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Benchmark…สอบผานหรือสอบตก (3) 
  ชวงนี้ตองจับตามองภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางใกลชิดนะคะ เพราะดูเหมือนเรากําลังเผชิญ
กับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขณะเดียวกนักย็ังมีตองผจญกับปญหาเงินเฟออีกดวย ผูลงทุนที่มองหาชองทาง       
การกระจายการลงทุน จึงแบงเงินสวนหนึ่งไปลงทุนตางประเทศ และชองทางที่สะดวกและกําลังไดรับความนยิม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือการลงทุนผานกองทุนรวม Foreign Investment Fund (FIF) นั่นเอง 

  ส่ิงสําคัญที่ดิฉันจะมาชวนทานคุยกนัในวันนี้คือ หลังจากที่ไดมีการลงทนุไประยะหนึง่แลวผูลงทุนได
ติดตามผลการดําเนินงานของกองทุนเหลานั้นกันบางหรอืไม แลวรูหรือไมวากองทนุรวมที่นําเงินไปลงทุนสราง
ผลตอบแทนไดดีกวาเกณฑมาตรฐาน (benchmark) หรือไม? 

  สําหรับกองทุนรวม FIF การกําหนด benchmark จะมหีลักการที่ตางไปนะคะ เพราะนอกจากนโยบาย
การลงทุนซึ่งมีหลากหลายแบงตามประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่นําเงินไปลงทนุแลวการลงทุนยังกระจายไป
ยังภูมภิาคตางๆ ทั่วโลกอีก ซ่ึงการจะเลือกใช benchmark เพื่อวดัผลการดําเนินงานและประเมินฝมอืของผูจัดการ
กองทุนจึงตองพิจารณาอยางถี่ถวน 

ตัวอยางเชน FIF ที่ลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศในเอเชีย benchmark ที่ เหมาะสมคือ Bond Index 
ของประเทศในเอเชีย เชน JP Morgan Asia Credit Index (JACI)* หรือถาเปน FIF ที่ลงทุนในหุนของประเทศ    
ตาง ๆ ทั่วโลก benchmark ที่เหมาะสมคือ MSCI World Index** เปนตน ทั้งนี้ ในกรณีของ benchmark ที่ใช
สําหรับการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ FIF นี้ บลจ. ตองระบุ benchmark ดงักลาวไวอยางชัดเจนใน
หนังสือชีช้วนเพื่อใหผูลงทุนไดรับทราบดวย   

กองทุนรวม FIF นําเงินไปลงทุนตางประเทศ ซ่ึงตองมีขั้นตอนการนําเงินเขาออก และตองแปลงจากเงิน
บาทเปนเงินสกุลตางประเทศในการลงทุน ดังนั้น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมจงึประกอบขึ้นจากสองสวน
ดวยกันคือ จากการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพยท่ีไปลงทุน และ การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน  

 

 

 

หลักการในการเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนรวม FIF และของ benchmark เพื่อใหทราบ
การเปลี่ยนแปลงของทั้ง benchmark และ ราคาหนวยลงทนุ ตั้งแตวันเริม่ตนคือ การปรับใหมีจุดเริ่มตน
เดียวกัน โดยการแปลง benchmark และ ราคาหนวยลงทุน ใหอยูบนฐาน 100 ทั้งนี้ในสวนของราคาหนวย
ลงทุน จะตองคํานวณจากราคาที่เปนสกุลเงินตางประเทศแปลงกลับเปนเงินบาทโดยการคูณดวยอัตรา
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แลกเปลี่ยนในแตละวนัดวย (ไมตองหวงนะคะ เพราะ บลจ. เขาจะทําหนาที่คํานวณและแสดงผลแบบ
สําเร็จรูปใหทราบอยูแลว) 

แตถาทานจะลองคํานวณเองก็ไมยากคะ วธีิการทําเปนรอยละ คือ การใชดัชนีอางอิง และราคา
หนวยลงทุนวนัแรกเปนฐานในการคํานวณ (เทียบเปน 100) และทกุวันเมื่อมีความเคลื่อนไหวของดชันี และ
ราคาหนวยลงทุน ไมวาจะในทิศทางใดกน็ําไปเปรียบเทียบกับวันเริ่มตน วาเปลี่ยนแปลงจากระดบั 100 ไป
เทาใด (เทียบตรงๆ เลยคะ เชน 10 บาท เพิม่เปน 11 บาท ถา 100 บาท ก็จะเปน 110 บาท เปนตน) 

จากตารางเมื่อทานเปรียบเทยีบ ทานผูลงทุนก็จะทราบไดวากองทนุรวมที่ทานลงทุนอยูมี              
ผลประกอบการเปนอยางไรเมื่อเทียบกับ benchmark ตัวอยางเชน  

"ตัวอยาง" 2-ก.ค. 3-ก.ค. 4-ก.ค. 7-ก.ค. 8-ก.ค. 9-ก.ค.
ราคาหนวยลงทุน 10 11 12 13 10 12
ที่แปลงเปนเงินบาท 100.00   110.00   120.00   130.00   100.00   120.00   
(คูณดวยอัตราแลกเปลีย่น) 120 122 124 126 128 130
Index (benchmark) 100.00   101.67   103.33   105.00   106.67   108.33    
ถาสรางเปนกราฟโดยใชขอมูลในบรรทัด A และ B ก็จะเห็นภาพประมาณนี้คะ 

 

 

 

 

  ดิฉันแอบติดตามผลการดําเนนิงานของ FIF ที่ลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศอยูบางคะ บางกองทนุ
จัดตั้งมาแคไมกี่เดือนใหผลตอนแทนหลายสิบเปอรเซ็นตเชียวนะคะ เพราะไดอานิสงสจากการที่เงนิบาทออนคา 
ประกอบกับอตัราดอกเบี้ยปรับลดลง (ทําใหราคาตราสารหนี้สูงขึ้น) อยางไรก็ดี ผูลงทุนก็ยังเฮไมไดเต็มเสียง
หรอกคะ เพราะกองทุนเหลานั้นสวนใหญเปนกองทุนปด กวาจะครบอายุก็อีกเปนป ซ่ึงก็ตองไปลุนกันอีกทวีา 
ณ เวลาทีก่องทุนครบอายุ ผลตอบแทนที่ได รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนจะเปนอยางไร  
* JACI คือ ดัชนีอางอิงสําหรับวัดผลการดําเนินงานของการลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศตางๆ ในเอเชีย 
** MSCI World Index คือ ดัชนีอางอิงสําหรับวัดผลการดําเนินงานของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยของประเทศตางๆ ทั่วโลก 
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