
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดชันีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดบั 168.69 ซึง่อยู่
ในระดบัสงูสุดตัง้แต่เริม่ท ำกำรจดัท ำดชันี โดยปรบัตวัเพิม่ขึน้ 18.2%  จำกเดอืนก่อนหน้ำมำอยู่ในเกณฑ ์“รอ้นแรงอย่ำงมำก” นักลงทุน
คำดหวงักำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเทีย่ว เป็นปัจจยัหนุนมำกที่สุด  รองลงมำคอืแผนกำรฉีดวคัซนีเพื่อคลีค่ลำยสถำนกำรณ์ Covid-19 
และกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ ส ำหรบัปัจจยัทีฉุ่ดควำมเชื่อมัน่นักลงทุนมำกที่สุด ไดแ้ก่ ควำมกงัวลต่อสถำนกำรณ์ระบำดของ 
Covid-19 ระลอกใหม่หลงัเปิดประเทศ รองลงมำคอืกำรถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ และสถำนกำรณ์ควำมขดัแยง้ระหว่ำงประเทศ 

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดท่องเทีย่วและสนัทนำกำร (TOURISM) มำกทีสุ่ด รองลงมำคอืหมวดพลงังำนและสำธำรณูปโภค 
(ENERGY) และ หมวดธนำคำร (BANK) ขณะที่นักลงทุนเหน็ว่ำหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ (INSUR) ไม่น่ำสนใจลงทุนมำกทีสุ่ด 
รองลงมำคอืหมวดแฟชัน่ (FASHION) และหมวดธุรกจิกำรเกษตร (AGRI) 

ดชันีควำมเชื่อมัน่นักลงทุนส ำรวจเดือนตุลำคม 2564 พบว่ำควำมเชื่อมัน่นักลงทุนกลุ่มนักลงทุนบุคคล กลุ่มบญัชีบริษัท
หลกัทรพัย ์และกลุ่มนกัลงทุนต่ำงประเทศอยู่ในระดบั “รอ้นแรงอย่ำงมำก” สว่นกลุ่มนกัลงทุนสถำบนัในประเทศอยู่ในระดบั  “รอ้นแรง” 

หมำยเหตุ: ดชันีควำมเชือ่มัน่นกัลงทุน ไดท้ ำกำรส ำรวจนกัลงทุนครอบคลุม 4 กลุ่ม ได้แก่ นกัลงทุนรำยบุคคล นกัลงทุนสถำบนัในประเทศ กลุ่มบญัชบีริษทัหลกัทรพัย์ และนกัลงทุนต่ำงชำต ิโดยกำรใช้
วธิกีำรค ำนวณดชันี Diffusion Index โดยมชีว่งค่ำดชันีตัง้แต่ 0 – 200 ซึง่กำรอ่ำนค่ำดชันีจะแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ รอ้นแรงอย่ำงมำก รอ้นแรง ทรงตวั ซบเซำ และซบเซำอย่ำงมำก ตำมล ำดบั 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 161.63  

