
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดชันีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดบั 67.83 
ปรบัตวัลดลง 41.8% จากเดอืนก่อนหน้ามาอยู่ในเกณฑ ์“ซบเซา”  นักลงทุนมองว่าการฟ้ืนตว้ของภาคท่องเทีย่วจะเป็นปัจจยัหนุน
ความเชือ่มัน่มากทีสุ่ด รองลงมาคอืการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ และการขึน้อตัราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ส าหรบัปัจจยัที่
ฉุดความเชื่อมัน่นักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ นโยบายการขึ้นอตัราดอกเบี้ยของ FED รองลงมาคอื การไหลออกของเงนิทุน และ
สถานการณ์ความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ 

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดท่องเที่ยวและสนัทนาการ (TOURISM) มากทีสุ่ด รองลงมาคอืหมวดธนาคาร (BANK) และ
พลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) ขณะที่นักลงทุนเห็นว่าหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) ไม่น่าสนใจมากที่สุด 
รองลงมาคอื หมวดแฟชัน่ (FASHION) และหมวดเหลก็ (STEEL)  

ดชันีความเชือ่มัน่รายกลุม่นกัลงทุนส ารวจเดอืนกนัยายน 2565 พบว่าความเชื่อมัน่กลุ่มนักลงทุนบุคคล และ กลุ่มนักลงทุน
ต่างประเทศ ปรบัลงมาอยูใ่นเกณฑ ์“ซบเซา” ในขณะทีค่วามเชือ่มัน่กลุม่บญัชบีรษิทัหลกัทรพัย ์และกลุ่มนักลงทุนสถาบนัในประเทศ 
อยูใ่นระดบั “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 

ฉบับเดือนตุลาคม 2565 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 77.33  

PROPRIETARY ICI 100.00  

LOCAL INSTITUTES ICI 113.33  

FOREIGN ICI 40.00  

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



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนตุลาคม 2565 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

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

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 

 ผลส ารวจ ณ เดือนกนัยายน 2565 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความเชื่อมัน่ 
นักลงทุนแทบทุกกลุ่มปรบัลดลงโดย นกัลงทุนบุคคลปรบัลดลง 39.3% อยู่ทีร่ะดบั 77.33 
กลุ่มบญัชบีรษิทัหลกัทรพัยป์รบัลดลง 28.6% อยู่ทีร่ะดบั 100.00 กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ
ปรบัลดลง 60.0% อยู่ที่ระดบั 40.00 ในขณะทีก่ลุ่มนักลงทุนสถาบนัในประเทศปรบัเพิม่ 
6.2% อยู่ทีร่ะดบั 113.33 
 ในช่วงเดอืนกนัยายน 2565 SET Index ปรบัตวัเพิม่ขึน้ในสปัดาหแ์รกในทศิทาง
เดยีวกบัตลาดหุน้ทัว่โลก และทยอยปรบัตวัลดลงหลงัเผชญิแรงกดดนัหลายประเดน็ อาท ิ
ตวัเลขอตัราเงนิเฟ้อสหรฐัเพิม่ขึน้เกนิกว่าคาดซึง่ส่งผลต่อความกงัวลต่อการเร่งขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ของ FED แนวโน้มการถดถอยของเศรษฐกจิโลกในปี 2566 ตามที่ธนาคารโลก
ไดอ้อกมาประกาศ สถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยี—ยูเครนทีท่วคีวามตงึเครยีด
ขึน้หลงัรสัเซยีสัง่ระดมทหารกองหนุนเพิม่ขึน้เพื่อเตรยีมท าสงครามกบัยูเครน นอกจากนี้ 
การปรบัลดน ้าหนกัหุน้ไทยของดชันี FTSE ซึง่มผีลในวนัที ่16 กนัยายน 2565 ยงัเป็นอกี
ปัจจัยที่เพิ่มความกดดันต่อนักลงทุน โดยตลอดทัง้เดือนกันยายน 2565 SET index 
เคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่าง 1,589.51— 1,665.74 จุดและ SET Index ณ สิน้เดอืน
ปิดที่ 1,589.51 จุด  ปรบัตัวลดลง 3% จากเดอืนก่อนหน้า ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ
กลบัมาขายสทุธใินเดอืนกนัยายน  2565 กว่า 24,279 ลา้นบาท โดยตลอดทัง้ปี 2565 นกั
ลงทุนต่างชาตยิงัคงซือ้สทุธเิป็นมลูค่า 146,465 ลา้นบาท 
 ปัจจยัต่างประเทศทีต่้องติดตามได้แก่ แนวโน้มการใชน้โยบายการเงนิที่เขม้งวด
ขึน้ของ FED รวมถงึการขึน้ดอกเบีย้ในระยะถดัไปเพื่อต่อสูก้บัอตัราเงนิเฟ้อสหรฐัทีย่งัคง
สงู อกีทัง้นโยบายการเงนิของธนาคารกลางในหลายประเทศทีอ่อกมาเพื่อบรหิารจดัการ
ความผนัผวนในตลาดอตัราแลกเปลี่ยน  แนวโน้มการถดถอยของเศรษฐกิจโลก และ
สถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยี—ยูเครนทีต่งึเครยีดขึน้หลงัรสัเซยีรบัรองพืน้ที ่4 
เขตในยูเครนใหเ้ป็นดนิแดนของรสัเซยี  ในส่วนของปัจจยัในประเทศทีน่่าตดิตาม ไดแ้ก่ 
การเขา้สู่ยุคดอกเบีย้ขาขึน้ของประเทศไทยหลงัจากธนาคารแห่งประเทศไทยไดป้รบัขึน้
อตัราดอกเบีย้นโยบายเป็นครัง้ที ่2 มาอยู่ในระดบั 1% แนวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ
ไทยที่ได้แรงหนุุนจากภาคการท่องเที่ยวซึ่งขยายตวัขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์
ทางการเมอืงในประเทศทีค่าดว่าจะมกีารเลอืกตัง้ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2566 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนตุลาคม 2565 

