
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดชันีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ทีร่ะดบั 103.92 ปรบัตวั
เพิม่ขึน้ 60.9% จากเดอืนก่อนหน้ากลบัมาอยู่ในเกณฑ์ “ทรงตวั”  โดยนักลงทุนมองว่าการฟ้ืนต้วของภาคท่องเที่ยวจะเป็นปัจจยัหนุน
ความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ รองลงมาคอืนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED) และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ ส าหรบัปัจจยั
ทีฉุ่ดความเชื่อมัน่นักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างประเทศ รองลงมาคอื นโยบายการขึน้อตัราดอกเบี้ยของ 
FED เพื่อควบคุมเงนิเฟ้อ  และภาวะเงนิเฟ้อจากราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลก 

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดธนาคาร (BANK) มากทีสุ่ด รองลงมาคอืหมวดท่องเทีย่วและสนัทนาการ (TOURISM) และหมวด
อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) ขณะทีน่กัลงทุนเหน็ว่าหมวดแฟชัน่ (FASHION) ไม่น่าสนใจมากทีสุ่ด รองลงมาคอื หมวดเหลก็ (STEEL) 
และหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERGY) 

ดชันีความเชื่อมัน่นกัรายกลุ่มนกัลงทุนส ารวจเดอืนกรกฎาคม  2565 พบว่าความเชื่อมัน่กลุ่มบญัชบีรษิทัหลกัทรพัยป์รบัขึน้มา
อยู่ในระดบั “รอ้นแรง” กลุ่มนกัลงทุนบุคคล และกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศอยู่ปรบัขึน้มาอยู่ในระดบั “ทรงตวั” ในขณะทีค่วามเชื่อมัน่กลุ่ม
นกัลงทุนสถาบนัในประเทศปรบัตวัลดลงอยู่ในระดบั “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 

ฉบับเดือนสิงหาคม 2565 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 107.69  

PROPRIETARY ICI 125.00  

LOCAL INSTITUTES ICI 76.47  

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  
ฉบับเดือนสิงหาคม 2565 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

หมายเหตุ:  นกัลงทุนสถาบนัในประเทศ รวมถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 
(บ.ประกนัภยั บ.ประกนัชวีติ) และส านกังานประกนัสงัคม 

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 

 ผลส ารวจ ณ เดือนกรกฎาคม 2565 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความ
เชือ่มัน่นกัลงทนุกลุ่มนกัลงทนุบุคคลปรบัเพิม่ 54.8% อยู่ทีร่ะดบั 107.69 กลุ่มบญัชี
บรษิทัหลกัทรพัย์ปรบัเพิม่ 125.0% อยู่ที่ระดบั 125.00 กลุ่มนักลงทุนสถาบนัใน
ประเทศปรบัลด 12.6% อยู่ทีร่ะดบั 76.47 และความเชื่อมัน่กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ
ปรบัเพิม่ 75.0% มาอยูท่ีร่ะดบั 100.00 
 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 SET Index เคลื่อนไหวในกรอบแคบอยู่
ระหว่าง 1,533.37—1,576.41 จากความกงัวลต่อการเกดิสภาวะเศรษฐกจิถดถอย
ทัว่โลก (Recession) โดยเฉพาะในสหรฐัอเมรกิาทีอ่ตัราเงนิเฟ้อสงูสุดในรอบ 40 ปี 
ความกงัวลต่อสถานการณ์พลังงานในยุโรปจากการที่บริษัทพลังงานในรสัเซีย
ประกาศลดปรมิาณสง่ก๊าซไปยงัยุโรป รวมถงึสถานการณ์ Covid-19 ในประเทศทีม่ี
จ านวนผูต้ดิเชือ้กลบัมาสงูขึน้ อยา่งไรกต็าม ตลาดคลายกงัวลต่อการคาดการณ์การ
ปรบัอตัราดอกเบี้ยของ FED ซึ่งมีการปรบัขึ้นอตัราดอกเบี้ยตามคาดที่ 0.75% 
ส่งผลให้ในเดือนกรกฎาคม SET index ปิดที่ 1,576.41 จุด ณ ปรบัตัวเพิ่มขึ้น
เลก็น้อยเพยีง 0.5% จากเดอืนกอ่นหน้า ในขณะทีน่ักลงทุนต่างชาตกิลบัมาซื้อสุทธิ
ในเดอืนกรกฎาคม 4,662.35 ลา้นบาทหลงัจากขายสทุธเิมือ่เดอืนกอ่น 
 ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามได้แก่ สถานการณ์ความขดัแย้งระหว่าง
ประเทศ ทัง้สถานการณ์ทีย่ดืเยื้อของสงครามรสัเซยียูเครน  และ ความตงึเครยีด
ระหว่างความสมัพนัธ์สหรฐั-จนี-ไต้หวนั ความสามารถในการควบคุมเงนิเฟ้อของ 
FED และ ECB การรับมือกับสถานการณ์ขาดแคลนพลังงานในยุโรป ผล
ประกอบการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ซึ่งอาจได้รบัผลกระทบจากแนวโน้ม
เศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลง และปัญหาค่าเงนิในประเทศเพื่อนบา้น อาท ิเมยีนมา ลาว 
ในส่วนของปัจจัยในประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ แนวโน้มการฟ้ืนตัวของภาค
ท่องเทีย่วทีช่ดัเจนขึน้หลงัรฐับาลผอ่นปรนมาตรการเปิดรบันกัทอ่งเทีย่วต่างชาต ิซึง่
จะส่งผลต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ การเฝ้าระวงัการระบาด Covid-19 
ในประเทศ 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนสิงหาคม 2565 

