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การเข้ามาของยุค	Internet	of	Things	บวกกับเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลมีการ

พัฒนาและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น	ทาให้ปัจจุบันสามารถบันทึกข้อมูลด้านการลงทุน 

ได้จานวนมาก	(Big	Data)	สร้างความท้าทายว่าจะนาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์อย่างไร

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ส่งผลให้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	(Quantitative	Analysis) 

เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการวิเคราะห์การลงทุนเป็นอย่างมาก

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นการผนวกความรู้ความสามารถในหลากหลาย

ศาสตร์ไว้ด้วยกัน	 เริ่มจากความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมต่างๆ	ช่วยในการวิเคราะห์	

สถิติ	คณิตศาสตร์	และความรู้ในธุรกิจตลาดทุน	เป็นต้น	การวิเคราะห์เชิงปริมาณมีจุด

ดึงดูดและน่าสนใจอยู่หลายประการ	คือ	ทาให้เข้าใจพฤติกรรมในการลงทุน	พร้อมกับ

ช่วยกาหนดกลยุทธ์การลงทุนได้ดียิ่งขึ้น	อีกทั้งยังสามารถคัดกรองหุ้นในเชิงพื้นฐาน 

และเชิงเทคนิคได้ง่ายและรวดเร็ว	นอกจากนี้	หากนาการวิเคราะห์เชิงคุณภาพมาใช้ควบคู่

กันไปตั้งแต่ภาพใหญ่จนถึงภาพย่อย	จะทาให้การลงทุนมีเหตุมีผล	ถูกต้อง	ครบถ้วน 

และรอบด้านมากขึ้น

หนังสือ	“สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ” เล่มนี้ 

จะกล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์ตลาดหุ้น	สอดแทรกการวิเคราะห์เชิงปริมาณเข้าไปในทุกมิติ	

ตั้งแต่ภาพรวมทางเศรษฐกิจ	Fund	Flow	ทั้งในและต่างประเทศ	ว่ามีความสัมพันธ์หรือ

ส่งผลกระทบอย่างไรต่อตลาดหุ้น	การวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อนการลงทุน 

การกาหนดกลยุทธ์ลงทุนให้เหมาะสมในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจา	 เช่น 

การลงทุนหุ้นปันผลลักษณะไหนเวลาใดถึงมีโอกาสได้ผลตอบแทนทั้ง	Capital	Gain 

และ	Dividend	สูง	เป็นต้น		



นอกจากนั้น	ยังอธิบายถึงการคัดกรองหุ้นในเชิงปริมาณ	 เพื่อลดความเสี่ยง 

ในการลงทุน	พร้อมกับมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต	โดยผู้เขียนจะสอดแทรก

ตัวอย่างจากประสบการณ์ทางานจริง	เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและเห็นภาพชัดยิ่งขึ้น

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะทาให้ผู้อ่านได้ความรู้	ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณมากขึ้น	 เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน 

ให้ได้ผลตอบแทนตามที่มุ่งหวังได้ดียิ่งขึ้นไม่มากก็น้อย
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การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) คืออะไร

โลกกาลังก้าวสู่ยุค	 Internet	of	Things	(IoT)	ทาให้ข้อมูลต่างๆ	จานวนมาก 

จากทั่วทุกมุมโลกเชื่อมโยงเข้าถึงกัน	รวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	ทาให้มี

เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจานวนมาก	เช่น	ปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence:	

AI)	 เข้ามามีบทบาทมากขึ้น	และเริ่มมีการนามาประยุกต์กับการลงทุน	ช่วยหนุนให้ 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Analysis)	มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ 

หลากหลายยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	(Quantitative	Analysis)	คือ	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ตัวเลขหรือสถิติด้วยเครื่องมือต่างๆ	ทาให้เข้าใจพฤติกรรมในการลงทุนและช่วยกาหนด

กลยุทธ์การลงทุนได้ดียิ่งขึ้น	รวมถึงช่วยให้คัดกรองหุ้น	ทั้งในเชิงพื้นฐาน	(Fundamental)	

