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Structured Note
หุ้นกู้อนุพันธ์

กับผลตอบแทนที่ออกแบบได้
เข้าสูไ่ ตรมาสสุดท้ายของปี 2560 แล้ว เป็นอีกปีแห่งความท้าทายจากความไม่แน่นอน
ทางเศรษฐกิจโลกทีท่ วีความซับซ้อนมากขึน้
เริ่มจากต้นปีด้วยผลการเลือกตั้งในฝรั่งเศสที่พลิกความ
คาดหมาย ต่อด้วยการก่อการร้ายและความไม่สงบในหลาย
ภูมิภาคทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง และที่ส� ำคัญนโยบายที่ไม่เป็น
รู ป ธรรมของประธานาธิ บ ดี ท รั ม ป์ ส่ ง ผลให้ ด อลลาร์ ส หรั ฐ
สกุลเงินทีไ่ ด้รบั การยอมรับมากทีส่ ดุ ในโลกอ่อนค่าลงกว่าร้อยละ 8
นับตัง้ แต่ตน้ ปีเมือ่ เทียบกับสกุลเงินหลักอืน่ ๆ นับได้วา่ หักปากกา
นักวิเคราะห์หลายส�ำนัก เพราะส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องกันว่า
แนวโน้มดอลลาร์สหรัฐน่าจะแข็งค่าขึน้ จากแนวคิด “ผลประโยชน์
ของสหรัฐฯ ต้องมาก่อน” ทีท่ มี เศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์
ชูนโยบายปกป้องทางการค้า รวมทัง้ กล่าวหาประเทศคูค่ า้ ส�ำคัญ
เรือ่ งการใช้คา่ เงินเป็นเครือ่ งมือ นอกจากนี้ จากความคาดหวังของ
ตลาดว่าเฟดจะขึน้ ดอกเบีย้ นโยบายอย่างต่อเนือ่ ง ถึงวันนีโ้ อกาส
การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคมนี้ที่ลดลงเหลือเพียง
ร้อยละ 78.5 จากร้อยละ 94 เมื่อต้นปี แต่ยังคงสวนทางกับ
ธนาคารกลางยุโรปและญีป่ นุ่ ทีส่ ง่ สัญญาณอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
ในแดนลบเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป
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ภาพเดียวกันกับประเทศไทยของเรา ท่ามกลางอัตราดอกเบีย้
ที่ทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดธนาคารแห่ง
ประเทศไทยคงดอกเบี้ยนโยบายถึงไตรมาส 2 ปีหน้าที่ระดับ
ร้อยละ 1.5 ก่อนเริ่มปรับขึ้นในไตรมาส 3 ซึ่งดอกเบี้ยระดับนี้
เรียกได้ว่าต่างอย่างสิ้นเชิงจากเมื่อ 20 ปีก่อน ที่ผู้ฝากเงิน
เคยได้รับอัตราดอกเบี้ยถึงร้อยละ 8 - 10 ต่อปี ผู้ลงทุนส่วนใหญ่
คงรู้สึก อึดอัดหากจะหันไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
หรือหุ้นกู้ เพราะระยะเวลาที่ลงทุนต้องยาวขึ้น ประกอบกับ
ความเสีย่ งทีด่ เู หมือนจะเพิม่ ขึน้ จากการลงทุนในตราสารหนี้
เอกชน และก็ยังให้ผลตอบแทนเพียงร้อยละ 2 - 3 ครั้นจะ
หันไป ลงทุนในตลาดหุ้นก็ยังกล้า ๆ กลัว ๆ แม้ตลาดหุ้น
จะสร้างผลตอบแทนทีด่ ไี ม่ใช่นอ้ ยทีเ่ ฉลีย่ ย้อนหลัง 10 ปี ประมาณ
ร้อยละ 10 แต่ยังสู้ไม่ไหวกับความผันผวนที่สูงถึงขั้นบวกลบ
ร้อยละ 20

