ศูนย์ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ตลาดทุน

เอกสารอ่ านประกอบสําหรั บผู้ทดสอบความรู้
สําหรับผู้สอบทีถือหนังสือพิมพ์ครัง ที 18 , 19 , 20 และใช้ ทดสอบตังแต่
 16 พฤศจิกายน 2557

9/17/2014

เนือ% หาสําหรั บผู้สอบที'ถือหนังสือพิมพ์ ครั ง% ที' 18 , 19 ,20
ที'จะสอบตัง% แต่ 16 พฤศจิกายน 2557

ยกเลิกข้ อความต่ อไปนี

บทที' 8 การบริหารกลุ่มหลักทรั พย์
หัวข้ อที'กระทบดังต่ อไปนี %
บบที 8 : การบริ หารกลุม่ หลักทรัพย์
หัวข้ อ : 8.1 ความรู้พื นฐานเกียวกับการลงทุนในกลุม่ หลักทรัพย์
ยกเลิกเนื อหาต่อไปนี 

8.1.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างอัตราผลตอบแทนที'ต้องการและความเสี'ยง
หากถือว่าผู้ลงทุนแต่ละรายเป็ นผู้ทีไม่ชอบความเสีย งหรื อเป็ นผู้หลีกหนีความเสีย ง (Risk Averse) การ
ลงทุนทีมีความเสียงมากขึ น ผู้ลงทุนย่อมต้ องการส่วนชดเชยความเสียงมากขึ น ทําให้ ระดับอัตราผลตอบแทนทีต้องการ
สูงขึ น อัตราผลตอบแทนและความเสีย งจึงมีความสัมพันธ์ ในลักษณะเปลียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน เช่น เป็ นเส้ นตรง
ในลักษณะทอดขึ น ตามรูปที 8-1 ต่อไปนี 
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รูปที' 8-1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างอัตราผลตอบแทนที'ต้องการกับความเสี'ยง

