
 

 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

FETCO ICI เทียบ SET INDEX 

ดชันีความเช่ือมัน่นักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ท่ีระดบั 64.37 
ปรบัตวัลดลง 39.3% จากเกณฑ์ทรงตวัเดือนก่อนมาอยู่ในเกณฑ์ซบเซา นักลงทุนคาดหวงัแผนการฉีดวคัซีนเพื่อคลี่คลาย
สถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจยัหนุนมากทีสุ่ด  รองลงมาคอืการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ และนโยบายภาครฐั ส าหรบั
ปัจจยัที่ฉุดความเชื่อมัน่นักลงทุนมากทีสุ่ด ได้แก่ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ระลอกปัจจุบนัที่รุนแรงขึน้ รองลงมาคอื
ความขดัแยง้ระหว่างประเทศ และการถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศ  

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดชิ้นส่วนอเิล็กทรอนิกส์ (ETRON) มากที่สุด รองลงมาคอืหมวดการแพทย์ (HEALTH)  
และหมวดธนาคาร (BANK) ขณะทีน่ักลงทุนเหน็ว่าหมวดแฟชัน่ (FASHION) ไม่น่าสนใจลงทุนมากทีสุ่ด  รองลงมาคอืหมวด
ทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ (TOURISM) และหมวดสือ่และสิง่พมิพ ์(MEDIA)  

ดชันีความเชือ่มัน่นกัลงทนุส ารวจเดอืนกรกฎาคม 2564 พบว่าความเชือ่มัน่นกัลงทนุทกุกลุ่มปรบัตวัลดลงมาอยูใ่นระดบั 
“ซบเซา” 

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 

ฉบับเดือนสิงหาคม  2564 

FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES 

RETAIL ICI 65.79  

PROPRIETARY ICI 50.00  

LOCAL INSTITUTES ICI 57.89  

FOREIGN ICI 66.67  

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



 

 

 
 

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน  
ฉบับเดือนสิงหาคม 2564 

 ผลส ารวจ ณ เดือนกรกฎาคม 2564 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความเชื่อม ัน่
กลุ่มนักลงทุนบุคคลปรบัตวัลดลง 40.1% อยู่ที่ระดบั 65.79 กลุ่มบญัชบีรษิัทหลกัทรพัย์
ปรบัตวัลดลง 40% อยู่ทีร่ะดบั 50.00 กลุ่มนกัลงทุนสถาบนัในประเทศปรบัตวัลดลง 55.5% 
อยู่ทีร่ะดบั 57.89 และกลุ่มนกัลงทุนต่างชาตปิรบัตวัลดลง 33.3% อยู่ระดบั 66.67 
 ในช่วงเดอืนกรกฎาคม 2564 สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ในประเทศทีม่ผีูต้ดิ
เชือ้รายใหม่และผูเ้สยีชวีติเพิม่สงูขึน้มาก รวมถงึความไม่ชดัเจนของการจดัหาและกระจาย
ฉีดวคัซนี เป็นปัจจยัหลกัที่กดดนัต่อการเคลื่อนไหวของ SET index ตลอดทัง้เดอืน และ
ปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลงัของเดอืน หลงัจากมกีารออกมาตรการ Lock-
down เพื่อควบคุมการระบาดของโควดิ และค่าเงนิบาททีอ่่อนตวัลงอย่างต่อเนื่อง ซึง่ส่งผล
กระทบใหก้ระแสเงนิลงทุนของกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศทยอยไหลออกจากตลาดหุน้ไทย
กว่า 17,700 ลา้นบาทในเดอืนกรกฎาคม อย่างไรกต็าม ตลาดทุนไทยยงัไดแ้รงหนุนจาก
ปัจจยัภายใน อาท ิการประกาศมาตรการเยยีวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รบั
ผลกระทบจากมาตรการ Lockdown ในพื้นที่ 10 จงัหวดัสแีดงเข้ม และมาตรการลดค่า
ไฟฟ้าและน ้าประปา วงเงนิรวม 42,000 ล้านบาทจากรฐับาล อกีทัง้ ปัจจยัภายนอก เช่น 
การประกาศคงดอกเบี้ยนโยบายของ FED และ ECB  เพื่อสนับสนุนการฟ้ืนตัวทาง
เศรษฐกิจท่ามกลางความเสี่ยงที่ยงัมีอยู่สูง ส่งผลให้ SET index ณ สิ้นเดอืนกรกฎาคม 
2564 ปิดที ่1,521.92 จุด ปรบัตวัลดลง 4.15% จากเดอืนก่อนหน้า 
 ปัจจยัต่างประเทศทีน่่าตดิตาม ไดแ้ก่ การประชุม Jackson Hole Symposium วนัที ่
26-28 ส.ค. 2564 ซึง่ Fed อาจมกีารสง่สญัญาณการท า QE Tapering การควบคุมและการ
ออกกฎระเบยีบจากทางการจนีซึง่กระทบต่อ sentiment ในการลงทุนหุน้จนีโดยเฉพาะหุน้
กลุ่มเทคโนโลย ี ความขดัแยง้ใน “โอเปก” ซึง่อาจสง่ผลต่อความผนัผวนของราคาน ้ามนัโลก
ในส่วนของปัจจยัในประเทศที่อาจกระทบต่อการลงทุน ได้แก่ การบริโภคภาคเอกชนที่
อาจจะถูกกระทบอย่างหนักจากมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดขึ้น สภาวการณ์ของ
เศรษฐกจิไทยทีน่่าจะฟ้ืนตวัไดย้ากเนื่องจากแผนการเปิดประเทศเตม็รปูแบบภายในปีนี้ตาม
เป้าหมายรัฐบาลที่อาจจะไม่เป็นไปตามแผน  ดังนัน้ แนวทางการกระตุ้นการด าเนิน
นโยบายการคลังของภาครัฐเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่น่าติดตามซึ่งจะส่งผลต่อการ
สนบัสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย  

