
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดชันีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ท่ีระดบั 61.27 
ยงัคงอยู่ในเกณฑ ์“ซบเซา” ต่อเนื่องเป็นเดอืนทีส่าม นักลงทุนคาดหวงัการเตบิโตของเศรษฐกจิในประเทศเป็นปัจจยัหนุนมาก
ทีสุ่ด รองลงมาคอืนโยบายภาครฐัและการไหลเขา้ออกของเงนิทุน ส าหรบัปัจจยัที่ฉุดความเชื่อมัน่นักลงทุนมากที่สุด ได้แก ่
สถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศ รองลงมาคอืการถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ  และการท่องเทีย่วในประเทศ รวมถงึ
ความกงัวลต่อการระบาดระลอกสองของ Covid-19  

นักลงทนุสนใจลงทนุหมวดอาหารและเครือ่งดื่ม (FOOD) มากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดพาณิชย ์(COMM) และหมวดการ
ท่องเที่ยวและสนัทนาการ (TOURISM)  ขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่เหน็ว่าหมวดธนาคาร (BANK) ไม่น่าสนใจลงทุนมากทีสุ่ด 
รองลงมาคอืหมวดเหลก็ (STEEL) และหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(PROP)  

ดัชนีความเชื่อมัน่นักลงทุนส ารวจเดือนตุลาคม 2563 พบว่าความเชื่อมัน่นักลงทุนทุกกลุ่มปรับตัวลงมา 
อยูใ่นเกณฑ ์“ซบเซา” 

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 

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2563 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 78.57  

PROPRIETARY ICI 62.50  

LOCAL INSTITUTES ICI 62.50  

FOREIGN ICI 40.00  

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



 

 

 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2563 

 ผลส ารวจ ณ เดือนตุลาคม 2563 รายกลุ่มนักลงทุน 
พบว่า ความ เชื่อ ม ัน่ นักล งทุนทุกกล ุ่ม ปร ับต ัวล งมาอยู่ใ น
เกณฑ์ “ซบเซา” โดยกลุ่มนักลงทุนบุคคลปรบัตวัลง 2.2% อยู่ที่
ระดบั 78.57 กลุม่บญัชบีรษิทัหลกัทรพัยป์รบัตวัลดลง 37.5% อยูท่ี ่
ระดบั 62.50 กลุ่มนักลงทุนสถาบนัในประเทศปรบัตวัลดลง 8.7%
อยูท่ีร่ะดบั 62.50 และกลุม่นกัลงทุนตา่งชาตปิรบัตวัลดลง 6.7% อยู่
ทีร่ะดบั 40.00 
 ช่วงครึ่ง เดือนแรกของเดือนตุลาคม 2563 SET index 
ปรับตัวอยู่ในกรอบแคบระหว่าง 1,247.59—1.263.99 จุด และ
ปรบัตวัลงในชว่งครึง่เดอืนหลงัในทศิทางเดยีวกบัตลาดหุน้สว่นใหญ่
ทัว่โลก เนื่ องจากนักลงทุนผิดหวังจากความไม่คืบหน้าของ
มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิชุดใหมข่องสหรฐั และจ านวนผูต้ดิเชือ้ใน
ประเทศหลกัๆ ในยุโรปและอเมรกิากลบัมาเพิม่สูงขึน้ในช่วงทีผ่่าน
มา ในสว่นของประเทศไทยยงัโดนแรงกดดนัจากความรอ้นแรงของ
สถานการณ์การเมอืงในประเทศ มกีารประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีความร้ายแรงใน เขตท้องที่ก รุ ง เทพมหานคร โดย ณ  
สิ้นเดอืนตุลาคม 2563 SET Index  ปิดที่ 1,194.95 จุด ปรบัตวั
ลดลงจากเดอืนก่อน 3.40% อยา่งไรกต็าม เศรษฐกจิยงัไดร้บัปัจจยั
สนับสนุนจากการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม ่
มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิทีภ่าครฐัระดมออกมาอยา่งต่อเนื่อง และ
การขยายระยะเวลาโครงการ “เราเที่ยวด้วยกนั” ซึ่งคาดว่าจะช่วย
กระตุน้ใหป้ระชาชนจบัจา่ยใชส้อยในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2563  
 นักลงทุนคาดหวงัการเตบิโตของเศรษฐกิจในประเทศเป็น
ปัจจยัหนุนมากที่สุด รองลงมาคอืนโยบายภาครฐัและการไหลเข้า
ออกของเงนิทุน ส าหรบัปัจจยัที่ฉุดความเชื่อมัน่นักลงทุนมากทีสุ่ด 
ไดแ้ก่ สถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศ รองลงมาคอืการถดถอย
ของเศรษฐกิจในประเทศ  และการท่องเที่ยวในประเทศ รวมถึง
ความกงัวลตอ่การระบาดระลอกสองของ Covid-19  
 ปัจจยัต่างประเทศทีน่่าตดิตาม ไดแ้ก่ ทศิทางเศรษฐกจิหลงั
ผลการเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐั การเจรจาการค้าระหว่าง UK 
แ ล ะ  EU เ พื่ อ ห า ข้ อ ต ก ล ง ก่ อ น ที่ จ ะ จ บ  Transition  
period ในปลายปีนี้   ในส่วนของปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตาม
ไดแ้ก่ ความยดืเยือ้ของการชุมนุมทางการเมอืง และการประกาศผล
ประกอบการไตรมาสสามของบรษิทัจดทะเบยีน 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

