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ค�ำน�ำผู ้แปล
ในขณะที่ผมเริ่มเขียนค�ำน�ำส�ำหรับหนังสือเล่มนี้ ตลาดหุ้นเพิ่งจะปิดไป
พร้อมกับการตกลงมาถึง 65 จุดในวันเดียว มันท�ำให้ผมนึกถึงหัวข้อหนึง่ ในหนังสือ
เล่มนี้ “ลักษณะพืน้ ฐานทีส่ ดุ ของตลาดคือมันสามารถแสดงตัวตนของมันออกมา
ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเกือบจะไม่มที สี่ นิ้ สุด” ซึง่ ผูเ้ ขียนใช้มนั เพือ่ อธิบายถึงความ
จริงข้อแรกของตลาดคือ “อะไรก็สามารถเกิดขึน้ ได้ในตลาด” ส�ำหรับตัวผมเอง ผม
ไม่มขี อ้ สงสัยเลยว่าการทีจ่ ะอยูร่ อดได้ในตลาดหุน้ นัน้ ไม่ใช่การท�ำก�ำไรจ�ำนวนมาก
ได้เป็นครัง้ คราว แต่เป็นการรักษาก�ำไรทีท่ ำ� ได้และเงินทุนของเราในช่วงทีต่ ลาดวิง่
ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับเราอย่างรุนแรงและรวดเร็ว
ตลาดหุ้นไม่ใช่ที่ส�ำหรับจะมาเอาก�ำไรออกไปได้ง่ายๆ คุณก�ำลังต่อสู้กับ
กองทุนมืออาชีพและกลุ่มคนที่ฉลาดและมีอ�ำนาจทางการเงินมากที่สุดทั้งจาก
ในและนอกประเทศ คนจ�ำนวนมากเข้ามาแล้วก็ต้องออกจากตลาดหุ้นไปอย่าง
เจ็บปวด มีเพียงคนที่จริงจังเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ในระยะยาว คุณอาจจะศึกษา
เทคนิคและเข้าอบรมหลักสูตรการลงทุนต่างๆ มาเป็นจ�ำนวนมาก แต่คุณก็ยัง
สงสัยว่าท�ำไมคุณถึงยังไม่ประสบความส�ำเร็จในระดับที่คุณควรจะท�ำได้ ถ้าคุณ
เป็นอย่างที่ว่ามานี้ หนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือส�ำหรับคุณ เนื้อหาในหนังสือ
Trading in the Zone จะพาเราไปไกลกว่าและเหนือกว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้น
ฐานหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพราะมันจะน�ำเราเข้าไปสูโ่ ลกของการวิเคราะห์
สภาพจิตใจในการเทรดซึง่ เป็นโลกทีเ่ รามักจะละเลยหรือบางคนอาจจะไม่เคยรับรู้
ถึงการมีอยูข่ องมันด้วยซ�ำ้ ไป ถ้าคุณเคยสงสัยว่าท�ำไมคุณถึงไม่ยอมตัดขาดทุนจน
สุดท้ายต้องขาดทุนอย่างหนัก ไม่ยอมขายท�ำก�ำไรจนก�ำไรนัน้ ตกกลับลงมากลาย
เป็นการขาดทุน หรือไม่ได้เข้าไปท�ำการเทรดที่คุณมั่นใจว่าจะออกมาเป็นชัยชนะ
เพราะความลังเลใจของคุณแต่กลับเทรดตามทีค่ นอืน่ บอกโดยทีไ่ ม่ใช่แผนการของ
คุณเอง คุณไม่เข้าใจว่าด้วยความรูท้ คี่ ณ
ุ มี ท�ำไมคุณถึงยังท�ำความผิดพลาดในการ
เทรดทีพ่ บได้ทวั่ ไปแบบนีใ้ ห้เกิดขึน้ มาซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีก บางทีคำ� ตอบอาจจะอยูใ่ นวิธี
ที่คุณคิดเกี่ยวกับการเทรด และผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ค�ำตอบกับคุณและ
ช่วยคุณให้พบหนทางไปสู่การประสบความส�ำเร็จในการเทรดได้
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เป้าหมายของเทรดเดอร์ไม่วา่ จะเป็นคนใดก็ตามก็คอื การท�ำก�ำไรให้ได้
อย่างสม�ำ่ เสมอ แต่ถงึ กระนัน้ คนจ�ำนวนน้อยมากเท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำเงินได้สม�ำ่ เสมอ
อย่างแท้จริงจากการเป็นเทรดเดอร์ อะไรคือค�ำอธิบายของการทีเ่ ทรดเดอร์สว่ น
น้อยเหล่านีส้ ามารถทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จได้อย่างสม�ำ่ เสมอ ส�ำหรับผมแล้ว
ปัจจัยทีเ่ ป็นตัวก�ำหนดก็คอื ปัจจัยทางจิตวิทยา ผูช้ นะอย่างสม�ำ่ เสมอนัน้ คิดแตก
ต่างออกไปจากคนอื่นๆ ที่เหลือ
ผมเริ่มต้นการเทรดในปี 1978 ในเวลานั้นผมก�ำลังเป็นผู้บริหารของ
บริษัทตัวแทนประกันภัยด้านการพาณิชย์แห่งหนึ่งในย่านชานเมืองดีทรอยต์
รัฐมิชิแกน ผมมีอาชีพที่ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงและคิดว่าจะสามารถส่ง
ผ่านความส�ำเร็จแบบเดียวกันนั้นไปสู่การเทรดได้อย่างไม่ยาก โชคไม่ดีที่ผม
ค้นพบว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย เมื่อมาถึงปี 1981 ผมก็รู้สึกเบื่อหน่ายเต็มที
แล้วกับความไร้ความสามารถของผมที่จะเทรดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ขณะที่ท�ำงานอย่างอื่นไปพร้อมกันด้วย ดังนั้นผมจึงย้ายไปชิคาโก้และได้งาน
เป็นโบรกเกอร์ในบริษัทเมอร์ริล ลินซ์ที่ตลาดแลกเปลี่ยนแห่งชิคาโก้ ผมท�ำผล
งานได้เป็นอย่างไรบ้างอย่างนั้นหรือ ภายในเก้าเดือนนับตั้งแต่ผมย้ายมายังชิ
คาโก้ ผมก็สญ
ู เสียทุกๆ อย่างทีผ่ มเคยมีไปจนเกือบหมด การสูญเสียของผมนัน้
เป็นผลลัพธ์มาจากทั้งการเทรดของผมและรูปแบบการใช้ชีวิตแบบหรูหราของ
ผมซึง่ ท�ำให้ผมจ�ำเป็นจะต้องหาเงินจ�ำนวนมากมาให้ได้จากการเป็นเทรดเดอร์
จากประสบการณ์ในช่วงเริ่มต้นของการเป็นเทรดเดอร์ในแบบนี้ ผมจึง
ได้เรียนรูอ้ ย่างมากมายเกีย่ วกับตัวผมเองและเกีย่ วกับบทบาทของจิตวิทยาใน
การเทรด ผลลัพธ์กค็ อื ในปี 1982 ผมได้เริม่ เขียนหนังสือเล่มแรกของผมคือ The
Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes ในตอนที่ผมเริ่มต้น
โครงการนี้ ผมไม่รมู้ าก่อนเลยว่ามันเป็นเรือ่ งทีย่ ากเพียงใดในการเขียนหนังสือ
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หรือการอธิบายอะไรบางอย่างที่ผมเข้าใจในรูปแบบที่จะเป็นประโยชน์กับคน
อื่นๆ ผมคิดว่าผมน่าจะใช้เวลาอยู่ระหว่างหกถึงเก้าเดือนในการท�ำงานนี้จน
เสร็จ แต่มนั กลับต้องใช้เวลาไปถึงเจ็ดปีครึง่ และในทีส่ ดุ แล้วก็ได้ถกู ตีพมิ พ์ออก
มาโดยส�ำนักพิมพ์ Prentice Hall ในปี 1990
ในปี 1983 ผมออกจากเมอร์รลิ ลินซ์ เพือ่ มาเริม่ ต้นบริษทั ให้คำ� ปรึกษา
ด้านการลงทุนชือ่ Trading Behavior Dynamics ซึง่ ในปัจจุบนั นีผ้ มเป็นผูพ้ ฒ
ั นา
และจัดการสัมมนาในเรือ่ งจิตวิทยาของการเทรดและมีบทบาทในด้านการเป็น
ผูฝ้ กึ สอนการเทรด ผมได้ทำ� การน�ำเสนอจ�ำนวนนับครัง้ ไม่ถว้ นให้กบั บริษทั การ
เทรด บริษทั ส�ำนักหักบัญชี บริษทั โบรกเกอร์ ธนาคาร และการประชุมด้านการ
ลงทุนทั่วทั้งโลก ผมเคยท�ำงานในระดับบุคคลแบบตัวต่อตัวกับเทรดเดอร์ทุกๆ
ประเภทในธุรกิจนีร้ วมไปถึงฟลอร์เทรดเดอร์ นักประกันความเสีย่ ง ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านออปชั่น และผู้ให้ค�ำปรึกษาด้านการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุด
บางคนมาแล้ว รวมไปถึงมือใหม่หลายคนอีกด้วย
เมือ่ มาถึงตอนทีผ่ มเขียนหนังสือเล่มนี้ ผมได้ใช้เวลาสิบเจ็ดปีหลังสุดมานี้
เพื่อท�ำการวิเคราะห์พลวัตรทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังการเทรด ซึ่งท�ำให้
ผมสามารถพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสอนหลักการที่ถูกต้องของ
ความส�ำเร็จ สิ่งที่ผมค้นพบก็คือ ในระดับพื้นฐานที่สุดนั้น มันมีปัญหาอยู่ใน
วิธที เี่ ราคิด มันมีอะไรบางอย่างอยูใ่ นธรรมชาติของวิธที จี่ ติ ใจของเราท�ำงานซึง่
ไม่เหมาะสมเท่าไรนักกับลักษณะเฉพาะตัวที่ตลาดแสดงออกมา
เทรดเดอร์ผู้ซึ่งมีความมั่นใจในการเทรดของพวกเขาเอง ผู้ซึ่งมีความ
เชื่อมั่นในตัวเองที่จะท�ำในสิ่งที่จ�ำเป็นจะต้องท�ำโดยปราศจากความลังเลคือ
คนที่จะประสบความส�ำเร็จ พวกเขาจะไม่มีความกลัวต่อพฤติกรรมที่เอาแน่
เอานอนไม่ได้ของตลาด พวกเขาเรียนรูท้ จี่ ะมุง่ เน้นไปยังข้อมูลทีจ่ ะช่วยให้พวก
เขาระบุโอกาสในการที่จะท�ำก�ำไรมากกว่าที่จะไปมุ่งเน้นที่ข้อมูลที่จะส่งเสริม
ความกลัวของพวกเขา
ในขณะทีเ่ รือ่ งนีอ้ าจจะฟังแล้วดูซบั ซ้อน แต่ทงั้ หมดของมันก็คอื การเรียนรู้
ทีจ่ ะเชือ่ ว่า 1) คุณไม่จำ� เป็นจะต้องรูว้ า่ อะไรก�ำลังจะเกิดขึน้ ต่อไปเพือ่ ทีจ่ ะท�ำเงิน
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2) อะไรก็สามารถเกิดขึน้ ได้ และ 3) ทุกๆ ขณะนัน้ มีความเฉพาะตัว หมายความ
ว่าความได้เปรียบและผลลัพธ์ทกุ ครัง้ นัน้ เป็นประสบการณ์ทมี่ คี วามเป็นเฉพาะ
ตัวอย่างแท้จริง การเทรดนัน้ อาจจะออกมาได้ผลหรือไม่ได้ผล ไม่วา่ ในกรณีใด
คุณรอจนกว่าความได้เปรียบครัง้ ต่อไปจะปรากฏขึน้ มาและท�ำขบวนการนัน้ ซ�ำ้
อีกครัง้ ไปเรือ่ ยๆ ด้วยวิธกี ารแบบนีค้ ณ
ุ จะได้เรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบว่าอะไรทีใ่ ช้ได้
ผลและอะไรทีไ่ ม่ได้ผล และสิง่ ทีส่ ำ� คัญพอๆ กันก็คอื คุณจะสร้างเป็นความรูส้ กึ
เชือ่ มัน่ ในตัวเองเพือ่ ทีค่ ณ
ุ จะได้ไม่สร้างความเสียหายให้เกิดขึน้ กับตัวคุณเองใน
สภาพแวดล้อมทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ บบไม่มขี ดี จ�ำกัดในอย่างทีต่ ลาดเป็น
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าปัญหาในการเทรดของพวกเขานั้นเป็น
ผลลัพธ์มาจากวิธีที่พวกเขาคิดเกี่ยวกับการเทรด หรือเฉพาะเจาะจงกว่านั้นก็
คือวิธที พี่ วกเขาคิดในขณะทีพ่ วกเขาก�ำลังท�ำการเทรด ในหนังสือเล่มแรกของ
ผม The Disciplined Trader ผมได้ระบุถึงปัญหาที่เทรดเดอร์ต้องเผชิญจาก
มุมมองทางด้านจิตใจและจากนั้นก็สร้างเป็นกรอบทางปรัชญาเพื่อท�ำความ
เข้าใจกับธรรมชาติของปัญหาเหล่านัน้ และสาเหตุวา่ ท�ำไมพวกมันจึงเกิดขึน้ มา
ผมมีจุดประสงค์หลักในใจอยู่ห้าข้อในการเขียนหนังสือ Trading in the Zone
เพื่อที่จะพิสูจน์กับเทรดเดอร์ว่าการวิเคราะห์ตลาดที่มากกว่าหรือดี
กว่านัน้ ไม่ได้เป็นวิธกี ารแก้ปญ
ั หาของความยากล�ำบากในการเทรด
หรือการขาดความสม�่ำเสมอในผลลัพธ์ของเขา
เพื่อที่จะโน้มน้าวเทรดเดอร์ให้เข้าใจว่ามันเป็นทัศนคติและ “ภาวะ
จิตใจ” ของเขาเองที่เป็นตัวก�ำหนดผลลัพธ์ของเขา
เพื่อที่จะมอบความเชื่อและทัศนคติแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งจ�ำเป็น
ส�ำหรับการสร้างเป็นภาวะจิตใจของผูช้ นะให้กบั เทรดเดอร์ ซึง่ หมาย
ถึงการเรียนรู้วิธีที่จะคิดในรูปแบบของความน่าจะเป็น
เพื่อที่จะจัดการกับความขัดแย้ง ความไม่ลงรอย และปฏิทรรศน์ที่
อยู่ในวิธีคิดซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เทรดเดอร์ทั่วๆ ไปเข้าใจไปว่าเขา
คิดในรูปแบบของความน่าจะเป็นอยู่แล้ว ทั้งๆ ที่อันที่จริงแล้วมัน
ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
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เพื่อที่จะน�ำเทรดเดอร์ผ่านขบวนการซึ่งรวมเอากลยุทธ์ในการคิด
แบบนี้เข้าไปในระบบจิตใจของเขาในระดับของการท�ำงาน
(หมายเหตุ: จนกระทัง่ เมือ่ ไม่นานมานี้ เทรดเดอร์สว่ นใหญ่นนั้ เป็นผูช้ าย
แต่ผมตระหนักดีวา่ มีเทรดเดอร์ทเี่ ป็นผูห้ ญิงเข้ามามีสว่ นร่วมมากขึน้ เรือ่ ยๆ เพือ่
ที่จะหลีกเลี่ยงความสับสนและรูปแบบประโยคที่เยิ่นเย้อ ผมจึงใช้สรรพนาม
“เขา” ทุกครั้งในหนังสือเล่มนี้ในการบรรยายถึงเทรดเดอร์ แน่นอนว่ามันไม่ได้
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอคติใดๆ ในส่วนของตัวผมเอง)
Trading in the Zone น�ำเสนอวิธีการที่จริงจังทางจิตวิทยาเพื่อที่จะ
กลายไปเป็นผูช้ นะอย่างสม�ำ่ เสมอในการเทรดของคุณ ผมไม่ได้นำ� เสนอระบบ
ในการเทรด ผมสนใจมากกว่าในการทีจ่ ะแสดงให้คณ
