
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดชันีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดบั 121.75 
ปรบัตวัลดลง 2.1% จากเดอืนก่อนหน้าโดยยงัคงอยู่ในเกณฑ ์“รอ้นแรง”  นักลงทุนมองว่าการฟ้ืนตว้ของภาคท่องเทีย่วจะเป็นปัจจยั
หนุนความเชือ่มัน่มากทีสุ่ด รองลงมาคอืผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ ส าหรบัปัจจยัทีฉุ่ด
ความเชื่อมัน่นักลงทุนมากที่สุด ไดแ้ก่ สถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ การประกาศจดัเก็บภาษธีุรกจิเฉพาะจากการขาย
หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยฯ์ และสถานการณ์เงนิเฟ้อ 

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดพาณิชย ์(COMM) มากทีสุ่ด รองลงมาคอืหมวดท่องเทีย่วและสนัทนาการ (TOURISM) และ
หมวดยานยนต์ (AUTO) ขณะทีน่ักลงทุนเหน็ว่าหมวดเหลก็และผลติภณัฑโ์ลหะ (STEEL) ไม่น่าสนใจมากทีสุ่ด รองลงมาคอืหมวด
ธุรกจิการเกษตร (AGRI) และหมวดบรรจุภณัฑ ์(PKG) 

ดชันีความเชื่อมัน่รายกลุ่มนักลงทุนส ารวจเดอืนธนัวาคม 2565 พบว่าความเชื่อมัน่กลุ่มนักลงทุนบุคคลและกลุ่มนักลงทุน
ตา่งประเทศ อยูใ่นระดบั “รอ้นแรง” ในขณะทีก่ลุม่บญัชบีรษิทัหลกัทรพัย ์กลุม่นกัลงทุนสถาบนัในประเทศอยูใ่นเกณฑ ์“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 

ฉบับเดือนมกราคม 2566 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 123.38  

PROPRIETARY ICI 85.71  

LOCAL INSTITUTES ICI 105.56  

FOREIGN ICI 125.00  

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



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนมกราคม 2566 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

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

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 

 ผลส ารวจ ณ เดือนธนัวาคม 2565 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่า ความเชื่อมัน่
นกัลงทุนบุคคลปรบัเพิม่ขึน้ 17.6% อยูท่ีร่ะดบั 128.38 ในขณะทีค่วามเชือ่มัน่นกัลงทุน
กลุ่มอื่น ๆ ปรบัลดลง โดยกลุ่มบญัชบีรษิทัหลกัทรพัย์ปรบัลดลง 40.0% อยู่ที่ระดบั 
85.71 กลุม่นกัลงทุนสถาบนัในประเทศปรบัลดลง 18.4% อยูท่ีร่ะดบั 105.56 และกลุ่ม
นกัลงทุนตา่งชาตปิรบัลดลง 10.7% อยูท่ีร่ะดบั 125.00 
 ในช่วงเดอืนธนัวาคม 2565 SET Index เคลื่อนไหวอยู่เหนือ 1,600 จุดตลอด
ทัง้เดอืนโดยมปัีจจยัหนุนจากภาคการท่องเทีย่วในประเทศ การกลบัมาด าเนินกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิตามปกตใินชว่งเดอืนสุดทา้ยของปี 2565 รวมถงึการเตรยีมพรอ้มรบัการ
เปิดประเทศของจนีซึง่จะชว่ยกระตุน้ทัง้ภาคการท่องเทีย่วและการสง่ออก และแนวโน้ม
การผอ่นคลายนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรฐั (FED) อยา่งไรกต็าม ตลาดทุน
ยงัได้รบัผลกระทบจากความกงัวลต่อสถานการณ์ความขดัแยง้ในรสัเซีย—ยูเครนที่
ยดืเยื้อ และการประกาศจดัเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลกัทรพัย์ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ โดย SET Index ณ สิน้เดอืนธนัวาคมปิดที ่1,668.66 จุด  ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
2.0% จากเดอืนก่อนหน้า ในขณะที่นักลงทุนต่างชาตยิงัคงซื้อสุทธใินเดอืนธนัวาคม 
2565 กวา่ 12,826 ลา้นบาท โดยตลอดทัง้ปี 2565 นกัลงทุนตา่งชาตซิื้อสุทธเิป็นมูลค่า 
196,886 ลา้นบาท 
 ปัจจยัต่างประเทศทีต่อ้งตดิตามไดแ้ก่ แนวโน้มการเกดิภาวะเศรษฐกจิถดถอย 
(Recession) ในปี 2566 ซึ่งจะท าให้ธนาคารกลางแต่ละประเทศยงัต้องคงมาตรการ
ทางการเงนิทีเ่ขม้งวด การส่งสญัญาณเปิดประเทศของจนีซึง่จะช่วยหนุนเศรษฐกจิจนี
และการท่องเทีย่วในเอเชยี อกีทัง้ความเสีย่งจากสงครามรสัเซยี-ยเูครนทีย่ดืเยือ้ และ
วกิฤตราคาพลงังานโดยเฉพาะในยโุรป ในสว่นของปัจจยัในประเทศทีน่่าตดิตาม ไดแ้ก่ 
การประกาศผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน การส่งออกของไทยทีม่แีนวโน้มหดตวั
ตามการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกโดยเฉพาะในสหรฐัฯ และยุโรป นโยบายกระตุ้น
เศรษฐกจิของภาครฐั การเลอืกตัง้ในประเทศซึง่อาจท าใหก้ารลงทุุนภาครฐัชะลอตวัลง
ในชว่งทีม่กีารเปลีย่นผา่นรฐับาล และจ านวนนกัท่องเทีย่วทีค่าดการณ์ว่าจะเดนิทางมา
ไทยเพิม่ขึน้มาก ซึง่อาจตอ้งเฝ้าระวงัในเรือ่งการระบาดของ Covid-19 ตอ่ไป 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนมกราคม 2566 

