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โดย ชาญวุฒิ รุ่ งแสงมนูญ
วัฏจักรการลงทุนระยะยาว (Long Investment Cycle) 1
การลงทุนระยะยาว เปรียบเสมือนการเดินทางไกล เมือเริมต้ นนักเดินทางมีเป้ าหมายและกําหนดเส้นทางเฉพาะตน
แต่เมือพบอุปสรรคในระหว่างทาง อาจเกิดความไม่แน่ใจในเส้ นทางทีเลือกหรือลังเลทีจะเดินต่อไป หากนักเดินทางมีเข็มทิศ
ช่วยนําทางทีเหมาะสมประกอบกับมีความรู้ความสามารถแก้ ไขปั ญหา ก็น่าจะฟั นฝ่ าอุปสรรคไปถึงจุดหมายทีต้ องการได้
สําหรับนักลงทุนทีกําลังเผชิญภาวะวิกฤตในการลงทุน หรือความผันผวนของตลาดทุนทีทําให้ ขาดความเชือมัน การเข้ าใจวัฏ
จักรระยะยาวเปรียบเสมือนเป็ นเข็มทิศทีช่วยชี 4แนะการลงทุนทีเหมาะสม เพือให้ ได้ รับผลตอบแทนคุ้มค่าในระยะยาว
Nicolai Dimitrievitch Kodratiev 2 ระบุว่าวัฏจักรระยะยาว หนึงๆ มีระยะเวลาประมาณ 50 ปี เริมต้ นจากนวัตกรรม
เปลียนโลกทีเกิดขึ 4นในยุคนัน4 นําไปสูก่ ระบวนการเปลียนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและพัฒนาการด้ านสังคม ซึงเรานํามา
พิจารณาประกอบการลงทุน
หากแบ่งวัฏจักรเป็ นสีฤดูกาลเริมต้ นที ”ฤดูใบไม้ ผลิ” เป็ นช่วงทีเศรษฐกิจขาขึ 4นต่อเนืองไปพร้ อมกับการเพิมขึ 4นของ
อัตราดอกเบี 4ยนานนับสิบปี ทําให้ มลู ค่าหุ้นสามัญเติบโตได้ดี ตรงข้ ามกับผลตอบแทนทีไม่น่าประทับใจของตราสารหนี 4 และ
ทองคํา
แต่เมือเข้ าสู่ ”ฤดูร้อน”เป็ นช่วงอัตราเงินเฟ้ อสูง สะท้ อนไปทีราคาทองคําและสินค้ าโภคภัณฑ์พงุ่ ขึ 4นเช่นเดียวกับตลาด
เงินและพันธบัตรทีผลตอบแทนปรับตามเงินเฟ้ อ ราคาหุ้นสามัญปรับลดลง ตามด้ วยเศรษฐกิจตกตํา และรุนแรงถึงขันถดถอย
4
หลังไม่สามารถทนต่อความร้ อนแรงของเงินเฟ้ อ
จนเริมเข้ าสู่ ”ฤดูใบไม้ ร่วง” ทีนโยบายการเงินภาครัฐเข้ าแทรกแซง กดอัตราเงินเฟ้อให้ อยู่ในระดับตํา และใช้ นโยบาย
การคลังกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการก่อหนี 4เพิมขึ 4น ซึงจะดีกบั การลงทุน ทังหุ
4 ้ นสามัญและตราสารหนี 4 อย่างไรก็ตามฤดูนี 4มักจะ
จบด้ วยวิกฤตการณ์ทส่ี งผลกระทบในวงกว้ าง (ระดับนานาชาติ และระดับโลก)
1
2

ขอบคุณข้ อมูลจาก Amundi Research และจากบทความ “Long Cycles and the Asset Markets” โดย Eric Mijot, Amundi Asset Management
นักวิชาการชาวรัสเซีย ได้ นําเสนอแนวคิดวัฏจักรระยะยาว เพือช่วยในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เมือ ค.ศ. 1926

เมือเข้ าสู่ ”ฤดูหนาว” เป็ นช่วงเวลาทีเศรษฐกิจผันผวน เช่นเดียวกับราคาหุ้น เงินเฟ้ ออยู่ในระดับตําท่ามกลางความ
กังวลของประชาชน (ผู้บริโภค) และเกิดกระบวนการลบล้ างภาระหนี 4ของรัฐและเอกชน ในช่วงเวลานี 4ตราสารหนี 4 และทองคําให้
ผลตอบแทนทีดีพอควร

