
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดชันีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ ร ะด ับ 129.53 
ปรบัตวัลดลง 4.2%  จากเดอืนก่อนหน้าและยงัคงอยู่ในเกณฑ ์“รอ้นแรง” นกัลงทุนคาดหวงัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศเป็นปัจจยั
หนุนมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืการไหลเขา้ของเงนิทุน และผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน ส าหรบัปัจจยัทีฉุ่ดความเชื่อมัน่นักลงทุนมาก
ทีสุ่ด ไดแ้ก่ ความกงัวลต่อสถานการณ์ระบาดของ Covid-19 สายพนัธุโ์อมคิรอน รองลงมาคอืสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างประเทศ
และผลการประชุมอตัราดอกเบีย้นโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) 

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดธนาคาร (BANK)  มากที่สุด รองลงมาคอืหมวดการแพทย์ (HEALTH) และ หมวดกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (PF&REIT)  ขณะที่นักลงทุนเหน็ว่าหมวดท่องเที่ยวและสนัทนาการ 
(TOURISM) ไม่น่าสนใจลงทุนมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดแฟชัน่ (FASHION) และหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(PROP) 

ดชันีความเชื่อมัน่นักรายกลุ่มนักลงทุนส ารวจเดอืนธนัวาคม 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 

ฉบับเดือนมกราคม 2565 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 127.63  

PROPRIETARY ICI 100.00  

LOCAL INSTITUTES ICI 121.43  

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  
ฉบับเดือนมกราคม 2565 

 ผลส ารวจ ณ เดือนธนัวาคม 2564 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความเชื่อม ัน่
นักลงทุนบุคคลปรบัลด 5.8% อยู่ทีร่ะดบั 127.63 กลุ่มนักลงทุนสถาบนัในประเทศ
ปรบัลด 19% อยู่ทีร่ะดบั 121.43 ในขณะทีค่วามเชื่อมัน่กลุ่มบญัชบีรษิทัหลกัทรพัย์
และกลุ่มนกัลงทนุต่างชาตทิรงตวัอยูท่ีร่ะดบั 100.00 และ 140.00 ตามล าดบั 
 ในช่วงเดือนธนัวาคม 2564 SET Index เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,588.19—
1,657.62 จุด โดยมปัีจจยัในประเทศทีก่ระทบการเคลื่อนไหวของดชันี ไดแ้ก่ จ านวน
ผู้ติด เชื้อ  Covid-19 สายพันธุ์ โ อมิครอนที่ เพิ่มขึ้นอย่ า งก้าวกระโดด  และ 
กระทรวงการคลงัประกาศทบทวนการจดัเก็บภาษีจากธุรกรรมการขายหุ้น  หรือ  
Financial Transaction Tax ในอตัรา 0.1% ส าหรบัมูลค่าธุรกรรมฝัง่ขาย โดย SET 
index ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 ปิดที่ 1,657.62 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึ้น 5.7% จาก
เดอืนกอ่นหน้า และปรบัขึน้ 14.4% จากสิน้ปี 2563  
 ปัจจยัต่างประเทศทีน่่าตดิตาม ได้แก่ ผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ 
Covid-19 สายพนัธุ์โอมิครอน ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ 
สงครามการคา้จนี-สหรฐัฯ หลงัจากสหรฐัฯ มกีารผ่านกฎหมายแบนสนิคา้ทีบ่งัคบัใช้
แรงงานจากจนี โดยเฉพาะสนิคา้ในกลุ่มเทคโนโลย ีอกีทัง้ก.ล.ต. สหรฐัฯ สัง่ใหบ้รษิทั
จนีเปิดเผยขอ้มลูใหก้บัหน่วยงานภาครฐัของสหรฐัฯ ส่งผลใหบ้รษิทัจนีมคีวามเสีย่ง
เรื่องการถูกถอดออกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ สูงขึ้น  ผลจากนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางในหลายประเทศเพื่อสกดัเงนิเฟ้อ อาท ิธนาคารกลางองักฤษ (BOE) 
ประกาศขึน้ดอกเบีย้นโยบายจาก 0.1% เป็น 0.25% ธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED)  จะ
ลดขนาดของมาตรการ QE เป็นเดอืนละ 3 หมืน่ลา้นดอลลาร ์พรอ้มกบัสง่สญัญาณว่า
อาจปรบัขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปี 2022 ถึง 3 ครัง้ ในขณะที่ ธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) ประกาศลดวงเงนิซื้อพนัธบตัร พรอ้มคงอตัราดอกเบี้ยนโยบาย ในส่วนของ
ปัจจยัในประเทศทีน่่าตดิตาม ไดแ้ก่ การรบัมอืของภาครฐัต่อสถานการณ์ระบาดของ 
Covid-19 สายพนัธุ์โอมคิรอนในประเทศ มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐัแทน
มาตรการเดมิทีห่มดไป และการประกาศผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน  

