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ตลาดตราสารหนี้......อีกหนึ่งทางเลือกเพ่ือการลงทุน 

 
 
 

โดย สุชาติ ธนฐิติพันธ 

ฝายวิจัยและพัฒนา สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

 

 ในทุกๆวันนี้ เราคงไมสามารถปฏิเสธไดเลยวา “การลงทุน” ไดถือเปนสวนหนึ่งในชีวิตของคนสวนใหญไปแลว ซึ่งแตคนก็อาจจะมี

ทางเลือกในการลงทุนที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับความชอบ และความถนัดสวนบุคคล   และดวยสภาพของสังคมในยุคปจจุบัน ที่เราสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วดวยแลว   ก็ยิ่งชวยทําใหการลงทุนนั้นสามารถทําไดงาย และมีความหลากหลายมากขึ้นตามไปดวยครับ 
 

 และสําหรับประเทศไทยของเรานั้น การลงทุนในตลาดทุน ดูเหมือนจะไดรับความนิยมมากกวา การลงทุนในทางเลือกอื่นๆ เชนการ

ลงทุนในสินคาโภคภัณฑ หรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยครับ   เนื่องจากวาการลงทุนในตลาดทุนนั้นสามารถทําไดงายกวา และไม

จําเปนตองใชเงินลงทุนเริ่มตนในจํานวนที่สูง   แตกตางจากการลงทุนในสินคาโภคภัณฑ ยกตัวอยางเชน ทองคําและน้ํามัน หรือแมแตการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ที่การติดตามขอมูลขาวสาร หรือความเคล่ือนไหวตางๆนั้น ทําไดไดยากกวา และยังตองใชเงินลงทุนในจํานวนที่

คอนสูงอีกดวย 
  

 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   เนื่องจากวิธีในการ

ซื้อขายที่สามารถเขาใจไดงาย และสะดวกรวดเร็วกวา เพราะทําผานระบบอิเล็กทรอนิคส อีกทั้งราคาของหลักทรัพยนั้นยังสามารถ

เปล่ียนแปลงขึ้นลงอยางรวดเร็ว ในทุกๆวันทําการอีกดวยครับ  แตในขณะที่การซ้ือขายตราสารหนี้นั้น  นักลงทุนตองทําการติดตอซื้อขายกับ

ผูคาตราสารหนี้นอกตลาด (ซื้อขายแบบ OTC) และดวยลักษณะเฉพาะตัวของตราสารหนี้ ที่ราคาเปล่ียนแปลงไปอยางชาๆ   จึงไมเปนที่นิยม

สําหรับนักลงทุนรายยอย ที่ทําการลงทุนแบบเนนการเก็งกําไรเปนหลัก 
 

โดยในป 2552 ที่ผานมา การลงทุนในตลาดตราสารทุนใหผลตอบแทนสูงถึง 63% เลยทีเดียวครับ   ในขณะที่การลงทุนในตลาด

ตราสารหนี้ในผลตอบแทนอยูที่ประมาณ 4%   ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแลว อาจจะถือเปนตัวเลขที่คอนขางนอย แตวาอยางไรก็ตาม การลงทุน

ในตราสารหนี้ยังคงใหผลตอบแทนที่ดีกวาการฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชยครับ   และที่สําคัญ การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ยังถือวามี

ความเส่ียงนอยกวา และมีความมั่นคงมากกวาการลงทุนในตลาดตราสารทุนอยูคอนขางมาก   ดังจะเห็นไดจากตัวอยางในชวงป 2551 ที่

ตลาดตราสารทุนปรับตัวลดลงอยางรุนแรง (SET Index ปรับตัวลดลง 47%) แตการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ก็ยังคงใหผลตอบแทนที่เปน

บวกอยูเหมือนเดิม (ใหผลตอบแทนประมาณ 15%) 
 

 ดังนั้น การลงทุนในตลาดตราสารหน้ีควบคูไปกับการลงทุนในตลาดตราสารทุน จึงถือไดวาเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่นาสนใจในยุค

ปจจุบันครับ   ซึ่งนอกจากจะชวยกระจายความเสี่ยงใหกับนักลงทุนแลว   การลงทุนในตราสารหนี้ ยังชวยทําใหนักลงทุนไดรับผลตอบแทน

อยูอยางสม่ําเสมอ ไมวาสถานการณทางเศรษฐกิจ หรือสภาวะตลาดในชวงนั้นๆจะเปนอยางไรดวยครับ   และถาหากนักลงทุนที่สนใจจะเริ่ม

เขามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้แลวละก็ สามารถเขาไปศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.thaibma.or.th  ครับ หรืออาจจะเริ่มตนทําการ

ลงทุนผานกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ไปกอนก็ไดครับ   เพราะนอกจากจะมีผูจัดการกองทุนคอยทําการติดตามขอมูลขาวสาร และ

ตัดสินใจในทางเลือกที่ดีที่สุดใหกับเราแลว   การลงทุนผานกองทุนรวมยังสามารถทําไดงายกวาการลงทุนโดยตรงดวยตัวเองอีกดวยครับ 
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