
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดชันีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ ร ะด ับ 152.19 
ปรับตัว เพิ่มขึ้น  14 .8% จาก เดือนก่ อน  ยังคงอยู่ ใ น เกณฑ์  “ร้อนแรง ” ต่ อ เนื่ อ ง เ ป็น เดือนที่ ส าม  นักลงทุนคาดหวัง 
การคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 จากการที่ไทยได้รบัวคัซนีลอตแรกเป็นปัจจยัหนุนมากที่สุด  รองลงมาคอืการไหลเขา้ของเงนิทุน  
และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ ส าหรบัปัจจยัทีฉุ่ดความเชื่อมัน่นกัลงทุนมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ทีย่งัมี
ผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้ รองลงมาคอืสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ และการถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ  

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดการท่องเทีย่วและสนัทนาการ (TOURISM) มากที่สุด รองลงมาคอืหมวดธนาคาร (BANK) และ
หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERGY) ขณะที่นักลงทุนเหน็ว่าหมวดเหลก็ (STEEL) ไม่น่าสนใจลงทุนมากที่สุด  รองลงมาคอื
หมวดแฟชัน่ (FASHION) และหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(PROP) 

ดชันีความเชื่อมัน่นักลงทุนส ารวจเดอืนกุมภาพนัธ์ 2564 พบว่าความเชื่อมัน่กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง
อย่างมาก” กลุ่มนักลงทุนบุคคล และกลุ่มนักลงทุนสถาบนัอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง” ในขณะที่กลุ่มบญัชีบรษิัทหลกัทรพัย์อยู่ในเกณฑ ์ 
“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 

ฉบับเดือนมีนาคม 2564 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 140.74  

PROPRIETARY ICI 114.29  

LOCAL INSTITUTES ICI 129.41  

FOREIGN ICI 183.33  

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



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนมีนาคม 2564 

 ผลส ารวจ ณ เดือนกมุภาพนัธ ์2564 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่า ความ
เชื่อมัน่กลุ่มนักลงทุนบุคคลปรบัตัวลดลง 2.3% อยู่ที่ระดบั 140.74 กลุ่มบญัชี
บรษิทัหลกัทรพัยป์รบัตวัลดลง 8.6% อยู่ทีร่ะดบั 114.29 กลุ่มนกัลงทุนสถาบนัใน
ประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น 10% อยู่ที่ระดบั 129.41 และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 46.7% อยู่ทีร่ะดบั 183.33 
 ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 SET index มคีวามเคลื่อนไหวในกรอบแคบ อยู่
ระหว่าง 1,478.05—1,523.11  ซึ่งในเดอืนนี้มกีารประกาศตวัเลขเศรษฐกจิไทย 
(GDP) ปี 2563 ซึง่หดตวัลงทีร่ะดบั -6.1% จากผลกระทบต่อเนื่องของการแพร่
ระบาดของไวรสั Covid-19 ทีท่ าใหอุ้ปสงคภ์ายนอกประเทศทัง้การส่งออกสนิคา้
และบรกิารในภาพรวมยงัคงอ่อนแอ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธใินตลาดหุน้ไทย
อย่างต่อเนื่อง และในช่วงปลายเดอืน FTSE Russell ประกาศลดสดัส่วนหุน้ไทย
ในการค านวณดชันี อย่างไรกต็าม ตลาดทุนโดยรวมยงัไดร้บัปัจจยับวกจากการที ่
FED ประกาศใช้มาตรการ QE อดัฉีดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง การมาถึงของ
วคัซนี Covid-19 “ซโินแวค” ลอตแรก และการทีม่นีกัลงทุนรายใหม่เปิดบญัชเีพื่อ
ซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ านวนมากเกอืบแสนบญัชเีพื่อซื้อขายหลกัทรพัย ์OR ทีเ่ขา้
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2564 โดย ณ สิน้เดอืน
กุมภาพนัธ์ SET Index ปิดที ่1,496.78 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 2.03% จากเดอืนก่อน
หน้า 
 ปัจจยัต่างประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ การทยอยคลาย Lock Down ใน
หลายประเทศในยุโรปและอเมรกิาหลงัจากประชาชนได้รบัการฉีดวคัซนี ซึ่งจะ
ส่งผลเชงิบวกต่อเศรษฐกจิ แผนกระตุ้นเศรษฐกจิขนาดใหญ่ของสหรฐัฯ  ทีก่ าลงั
อยู่ระหว่างการพจิารณา และผลการประชุมของ 3 ธนาคารกลางหลกั (Fed, ECB 
และ BoJ) หลงั Bond Yield ในหลายประเทศปรบัตวัสงูขึน้ สว่นปัจจยัในประเทศ
ทีต่อ้งตดิตามไดแ้ก่ กระบวนการแจกจ่ายวคัซนี มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิอย่าง
ต่อเนื่องของภาครฐั แนวโน้มการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่ว และการพจิารณา
ร่างรัฐธรรมนูญในวาระสามซึ่งหากไม่ได้รับความเห็นชอบ อาจส่งผลต่อ
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืงอกีครัง้ 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

