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Morningstar

้ นำของโลกทำงด ้ำนกำรให ้บริกำรข ้อมูลและกำรวิเครำะห์เกีย
Morningstar เป็ นบริษัทชัน
่ วกับกำรลงทุนต่ำงๆ
อำทิเช่น ข ้อมูลกองทุนปิ ด กองทุนเปิ ด หุ ้น อีทเี อฟ และ ข ้อมูลกำรลงทุนอืน
่ ทั่วโลก รวมทัง้ กำรจัดอันดับกองทุน
(Morningstar Rating)
บริษัท ฯ มีวัตถุประสงค์เพือ
่ ทีจ
่ ะให ้บริกำรข ้อมูลและจัดอันดับกองทุนเพือ
่ เป็ นข ้อมูลในกำรทีจ
่ ะช่วยให ้นักลงทุน
ประสบควำมสำเร็จและบรรลุเป้ ำหมำยทำงกำรลงทุนทีไ่ ด ้วำงแผนไว ้ โดยกำรจัดอันดับของ Morningstar –
Morningstar Rating™ เป็ นกำรจัดอันดับกองทุนตำมกลุม
่ หรือประเภท ตำมทีบ
่ ริษัท Morningstar กำหนด
Morningstar Category™ ซึง่ ในช่วงระยะเวลำหลำยปี ทีผ
่ ำ่ นมำ หลักในกำรลงทุนได ้เปลีย
่ นไปเป็ นให ้ควำมสำคัญ กับ
กำรลงทุนแบบเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio Investment) มำกกว่ำแบบ (Stand Alone Investment) เพือ
่ เป็ น
่ งในกำรลงทุน เพรำะกองทุนทีม
กำรกระจำยควำมเสีย
่ ล
ี ก
ั ษณะคล ้ำยกันหรืออยูใ่ นกลุม
่ เดียวกันก็สำมำรถใช ้ทดแทนกันได ้
และด ้วยเหตุนี้ Morningstar จึงใช ้กำรคำนวณโดยเปรียบเทียบกองทุนทัง้ หมดซึง่ อยูใ่ นกลุม
่ หรือประเภทเดียวกัน
(Morningstar Category) แทนทีจ
่ ะนำกองทุนทุกประเภทมำเปรียบเทียบกันอย่ำงกว ้ำงๆ