และเทคนิคอล	(Technical)	ได้ง่ายและรวดเร็ว

จริงอยู่ที่ปัจจุบันนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทุนได้ง่าย	และยิ่งใคร 

มีข้อมูลมากกว่าย่อมได้เปรียบ	แต่นักลงทุนจาเป็นต้องมีวิธีการจัดการข้อมูล	รวมถึง 

การวิเคราะห์ที่ดี	(Data	Analysis)	จึงจะช่วยสร้างและปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนได้ดี 

ยิ่งขึ้น	 เพราะฉะนั้นในยุคนี้การวิเคราะห์เชิงปริมาณจึงมีบทบาทสาคัญต่อการกาหนด

กลยุทธ์การลงทุนอย่างมาก



นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ	ควรเป็นมากกว่า	
โปรแกรมเมอร์และต้องมีความรู้ทางด้านสถิติ	
คณิตศาสตร์	รวมถึงเข้าใจธุรกิจในการลงทุน	

เพื่อจะเป็นนักวิเคราะห์ที่ดี	และสามารถคาดการณ์
ได้อย่างแม่นย�า

การวิเคราะห์ที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	รอบด้าน	
นอกจากจะใช้การวิเคราะห์	‘เชิงปริมาณ’	แล้ว	
ยังสามารถน�าการวิเคราะห์	‘เชิงคุณภาพ’	

มาใช้ควบคู่กันไปได้ตั้งแต่ภาพใหญ่จนถึงภาพย่อย	
ซึ่งจะท�าให้การลงทุนมีเหตุและมีผลที่สมบูรณ์

ภราดร เตียรณปราโมทย์

พบชัย ภัทราวิชญ์
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เข้าใจภาพรวมเศรษฐกิจ 
เงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
มีบทบาทส�าคัญต่อตลาดหุ้น
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ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจ การเงิน กับตลาดหุ้นโลก
ในยุค	IoT	(Internet	of	Things)	การเข้าถึงข้อมูลง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	ทาให้

ผู้คนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ	มากมายส่งถึงมือ	ไม่ว่าจะผ่านทางมือถือหรือคอมพิวเตอร์	

โดยปัจจุบันเริ่มมีผู้นาข้อมูลจานวนมากมาวิเคราะห์	(Big	Data)	 เพื่อจะเข้าใจผลลัพธ์ 

และหลีกเลี่ยงผลกระทบต่างๆ	ที่อาจตามมา	เช่น	บริษัทชั้นนามีการวิเคราะห์ข้อมูลบน

อินเทอร์เน็ตว่าช่วงนี้ประเด็นอะไรเป็นกระแสมากที่สุด	แล้วนาข้อมูลนั้นมาผนวกกับ

ผลิตภัณฑ์ของตัวเองเพื่อโฆษณาดึงดูดลูกค้ามากขึ้น	เป็นต้น	เช่นเดียวกัน	โลกการเงิน

การลงทุนก็เริ่มมีการนากระแสข่าวมาช่วยในการวิเคราะห์มากขึ้น	 เช่น	การวิเคราะห์

ประเด็นกระแสข่าวทางการเงินที่สาคัญเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นไทยว่ามีผลลัพธ์ 

เป็นอย่างไร	

ปี	 2561	ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า	 โดนัลด์	ทรัมป์	ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทย	จึงจะลองวิเคราะห์ดูว่า

ดัชนีหุ้นไทย	(SET	 Index)	มีความสัมพันธ์ต่อกระแสข่าวของ	โดนัลด์	ทรัมป์	หรือไม่ 

เริ่มจากนาจานวนข่าวทั้งหมดที่พูดถึงเกี่ยวกับ	โดนัลด์	ทรัมป์	(ข้อมูลจาก	Bloomberg) 

มาเปรียบเทียบกับดัชนีหุ้นไทยในช่วงครึ่งแรกปี	2561	พบว่า	ทุกๆ	ครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับ

โดนัลด์	ทรัมป์	ใน	Bloomberg	เกิน	5,000	ข่าว	ดัชนีหุ้นไทยมักปรับตัวลดลง
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จ�านวนและกระแสข่าวเกี่ยวกับ	
โดนัลด์	ทรัมป์	vs.	ดัชนีหุ้นไทย	ครึ่งแรกปี	2561

