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บทคัดย่อ

โกลด์อทีเีอฟ คอื กองทนุเปิดทีม่กีารบรหิารมลูค่าให้เคลือ่นไหวไปตามราคาทองค�า โกลด์อทีเีอฟต่างจากตราสารอนพุนัธ์ทีม่ลูค่า
สัมพันธ์กับสินค้าอ้างอิงในแง่ที่ว่าโกลด์อีทีเอฟมีการลงทุนในทองค�าโดยตรง หรือหลักทรัพย์ที่มีราคาสัมพันธ์กับราคาทองค�า บทความ
นี้น�าเสนอปัจจัยในการพิจารณาลงทุนในโกลด์อีทีเอฟ ทั้งในด้านของนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน อัตราผลตอบแทน และความ
เสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบแต่ละกองทุน โดยพบว่า โกลด์อีทีเอฟที่หนุนหลังด้วยทองค�าสามารถบริหารกองทุนให้มีลักษณะของผลตอบแทน
และความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับทองค�ามากที่สุด ในขณะที่โกลด์อีทีเอฟที่ลงทุนในสัญญาล่วงหน้าทองค�า และหุ้นของเหมืองทองค�ายังคงมี
ผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่ด้อยกว่าโกลด์อีทีเอฟที่หนุนหลังด้วยทองค�า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ราคาทองค�า
ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Abstract

Gold ETFs are open-ended funds which track the gold price or securities related to gold price.  Unlike other 
derivative-based products that track the underlying assets’ price, gold ETFs actually own physical gold bullions, securities 
or products related to gold price.  This paper is an overview of the Gold ETFs’ investment policy, the return of each fund 
and the risks associated to the funds.  We find that while Gold ETFs backed by physical gold bullions track the gold price 
almost perfectly, Gold ETFs which invest in futures contracts and gold mining companies still have not outperformed the 
gold bullion and its ETFs, especially during the period of continuous gold-price rising.

บทน�า

ราคาทองค�าที่ท�าสถิติสูงสุดครั้งใหม่ในเดือนมกราคม 2008 นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ของทองค�า หลังจากที่ราคาทองค�า 
ได้ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2001 ในวันที่ 21 มกราคม 1980 ทองค�าปิดที่ราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ราคา $850 ต่อ 
ทรอยเอานซ์ หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 1971 เนื่องจากภาวะ Oil Price Shock ท�าให้เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง 
ในหลายประเทศ ผนวกกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีความตึงเครียดในตอนนั้น ท�าให้นักลงทุนหันไปถือสินทรัพย์ที่เป็น Safe Haven  
ซึ่งก็คือทองค�า ส่งผลให้ราคาทองค�าเฉลี่ยในปี 1980 สูงถึง $612.50 ต่อเอานซ์ และเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นถึงเท่าตัว อย่างไรก็ตาม  
หลังจากนั้น ราคาทองค�าได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง 28 ปีผ่านไป ราคาทองค�าจึงกลับมาท�าสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง
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ความน่าสนใจของทองค�ามาจากปัจจยัหลกัทีข่บัเคลือ่น
ราคาของทองค�า กค็อื อตัราเงนิเฟ้อ ภาวะความเสีย่งทางการเมอืง 
และวิกฤตเศรษฐกิจ ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา ราคาทองค�า
จึงปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ท�าให้
คนหันมาลงทุนในรูปทองค�ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤต
ซับไพร์ม ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2007 และมีผลกระทบต่อเนื่องมาอีก
เป็นปีหลังจากนั้น ราคาเฉลี่ยทองค�าในตลาดโลก ปี 2008 ปรับตัว
เพิ่มขึ้นประมาณ 96% จากปี 2005 และในปี 2009 ราคาทองค�า
เฉลี่ยสูงขึ้น 118.8% จากปี 2005 หมายความว่า ถ้าใครลงทุนใน
ทองค�าในช่วงดังกล่าว เป็นเวลาไม่ถึง 5 ปี จะได้ผลตอบแทนร่วม 
100% ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่น่าแปลกใจที่ตลาดทองค�าจะเป็น
ที่สนใจของนักลงทุนทั่วไป

