
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดชันีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ ร ะด ับ 117.92 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 4.3%  จากเดอืนก่อนหน้ายงัคงอยู่ในเกณฑ ์“ทรงตวั” โดยนกัลงทุนมองว่าผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีนไตรมาสแรก
ของปี 2565 จะเป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือความคาดหวงัต่อการคลี่คลายสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่าง
รสัเซยี—ยเูครน และ การไหลเขา้ของเงนิทุน ส าหรบัปัจจยัทีฉุ่ดความเชื่อมัน่นักลงทุนมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ความกงัวลต่อสถานการณ์ขดัแยง้
ระหว่าง รสัเซยี—ยเูครน รองลงมาคอืนโยบายการขึน้อตัราดอกเบีย้ของ FED  และสถานการณ์เศรษฐกจิในประเทศ 

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดธนาคาร (BANK) มากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERGY) และหมวด
การแพทย ์(HEALTH) ขณะทีน่ักลงทุนเหน็ว่าหมวดแฟชัน่ (FASHION) ไม่น่าสนใจมากทีสุ่ด รองลงมาคอื หมวดธนาคาร (BANK) และ
หมวดกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(PF&REIT) 

ดชันีความเชื่อมัน่นักรายกลุ่มนักลงทุนส ารวจเดอืนมนีาคม 2565 พบว่าความเชื่อมัน่นักลงทุนกลุ่มนักลงทุนบุคคล กลุ่มบญัชี
บรษิทัหลกัทรพัย ์และกลุ่มนกัลงทุนสถาบนัในประเทศอยู่ในระดบั “ทรงตวั”  ในขณะทีค่วามเชื่อมัน่กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศอยู่ในระดบั 
“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 

ฉบับเดือนเมษายน 2565 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 113.24  

PROPRIETARY ICI 100.00  

LOCAL INSTITUTES ICI 100.00  

FOREIGN ICI 133.33  

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



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนเมษายน 2565 

 ผลส ารวจ ณ เดือนมีนาคม 2565 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความเชื่อม ัน่
นักลงทุนบุคคลปรบัเพิม่ 25.1% อยู่ทีร่ะดบั 113.24 กลุ่มบญัชบีรษิทัหลกัทรพัยป์รบั
ลด 22.2% อยู่ทีร่ะดบั 100.00 กลุ่มนักลงทุนสถาบนัในประเทศปรบัเพิม่ 5.9% อยู่ที่
ระดบั 100.00 และความเชื่อมัน่กลุ่มนักลงทุนต่างชาตปิรบัลด 6.7% มาอยู่ที่ระดบั 
133.33 
 ในเดอืนมนีาคม 2565 SET Index ปรบัตวัอยูใ่นกรอบแคบระหวา่ง 1,619.10—
1,698.40 จุด โดย SET index ปรบัลงแรงในช่วงสปัดาห์แรกตามตลาดโลกหลัง
สถานการณ์ความขดัแยง้รสัเซยี—ยเูครน ส่อแววยดืเยือ้ อย่างไรกต็าม ตลาดทุนไทย
ปรบัตวัขีน้ไดเ้รว็จากเงนิทุนไหลเขา้ทีส่ง่ผลใหต้า่งชาตมิยีอดซื้อสุทธติ่อเนื่องเป็นเดอืน
ทีส่าม โดยตา่งชาตมิยีอดซื้อสุทธใินเดอืนมนีาคมรวม 32,770.51 ลา้นบาท และตัง้แต่
ต้นปี 2565 ต่างชาตซิื้อสุทธริวม กว่า 108,340.35 ล้านบาท นอกจากนี้ ตลาดทุน
ได้รบัข่าวดจีากการที่ ศบค. มมีตใิห้ยกเลกิการทดสอบ RT-PCR ก่อนเดนิทางเข้า
ประเทศส าหรบันกัท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัวคัซนีครบโดส เริม่ 1 เมษายนนี้ ซึง่เป็นสญัญาณ
บวกต่อภาคท่องเทีย่วของไทย  ส่งผลให ้SET Index ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2565 ปิดที ่
1,695.24 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 0.6%จากเดอืนก่อนหน้า  
 ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามได้แก่ ผลกระทบจากสถานการณ์ระหว่าง
รสัเซยี—ยเูครน และมาตรการทีน่านาประเทศคว ่าบาตรรสัเซยี ซึง่จะส่งผลต่อการฟ้ืน
ตวัของเศรษฐกจิโลก รวมถงึราคาสนิคา้โภคภณัฑท์ีป่รบัตวัสูงขึน้โดยเฉพาะน ้ามนัดบิ 
แผนการขึน้ดอกเบีย้ของ FED ซึง่การประกาศขึน้ดอกเบีย้รอบแรก 0.25% เป็นไปตาม
การคาดการณ์ของตลาด อยา่งไรกด็ ี ยงัเป็นปัจจยัทีน่่าตดิตามหากอตัราเงนิเฟ้อยงัสูง
กวา่คาดการณ์ซึง่จะมผีลตอ่การปรบัขึน้ดอกเบี้ยรอบหน้า  มาตรการผ่อนคลายต่อการ
รบัมอืวกิฤตโิรคระบาด Covid-19 ในหลายประเทศซึง่จะเอื้อใหธุ้รกจิท่องเทีย่วทัว่โลก
ฟ้ืนตวัเรว็ขึน้ ในสว่นของปัจจยัในประเทศไดแ้ก่ การประกาศผลกระกอบการบรษิทัจด
ทะเบยีนไตรมาสแรกของปี 2565 และสถานการณ์โรคระบาด Covid–19 หลงัเทศกาล
สงกรานต ์

