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บทน�ำ

(Introduction)

1. การเทรด – พรมแดนสุดท้าย
คุณสามารถทีจ่ ะมีอสิ ระ คุณสามารถทีจ่ ะใช้ชวี ติ และท�ำงานทีไ่ หนก็ได้
ในโลกนี้ คุณสามารถหลุดพ้นจากหน้าทีก่ ารงานประจ�ำและไม่จำ� เป็นต้องตอบ
ค�ำถามใครทั้งนั้น
นี่คือชีวิตของเทรดเดอร์ที่ประสบความส�ำเร็จ
หลายคนปรารถนาสิง่ นีแ้ ต่นอ้ ยคนนักทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จ มือสมัคร
เล่นมองไปทีห่ น้าจอซือ้ ขายและเห็นเงินหลายล้านดอลลาร์เปล่งประกายอยูต่ อ่
หน้าของเขา เขาเอือ้ มมือออกไปเพือ่ ไขว่คว้าเงินเหล่านัน้ แล้วก็ขาดทุน เขาเอือ้ ม
มือออกไปอีกครัง้ แล้วก็ยงิ่ ขาดทุนมากขึน้ ไปอีก เทรดเดอร์ขาดทุนเพราะว่ามัน
เป็นเกมทีย่ าก หรือเพราะการขาดความรู้ หรือจากการไม่มวี นิ ยั ถ้าหากหนึง่ ใน
สิง่ เหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งทีส่ ร้างปัญหาให้กบั คุณแล้วหล่ะก็ ผมเขียนหนังสือเล่มนีเ้ พือ่
คุณ
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ผมเริ่มเข้ามาเทรดได้อย่างไร
ในฤดูร้อนของปี 1976 ผมขับรถจากนิวยอร์กไปยังแคลิฟอร์เนีย ผม
น�ำหนังสือเกี่ยวกับจิตเวชสองสามเล่ม (ในตอนนั้นผมเป็นแพทย์ฝึกหัดปีหนึ่ง
ในสาขาจิตเวช) หนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่ม และหนังสือชื่อ How to Buy
Stocks ของเอนเจลมาในเจ้ารถดอดจ์คนั เก่าของผมด้วย ผมไม่รเู้ ลยว่าหนังสือ
สภาพยับเยินที่ผมยืมมาจากเพื่อนที่เป็นทนายความคนหนึ่งของผมเล่มนี้จะ
เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของผมในวันข้างหน้า อนึ่ง เพื่อนของผมคนนี้เป็นคนที่
ประสบความล้มเหลวในการลงทุนมาโดยตลอด การลงทุนใดทีเ่ ขาเข้าไปยุง่ เกีย่ ว
จะต้องด�ำดิ่งจมน�้ำไปทุกครั้ง แต่นั่นเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องในที่นี้
ผมตะลุยอ่านหนังสือของเอนเจลในที่ตั้งแคมป์ทั่วทั้งอเมริกาและอ่าน
มันจบบนชายหาดด้านแปซิฟิกในเมือง ลา จอลลา ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้อะไร
เกี่ยวกับตลาดหุ้นมาก่อนเลย และไอเดียในการหาเงินด้วยการใช้ความคิดนั้น
จับใจผมเข้าเต็มๆ
ผมเติบโตขึน้ มาในสหภาพโซเวียตในช่วงเวลาทีม่ นั เป็น “จักรวรรดิแห่ง
ความชัว่ ร้าย” ตามค�ำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนหนึง่ ผมเกลียดชัง
ระบบของโซเวียตและอยากที่จะหนีออกไป แต่การอพยพเป็นสิ่งที่ท�ำไม่ได้
ในตอนนั้น ผมเข้ามหาวิทยาลัยเมื่ออายุ 16 ปี และจบจากโรงเรียนแพทย์เมื่อ
อายุ 22 หลังจากนั้นก็เรียนจนจบหลักสูตรแพทย์ฝึกหัดเฉพาะทางและได้งาน
เป็นแพทย์ประจ�ำเรือ ในตอนนัน้ เอง ผมมองเห็นโอกาสทีจ่ ะหนีไปสูอ่ สิ ระได้แล้ว
ผมลงจากเรือของโซเวียตที่เมืองอาบิจาน ประเทศไอวอรี่โคสต์
ผมวิ่งไปยังสถานทูตสหรัฐผ่านถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นของเมืองท่าใน
แอฟริกาโดยมีอดีตเพือ่ นร่วมเรือของผมไล่ตามมา สถานทูตสหรัฐส่งผมไปซ่อน
ทีเ่ ซฟเฮาส์และจากนัน้ ก็สง่ ขึน้ เครือ่ งบินมานิวยอร์ก ผมมาถึงสนามบินเคนเนดี้
ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 1974 ผมมาจากแอฟริกาโดยมีเงินในกระเป๋าเพียง 25
ดอลลาร์ ผมพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยแต่ไม่รู้จักใครเลยในประเทศนี้
ผมไม่รเู้ ลยว่าหุน้ พันธบัตร ฟิวเจอร์ หรือออปชัน่ คืออะไร และในบางครัง้
9
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ผมก็จะรู้สึกอึดอัดกับการเพียงแค่มองธนบัตรอเมริกาในกระเป๋าเงินของผม
ในประเทศเก่าของผมนั้นการมีธนบัตรพวกนี้สามารถส่งผมไปใช้เวลาสามปี
ในไซบีเรียได้เลย
การอ่านหนังสือ How to Buy Stocks ได้เปิดโลกใบใหม่ทงั้ ใบให้กบั ผม
เมือ่ ผมกลับมาถึงนิวยอร์ก ผมก็ซอื้ หุน้ ตัวแรกของผมซึง่ ก็คอื KinderCare จาก
นัน้ สิง่ ทีแ่ ย่มากๆ ก็เกิดขึน้ ผมท�ำเงินได้จากการเทรดแรกของผม แล้วจากนัน้ ก็
ท�ำได้อีกในการเทรดครั้งที่สองซึ่งท�ำให้ผมเกิดความเชื่อผิดๆ ว่าการท�ำเงินใน
ตลาดนั้นเป็นเรื่องง่ายๆ ผมต้องใช้เวลาไปถึงสองปีถึงจะก�ำจัดความเชื่อแบบ
นั้นออกไปได้
อาชีพแพทย์ของผมนั้นก้าวหน้าไปในอีกเส้นทางหนึ่ง ผมจบแพทย์
ฝึกหัดในสาขาจิตเวชจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยใหญ่แห่งหนึ่ง ศึกษา
ต่อที่สถาบันการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาแห่งนิวยอร์ก และเป็นบรรณาธิการให้
กับหนังสือพิมพ์ดา้ นจิตเวชรายใหญ่ทสี่ ดุ ในอเมริกา ผมยังมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพอยู่จนถึงในปัจจุบัน แต่การท�ำงานในฐานะแพทย์ของผมในทุกวันนี้จะ
เป็นแค่หนึ่งหรือสองชั่วโมงต่อเดือนเป็นอย่างมากเท่านั้น ผมเป็นเทรดเดอร์ที่
งานยุ่ง รักการเดินทาง และท�ำการสอนบ้างในบางครั้ง
การเรียนรู้วิธีในการเทรดนั้นเป็นการเดินทางที่ยาวนานมีทั้งขึ้นสูงและ
ตกต�่ำ มีทั้งการก้าวไปข้างหน้าและวนเป็นวงอยู่ที่เดิม ผมต้องเจอกับความ
หงุดหงิดอย่างมากซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีกจากการเทรดจนบัญชีเสียหายย่อยยับ ในแต่ละ
ครั้งที่เป็นอย่างนั้นผมจะกลับไปท�ำงานในโรงพยาบาล รวบรวมทุนใหม่ อ่าน
คิด และท�ำการทดลองให้มากขึ้น และจากนั้นก็กลับมาเริ่มเทรดอีกครั้ง
การเทรดของผมค่อยๆ ดีขึ้นมาอย่างช้าๆ แต่จุดเปลี่ยนมาถึงในตอน
ทีผ่ มตระหนักได้วา่ กุญแจส�ำคัญสูช่ ยั ชนะนัน้ อยูภ่ ายในหัวของผมไม่ใช่ภายใน
คอมพิวเตอร์ วิชาจิตเวชมอบการรับรูใ้ นเรือ่ งการเทรดให้กบั ผมซึง่ ผมจะน�ำมัน
มาแบ่งปันให้กับคุณ
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คุณต้องการที่จะประสบความส�ำเร็จจริงๆ หรือเปล่า
หลายปีมานี้ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งซึ่งมีภรรยาที่อ้วนมาก เธอเป็นคนที่
ชอบแต่งตัวสวยๆ และเธอก็พยายามลดน�้ำหนักมานานตั้งแต่ผมเริ่มรู้จักเธอ
เธอพูดว่าเธออยากจะลดน�ำ้ หนักและเธอก็ไม่กนิ เค้กหรือมันฝรัง่ ต่อหน้าคนอืน่ ๆ
แต่เมือ่ ผมเข้าไปในครัวของเธอ ผมก็เห็นเธอก�ำลังเขมือบอาหารพวกนัน้ อยูด่ ว้ ย
ส้อมคันโต เธอพูดว่าเธออยากจะมีรปู ร่างทีด่ ี แต่ถงึ อย่างนัน้ เธอก็ยงั คงอ้วนอยู่
ส�ำหรับเธอแล้วความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจากการได้กินนั้นเหนือกว่า
ความสุขที่ยั่งยืนจากการมีสุขภาพที่ดีขึ้น หากเธอลดน�้ำหนักได้ ภรรยาของ
เพื่อนผมคนนี้ท�ำให้ผมนึกถึงเทรดเดอร์จ�ำนวนมากที่ชอบพูดว่าพวกเขาอยาก
จะประสบความส�ำเร็จแต่ก็ยังท�ำการเทรดอย่างหุนหันพลันแล่นซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับความน่าตื่นเต้นในระยะเวลาสั้นๆ ของการพนัน
ในตลาด
ผู้คนมักจะชอบหลอกตัวเอง การโกหกคนอื่นเป็นเรื่องที่แย่ แต่การ
โกหกตัวคุณเองนั้นถือได้ว่าเป็นความสิ้นหวัง ร้านหนังสือเต็มไปด้วยหนังสือ
ดีๆ เกี่ยวกับการควบคุมน�้ำหนัก แต่โลกนี้ก็ยังเต็มไปด้วยผู้คนที่มีน�้ำหนักเกิน
อยู่ดี
หนังสือเล่มนี้จะสอนคุณถึงวิธีในการวิเคราะห์และการเทรดในตลาด
การควบคุมความเสี่ยง และการจัดการกับจิตใจของตัวคุณเอง ผมสามารถ
มอบความรู้ให้กับคุณได้ ขอเพียงแค่คุณมีแรงกระตุ้นที่มากพอ
และขอให้จำ� สิง่ นีเ้ อาไว้ นักกีฬาทีอ่ ยากจะสนุกกับกีฬาทีม่ คี วามเสีย่ งจะ
ต้องท�ำตามกฎเพื่อรักษาความปลอดภัย เมื่อคุณลดความเสี่ยงลงมาคุณก็จะ
รู้สึกถึงการประสบความส�ำเร็จและการควบคุมได้มากขึ้น มันเป็นเช่นเดียวกัน
ในการเทรด
คุณจะสามารถประสบความส�ำเร็จในการเทรดได้ก็ต่อเมื่อคุณจัดการ
มันในแบบของเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้สติปญ
ั ญาอย่างจริงจัง การเทรดโดยใช้อารมณ์นนั้
เป็นสิง่ ทีอ่ นั ตรายอย่างมาก เพือ่ ทีจ่ ะช่วยรับประกันความส�ำเร็จ คุณจ�ำเป็นจะ
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ต้องมีการบริหารจัดการเงินเพื่อปกป้องตัวเอง เทรดเดอร์ที่ดีจะเฝ้ามองเงินทุน
ของเขาอย่างระมัดระวังเหมือนกับทีน่ กั ด�ำน�ำ้ มืออาชีพเฝ้าระวังอุปกรณ์ในการ
ด�ำน�้ำของเขา

2. จิตวิทยาคือกุญแจส�ำคัญ
จ�ำความรูส้ กึ ในตอนทีค่ ณ
ุ ส่งค�ำสัง่ ซือ้ ขายครัง้ ล่าสุดออกไปได้หรือเปล่า
คุณรูส้ กึ กังวลกับการเข้าไปในการเทรดหรือรูส้ กึ กลัวทีจ่ ะขาดทุนหรือเปล่า คุณ
รีรอก่อนทีจ่ ะส่งค�ำสัง่ ซือ้ ขายของคุณออกไปหรือเปล่า เมือ่ คุณปิดสถานะการเทรด
ออกมา คุณรู้สึกลิงโลดใจหรือรู้สึกเสียหน้าหรือเปล่า ความรู้สึกของเทรดเดอร์
หลายพันคนจะหลอมรวมกันเป็นคลื่นทางจิตวิทยาซึ่งจะเคลื่อนไหวตลาด
การลงจากรถไฟเหาะ
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้เวลาเกือบทั้งหมดของพวกเขามองหาการเทรด
ทีด่ ี แต่เมือ่ พวกเขาเข้าไปในการเทรดแล้ว พวกเขากลับไม่ได้บริหารจัดการมัน
พวกเขาท�ำเพียงแค่ดนิ้ ไปมาจากความรูส้ กึ เจ็บปวดหรือไม่กย็ ม้ิ ลิงโลดจากความ
รู้สึกพึงพอใจ พวกเขาก�ำลังนั่งรถไฟเหาะทางอารมณ์และพลาดองค์ประกอบ
ส�ำคัญแห่งชัยชนะซึ่งก็คือการบริหารจัดการอารมณ์ของพวกเขาไป การไร้
ความสามารถของพวกเขาในการบริหารจัดการตัวของพวกเขาเองจะน�ำไปสู่
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่แย่และการขาดทุน
ถ้าจิตใจของคุณไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะท�ำงานในตลาด หรือถ้าคุณ
เพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงในจิตวิทยาหมู่ของฝูงชน คุณก็ไม่มีโอกาสเลย
ที่จะท�ำเงินจากการเทรดได้ มืออาชีพที่เป็นผู้ชนะทุกคนรู้ดีถึงความส�ำคัญ
อย่างยิ่งของจิตวิทยา มือสมัครเล่นที่เป็นผู้แพ้ส่วนใหญ่จะละเลยมัน
เพือ่ นๆ และนักศึกษาทีร่ วู้ า่ ผมเป็นจิตแพทย์มกั จะถามผมว่ามันช่วยผม
ในฐานะเทรดเดอร์หรือไม่ จิตวิทยาที่ดีและการเทรดที่ดีนั้นมีหลักการที่ส�ำคัญ
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ร่วมกันอยู่ข้อหนึ่งก็คือทั้งสองอย่างนี้มุ่งเน้นไปที่ความเป็นจริงและมองโลก
ในอย่างที่มันเป็น การที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขได้นั้นคุณจะต้องใช้ชีวิตโดย
เปิดตาของคุณเอาไว้ การที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีคุณก็จ�ำเป็นจะต้องเทรดด้วย
ดวงตาทีเ่ ปิดกว้าง ตระหนักถึงแนวโน้มและจุดกลับตัวทีแ่ ท้จริงให้ได้ และไม่เสีย
เวลาหรือพลังงานไปกับความคิดเพ้อฝัน ความเศร้าเสียใจ และการเฝ้าคาดหวัง
เกมของผู้ชายเท่านั้น?
