
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดชันีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ ร ะด ับ 113.03 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 20.4%  จากเดอืนก่อนหน้ายงัคงอยู่ในเกณฑ ์“ทรงตวั” โดยนักลงทุนมองว่าเงนิทุนไหลเขา้ เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่
มากทีสุ่ด รองลงมาคอืความคาดหวงัต่อการคลีค่ลายสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยี—ยูเครน และ การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิใน
ประเทศ ส าหรบัปัจจยัทีฉุ่ดความเชื่อมัน่นักลงทุนมากที่สุด ไดแ้ก่ ความกงัวลต่อสถานการณ์ตงึเครยีดใน รสัเซยี—ยูเครน รองลงมาคอื
ความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายการขึน้อตัราดอกเบีย้ของ FED  และสถานการณ์เศรษฐกจิยโูรโซน 

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดธนาคาร (BANK)  มากที่สุด รองลงมาคือหมวดพาณิชย์ (COMM) และหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภค (ENERGY) ขณะทีน่ักลงทุนเหน็ว่าหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ (INSUR)  ไม่น่าสนใจลงทุนมากทีสุ่ด รองลงมาคอื
หมวดแฟชัน่ (FASHION) และหมวดท่องเทีย่วและสนัทนาการ (TOURISM)  

ดชันีความเชื่อมัน่นกัรายกลุ่มนักลงทุนส ารวจเดอืนกุมภาพนัธ ์2565 พบว่าความเชื่อมัน่นักลงทุนกลุ่มนักลงทุนบุคคลและกลุ่ม
นักลงทุนสถาบนัในประเทศอยู่ในระดบั “ทรงตวั”  ในขณะทีค่วามเชื่อมัน่กลุ่มบญัชบีรษิทัหลกัทรพัยแ์ละกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศอยู่ใน
ระดบั “รอ้นแรง” 

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 

ฉบับเดือนมีนาคม  2565 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 90.53  

PROPRIETARY ICI 128.57  

LOCAL INSTITUTES ICI 94.44  

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  
ฉบับเดือนมีนาคม 2565 

 ผลส ารวจ ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความ
เชื่อมัน่นักลงทุนบุคคลปรับลด 25.6% อยู่ที่ระดับ 90.53 กลุ่มบัญชีบริษัท
หลกัทรพัย์ปรบัเพิม่ 18.7% อยู่ทีร่ะดบั 128.57 กลุ่มนักลงทุนสถาบนัในประเทศ
ปรบัลด 24.4% อยู่ทีร่ะดบั 94.44 และความเชื่อมัน่กลุ่มนักลงทุนต่างชาตปิรบัเพิม่ 
185.7% มาอยูท่ีร่ะดบั 142.86 
 ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ 2565 SET Index ปรบัตวัดีขึน้จากเดือนก่อนหน้า 
โดยได้รบัอานิสงส์จากเมด็เงนิทัว่โลกเตรยีมจะเพิม่สดัส่วนการลงทุนในตลาดหุ้น
เกดิใหม ่ท าใหม้ตี่างชาตซิือ้สทุธใินเดอืนกมุภาพนัธ ์61,336 ลา้นบาท และตัง้แต่ตน้
ปี 2565 ต่างชาตซิือ้สทุธริวม 75,570 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม ดชันีมกีารปรบัตวัลง
แรงชว่งปลายเดอืน หลงัไดร้บัผลกระทบจากจ านวนผูต้ดิเชือ้ Covid-19 สายพนัธุ์โอ
มิครอนที่กลับมาเพิ่มสูงขึ้นมาก จนภาครัฐต้องประกาศยกระดับการเตือนภัย 
โควิด-19 เป็นระดบัที่ 4 จากทัง้หมด 5 ระดบั  รวมถึงได้รบัผลกระทบจากความ
กงัวลต่อสถานการณ์ตงึเครยีดระหว่างรสัเซยีและยูเครน  ส่งผลให ้SET Index ณ 
สิน้เดอืนกมุภาพนัธ ์2565 ปิดที ่1,685.18 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยเพยีง  2.2% 
จากเดอืนกอ่นหน้า  
 ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สถานการณ์ความ
ขัดแย้งในรัสเซีย—ยูเครนและมาตรการตอบโต้ด้านการค้าและการเงินของ
สหรฐัอเมรกิาและสหภาพยุโรป ซีง่จะส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก
และกระทบเรือ่งอตัราเงนิเฟ้อจากราคาพลงังาน  โดยเฉพาะในกลุ่มยโูรโซนซึง่มกีาร
พึง่พาพลงังานจากรสัเซยี นอกจากนี้ ความชดัเจนในการขึน้ดอกเบีย้ของ FED และ
การระบาดของ Covid-19 สายพนัธุ์โอมคิรอนโดยเฉพาะในเอเชยี ซึ่งมผีู้ติดเชื้อ
เพิม่ขึน้สงูมาก อาท ิเกาหล ีญีปุ่่ น และไทย ยงัเป็นปัจจยัส าคญัทีน่่าตดิตาม ในส่วน
ของปัจจยัในประเทศไดแ้ก ่การรบัมอืของภาครฐัต่อจ านวนผูต้ดิเชือ้ Covid-19 สาย
พัน ธ์ โ อ มิ ค ร อ น  น โ ย บ า ย ก า ร เ ปิ ด รั บ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น ร ะ ย ะ ถั ด ไ ป  
และผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน 

