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เกร็ดความรู : กลยุทธการเปลี่ยนแปลงของเสนอัตราผลตอบแทน (Yield Curve Strategies) 
การเปลี่ยนแปลงของรูปรางของเสนอัตราผลตอบแทนจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจปรับโครงสรางของ

ตราสารหนี้ในกลุมสินทรัพยลงทุนในตราสารหนี้ เนื่องจากตราสารหนี้แตละตัวมีอายุคงเหลือไมเทากัน ดังนั้นการ
เปลี่ยนแปลงรูปรางของเสนอัตราผลตอบแทนจะสงผลกระทบตอตราสารหนี้ในอัตราที่ไมเทากัน และเนื่องจากกลุม
สินทรัพยลงทุนจะประกอบดวยตราสารหนี้ท่ีมีอายุคงเหลือตาง ๆ  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของเสนอัตราผลตอบแทน
จะสงผลกระทบตอมูลคาของตราสารหนี้แตละตัวและมูลคาของกลุมสินทรัพยลงทุน  กลยุทธการบริหารกลุม
สินทรัพยลงทุนโดยอาศัยการคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลงของเสนอัตราผลตอบแทนนี้จะใชความสัมพันธของ
รูปรางเสนอัตราผลตอบแทนและโครงสรางของกลุมสินทรัพยลงทุนเปนหลักในการบริหาร กลาวโดยสรุปคือ กลุม
สินทรัพยลงทุน 2 กลุมท่ีมี duration ของกลุมสินทรัพยลงทุนเทากัน อาจใหผลตอบแทนโดยรวมไมเทากันก็ได
ข้ึนกับลักษณะของโครงสรางการจัดพอรตและลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปรางของเสนอัตราผลตอบแทน 

ดังไดกลาวมาแลว การจัดโครงสรางของกลุมสินทรัพยลงทุนในตราสารหนี้อาจแบงไดเปน 3 ประเภทใหญ
คือ โครงสรางแบบ Barbell แบบ Bullet และแบบ Ladder ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงของรูปรางของเสนอัตรา
ผลตอบแทนจะสงผลกระทบตอโครงสรางทั้ง 3 แบบ ท่ีไมเทากัน ระดับของผลกระทบจะขึ้นกับวาเสนอัตรา
ผลตอบแทนจะ แ เปนแบบขนาน (pararell shift) แบบชันขึ้น (Steepening) หรือลาดลง (Flatten) และขึ้นกับความ
มากหรือนอยของการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนอีกดวย 

 ในกรณีท่ีเสนอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงแบบขนานนั้นผลตอบแทนจากกลุมสินทรัพยลงทุนที่มีการ
จัดโครงสรางแบบ Bullet จะมากกวาผลตอบแทนจากการจัดโครงสรางแบบ Barbell เฉพาะกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลง
ไมมาก  เชน  อัตราผลตอบแทนปรับตัวข้ึนหรือลงในชวง -1.00% ถึง +1.00% ถาการเปลี่ยนแปลงมากกวานั้นการจัด
โครงสรางแบบ Barbell จะใหผลตอบแทนที่สูงกวา  

 ผลของการเปลี่ยนแปลงเสนอัตราผลตอบแทนแบบชันขึ้นจะคลาย ๆ กัน แตโครงสรางแบบ Bullet จะให
ผลตอบแทนที่ดีกวาแบบ Barbell โดยรวม แตในกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงเปนแบบชันนอยลงนั้น  การจัดโครงสราง 
Barbell จะใหผลตอบแทนที่ดีกวาการจัดโครงสรางแบบ Bullet ในทุกชวงของการเปลี่ยนแปลง 

สาเหตุท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะวาแมวาพอรตการลงทุนจะมีดูเรชั่นที่เทากันแตการจัดพอรตแบบ barbell นั้นจะ
สงผลใหคอนเวกซิตี้ของพอรตสูงกวาการจัดพอรตแบบ bullet  และเราก็ทราบวาคอนเวกซิตี้จะชวยเรงกําไรใหมาก
ข้ึนและในกรณีกลับกันจะชวยชะลอการขาดทุนหากอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง อยางไรก็ตามผลที่ไดจะเปน
จริงในกรณีท่ีพอรตการลงทุนทั้งสองมีคาดูเรชั่นที่เทากัน เพราะคาคอนเวกซิตี้นี้จะแปรผันไปตามคาดูเรชั่นนั่นเอง 

ดังนั้นถานักลงทุนคาดวา ธนาคารกลางสหรัฐฯจะทําการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและจะสงผลกระทบตอ
สถานการเศรษฐกิจของไทยทําใหอัตราผลตอบแทนระยะกลางและยาวมีการปรับตัวลงมากกวาอัตราผลตอบแทน
ระยะสั้น ทําใหเสนอัตราผลตอบแทนมีลักษณะที่ชันนอยลง นักลงทุนควรขยายดูเรชั่นและจัดพอรตการลงทุนแบบ 
bullet เพื่ออาศัยความไดเปรียบของทั้งดูเรชั่นและคอนเวกซิตี้ในการชวยเรงใหผลตอบแทนจากพอรตของเราสูงข้ึน 

ความสําคัญรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงรูปรางของเสนอัตราผลตอบแทนและขนาดของการเปลี่ยนแปลง  
จะสงผลกระทบตอผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้และรูปแบบของการจัดโครงสรางของกลุมสินทรัพย
ลงทุนในตราสารหนี้  ดังนั้นผูบริหารกองทุนควรใหความสําคัญตอการคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปรางของ
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เสนอัตราผลตอบแทนซึ่งสามารถวัดไดจากความชันในชวงตางๆของเสน yield curve นอกเหนือจากการคาดการณ
ขนาดของการเปลี่ยนแปลงระดับของอัตราดอกเบี้ยเพียงอยางเดียว และการจัดโครงสรางของกลุมสินทรัพยลงทุนก็
ยังเปนปจจัยท่ีสําคัญอีกประการตอผลตอบแทนที่คาดวาจะได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


