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Morningstar ยกระดบัการจดัอนัดบัเรตติง้แบบ Forward-Looking  

10 กรกฎาคม 2562 – Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN) ผูใ้หบ้รกิารบทวเิคราะหก์ารลงทนุระดับแนว

หนา้ไดป้ระกาศยกระดับระบบการจัดอนัดบักองทนุแบบมองไปขา้งหนา้ (forward-looking fund ratings) 

ส าหรับ Morningstar Analyst Rating™ ส าหรับกองทนุ และ Morningstar Quantitative Rating™ ส าหรับ

กองทนุ โดยการจัดอนัดบัทีย่กระดบัขึน้นีเ้กดิจากการปรับปรุงโครงสรา้งการวเิคราะห ์ และจะเริม่มผีลในวนัที ่

31 ตลุาคม 2562 

Analyst Rating เป็นระบบการจัดอนัดบัทีใ่ชค้วามเห็นของนักวเิคราะหแ์ละหลักการมองไปขา้งหนา้เป็น

เครือ่งมอืในการจัดอนัดบัโดยเรตติง้จะแสดงในรูปแบบ Gold, Silver, Bronze, Neutral และ Negative และ

แมว้า่รูปแบบของการจัดอนัดบัและการคน้หาขอ้มลูยังคงไมเ่ปลีย่นแปลง แต ่Morningstar จะเปลีย่นวธิกีาร

ทีนั่กวเิคราะหใ์ชใ้นการท างานและเพิม่หลกัเกณฑท์ีส่งูขึน้ส าหรับกองทนุทีจ่ะไดรั้บการจัดอันดบัเป็น Gold, 

Silver และ Bronze รวมทัง้ใหค้วามส าคัญในเรือ่งคา่ธรรมเนยีมของกองทนุมากขึน้ 

ทัง้นี ้ ระบบ Analyst Rating แบบใหมจ่ะมเีรตติง้ส าหรับแตล่ะประเภทหน่วยลงทนุ (share class) โดยน า

ความแตกตา่งในการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมกองทนุมาใชใ้นการวเิคราะหด์ว้ย นอกจากนี ้Morningstar จะท า

การปรับปรุงระบบ Quantitative Rating ซึง่เป็นระบบเสรมิทีใ่ชห้ลกัการมองไปขา้งหนา้เชน่เดยีวกนั โดยการ

น าระบบ machine learning มาใชก้บักองทนุทีไ่มม่เีรตติง้ ซึง่การปรับปรุงเหลา่นี้จะชว่ยใหร้ะบบ 

Quantitative Rating จัดอนัดับไดส้อดคลอ้งกบัระบบ Analyst Rating อยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

Jeffrey Ptak, Head of global manager research ที ่Morningstar กลา่ววา่ “การทีนั่กลงทนุน า Analyst 

Ratings และ Quantitative Ratings ไปใชใ้นการวเิคราะหถ์อืเป็นแรงผลักดนัใหเ้ราพัฒนาเรตติง้ใหม้ี

ประโยชนแ์ละมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และการยกระดับครัง้นีถ้อืเป็นการยกมาตรฐานการจัดอนัดับส าหรับ

กองทนุทีจ่ะไดรั้บเรตติง้ Gold, Silver หรอื Bronze อกีทัง้เรายังใหค้วามส าคัญกับคา่ธรรมเนียมกองทนุมาก

ขึน้ดว้ย” 

การปรับปรุงในครัง้นีป้ระกอบดว้ย 

• โครงสรา้งทีเ่ขา้ใจงา่ยขึน้ ปัจจบุนัโครงสรา้งการประเมนิใชอ้งคป์ระกอบ (หรอื “pillars”) 5 สว่น 

ไดแ้ก ่People, Process, Parent, Performance และ Price แตส่ าหรับโครงสรา้งตามรูปแบบใหม่

นีนั้กวเิคราะหจ์ะประเมนิโดยใช ้3 องคป์ระกอบคอื People, Process และ Parent ซึง่นักวเิคราะห์

จะประเมนิและประมาณการณ์วา่กลยทุธข์องกองทนุจะชว่ยสรา้งมลูคา่หรอืผลตอบแทนทีส่งูกวา่

ดชันชีีว้ดั (กอ่นหักคา่ธรรมเนยีม) ไดม้ากนอ้ยเพยีงใด โดย Performance และ Price จะไม่ไดอ้ยู่

ในองคป์ระกอบหลักเนือ่งจากนักวเิคราะหจ์ะประเมนิ Performance ร่วมกบัองคป์ระกอบอืน่และ