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

รายบุคคล   
• ส่วนใหญ่มองว่าการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจยัหนุน
ความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือ การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจใน
ประเทศ และผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
• มองว่าการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิในประเทศ เป็นปัจจยัหนุนความ
เชื่อมัน่มากทีส่ดุ รองลงมาคอืการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่ว  

 กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
• เห็นว่าการชะลอการขึน้ดอกเบี้ยของ FED เป็นปัจจยัหนุนความ
เชื่อมัน่มากทีส่ดุ รองลงมาคอื การฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่ว  

ต่างชาติ   
• มองว่าการฟ้ืนตัวของภาคท่องเที่ยว ผลประกอบการบริษัทจด
ทะเบียน  และสถานการณ์เศรษฐกิจจีน เป็นปัจจัยหนุนความ
เชื่อมัน่ 

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

รายบุคคล  
• เห็นว่าการเก็บภาษีขายหลักทรัพย์ (Financial Transaction Tax) 
เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือภาวะเงนิเฟ้อจาก
ราคาสนิค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกสูงขึ้น และนโยบายการขึ้นอตัรา
ดอกเบีย้ของ FED  

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
• มองว่าการเกบ็ภาษีขายหลกัทรพัย์ เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มาก
ที่สุด  รองลงมาคือภาวะเงินเฟ้อจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ใน
ตลาดโลกสงูขึน้ และนโยบายการขึน้อตัราดอกเบีย้ของ FED  

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
• เชื่อว่านโยบายการขึน้อตัราดอกเบีย้ของ FED   เป็นปัจจยัฉุดความ
เชื่ อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคือการเก็บภาษีขายหลักทรัพย ์
สถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ และภาวะเงนิเฟ้อจากราคา
สนิคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลกสงูขึน้   

ต่างชาติ   
• เหน็ว่าสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างประเทศ เป็นปัจจยัฉุดความ
เชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคือ ภาวะเงินเฟ้อจากราคาสินค้าโภค
ภณัฑใ์นตลาดโลกสงูขึน้  

ต่างชาต ิ
สถาบันในประเทศ 

รายบุคคล 
กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนมกราคม 2566 

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 และหมวดธนาคาร 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดพาณิชย ์และหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอื
หมวดอาหารและเครือ่งดื่ม และหมวดธนาคาร 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดพาณิชย ์มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดธนาคาร และหมวดพลงังานและ
สาธารณูปโภค 

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดพาณิชย ์ มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ และ
หมวดยานยนต ์

หมวดธุรกิจทีไ่ม่น่าสนใจที่สุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดกระดาษและวสัดกุารพมิพไ์มน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ 
และหมวดเงนิทนุและหลกัทรพัย ์

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดเงนิทนุและหลกัทรพัยไ์มน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์และ
หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค   

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอื หมวดพลงังานและ
สาธารณูปโภค  

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดเหลก็ หมวดธุรกจิการเกษตร และหมวดบรรจภุณัฑไ์มน่่าสนใจ 