อัตราผลตอบแทนทีต้องการ
C
B
A

ส่วนชดเชย
ความเสีย ง
อัตราผลตอบแทนทีเป็ นตัวเงินที

Rf

ปราศจากความเสีย ง
ความเสีย ง

จากรู ปที 8-1 จะเห็นว่าแกนตังของกราฟ

จะเป็ นอัตราผลตอบแทนทีต้องการของนักลงทุน และแกนนอนแสดง
ระดับความเสีย งของหลักทรัพย์ ยิงหลักทรัพย์มีความเสีย งสูง ผู้ลงทุนจะต้ องการส่วนชดเชยความเสีย งมากขึ น ทําให้ อตั รา
ผลตอบแทนทีต้องการมีระดับสูงขึ น ดังนันหลั
 กทรัพย์ทีมีความเสียงสูงควรให้ อตั ราผลตอบแทนทีคาดไว้ ในระดับสูงจึงทํา
ให้ ผ้ ลู งทุนพอใจ โดยทีผ้ ลู งทุนแต่ละคนมีความพอใจในระดับอัตราผลตอบแทนและความเสียงทีแตกต่างกันไป กล่าวคือ
หากนักลงทุนเป็ นผู้ทีไม่ชอบความเสีย งนักลงทุนก็จะเลือกกลุม่ หลักทรัพย์ทีจะลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ทีมีความเสีย งตํา ในการ
จัดกลุม่ หลักทรัพย์เพือการลงทุน (Portfolio) ดังนันอั
 ตราผลตอบแทนทีนกั ลงทุนต้ องการก็จะอยู่ทีจุด A แต่หากนักลงทุน
เป็ นผู้ทีชอบความเสียง หลักทรัพย์ทีนกั ลงทุนจะเลือกเพือสร้ างกลุม่ สินทรัพย์ลงทุนก็จะเป็ นหลักทรัพย์ทีมีความเสียงสูง
ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนทีนกั ลงทุนต้ องการจะเลือ นไปอยู่ทีจุด C อย่างไรก็ตามหากนักลงทุนมีการเลือกหลักทรัพย์ทีจะ
ลงทุนแบบผสมผสานกันทังหลั
 กทรัพย์ทีมีความเสีย งตําและหลักทรัพย์ทีมีความเสีย งสูง ก็สามารถลดความเสีย งลงได้ โดย
นักลงทุนจะต้ องการอัตราผลตอบแทน ณ จุด B การกระจายการลงทุนดังกล่าวจะสามารถขจัดความเสียงส่วนทีเป็ นความ
เสีย งเฉพาะตัวของหลักทรัพย์นนได้
ั  ความเสีย งส่วนทียงั คงเหลืออยูข่ องกลุม่ หลักทรัพย์จะมีเพียงความเสียงทีเป็ นระบบซึง
มีคา่ เบต้ า (Beta) เป็ นตัวบ่งชี  การลงทุนในกลุม่ หลักทรัพย์นนั  นักลงทุนจะพยายามค้ นหากลุม่ หลักทรัพย์ทีให้ ผลตอบแทน
ทีสอดรับกับระดับความเสีย งทีนกั ลงทุนสามารถยอมรับได้
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8.1.2 กลุ่มหลักทรั พย์ และแนวคิดการกระจายสินทรั พย์ ลงทุน
กลุม่ หลักทรัพย์ (Portfolio) หมายถึง กลุม่ สินทรัพย์ทางการเงินทีนกั ลงทุนเข้ าไปลงทุน โดยมุ่งหวังผลตอบแทน
ทีสูงขึน ในอนาคต โดยปกติกลุ่มหลักทรั พย์จะประกอบไปด้ วยหลักทรั พย์ ทีแตกต่างกันตัง แต่ 2 หลักทรั พย์ ขึน ไป การ
กระจายเงินทุนไปลงทุนในหลักทรั พย์ ต่างชนิดกันเรี ยกว่า การกระจายสินทรัพย์ ลงทุน (Asset Allocation) ซึงเป็ น
กระบวนการที นัก ลงทุนจะตัดสิน ใจว่า จะกระจายเงิ นลงทุน ทีมี อยู่อย่า งจํ ากัดไปลงทุนในหลัก ทรั พ ย์ ป ระเภทใดบ้ า ง
หลักทรัพย์ทีอยูใ่ นประเภทเดียวกันมักถูกเรี ยกว่า เป็ นหลักทรัพย์ทีอยู่ใน Asset Class เดียวกัน โดยทีใน Asset Class จะ
ประกอบไปด้ วยหลักทรัพย์ทีมีคณ
ุ ลักษณะคล้ าย ๆ กัน เช่น หลักทรัพย์ในกลุม่ ตราสารหนี  (Debt Instruments) ซึงถือว่า
อยู่ใน Asset Class ประเภทหนึง ใน Asset Class ยังสามารถแยกออกได้ เป็ น Sub - Asset Class เช่น หลักทรัพย์ทีเป็ น
ตราสารหนี ยังสามารถแยกออกได้ เป็ น ตัวL เงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรื อหุ้นกู้ของภาคเอกชน เป็ นต้ น หลักทรัพย์ประเภท
ตราสารทุน (Equity Instruments) ก็ถือว่าเป็ นอีก Asset Class ประเภทหนึงทีสามารถแบ่งออกได้ เป็ น หุ้นสามัญ หุ้น
บุริมสิทธิ และ วอร์ แรนต์ของหุ้นสามัญ เป็ นต้ น หลักทรัพย์ในแต่ละ Asset Class หรื อ Sub - Asset Class จะมี
คุณลักษณะเฉพาะตัวทีแตกต่างกันไป ซึงจะก่อให้ เกิดความแตกต่างในด้ านอัตราผลตอบแทนและความเสียง นักลงทุน
สามารถเลือกนํ าหนักในการลงทุนได้ ตามความต้ องการของตนว่าต้ องการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใดบ้ างซึงนักลงทุน
แต่ละคนอาจมีการเลือกทีไม่เหมือนกัน ผลของการเลือกกระจายการลงทุนนี จะมีอิทธิพลต่อระดับอัตราผลตอบแทนและ
ความเสียงของกลุ่มหลักทรั พย์ ภายใต้ ข้อสมมติฐานทีว่านักลงทุนเป็ นผู้มีเหตุผล (Rational) โดยเชื อว่านักลงทุนจะ
พยายามค้ นหากลุ่มหลักทรั พย์ ทีมีประสิทธิ ภาพสูงทีสุด ซึงหมายถึงกลุ่มหลักทรั พย์ ทีมีคุณลักษณะสอดคล้ องกันกับ
ความชอบ (Preference) ของตน และจะต้ องเป็ นกลุ่มหลักทรั พย์ ทีให้ อัตราผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสียงที
ยอมรับได้ หรื อเป็ นกลุม่ หลักทรัพย์ทีมีความเสียงตําสุดบนระดับอัตราผลตอบแทนทีกําหนด ความรู้ เกียวกับการคํานวณ
อัตราผลตอบแทนและความเสีย งของกลุม่ หลักทรัพย์ และการค้ นหากลุม่ หลักทรัพย์ทีมีประสิทธิภาพจึงเป็ นความรู้ พื นฐาน
ในการทําความเข้ าใจเกียวกับการบริ หารกลุม่ หลักทรัพย์ซงึ จะกล่าวถึงในหัวข้ อ 8.2 ต่อไป