 

ที่มา : Bloomberg, ฝ่ายวิจัย บล.เอเซีย พลัส

ในครึ่งแรกปี	2561	สามารถแบ่งช่วงเวลาที่มีข่าวเกี่ยวกับ	โดนัลด์	ทรัมป์	มากกว่า

ปกติ	 (เกิน	5,000	ข่าว)	 ออกเป็น	3	ช่วงเวลา	 และทุกๆ	ช่วงมักจะเป็นข่าวที่ส่ง 

ผลกระทบให้ดัชนีตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้นไทยลดลง	

ช่วงปลายเดือนมกราคม 2561 ตลาดหุ้นโลกรวมถึงหุ้นไทยได้รับผลกระทบ 

เชิงลบจากการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเผชิญปัญหาการขาดดุลงบประมาณ	ประเด็นที่

วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาไม่ผ่านร่างงบประมาณชั่วคราว	 ทาให้หน่วยงานราชการ

สหรัฐอเมริกาต้องหยุดทาการ	 (Government	Shutdown)	ถือเป็นการ	Shutdown 

ครั้งที่	19	ในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา	

Government Shutdown ครั้งที่ 19 ของสหรัฐฯ 
รวมถึงทรัมป�เร��มให�น้ำหนักการกีดกันการค�า

กับประเทศที่ได�ดุลการค�า

สหรัฐฯ เตร�ยมคว่ำบาตรอิหร�าน 
โดยการถอนตัวออกจากข�อตกลงพัฒนานิวเคลียร�

ของอิหร�านป� 2558

สงครามการค�า จ�น – สหรัฐฯ เร��มต�นข�้น 
สหรัฐฯ ประกาศข�้นภาษีนำเข�าจากจ�น 

5 หมื่นล�านเหร�ยญสหรัฐ 
ขณะที่จ�นประกาศตอบโต�คืนในวันเดียวกัน 

โดยข�้นภาษีนำเข�าต�อสหรัฐฯ ในวงเง�นเท�ากัน

สงครามการค�า จ�น – สหรัฐฯ เร��มต�นข�้น 
สหรัฐฯ ประกาศข�้นภาษีนำเข�าจากจ�น 

5 หมื่นล�านเหร�ยญสหรัฐ 
ขณะที่จ�นประกาศตอบโต�คืนในวันเดียวกัน 

โดยข�้นภาษีนำเข�าต�อสหรัฐฯ ในวงเง�นเท�ากัน
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เหตุผลที่วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาไม่ผ่านงบประมาณเพราะไม่เห็นด้วยกับ 

โดนัลด์	ทรัมป์	2	เรื่อง	คือ	งบในการสร้างกาแพงสหรัฐอเมริกา	-	เม็กซิโก	และการยกเลิก

การช่วยเหลือผู้อพยพ	(DACA)	ซึ่งเป็นนโยบายของอดีตประธานาธิบดี	บารัค	โอบามา	

ที่ต้องการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานการศึกษาแก่เยาวชนซึ่งเดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกา

อย่างผิดกฎหมาย	รวมถึง	โดนัลด์	ทรัมป์	เริ่มให้น้าหนักการกีดกันการค้ากับประเทศ 

ที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกา	และขึ้นภาษีนาเข้าสินค้า	(Safe	Guard)	เครื่องซักผ้าและ

ชิ้นส่วนแผงโซลาร์เซลล์	ซึ่งสร้างความกังวลต่อตลาดหุ้นทั้วโลก	 โดยตลาดหุ้นไทย 

ปรับตัวลง	2.26%	ใน	1	สัปดาห์หลังจากมีข่าว

ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2561	สหรัฐอเมริกาเตรียมคว่าบาตรอิหร่าน	โดยการ

ถอนตัวออกจากข้อตกลงพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านปี	2558	ซึ่งมีการทาสัญญากับอีก	

