การออกกองทุน EQUITY ETF:
โอกาส และขอจํากัด
18 กันยายน 2549
จัดทําโดย
สายงานวิจยั และขอมูลสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
0

AGENDA

• กองทุน EQUITY ETF คืออะไร
• การทํางานและประโยชนของกองทุน EQUITY ETF มีอะไรบาง

1

ปจจุบันกองทุน ETF เปนที่นิยมอยางกวางขวางในวงการ
ตลาดทุนทั่วโลก โดยมีอัตราการเติบโตแบบสะสมประมาณ
รอยละ 70 ตั้งแตป 2536
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หมายเหตุ: รวมทุกกองทุน ETF ไมเฉพาะแตกองทุน Equity ETF
ที่มา: Morgan Stanley Investment strategies; Bloomberg

1999 2000

2001

2002

2003

2004 2005 Mar-06 May-06

39.61 74.34 104.80 141.62 212.02 309.80 416.81 466.43 472.12
33

92

202

280

282

336

463

500

526

2

EQUITY ETF คือกองทุนเปดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซื้อขาย
สะดวกเหมือนหุน แตกระจายความเสี่ยงเหมือน index fund ที่เสียคา
บริหารจัดการต่ํากวากองทุนอื่น ๆ
กองทุน Equity ETF
• เพิ่ม หรือลดลงก็ได
• ไมมีอายุโครงการ

หุน
• เพิ่ม หรือลดลงก็ได
• ไมมีอายุโครงการ

การจดทะเบียนซื้อขาย

• ทําไดแตไมบังคับ สวนใหญ • จดทะเบียนในตลท.
ไมนยิ มจด

• จดทะเบียนในตลท.

การซื้อขายหนวยลงทุน

• ซือ้ เพิ่มเติม หรือขายคืน
กับบลจ.โดยตรงหรือผาน
ตัวแทนสนับสนุนการขาย

ราคาซื้อขาย

• ตามมูลคาตอหนวย* ณ สิ้น • เปนไปตามกลไกของ
• เปนไปตามกลไกของตลาด
ตลาด (real time)
วัน หรือวันถัดมา ขึ้นอยูก บั
(real time)
• ไมมี discount ของราคา**
เวลาการซือ้ ขาย

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ

• กระจายความเสี่ยงขึ้นอยูก บั • กระจายความเสี่ยงขึ้นอยู • มีความเสี่ยงเฉพาะตัวจาก
กับนโยบายการลงทุน
นโยบายการลงทุน
บจ. นั้น ๆ

สวน
จํานวนหนวยลงทุน

กองทุนเปด
• เพิ่ม หรือลดลงก็ได
• ไมมีอายุโครงการ

• ซื้อขายผาน บล.
• ซือ้ ขายผาน บล.
• บลจ. จะไมรับซื้อหรือขาย
หนวยลงทุนโดยตรง

* บวกหรือลบคาธรรมเนียม (ถามี)
** เพราะกองทุน ETF มี market maker เขามาทําราคาและมีคุณสมบัตทิ ี่สงเสริมใหมีการทํา arbitrage สงผลใหราคาซื้อขายมักมีมูลคาเทากับมูลคาตอหนวย
3
ที่มา: SET Analysis

AGENDA

• กองทุน EQUITY ETF คืออะไร
• การทํางานและประโยชนของกองทุน EQUITY ETF มีอะไรบาง
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กองทุน ETF มีหนวยงานที่เกี่ยวของหลัก ๆ อยู 5 หนวยงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1
ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
2
ผูจัดการกองทุน/
ที่ปรึกษากองทุน

3
4

5

สวนที่แตกตางจาก
กองทุนรวมอื่น ๆ

หนาที่หลัก
• ตลาดรองที่อํานวยความสะดวกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพยใหแกผูลงทุน
• บริหารจัดการกองทุนตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไว
• คํานวณและเปดเผยสัดสวนของกลุมหลักทรัพยอา งอิงและ NAV ทุกวันที่ทําการซื้อขาย
• บางกองทุน อาจแตงตั้งที่ปรึกษากองทุน หรือที่เรียกวา technical fund/ sub fund manager
เพื่อใหคาํ ปรึกษาในเชิงเทคนิคและชวยทําการตลาด