บันทึกของบริษัทโบรกเกอร์บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย แฟ้ม
ข้อมูลของบริษัทของผมคือ Elder.com ได้ยืนยันว่าประมาณ 80 ถึง 90
เปอร์เซ็นต์ของเทรดเดอร์นั้นเป็นผู้ชาย แต่อย่างไรก็ดี สัดส่วนของเทรดเดอร์
ผู้หญิงที่เป็นลูกค้าของผมนั้นได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวตั้งแต่หนังสือ Trading
for a Living ฉบับดั้งเดิมได้ถูกเขียนขึ้นมาเมื่อกว่ายี่สิบปีก่อน
การใช้คำ� ว่า “เขา” นัน้ ดูลนื่ ไหลกว่าการเขียนว่า “เขาหรือเธอ” หรือเขียน
สลับกันไปมาระหว่างค�ำสรรพนามสองค�ำนี้ เพือ่ ให้อา่ นง่ายขึน้ ผมจะขอใช้คำ�
สรรพนามเพศชายตลอดทัง้ หนังสือเล่มนี้ แน่นอนว่านีไ่ ม่ได้เกิดจากความตัง้ ใจ
ใดๆ ที่เป็นการไม่เคารพในตัวของผู้หญิงจ�ำนวนมากที่เป็นเทรดเดอร์
อันที่จริงแล้วผมพบว่าสัดส่วนของเทรดเดอร์ที่ประสบความส�ำเร็จนั้น
มีสงู กว่าในกลุม่ ของเทรดเดอร์ทเี่ ป็นผูห้ ญิง พวกเธอมีแนวโน้มทีจ่ ะมีวนิ ยั มากกว่า
และมีความหยิ่งยโสน้อยกว่าผู้ชาย
การเรียบเรียงเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้
เสาหลักสามต้นของการประสบความส�ำเร็จในการเทรดก็คือจิตวิทยา
(Psychology) การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis) และการบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง (Risk Management) การเก็บบันทึกประวัตทิ ดี่ จี ะรวบรวมพวกมัน
เข้ามาไว้ด้วยกัน หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ถึงองค์ประกอบส�ำคัญ
ของเรื่องเหล่านี้ทั้งหมด
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ส่วนแรกของหนังสือเล่มนีจ้ ะแสดงให้คณ
ุ เห็นถึงวิธใี นการบริหารจัดการ
อารมณ์ในการเทรด ผมค้นพบวิธนี ใี้ นช่วงทีผ่ มท�ำงานในฐานะจิตแพทย์ มันช่วย
ปรับปรุงการเทรดของผมให้ดขี นึ้ กว่าเดิมได้อย่างมาก และมันก็จะสามารถช่วย
คุณได้เช่นเดียวกัน
ส่วนที่สองจะมุ่งเน้นไปที่จิตวิทยาหมู่ของตลาด พฤติกรรมกลุ่มเหล่านี้
ต่างจากพฤติกรรมของแต่ละตัวบุคคล มันมีพื้นฐานมาจากสัญชาตญาณ
ดั้งเดิมของมนุษย์เรา ถ้าหากคุณมีความเข้าใจในวิธีการท�ำงานของพฤติกรรม
กลุม่ คุณก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากอารมณ์ทแี่ กว่งไปมาของพวกเขาได้แทนที่
จะถูกกลืนหายไปกับความผันผวนทางอารมณ์ของพวกเขา
ส่วนที่สามจะแสดงวิธีที่รูปแบบของชาร์ทสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม
ของฝูงชน การวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบคลาสสิก คือการประยุกต์ใช้จิตวิทยา
ทางสังคมเหมือนกับการท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็น แนวรับ แนวต้าน การทะลุ
ของราคา และรูปแบบอื่นๆ จะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของฝูงชน
ส่วนที่สี่จะสอนคุณในเรื่องของวิธีการสมัยใหม่ในการวิเคราะห์ทาง
เทคนิคด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่บอกถึงจิตวิทยาหมู่ได้ดีกว่า
รูปแบบของชาร์ทแบบคลาสสิก ตัวบ่งชี้แบบตามแนวโน้มช่วยในการระบุ
แนวโน้มของตลาด ในขณะที่ตัวบ่งชี้การแกว่งของราคา (Oscillator) จะแสดง
ให้เห็นว่าเมื่อไรที่แนวโน้มเหล่านั้นก�ำลังจะเกิดการกลับทิศ
ปริมาณการซือ้ ขายและปริมาณของสัญญาทัง้ หมดทีม่ อี ยูใ่ นตลาด (Open
Interest) ก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของฝูงชนได้เช่นเดียวกัน ส่วนที่
ห้าจะมุง่ เน้นไปทีเ่ รือ่ งเหล่านีแ้ ละความส�ำคัญของเวลา ฝูงชนจะมีความสนใจใน
ช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ และเทรดเดอร์ที่สามารถเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาเข้ากับเวลาได้จะมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
ส่วนที่หกจะมุ่งเน้นไปที่เครื่องมือที่ดีที่สุดส�ำหรับการวิเคราะห์ตลาด
หุ้นทั้งหมดในแบบองค์รวม พวกมันมีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส�ำหรับเทรดเดอร์ฟิวเจอร์ของดัชนีตลาดหุ้นและเทรดเดอร์ออปชั่น
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ส่วนทีเ่ จ็ดจะน�ำเสนอระบบในการเทรดหลายรูปแบบ เราจะเริม่ ต้นด้วย
ระบบ Triple Screen ซึง่ ได้กลายมาเป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง และจากนัน้
ก็จะทบทวนระบบ Impulse และระบบการเทรดแบบช่องแนวโน้ม (Channel)
ส่วนที่แปดจะพูดถึงประเภทต่างๆ ของผลิตภัณฑ์การเทรด มันจะ
สรุปให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของหุ้น ฟิวเจอร์ ออปชั่น และ Forex โดยจะท�ำ
การปัดเป่าเมฆหมอกของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งปกคลุมตลาดเหล่านี้
บางตลาดให้จางหายไป
ส่วนที่เก้าจะน�ำคุณไปสู่หัวข้อส�ำคัญทุกๆ ข้อในเรื่องของการบริหาร
จัดการเงิน องค์ประกอบส�ำคัญส�ำหรับการประสบความส�ำเร็จในการเทรดเรือ่ ง
นี้เป็นสิ่งที่มือสมัครเล่นส่วนใหญ่มักจะละเลย คุณอาจจะมีระบบการเทรดที่
สุดยอด แต่ถ้าหากการบริหารความเสี่ยงของคุณไม่ดี การขาดทุนติดต่อกัน
เพียงไม่กี่ครั้งก็จะท�ำลายบัญชีของคุณได้เลย การมีสามเหลี่ยมเหล็กของการ
ควบคุมความเสี่ยงและเครื่องมืออื่นๆ จะท�ำให้คุณกลายไปเป็นเทรดเดอร์ที่มี
ความปลอดภัยมากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ส่วนทีส่ บิ จะขุดค้นลงไปในรายละเอียดส�ำคัญต่างๆ ของการเทรด การ
ตั้งจุดตัดขาดทุน การตั้งเป้าหมายก�ำไร และการสแกนหุ้น รายละเอียดในทาง
ปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยคุณในการใช้ระบบการเทรดใดๆ ก็ตามที่คุณชอบ
ส่วนที่สิบเอ็ดจะน�ำคุณไปสู่หลักการและแม่แบบของการเก็บบันทึก
ประวัติที่ดี คุณภาพของบันทึกประวัติของคุณนั้นจะเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด
ส�ำหรับความส�ำเร็จของคุณ ผมจะน�ำเสนอตัวแม่แบบซึ่งผมชอบใช้เพื่อให้คุณ
สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้แบบฟรีๆ
เรือ่ งสุดท้ายทีม่ คี วามส�ำคัญไม่นอ้ ยไปกว่ากันก็คอื หนังสือเล่มนีจ้ ะมีสว่ น
ทีแ่ ยกออกมาเป็นส่วนเพือ่ แนะแนวทางการศึกษา มันจะมีคำ� ถามมากกว่า 100
ค�ำถาม แต่ละค�ำถามจะเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงในหนังสือ
เล่มนี้ ค�ำถามทุกค�ำถามถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบระดับความเข้าใจและ
ค้นหาจุดบอดของคุณ หลังจากที่คุณอ่านแต่ละส่วนในหนังสือเล่มนี้จบ มัน
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เป็นเรื่องเหมาะสมที่จะเปิดไปยังส่วนแนะแนวทางการศึกษาและตอบค�ำถาม
ที่เกี่ยวข้องกับบทนั้นๆ ถ้าหากผลลัพธ์ของการทดสอบออกมาไม่ดีเยี่ยม อย่า
เพิ่งรีบร้อน ให้คุณอ่านส่วนนั้นของหนังสือเล่มนี้อีกรอบหนึ่งแล้วค่อยกลับไป
ท�ำแบบทดสอบอีกครั้ง
คุณก�ำลังจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับหนังสือเล่มนี้ เมื่อคุณพบ
ไอเดียทีด่ เู หมือนมีความส�ำคัญกับคุณ ขอให้ลองทดสอบมัน วิธเี ดียวทีไ่ ด้ผลจริง
ก็คือทดสอบมันกับข้อมูลตลาดของคุณและในการเทรดของตัวคุณเอง คุณจะ
สามารถท�ำให้ความรูน้ กี้ ลายมาเป็นความรูข้ องตัวคุณเองได้ดว้ ยการตัง้ ค�ำถาม
และทดสอบมันเท่านั้น

3. ความน่าจะเป็นในทิศทางตรงข้ามกับคุณ
อะไรคือสาเหตุทที่ ำ� ให้เทรดเดอร์สว่ นใหญ่ขาดทุนและถูกก�ำจัดออกไป
จากตลาด การเทรดโดยใช้อารมณ์และความสะเพร่าคือเหตุผลหลัก แต่มนั ยัง
มีสาเหตุอนื่ ๆ อีก อันทีจ่ ริงแล้วตลาดถูกสร้างขึน้ มาเพือ่ ให้เทรดเดอร์สว่ นใหญ่
ต้องขาดทุน อุตสาหกรรมการเทรดจะฆ่าเทรดเดอร์ให้ตายไปอย่างช้าๆ ด้วย
ค่าคอมมิชชั่นและ Slippage (การคลาดเคลื่อนของราคาที่อยากจะขายกับที่
ขายได้จริง: ผู้แปล)
คุณต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นส�ำหรับการเข้าไปและออกมาจากการเทรด
ส่วน Slippage คือความแตกต่างของราคาซือ้ ขายทีค่ ณ
ุ ส่งค�ำสัง่ ออกไปกับราคา
ซือ้ ขายทีเ่ กิดการจับคูก่ นั จริงๆ เมือ่ คุณส่งค�ำสัง่ ซือ้ ขายแบบ Limit Order (การ
ตัง้ ราคาซือ้ หรือขายรอเอาไว้กอ่ น: ผูแ้ ปล) มันจะเกิดการจับคูก่ นั จริงทีร่ าคาของ
คุณหรือราคาทีด่ กี ว่า หรือไม่อย่างนัน้ ก็จะไม่มกี ารจับคูเ่ กิดขึน้ เลย เมือ่ คุณรูส้ กึ
กระตือรือร้นทีจ่ ะเข้าไปหรือออกมาจากตลาดและส่งค�ำสัง่ ซือ้ ขายแบบ Market
Order (ค�ำสั่งเพื่อให้เกิดการซื้อหรือขายที่ราคาตลาดในทันที ณ ตอนนั้น:
ผู้แปล) ออกไป บ่อยครั้งที่มันมักจะเกิดการจับคู่ซื้อขายในราคาที่แย่กว่าราคา
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ในตอนที่คุณส่งค�ำสั่งนั้นออกไป
มือสมัครเล่นส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจกับอันตรายทีเ่ กิดจากค่าคอมมิชชัน่ และ
Slippage เหมือนกับที่ชาวนาในยุคกลางไม่สามารถจินตนาการได้ว่าเชื้อโรค
ขนาดเล็กทีม่ องไม่เห็นนัน้ สามารถฆ่าคุณได้ ถ้าหากคุณเพิกเฉยต่อ Slippage
และใช้บริการโบรกเกอร์ทคี่ ดิ ค่าคอมมิชชัน่ ในราคาสูง คุณก็กำ� ลังท�ำตัวเหมือน
กับชาวนาทีด่ มื่ น�ำ้ จากบ่อน�ำ้ สาธารณะในช่วงเวลาทีโ่ รคอหิวาต์กำ� ลังระบาดอยู่
อุตสาหกรรมการเทรดดูดเงินจ�ำนวนมากมายมหาศาลจากตลาดออก
ไปอย่างต่อเนื่อง ตลาดหุ้น คนคุมกฎ โบรกเกอร์ และผู้ให้บริการแนะน�ำการ
ลงทุนได้รบั เงินจากตลาด ในขณะทีเ่ ทรดเดอร์จะถูกก�ำจัดออกไปรุน่ แล้วรุน่ เล่า
อย่างต่อเนือ่ ง ตลาดจ�ำเป็นต้องมีผแู้ พ้รายใหม่เข้ามาเรือ่ ยๆ เหมือนกับทีผ่ สู้ ร้าง
พีระมิดในยุคโบราณจ�ำเป็นจะต้องมีแรงงานทาสกลุ่มใหม่เข้ามาเสริม พวก
ผู้แพ้จะน�ำเงินเข้ามาในตลาดซึ่งเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับความร�่ำรวยมั่งคั่งของ
อุตสาหกรรมการเทรด
เกมที่มีผลรวมเป็นลบ
ผู้ชนะในเกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์จะท�ำเงินได้เท่าๆ กับที่ผู้แพ้เสียไป
ถ้าหากคุณและผมวางเดิมพัน 20 ดอลลาร์กับทิศทางราคาของดาวโจนส์ใน
อีก 100 จุดถัดไป หนึ่งในเราสองคนจะได้รับเงิน 20 ดอลลาร์ และอีกคนหนึ่ง
จะขาดทุนไป 20 ดอลลาร์ การเดิมพันหนึ่งครั้งนั้นเป็นเรื่องที่มีโชคเป็นองค์
ประกอบ แต่คนที่มีความรู้มากกว่าจะได้รับชัยชนะบ่อยกว่าพ่ายแพ้เมื่อผ่าน
ไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ผูค้ นพากันหลงเชือ่ โฆษณาชวนเชือ่ ของอุตสาหกรรมนีท้ วี่ า่ การเทรดนัน้
เป็นเกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์ พวกเขางับเหยื่อและเข้าไปเปิดบัญชีซื้อขาย พวก
เขาไม่ได้ตระหนักเลยว่าการเทรดนั้นคือเกมที่มีผลรวมเป็นลบ ผู้ชนะจะได้รับ
เงินน้อยกว่าทีผ่ แู้ พ้เสียไปเพราะว่าตัวอุตสาหกรรมได้ดดู เอาเงินออกจากตลาด
ไปแล้ว
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ตัวอย่างเช่น เกมรูเล็ตต์ในคาสิโนเป็นเกมทีม่ ผี ลรวมเป็นลบเพราะคาสิโน
จะได้รบั เงินระหว่างสามถึงหกเปอร์เซ็นต์ของการเดิมพันทุกครัง้ นีท่ ำ� ให้รเู ล็ตต์
