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ถนนนกัลงทนุ สถติใินอดตีตลาดหุน้เป็นขาขึน้ มากกว่าขาลง
ฉะนัน้ผูล้งทนุทีด่คีวรลงทนุอย่างต่อเนือ่ง

เชค็สขุภาพ‘ลงทนุ’ 
ช่วงหุน้สวงิกบั‘กองทนุบวัหลวง’

และเหมาะสมกับความต้องการ !! 
 “พร์ี ยงวณชิย์” รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมบวัหลวง 
จ�ากดั กล่าวว่า ส�าหรบั “การจดัสรร แบ่งเงนิ 
ลงทุนไปลงในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ”  
หรือ Asset Allocation ของนักลงทุน  
หลักส�าคัญต้องพิจารณาเงินที่ลงทุนมี
วัตถุประสงค์อย่างไร จะได้สามารถเลือก
กองทุนนโยบายได้ถูกต้อง 
 โดยหากต้องการลงทุนในระยะยาว  
การลงทุนตลาดทุนของนักลงทุนก็จะม ี
โอกาสได้รับ “ผลตอบแทนสูง” แต่  
“ความเสีย่งกส็งู” หรอื (High Risk High 
Return) แต่หากมีเป้าหมายการลงทนุแล้ว 
ในระหว่างทางตลาดผันผวนก็จะไม่ตกใจ
เนื่องจากเป็นเรื่องปกติของตลาดเงิน 
ตลาดทุน เพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่าง 
เข้ามากระทบตลอดเวลา 
 อกีทัง้เรือ่งอายขุองผูล้งทนุกเ็ป็นเรือ่ง
ส�าคญัทีต้่องค�านงึถงึด้วย ซึง่จะปรบัความเสีย่ง 
ตามอายุได้เหมาะสมรวมท้ังสถานะของ 
ผู้ลงทุนที่เปลี่ยนไป อาทิ จากโสดมามี
ครอบครัวการลงทุนก็เปล่ียนไป และ
ควรจะมีการปรับพอร์ตหรือทบทวนทุก  
6 เดือน ถึง 1 ปี
 อย่างไรกต็าม นกัลงทนุต้องปรบัความ
เสีย่งและผลตอบแทนให้เหมะกบัอายขุอง 
ตัวเองด้วย เพราะว่าสภาวะของนักลงทุน
แต่ละคนไม่เหมือนกัน ถ้าลงทุนหุ้นก็ต้อง
ถือยาว key จะต้อง Rebalanc ให้เหมาะ 
อย่างไรก็ให้ Stay Invested ต้องให้เงิน
ท�างานให้เรา...เพือ่ให้มผีลตอบแทนสม�า่เสมอ 
 “ทัง้นี ้ตลาดหุน้ไทยกย็งัมปัีจจยัเรือ่ง 
การเลือกตั้งเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุน 
แม้ว่าผลกระทบจากสงครามการค้า (Trade 
War) เป็นสิ่งท่ีน่ากังวล และมีผลกระ
ทบมากกว่าวิกฤติทางการเงิน เน่ืองจาก
ปัจจบุนัการค้าเป็นตวัผลกัดนัการเตบิโต
ของเศรษฐกิจทั่วโลกแล้ว” 
 ส�าหรบั “กลยทุธ์” การจดัพอร์ตลงทนุ
ของกองทุนบัวหลวง สิ่งแรกที่ค�านึงถึงคือ 
1.ความต้องการของนกัลงทนุก่อน เพือ่ทีจ่ะ
ได้จดัพอร์ตให้เหมาะสม 2.กองทนุมีนโยบาย 
พยายามจะจัดพอร์ตการลงทุนให้กระจาย
ออกไปในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก 
 และ3.กระจายการลงทุนออกไป 
ในตลาดประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งถือเป็น  
“การลดความเสี่ยงจากความผันผวน 
ไม่ใช ่เพิ่มผลตอบแทน”  เพราะว่า 
ผลตอบแทนของตลาดประเทศพฒันาแล้ว
จะน้อยกว่าบ้านเรา 
 ขณะที่ “พีร์” วิเคราะห์ว่า ตลาดหุ้น
จีนยังคงมี “ความน่าสนใจ” แม้ว่าที่ผ่าน

มาจะได้รับผลกระทบจาก Trade War 
ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ แต่เชื่อว่าจีนมี
กระสนุเพยีงพอต่อการรบัมอื ขณะที ่
สัดส่วนการส่งออกของจีนไปสหรัฐ 
ไม่ได้มาก 
 ขณะที่ ส�าหรับ Allianz Global 
Investors ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุน 

