รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
ฉบับเดือนสิงหาคม 2563
FETCO ICI เทียบ SET INDEX

ดัชนี ความเชื่ อมันนั
่ กลงทุน ในอี ก 3 เดื อนข้างหน้ า ลดลง 16% อยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเหมือนเดือนก่อน นักลงทุน
คาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจ ในประเทศเป็ นปั จจัย หนุ นมากที่สุด รองลงมาคือการฟื้ นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยว และ
นโยบายภาครัฐ รวมถึงความคืบหน้ าของการผลิตวัคซีนป้ องกัน Covid-19 สาหรับปั จจัยฉุ ดความเชื่อมันนั
่ กลงทุนมากทีส่ ุด
ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ปั จจัยรองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศและผลประกอบการบริษทั จด
ทะเบียน
นักลงทุนสนใจลงทุนหมวดอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) มากทีส่ ุด รองลงมาคือหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) และหมวดท่องเทีย่ วและสันทนาการ (TOURISM) ขณะทีเ่ ห็นว่าหมวดธนาคาร (BANK) ไม่น่าสนใจลงทุนมากทีส่ ุด
รองลงมาคือหมวดหมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการ (TOURISM) และยานยนต์ (AUTO)
ดัชนีความเชื่อมันนั
่ กลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) สารวจเดือนกรกฎาคมอยู่ท่ี 85.26 ปรับตัว
ลดลง 16% จากเดือนก่อนหน้า แต่ยงั อยูใ่ นเกณฑ์ “ทรงตัว” และความเชือ่ มันนั
่ กลงทุนทุกกลุ่มอยูใ่ นระดับ “ทรงตัว”
FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES
RETAIL ICI

87.04

PROPRIETARY ICI

83.33

LOCAL INSTITUTES ICI

89.47

FOREIGN ICI

83.33

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

หมายเหตุ: ดัชนีความเชือ่ มันนั
่ กลงทุน ได้ทาการสารวจนักลงทุนครอบคลุม 4 กลุ่ม ได้แก่ นักลงทุนรายบุคคล นักลงทุนสถาบันในประเทศ กลุ่มบัญชีบริษทั หลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างชาติ โดยการใช้
วิธกี ารคานวณดัชนี Diffusion Index โดยมีชว่ งค่าดัชนีตงั ้ แต่ 0 – 200 ซึง่ การอ่านค่าดัชนีจะแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ ร้อนแรงอย่างมาก ร้อนแรง ทรงตัว ซบเซา และซบเซาอย่างมาก ตามลาดับ
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รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
ฉบับเดือนสิงหาคม 2563
ทิ ศทางความเชื่อมันนั
่ กลงทุนรายประเภท

