
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดชันีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดบั 116.59 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 12.2% จากเดอืนก่อนหน้ายงัคงอยู่ในเกณฑ์ “ทรงตวั”  นักลงทุนมองว่าการฟ้ืนตว้ของภาคท่องเที่ยวจะเป็นปัจจยั
หนุนความเชือ่มัน่มากทีสุ่ด รองลงมาคอืการไหลเขา้ของเงนิทุน และนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED) ส าหรบัปัจจยัที่
ฉุดความเชื่อมัน่นักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 รองลงมาคอื นโยบายการขึน้อตัราดอกเบี้ยของ FED 
และการไหลออกของเงนิทุน 

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดธนาคาร (BANK) มากที่สุด รองลงมาคอืหมวดท่องเทีย่วและสนัทนาการ (TOURISM) และ
หมวดการแพทย์ (HEALTH) ขณะที่นักลงทุนเห็นว่าหมวดแฟชัน่ (FASHION) ไม่น่าสนใจมากที่สุด รองลงมาคือ หมวดเหล็ก 
(STEEL) และหมวดวสัดุก่อสรา้ง (CONMAT) 

ดชันีความเชื่อมัน่นักรายกลุ่มนักลงทุนส ารวจเดอืนสงิหาคม 2565 พบว่าความเชื่อมัน่กลุ่มนักลงทุนบุคคล และกลุ่มบญัชี
บรษิทัหลกัทรพัยอ์ยูใ่นระดบั “รอ้นแรง” ในขณะทีค่วามเชือ่มัน่กลุม่นกัลงทุนสถาบนัในประเทศ และ กลุม่นกัลงทุนต่างประเทศ อยูใ่น
ระดบั “ทรงตวั”   

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 

ฉบับเดือนกันยายน 2565 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 124.42  

PROPRIETARY ICI 140.00  

LOCAL INSTITUTES ICI 106.67  

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  
ฉบับเดือนกันยายน 2565 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

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

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 

 ผลส ารวจ ณ เดือนสิงหาคม 2565 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความเชื่อมัน่นัก
ลงทุนกลุ่มแทบทุกกลุ่มปรบัเพิ่มขึ้นโดย นักลงทุนบุคคลปรับเพิ่ม 18.3% อยู่ที่ระดับ 
127.42 กลุ่มบญัชบีรษิทัหลกัทรพัย์ปรบัเพิม่ 12.0% อยู่ที่ระดบั 140.00 กลุ่มนักลงทุน
สถาบนัในประเทศปรบัเพิ่ม 39.5% อยู่ที่ระดบั 106.67 ในขณะที่ความเชื่อมัน่กลุ่มนัก
ลงทุนต่างชาตทิรงตวั อยู่ทีร่ะดบั 100.00 
 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องตาม
ตลาดโลก จากการที่นักลงทุนคาดว่า FED จะด าเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลง
รวมถึงการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มฟ้ืนตัว โดยเฉพาะภาคการ
ท่องเทีย่ว  อย่างไรกต็ามในช่วงสปัดาหส์ุดทา้ยของเดอืน SET Index ปรบัตวัลงเลก็น้อย
หลงั FED ส่งสญัญาณการขึน้ดอกเบีย้ต่อเนื่องเพื่อต่อสูก้บัสถาณการณ์เงนิเฟ้อ  รวมถึง
การที่ศาลรฐัธรรมนูญไทยสัง่ระงบัการปฏิบตัิหน้าที่นายกรฐัมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ ์
จนัทร์โอชา โดยตลอดทัง้เดือนสิงหาคม 2565 SET index เคลื่อนไหวในกรอบแคบ
ระหว่าง 1,589.16—1,644.78 และ SET Index ณ สิน้เดอืนปิดที ่1,638.93 จุด  ปรบัตวั
เพิม่ขึน้ 4% จากเดอืนก่อนหน้า ในขณะทีน่กัลงทุนต่างชาตยิงัคงซือ้สทุธใินเดอืนสงิหาคม 
2565 กว่า 57,014 ล้านบาท รวมนักลงทุนต่างซาติซื้อสุทธิตลอดปี 2565 เป็นมูลค่า 
170,743.71 ลา้นบาท 
 ปัจจยัต่างประเทศทีต่้องตดิตามไดแ้ก่ สถานการณ์ Covid-19 ทีม่จี านวนผูต้ดิเชือ้
เพิม่ขึน้มากในหลายประเทศ อาท ิญี่ปุ่ น เกาหล ีไต้หวนั รวมถงึ นโยบาย Zero-COVID 
ของจีนที่ยังคงมีการประกาศ Lockdown เป็นระยะๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกจิจนี  อตัราเงนิเฟ้อทีย่งัคงสงูซึง่จะเป็นอุปสรรคต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงนิ
ของธนาคารกลางในหลายประเทศโดยเฉพาะ FED และปัญหาค่าเงนิอ่อนลงอย่างมากใน
กลุ่ม Emerging market  ในส่วนของปัจจยัในประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ การเฝ้าระวงั
การระบาด Covid-19 ในประเทศซึ่งมีเพิ่มขึ้นหลังเปิดให้ประชาชนกลับมาใช้ชิวิต
ตามปกต ิผลการวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญต่อวาระการด ารงต าแหน่งของนายกรฐัมนตรี
ซึง่จะสง่ผลต่อสถานการณ์การเมอืงในประเทศ แนวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิและภาค
ท่องเทีย่ว รวมถงึแนวโน้มการขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อต่อสูก้บัเงนิ
เฟ้อทีย่งัสงูจากการทีร่าคาอาหาร และพลงังานยงัคงปรบัตวัเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง  