Allianz Global Investors ทีเ่น้นการ
ลงทุนหุ้นจีนเป็นหลักนั้น มองประเด็น

สงครามการค้าระหว่างจนีกบัสหรฐัว่าไม่ใช่ 
มปีระเดน็การค้า แต่เชือ่ว่าเป็นประเดน็ทางการ
เมืองมากกว่า เพราะสหรัฐเองส่วนใหญ่ 
บริโภคจากภายในประเทศ และบริษัท
แอปเปิล ทีม่กีารผลติชิน้ส่วนของ iPhone 
จากจีนก็ไม่ได้ถูกเก็บภาษีแต่อย่างใด 
 รวมทั้งมีมุมมองต่อ “ตลาดภูมิภาค
เอเชีย” เห็นว่าเป็นโอกาสลงทุนในหุ้น
กลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะในจีน ท่ี
เทคโนโลยีมอัีตราการเตบิโตแบบรวดเรว็มาก  
มีการใช้เงินสดน้อยมาก ขณะที่ตลาด 
Emerging Market มอง 12 เดอืนข้างหน้า 
ยังมีแนวโน้มค่อนข้างดี

ท่ามกลางความผนัผวนตลาดเงนิ-
ทุน “กองทุนบัวหลวง” แนะธีม 
ลงทนุปรบัโหมด “ช้า” ขอท�ารเีทร์ิน 
แบบ “ชัวร์” เน้นถือระยะยาว 
พร้อมกระจายความเสีย่งทัว่โลก 
ด้าน “กูรู” มอง “หุ้น” ยังเป็น
สนิทรพัย์ทีต่อบโจทย์ความมัง่คัง่
ที่ดีสุด...!!

 กรุงเทพธุรกิจ • “พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา” ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กองทุนบัวหลวง มีมุมมองแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในปี 2562 
ว่า ดัชนี SET INDEX น่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปแตะ 1,800 จุด  
บน PE ที ่15 เท่า และก�าไรต่อหุน้ (EPS) ของบรษิทัจดทะเบยีนจะเตบิโต 
เฉลี่ย 10% ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องจากปี 2561 ที่ EPS เติบโต 
ในระดับ 10% โดยบางกลุ่มที่เติบโตมากกว่า 15-20% ได้แก่ “กลุ่ม 
โรงพยาบาล” ขณะนี้ราคาหุ้นปรับตัวลงเหมาะสมในการเข้าลงทุน 
 นอกจากนีม้ ี“กลุม่โลจสิตกิส์ หรอื ขนส่ง” และ “กลุม่ Commerce”  
(ค้าปลีก) ที่มีแรงกระตุ้นจากภาครัฐที่ท�าให้การบริโภคในประเทศ  
รวมทัง้ “กลุม่รบัเหมาก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้าง” ได้รบัปัจจยับวกต่อ
การรบังานภาครฐัลงทนุโครงการเมกะโปรเจค เช่น รถไฟฟ้า, มอเตอร์เวย์, 
รถไฟความเร็วสูง เป็นต้น 
 สอดคล้องกับมุมมองของ “กองทุนการเงินระหว่างประเทศ” 
