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FETCO ICI เทียบ SET INDEX

ดัชนี ความเชื่อมันนั
่ กลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ ร ะดับ 168.69 ซึง่ อยู่
ในระดับสูงสุดตัง้ แต่เริม่ ทำกำรจัดทำดัชนี โดยปรับตัวเพิม่ ขึน้ 18.2% จำกเดือนก่อนหน้ำมำอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรงอย่ำงมำก” นักลงทุน
คำดหวังกำรฟื้ นตัวของภำคกำรท่องเทีย่ ว เป็ นปั จจัยหนุ นมำกที่สุด รองลงมำคือแผนกำรฉีดวัคซีนเพื่อคลีค่ ลำยสถำนกำรณ์ Covid-19
และกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ สำหรับปั จจัยทีฉ่ ุ ดควำมเชื่อมันนั
่ กลงทุนมำกที่สุด ได้แก่ ควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์ระบำดของ
Covid-19 ระลอกใหม่หลังเปิ ดประเทศ รองลงมำคือกำรถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ และสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศ
นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดท่องเทีย่ วและสันทนำกำร (TOURISM) มำกทีส่ ุด รองลงมำคือหมวดพลังงำนและสำธำรณูปโภค
(ENERGY) และ หมวดธนำคำร (BANK) ขณะที่นักลงทุนเห็นว่ำหมวดประกันภัยและประกันชีวติ (INSUR) ไม่น่ำสนใจลงทุนมำกทีส่ ุด
รองลงมำคือหมวดแฟชัน่ (FASHION) และหมวดธุรกิจกำรเกษตร (AGRI)
ดัช นีค วำมเชื่อ มันนั
่ กลงทุน สำรวจเดือ นตุ ลำคม 2564 พบว่ำ ควำมเชื่อมัน่ นัก ลงทุ นกลุ่ม นักลงทุน บุค คล กลุ่ม บัญ ชีบริษัท
หลักทรัพย์ และกลุ่มนักลงทุนต่ำงประเทศอยู่ในระดับ “ร้อนแรงอย่ำงมำก” ส่วนกลุ่มนักลงทุนสถำบันในประเทศอยู่ในระดับ “ร้อนแรง”
FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES
RETAIL ICI

161.63

PROPRIETARY ICI

160.00

LOCAL INSTITUTES ICI

157.89

FOREIGN ICI

180.00

ระดับความเชื่อมัน่ ดัชนี
(160-200) ร้อนแรงอย่างมาก (Very Bullish)
(120-159) ร้อนแรง (Bullish)
(80-119) ทรงตัว (Neutral)
(40-79) ซบเซา (Bearish)
(0-39) ซบเซาอย่างมาก (Very Bearish)

หมำยเหตุ: ดัชนีควำมเชือ่ มันนั
่ กลงทุน ได้ทำกำรสำรวจนักลงทุนครอบคลุม 4 กลุ่ม ได้แก่ นักลงทุนรำยบุคคล นักลงทุนสถำบันในประเทศ กลุ่มบัญชีบริษทั หลักทรัพย์ และนักลงทุนต่ำงชำติ โดยกำรใช้
วิธกี ำรคำนวณดัชนี Diffusion Index โดยมีชว่ งค่ำดัชนีตงั ้ แต่ 0 – 200 ซึง่ กำรอ่ำนค่ำดัชนีจะแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ ร้อนแรงอย่ำงมำก ร้อนแรง ทรงตัว ซบเซำ และซบเซำอย่ำงมำก ตำมลำดับ
ผู้สนับสนุนงานวิจัย
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ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท

หมายเหตุ: นัก ลงทุน สถำบัน ในประเทศ รวมถึง บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (บ.ประกันภัย บ.ประกันชีวติ ) และสำนักงำน
ประกันสังคม
ผู้สนับสนุนงานวิจัย

