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คอลัมน: เร่ืองเดียว หลากประเด็น 
โดย พิชัย เลิศสุพงศกิจ กรรมการสมาคมนักวิเคราะห และผูอํานวยการฝายอาวุโส 
บมจ. หลักทรัพย.ธนชาต email: pichai.ler@thanachart.co.th 

 
ตลาดหุนป 53: ผันผวน 

ตลาดหุนป 53 จะขึ้นกับตัวแปรสําคัญดังนี้ 1) ความยั่งยืนของการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 
2)จังหวะเวลาในการถอนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 3) เสถียรภาพการเมือง และ 4) ปญหามาบตาพุด  

กอนจะพูดถึงตัวแปรเหลานี้ ตองประเมินเศรษฐกิจและมูลคาหุนท่ีเหมาะของตลาดไทย
กอน ขณะนี้เปนท่ีรับรูกันในวงกวางแลววา เศรษฐกิจโลกและของไทยฟนตัวชัดเจนขึ้นเปนลําดับ 
มองไปในป 53 การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกจะชวยกระตุนการสงออกของไทยท่ีมีสัดสวนสูงถึงราว 
70% ของจีดีพี โดยคาดวา การสงออกนาจะขยายตัวได 10-12% ขณะท่ีงบประมาณไทยเขมแข็ง
มูลคา 1.43 ลานลานบาท ไดเริ่มทยอยฉีดเขาสูระบบเศรษฐกิจปละประมาณ 5% ของจีดีพี  

การเรงตัวขึ้นของภาคสงออกและการใชจายภาครัฐจะมีบทบาทผลักดันเศรษฐกิจป 53 ให
ขยายตัวราว 3% (รวมผลกระทบจากมาบตาพุดท่ีคาดวาวา จะถวงเศรษฐกิจราว 0.3-0.5% ของจีดีพี
แลว) และหนุนกําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุนใหขยายตัวราว 18-20% ในปหนา และ
ดึงคาพีอีตลาดหุนไทยลงมาเหลือราว 11 เทาเศษ ต่ํากวาคาเฉล่ีย 10 ปท่ีอยูใกลๆ 12 เทา เล็กนอย 
นักวิเคราะหคายธนชาตประเมินดัชนีหุนปลายปหนาจะอยูท่ี 820 จุด   

มูลคาตลาดหุนไทยจึงอยูในขายปานกลางไมถูกไมแพง แมจะดีดขึ้นมาถึงราว 60% ในป 52 
แต ก็มีโอกาสทํากําไรจํากัด และมีโอกาสเกิดความผันผวนขึ้นอยูกับตัวแปรดังนี ้ 

ประการแรก ความยั่งยืนของการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก นักเศรษฐศาสตรสวนหนึ่ง
วิจารณวา การฟนตัวในชวงท่ีผานมาเกิดจากการกระตุนเศรษฐกิจครั้งมโหฬารพรอมๆ กันท่ัวโลก 
จนทําใหเกิดการผลิตเพ่ือทดแทนสต็อกสินคาท่ีอยูในระดับต่ําผิดปกติ  อันเปนผลจากการเคลียร
สต็อกเดิมและดีมานดท่ีหดตัวกระทันหันหลังเกิดวิกฤตซับไพรมในชวงไตรมาส 4 ป 51  

อยางไรก็ด ีความตองการจับจายใชสอยของผูบริโภคยังคงออนแอ เนื่องจากปญหาคนตก
งานจํานวนมาก อยางในสหรัฐอเมริกาอัตราการวางงานยังสูงถึง 10% หรือมีคนตกงานมากถึง 15.7 
ลานคนทีเดียว! ยุโรปก็เผชิญปญหาคนตกงานไมยิ่งหยอนไปกวากัน  

