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Morningstar ยกระด ับการจ ัดอ ันด ับเรตติง้ แบบ Forward-Looking
10 กรกฎาคม 2562 – Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN) ผู ้ให ้บริการบทวิเคราะห์การลงทุนระดับแนว
หน ้าได ้ประกาศยกระดับระบบการจัดอันดับกองทุนแบบมองไปข ้างหน ้า (forward-looking fund ratings)
สาหรับ Morningstar Analyst Rating™ สาหรับกองทุน และ Morningstar Quantitative Rating™ สาหรับ
กองทุน โดยการจัดอันดับทีย
่ กระดับขึน
้ นีเ้ กิดจากการปรับปรุงโครงสร ้างการวิเคราะห์ และจะเริม
่ มีผลในวันที่
31 ตุลาคม 2562
Analyst Rating เป็ นระบบการจัดอันดับทีใ่ ช ้ความเห็นของนักวิเคราะห์และหลักการมองไปข ้างหน ้าเป็ น
เครือ
่ งมือในการจัดอันดับโดยเรตติง้ จะแสดงในรูปแบบ Gold, Silver, Bronze, Neutral และ Negative และ
แม ้ว่ารูปแบบของการจัดอันดับและการค ้นหาข ้อมูลยังคงไม่เปลีย
่ นแปลง แต่ Morningstar จะเปลีย
่ นวิธก
ี าร
ทีน
่ ักวิเคราะห์ใช ้ในการทางานและเพิม
่ หลักเกณฑ์ทส
ี่ งู ขึน
้ สาหรับกองทุนทีจ
่ ะได ้รับการจัดอันดับเป็ น Gold,
Silver และ Bronze รวมทัง้ ให ้ความสาคัญในเรือ
่ งค่าธรรมเนียมของกองทุนมากขึน
้
ทัง้ นี้ ระบบ Analyst Rating แบบใหม่จะมีเรตติง้ สาหรับแต่ละประเภทหน่วยลงทุน (share class) โดยนา
ความแตกต่างในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนมาใช ้ในการวิเคราะห์ด ้วย นอกจากนี้ Morningstar จะทา
การปรับปรุงระบบ Quantitative Rating ซึง่ เป็ นระบบเสริมทีใ่ ช ้หลักการมองไปข ้างหน ้าเช่นเดียวกัน โดยการ
นาระบบ machine learning มาใช ้กับกองทุนทีไ่ ม่มเี รตติง้
ซึง่ การปรับปรุงเหล่านี้จะช่วยให ้ระบบ
Quantitative Rating จัดอันดับได ้สอดคล ้องกับระบบ Analyst Rating อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน
้
Jeffrey Ptak, Head of global manager research ที่ Morningstar กล่าวว่า “การทีน
่ ั กลงทุนนา Analyst
Ratings และ Quantitative Ratings ไปใช ้ในการวิเคราะห์ถอ
ื เป็ นแรงผลักดันให ้เราพัฒนาเรตติง้ ให ้มี
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึน
้
และการยกระดับครัง้ นีถ
้ อ
ื เป็ นการยกมาตรฐานการจัดอันดับสาหรับ
กองทุนทีจ
่ ะได ้รับเรตติง้ Gold, Silver หรือ Bronze อีกทัง้ เรายังให ้ความสาคัญกับค่าธรรมเนียมกองทุนมาก
ขึน
้ ด ้วย”
การปรับปรุงในครัง้ นีป
้ ระกอบด ้วย
•

•
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้ ปั จจุบน
โครงสร้างทีเ่ ข้าใจง่ายขึน
ั โครงสร ้างการประเมินใช ้องค์ประกอบ (หรือ “pillars”) 5 ส่วน
ได ้แก่ People, Process, Parent, Performance และ Price แต่สาหรับโครงสร ้างตามรูปแบบใหม่
นีน
้ ักวิเคราะห์จะประเมินโดยใช ้ 3 องค์ประกอบคือ People, Process และ Parent ซึง่ นั กวิเคราะห์
จะประเมินและประมาณการณ์วา่ กลยุทธ์ของกองทุนจะช่วยสร ้างมูลค่าหรือผลตอบแทนทีส
่ งู กว่า
ดัชนีชวี้ ด
ั (ก่อนหักค่าธรรมเนียม) ได ้มากน ้อยเพียงใด โดย Performance และ Price จะไม่ได ้อยู่
ในองค์ประกอบหลักเนือ
่ งจากนั กวิเคราะห์จะประเมิน Performance ร่วมกับองค์ประกอบอืน
่ และ
แสดงการวิเคราะห์โดยใช ้ Price ในลักษณะทีต
่ า่ งจากเดิม
้ ปั จจุบน
เน้นเรือ
่ งค่าธรรมเนียมมากขึน
ั ค่าธรรมเนียมส่งผลกับ Price ในการประเมินเรตติง้ แต่การ
ประเมินแบบใหม่นน
ี้ ักวิเคราะห์จะหักค่าใช ้จ่ายกองทุนจากผลตอบแทนส่วนเพิม
่ ทีป
่ ระมาณไว ้ซึง่