ความน่าสนใจของทองค�าได้น�าไปสู่การคิดค้นตราสาร
ทางการเงนิทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัราคาทองค�า ในเดอืนมนีาคม 2003 
สมาพันธ์ผู้ผลิตทองค�าแห่งโลก (World Gold Council) ได้ออก
ตราสารดังกล่าวที่เรียกว่า Gold Exchange Traded Fund หรือ 
Gold ETF  ออกขายใน Australian Stock Exchange หลังจาก
นั้นเป็นต้นมาได้มีการออกตราสารที่เรียกว่าโกลด์อีทีเอฟออกมา
อกีหลายกองทนุ และขึน้ทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ขนาด
ใหญ่หลายแห่งทั่วโลก โกลด์อีทีเอฟจึงกลายเป็นตราสารทางการ
เงินที่มีผู้สนใจลงทุนมากมายไม่แพ้ทองค�า โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เวลาที่ราคาทองค�ามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โกลด์อีทีเอฟและรูปแบบของโกลด์อีทีเอฟ

ผู ้ที่คุ ้นเคยกับการลงทุนในกองทุนลักษณะต่างๆ  
จะทราบเป็นอย่างดว่ีา กองทนุนัน้จะต้องมกีารก�าหนดรปูแบบการ
ลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ และระดับ
ความเสีย่งในการลงทนุ ตวัอย่างเช่น ถ้าเป็นกองทนุทองค�า (Gold 
Fund) ก็คือกองทุนที่น�าเงินมาลงทุนในทองค�า หรือหลักทรัพย์ที่มี
ราคาสัมพันธ์กับราคาทองค�า ส�าหรับกองทุนทองค�าหลายกองทุน
ในประเทศไทยทีอ่อกขายโดยธนาคารหลายแห่ง มกัจะเป็นลกัษณะ
ของกองทุนที่น�าเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนทองค�าใน
ต่างประเทศอีกต่อหนึ่ง หรือที่เรียกว่า Feeder Fund ซึ่งหนึ่งใน
กองทุนที่กองทุนทองค�าไปลงทุนอีกต่อนี้ก็คือ โกลด์อีทีเอฟนั่นเอง 
ดงันัน้ ถงึแม้ผูล้งทนุจะไม่ได้ลงทนุโดยตรงในโกลด์อทีเีอฟ กอ็าจจะ
ได้ลงทนุในโกลด์อทีเีอฟผ่านกองทนุเหล่านี ้ผูล้งทนุจงึควรท�าความ
เข้าใจเกี่ยวกับโกลด์อีทีเอฟ ลักษณะของผลตอบแทนที่จะได้รับ 
และความเสี่ยงก่อนลงทุนด้วย 

อทีเีอฟนัน้มลีกัษณะเดยีวกบักองทนุเปิด (Open-Ended 
Fund) ทัว่ไป โดยมลูค่าของกองทนุหรอืมลูค่าของอทีเีอฟจะขึน้อยู่
กับสินทรัพย์ หลักทรัพย์ หรือดัชนีที่อ้างอิง ข้อแตกต่างที่ส�าคัญ
ระหว่างกองทนุรวมกบัอทีเีอฟกค็อือทีเีอฟจะขึน้ทะเบยีนซือ้ขายอยู่
ในตลาดหลักทรัพย์ และสามารถซื้อขายได้ตลอดเวลาในระหว่าง
ชั่วโมงท�าการของตลาดฯ ส่วนกองทุนรวมส่วนใหญ่มักจะไม่ได้
จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และจะค�านวณราคาของ
ธรุกรรมทีซ่ือ้ขายครัง้เดยีวตอนสิน้วนัท�าการ ส�าหรบัในประเทศไทย 
อีทีเอฟแรกที่มีการซื้อขาย และมีปริมาณการท�าธุรกรรมสูงที่สุด
ในตลาด ณ ปัจจุบันก็คือ Thaidex SET50 Exchange หรือที่รู้จัก
กันในชื่อย่อว่า TDEX นั่นเอง โดยราคาของ TDEX จะสัมพันธ์กับ
การเคลื่อนไหวของ SET50 Index ซึ่งผู้ลงทุนสามารถท�าการซื้อ
ขาย TDEX ได้เหมือนกับหลักทรัพย์ทั่วไปผ่านกระดานซื้อขายหลัก
ทรัพย์ในชั่วโมงท�าการ ดังนั้น TDEX จึงเป็นกองทุนที่อ้างอิงราคา
ตาม SET50 Index นั่นเอง