8.1.3 การเปลี'ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ลงทุนที'มีผลกระทบต่ อการกระจายสินทรั พย์ ลงทุน
การเปลีย นแปลงพฤติกรรมของนักลงทุนทีมีผลกระทบต่อการกระจายสินทรัพย์ในการลงทุนขึ นอยู่กบั ปั จจัยและ
ข้ อจํากัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การเปลีย นแปลงในความมัง คัง
ความต้ องการสภาพคล่อง
ระยะเวลาในการลงทุน
ข้ อกําหนดทางภาษี
กฎหมาย และข้ อกําหนดในการการลงทุน
ความต้ องการและข้ อจํากัดส่วนบุคคล
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การเปลียนแปลงในความมังคัง
ความมัง คัง (Wealth) หมายถึง สภาพฐานะของผู้ลงทุนซึง อาจวัดจากระดับรายได้ รายได้ สทุ ธิ หรื อการเพิมขึ น
ในสินทรัพย์ของนักลงทุน การทีความมัง คัง ของนักลงทุนมีการเปลียนแปลงจะมีผลต่อการกระจายสินทรัพย์ลงทุนได้ เช่น
คนที มีรายได้ สูงขึน อาจมีค วามต้ องการลงทุนในสินทรั พย์ ทางการเงิ น ทีมีอัตราผลตอบแทนสูงและความเสียงสูงขึน
เนืองจากมีกําลังซื อมากขึ น และอาจลงทุนในสินทรัพย์ทีมีสภาพคล่องสูงและความเสีย งน้ อยน้ อยลง ในขณะทีคนทีมีความ
มัง คัง น้ อยอาจเน้ นการลงทุนในหลักทรัพย์ทีให้ ผลตอบแทนทีแน่นอน มีความเสียงตํา มีสภาพคล่องสูงเพือให้ สามารถ
แลกเปลีย นเป็ นเงินสดสําหรับใช้ จ่ายในยามฉุกเฉินได้ เช่นการลงทุนในตราสารหนี ประเภทตัวL เงินคลังของรัฐบาล การฝาก
เงินกับธนาคารพาณิชย์ เป็ นต้ น

ความต้ องการสภาพคล่ อง
สินทรัพย์ ทีมีสภาพคล่อง คือ สินทรัพย์ทีสามารถเปลียนเป็ นเงินสดได้ เร็ ว ณ ราคาทีใกล้ เคียงกับราคาตลาด
โดยทัว ไปแล้ ว สินทรัพย์ทีมีสภาพคล่องสูงจะเป็ นหลักทรัพย์ทีมีความเป็ นมาตรฐาน กล่าวคือ สามารถกําหนดคุณภาพ
และขนาดต่อหน่วยได้ ชดั เจน นอกจากนี ต้ องเป็ นสินทรัพย์ทีอยูใ่ นความต้ องการของนักลงทุนจํานวนมาก ตัวอย่างเช่น ตัวL
เงินคลัง มีสภาพคล่องสูงกว่าอสังหาริ มทรัพย์
ความต้ องการสภาพคล่องมีความสําคัญต่อการวางแผนการลงทุนทังในระยะสั

น และระยะยาว แม้ ว่า
นัก
ลงทุน ระยะยาวมักจะลงทุนในสินทรั พ ย์ ที มีส ภาพคล่อ งตํ าแต่ใ ห้ ผ ลตอบแทนในระยะยาวทีสูง ก็ ต้ องมีก ารลงทุน ใน
สินทรัพย์ทีมีสภาพคล่องสูงไว้ สว่ นหนึง เพือรองรับค่าใช้ จ่ายในต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึ นโดยไม่คาดคิด

ระยะเวลาในการลงทุน
การตัดสินใจวางแผนการลงทุนในระยะสันหรื
 อระยะยาว มีความสัมพันธ์ อย่างใกล้ ชิดกับความต้ องการสภาพ
คล่องและความสามารถในการยอมรับความเสียงของนักลงทุน โดยทีนกั ลงทุนระยะยาวจะมีความต้ องการสภาพคล่อง
ของสินทรั พย์ ทีลงทุนตํา แต่ขณะเดียวกันก็ ต้องเผชิ ญกับความเสียงทีสูง เนืองจากการถือครองสินทรั พย์ ในระยะยาว
สามารถคาดการณ์โอกาสทีราคาของสินทรัพย์อาจจะเพิมขึ นหรื อลดลงได้ ได้ ยากกว่าการถือครองสินทรัพย์ในระยะสัน
ในขณะทีนกั ลงทุนในระยะสันจะลงทุ

