
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดัชนีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ ท่ี ร ะด ับ 
106.05 ปรบัตวัลดลง 16.1% จากเกณฑร์อ้นแรงเดอืนกอ่นมาอยูใ่นเกณฑท์รงตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 8 เดอืน นักลงทุนคาดหวงั
แผนการฉีดวคัซนีเพือ่คลีค่ลายสถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจยัหนุนมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืการไหลเขา้ของเงนิทุน และการฟ้ืน
ตวัของเศรษฐกจิในประเทศ ส าหรบัปัจจยัทีฉุ่ดความเชื่อมัน่นักลงทุนมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ระลอก
ปัจจุบนัทีย่ดืเยือ้ รองลงมาคอืความขดัแยง้ระหว่างประเทศ และการถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ  

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดการแพทย์ (HEALTH) มากที่สุด รองลงมาคือหมวดท่องเที่ยวและสันทนาการ 
(TOURISM) และหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERGY) ขณะทีน่ักลงทุนเหน็ว่าหมวดแฟชัน่ (FASHION) ไม่น่าสนใจ
ลงทนุมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดเทคโนโลยแีละการสือ่สาร (ICT) และหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERGY)  

ดชันีความเชือ่มัน่นกัลงทนุส ารวจเดอืนมถิุนายน  2564 พบว่าความเชื่อมัน่นักลงทุนเกอืบทุกกลุ่มอยู่ในระดบั “ทรงตวั” 
ยกเวน้กลุ่มนกัลงทนุสถาบนัอยูใ่นระดบั “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 

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 109.91  

PROPRIETARY ICI 83.33  

LOCAL INSTITUTES ICI 130.00  

FOREIGN ICI 100.00  

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



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564 

 ผลส ารวจ ณ เดือนมิถนุายน 2564 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความเชื่อม ัน่

 
 ในช่วงสองสปัดาห์แรกของเดือนมิถุนายน 2564 SET index ปรบัตัวเพิม่ขึ้น
จากกระแสเงนิลงทุนของกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศที่ทยอยไหลเขา้ตลาดหุน้ไทยและ
ตลาดหุน้กลุ่ม Emerging Markets จากปัจจยัหนุนทีค่่าเงนิดอลลารอ์่อนตวัลง โดยเป็น
ผลจากการด าเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของประธานาธบิด ีโจ ไบเดน และการปู
พรมฉีดวคัซนีในประเทศตัง้แต่วนัที ่7 มถุินายน 2564 ซึง่เป็นปัจจยัทีส่่งผลเชงิบวกต่อ
ตลาดหุน้ไทย อย่างไรกต็าม ในช่วงครึง่หลงั ดชันีมคีวามผนัผวนจากความไม่แน่นอน
ในการสง่มอบวคัซนีซึง่ส่งผลต่อแผนการฉีดวคัซนีในประเทศ จ านวนผูต้ดิเชือ้รายใหม่
และผูเ้สยีชวีติต่อวนัเพิม่ขึน้สงู การประกาศกึง่ลอ็กดาวน์ในกรุงเทพฯ และจงัหวดัพืน้ที่
ควบคุมสูงสุด รวมถึง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  ปรับลดคาดการณ์ 
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยลงมาอยู่ที่ 1.8% และ 3.9% ในปี 2564 และ 2565 
ตามล าดับ ส่งผลให้ SET index ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ปิดที่ 1,587.79 จุด 
ปรบัตวัลดลง 0.4% จากเดอืนก่อนหน้า 
 ปัจจยัต่างประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ ความคบืหน้าการพจิารณาแผนกระตุ้น
เศรษฐกจิและแผนปรบัขึน้ภาษีของประธานาธบิด ีโจ ไบเดน โดยในการประชุม G20 
ในวนัที่ 9-10 กรกฎาคมนี้ จะมกีารหารอืเรื่องอตัราการจดัเกบ็ภาษีนิติบุคคลขัน้ต ่าที่
ระดับ 15% ทัว่โลก การประกาศประมาณการ GDP ของ IMF สถานการณ์ความ
ขดัแย้งระหว่างประเทศในหลายประเทศ และการเฝ้าระวงัการระบาดของ Covid-19 
สายพนัธุใ์หม่โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชยีซึง่อาจกระทบต่อการส่งออกของไทยได ้ 
ในสว่นของปัจจยัในประเทศ ไดแ้ก่ สถานการณ์การระบาดระลอกปัจจุบนัทีย่ดืเยือ้ซึง่จะ
ส่งผลต่อภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข แผนการจัดหาและอัตราการเร่งฉีดวัคซีนใน
ประเทศทีย่งัมคีวามไม่แน่นอนสงูซึ่งจะกระทบต่อความมัน่ใจแก่นักลงทุนต่างประเทศ
เกีย่วกบัแผนการเปิดประเทศภายใน 120 วนัตามประกาศของนายกรฐัมนตร ีผลการ
เปิดรบันักท่องเทีย่วต่างชาติ “ภูเกต็แซนต์บ๊อกซ์” ในเดอืนกรกฎาคมนี้ และมาตรการ
ภาครฐัในการเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

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

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564 

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล   
 ส่วนใหญ่มองว่าแผนการฉีดวคัซนีเพื่อคลีค่ลายสถานการณ์ Covid-
19 เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากทีสุ่ด  รองลงมาคอืการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกจิในประเทศ และผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าแผนการฉีดวคัซนีเพื่อคลีค่ลายสถานการณ์ Covid-19 เป็น
ปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ รองลงมาคอืนโยบายภาครฐั 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เหน็ว่าแผนการฉีดวคัซนีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 เป็น
ปัจจัยหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคือการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกจิในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกจิสหรฐัฯ 

ต่างชาติ   
 เชื่อมัน่ว่าการไหลเขา้ของเงนิทุน เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มาก
ทีส่ดุ รองลงมาคอืการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ และแผนการ
ฉีดวคัซนีเพื่อคลีค่ลายสถานการณ์ Covid-19  

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

รายบุคคล  
 เหน็ว่าสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่
มากที่สุด   รองลงมาคอืการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ และ
การไหลออกของเงนิทุน 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าสถานการณ์โรคระบาด  Covid-19 และการไหลออกของ
เงินทุน เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมัน่มากที่สุดรองลงมาคือผล
ประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เชื่อว่าสถานการณ์โรคระบาด Covid-19  เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่
มากทีส่ดุ รองลงมาคอืการถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ และการ
ไหลออกของเงนิทุน 

ต่างชาติ   
 เหน็ว่าสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศเป็นปัจจยัฉุดความ
เชื่อมัน่มากทีส่ดุ รองลงมาคอืสถานการณ์เศรษฐกจิยูโรโซน และการ
น าเขา้-สง่ออก  

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

ต่างชาต ิ สถาบันในประเทศ 

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ รายบุคคล 



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564 

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 เชือ่มัน่ว่าหมวดการแพทย ์ มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ  
และหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค  

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดธนาคารมคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดการแพทย ์และหมวดพาณิชย ์ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดพาณิชย ์มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืและหมวดธนาคาร และหมวดการ
ทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ   

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดการแพทย ์หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค หมวดธนาคาร และหมวดการทอ่งเทีย่วและ
สนัทนาการ มคีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ   

หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจท่ีสุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดแฟชัน่ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ และ
หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัยไ์มน่่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดกระดาษและวสัดุการ
พมิพ ์และหมวดบรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดแฟชัน่ และหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอื
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