
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดชันีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดบั 95.42 ปรบัตวั
ลดลง 19.1% จากเดอืนก่อนหน้า และยงัคงอยู่ในเกณฑ ์“ทรงตวั” ต่อเนื่องเป็นเดอืนทีส่ี ่โดยนกัลงทุนมองว่าการฟ้ืนต้วของภาคท่องเทีย่ว
จะเป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากทีสุ่ด รองลงมาคอืการไหลเขา้ของเงนิทุน และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ ส าหรบัปัจจยัทีฉุ่ด
ความเชื่อมัน่นักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ ความกงัวลต่อสถานการณ์ขดัแย้งระหว่างรสัเซีย—ยูเครน รองลงมาคือนโยบายการขึ้นอตัรา
ดอกเบีย้ของ FED  และการเกบ็ภาษจีากการขายหุน้ (Financial Transaction Tax) 

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดท่องเทีย่วและสนัทนาการ (TOURISM) มากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) 
และหมวดการแพทย์ (HEALTH) ขณะที่นักลงทุนเห็นว่าหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีัณฑ์ (PETRO) ไม่น่าสนใจมากที่สุด รองลงมาคือ 
หมวดเหลก็ (STEEL) และหมวดแฟชัน่ (FASHION)  

ดชันีความเชื่อมัน่นกัรายกลุ่มนกัลงทุนส ารวจเดอืนเมษายน 2565 พบว่าความเชื่อมัน่นักลงทุนปรบัตวัลดลง โดยกลุ่มนักลงทุน
บุคคล กลุ่มนักลงทุนสถาบนัในประเทศ และกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศอยู่ในระดบั “ทรงตวั”  ในขณะที่ความเชื่อมัน่กลุ่มบญัชีบรษิัท
หลกัทรพัย ์อยู่ในระดบั “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 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 98.36  

PROPRIETARY ICI 75.00  

LOCAL INSTITUTES ICI 85.00  

FOREIGN ICI 100.00  

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



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565 

 ผลส ารวจ ณ เดือนเมษายน 2565 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความเชื่อม ัน่
นักลงทุนทุกกลุม่ปรบัลดลง โดยกลุม่นกัลงทุนบุคคลปรบัลด 13.1% อยูท่ีร่ะดบั 98.36 
กลุม่บญัชบีรษิทัหลกัทรพัยป์รบัลด 25.0% อยูท่ีร่ะดบั 75.00 กลุ่มนักลงทุนสถาบนัใน
ประเทศปรบัลด 15.0% อยูท่ีร่ะดบั 85.00 และความเชื่อมัน่กลุ่มนักลงทุนต่างชาตปิรบั
ลด 25.0% มาอยูท่ีร่ะดบั 100.00 
 ในเดอืนเมษายน 2565 SET Index ปรบัตวัในทิศทางที่ลดลงตลอดทัง้เดอืน 
จากความกงัวลต่อภาวะเงนิเฟ้อที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ในระดบัสูง ซึ่งเป็นผลมาจาก
สถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยี-ยูเครนที่ยดืเยือ้  และการปรบัลดคาดการณ์
เศรษฐกจิไทยปีนี้ทีล่งมาอยูท่ี ่3.5% จากเดมิ 4% อยา่งไรกต็าม ตลาดทุนไทยยงัไดร้บั
ขา่วดจีากการทีร่ฐับาลประกาศผ่อนคลายการเดนิทางเขา้ประเทศ และเงนิทุนไหลเขา้
จากนักลงทุนต่างชาตอิย่างต่อเนื่องซึ่งซื้อสุทธใินเดอืนเมษายน 9,779.91 ล้านบาท 
และซื้อสุทธิสะสมตัง้แต่ต้นปี 118,120.26 ล้านบาท ส่งผลให้ SET index ปิดที ่
1,667.44 จุด ณ สิน้เดอืนเมษายน 2565 ปรบัตวัลดลง 1.6% จากเดอืนก่อนหน้า  
 ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามได้แก่ ผลกระทบจากสถานการณ์ยืดเยื้อ
ระหว่างรสัเซยี—ยูเครน ที่ก่อให้เกดิวกิฤตพิลงังานและอาหาร และซ ้าเตมิปัญหาเงนิ
เฟ้อสูงในปัจจุบนัซึ่งท าให้ความกงัวลต่อการเกิดภาวะ Stagflation สูงขึน้ และส่งผล
กระทบต่อนโยบายการเงนิของธนาคารกลางแต่ละประเทศที่มแีนวโน้มใช้นโยบาย
การเงนิที่เข้มงวดขึ้น อาทิ FED มสี่งสญัญาณจะเร่งปรบัขึ้นอตัราดอกเบี้ยนโยบาย 
และมแีนวโน้มจะเริม่ Quantitative Tightening ในเดอืนพฤษภาคมนี้ ซึง่เรว็กว่าทีค่าด
ไว้ รวมถึงต้องติดตามสถานการณ์ lockdown ในประเทศจีนจากการที่ Covid-19 
กลบัมาระบาดในเซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง อย่างไรก็ตาม ยงัมปัีจจยับวกที่น่าตดิตามจาก
แนวโน้มการเปิดประเทศในแถบเอเชยีซึง่จะสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่ว 
โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มคีวามคาดหวงัต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทยและการ
ท่องเทีย่วในประเทศหลงัรฐับาลผอ่นคลายมาตรการเดนิทางเขา้ประเทศ 

