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▪ กระแสเงินสดมักเป็นเรื่องส าคัญส าหรับผู้ลงทุน 
▪ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ที่สร้างรายได้แบบดั้งเดิมทั้งหลายไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะท าให้เงินลงทุนเติบโตได้ 
▪ กลยุทธ์รายได้จากสินทรัพย์ผสม (Multi-Asset Income Strategies) สามารถส่งมอบทั้งกระแสเงินสด และการเติบโตของเงินลงทุนได้ ผ่านการจัดสรร

สินทรัพย์แบบ ‘Dynamic Asset Allocation’ 
 
(มูลค่าและรายได้จากทรัพย์สินของกองทุนมีโอกาสลดลงและเพิ่มข้ึน ส่งให้มูลค่าการลงทุนของคุณจะลดลงและเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกัน โดยไม่มีการรับประกันว่ากองทุนจะบรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งหมายถึงคุณอาจได้รับเงินคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าที่คุณลงทุนไว้ เมื่อมีการกล่าวถึงผลตอบแทน ผู้ลงทุนโปรดพึงตระหนักว่าผลตอบแทนในอดีตไม่ได้ชี้น าถึง
ผลตอบแทนในอนาคต) 
 
ธนาคารกลางผอ่นคลายมากขึน้ 
 
แนวโน้มทั่วโลกต่อนโยบายการเงินที่ผอ่นคลายนั้น เป็นข่าวที่ไม่น่ายินดีนักส าหรับผู้ลงทุนที่หาผลตอบแทนจากดอกเบี้ยตราสารหนี้/พันธบัตร ในฝั่งสหรัฐเอมริกา ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ(FED) ได้หยุดการข้ึนอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ โดยขณะนีต้ลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยถึงสามครั้งในปีนี้ 1 ขณะเดียวกนัทางฝั่งยุโรป 
ธนาคารกลางยุโรปได้อัดฉีดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ผ่านโครงการการให้สินเช่ือ 'TLTRO' ส่วนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีได้แตะระดับต่ า
ที่สุดเป็นประวัติการณ์ 2 จากสถานการณ์เหล่านี้จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนแบบดั้งเดิมน่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ าในช่วงเวลาที่ก าลังจะมาถึง 
 
โอกาสที่สินทรัพย์ทางการเงินจะได้รับประโยชน์จากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายนั้นมีค่อนข้างจ ากัด กลยุทธ์การลงทุนจึงต้องมีความยืดหยุ่นที่เพิ่มข้ึน ไม่เพียงกระจายการ
ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรวดเร็วและขนาดของการตอบสนองด้วย เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในตลาดการเงิน 
 
ท าไมถึงใชว้ธิสีรา้งกระแสเงนิสดจากสนิทรพัยผ์สม (Multi-Asset Income)? 
 
การสร้างกระแสเงินสดมักเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์หลายประเภทที่สร้างกระแสเงินสดแบบดั้งเดิม อย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาล ในขณะนี้ให้
ผลตอบแทนที่แท้จริงต่ ามากหรือแม้กระทั่งติดลบ นอกจากนี้ หลายสินทรัพย์ประเภท Defensive มีการเติบโตของเงินทุนในระดับต่ าหรือติดลบในระยะยาว ไม่เฉพาะเพียงแต่
พันธบัตรรัฐบาลเท่านั้น แต่ยังพบมากขึ้นในสินทรัพย์ทางเลือกอีกด้วย 
 
ประเด็นดังกล่าวมีน้ าหนักมากขึ้น เมื่อผู้ลงทุนจ านวนมากต่างลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่น หุ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนที่จะมากระทบเงินลงทุนของพวกเขา 
ซ่ึงวิธีการเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนในระยะยาว อีกทั้งยังไม่ประสบความส าเร็จในระยะสั้นอีกด้วย ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่หลายคนมีประสบการณ์ในปี 2018 
ที่ราคาของสินทรัพย์ 90% ปรับตัวลง 3 
 
