
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดัชนีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ ท่ี ร ะด ับ 
126.40 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 1.6% จากเดอืนก่อน ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ “รอ้นแรง” อย่างต่อเนื่อง นักลงทุนคาดหวงัแผนการฉีดวคัซนี
เพือ่คลีค่ลายสถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจยัหนุนมากทีสุ่ด  รองลงมาคอืการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ และการไหลเขา้
ของเงนิทุน ส าหรบัปัจจยัที่ฉุดความเชื่อมัน่นักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ระลอกสามในไทย 
รองลงมาคอืความขดัแยง้ระหว่างประเทศ และผลการประชมุอตัราดอกเบีย้นโยบายของ กนง.  

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) มากที่สุด รองลงมาคือหมวดอาหารและเครื่องดี่ม 
(FOOD)  และหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERGY) ขณะทีน่กัลงทนุเหน็ว่าหมวดแฟชัน่ (FASHION) ไม่น่าสนใจลงทุน
มากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดเทคโนโลยแีละการสือ่สาร (ICT) และหมวดเหลก็ (STEEL)  

ดชันีความเชื่อมัน่นักลงทุนส ารวจเดอืนพฤษภาคม 2564 พบว่าความเชื่อมัน่นักลงทุนทุกกลุ่มอยู่ในระดบั “รอ้นแรง” 
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 

ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 125.37  

PROPRIETARY ICI 150.00  

LOCAL INSTITUTES ICI 118.75  

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)  
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 ผลส ารวจ ณ เดือนพฤษภาคม 2564 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความ
เชื่อมัน่กลุ่มนักลงทุนบุคคลปรบัตวัลดลง 3% อยู่ที่ระดบั 125.37 กลุ่มบญัชีบรษิัท
หลกัทรพัย์ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 9% อยู่ที่ระดบั 150.00 กลุ่มนักลงทุนสถาบนัในประเทศ
ปรบัตวัเพิ่มขึ้น 26% อยู่ที่ระดบั 118.75 และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติคงตัวที่ระดบั 
120.00 
 ในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2564 SET index ผนัผวนอยู่ระหว่าง 1,548.13 —
1,593.59 โดยตลาดหุ้นไทยปรบัตวัขึน้ในสปัดาห์แรก ตามแรงหนุนของตลาดหุ้น
สหรฐัและตลาดหุ้นยุโรป และความคาดหวงัที่จะได้จ านวนวคัซีนเพิ่มขึ้นจากการ
ร่วมมือของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยปรบัตัวลงอย่างหนักในช่วง
กลางเดอืน เนื่องจากนักลงทุนกงัวลอตัราเงนิเฟ้อของสหรฐัทีป่รบัตวัเพิม่สงูเกดิคาด 
ซึง่อาจท าใหธ้นาคารกลางสหรฐัฯ ส่งสญัญาณขึน้อตัราดอกเบีย้รวมถงึอาจลดขนาด
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เรว็กว่าที่คาดการไว้ ผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลปรบัตวัสงูขึน้ อกีทัง้ปัจจยัในประเทศซึง่พบคลสัเตอรก์ารระบาดใหม่หลายแห่ง
ในกรุงเทพ  จ านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 2 พันรายต่อวนั การพบไวรสัสายพนัธุ์
อนิเดียในประเทศไทย และความล่าช้าของการกระจายวคัซีน โดยมปัีจจยับวกคือ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิชุดใหม่ของรฐับาลมูลค่ารวม 2.5 แสนลา้นบาท ส่งผลให ้
SET index ณ สิน้เดอืนพฤษภาคม ปิดที ่1,593.59 จุด 
 ปัจจยัต่างประเทศทีน่่าตดิตาม ไดแ้ก่ การทยอยฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิสหรฐัฯ 
จนี และยุโรป จากการทยอยเปิดประเทศหลงัจากประชาชนจ านวนมากได้รบัวคัซนี
แล้ว ซึ่งจะท าให้ภาคการส่งออกไทยได้อานิสงสไ์ปด้วย การติดตามผลการประชุม
ธนาคารกลางในยุโรป สหรฐั  ญี่ปุ่ นและองักฤษ สถานการณ์ความขดัแย้งระหว่าง
ประเทศ และการเฝ้าระวงัการระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ในประเทศเพื่อนบา้น
ที่อาจส่งผลกระทบต่อไทย อาทิ มาเลเซีย เวียตนาม ในส่วนของปัจจยัในประเทศ 
ไดแ้ก่ การสรรหาและแจกจ่ายวคัซนีในประเทศใหเ้ป็นไปตามเป้าทีว่างไว ้100 ลา้น
โดสภายในปีนี้ ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีจ่ะช่วยฟ้ืนความเชื่อมัน่ของประชาชนและจะส่งผล
ต่อการฟ้ืนตัวของกจิกรรมเศรษฐกิจในประเทศ ผลการพิจารณา พรก. ให้อ านาจ
กระทรวงการคลงักู้เงินเพิ่มเติม วงเงิน 5 แสนล้านบาท และผลการประชุมอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายของ กนง. ในวนัที ่23 มถุินายนน้ี  

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

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

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 
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ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล   
 ส่วนใหญ่มองว่าแผนการฉีดวคัซนีเพื่อคลีค่ลายสถานการณ์ Covid-
19 เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากทีสุ่ด  รองลงมาคอืการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกจิในประเทศ และนโยบายภาครฐั 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าแผนการฉีดวคัซนีเพื่อคลีค่ลายสถานการณ์ Covid-19 เป็น
ปัจจัยหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือการไหลเข้าของ
เงนิทุน และราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลก 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เหน็ว่าแผนการฉีดวคัซนีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 เป็น
ปัจจัยหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคือการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกจิในประเทศและนโยบายภาครฐั 

ต่างชาติ   
 เชื่อมัน่ว่าแผนการฉีดวคัซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 
เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคอืการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิในประเทศ 

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

รายบุคคล  
 เหน็ว่าสถานการณ์ Covid-19 ระลอกสาม เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่
มากที่สุด   รองลงมาคอืการถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ การ
ไหลออกของเงนิทุน และผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าสถานการณ์ Covid-19 ระลอกสาม การไหลออกของเงนิทุน 
และผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีนเป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มาก
ทีส่ดุ  

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เชื่อว่าสถานการณ์ Covid-19 ระลอกสาม เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่
มากที่สุด รองลงมาคอืราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ในตลาดโลก การไหล
ออกของเงนิทุนและสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ 

ต่างชาติ   
 เหน็ว่าสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ และผลการประชุม
อตัราดอกเบีย้นโยบาย กนง. เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ  

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 เชือ่มัน่ว่าหมวดอาหารและเครือ่งดื่ม มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดการแพทย ์  
หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค และหมวดขนสง่และโลจสิตกิส ์ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์หมวดอาหารและเครือ่งดื่ม และหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 
มคีวามน่าสนใจ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดการแพทย ์มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดอาหารและเครือ่งดื่ม  
และหมวดธนาคาร 

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดพลงังานและ
สาธารณูปโภค หมวดธนาคาร และหมวดพาณิชย ์ 

หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจท่ีสุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดแฟชัน่ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ และ
หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดแฟชัน่ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดธนาคาร หมวดสือ่และสิง่พมิพ ์และ
หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัยไ์มน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดการทอ่งเทีย่วและ
สนัทนาการ และหมวดเหลก็ 

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และหมวดเหลก็ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอื
หมวดแฟชัน่ 