ผลสารวจ ณ เดื อนตุลาคม 2564 รายกลุ่มนั กลงทุน พบว่ำ ควำมเชื่ อ ม นั ่
นักลงทุนบุคคลปรับเพิม่ 18.6% อยู่ทร่ี ะดับ 161.63 อยูใ่ นระดับสูงสุดตัง้ แต่เริม่ ทำกำร
สำรวจดัชนี กลุ่มบัญชีบริษทั หลักทรัพย์ปรับลด 6.7% มำอยู่ท่รี ะดับ 160.00 กลุ่มนัก
ลงทุนสถำบันในประเทศปรับเพิม่ 18.4% อยูท่ ร่ี ะดับ 157.89 และกลุ่มนักลงทุนต่ำงชำติ
ปรับเพิม่ 26.0% อยูร่ ะดับ 180.00
ในช่วงเดือ นตุ ลำคม 2564 SET Index ปรับ ตัวสูงขึ้นจำกเดือนก่อ นหน้ ำ โดย
ได้ผ ลกระทบในเชิง บวกจำกกำรผ่อ นคลำยมำตรกำร lockdown กำรออกมำตรกำร
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวทัง้ โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกันเฟส 3 และทัวร์เที่ยวไทย รวมถึง
แผนกำรเปิ ดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศของภำครัฐ โดยหุ้นที่อยู่ใน
กลุ่มที่เ กี่ยวข้อ งกับ กำรเปิ ด เศรษฐกิจ ปรับ ตัว สูง ขึ้น กว่ำกลุ่ ม อื่น ส่ง ผลให้นัก ลงทุ น
ต่ำงชำติซ้อื สุทธิในตลำดทุ นไทยอย่ำงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 โดยมีมูลค่ำซื้อสุทธิกว่ำ
15,773.15 ล้ำนบำทในเดือนตุลำคม ในขณะทีอ่ ตั รำกำรฉีดวัคซีน Covid-19 ในประเทศ
ไทย ครอบคลุมกว่ำ 70% ของจำนวนประชำกรสำหรับเข็มแรก และ เกือบ 50% สำหรับ
เข็มสอง โดย SET index ณ สิน้ เดือนตุลำคม 2564 ปิ ดที่ 1,623.43 จุด ปรับตัวเพิม่ ขึน้
1.1% จำกเดือนก่อนหน้ำ
ปั จจัยต่ำงประเทศที่น่ำติดตำม ได้แก่ วิกฤติพลังงำนโลกซึ่งรำคำพลังงำน ทัง้
น้ ำมัน ดิบ ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหิน ปรับตัวสูงขึน้ มำก กำรเติบโตของเศรษฐกิจจีนทีอ่ ำจ
ชะลอตัว จำกกำรขำดแคลนพลัง งำนในประเทศ สถำนกำรณ์ ค วำมขัด แย้ง ระหว่ ำ ง
สหรัฐ ฯ—จีน ทัง้ ประเด็น กำรค้ำ และประเด็น ควำมสัมพัน ธ์ระหว่ำงสหรัฐ —ไต้หวัน
รวมถึง ควำมกังวลต่อโอกำสทีจ่ ะเกิดภำวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟ้ อ (Stagflation)
ซึง่ จะส่งผลต่อควำมผันผวนของตลำดหุน้ จำกกำรประกำศตัวเลขเงินเฟ้ อทีส่ ูงกว่ำระดับ
ปกติมำกในหลำยประเทศ ในส่วนของปั จจัยในประเทศทีน่ ่ ำติดตำม ได้แก่ กำรประกำศ
ผลประกอบกำรบริษัทจดทะเบียนไตรมำส 3/2564 ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดกำรแพร่
ระบำดของ Covid-19 ระลอกใหม่จำกกำรเปิ ดรับนักท่องเทีย่ วต่ำงชำติโดยไม่ตอ้ งกักตัว
สำหรับประเทศทีม่ คี วำมเสีย่ งต่ำทีเ่ ริม่ ในเดือนพฤศจิกำยนนี้ ซึง่ จะต้องมีกำรติดตำมและ
เฝ้ ำระวังจำกภำครัฐอย่ำงเคร่งครัด อีก ทัง้ สถำนกำรณ์ น้ ำท่ วมที่ยงั ยืด เยื้อ และรำคำ
พลังงำนทีป่ รับสูงขึน้ อำจส่งผลกระทบต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจ
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ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด
รายบุคคล
 ส่วนใหญ่มองว่ำกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในประเทศเป็ นปั จจัยหนุ น
ควำมเชื่อมันมำกที
่
ส่ ดุ รองลงมำคือแผนกำรฉีดวัคซีนเพื่อคลีค่ ลำย
สถำนกำรณ์ Covid-19 และกำรฟื้ นตัวของภำคกำรท่องเทีย่ ว
กลุ่มบัญชีบริษทั หลักทรัพย์
 มองว่ ำกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ ในประเทศ เป็ น ปั จ จัยหนุ น ควำม
เชื่อ มัน่ มำกที่สุ ด รองลงมำคือ แผนกำรฉี ด วัค ซีน เพื่อ คลี่ค ลำย
สถำนกำรณ์ Covid-19 และกำรฟื้ นตัวของภำคกำรท่องเทีย่ ว
กลุ่มสถาบันในประเทศ
 เห็น ว่ ำ กำรฟื้ นตัว ของภำคกำรท่ อ งเที่ย ว เป็ น ปั จ จัย หนุ น ควำม
เชื่อมันมำกที
่
่สุด รองลงมำคือกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
และแผนกำรฉีดวัคซีนเพื่อคลีค่ ลำยสถำนกำรณ์ Covid-19
ต่างชาติ
 เชื่อ มันว่
่ ำกำรฟื้ นตัวของภำคกำรท่อ งเที่ยวป็ นปั จจัยหนุ นควำม
เชื่อมันมำกที
่
่สุด รองลงมำคือผลประกอบกำรบริษัทจดทะเบีย น
และแผนกำรฉีดวัคซีนเพื่อคลีค่ ลำยสถำนกำรณ์ Covid-19