แสดงการวเิคราะหโ์ดยใช ้Price ในลกัษณะทีต่า่งจากเดมิ 

• เนน้เรือ่งคา่ธรรมเนยีมมากขึน้ ปัจจบุนัคา่ธรรมเนยีมสง่ผลกับ Price ในการประเมนิเรตติง้ แตก่าร

ประเมนิแบบใหมน่ีนั้กวเิคราะหจ์ะหักคา่ใชจ้่ายกองทนุจากผลตอบแทนสว่นเพิม่ทีป่ระมาณไวซ้ึง่
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เกดิจากการประเมนิดา้น People, Process และ Parent วธิกีารใหมน่ีจ้ะเป็นประโยชนใ์นการประเมนิ

ตน้ทนุเทยีบกบัผลตอบแทนกอ่นหักคา่ธรรมเนยีม ทัง้ยังเป็นการใหนั้กลงทนุตระหนักถงึมลูคา่ทีจ่ะ

ไดรั้บหากมกีารพจิารณาเรือ่งคา่ธรรมเนยีมซึง่ถอืเป็นสิง่ส าคญัอยา่งยิง่ การปรับเรตติง้ครัง้นี้ยังท า

ใหม้กีารประเมนิคา่ธรรมเนยีมควบคูไ่ปกบั 3 องคป์ระกอบเพือ่ใหส้ว่น Price มนี ้าหนักการประเมนิที่

เหมาะสม 

• ยกมาตรฐานส าหรบักองทุนทีบ่รหิารแบบเชงิรุก (Active) นักวเิคราะหจ์ะจ ากัดการใหเ้รตติง้

แบบ Medalist ไดแ้ก ่Gold, Silver, Bronze ส าหรับกองทนุทีบ่รหิารแบบเชงิรุกเฉพาะกองทนุทีม่ี

ผลการด าเนนิงานทีด่กีวา่ทัง้ดัชนอีา้งองิและคา่เฉลีย่ของกลุม่หลงัหักคา่ธรรมเนยีมและความเสีย่ง

แลว้ โดยตา่งจากเดมิทีจ่ะใหเ้รตติง้ดงักลา่วแกก่องทนุทีบ่รหิารเชงิรุกทีช่นะอนัใดอนัหนึง่ระหวา่ง

คา่เฉลีย่ของกลุม่หรอืดชันีอา้งองิ

• เพือ่ใหน้กัลงทุนมแีนวทางการลงทนุทีช่ดัเจนมากขึน้ นักวเิคราะหจ์ะใหเ้รตติง้แบบ Medalist

แกก่องทนุทีบ่รหิารแบบเชงิรุกในจ านวนทีน่อ้ยลงในกรณีทีผ่ลการวเิคราะหแ์สดงใหเ้ห็นวา่กองทนุ

ดงักลา่วมโีอกาสใหผ้ลตอบแทนสว่นเพิม่ไดน้อ้ยกวา่ ซึง่มผีลตอ่ความคาดหวงัในการบรรลุ

เป้าหมายของการลงทนุเชงิรุกและเชงิรับ

• เรตติง้ส าหรบัแตล่ะชนดิหนว่ยลงทุน ในปัจจบุนันักวเิคราะหจ์ะท าการประเมนิกองทนุโดยใช ้

ชนดิหน่วยลงทนุใด ๆ เป็นตัวแทนของกองทนุทีม่หีลายชนดิหน่วยลงทนุ (share class) แลว้ใหเ้ร

ตติง้กับชนดิหน่วยลงทนุทีเ่หลอื แตใ่นอนาคตนักวเิคราะหจ์ะประเมนิแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุโดยน า

ความแตกตา่งของคา่ธรรมเนยีมในแตล่ะ share class มาท าการวเิคราะหด์ว้ย ซึง่น่ันหมายความวา่

ชนดิหน่วยลงทนุทีร่วมคา่การใหค้ าแนะน าและคา่ธรรมเนยีมการขายอาจถูก downgrade

• ปรบัเปลีย่นการใหค้ะแนนแตล่ะ pillar ระดบัการใหค้ะแนนกบั People, Process และ Parent จะ

มกีารปรับปรุงใหด้ขี ึน้ จากปัจจบุนันักวเิคราะหใ์หค้ะแนนเป็น “positive”, “neutral” และ

“negative” จะกลายเป็น “high”, “above-average”, “average”, “below average” และ “low”