ุ ได้เห็นถึงวิธกี ารคิดในรูป
แบบที่จ�ำเป็นส�ำหรับการที่จะกลายไปเป็นเทรดเดอร์ที่สามารถท�ำก�ำไรได้ ผม
เข้าใจว่าคุณมีระบบหรือความได้เปรียบของตัวคุณเองอยู่แล้ว คุณต้องเรียนรู้
ที่จะเชื่อมั่นในความได้เปรียบของคุณ ความได้เปรียบนั้นหมายความว่ามันมี
ความน่าจะเป็นสูงกว่าที่ผลลัพธ์จะออกมาในรูปแบบหนึ่งมากกว่าแบบอื่นๆ
ยิ่งความมั่นใจของคุณสูงมากขึ้นเท่าไร มันก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นเท่านั้นในการ
ที่จะท�ำการเทรดของคุณ หนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอบการรับรู้และ
ความเข้าใจเกีย่ วกับตัวคุณเองทีค่ ณ
ุ จ�ำเป็นจะต้องรูแ้ ละเกีย่ วกับธรรมชาติของ
การเทรดให้กับคุณ เพื่อที่การเทรดจริงๆ นั้นจะได้กลายไปเป็นเรื่องที่ง่ายดาย
และปราศจากความเครียดเช่นเดียวกับตอนที่คุณเพียงแค่นั่งมองตลาดและ
คิดเกี่ยวกับเรื่องของการท�ำมัน
เพื่อที่จะระบุว่าคุณ “คิดแบบเทรดเดอร์” ได้ดีเพียงใด ขอให้ท�ำแบบ
ทดสอบทัศนคติในหน้าต่อไป มันไม่มีค�ำตอบที่ถูกหรือผิด ค�ำตอบของคุณจะ
เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสอดคล้องของกรอบจิตใจของคุณในปัจจุบันกับวิธีที่คุณ
จ�ำเป็นต้องคิดเพื่อที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการเทรดของคุณ
มาร์ค ดักลาส
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แบบทดสอบทัศนคติ

1. การท�ำเงินจากการเป็นเทรดเดอร์นั้นคุณจ�ำเป็นจะต้องรู้ว่าตลาดก�ำลังจะ
ท�ำอะไรต่อไป
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
2. มีบางครั้งที่ฉันคิดว่ามันจะต้องมีวิธีในการเทรดโดยที่ไม่ต้องพบกับการ
ขาดทุนเลย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
3. การท�ำเงินจากการเป็นเทรดเดอร์นนั้ หลักๆ แล้วเป็นหน้าทีข่ องการวิเคราะห์
ตลาด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
4. การขาดทุนเป็นองค์ประกอบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ของการเทรด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
5. ความเสี่ยงของฉันจะถูกก�ำหนดเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่ฉันจะเข้าไปท�ำการ
เทรดเสมอ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
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6. ในความคิดของฉัน มันจะมีราคาที่ต้องจ่ายจากการค้นหาว่าตลาดก�ำลัง
จะท�ำอะไรต่อไปเสมอ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
7. ฉันจะไม่เข้าไปท�ำการเทรดครั้งต่อไปถ้าหากฉันไม่แน่ใจว่ามันจะออกมา
เป็นการเทรดที่ชนะ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
8. ยิง่ เทรดเดอร์เรียนรูเ้ กีย่ วกับตลาดและพฤติกรรมของมันมากขึน้ เท่าไร มัน
ก็จะง่ายขึ้นส�ำหรับเขาเท่านั้นในการเข้าไปท�ำการเทรด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
9. วิธีการของฉันจะบอกฉันอย่างชัดเจนว่าสภาวะของตลาดแบบใดที่ฉันจะ
เข้าไปหรือออกมาจากการเทรด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
10. แม้ว่าฉันจะได้สัญญาณที่ชัดเจนให้กลับทิศสถานะของฉัน แต่ฉันก็พบว่า
มันเป็นเรื่องที่ยากอย่างที่สุดที่จะท�ำเช่นนั้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
11. โดยทัว่ ไปแล้ว ฉันจะมีชว่ งเวลาทีเ่ ป็นผูช้ นะอย่างต่อเนือ่ ง แล้วจากนัน้ ก็มกั
จะตามมาด้วยการลดลงของเงินทุนอย่างรุนแรง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
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12. ในตอนที่ฉันเริ่มต้นการเทรดเป็นครั้งแรกนั้น ฉันจะบรรยายการเทรดของ
ฉันว่าไร้ระเบียบแบบแผน ซึ่งหมายความว่ามีความส�ำเร็จเกิดขึ้นเป็น
ครั้งคราวท่ามกลางความเจ็บปวดจ�ำนวนมากมายหลายครั้ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
13. บ่อยครัง้ ทีฉ่ นั พบว่าตัวฉันเองมีความรูส้ กึ ว่าตลาดต่อต้านฉันเป็นการส่วนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
14. ทัง้ ๆ ทีฉ่ นั พยายามอย่างมากทีจ่ ะ “ปล่อยวางมันไป” แต่ฉนั กลับพบว่ามัน
เป็นเรือ่ งยากมากทีจ่ ะก้าวข้ามผ่านบาดแผลทางอารมณ์ทอี่ ยูเ่ บือ้ งหลังฉัน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
15. ฉันมีปรัชญาด้านการบริหารจัดการเงินซึ่งสร้างขึ้นมาจากหลักการว่าให้
เอาเงินออกมาจากตลาดเสมอเมื่อใดก็ตามที่ตลาดมอบเงินให้กับคุณ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
16. งานของเทรดเดอร์ก็คือการระบุรูปแบบซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสออกมา
จากพฤติกรรมของตลาดและจากนั้นก็ก�ำหนดความเสี่ยงของการค้นหา
ว่ารูปแบบเหล่านี้จะแสดงผลลัพธ์ของพวกมันออกมาเหมือนอย่างที่พวก
มันเคยเป็นในอดีตหรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
17. บางครั้งฉันอดที่จะคิดไม่ได้ว่าฉันเป็นเหยื่อของตลาด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
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18. ในตอนที่ฉันเทรด ฉันมักจะมุ่งเน้นไปที่กรอบเวลาเดียวเสมอ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
19. การเทรดให้ได้อย่างประสบความส�ำเร็จนัน้ จ�ำเป็นจะต้องอาศัยความยืดหยุน่
ทางจิตใจในระดับที่เหนือกว่าระดับของคนส่วนใหญ่มาก
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
20. มีหลายครัง้ ทีฉ่ นั สามารถรูส้ กึ ได้อย่างชัดเจนถึงกระแสของตลาด แต่อย่างไรก็ดี
ฉันมักจะพบกับความยากล�ำบากกับการท�ำตามความรู้สึกเหล่านั้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
21. มีหลายครั้งในตอนที่ฉันก�ำลังอยู่ในการเทรดท่ี่ได้ก�ำไรและฉันรู้ว่าการ
เคลือ่ นไหวของราคาแบบนัน้ น่าจะสิน้ สุดลงแล้ว แต่ฉนั ก็ยงั ไม่ทำ� ก�ำไรออก
มาอยู่ดี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
22. ไม่ว่าฉันจะท�ำเงินจากการเทรดได้มากเพียงไรก็ตาม แต่ฉันก็ไม่เคยพอใจ
กับมันและมีความรู้สึกว่าฉันสามารถที่จะท�ำมันได้มากกว่านั้นอีก
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
23. เมือ่ ฉันเข้าไปเปิดการเทรด ฉันรูส้ กึ ว่าฉันมีทศั นคติในด้านบวก ฉันคาดหวัง
ถึงเงินทั้งหมดที่ฉันจะสามารถท�ำได้จากการเทรดนั้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
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24. องค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดของความสามารถของเทรดเดอร์ในการสะสม
เงินในระยะยาวก็คือการมีความเชื่อในความสม�่ำเสมอของตัวเขาเอง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
25. ถ้าคุณได้รบั พรให้มที กั ษะด้านการเทรดทักษะหนึง่ ได้ในทันที คุณจะเลือก
ทักษะใด
__________________________________________________________
26. มีบ่อยครั้งที่ฉันนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะกังวลเกี่ยวกับเรื่องตลาด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
27. คุณเคยมีความรูส้ กึ เหมือนโดนบังคับให้ทำ� การเทรดเพราะคุณกลัวว่าคุณ
จะพลาดโอกาสไปหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่
28. ถึงแม้วา่ มันจะเกิดขึน้ ไม่บอ่ ยนัก แต่ฉนั ก็ชอบทีจ่ ะให้การเทรดของฉันออก
มาสมบูรณ์แบบ เมื่อฉันท�ำการเทรดที่สมบูรณ์แบบ มันจะรู้สึกดีมากจน
สามารถชดเชยกับครั้งอื่นๆ ทุกครั้งที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นได้เลย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
29. คุณเคยพบว่าตัวคุณเองวางแผนการเทรดทีค่ ณ
ุ ไม่เคยท�ำตามนัน้ เลย และ
ไปท�ำการเทรดที่คุณไม่เคยวางแผนมาก่อนเลยหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่
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30. จงอธิบายเหตุผลทีเ่ ทรดเดอร์สว่ นใหญ่ไม่สามารถท�ำเงินหรือไม่สามารถที่
จะรักษาเงินที่พวกเขาท�ำได้มาสัก 2-3 ประโยค
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
เก็บค�ำตอบของคุณเอาไว้กอ่ นในตอนทีค่ ณ
ุ อ่านหนังสือเล่มนี้ หลังจาก
ทีค่ ณ
ุ อ่านบทสุดท้ายจบ (“วิธคี ดิ แบบเทรดเดอร์”) ให้ทำ� แบบทดสอบทัศนคตินี้
อีกครัง้ หนึง่ มันจะถูกพิมพ์ไว้อกี ครัง้ ทีด่ า้ นท้ายของหนังสือ คุณอาจจะแปลกใจ
ที่พบว่าค�ำตอบของคุณนั้นแตกต่างจากการท�ำครั้งแรกไปได้มากเพียงใด
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ในตอนเริม่ ต้น:
การวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐาน
มีใครยังจ�ำได้ในตอนที่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานถูกพิจารณาให้เป็น
วิธีการที่แท้จริงและเหมาะสมเพียงวิธีเดียวส�ำหรับใช้ตัดสินใจในการเทรดได้
บ้าง ในตอนที่ผมเริ่มต้นเทรดในปี 1978 มีเทรดเดอร์เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ใช้
การวิเคราะห์ทางเทคนิค พวกเขาถูกพิจารณาจากคนอื่นๆ ที่เหลือในวงการ
ว่าเป็นพวกบ้าๆ บอๆ มันเป็นเรื่องที่ยากที่จะเชื่อในตอนนี้ว่า เมื่อไม่นานมานี้
ที่วอลสตรีทและส่วนใหญ่ของกองทุนชั้นน�ำและสถาบันการเงินคิดกันว่าการ
วิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของเรื่องงมงายและหลอกลวง
แน่นอนว่าในตอนนีม้ นั กลายเป็นเรือ่ งทีต่ รงกันข้ามกันไปเลย เทรดเดอร์
ทีม่ ปี ระสบการณ์แทบจะทุกคนใช้รปู แบบใดรูปแบบหนึง่ ของการวิเคราะห์ทาง
เทคนิคเพื่อช่วยพวกเขาในการสร้างเป็นกลยุทธ์การเทรดของพวกเขาขึ้นมา
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียวแบบ 100% แทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วจะ
ยกเว้นก็แค่เพียงบางส่วนเล็กๆ ในแวดวงวิชาการทีแ่ ยกตัวออกมาเท่านัน้ อะไร
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เป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติอย่างชัดเจนได้ถึงขนาดนี้
ผมมั่นใจว่ามันคงไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจส�ำหรับใครๆ ว่า
ค�ำตอบส�ำหรับค�ำถามนี้ที่เรียบง่ายมากก็คือเงิน ปัญหาของการตัดสินใจใน
การเทรดโดยใช้เพียงมุมมองทางปัจจัยพื้นฐานอย่างเคร่งครัดก็คือมันจะเป็น
เรือ่ งทีย่ ากมากโดยธรรมชาติในการทีจ่ ะท�ำเงินให้ได้อย่างต่อเนือ่ งโดยใช้วธิ กี าร
แบบนี้
ส�ำหรับพวกคุณบางคนทีอ่ าจจะยังไม่คนุ้ เคยกับวิธวี เิ คราะห์ปจั จัยพืน้ ฐาน
ผมขออธิบายอย่างนี้ การวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐานพยายามทีจ่ ะน�ำตัวแปรต่างๆ
ทัง้ หมดทีอ่ าจจะสามารถส่งผลกระทบกับความสมดุลหรือความไม่สมดุลระหว่าง
อุปสงค์และอุปทานทีม่ โี อกาสเป็นไปได้ของหุน้ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือเครือ่ งมือ