การจ ัดอ ันด ับ (Morningstar Rating)
่ ง (risk-adjusted returns)
กำรจัดอันดับ ของ Morningstar จะอ ้ำงอิงจำกผลตอบแทนทีป
่ รับด ้วยควำมเสีย
่ ง อย่ำงไรก็ตำม ควำมหมำยของคำว่ำ
Morningstar Rating จะอ ้ำงอิงกับกำรวัดผลตอบแทนทีม
่ ำควบคูก
่ ับควำมเสีย
่ ง” ในกำรคำนวณ
“Risk-Adjusted” มีได ้หลำยกรณี โดยทั่วไปแล ้ว คำว่ำ “Risk-Adjusted” หรือ กำร “ปรับควำมเสีย
่ งของทัง้ 2กองเท่ำกัน โดยกำรปรับเพิม
ผลตอบแทนของกองทุน 2 กอง หมำยควำมว่ำ กำรทำให ้ระดับควำมเสีย
่ หรือ
่ งของ 2 กองทุน ก่อนจะนำทัง้ สองมำเปรียบเทียบกัน ดังนัน
ลด ควำมเสีย
้ วิธวี ด
ั ผลจำกกำรลงทุนโดยคำนวณ แบบ
Sharpe Ratio จะสอดคล ้องกับควำมหมำยของ Risk Adjusted ทีก
่ ล่ำวมำข ้ำงต ้น
อย่ำงไรก็ตำม กำรวัดผลจำกกำรลงทุนแบบ Sharpe Ratio ไม่ได ้ให ้ผลลัพธ์ทถ
ี่ ก
ู ต ้องเสมอไป หำกกองทุน 2กองมี
ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นบวกในจำนวนทีเ่ ท่ำกัน กองทุนกองทีม
่ ค
ี วำมผันผวนตำ่ กว่ำจะได ้รับคะแนนวัดผลจำกกำรลงทุนแบบ
Sharpe Ratio สูงกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม หำกกองทุน 2 กองมีผลตอบแทนเท่ำกันและมีผลตอบแทนเป็ นลบ กองทุนกองทีม
่ ี
ควำมผันผวนมำกกว่ำจะได ้รับคะแนนวัดผลกำรลงทุนสูงกว่ำ เนือ
่ งจำกกองทุนดังกล่ำวให ้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นลบต่อหน่วย
ลงทุนตำ่ กว่ำอีกกองทุนหนึง่ แม ้วิธก
ี ำรวัดผลทีก
่ ล่ำวมำนีจ
้ ะสอดคล ้องกับทฤษฎีกำรบริหำรกำรลงทุนแต่นักลงทุนรำย
ย่อยกลับพบว่ำวิธก
ี ำรวัดผลดังกล่ำวสวนทำงกับสัญชำตญำณของคนส่วนใหญ่ หำกไม่ได ้รับคำแนะนำทีถ
่ ูกต ้อง นัก
ลงทุนเหล่ำนัน
้ อำจจะไม่ยอมรับกำรจัดอันดับกองทุนซึง่ ใช ้วิธวี ด
ั ผลจำกกำรลงทุน (Sharpe Ratio) หรือวิธอ
ี น
ื่ ทีค
่ ล ้ำยกัน
เมือ
่ กองทุนโดยส่วนใหญ่ให ้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นลบ
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่ งแต่วธิ น
สำหรับกำรวัดส่วนเบีย
่ งเบนมำตรำฐำน (Standard Deviation) เป็ นอีกหนึง่ เครือ
่ งมือทีน
่ ย
ิ มใช ้วัดควำมเสีย
ี ไี้ ม่ใช่
วิธท
ี เี่ หมำะสมในกำรวัดควำมแปรปรวนของผลตอบแทนทีไ่ ด ้จำกกองทุน และไม่สอดคล ้องกับควำมพึงพอใจของนัก
่ ง (Risk – Adjusted Return) โดยใช ้กำรคำนวณส่วน
ลงทุน ประกำรแรก กำรวัดผลตอบแทนทีป
่ รับด ้วยควำมเสีย
เบีย
่ งเบนมำตรำฐำน (Standard Deviation) ถือว่ำอัตรำผลตอบแทนเกินปกติของกองทุนเป็ นกำรกระจำยตัวแบบปกติ
(normally and log normally distributed) ซึง่ กำรกระจำยตัวของผลตอบแทนอำจจะไม่เป็ นอย่ำงนัน
้ เสมอไป
นอกจำกนีว้ ธิ ก
ี ำรวัดส่วนเบีย
่ งเบนมำตรฐำนยังให ้น้ ำหนักทีเ่ ท่ำกันในกำรวัดควำมผันผวน (variation) ทีอ
่ ยู่สงู หรือตำ่ กว่ำ
่ ง และไม่ชอบควำมผันผวนทีเ่ ป็ นลบ (Downside variation) มำกกว่ำ
ค่ำเฉลีย
่ นักลงทุนส่วนใหญ่นัน
้ ไม่ชอบควำมเสีย
ควำมผันผวนทีเ่ ป็ นบวก (Upside variation) Morningstar ให ้น้ ำหนักควำมสำคัญกับควำมผันผวนทีเ่ ป็ นลบ (Downside
่ ง (Morningstar Risk – Adjusted Return) และจะไม่
variation) เมือ
่ คำนวณผลตอบแทนทีป
่ รับด ้วยควำมเสีย
ตัง้ สมมติฐำนเกีย
่ วกับกำรกระจำยตัวของผลตอบแทนเกินปกติ (Distribution of excess return)
ควำมหมำยของ “Risk-Adjusted” ทีย
่ อมรับกันโดยทัว่ ไปนัน
้ อ ้ำงอิงจำกควำมพึงพอใจของนักลงทุน ภำยใต ้แนวคิดทีว่ ำ่
่ งทีส
ผลตอบแทนทีส
่ งู กว่ำนัน
้ “ดี” และควำมเสีย
่ งู กว่ำนัน
้ “แย่” ไม่วำ่ จะอยูใ่ นสภำวกำรณ์แบบใด โดยต ้องคำนึงถึงผลที่
่ งของ Morningstar นัน
เกิดขึน
้ เมือ
่ สองสิง่ นีเ้ กิดขึน
้ พร ้อมๆกัน ซึง่ วิธก
ี ำรคำนวณผลตอบแทนทีป
่ รับด ้วยควำมเสีย
้ ได ้นำ
ทัง้ สองสิง่ มำประกอบในกำรคำนวณหำผลตอบแทน “Risk-Adjusted”

