ทําไมเราจึงควรไปลงทุนในต่ างประเทศ? ข้ อสั งเกตเบื>องต้ นจากการพิจารณาเรืB องความเสีB ยงทาง
การเมือง
ภัทรนันท์ ธนียวัน ลิ-มอุดมพร*
หนึ5งในหลักการสําคัญของการลงทุนที5มกั ถูกตอกยํ-าเสมอ ไม่วา่ จะเป็ นนักลงทุนมือสมัครเล่น หรื อนักลงทุน
ระดับมืออาชีพ คือเรื5 องของการกระจายการลงทุน (investment หรื อ portfolio diversification) เพราะเป็ นการลด
ความผันผวนและความเสี5 ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ (portfolio) ที5ตนเข้าลงทุน ตลอดจนถึงเป็ นการลดโอกาสที5
จะขาดทุนขนาดหนัก หากราคาหลักทรัพย์ที5ตนเองถือเกิดปรับตัวลดลง นอกจากนั-นแล้ว โดยพื-นฐานของแต่
ละอุตสาหกรรมก็มีช่วงจังหวะการขึ-นลงที5ไม่เท่ากัน การกระจายการลงทุนจึงเป็ นการลดความเสี5 ยงเพราะแต่
ละบริ ษทั หรื อแต่ละช่วงก็มีจงั หวะทางเศรษฐกิจที5แตกต่างกัน ซึ5งการกระจายความเสี5 ยงนั-นสามารถทําได้
หลายวิธี
อย่างไรก็ตาม การกระจายความเสี5 ยงสําหรับผูล้ งทุนโดยทัว5 ไป มักจะเข้าใจว่าเป็ นการเข้าซื-อหลักทรัพย์
หลายๆ ตัว โดยคัดสรรจากการศึกษาข้อมูลอย่างดี บางรายที5มีความรู ้เรื5 องการลงทุนอาจมุ่งไปพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิ ทธิVสหสัมพันธ์ ที5ได้จากการคํานวณในทางคณิ ตศาสตร์ หรื อหากมีความรู ้ใน
ระดับสู งก็อาจใช้เครื5 องมืออย่างเช่น สัญญาซื-อขายล่วงหน้า (futures) หรื อออปชัน (options) เพื5อสามารถปิ ด
ความเสี5 ยงเหล่านี-ได้ แต่ยงั มีอีกหนึ5งทางเลือกที5ใช้ได้ คือการลดความเสี5 ยง (หรื อกระจายการลงทุนเพื5อลด
ความเสี5 ยง) จากการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ หรื อดัชนีต่างประเทศ
บทความชิ-นนี-ต- งั ข้อสังเกตเบื-องต้นว่า การกระจายการลงทุนในต่างประเทศนั-นเป็ นสิ5 งที5จะช่วยบรรเทาความ
เสี5 ยงที5อาจจะเกิดขึ-นกับกลุ่มหลักทรัพย์ที5ลงทุนได้ โดยเฉพาะอย่างยิง5 กับความเสี5 ยงในทางการเมือง (political
risk) ซึ5 งถือเป็ นหนึ5งในความเสี5 ยงที5สาํ คัญมากสําหรับการลงทุน และถือเป็ นส่ วนหนึ5งของความเสี5 ยงในเชิง
ระบบ (systematic risk) ที5ยากจะควบคุมผ่านการลงทุนตามปกติดว้ ย

ผูจ้ ดั การเงินทุนบุคคล บมจ.หลักทรัพย์กสิ กรไทย โดยผูเ้ ขียนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทัCงผ่านช่องทางการ
ลงทุนกับบริ ษทั หลักทรัพย์ในประเทศไทย และการซืCอกองทุนรวมทีKลงทุนในต่างประเทศ มากเกินกว่า 40% ของเงินลงทุน
ทัCงหมด และบทความหรื อข้อเขียนนีC มิได้เป็ นความเห็นหรื อสะท้อนความเห็น ทิศทาง หรื อนโยบายขององค์กร เป็ นแต่
เพียงความเห็นของผูเ้ ขียนเท่านัCน รวมถึงมิได้เชิญชวนให้ไปลงทุนในดัชนี หรื อหลักทรัพย์ตวั ใดตัวหนึKง นอกจากนัCน
ผลตอบแทนในอดีตมิได้ยนื ยันผลตอบแทน หรื อขาดทุนและกําไรในอนาคต ทัCงนีC การลงทุนมีความเสีK ยง ผูล้ งทุนควรศึกษา
ข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสิ นใจลงทุน

*
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ความเสี( ยงกับการลงทุน
Hannes Valtonen ให้นิยามของความเสี5 ยงว่า “เป็ นผลกระทบที5เกิดจากความไม่แน่นอนในอนาคตของการ

ดําเนินงานจากบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ หรื อผลที5บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ได้กระทําขึ-น และมีผลกระทบต่อ
กําไรหรื อผลตอบแทนที5กลับคืนไปสู่ ผถู ้ ือหลักทรัพย์” (2018, p. 147) ซึ5งเป็ นนิยามในเชิงกว้าง ส่ วนนิยามของ
ศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู ้ตลาดทุน ระบุให้แคบลง โดยเน้นที5การลงทุน และให้นิยามว่า “การที5ผลู ้ งทุน
ได้รับผลตอบแทนที5ประจักษ์จากการลงทุนเบี5ยงเบนไปจากผลตอบแทนที5คาดหวังว่าจะได้รับเมื5อแรกเริ5 ม
ลงทุน” (2561, p. 78) เราจึงอาจสรุ ปได้วา่ ความเสี5 ยง (risk) คือสิ5 งที5อาจจะเกิดขึ-นและเป็ นสิ5 งที5มีความไม่
แน่นอน รวมถึงอาจทําให้ผลลัพธ์ออกมาไม่ได้เป็ นไปตามที5คาดการณ์ไว้ ซึ5งอาจมีแง่ดีหรื อเสี ยก็ได้
ความเสี5 ยง จึงเป็ นเรื5 องของความไม่แน่นอนทั-งในแง่ดีและแง่เสี ย และมีหลากรู ปแบบ โดยทัว5 ไปจึงต้องมีการ
บริ หารความเสี5 ยง (risk management) เพื5อขจัดความไม่แน่นอน ที5อาจนําไปสู่ ผลลัพธ์ที5คาดไม่ถึง หรื อเป็ นการ
จํากัดผลกระทบจากความเสี5 ยงที5เกิดขึ-น เช่น การปิ ดประตูที5พกั อาศัยตอนกลางคืน เพื5อลดความเสี5 ยงจากการ
ถูกจารกรรมในยามวิกาล ซึ5งในความเป็ นจริ งอาจไม่ได้ป้องกันการจารกรรมได้ท- งั หมด แต่กช็ ่วยให้การจาร
กรรมนั-นดําเนินการได้ยากมากขึ-น จนผูจ้ ารกรรมอาจเลิกทําไปก่อน เป็ นต้น
ที5กล่าวว่าความเสี5 ยงนั-นเป็ นเรื5 องที5มีท- งั ข้อดีและข้อเสี ย เนื5องจากความเสี5 ยงที5สูง ย่อมให้ผลตอบแทนที5ดี แต่
ก็ตามมาด้วยโอกาสที5จะขาดทุน ตัวอย่างเช่น นาย A ตัดสิ นใจซื-อสลากกินแบ่งรัฐบาลจํานวน 1 ใบ มูลค่า 80
บาท นาย A อาจมีโอกาสถูกรางวัลที5 1 เป็ นเงินมูลค่าหลายล้านบาท แต่ถา้ ไม่ถูก นาย A ก็เสี ยเงิน 80 บาทนั-น
ไปโดยไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลย ดังนั-นความเสี5 ยงจึงมีท- งั ข้อดีและข้อเสี ยไปในเวลาเดียวกัน
ในมิติของการลงทุนและภาคการเงิน ความเสี5 ยงมีอยู่ 2 กลุ่มประเภทหลัก คือ
1. ความเสี5 ยงที5ไม่เป็ นระบบ (unsystematic risk) ซึ5 งเป็ นความเสี5 ยงที5อยูเ่ ฉพาะกิจการ ตัวอย่างเช่น

ความเสี5 ยงด้านการทํากําไร ความเสี5 ยงทางการเงินจากโครงสร้างของเงินทุนของบริ ษทั ความ
เสี5 ยงจากการบริ หารที5ผดิ พลาด ความเสี5 ยงจากการฟ้องร้อง เป็ นต้น ความเสี5 ยงในกลุ่มนี-จะจํากัด
ผลกระทบอยูเ่ ฉพาะหลักทรัพย์น- นั ๆ หรื อในบริ ษทั ของผูอ้ อกหลักทรัพย์น- นั ๆ
2. ความเสี5 ยงที5เป็ นระบบ (systematic risk) อันเป็ นความเสี5 ยงที5ทุกๆ กิจการหรื อทุกๆ หลักทรัพย์ ที5
อยูใ่ นบรรยากาศในทางเศรษฐกิจเดียวกัน (เช่น ในรัฐชาติหรื อประเทศเดียวกัน) ต้องประสบ
ร่ วมกัน เช่น ความเปราะบางทางเศรษฐกิจ การแพร่ ระบาดของโรคอุบตั ิใหม่ การเปลี5ยนแปลง
ทางการเมืองหรื อสังคม ซึ5งในความเสี5 ยงนี-จะทําให้ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทุกตัวในระบบ
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เปลี5ยนแปลงไป และโดยส่ วนมากมักมีทิศทางที5สอดคล้องกัน แต่ความรุ นแรงอาจแตกต่างกัน
ตามกิจการ หรื อบริ ษทั ของผูอ้ อกหลักทรัพย์น- นั ๆ เป็ นต้น
