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ปัจจุบันนี้นักลงทุนในประเทศไทยมีความสนใจและตื่นตัวต่อการลงทุนมากขึ้นจึงได้มี
การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนและมองหาโอกาสในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งประเทศ
จีนก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะส าหรับนักลงทุนที่ก าลังมองหาโอกาสในการลงทุน เพราะ
ประเทศจีนมีการเติบโตของ GDP สูงที่สุดในโลกคือ 1.85% เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาที่ -
4.27% และจีนยังมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือที่เรียกว่า Market Cap ของ 
Shanghai Stock Exchange และ Shenzhen Stock Exchange เมื่อสิ้นปี 2562 มีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดจะอยู่ที่ 4.026 และ 2.504 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นอันดับที่ 5 
และ 9 ของโลก (World Federation of Exchanges. 2563) ดังนั้นการลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศจึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและก าลังเป็นที่ได้รับความ
นิยมสูง เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มช่องทางการลงทุนให้กว้างขึ้นแล้วยังช่วยให้กระจายความ
เสี่ยงไม่ให้การลงทุนไปกระจุกอยู่ที่บางประเทศหรือบางภูมิภาคได้อีกด้วย ซึ่งประเทศที่มีความ
น่าสนใจในการลงทุนในขณะน้ี คือ ประเทศจีนเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่มีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา ที่มีการเติบโตในทางเศรษฐกิจที่
สูงมาก ซึ่งเกิดจากการเติบโตในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบขนส่งสาธารณะ และด้านอื่น ๆ

ความส าคัญของหุ้นจีน
ตลาดหุ้นของจีนเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก และตลาดพันธบัตร

ของจีนยังใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ทั้งสองตลาดสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
อย่างกว้างขวาง ซึ่งเกิดขึ้นในเศรษฐกิจของจีนในช่วงไม่กี่ปี ซึ่งในปัจจุบัน กว่าร้อยละ 60 
ของการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจีนมาจากภาคเอกชน และร้อยละ 90 เป็น
งานใหม่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง โดยจะเห็นได้ว่าบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงก่อก าเนิดขึ้นใน
หลายภาคธุรกิจ รวมทั้งพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) กระบวนการผลิตขั้นสูง 
(advanced manufacturing) ยานพาหนะไฟฟ้า (electric vehicle) และปัญญาประดิษฐ์ 
(artificial intelligence) ในส่วนของธุรกิจเสื้อผ้ากีฬา สินค้าเพื่อการท่องเที่ยว และสินค้า
ฟุ่มเฟือยต่างก็เตรียมรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีฐานะม่ังคั่งเพิ่มขึ้น อีกทั้งการเติบโต
ของบริษัทที่ท าธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลที่จะลด
มลพิษและแสดงบทบาทเป็นผู้น าในระดับสากลในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ ดังนั้นการรวมหุ้นจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้าไปในดัชนี MSCI (Morgan Stanley 
Capital International) จึงเป็นพัฒนาการที่ส าคัญที่แสดงถึงการที่ประเทศจีนก าลังได้รับ
การยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของตลาดทุนโลก 

ความหมายการลงทุนและตลาดหุ้นจีน

การลงทุน คือ การน าเงินออมที่สะสมไว้มาสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าการออมใน
ปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในอนาคตซึ่งผู้ลงทุนเชื่อว่าเงินสดหรือผลตอบแทนจาก
ส่วนเพิ่มที่จะได้รับนั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่า กล่าวได้ว่าการลงทุนเป็นการออมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า
การออมปกติโดยที่ต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนในแต่
ละครั้งจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อที่จะ
ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ และเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนดังนั้น
เมื่อทราบถึงความหมายของการลงทุนแล้วก็ต้องรู้จักกับตลาดหุ้นจีนด้วยซึ่งตลาดหุ้นของ
ประเทศจีนนั้นจะมีสองแห่งที่เรียกว่า Shanghai Stock Exchange และ Shenzhen 
Stock Exchange ซึ่งตลาดหลักทรัพย์จะเป็นสถานที่ที่ผู้คนมักเข้ามาลงทุน เช่น เทรดเดอร์
(Trader) นักลงทุนโบรกเกอร์อื่น ๆ ที่สามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ได้ จึงมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น
จีน และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นจีนได้เพิ่มขึ้นมากจึงท าให้ตลาด
หุ้นทั้งสองอยู่ใน 8 อันดับแรกของโลก

ตลาดหุ้นจีน หลังวิกฤต Covid-19

เมื่อกล่าวถึงความน่าสนใจของประเทศจีนคือ เศรษฐกิจในภาพรวมที่ฟื้นตัวได้เร็ว
จากการควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยตัวเลข GDP ของจีนในไตรมาสแรก
หดตัวแรง 6.8% ในไตรมาสแรกของปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงมาตรการล็อกดาวน์อย่าง
เข้มงวด แต่ในไตรมาสที่ 2 GDP ของจีนพลิกกลับมาโต 3.2% ทันทีในไตรมาสที่ 2ของปี
เพราะ “เศรษฐกิจจีน” นั้นมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่สะท้อนให้เห็นภาพของการฟื้นตัวหลัง 
Covid-19 ได้แก่ ดัชนี Industrial Production ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อ
เทียบกับปีก่อน และเป็นการเพิ่มขึ้น 6 เดือนติดต่อกันหลังจากหดตัวใน 3 เดือนแรกของปี 
2563 สะท้อนให้เห็นถึงภาพการฟื้นตัวในภาคอุตสาหกรรมของจีนอย่างต่อเนื่องในเรื่อง
ดัชนี General Manufacturing PMI ในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นเป็น 53.6 เป็นตัวเลขที่
แข็งแกร่งที่สุดในรอบกว่า 10 ปี ในขณะที่เดือนกันยายนอยู่ที่ 53.0 สะท้อนให้เห็นว่า ภาค
การผลิตของจีนที่ถูกขับเคลื่อนจากความต้องการสินค้าของประชาชนในประเทศนั้นแสดง
ให้เห็นถึงภาพความแข็งแกร่งของ เศรษฐกิจจีน จากดัชนีชี้วัด 2 ตัวที่ถูกจัดว่าเป็น
เครื่องยนต์ส าคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อ ๆ ไปท่ามกลางความแน่นอนของ
เศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในภาวะถดถอยจากวิกฤต Covid-19 ยังส่งผลเชิงบวกต่อ “ตลาดหุ้น
จีน” 

