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สําหรับตอนสุดทายของการแบงประเภทหุนตามลักษณะของกิจการ ขอนําเสนอหุนอีก 2 ประเภท คือ  

“หุนวัฎจักร” (Cyclical Stocks) และ “หุนเก็งกําไร” (Speculative Stocks) ซึ่งนับไดวาเปนประเภทหุนที่กิจการ 
มีความเส่ียงสูงและราคาหุนผันผวนมากท่ีสุด เม่ือเทียบกับหุนบลูชิบ (Blue Chip Stocks) หุนเติบโต (Growth Stocks) 
และหุนต้ังรับ (Defensive Stocks) ที่ไดแนะนําไปแลวในตอนท่ีผานๆ มา 

หุนวัฎจักร... ขึ้นแรง ลงแรง เปล่ียนแปลงตามการคาดการณ 

ในทางตรงขามกับหุนต้ังรับ “หุนวัฎจักร” หมายถึง หุนที่อัตราผลตอบแทนเปล่ียนแปลงมากกวาอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย ทั้งในทิศทางขาขึ้นและขาลง ซึ่งในภาษาทางการเงินจะเปนกลุมหุนที่มี 
ความเส่ียงที่เปนระบบ (Systematic Risk) หรือคาเบตา (Beta) สูง มักเปนหุนของกิจการในอุตสาหกรรมที่ผลการ
ดําเนินงานไดรับอิทธิพลโดยตรงจากวงจรของเศรษฐกิจ เชน ยอดขายและกําไรจะสูงมากในชวงเศรษฐกิจเฟองฟู แตตกตํ่า
หรืออาจถึงขนาดปดกิจการลงในชวงเศรษฐกิจซบเซา ตัวอยางของอุตสาหกรรมประเภทน้ี ไดแก สถาบันการเงิน วัสดุ
กอสราง อสังหาริมทรัพย ยานยนต เหล็ก เคร่ืองจักรหนัก และเครื่องประดับราคาสูง เปนตน 

หุนวัฎจักรเหมาะกับผูลงทุนที่นิยมซื้อขายในภาวะตลาดผันผวน เคล็ดลับการลงทุนที่ประสบความสําเร็จ 
คือ การหาสัญญาณการส้ินสุดของภาวะเศรษฐกิจถดถอย เพราะขณะท่ีเศรษฐกิจอยูในชวงชะลอตัวถึงตกตํ่า ภาคแรงงาน
ออนแอ ผูบริโภคขาดความเช่ือม่ันและหยุดใชจายในสินคาคงทน (เชน บาน รถยนต) หรือสินคาราคาสูง (เชน 
เคร่ืองประดับ การทองเที่ยว/เดินทาง) และภาคธุรกิจระงับการลงทุน (ชะลอการขอสินเช่ือ ระงับการขยายกิจการ ไมเปล่ียน
หรือไมลงทุนซ้ือเคร่ืองจักรใหม) ทําใหกิจการขาดรายได และราคาหุนตก หากผูลงทุนสามารถคาดการณไดวาการฟนตัว
ทางเศรษฐกิจจะเร่ิมเกิดขึ้นไดในอนาคตอันใกล ผูลงทุนจะเขาลงทุนในหุนวัฎจักรในขณะที่ราคากําลังตกต่ําซ่ึงเปนจังหวะ
ที่ดีที่สุด เพราะเม่ือผูบริโภคและภาคธุรกิจทั้งหลายเร่ิมมีความหวังวาเศรษฐกิจกําลังจะดีขึ้น การใชจายและลงทุนจะคอยๆ 
กลับเขาสูภาวะปกติ กิจการเร่ิมคาดการณรายไดและกําไร พรอมๆ กับการตอบรับของราคาหุนในทิศทางขาขึ้นอยาง
รวดเร็ว  