ความเสี5 ยงเหล่านี-เป็ นสิ5 งที5ปรากฏอยูใ่ นทุกๆ การลงทุน แต่อตั ราความเสี5 ยงจะขึ-นกับประเภทตราสารหรื อ
ทรัพย์สินที5ลงทุน ตัวอย่างเช่น หุน้ สามัญ ที5จดั เป็ นหลักทรัพย์ประเภทหนึ5ง มีความเสี5 ยงที5สูงกว่าเงินฝาก
เพราะมีท- งั เรื5 องของความเสี5 ยงที5กิจการจะมีผลการดําเนินงานที5ไม่ดี ราคาของการซื-อขายที5อาจมีกาํ ไรหรื อ
ชาดทุน รวมถึงมีโอกาสที5บริ ษทั จะล้มละลาย ในทางกลับกันก็ให้ผลตอบแทนที5ดีกว่าเงินฝากด้วย ส่ วนเงิน
ฝากจแม้ะมีความเสี5 ยงตํ5ากว่าหุน้ สามัญมาก แต่ถา้ สถาบันการเงินที5รับฝากเงินเกิดล้มละลาย เงินฝากนั-นก็อาจ
ไม่ได้รับคืนทั-งจํานวนไปด้วย เป็ นต้น
แนวทางหนึ5งในการจัดการกับความเสี5 ยงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง5 ความเสี5 ยงที5ไม่เป็ นระบบ คือการกระจาย
การลงทุน (portfolio/investment diversification) ที5เป็ นแนวทางบริ หารจัดการพอร์ตการลงทุนให้กระจายไปยัง
ทรัพย์สินต่างๆ ที5มีความเกี5ยวข้องสัมพันธ์กนั ค่อนข้างตํ5า (low-covariance) หรื อค่าเบต้า (beta coefficient) ที5ต5าํ
เพื5อลดการกระจุกตัวในตราสาร ผูอ้ อกตราสาร หรื ออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ5ง ซึ5งหากเกิดปัญหาใน
หลักทรัพย์ตวั ใดตัวหนึ5ง หลักทรัพย์อื5นๆ ที5ไม่เกี5ยวข้องก็จะช่วยลดนํ-าหนักหรื อผลกระทบจากปัญหาหรื อ
ความผันผวนของหลักทรัพย์ตวั นั-นที5มีต่อทั-งพอร์ตการลงทุนไปได้
ความเสี( ยงในด้ านการเมือง (Political Risk) กับการลงทุน
หนึ5งในปัจจัยความเสี5 ยงของการลงทุน นอกเหนือไปจากปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้ว ปัจจัยทางการเมืองเป็ นอีก
หนึ5งปัจจัยที5ถูกให้ความสําคัญด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง5 ในการวิเคราะห์ที5เรี ยกว่า PESTLE Analysis หรื อการ
วิเคราะห์ปัจจัยและสภาพแวดล้อมของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ซึ5งเป็ นปัจจัยพื-นฐาน โดยประกอบไปด้วย
การเมือง (Political), เศรษฐกิจ (Economics), สังคม (Society), เทคโนโลยี (Technological), กฎหมาย (Legal) และ
สิ5 งแวดล้อม (Environment)
ความเสี5 ยงในทางการเมืองในแง่น- ี ครอบคลุมไปทั-ง ความเสี5 ยงในด้านของการออกกฎเกณฑ์ (regulations)
ความเสี5 ยงด้านนโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายด้านภาษี และอื5นๆ กล่าวอย่างง่ายคือครอบคลุมในส่ วนมิติ
ของรัฐที5เกี5ยวข้องทั-งหมดนัน5 เอง เพราะการเปลี5ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี- ย่อมส่ งผลต่อการดําเนินธุรกิจ
รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม เช่น การขึ-นภาษี หรื อการกําหนดนโยบายในการลงทุนต่างๆ ซึ5งขึ-นอยูก่ บั รัฐ
และระบอบการปกครองของแต่ละรัฐหรื อประเทศที5จะไปลงทุน
หากกล่าวในทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ กระบวนการจัดการและออกกฎหมายเหล่านี- เป็ นกระบวนการที5สอด
ประสานและจัดการของรัฐชาติหรื อประเทศต่างๆ ที5มีความสัมพันธ์ในทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทาง
