
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดชันีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดบั 83.91 ปรบัตวั
ลดลง 12.1% จากเดอืนก่อนหน้า อยู่ในเกณฑ ์“ทรงตวั” ต่อเนื่องเป็นเดอืนที ่5 โดยนักลงทุนมองว่าการฟ้ืนต้วของภาคท่องเทีย่วจะเป็น
ปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากทีสุ่ด รองลงมาคอืการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศและผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน ส าหรบัปัจจยัที่
ฉุดความเชื่อมัน่นกัลงทุนมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ นโยบายการขึน้อตัราดอกเบีย้ของ FED รองลงมาคอื  ความกงัวลต่อสถานการณ์ Covid-19 ที่
อาจระบาดอกีครัง้หลงัรฐับาลเปิดประเทศ และความกงัวลต่อสถานการณ์ขดัแยง้ระหว่างรสัเซยี—ยเูครน  

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดท่องเทีย่วและสนัทนาการ (TOURISM) มากทีสุ่ด รองลงมาคอืหมวดธนาคาร (BANK) และหมวด
พาณิชย์ (COMM) ขณะที่นักลงทุนเหน็ว่าหมวดแฟชัน่ (FASHION) ไม่น่าสนใจมากที่สุด รองลงมาคอื หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
(PROP) และหมวดวสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร (IMM) 

ดชันีความเชื่อมัน่นักรายกลุ่มนักลงทุนส ารวจเดอืนพฤษภาคม 2565 พบว่ากลุ่มนักลงทุนบุคคล และ กลุ่มนักลงทุนสถาบนัใน
ประเทศอยู่ในระดบั “ทรงตวั”  ในขณะทีค่วามเชื่อมัน่กลุ่มบญัชบีรษิทัหลกัทรพัย ์และกลุ่มนกัลงทุนต่างประเทศอยู่ในระดบั “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 

ฉบับเดือนมิถุนายน 2565 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 105.32  

PROPRIETARY ICI 75.00  

LOCAL INSTITUTES ICI 82.61  

FOREIGN ICI 60.00  

ระดับความเชื่อมัน่ดัชนี  
(160-200) ร้อนแรงอย่างมาก (Very Bullish) 
(120-159) ร้อนแรง (Bullish)   
(80-119) ทรงตัว (Neutral)  
(40-79) ซบเซา (Bearish)  
(0-39) ซบเซาอย่างมาก (Very Bearish)  
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 ผลส ารวจ ณ เดือนพฤษภาคม 2565 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความ
เชื่อมัน่นักลงทุนกลุ่มนักลงทุนบุคคลปรบัเพิม่ 7.1% อยู่ทีร่ะดบั 105.32 กลุ่มบญัชี
บรษิทัหลกัทรพัยท์รงตวั อยูท่ีร่ะดบั 75.00 กลุ่มนกัลงทุนสถาบนัในประเทศปรบัลด
2.8% อยูท่ีร่ะดบั 82.61 และความเชื่อมัน่กลุ่มนักลงทุนต่างชาตปิรบัลด 40.0% มา
อยูท่ีร่ะดบั 60.00 
 ในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม 2565 SET Index ปรบัตวัลดลงตาม
ตลาดโลก จากความกงัวลต่อสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างรสัเซีย -ยูเครนที่
ยดืเยือ้ ซึง่สง่ผลต่อภาวะเงนิเฟ้อทีป่รบัตวัสงูขึน้ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึความ
กงัวลต่อการฟ้ืนตวัเศรษฐกจิโลกทีช่า้กว่าคาดการณ์ไว้ อย่างไรกต็าม ในช่วงครึง่
เดอืนหลงั ตลาดทุนไทยปรบัตวัไดด้ขี ึน้ จากการประกาศผลประกอบการบรษิทัจด
ทะเบยีนไทยทีอ่อกมาดกีว่าคาด ความคาดหวงัต่อการฟ้ืนตวัต่อภาคท่องเทีย่วหลงั
รฐับาลผ่อนคลายนโยบาย และนักลงทุนต่างชาติยงัซื้อสุทธติ่อเนื่อง โดยในเดอืน
พฤษภาคม มีมูลค่าซื้อสุทธิ 20,938 ล้านบาท และซื้อสุทธิสะสมตัง้แต่ต้นปี 
139,058  ล้านบาท ส่งผลให้ SET index ปิดที่ 1,663.41 จุด ณ สิ้นเดือน
พฤษภาคม 2565 ปรบัตวัลดลงเลก็น้อย 0.2% จากเดอืนกอ่นหน้า  
 ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามได้แก่ วิกฤติการเผชิญหน้าระหว่าง
มหาอ านาจ (Geopolitical Crisis) รวมถงึสถานการณ์รสัเซยี—ยเูครนทีย่งัคงยดืเยือ้ 
วกิฤตพิลงังานซึง่ส่งผลกระทบใหเ้งนิเฟ้อสงูในหลายประเทศ วกิฤตกิารขาดแคลน
อาหารโลก แนวทางการรับมือกับเงินเฟ้อของ FED รวมถึงติดตามนโยบาย  
Zero-Covid  ของรฐับาลจนีซึง่กระทบต่อการชะลอตวัของเศรษฐกจิจนีอยา่งมาก ใน
ส่วนของปัจจยัในประเทศทีน่่าตดิตาม ไดแ้ก ่แนวโน้มนโยบายการเงนิของ ธปท. ที่
อาจปรบัขึน้ดอกเบี้ยเรว็ขึน้ มาตรการของภาครฐัในการบรรเทาภาระค่าครองชพีที่
สูงขึน้ และการฟ้ืนตวัของภาคท่องเทีย่วจากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบในเดอืน
มถิุนายนนี้  

