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การลงทุน กับ
ความสุขที่ยั่งยืน
ก้ า วเข้ า สู ่ ไ ตรมาสแรกของปี จ อ 2561 ไม่ ทั น ไร ผู ้ ล งทุ น
ก็เผชิญโจทย์ยากเข้ามาท้าทายกันอีกแล้ว จากปีที่ผ่านมา
ที่ ผู ้ ล งทุ น ทุ ก คนกระเป๋ า สตางค์ โ ตกั น ทั่ ว หน้ า เพราะวาง
เงินลงทุนไว้ตรงไหนก็ล้วนให้ผลตอบแทนเป็นกอบเป็นก�ำ
ทั้งสิ้น เนื่องจากตลาดหุ้น ตลาดตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์
และสินค้าโภคภัณฑ์ เรียกได้วา่ แทบทุกสินทรัพย์ในทุกภูมภิ าค
ทั่วโลกต่างให้ผลตอบแทน Double Digit หรือใกล้เคียงกัน
เลยที เ ดี ย ว โดยตลาดหุ ้ น อิ น เดี ย ให้ ผ ลตอบแทนมาแรง
แซงตลาดอืน่ ถึงร้อยละ 33 และตลาดหุน้ เกิดใหม่ให้ผลตอบแทน
อย่างก้าวกระโดดที่ร้อยละ 29 แต่ตลาดที่ไม่เขียนถึงคงไม่ได้
คือตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ท�ำ New-high อย่างต่อเนื่อง
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เซียนหุ้นทั้งหลายจึงต้องมาลุ้นกันต่อว่า ปีนี้
การลงทุนในตลาดหุ้นจะยังคงมีทิศทางที่สดใส
ต่อไปหรือไม่ และผลตอบแทนจะยังสามารถดึงดูดใจ
ใครหลายคนได้อยูห่ รือเปล่า พร้อมค�ำถามมากมาย
เช่น จัดพอร์ตอย่างไรไม่ให้ตกรถด่วนเหมือนปีที่
ผ่านมา ซือ้ หุน้ ตอนนีแ้ พงไปหรือเปล่า หุน้ ทีไ่ หนน่าจะ
ไปต่อ ซือ้ เลยไหม รวมกับอีกด้านของความกังวลว่า
เศรษฐกิจที่ดีจะดีต่อเนื่องได้จริงไหม ถ้ามีความ
ขัดแย้งทางการเมืองเป็นระลอก หรือหุน้ ตราสารหนี้
ที่ราคาขึ้นมามาก จะพร้อมใจกันตกหรือไม่
นักกลยุทธ์หลายค่ายยังแสดงมุมมองเชิงบวก
ต่อราคาสินทรัพย์ตา่ ง ๆ จึงมีผลู้ งทุนหุน้ ทัง้ หน้าใหม่
และหน้าเก่าจ�ำนวนไม่นอ้ ย ทีอ่ าจตัดสินใจดึงเงินออม
ส่วนหนึง่ ออกมาลงทุนในหุน้ ทัง้ ก้อนหวังจะหาก�ำไร
จากตลาดหุ้นในปีนี้...แต่ส�ำหรับผู้ลงทุนบางท่าน
มีบทเรียนในอดีตยังฝังใจ เพราะมองย้อนไปเมื่อ
10 กว่าปีกอ่ น ปี 2007 ทีท่ ศิ ทางหุน้ โลกก�ำลังไปได้ดี
และให้ ผ ลตอบแทนสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 13 พอเข้ า สู ่
กลางปี 2008 หุ้นที่เหมือนจะขึ้นต่อเกิดกลับล�ำ
อย่างรวดเร็ว ราคาดิ่งลงเหวมากกว่าร้อยละ 40
หลายท่านคงเข้าใจความรู้สึกเวลาที่ตลาดหุ้น
ปรับขึ้นอย่างฉุดไม่อยู่ ผู้ลงทุนดีใจจนตัวลอย แต่
ลืมนึกไปว่า ความสุขนั้นไม่ได้ยั่งยืนเสมอไป และ
ไม่ได้เสี้ยวของความเครียดเวลาขาดทุน ลองนึก
ร่วมกันว่าจริงไหมที่ความสุขของก�ำไรร้อยละ 10
เทียบไม่ได้กบั ความเครียดของการขาดทุนร้อยละ 10
ทั้งนี้ยังไม่รวมเวลารอคอย ลุ้นให้ราคาขึ้นกลับไป
ที่ทุน เพราะถึงตอนนั้น ขอแค่ทุน ไม่ต้องการก�ำไร
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อีกทางเลือกที่ไม่ท�ำให้
ผู้ลงทุนหัวเสีย ไม่เครียด
คือ การลงทุนในกองทุน
ประเภท Global