ผูดูแลผลประโยชน
(trustee)

• ทําหนาที่ในการดูแลบลจ. ใหปฏิบัติตามโครงการ การเก็บรักษาทรัพยสิน และทําบัญชีการรับ
จายทรัพยสิน เปนตน

ผูออกดัชนีราคาหุน
(index vendor)

• ปจจุบัน ตลท. เปนผูอ อกและเปนเจาของดัชนีทุกดัชนีในประเทศไทย
• คํานวณดัชนีราคาหลักทรัพยและสงผานขอมูลใหกบั ผูจ ัดการกองทุน/ที่ปรึกษากองทุนเพื่อ
กําหนดสัดสวนการ create/ redeem หนวยลงทุน ETF ในวันซือ้ ขายวันตอไป

• หนวยงานที่ไดรับใบอนุญาตจากก.ล.ต. และถูกแตงตั้งจากบลจ. แตโดยปกติมักเปนบล.
ผูรวมคาหนวยลงทุน
(participating dealers)
เพราะมีความสามารถในการสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยและหนวยลงทุน ETF ในตลท. ไดเลย
• เปนหนวยงานเดียวที่สามารถขอให create และ redeem หนวยลงทุน ETF
• PD อยางนอย 1 รายจะตองทําหนาที่เปน market maker ทําหนาที่ดูแลสภาพคลองของการ
ซือ้ ขายหนวยลงทุนของกองทุนในตลท.ซึ่งรวมถึงการเสนอราคารับซือ้ และการเสนอราคาขาย

ที่มา: SET analysis
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ETF มีกลไกพิเศษที่ตางจากกองทุนรวมทั่วไป เพื่อชวยเสริมสภาพคลอง
และลด DISCOUNT ทางราคา

กิจกรรมหลัก
1

2

3

4

จัดตั้ง ETF ซึ่งรวมถึง
การทํา IPO

กองทุนเปด
• บลจ. เปนผูจัดตั้ง
• การจัดตั้งเปนแบบ in-cash

กองทุน ETF
• บลจ. รวมกับ PDs จัดตั้ง และจดทะเบียน
• การจัดตั้งเปนแบบ in-kind

เพิ่ม/ลดจํานวนหนวย • ใครก็ไดสามารถเขามาขอซือ้ เพิม่ หรือขายคืน • เฉพาะ PDs เทานั้นที่สามารขอ create/
redeem หนวยได
กับบลจ.
(ซื้อขายแบบ primary)
• รับรูแบบ real time
• แตไมไดรบั รูแบบ real time
ซื้อขายหนวยลงทุนใน • 2 ทางคือ (1) ซือ้ ขายผานบล. หากจดทะเบียน • ซื้อขายผาน บล. เหมือนหุน โดยบลจ. จะ
ไมรบั ซื้อหรือขายหนวยลงทุนโดยตรง
และ (2) ซือ้ ขายกับบลจ.โดยตรงหรือผาน
ตลท. (ตลาดรอง)
• มี market maker อยางนอย 1 ราย เขามา
ตัวแทนสนับสนุนการขาย
ทําราคา และดูแลสภาพคลอง
จายเงินปนผลและสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ

5

ทํา arbitrage

เหมือนกัน
• ไมมีคุณสมบัติที่สนับสนุนการทํา arbitrage • มีคุณสมบัติ* ที่สนับสนุนการทํา arbitrage
• สงผลใหเกิด discount ทางราคาระหวางราคา • ซึ่งชวยเพิ่มสภาพคลอง และลด discount
ทางราคาระหวางราคาซื้อขายในตลาด
ซือ้ ขายในตลาด และมูลคาตอหนวยผานบลจ.
และมูลคาตอหนวยผานบลจ.