ดังนั้น ในปัจจุบันผู้ลงทุนจึงแสวงหาผลิตภัณฑ์การลงทุน
ใหม่ ๆ ทีใ่ ห้ ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบีย้ ทีต่ ำ�่ เตีย้ ติดดินอย่าง
ทุกวันนี้ ด้วยข้อก�ำหนดว่าความเสี่ยงต้องไม่สูงกว่าเงินฝาก
มากนักและไม่ผนั ผวนเหมือนหุน้ แต่ผลิตภัณฑ์อะไรจะตอบโจทย์
เหล่านีไ้ ด้ ถ้าพูดกันง่าย ๆ การเดินสายกลางคงเป็นค�ำตอบทีด่ ที สี่ ดุ
นั่นก็คือลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีการผสมผสานระหว่างตราสาร
หนี้กับหุ้น และเป็นตราสารที่มีสภาพคล่อง มีความยืดหยุ่น
สามารถออกแบบให้เข้ากับผู้ลงทุนได้ตามต้องการ กล่าวคือ
สามารถเพิ่ ม หรื อ ลดความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ ผู ้ ล งทุ น
แต่ ล ะคนจะยอมรั บ กั น ได้ หรื อ อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ก็ คื อ การ
ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ลั ก ษณะกึ่ ง หนี้ กึ่ ง หุ ้ น ที่ จ ะให้ ผ ลตอบแทน
และมี ค วามเสี่ ย งอยู ่ ร ะหว่ า งกลางพอดี ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล่ า นี้ มี
ได้หลายรูปแบบ เช่น หุ้นกู้อนุพันธ์ หรือ Structured Notes
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถใช้ในการบริหารพอร์ท
การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9

KBank Private Banking

ตัวอย่างกลไกเบื้องต้นของหุ้นกู้อนุพันธ์
(Structured Notes)

ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
จากการลงทุนในอนุพันธ์

1. Knock-in / Knock-out (KIKO) จากมุมมองราคาน�ำ้ มัน
ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น: ผู้ลงทุนหลายท่านอาจยังขาดทุนใน
อนุพันธ์ 8%
กองทุนหรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน�้ำมัน เนื่องจากราคาปรับลดลง
(เช่น Warrant)
100% มาจาก
จาก 107 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อกลางปี 2014 เหลือเพียง
เงินต้น
ตราสารหนี้ 92%
26 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หรือลดลงราวร้อยละ 76 ในเวลา
(เช่น Corporate Bond)
หนึ่งปีครึ่ง KIKO เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทน
มาชดเชยผลขาดทุนในอดีต เหมาะส�ำหรับผูล้ งทุนทีม่ องว่าราคา
ผลตอบแทนระหว่าง
หรือในสินทรัพย์
น�้ำมันในระยะนี้จะวิ่งในกรอบใกล้เคียงระดับปัจจุบัน หลักการ
การลงทุน
ที่สามารถสร้างผลตอบแทน
ง่าย ๆ คือ ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าราคา
ในตราสารหนี
้
อย่างสม�่ำเสมอ
สินทรัพย์อา้ งอิงซึง่ ก็คอื น�ำ้ มันไม่ปรับลดลงมากถึงระดับ Knock-in
หรือเพิ่มขึ้นมากกว่าระดับ Knock-out หรือ Barrier ที่ก�ำหนดไว้
วันจัดตั้งกองทุน
วันครบก�ำหนด
และจะได้ผลตอบแทนทีน่ า่ สนใจ และอาจสูงกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
ในบางช่วงเวลา ด้วยระยะลงทุนในผลิตภัณฑ์นี้ไม่ยาวมาก
หลายท่านอาจยังสงสัยว่าหุ้นกู้อนุพันธ์โดดเด่นหรือสร้าง โดยเฉลี่ยเพียง 3 - 6 เดือน ซึ่งสามารถออกแบบกรอบราคา KI
ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นกู้ปกติ หรือ Plain Vanilla Bond อย่างไร หรือ KO ได้ตามความต้องการของผู้ลงทุน
ถ้าอธิบายง่าย ๆ หุ้นกู้อนุพันธ์คือหุ้นกู้ปกติบวกอนุพันธ์ หรือ
Derivatives เช่ น วอร์ แ รนท์ หรื อ ออปชั่ น เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้
2. Structured Notes - ส�ำหรับผูล้ งทุนทีแ่ สวงหาผลตอบแทน
ผลตอบแทนสูงขึ้นกว่าเงินฝากและหุ้นกู้ปกติ ภายใต้ความเสี่ยง สม�่ำเสมอ: จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก การลงทุน
ที่ต�่ำกว่าหุ้นนั่นเอง ผู้ลงทุนอาจมองว่า หุ้นกู้อนุพันธ์เป็น ในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้สม�่ำเสมอยังคง
ตราสารที่ “ซับซ้อน” “เสี่ยง” หรือ “เข้าใจยาก” ซึ่งไม่ผิด ตอบโจทย์ผู้ลงทุน จึงเพิ่มความน่าสนใจให้ Structured Notes
ทั้งหมด เพราะระดับความ “ซับซ้อน” ของตราสารมีหลายดีกรี เป็นอีกหนึง่ ผลิตภัณฑ์ทตี่ อบโจทย์ผลู้ งทุน โดยกลยุทธ์การลงทุน
ดังนัน้ กฎเกณฑ์ในประเทศไทยจึงจ�ำกัดให้ผลิตภัณฑ์บางรูปแบบ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกลงทุนในตราสารหนีท้ มี่ อี นั ดับ
ที่ยากต่อการเข้าใจก�ำหนดให้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ ความเชือ่ ถืออยูใ่ นระดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
รายย่อยและ/หรือกลุ่มบุคคลผู้มีสินทรัพย์สูงเท่านั้น
ส่วนทีส่ องลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีม่ กี ารจ่ายผลตอบแทน
แล้วหุ้นกู้อนุพันธ์มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก อ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิงที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้เห็นภาพที่ง่ายขึ้น
หรือหุน้ กูโ้ ดยทัว่ ไปอย่างไร ผลตอบแทนของหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์มาจาก เริม่ ต้นจากผูล้ งทุนทีม่ เี งินลงทุน 100 บาท มีระยะเวลาลงทุน 3 ปี
2 ส่วนด้วยกัน คือ 1. ลักษณะของตัวตราสารเอง ที่ มีองค์ประกอบ ปัจจุบนั ดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รบั จากตราสารหนีป้ กติอยูท่ รี่ อ้ ยละ 3 ต่อปี
หลักเป็นหุน้ กูท้ จี่ า่ ยดอกเบีย้ เป็นงวด ๆ และ 2. ผลตอบแทน ให้ผลู้ งทุนน�ำเงินส่วนแรกจ�ำนวนประมาณ 91 - 92 บาทไปลงทุน
ที่เกิดจาก ผลการด�ำเนินงานของสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งอาจมี ในตราสารหนี้ และเมื่อครบ 3 ปี เงินจ�ำนวนนี้จะโตขึ้นไปเป็น
เพียงหนึง่ สินทรัพย์หรือมากกว่าก็ได้ และสามารถเป็นได้ทงั้ ดัชนี 100 บาท (เงินต้น + ดอกเบีย้ ) ส่วนเงินจ�ำนวนทีส่ องอีกประมาณ
หุน้ อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น ทองค�ำ น�ำ้ มัน และ 8 - 9 บาท จะลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า มีการจ่ายผลตอบแทน
สินค้าโภคภัณฑ์อนื่ ๆ โดยปัจจุบนั ผูล้ งทุนนิยมลงทุนในตราสาร อ้างอิงกับสินทรัพย์ที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้รับ
ที่สามารถรับเงินต้นคืนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อครบก�ำหนดอายุ ผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์อ้างอิง และ
ซึง่ จะเห็นได้วา่ ไม่ได้ฉกี จากการฝากเงินไปมากนัก และอยูบ่ นกรอบ ไม่ขาดทุนหากราคาสินทรัพย์อ้างอิงไม่เคลื่อนไหวตามที่คาด
ความเสีย่ งทีผ่ ลู้ งทุนรับได้
เพราะเมือ่ สิน้ ปีที่ 3 ก็ได้รบั เงินต้น 100 บาทคืน จากกลไกดังกล่าว
และเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย จะเห็นได้ว่า Structured Notes เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยจ�ำกัด
ร่วมกับ บลจ.ชั้นน�ำของประเทศ เดินหน้าเสนอหุ้นกู้อนุพันธ์ใน ความเสีย่ งได้ดี เพราะเป็นการลงทุนแบบทีใ่ ห้ผลตอบแทนไม่จำ� กัด
หลายรูปแบบ เป็นทางเลือกการลงทุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ แต่จ�ำกัดการขาดทุน “Open Upside But Limit Downside”
ให้หลากหลายมิติมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น
ซึง่ เหมาะกับสภาวะตลาดทีม่ คี วามผันผวนอย่างในปัจจุบนั

