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ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI)
สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตีพิมพลง Money and Wealth นิตยสารเพื่อการบริหารการเงินสวนบุคคล ฉบับเดือนเมษายน 2554
หากกลาวถึงการลงทุนในหุนตางประเทศ (ตราสารทุน) เราอาจจะคุนเคยกับการลงทุนใน Foreign Investment
Fund : FIF ที่มีนโยบายการลงทุนมุงเนนกระจายไปยังหุนตางประเทศ (Equity FIF) ที่ในปจจุบันนี้มีใหเลือกมากมายถึง
87 กองทุน (ที่มา : SEC เดือน ธ.ค. 53) แตเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปที่ผานมานี้ มีชองทางการลงทุนที่ใหเราสามารถ
ลงทุนไปยังหุนตางประเทศไดเพิ่มขึ้น โดยผาน “กองทุน Foreign Equity ETF” ซึ่งเปนกองทุน ETF ที่ไปอางอิงกับดัชนี
จากตางประเทศ ซึ่งเราสามารถซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแบบ Real time สะดวกเสมือนกับการซื้อขาย
หุนตัวหนึ่ง โดยกอง Foreign Equity ETF กองแรกของไทย คือ “CHINA ETF” ซึ่งไปอางอิงกับดัชนี CSI300 ที่มาจาก
ประเทศจีน
การลงทุนใน ETF ที่อางอิงดัชนีหุนจากตางประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนใน Equity FIF แลว อาจจะมี
ความคลายคลึงกันที่มีสินทรัพยอางอิงเปนหุนที่มาจากตางประเทศเหมือนกัน แตลักษณะอื่นๆ จะมีแตกตางกันบางแสดง
ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความแตกตางระหวางกองทุน Foreign Equity ETF และกองทุน Equity FIF
ราคาซื้อขาย
ชองทางการซื้อขาย
หนวยการซื้อขาย
การสงคําสั่ง Limit Order, Market Order
การซื้อขายดวยบัญชีมารจิ้น
การขาย Short ผานระบบ SBL
ประเภทกองทุน

กองทุน Foreign Equity ETF
ตลอดเวลาทําการ
บริษัทหลักทรัพยทุกแหง
Board lot โดย 1 board lot
เทากับ ETF 100 หนวย
ได
ได
ได
กองทุนเปด

กองทุน Equity FIF
สิ้นวันทําการ
บลจ. หรือ ตัวแทนจําหนาย
ไมระบุหนวย แตมีจํานวนเงินขั้นต่ํา
แลวแต บลจ. กําหนด
ไมได
ไมได
ไมได
กองทุนเปด
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จะเห็นไดวาการลงทุนในสินทรัพยจากตางประเทศโดยผานกองทุน ETF นั้น ถือเปนชองทางหนึ่งที่สามารถทําได
โดยงายสะดวกและมีขอจํากัดที่นอยกวาการลงทุนในกองทุน FIF ซึ่งในปจจุบันนี้ยังมีกองทุน ETF ที่อางอิงดัชนีที่มาจาก
ตางประเทศเพียงกองทุนเดียวเทานั้น คือ CHINA ETF จึงขอแนะนํารายละเอียดของกองทุนดังกลาวรวมถึงประโยชน
และขอควรคํานึงประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
CHINA หรือชื่อเต็ม คือ กองทุนเปด W.I.S.E. KTAM CSI300 China Tracker ซึ่งเปนกองทุนเปดประเภท ETF
ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่เขาไปลงทุนในกองทุนรวม W.I.S.E.- CSI300 China
Tracker® ที่จดทะเบียนในประเทศฮองกง กองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอย
กวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักนี้มีนโยบายการลงทุนที่ใหผลตอบแทนจากการลงทุน
กอนหักคาใชจายของกองทุนใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI300 ใหมากที่สุด
ดัชนี CSI300
เป น ดัช นีที่ ป ระกอบดว ยหุน 300 หลั กทรั พ ยที่ มีคุณ ภาพขนาดใหญแ ละมีส ภาพคลอ งสู ง
ซึ่งจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยเซินเจิ้น และตลาดหลักทรัพยเซี้ยงไฮ โดย 300 หลักทรัพยดังกลาวนี้ถือเปนตัวแทน
ประมาณ 60% ของมูลคาตลาดรวมของทั้ง 2 ตลาดหลักทรัพย
ภาพที่ 1 แสดงใหใหเห็นการจัดสรรน้ําหนักการลงทุนในแตละอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก W.I.S.E – CSI300
China Tracker® จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมหลักที่ไปลงทุน 3 อันดับแรก ไดแก Financials 32.4% Industrials 19.9% และ
Materials 13.5% ตามลําดับ ซึ่งขอมูลน้ําหนักการลงทุนในแตละอุตสาหกรรมนี้อาจมีผลกระทบกับผลการดําเนินงานของ
กองทุนได
ภาพที่ 1 การจัดสรรการลงทุนของกองทุนหลัก W.I.S.E –CSI300 CSI300 China Tracker®