สภาพตลาดในปัจจุบันช้ีว่าผู้ลงทุนจ านวนมากมองเรื่องการสร้างกระแสเงินสดและเงินทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นเป้าหมายส าคัญ การหาผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุนที่มีการ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายอาจเป็นวิธีการที่เหมาะสม เพราะว่าไม่มีสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ตอบโจทยท์ั้งหมด เงินปันผลของหุ้น ดอกเบี้ยของพันธบัตร และ
สินทรัพย์ทางเลือก (เช่น อสังหาริมทรัพย์) เป็นแหล่งรายได้ทั้งหมด ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเอง อย่างไรก็ตาม การกระจายพอร์ตการลงทุนไม่ใช่แค่การกระจายการ



 

 

ลงทุนไปยังสินทรัพย์จ านวนมาก แต่ยังต้องค านึงมูลค่าสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสภาวะตลาด รวมการกระจายความเสี่ยงโดยการมองไปข้างหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้บรรลุผลการลงทุนตามเป้าหมาย 
 
กระจายสนิทรพัยอ์ยา่งไร? 
 
ทศวรรษแห่งการลดลงของอัตราผลตอบแทน ท าให้สินทรัพย์ทางการเงินจ านวนมากโดยเฉพาะในตลาดที่พัฒนาแล้วมีความสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น และเกี่ยวโยงกับ
ความคาดหวังต่อนโยบายการเงิน ในอดีตกลยุทธ์การกระจายการลงทุนมักจะเป็นการลงทุนผ่าน หุ้น พันธบัตร และอสังหาริมทรัพย์ รวมกัน วันนี้หลายคนมองไปยัง
สินทรัพย์ทางเลือกอ่ืนๆ เช่น หนี้ภาคเอกชน Private Equity และโครงสร้างพื้นฐาน แทนเป็นพันธบัตรรัฐบาล และตราสารระดับ Investment Grade 
 
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก็คือ สินทรัพย์ทางเลือกอาจมีราคาแพง ซ่ึงท าให้การเติบโตของราคามีจ ากัด รวมถึงยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงในการผิดนัดช าระ
เพิ่มข้ึนด้วย สินทรัพย์ทางเลือกยังมีความสัมพันธ์กับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคเช่นเดียวกับสินทรัพย์อ่ืนๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ ความจ าเป็นในการถือครองสินทรัพย์ดังกล่าวไปจนถึงก าหนดไถ่ถอน ท าให้ผู้ลงทุนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดได้น้อยลง ซ่ึงจะเป็นการเพิ่ม
ต้นทุนค่าเสียโอกาส 
 
เราเช่ือว่ายังคงเป็นไปได้ที่จะเพิ่มกระแสเงินสดและเงินทุนโดยการจัดสรรสินทรัพย์ส่วนใหญ่ไปยังตลาดที่มีสภาพคล่องและอยู่ในกระแส อย่างเช่น หุ้น และพันธบัตร รวมถึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนให้มีคล่องตัวมากขึ้น รวดเร็วข้ึน และในจ านวนที่มีนัยยะมากกว่าปกติเมื่อเทียบกับกลยุทธ์สินทรัพย์ผสมแบบดั้งเดิม 
 
กลยุทธ์ ‘Dynamic Asset Allocation’ เพิ่มศักยภาพในการลงทุนได้อย่างมนีัยส าคัญตลอดช่วงวัฏจักรตลาด เนื่องจากการประเมินมูลค่าและความสัมพันธ์ของสินทรัพย์
เป็นขั้นตอนที่สามารถท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงอย่างมีนัยส าคัญ และบ่อยครั้งในระยะสั้น แนวทางนี้เปิดโอกาสให้มีการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อการเปลี่ยนแปลง
ของตลาด และมีมุมมองคาดการณ์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์อยู่ตลอดเวลา รูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์เชิงรุกส าหรับ Multi-Asset Income สามารถ
น ามาใช้ไดเ้มื่อเวลาผ่านไป 
 

 
 
 



 

 

ทีไ่หนมลูคา่นา่สนใจ? 
 