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เศรษฐกิจ (รวมถึงการลงทุนด้วย) การออกกฎหมายหรื อกิจกรรมของรัฐที5ควบคุมในมิติต่างๆ ย่อมสะท้อน
ถึงความพยายามจัดการทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันนัน5 เอง (Foucault, 2007; 2008) ปัจจัยทางการเมืองจึงเป็ นเรื5 อง
ที5มีความสําคัญในการพิจารณาด้านการลงทุน ซึ5งไม่จาํ กัดเฉพาะแค่การลงทุนในตลาดแลกเปลี5ยน (เช่น
ตลาดหลักทรัพย์) เท่านั-น แต่ยงั รวมไปถึงการลงทุนจากต่างประเทศทางตรง (FDI: Foreign Direct Investment)
อีกด้วย
แม้การลงทุนในต่างประเทศจะไม่ใช่เรื5 องใหม่ (เช่น ประวัติการของการค้าระหว่างประเทศ) แต่ถา้ นับการ
ลงทุนในต่างประเทศที5เป็ นเรื5 องราวแล้วก็เป็ นเรื5 องใหม่ โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั-งที5 2 ที5การลงทุนข้าม
ประเทศที5ในระยะแรกเน้นประเทศที5มีความเสี5 ยง หรื อตกอยูใ่ นความขัดแย้งทางการเมืองสู ง เป็ นประเด็น
สําคัญ ย่อมทําให้การเมืองกลายสภาพมาเป็ นความเสี5 ยงหนึ5 งที5จะต้องพิจารณา เมื5อต้องมีการลงทุน ไม่วา่ จะ
เป็ นการลงทุนในทางตรง หรื อผ่านตราสารทางการเงินที5เป็ นส่ วนหนึ5 งของการระดมทุนสําหรับการลงทุน
เช่น หุน้ สามัญ หรื อหุน้ กู้ เป็ นต้น
ความจําเป็ นที5จะต้องคิดถึงความเสี5 ยงทางการเมืองในการลงทุนนั-น เป็ นเรื5 องที5จริ งจังสําหรับนักลงทุนหรื อ
บรรษัท ที5 มี ก ารลงทุ น ในต่ า งประเทศ ตัว อย่า งที5 ชัด เจนอัน หนึ5 ง คื อ หลัง จากเหตุ ก ารณ์ วิ น าศกรรมใน
สหรัฐอเมริ กาเมื5อปี 2544 และวิกฤตเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาเมื5อปี 2545 ทําให้ธนาคารโลก ต้องออกหนังสื อ
กึ5 งรายงานพิเศษว่าด้วยเรื5 องการจัดการความเสี5 ยงการลงทุนที5มีชื5อว่า International Political Risk Management
ออกมาในปี 2547 ซึ5 งภายในเล่มนั-น กล่าวถึงกระบวนการและวิธีการในการจัดการกับความเสี5 ยงทางการเมือง
ในรู ปแบบต่างๆ (Moran, 2004)
นอกจากนั-นแล้ว Butler และ Joaqui (1998) ยังตั-งข้อสังเกตว่า ความเสี5 ยงทางการเมืองนั-นมีความสัมพันธ์ต่อ
ผลตอบแทนที5 ไ ด้จ ากการลงทุ น ด้ว ย โดยระบุ ว่ า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความเสี5 ย งทางการเมื อ งกับ
ผลตอบแทนตลาดนั-น จะเป็ นตัวกําหนดการเพิ5มหรื อลดของต้นทุนเงินทุน (cost of capital) เมื5อสถานการณ์
ทางการเมืองเปลี5ยนแปลงไป ซึ5 งการเพิ5มขึ-นหรื อลดลงของต้นทุนเงินทุน ย่อมหมายถึงการตัดสิ นใจที5จะ
ลงทุนต่อ หรื อไม่ลงทุนของนักลงทุนไปด้วยนัน5 เอง
Cosset และ Suret (1995) ได้เขียนบทความชี- ให้เห็นว่า ความเสี5 ยงทางการเมืองนั-นสามารถลดลงด้วยการการ

กระจายการลงทุน และยังสามารถทําให้ประสิ ทธิ ภาพของพอร์ ตการลงทุนดีข- ึนด้วย (ค่า Sharpe Ratio มีค่าที5
เพิ5มขึ-น) หากกระจายการลงทุนได้ดีพอ และยังพบว่าถ้าเพิ5มการลงทุนในประเทศที5มีความเสี5 ยงทางการเมือง
มากกว่ากลุ่มประเทศที5เสถียรเพิ5มขึ-นบ้าง ประสิ ทธิภาพของพอร์ตการลงทุนก็ดีข- ึนเช่นเดียวกัน
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ดังนั-นแล้วความเสี5 ยงทางการเมือง ที5มกั ถูกมองว่าเป็ นความเสี5 ยงเชิ งระบบ สามารถถูกบรรเทาเบาบางลง