เป็นเกมทีไ่ ม่สามารถเอาชนะได้ในระยะยาว ผมกับคุณอาจจะเข้าไปในเกมทีม่ ี
ผลรวมเป็นลบนีโ้ ดยเราทัง้ คูจ่ ะวางเดิมพันคนละ 20 ดอลลาร์เหมือนเดิมกับการ
เคลือ่ นไหว 100 จุดถัดไปของดาวโจนส์ผา่ นทางโบรกเกอร์ เมือ่ เรามาช�ำระเงิน
กัน คนที่แพ้จะเสียเงิน 23 ดอลลาร์ และคนที่ชนะจะได้รับเงินไปเพียงแค่ 17
ดอลลาร์ ในขณะที่โบรกเกอร์ของทั้งสองฝ่ายยิ้มแป้นในระหว่างที่พวกเขาเดิน
ไปยังธนาคาร
ค่าคอมมิชชัน่ และ Slippage ส�ำหรับเทรดเดอร์กเ็ หมือนกับทีค่ วามตาย
และภาษีเป็นส�ำหรับพวกเราทุกคน มันเอาความสนุกสนานบางส่วนไปจากชีวติ
และสุดท้ายก็ท�ำให้ชีวิตจบสิ้นลงไป เทรดเดอร์จะต้องเสียเงินให้กับโบรกเกอร์
และระบบของตลาดแลกเปลีย่ นก่อนทีเ่ ขาจะหาเงินก้อนเล็กๆ ก้อนแรกได้เสีย
อีก การเป็นเพียงแค่ “คนทีเ่ ก่งกว่าค่ามาตรฐาน” นัน้ ยังไม่ดพี อ คุณจะต้องเป็น
คนที่เหนือกว่าคนทั่วไปอย่างมากเพื่อที่จะเอาชนะในเกมที่มีผลรวมเป็นลบนี้
คอมมิชชั่น
ค่าคอมมิชชั่นลดลงมาอย่างมากในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ยี่สิบปี
ก่อนมันยังมีโบรกเกอร์บางรายที่คิดเงินค่าคอมมิชชั่นในอัตราระหว่างครึ่งถึง
หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการเทรด การซื้อหุ้นของ GE หนึ่งพันหุ้นที่ราคา 20
ดอลลาร์ตอ่ หุน้ โดยมีมลู ค่ารวมทัง้ หมด 20,000 ดอลลาร์นนั้ จะท�ำให้คณ
ุ เสียเงิน
ไป 100 ถึง 200 ดอลลาร์ในตอนที่เข้าไปในการเทรด และเสียอีกครั้งในตอนที่
ออกมา โชคดีสำ� หรับเทรดเดอร์ทอี่ ตั ราค่าคอมมิชชัน่ นัน้ ลดลงจากเดิมมามากแล้ว
อัตราค่าคอมมิชชัน่ ทีส่ งู เกินไปยังไม่ได้หมดไปอย่างสิน้ เชิง ในช่วงทีผ่ ม
ก�ำลังเตรียมหนังสือเล่มนี้ให้พร้อมส�ำหรับการตีพิมพ์ ผมได้รับอีเมลจากลูกค้า
บัญชีเล็กๆ รายหนึ่งในกรีซ โบรกเกอร์ของเขาซึ่งเป็นธนาคารใหญ่แห่งหนึ่ง
ในยุโรปคิดเงินเขาอย่างต�่ำ 40 ดอลลาร์ส�ำหรับการเทรดแต่ละครั้ง ผมแนะน�ำ
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โบรกเกอร์ของผมซึง่ คิดค่าบริการขัน้ ต�ำ่ เพียง 1 ดอลลาร์สำ� หรับการซือ้ ขายหุน้
100 หุ้นให้กับเขา
หากปราศจากการเอาใจใส่อย่างเหมาะสม แม้แต่ตัวเลขที่ดูเหมือนจะ
เป็นเงินจ�ำนวนเล็กน้อยก็สามารถที่จะกลายไปเป็นก�ำแพงสูงที่ขวางกั้นความ
ส�ำเร็จได้
ลองมองทีเ่ ทรดเดอร์คนหนึง่ ซึง่ มีบญ
ั ชีมลู ค่า 20,000 ดอลลาร์ เขาท�ำการ
เทรดแบบ Roundtrip (การเปิดและปิดการเทรดภายในวันเดียวกัน: ผูแ้ ปล) หนึง่
ครั้งต่อวัน สี่วันต่อสัปดาห์ การจ่ายเงิน 10 ดอลลาร์ต่อการซื้อขายหนึ่งครั้งจะ
ท�ำให้เมือ่ สิน้ สุดสัปดาห์เขาจะต้องจ่ายเงินไป 80 ดอลลาร์เป็นค่าคอมมิชชัน่ คือ
40 ดอลลาร์สำ� หรับการเข้าไปเปิดการเทรดและ 40 ดอลลาร์สำ� หรับการออกมา
ถ้าเขาท�ำอย่างนี้ 50 สัปดาห์ต่อปี (ในกรณีที่เขาอยู่ในตลาดได้นานขนาดนั้น)
เมื่อสิ้นสุดปีเขาจะเสียเงิน 4,000 ดอลลาร์ไปเป็นค่าคอมมิชชั่น ซึ่งนั่นเท่ากับ
20% ของขนาดบัญชีของเขาเลยทีเดียว
จอร์จ โซรอส ผู้จัดการกองทุนระดับสุดยอดสามารถสร้างผลตอบแทน
เฉลี่ยได้ 29% ต่อปี เขาจะไม่มีทางท�ำแบบนั้นได้เลยถ้าเขาต้องจ่ายเงินไป
เป็นค่าคอมมิชชั่นถึง 20% ต่อปี แม้แต่ “ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อย” ก็สามารถที่
จะกลายไปเป็นอุปสรรคใหญ่ส�ำหรับการประสบความส�ำเร็จได้ ผมเคยได้ยิน
พวกโบรกเกอร์แอบหัวเราะกันในตอนที่พวกเขาซุบซิบเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้า
ที่พยายามอย่างสุดชีวิตเพียงเพื่อที่จะท�ำให้ได้แค่เสมอตัวในเกมนี้
ให้มองหาค่าคอมมิชชั่นที่ถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่าเขินอายที่จะ
ต่อรองเพือ่ อัตราทีน่ อ้ ยลง ผมได้ยนิ โบรกเกอร์หลายๆ เจ้าบ่นว่าไม่คอ่ ยมีลกู ค้า
แต่แทบไม่มลี กู ค้าคนไหนเลยทีบ่ น่ ว่าไม่มโี บรกเกอร์ให้เลือก บอกโบรกเกอร์ของ
คุณว่ามันเป็นผลประโยชน์ของพวกเขาเองในการคิดเงินค่าคอมมิชชัน่ กับคุณให้
น้อยลง เพราะคุณจะได้สามารถอยู่รอดและเป็นลูกค้าของพวกเขาต่อไปได้ใน
ระยะยาว ให้พยายามออกแบบระบบการเทรดทีจ่ ะท�ำให้มกี ารเทรดในจ�ำนวน
ที่น้อยครั้งลง
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ในการเทรดของตัวผมเอง ผมมีบญ
ั ชีหลักบัญชีหนึง่ อยูก่ บั โบรกเกอร์ทคี่ ดิ
เงินผม 7.99 ดอลลาร์ส�ำหรับการเทรดหนึ่งครั้งไม่ว่าจะมีขนาดการเทรดเท่าไร
และอีกบัญชีหนึ่งกับโบรกเกอร์ที่คิดเงินหนึ่งเพนนีต่อหุ้น โดยมีค่าคอมมิชชั่น
ขั้นต�่ำอยู่ที่ 1 ดอลลาร์ เมื่อผมเทรดหุ้นที่มีราคาแพงซึ่งผมซื้อในจ�ำนวนหุ้นที่
น้อยกว่า 800 หุน้ ผมจะส่งค�ำสัง่ ซือ้ ขายนีก้ บั โบรกเกอร์ทคี่ ดิ เงิน 1 เพนนีตอ่ หุน้
ส่วนในกรณีอื่นๆ ผมจะใช้โบรกเกอร์ที่คิดเงิน 7.99 ดอลลาร์ต่อการเทรดหนึ่ง
ครั้ง เทรดเดอร์มือใหม่ที่ก�ำลังจะเทรดเป็นครั้งแรกควรที่จะมองหาโบรกเกอร์
ที่คิดเงิน 1 เพนนีต่อหุ้น เพราะคุณจะสามารถเทรดหุ้น 100 หุ้นได้โดยเสีย
ค่าคอมมิชชัน่ เพียง 1 ดอลลาร์ เทรดเดอร์ในตลาดฟิวเจอร์สามารถคาดหวังได้
ว่าพวกเขาจะต้องจ่ายเงินแค่เพียง 2 ดอลลาร์สำ� หรับการเทรดแบบ Roundtrip
หนึ่งครั้ง
Slippage
Slippage หมายถึงการที่ค�ำสั่งซื้อขายของคุณที่ส่งไปนั้นเกิดการจับคู่
ซื้อขายกันจริงในราคาที่แตกต่างไปจากที่คุณเห็นบนหน้าจอในตอนที่คุณส่ง
ค�ำสัง่ นัน้ ออกไป มันเหมือนกับการจ่ายเงิน 50 เซ็นต์เป็นค่าแอปเปิลในร้านขาย
ของช�ำแม้ว่าป้ายราคาที่ติดไว้คือ 49 เซ็นต์ เงินหนึ่งเพนนีนั้นไม่มีความหมาย
อะไรนัก แต่ถ้าหากคุณก�ำลังซื้อแอปเปิลหนึ่งพันลูกหรือหุ้นหนึ่งพันหุ้นโดยมี
การ Slippage ไปหนึ่งเพนนี มันจะกลายไปเป็น 10 ดอลลาร์ต่อค�ำสั่งซื้อขาย
ซึ่งอาจจะสูงกว่าค่าคอมมิชชั่นของคุณเสียอีก
มันมีค�ำสั่งซื้อขายหลักๆ อยู่สองประเภทคือแบบ Market และแบบ
Limit การ Slippage ของคุณจะขึ้นอยู่กับชนิดของค�ำสั่งซื้อขายที่คุณใช้
ค�ำสัง่ ซือ้ ขายแบบ Limit Order จะบอกว่า “ส่งแอปเปิลให้ฉนั ทีร่ าคา 49
เซ็นต์” มันจะเป็นการรับประกันราคา แต่ไม่รบั ประกันว่าจะเกิดการซือ้ ขายเกิด
ขึ้นหรือไม่ คุณจะจ่ายเงินไม่เกิน 49 เซ็นต์ แต่คุณก็อาจจะต้องลงเอยด้วยการ
ไม่ได้แอปเปิลที่คุณต้องการ
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ค�ำสัง่ ซือ้ ขายแบบ Market Order บอกว่า “ส่งแอปเปิลนัน้ มาให้ฉนั ” มัน
รับประกันได้ว่าจะมีการซื้อขายเกิดขึ้น แต่ไม่รับประกันว่าจะเป็นที่ราคาเท่าไร
ถ้าราคาของแอปเปิลเกิดสูงขึน้ ไปในตอนทีค่ ณ
ุ ส่งค�ำสัง่ ซือ้ นัน้ ออกไป คุณก็อาจ
จะต้องจ่ายเงินในราคาที่สูงกว่าราคาที่คุณเห็นบนหน้าจอในตอนที่คุณกดปุ่ม
สั่งซื้อ คุณอาจจะเจอกับสิ่งที่เรียกกันว่า Slippage
Slippage จากค�ำสั่งซื้อขายแบบ Market Order จะสูงขึ้นตามความ
ผันผวนของตลาด เมื่อตลาดเริ่มวิ่ง Slippage ก็จะสูงขึ้นไปอย่างมาก
คุณรู้หรือไม่ว่า Slippage ท�ำให้คุณต้องเสียเงินไปเท่าไร
มันมีวิธีเดียวที่จะรู้ได้ก็คือด้วยการจดราคาในตอนที่คุณส่งค�ำสั่งซื้อ
ขายแบบ Market Order เปรียบเทียบมันกับราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง และ
น�ำค่าความแตกต่างนั้นไปคูณกับจ�ำนวนของหุ้นหรือสัญญา คงไม่จ�ำเป็นที่
จะต้องบอกว่าคุณจ�ำเป็นจะต้องมีระบบในการจดบันทึกประวัติที่ดีอย่างเช่น
โปรแกรม Spreadsheet ทีม่ ชี อ่ งส�ำหรับใส่ขอ้ มูลตัวเลขดังกล่าวข้างต้น เราน�ำ
เสนอโปรแกรม Spreadsheet ในแบบทีว่ า่ นีใ้ ห้กบั เทรดเดอร์ในรูปแบบบริการ
สาธารณะที่ www.elder.com
คุณจะได้อา่ นประโยคว่า “จดบันทึกสิง่ นี”้ และ “จดบันทึกสิง่ นัน้ ” ตลอด
ทั้งหนังสือเล่มนี้ จ�ำเอาไว้ให้ดีว่าการจดบันทึกประวัติที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่มีความ
ส�ำคัญอย่างมากส�ำหรับความส�ำเร็จของคุณ คุณจะต้องจับตามองชัยชนะของ
คุณและจับตามองให้มากขึน้ กว่านัน้ ไปอีกส�ำหรับการขาดทุนของคุณเพราะว่า
คุณจะสามารถเรียนรู้จากพวกมันได้มากกว่า
นีค่ อื ตัวเลขทีน่ า่ ตกใจซึง่ คุณสามารถยืนยันมันได้ดว้ ยการจดบันทึกประวัติ
ทีด่ ี เทรดเดอร์ทวั่ ๆ ไปจะเสียเงินให้กบั Slippage มากกว่ากับค่าคอมมิชชัน่ ถึง
สามเท่า
ก่อนหน้านีเ้ ราได้พดู เกีย่ วกับค่าคอมมิชชัน่ ซึง่ อาจจะกลายไปเป็นก�ำแพง
สูงขวางกั้นความส�ำเร็จไปแล้วแต่อุปสรรคจาก Slippage จะเป็นก�ำแพงที่สูง
กว่านั้นสามเท่า นี่คือเหตุผลว่าท�ำไมไม่ว่าการเทรดนั้นจะดูเย้ายวนใจขนาด
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ไหน คุณก็จ�ำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อ “ที่ราคาตลาด (at the Market)”
คุณจะต้องท�ำให้มนั อยูภ่ ายใต้การควบคุมและเทรดในราคาทีเ่ หมาะสม
กับคุณเท่านัน้ มันมีหนุ้ เป็นพันๆ ตัวและสัญญาฟิวเจอร์หลายสิบตัว ถ้าหากคุณ
พลาดการเทรดอันหนึ่งไปจากการใช้ค�ำสั่งซื้อขายแบบ Limit Order มันก็ยังมี
โอกาสอืน่ ๆ อีกจ�ำนวนนับไม่ถว้ น อย่าจ่ายเงินแพงเกินไป ผมจะใช้คำ� สัง่ ซือ้ ขาย
แบบ Limit Order เสมอแทบจะทุกครัง้ และใช้คำ� สัง่ ซือ้ ขายแบบ Market Order
แค่ในตอนทีว่ างจุดตัดขาดทุนเท่านัน้ เมือ่ ราคามาถึงระดับทีเ่ ป็นจุดตัดขาดทุน
มันก็จะกลายไปเป็นค�ำสั่งซื้อขายแบบ Market Order เมื่อการเทรดก�ำลังตก
อยู่ในภาวะคับขันมันก็ไม่ใช่เวลาที่จะมัวมาประหยัด เข้าไปในการเทรดให้ช้า
แต่ออกมาให้เร็ว
การทีจ่ ะลด Slippage ลงมาให้ได้นนั้ ให้เทรดในตลาดทีม่ สี ภาพคล่อง
และมีปริมาณการซือ้ ขายทีส่ งู หลีกเลีย่ งหุน้ ทีไ่ ม่มสี ภาพคล่องซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะ
มี Slippage สูงกว่า เปิดสถานะลองหรือชอร์ทในตอนทีต่ ลาดก�ำลังอยูน่ งิ่ ๆ และ
ใช้ค�ำสั่งซื้อขายแบบ Limit Order ในการซื้อหรือขายในราคาที่เฉพาะเจาะจง
จดบันทึกราคาในตอนที่คุณส่งค�ำสั่งซื้อขายออกไป สั่งให้โบรกเกอร์ของคุณ
ต่อสู้กับฟลอร์เพื่อการจับคู่ค�ำสั่งซื้อขายในราคาที่ดีขึ้นหากจ�ำเป็น
สเปรดของราคาเสนอซื้อและเสนอขาย (Bid-Ask Spread)
ไม่ว่าในขณะใดก็ตามที่ตลาดเปิดท�ำการ มันจะมีราคาอยู่สองราคาใน
การเทรดทุกประเภทคือราคาเสนอซือ้ และราคาเสนอขาย ราคาเสนอซือ้ คือราคา
ที่ผู้คนเสนอจะจ่ายส�ำหรับหลักทรัพย์นั้นในเวลานั้น ราคาเสนอขายคือราคา
ที่ผู้ขายต้องการในการขายมันออกไป ราคาเสนอซื้อจะต�ำ่ กว่าราคาเสนอขาย
เสมอ และสเปรด (ความแตกต่างของราคา: ผู้แปล) ระหว่างพวกมันจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
สเปรดของราคาเสนอซื้อและเสนอขายนั้นจะแตกต่างกันออกไปตาม
แต่ละตลาดและแม้แต่ในตลาดเดียวกันในเวลาทีต่ า่ งกัน สเปรดของราคาเสนอ
ซื้อและเสนอขายจะสูงกว่าในสินค้าที่มีสภาพคล่องต�่ำ เพราะพวกมืออาชีพ
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ที่ครองตลาดนั้นๆ อยู่ต้องการราคาที่สูงกว่าจากคนที่ต้องการจะเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับพวกเขา สเปรดของราคาเสนอซือ้ และเสนอขายจะแคบอย่างมาก อาจ
