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Theme การลงทุนตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จโลก (SET-Global Play)
Executive Summary
• เศรษฐกิจโลกเริม่ ฟื้ นตัวได้ดจี ากสถานการณ์โควิด เช่น GDP ของสหรัฐฯ คาดว่าจะเติบโตได้ 6.0% ในปี น้ี และ
5.2% ในปี หน้า และภาคการส่งออกของไทยก็ฟ้ื นตัวได้ดตี ามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยฟื้ นตัวได้อย่าง
ต่อเนื่องและฟื้ นตัวได้ 15.7% ในไตรมาสที่ 3 ของปี น้ี
• บริษทั จดทะเบียนได้ขยายธุรกิจไปยังภูมภิ าคต่างๆ และมีรายได้จากต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จากการ
พัฒนาฐานข้อมูลโดยทีม SET Research พบว่า ในปี 2563 มี 312 บริษทั จดทะเบียนได้เปิ ดเผยรายได้จาก
ต่างประเทศโดยรวมสูงถึง 2.96 ล้านล้านบาท โดยกลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ สี ดั ส่วนรายได้ต่างประเทศสูงคือ
กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มทรัพยากร
• จากการทดลองสร้าง portfolio การลงทุนในบริษทั ทีม่ สี ดั ส่วนรายได้ต่างประเทศสูง (SET-Global Play) พบว่า
ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเฉพาะในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจโลกฟื้ นตัวหลังโควิด
▪ SET-Global Play Large Cap คัดเลือก 20-30 หุน้ ขนาดใหญ่จาก 10 sectors ทีม่ รี ายได้จาก
ต่างประเทศสูง โดยเฉลีย่ แล้วมีสดั ส่วนรายได้ต่างประเทศสูงถึง 64% และให้ผลตอบแทนรวม 25%
ตัง้ แต่ตน้ ปี (YTD)
▪ SET-Global Play Mid & Small: คัดเลือก 20-30 หุน้ ขนาดกลางและเล็กจาก 10 sectors ทีม่ รี ายได้
จากต่างประเทศสูง โดยเฉลีย่ แล้วมีสดั ส่วนรายได้ต่างประเทศสูงถึง 56% และให้ผลตอบแทนรวม
55% ตัง้ แต่ตน้ ปี (YTD)
• ผลตอบแทนของ SET-Global Play ในระยะยาวมีความผันผวนตามสถานการณ์การค้าโลกและภาคการส่งออก
ของประเทศ
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การฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จโลกและภาคการส่งออกของไทย
ในปี 2564 เศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้ นตัวดีขน้ึ จากปี ก่อนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด
โดยคาดว่าเศรษฐกิจหลักๆ ในโลกจะฟื้ นตัวได้อย่างดีตามความพร้อมด้านสาธารณสุขและการกลับมามีกจิ กรรมทางเศรษฐกิจ
(reopening) ทีเ่ ริม่ มาตัง้ แต่ตน้ ปี ทผ่ี ่านมา เช่น GDP ของสหรัฐฯ คาดว่าจะเติบโตได้ 6.0% ในปี น้ี และ 5.2% ในปี หน้า สาหรับประเทศ
ไทยทีเ่ ริม่ ทยอยกลับมามีกจิ กรรมทางเศรษฐกิจ ก็คาดว่า GDP จะฟื้ นตัวได้ 1.0% ในปี น้ี และฟื้ นได้ดยี งิ่ ขึน้ ที่ 4.5% ในปี ถดั ไป (IMF)
รูปที่ 1 - การคาดการณ์ การเจริ ญเติ บโตของเศรษฐกิ จโลก

อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกซึง่ มีมลู ค่าและสัดส่วนสูงมากใน GDP ของประเทศ ได้มกี ารฟื้ นตัวทีด่ มี ากตามการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลก โดยฟื้ นตัวได้ 5% ในไตรมาสที่ 1, 36.2% ในไตรมาสที่ 2, และ 15.7% ในไตรมาสที่ 3 (NESDC) นับเป็ นแรงขับเคลื่อนที่
สาคัญต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจประเทศ
รูปที่ 1 - มูลค่าการส่งออกสิ นค้าและบริการ ต่อ
ผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
ล้านล้านบาท

