
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดชันีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ ร ะด ับ 142.71 
ปรับตัวลดลง 1.1%  ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง” เช่นเดียวกับเดือนก่อนหน้า นักลงทุนคาดหวังแผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลาย
สถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจยัหนุนมากทีสุ่ด  รองลงมาคอืการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศและเงนิทุนไหลเขา้ ส าหรบัปัจจยัทีฉุ่ด
ความเชื่อมัน่นักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ระลอกปัจจุบนั รองลงมาคือผลการประชุมอตัราดอกเบี้ย
นโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) และการประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรฐั (FED) 

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดพาณิชย ์(COMM) มากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดธนาคาร (BANK) และหมวดท่องเทีย่วและสนัทนา
การ (TOURISM) ขณะทีน่กัลงทุนเหน็ว่าหมวดแฟชัน่ (FASHION) ไม่น่าสนใจลงทุนมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
(PROP) และหมวด ประกนัภยัและประกนัชวีติ (INSUR)  

ดชันีความเชื่อมัน่นกัลงทุนส ารวจเดอืนกนัยายน 2564 พบว่าความเชื่อมัน่นกัลงทุนกลุ่มนกัลงทุนบุคคล กลุ่มนกัลงทุนสถาบนัใน
ประเทศ และกลุ่มนกัลงทุนต่างประเทศอยู่ในระดบั “รอ้นแรง” สว่นนกัลงทุนกลุ่มบญัชบีรษิทัหลกัทรพัยอ์ยู่ในระดบั  “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 

ฉบับเดือนตุลาคม  2564 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 136.31  

PROPRIETARY ICI 171.43  

LOCAL INSTITUTES ICI 133.33  

FOREIGN ICI 142.86  

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



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนตุลาคม 2564 

 ผลส ารวจ ณ เดือนกันยายน 2564 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความเชื่อม ัน่ 
นักลงทุนบุคคลปรบัเพิม่ 7% อยู่ทีร่ะดบั 136.31 กลุ่มบญัชบีรษิทัหลกัทรพัยป์รบัเพิม่ 3% 
อยู่ทีร่ะดบั 171.43 กลุ่มนกัลงทุนสถาบนัในประเทศทรงตวั อยู่ทีร่ะดบั 133.33 และกลุ่มนัก
ลงทุนต่างชาตปิรบัลด 11%  อยู่ระดบั 142.86 
 ในช่วงเดือนกนัยายน 2564 SET Index แกว่งตัวในกรอบแคบระหว่าง 1,603—
1,650 ถึงแม้ว่า จ านวนผู้ติดเชื้อมีเทรนด์ลดลง และรฐับาลเริ่มผ่อนคลายกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิ อย่างไรกต็าม ยงัไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 สายพนัธุเ์ดลต้า 
ซึง่จ านวนผูต้ดิเชือ้ในประเทศยงัคงสงูกว่า 10,000 คนต่อวนั   และจ านวนผูเ้สยีชวีติยงัคง
สงูต่อเนื่อง สดัสว่นประชากรทีไ่ดร้บัวคัซนียงัไม่ทัว่ถงึแมจ้ะมกีารทยอยฉีดวคัซนีกระตุ้นให้
ผู้ที่ได้รบัวคัซีนครบสองโดสแล้วก็ตาม  การเกิดสถานการณ์น ้าท่วมในหลายพื้นที่ทาง
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
เศรษฐกจิในประเทศ และความกงัวลในการผดินดัช าระหนี้ของบรษิทัเอเวอรแ์กรนดซ์ึง่เป็น
บรษิัทอสงัหาขนาดใหญ่ของจนี ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจยัที่ฉุดความเชื่อมัน่ของตลาดทัว่โลก 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน ตลาดยังได้รับปัจจยัสนับสนุนจากการที่
คณะกรรมการนโยบายการเงนิการคลงัของรฐับาลมมีตปิรบัเพิม่เพดานหนี้สาธารณะของ
ไทยเป็น 70% ของ GDP เพื่อเพิม่ความสามารถของรฐับาลในการใชน้โยบายการคลงัเพื่อ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และการประกาศผ่อนคลายมาตรการ lockdown ซึ่งจะเริ่มเปิดให้กจิการ
หลายประเภทกลบัมาเปิดด าเนินการไดต้ัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2564  โดย SET index ณ สิน้
เดอืนกนัยายน 2564 ปิดที ่1,605.68 จุด ปรบัตวัลดลง 2% จากเดอืนก่อนหน้า 
 ปัจจัยต่างประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ การคาดการณ์ว่า Fed อาจประกาศ QE  
tapering อย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงนิ (FOMC) 
ในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งอาจส่งผลกระทบท าให้หุ้นใน Emerging market ปรับตัวลง 
สภาวะเศรษฐกจิจนีซึ่งอาจได้รบัผลกระทบจากวกิฤติขาดแคลนไฟฟ้าในประเทศ สภาวะ
เศรษฐกจิของกลุ่มยโูรโซน และญีปุ่่ นทีม่แีนวโน้มดขีึน้จากความสามารถในการควบคุมโรค
ระบาด อย่างไรกต็าม ยงัต้องตดิตามการ Lockdown ทีย่ดืเยือ้ในหลายประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศเพื่อนบา้น เช่น เวยีดนาม มาเลเซยี ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลติใน
ภูมภิาค ในส่วนของปัจจยัในประเทศทีน่่าติดตาม ได้แก่ แผนการเปิดประเทศของภาครฐั 
และความสามารถในการเร่งฉีดวคัซนีในประเทศซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีจ่ะท าใหเ้ศรษฐกจิและ
การท่องเทีย่วฟ้ืนตวัได ้ 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