จะแค่หนึ่งช่องราคา (tick) ในวันที่ตลาดเงียบๆ ในหุ้น ฟิวเจอร์ หรือออปชั่นที่
มีการเทรดกันอย่างหนาแน่น สเปรดของมันจะกว้างขึ้นในขณะที่ราคาเริ่มเกิด
เคลื่อนไหวขึ้นหรือลง และอาจจะกว้างอย่างมากเป็นสิบช่องราคาได้หลังจาก
การตกของราคาอย่างรุนแรงหรือหลังการวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
ค�ำสัง่ ซือ้ ขายแบบ Market Order จะเกิดการจับคูซ่ อื้ ขายกันในด้านทีแ่ ย่
กว่าของสเปรดของราคาเสนอซื้อและเสนอขาย ค�ำสั่งแบบ Market Order จะ
ซื้อที่ราคาเสนอขาย (สูงกว่า) และขายที่ราคาเสนอซื้อ (ต�่ำกว่า) ไม่ต้องสงสัย
เลยว่ามีเทรดเดอร์มอื อาชีพหลายคนหาเงินได้เป็นจ�ำนวนมากจากการจับคูค่ ำ�
สัง่ ซือ้ ขายแบบ Market Order อย่ายอมตกเป็นเหยือ่ ของสุนขั จิง้ จอกพวกนี้ ใช้
ค�ำสั่งซื้อขายแบบ Limit Order ทุกครั้งเท่าที่จะเป็นไปได้
ก�ำแพงที่ขวางกั้นความส�ำเร็จ
Slippage และคอมมิชชั่นท�ำให้การเทรดเป็นเหมือนกับการว่ายน�้ำ
ในแม่น�้ำที่เต็มไปด้วยปลาปิรันย่า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดูดเงิน
ของเทรดเดอร์ออกไปได้เช่นกัน ราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลต่างๆ
ค่าธรรมเนียมของผูใ้ ห้บริการค�ำปรึกษาด้านการลงทุนและค่าหนังสือซึง่ รวมถึง
หนังสือเล่มทีค่ ณ
ุ ก�ำลังอ่านอยูน่ ดี้ ว้ ย ทัง้ หมดนีเ้ ป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้คณ
ุ ต้องจ่ายเงินใน
กองทุนเพื่อการเทรดของคุณออกไป
ให้มองหาโบรกเกอร์ทคี่ ดิ ค่าคอมมิชชัน่ ถูกทีส่ ดุ และจับตามองเขาอย่าง
ใกล้ชดิ ออกแบบระบบในการเทรดทีใ่ ห้สญ
ั ญาณในการซือ้ ขายไม่บอ่ ยจนเกิน
ไปและท�ำให้คุณสามารถเข้าไปในตลาดได้ในระหว่างช่วงที่ตลาดอยู่นิ่งๆ ใช้
ค�ำสั่งซื้อขายแบบ Limit Order เท่านั้นยกเว้นในการวางจุดตัดขาดทุน ระวัง
เครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆ ที่คุณต้องจ่ายเงินซื้อมาเพราะมันไม่มีวิธีใดที่
เป็นการแก้ปัญหาราวกับใช้เวทมนตร์วิเศษ ความส�ำเร็จไม่สามารถซื้อได้ด้วย
เงินแต่ต้องขวนขวายหามาเองเท่านั้น
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4. ท�ำไมจึงเข้ามาเทรด
การเทรดนั้นดูเหมือนจะมีภาพลวงตาให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆ
มือใหม่อาจจะก้าวเข้ามาในตลาดด้วยความระมัดระวัง ได้รบั ชัยชนะสองสามครัง้
และจากนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเก่งกาจและไม่มีทางที่จะพ่ายแพ้ นั่นคือตอนที่
เขาจะเริ่มเสี่ยงอย่างหนักและลงเอยด้วยการขาดทุนอย่างรุนแรง
ผู้คนเข้ามาเทรดด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง บางอย่างนั้นสมเหตุสมผล
และหลายอย่างก็ไม่ การเทรดน�ำเสนอโอกาสในการท�ำเงินจ�ำนวนมากได้อย่าง
รวดเร็ว ส�ำหรับหลายๆ คนแล้ว เงินเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพ ถึงแม้วา่ บ่อย
ครั้งที่พวกเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องท�ำอย่างไรกับมัน
ถ้าหากคุณรูว้ ธิ ใี นการเทรดคุณก็สามารถทีจ่ ะเป็นเจ้านายตัวเองใช้ชวี ติ
และท�ำงานได้ในทุกทีท่ คี่ ณ
ุ ต้องการ และไม่จำ� เป็นต้องตอบค�ำถามเจ้านายอีกต่อ
ไป การเทรดเป็นเกมทีน่ า่ หลงใหล คล้ายกับเป็นการรวมเอาหมากรุก โป๊กเกอร์
และวีดีโอเกมเข้ามาไว้ด้วยกัน การเทรดดึงดูดใจผู้คนที่รักความท้าทาย
มั น ดึ ง ดู ด คนที่ ช อบความเสี่ ย งและผลั ก ไสคนที่ ต ้ อ งการหลี ก เลี่ ย ง
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ความเสีย่ ง คนธรรมดาทัว่ ๆ ไปจะตืน่ ขึน้ มาในตอนเช้า ไปท�ำงาน พักกินอาหาร
กลางวัน กลับมาบ้าน ดื่มเบียร์และกินอาหารเย็น ดูทีวี แล้วก็ไปเข้านอน
ถ้าหากเขาหาเงินพิเศษเพิ่มมาได้นิดหน่อย เขาก็จะน�ำมันไปฝากในบัญชี
ออมทรัพย์ เทรดเดอร์ทำ� งานในช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างจากคนปกติและวางเงินทุน
ของเขาเป็นเดิมพัน เทรดเดอร์หลายคนเป็นพวกสันโดษทีย่ อมทิง้ ความแน่นอน
ของชีวิตประจ�ำวันและก้าวเข้าไปสู่ดินแดนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน
การเติมเต็มตัวเอง
คนหลายคนมีแรงขับเคลื่อนตามธรรมชาติท่ีจะก้าวไปบรรลุถึงจุดที่ดี
ที่สุดของพวกเขา ที่จะพัฒนาขีดความสามารถของพวกเขาไปให้ถึงขีดสุด
แรงขับเคลือ่ นนีค้ วบคูไ่ ปกับความพึงพอใจในการได้เล่นเกมและความเย้ายวน
ใจของเงินจะผลักดันเทรดเดอร์ให้เข้ามาท้าทายตลาด
เทรดเดอร์ทดี่ มี แี นวโน้มทีจ่ ะเป็นคนหลักแหลมและท�ำงานหนัก มีจติ ใจที่
เปิดกว้างต่อความคิดใหม่ๆ แต่สงิ่ ทีด่ เู หมือนจะมีความขัดแย้งในตัวเองก็คอื จุด
มุง่ หมายของเทรดเดอร์ทดี่ นี นั้ ไม่ใช่การท�ำเงิน จุดมุง่ หมายของเขาก็คอื การเทรด
ให้ดี ถ้าเขาเทรดได้อย่างถูกต้อง เงินก็จะตามมาเอง เทรดเดอร์ทปี่ ระสบความ
ส�ำเร็จจะพัฒนาทักษะของพวกเขาอย่างสม�่ำเสมอในขณะที่พวกเขาพยายาม
จะไปให้ถึงจุดที่ดีที่สุดของตัวพวกเขาเอง
เทรดเดอร์มอื อาชีพจากเท็กซัสคนหนึง่ เชิญผมไปทีส่ ำ� นักงานของเขาและ
พูดว่า “ถ้าคุณนัง่ อยูต่ รงข้ามกับผมในตอนทีผ่ มก�ำลังเล่นแบบ Day Trading อยู่
คุณจะไม่สามารถบอกได้เลยว่าผมก�ำลังได้ก�ำไร 2,000 ดอลลาร์หรือก�ำลัง
ขาดทุนอยู่ 2,000 ดอลลาร์ในวันนัน้ ” เขาได้กา้ วขึน้ ไปถึงระดับทีช่ ยั ชนะไม่ทำ� ให้
เขาลิงโลดยินดีและการขาดทุนก็ไม่อาจท�ำให้เขาท้อแท้สนิ้ หวัง เขามุง่ เน้นความ
สนใจอย่างมากไปกับการเทรดให้ได้อย่างถูกต้องและการพัฒนาทักษะของเขา
จนเงินไม่สามารถมีอิทธิพลกับอารมณ์ของเขาได้อีกต่อไป
ปัญหาของการเติมเต็มตัวเองก็คือคนหลายคนมีสัญชาตญาณใน
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การท�ำลายล้างตัวเอง คนขับรถที่มักเกิดอุบัติเหตุจะท�ำรถของพวกเขาพังไป
คันแล้วคันเล่า และเทรดเดอร์ทที่ ำ� ลายล้างตัวเองก็จะท�ำลายบัญชีของพวกเขา
ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก เช่นเดียวกับโอกาสมากมายในการเติมเต็มตัวเอง ตลาดนั้น
น�ำเสนอโอกาสมากมายส�ำหรับการท�ำลายตัวเองด้วย การแสดงพฤติกรรมที่
เกิดจากความขัดแย้งในตัวเองของคุณออกมาในตลาดจะเป็นปัญหาที่มีราคา
แพงอย่างมาก
เทรดเดอร์ที่ไม่มีความพึงพอใจในตัวเองมักจะเติมเต็มความต้องการที่
ขัดแย้งกันเองของพวกเขาในตลาด ถ้าหากคุณไม่รู้ว่าคุณก�ำลังมุ่งหน้าไปใน
ทิศทางใดอยู่ คุณก็จะไปลงเอยในสถานทีบ่ างแห่งทีค่ ณ
ุ ไม่เคยต้องการจะไปเลย

5. ความเป็นจริงหรือความเพ้อฝัน
ถ้าหากเพื่อนคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการท�ำฟาร์มมาน้อยมากมา
บอกกับคุณว่าเขาวางแผนทีจ่ ะหาเลีย้ งตัวเองด้วยการท�ำการเกษตรบนพืน้ ทีด่ นิ
หนึ่งในสี่เอเคอร์ (1,000 ตารางเมตร) คุณก็คาดเดาได้เลยว่าเขาคงจะต้องอยู่
อย่างอดอยากเป็นแน่ มันมีขีดจ�ำกัดของการพยายามเค้นเอาผลผลิตออกมา
จากที่ดินขนาดเล็ก อย่างไรก็ดี มีเรื่องบางอย่างที่คนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วยอม
ให้ความเพ้อฝันของพวกเขาเข้ามาครอบง�ำ มันก็คือการเทรด
อดีตลูกจ้างคนหนึง่ เคยบอกกับผมว่าเขาวางแผนทีจ่ ะเลีย้ งตัวเองจากการ
เทรดด้วยบัญชีทมี่ มี ลู ค่า 6,000 ดอลลาร์ เมือ่ ผมพยายามทีจ่ ะแสดงให้เขาเห็น
ถึงความไร้ประโยชน์ของแผนการของเขา เขาก็เปลี่ยนเรื่องคุยไปอย่างรวดเร็ว
เขาเป็นนักวิเคราะห์ที่ฉลาดมากคนหนึ่ง แต่เขาปฏิเสธที่จะยอมรับว่าแผนการ
“ท�ำฟาร์มอย่างเอาเป็นเอาตาย” ของเขานัน้ มันเป็นการฆ่าตัวตายอย่างเห็นได้
ชัด ด้วยความพยายามอย่างสิน้ หวังทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จ เขาจะเข้าไปเปิด
สถานะทีม่ ขี นาดใหญ่เกินไปและการแกว่งของราคาในตลาดเพียงเล็กน้อยก็จะ
ก�ำจัดเขาออกไปจากธุรกิจนี้อย่างรวดเร็ว
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เทรดเดอร์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จคือคนทีม่ องโลกตามความเป็นจริง เขา
รูถ้ งึ ความสามารถและขีดจ�ำกัดของตัวเขาเอง เขาเห็นว่าอะไรคือสิง่ ทีก่ ำ� ลังเกิด
ขึน้ ในตลาดและรูว้ า่ จะต้องตอบสนองกับมันอย่างไร เขาท�ำการวิเคราะห์ตลาด
อย่างละเอียดถีถ่ ว้ น สังเกตตัวเอง และวางแผนการทีน่ ำ� ไปใช้ได้จริง เทรดเดอร์
มืออาชีพไม่สามารถยอมให้ภาพลวงตาเข้ามาบดบังพวกเขาได้
เมื่อมือสมัครเล่นเริ่มโดนตลาดเล่นงานและถูกเรียกให้เติมเงินมาร์จิน
(Margin Call) ความรูส้ กึ ของเขาก็จะเปลีย่ นจากความมัน่ ใจไปเป็นความหวาด
กลัวและเริม่ ทีจ่ ะพัฒนาความคิดทีผ่ ดิ เพีย้ นเกีย่ วกับตลาดขึน้ มา ผูแ้ พ้จะซือ้ ขาย
หรือหลีกเลีย่ งการเทรดเพราะความคิดเพ้อฝันของพวกเขา พวกเขาท�ำตัวเหมือน
เด็กๆ ทีก่ ลัวการเดินผ่านสุสานหรือมองไปใต้เตียงของพวกเขาในตอนกลางคืน
เพราะว่าพวกเขากลัวผี สภาพแวดล้อมที่ปราศจากรูปแบบที่ชัดเจนของตลาด
ท�ำให้มันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะเกิดความคิดเพ้อฝันขึ้นมา
ผูค้ นส่วนใหญ่ทเี่ ติบโตขึน้ มาในอารยธรรมตะวันตกจะมีความคิดเพ้อฝัน
หลายอย่างทีค่ ล้ายคลึงกัน มันเป็นสิง่ ทีพ่ บได้แพร่หลายอย่างมาก ในตอนทีผ่ ม
เรียนทีส่ ถาบันการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาแห่งนิวยอร์ก พวกเขาถึงกับมีหลักสูตร
หนึง่ ทีม่ ชี อื่ ว่า “ความคิดเพ้อฝันทีพ่ บได้ทวั่ ไป” ตัวอย่างเช่น หลายคนมีความคิด
เพ้อฝันในวัยเด็กว่าพวกเขาเป็นเด็กทีถ่ กู เก็บมาเลีย้ ง ความคิดเพ้อฝันนีด้ เู หมือน
จะอธิบายถึงลักษณะของโลกที่ไม่เป็นมิตรและขาดการดูแลเอาใจใส่ มันช่วย
ปลอบประโลมเด็กและปกป้องเขาจากการรับรู้ความเป็นจริงที่เขาไม่ต้องการ
จะเห็น ซึ่งก็คือพ่อแม่ของเขานั้นไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่ดี ความคิดเพ้อฝันของเรา
ส่งผลต่อพฤติกรรมของเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ตระหนักถึงพวกมันก็ตาม
จากการพูดคุยกับเทรดเดอร์หลายร้อยคน ผมได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความคิดเพ้อฝันทีพ่ บได้ทวั่ ไปอยูห่ ลายเรือ่ ง พวกเขาบิดเบือนความเป็นจริงและ
กีดขวางหนทางไปสู่การประสบความส�ำเร็จในการเทรด เทรดเดอร์ที่ประสบ
ความส�ำเร็จจ�ำเป็นจะต้องระบุความคิดเพ้อฝันของพวกเขาให้ได้และก�ำจัดมัน
ออกไปจากตัวของพวกเขา
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เรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับความรู้
ผูแ้ พ้ทโี่ ดนเล่นงานโดย “เรือ่ งหลอกลวงเกีย่ วกับความรู”้ จะบอกคุณว่า
“ฉันขาดทุนก็เพราะว่าฉันไม่รู้ความลับของการเทรด” คนหลายคนมีความคิด
เพ้อฝันว่าเทรดเดอร์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จนัน้ รูถ้ งึ ความลับอะไรบางอย่าง ความ
คิดเพ้อฝันแบบนีค้ อื สิง่ ทีช่ ว่ ยค�ำ้ จุนตลาดของผูใ้ ห้บริการแนะน�ำด้านการลงทุน
และผู้ขายระบบการเทรดแบบส�ำเร็จรูป
นักลงทุนที่สิ้นหวังจะควักบัตรเครดิตของเขาออกมาเพื่อซื้อการเข้าถึง