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนกันยายน 2565 

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล   
• ส่วนใหญ่มองว่าการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจยัหนุน
ความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคอื การไหลเข้าของเงนิทุน และ
นโยบายการเงนิของ FED  

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
• มองว่าการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่วและการไหลเขา้ของเงนิทุน 
เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือ การฟ้ืนตัว
ของเศตาฐกจิในประเทศ  

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
• เหน็ว่าการฟ้ืนตวัของภาคท่องเที่ยว เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่
มากที่สุด รองลงมาคือ การไหลเข้าของเงินทุน และนโยบาย
การเงนิของ FED  

ต่างชาติ   
• มองว่าการฟ้ืนตวัของภาคท่องเทีย่ว   เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่
มากทีส่ดุ รองลงมาคอืการไหลเขา้ของเงนิทุน และนโยบายการเงนิ
ของ FED  

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

รายบุคคล  
• เห็นว่าความกงัวลต่อนโยบายการขึ้นอตัราดอกเบี้ยของ FED เป็น
ปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ   รองลงมาคอื ภาวะเงนิเฟ้อจากราคา
สนิคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลกสงูขึน้  และการถดถอยของเศรษฐกจิใน
ประเทศ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
• มองว่าความกงัวลต่อนโยบายการขึน้อตัราดอกเบี้ยของ FED  เป็น
ปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ  รองลงมาคอืการไหลออกของเงนิทุน 
สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 และสถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
• เชื่อว่านโยบายการขึน้อตัราดอกเบีย้ของ FED   เป็นปัจจยัฉุดความ
เชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคือสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่าง
ประเทศและภาวะเงนิเฟ้อจากราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลกสงูขึน้ 

ต่างชาติ   
• เหน็ว่าสถานการณ์โรคระบาด Covid-19  เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่
มากทีส่ดุ รองลงมาคอืสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ  และ
การไหลออกของเงนิทุน 

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 รองลงมาคอืหมวดธนาคารและ
หมวดอาหารและเครือ่งดื่ม  

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ  มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดธนาคาร หมวด
พาณิชย ์และ หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดธนาคาร หมวดอาหารและเครือ่งดื่ม และ หมวดพลงังานและสาธารณูปโภคมคีวาม
น่าสนใจ 

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดธนาคาร มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ และ
หมวดพาณิชย ์

หมวดธุรกิจทีไ่ม่น่าสนใจที่สุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดแฟชัน่ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดเหลก็ และหมวดกองทนุรวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑไ์มน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ 
และหมวดวสัดุกอ่สรา้ง 
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