ทางการเงินตัวใดตัวหนึง่ มาพิจารณา โดยใช้รปู แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์เป็น
หลักซึง่ จะให้นำ�้ หนักกับความส�ำคัญของปัจจัยต่างๆ หลากหลายปัจจัย (อัตรา
ดอกเบี้ย งบดุล รูปแบบฤดูกาล และปัจจัยอื่นๆ อีกจ�ำนวนมาก) นักวิเคราะห์
จะคาดการณ์ราคาที่ควรจะเป็นในเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตออกมา
ปัญหาของการใช้รูปแบบจ�ำลองพวกนี้ก็คือมันแทบจะไม่เคยรวมเอา
เทรดเดอร์เข้ามาเป็นหนึ่งในตัวแปรเลย ผู้คนซึ่งแสดงความเชื่อและความคาด
หวังของพวกเขาเกีย่ วกับอนาคตออกมาเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ราคาเกิดการเคลือ่ นไหว
ไม่ใช่รูปแบบจ�ำลอง ความจริงที่ว่ารูปแบบจ�ำลองได้ท�ำการคาดการณ์อย่างมี
ตรรกะและสมเหตุสมผลโดยใช้พนื้ ฐานจากตัวแปรทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ ไม่ได้มี
ค่าอะไรเท่าไรนักหากเทรดเดอร์ซงึ่ เป็นส่วนส�ำคัญของปริมาณการซือ้ ขายส่วน
ใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงรูปแบบจ�ำลองอันนั้น หรือไม่ก็ไม่เชื่อถือมัน
อันที่จริงแล้ว เทรดเดอร์หลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกคนที่อยู่ที่
ฟลอร์ของตลาดฟิวเจอร์ซงึ่ มีความสามารถทีจ่ ะขับเคลือ่ นราคาไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึง่ อย่างรุนแรงได้นนั้ โดยทัว่ ไปแล้ว จะไม่ได้ใช้แนวความคิดเกีย่ วกับ
เรือ่ งอุปสงค์และอุปทานของปัจจัยพืน้ ฐานทีเ่ ชือ่ กันว่าเป็นสิง่ ทีส่ ง่ ผลกับราคาเลย
ยิง่ ไปกว่านัน้ ในเวลาใดเวลาหนึง่ ส่วนใหญ่ของกิจกรรมการเทรดของพวกเขา
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จะถูกกระตุน้ อย่างฉับพลันด้วยการตอบสนองกับปัจจัยทางด้านอารมณ์ซงึ่ เป็น
สิง่ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือจากปัจจัยต่างๆ ของรูปแบบจ�ำลองทางปัจจัยพืน้ ฐานอย่างสิน้
เชิง พูดอีกอย่างหนึง่ ก็คอื ผูค้ นทีท่ ำ� การเทรด (และส่งผลให้เกิดการเคลือ่ นไหว
ของราคา) นั้นไม่ได้มีพฤติกรรมในแบบที่สมเหตุสมผลเสมอไป
ในทีส่ ดุ แล้ว นักวิเคราะห์ทางปัจจัยพืน้ ฐานอาจจะพบว่าการคาดการณ์
ราคาที่น่าจะเป็น ณ จุดใดจุดหนึ่งในอนาคตนั้นออกมาถูกต้อง แต่ในขณะ
เดียวกัน การเคลื่อนไหวของราคาสามารถที่จะมีความผันผวนอย่างรุนแรงจน
มันเป็นเรื่องที่ยากอย่างมากหรืออาจจะถึงกับเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ในการเทรด
จนไปถึงเป้าหมายราคาอันนั้นได้

การเปลี่ยนแปลงไปสู่การวิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นมีมานานแล้วตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้งตลาด
ขึ้นมาในรูปแบบของตลาดแลกเปลี่ยน แต่ในแวดวงการเทรดยังไม่ยอมรับ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคในฐานะเครื่องมือที่ใช้ได้จริงในการท�ำเงินจนกระทั่ง
ช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 หรือช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 ต่อไปนี้คือสิ่งที่นัก
วิเคราะห์ทางเทคนิครูแ้ ต่แวดวงตลาดทุนกระแสหลักต้องใช้เวลาหลายชัว่ อายุ
คนถึงจะเริ่มเข้าใจมัน
ในวัน สัปดาห์ หรือเดือนใดๆ ก็ตาม จะมีเทรดเดอร์จ�ำนวนหนึ่งเข้ามา
มีสว่ นร่วมในตลาด เทรดเดอร์หลายคนในจ�ำนวนนัน้ ท�ำในสิง่ ทีเ่ หมือนๆ กันซ�ำ้
ไปซ�ำ้ มาในระหว่างความพยายามของพวกเขาทีจ่ ะท�ำเงิน พูดอีกอย่างก็คอื คน
แต่ละคนพัฒนารูปแบบพฤติกรรมขึน้ มา และกลุม่ ของคนซึง่ มีปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กัน
และกันอย่างต่อเนือ่ งได้สร้างเป็นรูปแบบพฤติกรรมของกลุม่ คนขึน้ มา รูปแบบ
พฤติกรรมเหล่านี้สามารถสังเกตพบและระบุเป็นปริมาณออกมาได้ และพวก
มันจะมีพฤติกรรมทีซ่ ำ�้ รอยเดิมของพวกมันเองอย่างมีความน่าเชือ่ ถือทางสถิติ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีการซึ่งจัดระเบียบพฤติกรรมกลุ่มเหล่า
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นี้ออกมาเป็นรูปแบบที่สามารถระบุได้ ซึ่งสามารถที่จะให้ตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนออก
มาได้วา่ เมือ่ ไรทีม่ คี วามเป็นไปได้มากทีส่ ดุ ทีจ่ ะเกิดสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ขึน้ มามากกว่า
อย่างอืน่ ในแง่หนึง่ แล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถท�ำให้คณ
ุ เข้าไปอยูใ่ น
จิตใจของตลาดเพือ่ ทีจ่ ะคาดเดาได้วา่ อะไรทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ต่อไป โดยมีพนื้ ฐาน
มาจากชนิดของรูปแบบที่ตลาดเคยได้สร้างออกมาในช่วงก่อนหน้านั้น
ในฐานะของวิธกี ารในการคาดการณ์การเคลือ่ นไหวของราคาในอนาคต
ปรากฏออกมาว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคนัน้ เหนือกว่าการวิเคราะห์ทางพืน้ ฐาน
เพียงอย่างเดียวมาก มันท�ำให้เทรดเดอร์มุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ตลาดก�ำลัง
ท�ำอยู่ในปัจจุบันในเชิงเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันได้ทำ� ไปแล้วในอดีต แทนที่จะ
มุง่ ความสนใจไปยังสิง่ ทีต่ ลาดควรจะท�ำโดยมีพนื้ ฐานจากแค่เพียงสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
ตามตรรกะและสมเหตุสมผลตามทีก่ ำ� หนดโดยรูปแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์
เท่านัน้ ในทางกลับกัน การวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐานได้สร้างสิง่ ทีผ่ มเรียกว่า “ช่อง
ว่างของความเป็นจริง” ระหว่าง “อะไรทีม่ ันควรจะเป็น” และ “อะไรทีม่ ันเป็น”
ขึ้นมา ช่องว่างของความเป็นจริงนี้ท�ำให้มันเป็นเรื่องยากอย่างที่สุดที่จะท�ำ
อะไรนอกเสียจากการคาดการณ์ในระยะเวลาที่ยาวมากซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะ
ใช้ประโยชน์จากมัน ถึงแม้ว่ามันอาจจะถูกต้องก็ตาม
ในทางกลับกัน การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่เพียงแค่ปิดช่องว่างของ
ความเป็นจริงนี้ได้เท่านั้น แต่มันยังได้สร้างความเป็นไปได้ในจ�ำนวนมากเพื่อ
ให้เทรดเดอร์ได้ใช้ประโยชน์จากมันอีกด้วย วิธกี ารทางเทคนิคได้เปิดความเป็น
ไปได้ในจ�ำนวนที่มากกว่าอย่างมากเพราะมันระบุถึงวิธีที่รูปแบบพฤติกรรม
อย่างเดียวกันเกิดขึ้นซ�้ำๆ ในทุกๆ กรอบเวลา ทั้งแบบวินาทีต่อวินาที รายวัน
รายสัปดาห์ รายปี และทุกๆ ช่วงเวลาในระหว่างนัน้ พูดอีกอย่างหนึง่ ก็คอื การ
วิเคราะห์ทางเทคนิคได้เปลี่ยนตลาดทุนให้กลายเป็นกระแสธารแห่งโอกาสที่
ไม่มีวันสิ้นสุดในการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะสร้างความร�่ำรวยให้กับตัวเอง
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การเปลี่ยนแปลงไปสู่การวิเคราะห์สภาพจิตใจ
ถ้าการวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ได้ผลดีมาก แล้วท�ำไมถึงมีคนในแวดวง
การเทรดมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เปลี่ยนการมุ่งเน้นของพวกเขาจากการวิเคราะห์ทาง
เทคนิคไปเป็นการวิเคราะห์สภาพจิตใจของตัวพวกเขาเอง ซึง่ หมายถึงจิตวิทยา
การเทรดของพวกเขาแต่ละคน ในการทีจ่ ะตอบค�ำถามนี้ คุณอาจไม่จำ� เป็นจะ
ต้องท�ำอะไรมากไปกว่าถามตัวคุณเองว่าท�ำไมคุณถึงซือ้ หนังสือเล่มนี้ เหตุผลที่
เป็นไปได้มากทีส่ ดุ ก็คอื คุณไม่พอใจความแตกต่างระหว่างสิง่ ทีค่ ณ
ุ รับรูไ้ ด้วา่ เป็น
ศักยภาพทีไ่ ม่มขี ดี จ�ำกัดในการท�ำเงินกับผลลัพธ์จริงๆ ทีค่ ณ
ุ ได้รบั จากการเทรด
นั่นคือปัญหาของการวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างน้อยถ้าคุณอยากจะ
เรียกมันว่าปัญหา เมื่อคุณได้เรียนรู้การระบุรูปแบบและการอ่านตลาด คุณจะ
พบว่ามันมีโอกาสทีไ่ ม่สนิ้ สุดในการท�ำเงิน แต่อย่างทีผ่ มมัน่ ใจว่าคุณรูอ้ ยูแ่ ล้ว มัน
ยังสามารถทีจ่ ะมีชอ่ งว่างทีก่ ว้างมากระหว่างสิง่ ทีค่ ณ
ุ เข้าใจเกีย่ วกับตลาดและ
ความสามารถของคุณที่จะเปลี่ยนความรู้เหล่านั้นไปเป็นก�ำไรอย่างสม�่ำเสมอ
หรือเป็นกราฟเงินทุนที่สูงชันขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ลองคิดถึงหลายๆ ครัง้ ทีค่ ณ
ุ มองดูทชี่ าร์ทของราคาและพูดกับตัวเองว่า
“อืม มันดูเหมือนว่าตลาดก�ำลังจะวิง่ ขึน้ ไป (หรือตกลงมา แล้วแต่กรณี) เลยนะ”
และสิง่ ทีค่ ณ
ุ คิดว่าก�ำลังจะเกิดขึน้ ก็เกิดขึน้ จริงๆ แต่คณ
ุ ไม่ได้ทำ� อะไรเลยนอกจาก
นัง่ มองดูการเคลือ่ นไหวของตลาดและเจ็บปวดกับจ�ำนวนเงินทัง้ หมดทีค่ ณ
ุ อาจ
จะสามารถท�ำได้
มันมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการคาดเดาว่าอะไรบางอย่าง
ก�ำลังจะเกิดขึน้ ในตลาด (และคิดถึงจ�ำนวนเงินทัง้ หมดทีค่ ณ
ุ จะสามารถท�ำได้)
และความเป็นจริงทีจ่ ะเข้าไปท�ำการเทรดและออกมาจากการเทรดนัน้ จริงๆ ผม
เรียกความแตกต่างนี้และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายกันนี้ว่า “ช่องว่างทางจิตวิทยา” ซึ่ง
ท�ำให้การเทรดเป็นหนึ่งในงานที่ยากที่สุดเท่าที่คุณจะเลือกท�ำ และแน่นอนว่า
เป็นหนึ่งในสิ่งที่ลึกลับที่สุดในการที่จะเชี่ยวชาญในเรื่องนี้
ค�ำถามส�ำคัญก็คือ เราสามารถที่จะเชี่ยวชาญในการเทรดได้จริงหรือ
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ไม่ มันเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะท�ำการเทรดได้ด้วยความง่ายดายและเรียบง่าย
ในแบบเดียวกันกับในตอนที่คุณเพียงแค่เฝ้ามองตลาดและคิดถึงความส�ำเร็จ
แทนที่จะต้องเข้าไปและออกมาจากการเทรดจริงๆ ไม่เพียงแค่ว่าค�ำตอบคือ
“ได้” อย่างไม่มขี อ้ สงสัยเลยเท่านัน้ แต่อนั ทีจ่ ริงแล้วมันคือสิง่ ทีห่ นังสือเล่มนีถ้ กู
ออกแบบมาให้กบั คุณอีกด้วย ซึง่ ก็คอื การรับรูแ้ ละความเข้าใจทีจ่ ำ� เป็นเกีย่ วกับ
ตัวคุณเองและเกี่ยวกับธรรมชาติของตลาด เพื่อให้ผลลัพธ์คือการท�ำมันจริงๆ
ให้ได้อย่างง่ายดาย เรียบง่าย และปราศจากความเครียดเหมือนกับในตอนที่
คุณเพียงแค่เฝ้ามองตลาดและคิดเกี่ยวกับเรื่องการท�ำมัน
นี่มันอาจจะดูเหมือนเรื่องที่ยากมาก และส�ำหรับพวกคุณบางคนมัน
อาจจะฟังดูเหมือนเรือ่ งทีเ่ ป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ�ำ้ แต่มนั ไม่ใช่อย่างนัน้ มันมีคน
ที่เชี่ยวชาญศิลปะของการเทรด ผู้ซึ่งปิดช่องว่างระหว่างความเป็นไปได้ที่มีอยู่
และผลลัพธ์สุดท้ายของพวกเขาได้ แต่อย่างที่คุณอาจจะคาดไว้อยู่แล้ว ผู้ชนะ
เหล่านีม้ จี ำ� นวนทีค่ อ่ นข้างน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับจ�ำนวนของเทรดเดอร์ทตี่ อ้ ง
เจอกับประสบการณ์อนั น่าหงุดหงิดหลากหลายระดับไปจนถึงความเดือดดาล
อย่างที่สุด
อันที่จริงแล้วความแตกต่างระหว่างเทรดเดอร์สองกลุ่มนี้ (ผู้ชนะอย่าง
ต่อเนือ่ งและคนอืน่ ๆ ทีเ่ หลือ) ก็เปรียบได้กบั ความแตกต่างระหว่างโลกกับดวง