(IMF) ท่ีมีมุมมองเป็นบวกกับเศรษฐกิจประเทศไทย โดยเศรษฐกิจ
ไทยในปีหน้าจะขยายตัวได้ดีข้ึน IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 2562 สวนทาง
ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนที่ถูกปรับคาดการณ์ลง เพราะไทย 
มีการเดินหน้าลงทุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนเป็นจ�านวน
มาก นอกจากนี้ยังได้รับ sentiment จากการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น 
ในปีหน้าด้วย
 ส่วนบรรยากาศลงทุนในช่วงที่เหลือในปีนี้ “พีรพงศ์” บอกว่า 
ระยะสัน้ยงัคาดการณ์ยาก เพราะตลาดมีความผนัผวนสูง อย่างไรกต็าม 
ตลาดกรั็บรู้ปัจจัยลบไปค่อนข้างมาก แนะน�าถอืลงทนุระยะยาวเหมอืน
วิ่งมาราธอน ซึ่งเป็นการว่ิงในระยะไกลที่ต้องอาศัยการฝึกฝน ความ
อดทน และความแข็งแกร่งของร่างกายเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย 
 “ตลาดรับรู้ข่าวแย่ลบมาเป็นระยะๆ แล้ว จึงเชื่อว่าตลาดหุ้น
ไทยปลายปีนีใ้นระยะสัน้ยงัมคีวามผนัผวนสงูอยู ่แต่ในระยะถดัไป  
เราจะมีเลือกตั้งในต้นปีหน้า ส่งผลให้ความเชื่อมั่นก็ฟื้นกลับมา 
รวมทั้งมีการลงทุนภาครัฐ ภาคเอกชนกลับมาด้วย เชื่อว่าท�าให้การ
อุปโภค-บริโภคบ้านเราเติบโต”
 โดย การลงทนุกเ็ช่นกนัทีจ่ะต้องอาศยัวนิยั ความรู ้ความเชีย่วชาญ 
และทีส่�าคญัต้องให้เวลากบัการลงทนุเพือ่ให้ได้รบัผลตอบแทนในระยะยาว 
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ด้วย ไม่ใช่แค่การเก็งก�าไรระยะสั้นๆ ไม่ว่า
เศรษฐกิจจะมีวัฏจักรเป็นขาขึ้นหรือขาลง แต่หากนักลงทุนสามารถ
ท�าความเข้าใจปัจจัยแวดล้อมได้ก็จะสามารถจัดพอร์ตการลงทุนได้
อย่างชาญฉลาดรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ ซึ่งจะท�าให้ถึงเป้าหมาย
ทางการเงินที่ก�าหนดไว้ 
 ทัง้นี ้ประเดน็เรือ่งของสงครามการค้า (Trade war) บลจ.บวัหลวง 
มีมุมมองตลาดหุ้นจีน “น่าสนใจ” เชื่อว่าจะมีกระทบจาก Trade war 
ไม่มาก ชี้น่าจะเป็นแค่ประเด็นการเมืองมากกว่า ขณะเดียวกันแนะนัก
ลงทนุหมัน่ปรบัพอร์ตให้ทนัสถานการณ์และช่วงอายใุห้สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์การลงทุน