และทําให้มีประสิ ทธิภาพได้ดีข- ึน จากการกระจายการลงทุนไปยังประเทศอื5นๆ ซึ5 งบทความวิจยั ของ Driessen
และ Laeven (2007) ก็ออกมาชี-ในทิศทางเดียวกัน เพียงแต่วา่ ในระยะหลัง การกระจายความเสี5 ยงเพื5อลดความ
เสี5 ยงทางการเมืองมีผลที5นอ้ ยลง เพราะประเทศเหล่านี-ความเสี5 ยงในทางการเมืองลดน้อยตามไปด้วย
ความเสี5 ยงในทางการเมือง จึงเป็ นอีกประเด็นที5ควรพิจารณาอย่างยิง5 หากจะต้องทําการลงทุน เพราะเนื5องจาก
เป็ นประเด็นที5มีความเกี5ยวข้องทั-งในแง่ของการจัดการต้นทุนในการลงทุน และการจัดการกับความเสี5 ยงที5มา
พร้อมกับการลงทุน และจากงานวิจยั หลายชิ-น ก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่า การลงทุนในต่างประเทศนั-นก็
มีความสําคัญเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิง5 ในการกระจายความเสี5 ยง รวมถึงหาผลตอบแทนที5นอกเหนือไปจาก
ตลาดหลักทรัพย์บา้ นเกิดนัน5 เอง
ผลตอบแทนและการปรับตัวของราคาหลักทรัพย์ ต่างประเทศ ทีม( คี วามเสี( ยงทางการเมือง
หากย้อนกลับมาดูในช่วงปี 2563 ที5เศรษฐกิจทัว5 โลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19
และตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศถูกเทขายอย่างหนักนั-น หลังจากเหตุการณ์ดงั กล่าวตลาดหลักทรัพย์
ของแต่ละประเทศกลับฟื- นตัวได้แตกต่างกัน โดยในกราฟที5 1 แสดงให้เห็นว่า นับแต่วนั ที5 27 กุมภาพันธ์ 2563
จนถึง 19 มีนาคม 2564 ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) มีการปรับตัวขึ-นมา 12.11% ขณะที5ดชั นี
หลักทรัพย์แนสแด็ก 100 (NASDAQ 100) ปรับตัวขึ-นมามากกว่า 52.51% และดัชนี หลักทรัพย์นิคเคอิ (Nikkei
225: NKY) ปรับตัวขึ-นมา 35.74% ซึ5 งหากผูล้ งทุนเลือกที5จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเพียง
อย่างเดี ยว ด้วยเงิ นจํานวนเท่ากัน และไม่ได้คาํ นึ งถึ งอัตราแลกเปลี5 ยน ผูล้ งทุนจะเสี ยโอกาสที5 พอร์ ตการ
ลงทุนจะเติบโตไปอย่างมากด้วย
หรื อหากเทียบระหว่างราคาของธนาคารต่างๆ ตั-งแต่วนั ที5 23 มีนาคม 2563 จนถึงวันที5 19 มีนาคม 2564 จะ
พบว่าราคาหุ ้นของแต่ละธนาคารปรั บตัวแตกต่างกัน โดยธนาคารกรุ งเทพ (BBL) ปรั บตัวขึ- นมา 43.75%,
ธนาคารกสิ ก รไทย (KBANK) ปรั บ ตัว ขึ- นมา 86.12%, ธนาคารแห่ ง อเมริ กา (Bank of America: BAC) ของ
สหรั ฐ อเมริ ก า ปรั บ ตัว ขึ- น มา 113.11%, กลุ่ ม ธุ ร กิ จ การเงิ น ธนาคารยูบี เ อส (UBSG) ของสวิ ต เซอร์ แ ลนด์
ปรับตัวขึ-นมา 90.63%, ธนาคารดีบีเอสของสิ งคโปร์ (D05) ปรับตัวขึ-นมา 86.90% และธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์
เตอร์ (2388) ปรับตัวขึ-นมา 38.73% ตามที5ปรากฏในกราฟที5 2 ก็จะเห็นว่า แม้ราคาหลักทรัพย์ของธนาคารใน
ประเทศไทยจะปรับตัวขึ-นมาไม่แพ้กบั ธนาคารของประเทศอื5น (และชนะในบางกรณี ) แต่หากพิจารณาแล้ว
จะเห็นว่า ธนาคารในสหรัฐอเมริ กา หรื อในยุโรป ที5เป็ นรายสําคัญ มีการปรับตัวขึ-นมามากกว่า และนัน5 ก็
แปลว่าผูล้ งทุนมี “โอกาส” ที5จะได้ผลตอบแทนที5ดีกว่าหากลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านี-โดยตรง