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

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 
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ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

รายบคุคล   
 ส่วนใหญ่มองว่าการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิในประเทศและ
นโยบายภาครัฐ เ ป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด 
รองลงมาคอืการไหลเขา้ออกของเงนิทนุ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 เห็นว่านโยบายภาครฐั  การเติบโตของเศรษฐกจิในประเทศ 
และการเตบิโตของเศรษฐกจิจนี เป็นปัจจยัหนุนความเชือ่มัน่ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เหน็ว่าการเตบิโตของเศรษฐกจิในประเทศ  และการฟ้ืนตวัของ
ภาคทอ่งเทีย่วเป็นปัจจยัหนุนความเชือ่มัน่มากทีส่ดุ 

ต่างชาติ   
 เชื่อมัน่ว่าการเจรญิเติบโตของเศรษฐกจิในประเทศ การไหล
เข้าออกของเงินทุน นโยบายภาครัฐ และการเติบโตของ
เศรษฐกจิจนี เป็นปัจจยัหนุนความเชือ่มัน่ 

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบคุคล  
 เหน็ว่าสถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศเป็นปัจจยัฉุดความ
เชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจใน
ประเทศ และการทอ่งเทีย่ว 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าสถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศเป็นปัจจยัฉุดความ
เชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจใน
ประเทศและสถานการณ์เศรษฐกจิยโูรโซน 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เชื่อว่าสถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศเป็นปัจจยัฉุดความ
เชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจใน
ประเทศและการทอ่งเทีย่ว 

ต่างชาติ   
 เหน็ว่าการถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ การเมอืงในประเทศ 
และการทอ่งเทีย่วเป็นปัจจยัฉุดความเชือ่มัน่ 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 
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กลุ่มบั ชีบริ ัทหลักทรัพย  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 

ส าธุรกิจตลาดทุน ทย (FETCO)           
 FETCO@set.or.th 

    02 009 9520 
          02 009 9506 
           02 009 9484 

หมวดธุรกิจทีน่่าสน จที่สุด  

รายบคุคล เชือ่มัน่ว่าหมวดอาหารและเครือ่งดื่มมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร และหมวดพาณิชย ์

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดอาหารและเครือ่งดื่มมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร และหมวดธนาคาร 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดอาหารและเครือ่งดื่มมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดธนาคาร 

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดอาหารและเครือ่งดื่ม มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดทอ่งเทีย่วและหมวด
พาณิชย ์

หมวดธุรกิจที ่ม่น่าสน จที่สุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดธนาคารและหมวดทอ่งเทีย่วไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดแฟชัน่ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดทอ่งเทีย่ว หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และหมวดสือ่สิง่พมิพไ์มน่่าสนใจมากทีส่ดุ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดทอ่งเทีย่วไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดธนาคารและหมวดสือ่สิง่พมิพ์ 

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดธนาคารและหมวดเหลก็ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 


