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ตลาดหลักทรัพยอาเซียนอาจยังไมคุนหูนักลงทุนไทย แตประเทศไทยที่จะเปดเสรีดานการลงทุนตาม
ประชาคมอาเซียนในป 2558 ตลาดหลักทรัพยอาเซียนจะเปนทางเลือกของการลงทุนที่นาสนใจ แตนักลงทุน
ควรศึกษาขอมูลกอ นตัดสินใจลงทุนตามคําแนะนําปกติที่เคยไดยินมา จึงขอเริ่มตนดวยความเปนมากอ นวา
ตลาดหลัก ทรัพ ยอ าเซียน เป นส วนหนึ่ งของความรวมมือของตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Market
Integration) ที่เกิดจากการตกลงรวมกันของผูนําอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)
ครั้งที่ 12 วา จะรวมมือกันเรงใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางภูมิภาคมากขึ้น และพัฒนาอาเซียนใหเปน
ภูมิภาคที่มีการเคลื่อนยายเงินทุนไดอยางเสรีภายในป 2558 จึงทําใหเกิดความรวมมือกันของตลาดหลักทรัพย
7 แหง ใน 6 ประเทศ คือ ตลาดหลักทรัพ ย Bursa Malaysia (MYX) ประเทศมาเลเซีย, ตลาดหลัก ทรัพ ย
อิน โดนี เซี ย (Indonesia Stock Exchange: IDX) ประเทศอิ น โดนี เซี ย , ตลาดหลั ก ทรัพ ย ฟ ลิป ป น ส (The
Philippine Stock Exchange: PSE) ประเทศฟลิปปนส, ตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (Singapore Exchange:
SGX) ประเทศสิงคโปร, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพยโฮจิมินห (Ho

Chi Minh Stock Exchange: HOSE) และตลาดหลั ก ทรั พ ย ฮ านอย (Hanoi Stock Exchange: HNX)
ประเทศเวียดนาม
ตลาดหลักทรัพยอาเซียนไดรวบรวมหุนที่มีขนาดใหญซึ่งพิจารณาจากมูลคาของหุนตามราคาตลาด
และสภาพคลองของหุนจํานวน 30 หุนตอประเทศ รวมเปน 180 หุน หรือก็คือ หุนบลูชิพ (Blue Chip Stock)
ทั้งนี้หุนจากตลาดหลักทรัพยเวียดนามที่มีสองตลาดนั้น เลือกมาตลาดละ 15 หุน นํามาจัดทํากลุมหุน ASEAN
Stars กลุมหุนของประเทศไทย ไดแก กลุมธนาคาร 6 หุน กลุมสื่อสาร 4 หุน กลุมขนสงและโลจิสติกส 1 หุน
กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค 7 หุน กลุมสื่อและสิ่งพิมพ 1 หุน กลุมการแพทย 1 หุน กลุมพาณิชย 3 หุน
กลุมอาหารและเครื่องดื่ม 1 หุน กลุมพัฒ นาอสังหาริมทรัพย 2 หุน กลุมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 2 หุน และ
กลุมวัสดุกอสราง 2 หุน
ดานการซื้อขาย ตลาดหลักทรัพยอาเซียนใชการเชื่อมตอระบบซื้อขายระหวางตลาดอาเซียนที่เรียกวา
ASEAN Trading Link เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการซื้อขายหุนแกนักลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการซื้อขาย ชําระราคาและสงมอบ รวมถึงการกระจายขอมูลเพื่อใหนักลงทุนใชประกอบการตัดสินใจ
โดยบริษัทหลักทรัพยในประเทศไทยที่ใหบริการ ASEAN Trading Link มีทั้งหมด 15 บริษัทหลักทรัพยดวยกัน
ซึ่งการเชื่อมตอเครือขายทั้งหมดจะผานใยแกวนําแสง โดยระบบนี้เรียกวา Intra-ASEAN Network (IAN) ทั้งนี้
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ในท อ งถิ่ น ของแต ล ะประเทศจะทํ า การเชื่ อ มต อ ผ า นระบบดั ง กล า ว ในการเข า สู
ระบบปฏิบัติการ ASEAN Common Exchange (ACE) เพื่อทําการซื้อขายหลักทรัพยตอไป โดยนักลงทุนไทย
ที่ตองการซื้อขายหลักทรัพยของประเทศสมาชิกอาเซียนไมจําเปนตองเดินทางไปเปดบัญชีที่ตางประเทศอีก