Kodratiev เริมนับวัฏจักรระยะยาวทีหนึง (ค.ศ. 1783-1842) ทียุคปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมของอังกฤษ ด้ วยเครืองจักรไอ
นํ 4าและเครืองทอผ้ า วัฏจักรทีสอง (ค.ศ. 1842-1896) ยุคปฏิวตั กิ ารขนส่งด้ วยรถไฟหัวรถจักรไอนํ 4า และอุตสาหกรรมเหล็กกล้ า
วัฏจักรทีสาม (ค.ศ. 1896-1949) ยุคการใช้ ไฟฟ้ าและอุตสาหกรรมยานยนต์ วัฏจักรทีสี (ค.ศ. 1949-ปั จจุบนั ) ยุคการใช้
พลังงานปิ โตรเลียมและอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์
ท่ามกลางความท้ าทายทีพยายามเปลียนแปลงกลไกของวัฏจักร วงจรของวัฏจักรยังคงหมุนในลักษณะเดิม นับตังแต่
4
เริมระบบทุนนิยมเมือกว่าสองศตวรรษทีผ่านมา ในทุกวัฏจักรมักมีลกั ษณะร่วม สามประการ คือ การเกิดขึ 4นของนวัตกรรม
เปลียนโลก ทีนําไปสูก่ ารเปลียนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สองคือ เกิดปั ญหาหรือพัฒนาการด้ านสังคม การเมือง การปฏิวตั ิ
หรือสงคราม ทีส่งผลให้ เกิดช่วงวิกฤตการณ์ เช่น ในวัฏจักรทีหนึง เกิดการปฏิวตั ิฝรังเศส การปฏิวตั อิ เมริกา สงครามนโปเลียน
ในวัฏจักรทีสอง สงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกา สามคือ เกิดช่วงภาวะเงินฝื ด และราคาตกตําของผลผลิตด้ านการเกษตร
หรือสินค้ าโภคภัณฑ์

ในสถานการณ์ปัจจุบนั เราอยูใ่ นช่วง ”ฤดูหนาว” ของในวัฏจักรทีสี ตลาดทุนผันผวน รัฐบาลและเอกชนมีภาระหนี 4สูง
กระบวนการลบล้ างภาระหนี 4ของรัฐและเอกชนกําลังดําเนินไป และยังมีปัจจัยร่วมทําให้ เกิดการเปลียนแปลง เช่น ปั จจัยด้ าน
โครงสร้ างประชากรทีมีผ้ สู งู อายุมากขึ 4นในประเทศเศรษฐกิจสําคัญ ปั ญหาภูมริ ัฐศาสตร์ เป็ นต้ น นอกจากนี 4 เราอยู่ในช่วงการ
เปลียนศูนย์กลางโลกจากกลุม่ ประเทศแถบมหาสมุทรแอตแลนติก มาเป็ นกลุม่ ประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ด้ วยการพัฒนา
ของประเทศเกิดใหม่ การเพิมขนาดของเศรษฐกิจโลกและความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี หาก”ฤดูหนาว” นี 4ผ่านพ้ นไป การฟื น4 ฟู
และการพัฒนาเศรษฐกิจโลกและแนวทางดําเนินชีวิตของเราจะเข้ าสูว่ ฏั จักรใหม่ ซึงเป็ นวัฏจักรทีห้ านับจากรุ่งอรุณของยุค
ปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมเมือกว่าสองร้ อยปี ก่อน และเป็ นยุคแห่งการสือสารดิจิตอล นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ หุ่นยนต์ และ
ปั ญญาประดิษฐ์
เราไม่สามารถทราบได้ วา่ เมือใดเราจะผ่านพ้ นฤดูหนาว ไปสู่ ”ฤดูใบไม้ ผลิ” อีกทังเส้
4 นทางไปสู่ ”ฤดูใบไม้ ผลิ” ทีสดใสก็
อาจจะไม่ใช่ทางตรงทีราบรืน สิงทีหลีกเลียงไม่ได้ คือความผันผวนทีดูเหมือนเป็ นวงจรระยะสัน4 (วัฏจักรเล็ก) ในช่วงเปลียนผ่าน
ไปสูว่ ฏั จักรใหม่ แม้ วา่ เราอยู่ ณ จุดทีหนึงในช่วง”ฤดูหนาว” ของวัฏจักรใหญ่ แต่เราก็อาจอยูช่ ่วง ”ฤดูใบไม้ ร่วง” ของวัฏจักร
เล็ก ซึงการทีเราลงทุนในสินทรัพย์อย่างเหมาะสมในแต่ละฤดูกาลจะให้ ประโยชน์แก่เราตามลักษณะของสินทรัพย์นนๆ
ั 4 ดังนัน4
นอกจากรู้วา่ เราอยูใ่ นช่วงใดของวัฏจักรระยะยาว ในการไขว่คว้ าโอกาสลงทุนเราควรปรับกลยุทธ์ลงทุนอย่างเหมาะสมกับ
ฤดูกาลของวัฏจักรระยะสันด้
4 วยซึงจะเป็ นประเด็นสําคัญในบทความตอนต่อไป

ความคิดเห็นและข้ อความต่างๆ ในบทความนี 4เป็ นทัศนะของผู้เขียนเท่านัน4 ซึงบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน) ไม่จําเป็ นต้ องเห็นด้ วย