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล   
• ส่วนใหญ่มองว่าการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจยัหนุน
ความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ รองลงมาคอืนโยบายการเงนิของ FED  และ
การไหลเขา้ของเงนิทุน  

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
• มองว่าการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยวและการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศ เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด 
รองลงมาคอืการไหลเขา้ของเงนิทุน  

 กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
• เหน็ว่าการฟ้ืนตวัของภาคท่องเที่ยว เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่
มากทีส่ดุ รองลงมาคอื นโยบายการเงนิของ FED  การไหลเขา้ของ
เงนิทุน และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ 

ต่างชาติ   
• มองว่าการฟ้ืนตวัของภาคท่องเทีย่ว   เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่
มากที่สุด รองลงมาคอืนโยบายการเงนิของ กนง. และการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกจิยโูรโซน 

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

รายบุคคล  
• เห็นว่าความกงัวลต่อนโยบายการขึ้นอตัราดอกเบี้ยของ FED เป็น
ปัจจัยฉุดความเชื่อมัน่มากที่สุด   รองลงมาคือ การไหลออกของ
เงนิทุน และภาวะเงนิเฟ้อจากราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลกสงูขึน้   

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
• มองว่าความกงัวลต่อนโยบายการขึน้อตัราดอกเบี้ยของ FED  เป็น
ปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ  รองลงมาคอืการไหลออกของเงนิทุน 
สถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ และภาวะเงนิเฟ้อจากราคา
สนิคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลกสงูขึน้   

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
• เชื่อว่านโยบายการขึน้อตัราดอกเบีย้ของ FED   เป็นปัจจยัฉุดความ
เชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคือการไหลออกของเงินทุน และ
สถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ 

ต่างชาติ   
• เห็นว่านโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED การไหลออกของ
เงนิทุน และสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ   เป็นปัจจยัฉุด
ความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ  

ต่างชาต ิ
สถาบันในประเทศ 

รายบุคคล 
กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนตุลาคม 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 เชือ่มัน่ว่าหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดธนาคารและ
หมวดอาหารและเครือ่งดื่ม  

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการและหมวดธนาคาร  มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอื
หมวดอาหารและเครือ่งดื่ม  

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดพาณิชย ์และหมวดธนาคาร มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดทอ่งเทีย่วและ
สนัทนาการ  

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ  มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดธนาคาร และ
หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 

หมวดธุรกิจทีไ่ม่น่าสนใจที่สุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดแฟชัน่ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์และหมวดพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑไ์มน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอื หมวดกองทนุรวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ และหมวดเหลก็  

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์หมวดเหลก็ และหมวดเหมอืงแร ่ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ  


