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บรรยำยก่อนเริ่มเกม

เล่นเกมจ ำลอง

สรุปควำมรู้ที่ได้จำกเกม
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บรรยำยก่อนเริ่มเล่นเกม



จุดประสงค์หลักของกำรลงทุนเพื่อเกษียณอำยุ
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1. มีการกระจายควำมเสี่ยงที่เหมาะสมตามสถานการณ์ของผู้ออมในแต่ละอายุ 
เพื่อผลตอบแทนที่เพียงพอ
2.   มูลค่ำเงินก้อน ณ วันเกษียณอำยุ มีมูลค่าที่เพียงพอต่อการรองรับค่าใช้จ่ายหลัง
เกษียณอายุ ตลอดอายุขัย



ควำมเสี่ยงของกำรลงทุน
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• คือ ควำมไม่แน่นอนหรือควำมผันผวน ของผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะได้รับในอนาคต

• วัดโดยค านวณ ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation: SD) ของอัตราผลตอบแทน

– บอกความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่ห่างจากค่ำเฉลี่ย

– SD สูงแสดงว่าราคาหลักทรัพย์ ขึ้น-ลง สูง เสี่ยง

 บอนด์ไทย มี SD = 3.88% ใกล้เคียง
ศูนย์ เพราะผลตอบแทนค่อนข้าง
แน่นอน

 หุ้นไทย มี SD = 20.36% สูงเพราะ
ราคาผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ



ประเภทหลักทรัพย์ลงทุน (Asset Class): พันธบัตรรัฐบำลและหุ้นกู้เอกชน (บอนด์)
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• ผลตอบแทน

– เกิดจากดอกเบี้ยที่ได้รับ และกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำบอนด์

• ควำมเสี่ยงหลัก

– การผิดนัดช าระหนี้ของผู้กู้

– ความผันผวนของรำคำบอนด์ ซึ่งขึ้นกับอัตรำดอกเบี้ย

• ดอกเบี้ย ท าให้ราคาบอนด์ 



ประเภทหลักทรัพย์ลงทุน: หุ้น
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• ผลตอบแทน

– จากกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหุ้น (capital gain) + เงินปนัผลที่จะได้รับจากการถือหุ้น
บริษัท

– มักขึ้นกับก าไรของบริษัท บริษัทก าไรสูงขึ้น มักท าให้ราคาหุ้นขึ้น และมีโอกาสได้รับเงิน
ปันผลสูงขึ้น

• ควำมเสี่ยง

– มาจากความผันผวนของราคาหุ้น



ประเภทหลักทรัพย์ลงทุน: สินค้ำโภคภัณฑ์ (commodities)
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• เช่น น้ ามัน เหล็ก ทองแดง ทองค า หรือสินค้าทางการเกษตรเปน็ตน้

• ผลตอบแทน

– การเคลื่อนไหวของราคาขึ้นอยู่กับ อุปสงค์ (Demand) และ อปุทาน (Supply)
ในการใช้สนิค้าเหล่านั้น ยิ่งเศรษฐกิจเติบโตมกัมอีุปสงค์ของโภคภัณฑ์

• ควำมเสี่ยงหลัก

– ความผนัผวนของราคาสินค้าเหลา่นัน้ ซึ่งเป็นผลสะท้อนจากภาวะการขยายตัว
หดตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นตัวก าหนดการเปลี่ยนแปลงของอปุสงค์และอปุทาน



ประเภทหลักทรัพย์ลงทุน: กองทุนโครสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure fund: อินฟำ)
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• ลงทุนในบริษัทที่ท าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบการขนส่ง (รถไฟฟ้า สนามบิน
ท่าเรือ) ระบบการโทรคมนาคม (ระบบมือถือ ดาวเทียม) และอ่ืนๆ

• ผลตอบแทน

– ค่าเช่า ค่าสัมปทาน ที่ก าหนดในสัญญา และมูลค่าของทรัพย์สินที่ถือ

• ควำมเสี่ยงหลัก

– ความเสี่ยงหลักจึงเกิดจากความสามารถในการสร้างผลก าไรของผู้เช่าใช้ทรัพย์สิน



ประเภทหลักทรัพย์ลงทุน: ลักษณะของอัตรำผลตอบแทนและควำมเสี่ยง
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อัตรำผลตอบแทน (ก ำไร) และ ควำมเสี่ยง ของพอร์ตโฟลิโอ
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1. ขึ้นอยู่กับ ควำมเสี่ยงของหลักทรัพย์ ที่ลงในพอร์ต

• เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสี่ยงเท่าไหร่

พอร์ตยิ่งผันผวนและเสี่ยงมากขึ้น

2. ขึ้นอยู่กับ กำรกระจำยควำมเสี่ยงทีดี คือการกระจายความ
เสีย่งโดยเลอืกลงทุนไปในหลายๆหลักทรัพย์ ความเสีย่งของ
พอร์ตโดยรวมจะลดลงเอง

 ขึ้นกับก ำไรและผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ที่ลงทุนในพอร์ต

 เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่สร้างก าไร
ได้เท่าไหร่  พอร์ตยิ่งให้
ผลตอบแทนสูงเท่านั้น

อัตรำผลตอบแทน (ก ำไร) ของพอร์ต ควำมเสี่ยง (ควำมผันผวน) ของพอร์ต 



ปัจจัยจำกกำรออมเพิ่ม

• จ านวนเงินการออมทุกๆเดือน ที่ไหลเข้าพอร์ต ยิ่งเยอะ ยิ่งท าให้มูลค่ำพอร์ตตอน
เกษียณสูงขึ้น

• ลดการพึ่งพิงอัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า
พอร์ตให้เพียงพอต่อการเกษียณ

• ลดความกดดันในการไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เพื่อแสวงหาผลตอบแทน      
ให้เพียงพอต่อการเกษียณ
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กำรวัดผลสัมฤทธ์จำกกำรลงทุน: กำรค ำนวณ AUM และ NAV
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• มูลค่ำพอร์ตโฟลิโอกำรลงทุน (Asset under Management: AUM) คือมูลค่ารวมของ
สินทรัพย/์หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน เช่น 500,000 บาท

• มูลค่ำสุทธิของหนว่ยลงทุน (Net Asset Value: NAV) คือรำคำของหน่วยลงทุนที่ใช้ในการ
ซื้อขาย

• เช่น AUM = 500,000 บาท จ านวนหน่วยลงทุนท่ีมี = 25,000 หน่วย

NAV=
มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ (𝐴𝑈𝑀)

จ านวนหน่วยลงทุน = 
500,000 บาท
25,000 หน่วย = 20 บาท/หน่วย



กำรวัดผลสัมฤทธ์จำกกำรลงทุน: ผลตอบแทนและควำมผันผวนของพอรต์

15

รำคำ
หลักทรัพย์

มูลค่ำพอร์ต (AUM)

รำคำหน่วยลงทุน (NAV)

- ก ำไร/ขำดทุน (อัตรำผลตอบแทน)

- ควำมเสี่ยง (ควำมผันผวน)

• AUM และ NAV และก าไรของพอร์ต ขึ้นอยู่กับราคาหลักทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ต เช่น

– รำคำหลักทรัพย์  ส่งผลให้ AUM และ NAV  ท าให้ เกิด ก ำไร (ผลตอบแทน) จากพอร์ต

• ถ้าราคาหลักทรัพย์ในพอร์ตยิ่งผันผวน จะท าให้ AUM NAV และ ก าไรของพอร์ตเกิดการ
ผันผวน (ควำมเสี่ยง) ไปด้วย



กำรวัดผลสัมฤทธ์จำกกำรลงทุนด้วย อัตรำส่วนชำร์ป (S)

• ไม่ควรดูแค่ มูลค่ำพอร์ตหรืออัตรำผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว ควรค านึงถึง   
ควำมเสี่ยงเข้าไปด้วย

• อัตราส่วนชาร์ป (Sharp ratio)

– เป็นดัชนีที่แสดงอัตราผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยง

– ยิ่งมีอัตราส่วนสูงเท่าไหร่ยิ่งแสดงให้เห็นว่า การลงทุนดังกล่าวใหผ้ลตอบแทนทีสู่ง
เทียบกับระดับความเสี่ยงที่จะได้รับ
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กำรวัดผลสัมฤทธ์จำกกำรลงทุนด้วย อัตรำส่วนชำร์ป (S)
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ปัจจัยส ำคัญในกำรตัดสินใจในกำรลงทุน
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ปัจจัยภำยนอก

1. สภำวะเศรษฐกิจและ
ตลำดกำรเงิน

2. ลักษณะของผลตอบแทน
และควำมเสี่ยงของ

หลักทรัพย์

ปัจจัยส่วนบุคคล

3. ควำมเสี่ยงที่      

ผู้ลงทุนยอมรับได้

4. อำยุของผู้ลงทุนหรือ
ระยะเวลำกำรลงทุน



1. สภำวะเศรษฐกิจกับกำรเคลื่อนไหวของรำคำหลักทรัพย์
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เงินทุนเคลื่อนย้าย

