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สําหรับคนที่สามารถสรางความม่ังค่ังไดโดยมีรายไดมากกวารายจาย และมีการปกปองความม่ังค่ังของตนเอง

จากเหตุการณตางๆ ที่ไมคาดฝนที่อาจเกิดกับทรัพยสิน หรือแมกระทั่งรางกายและชีวิต หลายคนท่ีเห็นถึงพลังและอํานาจ
ในการตอยอดความม่ังค่ังผานหุนสามัญ อาจทําการแบงสรรเงินทุนบางสวนมาลงทนุเพื่อตอยอดความม่ังค่ังผานตลาดทุน  

อยางไรก็ตาม ผูลงทุนอาจรูสึกวา... การลงทุนผานกองทุนรวมดัชนี หรือการลงทุนดวยการกระจายการลงทุน 
ไปยังหลักทรัพยทุกๆ ตัว ดวยการซ้ือแลวถือไปจนกระทั่งหมดระยะเวลาการลงทุนที่ตองการ อาจใหผลตอบแทนชาหรือ 
นอยกวาที่ใจตองการ ผูลงทุนบางคนซ่ึงไมเช่ือในประสิทธิภาพตลาดจึงอาจรูสึกวาการลงทุนดวยกลยุทธเชิงรับดังที่กลาว
มาในบทความตอนท่ีแลวนั้นไมทันใจ “กลยุทธการบริหารกลุมหลักทรัพยเชิงรุก” (Active Portfolio Management)  
จึงอาจเปนคําตอบที่หลายๆ คนตองรองออกมาดังๆ วา... ถูกตองนะครับ 

ใครท่ีรูตัววาเปนคนใจรอน กลาไดกลาเสีย สามารถยอมรับความเส่ียงไดคอนขางสูง อยากทาทายเอาชนะ 
อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยฯ โดยรวม เตรียมตัวรัดเข็มขัดที่นั่งเพื่อซิ่งเก็บเก่ียวความรูในการลงทุนเชิงรุกอยาง
รวดเร็วแบบกาวกระโดดไดเลยครับ 

“กลยุทธการบริหารกลุมหลักทรัพยเชิงรุก” เปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธในการลงทุนดวยการใชวิธีการ
ตางๆ เพื่อคนหาหลักทรัพยที่มีราคาถูก แลวซ้ือเพื่อลงทุน จากน้ันจึงทําการขายเม่ือหลักทรัพยดังกลาวมีราคาปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้น ผูลงทุนที่เปนสาวกของการบริหารเชิงรุกอาจเลือกใชแนวทางตางๆ ในการสรางผลกําไร ซึ่งมีแนวคิดและวิธีการตางๆ
มากมายถูกนําเสนอออกมา เพื่อสรางกําไรในการลงทุนใหชนะตลาดหลักทรัพยฯ โดยรวม เชน การวิเคราะหหลักทรัพย
ทางเทคนิค การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน การฉวยโอกาสจากความผิดปกติของตลาด และการจับจังหวะในการลงทุน  
เปนตน อยางไรก็ตาม แนวคิดและวิธีการที่เปนเหตุเปนผลในการสรางผลตอบแทนสวนเกิน (จากผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพยฯ โดยรวม) อาจมีรูปแบบซ่ึงมีที่มาของแนวคิดที่คลายๆ กัน จาก “การคัดเลือกหลักทรัพย” ที่สามารถสราง
สวนตางของราคาตอบแทนการลงทุน และ “การจับจังหวะการลงทุน” 

”การคัดเลือกหลักทรัพย” ถูกนํามาใชเพื่อคนหาหลักทรัพยที่มีราคาถูก ในขณะท่ี “การจับจังหวะการลงทุน” 