ขอสังเกต คือ ราคาหุนวัฎจักรเปล่ียนแปลงตามความเช่ือ ซึ่งอาจยังไมเกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้น ดังนั้น   
นักเศรษฐศาสตรหลายทานจึงใชราคาหุนวัฎจักรเปนสัญญาณการเปล่ียนแปลงวัฎจักรของเศรษฐกิจ เชน ราคาหุนขึ้น 
กอนรายงานจากภาคเศรษฐกิจที่แทจริง เชน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) อัตราดอกเบี้ย และอัตราการจางงาน 
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จะบงชี้วาเศรษฐกิจเขาสูภาวการณฟนตัว ในทํานองเดียวกัน ราคาหุนวัฎจักรมักจะปรับตัวลดลงกอนเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจ 
จะยืนยันถึงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 

รูปที่ 1 ความเคล่ือนไหวราคาของ SET Financials Index และ SET Property & Construction Index 
เปรียบเทียบกับ SET Total Return Index 

 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รูปที่ 2 ผลตอบแทนรวมรายปของ ของ SET Financials Index  
และ SET Property & Construction Index เปรียบเทียบกับ SET Total Return Index 

 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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หุนเก็งกําไร… ตื่นเตนทันใจ ทั้งกําไรและขาดทุน 

โดยนิยาม “หุนเก็งกําไร” (Speculative Stocks) หมายถึง หุนที่มีโอกาสสูงที่ใหผลตอบแทนต่ํามากหรือติดลบ 
และมีโอกาสต่ําที่ใหผลตอบแทนปกติหรือสูงมาก สะทอนจากราคาหุนที่สูงกวามูลคาที่แทจริง จึงนับไดวาเปนหุนประเภทที่
มีความเส่ียงสูงที่สุด แตสามารถดึงดูดผูลงทุนที่ตองการเก็งกําไรระยะส้ัน เพราะราคาเปล่ียนแปลงขึ้นลงรวดเร็ว หากมี
กําไร กําไรก็มาแบบต่ืนเตนทันใจ หากหุนราคาตก ก็ตกแบบตองลุนจุดตัดขาดทุน สวนใหญผูลงทุนในหุนประเภทน้ีมี
ความหวังเชิงบวกมากที่ราคาหุนจะเพิ่มขึ้นแบบฉับพลันจากปจจัยตางๆ ทั้งที่มีเหตุผล เชน การฟนตัวของผลการ
ดําเนินงานสูงกวาที่ตลาดคาดการณ การเปล่ียนผูบริหารหรือโครงสรางธุรกิจ เปนตน หรือขาวลือที่ไมมีเหตุผลรองรับ 
 ผูลงทุนจึงตัดสินใจเขาลงทุน โดยไมวิเคราะหศักยภาพการลงทุนของกิจการอยางละเอียดรอบคอบ  

นอกจากนิยามของหุนเก็งกําไรที่ราคาตลาดสูงกวามูลคาที่แทจริงแลว ในนิยามอื่นๆ “หุนเก็งกําไร”  

อาจหมายถึง...  

 หุนที่มีราคาซื้อขายตอหุนต่ํา หรือที่เรียกในตางประเทศวา “Penny Stocks” สําหรับประเทศไทย
เทียบเคียงไดกับหุนที่มีราคาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยตํ่ากวา 10 บาทตอหุน ทําใหการเคล่ือนไหวในทุกๆ  
1 ชวงราคา สามารถสรางกําไรและขาดทุนในสัดสวนสูง เชน หุนที่มีราคาตลาดตอหุนที่ 2 บาท จะมีชวง
ราคาซ้ือขายทุกๆ 0.20 บาท หรือเทากับ 1% ผูลงทุนจะเนนสรางกําไรสุทธิจากคาธรรมเนียมการซ้ือขาย 
เพียง 2 - 3 ชวงราคา ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดใน 1 ชั่วโมงการซื้อขายหรือภายใน 1 วัน 