5	ประเทศ	คือ	จีน	ฝรั่งเศส	เยอรมนี	รัสเซีย	และอังกฤษ	เพราะพบว่าอิหร่านยังเดินหน้า

พัฒนานิวเคลียร์	ซึ่งผิดข้อตกลง	จึงนาไปสู่การคว่าบาตรทางเศรษฐกิจอิหร่านอีกครั้ง	

เหมือนที่เคยเกิดขึ้นล่าสุดในปี	2555	–	2558	ประเด็นดังกล่าวกดดันตลาดหุ้นโลก 

รวมถึงตลาดหุ้นไทย	แต่เป็นเพียงในระยะเวลาสั้นๆ

ช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2561 ประเด็นสงครามการค้าระหว่าง	2	ประเทศยักษ์

ใหญ่จีน	–	สหรัฐอเมริกา	เริ่มต้นขึ้น	สหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นภาษีนาเข้าจากจีน	วงเงิน	

5	หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ	โดยมุ่งไปที่สินค้า	1,100	รายการ	แบ่งเป็น	2	ช่วง	คือ	ช่วงแรก	

3.4	หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ	(มีผล	6	กรกฎาคม	2561)	และช่วงสอง	1.6	หมื่นล้านเหรียญ

สหรัฐ	(มีผล	23	สิงหาคม	2561)	ขณะที่จีนประกาศตอบโต้คืนทันทีในวันเดียวกัน 

โดยขึ้นภาษีนาเข้าต่อสหรัฐอเมริกา	ในวงเงินเท่ากัน	สินค้า	659	รายการ	ซึ่งมุ่งไปที่สินค้า

เกษตรและสินค้าที่จีนนาเข้าเป็นหลัก	เช่น	ถั่วเหลือง	เนื้อหมู	ยานยนต์	เป็นต้น	กดดัน

ดัชนีตลาดหุ้นโลกรวมถึงดัชนีหุ้นไทยให้ปรับฐานมาตลอดทั้งเดือนมิถุนายน	ถึง	7.61%
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การตอบโต้การค้า	ระหว่างจีน	–	สหรัฐอเมริกา

 

 ที่มา : จากการรวบรวม บล.เอเซีย พลัส

สรุปได้ว่าในครึ่งแรกปี	2561	ช่วงที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับ	 โดนัลด์	ทรัมป์ 

เป็นจานวนมาก	มักเป็นข่าวที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้นไทยให้ปรับตัว

ลดลงในระยะสั้น	อย่างไรก็ดี	เมื่อประเด็นข่าวจางลง	ดัชนีหุ้นจะเริ่มฟื้นกลับขึ้นมา

ตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงหนึ่งในการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยจับกระแส

ข่าวเปรียบเทียบกับการลงทุน	เพื่อเป็นแนวทางในการทาความเข้าใจลักษณะการวิเคราะห์	

ผลลัพธ์	รวมถึงผลกระทบต่างๆ	ที่อาจตามมา	นักลงทุนสามารถลองนาไปปรับใช้ให้

เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของตัวเอง	หรืออย่างน้อยหากพบกระแสข่าวในสื่อต่างๆ	

จานวนมาก	ต้องจับตาดูและวิเคราะห์ว่าส่งผลดีหรือเสียต่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือไม่

สหรัฐฯ ข�้นภาษีนำเข�าจากจ�น 2.5 แสนล�านเหร�ยญสหรัฐ    จ�นข�้นภาษีนำเข�าสหรัฐฯ 1.1 แสนล�านเหร�ยญสหรัฐ 

รอบแรก

รอบสอง

สินค�านำเข�า 818 รายการ 
 
 เคร�่องบิน  แบตเตอร�่                                 
 ยานยนต�  หุ�นยนต�                                            
 ชิ�นส�วนอิเล็กทรอนิกส�    

อัตราภาษี (%)
ใหม�         เดิม

 25        1-20 

หมายเหตุ

มีผล
6 ก.ค. 61

3.4
หมื่นล�าน

เหร�ยญสหรัฐ

สินค�านำเข�า 545 รายการ 
 
 ถั่วเหลือง เนื้อวัว           
 ข�าวโพด สัตว�ป�ก         
 ข�าวสาลี ยานยนต�      
 เนื้อหมู  