ส�าหรับโกลด์อีทีเอฟนั้น เป็นกองทุนที่อ้างอิงราคาตาม
ทองค�า หรอืสนิทรพัย์/หลกัทรพัย์ทีร่าคาเคลือ่นไหวไปตามทองค�า 
โกลด์อีทีเอฟจะขึ้นทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น 
NYSE Arca หรือ Australian Stock Exchange เป็นต้น และผู้
ลงทุนสามารถส่งค�าสั่งซื้อขายโกลด์อีทีเอฟได้เสมือนหลักทรัพย์
ตัวหนึ่ง โกลด์อีทีเอฟแต่ละกองทุนอาจมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน  
โดยโกลด์อีทีเอฟที่ส�าคัญซึ่งซื้อขายอยู ่ในตลาดฯ มีลักษณะ
โครงสร้างสรุปได้ดังนี้1

	 ·	 โกลด์อีทีเอฟที่ลงทุนในทองค�า เช่น SPDR Gold 
Shares (GLD) (เริ่มพฤศจิกายน 2004) iShare Comex Gold 
Trust (IAU) (เริ่มมกราคม 2005) Kotak Gold ETF (เริ่มกรกฎาคม 
2007) UTI Gold ETF (เริ่มเมษายน 2007) และ Reliance Gold ETF 
(เริ่มพฤศจิกายน 2007) เป็นต้น โดยโกลด์อีทีเอฟ 3 กองทุนหลัง
เป็นโกลด์อีทีเอฟที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของอินเดีย ซึ่งเป็น
ประเทศที่มีอุปสงค์ทองค�ามากที่สุดในโลก
 SPDR Gold Shares เป็นโกลด์อทีเีอฟทีใ่หญ่ทีส่ดุ กองทนุ
มีปริมาณทองค�าถือครองอยู่เท่ากับ 1,133.6 ตัน หรือประมาณ 
64% ของปริมาณทองค�าที่กองทุนหลักของโกลด์อีทีเอฟถือครอง
อยู่2 SPDR Gold Shares เริ่มซื้อขายในเดือนพฤศจิกายน 2004 
และเนื่องจาก SPDR Gold Shares เป็นโกลด์อีทีเอฟที่มีขนาดใหญ่ 
การซือ้ขายทองค�าของกองทนุในแต่ละครัง้จงึมคีวามส�าคญัต่อการ
เคลื่อนไหวของราคาทองค�า ส่วน iShare Comex Gold Trust เริ่ม
ซื้อขายในเดือนมกราคม 2005 ณ สิ้นปี 2009 มีปริมาณทองค�าที่

1 http://www.onemint.com/2009/06/01/list-of-gold-etfs/
2 ข้อมูล ณ ตอนสิ้นปี 2009 (Gold Council, 2010)
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หนุนหลังอยู่ 79.3 ตัน
	 ·	 โกลด์อีทีเอฟที่ลงทุนในหุ ้นเหมืองทองค�า เช่น 
Market Vectors Gold Mining ETF (GDX) (เริ่มพฤษภาคม 2006) 
เป็นกองทุนที่น�าเงินไปลงทุนในหุ้นเหมืองทองค�าทั่วโลกเป็นหลัก 
ราคาของโกลด์อทีเีอฟประเภทนีจ้งึขึน้อยูก่บัผลการด�าเนนิงาน และ
ราคาหุ้นของเหมืองที่ไปลงทุน
	 ·	 โกลด์อีทีเอฟที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(Futures Contracts) กองทนุประเภทนีจ้ะน�าเงนิไปลงทนุในสญัญา
ล่วงหน้าของทองค�าในลกัษณะทีผ่ลตอบแทนจะสะท้อนกบัการเพิม่
ขึ้นของราคาทองค�า ตัวอย่างเช่น Powershares DB Gold Fund 
(DGL) (เริ่มมกราคม 2007)