มูลค่าการส่งออก

รูปที่ 3 - ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
ไทย
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บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังภูมภิ าคต่างๆ และมีรายได้จากต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
ทีม SET Research ได้รวบรวมและจัดทาฐานข้อมูล Economic Exposure Universe1 ทีเ่ ก็บข้อมูลการลงทุนทางตรงและรายได้จาก
ต่างประเทศของบริษทั จดทะเบียนฯ เป็ นประจาทุกปี โดยรวบรวมข้อมูลจากการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาปี
และแบบรายงาน 56-1
ในปี 2563 พบว่า 312 บริษทั จดทะเบียนได้เปิ ดเผยข้อมูลรายได้จากต่างประเทศโดยรวมสูงถึง 2.96 ล้านล้านบาท และสัดส่วน
ของรายได้จากต่างประเทศเปรียบเทียบกับรายได้รวมของบริษทั จดทะเบียนฯ ทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิม่ ขึน้ จากสัดส่วน
ร้อยละ 19 ในปี 2554 เป็ นสัดส่วนร้อยละ 26 ในปี 2563 หรือคิดเป็ นประมาณ 1 ใน 4 ของรายได้ทงั ้ หมด โดยกลุ่มอุตสาหกรรม
ทีม่ สี ดั ส่วนรายได้ต่างประเทศสูงคือ กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มทรัพยากร
รูปที่ 4 – รายได้ จากต่างประเทศของบริษทั จดทะเบียนไทย

1

ฐานข้อมูล Economic Exposure Universe: https://www.set.or.th/dat/vdoArticle/attachFile/AttachFile_1627352661863.pdf
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แนวทางการสร้าง Global Play Portfolio โดยใช้ฐานข้อมูลรายได้จากต่างประเทศ
ใน SET Note ฉบับนี้ จะขอนาเสนอการทดลองสร้างพอร์ตการลงทุนโดยใช้ฐานข้อมูลรายได้จากต่างประเทศทีร่ วบรวม
โดยทีม SET Research เพื่อเป็ นตัวอย่างและแนวทางในการวิเคราะห์และเลือกลงทุนทีเ่ น้นการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ทม่ี รี ายได้
จากต่างประเทศ โดยได้ทดลองสร้างพอร์ตการลงทุนออกเป็ น 2 พอร์ตการลงทุนหลัก ตามรูปที่ 5 ได้แก่ พอร์ตการลงทุนในบริษทั ทีม่ ี
รายได้ต่างประเทศทีเ่ ป็ นหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ (Global Play – Large Cap) และพอร์ตการลงทุนในบริษทั ทีม่ รี ายได้ต่างประเทศทีเ่ ป็ น
หลักทรัพย์ขนาดกลางและเล็ก (Global Play – Mid & Small Cap)
Portfolio การลงทุนในบริษทั ทีม่ รี ายได้ต่างประเทศทีเ่ ป็ นหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยหลักทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดมากกว่า 5,000 ล้านบาท มีรายได้จากต่างประเทศมากกว่า 2,000 ล้านบาท สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศมากกว่า 25%
และจะต้องมีคุณสมบัตผิ ่านเกณฑ์ทส่ี ามารถลงทุนได้อย่างคล่องตัว เช่น สัดส่วนผูถ้ อื หุน้ รายย่อย (free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของทุนชาระแล้วของบริษทั และอัตราส่วนหมุนเวียนหลักทรัพย์มากกว่า 5%
Portfolio การลงทุนในบริษทั ทีม่ รี ายได้ต่างประเทศทีเ่ ป็ นหลักทรัพย์ขนาดกลางและเล็ก ประกอบด้วยหลักทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ในขนาดกลาง-เล็ก2 มีรายได้จากต่างประเทศมากกว่า 1,000 ล้านบาท สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ
มากกว่า 10% และ จะต้องมีคุณสมบัตผิ ่านเกณฑ์ทส่ี ามารถลงทุนได้อย่างคล่องตัว เช่น สัดส่วนผู้ถอื หุน้ รายย่อย (free-float) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้วของบริษทั และอัตราส่วนหมุนเวียนหลักทรัพย์มากกว่า 0.5%
ทัง้ 2 พอร์ตการลงทุนหลักใช้วธิ กี ารคานวณแบบถ่วงน้าหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและจากัดน้าหนักของแต่ละ
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 ในทุกรอบทีม่ กี ารปรับสมดุลพอร์ต (rebalancing) ซึง่ มีรอบระยะเวลาในการปรับทุกครึง่ ปี
และคัดเลือกหลักทรัพย์ดว้ ยวิธกี ารวิเคราะห์จากบนลงล่าง (top-down approach) โดยเป็ นการคัดเลือกจากหมวดธุรกิจ (Sector) ทีม่ มี ลู ค่า
รายได้จากต่างประเทศมากทีส่ ดุ 10 อันดับแรก และคัดเลือกหลักทรัพย์ทม่ี สี ดั ส่วนรายได้จากต่างประเทศสูงทีส่ ดุ 2-3 อันดับแรกในแต่ละ
หมวดธุรกิจนัน้ ๆ
รูปที่ 5 - ขัน้ ตอนการสร้างพอร์ตการลงทุน SET Global Portfolios