•

•

•

•

เกิดจากการประเมินด ้าน People, Process และ Parent วิธก
ี ารใหม่นจ
ี้ ะเป็ นประโยชน์ในการประเมิน
ต ้นทุนเทียบกับผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียม ทัง้ ยังเป็ นการให ้นักลงทุนตระหนักถึงมูลค่าทีจ
่ ะ
ได ้รับหากมีการพิจารณาเรือ
่ งค่าธรรมเนียมซึง่ ถือเป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิง่
การปรับเรตติง้ ครัง้ นี้ยังทา
ให ้มีการประเมินค่าธรรมเนียมควบคูไ่ ปกับ 3 องค์ประกอบเพือ
่ ให ้ส่วน Price มีน้ าหนั กการประเมินที่
เหมาะสม
ยกมาตรฐานสาหร ับกองทุนทีบ
่ ริหารแบบเชิงรุก (Active) นั กวิเคราะห์จะจากัดการให ้เรตติง้
แบบ Medalist ได ้แก่ Gold, Silver, Bronze สาหรับกองทุนทีบ
่ ริหารแบบเชิงรุกเฉพาะกองทุนทีม
่ ี
่ ง
ผลการดาเนินงานทีด
่ ก
ี ว่าทัง้ ดัชนีอ ้างอิงและค่าเฉลีย
่ ของกลุม
่ หลังหักค่าธรรมเนียมและความเสีย
แล ้ว โดยต่างจากเดิมทีจ
่ ะให ้เรตติง้ ดังกล่าวแก่กองทุนทีบ
่ ริหารเชิงรุกทีช
่ นะอันใดอันหนึง่ ระหว่าง
ค่าเฉลีย
่ ของกลุม
่ หรือดัชนีอ ้างอิง
ั
้ นั กวิเคราะห์จะให ้เรตติง้ แบบ Medalist
เพือ
่ ให้น ักลงทุนมีแนวทางการลงทุนทีช
่ ดเจนมากขึ
น
แก่กองทุนทีบ
่ ริหารแบบเชิงรุกในจานวนทีน
่ ้อยลงในกรณีทผ
ี่ ลการวิเคราะห์แสดงให ้เห็นว่ากองทุน
ดังกล่าวมีโอกาสให ้ผลตอบแทนส่วนเพิม
่ ได ้น ้อยกว่า
ซึง่ มีผลต่อความคาดหวังในการบรรลุ
เป้ าหมายของการลงทุนเชิงรุกและเชิงรับ
เรตติง้ สาหร ับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในปั จจุบน
ั นั กวิเคราะห์จะทาการประเมินกองทุนโดยใช ้
ชนิดหน่วยลงทุนใด ๆ เป็ นตัวแทนของกองทุนทีม
่ ห
ี ลายชนิดหน่วยลงทุน (share class) แล ้วให ้เร
ตติง้ กับชนิดหน่วยลงทุนทีเ่ หลือ แต่ในอนาคตนักวิเ คราะห์จะประเมินแต่ละชนิดหน่วยลงทุนโดยนา
ความแตกต่างของค่าธรรมเนียมในแต่ละ share class มาทาการวิเคราะห์ด ้วย ซึง่ นั่นหมายความว่า
ชนิดหน่วยลงทุนทีร่ วมค่าการให ้คาแนะนาและค่าธรรมเนียมการขายอาจถูก downgrade
ปร ับเปลีย
่ นการให้คะแนนแต่ละ pillar ระดับการให ้คะแนนกับ People, Process และ Parent จะ
มีการปรับปรุงให ้ดีขน
ึ้
จากปั จจุบน
ั นั กวิเคราะห์ให ้คะแนนเป็ น “positive”, “neutral” และ
“negative” จะกลายเป็ น “high”, “above-average”, “average”, “below average” และ “low”