การปรับเรตติง้ในครัง้นีจ้ะเริม่มผีลตัง้แต ่31 ตลุาคม 2562  โดยส าหรับ Analyst Rating จะเริม่ใชว้ธิกีารใหม่

ตัง้แตว่นัดงักลา่วเป็นตน้ไปและจะทยอยอพัเดทกองทนุอืน่ทีเ่หลอืภายในระยะเวลา 12 เดอืน ในขณะที ่

Morningstar Quantitative Ratings จะมกีารอพัเดทเรตติง้ใหมท่ัง้หมด โดยสามารถดรูายละเอยีดวธิกีารให ้

เรตติง้ไดท้ีน่ี ่ และสามารถดกูารใหเ้รตติง้วธิปัีจจุบนัไดท้ี ่ Morningstar’s Signature Research & 

Methodology. 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการปรับเรตติง้สามารถดไูดท้ี ่Morningstar.com ในสว่นขอ้มลูเกีย่วกบัการจัด

อนัดบัเรตติง้กองทนุโดย Morningstar ในรูปแบบ infographic และวธิกีารใชง้านส าหรับนักลงทนุสามารดู

ไดท้ีน่ี่ 

Morningstar ยังคงประเมนิและพัฒนาระบบการใหเ้รตติง้กองทนุอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ตอบรับกบัความตอ้งการ

และสง่เสรมิความส าเร็จของนักลงทนุ โดยเมือ่เร็ว ๆ นีม้อรน์ิง่สตารไ์ดม้กีารเกริน่ถงึการปรับวธิกีารใหเ้รตติง้

ของ Morningstar Sustainability Rating ทีจ่ะเกดิขึน้เพือ่ใหนั้กลงทนุสามารถตดัสนิใจการลงทนุจากขอ้มลู

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งดา้น ESG โดยสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่Morningstar Blog 

สมาชกิแบบ Premium สามารถดขูอ้มลู Analyst Rating, Quantitative Rating และ Sustainability Rating 

ส าหรับกองทนุไดท้ี ่Morningstar.com ขอ้มลู Global Fund Reports รายงานการวจิัยทีแ่สดงขอ้มลูและการ

วเิคราะหส์ามารถดผูา่นชอ่งทาง Morningstar Direct℠ (ซึง่เป็นรูปแบบการวเิคราะหก์ารลงทนุส าหรับนัก

ลงทนุสถาบนั) และใน Morningstar Office℠ ซึง่เป็นโซลชูัน่การบรหิารพอรต์การลงทนุส าหรับผูใ้ห ้

ค าปรกึษา 

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/pdfs/Research/Morningstar_Analyst_Rating_for_Funds_Methodology_062019.pdf?
https://www-prd.morningstar.com/research/signature?cid=RED_RES0002&CustId=&CLogin=&CType=&CName=
https://www-prd.morningstar.com/research/signature?cid=RED_RES0002&CustId=&CLogin=&CType=&CName=
https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/2019/07/MRQ_Ratings_Infographic_070219.pdf
https://www.morningstar.com/blog/2019/07/01/esg-risk.html
https://www.morningstar.com/articles/935412/looking-forward-to-changes-to-our-forwardlooking-r.html
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Morningstar Analyst Rating™ ส าหรบักองทุน 

Morningstar Analyst Rating เปิดตวัเมือ่ปี 2554 ซึง่เป็นสว่นสรุปผลการวเิคราะหก์องทนุแบบมองไป

ขา้งหนา้  (forward-looking analysis) การใหเ้รตติง้ของ Analyst Rating เป็นไปในแบบเดยีวกนัทั่วโลก

โดยแบง่เป็น Gold ไปจนถงึ Negative ส าหรับ 3 ระดับแรกคอื Gold, Silver และ Bronze ซึง่แสดงถงึมมุมอง

ทีด่ขีองนักวเิคราะหท์ีม่ตีอ่กองทนุ โดยความแตกตา่งของทัง้ 3 ระดบัขึน้อยู่กบัระดบัความเชือ่มั่นวา่กองทนุ

จะสามารถ outperform ดชันอีา้งองิและกองทนุอืน่ในกลุม่ในระดบัความเสีย่งและชว่งระยะเวลาหนึง่ 

อยา่งไรก็ตาม Analyst Rating ไมไ่ดเ้ป็นการบอกถงึมมุมองทีม่ตีอ่ประเภททรัพยส์นิหรอืกองทนุอืน่แตเ่ป็น

การประเมนิกองทนุแตล่ะกองทนุภายใตบ้รบิทของวตัถุประสงค ์ดชันอีา้งองิ และกองทนุอืน่ทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ 

