
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดัชนีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ ท่ีร ะด ับ 
132.55 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5% จากเดือนก่อน ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง” ต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง นักลงทุนคาดหวัง 
การไหลเขา้ของเงนิทนุเป็นปัจจยัหนุนมากทีสุ่ด รองลงมาคอืการคลีค่ลายสถานการณ์ Covid-19 โดยมขีา่วดเีรื่องวคัซนีทีท่ยอย
ออกมา  และผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน ส าหรบัปัจจยัทีฉุ่ดความเชื่อมัน่นักลงทุนมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ สถานการณ์การระบาด
ของ Covid-19 ระลอกใหม ่รองลงมาคอืสถานการณ์เศรษฐกจิยโูรโซน และการถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ  

นักลงทุนสนใจลงทุนในพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERGY) มากทีสุ่ด รองลงมาคอืหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์
(PETRO) และหมวดพาณิชย ์(COMM) ขณะทีน่ักลงทุนเหน็ว่าหมวดเหล็ก (STEEL) ไม่น่าสนใจลงทุนมากทีสุ่ด  รองลงมาคอื
หมวดการท่องเที่ยวและสนัทนาการ (TOURISM) และหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์(PF&REIT) 

ดชันีความเชื่อมัน่นักลงทุนส ารวจเดือนมกราคม 2564 พบว่าความเชื่อมัน่กลุ่มนักลงทุนบุคคล กลุ่มบัญชีบริษัท
หลกัทรพัยแ์ละกลุ่มนกัลงทนุต่างประเทศอยูใ่นเกณฑ ์“รอ้นแรง” ในขณะทีก่ลุ่มนกัลงทนุสถาบนัอยูใ่นเกณฑ ์“ทรงตวั”  

หมายเหตุ: ดชันีความเชือ่มัน่นกัลงทุน ไดท้ าการส ารวจนกัลงทุนครอบคลุม 4 กลุ่ม ได้แก่ นกัลงทุนรายบุคคล นกัลงทุนสถาบนัในประเทศ กลุ่มบญัชบีริษทัหลกัทรพัย์ และนกัลงทุนต่างชาต ิโดยการใช้
วธิกีารค านวณดชันี Diffusion Index โดยมชีว่งค่าดชันีตัง้แต่ 0 – 200 ซึง่การอ่านค่าดชันีจะแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ รอ้นแรงอย่างมาก รอ้นแรง ทรงตวั ซบเซา และซบเซาอย่างมาก ตามล าดบั 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 144.07  

PROPRIETARY ICI 125.00  

LOCAL INSTITUTES ICI 117.65  

FOREIGN ICI 125.00  

ระดับความเชื่อมัน่ดัชนี  
(160-200) ร้อนแรงอย่างมาก (Very Bullish) 
(120-159) ร้อนแรง (Bullish)   
(80-119) ทรงตัว (Neutral)  
(40-79) ซบเซา (Bearish)  
(0-39) ซบเซาอย่างมาก (Very Bearish)  
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 ผลส ารวจ ณ เดือนมกราคม 2564 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่า 
ความเชื่อมัน่กลุ่มนักลงทุนบุคคลปรบัตวัเพิม่ขึน้ 22% อยู่ทีร่ะดบั 144.07 
กลุ่มบญัชบีรษิทัหลกัทรพัย์ปรบัตวัลดลง 3% อยู่ทีร่ะดบั 125.00 กลุ่มนัก
ลงทุนสถาบนัในประเทศปรบัตวัลดลง 1% อยู่ทีร่ะดบั 117.65 และกลุ่มนัก
ลงทนุต่างชาตปิรบัตวัลดลง 17% อยูท่ีร่ะดบั 125.00 
 ในช่วงครึง่แรกของเดอืนมกราคม 2564 SET index มคีวามผนัผวน
อยู่ระหว่าง 1,468.24—1,547.31 จากการเทขายหุน้ทีม่ ีfree float ต ่า โดย
หุ้นกลุ่มอิเลคทรอนิกส์ได้รบัผลกระทบมากที่สุด ช่วงครึ่งเดือนหลังดัชนี
ปรบัตวัในกรอบแคบ โดยมขี่าวดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิเพิม่เติม
ผ่านโครงการ “เราชนะ” ที่ออกมาช่วยเสริมสภาพคล่องด้านการใช้จ่าย
ภายในประเทศ และการประกาศผ่อนคลายพื้นที่ควบคุม แต่ดัชนีได้รบั
ผลกระทบจากแรงขายของนกัลงทนุต่างชาตทิีอ่าจเกดิจากการปรบัฐานการ
ลงทุนซึ่งเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัดชันีตลาดหุน้ต่างประเทศ  โดย ณ สิ้น
เดือนมกราคม SET Index ปิดที่ 1,466.98 ปรบัตัวเพิ่มขึ้น 1.22% จาก
เดอืนกอ่นหน้า 
 ปัจจัยต่างประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่  โอกาสการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกจิโลกจากการแจกจ่ายวคัซนี การทบทวนขอ้ตกลงการคา้ระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน และการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประธานาธบิดไีบเดนของสหรฐัอเมรกิา ส่วนปัจจยัในประเทศทีต่อ้งตดิตาม
ได้แก่ การประกาศงบการเงนิบรษิทัจดทะเบยีน ผลการประชุมรฐัสภาใน
ส่วนการอภปิรายไม่ไว้วางใจและการพจิารณาร่างรฐัธรรมนูญวาระสองที่
อาจสง่ผลต่อสถานการณ์การเมอืง จ านวนผูต้ดิเชือ้ Covid-19 ใหม่รายวนัที่
ยงัเพิม่สงูอยูแ่ละแผนการแจกจ่ายวคัซนีใหก้บัประชาชนในประเทศ รวมถงึ
ตดิตามความเป็นไปได้ในการพจิารณาต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ
ต่างๆ ของภาครฐั 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