ตอไป ตัวอยางเชน นักลงทุนไทยที่ตองการซื้อขายหุนมาเลเซีย สามารถเปดบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย
ในประเทศไทยที่ใหบริการ ASEAN Trading Link เพื่อซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย เปนตน
การเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพยอาเซียน จะเปนการเพิ่มโอกาสในการไดรับผลตอบแทนใหสูงขึ้น
นอกจากการลงทุนในประเทศเพียงอยางเดียว ทั้งการกระจายความเสีย่ งในการลงทุน นักลงทุนสามารถซื้อขาย
หุนในตลาดตางประเทศไดซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศไทยเพียงแหงเดียว และสราง
โอกาสการลงทุน ในหุ นที่ ห ลากหลายมากขึ้นแมจ ะเป นหุน ในกลุม เดีย วกั น และการเลื อ กลงทุน ในตลาด
ตางประเทศจะเพิ่มโอกาสการเปนผูบุกเบิกที่จะสามารถซื้อหุนที่โดดเดนและเปนที่คาดหวังในอนาคตไดใน
ราคาที่ คอ นข างต่ํ า นอกจากนี้ กําไรจากการซื้อ ขายหุนตางประเทศ (Capital Gain) จะไดรับ ยกเวนภาษี
เหมือนกับการลงทุนในประเทศไทย สวนเงินปนผลนั้นจะตองนํามารวมคํานวณเปนเงินไดปลายปเพื่อเสียภาษี
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
การเลือกลงทุนในตลาดหุนอาเซียน นักลงทุนจําเปนตองศึกษาขอมูลในหลายๆ ดาน อาทิ สถานการณ
เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งแตละประเทศมักจะมีเหตุการณหรือปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบกับการลงทุน เชน ความ

ไมสงบทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ เปนตน ประการตอมานักลงทุน
ตองศึกษาขอมูลของบริษัทที่ตองการซื้อหุน ซึ่งในสวนนี้ไมแตกตางจากการลงทุนซื้อหุนในไทยเทาใดนัก และ
ประเด็นที่เพิ่ม ขึ้ นมาในขั้ นตอนตั ดสิ นใจลงทุนในตลาดหุนอาเซียน คือ อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง การลงทุนใน
ตางประเทศ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมักจะมีผลกับการลงทุนเปนอยางมาก ตัวอยางเชน หาก
ลงทุนซื้อหุนในตลาดหุนสิงคโปร ในกรณีที่คาเงินดอลลารสิงคโปรแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับคาเงินบาท หากเดิมมี
อัตราแลกเปลี่ยน 25 บาทตอดอลลารสิงคโปร แข็งคาเปน 26 บาทตอดอลลารสิงคโปร มูลคาหุนที่ตองใชเงิน
บาทแลกเปลี่ยนก็จะมากขึ้น ในทางตรงกันขาม เมื่อคาเงินดอลลารสิงคโปรออนคาลง จาก 25 เปน 24 บาทตอ
ดอลลารสิงคโปร มูลคาหุน ที่ตองใชเงินบาทแลกเปลีย่ นก็จะนอยลง ดังนั้น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงมี
ผลตอการตัดสินใจขายหุนทํากําไร เมื่อราคาหุนเพิ่มขึ้นรอยละ 10 แตอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสงิ คโปรออนคา
มากเมื่อเทียบกับเงินบาท เมื่อนําเงินดอลลารสิงคโปรที่ขายหุนมาแลกเปลี่ยนเปนเงินบาท การขายหุนครั้งนี้ก็
อาจจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ตรงกันขาม แมราคาหุนไมเปลี่ยนแปลง แตอัตราแลกเปลี่ยนแข็งคามาก
การขายหุนในราคาเทาทุนก็จะทํากําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน ทั้งนี้การตองคิดคํานวณและการคาดการ
แนวโนมอัตราแลกเปลี่ยนจึงตองรอบคอบกอนตัดสินใจซื้อขายหุนตางประเทศ ซึ่งนับเปนอีกความทาทายใหม
สําหรับนักลงทุนไทย
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