* กองทุน ETF สามารถเพิ่ม/ลดหนวยลงทุนได real time
ที่มา: SET Analysis
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1 การจัดตั้ง ETF และออก IPO

ILLUSTRATIVE

• Participating dealers (PDs) รวบรวมกลุมหลักทรัพยใหแกบลจ. เพื่อ create หนวยลงทุน ETF
• ออก IPO แกนักลงทุนทั้งนักลงทุนรายยอยและสถาบัน
• กองทุน ETF เขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

1
Authorized
Authorized
Participating
Participant
Participant
dealer

2

กลุมหลักทรัพย

ที่มา: SET analysis

sub fund manager

บลจ.
(create ETF)

ETF Units

IPO
ผูลงทุนรายยอย/
สถาบัน

Support Technical fund advisor/
Monitor &
govern

3

Trustee

เขาจดทะเบียนซื้อขาย
ตลาดหลักทรัพยฯ
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2 การซื้อขายแบบ PRIMARY

การ create หนวยลงทุน
การ redeem หนวยลงทุน
ILLUSTRATIVE

• มีเพียง PDs เทานั้นที่สามารถขอ create/redeem กับบลจ. ได
• ถาผูลงทุนไมวาจะเปนรายยอยหรือสถาบันทั้งในและตางประเทศตองการถือครองหนวยลงทุน จะทําไดโดย
– ซื้อ/ขายจากตลท. โดยผาน broker
– ติดตอกับ PD เพื่อทําการ create/redeem ตอไป
เงินสด
กลุมหลักทรัพย
Create ETF Units
ETF Units
Technical fund
advisor/sub
Support
fund manager
Participating
บลจ.
ผูลงทุนรายยอย/
dealer
สถาบัน
Monitor &
Trustee
govern

ETF Units
เงินสด

Redeem ETF Units
กลุมหลักทรัพย

ตลาดหลักทรัพยฯ

ที่มา: SET analysis

•• รัรับบรูรูก ก ารเพิ
ารเพิ่ม่ม/ลดจํ
/ลดจําานวนของหน
นวนของหนววยลงทุ
ยลงทุนน
•• รัรับบรูรูก ก ารเปลี
ารเปลีย่ ย่ นความเป
นความเปนนเจเจาาของของกลุ
ของของกลุมม
หลั
หลักกทรั
ทรัพพยยออา า งอิ
งอิงง
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2 ตัวอยางการคํานวณสัดสวนของหนวยลงทุน ETF เพื่อ
รองรับการซื้อขายแบบ PRIMARY

ILLUSTRATIVE

นําไปใชคํานวณ IIV (Intraday
Indicative Value) ตอไป
Index File:
สงจากตลท. ไปยังผูจัดการกองทุน

Value
บจ. P
Index Q (THB)
A 20 x 100 = 2,000
B 10 x 80 =
800
C 20 x 80 = 1,600
4,400
ที่มา: SET analysis

Index Basket File:
กําหนดและคํานวณโดยผูจดั การกองทุน

Weight
Basket Q
(%) (THB)
P
/ 1 ETF
46%
460 ÷ 20 =
23
18%
180 ÷ 10 =
18
36%
360 ÷ 20 =
18
1,000
9

3 การซื้อขายแบบ SECONDARY

การซื้อหนวยลงทุน ETF
การขายหนวยลงทุน ETF
ILLUSTRATIVE

การซื้อขายหนวยลงทุน ETF ในตลท. จะเหมือนกับการซื้อขายหลักทรัพยอื่น ๆ กลาวคือจะตองกระทําผาน
broker เทานั้น
เงินสดเพื่อซื้อ ETF

คําสั่งซื้อ ETF

ETF Units

ผลคําสั่งซื้อ ETF

ผูลงทุนรายยอย/
สถาบัน

ที่มา: SET analysis

Broker

ศูนยรับฝาก
หลักทรัพยฯ

ขาย ETF

คําสั่งขาย ETF

เงินสด

ผลคําสั่งขาย ETF

ตลาดหลักทรัพยฯ
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4 การจายเงินปนผล

ILLUSTRATIVE

การจายเงินปนผลของหนวยลงทุน ETF จะเหมือนกับการจายเงินปนผลของหลักทรัพยอื่น ๆ กลาวคือจะ
มีการตราเครื่องหมาย XD และคํานวณราคาสูงสุดต่ําสุดของวันซื้อขายวันตอไป

บจ.

