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 ตราสารหนี้ กับ นักลงทุนรายยอย.........เหตุใดจึงไมคึกคักเหมือนหุนสามัญ ? 

(คอลัมนสถานีลงทุน นสพ. ประชาชาติธุรกิจ # 23 ก.พ. 54) 
 
 

โดยสุชาติ ธนฐิตพัินธ 
 

    

ในทุกๆวันนี้ เราคงไมสามารถปฏิเสธไดเลยวา “การลงทุน” ไดถือเปนสวนหนึ่งในชีวิตของคนสวนใหญไปแลว ซึ่งแตคนอาจมี

ทางเลือกในการลงทุนที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับความชอบและความถนัดสวนบุคคล   และดวยสภาพของสังคมในยุคปจจุบันที่เราสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วดวยแลว ก็ยิ่งชวยทําใหการลงทุนนั้นสามารถทําไดงายและมีความหลากหลายมากขึ้นตามไปดวยครับ 

 

และสําหรับประเทศไทยของเรานั้น การลงทุนในตลาดทุน (Capital Market) ดูเหมือนจะไดรับความนิยมมากกวาการลงทุนใน

ทางเลือกอื่นๆ เชนการลงทุนในสินคาโภคภัณฑ (Commodity) หรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Property) ครับ เนื่องจากวาการลงทุนใน

ตลาดทุนนั้นสามารถทําไดงายกวา และไมจําเปนตองใชเงินลงทุนเริ่มตนในจํานวนที่สูง แตกตางจากการลงทุนในสินคาโภคภัณฑ 

ยกตัวอยางเชน ทองคําและน้ํามัน หรือแมแตการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ที่การติดตามขอมูลขาวสาร หรือความเคล่ือนไหวตางๆนั้น ทําไดได

ยากกวา และยังตองใชเงินลงทุนในจํานวนที่คอนสูงอีกดวย    

 

อันที่จริงแลว เรายังสามารถแบงตลาดทุน (Capital Market) ออกเปน 3 สวนใหญๆ ไดแก ตลาดตราสารทุน (Stock Market) ตลาด

ตราสารหนี้ (Fixed-Income Market) และตลาดตราสารอนุพันธ (Derivative Market) แตสําหรับนักลงทุนรายยอยในประเทศไทยเราน้ัน การ

ลงทุนในตลาดตราสารทุน และตราสารอนุพันธ จะเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย มากกวาการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ เนื่องจากวิธีในการซ้ือ

ขายที่สามารถเขาใจไดงาย และสะดวกรวดเร็วกวา เพราะทําผานระบบอิเล็กทรอนิคส อีกทั้งราคาของหลักทรัพยนั้นยังสามารถเปลี่ยนแปลง

ขึ้นลงอยางรวดเร็ว ในทุกๆวันทําการ   ตรงกันขามกับการซื้อขายตราสารหนี้ที่นักลงทุนตองทําการติดตอซื้อขายกับผูคาตราสารหนี้ (Dealer) 

นอกตลาด (ซื้อขายแบบ OTC) และดวยลักษณะเฉพาะตัวของตราสารหนี้ ที่ราคาเปล่ียนแปลงไปอยางชาๆ จึงไมเปนที่นิยมสําหรับนักลงทุน

รายยอย ที่ทําการลงทุนแบบเนนการเก็งกําไรเปนหลัก 

 

โดยในป 2552 และ 2553 ที่ผานมา การลงทุนในตลาดตราสารทุนใหผลตอบแทนในแตละปสูงถึง 63% และ 41% เลยทีเดียวครับ 

ขณะที่การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ในแตละปใหผลตอบแทนอยูที่ประมาณ 4% และ 5% ตามลําดับ   ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแลว อาจจะถือ

เปนตัวเลขที่คอนขางนอย แตอยางไรก็ตามการลงทุนในตราสารหนี้ยังคงใหผลตอบแทนที่ดีกวาการฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชย และท่ี

สําคัญ การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ยังถือวามีความเสี่ยงนอยกวา และมีความมั่นคงมากกวาการลงทุนในตลาดตราสารทุนอยูคอนขางมาก 

ดังจะเห็นไดจากตัวอยางในชวงป 2551 ที่ตลาดหุนไทยปรับตัวลดลงอยางรุนแรง (SET Index ปรับตัวลดลง 47%) แตการลงทุนในตลาดตรา

สารหนี้ยังคงใหผลตอบแทนที่เปนบวก (ใหผลตอบแทนประมาณ +15%)   เชนเดียวกับสถานการณลาสุดที่นับตั้งแตตนป 2554 ถึงปจจุบัน 

(หรือระยะเวลาเพียง 29 วันทําการ) SET Index ปรับตัวลดลงไปแลวกวา 90 จุด (ลดลงประมาณ 9%)   ในขณะที่การลงทุนในตราสารหนี้ให

ผลตอบแทนที่ติดลบเพียงเล็กนอย หรือประมาณ 0.4% เทานั้น 

 

ดังนั้นการลงทุนในตราสารหนี้ควบคูไปกับการลงทุนในหุนสามัญ จึงถือไดวาเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่นาสนใจในยุคปจจุบัน   ซึ่ง

นอกจากจะชวยกระจายความเสี่ยงใหกับนักลงทุนแลว การลงทุนในตราสารหนี้ยังชวยทําใหนักลงทุนไดรับผลตอบแทนที่คอนขางแนนอนอยู

เปนประจํา (เนื่องจากตราสารหนี้จะมีการจายดอกเบ้ียใหกับผูถืออยางสม่ําเสมอ) ไมวาสถานการณทางเศรษฐกิจ หรือสภาวะตลาดในชวง

นั้นๆจะเปนอยางไร   ซึ่งสําหรับนักลงทุนที่ยังไมมีความถนัดกับการลงทุนในตราสารหนี้ อาจจะเริ่มตนดวยการลงทุนผานกองทุนรวมที่ลงทุน
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ในตราสารหนี้ไปพลางๆกอนก็ไดครับ เพราะนอกจากจะมีผูจัดการกองทุนคอยทําการติดตามขอมูลขาวสาร และตัดสินใจในทางเลือกที่ดีที่สุด

ใหกับเราแลว การลงทุนผานกองทุนรวมยังสามารถทําไดงายกวาการลงทุนโดยตรงดวยตัวเองอีกดวย   และสําหรับนักลงทุนที่สนใจจะเริ่มทํา

การลงทุนในตลาดตราสารหนี้อยางจริงจังดวยตนเองแลว   สามารถเขาไปศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.thaibma.or.th หรือสอบถามขอ

สงสัยและปญหาตางๆไดที่ www.facebook.com/fbthaibma ครับ 
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สุชาติ ธนฐิติพันธ 

suchart@thaibma.or.th, 02-252-3336 Ext.113 