“ความลับในการเทรด” เขาอาจจะส่งเงิน 3,000 ดอลลาร์ไปให้กบั นักต้มตุน๋ เป็น
ค่าระบบการเทรดด้วยคอมพิวเตอร์แบบอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต (Backtested)
ที่ “ไม่ควรพลาดเป็นอันขาด” เมื่อระบบนี้ท�ำลายตัวมันเองไป เขาก็จะควัก
บัตรเครดิตที่เกือบเต็มวงเงินของเขาออกมาอีกครั้งเพื่อจ่ายเป็นค่า “คู่มือทาง
วิทยาศาสตร์” ซึ่งอธิบายถึงวิธีที่เขาจะหยุดการขาดทุนและเริ่มต้นมีชัยชนะได้
ด้วยการวิเคราะห์ดวงจันทร์ ดวงดาว หรือแม้แต่ดาวยูเรนัส
ที่สโมสรนักลงทุนที่เราเคยมีในนิวยอร์ก หลายครั้งที่ผมบังเอิญพบกับ
นักโหราศาสตร์ดา้ นการเงินทีม่ ชี อื่ เสียงคนหนึง่ เขามักจะขอเข้ามาในสโมสรโดย
ไม่เสียเงินเพราะว่าเขาไม่มเี งินพอทีจ่ ะจ่ายค่าธรรมเนียมจ�ำนวนไม่มากส�ำหรับ
การประชุมและอาหาร รายได้หลักของเขาคือการเก็บเงินจากค�ำท�ำนายการ
ลงทุนทางโหราศาสตร์ให้กับนักลงทุนมือสมัครเล่นที่มีความหวัง
ผู้แพ้ไม่ได้ตระหนักว่าการเทรดนั้นต้องการสติปัญญาแค่ในระดับ
ปานกลาง มันไม่ได้ตอ้ งการความสามารถใกล้เคียงกับการผ่าตัดไส้ตงิ่ การสร้าง
สะพาน หรือการว่าความในศาล เทรดเดอร์ทดี่ เี ป็นคนทีห่ ลักแหลม แต่นอ้ ยคน
ที่จะเป็นคนที่ฉลาดอย่างมาก หลายคนไม่เคยเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
และมีบางคนที่พักการเรียนออกมาจากการศึกษาระดับมัธยมปลาย
ผูค้ นซึง่ ฉลาดและท�ำงานหนักทีป่ ระสบความส�ำเร็จในอาชีพของพวกเขา
มักจะรู้สึกถูกดึงดูดให้เข้ามาในการเทรด
แล้วท�ำไมพวกเขาถึงได้ล้มเหลวอยู่บ่อยๆ สิ่งที่แยกแยะผู้ชนะออกจาก
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ผูแ้ พ้ไม่ใช่ความฉลาดหรือความลับในการเทรด และแน่นอนว่าไม่ใช่ระดับของ
การศึกษา
เรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับเงินทุนจ�ำนวนน้อย
ผูแ้ พ้หลายคนคิดว่าพวกเขาจะเทรดได้อย่างประสบความส�ำเร็จถ้าพวก
เขามีเงินทุนในบัญชีที่มากขึ้น
ผู้คนท�ำลายบัญชีของพวกเขาไปทั้งจากการขาดทุนอย่างต่อเนื่องหรือ
จากการเทรดครั้งใหญ่ที่แย่เพียงครั้งเดียว บ่อยครั้งหลังจากที่ผู้แพ้ต้องขาย
ทุกอย่างออกมาเพราะไม่มเี งินพอส�ำหรับการเรียกมาร์จนิ เพิม่ ตลาดก็จะเกิดการ
กลับทิศและวิ่งไปในทิศทางเดียวกันกับที่เขาเคยคาดไว้ เขาเริ่มรู้สึกโกรธแค้น
ถ้าหากเขาอยู่รอดได้นานกว่าเดิมอีกสักสัปดาห์เขาก็คงจะท�ำเงินได้มากมาย
แทนที่จะต้องขาดทุน
คนแบบนีม้ องการกลับทิศของตลาดทีม่ าช้าเกินไปนีแ้ ละคิดว่าการกลับ
ทิศนัน้ ยืนยันความถูกต้องของวิธขี องเขา พวกเขาอาจจะกลับไปท�ำงานหาเงิน
เก็บออม หรือหยิบยืมเงินจนมากพอที่จะเปิดบัญชีเล็กๆ อีกบัญชีหนึ่งได้ แล้ว
ประวัตศิ าสตร์กจ็ ะย้อนรอยเดิมอีกครัง้ ผูแ้ พ้ถกู ก�ำจัดออกไป ตลาดเกิดการกลับ
ทิศและ “พิสูจน์” ว่าเขาคิดถูก มันแค่เกิดขึ้นช้าเกินไปและพวกเขาต้องขาย
ทุกอย่างออกมาแล้ว นัน่ คือตอนทีค่ วามคิดเพ้อฝันเกิดขึน้ มา “ถ้าหากฉันมีบญ
ั ชี
ขนาดใหญ่กว่านี้ ฉันก็คงอยู่ในตลาดได้นานกว่านี้และกลายไปเป็นผู้ชนะได้”
ผู้แพ้บางคนระดมเงินทุนมาจากญาติและเพื่อนด้วยการเอาใบบันทึก
ประวัติการเทรดย้อนหลังให้พวกเขาดู มันดูเหมือนจะพิสูจน์ว่าพวกเขาน่าจะ
ได้รบั ชัยชนะครัง้ ใหญ่ถา้ เพียงแค่พวกเขามีเงินมาลงทุนมากกว่าเดิม แต่แม้วา่
พวกเขาจะระดมเงินทุนมาได้มากกว่าเดิม พวกเขาก็จะเสียเงินพวกนัน้ ไปอยูด่ ี
มันดูเหมือนราวกับว่าตลาดก�ำลังหัวเราะเยาะพวกเขาอยู่
ผูแ้ พ้ไม่ได้มเี งินทุนทีน่ อ้ ยเกินไป แต่เป็นจิตใจของเขาต่างหากทีย่ งั พัฒนา
น้อยเกินไป ผูแ้ พ้สามารถท�ำลายบัญชีขนาดใหญ่ได้เร็วเกือบๆ จะเท่ากับบัญชี
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ขนาดเล็ก คนรู้จักของผมคนหนึ่งเคยเสียเงินไปมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ใน
วันเดียว โบรกเกอร์ของเขาขายทุกอย่างของเขาออกไป และจากนั้นตลาดก็
กลับทิศ เขาฟ้องร้องโบรกเกอร์รายนัน้ และพูดกับผมว่า “ถ้าเพียงแค่ผมมีบญ
ั ชี
ทีใ่ หญ่กว่านัน้ …..” เห็นได้ชดั ว่าบัญชีทมี่ เี งินถึง 200 ล้านดอลลาร์กย็ งั ไม่ใหญ่
มากพอ
ปัญหาทีแ่ ท้จริงของผูแ้ พ้ไม่ใช่ขนาดของบัญชีแต่คอื การเทรดเกินตัวและ
การบริหารจัดการเงินทีแ่ ย่ เขารับความเสีย่ งทีส่ งู เกินไปส�ำหรับขนาดบัญชีของ
เขาไม่วา่ มันจะใหญ่หรือว่าเล็กก็ตาม และไม่วา่ ระบบของเขาจะดีเพียงใด การ
เทรดทีแ่ ย่ตดิ ต่อกันหลายครัง้ ก็จะก�ำจัดเขาออกไปจากธุรกิจนีไ้ ด้อย่างแน่นอน
มือสมัครเล่นไม่เคยคาดคิดว่าจะขาดทุนและไม่เคยเตรียมตัวในการ
จัดการกับการเทรดที่ขาดทุน การพูดว่าตัวเองมีเงินทุนไม่มากพอคือการเลี่ยง
ความรับผิดชอบและช่วยให้พวกเขาไม่ต้องเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวดสอง
ข้อก็คอื การไม่มกี ารบริหารจัดการเงินทีใ่ ช้ได้จริงและการขาดวินยั ของพวกเขา
เทรดเดอร์ที่ต้องการจะอยู่รอดและร�่ำรวยจะต้องคุมการขาดทุนให้ได้
คุณท�ำอย่างนั้นได้ด้วยการเดิมพันส่วนเล็กๆ ของเงินทุนของคุณในการเทรด
ครั้งใดครั้งหนึ่ง (ดูในส่วนที่ 9 “การบริหารจัดการความเสี่ยง”) เรียนรู้จาก
บทเรียนที่ราคาไม่แพงในบัญชีขนาดเล็ก
ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของบัญชีการเทรดขนาดใหญ่ก็คือราคาของ
อุปกรณ์และการบริการต่างๆ จะเป็นสัดส่วนทีน่ อ้ ยกว่าเมือ่ เทียบกับเงินทุนของ
คุณ เจ้าของกองทุนขนาดหนึ่งล้านดอลลาร์ที่จ่ายเงิน 5,000 ดอลลาร์ส�ำหรับ
หลักสูตรการเรียนนั้นจะคิดเป็นเงินเพียงแค่ ½ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น การจ่ายเงิน
จ�ำนวนเดียวกันนี้จะเป็นสัดส่วนที่น่ากลัวคือ 25 เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนส�ำหรับ
เทรดเดอร์ที่มีบัญชีขนาด 20,000 ดอลลาร์
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เรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับการบินแบบอัตโนมัติ
เทรดเดอร์ที่เชื่อในเรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับระบบการบินแบบอัตโนมัติ
เชือ่ ว่าความร�ำ่ รวยสามารถทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ดว้ ยระบบอัตโนมัติ บางคนพยายาม
ที่จะพัฒนาระบบการเทรดแบบอัตโนมัติขึ้นมา ในขณะที่บางคนซื้อระบบการ
เทรดจากผูข้ าย คนทีใ่ ช้เวลาหลายปีไปกับการฝึกฝนทักษะของพวกเขาในฐานะ
ทนายความ แพทย์ หรือนักธุรกิจทุ่มเงินเป็นพันๆ ดอลลาร์เพื่อความสามารถ
แบบอัดกระป๋อง ส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนจากความโลภ ความเกียจคร้าน และ
การขาดความรู้ทางคณิตศาสตร์
ระบบเคยถูกเขียนลงบนกระดาษ แต่ในตอนนี้พวกมันถูกดาวน์โหลด
ลงมาไว้ในคอมพิวเตอร์ บางอันเป็นแบบเรียบง่าย บางอันเป็นแบบซับซ้อน
พร้อมการ Optimization (การทดสอบกับข้อมูลของตลาดในอดีตเพือ่ ให้ได้ผล
ตอบแทนการลงทุนทีด่ ที สี่ ดุ : ผูแ้ ปล) และบางอันถึงกับมีกฎในการบริหารจัดการ
เงินด้วย เทรดเดอร์หลายคนจ่ายเงินหลายพันดอลลาร์เพือ่ การค้นหาเวทมนตร์
ที่จะเปลี่ยนรหัสคอมพิวเตอร์ไม่กหี่ น้าให้กลายไปเป็นกระแสธารของเงินที่ไหล
เข้ามาอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ผู้คนที่จ่ายเงินเพื่อระบบการเทรดแบบอัตโนมัติ
ก็เหมือนกับอัศวินในยุคกลางผู้ซึ่งจ่ายเงินให้กับนักเล่นแร่แปรธาตุส�ำหรับ
ความลับในการเปลี่ยนเหล็กให้กลายไปเป็นทองค�ำ
พฤติกรรมทีซ่ บั ซ้อนของมนุษย์ไม่สามารถพึง่ พาระบบแบบอัตโนมัตไิ ด้
ระบบการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแทนที่ครู และโปรแกรมค�ำนวณ
ภาษีก็ไม่ได้ท�ำให้นักบัญชีต้องตกงาน การกระท�ำส่วนใหญ่ของมนุษย์จ�ำเป็น
จะต้องใช้ความสามารถในการตัดสินใจ เครื่องจักรกลและระบบเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์แต่มันไม่สามารถมาแทนที่มนุษย์ได้
ถ้ามันมีระบบการเทรดแบบอัตโนมัตทิ ปี่ ระสบความส�ำเร็จจริง คนทีซ่ อื้
มันไปก็คงสามารถย้ายไปตาฮิติและใช้ชีวิตที่เหลือของเขาอย่างสุขสบายจาก
เช็คที่โบรกเกอร์ของเขาส่งมาให้อย่างไม่ขาดสาย จนถึงตอนนี้คนเพียงกลุ่ม
เดียวที่ท�ำเงินได้จากระบบการเทรดก็คือคนที่ขายระบบให้พวกเขา พวกเขา
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สร้างอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็กแต่มสี สี นั ขึน้ มา ถ้าหากระบบของพวก
เขาใช้ได้ผลจริง พวกเขาจะขายมันท�ำไม พวกเขาสามารถทีจ่ ะย้ายไปตาฮิตแิ ละ
ขึน้ เงินจากเช็คทีส่ ง่ มาจากโบรกเกอร์ของพวกเขา ในขณะเดียวกันผูข้ ายระบบ
การเทรดทุกรายมีคำ� อธิบายส�ำหรับเรือ่ งนี้ บางคนพูดว่าพวกเขาชอบการเขียน
โปรแกรมมากกว่าการเทรด บางคนอ้างว่าพวกเขาขายระบบของพวกเขาเพียง
เพื่อระดมทุนหรือแม้แต่อ้างถึงความรักในมนุษยชาติ
ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและจะเอาชนะระบบการเทรดแบบ
อัตโนมัติ กฎที่เข้มงวดของเมื่อวานจะใช้ได้ผลน้อยลงในวันนี้และอาจจะใช้ไม่
ได้ผลเลยในวันพรุ่งนี้ เทรดเดอร์ที่มีความสามารถจะปรับเปลี่ยนวิธีการเทรด
ของเขาเมื่อเขาพบกับปัญหา ระบบการเทรดแบบอัตโนมัติมีความสามารถใน
การปรับตัวน้อยกว่าและจะท�ำลายตัวมันเองในที่สุด
สายการบินจ่ายเงินเดือนสูงๆ ให้กับนักบินถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีระบบ
การบินแบบอัตโนมัติ พวกเขาท�ำอย่างนั้นเพราะว่ามนุษย์สามารถที่จะจัดการ
กับเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดฝันได้ เมือ่ หลังคาเครือ่ งบินหลุดออกไปเหนือมหาสมุทร
แปซิฟกิ หรือในตอนทีเ่ ครือ่ งยนต์ของเครือ่ งบินโดยสารทัง้ สองเครือ่ งหยุดท�ำงาน
หลังชนเข้ากับฝูงห่านเหนือแมนฮัตตัน มีเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นที่จะจัดการกับ
วิกฤตแบบนี้ได้ สถานการณ์ฉุกเฉินลักษณะแบบนี้เคยถูกรายงานผ่านทางสื่อ
ต่างๆ และในแต่ละครั้งนักบินที่มีประสบการณ์สามารถน�ำเครื่องบินของพวก
เขาลงจอดได้อย่างปลอดภัยด้วยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่มีระบบการบิน
อัตโนมัติแบบใดที่สามารถท�ำแบบนั้นได้ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันครั้งแรกที่คุณ
เจอจะท�ำให้บัญชีของคุณพังย่อยยับลงไปได้เลย
ระบบการเทรดทีด่ มี อี ยูจ่ ริง แต่มนั จ�ำเป็นต้องได้รบั การเฝ้าติดตามและ
ปรับแต่งด้วยการตัดสินใจของคนแต่ละคน คุณจะต้องเอาใจใส่มัน คุณไม่
สามารถยกความรับผิดชอบในการประสบความส�ำเร็จของคุณไปให้กับระบบ
กลไกได้
เทรดเดอร์ที่มีความคิดเพ้อฝันเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติพยายามที่จะได้
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รับความรู้สึกแบบเดียวกับที่พวกเขาเคยมีในตอนที่เป็นเด็กทารกอีกครั้ง แม่
ของพวกเขาเคยเติมเต็มความต้องการของพวกเขาในเรือ่ งอาหาร ความอบอุน่
และความสะดวกสบาย ในตอนนีพ้ วกเขาพยายามทีจ่ ะสร้างประสบการณ์ของ
