
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดชันีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดบั 93.91 ปรบัตวั
ลดลง 27.5%  จากเดอืนก่อนหน้าลงมาอยู่ในเกณฑ ์“ทรงตวั” โดยความคาดหวงัว่าธนาคารกลางสหรฐั (FED) จะยงัคงนโยบายการเงนิ
แบบผ่อนคลาย เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่นกัลงทุนมากทีส่ดุ รองลงมาคอืผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน และแผนการกระจายวคัซนี
ป้องกนั Covid-19  ส าหรบัปัจจยัที่ฉุดความเชื่อมัน่นักลงทุนมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ความกงัวลต่อความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายการขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ของ FED รองลงมาคอืการถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ และสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ 

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดธนาคาร (BANK)  มากที่สุด รองลงมาคอืหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERGY) และ 
หมวดท่องเทีย่วและสนัทนาการ (TOURISM) ขณะทีน่ักลงทุนเหน็ว่าหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ (INSUR)  ไม่น่าสนใจลงทุนมาก
ทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดแฟชัน่ (FASHION) และหมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์(ETRON) 

ดชันีความเชื่อมัน่นกัรายกลุ่มนกัลงทุนส ารวจเดอืนมกราคม 2565 พบว่าความเชื่อมัน่นักลงทุนกลุ่มนักลงทุนบุคคลและกลุ่มนัก
ลงทุนสถาบนัในประเทศอยู่ในระดบั “ร้อนแรง”  กลุ่มบญัชบีรษิทัหลกัทรพัย์อยู่ในระดบั “ทรงตวั” ในขณะทีค่วามเชื่อมัน่กลุ่มนักลงทุน
ต่างประเทศปรบัตวัลดลงอยู่ในระดบั “ซบเซา” 

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 

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 121.74  

PROPRIETARY ICI 108.33  

LOCAL INSTITUTES ICI 125.00  

FOREIGN ICI 50.00  

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



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 ผลส ารวจ ณ เดือนมกราคม 2565 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความเชื่อม ัน่ 
นักลงทุนบุคคลปรบัลด 4.6% อยู่ที่ระดบั 121.74 กลุ่มบญัชีบริษัทหลกัทรพัย์ปรบัเพิ่ม 
8.3% อยู่ที่ระดบั 108.33 กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับเพิ่ม 2.9% อยู่ที่ระดับ 
125.00 และความเชื่อมัน่กลุ่มนกัลงทุนต่างชาตปิรบัลด 64.3% มาอยู่ทีร่ะดบั 50.00 
 ในช่วงเดือนมกราคม 2565 SET Index เคลื่อนไหวในกรอบแคบอยู่ระหว่าง 
1,634.17—1,680.02 จุด โดยดชันีมคีวามผนัผวนในช่วงตน้เดอืนจากความกงัวลทีธ่นาคาร
กลางสหรฐั (FED) อาจปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยเรว็กว่าคาดและมแีนวโน้มปรบัขึน้หลายครัง้ 
รวมทัง้ความกงัวลต่อจ านวนผูต้ดิเชือ้ Covid-19 สายพนัธุโ์อมคิรอนทีเ่พิม่ขึน้หลงัเทศกาลปี
ใหม่ ซึ่งส่งผลให้ภาครฐัชะลอการรบันักท่องเที่ยว ทัง้นี้ ในช่วงปลายเดอืนมกราคม SET 
Index ปรบัตวัลดลงในทศิทางเดยีวกบัตลาดหุน้ทัว่โลกหลงัผลการประชุม FED จากความ
กงัวลของนกัลงทุนต่อความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายการขึน้อตัราดอกเบีย้ โดย SET Index 
ณ สิน้เดอืนมกราคม 2565 ปิดที ่1,648.81 จุด ปรบัตวัลดลง 0.5% จากเดอืนก่อนหน้า  
 ปัจจยัต่างประเทศทีน่่าตดิตาม ไดแ้ก่ การระบาดของ Covid-19 สายพนัธุโ์อมคิรอน
ซึง่ยงัคงเป็นความเสีย่งส าคญัต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในหลายประเทศเนื่องจากเป็นสาย
พันธุ์ที่แพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ผลต่อนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นใน
สหรฐัอเมรกิาจากการที่อตัราเงนิเฟ้อปรบัตวัสงูขึน้  โดย FED มแีผนปรบัลด QE เรว็ขึน้ 
ซึง่ QE Taper จะสิน้สดุในเดอืน ม.ีค. 2565 ซึง่จะสง่ผลต่อสภาพคล่องในระบบการเงนิโดย
อาจปรบัลดลงเรว็กว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้  และ FED มีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยอีก
หลายครัง้ในปีนี้ ปัญหาการขาดแคลนพลงังานในยุโรปซึง่อาจสง่ผลกระทบใหเ้งนิเฟ้อในยโูร
โซนปรบัตัวสูงขึน้  อย่างไรกต็าม ธนาคารกลางยุโรปมแีผนการใช้นโยบายการเงนิแบบ
ผ่อนคลายเช่นเดียวกบัธนาคารกลางจีน นอกจากนี้ ยงัมีประเด็นความขดัแย้งในหลาย
ประเทศทีต่อ้งจบัตามอง เช่น  รสัเซยี—ยเูครน  สถานการณ์ในตะวนัออกกลาง เป็นต้น ใน
ส่วนของปัจจยัในประเทศทีน่่าตดิตาม ไดแ้ก่ ราคาสนิคา้อุปโภคบรโิภคทีป่รบัตวัสงูขึน้จาก
ต้นทุนการผลติทีแ่พงขึน้ซึง่ส่งผลต่อการใชจ้่ายภาคครวัเรอืน การผ่อนคลายมาตรการของ
ภาครฐัต่อการเปิดรบันักท่องเที่ยว  รวมถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมอืงใน
ประเทศ 