2 เป็ นหลักทรัพย์ทม
่ี มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ใน

ลาดับตัง้ แต่ 80% ขึน้ ไป แต่ไม่เกินลาดับที่ 98% ของหุน้ สามัญทัง้ ตลาดเมื่อเรียงลาดับจากมากไปน้อย
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สัดส่วนการลงทุนและผลตอบแทนของ SET-Global Play
สัดส่วนการลงทุนของ portfolio ในบริษทั ทีม่ รี ายได้ต่างประเทศทีเ่ ป็ นหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ และ portfolio การลงทุนในบริษทั ที่
มีรายได้ต่างประเทศทีเ่ ป็ นหลักทรัพย์ขนาดกลางและเล็ก มีการกระจายตัวของน้าหนักไปยังกลุม่ อุตสาหกรรมต่างๆ ทีค่ ล้ายกัน โดย
พอร์ตทีล่ งทุนในหลักทรัพย์ขนาดใหญ่มสี ดั ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมบริการ (service) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (agro & food)
และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (property & construction) มากทีส่ ดุ ทีใ่ กล้เคียงกันทีป่ ระมาณ ร้อยละ 18 ของพอร์ต
การลงทุน ในขณะทีพ่ อร์ตทีล่ งทุนในหลักทรัพย์ขนาดกลางและเล็กมีสดั ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมบริการ (service) และอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (property & construction) มากทีส่ ดุ ใกล้เคียงกันทีป่ ระมาณร้อยละ 23 ของพอร์ตการลงทุน
รูปที่ 6 - สัดส่วนของกลุม่ หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน
SET-Global Play Large Cap
portfolio

SET-Global Play Large Cap

Industry

%weight

Service

18.96%

Agro & Food

17.70%

Property &
Construct
Industrial

รูปที่ 7 - หลักทรัพย์ที่มีน้าหนักมากที่สุด 10 อันดับแรก

16.46%
14.36%

Technology

12.62%

Resource

10.51%

Financial

5.18%

Consumer
Products

4.21%

หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนหลังการปรับสมดุลล่าสุด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

