เจาะพฤติกรรมตลาดการเงินในภาวะสงคราม ชีต้ ลาดผัวผวนในระยะสัน้
ศูนย์ วิเคราะห์ เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรื อ TMB Analytics ประเมินหากสถานการณ์ การเมืองโลกบานปลายจนนาไปสู่
ภาวะสงคราม ย่ อมจะส่ งผลกระทบต่ อตลาดการเงิน โดยในช่ วงก่ อนเกิดสงครามนักลงทุนมีแนวโน้ มลดความเสี่ยงลง โดย
ลงทุนในสินทรัพย์ ปลอดภัยเพิ่มขึน้ และ เมื่อสงครามปะทุแล้ วแม้ จะยังไม่ ได้ ข้อยุติก็ตาม นักลงทุนจะเปิ ดรับความเสี่ยงมาก
ขึน้ โดยเพิ่มการถือครองสินทรัพย์ เสี่ยงแทน
สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนไม่อาจมองข้ ามได้ เลยตลอดระยะเวลาการลงทุน ก็ คือ ความเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นความเสี่ยงทาง
การเมือง (Political Risk) ความเสีย่ งทางด้ านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) หรื อความเสีย่ งจากวิกฤตเศรษฐกิจ ซึง่ เมื่อความเสีย่ ง
ดังกล่าวเกิดขึ ้น นักลงทุนมักจะมีพฤติกรรมลดความเสี่ยงลง หรื อปิ ดรับความเสี่ยง (Risk-Off) โดยหันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย
อาทิ พันธบัตรรัฐบาล หรื อ ค่าเงินเยน (ที่ตลาดมองว่าเป็ นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย จากปั จจัย อาทิ อัตราดอกเบี ้ยในญี่ปนนั
ุ่ นต
้ ่า เมื่อเทียบ
กับประเทศอื่นๆ ส่งผลให้ นกั ลงทุนกู้เงินเยน เพื่อไปลงทุนในต่างประเทศจานวนมาก ทาให้ เมื่อเกิดความเสี่ยงขึ ้น นักลงทุนก็พร้ อมที่จะ
ขายเงินสกลุอื่น และซื ้อเงินเยนกลับคืน ) และเมื่อนักลงทุนคลายความกังวลต่อความเสี่ยงดังกล่าวลง นักลงทุนก็พร้ อมที่จะเปิ ดรับ
ความเสีย่ งมากขึ ้น (Risk-On) โดยไปถือสินทรัพย์เสีย่ ง อาทิ หุ้น เพิ่มมากขึ ้น
อย่ างไรก็ตาม จากการศึกษาข้ อมูลในอดีตนับตัง้ แต่ ปี 1990-2014 ซึ่งประกอบด้ วย ภาวะสงคราม อาทิ สงคราม
อ่ าวเปอร์ เซียในปี 1991, สงครามอัฟกานิสถานในปี 2001 และวิกฤตการเงิน อาทิ วิกฤตต้ มยากุ้งในปี 1997, วิกฤตซับไพร์ ม
หรื อ วิ ก ฤตแฮมเบอเกอร์ ในปี 2008 ศู น ย์ วิ เ คราะห์ ฯ
พบว่ า นั ก ลงทุ น มี พ ฤติ ก รรมที่ ต่ า งกั น เมื่ อ เผชิ ญ ความ
เสี่ยงที่ต่างกัน เช่ น เมื่อความเสี่ยงจากสงครามทวีความ
รุ นแรงขึน้ นั กลงทุนมีพฤติกรรมที่จะลดความเสี่ยงก่ อน
(Risk-Off) และนักลงทุนจะกลับมาเปิ ดรับความเสี่ยงมาก
ขึน้ (Risk-On) หลังมีการเปิ ดฉากโจมตี ไปแล้ ว 1 เดือน
โดยหากพิจารณาจากดัชนีความกลัว หรื อ VIX Index ซึ่งวัด
ความผันผวนของดัชนี S&P 500 ในตลาดหุ้นสหรั ฐฯ พบว่า
ดัชนีดงั กล่าวจะค่อยๆ สูงขึ ้นในช่วงก่อนเกิดสงคราม 3 เดือน
และเริ่ มลดลงหลังสงครามเริ่ มไปแล้ ว 1 เดือน ซึง่ แตกต่างจาก
พฤติ ก รรมของนั ก ลงทุ น เมื่ อ เผชิ ญ ความเสี่ ย งจากวิ ก ฤต
เศรษฐกิจ ที่นกั ลงทุนมีแนวโน้ มเปิ ดรับความเสี่ยงในช่วงก่อน
เกิ ด วิ กฤตเศรษฐกิ จ และจะปิ ดรั บความเสี่ยงทันที เมื่อเกิ ด
วิกฤตเศรษฐกิจขึ ้น นอกจากนี ้ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้
