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ลดความเส่ียงดวยการกระจายการลงทุน 
 ในชวงตนปที่ผานมาการลงทุนในตลาดหุนทั่วโลกคอนขางผันผวน เนื่องจากมีหลายปจจัยเขามากระทบ เชน การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ มาตรการกีดกันทางการคาของประเทศตางๆ หรือราคาหุนท่ีอยูในระดับท่ีแพง สงผลใหตลาดหุนปรับตัวลดลงเร็วและแรง 
ทำใหการลงทุนในหุนเพียงอยางเดียว อาจจะไมเหมาะสมกับนักลงทุน วันนี้เราจะมาเสนอใหนักลงทุนใชกลยุทธการลงทุนโดยกระจายการลงทุน
มากขึ้นครับ การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนคืออะไร วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ 

 การกระจายความเส่ียงในการลงทุน คือการลงทุนในหลายๆ สินทรัพย เพ่ือสรางพอรตการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเราสามารถวัดพอรต
การลงทุนที่มีประสิทธิภาพไดจากอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงครับ สมมุติวาในอดีตที่ผานมาตลาดหุนไทยใหผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ตอป ใน
ขณะที่ตลาดตราสารหนี้ ใหผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ตอป นั่นไมใชสิ่งที่บอกวาการลงทุนในหุนดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ แลวพอรตการลงทุน
ของเราจะตองมีหุน 100% การมองเพียงแคตัวเลขอัตราผลตอบแทนเพียงดานเดียว แลวตัดสินใจลงทุนอาจจะไมใชสิ่งที่ถูกตอง เพราะนักลงทุน
ตองดูที่ตัวเลขของคาความเสี่ยงดวยครับ

 ความเสี่ยงในดานการลงทุนนั้นมีหลายดาน ทั้งในดานความเสี่ยงทาง
ดานตลาด ดานเครดิต และดานสภาพคลอง แตในที่นี้เราจะพูดถึงเฉพาะความ
เส่ียงดานตลาดครับ เพราะเปนส่ิงท่ีสามารถคำนวณออกมาเปนตัวเลขไดงายครับ 
ซึ่งโดยปกติแลวเราจะวัดคาความเสี่ยงดานตลาดจากความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย ซ่ึงวิธีคำนวณท่ีงายท่ีสุดท่ีนักลงทุนโดยท่ัวไปสามารถ
คำนวณได คือคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ครับ โดยสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน คือการวัดการกระจายตัวของอัตราผลตอบแทน วาเบ่ียงเบน
จากคาเฉล่ียไปเทาไหร สมมุติวาการลงทุนในสินทรัพยหน่ึง ใหผลตอบแทนเฉล่ีย 
10% ตอป และคำนวณคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานได 20% หมายความวาในแต
ละปที่ลงทุน นักลงทุนอาจไดผลตอบแทนสูงถึง 30% (10%+20%) หรืออาจจะ
ขาดทุนถึง 10% (10%-20%) ก็ไดครับ สำหรับ 1 เทาของคาความเส่ียง แลวถา
คำนวณคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานได 0% ก็หมายความวา นักลงทุนก็จะไดผล
ตอบแทน 10% ไปในทุกๆ ป โดยไมมีความเส่ียงครับ หลังจากนักลงทุนไดทำความ
เขาใจอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงไปแลว ลองมาดูคาสถิติท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต
จากตารางดานลางกันครับ
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Gov Bond 1-3Y Index คือดัชนีผลตอบแทนรวมพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ถึง 3 ป ของไทย

SET Index  คือดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

PF&REIT Index คือดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของไทย
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จากการเก็บขอมูลต้ังแตป 2554 ถึง 2560 เปนระยะเวลา 7 ป จะเห็นไดวาผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหุนไทยเทากับ 11.5% ตอป โดยมีคาความ
เส่ียงอยูท่ี 14.8% ตอป ในขณะท่ีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปของไทย ใหผลตอบแทนเฉล่ีย 3% ตอป โดยมีคาความเส่ียงอยูท่ี 0.7% ตอป จะเห็น
ไดวาการลงทุนในตราสารหน้ีจะใหผลตอบแทนท่ีต่ำกวาตลาดหุน แตก็มีความเส่ียงท่ีต่ำกวาเชนกันครับ แตมีสินทรัพยหน่ึงท่ีนาสนใจครับคือ กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย มีผลตอบแทนเฉล่ีย 12.4% ตอป ในขณะท่ีความเสี่ยงอยูที่ 6.6% ตอปครับ 

