฐานเล็กน้อย แต่สัปดาห์ที่สามของเดือนมกราคมนี้

ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นอีกครั้ง 

“หุ้นไทยร้อนแรงเกินความคาดหมาย” 

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ตลาดหุ้นไทย
ร้อนแรงมาจาก 2 สาเหตุ ได้แก่
เม็ดเงินไหลเข้าจากนักลงทุน
สถาบันในและต่างประเทศ”



IN
VE

ST
M

EN
T 

G
U

ID
E 

20
18

1401

ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ตลาดหุ้นไทยร้อนแรงมาจาก 

2 สาเหตุ ได้แก่เม็ดเงินไหลเข้าจากนักลงทุนสถาบัน 

ในและต่างประเทศ โดยช่วงกลางเดือนมกราคมนี้ 

ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ทาให้นักลงทุนต่างประเทศเข้า 

ซื้อเงินบาท 

ดังนั้น เมื่อมีการซื้อเงินบาทแสดงว่ามีเงินไหลเข้า

แต่เข้าไปตลาดตราสารหนี้ ทาให้อัตราผลตอบแทน 

(Bond Yield) ปรับลดลง ทาให้ Market Earning Yield 

Gap ซึ่งเป็นอัตราวัดผลต่างผลตอบแทนระหว่างตลาด

หุ้นกับพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี เมื่ออัตราผลตอบแทน

พันธบัตรปรับลดลง ทาให้ Market Earning Yield Gap 

กว้างขึ้น 

“หมายความว่าถ้าเปลี่ยนจากซื้อพันธบัตรมาเป็น

หุ้นจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น”

เทิดศักดิ์ คานวณ Market Earning Yield Gap 

เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่าอยู่ที่ระดับ 

4.1% แต่ถ้าใช้กาไรรวมตลาดหุ้นไทยปีนี้ทั้งปีคานวณ 

Market Earning Yield Gap จะอยู่ที่ระดับ 4.89% 

“ความหมายคือ หากยอมย้ายเงินจากพันธบัตรมา 

เข้าตลาดหุ้นจะได้รับผลตอบแทนอย่างน้อยๆ ประมาณ 

4.89%”

ประเด็นนี้ ส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนย้ายจากตลาด

พันธบัตรเข้าสู่ตลาดหุ้น ทาให้ดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้น 

ค่อนข้างรวดเร็ว นอกจากนี้สถานการณ์ถือครองหุ้นของ

ต่างชาติในหุ้นไทยอยู่ในระดับต่าผิดปกติ จากปกติที่

เห็นระดับ 30% ล่าสุดอยู่ที่ระดับประมาณ 24% 

Expected P/E ของตลาดหุ้นไทย เกาะกลุ่มใกล้เคียงกับอินโดนีเซีย
และมาเลเซีย คือประมาณ 16 เท่า ซึ่ง P/E Ratio ระดับนี้ถือว่าเป็น
ระดับที่เหมาะสมกับพื้นฐานส�าหรับหุ้นไทย”
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ความเสี่ยง
“ผมกังวลในช่วงครึ่งปีหลังนี้ คือความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เป็น

ขาขึ้น ตลาดหุ้นครึ่งปีแรกดูดี แต่ให้ระมัดระวังครึ่งปีหลัง ถ้าการเมืองไม่มีอะไร ตลาดหุ้นก็ไปต่อได้ 

ขณะที่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย หากปีนี้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง 

ทั่วโลกก็ต้องปรับอัตราดอกเบี้ยตาม ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อและราคาน้ามันปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยกดดัน

ต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้น”

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

“ความเสี่ยงที่น่าจับตาสาหรับตลาดหุ้นไทย หากย้อนกลับไปดูผลประกอบการตลาด P/E Ratio 

ปีที่แล้วอยู่แถวๆ 17 – 18 เท่า ถือว่าไม่ได้ “ถูกมาก” เพราะตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา (ไม่รวมช่วง 

ที่สหรัฐอเมริกาใช้มาตรการ QE) P/E Ratio ตลาดหุ้นไทยขยับสูงสุดอยู่ประมาณ 15 – 16 เท่า ดังนั้น 

ตลาดหุ้นไทยควรซื้อขายที่ระดับ 15 – 16 เท่า และที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด นั่นคือการเมืองโลกที่อาจจะ

มีผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหุ้นไทย เพราะตอนนี้ยังไม่ได้มีผลต่อบรรยากาศการลงทุนมากนัก แต่ถ้า 

เกิดเหตุการณ์ขึ้นมา เช่น สงครามคาบสมุทรเกาหลี เก้าอี้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ สั่นคลอน 

สถานการณ์ตะวันออกกลาง อาจจะกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและหุ้นไทย ดังนั้น ความเสี่ยงการเมืองโลก

ไม่สามารถตัดทิ้งไปได้”

อาภาภรณ์ แสวงพรรค
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กลยุทธ์

การลงทุน
ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงตลาดเป็นขาขึ้น นักลงทุน 