หมายเหตุ:  นักลงทุนสถาบนัในประเทศ รวมถึง บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กองทุนบ  าเหน็จบ  านาญข้าราชการ ส  านักงานคณะกรรมการก  ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกิจ
ประกนัภยั (บ.ประกนัภยั บ.ประกนัชวีติ) และส านกังานประกนัสงัคม 

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 
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ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบคุคล   
 ส่วนใหญ่มองว่าการคลี่คลายของสถานการณ์ Covid-19 เป็น
ปัจจัยหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคอืการไหลเข้า
ของเงนิทนุ และการเตบิโตของเศรษฐกจิในประเทศ  

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าการคลีค่ลายของสถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจยัหนุน
ความเชื่อมัน่มากทีสุ่ด รองลงมาคอืผลประกอบการบรษิทัจด
ทะเบยีน และการไหลเขา้ของเงนิทนุ  

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เหน็ว่าการคลีค่ลายของสถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจยัหนุน
ความเชื่อมัน่มากทีสุ่ด  รองลงมาคอืผลประกอบการบรษิทัจด
ทะเบยีน และการไหลเขา้ของเงนิทนุ  

ต่างชาติ   
 เชื่อมัน่ว่าการไหลเขา้ของเงนิทุนเป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่
มากทีส่ดุ รองลงมาคอืการเตบิโตของเศรษฐกจิในภูมภิาค และ  
ผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน  

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

รายบคุคล  
 เห็นว่าสถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมัน่มาก
ทีส่ดุ  รองลงมาคอืการถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ และการ
ไหลออกของเงนิทนุ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าสถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่ มาก
ที่สุดรองลงมาคือ การถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ และ
สถานการณ์ทางการเมอืง 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เชื่อว่าสถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมัน่มาก
ทีส่ดุ  รองลงมาคอืการถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ และการ
ไหลออกของเงนิทนุ 

ต่างชาติ   
 เห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกจิยูโรโซนและผลการประชุม กนง.
เป็นปัจจยัฉุดความเชือ่มัน่มากทีส่ดุ  

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

ต่างชาต ิ สถาบันในประเทศ 

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ รายบุคคล 
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ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

Disclaimer 
โครงการส ารวจความเชื่อมัน่นกัลงทุน (FETCO Investor Confidence Survey) จดัท าขึน้โดยสภาธุรกจิตลาดทุนไทย (FETCO) มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาขอ้มลูดา้นสถติทิี่
เกีย่วขอ้งกบัภาคตลาดทุนไทย และเพื่อเป็นเครื่องมอืส าหรบัการวเิคราะหค์าดการณ์ทศิทางตลาดหุน้ในอกี 3 เดอืนขา้งหน้า ทัง้นี้ เพื่อใหน้กัลงทุนและผูส้นใจสามารถน าขอ้มลู
ดงักล่าวเป็นแนวทางหนึ่งในการสะทอ้นภาพรวมของเศรษฐกจิ การจดัท าดชันีดงักล่าวเป็นเพยีงการคาดการณ์ทศิทางตลาดทุนจากนกัลงทุนหลากหลายกลุม่ ซึง่อาจมคีวาม
คดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั ทางคณะผูจ้ดัท ามไิดใ้หก้ารรบัรองในความถูกตอ้งของขอ้มลูรวมทัง้ไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้ หากมกีารน าขอ้มลูทีจ่ดัท าขึน้ดงักลา่วไป
อา้งองิหรอืเผยแพร่ไม่วา่ในลกัษณะใดๆ โดยขอ้มลูต่างๆ ทีป่รากฏในเอกสารนี้ ไม่วา่จะเป็นขอ้ความ ภาพ เนื้อหา วธิกีารน าเสนอ และส่วนประกอบใดๆ เป็นสทิธขิองคณะ
ผูจ้ดัท าโดยชอบดว้ยกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลยีน ปลอมแปลง ท าซ ้า ดดัแปลง เผยแพร่หรอืกระท าการใดๆ ในลกัษณะทีเ่ป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการคา้ หรอื
ประโยชน์อนัมชิอบ โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตก่อน ไม่วา่เพยีงบางส่วน หรอืทัง้หมด คณะผูจ้ดัท าสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการตามทีก่ฎหมายก าหนด 

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)           
 FETCO@set.or.th 

    02 009 9520 
          02 009 9506 
           02 009 9484 

หมวดธุรกิจทีน่่าสนใจที่สุด  

รายบคุคล เชือ่มัน่ว่าหมวดอาหารและเครือ่งดื่มมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดพลงังานและ
สาธารณูปโภค และหมวดธนาคาร 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดธนาคาร และหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอื
หมวดอาหารและเครือ่งดื่ม 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าการแพทย ์มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดอาหารและเครือ่งดื่ม หมวดธนาคาร 
และหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค  

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่า หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค หมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์และหมวดพาณชิยม์คีวาม
น่าสนใจมากทีส่ดุ   

หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจท่ีสุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดทอ่งเทีย่วไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดแฟชัน่ และหมวดเหลก็ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดทอ่งเทีย่วไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดสือ่สิง่พมิพแ์ละหมวดแฟชัน่ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดทอ่งเทีย่วไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดเหลก็ หมวดธนาคาร และหมวด
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ 

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดเหลก็ หมวดธนาคาร และหมวดกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการ
ลงทนุในอสงัหารมิทรพัยไ์มน่่าสนใจมากทีส่ดุ  