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

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนมีนาคม 2564 

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล   
 ส่วนใหญ่มองว่าการคลีค่ลายของสถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจยั
หนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคอืการไหลเขา้ของเงนิทุน 
และการเตบิโตของเศรษฐกจิในประเทศ  

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าการคลี่คลายของสถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจัยหนุน
ความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือการไหลเข้าของเงินทุน  
และการเตบิโตของเศรษฐกจิในประเทศ  

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เห็นว่าการคลี่คลายของสถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจัยหนุน
คว าม เ ชื่ อ มั น่ ม า กที่ สุ ด   ร อ ง ล ง ม า คือ น โ ย บ ายภ าค รั ฐ  
และการไหลเขา้ของเงนิทุน  

ต่างชาติ   
 เชื่อมัน่ว่าการไหลเขา้ของเงนิทุนเป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มาก
ที่สุด รองลงมาคือการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และ  
การคลีค่ลายของสถานการณ์ Covid-19  

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

รายบุคคล  
 เห็นว่าการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศเป็นปัจจัยฉุดความ
เชื่อมัน่มากทีสุ่ด   รองลงมาคอืสถานการณ์ Covid-19 การไหลออก
ของเงนิทุน และสถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าสถาณการณ์เศรษฐกิจสหรฐัเป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มาก
ทีส่ดุ รองลงมาคอื สถานการณ์ Covid-19 การถดถอยของเศรษฐกจิ
ในประเทศ และการไหลออกของเงนิทุน 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เชื่อว่าการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศเป็นปัจจัยฉุดความ
เชื่ อมัน่มากที่สุด   รองลงมาคือสถานการณ์  Covid-19 และ 
การไหลออกของเงนิทุน 

ต่างชาติ   
 เห็นว่าสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างประเทศและสถานการณ์
เศรษฐกจิยูโรโซนเป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากทีสุ่ด รองลงมาคอื
สถานการณ์ Covid-19  

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 เชือ่มัน่ว่าหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอื หมวดธนาคาร และ
หมวดทอ่งเทีย่ว 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดธนาคารมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค และ
หมวดอาหารและเครือ่งดื่ม 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดพลงังานและสาธารนูปโภคมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดขนสง่และ 
โลจสิตกิส ์และหมวดธนาคาร  

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดทอ่งเทีย่วมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ   รองลงมาคอืหมวดธนาคาร และหมวดปิโตรเคมแีละ
เคมภีณัฑ ์ 

หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจท่ีสุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดเหลก็ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และหมวดแฟชัน่ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกสไ์มน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดทอ่งเทีย่ว และหมวดสือ่
สิง่พมิพ ์

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดทอ่งเทีย่วและหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ  
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