การปรับเรตติง้ ในครัง้ นีจ
้ ะเริม
่ มีผลตัง้ แต่ 31 ตุลาคม 2562 โดยสาหรับ Analyst Rating จะเริม
่ ใช ้วิธก
ี ารใหม่
ตัง้ แต่วน
ั ดังกล่าวเป็ นต ้นไปและจะทยอยอัพเดทกองทุนอืน
่ ทีเ่ หลือภายในระยะเวลา 12 เดือน ในขณะที่
Morningstar Quantitative Ratings จะมีการอัพเดทเรตติง้ ใหม่ทงั ้ หมด โดยสามารถดูรายละเอียดวิธก
ี ารให ้
เรตติง้ ได ้ทีน
่ ี่ และสามารถดูการให ้เรตติง้ วิธป
ี ั จจุบน
ั ได ้ที่ Morningstar’s Signature Research &
Methodology.
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการปรับเรตติง้ สามารถดูได ้ที่ Morningstar.com ในส่วนข ้อมูลเกีย
่ วกับการจัด
อันดับเรตติง้ กองทุนโดย Morningstar ในรูปแบบ infographic และวิธก
ี ารใช ้งานสาหรับนั กลงทุนสามารดู
ได ้ทีน
่ ี่
Morningstar ยังคงประเมินและพัฒนาระบบการให ้เรตติง้ กองทุนอย่างต่อเนือ
่ งเพือ
่ ตอบรับกับความต ้องการ
และส่งเสริมความสาเร็จของนั กลงทุน โดยเมือ
่ เร็ว ๆ นีม
้ อร์นงิ่ สตาร์ได ้มีการเกริน
่ ถึงการปรับวิธก
ี ารให ้เรตติง้
ของ Morningstar Sustainability Rating ทีจ
่ ะเกิดขึน
้ เพือ
่ ให ้นักลงทุนสามารถตัดสินใจการลงทุนจากข ้อมูล
่ งด ้าน ESG โดยสามารถดูรายละเอียดเพิม
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความเสีย
่ เติมได ้ที่ Morningstar Blog
สมาชิกแบบ Premium สามารถดูข ้อมูล Analyst Rating, Quantitative Rating และ Sustainability Rating
สาหรับกองทุนได ้ที่ Morningstar.com ข ้อมูล Global Fund Reports รายงานการวิจัยทีแ
่ สดงข ้อมูลและการ
วิเคราะห์สามารถดูผา่ นช่องทาง Morningstar Direct℠ (ซึง่ เป็ นรูปแบบการวิเคราะห์การลงทุนสาหรับนั ก
ั่ การบริหารพอร์ตการลงทุนสาหรับผู ้ให ้
ลงทุนสถาบัน) และใน Morningstar Office℠ ซึง่ เป็ นโซลูชน
คาปรึกษา
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Morningstar Analyst Rating™ สาหร ับกองทุน
Morningstar Analyst Rating เปิ ดตัวเมือ
่ ปี 2554 ซึง่ เป็ นส่วนสรุปผลการวิเคราะห์กองทุนแบบมองไป
ข ้างหน ้า (forward-looking analysis) การให ้เรตติง้ ของ Analyst Rating เป็ นไปในแบบเดียวกันทั่วโลก
โดยแบ่งเป็ น Gold ไปจนถึง Negative สาหรับ 3 ระดับแรกคือ Gold, Silver และ Bronze ซึง่ แสดงถึงมุมมอง
่ มั่นว่ากองทุน
ทีด
่ ข
ี องนักวิเคราะห์ทม
ี่ ต
ี อ
่ กองทุน โดยความแตกต่างของทัง้ 3 ระดับขึน
้ อยู่กบ
ั ระดับความเชือ
่ งและช่วงระยะเวลาหนึง่
จะสามารถ
outperform
ดัชนีอ ้างอิงและกองทุนอืน
่ ในกลุม
่ ในระดับความเสีย
ิ หรือกองทุนอืน
อย่างไรก็ตาม Analyst Rating ไม่ได ้เป็ นการบอกถึงมุมมองทีม
่ ต
ี อ
่ ประเภททรัพย์สน
่ แต่เป็ น
การประเมินกองทุนแต่ละกองทุนภายใต ้บริบทของวัตถุประสงค์ ดัชนีอ ้างอิง และกองทุนอืน
่ ทีใ่ ช ้เปรียบเทียบ
Morningstar Quantitative Rating™ สาหร ับกองทุน
Morningstar พัฒนา Morningstar Quantitative Rating ขึน
้ มาในปี 2560 เพือ
่ เพิม
่ จานวนกองทุนทีม
่ อร์นงิ่
สตาร์ทาการวิเคราะห์ ซึง่ เกิดจากการใช ้โมเดล machine-learning เลียนแบบขัน
