
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดัชนีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ ท่ี ร ะด ับ 
124.37 ปรับตัวลดลง 14.6% จากเดือนก่อน ยังคงอยู่ ใน เกณฑ์ “ร้อนแรง ” อย่างต่อเนื่ อง นักลงทุนคาดหวัง 
แผนการกระจายวัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจัยหนุนมากที่สุด  รองลงมาคอืผลประกอบการบริษัท 
จดทะเบยีน และสถานการณ์เศรษฐกจิจีน ส าหรบัปัจจยัที่ฉุดความเชื่อมัน่นักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์ระบาดของ  
Covid-19 ระลอกใหมใ่นไทย รองลงมาคอืการถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ และสดัสว่นหนี้ภาคครวัเรอืน  

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดปิโตรเคมแีละเคมีภณัฑ์ (PETRO) รองลงมาคือหมวดธนาคาร (BANK) และ หมวด
พลงังานและสาธารณูปโภค (ENERGY) ขณะทีน่กัลงทนุเหน็ว่าหมวดแฟชัน่ (FASHION) ไม่น่าสนใจลงทุนมากทีสุ่ด  รองลงมา
คอืหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ (TOURISM) และหมวดเหมอืงแร ่(MINE) 

ดชันีความเชื่อมัน่นักลงทุนส ารวจเดือนเมษายน  2564 พบว่าความเชื่อมัน่นักลงทุนทุกกลุ่มอยู่ในระดบั “ร้อนแรง” 
ยกเวน้กลุ่มนกัลงทนุสถาบนัอยูใ่นระดบั “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 

ฉบับเดือนเมษายน 2564 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 129.27  

PROPRIETARY ICI 137.50  

LOCAL INSTITUTES ICI 94.44  

FOREIGN ICI 120.00  

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 เดือนเมษายน 2564 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่า ความ
เชื่อมัน่นักลงทุนทุกกลุ่มปรบัตวัลดลง โดยความเชื่อมัน่กลุ่มนักลงทุนบุคคลปรบัตวั
ลดลง 7% อยู่ที่ระดบั 129.27 กลุ่มบญัชบีรษิัทหลกัทรพัยป์รบัตวัลดลง 11% อยู่ที่
ระดบั 137.50 กลุ่มนกัลงทุนสถาบนัในประเทศปรบัตวัลดลง 37% อยู่ทีร่ะดบั 94.44 
และกลุ่มนกัลงทุนต่างชาตปิรบัตวัลดลง 20% อยู่ทีร่ะดบั 120.00 
 ในช่วงเดือนเมษายน 2564 SET Index ผันผวนอยู่ระหว่าง 1,541.12  –
1,596.27 โดยได้รับแรงกดดันจากการระบาดรอบใหม่ของ Covid-19 จากกลุ่ม
สถานทีท่่องเทีย่วกลางคนืในกรุงเทพ และแพร่กระจายไปยงัหลายจงัหวดัทัว่ประเทศ
ในช่วงวนัหยุดยาวสงกรานตท์ีป่ระชาชนกลบัต่างจงัหวดั ซึง่ส่งผลใหจ้ านวนผูต้ดิเชือ้ 
Covid-19 รายใหม่ที่เพิ่มสูงเกินกว่า 1,000 รายต่อวนั อีกทัง้ได้รบัผลกระทบจาก
ตลาดหุน้อเมรกิาทีป่รบัลงอย่างหนกั จากการประกาศขอ้เสนอเกบ็ภาษีก าไรจากการ
ลงทุน (Capital Gains Tax) เพิม่เกอืบเท่าตวั อย่างไรกต็าม ตลาดยงัไดร้บัปัจจยับวก
หลงัจากรฐับาลไทยประกาศแผนการจดัหาวคัซนีทางเลอืกเพิม่ขึน้ และ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยออกมาตรการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระกอบธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของ Covid-19 วงเงนิ 3.5 แสนล้านบาท รวมถึง มูลค่าการส่งออก
ของไทยเดือนมีนาคม 2564 ขยายตัวถึง 8.5% YOY โดย ณ สิ้นเดือนเมษายน  
SET index ปิดที ่1,583.13 ปรบัตวัลงลง 0.26% จากเดอืนก่อนหน้า 
 ปัจจยัต่างประเทศทีน่่าตดิตาม ไดแ้ก่ ความชดัเจนของแผนกระตุ้นเศรษฐกจิ
ของสหรฐัอเมรกิาและแผนการจดัเกบ็รายได้เพิม่ขึน้จากการปรบัขึน้ภาษีนิติบุคคล
และบุคคลธรรมดา การขยายตวัของเศรษฐกจิจนีหลงัจาก GDP จนีช่วงไตรมาสที ่1 
ของปี 2021 ขยายตวัมากถงึ 18.3%  เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัปีที่แลว้ การระบาด
ระลอกใหม่ทีม่กีารกลายพนัธุ์ของไวรสั Covid-19 ในอนิเดยี และการประกาศ lock-
down อกีครัง้ในหลายประเทศ เช่น ญีปุ่่ น เยอรมนั ซีง่เป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะกระทบต่อ
ภาพรวมเศรษฐกิจโลก ในส่วนของปัจจัยในประเทศ ได้แก่ การแพร่ระบาดของ 
Covid-19 ระลอกใหม่ซึ่งเป็นปัจจยัเสีย่งหลกัต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ 
แผนจดัหาวคัซนีเพิม่เตมิและเร่งฉีดวคัซนีเพื่อใหเ้กดิการสรา้งภูมคิุม้กนัหมู่ มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกจิของภาครฐัเพื่มเตมิเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระกอบการทีถู่กสัง่ปิดในพืน้ที่
ควบคุม รวมถงึผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีนไตรมาส 1 ปี 2564 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

