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 ในป 2554 ที่ผานมา อาจจะถือไดวาเปนอีกหนึ่งปที่คอนขางหนักหนาสาหัสสําหรับนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับนัก

ลงทุนในประเทศไทยครับ เนื่องจากตองเผชิญกับแรงกดดันทั้งจากปจจัยภายใน ไมวาจะเปนเรื่องของสถานการณความวุนวายทางการเมือง 

และปญหาอุทกภัยชวงปลายปที่สรางความเสียหายมากที่สุดในรอบ 50 ปแลว ยังตองพบกับแรงกดดันจากภายนอก ทั้งในเรื่องของวิกฤติหนี้

สาธารณะของกลุมสหภาพยุโรป และความออนแอทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอเนื่องเปนลูกโซไปยังประเทศ

อื่นๆ รวมถึงประเทศไทยอยางหลีกเล่ียงไมไดครับ   ทั้งนี้ เราอาจแบงทางเลือกของการลงทุนที่คอนขางเปนที่คุนเคยสําหรับนักลงทุนไทยใน

ปจจุบัน ไดเปน 4 ชองทางคือ (1) การลงทุนในหุนสามัญ   (2) การลงทุนในตราสารหนี้   (3) การลงทุนในทองคํา และ (4) การลงทุนในน้ํามัน   

โดยการลงทุนในทางเลือกที่ 1 – 3 ถือเปนทางเลือกที่นักลงทุนสวนใหญคุนเคยเปนอยางดีอยูแลว   สวนการลงทุนในทางเลือกที่ 4 หรือการ

ซื้อขาย “สัญญาซื้อขายน้ํามันดิบลวงหนา ” (โดยอางอิงกับราคาน้ํามันดิบ Brent Crude) ที่เพ่ิงเริ่มตนในเดือนตุลาคม ป 2554 ที่ผานมา ก็

ไดรับความสนใจจากนักลงทุนไทยเปนอยางดีเชนกัน   ดังนั้นเราจะลองมาวิเคราะหกันดูวาในชวง 1 ปที่ผานมา การลงทุนในแตละชองทาง

นั้น ใหผลตอบแทนกับนักลงทุนอยางไรบางครับ 

 

เริ่มจากการลงทุนในตลาดหุน ซึ่งถือเปนชองทางที่นักลงทุนไทย

มีความคุนเคยมากที่สุด   จากขอมูลที่เกิดขึ้นในชวง 1 ปที่ผาน

มาทําใหเราสรุปไดวา หากนักลงทุนซื้อหุน ณ ตอนตนป 2554 

และถือเอาไวจนกระทั่งส้ินป 2554   นักลงทุนจะไดรับ

ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย (รวมเงินปนผลแลว) อยูที่ประมาณ 

3.7%   แตทั้งนี้ เนื่องจากโดยธรรมชาติของราคาหุนสามัญที่จะ

เคล่ือนไหวตามขาวและสถานการณที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นๆ   

จึงมีผลทําใหผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลามีความแตก 

ตางกันคอนขางมาก   โดยเราพบวาหากนักลงทุนซื้อหุน ณ ตอนตนป 2554 และขายในชวงเดือนกรฏาคม จะไดรับกําไรถึง 12 %   ในทาง

กลับกัน หากนักลงทุนถือหุนตออีก 2 เดือนและขายออกไปในเดือนกันยายน จะมีผลขาดทุนกวา 8 % เลยทีเดียว   ซึ่งตัวเลขของผลตอบแทน

เฉล่ียที่ประมาณ 3.7% อาจถือไดวาการลงทุนในหุนสามัญทําใหความมั่งคั่งของนักลงทุนมีคาลดลง เนื่องจากอัตราเงินเฟอเฉล่ียทั้งป 2554 

อยูที่ประมาณ 3.8% หรืออยูสูงกวาผลตอบแทนเฉล่ียที่ไดรับจากการลงทุนในตลาดหุนครับ 

 

ถัดมาเปนการลงทุนในตราสารหนี้ ที่อาจจะดูหางไกลและไม

เปนที่คุนเคยสําหรับการเขาไปลงทุนดวยตนเองของนักลงทุน

รายยอย  แตในปจจุบันการลงทุนผาน “กองทุนรวมตราสารหนี้” 

กลายมาเปนชองทางที่ไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 

ดวยลักษณะเฉพาะตัวของตราสารหนี้ที่มีความเส่ียงต่ํา แตกลับ

ใหผลตอบแทนในระดับที่นาพอใจ   ทั้งนี้หากนักลงทุนซื้อตรา

สารหนี้ ณ ตอนตนป 2554 และถือเอาไวจนกระทั่งส้ินป 2554    
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นักลงทุนจะไดรับผลตอบแทนโดยเฉล่ีย (รวมดอกเบ้ียจายแลว) อยูที่ประมาณ 5.2 % ซึ่งถือวาดีกวาเงินเฟอ และดีกวาการลงทุนในตลาดหุน

