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FETCO ICI เทียบ SET INDEX

ดัชนี ความเชื่อมันนั
่ กลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้ า อยู่ที่ ร ะดับ 61.27
ยังคงอยู่ในเกณฑ์ “ซบเซา” ต่อเนื่องเป็ นเดือนทีส่ าม นักลงทุนคาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเป็ นปั จจัยหนุ นมาก
ทีส่ ุด รองลงมาคือนโยบายภาครัฐและการไหลเข้าออกของเงินทุน สาหรับปั จจัยที่ฉุดความเชื่อมันนั
่ กลงทุนมากที่สุด ได้แก่
สถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศ รองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ และการท่องเทีย่ วในประเทศ รวมถึง
ความกังวลต่อการระบาดระลอกสองของ Covid-19
นักลงทุนสนใจลงทุนหมวดอาหารและเครือ่ งดื่ม (FOOD) มากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดพาณิชย์ (COMM) และหมวดการ
ท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM) ขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่เห็นว่าหมวดธนาคาร (BANK) ไม่น่าสนใจลงทุนมากทีส่ ุด
รองลงมาคือหมวดเหล็ก (STEEL) และหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)
ดั ช นี ค วามเชื่ อ มัน่ นั ก ลงทุ น ส ารวจเดื อ นตุ ล าคม 2563 พบว่ า ความเชื่ อ มัน่ นั ก ลงทุ น ทุ ก กลุ่ ม ปรั บ ตั ว ลงมา
อยูใ่ นเกณฑ์ “ซบเซา”
FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES
RETAIL ICI

78.57

PROPRIETARY ICI

62.50

LOCAL INSTITUTES ICI

62.50

FOREIGN ICI

40.00

ระดับความเชื่อมัน่ ดัชนี
(160-200) ร้อนแรงอย่างมาก (Very Bullish)
(120-159) ร้อนแรง (Bullish)
(80-119) ทรงตัว (Neutral)
(40-79) ซบเซา (Bearish)
(0-39) ซบเซาอย่างมาก (Very Bearish)

หมายเหตุ: ดัชนีความเชือ่ มันนั
่ กลงทุน ได้ทาการสารวจนักลงทุนครอบคลุม 4 กลุ่ม ได้แก่ นักลงทุนรายบุคคล นักลงทุนสถาบันในประเทศ กลุ่มบัญชีบริษทั หลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างชาติ โดยการใช้
วิธกี ารคานวณดัชนี Diffusion Index โดยมีชว่ งค่าดัชนีตงั ้ แต่ 0 – 200 ซึง่ การอ่านค่าดัชนีจะแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ ร้อนแรงอย่างมาก ร้อนแรง ทรงตัว ซบเซา และซบเซาอย่างมาก ตามลาดับ
ผู้สนับสนุนงานวิจัย
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ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท

ผลสารวจ ณ เดื อ นตุ ล าคม 2563 รายกลุ่ ม นั ก ลงทุ น
พบว่ า ค วาม เชื่ อ ม ัน่ นั ก ล งทุ น ทุ ก กลุ่ ม ปรับ ตัว ล งม าอ ยู่ ใ น
เกณฑ์ “ซบเซา” โดยกลุ่ม นัก ลงทุ นบุ คคลปรับ ตัว ลง 2.2% อยู่ท่ี
ระดับ 78.57 กลุม่ บัญชีบริษทั หลักทรัพย์ปรับตัวลดลง 37.5% อยูท่ ่ี
ระดับ 62.50 กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับตัวลดลง 8.7%
อยูท่ ร่ี ะดับ 62.50 และกลุม่ นักลงทุนต่างชาติปรับตัวลดลง 6.7% อยู่
ทีร่ ะดับ 40.00
ช่ ว งครึ่ ง เดื อ นแรกของเดื อ นตุ ล าคม 2563 SET index
ปรับ ตัว อยู่ใ นกรอบแคบระหว่า ง 1,247.59—1.263.99 จุ ด และ
ปรับตัวลงในช่วงครึง่ เดือนหลังในทิศทางเดียวกับตลาดหุน้ ส่วนใหญ่
ทัว่ โลก เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ น ผิ ด หวัง จากความไม่ ค ื บ หน้ า ของ
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐ และจานวนผูต้ ดิ เชือ้ ใน
ประเทศหลักๆ ในยุโรปและอเมริกากลับมาเพิม่ สูงขึน้ ในช่วงทีผ่ ่าน
มา ในส่วนของประเทศไทยยังโดนแรงกดดันจากความร้อนแรงของ
สถานการณ์การเมืองในประเทศ มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่ ม ี ค วามร้ า ยแรงในเขตท้ อ งที่ ก รุ ง เทพมหานคร โดย ณ
สิ้น เดือ นตุ ลาคม 2563 SET Index ปิ ด ที่ 1,194.95 จุ ด ปรับ ตัว
ลดลงจากเดือนก่อน 3.40% อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจยังได้รบั ปั จจัย
สนั บ สนุ น จากการมีร ัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงการคลัง คนใหม่
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทีภ่ าครัฐระดมออกมาอย่างต่อเนื่อง และ
การขยายระยะเวลาโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ซึ่งคาดว่าจะช่วย
กระตุน้ ให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563
นักลงทุนคาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเป็ น
ปั จจัยหนุ นมากที่สุด รองลงมาคือนโยบายภาครัฐและการไหลเข้า
ออกของเงินทุน สาหรับปั จจัยที่ฉุดความเชื่อมันนั
่ กลงทุนมากทีส่ ุด
ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ รองลงมาคือการถดถอย
ของเศรษฐกิจในประเทศ และการท่อ งเที่ยวในประเทศ รวมถึง
ความกังวลต่อการระบาดระลอกสองของ Covid-19
ปั จจัยต่างประเทศทีน่ ่ าติดตาม ได้แก่ ทิศทางเศรษฐกิจหลัง
ผลการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐ การเจรจาการค้าระหว่าง UK
แ ล ะ EU เ พื่ อ ห า ข้ อ ต ก ล ง ก่ อ น ที่ จ ะ จ บ Transition
period ในปลายปี น้ี ในส่ว นของปั จ จัยในประเทศที่ต้อ งติด ตาม
ได้แก่ ความยืดเยือ้ ของการชุมนุ มทางการเมือง และการประกาศผล
ประกอบการไตรมาสสามของบริษทั จดทะเบียน

หมายเหตุ: นัก ลงทุน สถาบัน ในประเทศ รวมถึง บริ ษทั หลัก ทรัพย์จ ดั การกองทุน กองทุน บาเหน็จ บานาญข้าราชการ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ และส่งเสริ ม การประกอบธุร กิ จ
ประกันภัย (บ.ประกันภัย บ.ประกันชีวติ ) และสานักงานประกันสังคม
ผู้สนับสนุนงานวิจัย
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ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด
รายบุคคล


ส่วนใหญ่มองว่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและ
นโยบายภาครั ฐ เป็ นปั จจั ย หนุ น ความเชื่ อ มั น่ มากที่ สุ ด
รองลงมาคือการไหลเข้าออกของเงินทุน

กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์


เห็นว่านโยบายภาครัฐ การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
และการเติบโตของเศรษฐกิจจีน เป็ นปั จจัยหนุนความเชือ่ มัน่

2.75%
1.25%

การท่องเที่ยว
การเจริ เติบ ต
องเ ร กิจจีน

0.69%
2.50%
3.07%

น ยบาย าครั

0.69%
2.50%

7.22%

7.22%
9.20%

กลุ่มสถาบันในประเทศ


เห็นว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และการฟื้ นตัวของ
ภาคท่องเทีย่ วเป็ นปั จจัยหนุนความเชือ่ มันมากที
่
ส่ ดุ

ต่างชาติ


เชื่อมันว่
่ าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ การไหล
เข้า ออกของเงิน ทุ น นโยบายภาครัฐ และการเติ บ โตของ
เศรษฐกิจจีน เป็ นปั จจัยหนุนความเชือ่ มัน่