หลักทรัพย์

หมวดธุรกิ จ

%Foreign Revenue

สัดส่วนน้าหนักในพอร์ต

MEGA

COMMERCE

46.36%

7.19%

HANA

ETRON

98.02%

6.54%

KCE

ETRON

88.45%

6.08%

BBL

BANK

20.79%

5.18%

TU

FOOD

89.17%

5.09%

PTTGC

PETRO

36.18%

4.97%

IVL

PETRO

94.81%

4.88%

BANPU

ENERG

98.76%

4.85%

CRC

COMMERCE

25.88%

4.82%

BPP

ENERG

84.36%

4.77%

SET-Global Mid & Small Cap

SET-Global Play Mid & Small Cap
portfolio

หลักทรัพย์

หมวดธุรกิ จ

%Foreign Revenue

สัดส่วนน้าหนักในพอร์ต

APURE

FOOD

91.00%

5.44%

NER

AGRI

35.21%

5.44%

GGC

PETRO

14.48%

5.06%

ASIAN

FOOD

75.50%

4.99%

Industry

%weight

Service

24.64%

Property &
Construct

21.49%

Agro & Food

19.04%

SMPC

PKG

94.21%

4.88%

Industrial

17.83%

TPIPL

PROPCON

31.16%

4.67%

Resource

12.50%

TASCO

PROPCON

33.89%

4.65%

Technology

4.51%

WICE

TRANS

76.55%

4.63%

SSP

ENERGY

49.94%

4.62%

SHR

SERVICE

55.69%

4.57%

หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนหลังการปรับสมดุลล่าสุด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
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จากการคัดเลือกหุน้ ของบริษทั ทีม่ สี ดั ส่วนรายได้ต่างประเทศสูงแล้วนามาจัด portfolio พบว่า SET-Global Play Large Cap มี
สัดส่วนรายได้ต่างประเทศเฉลีย่ สูงถึง 64% และให้ผลตอบแทนนับตัง้ แต่ตน้ ปี 2564 ที่ 25.20% และ SET-Global Play Mid & Small มี
สัดส่วนรายได้ต่างประเทศเฉลีย่ สูงถึง 56% และให้ผลตอบแทนนับตัง้ แต่ตน้ ปี 2564 ที่ 55.19% ซึง่ สูงกว่าการฟื้ นตัวของดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสอดคล้องกับการฟื้ นตัวได้ดขี องเศรษฐกิจโลกและภาคส่งออกของประเทศ
รูปที่ 8 - ผลตอบแทนรวม (Total Return) ระยะสัน้ ของพอร์ทการลงทุน Global Play เปรียบเทียบกับดัชนี SET Index

ในแง่ของการวัดผลตอบแทนรวมแบบย้อนหลังตามช่วงเวลา ตามรูปที่ 9 พบว่า พอร์ตการลงทุนทีม่ กี ารใช้ขอ้ มูลรายได้จาก
ต่างประเทศในการคัดเลือกหลักทรัพย์ (SET-Global Play) มีผลตอบแทนรวม มากกว่าดัชนี SET100 Total Return Index และ SET
Total Return Index ในหลายๆ ช่วงเวลาย้อนหลัง เช่น นับตัง้ แต่มกี ารทดลองการจัดทาพอร์ตการลงทุนในปี 2559 หรือราว 5 ปี 5 เดือน
พบว่า SET-Global Play Large Cap มีผลตอบแทนรวมร้อยละ 74.69 สูงกว่าดัชนี SET100 ทีร่ อ้ ยละ 24.08 เป็ นต้น
รูปที่ 9 ผลตอบแทนรวม (Total Return) และความผันผวน (Standard Deviation) ย้อนหลังตามช่วงเวลา

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564; ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD) เป็ นการคานวณความผันผวนแบบต่อปี ; เริม่ คานวณผลตอบแทนของ Global Play
portfolios ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559

Note: ผลคล้ายคลึงกันสาหรับ Bottom-up Approach ซึง่ วิธนี ้จี ะคัดเลือกหลักทรัพย์ทม่ี คี ุณสมบัตทิ ่ผี า่ นเกณฑ์ทก่ี าหนด เช่น มูลค่าและสัดส่วนรายได้จาก
ต่างประเทศ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เป็ นต้น เข้าสู่พอร์ตการลงทุน โดยไม่กาหนดจานวนหลักทรัพย์ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
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ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาถึงความผันผวนของผลการดาเนินงานต่อปี (SD) จากพอร์ตการลงทุน SET-Global Play พบว่า
มีค่า SD ทีม่ ากกว่า ดัชนี SET100 TRI และ SET TRI ในหลายๆ ช่วงเวลาทีผ่ ่านมาตามสถานการณ์การค้าโลกและภาคการส่งออกของ
ไทย อย่างไรก็ตามเมื่อเอาความผันผวนทีส่ งู ขึน้ เทียบกับผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ พบว่าค่า Sharpe หรือผลตอบแทนทีป่ รับด้วยความเสีย่ ง
(risk-adjusted return) ของ SET-Global Play ยังสูงกว่าดัชนี SET100 TRI และ SET TRI
รูปที่ 10 - ผลตอบแทนรวม (Total Return) ระยะยาวของพอร์ทการลงทุน Global Play เปรียบเทียบกับดัชนี SET Index