ท่ีมา : LHFUND และ Bloomberg ต้ังแตป 2554-2560

กอนท่ีเราจะมาจัดพอรตการลงทุน มีคาทางสถิติอีกหน่ึงคาท่ีอยากใหนักลงทุนรูจักครับ คือคาความสัมพันธระหวางสินทรัพยตางๆ หรือท่ีเราเรียกวา 
correlation ครับ ซ่ึงคาน้ีจะชวยบอกทิศทางของความสัมพันธระหวางสินทรัพยตางๆ โดยมีคาต้ังแต -1 ถึง 1 ครับ โดยสมมุติวาสินทรัพย A และ B 
มีคาความสัมพันธเทากับ 1 หมายความวาหากราคาสินทรัพย A ปรับข้ึน ราคาสินทรัพย B ก็จะปรับข้ึนในทิศทางเดียวกันครับ แตหากคาความสัมพันธ
เปน 0 หมายความวาราคาสินทรัพย A และ B ไมมีความสัมพันธกันครับ ซ่ึงในแงของการจัดพอรตการลงทุน หากในทุกสินทรัพยมีผลตอบแทนหรือ
ความเสี่ยงเทากัน เราจะเลือกสินทรัพยที่มีความสัมพันธกันต่ำเขามาอยู ในพอรตการลงทุน เนื่องจากจะไดประโยชน ในการกระจายความเสี่ยงครับ 
คราวน้ีเราลองมาดูตารางความสัมพันธดานลางกันบางครับ

รูปภาพ ทำความเขาใจผลตอบแทนและความเส่ียง
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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
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ในการสรางพอรตการลงทุนน้ันจะข้ึนอยูกับความตองการผลตอบแทนและความสามารถในการรับความเส่ียงของนักลงทุนแตละทานครับ ซ่ึงบางทาน
อาจจะตองการผลตอบแทนสูงสุดโดยไมสนใจความเส่ียง หรืออาจจะตองการผลตอบแทนสูงสุดภายใตเง่ือนไขความเส่ียงต่ำท่ีสุด เปนตน ซ่ึงเราเช่ือวา
นักลงทุนสวนใหญคอนขางจะกลัวความเส่ียง และตองการผลตอบแทนท่ีสม่ำเสมอมากกวาผลตอบท่ีไมแนนอนครับ ดังน้ันเราจึงยกตัวอยางการจัดพอรต
โดยเนนน้ำหนักการลงทุนไปที่ตราสารหนี้ระยะสั้น 1-3 ป และตราสารท่ี ใหผลตอบแทนสูงแตความผันผวนต่ำอยางกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย โดย
ใหน้ำหนักในแตละสินทรัพย 40% โดยสวนท่ีเหลืออีก 20% จะเปนการลงทุนในหุนครับ ซ่ึงเราจะทำการทดสอบยอนหลัง โดยสมมุติใหลงทุน 100 บาท 
ต้ังแตป 2554 จนถึงส้ินป 2560 โดยใชดัชนีของท้ัง 3 สินทรัพยเปนตัวแทนในการลงทุน เรามาดูผลตอบแทนท่ีไดกันครับ

จากตารางจะเห็นไดวาตลาดหุนไทย กับตลาดตราสารหนี้มี
ความสัมพันธกันคอนขางต่ำ โดยมีคาความสัมพันธเทากับ 0.1 
ในขณะที่คาความสัมพันธระหวางตลาดหุนไทยกับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเทากับ 0.4 จะเห็นไดวาทั้ง 3 สินทรัพยมีคา
ความสัมพันธท่ีต่ำกวา 1 ซ่ึงจะไดประโยชน ในการกระจายการ
ลงทุนครับ ในสวนตอไปเราลองมาสรางพอรตการลงทุนกันครับ

จากผลทดสอบยอนหลังการลงทุนในหุนจะมีมูลคาเงินลงทุนเปน 216 บาท คิดเปน 16.5% ตอป การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะมีมูลคา
เงินลงทุนเปน 227 บาท คิดเปน 18.1% ตอป การลงทุนในตราสารหนี้อายุระหวาง 1-3 ปจะมีมูลคาเงินลงทุนเปน 123 บาท คิดเปน 3.3% ตอป 
ในขณะที่มูลคาเงินลงทุนในพอรตจำลองเทากับ 183 บาท คิดเปน 11.9% ตอป ซึ่งถือวาไดรับผลตอบแทนที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟอใน
ปจจุบันครับ

สำหรับในสวนของความผันผวน จากรูปจะเห็นไดวาการเคล่ือนไหวของผลตอบแทนในตลาดหุน (เสนสีน้ำเงิน) จะคอนขางผันผวนหรือเทากับ 14.8% 
ตอป ในขณะท่ีพอรตจำลอง (เสนสีแดง) จะมีความผันผวนต่ำกวาเทากับ 4.8% ตอป เน่ืองจากไดประโยชน ในการกระจายลงทุนครับ ท้ังน้ีเพ่ือใหนัก
ลงทุนเห็นภาพไดชัดเจนข้ึน อาจจะใชอัตราสวนผลตอบแทนตอหน่ึงหนวยความเส่ียงมาชวยในการตัดสินใจครับ โดยพอรตจำลองจะใหคาผลตอบแทน
ตอหนึ่งหนวยความเสี่ยงเทากับ 2.5 ซึ่งสูงกวาตลาดหุนที่ 1.1 ดังนั้นจะเห็นไดวาการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนจะมีอัตราผลตอบแทนตอหนึ่ง
หนวยความเส่ียงสูงกวาครับ

สำหรับนักลงทุนที่ตองการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ทาง บลจ.แลนด แอนด เฮาส มีกองทุนที่จัดสรรสินทรัพยการลงทุนตามภาวะตลาดให 
อยางกองทุน LHIP, LHSMART และ LHSELECT ซึ่งในฉบับหนา เราจะมาพูดถึงลักษณะของท้ัง 3 กองทุนนี้กันครับ 
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