บจ.

บจ.

เงินปนผล
เงินปนผล
เงินปนผล
Monitor &
govern

ผูลงทุนรายยอย/
สถาบัน

เงินปนผล

บลจ.
Monitor &
govern

Technical fund
advisor/sub fund
manager
Trustee

ตลาดหลั
ตลาดหลักกทรั
ทรัพพยยฯฯ
ที่มา: SET analysis
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5 การ arbitrage: กรณีหุนแพง ETF ถูก

ILLUSTRATIVE

PDs หรือ market makers จะซื้อหนวยลงทุน ETF ในราคาถูก แลวขายกลุมหลักทรัพยในราคาแพงโดย
– ซื้อหนวยลงทุนในตลท. เหมือนซื้อหลักทรัพยทั่วไป
– ขอ redeem จากหนวยลงทุนเปนกลุมหลักทรัพยอางอิง
– ขายหลักทรัพยอางอิงในตลท. เพื่อทํากําไรจากสวนตางทางราคา (capital gains)

1

เงินสด
ซื้อ ETF Units

Participating
Authorized
Participant
Authorized
Participant
dealer

2

Redeem
ETF Units

3

ขายกลุมหลักทรัพย

ตลาดหลั
ตลาดหลักกทรั
ทรัพพยยฯฯ

เงินสด

กลุมหลักทรัพย

บลจ.
ที่มา: SET analysis
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5 การ arbitrage: กรณีหุนถูก ETF แพง

ILLUSTRATIVE

PDs หรือ market makers จะซื้อกลุมหลักทรัพยในราคาถูก แลวขายหนวยลงทุน ETF ในราคาแพงโดย
– ซื้อกลุมหลักทรัพยในตลท. เหมือนซื้อหลักทรัพยทั่วไป
– ขอ create หนวยลงทุนโดยนํากลุมหลักทรัพยอางอิงที่ซื้อมาไปแลก
– ขายหนวยลงทุน ETF ในตลท. เพื่อทํากําไรจากสวนตางทางราคา (capital gains)

1

เงินสด

ซื้อกลุมหลักทรัพย

Participating
Authorized
Participant
Authorized
Participant
dealer

2

กลุม
หลักทรัพย

3

ขาย ETF units

ตลาดหลักทรัพยฯ

เงินสด

Create
ETF units

บลจ.
ที่มา: SET analysis
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ดวยคุณสมบัติพิเศษ ETF จึงเปนชองทางใหมของการลงทุนที่ดี และ
สรางโอกาสทางธุรกิจใหคนในแวดวงตลาดทุน (1/2)
ผูที่เกี่ยวของหลัก
ตลาดทุนไทยโดยรวม

บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย

ขอดี (+) / ขอเสีย (-)
+ เพิ่มสภาพคลองใหกบั ทั้งตลาด โดยเพิ่มใหกับหนวยลงทุน ETF กลุมหลักทรัพยที่ใชอางอิง

และตราสารอนุพนั ธที่อางอิงดัชนีตัวเดียวกัน
+ ขยายฐานผูลงทุน
+ กระตุน ใหมีการพัฒนาตราสารทางการเงินใหม ๆ

+ โอกาสใหออกตราสารประเภทใหม ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาปจจุบันและหนา

ใหมใหดยี ิ่งขึน้

+ เพิ่มรายได
+ สําหรับบล. ที่ไดรับแตงตั้งใหเปน PD สามารถทํากําไรจากการทํา arbitrage ของสวนตางทาง

ราคาระหวางราคาซือ้ ขายหนวยลงทุนในตลท. และมูลคาตอหนวย

ผูลงทุนสถาบัน
โดยรวม*

+ ใชเปนเครือ่ งมือในการบริหารทรัพยสินใหมปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
+ ลดคาใชจายในการบริหารจัดการทรัพยสินที่ถือครองอยู
+ เปนอีกชองทางสําหรับผูลงทุนสถาบันตางประเทศ ในการลงทุนในไทย โดยชวยลดปญหา