PROPRIETARY ICI 160.00  

LOCAL INSTITUTES ICI 157.89  

FOREIGN ICI 180.00  

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 2564 

 ผลส ารวจ ณ เดือนตุลาคม 2564 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่ำควำมเชื่อม ัน่ 
นักลงทุนบุคคลปรบัเพิม่ 18.6% อยู่ทีร่ะดบั 161.63 อยูใ่นระดบัสูงสุดตัง้แต่เริม่ท ำกำร
ส ำรวจดชันี กลุ่มบญัชบีรษิทัหลกัทรพัย์ปรบัลด 6.7% มำอยู่ที่ระดบั 160.00 กลุ่มนัก
ลงทุนสถำบนัในประเทศปรบัเพิม่ 18.4% อยูท่ีร่ะดบั 157.89 และกลุ่มนักลงทุนต่ำงชำติ
ปรบัเพิม่ 26.0%  อยูร่ะดบั 180.00 
 ในช่วงเดอืนตุลำคม 2564 SET Index ปรบัตวัสูงขึ้นจำกเดอืนก่อนหน้ำ โดย
ได้ผลกระทบในเชิงบวกจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำร lockdown กำรออกมำตรกำร
เกี่ยวกบักำรท่องเที่ยวทัง้โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกนัเฟส 3 และทวัร์เที่ยวไทย รวมถึง
แผนกำรเปิดประเทศเพื่อรบันักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศของภำครฐั โดยหุ้นที่อยู่ใน
กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเศรษฐกิจปรับตวัสูงขึ้นกว่ำกลุ่มอื่น  ส่งผลให้นักลงทุน
ต่ำงชำตซิื้อสุทธใินตลำดทุนไทยอย่ำงต่อเนื่องเป็นเดอืนที่ 3 โดยมมีูลค่ำซื้อสุทธกิว่ำ 
15,773.15 ลำ้นบำทในเดอืนตุลำคม ในขณะทีอ่ตัรำกำรฉีดวคัซนี Covid-19 ในประเทศ
ไทย ครอบคลุมกวำ่ 70% ของจ ำนวนประชำกรส ำหรบัเขม็แรก และ เกอืบ 50% ส ำหรบั
เขม็สอง โดย SET index ณ สิน้เดอืนตุลำคม 2564 ปิดที ่1,623.43 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
1.1% จำกเดอืนก่อนหน้ำ 
 ปัจจยัต่ำงประเทศที่น่ำตดิตำม ได้แก่ วกิฤตพิลงังำนโลกซึ่งรำคำพลงังำน ทัง้
น ้ำมนั ดบิ ก๊ำซธรรมชำต ิถ่ำนหนิ  ปรบัตวัสูงขึน้มำก กำรเตบิโตของเศรษฐกจิจนีทีอ่ำจ
ชะลอตัวจำกกำรขำดแคลนพลังงำนในประเทศ สถำนกำรณ์ควำมขดัแย้งระหว่ำง
สหรฐัฯ—จีน ทัง้ประเด็นกำรค้ำ และประเด็นควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงสหรฐั—ไต้หวัน 
รวมถงึ ควำมกงัวลต่อโอกำสทีจ่ะเกดิภำวะเศรษฐกจิชะงกังนัและเงนิเฟ้อ (Stagflation) 
ซึง่จะสง่ผลตอ่ควำมผนัผวนของตลำดหุน้ จำกกำรประกำศตวัเลขเงนิเฟ้อทีสู่งกว่ำระดบั
ปกตมิำกในหลำยประเทศ  ในสว่นของปัจจยัในประเทศทีน่่ำตดิตำม ไดแ้ก่ กำรประกำศ
ผลประกอบกำรบรษิัทจดทะเบียนไตรมำส 3/2564 ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดกำรแพร่
ระบำดของ Covid-19 ระลอกใหม่จำกกำรเปิดรบันักท่องเทีย่วต่ำงชำตโิดยไม่ตอ้งกกัตวั
ส ำหรบัประเทศทีม่คีวำมเสีย่งต ่ำทีเ่ริม่ในเดอืนพฤศจกิำยนนี้ ซึง่จะตอ้งมกีำรตดิตำมและ
เฝ้ำระวงัจำกภำครฐัอย่ำงเคร่งครดั อีกทัง้สถำนกำรณ์น ้ำท่วมที่ยงัยดืเยื้อ และรำคำ
พลงังำนทีป่รบัสงูขึน้ อำจสง่ผลกระทบตอ่กำรเตบิโตของเศรษฐกจิ 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

หมายเหตุ:  นักลงทุนสถำบนัในประเทศ รวมถึง บริษทั
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิ
ประกนัภยั (บ.ประกนัภยั บ.ประกนัชวีติ) และส ำนกังำน
ประกนัสงัคม 

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 
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ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล   
 ส่วนใหญ่มองว่ำกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศเป็นปัจจยัหนุน
ควำมเชื่อมัน่มำกทีส่ดุ  รองลงมำคอืแผนกำรฉีดวคัซนีเพื่อคลีค่ลำย
สถำนกำรณ์ Covid-19 และกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเทีย่ว 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่ำกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิในประเทศ เป็นปัจจยัหนุนควำม
เชื่อมัน่มำกที่สุด รองลงมำคือแผนกำรฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลำย
สถำนกำรณ์ Covid-19  และกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเทีย่ว 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เห็นว่ำกำรฟ้ืนตัวของภำคกำรท่องเที่ยว เป็นปัจจัยหนุนควำม
เชื่อมัน่มำกที่สุด  รองลงมำคอืกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ 
และแผนกำรฉีดวคัซนีเพื่อคลีค่ลำยสถำนกำรณ์ Covid-19  

ต่างชาติ   
 เชื่อมัน่ว่ำกำรฟ้ืนตัวของภำคกำรท่องเที่ยวป็นปัจจัยหนุนควำม
เชื่อมัน่มำกที่สุด รองลงมำคือผลประกอบกำรบริษัทจดทะเบียน 
และแผนกำรฉีดวคัซนีเพื่อคลีค่ลำยสถำนกำรณ์ Covid-19  

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล  
 เห็นว่ำควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์โรคระบำด Covid-19 หลังเปิด
ประเทศเป็นปัจจัยฉุดควำมเชื่อมัน่มำกที่สุด   รองลงมำคือกำร
ถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ และนโยบำยทำงกำรเงนิของ Fed 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่ำควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์โรคระบำด Covid-19 หลังเปิด
ประเทศ เป็นปัจจยัฉุดควำมเชื่อมัน่มำกที่สุด รองลงมำคอืภำคกำร
ท่องเทีย่ว กำรถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ และนโยบำยทำงกำร
เงนิของ Fed 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เชื่อว่ำควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์โรคระบำด Covid-19 หลังเปิด
ประเทศ เป็นปัจจยัฉุดควำมเชื่อมัน่มำกที่สุด รองลงมำคือนโยบำย
ทำงกำรเงนิของ Fed และกำรถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ 

ต่างชาติ   
 เหน็ว่ำสถำนกำรณ์ควำมขดัแย้งระหว่ำงประเทศ เป็นปัจจยัฉุดควำม
เชื่อมัน่มำกทีส่ดุ รองลงมำคอืกำรถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศและ
ผลกำรประชุมอตัรำดอกเบีย้นโยบำยของกนง.  

