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เอกสารแนบ 1:  Strategy Fact Sheet 
ช่ือกลยุทธ์:  Value Averaging E1VFVN3001 วนัท่ีปรบัปรุงข้อมูลกลยุทธ:์   10 มกราคม 2562 
รหสักลยุทธ:์  VA 003 หลกัทรพัยล์งทุนตามกลยุทธ:์  E1VFVN3001 
จ านวนเงินลงทุนขัน้ต า่ต่องวด (เดือน):  10,000 บาท และเพิม่ทวคีณูของ 10,000 บาท  
รายละเอียดกลยุทธก์ารลงทุน (Strategy Fact Sheet) 

 Value Averaging (VA) เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มกีารแบ่งจ านวนเงินลงทุนเท่าๆ กนัในแต่ละเดอืน โดยมีการควบคุมปรมิาณการซื้อหลกัทรพัย์เพื่อให้มูลค่าพอร์ตเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นแต่ละงวด ในกรณีที่ราคาหลกัทรพัย์มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้และส่งผลให้มูลค่าพอร์ตเพิม่สูงขึน้จนถงึเป้าหมายที่ก าหนดไวแ้ล้ว กลยุทธ์ Value Averaging (VA) จะไม่ซื้อ
หลกัทรพัยเ์พิม่ ซึง่จะส่งผลใหพ้อรต์มเีงนิสดคงเหลอืสะสมไว ้และสามารถน าไปซือ้หลกัทรพัยไ์ดใ้นภายหลงัเมื่อราคาปรบัตวัลดลง เพื่อเป็นการปรบัมลูค่าพอรต์การลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
โดยกลยุทธ ์Value Averaging (VA)  จะใชว้ธิกีารกระจายสดัส่วนเฉลีย่การซือ้ไปทุกวนัเพื่อชว่ยลดความกงัวลในเรื่องราคา ความผนัผวนและการจบัจงัหวะการซื้อหลกัทรพัย์ จงึ เหมาะกบัผูล้งทุน
ทีต่อ้งการสะสม หรอืออมเงนิลงทุนในรปูแบบหลกัทรพัย ์และตอ้งการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว อนึ่ง อาจมบีางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว ้เช่น 
ในกรณีทีเ่กดิวกิฤตทางเศรษฐกจิทีม่นียัส าคญัต่อการลงทุนในตลาด หรอืภาวะตลาดผนัผวนอย่างรุนแรง หรอืกรณีมเีหตุจ าเป็นและสมควรอื่น เป็นต้น 
 ทัง้นี้ การลงทุนตามกลยุทธน์ี้มใิชก่ารฝากเงนิและมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนอาจได้รบัก าไร หรอือาจมผีลขาดทุนเกดิขึน้ได้ นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตมิได้เป็นส่ิง
ยืนยนัถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

ผลการทดสอบย้อนหลงั (Back Testing Result)  
Period: 01/01/2016 – 31/12/2018 Initial Equity (Baht): 10,000 per month Total Investment (Baht):  360,000 Commissions: 0.30% Stock Universe: E1VFVN3001 

ข้อมูลแสดงต้นทุนเฉล่ียการลงทุนในแต่ละปี   
 

ข้อมูลแสดงต้นทุนเฉล่ียการลงทุนในแต่ละปีจนถึงปัจจบุนั 
 

ผลตอบแทนจากการซ้ือ E1VFVN3001 ด้วยวิธีการ Daily Value Averaging (VA 003) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- ผลตอบแทนทีม่ากทีส่ดุของ E1VFVN3001 ในแต่ละปี ค านวณจาก การซือ้ทีร่าคาปิดทีต่ ่าทีส่ดุของแต่ละปี 

เทยีบกบัราคาปิด ณ สิน้ปี   

- ผลตอบแทนทีน้่อยทีส่ดุของ E1VFVN3001 ในแต่ละปี ค านวณจาก การซือ้ทีร่าคาปิดทีส่งูทีส่ดุของแต่ละปี 

เทยีบกบัราคาปิด ณ สิน้ปี   

มูลค่าพอรต์การลงทุนและเงินลงทุนรายเดือนสะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลกัษณะเด่นของการลงทุน VA 003 

การซือ้โดยทัว่ไป ขึน้อยู่กบัมลูค่าพอรต์เป้าหมาย 

การซือ้ในชว่งขาลง มโีอกาสซือ้จ านวนมากกวา่ DCA ในชว่งขาลง  

(หากมเีงนิสดคงเหลอื) 

การซือ้ในชว่งขาขึน้ มโีอกาสไม่ซือ้หรอืซือ้ในจ านวนทีน้่อยลงในช่วงขาขึน้  

หากมลูค่าพอรต์ยงัไม่ถงึเป้าหมาย 

การใชเ้งนิลงทุน ขึน้อยู่กบัมลูค่าพอรต์เป้าหมาย 

หมายเหตุ:  
1. จ านวนเงนิลงทุนทีต่่างกนั อาจส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมคีวามแตกต่างจากผลการทดสอบยอ้นหลงั หรอืผลการด าเนินงานในอดตี ทัง้นี้ ผลการทดสอบยอ้นหลงัหรอืผลการ
ด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต 
2. ผูล้งทุนทีล่งทุนในกลยุทธน์ี้ สามารถใหบ้รษิทัยมืหลกัทรพัย์ตามเงือ่นไขและรายละเอยีดในสญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัย์และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามทีผู่ล้งทุนไดท้ าไวก้บับรษิทั 
3. E1VFVN3001 เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ตัง้แต่วนัที ่18 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงันัน้ ขอ้มลูในผลการทดสอบยอ้นหลงัก่อนวนัทีด่งักล่าว จงึเป็นขอ้มลูทีม่าจาก E1VFVN30 ซึง่เป็น 
ETF ทีเ่ขา้ลงทุนตลาดหลกัทรพัยโ์ฮจมินิห์ 
4. ขอ้มลู E1VFVN30 ทีน่ ามาใชใ้นผลการทดสอบยอ้นหลงั ดงึขอ้มลูราคามาจาก Bloomberg ในหน่วยสกุลเงนิไทยบาท      
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ค านิยามศพัท:์ 

