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FETCO ICI เทียบ SET INDEX

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
132.55 ปรับ ตัว เพิ่ม ขึ้น 1.5% จากเดือ นก่ อ น ยัง คงอยู่ใ นเกณฑ์ “ร้อนแรง” ต่ อ เนื่ องเป็ นเดือ นที่ส อง นั กลงทุ น คาดหวัง
การไหลเข้าของเงินทุนเป็ นปั จจัยหนุ นมากทีส่ ุด รองลงมาคือการคลีค่ ลายสถานการณ์ Covid-19 โดยมีขา่ วดีเรื่องวัคซีนทีท่ ยอย
ออกมา และผลประกอบการบริษทั จดทะเบียน สาหรับปั จจัยทีฉ่ ุดความเชื่อมันนั
่ กลงทุนมากทีส่ ุด ได้แก่ สถานการณ์การระบาด
ของ Covid-19 ระลอกใหม่ รองลงมาคือสถานการณ์เศรษฐกิจยูโรโซน และการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ
นักลงทุนสนใจลงทุนในพลังงานและสาธารณู ปโภค (ENERGY) มากทีส่ ุด รองลงมาคือหมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
(PETRO) และหมวดพาณิชย์ (COMM) ขณะทีน่ ักลงทุนเห็นว่าหมวดเหล็ก (STEEL) ไม่น่าสนใจลงทุนมากทีส่ ุด รองลงมาคือ
หมวดการท่ องเที่ย วและสัน ทนาการ (TOURISM) และหมวดกองทุน รวมอสังหาริม ทรัพ ย์แ ละกองทรัส ต์เ พื่อการลงทุน ใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)
ดัช นี ความเชื่อมันนั
่ กลงทุน ส ารวจเดือนมกราคม 2564 พบว่ า ความเชื่อมันกลุ
่ ่ ม นักลงทุน บุ คคล กลุ่ ม บัญชีบ ริษัท
หลักทรัพย์และกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศอยูใ่ นเกณฑ์ “ร้อนแรง” ในขณะทีก่ ลุ่มนักลงทุนสถาบันอยูใ่ นเกณฑ์ “ทรงตัว”
FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES
RETAIL ICI

144.07

PROPRIETARY ICI

125.00

LOCAL INSTITUTES ICI

117.65

FOREIGN ICI

125.00

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
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ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท

ผลสารวจ ณ เดื อนมกราคม 2564 รายกลุ่ มนั ก ลงทุ น พบว่ า
ความเชื่อมันกลุ
่ ่มนักลงทุนบุคคลปรับตัวเพิม่ ขึน้ 22% อยู่ทร่ี ะดับ 144.07
กลุ่มบัญชีบริษทั หลักทรัพย์ปรับตัวลดลง 3% อยู่ทร่ี ะดับ 125.00 กลุ่มนัก
ลงทุนสถาบันในประเทศปรับตัวลดลง 1% อยู่ทร่ี ะดับ 117.65 และกลุ่มนัก
ลงทุนต่างชาติปรับตัวลดลง 17% อยูท่ ร่ี ะดับ 125.00
ในช่วงครึง่ แรกของเดือนมกราคม 2564 SET index มีความผันผวน
อยู่ระหว่าง 1,468.24—1,547.31 จากการเทขายหุน้ ทีม่ ี free float ต่า โดย
หุ้น กลุ่ มอิเลคทรอนิกส์ได้ร บั ผลกระทบมากที่สุด ช่ว งครึ่งเดือนหลังดัช นี
ปรับตัวในกรอบแคบ โดยมีข่าวดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิม่ เติม
ผ่า นโครงการ “เราชนะ” ที่ออกมาช่ว ยเสริม สภาพคล่ องด้า นการใช้จ่ า ย
ภายในประเทศ และการประกาศผ่อนคลายพื้น ที่ควบคุม แต่ ด ัช นี ได้ร บั
ผลกระทบจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติทอ่ี าจเกิดจากการปรับฐานการ
ลงทุนซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีตลาดหุน้ ต่างประเทศ โดย ณ สิ้น
เดือนมกราคม SET Index ปิ ด ที่ 1,466.98 ปรับ ตัวเพิ่มขึ้น 1.22% จาก
เดือนก่อนหน้า
ปั จ จัย ต่ า งประเทศที่น่ า ติ ด ตาม ได้ แ ก่ โอกาสการฟื้ นตัว ของ
เศรษฐกิจโลกจากการแจกจ่ายวัคซีน การทบทวนข้อตกลงการค้าระหว่าง
สหรั ฐ ฯ และจี น และการพิ จ ารณามาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของ
ประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐอเมริกา ส่วนปั จจัยในประเทศทีต่ อ้ งติดตาม
ได้แก่ การประกาศงบการเงินบริษทั จดทะเบียน ผลการประชุมรัฐสภาใน
ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจและการพิจารณาร่างรัฐธรรมนู ญวาระสองที่
อาจส่งผลต่อสถานการณ์การเมือง จานวนผูต้ ดิ เชือ้ Covid-19 ใหม่รายวันที่
ยังเพิม่ สูงอยูแ่ ละแผนการแจกจ่ายวัคซีนให้กบั ประชาชนในประเทศ รวมถึง
ติดตามความเป็ นไปได้ในการพิจารณาต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ต่างๆ ของภาครัฐ
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
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ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด
รายบุคคล
 ส่วนใหญ่มองว่ าการคลี่คลายของสถานการณ์ Covid-19 เป็ น
ปั จจัยหนุ นความเชื่อมันมากที
่
่สุด รองลงมาคือการไหลเข้า
ของเงินทุน และการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์
 มองว่าการคลีค
่ ลายของสถานการณ์ Covid-19 เป็ นปั จจัยหนุ น
ความเชื่อมันมากที
่
ส่ ุด รองลงมาคือผลประกอบการบริษทั จด
ทะเบียน และการไหลเข้าของเงินทุน
กลุ่มสถาบันในประเทศ
 เห็นว่าการคลีค
่ ลายของสถานการณ์ Covid-19 เป็ นปั จจัยหนุ น
ความเชื่อมันมากที
่
ส่ ุด รองลงมาคือผลประกอบการบริษทั จด
ทะเบียน และการไหลเข้าของเงินทุน
ต่างชาติ
 เชื่อมันว่
่ าการไหลเข้าของเงินทุนเป็ นปั จจัยหนุ นความเชื่อมัน่
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมภิ าค และ
ผลประกอบการบริษทั จดทะเบียน

