
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดชันีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดบั 160.07 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 31.5% จากเดอืนก่อนหน้าเขา้สู่เกณฑ์ “ร้อนแรงอย่างมาก”  นักลงทุนมองว่าการฟ้ืนต้วของภาคท่องเที่ยวจะเป็น
ปัจจยัหนุนความเชือ่มัน่มากทีสุ่ด รองลงมาคอืเงนิทุนไหลเขา้และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ ส าหรบัปัจจยัทีฉุ่ดความเชื่อมัน่
นักลงทุนมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ สถานการณ์ความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ นโยบายการขึน้ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรฐั (FED) และการ
ประกาศจดัเกบ็ภาษธีุรกจิเฉพาะจากการขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยฯ์  

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดท่องเทีย่วและสนัทนาการ (TOURISM) มากทีสุ่ด รองลงมาคอืหมวดพาณิชย ์(COMM) และ
หมวดธนาคาร (BANK) ขณะทีน่ักลงทุนเหน็ว่าหมวดกระดาษและวสัดุการพมิพ ์(PAPER) ไม่น่าสนใจมากทีสุ่ด รองลงมาคอืหมวด
เหมอืงแร ่(MINE) และหมวดบรกิารเฉพาะกจิ (PROF) 

ดชันีความเชื่อมัน่รายกลุ่มนักลงทุนส ารวจเดอืนมกราคม 2566 พบว่าความเชื่อมัน่กลุ่มนักลงทุนบุคคลและกลุ่มนักลงทุน
ต่างประเทศ ปรบัขึน้สูเ่กณฑ ์“รอ้นแรงอยา่งมาก” ในขณะทีก่ลุม่บญัชบีรษิทัหลกัทรพัย ์กลุม่นกัลงทุนสถาบนัในประเทศปรบัขึน้อยูใ่น
เกณฑ ์“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 

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 166.67  

PROPRIETARY ICI 137.50  

LOCAL INSTITUTES ICI 150.00  

FOREIGN ICI 160.00  

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



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

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

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 

 ผลส ารวจ ณ เดือนมกราคม 2566 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่า ความเชื่อมัน่นัก
ลงทุนทุกกลุ่มปรบัเพิม่ขึน้ โดยนักลงทุนบุคคลปรบัเพิม่ 29.8% อยู่ทีร่ะดบั 166.67 กลุ่ม
บญัชีบริษัทหลกัทรพัย์ปรบัเพิ่ม 60.4% อยู่ที่ระดบั 137.50 กลุ่มนักลงทุนสถาบนัใน
ประเทศปรบัเพิม่ 42.1% อยู่ทีร่ะดบั 150.00 และกลุ่มนักลงทุนต่างชาตปิรบัเพิม่ 28.0% 
อยู่ทีร่ะดบั 160.00 
 ในช่วงเดือนมกราคม 2566 SET Index เคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่าง 
1,663.86—1,691.41 โดยมีปัจจัยหนุนภายนอกจากแนวโน้มการชะลอตัวในการขึ้น
ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั การชะลอตวัของอตัราเงนิเฟ้อในหลายประเทศเศรษฐกจิ
ส าคัญ และการเปิดประเทศของจีน ส่งผลให้นักลงทุนคลายกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ส่วนของปัจจยัในประเทศแมไ้ด้รบัปัจจยัหนุนจากการฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่องของ
ภาคการท่องเทีย่ว แต่นักลงทุนยงัมคีวามกงัวลต่อสถานการณ์ความขดัแยง้ในรสัเซยี—
ยูเครนทีย่ดืเยือ้มากว่า 1 ปี ผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีนไตรมาส 4/2565 ทีอ่อกมา
ต ่ ากว่าคาด และความกังวลต่อการประกาศจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรพัย์ฯ โดย SET Index ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566  ปิดที ่
1,671.46 จุด  ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 0.2% จากเดอืนก่อนหน้า ในขณะทีน่กัลงทุนต่างชาตยิงัคง
ซือ้สทุธใินเดอืนมกราคม 2566 กว่า 18,997 ลา้นบาท  
 ปัจจยัต่างประเทศที่ต้องตดิตามไดแ้ก่ ทศิทางดอกเบีย้ขาขึน้เนื่องจากเงนิเฟ้อยงั
อยู่สงูกว่ากรอบเป้าหมายของ FED จงึไม่น่ามกีารลดดอกเบีย้ในปี 2566 แนวโน้มการเลกิ
จา้งงานโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีความเสีย่งทางภูมริฐัศาสตร์โลก ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อความมัน่คงระหว่างประเทศ และการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจประเทศจีนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ในส่วนของปัจจยัในประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ 
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทยทีไ่ดอ้านิสงสจ์ากภาคการท่องเทีย่วโดยเฉพาะนักท่องเทีย่ว
ชาวจนี การขยายตวัของการบรโิภคภาคเอกชน  การส่งออกสนิคา้ทีอ่าจจะชะลอลงตาม
อุปสงคป์ระเทศคู่คา้ส าคญั โอกาสในการเป็นฐานการผลติหลงัหลายประเทศเริม่ยา้ยฐาน
การผลติออกจากจนี รวมถึงจบัตามองการนับถอยหลงัสู่การยุบสภาและผลการเลอืกตัง้
ใหญ่ ซึง่จะสะทอ้นทศิทางเศรษฐกจิไทยในครึง่หลงัของปี 2566 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

รายบุคคล   
• ส่วนใหญ่มองว่าการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจยัหนุน
ความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือ การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจใน
ประเทศ ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนและการไหลเข้าของ
เงนิทุน 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
• มองว่าการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยว เป็นปัจจัยหนุนความ
เชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคอืการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ 
และการไหลเขา้ของเงนิทุน 

 กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
• เห็นว่าการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยว เป็นปัจจัยหนุนความ
เชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคอื การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ 
การไหลเขา้ของเงนิทุนและการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิจนี 

ต่างชาติ   
• มองว่าการไหลเข้าของเงินทุน เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มาก
ที่สุด รองลงมาคือการฟ้ืนตัวของภาคท่องเที่ยว การฟ้ืนตัว
เศรษฐกจิในประเทศและผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน   

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

รายบุคคล  
• เห็นว่าการเก็บภาษีขายหลักทรัพย์ (Financial Transaction Tax) 
เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ รองลงมาคอืนโยบายการขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ของ FED และสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ  

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
• มองว่าการเกบ็ภาษีขายหลกัทรพัย์ เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มาก
ทีสุ่ด  รองลงมาคอืนโยบายการขึน้อตัราดอกเบี้ยของ FED และการ
ไหลออกของเงนิทุน 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
• เชื่อว่านโยบายการขึน้อตัราดอกเบีย้ของ FED   เป็นปัจจยัฉุดความ
เชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ การไหลออกของเงินทุน และสถานการณ์การเมืองใน
ประเทศ 

ต่างชาติ   
• เหน็ว่าสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างประเทศ เป็นปัจจยัฉุดความ
เชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคือ นโยบายการขึ้นอตัราดอกเบี้ยของ 
FED และสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 

ต่างชาต ิ
สถาบันในประเทศ 

รายบุคคล 
กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 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 รองลงมาคอืหมวดธนาคารและ
หมวดการแพทย ์

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดพาณิชย ์และ
หมวดธนาคาร 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ และหมวดพาณิชย ์มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอื
หมวดธนาคาร  

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ และหมวดพาณิชย ์มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอื
หมวดธนาคาร  

หมวดธุรกิจทีไ่ม่น่าสนใจที่สุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดแฟชัน่ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดกระดาษและวสัดุการพมิพ ์และ 
หมวดเหมอืงแร ่
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