การนอนเฉยๆ และมีกำ� ไรไหลเข้ามาหาพวกเขาเหมือนน�ำ้ นมอันอบอุน่ ทีไ่ ม่ตอ้ ง
เสียเงินและไม่มีวันสิ้นสุด ตลาดไม่ใช่แม่ของคุณ มันเต็มไปด้วยผู้คนเขี้ยวๆ ที่
พยายามจะแย่งเงินไปจากคุณมากกว่าที่จะเทนมอุ่นๆ ลงไปในปากของคุณ
ลัทธิบูชาบุคคล
ผูค้ นส่วนใหญ่เฝ้าภาวนาให้กบั ความคาดหวังของพวกเขาทีจ่ ะมีอสิ รภาพ
และไม่ต้องขึ้นกับใคร แต่เมื่อพวกเขาพบกับความกดดัน พวกเขาก็จะเปลี่ยน
ท่าทีของพวกเขาและเริม่ มองหา “ผูน้ ำ� ทีแ่ ข็งแกร่ง” เทรดเดอร์ทเี่ ต็มไปด้วยความ
วิตกกังวลมักจะมองหาหนทางจากบรรดากูรูสารพัดประเภท
ในช่วงที่ผมเติบโตขึ้นมาในอดีตสหภาพโซเวียต เด็กๆ จะถูกสอนว่า
สตาลินคือผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่ของเรา หลังจากนั้นเราจึงพบว่าเขาเป็นเหมือนกับ
ปีศาจร้าย แต่ในขณะทีเ่ ขายังมีชวี ติ อยูน่ นั้ คนส่วนใหญ่กย็ นิ ดีทจี่ ะท�ำตามท่านผูน้ ำ�
เขาปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากความจ�ำเป็นในการคิดเพื่อตัวของพวกเขาเอง
“สตาลินน้อย” ถูกสถาปนาขึ้นมาในทุกแวดวงของสังคม ในระบบ
เศรษฐกิจ ชีววิทยา สถาปัตยกรรม และอื่นๆ เมื่อผมมาถึงอเมริกาและเริ่มต้น
การเทรด ผมรู้สึกประหลาดใจที่ได้เห็นว่ามีเทรดเดอร์จ�ำนวนมากมายเพียงใด
ทีเ่ ฝ้ามองหากูรู หรือ “สตาลินน้อย” ของพวกเขา ความคิดเพ้อฝันว่าใครคนอืน่
บางคนจะสามารถท�ำให้คุณร�่ำรวยขึ้นมาได้นั้นเป็นสิ่งที่อยู่กับเรามาเสมอ
มันมีกูรูอยู่สามประเภทในตลาดการเงิน กูรูด้านวัฏจักรตลาด กูรูด้าน
วิธกี ารเทรดเหมือนเวทมนตร์ และกูรทู ต่ี ายไปแล้ว กูรดู า้ นวัฏจักรตลาดท�ำนาย
จุดกลับตัวครัง้ ส�ำคัญของตลาด กูรดู า้ นโฆษณาวิธกี ารเทรดแบบทางลัดสูค่ วาม
ร�ำ่ รวย และกูรบู างคนก็เลีย่ งค�ำวิจารณ์และเชิญชวนสาวกคลัง่ ลัทธิให้มาติดตาม
ด้วยวิธีการง่ายๆ คือการลาโลกนี้ไป
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เป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้วทีต่ ลาดหุน้ อเมริกามีการเคลือ่ นไหวตาม
รอบวัฏจักรรอบละสีป่ ี โดยทัว่ ไปแล้ว ตลาดหุน้ โดยรวมจะใช้เวลา 2.5 หรือ 3 ปี
ในการวิ่งขึ้นและ 1 หรือ 1.5 ปีในการตกลงมา กูรูด้านวัฏจักรตลาดคนใหม่จะ
เกิดขึ้นมาในเกือบๆ ทุกรอบวัฏจักรครั้งใหญ่ของตลาดหุ้นหรือหนึ่งครั้งในทุกๆ
สีป่ ี ชือ่ เสียงของกูรมู แี นวโน้มทีจ่ ะอยูไ่ ด้ 2 ถึง 3 ปี ช่วงเวลารุง่ เรืองของกูรแู ต่ละ
คนจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับตลาดกระทิงครั้งใหญ่ในอเมริกา
กูรูด้านวัฏจักรตลาดท�ำนายถึงการวิ่งขึ้นและการตกลงมาของตลาด
การท�ำนายที่ถูกแต่ละครั้งจะยิ่งเพิ่มชื่อเสียงของเขาและกระตุ้นให้คนจ�ำนวน
มากขึ้นกว่าเดิมซื้อหรือขายเมื่อเขาประกาศค�ำท�ำนายของเขาออกมา กูรูด้าน
วัฏจักรตลาดจะมีทฤษฎีโปรดของเขาเกี่ยวกับตลาด ทฤษฎีเหล่านั้นไม่ว่าจะ
เป็นทฤษฎีวัฏจักร ปริมาณการซื้อขาย คลื่นอีเลียต หรืออะไรก็ตามโดยทั่วไป
แล้วจะเป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาหลายปีก่อนที่เขาจะมีชื่อเสียง ในตอน
แรกตลาดจะไม่เป็นไปตามทฤษฎีที่น่าดึงดูดใจของกูรูเหล่านี้ จากนั้นตลาดก็
เกิดการเปลี่ยนแปลงและวิ่งไปตามค�ำท�ำนายของกูรูอยู่เป็นเวลาหลายปี นั่น
คือตอนที่ความมีชื่อเสียงของกูรูเหล่านี้พุ่งสูงขึ้นในตลาดอย่างรวดเร็ว
ลองเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางแบบแฟชั่นซึ่งรสนิยมของผู้คนนั้น
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในปีหนึ่งผมบลอนด์อาจเป็นที่นิยม ในอีก
ปีหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นผมสีแดง ในทันทีทันใดนางแบบแฟชั่นผมบลอนด์
ระดับสตาร์ของปีทแี่ ล้วก็ไม่เป็นทีต่ อ้ งการบนหน้าปกของนิตยสารชัน้ น�ำอีกต่อ
ไป ทุกคนต้องการนางแบบผิวด�ำหรือผู้หญิงที่มีปานบนหน้าของเธอ นางแบบ
ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่เป็นรสนิยมของสาธารณชนต่างหาก
กูรจู ะมาจากนอกกรอบของการวิเคราะห์ตลาดแบบทัว่ ๆ ไปเสมอ พวกเขา
จะไม่ใช่นกั วิเคราะห์ของสถาบัน พวกลูกจ้างของสถาบันจะพยายามปลอดภัย
ไว้ก่อนเพราะกลัวที่จะต้องเอาคอไปขึ้นเขียงและท�ำให้พวกเขาแทบจะไม่เคย
มีผลงานในระดับที่น่าตื่นเต้นได้เลย กูรูด้านวัฏจักรตลาดจะเป็นคนนอกซึ่งมี
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ทฤษฎีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
กูรจู ะยังคงมีชอื่ เสียงอยูต่ ราบเท่าทีต่ ลาดยังคงมีพฤติกรรมในแบบทีเ่ ข้า
กันได้กับทฤษฎีของเขา โดยทั่วไปแล้วจะเป็นระยะเวลาที่น้อยกว่ารอบวัฏจักร
4 ปีของตลาดหนึ่งรอบ เมื่อมาถึงจุดหนึ่งตลาดก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
เริ่มวิ่งไปในอีกทิศทาง กูรูจะยังคงใช้วิธีเดิมที่เคยได้ผลดีอย่างมากในอดีตต่อ
ไปและจะเสียผูต้ ดิ ตามของเขาไป เมือ่ ค�ำท�ำนายของกูรใู ช้ไม่ได้ผล ความชืน่ ชม
ของสาธารณชนก็จะกลายไปเป็นความเกลียดชัง มันเป็นเรือ่ งเป็นไปไม่ได้ทกี่ รู ู
ด้านวัฏจักรตลาดที่เสียเครดิตไปแล้วจะกลับมาสู่ความมีชื่อเสียงได้อีกครั้ง
กู รู ด ้ า นวั ฏ จั ก รตลาดทุ ก คนมี ลั ก ษณะหลายอย่ า งที่ พ บได้ ร ่ ว มกั น
พวกเขาเข้ามามีสว่ นร่วมในธุรกิจการท�ำนายตลาดอยูน่ านหลายปีกอ่ นทีจ่ ะเริม่ มี
ชื่อเสียง แต่ละคนจะมีทฤษฎีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีผู้ติดตามอยู่บ้าง และ
มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง พวกเขาพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดในธุรกิจให้
ค�ำปรึกษาด้านการลงทุน ความจริงทีว่ า่ ทฤษฎีของกูรใู ช้ไม่ได้ผลมานานหลายปี
ถูกมองข้ามไปโดยผูต้ ดิ ตามของเขา เมือ่ ทฤษฎีเริม่ ท�ำนายได้ถกู ต้อง สือ่ มวลชน
ก็จะสังเกตเห็น เมื่อทฤษฎีใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ว การยกย่องสรรเสริญก็จะ
เปลี่ยนไปเป็นความเกลียดชัง
เมือ่ คุณตระหนักว่าก�ำลังจะมีกรู ทู ปี่ ระสบความส�ำเร็จคนใหม่โผล่ขนึ้ มา
มันอาจจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ที่จะกระโดดขึ้นรถไปกับเขา แต่มันเป็นเรื่อง
ส�ำคัญกว่าทีจ่ ะตระหนักให้ได้วา่ เมือ่ ไรทีก่ รู คู นนัน้ ได้มาถึงจุดสูงสุดของเขาแล้ว
กูรทู กุ คนจะต้องตกลงมา และโดยค�ำจ�ำกัดความแล้ว พวกเขาจะตกลงมาจาก
ชือ่ เสียงอันโด่งดังของพวกเขาเอง เมือ่ กูรกู ลายเป็นทีย่ อมรับของสือ่ มวลชน มัน
ก็เป็นสัญญาณทีด่ ที บี่ อกว่าเขามาถึงจุดสูงสุดของเขาแล้ว สือ่ กระแสหลักจะตัง้
ข้อสงสัยคนนอกเสมอ เมื่อไรก็ตามที่นิตยสารกระแสหลักหลายรายอุทิศที่ว่าง
ในนิตยสารของพวกเขาให้กบั กูรตู ลาดทีก่ ำ� ลังร้อนแรง คุณก็รไู้ ด้เลยว่าเวลาของ
เขาใกล้จะหมดลงแล้ว จิตวิทยาหมูจ่ ะเป็นอย่างทีม่ นั เป็นมาเสมอ กูรคู นใหม่จะ
โผล่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
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ในขณะที่กูรูด้านวัฏจักรตลาดจะเกิดและเติบโตในตลาดหุ้น “กูรูด้าน
ระบบการเทรด” จะโดดเด่นกว่าในตลาดอนุพันธ์ “กูรูด้านระบบการเทรด”
ก้าวเข้ามาในโลกการเงินหลังจากการค้นพบวิธีในการวิเคราะห์หรือวิธีในการ
เทรดแบบใหม่
เทรดเดอร์จะมองหาความได้เปรียบที่เหนือกว่าเทรดเดอร์คนอื่นๆ อยู่
เสมอเหมือนอัศวินทีต่ ามหาดาบ พวกเขาเต็มใจทีจ่ า่ ยอย่างหนักส�ำหรับเครือ่ งมือ
ในการเทรดของพวกเขา ไม่มรี าคาใดทีส่ งู เกินไปถ้าหากมันสามารถท�ำให้พวกเขา
ใช้ไปคว้าเงินจ�ำนวนมากกลับมาได้
กูรดู า้ นระบบการเทรดขายชุดของกุญแจชุดใหม่ทจี่ ะน�ำไปสูก่ ำ� ไรในตลาด
อย่างเทคนิคแบบ Speedline, ตัวบ่งชี้แบบ Cycles, เทคนิค Market Profile
และอื่นๆ มันอาจจะมีข้อได้เปรียบในช่วงแรกๆ แต่เมื่อมีคนจ�ำนวนมากพอที่
เริ่มรู้จักกับวิธีการเทรดแบบใหม่นี้และเข้ามาทดสอบในตลาด มันก็หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่จะใช้ได้ผลน้อยลงและเริ่มเสื่อมความนิยมไป ตลาดจะบดขยี้ความได้
เปรียบของวิธกี ารเทรดแบบใหม่ๆ อยูเ่ สมอ และอะไรก็ตามทีเ่ คยใช้ได้ผลเมือ่ วาน
ก็มโี อกาสน้อยลงทีจ่ ะได้ผลในวันนีแ้ ละจะน้อยลงไปอีกมากในหนึง่ ปีตอ่ จากนี้
น่าแปลกที่แม้แต่ในยุคของโลกาภิวัตน์แบบในทุกวันนี้ แต่ชื่อเสียงก็
ยังเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ช้า กูรูที่ภาพลักษณ์ของเขาโดนท�ำลายลงไปแล้ว
ในประเทศของเขาเองยังสามารถที่จะท�ำเงินได้ด้วยการขายทฤษฎีของเขาใน
ต่างประเทศ ประเด็นนี้ถูกยกขึ้นมาพูดให้ผมฟังโดยกูรูคนหนึ่งซึ่งเปรียบเทียบ
ความนิยมอย่างต่อเนื่องของเขาในเอเชียกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักร้องและดารา
ชาวอเมริกาที่เริ่มหมดชื่อเสียง พวกเขาไม่สามารถที่จะดึงดูดผู้ชมในอเมริกา
แต่พวกเขายังคงหาเลี้ยงชีพได้ด้วยการไปร้องเพลงที่ต่างประเทศ
กูรูที่ตายไปแล้ว

กูรูตลาดประเภทที่สามก็คือกูรูที่ตายไปแล้ว หนังสือของเขาถูกน�ำมา
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ตีพมิ พ์ใหม่ หลักสูตรตลาดของเขาถูกน�ำมาวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยเทรดเดอร์
รุน่ ใหม่ทกี่ ระตือรือร้น และต�ำนานความกล้าหาญของนักวิเคราะห์อนั เป็นทีร่ กั ผู้
จากไปและความมัง่ คัง่ ของเขาก็จะเป็นทีร่ จู้ กั หลังการเสียชีวติ ของเขา กูรทู ตี่ าย
ไปแล้วไม่ได้อยูก่ บั เราอีกต่อไปและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากชือ่ เสียงของเขา
ได้ แต่เป็นผูส้ นับสนุนคนอืน่ ๆ ทีจ่ ะได้ประโยชน์จากชือ่ เสียงและลิขสิทธิท์ หี่ มด
อายุไปแล้วของเขา หนึง่ ในกูรผู เู้ ป็นทีร่ กั ทีจ่ ากไปแล้วก็คอื อาร์. เอ็น. อีเลียต แต่
ตัวอย่างที่ดีที่สุดของต�ำนานในแบบที่ว่านี้ก็คือ ดับเบิลยู. ดี. แกนน์
นักฉวยโอกาสหลายคนขาย “หลักสูตรของแกนน์” และ “ซอฟต์แวร์ของ
แกนน์” พวกเขาอ้างว่าแกนน์คอื หนึง่ ในเทรดเดอร์ทเี่ ก่งทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยมีมาและ
อ้างว่าเขาทิง้ ทรัพย์สนิ ไว้มากถึง 50 ล้านดอลลาร์ ผมเคยสัมภาษณ์ลกู ชายของ
ดับเบิลยู. ดี. แกนน์ ซึง่ เป็นนักวิเคราะห์ให้กบั ธนาคารบอสตัน เขาบอกผมว่าบิดา
ทีม่ ชี อื่ เสียงของเขาไม่สามารถเลีย้ งดูครอบครัวของเขาได้ดว้ ยการเทรด แต่เขา
หาเงินจากการเขียนและขายหลักสูตรแนะน�ำการลงทุน เขาไม่มเี งินพอทีจ่ ะจ้าง
เลขาและต้องให้ลกู ชายมาท�ำงานให้กบั เขา เมือ่ ดับเบิลยู. ดี. แกนน์ เสียชีวติ ใน
ทศวรรษที่ 1950 ทรัพย์สินของเขารวมไปถึงบ้านของเขานั้นมีมูลค่ามากกว่า
100,000 ดอลลาร์ไปเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ต�ำนานของดับเบิลยู. ดี. แกนน์หรือ
เจ้าพ่อแห่งการเทรดนัน้ ถูกเล่าต่อๆ กันมาโดยพวกคนทีข่ ายหลักสูตรการเทรด
และเครื่องมือในการเทรดอื่นๆ เพื่อหลอกลวงลูกค้า
สาวกของกูรู

กูรูจะต้องใช้เวลาหลายปีไปกับการค้นคว้าวิจัย จากนั้นโชคก็เข้าข้าง
เมื่อตลาดวิ่งไปในทิศทางเดียวกับเขา ในขณะที่กูรูบางคนตายไปแล้ว กูรู