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

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

ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท 
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ฉบับเดือนสิงหาคม 2564 

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 
รายบุคคล   
 ส่วนใหญ่มองว่าแผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์  
Covid-19 เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคอืการ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ และนโยบายภาครฐั 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าแผนการฉีดวคัซนีเพื่อคลีค่ลายสถานการณ์ Covid-19 เป็น
ปัจจัยหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด รองลงมาคือการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกจิในประเทศ 

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เหน็ว่าแผนการฉีดวคัซนีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 เป็น
ปัจจัยหนุนความเชื่อมัน่มากที่สุด  รองลงมาคือนโยบายภาครัฐ 
และราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลก 

ต่างชาติ   
 เชื่อมัน่ว่าแผนการฉีดวคัซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 
เป็นปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่มากทีส่ดุ  

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด 

รายบุคคล  
 เหน็ว่าสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่
มากที่สุด   รองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ ผล
ประกอบการบรษิทัจดทะเบยีน และสถานการณ์เศรษฐกจิสหรฐัฯ 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ 
 มองว่าสถานการณ์โรคระบาด  Covid-19 และการไหลออกของ
เงินทุน เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมัน่มากที่สุดรองลงมาคือผล
ประกอบการบริษัทจดทะเบียนและการถดถอยของเศรษฐกิจใน
ประเทศ  

กลุ่มสถาบนัในประเทศ  
 เชื่อว่าสถานการณ์โรคระบาด Covid-19  เป็นปัจจยัฉุดความเชื่อมัน่
มากทีส่ดุ รองลงมาคอืสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกจิสหรฐัฯ 

ต่างชาติ   
 เหน็ว่าสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศเป็นปัจจยัฉุดความ
เชื่อมัน่มากทีส่ดุ   

ผู้สนับสนุนงานวิจัย 

ต่างชาต ิ สถาบันในประเทศ 

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ รายบุคคล 
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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 เชือ่มัน่ว่าหมวดการแพทยม์คีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดอาหารและเครือ่งดื่ม หมวด
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์และหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดการแพทยม์คีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดธนาคาร และหมวดธรุกจิ
การเกษตร   

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดการแพทยม์คีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์ 
และหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกสม์คีวามน่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืหมวดธนาคาร 

หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจท่ีสุด  

รายบคุคล มองว่าหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดแฟชัน่  และ
หมวดธนาคาร 

กลุ่มบญัชีบริษทัหลกัทรพัย ์ เหน็ว่าหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ  รองลงมาคอื 
หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และหมวดสือ่และสิง่พมิพ ์

กลุ่มสถาบนัในประเทศ มองว่าหมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืหมวดแฟชัน่ และ
หมวดธนาคาร 

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เหน็ว่าหมวดแฟชัน่ หมวดสือ่และสิง่พมิพ ์และหมวดวสัดุกอ่สรา้ง ไมน่่าสนใจมากทีส่ดุ  


