
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดชันีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ ร ะด ับ 135.16 
ปรบัตวัลดลง 19.9%  จากเดอืนก่อนหน้ามาอยู่ในเกณฑ ์“รอ้นแรง” นักลงทุนคาดหวงัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศเป็นปัจจยัหนุน
มากทีสุ่ด  รองลงมาคอืแผนการฉีดวคัซนีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 และการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่ว ส าหรบัปัจจยัทีฉุ่ด
ความเชื่อมัน่นักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ ความกงัวลต่อสถานการณ์ระบาดของ Covid-19 สายพนัธุ์ใหม่ รองลงมาคอืสถานการณ์ความ
ขดัแยง้ระหว่างประเทศและการไหลออกของเงนิทุน 

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มากทีสุ่ด รองลงมาคอืหมวดธนาคาร (BANK)  และ 
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) ขณะทีน่กัลงทุนเหน็ว่าหมวดแฟชัน่ (FASHION) ไม่น่าสนใจลงทุนมากทีสุ่ด รองลงมาคอืและหมวด
เหมอืงแร่ (MINE) และหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(PETRO) 

ดชันีความเชื่อมัน่นกัรายกลุ่มนกัลงทุนส ารวจเดอืนพฤศจกิายน 2564 พบว่าความเชื่อมัน่นักลงทุนกลุ่มนักลงทุนบุคคล กลุ่มนัก
ลงทุนสถาบนัในประเทศ และกลุ่มนกัลงทุนต่างประเทศอยู่ในระดบั “รอ้นแรง” สว่นกลุ่มบญัชบีรษิทัหลกัทรพัย ์อยู่ในระดบั  “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 

ฉบับเดือนธันวาคม 2564 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 135.48  

PROPRIETARY ICI 100.00  

LOCAL INSTITUTES ICI 150.00  

FOREIGN ICI 140.00  

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



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 

 ผลส ารวจ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความ
เชือ่มัน่นกัลงทนุทกุกลุ่มปรบัตวัลดลงจากเดอืนก่อนหน้า โดยนักลงทุนบุคคลปรบัลด 
16.2% อยู่ที่ระดับ 135.48 กลุ่มบญัชบีรษิัทหลกัทรพัย์ปรบัลด 37.5%% มาอยู่ที่
ระดบั 100.00 กลุ่มนักลงทุนสถาบนัในประเทศปรบัลด 5% อยู่ทีร่ะดบั 150.00 และ
กลุ่มนกัลงทนุต่างชาตปิรบัลด 22.2%  อยูร่ะดบั 140.00 
 ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2564 SET Index ปรบัตวัสงูขึน้จากเดอืนก่อนหน้า
โดยมปัีจจยัหนุนจากการเปิดประเทศ การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค  ความ
คบืหน้าในการฉีดวคัซนี รวมถงึผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนในไตรมาส 3 ที่
ประกาศออกมาดกีว่าทีค่าดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม ในช่วงสปัดาหส์ุดทา้ยของเดอืน 
SET index ปรบัตวัลดลงในทศิทางเดียวกบัตลาดต่างประเทศ จากความกงัวลต่อ
ไวรสัสายพนัธุ์ใหม่ทีพ่บในแอฟรกิาใตซ้ึง่ก าลงัระบาดอย่างรวดเรว็ ซึง่ส่งผลใหห้ลาย
ประเทศกลับมาใช้นโยบายปิดประเทศและจ ากดัการเดินทาง รวมถึงการปรบัลด
น ้าหนักหุน้ไทยในการค านวณดชันี MSCI  ส่งผลให้ในเดอืนพฤศจิกายน นักลงทุน
ต่างชาตกิลบัมาขายสุทธใินตลาดทุนไทยกว่า 10,182 ล้านบาท โดย SET index ณ 
สิน้เดอืนพฤศจกิายน 2564 ปิดที ่1,568.69 จุด ปรบัตวัลดลง 3.4% จากเดอืนก่อน
หน้า 
 ปัจจยัต่างประเทศทีน่่าตดิตาม ได้แก่  การกลบัมาระบาดของ Covid-19 รอบ
ใหม่ในยุโรป ความกงัวลต่อการระบาดและกลายพนัธุ์อย่างรวดเรว็ของไวรสั Covid-
19 สายพนัธุ ์Omicron ซึง่วคัซนีทีม่อียูใ่นปัจจุบนัอาจจะไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอใน
การควบคุมการระบาด  และหลายประเทศเริ่มมีการประกาศการจ ากดัการเดิน
ทางเขา้ประเทศอกีครัง้ รวมถงึปัจจยัดา้นแรงกดดนัอตัราเงนิเฟ้อจากราคาน ้ามนัดบิ
ในตลาดโลก แนวโน้มการขึน้ดอกเบี้ยของธนาคารกลางในหลายประเทศ อกีทัง้การ
ชะลอตวัของเศรษฐกจิจนีจากการควบคุมไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมและผลกระทบ
จากภาคอสงัหารมิทรพัย์ ในส่วนของปัจจยัในประเทศทีน่่าตดิตาม ได้แก่ แผนการ
ป้องกนัและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศใหอ้ยู่ในวงจ ากดั และ
มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิใหม่ๆ จากภาครฐั ซึง่จะส่งผลต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ
จากภาคอปุสงคใ์นประเทศ  