ที่มา : www.boci-pru.com.hk

ในสวนผลตอบแทนของกองทุน CHINA ETF ที่ไดเปดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ มาแลว 3 เดือนกวา
นับตั้งแตเริ่มซื้อขาย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2554 (ตามภาพที่ 2) จะเห็นไดวามีการเคลื่อนไหว
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ของราคาที่คอนขางผันผวน (Sideway) ทําใหผูลงทุนมีโอกาสกําไรและขาดทุนได แตหากผูลงทุนถือตั้งแตเริ่มซื้อขายวัน
แรกในตลาดหลักทรัพยฯ จนถึงปจจุบัน (วันที่ 7 มี.ค.54) จะไดรับผลตอบแทนประมาณ 2.26%
ภาพที่ 2 การเคลื่อนไหวของราคา CHINA ตั้งแตเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

ที่มา : SETSMART

ประโยชนจากการลงทุนในกองทุน CHINA ETF
1. เปนการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศไทยไปยังประเทศจีนไดโดยงาย
2. สามารถลงทุนในหุนชั้นนํา 300 หลักทรัพยจากตลาดหลักทรัพยเซินเจิ้น และตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮได
พรอมกัน
3. รูราคา สามารถซื้อขายได Real time เสมือนหุนตัวหนึ่ง ไมตองรอราคาปดสิ้นวันเหมือนกองทุนทั่วไป
4. ตนทุนการซื้อขายต่ําเมื่อเทียบกับการซื้อขายหุนรายตัว
5. ใชบริหารพอรตการลงทุน เพื่อลดความผันผวนของพอรตการลงทุนได
ขอควรคํานึงจากการลงทุนใน CHINA ETF
1. ความเสี่ยงจากประเทศจีน (Country Risk) เนื่องจากกองทุน CHINA ไปอางอิงผลตอบแทนของดัชนีที่มา
จากประเทศจีน อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในของประเทศจีนได เชน การเปลี่ยนแปลง
ผูบริหาร การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ
2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุน CHINA นี้นําเงินบาทไปลงทุนในกองทุนหลัก คือ
W.I.S.E – CSI300 China Tracker® ซึ่งเปนสกุลเงินดอลลารฮองกง และกองทุนหลักนี้ทําเงินดอลลารฮองกง
ไปลงทุนในตราสารทางการเงินที่ใหผลตอบแทนสัมพันธกับดัชนี CSI300 ที่อยูในประเทศจีนเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ ซึ่งกองทุน CHINA และกองทุนหลัก ไมไดปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ผูลงทุน
จึงอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราและเปลี่ยนได
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จากขอควรคํานึงจะเห็นไดวากองทุน CHINA ETF เหมาะกับผูลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงไดสูง และตองการ
กระจายการลงทุนนอกเหนือจากการลงทุนในประเทศไทย โดยผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมของกองทุนนี้ไดจาก
หนังสือชี้ชวนกองทุนจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งโดยรวมแลวการลงทุนใน CHINA
ETF ถือเปนทางเลือกการลงทุนในตางประเทศชองทางหนึ่งที่สะดวกและสามารถทําไดโดยงาย และเชื่อวาในอนาคตจะมี
ETF ที่อางอิงกับดัชนีจากประเทศอื่นๆ ออกมาใหเลือกลงทุนเพิ่มเติมอยางแนนอน
สํ า หรั บ นั ก ลงทุ น ที่ ส นใจความรู ด า นการลงทุ น สามารถศึ ก ษาหาความรู เ กี่ ย วกั บ การลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ได ที่
ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI) สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
www.tsi-thailand.org
******************************************************************
ติดตามบทความเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org
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