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด
รายบุคคล
 เห็น ว่ ำ ควำมกัง วลต่ อ สถำนกำรณ์ โ รคระบำด Covid-19 หลัง เปิ ด
ประเทศเป็ น ปั จ จัย ฉุ ด ควำมเชื่อ มัน่ มำกที่สุ ด รองลงมำคือ กำร
ถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ และนโยบำยทำงกำรเงินของ Fed
กลุ่มบัญชีบริษทั หลักทรัพย์
 มองว่ ำ ควำมกัง วลต่ อ สถำนกำรณ์ โ รคระบำด Covid-19 หลัง เปิ ด
ประเทศ เป็ นปั จจัยฉุ ดควำมเชื่อมันมำกที
่
่สุด รองลงมำคือภำคกำร
ท่องเทีย่ ว กำรถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ และนโยบำยทำงกำร
เงินของ Fed
กลุ่มสถาบันในประเทศ
 เชื่อ ว่ ำ ควำมกัง วลต่ อ สถำนกำรณ์ โ รคระบำด Covid-19 หลัง เปิ ด
ประเทศ เป็ นปั จจัยฉุ ดควำมเชื่อมันมำกที
่
่สุด รองลงมำคือนโยบำย
ทำงกำรเงินของ Fed และกำรถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ
ต่างชาติ
 เห็นว่ำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศ เป็ นปั จจัยฉุ ดควำม
เชื่อมันมำกที
่
ส่ ดุ รองลงมำคือกำรถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศและ
ผลกำรประชุมอัตรำดอกเบีย้ นโยบำยของกนง.
ผู้สนับสนุนงานวิจัย

ต่างชาติ

สถาบันในประเทศ

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

รายบุคคล
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หมวดธุรกิจทีน่ ่าสนใจที่สุด

