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Morningstar
Morningstar เปนบริษัทชั้นนําของโลกทางดานการใหบริการขอมูลและการวิเคราะหเกี่ยวกับการลงทุน
ตางๆ อาทิเชน ขอมูลกองทุนปด กองทุนเปด หุน อีทีเอฟ และ ขอมูลการลงทุนอื่นทั่วโลก รวมทั้งการจัดอันดับกองทุน
(Morningstar Rating)
บริษัท ฯ มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะใหบริการขอมูลและจัดอันดับกองทุนเพื่อเปนขอมูลในการที่จะชวยใหนัก
ลงทุนประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายทางการลงทุนที่ไดวางแผนไว โดยการจัดอันดับของ Morningstar –
Morningstar Rating™ เปนการจัดอันดับกองทุนตามกลุมหรือประเภท ตามที่บริษัท Morningstar กําหนด
Morningstar Category™ ซึ่งในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา หลักในการลงทุนไดเปลี่ยนไปเปนใหความสําคัญ
กับการลงทุนแบบเงินลงทุนในหลักทรัพย (Portfolio Investment) มากกวาแบบ (Stand Alone Investment) เพื่อ
เปนการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน เพราะกองทุนที่มีลักษณะคลายกันหรืออยูในกลุมเดียวกันก็สามารถใช
ทดแทนกันได และดวยเหตุนี้ Morningstar จึงใชการคํานวณโดยเปรียบเทียบกองทุนทั้งหมดซึ่งอยูในกลุมหรือ
ประเภทเดียวกัน (Morningstar Category) แทนที่จะนํากองทุนทุกประเภทมาเปรียบเทียบกันอยางกวางๆ

