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ในช่วงหลังจากวิกฤตการเงินโลกปี 2008 นักลงทุนไทยได ้มีการลงทุนในต่างประเทศมากขึน
B ผ่านกองทุน
รวมตราสารหนีต
B า่ งประเทศปี ละหลายแสนล ้านบาท ล่าสุดหลังจากการประกาศลดอัตราดอกเบีย
B นโยบายของไทย
ลงเหลือ 2.0% ต่อปี โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ส่งผลให ้การออมหรือลงทุนในตราสารหนีBไทยจะ
ได ้รับอัตราดอกเบีย
B ตําต่อไป ทําให ้นักลงทุนจํานวนมากขึน
B มองหาโอกาสในการลงทุนในตราสารหนีต
B า่ งประเทศที
B ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศต่าง เช่น ตุรกี บราซิล
ให ้ผลตอบแทนสูงขึน
B ได ้แก่ เงินฝากหรือตราสารหนีรB ะยะสัน
รัสเซีย เป็ นต ้น แม ้ว่าการลงทุนดังกล่าวจะมีการป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเต็มจํานวน แต่ยังมีความ
เสียงสําคัญทีไม่ควรมองข ้ามทีต ้องพิจารณาคือ ความเสียงจากการผิดนัดชําระหนีข
B องธนาคารพาณิชย์ผู ้ออกตรา
สาร และความเสียงภาครัฐบาล (Sovereign Risk)
การพิจารณาความเสียงจากการผิดนัดชําระหนีข
B องธนาคารพาณิชย์ ควรประเมินจากปั จจัยเชิงปริมาณ
ได ้แก่ ขนาดและส่วนแบ่งการตลาดทังB ในด ้านเงินฝากและด ้านการปล่อยสินเชือ ประสิทธิภาพของธนาคารจาก
อัตราส่วนต ้นทุนต่อรายได ้ ความแข็งแกร่งด ้านเงินทุนต่อสินทรัพย์เสียง การเติบโตของสินทรัพย์ และ
ความสามารถในการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ และดํารงสภาพคล่องทีเพียงพอ ส่วนการประเมินปั จจัยเชิงคุณภาพ
จะพิจารณาจากสภาวะการแข่งขันในอุตสหกรรมธนาคาร โครงสร ้างของผู ้ถือหุ ้น การสนับสนุนทางการเงินหากเกิด
ปั ญหา รวมถึงมูลค่าของธุรกิจทีมีอยูน
่ อกเหนือจากสินทรัพย์ในงบดุล (Franchise Value)
ความเสียงภาครัฐบาลสะท ้อนถึงระดับของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองทีกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระหนีB มูลค่าของเงินให ้กู ้ยืมหรือเงินลงทุนในประเทศนัน
B ๆ การพิจารณาความเสียง
ดังกล่าวควรประเมินปั จจัยความเสียงทางการเมือง เสถียรภาพของราคาและอัตราเงินเฟ้ อ โครงสร ้างเศรษฐกิจและ
ิ อืนในสกุลเงินต่างประเทศ การบริหารการ
รายได ้ แนวโน ้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาระหนีBสาธารณะและหนีส
B น
คลัง ดุลการชําระเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัด สภาพคล่อง และเงินทุนสํารองเงินตราต่างประเทศ
ตัวอย่างเช่น การลงทุนในเงินฝากของธนาคารขนาดใหญ่แห่งหนึงในประเทศตุรกี ควรต ้องวิเคราะห์วา่
ธนาคารมีความแข็งแกร่งด ้านเงินทุนต่อสินทรัพย์เสียง มีผลประกอบการดี สินทรัพย์เติบโตต่อเนือง รักษาคุณภาพ
สินทรัพย์ได ้ดี มีสภาพคล่องพอเพียง และมีผู ้ถือหุ ้นทีมันคง นอกจากนีB ต ้องพิจารณาว่าความเสียงภาครัฐบาลของ
ตรุก ี ทีมีจด
ุ อ่อนในด ้านความต ้องการเงินทุนต่างประเทศสูง การเติบโตเศรษฐกิจชะลอตัวลง ปั ญหาการเมือง
ภายใน ณ ปั จจุบน
ั และมีความเสียงทีสินทรัพย์จะด ้อยค่าลง อย่างไรก็ตาม ตุรกีมจ
ี ด
ุ แข็งคือ รัฐบาลมีหนีBสาธารณะ
ตํา (35% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) มีธนาคารกลางทีกํากับดูแลสถาบันการเงินได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็ นประเทศมีพน
ืB ฐานเศรษฐกิจทีแข็งแกร่ง มีแหล่งรายได ้หลากหลาย และมีฐานการบริโภคทีใหญ่เนืองจากมี
ประชากรมากถึง 76 ล ้านคน และส่วนใหญ่อยูว่ ย
ั ทํางาน (70% มีอายุตํากว่า 35 ปี ) จากข ้อมูล ณ ปี 2555 ตุรกีม ี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 7.88 แสนล ้านเหรียญสหรัฐ เป็ นอันดับ 16 ของโลก (ขณะทีไทยอยูอ
่ น
ั ดับ

25 มี GDP 3.66 แสนล ้านเหรียญสหรัฐ) ประชากรมีรายได ้ต่อหัวอยูใ่ นเกณฑ์ดป
ี านกลาง (GDP per capita =
10,604 เหรียญสหรัฐ ขณะที ไทย มี GDP per capita = 6,572 เหรียญสหรัฐ )
แม ้ว่านั กลงทุนจะได ้รับเสนออัตราผลตอบแทนคาดหวังทีชัดเจนจากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนีB
ต่างประเทศ แต่ก็มใิ ช่เหมือนเงินฝากและไม่มก
ี ารรับประกันเงินต ้นหรือดอกเบีย
B เนืองจากถือเป็ นการลงทุนทีมีความ
เสียง ด ้วยเหตุนีB นักลงทุนก่อนการตัดสินใจจึงควรมีความเข ้าใจและให ้ความสนใจกับรายละเอียดของกองทุนทีท่าน
เลือกลงทุนด ้วยเช่นกัน เช่น ว่ามีการลงทุนไปยังประเทศใด และลงทุนในตราสารหนีข
B องธนาคารใด ความเสียงเป็ น
อย่างไร เพือประเมินว่าผู ้ลงทุนสามารถยอมรับความเสียงทีเกิดขึน
B เทียบกับกับผลตอบแทนส่วนเพิมทีได ้รับได ้
หรือไม่
ความคิดเห็นและข ้อความต่างๆ ในบทความนีBเป็ นทัศนะของผู ้เขียนเท่านั น
B ซึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม
เอฟซี จํากัด (มหาชน) ไม่จําเป็ นต ้องเห็นด ้วย

