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ดัช นี ความเชื่ อ มันนั
่ ก ลงทุ น (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอี ก 3 เดื อ นข้ า งหน้ า อยู่ ที่ ร ะดับ 161.41
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 161% จากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรงอย่างมาก” เป็ นครัง้ แรกในรอบสองปี นักลงทุนคาดหวังการไหลเข้า
ออกของเงินทุนเป็ นปั จจัยหนุ นมากที่สุด รองลงมาคือการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ
รวมถึงผลสาเร็จของวัคซีนป้ องกัน Covid-19 สาหรับปั จจัยที่ฉุดความเชื่อมันนั
่ กลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์ ทางการเมืองใน
ประเทศ รองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ และสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
นักลงทุนสนใจลงทุนหมวดพลังงาน (ENERGY) มากทีส่ ุด รองลงมาคือหมวดธนาคาร (BANK) และหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
(FOOD) ขณะทีน่ กั ลงทุนเห็นว่าหมวดประกันภัย (INSUR) ไม่น่าสนใจลงทุนมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดหมวดการท่องเทีย่ วและสันทนา
การ (TOURISM) และหมวดชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)
ดัชนีความเชื่อมันนั
่ กลงทุนสารวจเดือนพฤศจิกายน 2563 พบว่าความเชื่อมันนั
่ กลงทุนบุคคลและสถาบันในประเทศ ปรับตัว
ขึ้ น อยู่ ใ นเกณฑ์ “ร้ อ นแรง” และความเชื่ อ มั น่ นั ก ลงทุ น กลุ่ ม บั ญ ชี บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ แ ละนั ก ลงทุ น ต่ างชาติ ป รั บ ตั ว ขึ้ น
อยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรงอย่างมาก”
FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES
RETAIL ICI

150.00

PROPRIETARY ICI

166.67

LOCAL INSTITUTES ICI

156.52

FOREIGN ICI

175.00

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
(91 )

(167 )

166.67

150.00

78.57

62.50

ต ค 2563

(150 )

ย 2563

(338 )

175.00

156.52

62.50

40.00
รายบคค

ก ่มบั ชีบร ัท
ักทรั ย

าบัน น ระเท

ต่างชาต

ผลสารวจ ณ เดือนพฤศจิ กายน 2563 รายกลุ่มนักลงทุน
พบว่า ความเชื่ อ มันนั
่ ก ลงทุน ทุก กลุ่ม ปรับ ตัว เพิ่ ม ขึ้น อย่า งมาก
โดยกลุ่มนักลงทุนบุคคลปรับตัวเพิม่ ขึน้ 91% อยู่ทร่ี ะดับ 150.00 กลุ่ม
บัญชีบริษทั หลักทรัพย์ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 167% อยู่ทร่ี ะดับ 166.67 กลุ่ม
นักลงทุนสถาบันในประเทศปรับตัวเพิม่ ขึน้ 150% อยู่ทร่ี ะดับ 156.52
และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติปรับตัวเพิม่ ขึน้ 338% อยู่ทร่ี ะดับ 175.00
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 SET index ฟื้ นตัวแรงตอบรับ
ข่าวดีทงั ้ จากปั จจัยนอกประเทศ ที่ได้รบั ข่าวความสาเร็จของวัคซีน
ป้ อ ง กั น Covid-19 ทั ้ ง ข อ ง Pfizer/BioNTech, Moderna แ ล ะ
AstraZeneca ทีม่ ปี ระสิทธิผลในการป้ องกันการติด Covid-19 สูง อีก
ทัง้ ข่ า วความชัด เจนของผลการเลื อ กตั ง้ สหรัฐ ฯ ที่ ค าดว่ า จะได้
นายโจ ไบเดน เป็ นประธานาธิบดีคนที่ 46 รวมถึงข่าวดีจากปั จจัยใน
ประเทศจากการประกาศ GDP ไตรมาส 3/2563 แม้จ ะยังหดตัว ที่
-6.4% แต่ นับ ว่ า ปรับ ตัว ดีก ว่ า คาดการณ์ ซ่ึง เป็ น ผลจากมาตรการ
กระตุน้ การบริโภคในประเทศ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
มีกาไรสุทธิในไตรมาส 3/2563 เพิม่ ขึน้ 24% จากไตรมาสก่อนหน้า
หลังมาตรการควบคุ มการแพร่ระบาดของ Covid-19 ผ่อนคลายลง
จากปั จจัยข้างต้นส่งผลให้เงินลงทุนต่างชาติไหลกลับเข้ามาในตลาด
หุ้ น ไทยเป็ นบวกสุ ท ธิ เ ป็ นเดื อ นแรกของปี โดย ณ สิ้ น เดื อ น
พฤศจิกายน SET Index ปิ ดที่ 1,408.31 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 17.9% จาก
เดือนก่อนหน้า
นักลงทุนคาดหวังการไหลเข้าออกของเงินทุนเป็ นปั จจัยหนุ น
มากที่สุ ด รองลงมาคือ การเติบ โตของเศรษฐกิจ ในประเทศ และ
นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงผลสาเร็จของวัคซีน
ป้ องกัน Covid-19 สาหรับปั จจัยทีฉ่ ุ ดความเชื่อมันนั
่ กลงทุนมากทีส่ ุด
ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ รองลงมาคือการถดถอย
ของเศรษฐกิจ ในประเทศ และสถานการณ์ ค วามขัด แย้ง ระหว่ า ง
ประเทศ
ปั จจัยต่างประเทศทีน่ ่ าติดตาม ได้แก่ การเปลีย่ นผ่านรัฐบาล
ของสหรัฐอเมริกา และการเริม่ ดาเนินการตามนโยบายของนาย โจ ไบ
เดน สถานการณ์เศรษฐกิจในยุโรปหลังเพิม่ ความเข้มงวดมาตรการ
ล็อกดาวน์จากการระบาดระลอกสองของ Covid-19 ในส่วนของปั จจัย
ในประเทศที่ต้องติดตามได้แก่ ความไม่แน่ นอนทางการเมืองซึ่งยัง
เป็ น ปั จ จัย เสี่ย งส าคัญ ต่ อ การฟื้ นตัว ของเศรษฐกิจ ไทย มาตรการ
ภาครัฐในกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคเอกชนเพิม่ เติม และการ
ทยอยอนุ มตั ิงบประมาณให้แก่โครงการภายใต้กรอบวงเงิน 4 แสน
ล้านบาท

