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สถิติผลตอบแทนของหุนคุณคาและหุนเติบโตในตอนที่แลว อาจทําใหผูลงทุนที่เนนหุนเติบโตลังเลใจวา...  

หุนที่เลือกซ้ือในชวง “ย่ิงสูง ย่ิงขึ้น” หรือจะเปน “ย่ิงขึ้น ย่ิงแพง” จึงทําใหผลกําไรในระยะยาวนอยกวาหุนคุณคา เรามา
ศึกษาพฤติกรรมราคาหุนเพิ่มเติมโดยการแบงระยะเวลาลงทุนเปนชวงๆ ดังนี้ 

ชวงที่ 1 ระหวางป พ.ศ. 2538 – 2542 (ค.ศ. 1995 – 1999) ในชวงรุงเรืองของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ไดรับอานิสงส 
มาจากการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของผลผลิต ตลอดจนกําไรในภาคอุตสาหกรรม ต้ังแตป พ.ศ. 2528 – 2538 (ค.ศ. 
1985 – 1995) แมผลประกอบการท่ีแทจริงในชวงนี้เร่ิมชะลอลง แตราคาตราสารทางการเงินตางๆ รวมท้ังหุนยังคงเปน 
ขาขึ้น สอดคลองกับการแข็งคาของดอลลารสหรัฐฯ ความม่ังค่ังที่พอกพูนขึ้น (Wealth Effect) จากการเพิ่มขึ้นของราคาหุน
ในชวงระยะเวลานี้ ทําใหภาคการผลิตซึ่งเปนเคร่ืองจักรทางเศรษฐกิจที่แทจริงถูกละเลย ผูลงทุนและนักธุรกิจใชความม่ังค่ัง
ที่ไดรับจากตลาดหุนมาเพิ่มการลงทุนตอเนื่องไปเร่ือยๆ ซึ่งภายใตวงจรเศรษฐกิจ (Business Cycle) ลักษณะนี้ หุนเติบโต
จะอยูในความสนใจของผูลงทุนมากกวา ราคาหุนเติบโตเพิ่มขึ้นอยางแข็งแกรง ทําใหสามารถสรางผลตอบแทนไดดีกวา 
สะทอนจากดัชนี Russell Growth 1000 ที่เพิ่มขึ้น 148% เปรียบเทียบกับดัชนี Russell Value 1000 ที่เพ่ิมขึ้นเพียง 109% 
ในชวงเวลาเดียวกัน 

ภาพที่ 1 ผลตอบแทนดัชนี Russell Growth 1000, Russell Value 1000, และ Russell 3000 
ระหวางป พ.ศ. 2538 – 2542 

 

ที่มา : Bloomberg 
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ชวงที่ 2 คือ ชวงเร่ิมตนของภาวะตกตํ่าในตลาดหุนในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ที่เปนรอยตอระหวางการเพิ่ม
ของราคาหุนและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พรอมๆ กับอัตรากําไรของกิจการชะลอลง ซึ่งในที่สุดในชวงกลางป  
พ.ศ. 2543 กิจการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและส่ือสารท่ีเปนผูนําเศรษฐกิจเผชิญกับสถานการณที่กําไรไมสามารถ
เพิ่มขึ้นตอไปได รายไดลดลง ตามมาดวยราคาหุนตกตํ่า ความม่ังค่ังที่ผูลงทุนสะสมไวหายไปในเวลาอันรวดเร็ว สถานะ
ลงทุนเร่ิมขาดทุน ธุรกิจมีความยากลําบากในการจัดหาแหลงเงินทุน สุดทายตองระงับแผนลงทุนหรือขยายกิจการ สงผล
ตอการชะลอตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม  

นอกจากน้ี การขยายการลงทุนที่มากเกินไปในชวงกอนหนาที่ไมสอดคลองกับการสรางกําไร ยังคงสงผลตอ
เศรษฐกิจโลกในเวลาตอมา ทั้งเคร่ืองจักรและโรงงานท่ีสะสมหรือสรางไว ไมไดใชงาน กําลังการผลิตสวนเกินทําใหการ 
ฟนตัวเปนไปอยางลาชา และถูกซํ้าเติมอีกคร้ังดวยวิกฤตสถาบันการเงินในป พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ซึ่งในวงจรเศรษฐกิจ
ลักษณะนี้ หุนเติบโตสรางความผิดหวังใหผูลงทุน หุนคุณคาที่แมจะมีราคาลดลงตามวงจรเศรษฐกิจ แตไมหนักหนาเทา 
หุนเติบโต เพราะมีความพรอมดานกระแสเงินสดและเงินปนผลรองรับ สะทอนจากดัชนี Russell Growth 1000 ลดลง 
70% เปรียบเทียบกับดัชนี Russell Value 1000 ที่ลดลงเพียง 11% ในชวงป พ.ศ. 2543 – 2545 