ดั ช นี ค วามกลัว อยู่ ใ นระดับ สู ง กว่ า ในช่ ว งก่ อ นเกิ ด วิ ก ฤต
เศรษฐกิจไปอย่างน้ อย 5 เดือน
อนึง่ เมื่อวิเคราะห์ถึงผลตอบแทนของสินทรัพย์เสีย่ ง เช่น หุ้น โดยอ้ างอิงกับ SET Index และสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตร
รัฐบาล โดยอ้ างอิง พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10ปี (UST10Y) และค่าเงินเยน พบว่า ก่อนสงครามปะทุผลตอบแทนของสินทรัพย์
เสี่ยงจะลดลง ในขณะที่ผลตอบแทนของสินทรัพย์ปลอดภัยจะเพิ่มขึ ้น โดย ค่าเงินแข็งค่าขึ ้น และบอนด์ยีลด์ลดต่าลง (ราคาบอนด์
สูงขึ ้น) แต่เมื่อสงครามปะทุแล้ ว พบว่า สินทรัพย์เสีย่ งกลับให้ ผลตอบแทนมากขึ ้น โดย หุ้นให้ ผลตอบแทนเป็ นบวก ในขณะที่คา่ เงินเยน
กลับมาอ่อนค่า และ บอนด์ยีลด์ปรับตัวสูงขึ ้น (ราคาบอนด์ลดลง) แต่ทว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจกลับพบว่า ก่อนที่จะเกิดวิกฤตการเงิน
หรื อ วิกฤตเศรษฐกิจ ราคาของสินทรัพย์เสีย่ งนันเพิ
้ ่มมากขึ ้น ทาให้ ผลตอบแทนของหุ้นเป็ นบวก และเมื่อเกิดวิกฤตการเงินขึ ้น พบว่านัก
ลงทุนปิ ดรับความเสี่ยง โดยหันมาถือ สินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ ้น ส่งผลให้ ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ ้น และบอนด์ยีลด์ลดต่าลง (ราคาบอนด์
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เพิ่มขึ ้น) โดยแรงซื ้อบอนด์ยงั ได้ รับแรงหนุนจาก การดาเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางที่มกั จะลดอัตราดอกเบี ้ย หลังเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจขึ ้น
ทังนี
้ ้ ผลกระทบของภัยสงครามและวิกฤตเศรษฐกิจต่อราคาสินทรัพย์ตา่ งๆ ชี ้ให้ เห็นว่า แม้ วา่ ทังสองเหตุ
้
การณ์จะก่อให้ เกิด
ความผันผวนขึ ้นในตลาดเงินและตลาดทุน เหมือนกัน แต่ทว่าพฤติกรรมของราคาสินทรัพย์กลับแตกต่างกัน ส่งผลให้ การเตรียมรับมือ
ต่อความเสีย่ ง ทังภั
้ ยสงครามและวิกฤตเศรษฐกิจนันแตกต่
้
างกันไปด้ วย ดังนันนั
้ กลงทุนไทย จึงควรตังอยู
้ ใ่ นความไม่ประมาท และ
เตรี ยมพร้ อมรับมือกับความผันผวนที่จะเกิดขึ ้น โดยมีการเตรี ยมแผนการลงทุนที่เหมาะสมหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว 

*หมายเหตุ
สงครามทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ได้ แก่ สงครามอ่าวเปอร์ เซียในปี 1991, สงครามอัฟกานิสถานในปี 2001, สงครามบุกอิรักในปี
2003 และ สงครามซีเรี ย/โจมตีกลุม่ IS ในปี 2014
วิกฤตเศรษฐกิจที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ วิกฤตต้ มยากุ้งในปี 1997, วิกฤตฟองสบูด่ อทคอมในปี 2000, วิกฤตซับไพร์ ม หรื อ
วิกฤตแฮมเบอเกอร์ ในปี 2008 และ วิกฤตหนี ้ในยุโรป ในปี 2010
ช่วงเวลาที่ใช้ ในการวิเคราะห์คือ ก่อนเกิดเหตุการณ์ 6 เดือน และ หลังเกิดเหตุการณ์ 6 เดือน
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