	 ·	 อีทีเอฟดับเบิ้ลโกลด์ มีลักษณะเช่นเดียวกับโกลด์ 
อีทีเอฟที่ลงทุนในทองค�า แต่ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นสอง
เท่าของราคาทองค�าทีเ่ปลีย่นแปลงไป เช่น ถ้าทองค�าราคาเพิม่ขึน้ 
5% ผลตอบแทนจากอีทีเอฟดับเบิ้ลโกลด์จะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% 
เป็นต้น ตัวอย่างของอีทีเอฟดับเบิ้ลโกลด์ ได้แก่ Proshares Ultra 
Gold (UGL) (เริ่มเดือนธันวาคม 2008)

ตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา โกลด์อีทีเอฟได้รับความสนใจ
จากผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากอุปสงค์ทองค�า
ที่เกิดจากภาคการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อุปสงค์
ทองค�าในภาคการใช้งานด้านอืน่ๆ มแีนวโน้มลดลงโดยเหตผุลหลกั

เนื่องจากราคาทองค�าที่เพิ่มสูงขึ้น ปริมาณความต้องการทองค�า
ในภาคการลงทุนเพิ่มขึ้น 95.3% ในปี 2009 เมื่อเทียบกับปี 2007  
ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ทองค�าในภาคเครื่องประดับ 
และภาคอุตสาหกรรมและทันตกรรมในปี 2009 ลดลง 27.2% และ 
19.7% ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับปี 2007

เมื่อพิจารณาในภาคการลงทุน ซึ่งสามารถแบ่งความ
ต้องการใช้ทองค�าได้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ การลงทุนรายย่อย
สุทธิ และ กองทุนทองค�า และ ETF (Exchange Traded Fund) 
เช่น Gold Bullion Securities (ลอนดอน) Gold Bullion Securities 
(ออสเตรเลยี) SPDR® Gold Shares, NewGold Gold Debentures, 
iShares Comex Gold Trust และ ZKB Gold ETF เป็นต้น การ
ลงทุนรายย่อย ได้แก่ การลงทุนในทองค�าแท่ง เหรียญกษาปณ์
ทองค�า และเหรียญทองค�าที่ระลึกเพื่อใช้สะสม โดยการลงทุน
รายย่อยสุทธิคิดเป็นสัดส่วนในภาคการลงทุน 54.2% (ปี 2009) ซึ่ง
สัดส่วนดังกล่าวลดลงจากปี 2007 - 2008 โดยไปเพิ่มในส่วนของ
การลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น อีทีเอฟ และกองทุนทอง
ค�าอื่นๆ ซึ่งลักษณะของการตั้งกองทุนทองค�านั้น โดยปกติจะต้อง
มทีองค�าหนนุหลงั หมายความว่า การเตบิโตของกองทนุทองค�าจะ
ท�าให้อปุสงค์ของทองค�าเพิม่ขึน้ตามไปด้วย ดงัจะเหน็ได้จากความ
ต้องการทองค�าเพือ่หนนุหลงัผลติภณัฑ์ทางการเงนิดงักล่าวเพิม่ขึน้
กว่า 2 เท่า จาก 253.3 ตัน ในปี 2007 เป็น 617.1 ตัน ในปี 20093 

 3 GFMS Ltd. 

ที่มา: GFMS Ltd. 
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 4. สามารถใช้เป็นหลกัทรพัย์ในการกระจายการลงทนุใน
พอร์ตลงทนุ ทองค�าเป็น Asset Class ทีม่คีวามเสีย่งอยูใ่นระดบัต�่า 
และผลตอบแทนทีค่าดหวงักอ็ยูใ่นระดบัทีค่่อนข้างสงูเมือ่เทยีบกบั
ระดับความเสี่ยง ดังนั้น ทองค�าจึงเป็นสินทรัพย์ที่น่ามีไว้ในพอร์ต
ลงทุน อย่างไรก็ตาม การซื้อขายทองค�าอาจต้องใช้เงินจ�านวน
มากในการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ทองค�ามีราคาสูง
มาก ดังนั้น การมีหลักทรัพย์เช่นโกลด์อีทีเอฟจึงนับเป็นทางเลือก
ในการลงทนุทางอ้อมในทองค�า และเป็นโอกาสให้ผูล้งทนุสามารถ
กระจายความเสี่ยงในพอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อควรพิจารณาก่อนการลงทุนในโกลด์อีทีเอฟ

