
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดชันีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดบั 124.42 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 14.3% จากเดอืนก่อนหน้าขึน้มาอยู่ในเกณฑ ์“รอ้นแรง”  นักลงทุนมองว่าการฟ้ืนตว้ของภาคท่องเทีย่วจะเป็นปัจจยั
หนุนความเชือ่มัน่มากทีสุ่ด รองลงมาคอืการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ และแนวโน้มการชะลอการขึน้ดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
สหรฐัฯ (FED)  ส าหรบัปัจจยัทีฉุ่ดความเชือ่มัน่นกัลงทุนมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ความไม่แน่นอนต่อนโยบายการขึน้อตัราดอกเบี้ยของ FED 
รองลงมาคอืสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 และการประกาศจดัเกบ็ภาษธีุรกจิเฉพาะจากการขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดท่องเทีย่วและสนัทนาการ (TOURISM) มากทีสุ่ด รองลงมาคอืหมวดพาณิชย ์(COMM) และ
หมวดยานยนต ์(AUTO) ขณะทีน่ักลงทุนเหน็ว่าหมวดแฟชัน่ (FASHION) ไม่น่าสนใจมากทีสุ่ด รองลงมาคอื หมวดเหลก็ (STEEL) 
และหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(PETRO)  

ดชันีความเชือ่มัน่รายกลุม่นกัลงทุนส ารวจเดอืนพฤศจกิายน 2565 พบวา่ความเชือ่มัน่กลุม่นกัลงทุนบุคคลอยูใ่นเกณฑ ์“ทรง
ตวั” ในขณะทีก่ลุม่บญัชบีรษิทัหลกัทรพัย ์กลุม่นกัลงทุนสถาบนัในประเทศ และกลุม่นกัลงทุนตา่งประเทศ อยูใ่นระดบั “รอ้นแรง”  

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 

ฉบับเดือนธันวาคม 2565 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 109.20  

PROPRIETARY ICI 142.86  

LOCAL INSTITUTES ICI 129.41  

FOREIGN ICI 140.00  

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



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนธันวาคม 2565 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

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

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 

 ผลส ารวจ ณ เดือนพฤศจิกายน 2565 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความ
เชื่อมัน่นักลงทุนทุกนักลงทุนบุคคลปรบัลดลง 3.7% อยู่ทีร่ะดบั 109.2 กลุ่มบญัชี
บรษิทัหลกัทรพัย์ปรบัเพิม่ขึน้ 28.6% อยู่ทีร่ะดบั 142.86 กลุ่มนักลงทุนสถาบนัใน
ประเทศปรบัลดลง 0.5% อยู่ทีร่ะดบั 129.41 และกลุ่มนักลงทุนต่างชาตปิรบัเพิม่ 
40.0% อยูท่ีร่ะดบั 140.00 
 ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน 2565 SET Index ปรบัตวัในกรอบแคบโดยมปัีจจยั
หนุนจากแนวโน้มการชะลอการขึน้ดอกเบี้ยของ FED ซึ่งเป็นผลจากอตัราเงนิเฟ้อ
ของสหรฐัทีส่่งสญัญาณชะลอตวั รวมถงึการประกาศตวัเลข GDP ของไทยในไตร
มาส 3 ทีข่ยายตวั 4.5% สะทอ้นการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีเ่ร่งตวัขึน้ในครึง่ปีหลงันี้ 
และแรงหนุนจากภาคทอ่งเทีย่ว อยา่งไรกต็าม ตลาดยงัมคีวามกงัวลต่อสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 โดยเฉพาะในประเทศจีนทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกจิโดยรวม และการทีร่ฐับาลประกาศเริม่เกบ็ภาษขีายหุน้ในไทยในปี
2566  โดย SET Index ณ สิน้เดอืนพฤศจกิายนปิดที ่1,635.36 จุด  ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
1.7% จากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธิในเดือน
พฤศจกิายน 2565 กว่า 30,129 ลา้นบาท โดยตลอดทัง้ปี 2565 นักลงทุนต่างชาติ
ซือ้สทุธเิป็นมลูคา่184,060 ลา้นบาท 
 ปัจจยัต่างประเทศที่ต้องติดตามได้แก่  มาตรการการควบคุมสถานการณ์ 
Covid-19 ในประเทศจีนหลังเกิดการประท้วงรุนแรงเพื่อต่อต้านนโยบาย Zero 
Covid ทีเ่ขม้งวด  อตัราเงนิเฟ้อในสหรฐัอเมรกิาทีแ่มจ้ะชะลอตวัแต่ยงัคงสงูกว่าเป้า
ซึง่จะสง่ผลต่อการตดัสนิใจของ FED ในการคงอตัราดอกเบี้ยในระดบัสงูนานกว่าที่
คาดการณ์ไว้ แนวโน้มการเกิด Recession ในภาคเศรษฐกิจยุโรปจากวิกฤติ
พลงังานและเงนิเฟ้อและสถานการณ์ความขดัแยง้ในรสัเซยี-ยเูครนทีย่งัไม่คลีค่ลาย 
ในส่วนของปัจจยัในประเทศทีน่่าติดตาม ได้แก่ สถานการณ์การเมอืงในประเทศ
หลังจบการประชุม APEC ซึ่งอาจมีการยุบสภาและจัดการเลือกตัง้ในปี 2566 
รวมถงึความคาดหวงัต่อมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิภาครฐั 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนธันวาคม 2565 