เกี่ยวกับกฎเกณฑขอบังคับตาง ๆ เชน foreign limit

* ผูลงทุนสถาบัน ซึ่งรวมถึงธนาคารพาณิชย กองทุนตาง ๆ บริษัทประกัน เปนตน โดยมีเปาหมายในการลงทุนทีไ่ มเหมือนกันและมองเห็นประโยชนของ
กองทุน ETF ที่แตกตางกันออกไป อยางไรก็ตาม เนื่องจากยังไมไดมีการทํา market consultation เพื่อศึกษาความตองการที่แทจริงของผูลงทุนสถาบันแต
ละประเภท การศึกษานี้จะขอกลาวถึงประโยชนหลัก ๆ จากการลงทุนในกองทุน ETF ของผูลงทุนสถาบันโดยรวม
14
ที่มา: SET Analysis

ดวยคุณสมบัติพิเศษ ETF จึงเปนชองทางใหมของการลงทุนที่ดี และ
สรางโอกาสทางธุรกิจใหคนในแวดวงตลาดทุน (2/2)
ผูที่เกี่ยวของหลัก
ผูลงทุนรายยอย

ขอดี (+) / ขอเสีย (-)
เมื่อเทียบกับหุน:
+ กระจายความเสี่ยงจากผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของราคาหลักทรัพย เนื่องจากการลงทุน
ใน ETF จะเหมือนการลงทุนในกลุมหลักทรัพยอางอิงทั้งหมด
+ มีมืออาชีพดูแล และตัดสินใจลงทุนให
+ มีกลไกปกปองผูถือหนวยลงทุน ผานทางสํานักงานก.ล.ต. ซึ่งทําหนาที่เปนผูก ํากับดูแล และ
กําหนดกฎเกณฑสําหรับธุรกิจจัดการลงทุน
เมื่อเทียบกับการลงทุนในทรัพยสินประเภทอื่นๆ เชนพันธบัตรรัฐบาล:
+ ใหอัตราผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับการลงทุนในเงินฝากประจํา และพันธบัตรรัฐบาล
เนือ่ งจาก ETF มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนเกือบทั้งหมด
เมื่อเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่นๆ :
+ มีสภาพคลองสูง เนื่องจาก ETF จดทะเบียนและซือ้ ขายไดในตลท. และมี market maker อยาง
นอย 1 รายรับผิดชอบดูแลสภาพคลอง
+ เสียคาใชจายในการบริหารจัดการต่าํ กวาการลงทุนในกองทุนรวมประเภทอื่น ๆ เนือ่ งจาก
กองทุน ETF มีกลยุทธการลงทุนแบบ passive
− อยางไรก็ตาม ไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการลงทุนได ซึ่งเปนปกติทั่วไปของ

การลงทุนในกองทุนรวมตาง ๆ

ที่มา: SET Analysis
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APENDIX

• จะทําอยางไรใหกองทุน EQUITY ETF ประสบความสําเร็จ

17

ถึงแมวา เกือบทุกตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชีย แมกระทั่งตลาดใหม
อยางจีน ไดมีการออกกองทุน ETF แลว...
ขอมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2549

มูลคาการซื้อขายตั้งแตตนป 2549
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ

จํานวน ETFs
หนวย: หลักทรัพย

2,417

China*

3

1,946

Korea

21

Taiwan
Singapore

13

Malaysia**

2

* ออก ETF แรกในเดือนกุมภาพันธ 2548
** ออก ETF แรกในเดือนกรกฎาคม 2548
ที่มา: World Federation of Exchanges
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… แตพบวามีหลายประเทศประสบกับความยากที่จะทําใหกองทุน ETF
ประสบความสําเร็จ
ขอมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2549

Name of ETF

Primary
Exchange

AUM
(Mil USD)

Daily Avg Vol*
(Mil USD)

Daily Avg Vol
/ Aum (%)

Emerging Market
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund

AMEX

1,887.29

560.00

29.67%

Australia
streetTRACKS S&P / ASX 200

ASX

616.59

3.47

0.56%

streetTRACKS S&P / ASX 50

ASX

32.53

0.04

0.11%

Shanghai

514.60

11.48

2.23%

China, incl Hong Kong
China 50 ETF
Tracker Fund of Hong Kong (TraHK)