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

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 
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ฉบับเดือนเมษายน 2565 

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล   
 ส่วนใหญ่มองวา่การคลีค่ลายสถานการณ์ความขดัแยง้ในต่างประเทศ

เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคอื การไหลเขา้ของ
เงนิทุนและการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ  

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าการไหลเขา้ของเงนิทุนและการฟ้ืนตวัของภาคท่องเที่ยวเป็น

เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือ การคลี่คลาย
สถานการณ์ความขดัแยง้ในต่างประเทศ และผลประกอบการบรษิทั
จดทะเบยีน    

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เห็นว่าการคลี่คลายสถานการณ์ความขดัแย้งในต่างประเทศและ

สถานการณ์ Covid-19 คลีค่ลายเป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากทีสุ่ด 
รองลงมาคือการไหลเข้าของเงินทุนและการฟ้ืนตัวของภาคการ
ท่องเทีย่ว 

ต่างชาติ   
 มองวา่ผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีนเป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่

มากที่สุด รองลงมาคือการไหลเข้าของเงินทุน การฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกจิในประเทศ และ การฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่ว 

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

รายบุคคล  
 เห็นว่าความกงัวลต่อสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างประเทศ เป็น

ปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากที่สุด   รองลงมาคอืนโยบายการขึ้นอตัรา
ดอกเบีย้ของ FED การถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศและราคาสนิคา้
โภคภณัฑใ์นตลาดโลก  

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองวา่ความกงัวลต่อสถานการณ์ความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ นโยบาย

การขึ้นอตัราดอกเบี้ยของ FED และราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลก 
เป็นปัจจยัฉุดความเชือ่มัน่มากทีส่ดุ  รองลงมาคอืสถานการณ์โรคระบาด 
Covid-19 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เชื่อว่าความกงัวลต่อสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างประเทศ เป็น

ปัจจัยฉุดความเชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคือนโยบายการขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของ FED สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 และราคาสนิค้า
โภคภณัฑใ์นตลาดโลก  

ต่างชาติ   
 เห็นว่าความกงัวลต่อสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างประเทศ เป็น

ปัจจัยฉุดความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือนโยบายการขึ้นอัตรา
ดอกเบีย้ของ FED และการถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ 

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 เชือ่มัน่ว่าหมวดอาหารและเครือ่งดื่มมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดพลงังานและ
สาธารณูปโภค และหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดธนาคารมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ และหมวด
พาณิชย ์

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดธนาคารมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอื หมวดอาหารและเครือ่งดื่ม  
และหมวดพาณิชย ์ 

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดธนาคาร และหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอื
หมวดการแพทย ์ 

หมวดธุรกิจทีไ่ม่น่าสนใจที่สุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดแฟชัน่ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 และหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอื หมวดธนาคาร  
และหมวดบรรจุภณัฑ ์ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดแฟชัน่ หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ไมน่่าสนใจมาก
ทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดบรรจภุณัฑ ์และหมวดกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทนุ
ในอสงัหารมิทรพัย ์

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดธนาคาร ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดแฟชัน่ หมวดบรรจภุณัฑ ์ 
และหมวดกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์