้ ตอนการวิเคราะห์ การให ้เร
ตติง้ กองทุนในอดีตโดยนั กวิเคราะห์
และข ้อมูลทีน
่ ั กวิเคราะห์ใช ้ในการตัดสินใจ
จากนัน
้ จะใช ้โมเดล
machine-learning กับกองทุนทีไ่ ม่ได ้รับการจัดอันดับโดยนั กวิเคราะห์และสร ้าง Quantitative Rating ซึง่
เป็ นการเทียบเคียงกับเรตติง้ ทีจ
่ ัดอันดับโดยนักวิเคราะห์ การใช ้วิธก
ี ารเชิงปริมาณ (Quantitative approach)
นีท
้ าให ้มอร์นงิ่ สตาร์สามารถจัดอันดับกองทุนทัว่ โลกได ้มากกว่าเดิมถึง 6 เท่า
เกีย
่ วก ับ Morningstar, Inc.
Morningstar, Inc. เป็ นผู ้นาด ้านการวิจัยการลงทุนอิสระในอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย
บริษัทนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีห
่ ลากหลายเพือ
่ นักลงทุนรายย่อย ทีป
่ รึกษาทางการเงิน บริษัทจัดการ
ผู ้ให ้บริการและสนั บสนุนแผนการเกษี ยณ และผู ้ลงทุนสถาบันใน Private Capital Market มอร์นงิ่ สตาร์
ให ้บริการข ้อมูลและการวิจัยเชิงลึกสาหรับการลงทุนหลายรูปแบบเช่น Managed investment products หุ ้น
ทีจ
่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Private Capital Market และข ้อมูลตลาดการลงทุนทัว่ โลกแบบ Realtime Morningstar ยังเสนอบริการด ้านการจัดการการลงทุนผ่านบริษัทย่อยทีเ่ ป็ นผู ้ให ้คาแนะนาด ้านการ
ิ ทรัพย์ภายใต ้การจัดการและการให ้คาแนะนารวมมูลค่า 2.10 แสนล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ
ลงทุนโดยมีสน
วันที่ 31 มีนาคม 2562 และบริษัทมีการทาธุรกิจอยูใ่ น 27 ประเทศทัว่ โลก สามารถดูข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่
www.morningstar.com/company หรือติดตาม Morningstar ทาง Twitter @MorningstarInc
Manager Research Group ของ Morningstar ประกอบด ้วยบริษัทย่อย ของ Morningstar Inc. ซึง่ รวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียง Morningstar Research Services LLC. Analyst Rating มีลักษณะทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
ความเห็นของนั กวิเคราะห์และไม่ควรเป็ นปั จจัยเดียวทีถ
่ ก
ู นาไปใช ้ในการตัดสินใจลงทุน Analyst Rating
เกิดจากพืน
้ ฐานการคาดการณ์ของ Manager Research Group เกีย
่ วกับเหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจมีความ
่ งและความไม่แน่นอนทีย
เสีย
่ ังไม่อาจทราบได ้
ซึง่ อาจทาให ้สิง่ ทีค
่ าดการณ์ไม่เกิดขึน
้ หรือต่างจากที่
่ ถือกองทุนหรือ
คาดการณ์อย่างมีนัยสาคัญ Analyst Rating ไม่การันตีหรือถือว่าเป็ นการประเมินความน่าเชือ
่ ถือของหลักทรัพย์อ ้างอิงของกองทุนหรือ separately managed account การประชาสัมพันธ์นี้
ความน่าเชือ
มีวต
ั ถุประสงค์เป็ นการแจ ้งเพือ
่ ทราบเท่านัน
้ การอ ้างอิงถึงหลักทรัพย์หรือกลยุทธ์การลงทุนของ separately
้ หรือขายหลักทรัพย์
managed account ในเอกสารนีไ้ ม่ควรถูกนาไปใช ้เพือ
่ การเสนอหรือชักชวนในการซือ
หรือเพือ
่ การลงทุนในกลยุทธ์ดังกล่าว
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