HKEx

3,527.85

7.34

0.21%

iShares FTSE / Xinhua China 25

NYSE

672.05

46.10

6.86%

KRX

331.61

10.99

3.31%

NYSE

326.65

58.03

17.77%

SGX

353.72

0.11

0.03%

NYSE

181.12

7.37

4.07%

NYSE

1,619.45

41.59

2.57%

TSE

1,001.38

7.97

0.80%

330.64

6.93

2.10%

Korea
Kodex 200
iShares MSCI South Korea Index Fund
Singapore
streetTracks Straits Times Index
iShares MSCI Singapore Index Fund
Taiwan
iShares MSCI Taiwan Index Fund
Polaris Taiwan 50
Malaysia
iShares MSCI Malaysia Index Fund

* Daily average volume for the past 6 months
ที่มา: SET analysis; Bloomberg

NYSE
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หนวยงานที่เกี่ยวของมีมุมมองเกี่ยวกับความสําเร็จของกองทุน EQUITY
ETF ตางกัน ขึ้นอยูกับผลประโยชนที่จะไดรับ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
มูลคาการซือ้ ขาย*และ
มูลคาการซือ้ ขายตอ
ขนาดของกองทุน*

Size of AUM**
Net return (อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี
– คาใชจายตาง ๆ)

ผูเกี่ยวของ

เหตุผลหลัก

ตลท. และ ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุนไทย ตลท. และก.ล.ต.มุงเนนที่จะเพิม่
สภาพคลองเพื่อลดปญหาการขาดสมดุลทางสภาพคลองและ
เสถียรภาพทางราคา
Participating
รายไดหลักของ PDs และบล. จะมาจากคาธรรมเนียมจากการ
dealerและบล. create/redeem หนวยลงทุน และการซื้อขายของหนวยลงทุนใน
ตลท.
ผูบริหารกองทุน รายไดหลักของผูบริหารกองทุนจะมาจากคาบริหารจัดการ
กองทุน (management fee) ซึ่งจะเปนสัดสวนกับขนาดของ
กองทุน
ผูลงทุน

เหมือนการลงทุนอื่น ๆ ผูล งทุนหวังที่จะไดรับผลตอบแทนสุทธิ
สูงที่สุด (หรือ อัตราผลตอบแทนของดัชนีอางอิงหักคาใชจา ย
ตาง ๆ ) จากกองทุนรวมที่อางอิงดัชนี

* วัดโดย daily average volume (THB) และ daily average volume / AUM (%)
** ยอมาจาก Asset Under Management (THB)
ที่มา: Barclays Global Investors (BGI); State Street Global Advisors (SSgA); SET analysis
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ทั้งนี้ เพื่อทําให ETF ประสบความสําเร็จกับทุกฝาย จําเปนจะตองมี
DEMAND ที่เพียงพอ อางอิงดัชนีที่มีสภาพคลองสูงที่เอื้อใหทํา MARKET
MAKING และมีกลไกมารองรับการทํา ARBITRAGE
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
มูลคาการซือ้ ขาย*และ
มูลคาการซือ้ ขายตอ
ขนาดของกองทุน*

Size of AUM

Net return (อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี
– คาใชจายตาง ๆ)

Key success factor
• มี demand ทีเ่ พียงพอจากผูล งทุนทั้งรายยอยและสถาบันทั้งในและ
ตางประเทศ
• อางอิงดัชนีที่มีสภาพคลองสูงพอที่เอือ้ ใหทํา market making ได
• มีกลไกและเกณฑมารองรับ โดยเฉพาะการทํา arbitrage และการ
ทํา market making ทั้งนี้รวมถึง
»การมี futures contract ที่อา งอิงดัชนีเดียวกัน
»การอนุญาตใหชอรต (shorting) หนวยลงทุน ETF และ
กลุม หลักทรัพยอา งอิง