รายบุคคล

เชือ่ มันว่
่ ำหมวดธนำคำรมีควำมน่ำสนใจมำกทีส่ ดุ รองลงมำคือหมวดกำรท่องเทีย่ วและสันทนำกำร
และหมวดอำหำรและเครือ่ งดื่ม
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์ เห็นว่ำหมวดธนำคำร มีควำมน่ำสนใจมำกทีส่ ดุ รองลงมำคือหมวดกำรท่องเทีย่ วและสันทนำกำร และ
หมวดพลังงำนและสำธำรณูปโภค
มองว่ำหมวดธนำคำรมีควำมน่ำสนใจมำกทีส่ ดุ รองลงมำคือ หมวดอำหำรและเครือ่ งดื่ม
กลุ่มสถาบันในประเทศ
หมวดพลังงำนและสำธำรณูปโภค และหมวดพำณิชย์
เห็นว่ำหมวดกำรท่องเทีย่ วและสันทนำกำร หมวดพลังงำนและสำธำรณูปโภค และหมวดพำณิชย์ม ี
กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ
ควำมน่ำสนใจมำกทีส่ ดุ

หมวดธุรกิจทีไ่ ม่น่าสนใจที่สุด

รายบุคคล

มองว่ำหมวดแฟชัน่ ไม่น่ำสนใจมำกทีส่ ดุ รองลงมำคือหมวดประกันภัยและประกันชีวติ
และหมวดเหมืองแร่
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์ เห็นว่ำหมวดแฟชัน่ ไม่น่ำสนใจมำกทีส่ ดุ รองลงมำคือ หมวดประกันภัยและประกันชีวติ และหมวด
เหมืองแร่
มองว่ำหมวดธุรกิจกำรเกษตร ไม่น่ำสนใจมำกทีส่ ดุ รองลงมำคือหมวดประกันภัยและประกันชีวติ และ
กลุ่มสถาบันในประเทศ
หมวดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
เห็นว่ำหมวดประกันภัยและประกันชีวติ หมวดธุรกิจกำรเกษตร และ หมวดเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ
กำรสือ่ สำรไม่น่ำสนใจ
Disclaimer
โครงกำรสำรวจควำมเชื่อมั ่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Survey) จัดทำขึน้ โดยสภำธุรกิจตลำดทุนไทย (FETCO) มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนำข้อมูลด้ำนสถิตทิ ่ี
เกีย่ วข้องกับภำคตลำดทุนไทย และเพื่อเป็ นเครื่องมือสำหรับกำรวิเครำะห์คำดกำรณ์ทศิ ทำงตลำดหุน้ ในอีก 3 เดือนข้ำงหน้ำ ทัง้ นี้ เพื่อให้นกั ลงทุนและผูส้ นใจสำมำรถนำข้อมูล
ดังกล่ำวเป็ นแนวทำงหนึ่งในกำรสะท้อนภำพรวมของเศรษฐกิจ กำรจัดทำดัชนีดงั กล่ำวเป็ นเพียงกำรคำดกำรณ์ทศิ ทำงตลำดทุนจำกนักลงทุนหลำกหลำยกลุม่ ซึง่ อำจมีควำม
คิดเห็นทีแ่ ตกต่ำงกัน ทำงคณะผูจ้ ดั ทำมิได้ให้กำรรับรองในควำมถูกต้องของข้อมูลรวมทัง้ ไม่รบั ผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ หำกมีกำรนำข้อมูลทีจ่ ดั ทำขึน้ ดังกล่ำวไป
อ้ำงอิงหรือเผยแพร่ไม่วำ่ ในลักษณะใดๆ โดยข้อมูลต่ำงๆ ทีป่ รำกฏในเอกสำรนี้ ไม่วำ่ จะเป็ นข้อควำม ภำพ เนื้อหำ วิธกี ำรนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ เป็ นสิทธิของคณะ
ผูจ้ ดั ทำโดยชอบด้วยกฎหมำย หำกบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่หรือกระทำกำรใดๆ ในลักษณะทีเ่ ป็ นกำรแสวงหำประโยชน์ทำงกำรค้ำ หรือ
ประโยชน์อนั มิชอบ โดยไม่ได้รบั อนุญำตก่อน ไม่วำ่ เพียงบำงส่วน หรือทังหมด
้
คณะผูจ้ ดั ทำสงวนสิทธิทจ่ี ะดำเนินกำรตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด

ผู้สนับสนุนงานวิจัย

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
FETCO@set.or.th
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