ค าศพัท์ ความหมาย 

Average Capital Usage (%) อตัราการใชเ้งนิทุนเฉลีย่ต่อการลงทุนทัง้หมด )หน่วยเป็นรอ้ยละ(  

Average Gain (%) อตัราส่วนการก าไรเฉลีย่ต่อครัง้ของการท าก าไร )หน่วยเป็นรอ้ยละ(  

Average Gain Period  ระยะเวลาในการถอืครองหลกัทรพัย์ โดยเฉลี่ยของการท าก าไร 

Average Holding Period  ระยะเวลาในการถอืครองหลกัทรพัย์ โดยเฉลี่ยทัง้หมด 

Average Loss (%) อตัราส่วนการขาดทุนเฉลีย่ต่อครัง้ของการขาดทุน )หน่วยเป็นรอ้ยละ(  

Average Loss Period  ระยะเวลาในการถอืครองหลกัทรพัย์ โดยเฉลี่ยของการขาดทุน 

Average Profit (%) อตัราส่วนก าไรเฉลีย่จากการซือ้ขายทัง้หมด )หน่วยเป็นรอ้ยละ(  

Ending Equity สนิทรพัยก์ารลงทุน ณ วนัสิน้สุด 

Gain Round จ านวนครัง้ของการซือ้ขายทีม่กี าไร 

Historical VaR 95 CL (% daily) มลูค่าความเสีย่งทีส่ามารถชีถ้งึขนาดความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัยเ์พื่อใชว้ดัขนาดความเสยีหายหรอืการขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการลงทุน 

Holding Period (working days) ระยะเวลาในการถอืครองหลกัทรพัย์ (จ านวนวนั) 

Initial Equity สนิทรพัยก์ารลงทุน ณ วนัเริม่ต้น 

Loss Round  จ านวนครัง้ของการซือ้ขายทีข่าดทุน  

Maximum Drawdown (%) อตัราการการปรบัตวัลดลงของพอรต์ทีม่ากที่สุดในอดตี )หน่วยเป็นรอ้ยละ(  

Profit Factor  อตัราส่วนของผลรวมของจ านวนการท าก าไร เทยีบกบัผลรวมของจ านวนเงนิการซือ้ขายที่ขาดทุน 

Return on Equity (CAGR) อตัราเตบิโตเฉลีย่สะสมต่อปี )หน่วยเป็นรอ้ยละ(  

Reward to Risk Ratio  อตัราส่วน การก าไรเฉลีย่ต่อครัง้ของการท าก าไร เทยีบกบั การขาดทุนเฉลีย่ต่อครัง้ของการขาดทุน 

Sharpe Ratio อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนเกนิเทยีบกบัความเสีย่ง  

Volatility ค่าความผนัผวน 

Winning Chance (%) อตัราของโอกาสการท าก าไรจากจ านวนรอบการซือ้ขายทัง้หมด 

 

เอกสารฉบบันี้จดัท าขึน้บนพื้นฐานของขอ้มลูทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) มคีวามเหน็วา่น่าเชือ่ถอืและไดผ้า่นการพจิารณาอย่างรอบคอบในขณะทีจ่ดัท า แต่ทัง้นี้ อาจมี
การแกไ้ข ปรบัปรุง หรอืเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ บรษิทัมไิดร้บัประกนัถงึความถกูตอ้งหรอืความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มลู และมไิด้รบัประกนัราคาหรอืผลตอบแทน
จากการลงทุนใดๆ ทัง้สิ้น  

บริษัทได้จดัท าเอกสารฉบับนี้เพือ่ประโยชน์ในการใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการลงทุนของผู้ลงทุนเท่านัน้ มิได้มีวตัถุประสงค์เ พือ่ทีจ่ะชกัชวนหรือชี้น าการซื้อขายหลกัทรพัย์ใด
โดยเฉพาะหรอืเป็นการทัว่ไปแต่อย่างใด ผูล้งทุนพงึใชข้อ้มูลในเอกสารฉบบันี้ประกอบขอ้มูลและความเหน็อืน่ๆ รวมถงึวจิารณญาณของผูล้งทุ นเองในการตดัสนิใจลงทุนในแต่ละกรณี เอกสาร
ฉบบันี้ถอืเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั มใิหน้ าไปเผยแพร่ทางสือ่มวลชน หรอืโดยทางอืน่ใด ทัง้นี้ บรษิทัไม่ตอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืโดยอ้อม อนัเป็นผลจากการใชเ้นื้อหา
ในเอกสารฉบบันี้ การน าไปใชซ้ึง่ขอ้มลู การวเิคราะห ์และการคาดหมายทัง้หลายทีป่รากฎ โดยถอืเป็นการยอมรบัความเสีย่งของผูใ้ชข้อ้มลูแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 
 