ราคาสินทรัพย์ และอัตรา
ผลตอบแทน

ความเชื่อม่ันของนัก
ลงทุน

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เศรษฐกิจไทย

ตลาดการเงินโลก เศรษฐกิจในประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยน

เงินเฟ้อ

ความ
มั่งคั่ง

อัตราดอกเบี้ยในประเทศ

ระดับความเสี่ยง
ของประเทศ

ต้นทุน
การกู้ยืม

ราคาสินทรัพย์
ในประเทศ

การบริโภค

การลงทุน

ภาครัฐ

การส่งออก

การน าเข้า

• สภำวะเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความเชื่อมโยงกับ ราคาของหลักทรัพย์
ประเภทต่าง ในระดับสูง



1. สภำวะเศรษฐกิจกับกำรเคลื่อนไหวของรำคำหลักทรัพย์

• ในช่วงเศรษฐกิจดี มักมีผลให้สินทรัพย์เสี่ยงมีราคาสูงตามไปด้วย

– ก าไรบริษัทมักสูงตามไปด้วย ราคาหุ้นมักจะขึ้นตามไปด้วย

– มีความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์และเกิดการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟา) ท าให้ราคา
สินทรัพย์เหล่านี้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

– อัตราดอกเบี้ยมักสูงขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งอาจท าให้ราคาบอนด์ปรับตัวลดลงได้

• ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย มักมีผลให้สินทรัพย์เสี่ยงมีราคาตกต่ าตามไปด้วย แตอ่ัตราดอกเบี้ย
มีแนวโน้มลดลงตามระดับอัตราเงินเฟ้อ

– ในเวลาที่อัตราดอกเบี้ยลดลง จะท าให้ราคาตราสารหนี้เช่น บอนด์มีราคาสูงขึ้น
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2. ลักษณะของตรำสำรในด้ำนผลตอบแทนและควำมเสี่ยง

• ในระยะยาว หุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงมักให้ผลตอบแทนสูงกว่า ตราสารหนี้เช่นบอนด์ ถึงแม้
สินทรัพย์เสี่ยงจะมีความผันผวน/ความเสี่ยงสูงกว่าก็ตาม 

• บอนด์ แม้จะให้ผลตอบแทนในระดับต่ ากว่าในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งจะช่วย
ท าหน้าที่ปกป้องมูลค่าพอร์ตในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดี

• โดยเฉพาะสหสัมพันธ์ระหว่ำงบอนด์กับสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้น โภคภัณฑ์และอินฟำเป็นลบ 
หมายถึง ช่วงที่ราคาสินทรัพย์เสี่ยงมีราคาลง ราคาบอนด์มีแนวโน้มสูงขึ้น และมาเพื่อชดเชย
กับการตกของราคาสินทรัพย์เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง

– อาจถือบอนด์ไม่ใช่เพื่อผลตอบแทน แต่ถือเพื่อช่วยประกัน/กระจำยควำมเสี่ยงของ
พอร์ตโฟลิโอ
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3.ระดับควำมเสี่ยงที่ตนรับได้

22

พอร์ตอนุรักษ์นิยม พอร์ตเสี่ยงกลาง พอร์ตเสี่ยงสูง

เสี่ยงน้อย (เต่า) เสี่ยงกลาง (กระต่าย) เสี่ยงสูง (เสือ)

ประเมินความเสี่ยงจากแบบประเมิน



4. อำยุของผู้ลงทุนหรือระยะเวลำของกำรลงทุน

• อำยุน้อยหรือมีระยะเวลำกำรลงทุนยำว

– สามารถเลือกแผนการลงทุนที่มีสินทรัพย์เสี่ยงได้เยอะ

– ความผันผวนของสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้นจะส่งผลต่อมูลค่าพอร์ตในระยะยาวน้อย

• ใกล้เกษียณหรือมีระยะเวลำกำรลงทุนน้อยเช่นน้อย

– ไม่ควรเลือกแผนการลงทุนที่มีสินทรัพย์เสี่ยงเยอะ เพราะถ้าหุ้นตกในปีที่เกษียณหรือใกล้
เกษียณ มูลค่าพอร์ตจะถูกกระทบอย่างรุนแรง

– ควรถือตราสารหนี้เช่นบอนด์ในอัตราส่วนที่สูงเพื่อปกป้องมูลค่าของพอร์ต
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เกมจ ำลองกำรลงทุน



