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“วิเคราะหหลักทรัพยดวยตนเอง (9) :  
ขอมูลกําไรในอนาคตของบริษัท...ยิ่งรูลึกย่ิงมั่นใจ” 

 

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล   

ผูอํานวยการฝายพัฒนาความรูผูประกอบวิชาชีพหลักทรัพย    

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI)   

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

ตีพิมพลงหนังสือพิมพ โพสต ทูเดย เดือนกุมภาพันธ 2553 

 

ในตางประเทศนักวิเคราะหหลักทรัพยจะขยันมากในการพยากรณกําไร นอกเหนือจากการพยากรณขอมูล 

Earnings Growth Forecast ขอมูล Forecast Spread และขอมูล EPS Growth ที่ไดอธิบายไปในตอนท่ีแลว ยังมีขอมูลที่

เรียกวา “Forecast EPS Trend” ซึ่งเปนการพยากรณกําไรตอหุนในอนาคตจากชวงเวลาตางๆ เชน 7 วันที่แลว 30 วันที่

แลว เปนตน นักวิเคราะหอาจคิดเหมือนเดิมหรือตางจากเดิมก็ได เพราะสถานการณที่เก่ียวกับหุนนั้นอาจเปล่ียนแปลง 

ไดตลอด ซึ่งกระทบตอกําไรของบริษัท และขอมูล earning surprise ซึ่งเปนการเปรียบเทียบกําไรจากการพยากรณกับกําไร

ที่เกิดจริง สวนตางเราเรียกวา “Surprise” ซึ่งมีทั้งขาวดีและขาวราย และสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อตัดสินใจลงทุนได  

9.1  ขอมูล Forecast EPS Trend 

ขอมูล Forecast EPS Trend หมายถึง ขอมูลการพยากรณกําไรตอหุนในชวงเวลาตางๆ กัน ซึ่งสะทอนถึงแนวโนม

ของหุนในความเห็นของนักวิเคราะหในลักษณะเสียงสวนใหญ (Consensus) เชน กําไรตอหุนในปนี้ การพยากรณ 

ในปจจุบัน 7 วันที่แลว 30 วันที่แลว 60 วันที่แลว หรือ 90 วันที่แลวเปนอยางไร ทิศทางยังเปนไปในรูปแบบเดียวกันหรือไม 

แนวโนมในทิศทางที่เปนบวกเปนสัญญาณบอกวา นักวิเคราะหมองบริษัทจดทะเบียนนั้นในแงดี (Optimistic) ทั้งในดาน

อนาคตของกิจการและโอกาสที่จะมีกําไรในสวนที่เกินกวาที่คาด (Positive Earnings Surprise) ในทางตรงกันขาม  

ถาแนวโนมของ Forecast EPS Trend มีลักษณะเปนลบ ชี้วา นักวิเคราะหมองบริษัท จดทะเบียนในดานที่ไมดีนัก และ 

พากันคาดวาจะมีกําไรต่ํากวาที่พยากรณไว (Negative Earnings Surprise)  

สําหรับนักลงทุนประเภท Value Investors ลักษณะ Forecast EPS Trend ที่มีลักษณะไมเคล่ือนไหวแบนราบ 

(Flat) หรือมีลักษณะแนวโนมขาลง (Negative) จะจัดวาเปนหุนที่นักลงทุนประเภทน้ีจะเขาไปซื้อ โดยจะเขาไปคนหา 

กอนวา ปจจัยพื้นฐานดีหรือไม เพราะอาจทําใหไดของดีราคาถูก หุนที่มีลักษณะ Positive Forecast EPS Trend จะสง

สัญญาณวานักลงทุนสวนใหญคิดวาดีและกระตือรือรนที่จะเขามาลงทุนและเขามาไดเร็วกวา Value Investors 

ในสวนของนักลงทุนประเภท Growth Investors จะสนใจหุนที่มีลักษณะ Flat หรือ Positive Forecast Trend 