ผลสารวจ ณ เดือนกรกฎาคม 2563 รายกลุ่มนักลงทุน
พบว่ า ความเชื่ อ มันนั
่ ก ลงทุน ทุก กลุ่ม อยู่ใ นระดับ “ทรงตัว ”
โดยความเชือ่ มันกลุ่มนักลงทุนบุคคลปรับขึน้ มาเล็กน้อยที่ 87.04
ในขณะทีค่ วามเชือ่ มันของกลุ
่
่มบัญชีบริษทั หลักทรัพย์ปรับลดลงที่
83.33 สถาบัน ในประเทศปรับ ลดลงที่ 89.47 และนั ก ลงทุ น
ต่างชาติปรับตัวลดลงที่ 83.33
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 SET Index ปิ ดที่ 1,328.53
ปรับตัวลดลงเล็กน้ อยจากเดือนมิถุนายน โดยดัชนีอยู่ในกรอบ
แคบๆ ระหว่าง 1,315—1,377 จุด หลังจากภาคธุรกิจเริม่ กลับมา
ดาเนินกิจการส่งผลให้มกี จิ กรรมทางเศรษฐกิจมากขึน้ การทยอย
ประกาศผลประกอบการไตรมาสสองของภาคธนาคารซึ่งดีกว่า
คาดการณ์ การรายงานข่าวความคืบ หน้ า ในการพัฒ นาวัคซีน
รักษา Covid-19 โดยมีปั จจัยฉุ ดในบางช่วงจากสถานการณ์ ตึง
เครียดระหว่างสหรัฐและจีน และสถานการณ์การเมืองในประเทศ
นักลงทุนคาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเป็ น
ปั จ จัย หนุ น มากที่สุ ด รองลงมาคือ การฟื้ นตัว ของภาคธุ ร กิจ
ท่องเทีย่ ว และนโยบายภาครัฐ รวมถึงความคืบหน้าของการผลิต
วัคซีนป้ องกัน Covid-19 สาหรับปั จจัยฉุ ดความเชื่อมันนั
่ กลงทุน
มากที่สุด ได้แ ก่ สถานการณ์ ท างการเมือ งในประเทศ ปั จ จัย
รองลงมาคื อ การถดถอยของเศรษฐกิ จ ในประเทศและผล
ประกอบการบริษทั จดทะเบียน
ส าหรับ ปั จ จัย ทางเศรษฐกิจ ที่ต้ อ งติด ตาม ได้ แ ก่ การ
รายงานผลประกอบการบริษทั จดทะเบียนทัง้ ของไทยและทัวโลก
่
ทีอ่ าจแย่กว่าคาดการณ์ การประกาศ GDP ไตรมาสที่ 2/2563
ความตึงเครีย ดทางการเมือ งระหว่ า งจีน กับ สหรัฐ รวมถึงการ
ระบาดรอบสองของ Covid-19 ในหลายๆ ประเทศ โดยปั จจัยใน
ป ร ะ เ ท ศ ที่ น่ า ติ ด ต า ม ไ ด้ แ ก่ ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ ไ ท ย อ า จ ถู ก
กระทรวงการคลังสหรัฐขึน้ บัญชีดาประเทศทีต่ ้องจับตาเรื่องการ
แทรกแซงอัต ราการแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ า งประเทศ ผลของ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมากาลังทยอยหมดลง
และผลจากการผ่ อ นคลายธุ ร กิ จ ระยะที่ 6 ที่ จ ะเริ่ ม เปิ ดให้
ชาวต่างชาติบางกลุ่มเข้าประเทศไทยได้

หมายเหตุ: นัก ลงทุน สถาบัน ในประเทศ รวมถึง บริ ษทั หลัก ทรัพย์จ ดั การกองทุน กองทุน บาเหน็จ บานาญข้าราชการ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ และส่งเสริ ม การประกอบธุร กิ จ
ประกันภัย (บ.ประกันภัย บ.ประกันชีวติ ) และสานักงานประกันสังคม

ผู้สนับสนุนงานวิจัย

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
ฉบับเดือนสิงหาคม 2563
ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิ พลต่อตลาดหุ้นมากที่สดุ
รายบุคคล
 ส่ว นใหญ่ ม องว่ า การเจริญ เติบ โตของเศรษฐกิจ ประเทศเป็ น
ปั จจัยหนุนความเชือ่ มันมากที
่
ส่ ดุ รองลงมาคือการไหลเข้าออก
ของเงินทุน และนโยบายภาครัฐ
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์
 เห็นว่ านโยบายภาครัฐ และการไหลเข้าออกของเงินทุน เป็ น
ปั จ จัย หนุ น ความเชื่อ มัน่ รองลงมาคือ การเจริญ เติบ โตของ
เศรษฐกิจในประเทศ
กลุ่มสถาบันในประเทศ
 เห็น ว่า นโยบายภาครัฐเป็ นปั จจัยหนุ นมากทีส
่ ุด รองลงมาคือ
การไหลเข้าออกของเงินทุน และการเติบโตของเศรษฐกิจใน
ประเทศ
ต่างชาติ
 เชื่อมันว่
่ าการฟื้ นตัวของภาคการท่องเทีย่ วการท่องเทีย่ วเป็ น
ปั จจัยหนุนความเชือ่ มันมากที
่
ส่ ดุ รองลงมาคือการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจในประเทศ