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

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565 

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล   
 ส่วนใหญ่มองว่าการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจยัหนุน
ความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือ การไหลเข้าของเงินทุนและ 
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ  

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าการฟ้ืนตวัของภาคท่องเทีย่ว และการคลีค่ลายสถานการณ์
ความขดัแย้งในต่างประเทศ เป็นเป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มาก
ที่สุด รองลงมาคือ การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และผล
ประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน    

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เหน็ว่าการฟ้ืนตวัของภาคท่องเที่ยว เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่
มากที่สุด รองลงมาคือการคลี่คลายสถานการณ์ความขดัแย้งใน
ต่างประเทศ การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และผล
ประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน 

ต่างชาติ   
 มองว่าการฟ้ืนตัวของภาคท่องเที่ยว  การไหลเข้าของเงินทุน  
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ และผลประกอบการบรษิทัจด
ทะเบยีนเป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่ 

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

รายบุคคล  
 เหน็ว่าความกงัวลต่อสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ เป็น
ปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากทีสุ่ด   รองลงมาคอืนโยบายการขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ของ FED และการถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่านโยบายการขึน้อตัราดอกเบี้ยของ FED  เป็นปัจจยัฉุดความ
เชื่อมัน่มากทีส่ดุ  รองลงมาคอืสถานการณ์เศรษฐกจิจนี 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เชื่อว่าความกงัวลต่อสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างประเทศ เป็น
ปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคอืนโยบายการขึ้นอตัรา
ดอกเบีย้ของ FED และการเกบ็ภาษจีากการขายหุน้  

ต่างชาติ   
 เหน็ว่าความกงัวลต่อสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างประเทศ และ
ผลการประชุมอตัราดอกเบี้ยนโยบายของกนง.  เป็นปัจจยัฉุดความ
เชื่อมัน่มากทีส่ดุ รองลงมาคอืนโยบายการขึน้อตัราดอกเบีย้ของ FED 
และเกบ็ภาษจีากการขายหุน้ 

ต่างชาต ิ สถาบันในประเทศ 

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ รายบุคคล 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
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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 เชือ่มัน่ว่าหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดอาหารและ
เครือ่งดื่ม และหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค  

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ หมวดธนาคาร และหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ มคีวาม
น่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดอาหารและเครือ่งดื่ม และหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค  

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ  มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอื หมวดธนาคาร หมวด
อาหารและเครือ่งดื่ม และหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค  

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดการแพทย ์ 

หมวดธุรกิจทีไ่ม่น่าสนใจที่สุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดแฟชัน่ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ  
 และหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอื หมวดอาหารและเครือ่งดื่ม และ
หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดแฟชัน่ หมวดประกนัภยั
และประกนัชวีติ และหมวดอาหารและเครือ่งดื่ม  

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ และหมวดเหลก็ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวด
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 