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

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 
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ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบคุคล   
 ส่วนใหญ่มองว่าแผนการกระจายวคัซีนป้องกนั Covid-19  เป็นปัจจยั

หนุนความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ รองลงมาคอื ความคาดหวงัว่า FED จะยงัคง
นโยบายการเงนิแบบผอ่นคลาย และ การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าแผนการกระจายวคัซีนป้องกนั Covid-19   เป็นปัจจยัหนุนความ

เชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคอื การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในประเทศ ผล
ประกอบการบริษทัจดทะเบียน และความคาดหวงัว่า FED จะยงัคง
นโยบายการเงนิแบบผอ่นคลาย 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เหน็ว่าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่

มากที่สุด รองลงมาคอื แผนการกระจายวคัซีนป้องกนั Covid-19  และ
ผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน 

ต่างชาติ   
 มองว่า ความคาดหวงัว่า FED จะยงัคงนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลาย 

ผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน และการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเที่ยว  
เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ  

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

รายบคุคล  
 เหน็วา่ความกงัวลต่อนโยบายการขึน้อตัราดอกเบี้ยของ FED เป็นปัจจยัฉุด

ความเชื่อมัน่มากที่สุด   รองลงมาคอืการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ 
และการที่ ภ าครัฐ จ ะ เก็บภาษีก า รซื้ อ ข ายหลักทรัพย์  (Financial  
Transaction Tax)  

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองวา่ความกงัวลต่อนโยบายการขึน้อตัราดอกเบี้ยของ FED เป็นปัจจยัฉุด

ความเชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคอืการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ 
ความกงัวลต่อสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 สายพนัธุ์โอมคิรอน และ
สถานการณ์ความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ  

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เชื่อวา่ความกงัวลต่อนโยบายการขึน้อตัราดอกเบี้ยของ FED เป็นปัจจยัฉุด

ความเชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคอืความกงัวลต่อสถานการณ์โรคระบาด 
Covid-19 สายพนัธุโ์อมคิรอน  

ต่างชาติ   
 เห็นว่าสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างประเทศ และการถดถอยของ

เศรษฐกิจในประเทศเป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือ
นโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED และสถานการณ์การเมืองใน
ประเทศ 

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 รองลงมาคอืหมวดอาหารและเครือ่งดื่ม  
และหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดธนาคารมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดธุรกจิการเกษตร หมวดอาหารและ
เครือ่งดื่ม และหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ  

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดธนาคารมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอื หมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ  

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดธนาคาร มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค และ
หมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ  

หมวดธุรกิจทีไ่ม่น่าสนใจที่สุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดแฟชัน่ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ  
หมวดสือ่สิง่พมิพ ์และ หมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดแฟชัน่และหมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกสไ์มน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอื หมวดธนาคาร
หมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ และหมวดสือ่สิง่พมิพ ์

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดเหลก็ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดแฟชัน่ และหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ  

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดธนาคารไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ หมวดเหลก็ 
และ หมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์