สําหรับชวงระยะเวลา 1 ปที่ผานมา   นอกจากนี้แลวเรายังพบวาผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้มีแนวโนมที่จะเปนบวก มากกวา

โอกาสที่นักลงทุนจะขาดทุน เนื่องจากตราสารหนี้สวนใหญมีการจายดอกเบ้ียอยางสม่ําเสมอดวยอัตราที่คอนขางแนนอน   ประกอบกับ

ในชวงระยะเวลานับจากนี้ไป นักวิเคราะหตางคาดการณวาเปนชวงระยะเวลาที่อัตราดอกเบ้ียในตลาดเริ่มเขาสูวัฏจักรของการปรับตัวลดลง   

ดังนั้นนักลงทุนจะมีโอกาสมากขึ้น ที่จะไดรับกําไรจากการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นของราคาตราสารหนี้ ในภาวะที่อัตราดอกเบ้ียปรับตัวลดลง       

 

ทางดานของการลงทุนใน “ทองคํา” ที่เพ่ิงจะเริ่มไดรับความ

นิยมอยางรวดเร็วในชวง 2-3 ปที่ผานมา   กลับกลายมาเปน

ทางเลือกของการลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูงที่สุดในบรรดา

ทางเลือกทั้งหมดในป 2554   โดยราคาทองคําที่ปรับตัวเพ่ิม

สูงขึ้นอยางตอเนื่องตลอดทั้งป มีผลทําใหนักลงทุนที่ซื้อทองคํา

ไว ณ ตอนตนป 2554 และถือเอาไวจนกระทั่งส้ินป 2554 ไดรับ

กําไรสูงถึง 16.2%   นอกจากนี้แลวยังพบขอมูลที่นาสนใจอีกวา 

หากนักลงทุนซื้อทองคําไว ณ ตอนตนป 2554 และขายออกไป

ในชวงเดือนสิงหาคม ซึ่งเปนชวงที่ราคาทองคําปรับตัวเพ่ิมขึ้น

สูงสุด นักลงทุนจะมีโอกาสไดรับกําไรสูงถึง 28.7% เลยทีเดียว    

 

ในขณะที่การลงทุนในทางเลือกสุดทาย หรือการลงทุนในสินคา

โภคภัณฑประเภท  “น้ํามัน” ที่ถึงแมจะคอนขางใหมสําหรับนัก

ลงทุนไทย แตผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนในทางเลือกนี้

กลับสูงถึง 15.9 % ซึ่งคอนขางใกลเคียงกับผลตอบแทนที่ได

จากการลงทุนในทองคํา   ทั้งนี้เปนผลมาจากราคาน้ํามันดิบ  

(Brent Crude) ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากระดับ 94.2 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลในชวงตนป จนมาอยูที่ระดับ 109.2 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล

ในชวงปลายปนั่นเอง           

 

 อยางไรก็ตาม ตัวเลขตางๆที่เกิดขึ้นเปนเพียงขอสรุปและนํามาใชเพ่ือการเปรียบเทียบในเบ้ืองตนเทานั้น วาผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในแตละชองทางเปนอยางไร และจะมีทางเลือกใดบางที่นาสนใจสําหรับการลงทุนในป 2555 นี้   ทั้งนี้นักลงทุนตองพึงระลึกไวอยูเสมอ

วาการลงทุนทุกๆประเภทมีวัฎจักรของการปรับตัวขึ้น-ลง ที่แตกตางกัน ตัวเลขกําไรที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ไมสามารถใชบงชี้ไดวาจะเกิดขึ้นอีก

ในอนาคต ซึ่งถือเปนประเด็นสําคัญที่นักลงทุนตองทําการศึกษาและพิจารณาอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งครับ  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอจํากัดความรับผิด (Disclaimer) 

บทความฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูทั่วไปที่เก่ียวของกับตลาดตราสารหนี้  โดยอางอิงจากขอมูลสถิติในอดีต    ประกอบกับทัศนะ

สวนตัวของผูเขียน  ทั้งนี้ ThaiBMA ไมไดมีจุดประสงคเพื่อจะชี้นําการลงทุน  หรือสรางขอสรุปวาการลงทุนในทางเลือกใดถือเปนทางเลือกที่ดีที่สุด  ThaiBMA 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอผูที่นําเอกสารฉบับนี้ไปใชแลวกอใหเกิดซึ่งความสูญเสียกําไรหรือสูญเสียโอกาส หรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 

 

 