 หุนของกิจการที่สินทรัพยมีความเส่ียงสูง แตใหโอกาสไดรับอัตราผลตอบแทนสูง เชน การสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือวิจัยผลิตภัณฑทางการแพทย เปนตน ซึ่งหากกิจการประสบความสําเร็จในโครงการ
สํารวจหรือพัฒนา ราคาหุนจะไดรับการปรับมุมมองขึ้น (Re-rate) เพื่อสะทอนมูลคาเพิ่มในทรัพยสินของ
กิจการ ในทางกลับกัน หากการพัฒนาลมเหลว ตนทุนทางการเงินที่ลงทุนไปเทากับสูญเปลา และสะทอน
ดวยความตกตํ่าของราคาหุนเชนกัน  

 หุนของกิจการที่มีประวัติการดําเนินงานส้ันหรือไมสม่ําเสมอ คือ ไมเปนไปตามวัฎจักร แตเกิดจาก
สาเหตุเฉพาะตัวของกิจการ ไมใชผลจากเศรษฐกิจโดยรวม จนทําใหคาดการณหรือวิเคราะหไมได  

สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดจัดทํา Turnover List เพื่อแสดงใหเห็นถึงรายช่ือ
หลักทรัพยที่มีอัตราการซ้ือขายหมุนเวียนสูง อันแสดงวาเปนหลักทรัพยที่มีการซ้ือขายเปล่ียนมือกันมาก และอาจมี
แนวโนมนําไปสูการซื้อขายที่ผิดปกติที่อาจกระทบตอความเส่ียงของระบบการชําระราคาได ซึ่ง Turnover List จะเปน
ขอมูลที่ผูลงทุนใชประกอบการตัดสินใจ และชวยใหบริษัทหลักทรัพยใชเปนขอมูลสําหรับบริหารความเส่ียง โดยมี
หลักเกณฑดังนี้ 
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หุนสามัญใน SET 
หุนที่ติด Turnover List  อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายตอสัปดาห  

(1W-Turnover) ≥ 30% และ 

 มูลคาซ้ือขายตอวันในรอบสัปดาห  ≥ 100 ลานบาท 

 จํานวนหุนที่ติดไมเกิน 50 อันดับแรก 
หุนที่ใหบริษัทหลักทรัพยรายงานตอ ก.ล.ต.  หุนที่ติด Turnover List และ P/E Ratio > 100 เทา 

หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เขาขายอาจถูกเพิกถอน 
 

หุนสามัญใน MAI 
หุนที่ติด Turnover List  อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายตอสัปดาห  

(1W-Turnover) ≥ 30% และ 

 มูลคาซ้ือขายตอวันในรอบสัปดาห  ≥ 20 ลานบาท 

 จํานวนหุนที่ติดไมเกิน 5 อันดับแรก 

ทั้งนี้ ไมรวมหุน IPO ที่เขาซ้ือขายระหวางสัปดาห หรือหุนที่ยายตลาดระหวางสัปดาห โดยจะไมคํานวณ 
ในสัปดาหแรกที่ซื้อขายหรือยายตลาด 

Warrant ใน SET และ MAI 
Warrant ที่ติด Turnover List  อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายตอสัปดาห  

(1W-Turnover) ≥ 100% และ 

 สวนเกินมูลคา (Premium) ≥ 20 % 

ตัวอยางขอมูล Turnover List ของหุนสามัญ 
สัปดาหส้ินสุดวันที่ ………. 

 
ในตาราง Turnover List ประกอบดวย (1) ชื่อหุน (2) P/E Ratio คือ สัดสวนระหวางราคาตลาดของหุน (ราคาหุน

คูณดวยจํานวนหุนทั้งหมดของกิจการ) เทียบกับกําไรสุทธิในรอบ 4 ไตรมาสลาสุด หากคานี้สูงมาก แสดงวาหุนมีราคาแพง
เม่ือเทียบกับปจจัยพื้นฐาน (3) Non-Compliance คือ ขอมูลที่แสดงวาหุนนั้นเขาขายถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพยฯ 

อันดับ หลักทรัพย %1W-Turnover 
มูลคาซื้อเฉล่ีย 

ตอวัน (ลานบาท) 