ที่มา: Barclays Global Investors (BGI); State Street Global Advisors (SSgA); SET analysis
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อยางไรก็ตาม ดวยปจจัยดังกลาวและวัฒนธรรมการลงทุนในไทย คง
ไมใชเรื่องงายที่จะจัดตั้งกองทุน ETF ในไทยใหมีขนาดใหญและมีมูลคา
การซื้อขายที่สูงมาก
สิ่งที่อาจขัดขวางความสําเร็จของกองทุน ETF ในไทย
• การลงทุนในกองทุนรวมยังไมไดรับความนิยมเมื่อเทียบ
กับการลงทุนในหลักทรัพยตา ง ๆ โดยตรง
• กลุมผูลงทุนในกองทุนรวมสวนใหญมักเลือกลงทุนใน
กองทุนแบบ active management แทนที่จะลงทุนใน
index fund
• ตลาดทุนไทยไมจงู ใจใหมีคนเขามาทําหนาที่เปน market
maker ถึงแมวาจะมีเกณฑออกมารองรับการเปน market
maker นานแลวก็ตาม
• มี distribution channel ที่คอนขางจํากัด เชน ไมมีบริการ
fee-based advisory ตองซื้อขายผานบล. เทานั้น
• จนถึงปจจุบัน กองทุน ABF มีการซื้อขายนอยมาก
* กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแหงทุนและแบบผสม
ที่มา: SET analysis; SEC

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมที่ลงทุนใน
ตราสารทุน*
ขอมูล ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2549

100% = 360,000 ลานบาท*
Index fund
(~ 7,000 ลานบาท)

2

98
กองทุนรวมประเภทอื่น ๆ
(~ 353,000 ลานบาท)
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ดังนั้น ถาอยากเห็นกองทุน ETF สําเร็จดังที่กลาวมา จําเปนจะตองอาศัย
แรงผลักดันจากทุกฝาย
Key success factor
มี demand ที่เพียงพอ

สวนที่ควรจะทําเพิ่มเติม
• ทํา market consultation เพื่อใหเขาใจความตองการของผูลงทุนและกําหนดกลุมเปาหมาย
• ทําการตลาดและใหความรูแกผูลงทุนโดยเฉพาะกลุมเปาหมาย เพื่อสราง demand และเพือ่ สราง
วัฒนธรรมการลงทุนในกองทุน เชน
- สงเสริมใหมีบริการประเภท fee-based advisory
- รวมมือกับธนาคารพาณิชยใหทําหนาที่เปน distribution channel

อางอิงดัชนีที่มีสภาพ
คลองสูงพอที่จะเอื้อให
ทํา market making ได

• ทํา market consultation เพื่อเลือกใชดัชนีอางอิงใหเหมาะสมที่ตอบสนองตอความตองการของกลุมผู
ลงทุนเปาหมายมากที่สุด และที่เอื้อใหสามารถทํา market making ได

มีกลไกและเกณฑมา
รองรับโดยเฉพาะการ
ทํา arbitrage และการ
ทํา market making

• พัฒนากลไกและปรับเกณฑเพื่อรองรับ
– การจัดตั้งและทํา IPO ของกองทุน ETF
– การ create/redeem หนวยลงทุน ETF ซึ่งรวมถึงการชําระราคาและรับฝาก
– การชอรต (shorting) หนวยลงทุน ETF ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให market maker และ/หรือ PDs
สามารถทําชอรตหนวยลงทุน ETF โดยที่มีการ create หนวยลงทุน มารองรับ แทนที่จะเปนการ
ยืมหนวยลงทุนจากผูลงทุนอื่น เพื่อเปนการ simulate การ create/ redeem แบบ real time*
• บริหารจัดการใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับผลประโยชนไมมากก็นอย (incentive alignment) เพื่อ
จูงใจใหแตละหนวยงานทําหนาที่ของตน เชน market maker ตกลงรับผิดชอบ (commit) ในการดูแล
สภาพคลอง

* ระบบที่รองรับการ create/redeem แบบ real time มีตนทุนการพัฒนาที่สูงมาก ดังนั้นการ simulate ระบบนั้นจึงเปนทางเลือกที่ชวยแกปญหาตนทุนสูง
23
ที่มา: SET analysis; SEC
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