สาระสาค ัญและวีธก
ี ารจ ัดอ ันด ับ Morningstar Rating มีดงนี
ั้ ้
กองทุนทีจ
่ ะมีเรตติง้ ได ้นัน
้ จะต ้องมีผลกำรดำเนินงำนต่อเนือ
่ งอย่ำงน ้อย 36 เดือน (3 ปี ) และกำรจัดอันดับ
Morningstar Rating จะเปรียบเทียบกันเฉพำะกองทุนในกลุม
่ เดียวกันเท่ำนัน
้ ตัวอย่ำงเช่น กองทุนหุ ้นนขนำดใหญ่
้ (Short Term Bond) เป็ นต ้น โดยใช ้คะแนนทีไ่ ด ้จำกกำรคำนวณ
(Equity Large Cap) กองทุนตรำสำรหนีร้ ะยะสัน
Morningstar Risk Adjusted Return (MRAR)
่ ง ซึง่ มีทงั ้ หมด 3 ขัน
Morningstar Risk Adjusted Return (MRAR) คือ ผลตอบแทนทีป
่ รับด ้วยควำมเสีย
้ ตอนใน
กำรคำนวณ
1) คำนวณผลตอบแทนทัง้ หมด (Total Return): คำนวณผลตอบแทนรำยเดือนของกองทุน
2) Morningstar Return: ผลตอบแทนทีค
่ ำนวณได ้จำกส่วนต่ำงของ ผลตอบแทนรำยเดือน (Total Return) ของ
่ ง (Risk free Rate)
กองทุน กับ ผลตอบแทนทีไ่ ม่มค
ี วำมเสีย
่ ง โดยใช ้พืน
3) Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) คือ ผลตอบแทนทีป
่ รับด ้วยควำมเสีย
้ ฐำนของ
่ มโยงไปถึงควำมรู ้สึกของนักลงทุน โดยมีสมมติฐำนว่ำ นั ก
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Function) เพือ
่ เชือ
่ ง และไม่ชอบควำมผันผวนทีเ่ ป็ นลบ (downside variation) มำกกว่ำควำม
ลงทุนส่วนใหญ่นัน
้ ไม่ชอบควำมเสีย
ผันผวนทีเ่ ป็ นบวก (upside variation) ดังนัน
้ MRAR จึงให ้น้ ำหนักควำมสำคัญกับควำมผันผวนทำงลบ
มำกกว่ำ ควำมผันผวนทีเ่ ป็ นบวก กล่ำวคือ ยิง่ กองทุนทีม
่ ค
ี วำมผันผวนทำงลบมำกเท่ำไร กองทุนนัน
้ ก็จะถูกหัก
คะแนนมำกเช่นกัน
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การจ ัดอ ันด ับ Morningstar Rating
The Morningstar Rating: 3-, 5-, and 10-Year
กองทุนทีจ
่ ะได ้รับกำรจัดอันดับ โดย Morningstar จะต ้องมีผลกำรดำเนินงำนต่อเนือ
่ งอย่ำงน ้อย 36 เดือน โดย
จะแบ่งกำรจัดอันดับเป็ น 3 ช่วงระยะเวลำ คือ 3 ปี , 5 ปี และ 10 ปี Morningstar จัดอันดับกองทุนทัง้ หมดในแต่ละ
่ งมำคำนึงถึงด ้วย (MRAR) และกองทุนทีม
ประเภทโดยใช ้ กำรคำนวณผลตอบแทนแบบทีน
่ ำควำมเสีย
่ ค
ี ะแนนสูงสุดจะ
ได ้ดำว(Star) มำกทีส
่ ด
ุ โดยจะมีแบ่งกลุม
่ (Rating Level) โดยอ ้ำงอิงกำรกระจำยตัวแบบระฆังควำ่ (Bell Curve)

จำกวิธก
ี ำรดังกล่ำวข ้ำงต ้น จะเห็นได ้ว่ำ กำรจัดอันดับกองทุน Morningstar Rating ได ้นำเสนอวิธก
ี ำรทีจ
่ ะช่วยนั กลงทุน
่ ง ตลอดจนได ้ใช ้
ตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนต่ำงๆ โดยวิธก
ี ำรดังกล่ำวได ้คำนึงถึงทัง้ ผลตอบแทนและควำมเสีย
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Function) มำประกอบกำรจัดอันดับ Morningstar Rating
ทำงบริษัท ฯ หวังเป็ นอย่ำงยิง่ ว่ำ กำรนำวิธก
ี ำรจัดอันดับกองทุนรวม (Morningstar Rating) มำใช ้ในกำรจัดอันดับ
กองทุนรวมในประเทศไทย จะเป็ นข ้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์สำหรับนักลงทุนในกำรเลือกลงทุนให ้เหมำะสมตำม
วัตถุประสงค์ทไี่ ด ้มุง่ หวังไว ้ ตลอดจนเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรช่วยพัฒนำอุตสำหกรรมกำรลงทุนในกองทุนรวมของประเทศ
ไทยให ้เท่ำเทียมกับระบบสำกล

*ขัน
้ ตอนและรำยละเอียดวิธก
ี ำรคำนวณสำมำรถหำเพิม
่ เติมได ้ที่ http://corporate.morningstar.com/
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