นอกจากนั้นสหรัฐยังเผชิญปญหาหนี้สินสูงล่ิวท้ังในภาคธนาคารและภาคครัวเรือน รวมถึง
ของภาครัฐอีกดวย ขบวนการ De-leveraging หรือลดสัดสวนหนี้สินตอทุนท้ังในภาคธนาคารและ
ภาคครัวเรือนจะเปนขอจํากัด ทําใหการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปเปนไปอยางเช่ืองชา 
และมีความเส่ียงท่ีอาจทรุดตัวลงมาอีก หากมีการดําเนินนโยบายผิดพลาด 
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ประการที ่2 จังหวะเวลาในการถอนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ผลขางเคียงจากการอัดฉีด
เงินเขาสูระบบเศรษฐกิจครั้งมโหฬารพรอมๆ กันท่ัวโลก ทําใหหลายประเทศกําลังเผชิญกับปญหา
หนี้สาธารณะพุงสูงขึ้นอยางมากและมีแรงกดดันเงินเฟอในตลาดสินทรัพย เนื่องจากเงินอัดฉีดเงิน
สวนใหญแทนท่ีจะถูกนําไปลงทุนในภาคเศรษฐกิจจริง กลับถูกนําไปเก็งกําไรในตลาดสินทรัพยท้ัง
ตลาดหุน ตลาดสินคาโภคภัณฑ รวมถึงอสังหาริมทรัพย  

หากราคาสินคาโภคภัณฑโดยเฉพาะดานพลังงานยังคงพุงขึ้นตอในปหนา จะเพ่ิมแรงกดดัน
เงินเฟอและเปนขอจํากัดในการกดดอกเบ้ียใหอยูในระดับต่ํา  

อยางไรก็ดี หากถอนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเร็วเกินไป สภาพคลองอาจตึงตัว อัตรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับสูงขึ้นจะเปนอุปสรรคตอการบริโภคและการลงทุน พลอยฉุดใหเศรษฐกิจมีความ
เส่ียงท่ีอาจทรุดลงอีกครั้ง เหมือนกับท่ีเคยเกิดขึ้นกับญี่ปุนในทศวรรษ 90 ท่ีเศรษฐกิจฟนๆ ฟุบๆ 
ดังนั้นจังหวะเวลาในการถอนมาตการกระตุนเศรษฐกิจจีงมีความสําคัญอยางยิ่งยวด  

แตท่ีแนๆ คือ การดึงเงินออกจากระบบเศรษฐกิจ ก็เหมือนการปลอยลมออกจากลูกโปง จะ
สงผลขางเคียงทําใหตลาดหุนท่ีเคยฟูฟองมีความเส่ียงท่ีจะแฟบลง หากกําไรของบริษัทโตไมทัน  

ลาสุด ธนาคารกลางสหรัฐสงสัญญาณ ไมตออายุมาตรการเสริมสภาพคลองฉุกเฉินท่ีจะ
หมดอายุลงในวันท่ี 1 ก.พ.53 นี่อาจเปนบันไดขั้นแรกของการถอนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ จึง
ตองติดตามประเมินผลอยางใกลชิดตอไป 

 
ประการที ่3 เสถียรภาพการเมือง รัฐบาลนายกฯ อภิสิทธ์ิฝามรสุมเศรษฐกิจและการเมืองมา

ได 1 ป อยางกระทอนกระแทนเต็มที ปญหาภายในพรรครวมรัฐบาลก็ส่ังสมมากขึ้นทุกที ขณะท่ี
แรงสนับสนุนจากประชาชนก็ขึ้นๆ ลงๆ แตจะออกทางลงซะมากกวา ความคืบหนาของคดีความ
ตางๆ โดยเฉพาะคดียึดทรัพย 7.6 หม่ืนลานของอดีตนายกฯ ทักษิณ อาจทําใหการเมืองกระเพ่ืยมแรง
เปนระยะ การชุมนุมของคนสีเส้ือตางๆ ลวนมีสวนบ่ันทอนเสถียรภาพการเมือง และเปนปจจัยลบ
ตอการลงทุน  

นักลงทุนตางชาติก็ไมตางจากนักลงทุนไทยท่ีเอือมระอากับปญหาการเมืองท่ีเรื้อรังมาหลาย
ป แตเขามีทางเลือกในการลงทุนมากมาย เงินทุนสวนหนึ่งจึงเปล่ียนทิศทางในยังตลาดหุนอ่ืนท่ี
การเมืองนิ่งกวาของไทย  

