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วันท่ี 26 เมษายน 2561 ฉบับท่ี 10/2561

ลงทุนอยางไรในสภาวะท่ีตลาดผันผวน

ท่ีมา LHfund

จากท่ีปจจุบันมีขาวหรือเหตุการณตางๆ ท้ังดานดีหรือดานรายเขามาอยางตอเน่ือง อีกท้ังท่ีผานมาดัชนีตลาดหลักทรพยไดปรับข้ึนทำจุดสูงสุดท่ีระดับ 

1,830 จุด ทำใหนักลงทุนบางสวนมองวานาจะมีการทำกำไรในหุนบาง อีกท้ัง Valuation ท่ีระดับ 1,830 จุดน้ัน ก็นับวาอยูในระดับท่ีสูง ทำใหเห็นวา

ตลาดหุนและราคาหุนมีการแกวงตัวท่ีมากข้ึน และระดับการแกวงตัวหรือการเปล่ียนแปลงก็มากข้ึนเชนกัน เน่ืองจากนักลงทุนมองวาตลาดนาจะมีความ

เส่ียงท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และการเขาซ้ือขายหุนน้ันก็จะเนนการเก็งกำไรระยะส้ันมากย่ิงข้ึน จึงเปนเหมือนการทำใหตลาดมีความผันผวนคอนขางมาก แตอยางไร

ก็ตามดวยปจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยและบริษัทจดทะเบียน ที่ยงัคงแข็งแกรงอยู ทาง บลจ. จึงเห็นวาการลงทุนในหุนน้ันยังคงจะใหผลตอบแทน

ที่ดีกวาการลงทุนในทรัพยสินประเภทอื่น เพียงแตดวยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ดังจะเห็นไดจากการวัดคาความเสี่ยงหรือความผันผวนดวย Standard 

Deviation ของดัชนีตลาดหลักทรัพยยอนหลัง (ตามตารางท่ี 1) จะเห็นวา ความเส่ียงท่ีวัดจากคาความผันผวนของผลตอบแทนของ SET Index น้ัน

เพิ่มขึ้นในชวงหลังคือ 30 วันยอนหลังจะมีความผันผวนมากท่ีสุด แสดงใหเห็นถึงวาปจจุบันโดยเฉพาะต้ังแตตนป 2561 เปนตนมาตลาดมีความผันผวน

มากขึ้นอยางตอเนื่อง และผลตอบแทนรายวันของ SET Index ที่จะเห็นวาแกวงตัวเพิ่มมากขึ้น (ตามกราฟที่ 1)

ตารางท่ี 1                                                                    กราฟท่ี 1 
Standard Deviation ของดัชนีตลาดหลักทรัพยยอนหลัง                     ผลตอบแทนรายวันของ SET Index ท่ีจะเห็นวาแกวงตัว

ตารางท่ี 2  
Standard Deviation ของดัชนีตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 
เทียบกับ Standard Deviation ของกองทุน

บลจ. ยังคงมีมุมมองวา นักลงทุนยังสามารถลงทุนในตลาดหุนได แตดวยความผันผวนท่ีเพ่ิม

ข้ึนอยางตอเน่ือง จึงคงมีคำถามวาจะลงทุนอยางไรเพ่ือหลีกเล่ียงความผันผวนของตลาดท่ีเพ่ิม

สูงไดนอกเหนือจากการเลือกจังหวะในการเขาซ้ือลงทุนใหถูกจังหวะเวลา ซ่ึงทาง บลจ. มีผลิต

ภัณฑที่สามารถตอบคำถามดังกลาวขางตนได คือ กองทุน แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ 

(LHSTRATEGY) ท่ีเนนลงทุนในหุนท่ีมีความผันผวนของผลตอบแทนท่ีต่ำ ซ่ึงจะทำใหความ
ผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนน้ันจะอยูในระดับท่ีต่ำกวา ดังจะเห็นไดจากคาความเส่ียง

หรือความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนเองยอนหลังโดยจะเปรียบเทียบกับความเส่ียง

หรือความผันผวนของผลตอบแทนของ SET Index (ดังตารางท่ี 2)

ท่ีมา : SET and ASPEN
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คำเตือน
เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ ทั้งนี้บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ครบถวนหรือ
ความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงขอมูลไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ผู ใชขอมูลตองใชความระมัดระวังและ
วิจารณญาณในการใชขอมูลตางๆ ดวยตนเอง ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน 
มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผูลงทุนตองศึกษาและทำความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และขอคำแนะนำ
เพ่ิมเติมจากผูแนะนำการลงทุน กอนตัดสินใจลงทุน หรือติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนของกองทุนไดท่ี บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด โทร 02-286-3484
ตอ 211-215 หรือ ตัวแทนขาย

ถึงแมวาความเส่ียงจะต่ำกวาของ SET Index แตดวยการคัดเลือกหุนเพ่ือลงทุนน้ันจะคัดเลือกท้ังจากเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไมวาจะเปนปจจัย

พ้ืนฐานของบริษัทท่ีจะลงทุน แนวโนมของการเคล่ือนไหวของราคา และโอกาสท่ีบริษัทท่ีลงทุนจะมีการปรับเพ่ิมประมาณการของผลการดำเนินงานใน

อนาคต เปนตน ทำใหผลตอบแทนของกองทุนตั้งแตจัดตั้งกองทุนขึ้น (7 มีนาคม 2560) สามารถใหผลตอบแทนที่ดีกวา SET Index ซึ่งจะเห็นวา
ต้ังแตจัดต้ังกองทุนใหผลตอบแทนรอยละ 22.1 ในขณะท่ี SET Index ใหผลตอบแทนเพียงรอยละ 16.1 ในชวงเวลาเดียวกัน (ขอมูล ณ 17 เมษายน 2561)
ท้ังน้ี บลจ. ขอนำตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนยอนหลังมาใหทานพิจารณาเลือกลงทุนตามสไตสการลงทุนของทานครับ

ท่ีมา : SET and ASPEN
(ขอมูล ณ 17 เมษายน 2561)

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนยอนหลัง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561
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ที่มา : LHFUND ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2561* = เปนรอยละตอป
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