อัตราภาษี (%)
ใหม�         เดิม

    25      0.1-1.3 

หมายเหตุ

มีผล
6 ก.ค. 61

3.4
หมื่นล�าน

เหร�ยญสหรัฐ

สินค�านำเข�า 279 รายการ 
 
 พลาสติก 
 เคร�่องจักร           
 อุปกรณ�ไฟฟ�า                                           
 สินค�าเทคโนโลยีอื่นๆ

อัตราภาษี (%)
ใหม�         เดิม

 25        1-20 

หมายเหตุ

มีผล
23 ส.ค. 61

1.6
หมื่นล�าน

เหร�ยญสหรัฐ

สินค�านำเข�า 333 รายการ 
 
 ถ�านหิน
 ยานยนต�          
 โลหะ
 เคมีภัณฑ� 

อัตราภาษี (%)
ใหม�         เดิม

    25      0.1-2.5 

หมายเหตุ

มีผล
23 ส.ค. 61

1.6
หมื่นล�าน

เหร�ยญสหรัฐ
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Fund Flow แรงขับเคลื่อนหลักของดัชนีหุ้นไทย
ตลาดหุ้นทั่วโลกมีขนาดและสภาพคล่องที่แตกต่างกัน	หากพิจารณาตามดัชนี	

MSCI	ACWI	(All	Country	World	 Index)	ที่ครอบคลุมเกินกว่า	85%	ของมูลค่าหุ้น 

ทั่วโลก	สามารถแบ่งออกเป็น	2	ตลาดหุ้น	

 • ตลาดหุ้นพัฒนาแล้ว (Developed Markets)	23	ประเทศ	(คิดเป็นสัดส่วนราว	 

	 	 88%)	

 • ตลาดหุ้นเกิดใหม่ (Emerging Markets)	24	ประเทศ	(คิดเป็นสัดส่วนราว 

	 		12%)

ดัชนี	MSCI	ACWI	มีน้าหนักส่วนใหญ่อยู่ในตลาดหุ้นพัฒนาแล้วกว่า	88%	และ

ตลาดหุ้นเกิดใหม่ราว	12%	(%	สัดส่วนคิดตามมูลค่าดัชนี	ณ	สิ้นเดือนกรกฎาคม	2561)	

ทาให้ดัชนี	MSCI	ACWI	 เคลื่อนไหวคล้ายกับดัชนี	MSCI	World	(ตลาดหุ้นพัฒนาแล้ว	

23	ประเทศ)	มากกว่า	

ดัชนี	MSCI	ACWI,	MSCI	World	และ	MSCI	Emerging	Markets	
(กรกฎาคม	2556	–	กรกฎาคม	2561)
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01 : เข้าใจภาพรวมเศรษฐกิจ เงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศมีบทบาทส�าคัญต่อตลาดหุ้น
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ส่วนตลาดหุ้นไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ	9	ของตลาดหุ้นเกิดใหม่	(Emerging	

Markets)	 โดยคิดเป็นสัดส่วน	2.3%	ของตลาดหุ้นเกิดใหม่	และหากเปรียบเทียบกับ 

ตลาดหุ้นทั่วโลกจะมีสัดส่วนเพียง	0.3%	ด้วยตลาดหุ้นไทยที่มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย 

เมื่อเทียบกับขนาดของตลาดหุ้นทั้งหมดทั่วโลก	ดังนั้น	เมื่อมีเงินทุนต่างชาติไหลเข้ามา

ในตลาดหุ้นไทย	จะเป็นแรงผลักดันให้ดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่าง 

ร้อนแรง

การวิเคราะห์เม็ดเงินลงทุนต่างชาติ	 (Fund	Flow)	ที่ดี	ควรดูภาพรวมการ 

ไหลเข้าของ	Fund	Flow	ในตลาดหุ้นประเทศอื่นๆ	ประกอบด้วย	จะทาให้เข้าใจภาพกว้าง

ของทิศทางการเคลื่อนย้ายเงินทุนของต่างชาติว่าไปในทิศทางไหน	ซื้อหรือขาย	ปริมาณ

มากหรือน้อย	และเป็นการซื้อขายเฉพาะตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วหรือกาลัง