จันทร์ ทั้งโลกและดวงจันทร์ต่างก็เป็นเทหวัตถุบนฟากฟ้าที่อยู่ในระบบสุริยะ
เดียวกัน ดังนั้นพวกมันจึงมีอะไรบางอย่างร่วมกัน แต่พวกมันมีความแตก
ต่างกันในคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะเหมือนกับกลางคืนและกลางวัน เช่น
เดียวกัน ใครก็ตามทีเ่ คยเทรดก็สามารถอ้างได้วา่ เขาเป็นเทรดเดอร์ แต่เมือ่ คุณ
เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของผูช้ นะอย่างต่อเนือ่ งจ�ำนวนไม่มากกับลักษณะ
เฉพาะของเทรดเดอร์คนอื่นๆ ส่วนใหญ่ คุณก็จะพบว่าพวกเขาก็มีความแตก
ต่างกันราวกับกลางคืนและกลางวันด้วยเช่นกัน
ถ้าการเดินทางไปดวงจันทร์เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงการประสบ
ความส�ำเร็จอย่างต่อเนือ่ งในฐานะเทรดเดอร์ เราก็สามารถพูดได้วา่ การเดินทาง
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ไปดวงจันทร์นนั้ เป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นไปได้ การเดินทางนีจ้ ะเป็นเรือ่ งทีย่ ากอย่างทีส่ ดุ
และมีคนจ�ำนวนไม่มากนักที่เคยท�ำมันได้ส�ำเร็จ จากมุมมองของเราตรงนี้บน
โลก โดยทั่วไปแล้ว เราจะมองเห็นดวงจันทร์ได้ในทุกๆ คืนและมันก็ดูเหมือน
จะอยู่ใกล้มากจนเราสามารถเอื้อมมือออกไปสัมผัสมันได้ การเทรดให้ประสบ
ความส�ำเร็จนั้นก็เป็นความรู้สึกแบบเดียวกัน ในวัน สัปดาห์ หรือเดือนใดๆ
ก็ตาม ตลาดมีเงินจ�ำนวนมากมายส�ำหรับใครก็ตามทีม่ คี วามสามารถทีจ่ ะเข้าไป
ท�ำการเทรด เนื่องจากว่าตลาดมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเงินเหล่า
นีก้ จ็ ะมีการหมุนเวียนไปอย่างต่อเนือ่ งด้วยเช่นกัน ซึง่ ท�ำให้โอกาสทีจ่ ะประสบ
ความส�ำเร็จเพิม่ สูงขึน้ อย่างมากและดูเหมือนจะอยูเ่ พียงแค่เอือ้ มมือไปคว้ามา
ผมใช้ค�ำว่า “ดูเหมือนจะ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่ส�ำคัญ
ระหว่างเทรดเดอร์สองกลุม่ นี้ ส�ำหรับพวกคนทีไ่ ด้เรียนรูว้ ธิ ที จี่ ะมีความสม�ำ่ เสมอ
หรือได้ทะลุผา่ นสิง่ ทีผ่ มเรียกว่า “จุดเริม่ ต้นของความสม�ำ่ เสมอ” มาแล้วนัน้ เงินไม่
ได้อยูเ่ พียงแค่เอือ้ มมือของพวกเขาเท่านัน้ แต่พวกเขาแทบจะสามารถเอามันมา
ได้ตามทีใ่ จต้องการเลยทีเดียว ผมมัน่ ใจว่าคนบางคนอาจจะพบว่าค�ำพูดนีเ้ ป็น
เรือ่ งทีน่ า่ ตกตะลึงหรือยากทีจ่ ะเชือ่ แต่มนั เป็นเรือ่ งจริง มันมีขอ้ จ�ำกัดอยูบ่ างข้อ
แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว เงินจะไหลเข้ามาในบัญชีของเทรดเดอร์เหล่านีด้ ว้ ยความ
ง่ายดายและโดยไม่ตอ้ งใช้ความพยายามจนท�ำให้คนส่วนใหญ่ตอ้ งรูส้ กึ งุนงง
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับเทรดเดอร์ทยี่ งั ไม่สามารถพัฒนาตัวเองจนเข้ามา
อยู่ในกลุ่มที่ถูกเลือกนี้ได้ ค�ำว่า “ดูเหมือนจะ” มีความหมายตรงตามนั้นอย่าง
แท้จริง มันดูเหมือนราวกับว่าความสม�ำ่ เสมอหรือความส�ำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่
พวกเขาปรารถนานั้นอยู่ “ในก�ำมือ” หรือ “เพียงแค่เอื้อมมือ” ก่อนที่มันจะลื่น
หลุดไปหรือระเหยเป็นไอไปต่อหน้าต่อตาของพวกเขา ครัง้ แล้วครัง้ เล่า สิง่ เดียว
เกี่ยวกับการเทรดที่สม�่ำเสมอส�ำหรับคนกลุ่มนี้ก็คือความเจ็บปวดทางอารมณ์
ใช่ แน่นอนว่าพวกเขามีช่วงเวลาที่น่ายินดีอยู่หลายครั้ง แต่มันก็ไม่ได้เป็นการ
พูดทีเ่ กินจริงไปทีจ่ ะบอกว่าในเวลาส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะอยูใ่ นสภาวะหวาด
กลัว โกรธ หงุดหงิด วิตกกังวล ผิดหวัง รู้สึกโดนทรยศ และเศร้าโศกเสียใจ
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ถ้าอย่างนั้นแล้วอะไรที่เป็นตัวแบ่งแยกเทรดเดอร์สองกลุ่มนี้ออกจาก
กัน มันคือความฉลาดใช่หรือเปล่า เทรดเดอร์ที่ชนะอย่างสม�่ำเสมอนั้นก็เพียง
แค่ฉลาดกว่าคนอื่นๆ ใช่หรือไม่ พวกเขาท�ำงานหนักกว่าใช่หรือเปล่า พวกเขา
เป็นนักวิเคราะห์ทเี่ ก่งกว่า หรือว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงระบบการเทรดทีด่ กี ว่า
ใช่หรือเปล่า พวกเขามีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวตามธรรมชาติที่ท�ำให้มันเป็น
เรื่องที่ง่ายกว่าส�ำหรับพวกเขาที่จะรับมือกับความกดดันที่หนักหน่วงของการ
เทรดใช่หรือเปล่า
ความเป็นไปได้ทั้งหมดพวกนี้ฟังดูค่อนข้างมีเหตุผลทีเดียว ยกเว้นแค่
เพียงเมือ่ คุณลองพิจารณาดูวา่ ส่วนใหญ่ของคนทีล่ ม้ เหลวในอุตสาหกรรมการ
เทรดนัน้ ยังเป็นหนึง่ ในกลุม่ คนทีฉ่ ลาดทีส่ ดุ และประสบความส�ำเร็จมากทีส่ ดุ ใน
สังคมอีกด้วย กลุ่มของผู้แพ้อย่างต่อเนื่องที่ใหญ่ที่สุดประกอบไปด้วยแพทย์
นักกฎหมาย วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ซีอีโอ ผู้เกษียณที่ร�่ำรวย และนักธุรกิจ
เป็นหลัก ส่วนใหญ่ของนักวิเคราะห์ตลาดที่เก่งที่สุดในอุตสาหกรรมนี้เป็น
เทรดเดอร์ที่แย่ที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ แน่นอนว่าความฉลาดและการ
วิเคราะห์ตลาดที่ดีมีส่วนช่วยในการประสบความส�ำเร็จ แต่พวกมันไม่ได้เป็น
ปัจจัยที่ชัดเจนในการแบ่งแยกผู้ชนะอย่างสม�่ำเสมอออกมาจากคนอื่นๆ
เอาหล่ะ ถ้ามันไม่ได้เป็นเพราะความฉลาดหรือการวิเคราะห์ที่ดีกว่า
แล้วอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไร
จากการทีเ่ คยได้ทำ� งานร่วมกับเทรดเดอร์ทเี่ ก่งทีส่ ดุ และแย่ทสี่ ดุ บางคน
ในธุรกิจนี้มา และจากการที่เคยได้ช่วยให้เทรดเดอร์ที่แย่ที่สุดบางคนกลาย
ไปเป็นหนึ่งในคนที่เก่งที่สุด ผมสามารถพูดได้โดยไม่ลังเลเลยว่ามันมีเหตุผล
ที่เฉพาะเจาะจงว่าท�ำไมเทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดถึงมีผลงานที่เหนือกว่าคนอื่นๆ
ได้อย่างต่อเนื่อง หากผมต้องกลั่นกรองเหตุผลทั้งหมดลงมาให้เหลือเพียง
ข้อเดียว ผมก็จะพูดแค่ว่าเทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดนั้นคิดแตกต่างจากคนอื่นๆ
ที่เหลือ
ผมรู้ว่านั่นมันอาจจะฟังดูตื้นๆ ไปหน่อย แต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้ง
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ซ่อนอยูห่ ากคุณลองพิจารณาดูวา่ การคิดแตกต่างนัน้ มันหมายถึงอะไร ในระดับ
หนึ่งแล้ว พวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่คิดแตกต่างจากคนอื่นๆ เราอาจจะไม่ได้
ตระหนักถึงความจริงข้อนี้ คือมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะคิดไป
เองว่าคนอื่นๆ นั้นมีการรับรู้และการตีความในเหตุการณ์ใดๆ เหมือนกับเรา
อันที่จริงแล้วความคิดแบบนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นจริงอย่างนั้นจนกระทั่งเราต้อง
ไปเจอกับสถานการณ์ทเี่ รามีความเห็นพืน้ ฐานทีข่ ดั แย้งกับใครบางคนเกีย่ วกับ
อะไรบางอย่างที่เราทั้งคู่ต่างประสบมา นอกเหนือจากรูปลักษณ์ภายนอกของ
เราแล้ว วิธีที่เราคิดคือสิ่งที่ท�ำให้เรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บางทีมันอาจจะมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวยิ่งกว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเราเสียอีก
ลองกลับมาดูเรื่องเกี่ยวกับเทรดเดอร์กันต่อ อะไรคือความแตกต่าง
ระหว่างวิธีที่เทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดคิดและพวกคนที่ยังคงต้องดิ้นรนในการเทรด
คิด ในขณะทีต่ ลาดอาจจะถือได้วา่ เป็นสังเวียนอันมีโอกาสไม่จำ� กัด แต่ในขณะ
เดียวกันพวกมันก็ยงั ท�ำให้คนแต่ละคนต้องเผชิญกับภาวะทางจิตวิทยาในแง่ลบ
ทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ เท่าทีค่ ณ
ุ จะสามารถน�ำตัวคุณเข้าไปเกีย่ วข้องได้อย่างต่อเนือ่ ง เมือ่
มาถึงจุดหนึง่ ทุกคนทีเ่ ข้ามาท�ำการเทรดจะเรียนรูอ้ ะไรบางอย่างเกีย่ วกับตลาด
ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาส แต่การเรียนรู้วิธีที่จะระบุถึงโอกาสในการซื้อหรือการขายนั้น
ไม่ได้หมายความว่าคุณได้เรียนรู้วิธีที่จะคิดเหมือนเทรดเดอร์แล้ว
ลักษณะเฉพาะที่แบ่งแยกผู้ชนะอย่างต่อเนื่องจากคนอื่นๆ ทุกคนที่
เหลือก็คือสิ่งนี้ ผู้ชนะจะบรรลุถึงภาวะจิตใจแบบหนึ่งซึ่งก็คือชุดของทัศนคติที่
มีลกั ษณะเฉพาะตัวทีท่ ำ� ให้พวกเขาคงความมีวนิ ยั ความมุง่ เน้น และเหนือกว่า
สิ่งอื่นใดทั้งหมดก็คือความมั่นใจแม้ว่าจะอยู่ในสภาวการณ์ที่เลวร้าย ผลลัพธ์
ของมันก็คือ พวกเขาจะไม่มีความหวั่นไหวต่อความกลัวและความผิดพลาด
ในการเทรดทีพ่ บได้ทวั่ ๆ ไปซึง่ คอยท�ำร้ายคนอืน่ ๆ ทีเ่ หลือ ทุกคนทีเ่ ทรดลงเอย
ด้วยการเรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตลาด แต่มีเทรดเดอร์จ�ำนวนน้อยมาก
ที่จะสามารถเรียนรู้ทัศนคติที่จ�ำเป็นอย่างที่สุดส�ำหรับการก้าวไปเป็นผู้ชนะที่
สม�่ำเสมอ มันก็เหมือนกับคนที่สามารถเรียนรู้เทคนิคที่เหมาะสมในการที่จะ
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สวิงไม้กอล์ฟหรือเหวี่ยงไม้เทนนิสได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ความสม�่ำเสมอ
ของพวกเขา หรือการทีข่ าดความสม�ำ่ เสมอนัน้ เป็นผลมาจากทัศนคติของพวก
เขาอย่างไม่มีข้อสงสัย
โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์ที่สามารถก้าวข้ามผ่าน “จุดเริ่มต้นของความ
สม�ำ่ เสมอ” ไปได้นนั้ จะต้องผ่านประสบการณ์ทเี่ จ็บปวดมาแล้วอย่างมากมาย
(ทัง้ ทางด้านอารมณ์และทางด้านการเงิน) ก่อนทีพ่ วกเขาจะบรรลุถงึ ทัศนคติใน
แบบทีท่ ำ� ให้พวกเขาสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะแวดล้อม
ของตลาดทุน โดยทั่วไปแล้ว ข้อยกเว้นที่พบได้น้อยมากก็คือคนที่เกิดมาใน
ครอบครัวทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการเทรดหรือคนทีเ่ ริม่ ต้นอาชีพการเทรดของ
พวกเขาภายใต้การแนะน�ำจากใครบางคนซึ่งเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของการ
เทรด และที่ส�ำคัญพอๆ กันก็คือจะต้องรู้วิธีที่จะสอนมันออกมาด้วย
ท�ำไมความเจ็บปวดทางอารมณ์และหายนะทางการเงินถึงได้เป็นสิ่งที่
พบเจอได้ทั่วไปส�ำหรับเทรดเดอร์ ค�ำตอบง่ายๆ คือพวกเราส่วนใหญ่ไม่ได้โชค
ดีพอทีจ่ ะเริม่ ต้นอาชีพการเทรดของพวกเราด้วยค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสม อย่างไร
ก็ตาม มันมีหลายเหตุผลที่ซ่อนอยู่ลึกกว่าค�ำตอบนี้มาก ผมใช้เวลาสิบเจ็ดปี
หลังสุดนี้ในการวิเคราะห์พลวัตรทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังการเทรดซึ่งท�ำให้
ผมสามารถพัฒนาวิธที มี่ ปี ระสิทธิภาพส�ำหรับการสอนหลักการของการประสบ
ความส�ำเร็จ สิง่ ทีผ่ มค้นพบก็คอื การเทรดนัน้ เต็มไปด้วยปฏิทรรศน์และความขัด
แย้งเชิงความคิดซึง่ ท�ำให้มนั เป็นเรือ่ งทีย่ ากอย่างทีส่ ดุ ในการทีจ่ ะเรียนรูว้ ธิ ที จี่ ะ
ประสบความส�ำเร็จ อันทีจ่ ริงแล้ว ถ้าผมจะต้องเลือกค�ำหนึง่ ค�ำทีจ่ ะครอบคลุม
ถึงธรรมชาติของการเทรดทั้งหมด มันก็คงเป็นค�ำว่า “ปฏิทรรศน์” (Paradox:
