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อย่าพึ่งไว้วางใจ

ของดียังมีอยู่

กลยุทธ์ลงทุน สยบหมี

ระวัง ทางข้างหน้ามีหลุม
พร้อมรับความผันผวนหรือยัง
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เราไม่ควรทดสอบความลึกของแม่น้ำาที่จะข้าม
ด้วยขาสองข้างพร้อมๆ กัน เพราะเราอาจจะจมน้ำาได้ 
ในการจัดการความเสี่ยง ต้องมีแผนสำารองเสมอ 
ไม่มีใครสามารถทำานายอนาคตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 
แต่เราต้องบริหารความเสี่ยงที่กำาลังเผชิญอยู่
อย่างชาญฉลาดที่สุด”

- วอร์เรน บัฟเฟตต์ -



ระวัง ท
างข้างห

น
้าม

ีห
ลุม

 พ
ร้อ

ม
รับ

ค
วาม

ผ
ัน

ผ
วน

ห
รือ

ย
ัง

3

การแข่งขันฟอร์มูล่าวัน (F1) หรือเรียกกันสั้นๆ 

ว่ารถสูตร 1 หลังจากขับเคี่ยวกันไปได้สักพักก็จะเริ่ม

เห็นนักแข่งเริ่มนารถเข้าจุดบริการของทีมตัวเอง จุดนี้

เรียกว่า Pit Stop เพื่อทาการเปลี่ยนยาง เติมน้ามัน 

เช็ดกระจก หรือรับบริการอื่นๆ ที่จาเป็น

การเข้า Pit Stop แต่ละครั้ง จะมีเจ้าหน้าที่ของทีม

คอยบริหารจัดการ โดยกระบวนการทั้งหมดใช้เวลา

รวดเร็วมากราวๆ 2 วินาทีหรือต่ากว่า ยิ่งทาได้มี

ประสิทธิภาพและใช้เวลาเร็วเท่าไหร่ย่อมส่งผลดีต่อ 

การแข่งขัน โดยนอกจากจะมีรางวัลสาหรับผู้ขับแล้ว 

ยังมีรางวัลสาหรับทีมที่ใช้เวลาในการเข้า Pit Stop 

ได้เร็วที่สุดอีกด้วย

การเข้า Pit Stop ของรถสูตร 1 ไม่ต่างไปจาก 

การลงทุนที่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง นักลงทุน 

ควรตรวจสอบพอร์ตลงทุนของตัวเองว่าเป็นอย่างไร 

รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมว่ามีการเปลี่ยนแปลง

หรือไม่ ส่งผลกระทบต่อการลงทุนแค่ไหน คาแนะนา

จากผู้เชี่ยวชาญให้ซื้อ ขาย หรือยังยืนยันคาแนะนาเดิม

หมายความว่า นักลงทุนต้องทาการทบทวน

แผนการลงทุน ส่วนใหญ่มักจะสอบทานเมื่อผ่านไป 

ครึ่งปีกับดูอีกครั้งช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม 

หากสถานการณ์ไม่ค่อยน่าไว้วางใจหรือตลาดมี 

ความผันผวนมากก็ต้องเข้าไปดูเป็นกรณีพิเศษ 

เพื่อป้องกันความเสียหายจากการลงทุน 

ที่สาคัญ หากตลาดเกิดความผันผวนและรบกวน

พอร์ตลงทุน นักลงทุนต้องพร้อมรับมือกับความ 

ไม่แน่นอนตลอดเวลา “ความผันผวนจะกลับมา 

คุณเตรียมพร้อมหรือยัง” Mark Haefele, Global Chief 

Investment Officer, UBS Wealth Management 

เขาเล่าว่า ช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา โลกการลงทุน

ค่อนข้างสงบ แต่ความผันผวนกาลังกลับมารบกวน 

นักลงทุนตลอดปีนี้ อย่างไรก็ตามเขาไม่เชื่อว่า “ความ

ผันผวน”  หมายถึงการสิ้นสุดของตลาดกระทิง 

(Bull Market)

หลังการเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ 2561 ทุกคนมอง 

ไปในทิศทางเดียวกันว่าเศรษฐกิจโลกดูดีมีแนวโน้ม

ขยายตัวต่อเนื่อง แต่นั่นก็มาพร้อมๆ กับการที่ธนาคาร

กลางทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น (เริ่มจากธนาคาร

ความผันผวนจะกลับมา 
คุณเตรียมพร้อมหรือยัง”
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กลางสหรัฐหรือเฟด) และหยุดอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ 

(ยกเลิก QE) อัตราเงินเฟ้อขยับ เท่านั้นไม่พอ ยังมีเรื่อง

ที่น่ากังวลเข้ามาแทรก ทั้งสงครามการค้าระหว่าง

สหรัฐอเมริกาและจีน การเมืองระดับโลกยังคุกรุ่น 

ตะวันออกกลางกลับมาอึมครึม ตลอดจนความกังวล

เรื่องราคาน้ามัน

สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลให้ตลาดหุ้น และ 

ตลาดตราสารหนี้ รวมถึงสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่นๆ 

กลับมาผันผวนอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่ 

เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าการลงทุนไม่มีความน่าสนใจ 

หรือนักลงทุนต้องถอนเงินลงทุนทั้งหมดแล้วแปลง 

เป็นเงินสด เพื่อหนีผลขาดทุน

ในทางตรงกันข้าม เศรษฐกิจของโลกที่ขยายตัวดี

ต่อเนื่องนั้น เพียงพอที่จะทาให้ภาคธุรกิจ (Real Sector) 

แข็งแกร่ง มูลค่าหุ้นยังอยู่ในระดับน่าลงทุน และ 

ผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ยังอยู่ระดับที่น่าสนใจ 

เมื่อเทียบกับการเก็บเงินไว้ในรูปแบบของการฝาก 

ออมทรัพย์หรือเก็บเงินสด

“ผมขอให้ลงทุนต่อไป แต่ต้องมั่นใจว่าได้มีการ

จัดการเรื่องความเสี่ยงอย่างรอบคอบ” Haefele แนะนา

ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา นักลงทุนมีความกังวล

ว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาอาจจะจบรอบขาขึ้นที่อยู่กับ

ตลาดมายาวนานเกือบ 10 ปี เพราะดัชนี S&P500 

ปรับลดลงไปจนหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน เมื่อปลาย

เดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ในประเด็นนี้ ณัฏฐะ มหัทธนา ผู้ช่วยผู้อานวยการ

อาวุโส ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.ทหารไทยได้

ประเมินปัจจัยต่างๆ และมองว่าตลาดหุ้นยังเป็นขาขึ้น 

“มีคากล่าวว่า Bull Markets Don’t Die of Old Age, 

But Rather Killed by Federal Reserve หมายความว่า

ตลาดกระทิงไม่ได้แก่ตาย ไม่ใช่ว่าปรับขึ้นมานานแล้ว

สุดท้ายก็ต้องปรับลดลง แต่ตลาดกระทิงมักจะจบรอบ

ด้วยนโยบายจากธนาคารกลางสหรัฐ” 

ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเริ่มเป็นขาขึ้นนับตั้งแต่ที่

ผ่านจุดต่าสุดเมื่อ 9 มีนาคม 2009 จากนั้นตลาดกระทิง

ก็อยู่กับนักลงทุนมายาวนานจนถึงวันครบรอบ 9 ปี 

ตลาดกระทิงไม่ได้แก่ตาย แต่มักจะจบรอบด้วยนโยบายจากเฟด”
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หรือ 108 เดือน (9 มีนาคม 2561) นับเป็นตลาดกระทิง