การจัดอันดับ (Morningstar Rating)
การจัดอันดับ ของ Morningstar จะอางอิงจากผลตอบแทนที่ปรับดวยความเสี่ยง (risk-adjusted returns)
Morningstar Rating จะอางอิงกับการวัดผลตอบแทนที่มาควบคูกับความเสี่ยง อยางไรก็ตาม ความหมาย
ของคําวา “Risk-Adjusted” มีไดหลายกรณี โดยทั่วไปแลว คําวา “Risk-Adjusted” หรือ การ “ปรับความ
เสี่ยง” ในการคํานวณผลตอบแทนของกองทุน 2 กอง หมายความวา การทําใหระดับความเสี่ยงของทั้ง 2
กองเทากัน โดยการปรับเพิ่ม หรือลด ความเสี่ยงของ 2 กองทุน กอนจะนําทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน ดังนั้น
วิธีวัดผลจากการลงทุนโดยคํานวณ แบบ Sharpe Ratio จะสอดคลองกับความหมายของ Risk Adjusted ที่
กลาวมาขางตน
อยางไรก็ตาม การวัดผลจากการลงทุนแบบ Sharpe Ratio ไมไดใหผลลัพธที่ถูกตองเสมอไป หากกองทุน 2
กองมีผลตอบแทนที่เปนบวกในจํานวนที่เทากัน กองทุนกองที่มีความผันผวนต่ํากวาจะไดรับคะแนนวัดผล
จากการลงทุนแบบ Sharpe Ratio สูงกวา อยางไรก็ตาม หากกองทุน 2 กองมีผลตอบแทนเทากันและมี
ผลตอบแทนเปนลบ กองทุนกองที่มีความผันผวนมากกวาจะไดรบั คะแนนวัดผลการลงทุนสูงกวา เนื่องจาก
กองทุนดังกลาวใหผลตอบแทนที่เปนลบตอหนวยลงทุนต่ํากวาอีกกองทุนหนึ่ง แมวิธีการวัดผลที่กลาวมานี้
จะสอดคลองกับทฤษฎีการบริหารการลงทุนแตนักลงทุนรายยอยกลับพบวาวิธีการวัดผลดังกลาวสวนทาง
กับสัญชาตญาณของคนสวนใหญ หากไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตอง นักลงทุนเหลานั้นอาจจะไมยอมรับการ
จัดอันดับกองทุนซึ่งใชวิธีวัดผลจากการลงทุน (Sharpe Ratio) หรือวิธีอื่นที่คลายกัน เมื่อกองทุนโดยสวน
ใหญใหผลตอบแทนที่เปนลบ
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สําหรับการวัดสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) เปนอีกหนึ่งเครื่องมือที่นิยมใชวัดความเสี่ยง
แตวิธีนี้ไมใชวิธที ี่เหมาะสมในการวัดความแปรปรวนของผลตอบแทนที่ไดจากกองทุน และไมสอดคลองกับความพึง
พอใจของนักลงทุน ประการแรก การวัดผลตอบแทนที่ปรับดวยความเสี่ยง (Risk – Adjusted Return) โดยใชการ
คํานวณสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) ถือวาอัตราผลตอบแทนเกินปกติของกองทุนเปนการ
กระจายตัวแบบปกติ ( normally and log normally distributed) ซึ่งการกระจายตัวของผลตอบแทนอาจจะไมเปน
อยางนั้นเสมอไป นอกจากนี้วิธีการวัดสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานยังใหน้ําหนักที่เทากันในการวัดความผันผวน
(variation) ที่อยูสูงหรือต่ํากวาคาเฉลี่ย
นักลงทุนสวนใหญนั้นไมชอบความเสี่ยง และไมชอบความผันผวนที่เปนลบ (downside variation) มากกวา
ความผันผวนที่เปนบวก (upside variation) Morningstar ใหน้ําหนักความสําคัญกับความผันผวนที่เปนลบ
(downside variation) เมื่อคํานวณผลตอบแทนที่ปรับดวยความเสี่ยง (Morningstar Risk – Adjusted Return) และ
จะไมตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการกระจายตัวของผลตอบแทนเกินปกติ (distribution of excess return)
ความหมายของ “Risk-Adjusted” ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนั้นอางอิงจากความพึงพอใจของนักลงทุน ภายใต
แนวคิดที่วา ผลตอบแทนที่สูงกวานั้น “ดี” และความเสี่ยงที่สูงกวานั้น “แย” ไมวาจะอยูในสภาวการณแบบใด โดย
ตองคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นเมื่อสองสิ่งนี้เกิดขึ้นพรอมๆกัน ซึ่งวิธีการคํานวณผลตอบแทนที่ปรับดวยความเสี่ยงของ
Morningstar นั้นไดนําทั้งสองสิ่งมาประกอบในการคํานวณหาผลตอบแทน “Risk-Adjusted”
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Morningstar Risk Adjusted Return – MRAR*
การคํานวณหาผลตอบแทนที่ปรับดวยความเสี่ยง (Morningstar Risk Adjusted Return - MRAR) มีทั้งหมด 4
ขั้นตอน โดยการคํานวณจะทําเปนแบบรายเดือนกอน หลังจากนั้นจะทําเปนรายป การคํานวณทั้ง 4 ขั้นตอนมีดังนี้
1) คํานวณผลตอบแทนทั้งหมด (Total Return): คํานวณผลตอบแทนรายเดือนของกองทุน
2) คํานวณผลตอบแทนที่ปรับคาธรรมเนียมการซื้อขาย(Load-Adjusted Return): คํานวณโดยนํา
คาธรรมเนียมการซื้อขายที่ตองจายในการซื้อหนวยลงทุนมารวมในการคํานวณหาผลตอบแทน
3) Morningstar Return: ผลตอบแทนที่คํานวณไดจากสวนตางของ ผลตอบแทนรายเดือนที่ปรับคาคอม
มิสชั่น (monthly load-adjusted returns)ของกองทุน กับ ผลตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยง(Risk free
rate)
4) Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) คือ การนําความเสี่ยงเขามาปรับในการคํานวณหา
ผลตอบแทน โดย Morningstar ปรับการคํานวณผลตอบแทนตามความเสี่ยง โดยใชทฤษฎี
อรรถประโยชน (Utility Function) เพื่อประเมินผลดีและผลเสีย (Trade off) ระหวางผลตอบแทนและ
ความเสี่ยง ดังนั้นการคํานวณผลตอบแทนที่นําความเสี่ยงมาคํานึงถึง (Morningstar Risk-Adjusted
Return) เปนการคํานวณผลตอบแทนที่ทําใหมั่นใจวา ผลตอบแทนที่ไดนั้น ใหอรรถประโยชนหรือความ
พึงพอใจกับนักลงทุน โดยคํานึงถึงผลตอบแทนของกองทุนในชวงตางๆ โดยมีสมมติฐานวา นักลงทุน
สวนใหญนั้นไมชอบความเสี่ยง และไมชอบความผันผวนที่เปนลบ (downside variation)มากกวา
ความผันผวนที่เปนบวก (upside variation) ดังนั้น Morningstar จึงใหน้ําหนักความสําคัญกับความ
ผันผวนทางลบ มากกวา ความผันผวนที่เปนบวก ขณะเดียวกันจะใหน้ําหนักมากกับกองทุนรวมที่ให
ผลตอบแทนที่สม่ําเสมอ
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การแสดงผลการจัดอันดับ
The Morningstar Rating: 3-, 5-, and 10-Year
กองทุนที่จะไดรับการจัดอันดับ โดย Morningstar จะตองมีผลการดําเนินงานตอเนื่องอยางนอย 36 เดือน โดยจะแบง
การจัดอันดับเปน 3 ชวงระยะเวลา คือ 3 ป, 5 ป และ 10 ป Morningstar จัดอันดับกองทุนทั้งหมดในแตละประเภท
โดยใช การคํานวณผลตอบแทนแบบที่นําความเสี่ยงมาคํานึงถึงดวย (MRAR) และกองทุนที่มีคะแนนสูงสุดจะไดดาว
(Star) มากที่สุด โดยจะมีแบงกลุม (Rating Level) โดยอางอิงการกระจายตัวแบบระฆังคว่ํา (Bell Curve)

จากวิธีการดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา การจัดอันดับกองทุน (Morningstar Rating) ของบริษัทไดนําเสนอวิธีการที่
จะชวยนักลงทุนตัดสินใจเลือกการลงทุนในกองทุนตางๆ โดยวิธีการดังกลาวไดคํานึงถึงทั้งผลตอบแทนและความ
เสี่ยง ตลอดจนไดใชทฤษฎีอรรถประโยชน (Utility Function) มาประกอบกันในการจัดอันดับ (Morningstar Rating)
ขณะเดียวกันทาง Morningstar ไดนําเสนอการจัดอันดับในรูปแบบที่เขาใจงาย โดยใช สัญลักษณรูปดวงดาว ()
เพื่อเปนการสื่อสารใหกับนักลงทุนใหทราบถึงอันดับของกองทุนนั้นๆ

ทางบริษัท ฯ หวังเปนอยางยิ่งวา การนําวิธีการจัดอันดับกองทุนรวม (Morningstar Rating) มาใชในการจัดอันดับ
กองทุนรวมในประเทศไทย จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับนักลงทุนในการเลือกลงทุนใหเหมาะสมตาม
วัตถุประสงคที่ไดมุงหวังไว ตลอดจนเปนสวนหนึ่งในการชวยพัฒนาอุตสาหกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของประเทศ
ไทยใหเทาเทียมกับระบบสากล

*ขั้นตอนและรายละเอียดวิธีการคํานวณสามารถหาเพิ่มเติมไดจาก http://corporate.morningstar.com/
0

© 2009 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information in this document is the property of Morningstar, Inc. Reproduction or transcription
by any means, in whole or part, without the prior written consent of Morningstar, Inc., is prohibited.

5