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิ พลต่อตลาดหุ้นมากที่สดุ
รายบุคคล
 เห็น ว่ า ผลประกอบการบริษ ัท จดทะเบีย นเป็ น ปั จ จัย ฉุ ด ความ
เชือ่ มันมากที
่
ส่ ดุ รองลงมาคือสถานการณ์ทางการเมืองไทย และ
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์
 มองว่าสถานการณ์ ทางการเมืองเป็ นปั จจัยฉุ ดความเชื่อมันมาก
่
ทีส่ ุด รองลงมาคือภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ผลประกอบการ
บริษทั จดทะเบียนและภาคการท่องเทีย่ ว
กลุ่มสถาบันในประเทศ
 เชื่อว่าภาคการท่องเทีย
่ วในประเทศเป็ นปั จจัยฉุ ดความเชื่อมัน่
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และ
ผลประกอบการบริษทั จดทะเบียน
ต่างชาติ
 เห็น ว่ า การเติบ โตของเศรษฐกิจ ในประเทศ สถานการณ์ ท าง
การเมือง และการจ้างงานสหรัฐ เป็ นปั จจัยฉุดความเชือ่ มัน
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ต่างชาติ

สถาบันในประเทศ

กลุ่มบัญชีบริษทั หลักทรัพย์

รายบุคคล

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
ฉบับเดือนสิงหาคม 2563
หมวดธุรกิ จที่น่าสนใจที่สดุ

รายบุคคล

เชือ่ มันว่
่ าหมวดอาหารและเครือ่ งดื่มมีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดวัสดุกอ่ สร้าง และ
ขนส่งและโลจิสติกส์
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์ เห็นว่าหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคืออาหารและ
เครือ่ งดื่ม
มองว่าหมวดอาหารและเครือ่ งดื่มมีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสถาบันในประเทศ
และการสือ่ สารและหมวดพาณิชย์
เห็นว่าหมวดอาหารและเครือ่ งดื่มมีความน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดท่องเทีย่ วและหมวด
กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ
ธนาคาร

หมวดธุรกิ จที่ไม่น่าสนใจที่สดุ

รายบุคคล
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์

มองว่าหมวดธนาคารไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดท่องเทีย่ วและหมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
เห็นว่าหมวดธนาคารและหมวดท่องเทีย่ วไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ

กลุ่มสถาบันในประเทศ

มองว่าหมวดท่องเทีย่ วไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดสือ่ สิง่ พิมพ์และหมวดยานยนต์

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ

เห็นว่าหมวดธนาคารไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดยานยนต์

Disclaimer
โครงการสารวจความเชื่อมั ่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Survey) จัดทาขึน้ โดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อมูลด้านสถิตทิ ่ี
เกีย่ วข้องกับภาคตลาดทุนไทย และเพื่อเป็ นเครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์คาดการณ์ทศิ ทางตลาดหุน้ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ทัง้ นี้ เพื่อให้นกั ลงทุนและผูส้ นใจสามารถนาข้อมูล
ดังกล่าวเป็ นแนวทางหนึ่งในการสะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจ การจัดทาดัชนีดงั กล่าวเป็ นเพียงการคาดการณ์ทศิ ทางตลาดทุนจากนักลงทุนหลากหลายกลุม่ ซึง่ อาจมีความ
คิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน ทางคณะผูจ้ ดั ทามิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูลรวมทัง้ ไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ หากมีการนาข้อมูลทีจ่ ดั ทาขึน้ ดังกล่าวไป
อ้างอิงหรือเผยแพร่ไม่วา่ ในลักษณะใดๆ โดยข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏในเอกสารนี้ ไม่วา่ จะเป็ นข้อความ ภาพ เนื้อหา วิธกี ารนาเสนอ และส่วนประกอบใดๆ เป็ นสิทธิของคณะ
ผูจ้ ดั ทาโดยชอบด้วยกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทาซ้า ดัดแปลง เผยแพร่หรือกระทาการใดๆ ในลักษณะทีเ่ ป็ นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือ
ประโยชน์อนั มิชอบ โดยไม่ได้รบั อนุญาตก่อน ไม่วา่ เพียงบางส่วน หรือทังหมด
้
คณะผูจ้ ดั ทาสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการตามทีก่ ฎหมายกาหนด
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สภาธุรกิ จตลาดทุนไทย (FETCO)
FETCO@set.or.th

02 009 9520
02 009 9506
02 009 9484