Multi-Assets Core
Fund หรือการลงทุน

ในสินทรัพย์หลากหลาย

ผลตอบแทนสินทรัพย์ต่างๆ ในปี 2017
• เวลาเกิดวิกฤติมกั จะเกิด Panic Selling และนักลงทุนไม่กล้ากลับไป
ลงทุนในหุน้ เพราะกลัวการขาดทุน จึงหันไปกอดเงินฝากทีใ่ ห้ผลตอบแทน
เตี้ยติดดินแทน และเสียโอกาสให้เงินสะสมพอกพูนในระยะยาว
• การลงทุนใน Core Portfolio โดยเฉพาะใน Risk-Based Approach
ทีม่ กี ลไกควบคุมความเสีย่ งจะช่วยให้ผลตอบแทนสม�ำ่ เสมอทุกช่วงเวลา
โดยเวลาเกิดวิกฤติจะไม่ร่วงแรงเท่าหุ้นและสามารถให้ผลตอบแทนที่ดี
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เงินก้อนที่ขาดทุนเหมือนเงินหายไปและเสมือนกลับมาเริ่ม
นับศูนย์ใหม่ ไม่ก็ขาดทุนย่อยยับ ส่งผลให้เกิดอาการกังวลใจ
หวั่นกลัว เพราะเวลาผู้ลงทุนตัดขาดทุนหรืออีกชื่อที่ทุกท่านคุ้นหู
คือ “Cut loss” ก็มกั ไม่กล้ากลับเข้าไปซือ้ เพราะสภาพพอร์ตของ
ผู้ลงทุนที่เทหมดหน้าตัก ยังคงมีค�ำถามค้างคาใจว่า “เมื่อไหร่
จะได้ ทุ น คื น ” ต้ อ งรออี ก นานแค่ ไ หนที่ ตั ว เลขแดงทั้ ง พอร์ ต
จะพลิกกลับเป็นสีเขียวได้สักที ทั้งที่ตอนนั้นผู้ลงทุนได้ Cut loss
และถอยออกจากตลาดมากอดเงินฝากอย่างเหนียวแน่น เพราะ
กลัวขาดทุนมากไปกว่าเดิม ทัง้ ทีเ่ งินฝากให้ผลตอบแทนน้อย เฉลีย่
เพียงร้อยละ 1 กว่า ๆ ขณะทีใ่ นระยะยาวตลาดหุน้ ให้ผลตอบแทน
โดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี เพียงแต่ระยะสั้นรับการขาดทุนหนัก ๆ
ไม่ได้ ซึ่งเสียโอกาสในการลงทุนอย่างมหาศาล เพราะการลงทุน
มักมีวัฏจักรของการขึ้นลง เมื่อ Cut loss เวลาราคาลง ก็ไม่มีของ
เวลาราคาขึน้ ยังไม่นบั ผลของอัตราเงินเฟ้อทีจ่ ะกัดกินเงินก้อนนัน้
ในระยะยาว มูลค่าของเงินจึงลดลงทุกวัน ซึ่งน�ำไปสู่อ�ำนาจ
การจับจ่ายใช้สอยในวันข้างหน้าที่ลดลง
ผู้ลงทุนอาจชินแต่การลงทุนในหุ้นหรือฝากเงิน แต่ยังมีอีก
หลายสินทรัพย์ที่ท�ำให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนได้ เพราะการ
กระจายความเสี่ยงหรือ “Diversification” ถือเป็นหัวใจหลักของ
การรักษาและต่อยอดเงินในกระเป๋า
ปีที่แล้วผู้ลงทุนอาจตกรถด่วนจากหุ้น แต่อีกทางเลือกที่ไม่
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ท�ำให้ผู้ลงทุนหัวเสีย ไม่เครียด คือ การลงทุนในกองทุนประเภท
Global Multi-Assets Core Fund หรือการลงทุนในสินทรัพย์
หลากหลายทั้งหุ้น ตราสารหนี้ โภคภัณฑ์ กระจายทั่วโลก เน้น
ถือระยะกลางถึงยาว ไม่ต้องค�ำนึงถึงการจับจังหวะตลาด ปล่อย
ให้เป็นหน้าทีผ่ เู้ ชี่ยวชาญทีด่ แู ลปรับพอร์ตอย่างสม�่ำเสมอ สะสม
ผลตอบแทนที่น่าสนใจเฉลี่ยถึงร้อยละ 8 - 10 ต่อปี ในปี 2017
เรียกได้วา่ มากกว่าให้เงินนอนนิง่ อยูเ่ ฉย ๆ ให้มลู ค่าลดลงไปทุกวัน
แถมไม่ตอ้ งเสียเวลามานัง่ ติดตามตลาด หงุดหงิดทีเ่ ข้าออกไม่ทนั
หรือเครียดเวลาพักฐาน
ผู ้ ล งทุ น ส่ ว นใหญ่ มั ก จะคุ ้ น เคยกั บ กองทุ น ที่ ใ ช้ ก ลยุ ท ธ์
การลงทุนแบบดัง้ เดิม หรือ “Traditional Approach” โดยประมาณ
ร้อยละ 40 ลงทุนในหุ้น อีกร้อยละ 60 ลงทุนในตราสารหนี้
ดั ง นั้ น ช่ ว งเวลาหุ ้ น ขึ้ น แรงเช่ น ในปี ที่ ผ ่ า นมาผลตอบแทนก็
พุง่ กระฉูดเช่นกัน แต่ปรากฏว่าเมือ่ พิจารณาในมุมของความเสีย่ ง
พอร์ตนี้กลับถูกครอบง�ำด้วยความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น
เหตุ เ พราะหุ ้ น มี ค วามเสี่ ย งจากความผั น ผวนของราคาเป็ น
3 - 4 เท่าของความผันผวนจากการลงทุนในตราสารหนี้ จึง
จ�ำเป็นที่ต้องมีผู้จัดการกองทุนที่คอยปรับพอร์ตเพิ่มหรือลด
สัดส่วนของสินทรัพย์ตามความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์
ต่าง ๆ ส่วนในช่วงสภาวะหุ้นย�่ำแย่ สัดส่วนที่เป็นตราสารหนี้
จะท�ำหน้าที่ช่วยพยุงผลตอบแทนขึ้นจากหลุม