ที่ยาวนานเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้น

สหรัฐอเมริกาเป็นรองแค่รอบช่วงปี 1990 – 2000 ที่

ยาวนานถึง 115 เดือน

ตลาดกระทิงมักจะจบรอบในเวลาไล่เลี่ย 

ใกล้เคียงกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ถ้าดัชนีหุ้น 

ปรับตัวขึ้นจากจุดต่าสุด 20% ขึ้นไปหมายถึงเข้าสู่ภาวะ

กระทิง และถ้าดัชนีหุ้นปรับตัวลงเกิน 20% จากจุด

สูงสุดหมายถึงเข้าสู่ภาวะหมี (Bear Market) และถ้าดู

ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาจะ

ปรับฐานแต่ก็ไม่เคยลดลงเกิน 20% นั่นหมายความว่า

กระทิงยังไม่จบและหมีก็ยังจะไม่มา

หากกระทิงจบรอบจะมีปัจจัยอะไรที่ทาให้ตลาด

เริ่มถดถอย ณัฏฐะ อธิบายว่า

กรณีที่ 1 เศรษฐกิจร้อนแรงจนเกินไป ธนาคาร

กลางสหรัฐต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วและแรงเพื่อเบรค

อัตราเงินเฟ้อ ตลาดหุ้นอาจทิ้งตัวลงมาแรงจากระดับสูง 

กรณีที่ 2 ขณะอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่า 

ธนาคารกลางสหรัฐมีทางเลือกไม่มากในการช่วย

กระตุ้น ตลาดหุ้นอาจลงไม่แรงมากแต่ซึมยาว

“เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้น

มีความกังวลจากกรณีที่ 1 นั่นคืออัตราเงินเฟ้อ 

เร่งตัวขึ้น ค่าจ้างแรงงานปรับตัวดีขึ้น พร้อมๆ กับ 

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ 10 ปี 

ขยับขึ้น ทาให้ตลาดหุ้นทิ้งตัวลงมาแรงจากระดับสูง 

ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณ

โหมโรงว่า ถ้าเกิดกรณีแบบนี้ตลาดหุ้นจะทิ้งตัวใน

ลักษณะนี้ 

สาหรับกรณี 2 ตลาดหุ้นจะปรับลดลงได้ก็ต่อเมื่อ

มีสถานการณ์เข้ามาช็อคตลาด เช่น ภาวะสงคราม 

ภัยธรรมชาติ ทาให้ความคาดหวังของนักลงทุนเปลี่ยน

ไปอย่างรวดเร็ว โดยสถานการณ์จะเป็นช่วงที่อัตรา

ดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่า ธนาคารกลางไม่สามารถ

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไปได้อีกแล้ว ทาให้ตลาดหุ้น 

มีโอกาสตกใจแต่ไม่มาก แต่มีโอกาสซึมยาวได้” ณัฏฐะ 

อธิบาย

ถ้าดัชนีหุ้น ปรับตัวขึ้นจากจุดต�่าสุด 20% ขึ้นไป
หมายถึงเข้าสู่ภาวะกระทิง ถ้าปรับตัวลงเกิน 
20% จากจุดสูงสุดหมายถึงเข้าสู่ภาวะหมี”
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อย่าพึ่ง

ไว้วางใจ
ถึงแม้ทุกคนมองในทิศทางเดียวกันและมั่นใจ 

ถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับหากมี

ปัจจัย “ช็อค” ตลาด ก็ยังมีหมัดเด็ดคอยสกัดกั้นไม่ให้

เกิดความผันผวนจนถึงขั้นแตกหัก โดยหมัดเด็ดที่ว่า 

ก็คือ ที่ผ่านมาธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ไปแล้ว 6 ครั้ง ก็จะสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ถึง 

6 ครั้ง และสามารถกลับไปใช้มาตรการอัดฉีดเงิน (QE) 

