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การลงทุนในสินทรัพย์ให้ สอดคล้ องกับวัฏจักรเศรษฐกิจเพือได้ รับประโยชน์สงู สุด เริมจากวิเคราะห์และพิจารณาให้ ร้ ู
ว่าเราอยู่ในช่วงใดของวัฏจักร และจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ให้ เหมาะสมกับช่วงเวลานัน, อย่างไรก็ตามการจัดสรรเงินลงทุน
, ม มีข้อจํากัดอย่างน้ อยสองประการ ได้ แก่
ตามประเภทสินทรัพย์ (Asset-class-based Allocation) ซึงเป็ นแนวทางแบบดังเดิ
ข้ อแรก นักลงทุนต้ องรับความเสียงทีเกิ ด จากสินทรั พย์ ทีเลือกลงทุนซึงอาจมีค วามสัมพันธ์ ค่อนข้ างสูงกับความเสียงของ
สินทรัพย์ทีลงทุนอืนๆ เช่น ลงทุนในหุ้นและสินค้ าโภคภัณฑ์ การลงทุนลักษณะดังกล่าวทําให้ นกั ลงทุนได้ รับประโยชน์จากการ
กระจายความเสียงน้ อยลง ข้ อจํา กัด ทีสอง คือ ในบางสถานการณ์ เราอาจต้ องการเสียงเพีย งบางส่ว นเพือโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนทีดี เช่น เราเห็นโอกาสทีจะรับผลตอบแทนส่วนเพิมจาก FX Carry (กู้เงินสกุลทีมีอตั ราดอกเบี ,ยตํา ไปลงทุนในเงิน
อีกสกุลหนึงทีมีอตั ราดอกเบี ,ยสูงกว่า) แต่เราไม่ต้องการมีความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน ดังนันแนวทางการจั
,
ดสรรการลงทุน
แบบดัง, เดิมไม่ได้ ตอบโจทย์ในสถานการณ์ดงั กล่าว ด้ วยเหตุนี , ทําให้ เกิดแนวคิดกลยุทธ์ การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนตามปั จจัย
ความเสียง (Factor-based Asset Allocation)
Factor-based Asset Allocation เป็ นการจัด สรรการลงทุนทีพิจ ารณาถึงปั จ จัย ความเสียงต่า งๆ ทีจะสร้ าง
ผลตอบแทนส่วนเพิม (Excess return หรือ Alpha) และเลือกปั จจัยเสียงทีต้ องการ ซึงอาจไม่ใช้ เป็ นความเสียงรวมทัง, หมดของ
ขอบคุณข้ อมูลจาก Amundi Research และจากบทความ “Factor Asset Allocation: What are the Benefits for Investors?”
โดย Marie Briere, Alessandro Russo, Eric Taze-Bernard, Amundi Asset Management
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สินทรัพย์ทีเลือกลงทุน โดยในทางปฏิบตั ิจะลงทุนในสินทรัพย์ดงั กล่าวและปิ ดความเสียงส่วนทีเราไม่ต้องการทันทีด้วยการใช้
ตราสารอนุพนั ธ์ ซึงในสภาวะการลงทุนปั จจุบนั ทีเผชิญต่อสภาวะเศรษฐกิจเสือมถอยเรื อ, รัง อัตราดอกเบี ,ยตํา (และติดลบใน
ญีปุ่ นและหลายประเทศในทวีปยุโรป) ส่งผลให้ นกั ลงทุนจําเป็ นต้ องแสวงหาผลตอบแทนด้ วยการลงทุนในสินทรัพย์เสียงมาก
ขึ ,น
ตัวอย่างการใช้ การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนตามปั จจัยความเสียง เช่น ปั จจุบนั ตลาดตราสารหนี ,ยูโรได้ รับประโยชน์จาก
มาตรการซื ,อพันธบัตรยูโรของธนาคารกลาง ทําให้ ความผันผวนของตราสารหนี ,ยูโรอยู่ในระดับตํากว่าปกติ นักลงทุนสามารถ
แสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิมจากปั จจัยความผันผวน (Volatility factor) ทีคาดว่าจะสูงขึ ,น ด้ วยการซื ,อตราสารอนุพนั ธ์ประเภท
สัญญาสิทธิU (options) ทัง, สิทธิU ในการซือ, และสิทธิU ในการขายพันธบัตรยูโร ซึงถ้ าตลาดมีความผันผวนเพิมขึน, จริ ง ตราสาร
อนุพนั ธ์ทซืี ,อไว้ จะให้ ผลตอบแทนเป็ นบวก
นอกจากนี , ถ้ านักลงทุนมองว่า มีความเสียงทีเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพิมขึน, ดังนัน, การลงทุนในสินทรั พย์ทีมี
คุณภาพสูงน่าจะได้ ประโยชน์มากกว่า อาจเลือกลงทุนในปั จจัยคุณภาพ (Quality factor) ด้ วยการลงทุนในหุ้นสามัญทีมี
คุณภาพสูง และปิ ดความเสียงด้ านตลาด(Market Risk) ทันทีโดยการขายสัญญาดัชนีตลาดหุ้นล่วงหน้ า หากสถานการณ์
เป็ นไปตามมุมมองดังกล่าว นักลงทุนน่าจะได้ รับผลตอบแทนส่วนเพิม หรือ Alpha จากปั จจัยคุณภาพ
จากตัวอย่างข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ แทนทีจะจัดสรรเงินลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ (Asset-class-based Allocation)
ซึงอาจทําให้ มคี วามเสียงส่วนเกินจากลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนตามปั จจัยความเสียงโดยจะมี
การปิ ด (หรือป้องกัน) ความเสียงส่วนทีเราไม่ต้องการ ซึงวิธีการดังกล่าว เป็ นการสร้ างมูลค่าเพิมในการจัดสรรการลงทุน
ภายใต้ กรอบความเสียงทีกําหนด
อย่างไรก็ตาม การลงทุนตามปั จจัยความเสียงก็มีอุปสรรคและความยากทัง, ในส่วนของการคาดการณ์ ปัจจัยความ
เสียงทีเป็ นโอกาสในการลงทุน และในส่ว นของการปฏิบัติทีอาจต้ องซือ, ขายตราสารการเงินหลายประเภท รวมถึงตราสาร
อนุพนั ธ์ และการลงทุนผ่านดัชนีหลักทรัพย์ต่างๆ ทําให้ เกิดต้ นทุนในการดูแลและติดตาม ตลอดจนค่าธรรมเนียมการซื ,อขาย
ด้ วยเหตุนีใ, นการลงทุนตามปั จจัยเสียง นักลงทุนควรมีการศึกษาถึงต้ นทุน (โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยทีอาจมีสดั ส่วนของ
ต้ นทุนต่อมูลค่าเงินทีลงทุนทีสูงกว่าเทียบกับนักลงทุนสถาบัน) ควรมีความเข้ าใจความซับซ้ อนของตราสารการเงิน ตลอดจนมี
ความเชียวชาญในการเลือกใช้ ตราสารประเภทนัน, ๆ และทีสําคัญ การแสวงหาโอกาสการลงทุนต้ องติดตามข้ อมูลข่าวสาร
วิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนือง และปฏิบตั ิได้ อย่างทันท่วงที หรือเราอาจเลือกทีจะลงทุนผ่านกองทุนรวมทีบริ หารงานโดย
มืออาชีพ ให้ ทาํ หน้ าทีดังกล่าวแทน

ความคิด เห็ น และข ้อความต่า งๆ ในบทความนีเป็ นทั ศ นะของผู ้เขียนเท่า นั น ซึง# บริษั ทหลั ก ทรั พ ย์จั ด การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ไม่จําเป็ นต ้องเห็นด ้วย