หมายเหตุ:  นักลงทุนสถาบนัในประเทศ รวมถึง บริษทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ
ประกนัภยั (บ.ประกนัภยั บ.ประกนัชวีติ) และส านกังาน
ประกนัสงัคม 

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนตุลาคม 2564 

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล   
 ส่วนใหญ่มองว่าแผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์  
Covid-19 เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคอืการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และการฟ้ืนตัวของภาคการ
ท่องเทีย่ว 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิในประเทศ เป็นปัจจยัหนุนความ
เชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือแผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลาย
สถานการณ์ Covid-19  และการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่ว 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เหน็ว่าแผนการฉีดวคัซนีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 เป็น
ปัจจัยหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคือนโยบายภาครัฐ 
การฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่ว และการไหลเขา้ของเงนิทุน 

ต่างชาติ   
 เชื่อมัน่ว่าแผนการฉีดวคัซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 
และเงินทุนไหลเข้าจะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด 
รองลงมาคอืการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ การฟ้ืนตวัของภาค
การท่องเทีย่ว  

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

รายบุคคล  
 เหน็ว่าสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่
มากที่สุด   รองลงมาคือนโยบายทางการเงินของ Fed และการ
ถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่
มากที่สุด รองลงมาคือนโยบายทางการเงินของ Fed  สถานการณ์
เศรษฐกจิจนี และสถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เชื่อว่าสถานการณ์เศรษฐกจิจนี  เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากทีสุ่ด 
รองลงมาคอืสถานการณ์โรคระบาด Covid-19  นโยบายทางการเงนิ
ของ Fed  และสถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศ 

ต่างชาติ   
 เหน็ว่าผลการประชุมอตัราดอกเบีย้นโยบายของกนง. เป็นปัจจยัฉุด
ความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ รองลงมาคอืสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 
และสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

ต่างชาต ิ สถาบันในประเทศ 

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ รายบุคคล 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนตุลาคม 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 เชือ่มัน่ว่าหมวดธนาคารมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ 
และหมวดอาหารและเครือ่งดื่ม 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดธนาคาร มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดพาณิชย ์ หมวดการทอ่งเทีย่วและ
สนัทนาการ และหมวดขนสง่และโลจสิตกิส ์

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดพาณิชยแ์ละหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอื 
 หมวดธนาคาร  

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดพาณิชยม์คีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ  และ
หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 

หมวดธุรกิจทีไ่ม่น่าสนใจที่สุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดแฟชัน่ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ  
และหมวดธุรกจิการเกษตร 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑไ์มน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอื หมวดประกนัภยัและประกนั
ชวีติ และหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัยไ์มน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดแฟชัน่ หมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ หมวดธุรกจิการเกษตร และ หมวดพฒันา
อสงัหารมิทรพัยไ์มน่่าสนใจ 