P/E Ratio  
หรือบริษัทที่มีผลการ
ดําเนินงานขาดทุน 

Non-Compliance 

1 AAA 50 130 ขาดทุน  
2 BBB 250 290 58  
3 CCC 184 150 28  
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เนื่องจากมีฐานะทางการเงินไมแข็งแรง และ (4) คา %1W-Turnover (1-Week Turnover Ratio) ซึ่งเปนสัดสวนระหวาง
ปริมาณการซ้ือหุนในรอบ 1 สัปดาหเทียบกับราคาตลาดของหุนซึ่งปรับดวยคาฟรีโฟลต (Free Float) แลว หากมีคาสูงมาก 
แสดงวาหุนมีอัตราการหมุนเวียนของการซ้ือมากเม่ือเทียบกับจํานวนหุนของกิจการ  

ส่ิงที่ผูลงทุนควรใหความสนใจเปนพิเศษ คือ หุนที่ปรากฏอยูใน Turnover List และยังเขาเกณฑขอใดขอหนึ่ง 
ดังนี้  

(1)  มีผลการดําเนินงานขาดทุน  
(2)  มีคาP/E ratio สูงกวา 100 เทา หรือ  
(3)  หุนเขาขายถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพยฯ (Non-Compliance)  

ผูลงทุนตองพิจารณาวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับหุนเหลานี้โดยละเอียดกอนที่จะตัดสินใจลงทุน เนื่องจากรายงาน 
Turnover List ชี้ใหเห็นวา… หุนเหลานี้มีปจจัยพื้นฐานที่ไมคอยจะดีนัก แตกลับมีการซ้ืออยางหนาแนนในรอบสัปดาห 
ที่ผานมา 

โดยปกติเม่ือกลาวถึงการลงทุนในหุน ผูเช่ียวชาญจะแนะนําใหผูลงทุนเตรียมระยะเวลาการลงทุนใหยาวเพียงพอ
ที่ราคาหุนจะเปล่ียนแปลงสะทอนปจจัยพื้นฐานจนสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจได เชน เม่ือผูลงทุนวิเคราะหวา 
ผลการดําเนินงานของกิจการจะขยายตัวไดดีใน 1 - 2 ปขางหนา ผูลงทุนจะเขาซ้ือหุนสะสมไว เม่ือเวลาผานไป กิจการ
รายงานผลการดําเนินงานไดตามที่คาดหวัง ราคาหุนจะคอยๆ เพิ่มขึ้น และผูลงทุนจะขายหุนเพื่อสรางกําไร ซึ่งรอบ
ระยะเวลาลงทุนจะอยูในชวงประมาณ 1 - 3 ป  

อยางไรก็ดี ดวยลักษณะเฉพาะของหุนวัฎจักรและหุนเก็งกําไร ทําให “การจับจังหวะลงทุน” เปนปจจัยสําคัญ
อีกทั้งรอบระยะเวลาการลงทุนของหุนทั้ง 2 ประเภทนี้มักจะส้ันกวาการลงทุนในหุนประเภทอื่น ซึ่งผูลงทุนในตลาด
หลักทรัพยของกลุมประเทศเกิดใหม เชน ประเทศไทย สวนใหญเปนผูลงทุนรายยอยและนิยมการลงทุนระยะส้ัน การหาม
ไมใหผูลงทุนเก็งกําไรระยะส้ันคงทําไมได เพราะแมมีความเส่ียงสูง แตมีโอกาสสรางกําไรระยะส้ันไดอยางมากเชนกัน 
ดังนั้น คําแนะนําสําหรับการลงทุนหรือเก็งกําไรระยะส้ัน คือ ตองเปนผูลงทุนที่ซื้อขายเร็ว พรอมยอมรับความผิดพลาด 
และตัดขาดทุน ที่สําคัญที่สุด คือ ตองรูจักควบคุมสัดสวนเงินลงทุนไมใหมากเกินไป 
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ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 