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด
รายบุคคล
 เห็น ว่ า สถานการณ์ Covid-19 เป็ น ปั จ จัย ฉุ ด ความเชื่อ มันมาก
่
ทีส่ ดุ รองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ และการ
ไหลออกของเงินทุน
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์
 มองว่าสถานการณ์ Covid-19 เป็ นปั จ จัยฉุ ดความเชื่อ มัน่ มาก
ที่สุด รองลงมาคือ การถดถอยของเศรษฐกิจ ในประเทศ และ
สถานการณ์ทางการเมือง
กลุ่มสถาบันในประเทศ
 เชื่อ ว่ า สถานการณ์ Covid-19 เป็ น ปั จ จัย ฉุ ด ความเชื่อ มันมาก
่
ทีส่ ดุ รองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ และการ
ไหลออกของเงินทุน
ต่างชาติ
 เห็นว่ าสถานการณ์ เ ศรษฐกิจ ยูโ รโซนและผลการประชุม กนง.
เป็ นปั จจัยฉุดความเชือ่ มันมากที
่
ส่ ดุ
ผู้สนับสนุนงานวิจัย

ต่างชาติ

สถาบันในประเทศ

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

รายบุคคล
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หมวดธุรกิจทีน่ ่าสนใจที่สุด

รายบุคคล

เชือ่ มันว่
่ าหมวดอาหารและเครือ่ งดื่มมีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภค และหมวดธนาคาร
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์ เห็นว่าหมวดธนาคาร และหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคมีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ
หมวดอาหารและเครือ่ งดื่ม
มองว่าการแพทย์ มีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดอาหารและเครือ่ งดื่ม หมวดธนาคาร
กลุ่มสถาบันในประเทศ
และหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
เห็นว่า หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ และหมวดพาณิชย์มคี วาม
กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ
น่าสนใจมากทีส่ ดุ

หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจที่สุด

รายบุคคล

มองว่าหมวดท่องเทีย่ วไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดแฟชัน่ และหมวดเหล็ก

กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์

เห็นว่าหมวดท่องเทีย่ วไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดสือ่ สิง่ พิมพ์และหมวดแฟชัน่

กลุ่มสถาบันในประเทศ

มองว่าหมวดท่องเทีย่ วไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดเหล็ก หมวดธนาคาร และหมวด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เห็นว่าหมวดเหล็ก หมวดธนาคาร และหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ

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

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
FETCO@set.or.th
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