
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดชันีความเช่ือมัน่นักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าลดลง 16% อยู่ในเกณฑ์ทรงตวัเหมอืนเดือนก่อน นักลงทุน
คาดหวงัการเติบโตของเศรษฐกจิในประเทศเป็นปัจจยัหนุนมากที่สุด รองลงมาคอืการฟ้ืนตวัของภาคธุรกจิท่องเที่ยว และ
นโยบายภาครฐั รวมถงึความคบืหน้าของการผลติวคัซนีป้องกนั  Covid-19 ส าหรบัปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่นักลงทุนมากทีสุ่ด 
ไดแ้ก ่สถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศ ปัจจยัรองลงมาคอืการถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศและผลประกอบการบรษิทัจด
ทะเบยีน  

นักลงทุนสนใจลงทุนหมวดอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) มากทีสุ่ด รองลงมาคอืหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) และหมวดทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ (TOURISM) ขณะทีเ่หน็ว่าหมวดธนาคาร (BANK) ไมน่่าสนใจลงทนุมากทีสุ่ด 
รองลงมาคอืหมวดหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ (TOURISM) และยานยนต ์(AUTO)  

ดชันีความเชื่อมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ส ารวจเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 85.26 ปรบัตัว
ลดลง 16% จากเดอืนกอ่นหน้า แต่ยงัอยูใ่นเกณฑ ์“ทรงตวั” และความเชือ่มัน่นกัลงทนุทกุกลุ่มอยูใ่นระดบั “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 

ผูส้นบัสนุนงานวจิยั 

ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 87.04  

PROPRIETARY ICI 83.33  
LOCAL INSTITUTES ICI 89.47  
FOREIGN ICI 83.33  

ระดบัความเช่ือมัน่ดชันี  
(160-200) รอ้นแรงอย่างมาก (Very Bullish) 
(120-159) รอ้นแรง (Bullish)   
(80-119) ทรงตวั (Neutral)  
(40-79) ซบเซา (Bearish)  
(0-39) ซบเซาอย่างมาก (Very Bearish)  



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 

 ผลส ารวจ ณ เดือนกรกฎาคม 2563 รายกลุ่มนักลงทุน 
พบว่า ความเชื่อม ัน่นักลงทุนทุกกล ุ่มอยู่ในระดบั “ทรงตวั” 
โดยความเชือ่มนักลุ่มนกัลงทุนบุคคลปรบัขึน้มาเลก็น้อยที ่87.04 
ในขณะทีค่วามเชือ่มัน่ของกลุ่มบญัชบีรษิทัหลกัทรพัยป์รบัลดลงที ่
83.33 สถาบันในประเทศปรับลดลงที่  89.47 และนักลงทุน
ต่างชาตปิรบัตวัลดลงที ่83.33 
 ในช่วงเดอืนกรกฎาคม 2563 SET Index ปิดที ่1,328.53 
ปรบัตวัลดลงเล็กน้อยจากเดือนมถิุนายน โดยดชันีอยู่ในกรอบ
แคบๆ ระหว่าง 1,315—1,377 จุด หลงัจากภาคธุรกจิเริม่กลบัมา
ด าเนินกจิการสง่ผลใหม้กีจิกรรมทางเศรษฐกจิมากขึน้ การทยอย
ประกาศผลประกอบการไตรมาสสองของภาคธนาคารซึ่งดกีว่า
คาดการณ์ การรายงานข่าวความคืบหน้าในการพฒันาวัคซีน
รกัษา Covid-19 โดยมปัีจจยัฉุดในบางช่วงจากสถานการณ์ตึง
เครยีดระหว่างสหรฐัและจนี และสถานการณ์การเมอืงในประเทศ 
 นักลงทุนคาดหวงัการเตบิโตของเศรษฐกจิในประเทศเป็น
ปัจจัยหนุนมากที่สุด รองลงมาคือการฟ้ืนตัวของภาคธุรกิจ
ท่องเทีย่ว และนโยบายภาครฐั รวมถงึความคบืหน้าของการผลติ
วคัซนีป้องกนั  Covid-19 ส าหรบัปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่นักลงทุน
มากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ปัจจัย
รองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศและผล
ประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน  
 ส าหรับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม ได้แก่ การ
รายงานผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีนทัง้ของไทยและทัว่โลก
ทีอ่าจแย่กว่าคาดการณ์  การประกาศ GDP ไตรมาสที ่2/2563
ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างจีนกบัสหรัฐ รวมถึงการ
ระบาดรอบสองของ Covid-19 ในหลายๆ ประเทศ โดยปัจจยัใน
ป ร ะ เทศที่ น่ า ติด ต าม ได้ แ ก่  ค ว าม เ สี่ ย งที่ ไ ทยอ า จถู ก
กระทรวงการคลงัสหรฐัขึน้บญัชดี าประเทศทีต่้องจบัตาเรื่องการ
แทรกแซงอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผลของ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาก าลงัทยอยหมดลง 
และผลจากการผ่อนคลายธุรกิจระยะที่ 6 ที่จะเริ่มเปิดให้
ชาวต่างชาตบิางกลุ่มเขา้ประเทศไทยได ้

