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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
145.55 ปรับ ตัว ลดลง 4.4% จากเดื อ นก่ อ น ยัง คงอยู่ ใ นเกณฑ์ “ร้ อ นแรง” ต่ อ เนื่ อ งเป็ นเดื อ นที่ส่ี นั ก ลงทุ น คาดหวัง
การคลีค่ ลายสถานการณ์ Covid-19 จากการกระจายวัคซีนเป็ นปั จจัยหนุนมากทีส่ ดุ รองลงมาคือการไหลเข้าของเงินทุน และผล
ประกอบการบริษทั จดทะเบียน สาหรับปั จจัยทีฉ่ ุดความเชื่อมันนั
่ กลงทุนมากทีส่ ุด ได้แก่ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ทีย่ งั
ระบาดในหลายประเทศ รองลงมาคือการท่องเทีย่ ว และสถานการณ์การเมืองในประเทศ
นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) มากทีส่ ุด รองลงมาคือหมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการ
(TOURISM) และหมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ (PETRO) ขณะทีน่ ักลงทุนเห็นว่าหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ไม่น่าสนใจลงทุนมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดแฟชัน่ (FASHION) และหมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการ (TOURISM)

ดัชนีความเชือ่ มันนั
่ กลงทุนสารวจเดือนมีนาคม 2564 พบว่าความเชือ่ มันนั
่ กลงทุนทุกกลุ่มอยูใ่ นระดับ “ร้อนแรง”
FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES
RETAIL ICI

139.47

PROPRIETARY ICI

154.55

LOCAL INSTITUTES ICI

150.00

FOREIGN ICI

150.00

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
ผู้สนับสนุนงานวิจัย
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ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท

ผลสารวจ ณ เดือนมีนาคม 2564 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่า ความ
เชื่อมันกลุ
่ ่มนักลงทุนบุคคลปรับตัวลดลง 1% อยู่ทร่ี ะดับ 139.47 กลุ่มบัญชีบริษทั
หลักทรัพย์ป รับตัวเพิ่ม ขึ้น 35% อยู่ท่รี ะดับ 154.55 กลุ่มนักลงทุ นสถาบันใน
ประเทศปรับตัว เพิ่มขึ้น 16% อยู่ท่รี ะดับ 150.00 และกลุ่ มนักลงทุน ต่ างชาติ
ปรับตัวลดลง 18% อยู่ทร่ี ะดับ 150.00
ในช่ ว งต้น เดือ นมีน าคม 2564 SET index ปรับตัว สูง ขึ้น ต่ อเนื่ อ ง จาก
ปั จ จัย บวกด้า นความคืบ หน้ า ของการทยอยฉี ด วัค ซีน ในประเทศ โดยในช่ ว ง
กลางเดือนมีปรับตัวลงบ้างเล็กน้อย จากอัตราราคาน้ ามันในตลาดโลกทีป่ รับตัว
ลดลง ช่วงครึ่งเดือนหลังดัชนีปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องจากข่าวดีในประเทศ อาทิ
การออกมาตรการทางการเงินเพิม่ เติมเพิอ่ ให้ความช่วยเหลือฟื้ นฟู ผู้ประกอบ
ธุ ร กิจ ที่ไ ด้ ร ับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019
(มาตรการฟื้ นฟูฯ) ของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังวงเงินรวม
350,000 ล้านบาท และการออกแนวทางการผ่อนปรนการเปิ ดรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม SET Index ปิ ดที่ 1,587.21 ปรับตัวเพิม่ ขึ้น
6.04% จากเดือนก่อนหน้า
ปั จ จัย ต่ า งประเทศที่น่ า ติด ตาม ได้แ ก่ ผลการออกมาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ขนาด 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สรอ. ซึ่งจะเอื
่
้อต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และเป็ นกาลังขับเคลื่อนสาคัญของการฟื้ นตัว
เศรษฐกิจโลก แต่อาจส่งผลต่อความกังวลของนักลงทุนจากการคาดการณ์ภาวะ
เงินเฟ้ อในสหรัฐฯ ซึง่ สะท้อนผ่านอัตรา Bond Yield ทีป่ รับตัวสูงขึน้ ทัง้ ในสหรัฐฯ
และในหลายประเทศทัวโลก
่
นอกจากนี้ การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยี
ระหว่างจีนและสหรัฐฯ รวมถึงเหตุ การณ์ ค วามไม่สงบจากปั ญหาการเมืองใน
เมียนมาเป็ นปั จจัยสาคัญทีต่ อ้ งติดตาม ในส่วนของปั จจัยในประเทศ ได้แก่ อัตรา
เร่งในการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรโดยเฉพาะกลุ่มเสีย่ ง ซึง่ หากล่าช้าจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่ อการฟื้ นตัว ของเศรษฐกิจไทย การบริหารจัด การของ
ภาครัฐในการควบคุมพืน้ ทีท่ ม่ี ผี ตู้ ดิ เชือ้ Covid-19 จากการตรวจค้นหาเชิงรุก ผล
ของการเปิ ดประเทศรับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ใ นกลุ่ ม จัง หวัด น าร่ อ ง และ
สถานการณ์การเมืองในประเทศ
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
่
ส่ ุด รองลงมาคือการเติบโตของเศรษฐกิจ
ในประเทศ และการไหลเข้าของเงินทุน
กลุ่มบัญชีบริษทั หลักทรัพย์
 มองว่าการคลีค
่ ลายของสถานการณ์ Covid-19 และการไหลเข้าของ
เงิ น ทุ น เป็ นปั จจัย หนุ น ความเชื่ อ มัน่ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและผลประกอบการบริษัทจด
ทะเบียน
กลุ่มสถาบันในประเทศ
 เห็น ว่ า การคลี่ค ลายของสถานการณ์ Covid-19 เป็ น ปั จ จัย หนุ น
ความเชื่อมันมากที
่
่สุด รองลงมาคือการเติบโตของเศรษฐกิจใน
ประเทศและการไหลเข้าของเงินทุน
ต่างชาติ
 เชื่อมันว่
่ าการไหลเข้าของเงินทุนเป็ นปั จจัยหนุ นความเชื่อมันมาก
่
ที่สุ ด รองลงมาคือ ผลประกอบการบริษัท จดทะเบีย น และการ
คลีค่ ลายของสถานการณ์ Covid-19