อาจถูกนํามาใชควบคูกัน เพื่อหาจังหวะเวลาในการซื้อหลักทรัพยใหม่ันใจวา ราคาหลักทรัพยที่วาถูกนั้นถูกที่สุดหรือยัง 
เพื่อไมใหตองมาเสียใจภายหลังวาการชอนซ้ือหุนในคร้ังนั้นอาจทําใหชอนหักก็เปนได หลังจากน้ัน  “การคัดเลือก
หลักทรัพย” จะถูกนําไปใชในการคนหาหลักทรัพยที่มีราคาแพง เพื่อขายทํากําไร ซึ่ง “การจับจังหวะการลงทุน” ก็อาจ
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ถูกนํามาใชเพื่อใหม่ันใจวา ณ ขณะท่ีทําการขายหลักทรัพยนั้น ราคาขายที่ไดกําไรที่วาแพงน้ันแพงท่ีสุดหรือยัง เพื่อให
ม่ันใจวาถึงแมจะไดกําไร แตผูลงทุนก็ไมไดขาดทุนกําไรหรือที่เรียกกันวา “ขายหมู” นั่นเอง 

กระบวนการคนหาหลักทรัพย ซึ่งเปนหนึ่งในกลยุทธการบริหารกลุมหลักทรัพยเชิงรุก เปนกระบวนการในการ
วิเคราะหหาหลักทรัพยที่มีราคาถูกกวามูลคาที่แทจริง ซึ่งอาจเกิดจากความไมมีประสิทธิภาพของตลาด เนื่องจากขอมูล
ของผูลงทุนแตละรายอาจไมเทาเทียมกัน รวมทั้งความรูและความเชี่ยวชาญในการประเมินหามูลคาที่แทจริงของ
หลักทรัพยของผูลงทุนอาจแตกตางกัน ความไดเปรียบของการเขาถึงขอมูลที่รวดเร็วกวาและความชํานาญในการประเมิน
มูลคาที่แทจริงจะสงผลทําใหผูลงทุนสามารถคนพบหลักทรัพยที่มีราคาถูกกวามูลคาที่แทจริง หลังจากนั้นเม่ือผูลงทุนไดซื้อ
หลักทรัพยดังกลาวและถือครองเปนระยะเวลาหน่ึง จนกระท่ังผูลงทุนคนอ่ืนไดรับทราบขอมูลเชนเดียวกัน และสามารถ
ประเมินหามูลคาท่ีแทจริงไดถูกตองก็จะสงผลทําใหราคาหลักทรัพยดังกลาวปรับตัวเพิ่มขึ้น และผูลงทุนที่ซื้อหลักทรัพย
ดังกลาวไวลวงหนาแลวก็สามารถขายทํากําไร และนําเงินลงทุนดังกลาวไปคนหาหลักทรัพยอื่นๆเพื่อลงทุนตอไป 
กระบวนการบริหารกลุมหลักทรัพยเชิงรุกจึงไมไดเนนการซ้ือแลวถือ (Buy and Hold) แตจะมุงเนนการซ้ือๆขายๆ เพื่อทํา
กําไรใหไดมากกวาตลาดโดยรวม 

การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) เปนแนวทางหน่ึงซ่ึงเปนที่นิยมกันในการคนหา
หลักทรัพยที่มีราคาถูกกวามูลคาที่แทจริงเพื่อซ้ือ และคนหาหลักทรัพยที่มีราคาแพงกวามูลคาที่แทจริงเพื่อขายหรือทําการ
ยืมขาย (Short Sell) บางคนเรียกการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานวา การวิเคราะหจากบนลงลาง (Top-down Approach) หรือ
การวิเคราะหแบบ 3 ขั้นตอน (3 Steps Approach) เนื่องจากการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน จะประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ  
3 ขั้นตอนดวยกัน โดยเนนพิจารณาถึงความเช่ือมโยงของผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่มีตอภาวะอุตสาหกรรม 
และผลประกอบการของบริษัทตามลําดับ ดังนี้ 

1. การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เปนการวิเคราะหภาพรวมของเศรษฐกิจโลก วิเคราะหผลกระทบ 
ที่มีตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ วิเคราะหนโยบายการคลังของรัฐบาล ที่จะใชเคร่ืองมือในการกระตุนหรือ
ชะลอความรอนแรงของภาวะเศรษฐกิจผานการกําหนดอัตราภาษีและการใชจายของภาครัฐ รวมทั้ง
วิเคราะหนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ที่จะใชเคร่ืองมือในการกระตุนหรือชะลอความรอนแรงของ
ภาวะเศรษฐกิจผานการกําหนดอัตราดอกเบ้ียนโยบายและการกําหนดปริมาณเงินในระบบ และวิเคราะห 
วัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) วาอยูในชวงของการฟนตัวหรือการขยายตัว เปนจุดตํ่าสุดหรือ
จุดสูงสุดของวัฏจักรเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อมุงเนนวิเคราะหถึงผลกระทบที่อาจจะสงผานตอไปยังอุตสาหกรรม
แตละอุตสาหกรรมแตกตางกันไป 

2. การวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรม เปนการวิเคราะหวงจรชีวิตของอุตสาหกรรม วิเคราะหการเปล่ียนแปลง
เชิงโครงสรางตางๆ ที่อาจสงผลตออุตสาหกรรมน้ันๆ และวิเคราะหภาวการณแขงขันในอุตสาหกรรม
ดังกลาว เพื่อตอบคําถามถึงความเชื่อมโยงตอผลการดําเนินการของบริษัทแตละบริษัทในอุตสาหกรรมนั้นๆ 

3. การวิเคราะหบริษัท เปนการวิเคราะหถึงผลประกอบการของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใตการ
คาดการณภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรม เม่ือสามารถคาดการณถึงกระแสเงินสดหรือผลกําไร  
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และเงินปนผลที่คาดวาจะจาย ผูลงทุนก็อาจใชแนวทางตางๆ ในการคิดลดกระแสเงินสดหรือเงินปนผล 
เพื่อนําไปใชการคํานวณหามูลคาที่แทจริงตอไป 

ผูลงทุนบางคนอาจใชกระบวนการในการคนหาหลักทรัพยควบคูไปกับการจับจังหวะในการลงทุน เพื่อใหม่ันใจวา
ชวงเวลาท่ีทําการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาวเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมที่สุดท่ีจะทําใหสามารถซื้อหลักทรัพยที่มีราคาถูกกวา
มูลคาที่แทจริงไดถูกเกือบที่สุด และสามารถขายหลักทรัพยไดในราคาที่สูงกวามูลคาที่แทจริงไดแพงเกือบที่สุดเชนกัน 

ผูลงทุนอาจใชการจับจังหวะการลงทุนผานการวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิค ซึ่งเปนการนําเอาขอมูลเก่ียวกับ
ราคาและปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยในอดีตมาสรางเปนแผนภูมิ รูปภาพ กราฟ หรือตัวเลขทางคณิตศาสตร เพื่อ
คาดการณแนวโนมของราคาหลักทรัพยในอนาคต ทั้งนี้ วิธีการวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิคที่เปนที่นิยมกัน อาจไดแก 
การสรางแผนภูมิแทง การสรางแผนภูมิแทงเทียน การสรางเสนแนวโนม การคนหารูปแบบ Head and Shoulder เพื่อ
คนหาการกลับทิศของหุนจากขาขึ้นเปนขาลง หรือจากขาลงเปนขาขึ้น การสรางเสนคาเฉล่ียเคล่ือนที่ การคํานวณคา 
Relative Strength การวิเคราะหความสัมพันธของราคาและปริมาณการซ้ือขาย การใช Filter Rule ในการกําหนดจุดซื้อ
จุดขาย เปนตน 

ผูลงทุนบางคนอาจเช่ือในแนวคิด Mean Reversion วา… เม่ือราคาหลักทรัพยปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงจนถึงจุด
หนึ่งก็จะตองปรับตัวกลับเขาสูระดับปกติ เชน บางคนอาจเชื่อวาระดับ P/E ปกติอยูที่ 16 เทา เม่ือราคาหลักทรัพยปรับตัว
เพิ่มขึ้นจนมีคา P/E มากกวา 16 เทามากๆ ก็จะทําการขาย และเม่ือราคาหลักทรัพยปรับตัวลดลงจนมีคา P/E นอยกวา 16 
เทามากๆ ก็จะทําการซ้ือ เปนตน 