+
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หุ้นกู้อนุพันธ์เหมาะส�ำหรับ
ผู้ลงทุนที่ ไม่มีความจ�ำเป็น

ต้องใช้เงินก้อนนี้ตลอด
ระยะเวลาที่ลงทุน นอกจากนี้

หุ้นกู้อนุพันธ์ยังมี ความเสี่ยง
ของความสามารถในการจ่ายคืน
เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้
ที่ผู้ลงทุนน�ำเงินส่วนแรกไปลงทุน

แม้วา่ การลงทุนในหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ดเู หมือนจะสร้างผลตอบแทน
ทีน่ า่ พึงพอใจ แต่อย่าลืมว่าการลงทุนย่อมมีความเสีย่ ง ข้อจ�ำกัด
หลัก ๆ ของหุ้นกู้อนุพันธ์คือ สภาพคล่อง เพราะไม่มีการ
ซื้อขายในตลาดรอง ส่วนใหญ่แล้วเม็ดเงินที่ลงทุนจะถูกล็อก
ตามระยะเวลาของตราสารนั้น ๆ ต่างจากกองทุนเปิดทั่วไปที่
สามารถซื้อขายได้ทุกวันท�ำการ ดังนั้นหุ้นกู้อนุพันธ์จึงเหมาะ
ส� ำ หรั บ ผู ้ ล งทุ น ที่ ไ ม่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ เ งิ น ก้ อ นนี้ ต ลอด
ระยะเวลาที่ลงทุน นอกจากนี้หุ้นกู้อนุพันธ์ยังมี ความเสี่ยงของ
ความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้
ที่ผู้ลงทุนน�ำเงินส่วนแรกไปลงทุน อีกด้วย
เป็นทีท่ ราบกันดีถงึ ความยากของการคาดการณ์สถานการณ์
เศรษฐกิจให้แม่นย�ำเหมือนในอดีต เพราะในปัจจุบันมีความ
ท้าทายในการลงทุนที่เพิ่มขึ้น จากสภาวะการเมืองทั่วโลกที่มี
ความวุน่ วาย ประกอบกับการแทรกแซงของธนาคารต่าง ๆ เครือ่ งมือ
การลงทุนอย่าง “หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์” จึงเป็นสิง่ ทีผ่ ลู้ งทุนไม่ควรมองข้าม
เพราะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องผลตอบแทนที่ดีกว่าหลาย ๆ
สินทรัพย์แต่ยงั ค�ำนึงถึงความเสีย่ ง โดยผูล้ งทุนสามารถออกแบบ
เองได้ตาม Risk Profile ที่เหมาะสม และสามารถเลือกตราสาร
ที่มีกลไกควบคุมการสูญเสียเงินต้นอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
เรียกได้ว่าผลตอบแทนน่าสนใจกว่าเงินฝากทีเดียว
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