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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
130.63 ปรับตัวลดลง 19.1% จากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรงอย่างมาก” มาอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง” ซึง่ ยังสะท้อน
ความเชือ่ มันของนั
่
กลงทุนเมือ่ เทียบกับความเคลื่อนไหวของดัชนีตลอดทัง้ ปี นักลงทุนคาดหวังการไหลเข้าของเงินทุนเป็ นปั จจัย
หนุนมากทีส่ ุด รองลงมาคือการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และผลประกอบการบริษทั จดทะเบียน สาหรับปั จจัยทีฉ่ ุ ดความ
เชื่อมันนั
่ กลงทุนมากทีส่ ุด ได้แก่ การท่องเที่ยว รองลงมาคือสถานการณ์ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และการถดถอยของ
เศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงการระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่
นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดธนาคาร (BANK) มากทีส่ ุด รองลงมาคือหมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ (PETRO) และ
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ขณะทีน่ ักลงทุนเห็นว่าหมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการ (TOURISM) ไม่
น่าสนใจลงทุนมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดแฟชัน่ (FASHION) และหมวดสือ่ สิง่ พิมพ์ (MEDIA)
ดัชนีความเชือ่ มันนั
่ กลงทุนสารวจเดือนธันวาคม 2563 พบว่าความเชือ่ มันกลุ
่ ่มนักลงทุนบุคคลและกลุ่มนักลงทุนสถาบัน
อยูใ่ นเกณฑ์ “ทรงตัว” ในขณะทีก่ ลุ่มบัญชีบริษทั หลักทรัพย์และกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศอยูใ่ นเกณฑ์ “ร้อนแรง”
FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES
RETAIL ICI

117.95

PROPRIETARY ICI

128.57

LOCAL INSTITUTES ICI

119.05

FOREIGN ICI

150.00

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
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ผลส ารวจ ณ เดื อ นธัน วาคม 2563 รายกลุ่ ม นั ก
ลงทุ น พบว่ า ค วาม เชื่ อ ม นั ่ นั ก ล งทุ น ทุ ก กลุ่ ม ปรับ ตัว
ลดลง โดยกลุ่มนักลงทุนบุคคลปรับตัวลดลง 21% อยู่ทร่ี ะดับ
117.95 กลุ่มบัญชีบริษทั หลักทรัพย์ปรับตัวลดลง 23% อยู่ท่ี
ระดับ 128.57 กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับตัวลดลง
24% อยู่ท่รี ะดับ 119.05 และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติปรับตัว
ลดลง 14% อยูท่ ร่ี ะดับ 150.00
ในช่ว งครึ่งแรกของเดือ นธันวาคม 2563 SET index
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนหน้า โดยเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง
1,417—1,483 จากข่าวดีของการทยอยเริม่ ใช้วคั ซีนป้ องกัน
Covid-19 ในหลายประเทศ และมีเงินทุนไหลเข้ามายังกลุ่ม
Emerging market โดยเฉพาะในตลาดทุนไทยซึ่งมีสดั ส่ ว น
หุ้นที่เคลื่อนไหวตามวัฏจักรเศรษฐกิจ (Cyclical stock) สูง
ส่งผลให้เงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติในตลาดทุนไทยเป็ น
บวกสุทธิอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ช่วงครึง่ เดือนหลังดัชนี
ผันผวนจากการระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ในประเทศ
ไทย โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม SET Index ปิ ดที่ 1,449.35
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 2.9% จากเดือนก่อนหน้า
นักลงทุนคาดหวัง การไหลเข้าของเงินทุนเป็ นปั จจัย
หนุ น มากที่สุ ด รองลงมาคือ การเติบ โตของเศรษฐกิจ ใน
ประเทศ และผลประกอบการบริษทั จดทะเบียน สาหรับปั จจัย
ที่ฉุ ดความเชื่อ มันนั
่ กลงทุนมากที่สุ ด ได้แก่ การท่อ งเที่ยว
รองลงมาคือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และ
การถดกอยของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงการระบาดของ
Covid-19 ระลอกใหม่
ปั จจัยต่ า งประเทศที่น่าติดตาม ได้แ ก่ การเลือ กตัง้
วุ ฒ ิส มาชิก สหรัฐ ฯ ซึ่ง จะมีผ ลต่ อ การออกนโยบายกระตุ้ น
เศรษฐกิจให้ส ามารถผ่ านสภาเป็ นไปได้ง่าย มาตรการปิ ด
เมือ งในหลายพื้นที่ในยุโรปและเอเชีย ซึ่งเพิม่ ความเสี่ยงที่
เศรษฐกิจอาจกลับเข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรงอีกครัง้ ส่วนของ
ปั จ จัย ในประเทศที่ต้ อ งติด ตามได้แ ก่ ผลกระทบของการ
ระบาดระลอกใหม่ของ Covid-19 ทีจ่ ะส่งผลต่อการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่ ว