นในสินทรั พย์ทีมีสภาพคล่องสูง จึงทําให้ นักลงทุนในระยะสันเผชิ
 ญกับ
ความเสีย งของการเปลีย นแปลงในราคาสินทรัพย์น้อยกว่านักลงทุนในระยะยาว
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ปั จจัยทางด้ านภาษี
ความแตกต่างในการคํานวณภาษี ของผลตอบแทนทีได้ จากการลงทุน เป็ นอีกปั จจัยหนึงในการกําหนดแผนการ
ลงทุนของนักลงทุน เช่น การลงทุนในกองทุนรวมบางประเภทจะได้ รับสิทธิพิเศษทางด้ านภาษี ทําให้ นกั ลงทุนสนใจทีจะ
ลงทุนในกองทุนรวมเพือทีจะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
นอกจากนี ในการลงทุน นักลงทุนจะต้ องคํานึงถึงค่าใช้ จ่ายภาษี ทีจะเกิดขึ นกับผลตอบแทนจากการลงทุนด้ วย
เช่น ผลตอบแทนทีอยู่ในรู ปเงินปั นผลจะถูกนํามาคิดภาษี เงินได้ แต่ผลตอบแทนทีอยู่ในรู ปกําไรจากการขายหลักทรัพย์
ประเภทหุ้นสามัญทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯจะได้ รับการยกเว้ นภาษี ทําให้ นกั ลงทุนทีมีฐานรายได้ ในการคํานวณ
ภาษี ทีสงู จะลงทุนในหุ้นทีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯทีมีสภาพคล่องในการซื อขายสูง แต่ให้ เงินปั นผลตํา
เนืองจากนักลงทุนต้ องการทีจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนทีอยู่ในรู ปของกําไรจากการขายซึงได้ รับการยกเว้ นภาษี
มากกว่าการได้ รับผลตอบแทนเป็ นเงินปั นผลซึง ไม่ได้ รับการยกเว้ นภาษี

ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายทีเ กียวข้ องกับการลงทุน
ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายทีเกียวข้ องกับการลงทุน เป็ นปั จจัยทีกําหนดกลยุทธ์ การลงทุนของนักลงทุน
บุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน ทําให้ นกั ลงทุนไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์บางประเภท หรื อไม่สามารถจัดการความ
เสีย งในการลงทุนได้ อย่างเต็มที อย่างเช่น กฎหมายกําหนดให้ กองทุนรวมไม่สามารถถือครองทรัพย์สินใกล้ เคียงเงินสดใน
แต่ละรอบปี บัญชี ได้ เกิ นกว่าร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวม ทําให้ ในช่วงทีตลาดทุนมีเหตุวิกฤต
กองทุนรวมจะไม่สามารถลดความเสีย งโดยการขายหลักทรัพย์หรื อสินทรัพย์เสีย งทีลงทุนไว้ ทงหมด
ั
และให้ เหลือเงินลงทุน
เฉพาะในสินทรัพย์ใกล้ เคียงเงินสดได้ หรื อในกรณีของการกําหนดมูลค่าการซื อขันตํ
 าของนักลงทุนบุคคลธรรมดาในการซื อ
ตัวL แลกเงินของธนาคารพาณิชย์ซงึ ในบางครัง มีการกําหนดว่าจะต้ องไม่ตํากว่า10 ล้ านบาท ทําให้ นกั ลงทุนทีมีเงินทุนตําไม่
สามารถทําการลงทุนได้ เป็ นต้ น

ความต้ องการและข้ อจํากัดส่ วนบุคคล
ความต้ องการและข้ อจํากัดของนักลงทุนแต่ละคนจะทําให้ นักลงทุนบางคนเลือกทีจะลงทุนในลักษณะทีแตกต่าง
กัน เช่น นักลงทุนบางคนจะไม่ลงทุนในหุ้นของบริ ษัททีมีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทีทําลายสิงแวดล้ อม แม้ ว่ากิจการ
เหล่านันจะให้

ผลตอบแทนทีสงู นักลงทุนบางคนมีข้อจํากัดด้ านเวลาในการบริ หารการลงทุนของตนเอง หรื อ
นัก
ลงทุนทีมีข้อจํากัดด้ านความรู้ในการลงทุนก็จะเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวม เป็ นต้ น
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8.2 การตัดสิ นใจจัดสรรเงิ นลงทุน
ส่วนชดเชยความเสียงเป็ นปั จจัยหนึงทีเป็ นตัวกําหนดระดับอัตราผลตอบแทนทีผ้ ลู งทุนต้ องการ โดยการบริ หาร
การลงทุนมักจะมุง่ เน้ นทีการบริ หารความเสียงเป็ นสําคัญ วิธีหนึงในการบริ หารความเสียงได้ แก่ การจัดสรรเงินลงทุน อัน
เป็ นกระบวนการตัดสินใจกระจายเงินลงทุนเพือลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ทีได้ คดั เลือกมาแล้ วโดยการวิเคราะห์
และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ เพือมุง่ หวังทีจะลดความเสีย งและ/หรื อเพิมผลตอบแทนของกลุม่ หลักทรัพย์
การตัดสินใจของผู้ลงทุนแต่ละรายหรื อแต่ละสถาบันในการจัดสรรเงินลงทุนย่อมขึ นกับวัตถุประสงค์การลงทุน
ของผู้ลงทุนรายนัน ๆ ซึงอาจแตกต่างกันตามอายุ สถานะทางการเงิน ระยะเวลาของแผนการใช้ จ่ายเงิน และลักษณะ
ความกลัวความเสีย งของผู้ลงทุนแต่ละราย
หัวข้ อนี เริ มด้ วยการทําความเข้ าใจในวงจรชีวิตของผู้ลงทุน เพือนําไปสูค่ วามเข้ าใจในเป้าหมายการลงทุนที
แตกต่างกันในการลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละราย ต่อจากนันจะอธิ