เพราะการเติบโตของกําไรจะสะทอนถึงความสําเร็จของกิจการ ซึ่งจะสงผลตอมูลคาของกิจการสูงขึ้นในที่สุด 
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   ตัวอยางของรายงานเก่ียวกับ Forecast EPS Trend แสดงไวในตารางที่ 9.1 ดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 9.1 : รายงาน Forecast EPS trend ของบริษัทจดทะเบียน A 
 

 ไตรมาสนี้ ไตรมาสหนา ปนี้ ปหนา 
 EPS Trend 

ปจจุบัน 0.30 0.30 1.09 1.59 

7 วันที่แลว 0.30 0.28 1.07 1.44 

30 วันที่แลว 0.30 0.28 1.07 1.44 

60 วันที่แลว 0.26 0.27 0.99 1.28 

90 วันที่แลว 0.25 0.24 0.93 1.16 

 

ขอมูลในตาราง 9.1 เปนคาเฉล่ียจากความเห็นของนักวิเคราะห (Consensus) เก่ียวกับการพยากรณกําไรตอหุน

ของบริษัทจดทะเบียนแหงหนึ่ง ซึ่งยอนหลังการพยากรณไปถึง 90 วันที่ผานมา ทําใหเราไดเห็นวาในชวง 3 เดือนที่ผานมา 

นักวิเคราะหไดเปล่ียนความเห็นหรือไมเก่ียวกับการพยากรณกําไรของบริษัทนี้ จากตัวอยางขางตน ภาพรวมยังคงแสดงวา 

นักวิเคราะหเช่ือวากําไรของบริษัทจดทะเบียนนี้ยังดีอยูและมีแนวโนมเปน Positive Trend ในการวิเคราะหควรระมัดระวัง 

ที่จะตองพิจารณาวา การเปล่ียนแปลงในระยะส้ัน (ไตรมาส) อาจมีความผันผวนแตกตางจากการเปล่ียนแปลงในระยะยาว 

(รายป) ได 

นักวิเคราะหบางรายมีการพยากรณขอมูลกําไรไปไกลๆ เกินกวา 1 ป เชน 3 ป 5 ป อาจเกิดคําถามวาสามารถ 

เอามาใชประกอบการพิจารณาเชนตัวอยางขางตนไดหรือไม คําตอบคือ ไดเชนกัน แตควรระวังไววา การพยากรณอนาคต

ย่ิงไกลออกไป ย่ิงทําไดยาก เนื่องจากปจจัยแวดลอมในอีก 3 ปถึง 5 ป ขางหนาอาจเปล่ียนแปลงไปจากที่เราคิดหรือ

ต้ังสมมติฐานไว การเอามาดูควรเปนเร่ืองประกอบกันมากกวาวานักวิเคราะหคิดอยางไร ในระยะยาวๆ นี้ การพยากรณ 

อาจมองไดวาเปนความคาดหวัง (Expectation) ย่ิงเราคาดวากําไรจะสูง ก็หมายความวา ความคาดหวังนี้สูงตามไปดวย  

(High Expectation) ซึ่งอาจทําใหเราเขาใจผิดได เชน บางบริษัทในอดีตเคยมีการเติบโตของกําไรได 15% ตอป ถาตอมา

คาดวาจะโตไดเพียง 10% ตอป เราจะบอกวาตํ่ากวาคาเฉล่ีย ซึ่ง 10% นี้อาจดีอยูแลวภายใตสถานการณของอนาคตก็ได 

อยางไรก็ดี ขอมูลนี้ก็ยังถูกใชประโยชนในการคัดเลือกหุน นักลงทุนประเภท Value Investors คนหาขอมูล Long-term 

Growth Forecast ของหุนที่มีกําไรโตนอยกวาหรือเทากับ 10% ตอป เปนเคร่ืองมือหนึ่งในการคัดสรรหุนประเภท Value 

