
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดัชนีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ ท่ี ร ะด ับ 
145.55 ปรับตัวลดลง 4.4% จากเดือนก่อน ยังคงอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง” ต่อเนื่ องเป็นเดือนที่สี่ นักลงทุนคาดหวัง 
การคลีค่ลายสถานการณ์ Covid-19 จากการกระจายวคัซนีเป็นปัจจยัหนุนมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืการไหลเขา้ของเงนิทุน และผล
ประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน ส าหรบัปัจจยัทีฉุ่ดความเชื่อมัน่นักลงทุนมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ทีย่งั
ระบาดในหลายประเทศ รองลงมาคอืการทอ่งเทีย่ว และสถานการณ์การเมอืงในประเทศ  

นักลงทนุสนใจลงทนุในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) มากทีสุ่ด รองลงมาคอืหมวดการท่องเทีย่วและสนัทนาการ 
(TOURISM) และหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ (PETRO) ขณะทีน่ักลงทุนเหน็ว่าหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ไมน่่าสนใจลงทนุมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดแฟชัน่ (FASHION) และหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ (TOURISM)  

ดชันีความเชือ่มัน่นกัลงทนุส ารวจเดอืนมนีาคม 2564 พบว่าความเชือ่มัน่นกัลงทนุทกุกลุ่มอยูใ่นระดบั “รอ้นแรง”  

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 

ฉบับเดือนเมษายน 2564 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 139.47  

PROPRIETARY ICI 154.55  

LOCAL INSTITUTES ICI 150.00  

FOREIGN ICI 150.00  

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



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนเมษายน 2564 

 ผลส ารวจ ณ เดือนมีนาคม 2564 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่า ความ
เชื่อมัน่กลุ่มนกัลงทุนบุคคลปรบัตวัลดลง 1% อยู่ทีร่ะดบั 139.47 กลุ่มบญัชบีรษิทั
หลกัทรพัย์ปรบัตัวเพิ่มขึ้น 35% อยู่ที่ระดบั 154.55 กลุ่มนักลงทุนสถาบนัใน
ประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น 16% อยู่ที่ระดบั 150.00 และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ
ปรบัตวัลดลง 18% อยู่ทีร่ะดบั 150.00 
 ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2564 SET index ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จาก
ปัจจัยบวกด้านความคืบหน้าของการทยอยฉีดวคัซีนในประเทศ โดยในช่วง
กลางเดอืนมปีรบัตวัลงบา้งเลก็น้อย จากอตัราราคาน ้ามนัในตลาดโลกทีป่รบัตวั
ลดลง ช่วงครึ่งเดอืนหลงัดชันีปรบัตวัเพิม่ขึน้ต่อเนื่องจากข่าวดใีนประเทศ อาท ิ
การออกมาตรการทางการเงินเพิม่เติมเพิอ่ให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(มาตรการฟ้ืนฟูฯ) ของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลงัวงเงนิรวม 
350,000 ล้านบาท และการออกแนวทางการผ่อนปรนการเปิดรบันักท่องเที่ยว
ต่างชาติ โดย ณ สิ้นเดอืนมนีาคม SET Index ปิดที่ 1,587.21 ปรบัตวัเพิม่ขึ้น 
6.04% จากเดอืนก่อนหน้า 
 ปัจจัยต่างประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ ผลการออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิา ขนาด 1.9 ลา้นล้านดอลลาร์สรอ. ซึ่่งจะเอื้อต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกจิของสหรฐัฯ และเป็นก าลงัขบัเคลื่อนส าคญัของการฟ้ืนตัว
เศรษฐกจิโลก แต่อาจส่งผลต่อความกงัวลของนักลงทุนจากการคาดการณ์ภาวะ
เงนิเฟ้อในสหรฐัฯ ซึง่สะทอ้นผ่านอตัรา Bond Yield ทีป่รบัตวัสงูขึน้ทัง้ในสหรฐัฯ 
และในหลายประเทศทัว่โลก  นอกจากนี้ การแข่งขนัทางการคา้และเทคโนโลยี
ระหว่างจีนและสหรฐัฯ รวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบจากปัญหาการเมืองใน 
เมยีนมาเป็นปัจจยัส าคญัทีต่อ้งตดิตาม ในส่วนของปัจจยัในประเทศ ไดแ้ก่ อตัรา
เร่งในการฉีดวคัซนีใหค้รอบคลุมประชากรโดยเฉพาะกลุ่มเสีย่ง ซึง่หากล่าช้าจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทย การบริหารจดัการของ
ภาครฐัในการควบคุมพืน้ทีท่ีม่ผีูต้ดิเชือ้ Covid-19 จากการตรวจคน้หาเชงิรุก ผล
ของการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในกลุ่มจังหวัดน าร่อง และ
สถานการณ์การเมอืงในประเทศ 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

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

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนเมษายน 2564 

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล   
 ส่วนใหญ่มองว่าการคลีค่ลายของสถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจยั
หนุนความเชื่อมัน่มากทีสุ่ด  รองลงมาคอืการเตบิโตของเศรษฐกจิ
ในประเทศ และการไหลเขา้ของเงนิทุน 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าการคลีค่ลายของสถานการณ์ Covid-19 และการไหลเขา้ของ
เงินทุน เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือ 
การเติบโตของเศรษฐกจิในประเทศและผลประกอบการบรษิัทจด
ทะเบยีน 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เห็นว่าการคลี่คลายของสถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจัยหนุน
ความเชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคือการเติบโตของเศรษฐกิจใน
ประเทศและการไหลเขา้ของเงนิทุน  

ต่างชาติ   
 เชื่อมัน่ว่าการไหลเขา้ของเงนิทุนเป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มาก
ที่สุด รองลงมาคือผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และการ
คลีค่ลายของสถานการณ์ Covid-19  

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

รายบุคคล  
 เห็นว่าสถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากที่สุด   
รองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศและสถานการณ์
ทางการเมอืงในประเทศ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าสถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากที่สุด 
รองลงมาคอื การถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ สถานการณ์ทาง
การเมอืงในประเทศ และการท่องเทีย่ว 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เชื่อว่าสถานการณ์ Covid-19 สถานการณ์การเมอืงในประเทศและ 
การท่องเทีย่วเป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ 

ต่างชาติ   
 เหน็ว่าสถานการณ์ Covid-19 การท่องเทีย่ว การน าเขา้-ส่งออก และ
สถานการณ์เศรษฐกจิภูมภิาค เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่ 

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 เชือ่มัน่ว่าหมวดอาหารและเครือ่งดื่มมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอื หมวดการทอ่งเทีย่วและ
สนัทนาการ และหมวดการแพทย ์

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดอาหารและเครือ่งดื่ม หมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ และหมวดการแพทยม์คีวาม
น่าสนใจมากทีส่ดุ  

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดการแพทยม์คีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
กองทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์หมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ และหมวดพาณิชย ์

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑม์คีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ   รองลงมาคอืหมวดธนาคาร หมวดการ
ทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ และหมวดอาหารและเครือ่งดื่ม 

หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจท่ีสุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดเหมอืงแร ่และ
หมวดแฟชัน่ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดเหมอืงแร ่หมวดแฟชัน่ และ หมวดกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การ
ลงทนุในอสงัหารมิทรพัยไ์มน่่าสนใจมากทีส่ดุ  

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดการทอ่งเทีย่วและ
สนัทนาการ  

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดแฟชัน่ 
และหมวดธนาคาร 