 ถงึแม้ว่าโกลด์อทีเีอฟจะเป็นหลกัทรพัย์ทีน่่าสนใจส�าหรบั
ผู้ลงทุน และเป็นอีกทางเลือกส�าหรับผู้ที่สนใจลงทุนในทองค�า แต่
มีประเด็นที่ผู้ลงทุนควรท�าความเข้าใจเกี่ยวกับโกลด์อีทีเอฟดังต่อ
ไปนี้
 1. ถึงแม้ว่าโกลด์อีทีเอฟจะซื้อขายได้ง่ายเมื่อเทียบกับ
ทองค�า แต่โกลด์อีทีเอฟก็เป็นแค่เพียง “ทองค�ากระดาษ” เท่านั้น 
ผู ้ลงทุนไม่สามารถแลกเปลี่ยนโกลด์อีทีเอฟเป็นทองค�าได้จริง  
ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในทองค�าโดยตรง ผู้ลงทุน
อาจรู้สึกมีความมั่นคงน้อยกว่า เพราะไม่ได้มีทองค�าอยู่ในมือจริง
 2. โกลด์อีทีเอฟจะมีค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใน
การบริหารกองทุน4 เนื่องจากผู้ถือโกลด์อีทีเอฟไม่ได้ผลตอบแทน
จากการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะขายหน่วยลงทุนออกไป ดังนั้น  
ผูบ้รหิารโกลด์อทีเีอฟ จงึต้องมกีารขายทองค�าทีก่องทนุถอืครองไว้
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อท�าก�าไร และหักค่าใช้จ่ายจากผลก�าไร
ที่ได้ ดังนั้น เมื่อเวลาผ่านไป โกลด์อีทีเอฟอาจจะมีมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิลดลง ถึงแม้ว่าราคาทองค�าจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยก็ตาม  
ดงันัน้ ก่อนการลงทนุ ผูล้งทนุควรพจิารณาค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
กองทุนแต่ละกองทุน เพื่อค�านวณผลตอบแทนสุทธิที่คาดหวังจาก
การลงทุนด้วย

 

4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน จะระบุไว้เป็นอัตราส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเรียกว่า Expense Ratio เช่น SPDR  
  Gold Shares มี Expense Ratio 0.4% เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่กองทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุน

ปัจจัยส่งเสริมการลงทุนในโกลด์อีทีเอฟ

จากปริมาณการถือครองทองค�าของโกลด์อีทีเอฟที่เพิ่ม
ขึ้นอย่างมากมาตั้งแต่ปี 2007 แสดงให้เห็นว่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
ได้รบัความสนใจจากผูล้งทนุมากขึน้ และเป็นไปตามแนวโนม้ของ
ตลาดทองค�า ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยที่ส่งเสริมการเติบโตของโกลด์
อีทีเอฟได้ดังนี้
 1. การป้องกันความเสี่ยงในภาวะเงินเฟ้อ ประเด็นดัง
กล่าวเป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญของทองค�า เนื่องจากทองค�านับเป็น
สนิทรพัย์ทีไ่ม่ด้อยค่าไปตามกาลเวลา เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเงนิ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง ดังนั้น คนจึงมัก
นิยมลงทุนในทองค�าเมื่อ “เงินกระดาษ” ด้อยค่าลง และเนื่องจาก
โกลด์อทีเีอฟมพีฤตกิรรมของราคาในทศิทางเดยีวกบัทองค�า จงึพบ
ว่าในภาวะที่ตลาดทองค�าเป็นที่นิยม โกลด์อีทีเอฟจึงเป็นที่สนใจ
ของนักลงทุนเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ในการบริหารพอร์ตลงทุน และ
ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ
 2. วิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่
ท�าให้ทองค�าซึง่ได้ชือ่ว่าเป็น Safe Haven เป็นทีต้่องการของตลาด 
ตั้งแต่วิกฤตซับไพร์มที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2007 ท�าให้ผู้ลงทุนมองหา
หลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย ดังนั้น ทองค�า และ
หลกัทรพัย์ที่อ้างอิงกบัทองค�าจงึเป็นอกีทางเลอืกในการลงทนุภาย
ใต้ภาวะความไม่แน่นอน
 3. สามารถซื้อขายได้ง่าย เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุน
ในทองค�าโดยตรง การซื้อขายโกลด์อีทีเอฟสามารถท�าได้ง่าย
เหมือนกับการซื้อขายหุ้น ผู้ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้ว 
สามารถส่งค�าสั่งซื้อขายโกลด์อีทีเอฟได้เลย (ถ้าในตลาดดังกล่าว
มีโกลด์อีทีเอฟขึ้นทะเบียนซื้อขายอยู่) ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเหมือน
การลงทุนในทองค�าโดยตรง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา และ
ค่าประกันภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ลงทุนที่เข้าใจเกี่ยวกับโกลด์ 
อีทีเอฟ จะทราบว่าหน่วยลงทุนอีทีเอฟจะมีมูลค่าสอดคล้องกับ
ราคาทองค�า ผู้ลงทุนจึงรู้สึกเสมือนกับลงทุนในทองค�า โดยที่ 
ไม่ต้องถือทองค�าโดยตรง นอกจากนี้แล้ว หน่วยลงทุนของโกลด์ 
อทีเีอฟกม็ขีนาดเลก็กว่าการลงทนุในตลาดทองค�าอกีด้วย ตวัอย่าง
เช่น SPDR Gold Shares ETF 1 หน่วยลงทุน มีมูลค่าประมาณ 1/10 
ทรอยเอานซ์ ซึ่งท�าให้ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในทองค�าได้
โดยผ่านโกลด์อีทีเอฟ
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ผลตอบแทนและความเสี่ยงของโกลด์อีทีเอฟ

ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของราคาปิดประจ�าวัน (อัตราผลตอบแทนรายวัน) ระหว่างทองค�าและโกลด์อีทีเอฟ 

PM Fix GLD IAU DGL GDX UGL

PM Fix 1.0000
(1.0000)

GLD 0.9957
(0.5761)

1.0000
(1.0000)

IAU 0.9957
(0.5764)

1.0000
(0.9989)

1.0000
(1.0000)

DGL 0.9944
(0.5681)

0.9994
(0.9928)

0.9994
(0.9930)

1.0000
(1.0000)

GDX 0.9364
(0.4389)

0.9406
(0.8536)

0.9407
(0.8486)

0.9343
(0.8391)

1.0000
(1.0000)

UGL 0.9879
(0.5689)

0.9939
(0.9967)

0.9939
(0.9972)

0.9963
(0.9923)

0.9136
(0.8492)

1.0000
(1.0000)

หมายเหตุ: ตัวเลขแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของราคาปิดประจ�าวัน ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของอัตรา
ผลตอบแทนรายวัน โดยใช้ข้อมูลราคาตั้งแต่วันที่เริ่มซื้อขายจนถึงปี 2009
ทีม่า: ข้อมลูราคาทองค�ามาจาก The London Bullion Market Association (http://www.lbma.org.uk/pages/?page_id=53&title=gold_
fixings) และข้อมูลราคาปิดโกลด์อีทีเอฟ จาก www.nasdaq.com