หุน้โลก 
 
ในการประเมินมูลค่าปัจจุบัน เรามองว่าหุ้นให้ผลตอบแทนคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงในระยะกลาง หุ้นธนาคารในตลาดที่พัฒนาแล้วปัจจุบันซ้ือขายอยู่ที่ Forward P/E 
ratio 9.5 เท่า (x) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคาดการณ์ที่ 4.6% ซ่ึงเมื่อเทียบกับ MSCI World Index4 แล้วอยู่ที่ 15x และ 2.7% ตามล าดับ อย่างไรก็ตามยังต้อง
ระวังเป็นอย่างยิ่งในการแยกแยะระหว่างโอกาสที่แท้จริงและกับดักของมูลค่า แต่ด้วยมุมมองลบที่สะท้อนอยู่ในการประเมินมูลค่าของหุ้นธนาคารแล้ว เราเช่ือว่ามีโอกาสที่
ราคาจะปรับตัวข้ึนมากกว่าปรับตัวลง 
 
ตลาดเกดิใหม ่
 
สินทรัพย์ของตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะที่ให้ผลตอบแทนสูง ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะตัว สามารถท าให้เกิดการกระจายการลงทุนที่มีประสิทธิภาพได้ การกระจายแบบนี้เป็น
ประโยชน์ในช่วงระยะเวลาที่สินทรัพยใ์นตลาดพัฒนาแล้วมีความสัมพันธ์ระหว่างกันสูง ในฝั่งของตราสารหนี้ของตลาดเกิดใหม่ พันธบัตรรัฐบาลจากบราซิลและเม็กซิโกมี
ความน่าสนใจ ด้วยอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงอยู่ที่ 5.1% และ 3.6% ตามล าดับ 5 อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของราคาในตลาดเกิดใหม่ (ในทั้งสองทิศทาง) ท าให้
จ าเป็นต้องจัดสรรเชิงรุก เพื่อควบคุมความเสี่ยงและผลตอบแทน 
 
โปรดพึงตระหนักว่าการลงทุนในตลาดเกิดใหม่นั้น มีความเสี่ยงในการขาดทุนมากกว่าตลาดพัฒนาแล้ว เนื่องจากความเสี่ยงที่มีมากในเรื่องการเมือง ภาษ ีเศรษฐกิจ อัตรา
แลกเปลี่ยน สภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ นอกเหนือจากปัจจัยอ่ืนๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ อาจมีอุปสรรคในเรื่องการซ้ือขาย การเก็บรักษา หรือการประเมินมูลค่า
การลงทุนในประเทศกลุ่มดังกล่าวอีกดว้ย 
 
พนัธบตัร 
 
ในตลาดตราสารหนี้ของประเทศพัฒนาแล้ว เราเช่ือว่าพันธบัตรรัฐบาลของเยอรมนี และสหราชอาณาจักร นั้น มีมูลค่าที่ไม่ยั่งยืน และเรามักจะหลีกเลี่ยงตราสารทั้งสอง
ประเภทนี้มาเป็นเวลาหลายปี ขณะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น และแม้จะมีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินส าหรับผู้ลงทุนยุโรปและ
ความเคลื่อนไหวของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ แต่พันธบัตรสหรัฐฯ ยังคงให้ขอบเขตที่กว้างขึ้นส าหรับการกระจายความเสี่ยงมากกว่าพันธบัตรเยอรมนี เรายังคงมุมมองที่
ระมัดระวังเกี่ยวกับตลาดสินเช่ือ เนื่องจากส่วนต่างของผลตอบแทนยังค่อนข้างแคบถ้าดูตามมาตรฐานในอดีต ตราสารประเภทเครดิตยังเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันอย่างมาก
กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและหุ้น ในขณะที่ให้ผลตอบแทนที่ชดเชยความเสี่ยง หรือ Risk Premium ที่ต่ ากว่า 
 