อีกกลยุทธ์การลงทุนที่เริ่มได้รับความนิยมในระยะ 2 - 3 ปีนี้
คือ การลงทุนแบบ “Risk-Based Approach” โดยแนวความคิด
ใหม่นี้สร้างความสมดุลจากมุมความเสี่ยงของการลงทุนใน
สินทรัพย์หลัก (หุ้น ตราสารหนี้ โภคภัณฑ์) แต่ละประเภทแทน
เพื่ อ ตอบโจทย์ ผู ้ ล งทุ น ที่ ก ลั ว ว่ า ผลตอบแทนและความเสี่ ย ง
จะเอียงไปทางหุ้นมากกว่า กลยุทธ์นี้ไม่ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์
ผลตอบแทนในอนาคต กล่าวคือ เมื่อถึงจังหวะที่ความเสี่ยงของ
ราคาสินทรัพย์สูงกว่ากรอบที่ตั้งไว้ ระบบจะส่งสัญญาณขาย
สินทรัพย์นั้นและเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ความผันผวนต�่ำแทน
ทุกท่านคงเข้าใจแล้วว่า ประโยชน์ของการลงทุนใน Global
Multi-Assets Core Fund คืออะไรบ้าง และกลยุทธ์การลงทุน
แบบดั้งเดิม หรือแบบ “Risk-based Approach” มีคุณสมบัติที่
ต่างกันอย่างไรและเหมาะกับใคร แต่ที่ทั้ง 2 กลยุทธ์มีเหมือนกัน
คือ ทีมงานมากประสบการณ์และคุณภาพดูแลการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถให้ “เวลา” กับท่านที่แม้ว่าเงินทองจะมี
ความส�ำคัญน้อยกว่าสิง่ ทีท่ า่ นรัก แต่หลายท่านมีหน้าทีร่ กั ษาและ
ต่อยอดความมัง่ คัง่ นัน้ ต่อไป เราเชือ่ ว่าการวางภารกิจส�ำคัญนีก้ บั
Global Multi-Assets Core Fund และทุม่ เวลาให้กบั สิง่ ทีท่ า่ นรัก
ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาอันมีค่าอยู่กับครอบครัว การท�ำงาน
ขยายธุรกิจ และการท่องเทีย่ วเดินทาง ไม่วา่ สิง่ นัน้ จะเป็นอะไร...
ล้วนน�ำมาซึ่งจุดหมายเดียวกันคือ “ความสุข”
KBank Private Banking เชือ่ ในความส�ำคัญของ “Perfect
Wealth” ซึ่งมากไปกว่าทรัพย์สินเงินทองนั่นคือ ความสุข
ทีย่ งั่ ยืนและพร้อมแบ่งปัน ปราศจากความกังวล การใช้ชวี ติ
ในแบบที่ ต ้ อ งการไร้ ขี ด จ� ำ กั ด หรื อ “Worry-free Life”
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Source: Bloomberg, Lombard Odier, KPB Research
*ผลการด�ำเนินงานช่วงระหว่าง 3 มกราคม 2005 ถึง 20 พฤศจิกายน 2015 ได้จากการจ�ำลองผลตอบแทนของ
Risk-Based Global Multi-Assets Core Fund

3 Key Takeaways:
• การปีนจากก้นหลุมง่ายกว่าปีนจากก้นเหวเสมอ
• การหยุดลงทุนถือเป็นความเสี่ยงที่ปิดโอกาส
ให้เงินลงทุนสะสมผลตอบแทนในระยะยาว
• Stay invested and be prepared!
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