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

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนเมษายน 2564 

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล   
 ส่วนใหญ่มองว่าแผนการกระจายวคัซนีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ 
Covid-19 เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคอืผล
ประกอบการบริษัทจดทะเบียนและการเติบโตของเศรษฐกิจใน
ประเทศ  

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าแผนการกระจายวคัซนีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19  
และผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่
มากทีส่ดุ รองลงมาคอืนโยบายภาครฐั 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เหน็ว่าแผนการกระจายวคัซนีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19  
เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ  รองลงมาคอืผลประกอบการ
บรษิทัจดทะเบยีนและนโยบายภาครฐั 

ต่างชาติ   
 เชื่อมัน่ว่าผลประกอบการบรษิัทจดทะเบยีนเป็นปัจจยัหนุนความ
เชื่อมัน่มากทีสุ่ด รองลงมาคอืแผนการกระจายวคัซนีเพื่อคลีค่ลาย
สถานการณ์ Covid-19 และสถานการณ์เศรษฐกจิจนี 

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

รายบุคคล  
 เหน็ว่าสถานการณ์ Covid-19 ระลอกใหม่เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่
มากที่สุด   รองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศและ
สถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าสถานการณ์ Covid-19 ระลอกใหม่เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่
มากที่สุด รองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศและ
สถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เชื่อว่าสถานการณ์ Covid-19 ระลอกใหม่เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่
มากที่สุด รองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศและ
สถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ 

ต่างชาติ   
 เหน็ว่าสดัสว่นหนี้ภาคครวัเรอืน เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากทีสุ่ด 
รองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศและสถานการณ์
ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

ต่างชาต ิ สถาบันในประเทศ 

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ รายบุคคล 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนเมษายน 2564 

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 เชือ่มัน่ว่าหมวดการแพทย ์มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดอาหารและเครือ่งดื่ม  
และหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ   
รองลงมาคอืหมวดการแพทย ์หมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์และหมวดธนาคาร 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดอาหารและเครือ่งดื่ม 
หมวดการแพทย ์และหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์และหมวดธนาคารมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ    
รองลงมาคอืหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 

หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจท่ีสุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดแฟชัน่  
หมวดเหมอืงแร ่และหมวดเหลก็ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดสือ่และสิง่พมิพไ์มน่่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดทอ่งเทีย่ว หมวดแฟชัน่  
หมวดเหลก็ และหมวดธนาคาร 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการไมน่่าสนใจมากทีส่ด รองลงมาคอืหมวดสือ่และสิง่พมิพ ์
และหมวดธนาคาร 

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดแฟชัน่ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดเหมอืงแร ่และหมวดธนาคาร 