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด
รายบุคคล
 เห็นว่าสถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศเป็ นปั จจัยฉุ ดความ
เชื่อ มัน่ มากที่สุ ด รองลงมาคือ การถดถอยของเศรษฐกิจ ใน
ประเทศ และการท่องเทีย่ ว
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์
 มองว่าสถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศเป็ นปั จจัยฉุ ดความ
เชื่อ มัน่ มากที่สุ ด รองลงมาคือ การถดถอยของเศรษฐกิจ ใน
ประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจยูโรโซน
กลุ่มสถาบันในประเทศ
 เชื่อว่าสถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศเป็ นปั จจัยฉุ ดความ
เชื่อ มัน่ มากที่สุ ด รองลงมาคือ การถดถอยของเศรษฐกิจ ใน
ประเทศและการท่องเทีย่ ว
ต่างชาติ
 เห็นว่าการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ การเมืองในประเทศ
และการท่องเทีย่ วเป็ นปั จจัยฉุดความเชือ่ มัน่
ผู้สนับสนุนงานวิจัย

การ หลเ ้า ออก
องเงินทุน

7.22%

0.69%

6.13%

การเจริ เติบ ต
เ ร กิจ นประเท

7.22%
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กลุ่มบั ชีบริ ัทหลักทรัพย

รายบุคคล

ส านการ เ ร กิจ
ย ร ซน

1.25%

ส านการ ทาง
การเมือง

7.22%
7.56%
6.24%

การท่องเที่ยว

7.22%
1.37%
0.00%
3.07%

21.46%
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6.13%
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หมวดธุรกิจทีน่ ่าสน จที่สุด

รายบุคคล

เชือ่ มันว่
่ าหมวดอาหารและเครือ่ งดื่มมีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร และหมวดพาณิชย์
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์ เห็นว่าหมวดอาหารและเครือ่ งดื่มมีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร และหมวดธนาคาร
มองว่าหมวดอาหารและเครือ่ งดื่มมีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดธนาคาร
กลุ่มสถาบันในประเทศ
กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ

เห็นว่าหมวดอาหารและเครือ่ งดื่ม มีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดท่องเทีย่ วและหมวด
พาณิชย์

หมวดธุรกิจที่ ม่น่าสน จที่สุด

รายบุคคล

มองว่าหมวดธนาคารและหมวดท่องเทีย่ วไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดแฟชัน่

กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์

เห็นว่าหมวดท่องเทีย่ ว หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และหมวดสือ่ สิง่ พิมพ์ไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ

กลุ่มสถาบันในประเทศ

มองว่าหมวดท่องเทีย่ วไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดธนาคารและหมวดสือ่ สิง่ พิมพ์

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ

เห็นว่าหมวดธนาคารและหมวดเหล็กไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Disclaimer
โครงการสารวจความเชื่อมั ่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Survey) จัดทาขึน้ โดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อมูลด้านสถิตทิ ่ี
เกีย่ วข้องกับภาคตลาดทุนไทย และเพื่อเป็ นเครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์คาดการณ์ทศิ ทางตลาดหุน้ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ทัง้ นี้ เพื่อให้นกั ลงทุนและผูส้ นใจสามารถนาข้อมูล
ดังกล่าวเป็ นแนวทางหนึ่งในการสะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจ การจัดทาดัชนีดงั กล่าวเป็ นเพียงการคาดการณ์ทศิ ทางตลาดทุนจากนักลงทุนหลากหลายกลุม่ ซึง่ อาจมีความ
คิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน ทางคณะผูจ้ ดั ทามิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูลรวมทัง้ ไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ หากมีการนาข้อมูลทีจ่ ดั ทาขึน้ ดังกล่าวไป
อ้างอิงหรือเผยแพร่ไม่วา่ ในลักษณะใดๆ โดยข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏในเอกสารนี้ ไม่วา่ จะเป็ นข้อความ ภาพ เนื้อหา วิธกี ารนาเสนอ และส่วนประกอบใดๆ เป็ นสิทธิของคณะ
ผูจ้ ดั ทาโดยชอบด้วยกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทาซ้า ดัดแปลง เผยแพร่หรือกระทาการใดๆ ในลักษณะทีเ่ ป็ นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือ
ประโยชน์อนั มิชอบ โดยไม่ได้รบั อนุญาตก่อน ไม่วา่ เพียงบางส่วน หรือทังหมด
้
คณะผูจ้ ดั ทาสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการตามทีก่ ฎหมายกาหนด

ผู้สนับสนุนงานวิจัย

ส าธุรกิจตลาดทุน ทย (FETCO)
FETCO@set.or.th
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