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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ัจจัย นนที่มีอท

ต่อต าด ้นมากที่ ด

รายบุคคล
 ส่วนใหญ่ มองว่าการไหลเข้าของเงินทุนเป็ นปั จ จัยหนุ นความ
เชื่อ มัน่ มากที่สุ ด รองลงมาคือ การเติบ โตของเศรษฐกิจ ใน
ประเทศ ผลประกอบการบริษัท จดทะเบีย น และนโยบาย
ภาครัฐ
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์
 มองว่าการไหลเข้าของเงินทุนเป็ นปั จจัยหนุ นความเชื่อมันมาก
่
ทีส่ ุด รองลงมาคือการคลี่คลายของสถานการณ์การเมือง และ
การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
กลุ่มสถาบันในประเทศ
 เห็นว่าการไหลเข้าของเงินทุนเป็ นปั จจัยหนุ นความเชื่อมันมาก
่
ทีส่ ดุ รองลงมาคือนโยบายภาครัฐ และเติบโตของเศรษฐกิจใน
ประเทศ
ต่างชาติ
 เชื่อมันว่
่ าการไหลเข้าของเงินทุนเป็ นปั จจัยหนุ นความเชื่อมัน่
มากที่สุด รองลงมาคือการเติบ โตของเศรษฐกิจ ในประเทศ
ผลประกอบการบริษั ท จดทะเบี ย น และการคลี่ ค ลายของ
สถานการณ์การเมือง

ัจจัยฉดที่มีอท

ต่อต าด ้นมากที่ ด

รายบุคคล
 เห็ น ว่ า การท่ อ งเที่ ย วเป็ นปั จ จั ย ฉุ ด ความเชื่ อ มั น
่ มากที่สุ ด
รองลงมาคือการไหลออกของเงินทุนและผลประกอบการบริษทั
จดทะเบียน
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์
 มองว่าการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศเป็ นปั จจัยฉุ ดความ
เชือ่ มันมากที
่
ส่ ดุ รองลงมาคือการท่องเทีย่ ว
กลุ่มสถาบันในประเทศ
 เชื่อว่าการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ เป็ นปั จจัยฉุ ดความ
เชื่อมันมากที
่
่สุด รองลงมาคือการท่องเที่ยว และการไหลออก
ของเงินทุน
ต่างชาติ
 เห็ น ว่ า การท่ อ งเที่ย วและสถานการณ์ ค วามขัด แย้ ง ระหว่ า ง
ประเทศเป็ นปั จจัยฉุดความเชือ่ มันมากที
่
ส่ ดุ
ผู้สนับสนุนงานวิจัย

ต่างชาต
ก ่มบั ชีบร ัท ักทรั ย

าบัน น ระเท
รายบคค
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มวด รกจทีน่ ่า น จที่ ด

รายบุคคล

เชือ่ มันว่
่ าหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวด
ธนาคารและหมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์ เห็นว่าหมวดธนาคาร มีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
หมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ และหมวดอาหารและเครือ่ งดื่ม
มองว่าหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค มีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดปิ โตรเคมีและ
กลุ่มสถาบันในประเทศ
เคมีภณ
ั ฑ์ และหมวดธนาคาร
เห็นว่าหมวดธนาคาร มีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และ
กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ
หมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

มวด รกจที่ไม่น่า น จที่ ด

รายบุคคล

มองว่าหมวดท่องเทีย่ วไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดแฟชัน่ และหมวดเหล็ก

กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์

กลุ่มสถาบันในประเทศ

เห็นว่าหมวดท่องเทีย่ วไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดสือ่ สิง่ พิมพ์และหมวดบริการรับเหมา
ก่อสร้าง
มองว่าหมวดท่องเทีย่ วไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ

เห็นว่าหมวดท่องเทีย่ ว หมวดสือ่ สิง่ พิมพ์ และหมวดแฟชันไม่
่ น่าสนใจมากทีส่ ดุ

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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