
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดชันีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ทีร่ะดบั 144.37 ปรบัตวั
เพิม่ขึน้ 124.3% จากเกณฑ์ซบเซาเดอืนก่อนมาอยู่ในเกณฑ ์“ร้อนแรง” นักลงทุนคาดหวงัแผนการฉีดวคัซนีเพื่อคลีค่ลายสถานการณ์ 
Covid-19 เป็นปัจจยัหนุนมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศและเงนิทุนไหลเขา้ ส าหรบัปัจจยัทีฉุ่ดความเชื่อมัน่นกั
ลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ระลอกปัจจุบนั รองลงมาคอืสถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศ และความ
ขดัแยง้ระหว่างประเทศ  

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดธนาคาร (BANK) มากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดพาณิชย ์(COMM) และหมวดท่องเทีย่วและสนัทนา
การ (TOURISM) ขณะทีน่ักลงทุนเหน็ว่าหมวดแฟชัน่ (FASHION) ไม่น่าสนใจลงทุนมากทีสุ่ด  รองลงมาคอืประกนัภยัและประกนัชวีติ 
(INSUR) และหมวดกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(PF&REIT) 

ดชันีความเชื่อมัน่นักลงทุนส ารวจเดอืนสงิหาคม 2564 พบว่าความเชื่อมัน่กลุ่มนักลงทุนบุคคลและกลุ่มนักลงทุนสถาบนัใน
ประเทศปรบัตวัเพิม่ขึน้มาอยู่ในระดบั “รอ้นแรง” สว่นนกัลงทุนกลุ่มบญัชบีรษิทัหลกัทรพัยแ์ละกลุ่มนักลงทุนต่างประทศปรบัตวัเพิม่ขึน้มา
อยู่ในระดบั  “รอ้นแรงอย่างมาก” 

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 

ฉบับเดือนกันยายน 2564 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 127.96  

PROPRIETARY ICI 166.67  

LOCAL INSTITUTES ICI 133.33  

FOREIGN ICI 160.00  

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



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนกันยายน 2564 

 ผลส ารวจ ณ เดือนสิงหาคม 2564 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความเชื่อมัน่ 
นักลงทุนบุคคลปรบัเพิ่ม 95% อยู่ที่ระดบั 127.96 กลุ่มบญัชีบริษัทหลกัทรพัย์ปรบัเพิ่ม 
233% อยู่ที่ระดบั 166.67 กลุ่มนักลงทุนสถาบนัในประเทศปรบัเพิ่ม 130% อยู่ที่ระดบั 
133.33 และกลุ่มนกัลงทุนต่างชาตปิรบัเพิม่ 140% อยู่ระดบั 160.00 
 ในช่วงแรกของเดือนสงิหาคม 2564 SET Index ปรบัตัวลงมากกว่าตลาดอื่นใน
ภูมภิาคและในโลก จากจ านวนผูต้ดิเชือ้ Covid-19 สายพนัธเ์ดลต้าในประเทศที่เพิม่ขึน้สูง
กว่า 20,000 คนต่อวนั และจ านวนผู้เสยีชีวติกว่า 200 คนต่อวนั ในขณะที่การกระจาย
วัคซีนยังล่าช้าและไม่ทัว่ถึง รวมถึงผลจากมาตรการ Lockdown ที่เข้มงวดมากขึ้นซึ่ง
กระทบต่อการบรโิภคภาคเอกชนในประเทศ และความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ 
ส่งผลให ้SET index แกว่งตวัอยู่ในกรอบแคบระหว่าง 1,521.72—1,553.18 อย่างไรกต็าม 
ในช่วงปลายเดอืนสงิหาคม SET Index ปรบัตวัเพิม่ขึน้ทะลุ 1,600 จุดได้เป็นครัง้แรกใน
รอบ 3 เดอืน จากการที่ไดร้บัข่าวดซีึ่งช่วยหนุนตลาด อาท ิธนาคารแห่งประเทศไทยออก
มาตรการเพิม่เตมิเพื่อช่วยเหลอืลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบจาก Covid-19 ความชดัเจนจาก
ภาครฐัในการผ่อนคลาย Lockdown และการที ่FED ประกาศว่าอาจจะเริม่ลดอตัราการเขา้
ซือ้สนิทรพัย ์(QE Taper) ในปีนี้ แต่จะยงัไม่ปรบัขึน้ดอกเบีย้ ส่งผลใหน้ักลงทุนต่างชาตซิือ้
สุทธใินตลาดทุนไทยเป็นเดอืนแรกในรอบปี 2021 โดย SET index ณ สิน้เดอืนสงิหาคม 
2564 ปิดที ่1,638.75 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 7.68% จากเดอืนก่อนหน้า 
 ปัจจยัต่างประเทศทีน่่าตดิตาม ไดแ้ก่ การประชุม FED รอบเดอืนกนัยายน ซึง่หาก 
FED มกีารส่งสญัญาณขึน้ดอกเบี้ย อาจเป็นแรงกดดนัต่อตลาดหุน้ทัว่โลก รวมถึงผลการ
ประชุมธนาคารกลางหลัก อาทิ ECB, BOJ และ BOE ที่คาดว่าจะคงนโยบายดอกเบี้ย
ตามเดมิ สถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในอฟักานิสถานทีอ่าจบาน
ปลาย ในขณะที่ปัจจยัในประเทศทีน่่าติดตาม ไดแ้ก่ สถานการณ์ Covid-19 ภายหลงัการ
ผ่อนคลายกจิกรรมทางเศรษฐกจิซึง่ต้องเฝ้าระวงัความเสีย่งของสถานการณ์แพร่ระบาดที่
อาจกลบัมารุนแรงขึน้อกีหลงัคลาย Lockdown แผนการน าเขา้วคัซนีทางเลอืกโดยเฉพาะ
วคัซนี mRNA ทีม่แีนวโน้มจะน าเขา้มาไดเ้รว็ขึน้ ผลการประชุมกรรมการนโยบายการเงนิ
ว่าจะยงัคงนโยบายดอกเบีย้ตามเดมิหรอืไม่ การอภปิรายไม่ไวว้างใจรฐัมนตร ีการพจิารณา
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ FY2022 และการพิจารณาร่างแก้ไขรฐัธรรมนูญ ซึ่งอาจเพิ่ม
ความรอ้นแรงของความขดัแยง้ทางการเมอืงในประเทศ 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