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

หมายเหตุ:  นักลงทุนสถาบนัในประเทศ รวมถึง บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กองทุนบ  าเหน็จบ  านาญข้าราชการ ส  านักงานคณะกรรมการก  ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกิจ
ประกนัภยั (บ.ประกนัภยั บ.ประกนัชวีติ) และส านกังานประกนัสงัคม 

ทิศทางความเช่ือมัน่นักลงทุนรายประเภท 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 

ปัจจยัหนุนท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากท่ีสดุ 

รายบคุคล   
 ส่วนใหญ่มองว่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศเป็น
ปัจจยัหนุนความเชือ่มัน่มากทีส่ดุ รองลงมาคอืการไหลเขา้ออก
ของเงนิทนุ และนโยบายภาครฐั  

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 เหน็ว่านโยบายภาครฐั และการไหลเขา้ออกของเงนิทุน เป็น
ปัจจัยหนุนความเชื่อมัน่ รองลงมาคือการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกจิในประเทศ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เหน็ว่านโยบายภาครฐัเป็นปัจจยัหนุนมากทีสุ่ด รองลงมาคอื
การไหลเขา้ออกของเงนิทุน และการเติบโตของเศรษฐกจิใน
ประเทศ 

ต่างชาติ   
 เชื่อมัน่ว่าการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่วการท่องเทีย่วเป็น
ปัจจยัหนุนความเชือ่มัน่มากทีส่ดุ รองลงมาคอืการเจรญิเตบิโต
ของเศรษฐกจิในประเทศ 

ปัจจยัฉุดท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากท่ีสดุ 
รายบคุคล  
 เห็นว่าผลประกอบการบรษิัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยฉุดความ
เชือ่มัน่มากทีส่ดุ รองลงมาคอืสถานการณ์ทางการเมอืงไทย และ
สถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าสถานการณ์ทางการเมอืงเป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่มาก
ทีสุ่ด รองลงมาคอืภาวะเศรษฐกจิในประเทศ ผลประกอบการ
บรษิทัจดทะเบยีนและภาคการทอ่งเทีย่ว 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เชื่อว่าภาคการท่องเทีย่วในประเทศเป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่
มากทีส่ดุ รองลงมาคอื การเตบิโตของเศรษฐกจิในประเทศ และ
ผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน 

ต่างชาติ   
 เห็นว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ สถานการณ์ทาง
การเมอืง และการจา้งงานสหรฐั เป็นปัจจยัฉุดความเชือ่มนั 

ผูส้นบัสนุนงานวจิยั 

ต่างชาต ิ สถาบนัในประเทศ 

กลุ่มบญัชบีรษิทัหลกัทรพัย ์ รายบุคคล 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 

ผูส้นบัสนุนงานวจิยั 

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 

สภาธรุกิจตลาดทุนไทย (FETCO)           
 FETCO@set.or.th 

    02 009 9520 
          02 009 9506 
           02 009 9484 

หมวดธรุกิจท่ีน่าสนใจท่ีสดุ  

รายบคุคล เชือ่มัน่ว่าหมวดอาหารและเครือ่งดื่มมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดวสัดุกอ่สรา้ง และ 
ขนสง่และโลจสิตกิส ์

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอือาหารและ
เครือ่งดื่ม 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดอาหารและเครือ่งดื่มมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารและหมวดพาณิชย ์

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดอาหารและเครือ่งดื่มมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดทอ่งเทีย่วและหมวด
ธนาคาร  

หมวดธรุกิจท่ีไม่น่าสนใจท่ีสดุ  

รายบคุคล มองว่าหมวดธนาคารไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดทอ่งเทีย่วและหมวดพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดธนาคารและหมวดทอ่งเทีย่วไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ  

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดทอ่งเทีย่วไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดสือ่สิง่พมิพแ์ละหมวดยานยนต์ 

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดธนาคารไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดยานยนต์ 