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

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
ฉบับเดือนธันวาคม 2563
ัจจัย นนที่มีอทธ ต่อต าด ้นมากที่ ด
รายบุคคล
 ส่ว นใหญ่ ม องว่ า การไหลเข้า ออกของเงิน ทุ น เป็ น ปั จ จัย หนุ น
ความเชื่อ มัน่ มากที่สุ ด รองลงมาคือ การเจริญ เติบ โตของ
เศรษฐกิจ ในประเทศ นโยบายภาครัฐ และผลประกอบการ
บริษทั จดทะเบียน
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์
 มองว่าการไหลเข้าออกของเงินทุนเป็ นปั จจัยหนุ นความเชื่อมัน่
มากทีส่ ุด รองลงมาคือการคลี่คลายของสถานการณ์ การเมือง
และการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจจีน
กลุ่มสถาบันในประเทศ
 เห็นว่าการไหลเข้าออกของเงินทุนเป็ นปั จจัยหนุ นความเชื่อมัน่
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือการฟื้ นตัวของภาคธุรกิจท่องเทีย่ ว
ต่างชาติ
 เชื่อมันว่
่ าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเป็ นปั จจัย
หนุ นความเชื่อมันมากที
่
ส่ ุด รองลงมาคือนโยบายทางการเงิน
จากธนาคารกลางสหรัฐฯ และการคลี่คลายของสถานการณ์
การเมือง

ัจจัยฉดที่มีอทธ ต่อต าด ้นมากที่ ด
รายบุคคล
 เห็นว่าสถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศเป็ นปั จจัยฉุ ดความ
เชื่อ มัน่ มากที่สุ ด รองลงมาคือ การถดถอยของเศรษฐกิจ ใน
ประเทศ
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์
 มองว่าสถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศเป็ นปั จจัยฉุ ดความ
เชือ่ มันมากที
่
ส่ ดุ รองลงมาคือการไหลเข้าออกของเงินทุน
กลุ่มสถาบันในประเทศ
 เชื่อว่าสถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศเป็ นปั จจัยฉุ ดความ
เชื่อ มัน่ มากที่สุ ด รองลงมาคือ การถดถอยของเศรษฐกิจ ใน
ประเทศ
ต่างชาติ
 เห็นว่ าสถานการณ์ ค วามขัดแย้งระหว่างประเทศเป็ นปั จ จัยฉุ ด
ความเชือ่ มันมากที
่
ส่ ุด รองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจใน
ประเทศและสถานการณ์การเมืองในประเทศ
ผู้สนับสนุนงานวิจัย

ต่างชาต
ก ่มบั ชีบร ัท ักทรั ย

าบัน น ระเท
รายบคค

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
ฉบับเดือนธันวาคม 2563

มวดธรกจทีน่ ่า น จที่ ด

รายบุคคล

เชือ่ มันว่
่ าหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคมีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดธนาคารและ
หมวดท่องเทีย่ ว
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์ เห็นว่าหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และหมวดธนาคาร มีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ
หมวดท่องเทีย่ ว
มองว่าหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และหมวดธนาคาร มีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ
กลุ่มสถาบันในประเทศ
หมวดอาคารและเครือ่ งดื่มและหมวดท่องเทีย่ ว
เห็นว่าหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดธนาคาร และหมวดอาหารและเครือ่ งดื่ม มีความ
กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ
น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดท่องเทีย่ ว

มวดธรกจทีไ่ ม่น่า น จที่ ด

รายบุคคล
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์

กลุ่มสถาบันในประเทศ
กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ

มองว่าหมวดท่องเทีย่ วไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และหมวด
เหมืองแร่
เห็นว่าหมวดท่องเทีย่ วและหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวด
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
มองว่าหมวดหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และหมวดสือ่ สิง่ พิมพ์ไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ
หมวดชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เห็นว่าหมวดประกันภัยและประกันชีวติ ไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดท่องเทีย่ ว
หมวดชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์และหมวดสือ่ สิง่ พิมพ์

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
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