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น่ าสนใจว่า ในดัชนี หรื อหลักทรั พย์ที5เลื อกมาเหล่านี- กลุ่มประเทศที5 มีเสถี ยรภาพในระบบการเมื อง เช่ น
สหรั ฐอเมริ กา หรื อญี5 ปุ่น มี การปรั บตัวขึ- นมากกว่ากลุ่ มประเทศย่านเอเชี ยอื5 นๆ ซึ5 งมี ความอ่ อนไหวใน
ประเด็นทางการเมืองมากกว่า ข้อสังเกตนี-ปรากฏในกราฟที5 3 ที5พิจารณาดัชนีต่างๆ ระหว่างวันที5 18 มีนาคม
2563 ถึง 19 มีนาคม 2564 โดยมีขอ้ สรุ ปดังนี-

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตัวขึ-น +49.21%
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก สหรัฐอเมริ กา ปรับตัวขึ-น +89.06%
ดัชนีหลักทรัพย์นิเคอิ 225 ประเทศญี5ปุ่น ปรับตัวขึ-น +78.11%
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฟิลลิปินส์ ประเทศฟิ ลลิปินส์ ปรับตัวขึ-น +39.21%
ดัชนีหลักทรัพย์ฮงั5 เส็ง เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ปรับตัวขึ-น +30.05%
ดัชนีหลักทรัพย์สเตรทไทม์ ประเทศสิ งคโปร์ ปรับตัวขึ-น +29.23%
ดัชนีหลักทรัพย์เซี5ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ปรับตัวขึ-น +24.77%

ประเทศที5การปรับตัวของดัชนีเหล่านี-ที5ไม่ได้ข- ึนไปมาก มักมีความอ่อนไหวหรื อความเสี5 ยงทางด้านการเมือง
เข้ามาประกอบด้วย ตัวอย่างที5ชดั เจนคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที5ดชั นีปรับตัวลดลงสอดคล้องกับ
ความกังวลด้านการเมืองภายในประเทศ ช่วงเดือนตุลาคม 2563 (Russell, 2020) ทําให้ผลตอบแทนออกมาแย่
กว่าดัชนี อื5นๆ บางตัวอยูพ่ อสมควร เป็ นต้น ทั-งนี- หากพิจารณาถึงดัชนี หลักทรัพย์เซี5 ยงไฮ้ของจีนแล้ว พบว่า
อัตราเติบโตอยูใ่ นระดับตํ5าสุ ดเพียง 24.77% และในช่วงที5ผา่ นมา รัฐบาลจีนมีท่าทีที5แข็งกร้าวและไม่เป็ นมิตร
กับ การลงทุ น ในระยะยาวด้ว ย (Huang, 2021) ทํา ให้ค วามเสี5 ย งทางการเมื อ ง กลายเป็ นปั จ จัย กดดัน ดัช นี
หลักทรัพย์จีนไปด้วย
ทั-งนี- ข้อสังเกตดังกล่าวเหล่านี- จําเป็ นที5จะต้องถูกพิสูจน์ต่อไปโดยละเอียดอีกครั-งหนึ5 ง อย่างไรก็ตามใน
เบื-องต้น เราจะเห็นได้วา่ ประเทศที5มีความเสี5 ยงทางการเมืองในระดับกลาง แม้จะส่ งผลดีกบั พอร์ตการลงทุน
มากพอสมควร (หากยึดตามคําอธิ บายของ Cosset และ Suret) แต่เมื5อเทียบกับสถานการณ์ในปั จจุบนั ประเทศ
ที5มีเสถียรภาพทางการเมือง และมีความเสี5 ยงทางการเมืองตํ5า จะมีผลตอบแทนของดัชนี หรื อหลักทรัพย์ที5
ดีกว่าประเทศที5มีความเสี5 ยงทางการเมืองที5สูงกว่าเสมอ และในหลายครั-งผลตอบแทนของประเทศที5ความ
เสี5 ยงทางการเมืองกลางถึงสู งนั-น ก็ไม่ได้ดีไปกว่าประเทศอื5นเสมอไป
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ช่ องทางในการลงทุนสํ าหรับนักลงทุนไทย
สําหรับนักลงทุนไทย การลงทุนในต่างประเทศนั-นสามารถทําได้หลากหลายวิธีดว้ ยกัน ซึ5 งโดยทัว5 ไปแล้ว
สามารถทําได้ผา่ น 5 วิธีการ ดังนี1. ลงทุนโดยผ่ านกองทุนรวมภายในประเทศ กองทุนรวมลักษณะนี- มีลกั ษณะของการเป็ นกองทุน

รวมซ้อนกองทุนรวม (Fund-of-fund) โดยมีกองทุนปลายทางอยูใ่ นต่างประเทศที5ไปลงทุนในตรา
