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เกร็ดความรู : “การลงทุนในตราสารหนี้เพ่ือใหไดผลตอบแทนที่สูงขึ้น”  
 นักลงทุนทุกคนคงตองการที่จะไดรับผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้  กรณีท่ี

นักลงทุนมีพอรตลงทุนในตราสารหนี้อยูแลว  การจะปรับพอรตได  นักลงทุนจําเปนตองขายตราสารหนี้บางสวน
ออกไป  เพื่อซื้อตราสารหนี้ตัวใหมเขามา  ในสวนนี้จะไดพูดคุยถึงวิธีการงาย ๆ 4 วิธีท่ีนักลงทุนสามารถนําไปใช
เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน 
1. ซ้ือตราสารหนี้ที่มีความนาเชื่อถือที่ตํ่า 

การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจัดเปนการลงทุนที่มีความเสี่ยงนอยมาก  ซึ่งแนนอนผลตอบแทนที่ไดก็จะต่ํา
ตามไปดวย  สวนหุนกูภาคเอกชนจะมีความเสี่ยงดานเครดิตท่ีเพิ่มข้ึนมา  แตก็จะใหผลตอบแทนที่สูงกวาเพื่อชดเชย
ความเสี่ยงนั้น  ดังนั้นหากนักลงทุนตองการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มข้ึน  นักลงทุนอาจหันไป
ซื้อหุนกูภาคเอกชนแทน  แตแนนอนความเสี่ยงก็ยอมเพิ่มข้ึนดวยไมมากก็นอย 

ในหุนกูภาคเอกชนเองก็จะมีอันดับความนาเชื่อถือท่ีแตกตางกันตามลําดับความเสี่ยง  ตั้งแต AAA   AA+   
ไลลงมาเรื่อย ๆ สวนตางระหวางอัตราผลตอบแทนของหุนกูภาคเอกชนกับพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุเทียบเดียวกันได
หรือสเปรด (spread) จะเปนตัวเลขที่นักลงทุนใชประกอบการพิจารณาวาคุมคาหรือไมท่ีนักลงทุนจะหันไปลงทุนใน
หุนกูท่ีมีความเสี่ยงสูงข้ึน  ตัวอยางเชน  ขอมูลวันที่ 15 สิงหาคม 2545 หุนกูของบริษัทชินคอรปปอเรชั่น 
(SHIN075A) มีอันดับความนาเชื่อถือ A+  มีสวนตางเหนือพันธบัตรรัฐบาลอยู 1.54% ขณะที่หุนกูของบริษัทโทเทิ่ล
เอกเซสคอรปอเรชั่น (TAC064A) มีอันดับความนาเชื่อถือ A- ซึ่งต่ํากวามีสวนตางเหนือพันธบัตรรัฐบาลอยูท่ี 2.14% 

จากตัวอยางขางบนพอจะทําใหมองเห็นภาพวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนกูภาคเอกชนจะสูง
กวาการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล  โดยสวนตางจะขึ้นอยูกับอันดับความนาเชื่อถือ โดยสวนตางนี้สามารถ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงไดตามภาวะของเศรษฐกิจและความแข็งแกรงของตัวบริษัท 
2. ขยายอายุของตราสาร 

โดยปกติอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้จะเพิ่มข้ึนตามอายุคงเหลือของตราสารหนี้ หรือกลาวอีกนัย
หนึ่ง  พันธบัตรหรือหุนกูท่ีมีอายุยาวกวามักจะมีผลตอบแทนที่สูงกวาพันธบัตรหรือหุนกูท่ีมีอายุต่ํากวา  เชน  อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2545  พันธบัตรอายุ 15 ป  มีอัตราผลตอบแทนอยูท่ี 5.22% 
ขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 1 ป  อยูท่ี 2.03%  ซึ่งจะเห็นวามีสวนตางกันอยูถึงรอยละ 3.19 

ดังนั้นการเพิ่มอายุพันธบัตรจะทําใหนักลงทุนไดรับอัตราผลตอบแทนที่สูงข้ึน  อยางไรก็ตาม  นักลงทุน
ตองแนใจวาอัตราผลตอบนักลงทุนตองแนใจวาอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มข้ึนนี้จะคุมคาพอกับความเสี่ยงท่ีนักลงทุน
จะไดรับจากการที่อัตราดอกเบี้ยอาจปรับตัวสูงข้ึน  และการที่นักลงทุนอาจมีความจําเปนที่จะตองขายตราสารหนี้
ออกไปกอนที่จะหมดอายุจากความจําเปนที่ตองใชเงิน  ซึ่งถาอัตราดอกเบี้ยเพิ่มข้ึนจริงและนักลงทุนมีความ
จําเปนตองใชเงินและขายตราสารหนี้นั้นออกไปก็จะทําใหนักลงทุนขาดทุนได 

อัตราดอกเบี้ยในตลาดสามารถปรับขึ้นลงไดตลอดเวลาตามภาวะของเศรษฐกิจ  นอกจากนั้นสวนตางของ
อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ระยะยาวและระยะสั้นก็อาจเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งมองเห็นไดจากรูปรางความชันของ
เสนอัตราผลตอบแทน  เคล็ดลับคือนักลงทุนมีควรลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยูใน
ระดับต่ําสุดและกําลังเริ่มปรับตัวสูงข้ึน 
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3. ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น  และลงทุนตอที่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น 
ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ําและมีแนวโนมท่ีจะปรับตัวสูงข้ึน  นักลงทุนหลายคนจะหันมาลงทุน

ในตราสารหนี้ระยะสั้น  รอจนถึงวันหมดอายุและนําเงินไปลงทุนตอท่ีอัตราดอกเบี้ยท่ีสูงข้ึน  กลยุทธนี้สามารถลด
ความเสี่ยงการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวซึ่งหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มข้ึนจะทําใหเกิดการขาดทุนได 
4. ลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว  ในชวงที่ดอกเบี้ยอยูในระดับสูงสุด 

ตรงขามกับกลยุทธในขอ 3  หากภาวะอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับสูงและมีแนวโนมท่ีจะลดลง  นักลงทุนควร
ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอายุยาว ๆ กลยุทธนี้ใหผลดีตอนักลงทุนคือ  นักลงทุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงตลอด
ชวงอายุ  และหากนักลงทุนตองขายตราสารหนี้นั้นออกไปกอนหมดอายุ  ก็จะไดรับกําไรจากการที่อัตราดอกเบี้ย
ปรับตัวลดลง ณ เวลาที่ขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 