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

ต่างชาต ิ สถาบันในประเทศ 

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ รายบุคคล 
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ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

Disclaimer 
โครงกำรส ำรวจควำมเชื่อมัน่นกัลงทุน (FETCO Investor Confidence Survey) จดัท ำขึน้โดยสภำธุรกจิตลำดทุนไทย (FETCO) มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำขอ้มลูดำ้นสถติทิี่
เกีย่วขอ้งกบัภำคตลำดทุนไทย และเพื่อเป็นเครื่องมอืส ำหรบักำรวเิครำะหค์ำดกำรณ์ทศิทำงตลำดหุน้ในอกี 3 เดอืนขำ้งหน้ำ ทัง้นี้ เพื่อใหน้กัลงทุนและผูส้นใจสำมำรถน ำขอ้มลู
ดงักล่ำวเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรสะทอ้นภำพรวมของเศรษฐกจิ กำรจดัท ำดชันีดงักล่ำวเป็นเพยีงกำรคำดกำรณ์ทศิทำงตลำดทุนจำกนกัลงทุนหลำกหลำยกลุม่ ซึง่อำจมคีวำม
คดิเหน็ทีแ่ตกต่ำงกนั ทำงคณะผูจ้ดัท ำมไิดใ้หก้ำรรบัรองในควำมถูกตอ้งของขอ้มลูรวมทัง้ไม่รบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำยใดๆ ทีเ่กดิขึน้ หำกมกีำรน ำขอ้มลูทีจ่ดัท ำขึน้ดงักลำ่วไป
อำ้งองิหรอืเผยแพร่ไม่วำ่ในลกัษณะใดๆ โดยขอ้มลูต่ำงๆ ทีป่รำกฏในเอกสำรนี้ ไม่วำ่จะเป็นขอ้ควำม ภำพ เนื้อหำ วธิกีำรน ำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ เป็นสทิธขิองคณะ
ผูจ้ดัท ำโดยชอบดว้ยกฎหมำย หำกบุคคลใด ลอกเลยีน ปลอมแปลง ท ำซ ้ำ ดดัแปลง เผยแพร่หรอืกระท ำกำรใดๆ ในลกัษณะทีเ่ป็นกำรแสวงหำประโยชน์ทำงกำรคำ้ หรอื
ประโยชน์อนัมชิอบ โดยไมไ่ดร้บัอนุญำตก่อน ไม่วำ่เพยีงบำงส่วน หรอืทัง้หมด คณะผูจ้ดัท ำสงวนสทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)           
 FETCO@set.or.th 

    02 009 9520 
          02 009 9506 
           02 009 9484 

หมวดธุรกิจทีน่่าสนใจที่สุด  

รายบคุคล เชือ่มัน่ว่ำหมวดธนำคำรมคีวำมน่ำสนใจมำกทีส่ดุ รองลงมำคอืหมวดกำรทอ่งเทีย่วและสนัทนำกำร 
และหมวดอำหำรและเครือ่งดื่ม 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่ำหมวดธนำคำร มคีวำมน่ำสนใจมำกทีส่ดุ รองลงมำคอืหมวดกำรทอ่งเทีย่วและสนัทนำกำร และ
หมวดพลงังำนและสำธำรณูปโภค 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่ำหมวดธนำคำรมคีวำมน่ำสนใจมำกทีส่ดุ  รองลงมำคอื หมวดอำหำรและเครือ่งดื่ม  
หมวดพลงังำนและสำธำรณูปโภค และหมวดพำณิชย ์

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่ำหมวดกำรทอ่งเทีย่วและสนัทนำกำร  หมวดพลงังำนและสำธำรณูปโภค และหมวดพำณิชยม์ี
ควำมน่ำสนใจมำกทีส่ดุ   

หมวดธุรกิจทีไ่ม่น่าสนใจที่สุด  

รายบคุคล มองว่ำหมวดแฟชัน่ ไมน่่ำสนใจมำกทีส่ดุ รองลงมำคอืหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ  
และหมวดเหมอืงแร ่

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่ำหมวดแฟชัน่ ไมน่่ำสนใจมำกทีส่ดุ รองลงมำคอื หมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ และหมวด
เหมอืงแร่ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่ำหมวดธุรกจิกำรเกษตร  ไมน่่ำสนใจมำกทีส่ดุ รองลงมำคอืหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ และ
หมวดเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่ำหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ หมวดธุรกจิกำรเกษตร และ หมวดเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรสือ่สำรไมน่่ำสนใจ 