บายถึงภาพรวมของกระบวนการบริ หารกลุม่ หลักทรัพย์ซึง
มีกระบวนการจัดสรรเงินลงทุนเป็ นขันตอนสํ

าคัญ อันจะนําไปสู่เนื อหาเรื องการบริ หารกลุ่มหลักทรัพย์และทฤษฎีกลุ่ม
หลักทรัพย์ในหัวข้ อต่อ ๆ ไป

8.2.1 วงจรชี วิตของผู้ลงทุน
เป็ นทีเชือกันว่า บุคคลทัว ไปจะพยายามดํารงรักษารู ปแบบการบริ โภคทีดีทีสดุ และคงเส้ นคงวาทีสดุ เท่าทีเขาจะ
ทําได้ ในขณะทีรายได้ ปัจจุบนั ยังอยู่ในระดับตําและคาดการณ์ ว่าในอนาคตจะมีรายได้ สงู ขึ น เพือรักษามาตรฐานการ
ดํารงชีวิตในระดับทีต้องการ เขาจะกู้ยืมเงินมาเพือจับจ่ายใช้ สอยและทยอยจ่ายหนี คืนเมือมีรายได้ สงู ขึ น พร้ อมกับการ
สะสมเงินออมและลงทุนเพือใช้ จ่ายในช่วงเกษี ยณอายุ
แนวคิดทีวา่ บุคคลทัว ไปมีระดับรายได้ เปลีย นแปลงตามช่วงชีวิต และต้ องการทําให้ การจับจ่ายใช้ สอยมีระดับคง
เส้ นคงวา มีรากฐานจากข้ อสมมติฐานเรื องวงจรชีวิตของการบริ โภค (Life - Cycle Hypothesis of Consumption) ซึง
ระบุวา่ การออมหรื อการลงทุนของบุคคลมิได้ ถกู กําหนดโดยระดับรายได้ ของเขาเพียงประการเดียว หากแต่ยงั ถูกกําหนด
ด้ วยความมัง คัง สุทธิทีเขาต้ องการ อัตราการเพิมขึ นของรายได้ ทีคาดไว้ และอายุของบุคคลนัน

8.2.2 กระบวนการบริ หารการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์
การบริ หารกลุม่ หลักทรัพย์เป็ นกระบวนการจัดสรรเงินลงทุน เพือลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง
ๆ ทีได้ คดั เลือกมาแล้ วโดยการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ ตามนโยบายการลงทุนของผู้ลงทุนแต่
ละคนหรื อแต่ละสถาบัน และสอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน และการเมือง ทังนี
  กระบวนการ
บริ หารกลุ่ม หลักทรั พ ย์ เ ป็ นกระบวนการที ต่อเนื องไปโดยตลอด ตามรู ป ที 8-2 แสดงแต่ล ะขัน ตอนของ
กระบวนการบริ หารการลงทุนในกลุม่ หลักทรัพย์ ในลักษณะทีมีการดําเนินงานโดยต่อเนือง
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รู ปที' 8-2 กระบวนการบริ หารการลงทุนในหลักทรั พย์
1. การทําความรู้ จักลูกค้ า
 ระบุเป้าหมายการลงทุนและข้ อจํากัดการลงทุนของผู้ลงทุน
 ทําความเข้ าใจสภาวะตลาดทุนและความเสียงจากการลงทุน

2. เข้ าใจสภาพแวดล้ อม
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทังทางเศรษฐกิ

จ สังคม การเมืองระยะสัน ระยะปานกลาง
และระยะยาวเพือสร้ างกลุม่ หลักทรัพย์ทีเหมาะสม

3. สร้ างกลุ่มหลักทรั พย์
เป็ นกลุม่ หลักทรัพย์ทีมีระดับความเสียงตําทีสดุ ณ ระดับอัตราผลตอบแทนทีผ้ ู
ลงทุนต้ องการ หรื อมีอตั ราผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับความเสียงทีผ้ ลู งทุนรับได้

4. ติดตามผล
ติดตามความต้ องการของผู้ลงทุน สภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน และการเมือง
เพือประเมินผลการดําเนินงานของกลุม่ หลักทรัพย์ทีลงทุน