ภาพที่ 2 ผลตอบแทนดัชนี Russell Growth 1000, Russell Value 1000, และ Russell 3000  
ระหวางป 2543 – 2555 

 

ที่มา : Bloomberg 

ถึงตรงน้ี ผูลงทุนคงไดคําตอบแลววา “หุนคุณคา” และ “หุนเติบโต” ตางมีชวงเวลาท่ีจะแสดงผลงานตางกันไป 
เพราะในแตละวงจรเศรษฐกิจ  หุนทั้งสองประเภทไดรับผลกระทบและมีพฤติกรรมราคาไมเหมือนกัน พอรตลงทุนที่ดี 
จึงควรผสมผสานหุนทั้งสองประเภทเขาดวยกัน เนื่องจากการคาดการณวงจรเศรษฐกิจอยางแมนยําเปนงานยาก 
นอกจากน้ี ในบางคร้ังผูลงทุนจะพบวาหุนที่เคยลงทุนในอดีตในฐานะหุนเติบโต เม่ือเวลาเปล่ียนไป องคประกอบตางๆ 
อาจผลักดันใหหุนตัวเดียวกันนั้นเปล่ียนสถานะเปนหุนคุณคาได จากภาพที่ 3 จะแสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงดังกลาว 
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หุนเติบโตอยูใน Matrix ที่ 3 คือ GROWTH เนื่องจากอัตราการเติบโตและราคาสูง เม่ือเวลาผานไป อัตราการ
เติบโตที่โดดเดนกวาคาเฉล่ียของตลาดและอุตสาหกรรมไมสามารถย่ังยืนถาวร อาจดวยสภาพการแขงขันหรือวงจร
เศรษฐกิจทําใหอัตราการขยายตัวชะลอลง ณ ขณะท่ีราคาหุนยังไมลดลงสะทอนการชะลอตัวเขาสูคาเฉล่ียของ 
ผลประกอบการ หุนจะตกมาอยูใน  Matrix ที่ 2 คือ DOG เนื่องจากราคาหุนแพงเกินกวาศักยภาพของผลประกอบการ 
ในอนาคต เม่ือผูลงทุนตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงในผลประกอบการ จะเกิดแรงเทขายหรือการตอรองราคาท่ีจะเขามา
สะสมหุนทําใหราคาหุนลดลง จนหุนเขามาใน Matrix ที่ 1 คือ VALUE หุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี แตผูลงทุนยังไมสนใจ เพราะ
การขยายตัวไมดึงดูด เขาขาย “การไมเลน ก็ไมเลนเลย” ทําใหราคาหุนไมเพิ่มขึ้นหรืออาจลดลงตอเนื่องเปนระยะเวลา
หนึ่ง ผูลงทุนที่เนนหุนคุณคาจะเขาสะสมหุนในชวงเวลาน้ี ถือลงทุนและรับเงินปนผล พรอมทบทวนความแข็งแกรงของ
ปจจัยพื้นฐาน จวบจนผลประกอบการเริ่มฟนตัว ปรากฎเปนจุดสนใจของนักวิเคราะหและผูลงทุนในวงกวางวาเปนหุนดี 
และราคายังถูกอยู หุนจึงเคล่ือนเขา  Matrix ที่ 4 คือ STAR ผูลงทุนจะเร่ิมสับเปล่ียนจากหุนที่ราคาเขาขายแพงเกินไปแลว
เขามาลงทุนในหุนกลุมนี้ กอนที่หุนกลับมาท่ี Matrix ที่ 3 คือ GROWTH อีกคร้ัง 

ภาพที่ 3  Valuation / Growth Dynamics  

 

โดยสรุป หุนเติบโตสรางกําไรงามในภาวะที่เศรษฐกิจรุงเรือง หุนคุณคาเปนผูนําเมื่อเศรษฐกิจอยู
ในชวงกลางและกําลังเคล่ือนเขาสูการชะลอตัวหรือตกต่ํา หุนคุณคาและหุนเติบโตผลัดกันเปนผูนําตลาดในแตละ
ชวงเวลา ทําใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียในระยะยาวไมแตกตางกันมาก คือประมาณ 20% ในรอบ 20 ป คิดเปนคาเฉล่ีย
เพียงปละ 1% เทานั้น อยางไรก็ดี ผลตอบแทนในหุนคุณคามีคาสูงกวาเน่ืองจากในรอบ 10 ป ที่ผานมา เศรษฐกิจโลก
เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงบอยคร้ังจากความเช่ือมโยงกันของตลาดการเงินโลก นวัตกรรมในตราสารทางการเงินที่
ซับซอน และการขาดการควบคุมดูแลและระบบจัดการความเส่ียงที่ดี 
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