หมายเหตุ:  นกัลงทุนสถาบนัในประเทศ รวมถงึ บรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ
ประกนัภยั (บ.ประกนัภยั บ.ประกนัชวีติ) และส านกังาน
ประกนัสงัคม 

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนกันยายน 2564 

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล   
• ส่วนใหญ่มองว่าแผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์  
Covid-19 เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคอืการ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ และการไหลเขา้ของเงนิทุน 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
• มองว่าแผนการฉีดวคัซนีเพื่อคลีค่ลายสถานการณ์ Covid-19 เป็น
ปัจจัยหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกจิในประเทศ และการไหลเขา้ของเงนิทุน 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
• เหน็ว่าแผนการฉีดวคัซนีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 เป็น
ปัจจัยหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคือการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกจิในประเทศ และการไหลเขา้ของเงนิทุน 

ต่างชาติ   
• เชื่อมัน่ว่าแผนการฉีดวคัซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 
เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคอืการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิในประเทศ ผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีนและและการ
ไหลเขา้ของเงนิทุน 

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

รายบุคคล  
• เหน็ว่าสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่
มากที่สุด   รองลงมาคอืการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ และ
สถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
• มองว่าสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเป็นปัจจัยฉุดความ
เชื่อมัน่มากทีส่ดุ รองลงมาคอืการไหลออกของเงนิทุน  

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
• เชื่อว่านโยบายทางการเงนิของ Fed เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มาก
ทีส่ดุ รองลงมาคอืสถานการณ์โรคระบาด Covid-19  และการถดถอย
ของเศรษฐกจิในประเทศ  

ต่างชาติ   
• เห็นว่าสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างประเทศและสถานการณ์
เศรษฐกจิยูโรโซนเป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากทีสุ่ด รองลงมาคอื 
สถานการณ์การเมอืงในประเทศ 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

ต่างชาต ิ สถาบันในประเทศ 

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ รายบุคคล 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
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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 เชือ่มัน่ว่าหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดอาหารและ
เครือ่งดื่ม และหมวดการแพทย ์

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดการแพทย ์
หมวดธนาคารและหมวดพาณชิย ์ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดธนาคาร มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดพาณิชย ์และ 
และหมวดขนสง่และโลจสิตกิส ์

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดธนาคาร และหมวดพาณิชยม์คีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดชิน้สว่น
อเิลก็ทรอนิกส ์ 

หมวดธุรกิจทีไ่ม่น่าสนใจที่สุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดแฟชัน่ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการและหมวด
การแพทย ์

กลุ่มบญัชีบริษทั
หลกัทรพัย ์

เหน็ว่าหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ หมวดกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต ์ 
เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์หมวดสือ่และสิง่พมิพ ์และหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ  
 ไมน่่าสนใจ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดแฟชัน่ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ  และหมวด
ประกนัภยัและประกนัชวีติ  

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดแฟชัน่ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาถอืหมวดกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต ์เพือ่
การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์หมวดบรกิารรบัเหมากอ่สรา้งและหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ  