ในการเปรยีบเทยีบผลตอบแทนและความเสีย่งของโกลด์
อีทีเอฟนี้ จะเลือกตัวอย่างของโกลด์อีทีเอฟที่มีโครงสร้างต่างกัน 
และขึน้ทะเบยีนในตลาด NYSE Arca เพือ่ให้เหน็ความแตกต่างของ
ผลตอบแทนและความเสี่ยง เนื่องจากโกลด์อีทีเอฟเป็นหลักทรัพย์
ที่อ้างอิงกับทองค�า ดังนั้น ราคาของโกลด์อีทีเอฟจึงเคลื่อนไหวไป
ตามราคาทองค�าดังแสดงในตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของราคาปิดประจ�าวันของทองค�า (PM Fix) และโกลด์อีทีเอฟทุก
กองทุนมีค่ามากกว่า 90% และตามที่คาดไว้ว่าราคาโกลด์อีทีเอฟ

ที่หนุนหลังด้วยทองค�า (SPDR Gold Shares: GLD และ iShare 
COMEX Gold Trust: IAU) จะมีราคาสัมพันธ์กับทองค�ามากที่สุด 
ในขณะที่ Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) จะลงทุน
ในหุ้นเหมืองทองค�าทั่วโลก มีระดับความสัมพันธ์กับราคาทองค�า
ต�่าที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ราคาหุ้นของเหมืองทองค�า และ
อัตราผลตอบแทนมีปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงเฉพาะของธุรกิจเข้า
มาเกี่ยวข้องด้วย จึงมีความสัมพันธ์กับราคาทองค�าต�่ากว่าโกลด์ 
อีทีเอฟประเภทอื่น
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ตารางที่ 2 อัตราผลตอบแทนและความผันผวนของโกลด์อีทีเอฟและทองค�า  

PM Fix GLD IAU DGL GDX UGL

1 เดือน (Mean
(S.D.)
(CV)

2.53%
7.10%
2.81

2.41%
7.03%
2.92

2.59%
7.07%
2.73

2.16%
7.02%
3.25

2.12%
15.01%
7.08

7.24%
11.94%
1.65

3 เดือน (Mean)
 (S.D.)
(CV)

7.34%
11.49%
1.57

7.30%
11.10%
1.52

7.72%
11.14%
1.44

5.86%
11.10%
1.89

5.24%
23.25%
4.44

16.74%
16.66%
1.00

6 เดือน (Mean)
 (S.D.)
(CV)

12.81%
15.16%
1.18

15.05%
15.46%
1.03

15.60%
15.54%
1.00

11.25%
15.00%
1.33

8.05%
32.15%
3.99

34.09%
12.96%
0.38

1 ปี (Mean)
(S.D.)
(CV)

26.85%
15.59%
0.58

29.41%
15.74%
0.54

28.53%
15.61%
0.55

13.13%
10.69%
0.81

-1.88%
25.54%
-13.59

(-)*

(-)*

(-)*

ทีม่า: ข้อมลูราคาทองค�ามาจาก The London Bullion Market Association (http://www.lbma.org.uk/pages/?page_id=53&title=gold_
fixings) และข้อมูลราคาปิดโกลด์อีทีเอฟ จาก www.nasdaq.com
* ProShares Ultra Gold (UGL) เริ่มซื้อขายเมื่อเดือนธันวาคม 2008 

อตัราผลตอบแทนในตารางที ่2 ค�านวณจากค่าเฉลีย่ของ
อัตราผลตอบแทนตามช่วงเวลาที่ก�าหนด เช่น อัตราผลตอบแทน 
1 เดือน ค�านวณจาก (ราคา [t] - ราคา [t-30 วัน]) / ราคา  
[t-30 วัน] โดยค�านวณในช่วงเวลาปี 2007-2009 และน�าผลที่ได้
มาหาค่าเฉลี่ย จากค่าที่ค�านวณได้ในตารางที่ 2 พบว่าโกลด์อีที
เอฟที่หนุนหลังด้วยทองค�า ได้แก่ GLD และ IAU จะมีลักษณะของ
ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับทองค�ามากที่สุดตามที่ 
คาดไว้ โดย GLD ซึ่งเป็นโกลด์อีทีเอฟที่ใหญ่ที่สุด สามารถตาม
ราคาทองค�าได้ใกล้เคียงที่สุด อย่างไรก็ตาม ได้มีการตั้งข้อสังเกต
เกี่ยวกับ SPDR Gold Shares ซึ่งถือครองทองค�าที่หนุนหลังโกลด์ 
อีทีเอฟอยู่ถึง 780.23 ตัน ณ สิ้นปี 2008 มากกว่าทุนส�ารองทองค�า
ของธนาคารกลางญี่ปุ่นซึ่งถือครองทองค�า 765.2 ตัน ณ เวลา
เดียวกัน และมีทุนส�ารองทองค�ามากเป็นอันดับที่ 7 ของธนาคาร
กลางในโลก ดังนั้น การซื้อขายทองค�าของ SPDR Gold Shares ใน
แต่ละครั้งจึงมีผลกระทบต่อราคาทองค�าในตลาดโลก