มักละเลยเรื่องความระมัดระวัง ตรงกันข้ามกลับมุ่งเน้น

เรื่องผลตอบแทนมากเกินไป และหากตลาดเริ่มผันผวน

และปรับลดลง จึงมีโอกาสปรับกลยุทธ์การลงทุนไม่ทัน 

และอาจเกิดความผิดพลาด 

“การคัดเลือกหุ้นมีความจาเป็นมากกว่าการ

เหวี่ยงแห เพราะการเหวี่ยงแหจะใช้ได้ดีในช่วงเริ่มต้น

ของตลาดกระทิง แต่ปีนี้เทคนิคการเหวี่ยงแหคงใช้ 

ไม่ได้ผลแล้ว ดังนั้น การเลือกหุ้นที่ Valuation สมเหตุ

สมผลน่าจะเป็นทางเลือกที่ดี” ไพบูลย์ แนะนา

สอดคล้องกับอาภาภรณ์ เตือนให้นักลงทุนเลือก

หุ้นด้วยความระมัดระวัง ประเมินความเสี่ยงให้ดี (อย่า

ประเมินความเสี่ยงต่าจนเกินไป) โดยพยายามเลือกหุ้น

ที่มีธีม ได้รับการสนับสนุนจาก story ที่น่าสนใจ รวมถึง

เลือกหุ้นที่มี Valuation ในเกรดที่ยอมรับได้

ด้านเทิดศักดิ์ แนะนานักลงทุนควรตั้ง Target 

Return ตลอด หรือเมื่อซื้อหุ้นและราคาปรับขึ้นตาม

ราคาเป้าหมาย “ต้องขายทากาไร” หรือหากประเมิน

แล้วว่าราคายังมีโอกาสปรับขึ้นต่อได้อีกก็ใช้กลยุทธ์ 

Let Profit Run ขณะเดียวกันก็ต้องวางจุดตัดขาดทุน 

(Stop Loss) ด้วยเสมอ

“หุ้นที่ซื้อแล้วราคาถึงเป้าหมาย ถ้าราคาเต็ม 

มูลค่าก็ต้องขายทากาไรแล้วเปลี่ยนตัวลงทุน ด้วยการ

มองหาหุ้นที่ราคายังไม่แพง หรือหุ้น Laggard เพราะ

ถ้ายังถือหุ้นต่อไปอาจจะกลายเป็นติดหุ้น ยกเว้นหุ้น 

ที่ประเมินแล้วว่ายังไปต่อได้ ให้ใช้กลยุทธ์เรียกว่า 

Let Profit Run พร้อมวางจุด Stop Loss เสมอ” 

การคัดเลือกหุ้นมีความจ�าเป็น
มากกว่าการเหวี่ยงแห เพราะ
การเหวี่ยงแหจะใช้ ได้ดีในช่วงเริ่มต้น
ของตลาดกระทิง แต่ปีนี้เทคนิค
การเหวี่ยงแหคงใช้ ไม่ได้ผลแล้ว”



ห
ุ้ น

 ไท
 ย  ไ ม

่ ไ ร้ เ ส
 น

่ ห
์

17

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการ

บริหาร บล.เอเซีย พลัส ชอบหุ้นน้ามันและถ่านหิน

เพราะแนวโน้มธุรกิจยังเป็นขาขึ้น นอกจากนี้ให้จับตา

หุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุนก้อนใหม่

ของรัฐบาล และหุ้นกลุ่มที่จ่ายเงินปันผลสูงระดับ 

5 – 8% 

ไพบูลย์ ชอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ถึงแม้ราคา 

จะปรับขึ้นมาแล้ว แต่ถ้ามองในแง่คุณภาพสินทรัพย์ 

ก็น่าจะปรับตัวดีขึ้น คือหนี้เสีย (NPL) จะลดความ 

น่ากังวล ประกอบกับหากอัตราดอกเบี้ยขยับขึ้น 

ธนาคารพาณิชย์จะมีมาร์จิ้นที่ดีตามไปด้วย 

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทน

ในระดับที่น่าประทับใจและปีนี้ถูกคาดหมายว่าจะยังเป็น

ปีที่ดี อย่างไรก็ตาม ไม่มีเครื่องการันตีว่าผลตอบแทน

จะดีไปได้ตลอด ดังนั้น กลยุทธ์ที่ดีสาหรับการป้องกัน 

ความเสียหายให้กับพอร์ตลงทุน ก็คือการมีวินัยและ

ระมัดระวัง ติดตามข้อมูลข่าวสารสม่าเสมอ

อีกทั้ง ควรขายหุ้นทากาไรที่ราคาปรับขึ้นเกิน

ปัจจัยพื้นฐาน แล้วนาเงินไปลงทุนในหุ้นที่ราคาเหมาะ

กับปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยให้นักลงทุน “ซื้อ

ถูกและขายแพง” 

ควรขายหุ้นท�าก�าไร
ที่ราคาปรับขึ้นเกินปัจจัยพื้นฐาน 
แล้วน�าเงินไปลงทุนในหุ้น
ที่ราคาเหมาะกับปัจจัยพื้นฐาน 
ซึ่งเทคนิคนี้ จะช่วยให้นักลงทุน 
ซื้อถูกและขายแพง”
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