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

 

สุชาติ ธนฐิติพันธ, ฝายวิจัยและพัฒนา 
 

 

 

4ในทุกๆวันนี้ เราคงไมสามารถปฏิเสธไดเลยวา “การลงทุน ” ไดถือเปนสวนหนึ่งในชีวิตของคนสวนใหญไปแลว ซึ่งแตคนอาจมี

ทางเลือกในการลงทุนที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับความชอบและความถนัดสวนบุคคล และดวยสภาพของสังคมในยุคปจจุบันที่เราสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วดวยแลว ก็ยิ่งชวยทําใหการลงทุนนั้นสามารถทําไดงายและมีความหลากหลายมากขึ้นตามไปดวยครับ 
 

4และสําหรับประเทศไทยของเรานั้น การลงทุนในตลาดทุน ( Capital Market) ดูเหมือนจะไดรับความนิยมมากกวาการลงทุนใน

ทางเลือกอื่นๆ เชนการลงทุนในสินคาโภคภัณฑ ( Commodity) หรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ( Property) ครับ เนื่องจากวาการลงทุนใน

ตลาดทุนนั้นสามารถทําไดงายกวา และไมจําเปนตองใชเงินลงทุนเริ่มตนในจํานวนที่สูง แตกตางจากการลงทุนในสินคาโภคภัณฑ  

ยกตัวอยางเชน ทองคําและน้ํามัน หรือแมแตการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ที่การติดตามขอมูลขาวสาร หรือความเคล่ือนไหวตางๆนั้น ทําไดได 

4ยากกวา และยังตองใชเงินลงทุนในจํานวนที่คอนสูงอีกดวย 
 

4อันที่จริงแลว เรายังสามารถแบงตลาดทุน ( Capital Market) ออกเปน 3 สวนใหญๆ ไดแก ตลาดตราสารทุน ( Stock Market) 

ตลาดตราสารหนี้ (Fixed-Income Market) และตลาดตราสารอนุพันธ (Derivative Market) แตสําหรับนักลงทุนรายยอยในประเทศไทยเรา

นั้น การลงทุนในตลาดตราสารทุน และตราสารอนุพันธ จะเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย มากกวาการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ เนื่องจากวิธี

ในการซื้อขายที่สามารถเขาใจไดงาย และสะดวกรวดเร็วกวา เพราะทําผานระบบอิเล็กทรอนิคส อีกทั้งราคาของหลักทรัพยนั้นยังสามารถ

เปล่ียนแปลงขึ้นลงอยางรวดเร็ว ในทุกๆวันทําการ ตรงกันขามกับการซื้อขายตราสารหนี้ที่นักลงทุนตองทําการติดตอซื้อขายกับผูคาตราสาร

หนี้ (Dealer) นอกตลาด (ซื้อขายแบบ OTC) และดวยลักษณะเฉพาะตัวของตราสารหนี้ ที่ราคาเปล่ียนแปลงไปอยางชาๆ จึงไมเปนที่นิยม

สําหรับนักลงทุนรายยอย ที่ทําการลงทุนแบบเนนการเก็งกําไรเปนหลัก 
 

4โดยในป 2552 และ 2553 ที่ผานมา การลงทุนในตลาดตราสารทุนใหผลตอบแทนในแตละปสูงถึง 63% และ 41% เลยทีเดียวครั บ 

ขณะที่การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ในแตละปใหผลตอบแทนอยูที่ประมาณ 4% และ 5% ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแลว อาจจะถือ

เปนตัวเลขที่คอนขางนอย แตอยางไรก็ตามการลงทุนในตราสารหนี้ยังคงใหผลตอบแทนที่ดีกวาการฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชย และที่

สําคัญ การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ยังถือวามีความเส่ียงนอยกวา และมีความมั่นคงมากกวาการลงทุนในตลาดตราสารทุนอยูคอนขางมาก 

4

4

ดังจะเห็นไดจากตัวอยางในชวงป 2551 ที่ตลาดหุนไทยปรับตัวลดลงอยางรุนแรง (SET Index ปรบัตวัลดลง 47%) แตการลงทุนในตลาดตรา

สารหนี้ยังคงใหผลตอบแทนที่เปนบวก (ใหผลตอบแทนประมาณ +15%)  
 

และจะเห็นไดอยางชัดเจนมากขึ้นจากตัวอยางที่เพ่ิงเกิดในชวงเดือนสิงหาคม 2554 ถึงเดือนตุลาคม 2554 ที่ผานมา ( ระยะเวลา

ประมาณ 40 วันทําการ) เราพบวา SET Index ปรับตัวลดลงไปกวา 290 จุด (ลดลงประมาณ 25%) ในขณะที่การลงทุนในตราสารหนี้ ในชวง

ระยะเวลาเดียวกัน กลับใหผลตอบแทนที่ เปนบวก หรือประมาณ 0.7% ดังนั้นการลงทุนในตราสารหนี้ควบคูไปกับการลงทุนในหุนสามัญ จึง

ถือไดวาเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่นาสนใจในยุคปจจุบัน ซึ่งนอกจากจะชวยกระจายความเส่ียงใหกับนักลงทุนแลว การลงทุนในตราสารหนี้ยัง

ชวยทําใหนักลงทุนไดรับผลตอบแทนที่คอนขางแนนอนอยูเปนประจํา (เนื่องจากตราสารหนี้จะมีการจายดอกเบ้ียใหกับผูถืออยางสม่ําเสมอ) 

ไมวาสถานการณทางเศรษฐกิจ หรือสภาวะตลาดในชวงนั้นๆจะเปนอยางไร ซึ่งสําหรับนักลงทุนที่ยังไมมีความถนัดกับการลงทุนในตราสาร

หนี้ อาจจะเริ่มตนดวยการลงทุนผานกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ไปพลางๆกอนก็ไดครับ เพราะนอกจากจะมีผูจัดการกองทุนคอยทําการ
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ติดตามขอมูลขาวสาร และตัดสินใจในทางเลือกที่ดีที่สุดใหกับเราแลว การลงทุนผานกองทุนรวมยังสามารถทําไดงายกวาการลงทุนโดยตรง

ดวยตัวเองอีกดวย และสําหรับนักลงทุนที่สนใจจะเริ่มทําการลงทุนในตลาดตราสารหนี้อยางจริงจังดวยตนเอง    นอกจากจะสามารถเขาไป

ศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ 4www.thaibma.or.th และ 3 www.thaibond.com แลว 3 ยังสามารถเขาไปเขียนคําถามหรือ ขอสงสัยตางๆได

ที่ www.facebook.com/fbthaibma อีกดวยครับ    

 

 

 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

www.thaibma.or.th 

สุชาติ   ธนฐิติพันธ 

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

 

 

 

 

 

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

ขอจํากัดความรับผิด (Disclaimer) 

บทความฉบับน้ี  จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรูท่ัวไปท่ีเกี่ยวของกับตลาดตราสารหน้ี  โดยอางอิงจากขอมูลสถิติในอดีต    

ประกอบกับทัศนะสวนตัวของผูเขียน  ท้ังน้ี ThaiBMA ไมไดมีจุดประสงคเพ่ือจะช้ีนําการลงทุน  หรือสรางขอสรุปวาการลงทุนในทางเลือกใด

ถือเปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  ThaiBMA ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอผูท่ีนําเอกสารฉบับน้ีไปใชแลวกอใหเกิดซึ่งความสูญเสียกําไรหรือ

สูญเสียโอกาส หรือความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึ้นท้ังสิ้น 
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