สารต่างๆ หรื อเป็ นกองทุนรวมดัชนีที5แตกต่างกันไปตามนโยบาย ข้อดีคือสามารถเข้าถึงได้ง่าย
และบางกองทุนก็มีการป้องกันความเสี5 ยงในเรื5 องของค่าเงิน (hedge) ด้วย แต่กม็ ีขอ้ เสี ยอย่างเช่น
อาจโดนเก็บค่าธรรมเนี ยมกองทุนรวมตรงกลางเพิ5มเติม ซึ5 งอาจจะทําให้ค่าใช้จ่ายรวมแพงขึ-น
ในระยะยาว
2. ลงทุนโดยผ่ านกองทุนรวมต่ างประเทศ การลงทุนนี- ยงั จํากัดอยูใ่ นกลุ่มคนที5มีความสามารถใน
การลงทุนขนาดใหญ่พอสมควร โดยจะกระทําผ่านตัวแทนในประเทศไทย และเป็ นการซื- อ
กองทุนต่างประเทศโดยตรง ข้อดีคืออาจได้ค่าธรรมเนี ยมที5ถูกกว่า (ในบางกรณี ) แต่ก็ตอ้ งแลก
มาด้วยความเสี5 ยงอื5นๆ เช่น ด้านอัตราแลกเปลี5ยน (เพราะไม่ได้ป้องกันความเสี5 ยง ซึ5 งต้องทํา
เพิ5มเติม) ค่าธรรมเนี ยมการแลกเปลี5ยนเงินตรา และกองทุนเหล่านี- อาจเก็บค่าธรรมเนี ยมอื5นๆ
ซึ5งท้ายที5สุดก็อาจจะไม่ได้ถูกกว่าแบบแรก รวมไปถึงปัญหาด้านภาษีที5ตอ้ งจัดการเพิ5มเติมด้วย
3. ลงทุ นผ่ า นตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรั พย์ ต่า งประเทศ (Depository Receipt: DR) หรื อ
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิอนุ พันธ์ (Derivative Warrant: DW) การลงทุนเช่ นนี- เป็ นการลงทุนในตรา
สารของผูอ้ อก ซึ5 งจะไปอ้างอิ งกับดัชนี หรื อหลักทรั พย์ปลายทาง ซึ5 งราคาของตัวตราสารที5
แลกเปลี5ยนภายในประเทศ ก็จะมี ความสอดคล้องไปกับดัชนี หรื อหลักทรั พย์ปลายทางที5 ไป
อ้างอิงอยู่ ข้อดีคือความสะดวกในการเข้าถึง แต่ก็มีขอ้ เสี ยอย่างเช่น ราคาที5แลกเปลี5ยนในตลาด
หลักทรัพย์อาจไม่สะท้อนความจริ ง รวมถึงความเสี5 ยงจากผูอ้ อกหลักทรัพย์ที5ไปอ้างอิงด้วยว่ามี
ความน่ า เชื5 อ ถื อ หรื อมี ค วามเสี5 ยงด้ า นเครดิ ต ( Credit/Default Risk) หรื อไม่ ตัว อย่ า งเช่ น
E1VFVN3001 ที5 เ ป็ นตราสารแสดงสิ ท ธิ ก ารฝากหลัก ทรั พ ย์ต่ า งประเทศ อ้า งอิ ง กับ กองทุ น
E1VFVN30 ETF ที5เป็ นกองทุนรวมที5ซ-ื อขายในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม ซึ5 งก็มีบางช่วงที5ตวั DR
มีราคาที5แตกต่างกับกองทุนรวมที5ไปอ้างอิง เป็ นต้น (โปรดพิจารณากราฟที5 4 ซึ5 งพิจารณาความ
เคลื5อนไหวและการปรับตัวของราคาเมื5อคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของ DR และกองทุนรวม ระหว่าง
วันที5 19 มีนาคม 2563 จนถึง 19 มีนาคม 2564)
4. ลงทุนโดยตรงผ่ านบริ ษัทหลักทรั พย์ ในประเทศไทย ในปั จจุบน
ั นี- บริ ษทั หลักทรัพย์หลายแห่ ง
ในประเทศไทย มีบริ การเปิ ดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศด้วยเช่นกัน ข้อดีก็คือเป็ นการ
ลงทุนในต่างประเทศทางตรงที5ยงั คงถูกกํากับดูแลในบางส่ วนโดยผูด้ ูแลกฎของตลาดทุนไทย
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อย่างไรก็ตาม ความเสี5 ยงและความยุ่งยากก็ไม่ต่างจากแบบที5 2 และการลงทุ นโดยตรงผ่าน
บริ ษทั หลักทรัพย์ในประเทศไทยก็มีค่าธรรมเนียมที5อาจจะมากกว่าปกติ (ในปั จจุบนั เริ5 มปรับตัว
ไปในทิศทางที5ดีข- ึน กล่าวคือ ค่าธรรมเนียมเริ5 มปรับลดลง)
5. ลงทุนโดยตรงผ่ านการเปิ ดบัญชี กับบริ ษัทหลักทรั พย์ ในต่ างประเทศ แบบสุ ดท้ายคือการเปิ ด