 กรุงเทพธุรกิจ • “วรวรรณ ธาราภูมิ” ประธานกรรมการบริหาร 
กองทนุบวัหลวง และ ประธานกติิมศกัด์ิ สมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ กล่าวว่า  
กรณีที่กระทรวงการคลังจะไม่ต่ออายุการให้สิทธิทางภาษีกองทุนหุ้น
ระยะยาว (LTF) หลังสิ้นสุดก�าหนดในปี 2562 นั้น สภาตลาดธุรกิจ
ทุนไทย (FETCO) เตรียมเสนอให้กระทรวงการคลังขยายเวลาการ
ให้สิทธิทางภาษีกองทุน LTF ต่อไป แต่ให้ลดวงเงินที่สามารถน�าไป 
ลดหย่อนภาษลีงเหลอืประมาณ 1 แสนบาท จากปัจจุบันก�าหนดไว้ไม่เกนิ  
5 แสนบาท หรือเรียกว่า “กองทุน LTF ธงฟ้า” ทั้งนี้เพื่อเป็นการลด
ผลกระทบที่จะมีต่อตลาดหุ้นไทย
 อย่างไรกต็าม ในมมุมองส่วนตวัมองว่า กองทนุ LTF เป็นการออม
เงนิของชนชัน้กลางทีส่่วนใหญ่เป็นมนษุย์เงนิเดือน ขณะท่ีผู้มรีายได้สงู
มจี�านวนไม่มากเพยีงประมาณ 2 หมืน่ราย จากจ�านวนบญัชผีูถ้อืหน่วย
กองทุน LTF มีทั้งหมด 1.19 ล้านบัญชี และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 
3.9 แสนล้านบาท (ณ สิ้นเดือน ก.ย.61)
 ทัง้นี ้วเิคราะห์ว่า ภาพตลาดหุน้จะอยูใ่นช่วงท้ายของตลาดขาขึน้ใน
ปี 2563 บ่งชีผ่้านเมด็เงนิ QE ในตลาดจะลดลง ขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้อยู่
ในช่วงขาขึน้ ฉะนัน้ หากไม่มีการต่ออายสุทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองกอง
ทุน LTF จะท�าให้เกิดผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทย เพราะว่าในปี 63 จะ
มกีองทนุ LTF ทีค่รบก�าหนดไถ่ถอนประมาณ “แสนล้านบาท” และปี
ถัดไปอีกแสนล้านบาท แต่หากยังมีเม็ดเงินจากกองทุน LTF ก็จะช่วย
ลดผลกระทบตลาดหุ้นจากเงินไหลออกได้บ้าง
 ดังนั้น โดยส่วนตัวอยากจะเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณา
แนวทางการปรบัลดสทิธิประโยชน์ทางภาษีของกองทนุ LTF ในรปูแบบ 
การทยอยปรบัลดลง โดยปีแรกอาจจะลดจาก 5 แสนบาท เหลือ 4 แสน
บาท และปีถัดไปลดเหลือ 3 แสนล้านบาท อย่างไรก็ดี มองว่ากองทุน 
LTF ก็ยังจ�าเป็นต้องคงอยู่ในตลาดต่อไป 
 “คดิว่า LTF ธงฟ้าไม่ได้ช่วยตลาดมากมายนัก LTF เป็นของคน
ชนชั้นกลางมากกว่า แต่ตลาดจะรับเงินทุนไหลออกได้ยังไง ปี 63 
เป็นปีที่จะต้องระมัดระวัง อยู่ในช่วง late cycle Bull market...
ถ้าเขาต้องการบรรเทาผลกระทบ ส่ิงทีท่�าได้คณุเปิดให้ใช้สทิธต่ิอไป
จากทีเ่คยให้ 5 แสนบาทต่อปี ก็ให้ไปหักลดหย่อนเหลอื 4 แสนบาท 
ต่อปี เพื่อบรรเทาผลกระทบ หรือมีกองทุน LTF ธงฟ้า ก็ไม่ต้อง
ตั้งกองใหม่ ส่วนใหญ่มนุษย์เงินเดือนลงทุน LTF เป็นกลุ่มรายได้
ปานกลาง”
 อนึ่ง ส�าหรับสภาตลาดธุรกิจทุนไทย ปัจจุบันมีสมาชิก 7 องค์กร 
ประกอบด้วย สมาคมบรษัิทหลกัทรพัย์ไทย, สมาคมบรษัิทจดทะเบยีน
ไทย, สมาคมบริษทัจดัการลงทนุ, สมาคมนกัวเิคราะห์การลงทนุ, สมาคม
ส่งเสรมิผูล้งทนุไทย, สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ตลาดพัฒนาแล้ว 
 ดงันัน้ ล่าสดุบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุนรวมบัวหลวง จ�ากัด (กองทุน 
บัวหลวง) ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ (BBL)  
จัดงาน “BUALUANG FUND  
INVESTMENT FORUM TOWARDS 
2019” โดยจบัมอืกบั 6 พนัธมติรระดบัโลก 
ประกอบด้วย Allianz Global Investors 
,AXA Investment Managers, Fidelity 
International, Invesco Ltd, Nomura 
Asset Management และ Wellington 