อ้างจากพจนานุกรม ปฏิทรรศน์กค็ อื อะไรบางอย่างทีด่ เู หมือนว่าจะมีคณ
ุ สมบัติ
ทีข่ ดั แย้งหรือเป็นสิง่ ทีต่ รงกันข้ามกับความเชือ่ ปกติหรือสิง่ ทีค่ นทัว่ ไปคิดว่าเป็น
เรื่องที่สมเหตุสมผล)
ความหายนะทางอารมณ์และทางการเงินเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปส�ำหรับ
เทรดเดอร์เพราะว่ามันมีการรับรู้ ทัศนคติ และหลักการจ�ำนวนมากที่สมเหตุ
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สมผลอย่างทีส่ ดุ และใช้ได้ผลค่อนข้างดีในชีวติ ประจ�ำวันของเราซึง่ ส่งผลลัพธ์ใน
ทางตรงกันข้ามในสภาวะแวดล้อมของการเทรด พวกมันใช้ไม่ได้ผล ด้วยความ
ไม่รใู้ นเรือ่ งนี้ เทรดเดอร์สว่ นใหญ่จงึ เริม่ ต้นอาชีพของพวกเขาด้วยการขาดความ
เข้าใจพืน้ ฐานในสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการเป็นเทรดเดอร์ ทักษะทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
และระดับของความเชี่ยวชาญที่จ�ำเป็นจะต้องพัฒนาขึ้นมาในทักษะนั้นๆ
ต่อไปนีค้ อื ตัวอย่างทีด่ ที สี่ ดุ ของสิง่ ทีผ่ มก�ำลังพูดถึงอยู่ โดยธรรมชาติแล้ว
การเทรดเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามเสีย่ ง เท่าทีผ่ มรู้ ไม่มกี ารเทรดครัง้ ใดทีส่ ามารถรับรอง
ผลทีจ่ ะออกมาได้ เพราะฉะนัน้ ความเป็นไปได้ทจ่ี ะเป็นฝ่ายผิดและเสียเงินไปนัน้
จะมีอยูเ่ สมอ ดังนัน้ เมือ่ ใดก็ตามทีค่ ณ
ุ เข้าไปท�ำการเทรดคุณก็สามารถถือได้วา่
ตัวเองเป็นผู้ที่รับความเสี่ยงแล้วใช่หรือไม่ ถึงแม้ว่านี่มันอาจจะฟังดูเหมือนกับ
ค�ำถามลวง แต่มันไม่ใช่
ค�ำตอบที่สมเหตุสมผลส�ำหรับค�ำถามนี้ก็คือ ใช่อย่างไม่ต้องสงสัยเลย
ถ้าผมเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ผมก็จะต้องเป็นผู้ที่รับความ
เสี่ยง นี่เป็นการตั้งสมมติฐานที่มีเหตุผลสมบูรณ์แบบส�ำหรับเทรดเดอร์คนใด
ก็ตาม อันที่จริงแล้ว ไม่ใช่แค่เพียงว่าเทรดเดอร์แทบจะทุกคนตั้งสมมติฐานไว้
แบบนี้ แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังรู้สึกภาคภูมิใจในความคิดที่ว่าพวกเขาเป็น
ผู้รับความเสี่ยงอีกด้วย
ปัญหาก็คือข้อสมมติฐานนี้ไม่อาจจะห่างไกลจากความเป็นจริงไปได้
มากกว่านีอ้ กี แล้ว แน่นอนว่าเทรดเดอร์คนใดๆ ก็ตามจะต้องรับความเสีย่ งในตอน
ทีค่ ณ
ุ เข้าไปท�ำการเทรด แต่นนั่ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องยอมรับในความเสีย่ ง
นัน้ ไปพร้อมๆ กันด้วย พูดอีกอย่างหนึง่ ก็คอื การเทรดทุกครัง้ เป็นเรือ่ งทีม่ คี วาม
เสีย่ งเพราะผลลัพธ์ของมันเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่สามารถรับประกันได้ แต่เทรดเดอร์สว่ น
ใหญ่นนั้ เชือ่ จริงๆ หรือเปล่าว่าพวกเขาก�ำลังรับความเสีย่ งอยูใ่ นตอนทีพ่ วกเขา
ท�ำการเทรด พวกเขายอมรับจริงๆ หรือเปล่าว่าการเทรดนัน้ เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่สามารถ
รับประกันผลลัพธ์ทอี่ าจจะเกิดขึน้ ได้ ยิง่ ไปกว่านัน้ พวกเขาสามารถยอมรับความ
เป็นไปได้ของผลลัพธ์ทจี่ ะเกิดตามมาจากมันได้อย่างแท้จริงหรือไม่
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ค�ำตอบก็คือ ไม่อย่างไม่มีข้อสงสัย เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นั้นไม่มีความ
เข้าใจเลยแม้แต่นิดเดียวว่าอะไรคือความหมายของการเป็นผู้รับความเสี่ยง
ในแบบเดียวกับวิธีที่เทรดเดอร์ที่ประสบความส�ำเร็จคิดในเรื่องของความเสี่ยง
เทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดไม่ได้เป็นเพียงผู้รับความเสี่ยงเท่านั้น แต่พวกเขายังเรียน
รู้ที่จะยอมรับและอ้าแขนรับความเสี่ยงนั้นอีกด้วย มันมีช่องว่างทางจิตวิทยา
ทีก่ ว้างมากระหว่างการทีค่ ดิ ว่าคุณเป็นผูร้ บั ความเสีย่ งเพราะคุณเข้าไปท�ำการ
เทรดกับการยอมรับความเสี่ยงที่มีอยู่ในการเทรดแต่ละครั้ง เมื่อไรก็ตามที่คุณ
ยอมรับในความเสี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ มันก็จะส่งผลอย่างมหาศาลกับผลงาน
ในการเทรดของคุณ
เทรดเดอร์ทเี่ ก่งทีส่ ดุ สามารถเข้าไปท�ำการเทรดโดยไม่มคี วามลังเลหรือ
ความขัดแย้งในตัวเองแม้แต่นดิ เดียว และหากมันไม่ได้ผล เขาสามารถยอมรับ
ได้อย่างมีอิสระโดยปราศจากความลังเลหรือความขัดแย้งในตัวเอง พวกเขา
สามารถออกมาจากการเทรดนั้น แม้แต่ด้วยการขาดทุน และการท�ำอย่างนั้น
ก็ไม่ได้ท�ำให้เกิดผลกระทบทางอารมณ์ใดๆ แม้แต่เพียงเล็กน้อย พูดอีกอย่าง
หนึ่งก็คือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ในการเทรดนั้นไม่สามารถท�ำให้เทรดเดอร์ที่เก่ง
ทีส่ ดุ สูญเสียวินยั ความมุง่ เน้น หรือความรูส้ กึ มัน่ ใจของพวกเขาได้เลย ถ้าคุณ
ไม่สามารถที่จะเทรดโดยปราศจากความไม่สบายทางอารมณ์ได้อย่างสิ้นเชิง
(โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความกลัว) คุณก็ยงั ไม่ได้เรียนรูว้ ธิ ที จี่ ะยอมรับความเสีย่ งที่
มีอยูใ่ นการเทรด นีค่ อื ปัญหาส�ำคัญ เพราะว่ายิง่ ระดับของการทีค่ ณ
ุ ไม่สามารถ
ยอมรับความเสีย่ งยิง่ สูงเท่าไร ระดับของการทีค่ ณ
ุ จะหลีกเลีย่ งความเสีย่ งก็จะ
ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น การพยายามที่จะหลีกเลี่ยงบางสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
นั้นจะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของคุณที่จะเทรดอย่างประสบ
ความส�ำเร็จ
การเรียนรูท้ จี่ ะยอมรับความเสีย่ งในเรือ่ งใดๆ ให้ได้อย่างแท้จริงนัน้ เป็น
เรื่องที่ยากอยู่แล้ว แต่มันจะเป็นเรื่องที่ยากอย่างที่สุดส�ำหรับเทรดเดอร์ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ลองพิจารณาว่าเดิมพันของมันคืออะไร โดยทัว่ ไปแล้ว อะไร
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คือสิ่งที่เราหวาดกลัวที่สุด (นอกเหนือไปจากความตายและการพูดต่อหน้าฝูง
ชน) แน่นอน ทั้งการสูญเสียเงินและการเป็นคนผิดนั้นถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ
การยอมรับว่าเราผิดและการเสียเงินนั้นสามารถท�ำให้รู้สึกเจ็บปวดได้อย่าง
รุนแรง และแน่นอนว่าเป็นอะไรที่เราอยากจะหลีกเลี่ยง แต่ถึงกระนั้นในฐานะ
เทรดเดอร์ เราต้องเผชิญกับความเป็นไปได้ของทั้งสองสิ่งนี้แทบจะทุกขณะที่
เราอยู่ในการเทรด
ตอนนีค้ ณ
ุ อาจจะก�ำลังพูดกับตัวเองว่า “นอกเหนือไปจากความจริงทีว่ า่
มันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมาก มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะไม่ต้องการเป็นคนผิด
และสูญเสียอะไรบางอย่างไป เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมส�ำหรับ
ฉันทีจ่ ะท�ำอะไรก็ตามทีฉ่ นั สามารถท�ำได้เพือ่ ทีจ่ ะหลีกเลีย่ งมัน” ผมเห็นด้วยกับ
คุณ แต่มันก็ยังเป็นเพราะความโน้มเอียงตามธรรมชาติแบบนี้ด้วยที่ท�ำให้การ
เทรด (ที่ดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นเรื่องง่ายๆ) กลายเป็นเรื่องที่ยากอย่างที่สุด
การเทรดท�ำให้เราต้องเจอกับปฏิทรรศน์ดา้ นพืน้ ฐานอย่างหนึง่ ก็คอื เรา
จะคงความมีวนิ ยั ความมุง่ เน้น และความมัน่ ใจได้อย่างไรในสภาวะทีป่ ระกอบ
ไปด้วยความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง เมื่อไรก็ตามที่คุณเรียนรู้วิธีที่จะ “คิด”
เหมือนเทรดเดอร์ นัน่ คือสิง่ ทีค่ ณ
ุ จะสามารถท�ำได้อย่างแท้จริง การเรียนรูท้ จี่ ะ
จ�ำกัดความการเทรดของคุณใหม่ในแบบทีท่ ำ� ให้คณ
ุ สามารถทีจ่ ะยอมรับความ
เสีย่ งได้อย่างสมบูรณ์เป็นกุญแจส�ำคัญสูก่ ารคิดอย่างเทรดเดอร์ทปี่ ระสบความ
ส�ำเร็จ การเรียนรูท้ จี่ ะยอมรับความเสีย่ งให้ได้เป็นทักษะอย่างหนึง่ ในการเทรด
ทักษะทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เท่าทีค่ ณ
ุ จะสามารถเรียนรูไ้ ด้ แต่ถงึ อย่างนัน้ มันก็เป็นเรือ่ ง
ทีพ่ บได้นอ้ ยมากทีเ่ ทรดเดอร์ทกี่ ำ� ลังพัฒนาตัวเองจะมุง่ เน้นความสนใจหรือใช้
ความพยายามในการเรียนรู้มัน
เมือ่ คุณเรียนรูท้ กั ษะการเทรดในเรือ่ งการยอมรับความเสีย่ งได้แล้ว ตลาด
จะไม่สามารถสร้างข้อมูลใดๆ ที่คุณจะให้ค�ำจ�ำกัดความหรือแปลความหมาย
ว่าเป็นความเจ็บปวดได้ ถ้าข้อมูลที่ตลาดสร้างขึ้นมาไม่สามารถที่จะส่งผลให้
เกิดความเจ็บปวดทางอารมณ์กบั คุณได้ มันก็ไม่มอี ะไรทีจ่ ะต้องหลีกเลีย่ ง มัน
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ก็เป็นเพียงแค่ขอ้ มูลซึง่ ก�ำลังบอกคุณว่าความเป็นไปได้คอื อะไร นีค่ อื สิง่ ทีเ่ รียก
ว่าการรับรูอ้ ย่างไม่มอี คติ ซึง่ จะไม่ถกู ท�ำให้ไขว้เขวหรือบิดเบือนไปโดยสิง่ ทีค่ ณ
ุ
กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้น
ผมมั่นใจว่าไม่มีเทรดเดอร์ที่ก�ำลังอ่านหนังสือเล่มนี้แม้แต่คนเดียวที่ไม่
เคยเข้าไปในการเทรดเร็วเกินไป ก่อนที่ตลาดจะสร้างสัญญาณที่แท้จริงออก
มา หรือช้าเกินไป หลังจากทีต่ ลาดได้สง่ สัญญาณออกมานานแล้ว มีเทรดเดอร์
คนใดบ้างทีไ่ ม่เคยโน้มน้าวตัวเองไม่ให้ตดั ขาดทุนและผลลัพธ์กค็ อื การขาดทุน
ที่มากขึ้น หรือออกมาจากการเทรดที่ชนะเร็วเกินไป หรือพบตัวเองก�ำลังอยู่ใน
การเทรดทีช่ นะแต่ไม่ได้ขายท�ำก�ำไรออกมาเลยและจากนัน้ ก็ปล่อยให้การเทรด
นัน้ กลับกลายเป็นการขาดทุน หรือขยับจุดตัดขาดทุนให้มาใกล้กบั จุดเข้าท�ำการ
เทรดของพวกเขามากขึน้ เพียงเพือ่ ทีจ่ ะต้องตัดขาดทุนออกมาและจากนัน้ ตลาด
ก็วงิ่ กลับไปในทิศทางเดิมของพวกเขาต่อ นีเ่ ป็นเพียงแค่ไม่กตี่ วั อย่างของความ
ผิดพลาดมากมายที่เทรดเดอร์ท�ำให้เกิดขึ้นกับตัวเองซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า
สิง่ เหล่านีไ้ ม่ใช่ความผิดพลาดทีต่ ลาดเป็นผูส้ ร้างขึน้ มา ซึง่ หมายความ
ว่าความผิดพลาดเหล่านีไ้ ม่ได้มสี าเหตุมาจากตลาด ตลาดนัน้ เป็นกลางในแง่ที่
มันเคลื่อนไหวและสร้างข้อมูลเกี่ยวกับตัวมันขึ้นมา การเคลื่อนไหวและข้อมูล
เหล่านี้ท�ำให้เรามีโอกาสที่จะท�ำอะไรบางอย่าง แต่ทั้งหมดมันก็เพียงเท่านั้น
เอง ตลาดไม่ได้มพี ลังอ�ำนาจใดๆ ต่อวิธตี า่ งๆ ทีเ่ ราแต่ละคนรับรูแ้ ละแปลความ
หมายของข้อมูลเหล่านี้ หรือควบคุมการตัดสินใจและพฤติกรรมทีเ่ ราตอบสนอง
กับมันได้ ความผิดพลาดทีผ่ มได้พดู ถึงไปแล้วและความผิดพลาดอืน่ ๆ นอกจาก
นัน้ อีกมากมายล้วนเป็นผลลัพธ์มาจากสิง่ ทีผ่ มเรียกว่า “ทัศนคติและมุมมองใน
การเทรดที่ผิดพลาด” อย่างแท้จริง ทัศนคติที่ผิดพลาดซึ่งส่งเสริมให้เกิดความ
กลัวแทนที่จะเป็นความไว้ใจและความเชื่อมั่น
ผมไม่คิดว่าผมจะสามารถระบุความแตกต่างระหว่างผู้ชนะอย่างต่อ
เนื่องกับคนอื่นๆ ที่เหลือให้เรียบง่ายมากกว่านี้ได้อีกแล้ว มันก็คือเทรดเดอร์ที่
เก่งที่สุดนั้นไม่กลัว พวกเขาไม่กลัวเพราะว่าพวกเขาได้พัฒนาทัศนคติที่มอบ
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ความยืดหยุ่นทางจิตใจในระดับที่สูงที่สุดให้กับพวกเขาในการที่จะเข้าไปและ