บัญชีซ-ื อขายตรงกับบริ ษทั หลักทรัพย์ในต่างประเทศ แบบสุ ดท้ายนี-อาจได้ความสะดวกรวดเร็ ว
รวมถึ งผลิ ตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม ก็ยงั มี ความเสี5 ยงอื5 นๆ เช่ น ความเสี5 ยงเรื5 อง
ค่าเงิน เรื5 องการจัดการ รวมไปถึงการควบคุมและดูแลผูล้ งทุนหากเกิดความเสี ยหายขึ-น เป็ นต้น
ยังไม่รวมถึ งความยุ่งยากในการยื5นเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง และข้อกําหนดอื5นๆ (เช่ น การ
ลงทุนขั-นตํ5า) เป็ นต้น
ช่ องทางและวิธีการเหล่านี- เป็ นช่ องทางโดยคร่ าวในการลงทุนตรงยังต่างประเทศที5 สามารถพิจารณาได้
เบื- องต้น ซึ5 งนักลงทุนไทยควรศึกษาให้ละเอียดทั-งความเสี5 ยง การดําเนิ นการ และศึกษาข้อจํากัด รวมถึง
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที5 เกี5 ยวข้อง ซึ5 งรวมไปถึ งทั-งกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทย ด้านภาษีเงิ นได้ของ
กรมสรรพากร รวมถึงกฎของหลักทรัพย์ต่างประเทศที5ไปลงทุนด้วย
นอกจากนี- ความเสี5 ยงของการไปลงทุนในต่างประเทศ ยังมีความเสี5 ยงของประเทศที5ไปลงทุนปลายทางอีก
ด้วย ไม่ว่าจะเป็ นความเสี5 ยงในทางการเมื อง ความผันผวนของดัชนี ราคาที5 อาจจะไม่เหมื อนกับที5 ลงทุน
ภายในประเทศ หรื อการไม่สามารถส่ งมอบหลักทรัพย์ได้ ภายหลังจากการทําธุรกรรม เป็ นต้น
สรุป
ข้อเขียนชิ-นนี- ต้องการชี-ให้เห็นว่า ความเสี5 ยงทางการเมือง ถือเป็ นอีกหนึ5งความเสี5 ยงที5ควรพิจารณาเมื5อจะเริ5 ม
ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิง5 การลงทุนในต่างประเทศที5มีขอ้ ดีอยูท่ ี5เป็ นการกระจายความเสี5 ยงทางการเมืองที5เคย
รวมอยูใ่ นประเทศใดประเทศหนึ5 ง ให้กระจายออกไป ซึ5 งความเสี5 ยงทางการเมืองนั-นเกิดจากการตัดสิ นใจ
ของรัฐชาติหรื อประเทศที5มีผลต่อการกําหนดนโยบาย หรื อกฎหมายและการกํากับดูแลในทางเศรษฐกิจและ
การเมือง
บทความวิชาการบางชิ- นระบุ ว่า การกระจายการลงทุ นในประเทศอื5 นที5 มีความเสี5 ยงทางการเมื อง เพิ5 ม
ประสิ ทธิ ภาพของพอร์ตการลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม ความเสี5 ยงทางการเมืองนั-นก็สามารถที5จะเพิ5มหรื อ
ลดต้นทุนด้านเงินทุนของนักลงทุน ซึ5 งเป็ นส่ วนสําคัญในการกําหนดทิศทางรวมถึงนโยบายในการลงทุน
ด้วย
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หากพิจารณาผลตอบแทนและการปรับตัวขึ-นของราคาหลักทรัพย์หรื อดัชนี ในช่วงปลายกุมภาพันธ์ถึงต้น
มีนาคม 2563 - มีนาคม 2564 จะพบว่ากลุ่มประเทศที5ความเสี5 ยงทางการเมืองตํ5ากว่าประเทศที5ความเสี5 ยงทาง
การเมืองสู งกว่านั-น ให้ผลตอบแทนที5ดีกว่า อย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อ ประเทศญี5ปุ่น เป็ นต้น
ทั-งนี- วิธีการลงทุนในต่างประเทศสําหรับนักลงทุนไทยนั-น มีดว้ ยกันหลากหลายวิธี ซึ5งแต่ละวิธีมีขอ้ ดี ข้อเสี ย
และความเสี5 ยงที5แตกต่างกันออกไป ซึ5 งเป็ นหน้าที5ของผูล้ งทุนในการศึกษาความเสี5 ยงโดยละเอียด เพื5อให้ได้
ข้อมูลที5ถูกต้องและครบถ้วนมากที5สุด ก่อนที5จะตัดสิ นใจลงทุน
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