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด
รายบุคคล
 เห็นว่ าสถานการณ์ Covid-19 เป็ นปั จ จัย ฉุ ด ความเชื่อ มันมากที
่
่ สุ ด
รองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศและสถานการณ์
ทางการเมืองในประเทศ
กลุ่มบัญชีบริษทั หลักทรัพย์
 มองว่า สถานการณ์ Covid-19 เป็ นปั จจัย ฉุ ด ความเชื่อมันมากที
่
่สุด
รองลงมาคือ การถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ สถานการณ์ทาง
การเมืองในประเทศ และการท่องเทีย่ ว
กลุ่มสถาบันในประเทศ
 เชื่อว่าสถานการณ์ Covid-19 สถานการณ์ การเมืองในประเทศและ
การท่องเทีย่ วเป็ นปั จจัยฉุดความเชื่อมันมากที
่
ส่ ดุ
ต่างชาติ
 เห็นว่าสถานการณ์ Covid-19 การท่องเทีย
่ ว การนาเข้า-ส่งออก และ
สถานการณ์เศรษฐกิจภูมภิ าค เป็ นปั จจัยฉุดความเชื่อมัน่
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ต่างชาติ

สถาบันในประเทศ

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

รายบุคคล
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หมวดธุรกิจทีน่ ่าสนใจที่สุด

รายบุคคล

เชือ่ มันว่
่ าหมวดอาหารและเครือ่ งดื่มมีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ หมวดการท่องเทีย่ วและ
สันทนาการ และหมวดการแพทย์
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์ เห็นว่าหมวดอาหารและเครือ่ งดื่ม หมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการ และหมวดการแพทย์มคี วาม
น่าสนใจมากทีส่ ดุ
มองว่าหมวดการแพทย์มคี วามน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กลุ่มสถาบันในประเทศ
กองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการ และหมวดพาณิชย์
เห็นว่าหมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์มคี วามน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดธนาคาร หมวดการ
กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ
ท่องเทีย่ วและสันทนาการ และหมวดอาหารและเครือ่ งดื่ม

หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจที่สุด

รายบุคคล
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์
กลุ่มสถาบันในประเทศ
กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ

มองว่าหมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการ ไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดเหมืองแร่ และ
หมวดแฟชัน่
เห็นว่าหมวดเหมืองแร่ หมวดแฟชัน่ และ หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ
มองว่าหมวดชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดการท่องเทีย่ วและ
สันทนาการ
เห็นว่าหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดแฟชัน่
และหมวดธนาคาร

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