ได้อีกด้วย

แต่โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน โดยเฉพาะโลก 

การลงทุน นักลงทุนจึงควรเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแผน

ได้ตลอดเวลาเพื่อทาให้พอร์ตลงทุนอยู่ดีมีสุขต่อไป 

แล้วนับจากนี้จนถึงสิ้นปี มีปัจจัยอะไรที่สามารถ

ทาให้นักลงทุนหวั่นไหวได้

ดอกเบี้ยขาขึ้น ธนาคารกลางสหรัฐ เริ่มปรับ

อัตราดอกเบี้ยขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปี 2558 อย่าง 

ค่อยเป็นค่อยไปและมีการส่งสัญญาณให้ตลาดรับรู้ 

ล่วงหน้าแต่ปีนี้มีลักษณะพิเศษด้วยการบอกว่าจะ 

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้ง แต่ตลาดกลับ

ประเมินว่าไม่น่าจะต่ากว่า 4 ครั้ง สถานการณ์แบบนี้

ทาให้ภาคธุรกิจ (Real Sector) แสดงความกังวลว่า

ต้นทุนในการระดมทุนภาคธุรกิจจะเพิ่มสูงขึ้น การขยาย

การลงทุนและการบริโภคอาจชะลอตัวลง และไม่แปลก 

หากตลาดหุ้นจะปรับฐานตามไปด้วย

“เราประเมินว่าความกังวลของนักลงทุนจะเกิดขึ้น

เฉพาะช่วงที่เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย หมายความว่าก่อน

เฟดจะมีการประชุม ตลาดหุ้นจะมีความผันผวน 

แต่หลังจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วหรือไม่มีข่าวเกี่ยวกับ

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตลาดหุ้นจะนิ่งๆ หรือ Side 

Way” วิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์ 

บล.โกลเบล็ก กล่าว

ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อานวยการฝ่ายวิจัย 

บล.โกลเบล็ก อธิบายเพิ่มเติมว่า “ตามทฤษฎี เมื่อมีการ

โลกการลงทุน นักลงทุนควรเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแผนได้ตลอดเวลา 
เพื่อท�าให้พอร์ตลงทุนอยู่ดีมีสุขต่อไป”
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ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจะทาให้ต้นทุนการกู้ยืม

ปรับตัวขึ้น ส่งผลต่อ WACC ซึ่งเป็นอัตราคิดลดปรับตัว

ขึ้น ส่งผลให้มูลค่าหุ้นปรับลดลง”

ดอลลาร์แขง็ค่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ

ธนาคารกลางสหรัฐ มีเหตุผลทาให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ จากความต้องการ

ถือเงินดอลลาร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดแรงเทขายใน

ตลาดสินทรัพย์ประเทศต่างๆ เพื่อเข้าลงทุนในตลาด

สหรัฐอเมริกา

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย 

อธิบายว่าเหตุการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ

สหรัฐอเมริกาที่กระทบกับตลาดการเงินและตลาด 

หุ้นไทยครั้งล่าสุดที่เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางปี 2547 

ถึงกลางปี 2549 ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงประมาณ 

4% ภายใน 1 ปีนับจากการขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรก 

ในขณะที่ตราสารหนี้และตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นเพียง

เล็กน้อย 2 – 4% ในช่วง 1 ปี หลังขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรก 

ส่วนหนึ่งมาจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยไทย

และอัตราดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นจริง ประกอบ

กับราคาสินทรัพย์ทางการเงินมักปรับตัวรับกับผล 

กระทบจากแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยไปก่อนหน้าที่จะ 

มีการขึ้นดอกเบี้ยจริง

ต่างชาติขายหุ ้นไทย เมื่ออัตราดอกเบี้ย

นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐมีการเปลี่ยนแปลง 

ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปทั่วโลกเพื่อปรับ

สมดุลของผลตอบแทนและความเสี่ยงของตราสาร

ทางการเงินประเภทต่างๆ ตลาดหุ้นก็คือหนึ่งในนั้น 

เพื่อลดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

“จะเห็นว่านับตั้งแต่เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ม 

ฟื้นตัวและเฟดเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ย นักลงทุนต่างชาติ

เริ่มทยอยขายหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง ถ้าดูสถิติตั้งแต่

