รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
ฉบับเดือนมีนาคม 2564

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 152.19
ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น 14.8% จากเดื อ นก่ อ น ยั ง คงอยู่ ใ นเกณฑ์ “ร้ อ นแรง ” ต่ อเนื่ องเป็ นเดื อ นที่ ส าม นั ก ลงทุ น คาดหวั ง
การคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 จากการที่ไทยได้รบั วัคซีนลอตแรกเป็ นปั จจัยหนุ นมากที่สุด รองลงมาคือการไหลเข้าของเงินทุน
และการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ สาหรับปั จจัยทีฉ่ ุดความเชื่อมันนั
่ กลงทุนมากทีส่ ดุ ได้แก่ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ทีย่ งั มี
ผูต้ ดิ เชือ้ เพิม่ ขึน้ รองลงมาคือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ
นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการ (TOURISM) มากที่สุด รองลงมาคือหมวดธนาคาร (BANK) และ
หมวดพลังงานและสาธารณู ปโภค (ENERGY) ขณะที่นักลงทุนเห็นว่าหมวดเหล็ก (STEEL) ไม่น่าสนใจลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือ
หมวดแฟชัน่ (FASHION) และหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)
ดัชนีความเชื่อมันนั
่ กลงทุนสารวจเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พบว่าความเชื่อมันกลุ
่ ่มนักลงทุนต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง
อย่างมาก” กลุ่มนักลงทุนบุคคล และกลุ่มนักลงทุนสถาบันอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง” ในขณะที่กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์อยู่ในเกณฑ์
“ทรงตัว”
FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES
RETAIL ICI

140.74

PROPRIETARY ICI

114.29

LOCAL INSTITUTES ICI

129.41

FOREIGN ICI

183.33

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 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่า ความ
เชื่อมันกลุ
่ ่มนักลงทุนบุคคลปรับตัวลดลง 2.3% อยู่ท่รี ะดับ 140.74 กลุ่มบัญชี
บริษทั หลักทรัพย์ปรับตัวลดลง 8.6% อยู่ทร่ี ะดับ 114.29 กลุ่มนักลงทุนสถาบันใน
ประเทศปรับตัว เพิ่มขึ้น 10% อยู่ท่รี ะดับ 129.41 และกลุ่ มนักลงทุน ต่ างชาติ
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 46.7% อยู่ทร่ี ะดับ 183.33
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 SET index มีความเคลื่อนไหวในกรอบแคบ อยู่
ระหว่าง 1,478.05—1,523.11 ซึ่งในเดือนนี้มกี ารประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไทย
(GDP) ปี 2563 ซึง่ หดตัวลงทีร่ ะดับ -6.1% จากผลกระทบต่อเนื่องของการแพร่
ระบาดของไวรัส Covid-19 ทีท่ าให้อุปสงค์ภายนอกประเทศทัง้ การส่งออกสินค้า
และบริการในภาพรวมยังคงอ่อนแอ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุน้ ไทย
อย่างต่อเนื่อง และในช่วงปลายเดือน FTSE Russell ประกาศลดสัดส่วนหุน้ ไทย
ในการคานวณดัชนี อย่างไรก็ตาม ตลาดทุนโดยรวมยังได้รบั ปั จจัยบวกจากการที่
FED ประกาศใช้มาตรการ QE อัดฉีดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง การมาถึงของ
วัคซีน Covid-19 “ซิโนแวค” ลอตแรก และการทีม่ นี กั ลงทุนรายใหม่เปิ ดบัญชีเพื่อ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์จานวนมากเกือบแสนบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ OR ทีเ่ ข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ณ สิน้ เดือน
กุมภาพันธ์ SET Index ปิ ดที่ 1,496.78 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 2.03% จากเดือนก่อน
หน้า
ปั จจัยต่ างประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ การทยอยคลาย Lock Down ใน
หลายประเทศในยุโรปและอเมริกาหลังจากประชาชนได้รบั การฉีดวัคซีน ซึ่งจะ
ส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ แผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ทีก่ าลัง
อยู่ระหว่างการพิจารณา และผลการประชุมของ 3 ธนาคารกลางหลัก (Fed, ECB
และ BoJ) หลัง Bond Yield ในหลายประเทศปรับตัวสูงขึน้ ส่วนปั จจัยในประเทศ
ทีต่ อ้ งติดตามได้แก่ กระบวนการแจกจ่ายวัคซีน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่องของภาครัฐ แนวโน้มการฟื้ นตัวของภาคการท่องเทีย่ ว และการพิจารณา
ร่ า งรัฐ ธรรมนู ญ ในวาระสามซึ่ ง หากไม่ ไ ด้ ร ับ ความเห็น ชอบ อาจส่ ง ผลต่ อ
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองอีกครัง้
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
 ส่วนใหญ่มองว่าการคลีค
่ ลายของสถานการณ์ Covid-19 เป็ นปั จจัย
หนุ นความเชื่อมันมากที
่
่สุด รองลงมาคือการไหลเข้าของเงินทุน
และการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
กลุ่มบัญชีบริษทั หลักทรัพย์
 มองว่ า การคลี่ค ลายของสถานการณ์ Covid-19 เป็ น ปั จ จัย หนุ น
ความเชื่ อ มัน่ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ การไหลเข้ า ของเงิ น ทุ น
และการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
กลุ่มสถาบันในประเทศ
 เห็น ว่ า การคลี่ค ลายของสถานการณ์ Covid-19 เป็ น ปั จ จัย หนุ น
ค ว า ม เ ชื่ อ มั น่ ม า ก ที่ สุ ด ร อ ง ล ง ม า คื อ น โ ย บ า ย ภ า ค รั ฐ
และการไหลเข้าของเงินทุน
ต่างชาติ
 เชื่อมันว่
่ าการไหลเข้าของเงินทุนเป็ นปั จจัยหนุ นความเชื่อมันมาก
่
ที่ สุ ด รองลงมาคื อ การฟื้ นตั ว ของเศรษฐกิ จ ในประเทศ และ
การคลีค่ ลายของสถานการณ์ Covid-19