ทีย่ งั มีชวี ติ อยูน่ นั้ มีตงั้ แต่คนประเภทนักวิชาการแบบสุดโต่งไปจนถึงนักแสดงที่
ยิ่งใหญ่ สามารถหาอ่านเรื่องราวอื้อฉาวของกูรูหลายๆ คนได้ในหนังสือชื่อ
Winner Takes All ซึ่งเขียนโดยวิลเลียม อาร์. กัลลาเกอร์
เมื่อเราจ่ายเงินให้กับกูรู เราคาดหวังที่จะได้กลับมามากกว่าที่เราได้
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จ่ายออกไป เราท�ำตัวเหมือนกับคนที่เดิมพันเงินไม่กี่ดอลลาร์กับเจ้ามือในเกม
ไพ่สามใบ (Three-Card Monte) ทีห่ วั มุมถนน เขาหวังว่าจะชนะและได้เงินกลับ
มามากกว่าที่เขาวางลงไป มีเพียงคนโง่หรือคนโลภเท่านั้นที่จะงับเหยื่อแบบนี้
คนบางคนติดตามกูรูเพราะพวกเขาต้องการผู้น�ำที่แข็งแกร่ง พวกเขา
มองหาผูร้ อบรูท้ เ่ี ป็นเหมือนพ่อแม่ของพวกเขา เหมือนอย่างทีเ่ พือ่ นคนหนึง่ เคย
พูดเอาไว้ว่า “พวกเขาเดินไปมาพร้อมกับถือสายสะดือไว้ในมือเพื่อมองหาที่ที่
จะเสียบมันใส่เข้าไป” นักโฆษณาที่ชาญฉลาดจะเตรียมเต้าเสียบเอาไว้ให้กับ
พวกเขา โดยมีค่าใช้จ่าย
สาธารณชนต้องการกูรู และกูรคู นใหม่ๆ ก็จะเกิดขึน้ มาอีก ในฐานะของ
เทรดเดอร์ทชี่ าญฉลาด คุณจะต้องตระหนักให้ได้วา่ ในระยะยาวแล้วไม่มกี รู คู น
ไหนที่จะท�ำให้คุณร�่ำรวยได้ คุณจะต้องท�ำมันด้วยตัวคุณเอง
ในบางโอกาสที่ผมให้สัมภาษณ์หรือปรากฏตัวในทีวี จะมีคนบางคน
แนะน�ำผมว่าเป็น “กูรูที่มีชื่อเสียง” ผมตัวสั่นกับค�ำพูดแบบนั้นและจะเข้าไป
ขัดจังหวะการแนะน�ำนัน้ กูรคู อื ใครบางคนทีอ่ า้ งว่าเขาจะน�ำผูค้ นข้ามทะเลทราย
เพื่อแลกกับเงินบริจาค มันจะต้องไม่มีการโฆษณาเร่ขายแบบนั้นส�ำหรับผม
ผมมักจะเริ่มต้นด้วยการอธิบายว่ามันไม่มีวิธีการใดที่เป็นเหมือนการ
ใช้เวทมนตร์ และขอบเขตของการเทรดนั้นกว้างใหญ่และหลากหลายอย่าง
มากเช่นเดียวกับแวดวงทางการแพทย์ ซึ่งคุณจ�ำเป็นจะต้องเลือกสาขาเฉพาะ
ทางมาสาขาหนึง่ และท�ำงานอย่างหนักเพือ่ ทีจ่ ะได้มคี วามเชีย่ วชาญในมัน ผม
เลือกเส้นทางของผมไปเมื่อนานมาแล้ว และสิ่งที่ผมท�ำหน้าชั้นเรียนหลักสูตร
ก็เป็นแค่การคิดออกมาดังๆ และแบ่งปันวิธีในการวิจัยและขบวนการตัดสินใจ
ของผม
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เทรดด้วยดวงตาที่เปิดกว้าง
ความคิดคาดหวังนั้นมีพลังมากกว่าเงินดอลลาร์ การวิจัยเมื่อไม่นาน
มานี้ได้พิสูจน์แล้วว่าผู้คนมีความสามารถอันน่ามหัศจรรย์ในการโกหกตัวของ
พวกเขาเองและหลีกเลี่ยงที่จะมองให้เห็นตามความเป็นจริง
ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยดุก๊ แดน อรายลี่ ได้อธิบายถึงการทดลอง
ที่ชาญฉลาดอันหนึ่ง กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเข้ารับการทดสอบความฉลาด แต่ครึ่ง
หนึง่ ของพวกเขาจะ "บังเอิญ" ได้รบั กระดาษค�ำตอบซึง่ ท�ำให้พวกเขาสามารถที่
จะเห็นค�ำตอบทีถ่ กู ต้องก่อนทีจ่ ะตอบค�ำถามของพวกเขา ไม่จำ� เป็นต้องบอกว่า
พวกเขาท�ำคะแนนได้สงู กว่าคนอืน่ ๆ ทีเ่ หลือ จากนัน้ ทุกคนจะถูกขอให้คาดการณ์
คะแนนของพวกเขาในการทดสอบไอคิวอันต่อไปซึ่งพวกเขาจะไม่มีกระดาษ
ค�ำตอบทีใ่ ช้โกงอีกแล้ว และคนทีค่ าดการณ์ได้ถกู ต้องก็จะได้รบั เงิน น่าประหลาดใจ
ทีค่ นครึง่ หนึง่ ของกลุม่ ทีท่ ำ� คะแนนได้สงู กว่าเพราะมีกระดาษค�ำตอบทีใ่ ช้โกงนัน้
คาดการณ์ผลคะแนนที่สูงกว่าส�ำหรับการทดสอบครั้งต่อไป คนที่โกงต้องการ
ที่จะเชื่อว่าพวกเขาเป็นคนที่ฉลาดมากจริงๆ ถึงแม้ว่าการคาดการณ์ที่ผิดของ
พวกเขาจะท�ำให้พวกเขาต้องพลาดโอกาสได้เงินไปก็ตาม
เทรดเดอร์ที่ประสบความส�ำเร็จไม่สามารถมีความคิดคาดหวังได้ เขา
จะต้องเป็นคนที่อยู่ในโลกความเป็นจริง มันไม่มีกระดาษค�ำตอบที่ใช้โกงใน
ตลาด คุณสามารถมองเห็นความจริงได้จากบันทึกประวัติการเทรดและกราฟ
เงินทุนของคุณ
การทีจ่ ะได้รบั ชัยชนะในตลาดนัน้ เราจ�ำเป็นจะต้องมีความเชีย่ วชาญใน
องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญสามอย่างของการเทรดคือจิตวิทยาทีด่ ี ระบบการเทรดที่
สมเหตุสมผล และแผนการในการบริหารจัดการความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นี่
เป็นเหมือนขาสามขาของม้านั่ง ถ้าหากหายไปหนึ่งขาม้านั่งก็จะล้มลงมา มัน
เป็นความผิดพลาดทีพ่ บได้ทวั่ ไปของมือใหม่ทมี่ กั จะมุง่ เน้นความสนใจไปทีต่ วั
บ่งชี้และระบบการเทรดแค่เพียงอย่างเดียว
คุณจ�ำเป็นจะต้องวิเคราะห์ความรู้สึกของคุณในตอนที่คุณเทรดเพื่อ
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ที่จะท�ำให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจของคุณนั้นเหมาะสม การเทรดของคุณจะ
ต้องมีพื้นฐานมาจากกฎที่ชัดเจน คุณจะต้องวางโครงสร้างการบริหารจัดการ
เงินของคุณเพือ่ ทีจ่ ะไม่มกี ารการขาดทุนแบบต่อเนือ่ งครัง้ ใดจะสามารถเตะคุณ
ให้กระเด็นออกจากเกมนี้ไปได้

6. การท�ำลายล้างตัวเอง
การเทรดเป็นเกมที่ยากมากๆ เทรดเดอร์ที่ต้องการจะชนะและรักษา
ความส�ำเร็จไว้ให้ได้ในระยะยาวนัน้ จ�ำเป็นจะต้องเอาจริงเอาจังอย่างมากเกีย่ ว
กับทักษะของพวกเขา เขาไม่สามารถท�ำมันแบบมือสมัครเล่นหรือเข้ามาเทรด
เพราะวาระซ่อนเร้นทางจิตวิทยาบางอย่างได้
โชคไม่ ดี ที่ ก ารเทรดนั้ น มั ก จะดึ ง ดู ด ใจคนประเภทหุ น หั น พลั น แล่ น
นักพนัน และพวกคนที่รู้สึกว่าโลกนี้ติดหนี้บุญคุณพวกเขา ถ้าหากคุณเทรด
เพือ่ ความตืน่ เต้น มันก็เลีย่ งไม่ได้ทคี่ ณ
ุ จะเข้าไปท�ำการเทรดทีม่ โี อกาสน้อยและ
ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จ�ำเป็น ตลาดไม่เคยให้อภัยกับความผิดพลาด และ
การเทรดโดยใช้อารมณ์จะส่งผลให้เกิดการขาดทุนเสมอ
การพนัน
การพนันหมายถึงการเดิมพันกับเกมของโอกาสหรือทักษะ มันมีอยู่ใน
ทุกแวดวงของสังคมและผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็เคยพนันมาแล้วที่จุดใดจุดหนึ่ง
ในชีวิตของพวกเขา
ฟลอยด์เชื่อว่าการพนันนั้นเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจเพราะว่ามันเป็นการ
ทดแทนการส�ำเร็จความใคร่ดว้ ยตัวเอง กิจกรรมทีใ่ ช้มอื แบบซ�ำ้ ๆ และน่าตืน่ เต้น
แรงกระตุน้ ทีไ่ ม่สามารถต้านทานได้ การตกลงใจทีจ่ ะหยุด ความพึงพอใจอย่าง
มากจนถึงขัน้ เคลิบเคลิม้ และความรูส้ กึ ผิดคือสิง่ ทีเ่ ชือ่ มโยงการพนันเข้ากับการ
ส�ำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
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ดอกเตอร์ราล์ฟ กรีนสัน นักวิเคราะห์ทางจิตวิทยาผู้มีช่ือเสียงจาก
แคลิฟอร์เนียได้แบ่งนักพนันออกเป็นสามประเภทคือคนธรรมดาที่พนันเพื่อ
ความเพลิดเพลินและเป็นคนทีส่ ามารถหยุดได้เมือ่ เขาต้องการ นักพนันมืออาชีพ
ที่เลือกเล่นการพนันด้วยความตั้งใจของตัวเขาเองเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพ และ
คนที่เป็นโรคติดการพนันซึ่งพนันเพราะพวกเขาถูกผลักดันด้วยความต้องการ
ในระดับจิตใต้ส�ำนึกและไม่สามารถที่จะหยุดได้
คนที่เป็นโรคติดการพนันอาจจะรู้สึกว่าก�ำลังมีโชคหรือต้องการที่จะ
ทดสอบโชคของเขา ชัยชนะจะมอบความรู้สึกมีอ�ำนาจให้กับเขา เขารู้สึกพึง
พอใจเหมือนเด็กทารกที่ได้ดูดนมแม่ ในท้ายที่สุด คนที่ติดการพนันจะขาดทุน
เสมอเพราะว่าเขาพยายามที่จะสร้างความรู้สึกมีความสุขและมีอ�ำนาจให้เกิด
ขึ้นมาอีกครั้งแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่แผนการเล่นเกมที่ใช้ได้จริงในระยะยาว
ดอกเตอร์ไชลา บลูม ผู้รับผิดชอบโครงการส�ำหรับผู้ติดการพนันใน
โรงพยาบาลเซาธ์โอ๊ค นิวยอร์ก เรียกการพนันว่า “การเสพติดที่ไม่มียารักษา”
นักพนันส่วนใหญ่จะเป็นผูช้ ายซึง่ เล่นพนันเพือ่ ความความตืน่ เต้น ส่วนผูห้ ญิงมี
แนวโน้มทีจ่ ะพนันเพือ่ เป็นหนทางในการหลบหนีอะไรบางอย่าง โดยทัว่ ไปแล้ว
ผู้แพ้มักจะปิดบังการขาดทุนของพวกเขาและพยายามที่จะท�ำตัวให้ดูเหมือน
ผู้ชนะ แต่พวกเขาก็จะเต็มไปด้วยความรู้สึกสงสัยในตัวเอง
การเทรดหุ้น ฟิวเจอร์ และออปชั่นมอบความรู้สึกดีให้กับนักพนันและ
ยังดูน่านับถือกว่าการพนันแข่งม้า การพนันในตลาดด้านการเงินให้ความรู้สึก
ดูมีการศึกษากว่าการไปแทงม้ากับเจ้ามือม้าแข่ง
นักพนันรูส้ กึ มีความสุขเมือ่ การเทรดวิง่ ไปในทิศทางเดียวกันกับพวกเขา
และจะรูส้ กึ หดหูอ่ ย่างมากเมือ่ พวกเขาขาดทุน พวกเขาแตกต่างจากมืออาชีพที่
ประสบความส�ำเร็จผูซ้ งึ่ มุง่ เน้นความสนใจไปทีแ่ ผนการในระยะยาวและจะไม่รู้
สึกเสียใจหรือตื่นเต้นมากเป็นพิเศษกับการเทรดครั้งใดครั้งหนึ่ง
สัญญาณส�ำคัญของการพนันก็คอื การทีไ่ ม่สามารถต้านทานแรงกระตุน้
ทีจ่ ะเข้าไปเดิมพันได้ ถ้าหากคุณรูส้ กึ แบบนัน้ มันก็หมายความว่าคุณก�ำลังเทรด
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มากเกินไปและผลลัพธ์ออกมาแย่ ให้หยุดการเทรดไปก่อนสักหนึง่ เดือน มันจะ
ท�ำให้คณ
ุ มีโอกาสได้ประเมินการเทรดของตัวคุณเองใหม่อกี ครัง้ ถ้าหากความ
ต้องการทีจ่ ะเทรดนัน้ รุนแรงอย่างมากจนคุณไม่สามารถทีจ่ ะหยุดเทรดเป็นระยะ
เวลาหนึง่ เดือนได้ มันก็ถงึ เวลาแล้วทีค่ ณ
ุ จะต้องไปศูนย์ชว่ ยเหลือผูต้ ดิ การพนัน
ในท้องถิน่ ของคุณหรือเริม่ ใช้หลักการแบบเดียวกับกลุม่ บ�ำบัดผูต้ ดิ สุราซึง่ จะพูด
ถึงต่อไปภายหลังในบทนี้
พฤติกรรมแบบท�ำลายตัวเอง
หลังการท�ำงานในฐานะจิตแพทย์มานานหลายทศวรรษ ผมเชื่อว่าคน
ส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวในชีวิตนั้นมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมแบบท�ำลายตัวเอง
เราล้มเหลวในอาชีพ เรือ่ งส่วนตัว และธุรกิจไม่ใช่เพราะโชคร้ายหรือไม่มคี วาม
สามารถ แต่มันเป็นไปตามจิตใต้ส�ำนึกของเราที่คิดแต่เรื่องที่ล้มเหลวในชีวิต
เพือ่ นทีห่ ลักแหลมของผมคนหนึง่ มีประวัตใิ นการท�ำลายความส�ำเร็จของ
ตัวเขาเองมาตลอดทั้งชีวิต ในตอนที่ยังเป็นเด็กหนุ่ม เขาเป็นเภสัชกรที่ประสบ
ความส�ำเร็จแต่แล้วก็สญ
ู เสียธุรกิจของเขาไป จากนัน้ เขากลายมาเป็นโบรกเกอร์
และไต่เต้าขึ้นไปจนเกือบถึงต�ำแหน่งที่สูงที่สุดในบริษัทของเขา แล้วเขาก็โดน
ฟ้องร้อง เขาหันมาหาการเทรดแต่แล้วก็ตอ้ งหมดตัวไปในขณะทีพ่ ยายามสะสาง
หายนะครัง้ ก่อนๆ ในอดีต เขาโทษเจ้านายขีอ้ จิ ฉา ผูด้ แู ลกฎทีไ่ ม่มคี วามสามารถ
และภรรยาที่ไม่สนับสนุนเขาส�ำหรับความล้มเหลวทุกอย่างในชีวิตของเขา
ในทีส่ ดุ เขาก็มาถึงจุดทีต่ กต�ำ่ ทีส่ ดุ เขาไม่มงี านท�ำและไม่มเี งิน เขาขอยืม
เครือ่ งซือ้ ขายหุน้ มาจากเทรดเดอร์ทหี่ มดตัวไปแล้วอีกคนหนึง่ และระดมทุนจาก
คนบางคนที่เคยได้ยินมาว่าเขาเคยเทรดได้ดีมาก่อนในอดีต เขาเริ่มท�ำเงินให้
กองทุนของเขาได้ และเมือ่ เรือ่ งนีก้ ระจายออกไป คนก็เริม่ เข้ามาลงทุนเยอะขึน้
เพือ่ นผมก�ำลังไปได้สวย เมือ่ ถึงจุดนัน้ เขาไปทัวร์สมั มนาในเอเชียแต่ยงั คงเทรด
อยู่ในระหว่างการเดินทาง เขาเลือกที่จะแวะไปเที่ยวประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องอาบ
อบนวดและเปิดสถานะขนาดใหญ่มากในฟิวเจอร์ของพันธบัตรทิง้ เอาไว้โดยไม่