เดือนมิถุนายนปีที่แล้วจนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้ 

มีเพียงเดือนกันยายนที่ซื้อสุทธิ ที่เหลือขายสุทธิ” วิจิตร 

อารยะพิศิษฐ ผู้อานวยการ นักกลยุทธ์การลงทุน 

ฝ่ายวิจัย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เล่า

เมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด
มีการเปล่ียนแปลง จะท�าให้เกดิการเคล่ือนย้าย
เงินทุนไปทั่วโลกเพื่อปรับสมดุลของ
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของตราสาร
ทางการเงิน”
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ตราสารหนี้โดนเท ผลกระทบเชิงลบจากอัตรา

ดอกเบี้ยขาขึ้นก็คือ ตราสารหนี้ระยะยาวที่มีการ 

กาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอน ไม่สามารถ 

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ตามอัตราดอกเบี้ยตลาดที่ 

ปรับขึ้น ส่งผลให้มูลค่าตลาดของตราสารหนี้ระยะยาว

ลดลง โดยหลังจากที่ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล

สหรัฐอเมริกาอายุ 10 ปี ปรับขึ้นแตะระดับ 3% ซึ่ง

มากกว่าดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะเดียวกัน

ประมาณ 0.5% ผลที่ตามมาหนีไม่พ้นต่างชาติขาย

ตราสารหนี้ไทย ทาให้ราคาตราสารหนี้ปรับตัวลดลง

และกระทบนักลงทุนในตลาดตราสารหนี้

นับถอยหลังเศรษฐกิจถดถอย โดยปกติ

วัฏจักรเศรษฐกิจจะมีรอบระยะเวลา 7 ปี 10 ปี หรือ 

12 ปี โดยรอบล่าสุดเป็นวัฏจักรเศรษฐกิจขาขึ้น ซึ่ง 

เริ่มตั้งแต่ช่วงปี 2008 (หลังวิกฤติซับไพร์ม) และกาลัง

จะครบรอบ 10 ปีในอีกไม่กี่วัน ดังนั้น จากนี้ไปต้อง

ระมัดระวังว่าวัฏจักรเศรษฐกิจจะเหมือนในอดีตหรือไม่ 

ถึงแม้ว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกจะยังคงเติบโตดีและ 

ปีหน้าโมเมนตัมยังคงไม่มีอะไร แต่ปลายๆ ปีหน้าหรือ

ต้นปี 2020 อาจต้องจับตาดูว่ามีการพูดถึงคาว่า 

“เศรษฐกิจถดถอย” เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ ซึ่งถ้ามีก็อาจ

ต้องเริ่มนับถอยหลังสู่เศรษฐกิจถดถอย

อย่างไรก็ตาม โดยธรรมชาติตลาดหุ้นจะมองไป

ข้างหน้าราว 6 เดือน ถึง 1 ปี นั่นหมายความว่า ตลาดหุ้น

จะปรับลดลงก่อนเศรษฐกิจถดถอย

สงครามการค้า ถึงแม้ว่าสงครามการค้า

ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน และประเทศคู่ค้าอื่นๆ 

อาจจะลดความตึงเครียดลงด้วยการหันหน้ามาเจรจา 

แต่ไม่มีใครคาดเดานโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ 

ทรัมป์ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งมีผลต่อ

เศรษฐกิจและการเมือง

ตะวนัออกอมึครมึ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 

ตัดสินใจคว่าบาตรอิหร่าน ส่งผลให้อิหร่านส่งออก 

น้ามันดิบสู่ตลาดโลกได้ในปริมาณจากัด ซึ่งดันให้ราคา

น้ามันในตลาดโลกขยับขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ

โดยปกติ วัฏจักรเศรษฐกิจ
จะมีรอบระยะเวลา 7 ปี 10 ปี หรือ 12 ปี”
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ของดี