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล   
• ส่วนใหญ่มองว่าการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจยัหนุน
ความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือ การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจใน
ประเทศ และการไหลเขา้ของเงนิทุน  

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
• มองว่าการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเที่ยว การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ
ในประเทศ และการชะลอการขึน้ดอกเบีย้ของ FED เป็นปัจจยัหนุน
ความเชื่อมัน่  

 กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
• เหน็ว่าการฟ้ืนตวัของภาคท่องเทีย่ว และการชะลอการขึน้ดอกเบีย้
ของ FED เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากทีสุ่ด รองลงมาคอื การ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ 

ต่างชาติ   
• มองว่าการฟ้ืนตวัของภาคท่องเทีย่ว   เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่
มากที่สุด รองลงมาคือ การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ การ
ชะลอการขึน้ดอกเบีย้ของ FED และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิจนี 

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

รายบุคคล  
• เห็นว่าความกงัวลต่อนโยบายการขึ้นอตัราดอกเบี้ยของ FED เป็น
ปัจจัยฉุดความเชื่อมัน่มากที่สุด   รองลงมาคือ การไหลออกของ
เงนิทุน และภาวะเงนิเฟ้อจากราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลกสงูขึน้   

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
• มองว่าความกงัวลต่อสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ เป็น
ปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคอืนโยบายการขึ้นอตัรา
ดอกเบีย้ของ FED และการไหลออกของเงนิทุน  

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
• เชื่อว่านโยบายการขึน้อตัราดอกเบีย้ของ FED   เป็นปัจจยัฉุดความ
เชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคอืการไหลออกของเงนิทุน สถานการณ์
ความขดัแย้งระหว่างประเทศและภาวะเงินเฟ้อจากราคาสนิค้าโภค
ภณัฑใ์นตลาดโลกสงูขึน้   

ต่างชาติ   
• เหน็ว่านโยบายการขึน้อตัราดอกเบี้ยของ FED เป็นปัจจยัฉุดความ
เชื่อมัน่มากทีส่ดุ  รองลงมาคอื สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 และ
การเกบ็ภาษขีายหลกัทรพัย ์(Financial Transaction Tax) 

ต่างชาต ิ
สถาบันในประเทศ 

รายบุคคล 
กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนธันวาคม 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 ์ เหน็ว่าหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดพาณิชย ์และ
ธนาคาร 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดพาณิชย ์มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ และ
หมวดธนาคาร 

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ  มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดพาณิชยแ์ละ
หมวดยานยนต ์ 

หมวดธุรกิจทีไ่ม่น่าสนใจที่สุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดแฟชัน่และหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดปิโตรเคมี
และเคมภีณัฑ ์ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดแฟชัน่ และหมวดพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอื พลงังานและสาธารณูปโภค 
หมวดเหลก็ และหมวดแฟชัน่  

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดแฟชัน่ หมวดเหลก็ และ หมวดของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑไ์มน่่าสนใจมากทีส่ดุ  


