รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
ฉบับเดือนสิงหาคม 2564

FETCO ICI เทียบ SET INDEX

ดัชนี ความเชื่อมันนั
่ กลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ ร ะดับ 64.37
ปรับตัวลดลง 39.3% จากเกณฑ์ทรงตัวเดือนก่อนมาอยู่ในเกณฑ์ซบเซา นักลงทุนคาดหวังแผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลาย
สถานการณ์ Covid-19 เป็ นปั จจัยหนุ นมากทีส่ ุด รองลงมาคือการฟื้ นตัว ของเศรษฐกิจในประเทศ และนโยบายภาครัฐ สาหรับ
ปั จจัยที่ฉุดความเชื่อมันนั
่ กลงทุนมากทีส่ ุด ได้แก่ สถานการณ์ ระบาดของ Covid-19 ระลอกปั จจุบนั ที่รุนแรงขึน้ รองลงมาคือ
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ
นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) มากที่สุด รองลงมาคือหมวดการแพทย์ (HEALTH)
และหมวดธนาคาร (BANK) ขณะทีน่ ักลงทุนเห็นว่าหมวดแฟชัน่ (FASHION) ไม่น่าสนใจลงทุนมากทีส่ ุด รองลงมาคือหมวด
ท่องเทีย่ วและสันทนาการ (TOURISM) และหมวดสือ่ และสิง่ พิมพ์ (MEDIA)
ดัชนีความเชือ่ มันนั
่ กลงทุนสารวจเดือนกรกฎาคม 2564 พบว่าความเชือ่ มันนั
่ กลงทุนทุกกลุ่มปรับตัวลดลงมาอยูใ่ นระดับ
“ซบเซา”
FETCO INVESTOR CONFIDENCE INIDICES
RETAIL ICI

65.79

PROPRIETARY ICI

50.00

LOCAL INSTITUTES ICI

57.89

FOREIGN ICI

66.67

ระดับความเชื่อมัน่ ดัชนี
(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
ผู้สนับสนุนงานวิจัย

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
ฉบับเดือนสิงหาคม 2564
ทิศทางความเชื่อมั่นนักลงทุนรายประเภท

ผลสารวจ ณ เดือนกรกฎาคม 2564 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่า ความเชื่ อ มัน่
กลุ่มนักลงทุนบุคคลปรับตัวลดลง 40.1% อยู่ท่รี ะดับ 65.79 กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์
ปรับตัวลดลง 40% อยู่ทร่ี ะดับ 50.00 กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับตัวลดลง 55.5%
อยู่ทร่ี ะดับ 57.89 และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติปรับตัวลดลง 33.3% อยู่ระดับ 66.67
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ในประเทศทีม่ ผี ตู้ ดิ
เชือ้ รายใหม่และผูเ้ สียชีวติ เพิม่ สูงขึน้ มาก รวมถึงความไม่ชดั เจนของการจัดหาและกระจาย
ฉีดวัคซีน เป็ นปั จจัยหลักที่กดดันต่อการเคลื่อนไหวของ SET index ตลอดทัง้ เดือน และ
ปรับตัวลดลงอย่างต่ อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของเดือน หลังจากมีการออกมาตรการ Lockdown เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด และค่าเงินบาททีอ่ ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ส่งผล
กระทบให้กระแสเงินลงทุนของกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศทยอยไหลออกจากตลาดหุน้ ไทย
กว่า 17,700 ล้านบาทในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ตลาดทุนไทยยังได้แรงหนุ นจาก
ปั จจัยภายใน อาทิ การประกาศมาตรการเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รบั
ผลกระทบจากมาตรการ Lockdown ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม และมาตรการลดค่า
ไฟฟ้ าและน้ าประปา วงเงินรวม 42,000 ล้านบาทจากรัฐบาล อีกทัง้ ปั จจัยภายนอก เช่น
การประกาศคงดอกเบี้ย นโยบายของ FED และ ECB เพื่อ สนั บ สนุ น การฟื้ นตัว ทาง
เศรษฐกิจท่ามกลางความเสี่ยงที่ยงั มีอยู่สูง ส่งผลให้ SET index ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม
2564 ปิ ดที่ 1,521.92 จุด ปรับตัวลดลง 4.15% จากเดือนก่อนหน้า
ปั จจัยต่างประเทศทีน่ ่าติดตาม ได้แก่ การประชุม Jackson Hole Symposium วันที่
26-28 ส.ค. 2564 ซึง่ Fed อาจมีการส่งสัญญาณการทา QE Tapering การควบคุมและการ
ออกกฎระเบียบจากทางการจีนซึง่ กระทบต่อ sentiment ในการลงทุนหุน้ จีนโดยเฉพาะหุน้
กลุ่มเทคโนโลยี ความขัดแย้งใน “โอเปก” ซึง่ อาจส่งผลต่อความผันผวนของราคาน้ามันโลก
ในส่วนของปั จจัยในประเทศที่อาจกระทบต่ อการลงทุน ได้แก่ การบริโภคภาคเอกชนที่
อาจจะถู ก กระทบอย่ า งหนั ก จากมาตรการควบคุ ม โรคที่เ ข้ม งวดขึ้น สภาวการณ์ ข อง
เศรษฐกิจไทยทีน่ ่าจะฟื้ นตัวได้ยากเนื่องจากแผนการเปิ ดประเทศเต็มรูปแบบภายในปี น้ตี าม
เป้ า หมายรัฐ บาลที่อ าจจะไม่ เ ป็ น ไปตามแผน ดัง นั น้ แนวทางการกระตุ้ น การดาเนิ น
นโยบายการคลัง ของภาครัฐ เป็ น อีก หนึ่ ง ปั จ จัย ส าคัญ ที่น่ า ติด ตามซึ่ง จะส่ ง ผลต่ อ การ
สนับสนุนการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทย
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 2564
ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด
รายบุคคล
 ส่ ว นใหญ่ ม องว่ า แผนการฉี ด วั ค ซี น เพื่ อ คลี่ ค ลายสถานการณ์
Covid-19 เป็ นปั จจัยหนุ นความเชื่อมันมากที
่
่สุด รองลงมาคือการ
ฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และนโยบายภาครัฐ
กลุ่มบัญชีบริษทั หลักทรัพย์
 มองว่าแผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลีค
่ ลายสถานการณ์ Covid-19 เป็ น
ปั จ จัย หนุ น ความเชื่อ มัน่ มากที่สุ ด รองลงมาคือ การฟื้ นตัว ของ
เศรษฐกิจในประเทศ
กลุ่มสถาบันในประเทศ
 เห็นว่าแผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 เป็ น
ปั จจัยหนุ นความเชื่อมัน่ มากที่สุด รองลงมาคือนโยบายภาครัฐ
และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก
ต่างชาติ
 เชื่อ มันว่
่ าแผนการฉีด วัคซีนเพื่อคลี่ค ลายสถานการณ์ Covid-19
เป็ นปั จจัยหนุนความเชื่อมันมากที
่
ส่ ดุ