(Bear market) 
 ทั้งนี้ ส�าหรับภาวะตลาดหมีนั้น...!  
โดยปกตจิะพบในระยะสัน้กว่าตลาดกระทงิ 
บงชีผ่้านเศรษฐกจิมกีารเตบิโตต่อเน่ือง ขณะท่ี 
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ไทย (บจ.) มกีารเตบิโตทีด่ี  
รวมทัง้ผูป้ระกอบการก็มวีธีิการปรบัตวัและ
สร้างนวตักรรมใหม่ๆ ในการผลติสนิค้าเพือ่
มาตอบสนองความต้องการของลกูค้ามากขึน้ 
 “เราคงหนคีวามไม่แน่นอนของตลาด
หุน้ไม่ได้ เพราะว่าระหว่างทางกม็เีหตกุารณ์

ปีหน้าหุน้ไทย 
1,800 จดุ

ยกเลกิ LTF
กระทบตลาดหุน้ 

ตลาดหุ้น
ยังเป็นสินทรัพย์ที่
ตอบสนองและ
ตอบโจทย์การสร้าง
ความมั่งคั่ง
ได้ดีที่สุด

เข้ามากระทบ และอย่างที่ทราบว่าตลาด
หุ้นเคลื่อนไหวตามวงจรทั้งขาขึ้นและลง 
ฉะนั้น นักลงทุนที่ดีควรที่จะลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง” 
 หากย้อนดูสถิติในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  
พบว่าระหว่างทางมเีหตกุารณ์ทีท่�าให้นกัลงทนุ
เกดิความกงัวลใจ เช่น นบัตัง้แต่เหตกุารณ์ 
“วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์” (Hamburger 
Crisis) เมื่อปี 2551 ขณะที่ในเมืองไทยมี
เหตกุารณ์น�า้ท่วมใหญ่ การชมุนมุปิดสนาม
บนิสวุรรณภมู ิการชุมนมุทางการเมอืง และ
จนมาถึงวิกฤติเศรษฐกิจสหภาพยุโรป 
 ดงันัน้ การลงทนุในระยะกลาง หรอื สัน้  
อาจจะมีมุมมองว่าตลาดหุ้นมีความผนัผวน
ระดบัสงู แต่หากมองการลงทนุในระยะยาว 
จะพบว่า “ตลาดหุ้นยังเป็นสินทรัพย์
ที่ตอบสนองและตอบโจทย์การสร้าง  
ความมัง่คัง่ได้ดทีีส่ดุ เนือ่งจากว่าเป็นการ
ลงทุนแบบเป็นเจ้าของกิจการ...!!” 
พีรพงศ์ย�้าให้ฟังเช่นนั้น 
 ส�าหรับกองทุนบัวหลวง มีมุมมองใน
ช่วงตลาดหุ้นผันผวนว่า เป็นจังหวะเข้าไป
ศกึษาและค้นหาราคาหลกัทรพัย์ดงักล่าวว่า
ราคาต�า่กว่าพืน้ฐานทีแ่ท้จรงิใช่ไหม ซึง่ช่วง
เวลานั้นถือเป็นความสนุกของเรา
 “ในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงๆ 

เราชอบมากเพราะว่าเป็นโอกาสในการ
เข้าไปหาและซื้อของราคาถูก แต่ตลาด
ปรับข้ึนเราไม่ชอบเพราะเป้าหมายของ
เราคือการซื้อของราคาถูก” 
 เมือ่สถานการณ์เป็นจรงิเช่นนัน้ นกัลงทนุ 
อาจต้อง “ปรบัพอร์ตฟอลโิอใหม่” เพราะ
เมือ่มอีะไรผดิไปจากทีค่าดการณ์ นกัลงทนุ
จ�าเป็นต้องปรบัมมุมองการลงทุนรอบใหม่ 
เพ่ือสร้าง “รีเทิร์น” ของตัวเองให้สูงสุด  

 กรงุเทพธุรกจิ • หากมองวงจรตลาด
หุน้ทัว่โลกมทีัง้ “ขาข้ึน-ขาลง” ทว่าในช่วง 
10 เดือนที่ผ่านมา ภาวะของตลาดหุ้นเมือง
ไทยตกอยู่ในอาการ “ผันผวนหนัก” และ 
“ไม่มคีวามแน่นอน” สะท้อนผ่านมุมมอง
ความรูส้กึของเหล่านกัลงทนุทมีคีวามกงัวลใจ  
(แพลนนิก) ว่า “ผลตอบแทนการลงทนุ” 
อาจจะไม่ถงึเป้าหมายทีว่าดหวงัไว้...!! 
 สะท้อนผ่านกระแสเงิน 
ต่างชาติก�าลังไหลออกจาก 
“ตลาดเกดิใหม่” (Emerging 
markets) กลับสู่ “ตลาด
พฒันาแล้ว” (Developed 
markets) โดยเฉพาะใน
ตลาดสหรัฐ ประกาศขึ้น
ดอกเบี้ยนโยบายที่เร็วข้ึน 
โอกาสจะเห็นผลตอบแทน
จากการลงทุนที่ดีกว่าในช่วงที่
ผ่านมาไม่ใช่เรื่องยากส�าหรับ

Management เพือ่แนะน�านกัลงทนุวางแผน
การเงินรับมือกับทุกสถานการณ์...!! 
 โดย “พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา” ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด บอกว่า การ
ลงทุนที่ดีในตลาดเงินตลาดทุนนั้น นัก

ลงทนุควรลงทนุอย่างต่อเนือ่ง 
เพราะว่าการปรบั “ขึน้ 

หรือลง” ถือเป็น 
วงจรของตลาดหุน้ 
ทัว่โลกอยูแ่ล้ว แต่
หากย้อนดสูถติใิน
อดีตพบว่าตลาด
หุน้ทัว่โลกจะเป็น
ขาขึ้นมากกว ่า 
ขาลง หรอืเรยีกว่า 
“ตลาดกระทิง” 
(Bull Market) 
และ “ตลาดหมี” 