(โปรดพึงตระหนักว่าการลงทุนในพันธบัตรได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และการจัดอันดับเครดิต มีความเป็นไปได้ว่าผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ่ายดอกเบี้ยหรือ
ช าระคืนเงินทุน เหตุการณ์ทั้งหมดนี้สามารถลดมูลค่าของพันธบัตรที่กองทุนถืออยู่ได้) 
 
เปน็ไปไดไ้หมทีจ่ะเพิม่พนูรายรบัและเงนิทนุในชว่งนีข้องวฏัจกัร? 
 
สิ่งต้องค านึงถึงในขณะนี้คือเรื่องความเช่ือมั่นของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบันตลาดได้รับรู้ข่าวการชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อย่างที่เคยเกิดขึ้นในปี 2016 
สภาพเช่นนี้อยู่ตรงกันข้ามกับการยิ้มรับกับภาวะ 'การเติบโตที่สอดคล้องกันทั่วโลก' ในช่วงปลายปี 2017 และความกลัวเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ตามมาในปี 2018 บ่งบอกถึง
ความจริงที่ว่ามุมมองของตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วมาก ได้แสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดของประโยชน์จากการคาดการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในวัฏจักรของ
ตลาด มุมมองของเราคือข้อมูลปัจจุบันไม่ได้ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะถดถอย และความพยายามในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต นั้น ไม่ใช่วิธีที่ยั่งยืน
ในการส่งมอบผลตอบแทนที่ดีกว่า 
 
แต่เรามองหาโอกาสที่ราคาสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ มีความคลาดเคลื่อนจากมูลค่าที่เหมาะสม ภายใต้ข้อเท็จจริงและข้อมูลที่สังเกตได้ เราเช่ือว่าสิ่งนี้เป็นตัวบ่งช้ีที่ดีกว่าถึง
ศักยภาพของสินทรัพย์ทางการเงินในการส่งมอบผลตอบแทนรวมที่เป็นบวกในระยะปานกลางถึงระยะยาว ผลตอบแทนในระยะสั้นอาจได้รับแรงหนุนจากการมองตลาดใน
ด้านลบอย่างรุนแรง ซ่ึงแสดงให้เห็นจากการฟ้ืนตัวของตลาดหุ้นเมื่อต้นปี 2019 จากระดับที่เคยด าดิ่งลงไปก่อนหน้า ในการนี้ การกระจายสินทรัพย์แบบ ‘Dynamic Asset 



 

 

Allocation’ สามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ในทุกช่วงเวลาของวัฏจักรตลาด และลดความขัดแย้งที่ผู้ลงทุนเผชิญอยู่ในขณะนี้ในการบรรลุเป้าหมายระยะยาว ทั้งการ
เพิ่มพูนด้านรายได้และด้านเงินทุน 
 

 
 
M&G Multi Asset team 
มิถุนายน 2019 
 
 
1 Bloomberg, 5 มิถุนายน 2019 
2 Bloomberg, 3 มิถุนายน 2019 
3 Deutsche Bank, 3 มกราคม 2019 
4 Bloomberg, 5 มิถุนายน 2019 
5 Bloomberg, 28 พฤษภาคม 2019 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรบราซิล รุ่นอายุ 10 ปี และเม็กซิโก รุ่นอายุ 30 ปี  
 
 
 
ค าเตือน 
การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ไดร้ับช าระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค าสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือช้ีชวนอย่างรอบคอบ 
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation มีความเสี่ยงสูงระดับ 5 จาก 8 ผู้ลงทุนในกองทุนนี้ควรมีระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนตั้งแต่ 3 จาก 5  
เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
ได ้
กองทุนนี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ในระยะอันใกล้ หรือไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์
เสี่ยงสูง เช่น หุ้น หรือทรัพย์สินทางเลือกอ่ืนได้ 
ผลการด าเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มไิด้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 