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

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 
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ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล   
 ส่วนใหญ่มองว่าการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจยัหนุน
ความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจใน
ประเทศ และ การไหลเขา้ของเงนิทุน 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าการฟ้ืนตัวของภาคท่องเที่ยว เป็นเป็นปัจจัยหนุนความ
เชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคอื การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ 
และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐั  

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เหน็ว่าการฟ้ืนตวัของภาคท่องเที่ยว เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่
มากที่สุด รองลงมาคือการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และ
มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐั  

ต่างชาติ   
 มองว่าการฟ้ืนตวัของภาคท่องเทีย่ว  และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ
ในประเทศ เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคอืผล
ประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน 

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

รายบุคคล  
 เห็นว่าความกงัวลต่อนโยบายการขึ้นอตัราดอกเบี้ยของ FED เป็น
ปัจจัยฉุดความเชื่อมัน่มากที่สุด   รองลงมาคือสถานการณ์ความ
ขดัแยง้ระหว่างประเทศ และภาวะเงนิเฟ้อจากราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์น
ตลาดโลกสงูขึน้ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่านโยบายการขึน้อตัราดอกเบี้ยของ FED  เป็นปัจจยัฉุดความ
เชื่อมัน่มากทีส่ดุ  รองลงมาคอืภาวะเงนิเฟ้อจากราคาสนิคา้โภคภณัฑ์
ในตลาดโลกสงูขึน้และภาคท่องเทีย่วทีฟ้ื่นตวัไดช้า้กว่าคาด 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เชื่อว่านโยบายการขึน้อตัราดอกเบี้ยของ FED  เป็นปัจจยัฉุดความ
เชื่อมัน่มากทีส่ดุ  รองลงมาคอืภาวะเงนิเฟ้อจากราคาสนิคา้โภคภณัฑ์
ในตลาดโลกสงูขึน้ และ สถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ  

ต่างชาติ   
 เหน็ว่าความกงัวลต่อสถานการณ์การระบาด Covid-19  อกีครัง้หลงั
เปิดประเทศ เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือ
นโยบายการขึ้นอตัราดอกเบี้ยของ FED สถานการณ์ความขดัแย้ง
ระหว่างประเทศ และสถานการณ์การเมอืงในประเทศ 

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 เชือ่มัน่ว่าหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดอาหารและ
เครือ่งดื่ม หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค และหมวดธนาคาร 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดธนาคาร และ
หมวดอาหารและเครือ่งดื่ม  

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดธนาคาร และหมวดพาณิชย ์มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอื หมวดทอ่งเทีย่วและ
สนัทนาการ หมวดอาหารและเครือ่งดื่ม และหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค  

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดธนาคาร และหมวดพาณิชย ์มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ   
รองลงมาคอืหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ  

หมวดธุรกิจทีไ่ม่น่าสนใจที่สุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดแฟชัน่ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ  
 และหมวดเหมอืงแร ่

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และ  
หมวดวสัดุอตุสาหกรรมและเครือ่งจกัร ไมน่่าสนใจ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดแฟชัน่ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ  
และหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดแฟชัน่ หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ และ หมวดวสัดุอตุสาหกรรมและเครือ่งจกัร  
ไมน่่าสนใจ 