การทําความรู้ จกั ลูกค้ า เป็ นขันตอนแรกของการสร้

างกลุ่มหลักทรัพย์ ผู้บริ หารกลุ่มหลักทรัพย์ต้องมีข้อมูล
เกียวกับลูกค้ า หรื อผู้ต้องการวางแผนการลงทุนอย่างเพียงพอ ตลอดจนความต้ องการพิเศษหรื อข้ อจํากัด
ในการลงทุนซึงผู้บริ หารกลุ่มหลักทรัพย์จําเป็ นต้ องทราบข้ อมูลต่าง ๆ เหล่านี  เพือนําข้ อมูลเหล่านี ไปใช้ ใน
การวางแนวทางในการลงทุน และกําหนดวัตถุประสงค์ ตลอดจนกลยุทธ์ ในการลงทุนทีสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของลูกค้ า
ขันที
 สอง เข้ าใจสภาพแวดล้ อม ผู้บริ หารกลุ่มหลักทรัพย์ต้องวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทีแวดล้ อมการ
ลงทุนทังเรื
  องเศรษฐกิจในระดับมหภาคและจุลภาค ตลอดจนภาวะทางการเมืองและสังคม ทีอาจส่งผลต่อ
การลงทุนได้ การเข้ าใจถึงสภาพแวดล้ อมจะทําให้ ผ้ บู ริ หารกลุม่ หลักทรัพย์สามารถประเมินความเสียงทีอาจ
เกิดขึ น รวมถึงอัตราผลตอบแทนทีจะได้ รับจากการลงทุน
ขันที
 สาม เมือผู้บริ หารกลุ่มหลักทรัพย์ได้ ทําความรู้ จกั กับลูกค้ าและเข้ าใจถึงสภาพแวดล้ อมแล้ ว ก็
จะนําข้ อมูลทีได้ ไปใช้ ในการกําหนดสัดส่วนการลงทุนในกลุม่ หลักทรัพย์และเลือกหลักทรัพย์ทีจะลงทุน โดย
การสร้ างกลุม่ หลักทรัพย์ดงั กล่าวมีขนตอน
ั
ดังนี 
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- จัดสรรเงินลงทุนทีจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี  ตราสาร
อนุพนั ธ์ และตราสารในตลาดเงิน เป็ นต้ น
- เลื อกหลักทรั พย์ ทีจะลงทุน โดยมี การกํ าหนดสัดส่วนการลงทุนทีเหมาะสม เช่น จัดสรรเงิ น
ลงทุนในตราสารทุน และเลือกหลักทรัพย์คือ หุ้น A หุ้น B หุ้น C เป็ นต้ น
- ดําเนินการซื อหรื อขายหลักทรัพย์ตามทีได้ คดั เลือกไว้ ตามช่วงเวลาการลงทุนทีเหมาะสม (การ
หาช่วงเวลาการลงทุนทีเหมาะสมอาจใช้ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิคเข้ าช่วยได้ )
ขันที
 สี การติดตามผล ผู้บริ หารกลุ่มหลักทรั พย์ จําเป็ นต้ องมีการติดตามผลการลงทุนทีเกิดขึน เพือทีจะนํา
ผลลัพธ์ ทีเกิ ดขึน ไปใช้ เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ เช่น กองทุนรวมทีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนจะ
เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ซึง ถือเป็ นตัวแทนของกลุม่ หลักทรัพย์ตลาด เป็ นต้ น การติดตามผล
การลงทุนจะทําให้ ผ้ บู ริ หารกลุม่ หลักทรัพย์ทราบถึงการเปลียนแปลงของผลการดําเนินงานของกลุม่ หลักทรัพย์ว่าเป็ นไป
ตามทีได้ ตงเป
ั  ้ าหมายไว้ หรื อไม่ การติดตามผลทําให้ ผ้ บู ริ หารกลุม่ หลักทรัพย์สามารถปรับเปลีย นการลงทุน (Rebalancing
the Portfolio) ได้ ตามความเหมาะสม

8.2.3 ความจําเป็ นในการกําหนดนโยบายการลงทุน
ในขันตอนแรกของกระบวนการบริ

หารการลงทุนซึงได้ แก่การกําหนดนโยบายลงทุนนัน เป็ นขันตอนที


จําเป็ นเพือให้ การจัดสรรเงินลงทุนสอดคล้ องกับความจําเป็ นของผู้ลงทุนตามข้ อจํากัดทีมีอยู่ เป้าหมายทีก ําหนดจะต้ อง
ชัด เจน ไม่ ว่า จะเป็ นเป้ าหมายที เ กี ย วกับ เงิ น ต้ น ที ล งทุน เป้ าหมายด้ า นรายได้ และเป้ าหมายด้ า นรู ป แบบของ
ผลตอบแทน การที
ผู้ลงทุนจะเข้ าใจและมีความชัดเจนในเป้าหมายทีกําหนด ผู้ลงทุนควรเข้ าใจถึงทัศนคติของ
ตนเองทีมีตอ่ ความเสีย ง นัน คือจะยอมรับระดับของความเสีย งจากการลงทุนได้ เพียงใด ฐานะการเงินของเขาดีพอทีจะ
รับสภาพความเสียงได้ ถึงระดับใด รวมทังการเข้