ยังมีอยู่
ถึงแม้ว่าโลกการลงทุนเต็มไปด้วยความเสี่ยงและ

มีโอกาสเกิดความผันผวนได้ตลอดเวลา แต่ไม่ได้

หมายความว่าการลงทุนจะขี้ริ้วขี้เหร่ ผลตอบแทนติดลบ

ไม่จูงใจจนต้องถอดใจถอนเงินไปเก็บฝังไว้ในตุ่ม 

หลังบ้าน ตรงกันข้าม หากมองระยะยาว ยังมีปัจจัยบวก

ที่ผลักดันให้การลงทุนยังมีเสน่ห์และสามารถสร้าง 

ผลตอบแทนในระดับประทับใจ

เศรษฐกิจโลกและไทยขยายตัว นับจากนี้ไป

ทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกันว่าเศรษฐกิจโลกอยู่ใน

ภาวะขาขึ้น สถาบันการเงิน UBS ประเมินว่าปีนี้จะเป็น

ปีแรกในรอบ 5 ปีที่เศรษฐกิจโลกขยายตัวทะลุ 4% 

(5 ปีที่ผ่านมา GDP ขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 3.6%) 

จากไตรมาสแรกปีนี้ เศรษฐกิจไทยเติบโตเกิน

ความคาดหมายที่ระดับ 4.8% และเศรษฐกิจในประเทศ

มีแนวโน้มเติบโตดี วิลาสินีประเมินว่าธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) มีแนวโน้มปรับเพิ่มประมาณการ 

GDP เพิ่ม

“เศรษฐกิจยังเติบโตดีต่อเนื่อง เป็นปัจจัยบวก 

ที่มีต่อตลาดหุ้นไทย” วิลาสินี บอก 

ภาคส่งออกแจ่ม การขยายตัวเร่งขึ้นของ

เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า 

ในตลาดโลก ทาให้การส่งออกไทยไตรมาสแรกปีนี้

ขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า 

9.9% เป็นการขยายตัวในทุกตลาดส่งออกสาคัญและ

เกือบทุกหมวดสินค้า โดยคาดว่าทั้งปีนี้จะขยายตัว 

8.9% เทียบกับการขยายตัว 9.7% ในปีที่ผ่านมา 

ถึงแม้ว่าโลกการลงทุนเต็มไปด้วยความเสี่ยง
และมีโอกาสเกิดความผันผวนได้ตลอดเวลา 
แต่ไม่ได้หมายความว่าการลงทุน
จะขี้ริ้วขี้เหร่”
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การท่องเท่ียวโต ประเทศไทยมีรายรับจาก 

นักท่องเที่ยวต่างประเทศไตรมาสแรกปีนี้ 573.3 

พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% จากการเพิ่มขึ้นของรายรับ

จากนักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย อินเดีย เยอรมนี และ

เกาหลีใต้ ส่วนรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยทาได้ 

267.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.2% และประเมินว่า 

ในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปี รายได้จากการท่องเที่ยว

จะอยู่ในเกณฑ์ที่น่าประทับใจ

กฎหมาย EEC โครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เดินหน้าเต็มสูบ

เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ ดังนั้น จะเริ่มเห็นการประมูล

โครงการใหญ่กันตั้งแต่ครึ่งหลังของปีนี้เป็นต้นไป 

ผลประกอบการ บจ.ยงัโต เมื่อเศรษฐกิจขยาย

ตัว ส่งออกเพิ่มขึ้น ทาให้ผลประกอบการของบริษัท 

จดทะเบียนมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นด้วย 

กลยุทธ์ลงทุน

สยบหมี
“ครึ่งหลังปีนี้ตลาดหุ้นจะมีความผันผวนมากกว่า

ครึ่งปีแรก” อาภาภรณ์ แสวงพรรค ผู้อานวยการบริหาร

ฝ่ายวิจัย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ให้ 

ความเห็น นั่นหมายความว่า นักลงทุนต้องปรับพอร์ต

การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

โดยปีนี้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวชัดเจน แนวโน้ม 

อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อเป็นขาขึ้น หมายความ

ว่าต้องระมัดระวังการลงทุนตราสารหนี้ระยะยาว 

ด้วยการลดน้าหนักการลงทุนในตราสารหนี้ หรือลด 

การถือครองตราสารหนี้ระยะยาว แล้วเน้นถือครอง

ตราสารหนี้ระยะสั้น

ส่วนตลาดหุ้น อาภาภรณ์แนะนาว่าครึ่งหลังปีนี้ 

“ให้ใช้กลยุทธ์ Selective ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมและ 