โอกาสที่ดีในการลงทุนหุ้นจีน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปีที่ผ่านมาจีนถือเป็นประเทศที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับประเทศอื่นท าให้เศรษฐกิจของประเทศจีนฟื้นตัวกลับมาได้ใกล้เคียงระดับปกติ โดยกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าในป2ี564 เศรษฐกิจจีนจะเติบโต 8.1% ในขณะที่เศรษฐกิจโลกจะเติบโต 5.5%และจากปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีต่อเนื่องโดยจีนเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประเทศเดียวที่กลับมาฟื้นตัวใกล้เคียงระดับปกติ 
โดยเฉพาะการเติบโตที่มาจากภายในประเทศ ที่ประชากรมีฐานะและก าลังซื้อมหาศาลที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงรัฐบาลให้
ความส าคัญกับการเติบโตระยะยาว เน้นลงทุนและวิจัย พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี (นาวิน 
อินทรสมบัต.ิ 2564)

โอกาสที่ดีในการลงทุนหุ้นจีน

1. การสร้างรายได้ด้วยการเพิ่มมูลค่าเงิน 2. การลดความเสี่ยงเมื่อถึงภาวะเงินเฟ้อ
3.การสร้างหนทางสู่อิสรภาพทางการเงิน 4. การเพิ่มพูนความรู้รอบตัว
5. เกิดความเข้าใจและรู้จักธรรมชาติของธุรกิจมากขึ้น 6. ท าให้มองแนวโน้มของเศรษฐกิจในอนาคตออก
7. ได้รู้จักกลุ่มคนที่ชอบการลงทุนเหมือนกัน

10 กองทุนหุ้นจีน

ข้อเสียของการลงทุนในหุ้น

ข้อดีของการลงทุนในหุ้น

1. ให้ผลตอบแทนที่ดี 2. ดูแลจัดการง่า
3. มีความโปร่งใส

ราคาหุ้นผันผวน เนื่องจากราคาของหุ้นจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาซึ่ง เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได“้การขาดทุน” จึงอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายและ
สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหากนักลงทุนวิเคราะห์
ผิดพลาด 

บทสรุป

การลงทุนในหุ้นจีนนั้นคนไทยสามารถ
ลงทุนได้ เพราะคนไทยถือเป็นนักลงทุนต่างชาติ
ส าหรับตลาดหุ้นจีนแต่การเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้น
ประเทศจีนโดยตรงนั้นยังไม่สามมารถท าได้โดยตรง 
ดังนั้นจึงต้องมีกองทุนรวมที่เป็นตัวกลางที่จะเข้าไป
ลงทุนในหุ้นจีน จึงสามารถเข้าไปลงทุนหุ้นจีนได้ผ่าน
หุ้นที่อยู่ ใน 2 ดัชนีหลักก็  คือ A-Shareและ H-
Share โดยมี 2 ประเด็น ที่จะต้องศึกษาว่าเราควร
ลงทุนในหุ้นจีนตัวไหน ดังนี้
1. A-Share เป็นตลาดใหญ่ที่มีมูลค่าการซื้อขาย

หนาแน่น 
2. H-Share นั้นคัดเลือกแต่บริษัทที่มีคุณภาพ 

และมีมาตรฐานการบัญชี
แม้ว่าคนไทยยังไม่ค่อยให้ความสนใจในการ

ลงทุนในหุ้นจีนมากนัก แต่การลงทุนในหุ้นนั้นถือเป็น
โอกาสดีที่คนไทยจะสามารถเพิ่มผลตอบแทนในการ
ลงทุนในหุ้นจีนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ตามทันการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในอนาคต
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ประเภทหุ้นจีน

1. A-share หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและซื้อขายในจีน
2. H-share หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศจีนแต่ซื้อขายในฮ่องกง 
3. B-Share ดัชนีของหลักทรัพย์ที่ค านวณเหมือน A-Share แต่เปิดให้ซื้อขายส าหรับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจเข้าลงทุนใน

หลักทรัพย์ของ SSE และ SZSE 
4. Red-Chip ดัชนีหุ้นกลุ่มบริษัทจดทะเบียนของจีนแผ่นดินใหญ่ แต่จัดตั้งบริษัทอยู่นอกประเทศจีน และจดทะเบียนซื้อขายใน 

SEHK 
5. P-Chip ดัชนีหุ้นกลุ่มนี้มีแนวคิดเดียวกับ Red-Chip จัดตั้งบริษัทนอกประเทศจีนและ
จดทะเบียนซื้อขายใน SEHK

บทน า

การลงทุนในหุ้นจีน
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