ออกมาจากการเทรดโดยมีพื้นฐานมาจากสิ่งที่ตลาดก�ำลังบอกพวกเขาเกี่ยว
กับความเป็นไปได้จากรูปแบบของมัน ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ที่เก่งที่สุด
ก็ได้พัฒนาทัศนคติที่ป้องกันพวกเขาจากความประมาท คนอื่นๆ ที่เหลือจะมี
ความกลัวอยู่ในระดับหนึ่ง ในเวลาที่พวกเขาไม่กลัว พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะ
ประมาทและสร้างเป็นประสบการณ์แบบหนึ่งส�ำหรับพวกเขาซึ่งจะท�ำให้พวก
เขามีความรู้สึกกลัวนับตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นไป
เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของความผิดพลาดในการเทรดทีค่ ณ
ุ น่าจะเคยท�ำซึง่
ท�ำให้เงินระเหยไปต่อหน้าต่อตาคุณนัน้ มีรากฐานมาจากทัศนคติของคุณเกีย่ ว
กับการเป็นคนผิด การสูญเสียเงิน การพลาดโอกาส และการปล่อยให้กำ� ไรหาย
ไป นี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าความกลัวหลักๆ สี่อย่างของการเทรด
ในตอนนีค้ ณ
ุ อาจจะก�ำลังพูดกับตัวเองว่า “ก็ไม่รสู้ นิ ะ ฉันคิดว่าเทรดเดอร์
ควรทีจ่ ะมีความกลัวอย่างเหมาะสมต่อตลาด” เป็นอีกครัง้ ทีม่ นั เป็นสมมติฐานที่
มีตรรกะและสมเหตุสมผลอย่างสมบูรณ์แบบ แต่เมือ่ มันเป็นเรือ่ งของการเทรด
แล้วความกลัวของคุณจะส่งผลเสียต่อคุณในแบบที่จะท�ำให้คุณเป็นคนท�ำให้
ทุกๆ อย่างทีค่ ณ
ุ กลัวนัน้ เกิดขึน้ มาจริงๆ ถ้าคุณกลัวว่าจะเป็นคนผิด ความกลัว
ของคุณจะส่งผลต่อการรับรูข้ องคุณเกีย่ วกับข้อมูลของตลาดในแบบทีจ่ ะท�ำให้
คุณท�ำอะไรบางอย่างที่ท�ำให้คุณลงเอยด้วยการเป็นคนผิด
ในเวลาที่คุณเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมันก็จะไม่มีความเป็นไปได้
แบบอื่นๆ เหลืออยู่ คุณจะไม่สามารถรับรู้ถึงความเป็นไปได้แบบอื่นๆ หรือถึง
แม้คุณจะรับรู้มนั ได้แต่คุณก็จะไม่สามารถตอบสนองกับมันได้อย่างเหมาะสม
เพราะความกลัวคือสิ่งที่ท�ำให้เราหยุดนิ่ง ในทางกายภาพแล้วมันท�ำให้เรานิ่ง
จนตัวแข็งหรือไม่ก็วิ่งหนีไป ในทางด้านจิตใจ มันท�ำให้เราจ�ำกัดความสนใจ
ของเราให้แคบลงอยู่แค่ในเรื่องที่เรากลัว นี่หมายความว่าการคิดถึงความเป็น
ไปได้แบบอื่นๆ เช่นเดียวกับข้อมูลอื่นๆ จากตลาดนั้นจะถูกปิดกั้น คุณจะไม่
คิดถึงเรื่องอื่นๆ ทั้งหมดที่มีเหตุผลเกี่ยวกับตลาดที่คุณเคยได้เรียนรู้มาจนกว่า
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คุณจะไม่กลัวอีกต่อไปและเหตุการณ์นั้นได้จบลงไปแล้ว จากนั้นคุณก็จะมา
คิดกับตัวเองว่า “ฉันรู้อยู่แล้วนี่ ท�ำไมฉันถึงไม่คิดถึงมันนะในตอนนั้น” หรือไม่
ก็ “ท�ำไมฉันถึงไม่สามารถตอบสนองกับมันในตอนนั้นได้นะ”
มันเป็นเรือ่ งทีย่ ากอย่างทีส่ ดุ ในการทีจ่ ะรับรูไ้ ด้วา่ ต้นเหตุของปัญหาเหล่า
นีก้ ค็ อื ทัศนคติทไี่ ม่เหมาะสมของตัวเราเอง นัน่ คือสิง่ ทีท่ ำ� ให้ความกลัวเป็นเรือ่ ง
ทีม่ เี ล่หเ์ หลีย่ มแอบแฝงอย่างมาก รูปแบบการคิดหลายอย่างซึง่ ส่งผลเสียต่อการ
เทรดของเรานัน้ เป็นการท�ำงานของวิธตี ามธรรมชาติทเี่ ราถูกเลีย้ งดูมาให้คดิ และ
มองโลก รูปแบบการคิดเหล่านีฝ้ งั รากอยูล่ กึ มากจนเราแทบจะไม่อาจรูไ้ ด้เลยว่า
ต้นเหตุของความยากล�ำบากในการเทรดของเรานัน้ อยูภ่ ายในตัวเราเองและมา
จากภาวะจิตใจของเรา อันทีจ่ ริงแล้ว มันดูเหมือนเป็นเรือ่ งธรรมชาติกว่ามากที่
จะมองว่าต้นเหตุของปัญหานั้นมาจากภายนอกหรือจากตลาด เพราะมันรู้สึก
เหมือนราวกับว่าตลาดเป็นสาเหตุของความเจ็บปวด ความหงุดหงิด และความ
ไม่พอใจของเรา
เห็นได้ชัดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นแนวความคิดเชิงนามธรรมและแน่นอนว่า
ไม่ใช่อะไรบางอย่างที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะมาให้ความใส่ใจ แต่ถึงกระนั้น
ความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ทัศนคติ และการรับรู้นั้น
เป็นพื้นฐานของการเทรดเช่นเดียวกับที่การเรียนรู้วิธีในการเสิร์ฟเป็นในการ
เล่นเทนนิส หรือเช่นเดียวกับทีก่ ารเรียนรูว้ ธิ ใี นการสวิงไม้กอล์ฟเป็นในการเล่น
กอล์ฟ พูดอีกแบบหนึง่ ก็คอื ความเข้าใจและการควบคุมการรับรูข้ อ้ มูลในตลาด
ของคุณนัน้ จะเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญก็ตอ่ เมือ่ คุณต้องการทีจ่ ะบรรลุถงึ การมีผลลัพธ์ที่
สม�่ำเสมอเท่านั้น
ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามันยังมีเรื่องราวอื่นๆ เกี่ยวกับการเทรดที่เป็น
ความจริงเท่าๆ กับสิง่ ทีผ่ มเพิง่ จะบรรยายไป คุณไม่จำ� เป็นจะต้องมีความรูอ้ ะไร
เลยเกีย่ วกับตัวคุณเองหรือเกีย่ วกับตลาดเพือ่ ทีจ่ ะชนะในการเทรดครัง้ หนึง่ พอๆ
กับทีค่ ณ
ุ ไม่จำ� เป็นจะต้องรูว้ ธิ ที ถี่ กู ต้องในการสวิงไม้เทนนิสหรือไม้กอล์ฟเพือ่ ที่
จะมีการตีที่ดีได้เป็นครั้งคราว ครั้งแรกที่ผมเล่นกอล์ฟ ผมมีการตีที่ดีอยู่หลาย
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ครัง้ ตลอดทัง้ เกมถึงแม้วา่ ผมจะไม่เคยเรียนรูเ้ ทคนิคใดๆ มาก่อนเลยก็ตาม แต่
ถึงอย่างนั้นคะแนนของผมก็ยังสูงกว่า 120 ส�ำหรับการตี 18 หลุม เห็นได้ชัด
ว่าการที่จะปรับปรุงคะแนนโดยรวมของผมให้ดีขึ้นได้น้ัน ผมจ�ำเป็นที่จะต้อง
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค
แน่นอนว่ามันเป็นเช่นเดียวกันกับในการเทรด เราจ�ำเป็นต้องเรียนรู้
เทคนิคเพื่อที่จะบรรลุถึงความสม�่ำเสมอ แต่มันเป็นเทคนิคอะไรกันหล่ะ นี่คือ
หนึ่งแง่มุมที่น่าฉงนที่สุดอย่างแท้จริงในเรื่องการเรียนรู้วิธีที่จะเทรดให้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ถ้าเราไม่ใส่ใจหรือไม่เข้าใจว่าความเชือ่ และทัศนคติของเราส่ง
ผลอย่างไรต่อการรับรูข้ องเราในข้อมูลของตลาด มันก็จะดูเหมือนราวกับว่าเป็น
เพราะพฤติกรรมของตลาดที่เป็นสาเหตุของการขาดความสม�ำ่ เสมอ ผลลัพธ์
ก็คือ มันจะน�ำไปสู่การใช้เหตุผลว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการขาดทุนและ
กลายเป็นคนที่มีความสม�่ำเสมอก็คือการไปเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดให้มากขึ้น
การใช้เหตุผลแบบนีค้ อื กับดักทีเ่ ทรดเดอร์เกือบทุกคนจะตกหลุมพราง ณ
จุดใดจุดหนึง่ และมันก็ดเู หมือนจะสมเหตุสมผลอย่างทีส่ ดุ ด้วย แต่วธิ กี ารแบบนี้
มันใช้ไม่ได้ผล ตลาดมีตวั แปรมากมายเกินไปทีจ่ ะน�ำเข้ามาพิจารณา และบ่อย
ครัง้ ทีม่ นั ขัดแย้งกันเอง ยิง่ ไปกว่านัน้ มันยังไม่มขี ดี จ�ำกัดส�ำหรับพฤติกรรมของ
ตลาดอีกด้วย มันสามารถท�ำอะไรก็ได้ในทุกๆ ขณะ อันทีจ่ ริงแล้ว เนือ่ งจากว่า
คนทุกคนทีเ่ ข้ามาเทรดถือได้วา่ เป็นตัวแปรหนึง่ ในตลาด ดังนัน้ ก็สามารถพูดได้
ว่าเทรดเดอร์คนใดก็ตามเพียงคนเดียวสามารถทีจ่ ะท�ำให้เกิดอะไรขึน้ ก็ได้แทบ
จะทุกอย่าง
นีห่ มายความว่าไม่วา่ คุณจะเรียนรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับพฤติกรรมของตลาด
มากเท่าไร หรือไม่วา่ คุณจะกลายไปเป็นนักวิเคราะห์ทปี่ ราดเปรือ่ งเพียงใด คุณ
ก็ไม่มีทางที่จะเรียนรู้ได้มากพอที่จะคาดการณ์ทุกๆ ความเป็นไปได้ที่ตลาด
สามารถจะท�ำให้คุณผิดหรือท�ำให้คุณต้องเสียเงินไป ดังนั้นถ้าคุณกลัวที่จะ
เป็นคนผิดหรือเสียเงิน มันก็หมายความว่าคุณไม่มีทางทีจ่ ะเรียนรูไ้ ด้มากพอที่
จะชดเชยกับผลกระทบในแง่ลบทีค่ วามกลัวเหล่านีม้ ตี อ่ ความสามารถของคุณ
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ในการตัดสินใจโดยใช้พื้นฐานจากความเป็นจริงและความสามารถของคุณที่
จะกระท�ำการใดๆ โดยปราศจากความลังเล พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ คุณจะไม่มี
ความมัน่ ใจเมือ่ ต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ความ
เป็นจริงทีโ่ หดร้ายของการเทรดก็คอื การเทรดทุกๆ ครัง้ นัน้ มีผลลัพธ์ทไี่ ม่แน่นอน
นอกเสียจากคุณจะเรียนรู้ที่จะยอมรับได้อย่างแท้จริงถึงความเป็นไปได้ของ
ผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน คุณก็จะพยายามโดยใช้ทั้งจิตส�ำนึกและจิตใต้สำ� นึกที่จะ
หลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ใดๆ ก็ตามที่คุณให้ค�ำจ�ำกัดความว่าเป็นความเจ็บ
ปวด ในระหว่างขบวนการนัน้ คุณก็มแี นวโน้มทีจ่ ะน�ำตัวเองไปสูค่ วามผิดพลาด
ราคาแพงจ�ำนวนมากที่เกิดขึ้นมาจากตัวคุณเอง
ผมไม่ได้กำ� ลังแนะน�ำว่าคุณไม่จำ� เป็นจะต้องมีรปู แบบบางอย่างในการ
วิเคราะห์ตลาดหรือวิธกี ารทีจ่ ะระบุถงึ โอกาสและท�ำให้เราสามารถตระหนักถึง
มัน แน่นอนว่าเราจ�ำเป็นจะต้องมี อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ตลาดไม่ใช่หนทาง
ทีจ่ ะน�ำไปสูผ่ ลลัพธ์ทสี่ ม�ำ่ เสมอ มันไม่สามารถแก้ปญ
ั หาในการเทรดทีเ่ กิดจาก
การขาดความมั่นใจ การขาดวินัย หรือการมุ่งเน้นที่ไม่เหมาะสมได้
เมือ่ คุณก�ำลังท�ำงานจากสมมติฐานว่าการวิเคราะห์ทมี่ ากกว่าหรือดีกว่า
จะสร้างความสม�ำ่ เสมอได้ คุณก็จะถูกผลักดันให้รวบรวมตัวแปรต่างๆ ในตลาด
มาให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้เข้ามาไว้ในคลังเครือ่ งมือในการเทรดของคุณ
แต่อะไรที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น คุณก็ยังคงต้องรู้สึกผิดหวังและโดนตลาดหัก
หลังซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีกเพราะอะไรบางอย่างทีค่ ณ
ุ มองไม่เห็นหรือไม่ได้ใส่ใจพิจารณา
มันให้มากพอ มันจะรูส้ กึ เหมือนราวกับว่าคุณไม่สามารถทีจ่ ะไว้ใจตลาดได้ แต่
อันที่จริงแล้วคือคุณไม่สามารถที่จะไว้ใจตัวคุณเอง
ความมั่นใจและความกลัวคือภาวะของจิตใจที่ตรงข้ามกันซึ่งทั้งสอง
อย่างนีม้ รี ากฐานมาจากความเชือ่ และทัศนคติของเรา การทีจ่ ะรูส้ กึ มัน่ ใจและ
ท�ำงานในสภาวะแวดล้อมทีซ่ งึ่ คุณสามารถจะสูญเสียมากกว่าทีค่ ณ
ุ ตัง้ ใจจะเสีย่ ง
ได้อย่างง่ายดายนั้นต้องการความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม
คุณไม่สามารถที่จะมีความเชื่อมั่นในระดับนั้นได้จนกว่าคุณจะได้ฝึกฝนจิตใจ
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ของคุณให้ก้าวข้ามผ่านความโน้มเอียงตามธรรมชาติของคุณที่จะคิดในแบบ
ที่ส่งผลตรงกันข้ามกับการที่จะกลายไปเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความส�ำเร็จ
อย่างสม�่ำเสมอ การเรียนรู้วิธีในการวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดนั้นไม่ใช่วิธี
การฝึกที่เหมาะสม
คุณมีตวั เลือกสองข้อ คุณอาจจะพยายามก�ำจัดความเสีย่ งออกไปด้วย
การเรียนรูต้ วั แปรต่างๆ ของตลาดให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ (ผมเรียกสิง่ นี้
ว่าหลุมด�ำของการวิเคราะห์เพราะว่ามันเป็นหนทางทีน่ ำ� ไปสูค่ วามน่าหงุดหงิด
ใจอย่างมากทีส่ ดุ ) หรือคุณสามารถทีจ่ ะเรียนรูว้ ธิ ใี นการเปลีย่ นค�ำจ�ำกัดความ
ของวิธใี นการเทรดของคุณเสียใหม่ในแบบทีท่ ำ� ให้คณ