าใจในสภาวะตลาดการเงินและสภาวะความเสียงจากการลงทุนใน
ตลาดการเงิน
นอกจากนัน การกําหนดนโยบายการลงทุนยังช่วยให้ ผ้ บู ริ หารกลุม่ หลักทรัพย์สามารถวางแนวทางใน
การวัด ผลการดํ า เนิ น งานของกลุ่ม หลัก ทรั พ ย์ ว่า สอดคล้ อ งกับ นโยบายการลงทุน ที กํ า หนดไว้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด
โดยทัว ไปแล้ ววิธีวดั ผลการดําเนินงานตามแนวคิดต่าง ๆ จะพยายามหาวิธีการวัดผลตอบแทนของกลุม่ หลักทรัพย์ที
ปรับด้ วยค่าความเสียงแล้ ว (Risk - Adjusted Return) ตลอดจนการวัดช่วงจังหวะการลงทุนทีเหมาะสม เมือวัดผล
การดําเนินงานแล้ ว ต้ องนํามาเทียบกับผลการดําเนินงานมาตรฐานหรื อตัวเทียบค่า (Benchmark) ซึง อาจเป็ นผลการ
ดําเนินงานของตลาดโดยใช้ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ เป็ นฐานการคํานวณ แล้ วจึงหาสาเหตุความแตกต่างของผลการ
ดําเนินงานของกลุม่ หลักทรัพย์ เพือนําผลทีได้ มาปรับเปลีย นแนวทางการลงทุนต่อไป
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8.2.4 ข้ อมูลทีใ ช้ เพือ การกําหนดนโยบายลงทุน
ของ

ในการกําหนดนโยบายการลงทุน ผู้เขียน หรื อผู้กําหนดนโยบายต้ องพยายามระบุเป้าหมายและข้ อจํากัด
ผู้ลงทุนมาให้ ครบถ้ วนทีสดุ เท่าทีจะทําได้ การลงทุนอาจมีวตั ถุประสงค์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น


วัตถุประสงค์ด้านผลตอบแทน
เพือสนองตอบต่อความจําเป็ นในระยะเวลาอันใกล้ และระยะเวลายาวนานของผู้ลงทุน กลยุทธ์ การ
ลงทุนเพือตอบสนองความจําเป็ นในระยะเวลาอันใกล้ อาจเป็ นการลงทุนทีให้ ผลตอบแทนสูงในช่วง
สัน ๆ ซึง ผู้ลงทุนต้ องพร้ อมทีจะเผชิญความเสีย งทีสงู ด้ วย ส่วนกลยุทธ์ การลงทุนเพือตอบสนองความ
จําเป็ นในระยะยาว ควรเป็ นการลงทุนทีมีความมัน คงสูง
 การกํ า หนดเป้ าหมายด้ า นผลตอบแทน ผู้ ล งทุ น ควรพิ จ ารณาในรู ป ผลตอบแทนรวมหลัง ภาษี
ผลตอบแทนรวมดัง กล่าวได้ แ ก่ ผลตอบแทนทัง ในรู ป กํ าไรจากการที ร าคาขายหลักทรั พ ย์ สูง ขึน
ผลตอบแทนประจํางวด และการนํากระแสเงินได้ ไปลงทุนต่อ พร้ อมกับการกําหนดวัตถุประสงค์ด้าน
ผลตอบแทนซึง จะต้ องมีการกําหนดระดับความสูญเสียทีมากทีสดุ ทีผ้ ลู งทุนจะรับได้ เช่น
1. การดํารงรักษาเงินต้ นทีลงทุนไปมิให้ สญ
ู หายหรื อเสือมค่า จะนําไปสูก่ ลยุทธ์ การลงทุนทีมีความ
เสีย งค่อนข้ างตํา
2. การเพิมค่าเงินต้ นทีลงทุนไปให้ สงู ขึ น จะนําไปสูก่ ลยุทธ์การลงทุนในเชิงรุ ก เพือให้ มีกําไรทีแท้ จริ ง
จากการเพิมขึ นของราคาขายหลักทรัพย์ แต่ก็จะทําให้ มีความเสีย งเพิมขึ นด้ วย
3. ความต้ องการรายได้ ในลักษณะทีสมําเสมอในแต่ละช่วงเวลา จะนําไปสู่กลยุทธ์ การลงทุนทีให้
ผลตอบแทนในลักษณะผลตอบแทนประจํางวด เช่น ดอกเบี ย เงินปั นผล
 ทางด้ านข้ อจํากัดนัน
 ผู้ลงทุนอาจมีเงือนไขหรื อข้ อจํากัดในการลงทุนต่าง ๆ เช่น


1. ความต้ องการสภาพคล่องจะนําไปสูก่ ลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์ทีมีสภาพคล่องสูงและเป็ นที
ต้ องการของตลาด
2. ระยะเวลาการลงทุน จะนําไปสูก่ ลยุทธ์ การลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสันหรื
 อระยะยาว และช่วง
จังหวะเวลาการซื อขายทีเหมาะสม
3. ปั จจัยด้ านภาษี จะนําไปสูก่ ลยุทธ์ การลงทุนทีทําให้ ผลตอบแทนทีคํานวณหลังภาษี แล้ วอยู่ในระดับ
สูงสุด
4. ข้ อจํากัดด้ านกฎระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิงผู้ลงทุนสถาบันซึง มีข้อกําหนดหรื อกฎหมายต่าง ๆ กํากับ
ดูแลการลงทุนไว้ ซึง จะนําไปสูก่ ลยุทธ์การลงทุนทีสอดคล้ องกับกฎดังกล่าว
5. ความจําเป็ นและความพอใจเฉพาะบุคคล จะกําหนดทางเลือกการลงทุนและประเภทหลักทรัพย์
เอาไว้ อย่างเฉพาะเจาะจง และไม่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ บางชนิดตามความพอใจของ
ตนเอง ดังนันกลยุ