หุ้นรายตัว” โดยสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นตลาดหุ้นคือ ราคา

หุ้น นั่นคือ ถ้าราคาหุ้นมีการพักฐานลงมาพอสมควรอาจ

ทาให้ดัชนีหุ้นไทยช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาสขยับขึ้น 

เพราะราคาหุ้นที่ปรับลดลงทาให้นักลงทุนมีแรงจูงใจ 

ในการกลับเข้าไปลงทุน

ครึ่งหลังปีนี้ตลาดหุ้นจะมีความผันผวน
มากกว่าครึ่งปีแรก หมายความว่า นักลงทุน
ต้องปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์”



ระวัง ท
างข้างห

น
้าม

ีห
ลุม

 พ
ร้อ

ม
รับ

ค
วาม

ผ
ัน

ผ
วน

ห
รือ

ย
ัง

11

“หากดูตามเทคนิคอล แนวจิตวิทยาและแนวรับ 

ที่สาคัญ คือ 1,700 จุด โดยถ้าถอยมาและไม่หลุดจุดนี้

จะเป็นการพักฐานแบบธรรมดา แต่ถ้าหลุดก็มีโอกาส

เห็น 1,650 จุด ซึ่งเป็นการพักฐานขนาดใหญ่ เพราะ

จุดสูงสุดคือ 1,850 จุด ถ้าลงไป 1,650 จุด ก็คือลดลง

ไป 200 จุด” 

อย่างไรก็ดี ในอีกมุมสาหรับนักลงทุนที่มีเงินสด 

การปรับฐานคือจุดในการเข้าซื้อ ส่วนนักลงทุนที่มีหุ้น

เต็มพอร์ตก็คง “จุก” หรือ “ติดดอย” ซึ่งอาภาภรณ์ 

บอกว่าหากตลาดหุ้นปรับฐานจริงๆ ก็เป็นโอกาสในการ

เข้าไปซื้อเพื่อเก็งกาไร

“กลยุทธ์นักลงทุนแบบเทรดดิ้งกับลงทุนระยะยาว

มีความแตกต่างกัน ฝ่ายแรกจะเทรดดิ้งในช่วงตลาดหุ้น

สดใส และมีจุด Stop Loss อย่างชัดเจน เมื่อราคาหุ้น

ปรับขึ้นไปก็ต้องมีจุดขายเพื่อทากาไร (Take Profit) 

การเทรดดิ้งในช่วงตลาดเป็นขาขึ้น (ขึ้นมากกว่าลง) 

มีโอกาสสาเร็จสูง และตรงกันข้ามก็มีโอกาสขาดทุนสูง

ในช่วงตลาดเป็นขาลง (ลงมากกว่าขึ้น) ดังนั้น หากเริ่ม

เป็นขาลง นักลงทุนที่ลงทุนแบบเทรดดิ้งจะขายหุ้นออก

และหยุดลงทุน จากนั้นก็รอจนจบรอบขาลงแล้วค่อย

กลับเข้ามาตลาดอีกครั้ง” อาภาภรณ์ อธิบาย

ขณะเดียวกัน หากนักลงทุนมั่นใจว่าตลาดเป็น 

ขาลงแน่นอนก็ใช้กลยุทธ์ Short Futures หรือหาก 

ตลาดเป็น Side Way ก็เน้นลงทุนหุ้นปันผล ส่วน 

นักลงทุนระยะยาว (ลงทุน 3 ปี 5 ปี) มักจะรอราคาหุ้น

ปรับฐานแล้วค่อยตัดสินใจซื้อ จากนั้นก็ถือไปเรื่อยๆ 

และในระหว่างทาง หากราคาหุ้นที่ซื้อเอาไว้ปรับลดลง 

ก็เป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อ

ด้านวิจิตร อยากให้นักลงทุนเน้นหุ้นขนาดใหญ่ 

(Big Cap) เป็นหลัก เช่น หุ้นดัชนี SET50 เพื่อเพิ่ม

ความปลอดภัย เพราะในช่วงตลาดผันผวน หุ้นขนาด

ใหญ่จะรองรับความผันผวนได้ดีกว่าหุ้นกลุ่มขนาดกลาง

และเล็ก (Mid & Small Cap) 