ุ ยอมรับความเสีย่ งได้อย่าง
แท้จริง และคุณไม่มีความรู้สึกกลัวอีกต่อไป
เมือ่ คุณบรรลุถงึ ภาวะจิตใจทีค่ ณ
ุ ยอมรับความเสีย่ งได้อย่างแท้จริงแล้ว
คุณก็จะไม่เหลือความเป็นไปได้ทจี่ ะจ�ำกัดความและแปลความข้อมูลของตลาด
ในรูปแบบทีท่ ำ� ให้เจ็บปวด เมือ่ คุณก�ำจัดความเป็นไปได้ทจี่ ะจ�ำกัดความข้อมูล
ของตลาดในรูปแบบที่ทำ� ให้เจ็บปวดได้แล้ว คุณก็จะสามารถก�ำจัดความโน้ม
เอียงที่จะหาเหตุผลมาอ้าง ลังเลใจ ท�ำอะไรก่อนเวลาอันควร หวังว่าตลาดจะ
มอบเงินให้กบั คุณ หรือหวังว่าตลาดจะช่วยคุณจากความไร้ความสามารถของ
คุณที่จะตัดการขาดทุนของคุณเอง
ตราบใดที่คุณยังอ่อนไหวต่อความผิดพลาดชนิดที่เป็นผลมาจากการ
หาเหตุผลมาอ้าง การพยายามพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นคนถูก การลังเล การตั้ง
ความหวัง และการท�ำอะไรก่อนเวลาอันควร คุณก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมั่นใน
ตัวคุณเองได้ ถ้าคุณไม่สามารถที่จะเชื่อมั่นในตัวเองว่าจะตัดสินใจโดยใช้พื้น
ฐานจากความเป็นจริงและกระท�ำการใดๆ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดส�ำหรับตัวคุณ
เองเสมอ การทีจ่ ะบรรลุถงึ ผลลัพธ์ทสี่ ม�ำ่ เสมอในการเทรดนัน้ ก็ใกล้เคียงกับค�ำ
ว่าเป็นไปไม่ได้ การพยายามท�ำอะไรบางอย่างที่ดูเป็นเรื่องง่ายๆ อาจจะกลาย
ไปเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดที่สุดเท่าที่คุณเคยพยายามท�ำมา เรื่องตลกก็คือ เมื่อ
คุณมีทัศนคติที่เหมาะสม เมื่อคุณบรรลุถึง “ภาวะจิตใจของเทรดเดอร์” และ
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สามารถคงความเชื่อมั่นไว้ได้เมื่อต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง การเทรดก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายดายและเรียบง่ายเหมือนกับที่คุณ
อาจจะเคยคิดไว้ในตอนที่คุณเข้ามาเริ่มต้นเทรดเป็นครั้งแรก
ดังนั้นอะไรคือวิธีในการแก้ปัญหา คุณจ�ำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีในการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อของคุณเกี่ยวกับการเทรดในแบบที่จะท�ำให้
คุณสามารถเทรดได้โดยปราศจากความกลัวอย่างสิน้ เชิงแต่ในขณะเดียวกันก็
สามารถรักษากรอบจิตใจทีจ่ ะไม่ทำ� ให้คณ
ุ เกิดความรูส้ กึ ประมาทเอาไว้ได้ นัน่
คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสอนคุณ
ในขณะที่คุณอ่านต่อไป ผมอยากจะให้คุณจ�ำเอาไว้ให้ดีว่า เทรดเดอร์
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จซึง่ คุณต้องการจะเป็นคือภาพในอนาคตของตัวคุณทีค่ ณ
ุ
จะต้องเติบโตไปเป็นแบบนัน้ การเติบโตหมายถึงการขยายตัว การเรียนรู้ และ
การสร้างวิธีใหม่ๆ ในการแสดงตัวตนของคุณ มันเป็นจริงเช่นกันแม้ว่าคุณจะ
เป็นเทรดเดอร์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จอยูแ่ ล้วและอ่านหนังสือเล่มนีเ้ พือ่ ทีจ่ ะท�ำให้
ประสบความส�ำเร็จมากขึน้ วิธใี หม่ๆ หลายวิธที คี่ ณ
ุ จะได้เรียนรูเ้ พือ่ แสดงตัวตน
ของคุณจะขัดแย้งโดยตรงกับความคิดและความเชือ่ เกีย่ วกับธรรมชาติของการ
เทรดทีค่ ณ
ุ ยึดถืออยูใ่ นปัจจุบนั คุณอาจจะตระหนักถึงความเชือ่ เหล่านีอ้ ยูแ่ ล้ว
หรืออาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ในตอนนี้คุณคิดว่าเป็น
เรือ่ งจริงเกีย่ วกับธรรมชาติของการเทรดจะโต้แย้งเพือ่ พยายามท�ำให้ทกุ ๆ อย่าง
ยังเป็นเหมือนเดิมแม้ว่าคุณจะมีผลลัพธ์ที่น่าหงุดหงิดและไม่น่าพอใจก็ตาม
การโต้แย้งจากภายในแบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาติ ความท้าทายของผม
ในหนังสือเล่มนี้ก็คือการช่วยเหลือคุณแก้ปัญหาเรื่องการโต้แย้งเหล่านี้อย่าง
มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ความเต็มใจของคุณที่จะพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้อื่นๆ ความเป็นไปได้ที่คุณอาจจะยังไม่ตระหนักถึงหรืออาจจะ
ยังไม่ได้ให้ความใส่ใจมันมากพอ จะท�ำให้ขบวนการในการเรียนรู้นี้เร็วขึ้นและ
ง่ายขึ้นอย่างมาก
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บทที่ 2
การหลอกล่อ
(และความอันตราย)
ของการเทรด

ในเดือนมกราคมปี 1994 ผมถูกขอให้ไปพูดที่การประชุมด้านการ
เทรดซึ่งจัดขึ้นที่ชิคาโก้โดยมีนิตยสารฟิวเจอร์ แมกกาซีน เป็นสปอนเซอร์ ใน
ระหว่างมือ้ อาหารกลางวันมือ้ หนึง่ ผมบังเอิญได้นงั่ ข้างๆ กับบรรณาธิการของ
หนึ่งในส�ำนักพิมพ์ใหญ่ที่ตีพิมพ์หนังสือด้านการเทรดคนหนึ่ง เราคุยกันอย่าง
กระตือรือร้นในเรือ่ งทีว่ า่ ท�ำไมถึงมีคนจ�ำนวนน้อยมากทีป่ ระสบความส�ำเร็จใน
การเทรด แม้แต่กับพวกคนที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิตมาแล้วอย่างสูงก็ตาม
ณ จุดหนึง่ บรรณาธิการท่านนัน้ ถามผมว่าเป็นไปได้หรือไม่วา่ ค�ำอธิบายส�ำหรับ
ปรากฏการณ์นี้ก็คือผู้คนเข้ามาสู่การเทรดด้วยเหตุผลที่ผิด

ความน่าดึงดูดใจ
ผมถึงกับต้องนิง่ ไปพักหนึง่ เพือ่ คิดเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ผมเห็นด้วยว่าเหตุผล
ทัว่ ไปหลายอย่างทีเ่ ป็นแรงกระตุน้ ให้ผคู้ นเข้ามาเทรด ไม่วา่ จะเป็น การได้ทำ� การ
เทรด ความเคลิบเคลิ้ม ความต้องการที่จะเป็นฮีโร่ ความสนใจที่พวกเขาจะ
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ได้รับเมื่อพวกเขาชนะ หรือความรู้สึกสงสารตัวเองที่มาจากความพ่ายแพ้ จะ
สร้างให้เกิดปัญหาซึง่ ในทีส่ ดุ แล้วจะส่งผลกระทบต่อผลงานของเทรดเดอร์และ
ความส�ำเร็จโดยรวม แต่ความน่าดึงดูดใจที่แท้จริงของการเทรดนั้นเป็นเรื่อง
พื้นฐานและธรรมดากว่านั้นมาก การเทรดคือกิจกรรมที่ท�ำให้ผู้คนแต่ละคน
มีอสิ ระอย่างไม่จำ� กัดในการสร้างสรรค์การแสดงออก อิสระในการแสดงออกใน
แบบที่พวกเราส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธมาเกือบตลอดชีวิตของพวกเรา
แน่นอน บรรณาธิการท่านนั้นถามผมว่าที่ผมพูดมานี้หมายความว่า
อย่างไร ผมอธิบายว่า ในสภาวะแวดล้อมของการเทรด เราเป็นคนทีต่ งั้ กฎเกือบ
ทุกข้อขึน้ มาเอง นีห่ มายความว่ามันมีขอ้ จ�ำกัดหรือขอบเขตน้อยมากในวิธที เี่ รา
สามารถเลือกการแสดงออกของตัวเราเอง แน่นอนว่ามันจะต้องมีขบวนการ
ขัน้ ตอนบางอย่าง อย่างเช่นจะต้องเป็นสมาชิกของตลาดแลกเปลีย่ นก่อนถึงจะไป
เป็นฟลอร์เทรดเดอร์ได้ หรือต้องมีสถานะทางการเงินตามทีก่ ำ� หนดไว้กอ่ นถึงจะ
เปิดบัญชีกบั โบรกเกอร์ได้ถา้ คุณเป็นเทรดเดอร์ทอี่ ยูน่ อกฟลอร์ แต่อย่างไรก็ตาม
เมือ่ คุณมาอยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ ริม่ ต้นท�ำการเทรดแล้ว ความเป็นไปได้ของวิธที คี่ ณ
ุ
จะท�ำมันนั้นแทบจะไม่มีข้อจ�ำกัดใดๆ
ผมยกตัวอย่างจากการสัมมนาทีผ่ มเข้าร่วมเมือ่ หลายปีกอ่ นให้เขาฟังต่อ
มีบางคนได้ทำ� การค�ำนวณเอาไว้วา่ ถ้าคุณน�ำเอาฟิวเจอร์ของพันธบัตร ออปชัน่
ของพันธบัตร และตลาดเงินสดของพันธบัตรมารวมกัน มันจะมีสเปรดทีเ่ ป็นไป
ได้มากกว่าแปดพันล้านอัน ทีนี้ลองรวมเอาเรื่องของเวลาเข้าไปพิจารณาโดย
ใช้พื้นฐานจากการที่คุณอ่านสภาวะของตลาดในเวลานั้น และคุณก็จะพบว่า
วิธีการต่างๆ ในการเทรดนั้นมันแทบจะไม่มีขีดจ�ำกัดเลย
บรรณาธิการท่านนั้นนิ่งไปพักหนึ่งและถามว่า “แต่ท�ำไมการเข้าไปใน
สภาวะแวดล้อมที่ไม่มีขีดจ�ำกัดในแบบนั้นถึงได้ท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นความ
ล้มเหลวอย่างต่อเนือ่ งได้” ผมตอบว่า “เพราะว่าความเป็นไปได้ทไี่ ม่มขี ดี จ�ำกัดร่วม
ไปกับอิสระแบบไม่มขี ดี จ�ำกัดในการทีจ่ ะใช้ความได้เปรียบจากความเป็นไปได้นนั้
ท�ำให้คนแต่ละคนต้องเจอกับความท้าทายทางจิตวิทยาทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว
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ความท้าทายซึ่งมีคนจ�ำนวนน้อยมากที่จะเตรียมตัวมารับมือกับมันได้อย่าง
เหมาะสมหรือมีความตระหนักรูใ้ นเรือ่ งนี้ และคนเราก็ไม่สามารถท�ำงานเพือ่ ที่
จะชนะเรือ่ งราวอะไรบางอย่างได้โดยทีพ่ วกเขายังไม่รดู้ ว้ ยซ�ำ้ ว่ามันคือปัญหา”
ความมีอสิ ระเป็นสิง่ ทีย่ อดเยีย่ ม โดยธรรมชาติแล้วพวกเราทุกคนต้องการ
มัน ไขว่คว้ามัน หรือแม้แต่ปรารถนามันอย่างทีส่ ดุ แต่นนั่ ไม่ได้หมายความว่าเรา
มีทรัพยากรทางจิตวิทยาทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะ
แวดล้อมที่แทบจะไม่มีขีดจ�ำกัดใดๆ และมีโอกาสที่จะท�ำให้เกิดความเสียหาย
อย่างใหญ่หลวงกับตัวเราอยู่ในนั้น ไม่ว่าพื้นฐานทางการศึกษา ความฉลาด
ของพวกเขาจะอยู่ในระดับใด หรือไม่ว่าพวกเขาจะเคยประสบความส�ำเร็จมา
มากเพียงไรในเรื่องอื่นๆ ก็ตาม
การปรับตัวในแบบที่ผมก�ำลังพูดถึงนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างโครงสร้าง
ทางจิตใจทีจ่ ะท�ำให้เทรดเดอร์มคี วามสมดุลมากทีส่ ดุ ระหว่างอิสรภาพทีจ่ ะท�ำ
อะไรก็ได้กับโอกาสที่จะต้องเจอกับความเสียหายทั้งทางด้านการเงินและทาง
ด้านจิตวิทยาซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากอิสรภาพนั้น
การสร้างโครงสร้างทางจิตใจเป็นงานที่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าสิ่ง
ทีค่ ณ
ุ ต้องการให้มนั ฝังเข้าไปในจิตใจนัน้ เป็นสิง่ ทีข่ ดั แย้งกับสิง่ ทีค่ ณ
ุ เคยเชือ่ มา
ก่อน แต่ส�ำหรับพวกเราที่ต้องการที่จะเป็นเทรดเดอร์ ความยากของการสร้าง
โครงสร้างที่เหมาะสมนั้นจะยิ่งยากขึ้นไปอีกจากแรงต่อต้านทางจิตใจที่สะสม
มา ซึ่งเริ่มต้นพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงแรกสุดในชีวิตของพวกเรา
พวกเราทุกคนล้วนเกิดมาในสภาวะแวดล้อมทางสังคมแบบใดแบบหนึง่
สภาวะแวดล้อมทางสังคมไม่วา่ จะเป็นครอบครัว เมือง รัฐ หรือประเทศ หมาย
ถึงการมีรูปแบบโครงสร้าง โครงสร้างทางสังคมประกอบไปด้วยกฎ ข้อจ�ำกัด
ขอบเขต และชุดของความเชื่อที่กลายไปเป็นรหัสของพฤติกรรมซึ่งจ�ำกัดวิธี
ที่คนแต่ละคนในโครงสร้างสังคมนั้นสามารถหรือไม่สามารถแสดงตัวตนของ
พวกเขาออกมา ยิ่งไปกว่านั้น ข้อจ�ำกัดส่วนใหญ่ของโครงสร้างทางสังคมนั้น
ถูกก�ำหนดขึ้นมาก่อนที่เราจะเกิด พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในเวลาที่เราแต่ละคน
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มาถึงที่นี่ ส่วนใหญ่ของโครงสร้างทางสังคมที่ก�ำหนดการแสดงออกของพวก
เราแต่ละคนก็มีอยู่และตั้งมั่นอย่างมั่นคงอยู่ตรงนั้นมาก่อนแล้ว
มันเป็นเรือ่ งทีม่ องเห็นได้งา่ ยๆ ว่าเพราะเหตุใดความจ�ำเป็นของสังคมที่
จะต้องมีโครงสร้างกับความต้องการของคนแต่ละคนในการทีจ่ ะแสดงตัวตนออก
มานัน้ ถึงได้มคี วามขัดแย้งกัน คนทีต่ อ้ งการจะเชีย่ วชาญศิลปะของการเทรดจะ
ต้องเผชิญกับความขัดแย้งทางพื้นฐานในลักษณะแบบนี้ทุกคน
ผมอยากจะให้คณ
ุ ลองถามตัวคุณเองว่าลักษณะเฉพาะตัวใด (รูปแบบ
หนึง่ ของการแสดงตัวตน) ทีพ่ บได้ทวั่ ไปในเด็กทุกๆ คนทีเ่ กิดมาบนโลกใบนี้ ไม่