ส�าหรับโกลด์อีทีเอฟประเภทอื่นที่ไม่ได้หนุนหลังด้วย
ทองค�า จะเห็นว่าการบริหารกองทุนประเภทนี้จะยากกว่ากองทุน
ประเภททีห่นนุหลงัด้วยทองค�า เนือ่งจากมปัีจจยัอืน่ทีม่ากระทบกบั
ราคา รวมถึงวิธีการลงทุนที่มีความซับซ้อนกว่าการซื้อขายทองค�า

โดยตรง ท�าให้การตดิตามราคาทองค�ามคีวามยากกว่า และจะเหน็
ได้จากค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน (Expense ratio) เหล่านี้จะ
สูงกว่าโกลด์อีทีเอฟที่หนุนหลังด้วยทองค�า

ส่วนโกลด์อีทีเอฟ ProShares Ultra Gold (UGL) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการบริหารกองทุนให้ได้ผลตอบแทนเป็นสองเท่า
ของผลตอบแทนจากทองค�านั้นจะมีวิธีการบริหารเฉพาะแบบซึ่ง
ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยมีเป้าหมายให้ได้ผลตอบแทนตามที่
ก�าหนดเมื่อเทียบกับ Benchmark ในหนึ่งวัน ดังนั้นการค�านวณ
อตัราผลตอบแทนเฉลีย่จงึอาจให้ค่าทีค่ลาดเคลือ่นไปจากเป้าหมาย
ของกองทุน ซึ่งรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนควร
ศึกษาให้เข้าใจก่อนการลงทุน

บทสรุป

ราคาทองค�าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2007 
ท�าให้โกลด์อีทีเอฟเป็นที่สนใจของนักลงทุน ด้วยเหตุผลที่ โกลด์
อีทีเอฟมีสภาพคล่อง สามารถซื้อขายได้ง่ายโดยผ่านกระดานซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นหลักทรัพย์ที่นักลงทุนรายย่อย
กส็ามารถลงทนุได้ด้วยเงนิลงทนุต�า่กว่าทองค�า แต่ราคาจะสะท้อน
ไปตามราคาทองค�า โกลด์อทีเีอฟจงึกลายเป็นหลกัทรพัย์ทีผู่ล้งทนุ
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 สามารถใช้ในการกระจายความเสี่ยง และบริหารพอร์ตลงทุนได้
คล้ายคลงึกบัทองค�า โดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจาก
อัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ ความไม่สงบทางการเมือง 
และวิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้นทั่วโลก ท�าให้ทองค�าเป็นที่ต้องการ
ของคนทัว่ไป โกลด์อทีเีอฟจงึเป็นอกีทางเลอืกของการลงทนุในยคุนี้

นอกจากข้อดีต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว โกลด์อีทีเอฟ
ยังเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ซับซ้อน (ยกเว้นบางกองทุนที่ไม่ได้ลงทุน
โดยตรงในทองค�า) เนื่องจากเป็นลักษณะของกองทุนที่มีทองค�า
หนุนหลัง ดังนั้น ราคาจึงเคลื่อนไหวตามราคาทองค�าในตลาด
โลก อย่างไรก็ตาม โกลด์อีทีเอฟไม่ได้มีโครงสร้างเหมือนกันทุก
กองทนุ ดงันัน้จงึควรศกึษานโยบายและโครงสร้างของโกลด์อทีเีอฟ
ที่ต้องการลงทุนก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้จะได้ประเมินความเสี่ยง และ
ผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม 
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