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 

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



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล   
 ส่วนใหญ่มองว่าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศเป็นปัจจยัหนุน
ความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ  รองลงมาคอืแผนการฉีดวคัซนีเพื่อคลีค่ลาย
สถานการณ์ Covid-19 และการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่ว 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ และการฟ้ืนตวัของภาค
การท่องเทีย่ว เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคอื
การบรโิภคภาคครวัเรอืน  

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เหน็ว่าแผนการฉีดวคัซนีเพื่อคลีค่ลายสถานการณ์ Covid-19  เป็น
ปัจจัยหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคือนโยบายภาครัฐ 
การฟ้ืนตวัของภาคการท่องเที่ยว และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิใน
ประเทศ 

ต่างชาติ   
 เชื่อมัน่ว่าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ การฟ้ืนตวัของภาค
การท่องเทีย่ว การบรโิภคภาคครวัเรอืน และแผนการฉีดวคัซนีเพื่อ
คลีค่ลายสถานการณ์ Covid-19  ป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่ 

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล  
 เหน็ว่าความกงัวลต่อสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 สายพนัธุใ์หม่
เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากที่สุด   รองลงมาคือการถดถอยของ
เศรษฐกจิในประเทศ และนโยบายทางการเงนิของ Fed 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าความกงัวลต่อสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 สายพนัธุใ์หม่ 
เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ รองลงมาคอืนโยบายทางการเงนิ
ของ Fed และเงนิทุนไหลออก 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เชื่อว่าความกงัวลต่อสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 สายพนัธุใ์หม่  
เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ รองลงมาคอืนโยบายทางการเงนิ
ของ Fed  

ต่างชาติ   
 เหน็ว่าสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างประเทศ เป็นปัจจยัฉุดความ
เชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือเงินทุนไหลออกและสถานการณ์
การเมอืงในประเทศ  

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

ต่างชาต ิ สถาบันในประเทศ 

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ รายบุคคล 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนธันวาคม 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 รองลงมาคอืหมวดการแพทย ์
และหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดธนาคารและหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ 
รองลงมาคอืหมวดกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดธนาคารมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอื หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร หมวดอาหารและเครือ่งดื่ม และหมวดการแพทย ์

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดธนาคาร 
และหมวดอาหารและเครือ่งดื่ม 

หมวดธุรกิจทีไ่ม่น่าสนใจที่สุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดแฟชัน่ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ  
หมวดเหมอืงแร ่และหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ หมวดสือ่สิง่พมิพ ์และหมวดกระดาษและวสัดุการพมิพ ์
ไมน่่าสนใจ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ  หมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ และหมวดสือ่สิง่พมิพไ์ม่
น่าสนใจ 

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดแฟชัน่ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดเหมอืงแร ่และ  หมวดปิโตรเคมแีละ
เคมภีณัฑ ์