สวน Growth Investors มักจะสนใจหุนที่กําไรคาดวาจะโตอยางนอยที่สุด 15% ตอป 

9.2 ขอมูล Earnings Surprise 

Earnings Surprise คือสวนแตกตางระหวางกําไรพยากรณกับกําไรที่เกิดขึ้นจริง ถากําไรที่เกิดจริงนอยกวากําไร 

ที่พยากรณ จะเรียกวาเปน Negative Surprise แตถากําไรที่เกิดจริงสูงกวากําไรที่พยากรณจะเรียกวา Positive Surprise 

ขอมูล Negative Surprise สงสัญญาณบอกวา ราคาหุนจะลดลง ในขณะท่ี Positive Surprise มักจะเปนส่ิงที่สัญญาณ
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ทางบวกตอราคาหุน ย่ิงจํานวนเงินของ Surprise ย่ิงมาก ผลกระทบก็จะย่ิงมาก อยางไรก็ดี ผลของ Surprise ที่เกิดขึ้น 

ในงวดบัญชีหนึ่ง (เชน ไตรมาส) อาจทําใหนักวิเคราะหตองมาทบทวนถึงความผิดพลาดในการพยากรณและจะมีการปรับ

ประมาณการในงวดบัญชีถัดไป เชน ถาในงวดน้ีเกิด Positive Surprise (กําไรเกิดจริงสูงกวากําไรพยากรณ) ในงวดถัดไป

นักวิเคราะหจะเพิ่มประมาณกําไรพยากรณใหมีคาสูงขึ้น เพราะแตเดิมประมาณการไวตํ่าเกินไป 

ตัวอยางขอมูล Earnings Surprise ของบริษัทจดทะเบียน YYY 

 กุมภาพันธ xx พฤศจิกายน xx สิงหาคม xx พฤษภาคม xx 
Earnings Surprise 

(บาท / หุน) 
+0.02 +0.09 +0.09 +0.06 

จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวา ในรอบ 1 ปที่ผานมา บริษัท YYY มีกําไรในลักษณะ Positive Surprise และ

แนวโนมนี้ทําใหเกิดความเช่ือวา YYY นาจะมี Positive Surprise อีกคร้ังในเดือนมีนาคม 

ในทางตรงกันขาม ถาขอมูลในอดีตมีลักษณะเปน Negative Surprise ก็จะสงสัญญาณวาเปนหุนที่เส่ียง  

(กวาพวกท่ีแสดง Positive Surprise) ถึงแมวาไมมีอะไรแนนอนในตลาดหลักทรัพยซึ่งหมายถึงวา หุนเหลานี้อาจมี Positive 

Surprise ไดในอนาคต แตบริษัทที่แสดงถึงขอมูล Negative Surprise เปนประจํา (A Habitual Negative Surprise)  

ก็มีแนวโนมที่จะมีความเส่ียงกวา 

ในการนําขอมูล Earnings Surprise ไปใชประกอบการลงทุนสําหรับ Growth Investors และ Value Investors 

นั้น มีงานวิจัยบางช้ินช้ีใหเห็นวา... หุนแบบ Growth Stock จะมีราคาตกลงมากกวา Value Stock เม่ือเกิด Negative 

Surprise และอธิบายวาเปนเพราะความคาดหวัง (Expectation) ในหุน Growth Stock จะสูงกวา Value Stock ดังนั้น  

เม่ือเกิด Negative Surprise จึงไมเปนที่ประหลาดใจของ Value Investor แตก็จะเปนที่ผิดหวังของ Growth Investor และ

จะมีผลตอการเคล่ือนไหวของราคาหุนมากกวา แตงานวิจัยในดาน Positive Surprise ผลของงานวิจัยยังไมสามารถ 

หาขอสรุปได บางการศึกษาก็แสดงวา Growth Stock ไดรับผลดีจาก Positive Surprise มากกวา Value Stock แตบาง

งานวิจัยก็ไดผลตรงกันขาม 

 

****************************************************************** 

ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 