นอกจากการใชแนวทางในการจับจังหวะการลงทุนเพื่อคนหาจุดของเวลาท่ีเหมาะสมที่จะทําการซ้ือหรือขาย
หลักทรัพย ผูลงทุนที่เช่ือม่ันในกลยุทธการลงทุนเชิงรุกวาจะสามารถทํากําไรเหนือตลาดไดนั้น ก็อาจใชแนวทางในการจับ
จังหวะการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดสรรเงินทุนในการลงทุนในชั้นสินทรัพยตางๆ (Asset Allocation) รวมทั้งอาจใช
แนวทางในการจับจังหวะการลงทุนเพื่อปรับเปล่ียนน้ําหนักการลงทุนในอุตสาหกรรมตางๆ (Sector Rotation) เชน ผูลงทุน
อาจทําการลดนํ้าหนักการลงทุนในตราสารทุน เม่ือคาดการณวาภาวะตลาดทุนกําลังเขาสูภาวะขาลงหรือที่เรียกวา  
“ตลาดหมี” (Bear Market) รวมทั้งอาจทําการลดคาเบตาของหุนที่ลงทุนลง ในทางตรงกันขามผูลงทุนอาจทําการเพิ่ม
น้ําหนักการลงทุนในตราสารทุน เม่ือคาดการณวาภาวะตลาดทุนกําลังเขาสูภาวะขาขึ้นหรือที่เรียกวา “ตลาดกระทิง” 
(Bull Market) รวมทั้งอาจทําการเพิ่มคาเบตาของหุนที่ลงทุน 

“การฉวยโอกาสจากความผิดปกติของตลาด” (Market Anomalies) ก็เปนอีกแนวทางหน่ึงที่ผูลงทุนเชิงรุก
บางคนนิยมใชกัน เชน ปรากฏการณเดือนมกราคม (January Effect) หรือปรากฏการณวันจันทร (Monday Effect)  
ซึ่งผูลงทุนบางคนเชื่อวาการซ้ือหลักทรัพยในเดือนมกราคม หรือการซ้ือหลักทรัพยวันจันทร อาจใหอัตราผลตอบแทน 
ที่สูงกวาการลงทุนในเดือนอื่นๆ ของปปฏิทิน หรือการลงทุนในวันอื่นๆ ของสัปดาห รวมถึงการซ้ือหลักทรัพยที่มีขาว 
การแตกหุน การเปล่ียนแปลงการจายเงินปนผล และการควบรวมกิจการ เปนตน 
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การลงทุนดวยกลยุทธการบริหารกลุมหลักทรัพยเชิงรุกมีขอดีตางๆ ดังตอไปนี้ 

  ผูลงทุนมีโอกาสที่จะไดรับอัตราผลตอบแทนสวนเกินที่มากกวาอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียของตลาดฯ  
จากความคลองตัวในการใชวิธีการและเคร่ืองมืออันหลากหลายในการคัดเลือกหลักทรัพยและการกําหนด
จังหวะในการลงทุน 

 ผูลงทุนสามารถสรางกลุมหลักทรัพยในการลงทุนไดอยางหลากหลายและเหมาะสมกับระดับการยอมรับ
ความเส่ียงหรือระดับความทนตอความเส่ียง (Risk Tolerance) ของผูลงทุนแตละคน 

อยางไรก็ตาม ของฟรีไมมีบนโลกกลมๆ แบบเบี้ยวๆ ใบนี้ หรือที่บางคนบอกวาไมมีใครเล้ียงอาหารกลางวัน 
เราฟรีๆ ทุกอยางตองมีการแลกเปล่ียนเสมอ ขอดีของการบริหารกลุมหลักทรัพยในเชิงรุกจึงตองแลกมาดวยขอเสียดังนี้ 

 ความเส่ียงสูง เนื่องจากหากภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม หรือผลประกอบการของบริษัทไมเปนไป
ตามที่คาดการณ อาจสงผลทําใหผูลงทุนตองขาดทุนมากกวาตลาดโดยรวม เนื่องจากไมมีการกระจาย
ความเส่ียงในหลักทรัพยทุกตัวในตลาดฯ 

 คาใชจายในการลงทุนสูง เนื่องจากกลยุทธการบริหารกลุมหลักทรัพยเชิงรุกตองทําการซ้ือๆ ขายๆ 
หลักทรัพยตามมูลคาที่แทจริงที่อาจเปล่ียนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และ 
ผลประกอบการ ย่ิงไปกวานั้นแลว หากผูลงทุนลงทุนในกองทุนรวม ก็อาจมีคาใชจายในการบริหารที่สูงกวา
กองทุนรวมดัชนี รวมทั้งการวิเคราะหความสามารถในการบริหารกลุมหลักทรัพยก็อาจยากกวาดวย 
เชนกัน 
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