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

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนมีนาคม 2565 

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล   
 ส่วนใหญ่มองว่าเงินทุนไหลเข้าเป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มาก
ทีส่ดุ รองลงมาคอื ความคาดหวงัต่อการคลีค่ลายสถานการณ์ความ
ขดัแยง้ในต่างประเทศ และ แผนการกระจายวคัซนีป้องกนั Covid-
19    

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าเงินทุนไหลเข้าเป็นเป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด 
รองลงมาคอื มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครฐั การฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิในประเทศ และ แผนการกระจายวคัซนีป้องกนั Covid-19    

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เห็นว่าเงินทุนไหลเข้าเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด 
รองลงมาคอื มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครฐั  และแผนการ
กระจายวคัซนีป้องกนั Covid-19   

ต่างชาติ   
 มองว่า เงินทุนไหลเข้า เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด 
รองลงมาคือความคาดหวังต่อการคลี่คลายสถานการณ์ความ
ขดัแยง้ในต่างประเทศ และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ 

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

รายบุคคล  
 เหน็ว่าความกงัวลต่อสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ เป็น
ปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากทีสุ่ด   รองลงมาคอืนโยบายการขึน้อตัรา
ดอกเบี้ยของ FED และสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 สายพนัธุ ์
โอมคิรอน  

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าความกงัวลต่อสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ เป็น
ปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคอืนโยบายการขึ้นอตัรา
ดอกเบี้ยของ FED การจดัเก็บภาษีตลาดทุน และการถดถอยของ
เศรษฐกจิในประเทศ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เชื่อว่าความกงัวลต่อสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างประเทศ และ
นโยบายการขึน้อตัราดอกเบี้ยของ FED เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่
มากทีส่ดุ  รองลงมาคอืการจดัเกบ็ภาษตีลาดทุน  และสถานการณ์โรค
ระบาด Covid-19 สายพนัธุโ์อมคิรอน  

ต่างชาติ   
 เหน็ว่าสถานการณ์เศรษฐกจิยูโรโซนเป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มาก
ที่สุด รองลงมาคือนโยบายการขึน้อตัราดอกเบี้ยของ FED และการ
ถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ 

ต่างชาต ิ สถาบันในประเทศ 

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ รายบุคคล 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนมีนาคม 2565 

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 รองลงมาคอืหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค และ
หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดธนาคารและหมวดพาณิชยม์คีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดธนาคารมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอื หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค  
หมวดพาณิชย ์และหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดธนาคาร มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดพาณิชย ์ และหมวดพลงังานและ
สาธารณูปโภค  

หมวดธุรกิจทีไ่ม่น่าสนใจที่สุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดแฟชัน่ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ  
และหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอื หมวดธนาคารหมวดประกนัภยั
และประกนัชวีติ หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค และหมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดแฟชัน่และหมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดการ
ทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ หมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ และหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดการทอ่งเทีย่วและ
สนัทนาการ และหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค  