นาสังเกตุวา ปนี้เม็ดเงินซ้ือสุทธิของตางชาติเขาไทยนอยกวาของประเทศเพ่ือนบานสวน
ใหญ โดยเงินซ้ือสุทธิของตางชาติเทียบกับมารเกตแคปของตลาดหุนไทยอยูท่ีระดับเพียง 1% ขณะท่ี
ของตลาดหุนเพ่ือนบานเฉล่ียจะอยูท่ีราว 2% ของมารเกตแคป 

การเมืองท่ีขาดเสถียรภาพ หากไปไกลถึงขั้นยุบสภา จะสงผลลบตอเศรษฐกจิและตลาดหุน 
เนื่องจากการจัดทํางบประมาณรายจายตลอดจนการเบิกจายงบจะมีความลาชา นอกจากนั้นไมวาขั้ว
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ใดจะไดกลับมากุมอํานาจรัฐ ก็จะถูกตอตานจากขั้วหนึ่ง เปนวังวนเชนนี้ตอไป จนมองไมออกวา 
การเมืองไทยจะกลับเขาสูมีเสถียรภาพไดอยางไร และเม่ือใด   

ประการที่ 4 ปญหามาบตาพุด กระทรวงอุตสาหกรรมและพลังงานประเมินวา ปญหา    
มาบตาพุดจะสงผลกระทบโดยตรงจากเม็ดเงินลงทุนมูลคา 2 แสนลานบาท ผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมตอเนื่องมูลคา 4 แสนลานบาท และมีผลกระทบดานแรงงานอีก 2.3 หม่ืนคน ดังนั้น
หากปญหานี้ยืดเยื้อหรือขยายวงออกไปยังเขตอุสาหกรรมอ่ืนจะเปนอุปสรรคตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ  
 สํานักเศรษฐกิจตางๆ ประเมินวา หากใชเวลา 1 ป ในการแกปญหานี้ เศรษฐกิจจะชะลอตัว
ลง 0.3-0.5% ทําใหปหนาเศรษฐกิจโตแค 3%  
 สวนผลกระทบตอกําไรของบริษัทท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะกลุม PTT และ SCC นั้นมีตั้งแต 5-
30% ของประมาณการกําไรปหนา แตจะกระทบมูลคาหุนราวไมมากนัก เนื่องจากกระแสเงินสดจะ
ถูกกระทบประมาณ 1 ป (หวังวาจะไมเกินนี)้ ดังนั้นการประเมินมูลคาหุนโดยการคิดลดกระแสเงิน
สดจึงมีผลกระทบไมมากนัก  

ตองยอมรับความจริงวา หากเราเลือกท่ีใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น เราตองยอม
แลกดวยการท่ีเศรษฐกิจจะโตชาลง แตมิไดหมายความวาจะมุงแตพัฒนาเศรษฐกิจจนละเลยปญหา
ส่ิงแวดลอม ในชวงเปล่ียนผานนี้ ทุกฝายท่ีเกี่ยวของตองชวยกันเยียวยาผลกระทบท่ีจะเกดิขึ้นทุกดาน  

 
จะเห็นไดวา ตัวแปรท้ังส่ีอาจเกิดตางกรรมตางวาระ หรือถาแยๆ ก็เกิดในจังหวะใกลเคียง

กัน ทําใหตลาดหุนเส่ียงท่ีจะผันผวนดานลบ การจัดพอรตลงทุนจึงตองพิถีพิถันมากขึ้น และตองมี
การทบทวนเปนระยะ  

เพ่ือกระจายความเส่ียง อาจใชกลยุทธบารเบล คือมีหุนช้ันดีท่ีออนไหวกับภาวะเศรษฐกิจ
และหุนช้ันดีท่ีไมเหวี่ยงตามเศรษฐกิจ  

กลุมแรก หากเศรษฐกิจฟนตัวไปเรื่อยๆ จะใหผลตอบแทนเดนกวากลุมหลัง หุนท่ีอยูใน
ขายนี้ไดแก AMATA, AOT, CPN, KBANK, SCC, PTT, HANA, CPF เปนตน  

สวนกลุมหลัง จะใหปนผลในเกณฑสูงไมวาเศรษฐกิจจะเปนอยางไร แถมราคาหุนยังซ้ือ
ขายกันต่ํากวามูลคาท่ีควรจะเปน หุนท่ีอยูในขายนี้ไดแก GLOW, TTW, ADVANC, CPALL  
เปนตน  
  

 

 
 
 

 