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด
รายบุคคล
 เห็น ว่ า การถดถอยของเศรษฐกิจ ในประเทศเป็ น ปั จ จัย ฉุ ด ความ
เชื่อมันมากที
่
ส่ ุด รองลงมาคือสถานการณ์ Covid-19 การไหลออก
ของเงินทุน และสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ
กลุ่มบัญชีบริษทั หลักทรัพย์
 มองว่ าสถาณการณ์ เศรษฐกิจสหรัฐเป็ นปั จ จัยฉุ ดความเชื่อมันมาก
่
ทีส่ ดุ รองลงมาคือ สถานการณ์ Covid-19 การถดถอยของเศรษฐกิจ
ในประเทศ และการไหลออกของเงินทุน
กลุ่มสถาบันในประเทศ
 เชื่อ ว่ า การถดถอยของเศรษฐกิจ ในประเทศเป็ น ปั จ จัย ฉุ ด ความ
เชื่ อ มั น่ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ สถานการณ์ Covid-19 และ
การไหลออกของเงินทุน
ต่างชาติ
 เห็น ว่ า สถานการณ์ ค วามขัด แย้ง ระหว่ า งประเทศและสถานการณ์
เศรษฐกิจยูโรโซนเป็ นปั จจัยฉุ ดความเชื่อมันมากที
่
ส่ ุด รองลงมาคือ
สถานการณ์ Covid-19
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ต่างชาติ

สถาบันในประเทศ

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

รายบุคคล
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หมวดธุรกิจทีน่ ่าสนใจที่สุด

รายบุคคล

เชือ่ มันว่
่ าหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคมีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ หมวดธนาคาร และ
หมวดท่องเทีย่ ว
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์ เห็นว่าหมวดธนาคารมีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และ
หมวดอาหารและเครือ่ งดื่ม
มองว่าหมวดพลังงานและสาธารนูปโภคมีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดขนส่งและ
กลุ่มสถาบันในประเทศ
โลจิสติกส์ และหมวดธนาคาร
เห็นว่าหมวดท่องเทีย่ วมีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดธนาคาร และหมวดปิ โตรเคมีและ
กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ
เคมีภณ
ั ฑ์

หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจที่สุด

รายบุคคล

มองว่าหมวดเหล็กไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และหมวดแฟชัน่

กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์

เห็นว่าหมวดชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดท่องเทีย่ ว และหมวดสือ่
สิง่ พิมพ์
มองว่าหมวดท่องเทีย่ วและหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ

กลุ่มสถาบันในประเทศ
กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ

เห็นว่าหมวดเหล็กไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดแฟชัน่ และหมวดกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

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

02 009 9520
02 009 9506
02 009 9484