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ได้วางจุดตัดขาดทุน เมือ่ ถึงในตอนทีเ่ ขากลับมา ตลาดก็ได้เกิดการเคลือ่ นไหว
ครั้งใหญ่และกองทุนของเขาก็ขาดทุนจนไม่เหลือมูลค่าแล้ว เขาได้พยายามที่
จะคิดเกี่ยวกับปัญหาของเขาหรือเปล่า เพื่อที่จะได้เรียนรู้ เปล่าเลย เขาโทษ
โบรกเกอร์ของเขา หลังจากนั้นผมช่วยให้เขาได้งานที่น่าสนใจในบริษัทด้าน
ข้อมูลบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง แต่ที่นั่นเขาก็ไปหักหลังคนที่มีบุญคุณกับเขาและ
โดนไล่ออกมา ในท้ายที่สุด ชายที่ชาญฉลาดคนนี้ต้องไปเดินเคาะประตูตาม
บ้านเพือ่ ขายรางอลูมเิ นียมในขณะทีค่ นอืน่ ๆ ก�ำลังท�ำเงินโดยใช้เทคนิคของเขา
เมื่อเทรดเดอร์พบกับปัญหา พวกเขามีแนวโน้มที่จะโทษคนอื่น โชค
ที่ไม่ดี หรืออะไรบางอย่าง มันเป็นเรื่องเจ็บปวดที่จะมองหาสาเหตุแห่งความ
ล้มเหลวของคุณภายในตัวของคุณเอง
เทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งมาพบผมเพื่อขอค�ำปรึกษา เงินทุนของ
เขาก�ำลังโดนบดขยี้จากการวิ่งขึ้นของดอลลาร์สหรัฐซึ่งเขาชอร์ทมันเอาไว้
อย่างหนัก เขาเติบโตขึน้ มาด้วยการต่อสูก้ บั พ่อทีเ่ ป็นคนจองหองและชอบดูถกู
เหยียดหยาม เขาสร้างชื่อให้ตัวเองด้วยการเดิมพันอย่างหนักกับการกลับทิศ
ของแนวโน้มเดิม เทรดเดอร์คนนีเ้ พิม่ สถานะชอร์ทของเขาขึน้ ไปอีกเรือ่ ยๆ เพราะ
เขาไม่สามารถที่จะยอมรับได้ว่าตลาดซึ่งเป็นตัวแทนของพ่อของเขานั้นเป็น
สิ่งที่ใหญ่กว่าและแข็งแกร่งกว่าเขา
นีเ่ ป็นเพียงแค่ตวั อย่างสองตัวอย่างของวิธที ผี่ คู้ นแสดงแนวโน้มพฤติกรรม
ที่จะท�ำลายตัวเองของพวกเขาออกมา เรามีพฤติกรรมที่ท�ำลายตัวเราเองด้วย
การกระท�ำอย่างหุนหันพลันแล่นแบบเด็กๆ แทนที่จะเป็นแบบผู้ใหญ่ที่มีความ
เฉลียวฉลาด เรายึดติดกับรูปแบบที่ท�ำให้ตัวเราเองพ่ายแพ้ พวกมันสามารถที่
จะรักษาได้ ความล้มเหลวเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้
ความฝังใจในวัยเด็กสามารถทีจ่ ะปิดกัน้ คุณจากการประสบความส�ำเร็จ
ในตลาดได้ คุณจ�ำเป็นจะต้องระบุจดุ อ่อนของคุณและหาทางเปลีย่ นแปลงมัน
บันทึกประวัติการเทรด จดเหตุผลในการเข้าไปและการออกมาจากการเทรด
ทุกๆ ครัง้ เอาไว้ มองหารูปแบบทีป่ ระสบความส�ำเร็จและล้มเหลวทีเ่ กิดขึน้ ซ�ำ้ ๆ
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การแข่งขันเพื่อท�ำลายคู่แข่ง (Demolition Derby: คือการแข่งรถแบบหนึง่
ซึ่งผู้แข่งขันต้องขับรถเพื่อท�ำลายรถของคู่แข่งคนอื่นๆ รถของผู้แข่งขันที่ยังขับ
ได้อยู่เป็นคันสุดท้ายจะถือว่าเป็นผู้ชนะ: ผู้แปล)
สมาชิกในสังคมทุกคนจะยอมให้อภัยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เพื่อปกป้องกัน
และกันไม่ให้ได้รบั ผลกระทบจากความผิดพลาดของพวกเขา เมือ่ คุณขับรถ คุณ
พยายามทีจ่ ะไม่ไปชนรถคันอืน่ และพวกเขาก็พยายามทีจ่ ะไม่มาชนคุณ ถ้าหาก
ใครบางคนขับรถตัดหน้าคุณบนทางด่วน คุณก็อาจจะก่นด่าเขาแต่คณ
ุ ก็จะลด
ความเร็วลงมา ถ้าหากใครบางคนเปิดประตูรถทีจ่ อดอยูอ่ อกมา คุณก็จะเลีย้ ว
หลบอย่างกะทันหัน คุณหลีกเลีย่ งการชนเพราะว่ามันจะส่งผลเสียกับทัง้ สองฝ่าย
เกือบทุกวิชาชีพจะมีเครื่องป้องกันให้กับสมาชิกของพวกมัน เจ้านาย
เพื่อนร่วมงาน และลูกค้าของคุณจะเตือนคุณเมื่อคุณมีพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือ
พฤติกรรมแบบท�ำลายตัวเอง มันไม่มเี ครือ่ งป้องกันแบบนัน้ ในการเทรดซึง่ ท�ำให้
มันเป็นเรือ่ งทีอ่ นั ตรายกว่างานส่วนใหญ่ของมนุษย์ ตลาดน�ำเสนอโอกาสนับไม่
ถ้วนที่จะเกิดการท�ำลายตัวเองได้
การซื้อที่จุดสูงสุดของวันก็เหมือนกับการเปิดประตูรถของคุณออกมา
ท่ามกลางการจราจรแน่นขนัด เมื่อค�ำสั่งซื้อของคุณไปถึงฟลอร์ เทรดเดอร์คน
อื่นๆ ก็จะรีบเทขายใส่คุณ เพื่อที่จะฉีกประตูรถของคุณออกมาพร้อมกับแขน
ของคุณ เทรดเดอร์คนอืน่ ๆ ต้องการให้คณ
ุ ล้มเหลวเพราะเมือ่ คุณขาดทุน พวก
เขาก็จะได้เงินของคุณไป
ตลาดท�ำงานโดยปราศจากความโอบอ้อมอารีตามปกติของมนุษย์
เทรดเดอร์ทุกคนจะโดนท�ำร้ายโดยเทรดเดอร์คนอื่นๆ และเทรดเดอร์ทุกคนก็
พยายามที่จะเล่นงานเทรดเดอร์คนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ทางด่วนของการเทรดจะ
เต็มไปด้วยซากปรักหักพังของหายนะ การเทรดคือการท�ำในสิง่ ทีอ่ นั ตรายทีส่ ดุ
ของมนุษย์รองลงมาจากสงคราม
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วิธีควบคุมการท�ำลายตัวเอง
คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตโดยท�ำความผิดพลาดแบบเดิมๆ ปีแล้วปีเล่า บาง
คนวางโครงสร้างชีวิตของพวกเขาให้ประสบความส�ำเร็จในเรื่องหนึ่ง ในขณะ
ที่แสดงความขัดแย้งในตัวเองของพวกเขาออกมาในอีกเรื่องหนึ่ง
คุณจ�ำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังแนวโน้มของคุณที่จะมีพฤติกรรมท�ำลาย
ตัวของคุณเอง หยุดโทษโชคชะตาที่ไม่ดีหรือคนอื่นๆ ส�ำหรับการขาดทุนของ
คุณและมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของคุณ เริ่มจดบันทึกประวัติการเทรด
ซึ่งจะเป็นบันทึกของการเทรดทุกครั้งของคุณพร้อมกับเหตุผลในการเข้าและ
ออกจากการเทรดพวกนั้น มองหารูปแบบที่ประสบความส�ำเร็จและล้มเหลวที่
เกิดขึ้นซ�้ำๆ คนที่ไม่เรียนรู้จากอดีตก็จะท�ำความผิดพลาดในแบบเดิมๆ ซ�้ำอีก
เทรดเดอร์ต้องการเครื่องป้องกันทางจิตวิทยาเหมือนกับที่นักปีนเขา
ต้องการอุปกรณ์ชว่ ยชีวติ ของเขา ผมพบว่าหลักการของกลุม่ บ�ำบัดผูต้ ดิ สุราซึง่
จะพูดถึงต่อไปนั้นมีประโยชน์อย่างมากในช่วงระยะแรกๆ ของการพัฒนาของ
เทรดเดอร์ กฎในการบริหารจัดการเงินที่เคร่งครัดก็เป็นเครื่องป้องกันอีกอย่าง
หนึ่ง ในขณะที่บันทึกประวัติจะช่วยคุณในการเรียนรู้จากความผิดพลาดและ
ความส�ำเร็จของคุณ

7. จิตวิทยาของการเทรด
ความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวของคุณในฐานะเทรดเดอร์นนั้ ขึน้ อยูก่ บั
อารมณ์ของคุณ คุณอาจจะมีระบบการเทรดที่สุดยอด แต่ถ้าหากคุณรู้สึกหยิ่ง
ทะนง หวาดกลัว หรือโกรธแค้น บัญชีของคุณก็จะพังอย่างแน่นอน ถ้าหากคุณ
เริ่มรู้สึกว่าคุณก�ำลังหวาดกลัว โลภ หรือเคลิบเคลิ้มแบบนักพนัน ให้ปิดการ
เทรดของคุณออกมา
ในการเทรด คุณก�ำลังแข่งขันกับกลุ่มคนที่หลักแหลมที่สุดในโลก ค่า
คอมมิชชั่นและ Slippage ก็ส่งผลเสียกับคุณ และเหนือกว่าสิ่งอื่นใด ถ้าหาก
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คุณยอมให้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในการเทรดของคุณ การต่อสู้นี้ก็จะต้อง
พ่ายแพ้ไป เคอร์รี่ ลัฟวอร์น ซึง่ เป็นเพือ่ นและหุน้ ส่วนของผมใน SpikeTrade.com
ชอบพูดว่า “มันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วที่จะรู้ให้ได้ว่าตลาดก�ำลังจะท�ำอะไร และ
ถ้าหากคุณยังไม่รู้ตัวด้วยซ�้ำว่าคุณก�ำลังจะท�ำอะไร คุณก็แพ้ในเกมนี้ไปแล้ว”
การมีระบบการเทรดที่ดีนั้นยังไม่พอ เทรดเดอร์หลายคนที่มีระบบการ
เทรดที่ดีถูกก�ำจัดออกไปจากตลาดเพราะว่าในทางจิตวิทยาแล้วพวกเขาไม่ได้
เตรียมตัวที่จะชนะ
การฝ่าฝืนกฎ
ตลาดน�ำเสนอความเย้ายวนใจจ�ำนวนมากมายมหาศาลคล้ายกับการ
เดินในตูน้ ริ ภัยทีเ่ ต็มไปด้วยทองค�ำหรือการเดินเข้าไปในฮาเร็ม พวกมันกระตุน้
ความโลภให้สงู ขึน้ อย่างรุนแรงและกระตุน้ คลืน่ ของความกลัวทีจ่ ะสูญเสียสิง่ ที่
เราได้มาซึ่งรุนแรงยิ่งกว่า ความรู้สึกเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปิดบังการรับรู้ของเราจาก
ความเป็นจริงของตลาด
มือสมัครเล่นส่วนใหญ่จะรูส้ กึ เหมือนเป็นอัจฉริยะหลังจากได้รบั ชัยชนะ
ติดๆ กันหลายครั้ง มันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่จะเชื่อว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากและ
การเทรดทุกครั้งของคุณจะต้องออกมาเป็นชัยชนะอย่างแน่นอน นั่นคือตอนที่
เทรดเดอร์เริ่มเบี่ยงเบนออกไปจากกฎของพวกเขาและสร้างความเสียหายให้
เกิดขึ้นในบัญชีของพวกเขา
เทรดเดอร์จะกลับไปหาความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นผู้ชนะ เมื่อชนะก็จะใช้
อารมณ์ สุดท้ายอารมณ์กจ็ ะเข้ามาท�ำลายตัวเทรดเดอร์ไป เทรดเดอร์สว่ นใหญ่
จะคืน “เงินทีห่ ามาได้” ของพวกเขากลับไปให้ตลาดซึง่ เต็มไปด้วยเรือ่ งราวของ
คนยากจนที่กลายไปเศรษฐีแล้วก็กลับมาจนอีกครั้งอย่างรวดเร็ว เครื่องหมาย
ของเทรดเดอร์ที่ประสบความส�ำเร็จก็คือความสามารถในการสะสมเงินทุนให้
สูงขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่อง
คุณต้องท�ำการเทรดโดยปราศจากอคติให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
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ท�ำให้แน่ใจว่าคุณท�ำตามกฎของการบริหารจัดการเงิน ใส่รายชื่อการเทรดทุก
ครัง้ ของคุณลงในโปรแกรม Spreadsheet รวมถึงค่าคอมมิชชัน่ และ Slippage
จดบันทึกการเทรดทุกครัง้ ของคุณพร้อมกับชาร์ทแบบ “ก่อนทีจ่ ะเข้าไปเทรดและ
เมือ่ ออกมาจากการเทรด” ในช่วงระยะแรกของอาชีพการเทรดของคุณ คุณอาจ
จะต้องอุทศิ พลังงานเพือ่ การวิเคราะห์ตวั คุณเองพอๆ กับพลังงานทีใ่ ช้เพือ่ การ
วิเคราะห์ตลาด
ในตอนทีผ่ มเริม่ เรียนรูเ้ กีย่ วกับการเทรด ผมอ่านหนังสือทุกเล่มเท่าทีผ่ ม
จะหาได้เกี่ยวกับจิตวิทยาของการเทรดผู้เขียนหลายคนน�ำเสนอค�ำแนะน�ำที่มี
เหตุผล บางคนพูดถึงวินัยว่า “คุณไม่สามารถยอมให้ตลาดมีอ�ำนาจครอบง�ำ
คุณ อย่าท�ำการตัดสินใจใดๆ ในระหว่างช่วงทีต่ ลาดเปิดท�ำการเทรด จงวางแผน
การเทรดและเทรดตามแผนทีว่ างเอาไว้” อีกคนพูดไว้อย่างยืดหยุน่ กว่าว่า “อย่า
เข้าไปในตลาดพร้อมกับความเชือ่ ทีม่ อี คติ เปลีย่ นแผนของคุณเมือ่ ตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลง” ผู้เชี่ยวชาญบางคนแนะน�ำให้แยกตัวออกมา ไม่ฟังข่าวธุรกิจ
ไม่อา่ นวอลสตรีท เจอร์นลั ไม่ฟงั เทรดเดอร์คนอืน่ พูด มีแค่คณ
ุ กับตลาดเท่านัน้
อีกคนแนะน�ำให้มใี จเปิดกว้าง ติดต่อสือ่ สารกับเทรดเดอร์คนอืน่ ๆ อยูเ่ สมอ และ
ดูดซึมความคิดใหม่ๆ เข้ามา ค�ำแนะน�ำแต่ละอย่างดูเหมือนจะมีเหตุผล แต่มนั
ก็ขัดแย้งกันเองกับค�ำแนะน�ำอื่นๆ
ผมอ่านหนังสือ เทรด และมุ่งเน้นไปกับการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
ผมยังท�ำงานในฐานะจิตแพทย์ตอ่ ไปด้วย ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสองสิง่ นี้
จะมีความเชื่อมโยงกันจนกระทั่งวันหนึ่งที่ผมตระหนักรู้ขึ้นมาอย่างฉับพลัน
ไอเดียที่เปลี่ยนแปลงวิธีในการเทรดของผมนั้นได้มาจากวิชาจิตเวช
การรับรู้ที่เปลี่ยนแปลงการเทรดของผม
เหมือนกับจิตแพทย์สว่ นใหญ่ ผมจะมีผปู้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งเหล้าเข้ามา
หาอยูเ่ สมอ ผมยังเป็นทีป่ รึกษาให้กบั โปรแกรมฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติดแห่งหนึง่ อีก
ด้วย ผมไม่ต้องใช้เวลานานนักก่อนที่จะตระหนักได้ว่าการบ�ำบัดการติดเหล้า
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