1. รูปแบบ: เงินลงทุนเริ่มต้น

• ราคาหน่วยลงทุน (NAV) = 20 บาท/หน่วย

• จ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่มี = 25,000 หน่วย

• เงินลงทุน (มูลค่าพอร์ต หรือ AUM) = 500,000 บาท

• ระยะเวลาลงทุนทั้งหมด = 10 ปี

• สมมุติให้ไม่มีการสะสมเพิ่มในแต่ละปี (จ านวนหน่วยคงที่)
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1. รูปแบบ: กำรจัดพอร์ตกำรลงทุนในแต่ละปี

• ในแตล่ะปผีู้เล่นตอ้งท าการ จัดพอร์ต = จัดสรรเงนิลงทุน (Asset Allocation)
ในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น หุ้นในประเทศ หุ้นต่างประเทศ บอนด์ในประเทศ
บอนด์ต่างประเทศ สินค้าโภคภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน (อินฟา)

• ปัจจัยในการจัดพอร์ต

– ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลข่าวสารต่างๆ

– ลักษณะของหลักทรัพย์ในด้านผลตอบแทนและความเสีย่ง

– ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนที่ยอมรับได้

– อายุของผู้ลงทุน
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1. รูปแบบ: กำรประเมินผลพอร์ตโฟลิโอ

• วิธีการประเมิน

– มูลค่าพอร์ตโฟลิโอการลงทุน (AUM) และราคาหน่วย
ลงทุน (NAV)

– ก าไร/ขาดทุน ความเสี่ยง

– อัตราส่วนชาร์ป

• สามารถเปรียบเทียบผลของผู้เล่นแตล่ะท่านกับ

– ผู้เล่นท่านอื่นโดยผ่านการจัดอันดับ

– พอร์ตโฟลโิอมำตรฐำน (Benchmark) ของกลุ่ม
ความเสี่ยงของตน
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1. รูปแบบ: พอร์ตโฟลิโอมำตรฐำน (Benchmark)

• เป็นเกณฑ์มำตรฐำนเพื่อใช้ในกำรเทียบวัดกับผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ตผู้ลงทุน
ในแต่ละระดับความเสี่ยง

– เช่น นักลงทุนแบบกลุ่มเต่า vs benchmark เต่า

• Benchmark ของแต่ละกลุ่ม สร้างมาจากน้ าหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆที่
เหมำะกับควำมเสี่ยงของกลุ่มผู้ลงทุนแต่ละประเภท
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1. รูปแบบ: กติกำกำรให้รำงวัล

1.คะแนนรวมของผู้เล่นทุกท่าน

1.ดูจากมูลค่าของพอร์ตโฟลิโอ (AUM) หรือ จาก
ผลตอบแทนเทียบกับความเสีย่ง 

2.คะแนนรวมแยกตามรายกลุ่ม ผู้ชนะกลุ่มละ 1 ท่าน

– ความสามารถในการจัดการพอร์ตของตน ได้เหมาะ
กับความเสี่ยงที่ตนยอมรับได้
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2. ขั้นตอน
กำรเล่นเกม



2. 
AUM

3. 
SUMMARY

1. 
Profile
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• กรอก ชื่อ เลขที่
• ประเมินความเสี่ยง
• แบ่งผูเ้ล่นตามกลุ่มความ

เสี่ยง

• ค านวณก าไร/ขาดทุน ความเสี่ยง อัตราส่วนชาร์ป
• เทียบกับ benchmark

• จัดพอร์ตในแต่ละปี
• มูลค่าของพอร์ตในแต่ละปี

2. ขั้นตอนกำรเล่นเกม
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3. สรุปผลเกมจ ำลอง 
และ แจกรำงวัล



กำรแจกรำงวัลตำมคะแนนรวมทั้งหมด
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 มูลค่าของพอร์ตโฟลิโอ (AUM) สูงสุด

 อัตราส่วนชาร์ป ที่สูงที่สุด



ลักษณะของตรำสำรกับสภำพตลำดกำรเงินและระบบเศรษฐกิจ

• ในระยะยาว หุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงมักให้ผลตอบแทนสูง ความผันผวน/ความเสี่ยงสงูในระยะส้ัน
ของหุ้นมีผลกระทบต่อมูลค่าของพอร์ตในระยะยาวไม่มาก (ตัวอย่างปี 2008)

• บอนด์ แม้จะให้ผลตอบแทนในระดับต่ ากว่าในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งจะช่วยท า
หน้าที่ปกป้องมูลค่าพอร์ตในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดี

• นอกจากนั้น สหสัมพันธ์ระหว่ำงบอนด์กับสินทรัพย์เสี่ยงเช่น หุน้ โภคภัณฑ์และอินฟำเป็นลบ
หมายถึง ช่วงที่ราคาสินทรัพย์เสี่ยงมีราคาลง ราคาบอนด์มีแนวโน้มสูงขึ้น และมาเพื่อชดเชยกับ
การตกของราคาสินทรัพย์เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง (ตัวอย่างปี 2008)

– อาจถือบอนด์ไม่ใช่เพื่อผลตอบแทน แต่ถือเพื่อช่วยประกันความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ
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รำคำหลักทรัพย์ประเภทต่ำงๆ โดยเริ่มจำก 100

35

บอนด์ไทย บอนด์เทศ หุ้นไทย หุ้นเทศ โภคภัณฑ์ อินฟำ

อัตรำผลตอบแทนต่อปี (%) 3.90% 3.74% 16.13% 6.58% 0.94% 12.55%
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนตอ่ปี (%) 3.88% 6.46% 20.36% 13.97% 15.50% 11.78%



สหสัมพันธ์ระหว่ำงหลักทรัพย์ประเภทต่ำงๆ
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สหสัมพันธ์ บอนด์ไทย บอนด์เทศ หุ้นไทย หุ้นเทศ โภคภัณฑ์ อินฟำ
บอนด์ไทย 100%
บอนด์เทศ 23% 100%
หุ้นไทย -7% -23% 100%
หุ้นเทศ -13% -2% 47% 100%

โภคภัณฑ์ -21% 12% 30% 38% 100%
อินฟำ -7% 18% 32% 72% 26% 100%

• ปี 2008 หุ้นไทย ตก 51% แต่บอนด์ไทยขึ้นสวนทางขึ้นไปที่ 17%



เลือกพอร์ตลงทุนที่เหมำะกับระดับควำมเสี่ยงที่ตนรับได้

• เต่ำ รับความเสี่ยงได้น้อย ควรลงทุนแบบเต่า เน้นบอนด์

• เสือ รับความเสี่ยงได้มาก สามารถลงทุนในหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงได้มากขึ้น
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กำรแจกรำงวัลตำมแต่ละกลุ่ม
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 ผู้เล่นที่ควบคุมความผนัผวน ให้ได้ต่ ากว่า 
ควำมผันผวนของ benchmark และมี
ผลตอบแทนที่สูงมากที่สุด

 เต่า ผู้ชนะ 1 ท่าน

 กระต่าย ผู้ชนะ 1 ท่าน

 เสือ ผู้ชนะ 1 ท่าน



อำยุของผู้ลงทุนหรือระยะเวลำของกำรลงทุน

• อำยุน้อยหรือมีระยะเวลำกำรลงทุนยำว

– สามารถเลือกแผนการลงทุนที่มีสินทรัพย์เสี่ยงได้เยอะ ยังมีเวลาที่ฟ้ืนตัว

• ใกล้เกษียณหรือมีระยะเวลำกำรลงทุนน้อยเช่นน้อย

– ไม่ควรเลือกแผนการลงทุนที่มีสินทรัพย์เสี่ยงเยอะ เพราะถ้าหุ้นตกในปีที่เกษียณหรือ
ใกล้เกษียณ มูลค่าพอร์ตจะถูกกระทบอย่างรุนแรง เช่นในปีที่ 2008

– ใกล้เกษียณควรป้องกันมูลคา่พอร์ตด้วยบอนด์
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X-Ray แผนกำรลงทุนของกบข.
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X-Ray แผนกำรลงทุนของกบข.



X-Ray แผนกำรลงทุนของ กบข: แผนสมดุลตำมอำยุ
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อายุยังน้อย

รับความเสี่ยงได้มาก มีระยะเวลาการลงทุนยาว

มีเงินสะสมหรือทรัพย์สินน้อย จุดประสงค์การ
ลงทุน คือต้องสะสมเงินให้ได้ผลตอบแทนใน
ระดับสูง

เน้นลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

อายุมาก

รับความเสี่ยงได้ต่ า มีระยะเวลาการลงทุนสั้น

มีเงินมากแล้ว จุดประสงค์การลงทุน คือต้องการ
ปกป้องสินทรัพย์ที่มี

เน้นลงทุนในสินทรัพย์มั่นคง

แผนสมดุล ปรับน้้าหนักการลงทุนโดยอัตโนมัติตามอายุ

อายุน้อยลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเยอะ น้้าหนักใน
สินทรัพย์เสีย่งลดลง และน้้าหนักในสินทรัพย์มั่นคง
เพิ่มขึ้น เมื่ออายุมากขึ้น



Thank you 