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด
รายบุคคล
 เห็นว่าสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 เป็ นปั จจัยฉุ ดความเชื่อมัน่
มากที่สุด รองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ ผล
ประกอบการบริษทั จดทะเบียน และสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ
กลุ่มบัญชีบริษทั หลักทรัพย์
 มองว่ า สถานการณ์ โ รคระบาด Covid-19 และการไหลออกของ
เงิ น ทุ น เป็ นปั จจั ย ฉุ ด ความเชื่ อ มั น่ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ผล
ประกอบการบริษัท จดทะเบีย นและการถดถอยของเศรษฐกิจ ใน
ประเทศ
กลุ่มสถาบันในประเทศ
 เชื่อว่าสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 เป็ นปั จจัยฉุ ดความเชื่อมัน่
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ
ต่างชาติ
 เห็นว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศเป็ นปั จจัยฉุ ดความ
เชื่อมันมากที
่
ส่ ดุ
ผู้สนับสนุนงานวิจัย

ต่างชาติ

สถาบันในประเทศ

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

รายบุคคล

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
ฉบับเดือนสิงหาคม 2564

หมวดธุรกิจทีน่ ่าสนใจที่สุด

รายบุคคล

เชือ่ มันว่
่ าหมวดการแพทย์มคี วามน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดอาหารและเครือ่ งดื่ม หมวด
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์ เห็นว่าหมวดการแพทย์มคี วามน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดธนาคาร และหมวดธุรกิจ
การเกษตร
มองว่าหมวดการแพทย์มคี วามน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสถาบันในประเทศ
และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เห็นว่าหมวดชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์มคี วามน่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดธนาคาร
กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ

หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจที่สุด

รายบุคคล
กลุ่มบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์
กลุ่มสถาบันในประเทศ
กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ

มองว่าหมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดแฟชัน่ และ
หมวดธนาคาร
เห็นว่าหมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และหมวดสือ่ และสิง่ พิมพ์
มองว่าหมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการ ไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ รองลงมาคือหมวดแฟชัน่ และ
หมวดธนาคาร
เห็นว่าหมวดแฟชัน่ หมวดสือ่ และสิง่ พิมพ์ และหมวดวัสดุกอ่ สร้าง ไม่น่าสนใจมากทีส่ ดุ

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

ผู้สนับสนุนงานวิจัย

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
FETCO@set.or.th

02 009 9520
02 009 9506
02 009 9484