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล   
• ส่วนใหญ่มองว่าการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจยัหนุน
ความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ รองลงมานโยบายการเงนิของ FED และผล
ประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
• มองว่าการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ เป็นเป็นปัจจัยหนุน
ความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคอื การฟ้ืนตวัของภาคท่องเที่ยว 
และราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลก 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
• เหน็ว่าการฟ้ืนตวัของภาคท่องเที่ยว เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่
มากที่สุด รองลงมาคือนโยบายการเงินของ FED  และมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐั  

ต่างชาติ   
• มองว่าการฟ้ืนตัวของภาคท่องเที่ยว  และนโยบายการเงินของ 
FED  เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ รองลงมาคอืการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกจิในประเทศ และผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน 

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

รายบุคคล  
• เหน็ว่าภาวะเงนิเฟ้อจากราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลกสงูขึน้เป็น
ปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ   รองลงมาคอื ความกงัวลต่อนโยบาย
การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED สถานการณ์ความขดัแย้งระหว่าง
ประเทศและการไหลออกของเงนิทุน 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
• มองว่าสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ เป็นปัจจยัฉุดความ
เชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคอืการไหลออกของเงนิทุน นโยบายการ
ขึน้อตัราดอกเบีย้ของ FED และการถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
• เชื่อว่าภาวะเงนิเฟ้อจากราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลกสงูขึน้ และ
นโยบายการขึน้อตัราดอกเบีย้ของ FED   เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่
มากทีส่ดุ  รองลงมาคอืการถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ และการ
ไหลออกของเงนิทุน  

ต่างชาติ   
• เหน็ว่าสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ  เป็นปัจจยัฉุดความ
เชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือความกงัวลต่อนโยบายการขึ้นอตัรา
ดอกเบีย้ของ FED  และสถานการณ์การระบาด Covid-19  

ต่างชาต ิ สถาบันในประเทศ 

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ รายบุคคล 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนสิงหาคม 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 รองลงมาคอืหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ  และ
หมวดอาหารและเครือ่งดื่ม  

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดธนาคารและหมวดอาหารและเครือ่งดื่ม มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอื หมวด
ทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ  

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าการแพทย ์มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอื หมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ และหมวด
อาหารและเครือ่งดื่ม  

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดธนาคาร มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ หมวด
พลงังานและสาธารนูปโภค และหมวดเงนิทนุและหลกัทรพัย ์ 

หมวดธุรกิจทีไ่ม่น่าสนใจที่สุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดแฟชัน่ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และหมวดเหลก็ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดสือ่และสิง่พมิพ ์และ
หมวดกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดแฟชัน่  ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดสือ่และสิง่พมิพ ์ หมวดพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค และหมวดเหลก็ 

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดเหลก็ หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค และหมวดกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
กองทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ไมน่่าสนใจ 