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนรวมสะสมย้อนหลังในระยะยาว ตามรูปที่ 10 พบว่า SET-Global Play ซึง่ ใช้ขอ้ มูลรายได้
จากต่างประเทศในการจัดพอร์ตการลงทุน ให้ผลตอบแทนรวมสูงขึน้ เมื่อเทียบกับดัชนี SET100 TRI โดยเฉพาะในช่วงหลังจากการเกิด
เหตุการณ์โควิดและการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจากนัน้ หากนาพอร์ต SET-Global Play ดังกล่าว มาทาการเกลีย่ น้าหนักการ
ลงทุนตามสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ (tilting by % foreign revenue) โดยลดน้าหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ดั ส่วนรายได้จาก
ต่างประเทศต่า และไปเพิม่ น้าหนักการลงทุนให้กบั หลักทรัพย์ทม่ี สี ดั ส่วนรายได้จากต่างประเทศสูง โดยปรับน้าหนักการลงทุนในช่วง
±1% (ตาม quartile ของสัดส่วนรายได้ต่างประเทศในรูปที่ 11) พบว่า การนาข้อมูลสัดส่วนรายได้ต่างประเทศมาใช้เกลีย่ น้าหนักไปยังหุน้
ทีม่ สี ดั ส่วนรายได้ต่างประเทศมากขึน้ ก็ยงิ่ ให้ผลตอบแทนรวมทีส่ งู ขึน้ ด้วย
รูปที่ 11 – การเกลี่ยน้าหนักที่มีผลต่อผลตอบแทรนรวม (Total Return)
%Foreign Revenue
Percentile

0-25

26-50

51-75

76-100

Weight Adjustment

-1%

-0.5%

+0.5%

+1%

th

th

th

th
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ข้อมูลรายได้ต่างประเทศของบริษทั จดทะเบียนมีประโยชน์ในการใช้เป็ นข้อมูลประกอบการลงทุน อาจนามาจัดทาแนวทางหรือ
theme การลงทุน หรือนามาพัฒนาดัชนีการลงทุน เช่น ดัชนี SET-CLMV ซึง่ เป็ นดัชนีทส่ี ะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุม่ หลักทรัพย์
ของบริษทั ทีม่ รี ายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) และในระยะถัดไป บริษทั จดทะเบียนทัง้ หมด
กาลังจะเปิ ดเผยข้อมูลในมาตรฐานแบบ 56-1 One Report ผ่านระบบ SET Link โดยมีขอ้ มูลบางส่วนของแบบรายงานอยู่ในรูปแบบที่
สามารถนาไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อได้ทนั ที (machine readable) ส่งผลให้การจัดทาฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทาได้สะดวกและ
รวดเร็วมากขึน้ ทาให้ผทู้ ต่ี อ้ งการใช้ขอ้ มูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วและทันเหตุการณ์ นอกจากการใช้ขอ้ มูลรายได้จากต่างประเทศมา
ทดลองสร้างพอร์ตการลงทุนแบบ SET Global Play แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้พฒ
ั นาและจัดทาดัชนีการลงทุนและศึกษา theme การ
ลงทุนทีห่ ลากหลาย เพื่อเป็ นทางเลือกและแนวทางสาหรับการลงทุนในรูปแบบต่างๆ และสอดคล้องกับพัฒนาการของตลาดทุน
ตอบสนองความต้องการของผูล้ งทุนทีห่ ลากหลาย ทัง้ นี้ผทู้ ส่ี นใจดัชนีของกลุ่มหลักทรัพย์หรือการลงทุนทีส่ ะท้อน theme ต่างๆ ทีต่ ลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้พฒ
ั นาขึน้ สามารถดูรายละเอียดและศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี www.set.or.th/th/products/index/setindex_p1.html และที่
www.set.or.th/th/setresearch/information/setnote.html
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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