Morningstar Quantitative Rating™ ส าหรบักองทุน 

Morningstar พัฒนา Morningstar Quantitative Rating ขึน้มาในปี 2560 เพือ่เพิม่จ านวนกองทนุทีม่อรน์ิง่

สตารท์ าการวเิคราะห ์ซึง่เกดิจากการใชโ้มเดล machine-learning เลยีนแบบขัน้ตอนการวเิคราะห ์การใหเ้ร

ตติง้กองทนุในอดตีโดยนักวเิคราะห ์ และขอ้มูลทีนั่กวเิคราะหใ์ชใ้นการตดัสนิใจ จากนัน้จะใชโ้มเดล 

machine-learning กับกองทนุทีไ่ม่ไดรั้บการจัดอนัดบัโดยนักวเิคราะหแ์ละสรา้ง Quantitative Rating ซึง่

เป็นการเทยีบเคยีงกบัเรตติง้ทีจั่ดอนัดับโดยนักวเิคราะห ์การใชว้ธิกีารเชงิปรมิาณ (Quantitative approach) 

นีท้ าใหม้อรน์ิง่สตารส์ามารถจัดอนัดบักองทนุทัว่โลกไดม้ากกวา่เดมิถงึ 6 เทา่ 

เกีย่วกบั Morningstar, Inc. 

Morningstar, Inc. เป็นผูน้ าดา้นการวจัิยการลงทนุอสิระในอเมรกิาเหนอื ยโุรป ออสเตรเลยี และเอเชยี 

บรษัิทน าเสนอผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีห่ลากหลายเพือ่นักลงทนุรายยอ่ย ทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษัิทจัดการ 

ผูใ้หบ้รกิารและสนับสนุนแผนการเกษียณ และผูล้งทนุสถาบันใน Private Capital Market มอรน์ิง่สตาร์

ใหบ้รกิารขอ้มูลและการวจัิยเชงิลกึส าหรับการลงทนุหลายรูปแบบเชน่ Managed investment products หุน้

ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ Private Capital Market และขอ้มลูตลาดการลงทนุทัว่โลกแบบ Real-

time Morningstar ยังเสนอบรกิารดา้นการจัดการการลงทนุผ่านบรษัิทย่อยทีเ่ป็นผูใ้หค้ าแนะน าดา้นการ

ลงทนุโดยมสีนิทรัพยภ์ายใตก้ารจัดการและการใหค้ าแนะน ารวมมลูคา่ 2.10 แสนลา้นดอลลารส์หรัฐฯ ณ 

วนัที ่ 31 มนีาคม 2562 และบรษัิทมกีารท าธรุกจิอยูใ่น 27 ประเทศทัว่โลก สามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่

www.morningstar.com/company หรอืตดิตาม Morningstar ทาง Twitter @MorningstarInc 

Manager Research Group ของ Morningstar ประกอบดว้ยบรษัิทย่อย ของ Morningstar Inc. ซึง่รวมถงึ 

แตไ่มจ่ ากัดเพยีง Morningstar Research Services LLC. Analyst Rating มลีักษณะทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ความเห็นของนักวเิคราะหแ์ละไมค่วรเป็นปัจจัยเดยีวทีถ่กูน าไปใชใ้นการตัดสนิใจลงทนุ Analyst Rating 

เกดิจากพืน้ฐานการคาดการณ์ของ Manager Research Group เกีย่วกบัเหตกุารณ์ในอนาคต จงึอาจมคีวาม

เสีย่งและความไม่แน่นอนทีย่ังไมอ่าจทราบได ้ ซึง่อาจท าใหส้ ิง่ทีค่าดการณ์ไมเ่กดิขึน้หรอืตา่งจากที่

คาดการณ์อยา่งมนัียส าคญั Analyst Rating ไม่การันตหีรอืถอืวา่เป็นการประเมนิความน่าเชือ่ถอืกองทนุหรอื

ความน่าเชือ่ถอืของหลักทรัพยอ์า้งองิของกองทนุหรอื separately managed account การประชาสมัพันธน์ี้

มวีตัถปุระสงคเ์ป็นการแจง้เพือ่ทราบเทา่นัน้ การอา้งองิถงึหลักทรัพยห์รอืกลยทุธก์ารลงทนุของ separately 

managed account ในเอกสารนีไ้มค่วรถูกน าไปใชเ้พือ่การเสนอหรอืชกัชวนในการซือ้หรอืขายหลักทรัพย์

หรอืเพือ่การลงทนุในกลยุทธด์ังกลา่ว 
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