“เทคนิคการเลือกหุ้น Big Cap คือมองธุรกิจที่มี

ผลการดาเนินงานขยายตัวดี ซึ่งทาให้ราคาหุ้นมีโอกาส

ปรับขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ถ้าเน้นเฉพาะ Story 

แต่ผลกาไรไม่มา ราคาหุ้นจะยืนระยะไม่ได้” 

หากนักลงทุนมั่นใจว่าตลาดเป็นขาลงแน่นอนก็ใช้กลยุทธ์ Short Futures 
หากตลาดเป็น Side Way ก็เน้นลงทุนหุ้นปันผล”
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สาหรับนักลงทุนเน้นเทรดดิ้ง วิจิตรแนะนาให้

เทรดระยะสั้นลง “การเล่นแบบ Rally อาจจะไม่ได้ผล 

ส่วนนักลงทุนระยะยาวและนักลงทุนหุ้นคุณค่า ต้องหา

หุ้นที่มีจุด Turnaround ของผลกาไร”

ในช่วงตลาดผันผวน วิจิตรแนะนาว่าเทคนิคแบบ 

Swing Trading จะเพิ่มผลตอบให้นักลงทุน เป็นเทคนิค

การเก็งกาไรระยะสั้นแบบหนึ่ง เน้นเทรดตามการแกว่ง

ของราคาในช่วงสัปดาห์ หน้าที่ของนักลงทุนเพียงแค่

ค้นหาจุดที่เหมาะสมในการเทรด เปิดคาสั่งซื้อ แล้ว

ปล่อยให้ตลาดเคลื่อนไหวไปยังทิศทางที่ประเมิน 

ถ้าประเมินถูกก็ขายทากาไร ถ้าผิดก็แค่ Stop Loss

ณัฐวุฒิ มองว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้ม

ผันผวนในทิศทางอ่อนตัวจากปัจจัยต่างประเทศเป็น

หลัก และคาแนะนากลยุทธ์การลงทุนในหุ้นไทยช่วง 

ที่เหลือปีนี้คือ “ลงให้ซื้อ ขึ้นให้ขาย” โดยถ้าดัชนีหุ้น 

ไม่ทา New High ควรสลับกลุ่มอุตสาหกรรมลงทุน  

และหากมีกาไรก็ขายทากาไร แล้วไปหาหุ้นตัวอื่นๆ 

ลงทุน 

“เหมือนนักลงทุนกาลังหาหุ้น Laggard และเมื่อ

หาเจอก็เข้าลงทุน จากนั้นหากราคาปรับเพิ่มก็ขายทา

กาไร”

หากนักลงทุนชอบหุ้นปลอดภัย (Defensive 

Stock) วิลาสินีแนะนาให้มองหาหุ้นกลุ่มที่มีอัตราปันผล

ตอบแทน (Dividend Yield) ดีๆ แต่ต้องเลือกที่ราคา 

ยังไม่แพง (P/E Ratio ต่า) หากชอบหุ้นขนาดเล็กก็ให้

เน้นธุรกิจที่ยังคงเติบโตดี (Growth Stock) ต่อเนื่องและ

ได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจที่กาลังขยายตัว

เทคนิคการเลือกหุ้น Big Cap คือมองธุรกิจ
ที่มีผลการด�าเนินงานขยายตัวดี ซึ่งท�าให้
ราคาหุ้นมีโอกาสปรับขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ 
ถ้าเน้นเฉพาะ Story แต่ผลก�าไรไม่มา
ราคาหุ้นจะยืนระยะไม่ได้”
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