พัฒนา	รวมถึงเงินทุนมีการเคลื่อนย้ายไปยังสินทรัพย์ปลอดภัย	เช่น	ตลาดตราสารหนี้

หรือทองคา	มากน้อยเพียงใด	เป็นต้น	จะทาให้เข้าใจกระแสเงินทุนของต่างชาติว่าไหลไป

ทิศทางใด	นักลงทุนจะได้กาหนดกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ	Fund	Flow	ในตลาดหุ้นภูมิภาค	5	ประเทศ	

ตั้งแต่ปี	2556	ถึงครึ่งแรกปี	2561	

•	ปี	2556	ความกังวลในความไม่สงบทางการเมืองกดดันให้ต่างชาติขายสุทธิ 

	 หุ้นไทย	 6.21	พันล้านเหรียญสหรัฐ	หรือประมาณ	1.94	 แสนล้านบาท 

	 ซึ่งเป็นการขายสุทธิเพียงประเทศเดียวในภูมิภาค	

•	ครึ่งแรกปี	2561	ต่างชาติขายสุทธิหุ้นทั้ง	5	ประเทศในภูมิภาค	 เนื่องจาก 

	 ความกังวลเรื่องสงครามการค้าจีน	–	สหรัฐอเมริกา	การเข้าสู่วัฏจักรดอกเบี้ย 

	 ขาขึ้น	 โดยหลายๆ	ประเทศเริ่มมีการปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นตามสหรัฐฯ 

	 เช่น	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	เป็นต้น	ส่งผลให้ความน่าสนใจในตลาดหุ้นลดลง	 

	 นอกจากนี้	อาจเกิดจากแรงเทขายทากาไร	หลังจากที่ตลาดหุ้นทั้ง	5	ประเทศ	 

	 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและทาจุดสูงสุดใหม่ในปีนี้	
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มูลค่าการซื้อขายของต่างชาติในตลาดหุ้นภูมิภาค	5	ประเทศ	
(ตั้งแต่ปี	2556	ถึงครึ่งแรกปี	2561)

 

ที่มา : Bloomberg, ฝ่ายวิจัย บล.เอเซีย พลัส

เมื่อเห็นภาพรวม	Fund	Flow	ในตลาดหุ้นภูมิภาคแล้ว	กลับมาวิเคราะห์มูลค่า

การซื้อขายหุ้นไทยในแต่ละกลุ่มนักลงทุนกันบ้าง	 เพื่อให้เห็นถึงความถี่ในการซื้อขาย 

หรือเพื่อดูว่านักลงทุนกลุ่มไหนซื้อขายหุ้นบ่อยกว่ากัน	โดยในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา	(ปี	2556	

-	2560)	พบว่า	มูลค่าการซื้อขายตลาดหุ้นไทยในแต่ละวันเฉลี่ยอยู่ที่ราว	4.58	หมื่นล้านบาท	

และส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในประเทศเกินกว่าครึ่ง	หรือซื้อขาย

เฉลี่ยกว่า	2.45	หมื่นล้านบาท/วัน	คิดเป็นสัดส่วนกว่า	54%	ของมูลค่าซื้อขายทั้งหมด	

รองลงมาคือนักต่างชาติซื้อขายเฉลี่ย	1.16	หมื่นล้านบาท/วัน	คิดเป็นสัดส่วนกว่า	25.3%	

ของมูลค่าซื้อขายทั้งหมด	ตามด้วยบัญชีหลักทรัพย์ซื้อขายเฉลี่ย	5.01	พันล้านบาท/วัน	

คิดเป็นสัดส่วนกว่า	10.9%	ของมูลค่าซื้อขายทั้งหมด	และนักลงทุนสถาบันในประเทศ

ซื้อขายเฉลี่ย	4.62	พันล้านบาท/วัน	คิดเป็นสัดส่วนกว่า	10.1%	ของมูลค่าซื้อขายทั้งหมด
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