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

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 
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ฉบับเดือนมกราคม 2565 

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล   
 ส่วนใหญ่มองว่าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศเป็นปัจจยัหนุน
ความเชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคอืเงนิทุนไหลเขา้ และแผนการ
ฉีดวคัซนีเพื่อคลีค่ลายสถานการณ์ Covid-19  

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าแผนการฉีดวคัซนีเพื่อคลีค่ลายสถานการณ์ Covid-19 เป็น
ปัจจัยหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือ การฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศ ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และ
นโยบายภาครฐั 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เหน็ว่าแผนการฉีดวคัซนีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 และ
การฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่ว  เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มาก
ทีส่ดุ  

ต่างชาติ   
 เชื่อมัน่ว่าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ เป็นปัจจยัหนุนความ
เชื่อมัน่มากทีส่ดุ รองลงมาคอืเงนิทุนไหลเขา้ ผลประกอบการบรษิทั
จดทะเบยีน และ นโยบายภาครฐั 

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล  
 เห็นว่าความกังวลต่อสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 สายพันธุ ์
โอมคิรอนเป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากทีสุ่ด   รองลงมาคอืนโยบาย
ทางการเงนิของ Fed สถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ และ
เงนิทุนไหลออก 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าความกังวลต่อสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 สายพันธุ ์
โอมคิรอนเป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคอืนโยบาย
ทางการเงนิของ Fed สถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ และ
เงนิทุนไหลออก 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เชื่อว่าความกังวลต่อสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 สายพันธุ ์
โอมคิรอน เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคอืนโยบาย
ทางการเงนิของ Fed และเงนิทุนไหลออก 

ต่างชาติ   
 เหน็ว่าสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างประเทศ และผลการประชุม
อัตราดอกเบี้ยนโยบายกนง. เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมัน่มากที่สุด 
รองลงมาคอืสถานการณ์เศรษฐกจิยโูรโซน  

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

ต่างชาต ิ สถาบันในประเทศ 

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 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 

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)           
 FETCO@set.or.th 

    02 009 9520 
          02 009 9506 
           02 009 9484 

หมวดธุรกิจทีน่่าสนใจที่สุด  

รายบคุคล เชือ่มัน่ว่าหมวดธนาคารมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร และหมวดขนสง่และโลจสิตกิส ์ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดธนาคารมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค และ
หมวดการแพทย ์

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดธนาคารมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอื หมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ และ
หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดธนาคาร มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดการแพทย ์และหมวดกองทนุรวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ 

หมวดธุรกิจทีไ่ม่น่าสนใจที่สุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดแฟชัน่ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ หมวดประกนัภยั
และประกนัชวีติ และหมวดเหมอืงแร ่

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดสือ่สิง่พมิพไ์มน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอื หมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ หมวด
ประกนัภยัและประกนัชวีติ และหมวดแฟชัน่ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดเหมอืงแร่ 

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และหมวดพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์ไมน่่าสนใจ 