ทธ์การลงทุนของบุคคลทีแม้ จะอยูใ่ นช่วงอายุเดียวกัน มีสถานะทางครอบครัว
ทางสังคม และเศรษฐกิจคล้ ายคลึงกัน ก็อาจกําหนดนโยบายการลงทุนทีแตกต่างกันได้
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ในการกํ าหนดวัตถุประสงค์ ของผู้ลงทุนทีเป็ นสถาบัน เช่น กองทุนต่าง ๆ ทีระดมเงิ นออมจากค่าจ้ างหรื อ
เงินเดือนของสมาชิก (เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ) บริ ษัทประกันชีวิต ธนาคารพาณิชย์
และกองทุนรวม ผู้ลงทุนจะต้ องคํานึงถึงลักษณะทางธุรกิจของสถาบันเหล่านัน เช่น
กองทุนทีระดมเงินออมจากค่าจ้ างหรื อเงินเดือนของสมาชิก มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนทีให้ ผลตอบแทน
ปั จจุบนั ส่วนหนึง เพือจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล และจ่ายเงินเป็ นก้ อนเมือสมาชิกออกจากงาน
• บริ ษัทประกันชีวิตมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนทีให้ ผลตอบแทนทีสงู กว่าต้ นทุนค่านายหน้ าและต้ นทุนการ
ดําเนินงาน โดยมีช่วงจังหวะการเข้ ามาของรายได้ สอดคล้ องกับการจ่ายผลประโยชน์ให้ ผ้ ถู ือกรมธรรม์
• ธนาคารพาณิชย์มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนทีให้ ผลตอบแทนสูงกว่าต้ นทุนดอกเบี ยเงินฝากทีระดมมา
• กองทุนรวมมีวต
ั ถุประสงค์ในการลงทุนทีให้ ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลียของตลาดและตัวชีว ดั ทีนํามา
เปรี ยบเทียบ (Benchmark)
•

8.2.5 ความสําคัญของการจัดสรรเงินลงทุน
ในขันตอนแรกของของกระบวนการบริ

หารการลงทุนในกลุม่ หลักทรัพย์ ซึงได้ แก่การกําหนดนโยบายการ
ลงทุนนัน ผู้ลงทุนต้ องระบุเป้าหมายการลงทุนและข้ อจํากัดการลงทุน เพือให้ ทราบแนวทางคร่ าว ๆ ว่า การลงทุนใน
รูปแบบใดบ้ างทีผ้ ลู งทุนควรจะสนใจลงทุน และควรจัดสรรเงินลงทุนในการลงทุนแต่ละประเภทในอัตราส่วนตําสุดถึง
สูง สุด ประมาณเท่า ใด ทัง นี แ หล่ง ที ม าของอัต ราผลตอบแทนจากการลงทุน ในกลุ่ม หลัก ทรั พ ย์ ส่ว นใหญ่ ม าจาก
ความสามารถในการจัดสรรเงินลงทุนตามประเภทของหลักทรัพย์ มากกว่าทีจะมาจากการคัดเลือกว่าเป็ นหลักทรัพย์
ของบริ ษัทใด
การจัดสรรเงินลงทุนมีความสําคัญใน 2 ประเด็นหลัก คือ ความเหมาะสม (Suitability) และความพึงพอใจ
สูงสุด (Optimality) ในประเด็นของความเหมาะสมนัน ผู้ลงทุนเฉพาะรายย่อมต้ องการวิธีการจัดสรรเงินลงทุนแต่ละแบบ
ทีแตกต่างกันตามเป้าหมายและข้ อจํากัดในการลงทุนของตน ส่วนในประเด็นของความพึงพอใจสูงสุดนัน ผู้ลงทุนจะสร้ าง
กลุม่ หลักทรัพย์ทีให้ อตั ราผลตอบแทนทีคาดไว้ สงู ทีสดุ ณ ระดับความเสียงหนึง หรื อกลุม่ หลักทรัพย์ทีมีความเสียงตําทีสดุ
ณ ระดับอัตราผลตอบแทนหนึง หรื อทีเรี ยกว่า กลุม่ หลักทรัพย์ทีมีประสิทธิภาพทีสดุ ผู้ลงทุนแต่ละรายย่อมตัดสินใจเลือก
กลุม่ หลักทรัพย์ทีเหมาะสมทีสดุ กับความพอใจของตนในระดับอัตราผลตอบแทนและความเสีย งทีเขาจะยอมรับได้
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