ว่าจะเป็นสถานที่ วัฒนธรรม หรือสถานการณ์ทางสังคมแบบใดทีเ่ ด็กคนนัน้ เกิด
มา ค�ำตอบก็คอื ความอยากรูอ้ ยากเห็น เด็กทุกคนมีความอยากรูอ้ ยากเห็น เด็ก
ทุกคนมีความต้องการทีจ่ ะเรียนรู้ เราอาจจะบรรยายพวกเขาได้วา่ เป็นเครือ่ งจักร
ในการเรียนรู้ตัวน้อยๆ
เมือ่ พิจารณาธรรมชาติของความอยากรูอ้ ยากเห็นในระดับพืน้ ฐานทีส่ ดุ
ของมัน มันก็คอื แรงรูปแบบหนึง่ พูดให้จำ� เพาะเจาะจงกว่านัน้ มันก็คอื แรงผลัก
ดันโดยตรงจากภายใน ซึง่ หมายความว่าไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องไปกระตุน้ ให้
เด็กคนหนึง่ เรียนรูอ้ ะไรบางอย่าง ปล่อยพวกเขาให้อยูข่ องพวกเขาเอง เด็กๆ จะ
ส�ำรวจสิง่ รอบตัวของพวกเขาเองตามธรรมชาติ สิง่ ทีม่ ากกว่านัน้ ก็คอื แรงผลัก
ดันโดยตรงจากภายในนี้ยังดูเหมือนกับว่าจะมีวาระของตัวมันเองอีกด้วย พูด
อีกอย่างหนึง่ ก็คอื ถึงแม้วา่ เด็กๆ ทุกคนจะอยากรูอ้ ยากเห็น แต่ไม่ใช่วา่ เด็กทุก
คนจะมีความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติในเรื่องเดียวกัน
มันมีอะไรบางอย่างในตัวของพวกเราแต่ละคนซึง่ ชีน้ ำ� การตระหนักรูข้ อง
เราไปยังเรือ่ งราวและประสบการณ์แบบต่างๆ และตัดเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ หลือออกไป
แม้แต่ทารกก็ดเู หมือนจะรูว้ า่ อะไรทีพ่ วกเขาต้องการหรือไม่ตอ้ งการ เมือ่ ผูใ้ หญ่
พบเห็นการแสดงออกเฉพาะตัวที่มีเอกลักษณ์ของทารก โดยทั่วไปแล้ว พวก
เขาจะรู้สึกประหลาดใจ พวกเขาคิดไปเองว่าทารกไม่ได้มีอะไรภายในตัวตน
ของพวกเขาทีจ่ ะท�ำให้พวกเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวว่าพวกเขาเป็นใคร ทารก
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สามารถแสดงลักษณะเฉพาะตัวของพวกเขาออกมาได้อย่างไรนอกเหนือจากที่
สิง่ แวดล้อมรอบตัวพวกเขาดึงดูดความสนใจหรือผลักไสพวกเขา ผมเรียกสิง่ นี้
ว่าการชี้น�ำโดยตรงจากภายใน พลังของแรงดึงดูดใจตามธรรมชาติ
แรงดึงดูดใจตามธรรมชาติกค็ อื สิง่ ทีเ่ รารูส้ กึ ว่าเป็นความสนใจหรือความ
กระตือรือร้นตามธรรมชาติ โลกของเราเป็นโลกที่กว้างใหญ่และมีความหลาก
หลาย และมันมีเรือ่ งราวมากมายให้เราเรียนรูแ้ ละพบเจอ แต่นนั่ ไม่ได้หมายความ
ว่าพวกเราแต่ละคนมีความสนใจหรือความกระตือรือร้นตามธรรมชาติในการ
เรียนรู้และพบเจอกับเรื่องทุกๆ อย่าง มันมีกลไกภายในบางอย่างที่ท�ำให้เรามี
“การคัดสรรตามธรรมชาติ”
ถ้าคุณลองคิดเกีย่ วกับเรือ่ งนีด้ ู ผมมัน่ ใจว่าคุณสามารถร่างรายชือ่ ของสิง่
ต่างๆ ทีค่ ณ
ุ ไม่มคี วามสนใจเลยอย่างสิน้ เชิงออกมาได้มากมายหลายอย่าง ผมรู้
ว่าผมสามารถท�ำอย่างนัน้ ได้ คุณยังอาจจะสามารถร่างรายชือ่ อีกรายชือ่ หนึง่ ของ
สิง่ ต่างๆ ทีค่ ณ
ุ ให้ความสนใจมันบ้างเพียงเล็กน้อยออกมาได้ดว้ ย ในทีส่ ดุ คุณก็
จะสามารถร่างรายชือ่ ของทุกๆ อย่างทีค่ ณ
ุ มีความหลงใหลและสนใจในมันออก
มาได้ แน่นอนว่ารายชือ่ นีจ้ ะสัน้ ลงเรือ่ ยๆ ตามระดับของความสนใจทีส่ งู ขึน้
ความหลงใหลและความสนใจนั้นมาจากที่ไหน ความเห็นส่วนตัวของ
ผมก็คือมันมาจากระดับที่ลึกที่สุดในตัวของเราเอง ที่ระดับตัวตนที่แท้จริงของ
เรา มันมาจากส่วนหนึ่งของเราซึ่งอยู่เหนือกว่าลักษณะหรือบุคลิกเฉพาะตัวที่
เป็นผลลัพธ์มาจากการเติบโตขึ้นมาในสังคมของเรา

ความอันตราย
มันคือที่ระดับที่ลึกที่สุดในตัวตนของเราที่ความรู้สึกขัดแย้งด�ำรงอยู่
โครงสร้างทางสังคมที่เราเกิดมานั้นอาจหรืออาจจะไม่มีความรู้สึกอ่อนไหวกับ
ความต้องการและความสนใจที่ส่งตรงมาจากภายในเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น
คุณอาจจะเกิดมาในครอบครัวนักกีฬาที่มีการแข่งขันกันสูงมากแต่คุณกลับมี
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ความหลงใหลในดนตรีคลาสสิกและศิลปะ คุณอาจจะมีความสามารถด้าน
กีฬาตามธรรมชาติแต่ก็ไม่มีความสนใจจริงๆ จังๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาใดๆ เมือ่ เป็นอย่างนีแ้ ล้วมันมีโอกาสทีจ่ ะเกิดความขัดแย้งขึน้ มาหรือเปล่า
ในครอบครัวทัว่ ๆ ไป สมาชิกส่วนใหญ่ของครอบครัวจะกดดันคุณอย่าง
หนักเพื่อให้คุณเดินตามรอยเท้าของพี่ชาย พี่สาว หรือพ่อแม่ของคุณ พวกเขา
ท�ำทุกอย่างเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้เพือ่ ทีจ่ ะสอนคุณในแบบของพวกเขาและวิธที จี่ ะ
น�ำความสามารถด้านกีฬาของคุณออกมาให้ได้มากทีส่ ดุ พวกเขาจะพยายาม
ขัดขวางคุณจากความสนใจในเรือ่ งอืน่ ๆ คุณท�ำตามทีพ่ วกเขาต้องการเพราะว่า
คุณอยากจะเป็นทีย่ อมรับ แต่ในขณะเดียวกันการท�ำในแบบทีพ่ วกเขาต้องการ
ให้คุณท�ำนั้นก็ท�ำให้คุณรู้สึกไม่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าทุกๆ อย่างที่คุณได้เรียนรู้และ
ถูกสอนมานั้นจะชี้น�ำให้ไปเป็นนักกีฬา แต่ปัญหาก็คือ มันท�ำให้รู้สึกราวกับว่า
มันไม่ใช่ตัวคุณ
ความขัดแย้งซึง่ เป็นผลลัพธ์มาจากสิง่ ทีเ่ ราถูกสอนมาว่าเราควรจะเป็น
อะไรและความรูส้ กึ ทีด่ งั ก้องมาจากส่วนลึกทีส่ ดุ ในตัวตนของคุณนัน้ เป็นเรือ่ งที่
พบเห็นได้โดยทัว่ ไป ผมคงจะพูดว่าคนจ�ำนวนมาก หรืออาจจะเป็นคนส่วนใหญ่
เลยด้วยซ�ำ้ ทีเ่ ติบโตขึน้ มาในครอบครัวและในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมซึง่
แทบจะไม่มกี ารสนับสนุนโดยปราศจากอคติกบั วิถที างแบบเฉพาะตัวทีซ่ งึ่ เรามี
แรงผลักดันที่จะแสดงตัวตนของเราออกมา
การขาดความสนับสนุนแบบนีไ้ ม่ใช่เพียงแค่การทีไ่ ม่ให้กำ� ลังใจเท่านัน้
มันอาจจะอยูล่ กึ ลงไปในระดับเดียวกับการถูกปฏิเสธตรงๆ ในเรือ่ งบางอย่างที่
เราต้องการจะแสดงตัวตนของเราออกมา ยกตัวอย่างสถานการณ์ทพี่ บได้ทวั่ ไป
เด็กวัยหัดเดินคนหนึง่ ผูซ้ งึ่ สังเกตเห็น “สิง่ นี”้ ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ราเรียกว่าแจกันทีว่ างอยู่
บนโต๊ะกาแฟเป็นครัง้ แรกในชีวติ ของเขา เขารูส้ กึ อยากรูอ้ ยากเห็นซึง่ หมายความ
ว่ามันมีแรงขับเคลื่อนจากภายในที่ก�ำลังผลักดันเขาให้เข้าไปหาวัตถุนี้ ในแง่
หนึ่งแล้ว มันราวกับว่าแรงผลักดันนี้ได้สร้างสุญญากาศขึ้นมาในใจของเขาซึ่ง
จ�ำเป็นจะต้องถูกเติมเต็มด้วยวัตถุที่อยู่ในความสนใจของเขา ดังนั้นเขาจึงมุ่ง
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ความสนใจไปที่แจกันอันนั้น และด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ เขาคลานข้าม
ระยะทางที่ยาวไกลของห้องนั่งเล่นไปยังโต๊ะกาแฟ เมื่อเขาไปถึงตรงนั้น เขา
เอื้อมมือขึ้นไปยังขอบของโต๊ะเพื่อพยุงตัวเขาให้ยืนขึ้น ด้วยมือข้างหนึ่งจับอยู่
ที่โต๊ะเพื่อสร้างสมดุลให้กับเขา มืออีกข้างหนึ่งของเขาเอื้อมออกไปแตะสิ่งนี้ที่
เขาไม่เคยพบเห็นมาก่อน และในตอนนั้นเอง เขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังข้าม
ห้องมา “ไม่นะ! อย่าจับมันนะ!”
ด้วยความตกใจ เด็กคนนั้นล้มลงไปนั่งและเริ่มร้องไห้ เห็นได้ชัดว่านี่
เป็นเหตุการณ์ที่พบได้เป็นเรื่องที่ปกติอย่างมากและมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างแท้จริง เด็กๆ ไม่เข้าใจอย่างสิ้นเชิงว่าพวกเขาสามารถ
ที่จะท�ำให้ตัวพวกเขาเองบาดเจ็บได้อย่างไรบ้างหรือไม่เข้าใจว่าของบางอย่าง
อย่างเช่นแจกันนัน้ อาจจะมีคา่ ได้มากเพียงใด อันทีจ่ ริงแล้ว การเรียนรูว้ า่ อะไร
คือสิง่ ทีป่ ลอดภัย อะไรทีไ่ ม่ และมูลค่าของสิง่ ต่างๆ นัน้ เป็นบทเรียนส�ำคัญทีเ่ ด็ก
ควรจะต้องเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม มันมีพลวัตรทางจิตวิทยาที่ส�ำคัญที่สุดบาง
อย่างตรงนี้ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับความสามารถของเราในการสร้างความ
มีวินัยและความมุ่งเน้นในแบบที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ
ในวันข้างหน้า
อะไรคือสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ เมือ่ เราถูกปฏิเสธโอกาสทีจ่ ะแสดงตัวตนของเรา
ออกมาในแบบทีเ่ ราต้องการ หรือเมือ่ เราถูกบังคับให้แสดงตัวตนออกมาในแบบ
ทีไ่ ม่สอดคล้องกับขบวนการคัดสรรตามธรรมชาติ ประสบการณ์แบบนีจ้ ะสร้างให้
เกิดความไม่สบายใจขึน้ มา การที่ “ไม่สบายใจ” นัน้ หมายถึงการขาดความสมดุล
แต่อนั ทีจ่ ริงแล้วอะไรคือการขาดความสมดุล เมือ่ อะไรบางอย่างคือการขาดความ
สมดุล มันก็จะต้องมีอะไรบางอย่างทีม่ คี วามสมดุลหรือมีสดั ส่วนทีเ่ ท่ากันตัง้ แต่ใน
ตอนแรก อะไรบางอย่างนัน้ ก็คอื ระดับของความสอดคล้องระหว่างสภาวะแวดล้อม
ภายในจิตใจของเราและสภาวะแวดล้อมภายนอกทีเ่ ราด�ำรงชีวติ อยู่
พูดอีกอย่างหนึง่ ก็คอื ความต้องการและความปรารถนาของเราถูกสร้าง
ขึน้ มาจากสภาวะแวดล้อมในจิตใจของเราและพวกมันจะถูกเติมเต็มด้วยสภาวะ
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แวดล้อมภายนอก ถ้าสภาวะแวดล้อมทัง้ สองแบบนีม้ คี วามสอดคล้องซึง่ กันและ
กัน เราก็จะอยูใ่ นภาวะจิตใจทีส่ มดุลและเราจะรูส้ กึ พอใจและมีความสุข ถ้าสภาวะ
แวดล้อมเหล่านีม้ คี วามไม่สอดคล้องกัน เราก็จะต้องพบกับความไม่พอใจ ความ
โกรธ และความหงุดหงิดใจ หรือสิง่ ทีเ่ รียกกันโดยทัว่ ไปว่าความเจ็บปวดทางอารมณ์
ท�ำไมการที่ไม่ได้รับในสิ่งที่เราต้องการหรือการถูกปฏิเสธอิสรภาพที่จะ
แสดงตัวตนของเราออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งถึงท�ำให้เราต้องพบกับ
ความเจ็บปวดทางอารมณ์ ทฤษฏีสว่ นตัวของผมก็คอื ความต้องการและความ
ปรารถนานั้นสร้างสุญญากาศในจิตใจขึ้นมา ธรรมชาติที่เราอาศัยอยู่น้ีมีแนว
โน้มที่จะไม่อดทนกับสภาวะสุญญากาศและพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร
บางอย่างเพือ่ ทีจ่ ะหนีจากสภาวะเหล่านัน้ (นักปรัชญาชือ่ สปิโนซาได้สงั เกตพบ
เมื่อหลายศตวรรษที่ผ่านมาแล้วว่า “ธรรมชาตินั้นเกลียดสภาวะสุญญากาศ”)
หากคุณลองดูดอากาศออกจากขวด ลิ้นและริมฝีปากของคุณก็จะ
ติดแน่นอยู่กับปากขวด มันเป็นเพราะว่าคุณได้สร้างความไม่สมดุล (สภาวะ
สุญญากาศ) ขึ้นมาซึ่งจะต้องได้รับการเติมเต็ม อะไรคือพลวัตที่อยู่เบื้องหลัง
ค�ำพูดทีว่ า่ “ความจ�ำเป็นคือบ่อเกิดของสิง่ ประดิษฐ์ทกุ ๆ อย่าง” เชือ่ กันว่าความ
จ�ำเป็นนัน้ ได้สร้างเป็นสุญญากาศทางจิตใจซึง่ ธรรมชาติจะเติมเต็มมันด้วยความ
คิดทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ (ถ้าจิตใจของคุณสามารถรับมันได้) จากนัน้ ความคิด
นีก้ จ็ ะสามารถกระตุน้ ให้เกิดการเคลือ่ นไหวและการแสดงออกซึง่ ส่งผลลัพธ์ให้
เกิดการเติมเต็มความจ�ำเป็นนั้นๆ
ในจุดนีผ้ มคิดว่าสภาวะแวดล้อมในจิตใจของเรานัน้ ก็ทำ� งานเหมือนกับ
จักรวาล เมือ่ เราตระหนักถึงความต้องการหรือความปรารถนา เราก็จะเคลือ่ นไหว
ไปเติมเต็มสุญญากาศนัน้ ด้วยประสบการณ์จากสภาวะแวดล้อมภายนอก ถ้า
เราถูกปฏิเสธโอกาสในการไขว่คว้าตามหาความต้องการหรือความปรารถนา
นั้น มันก็จะรู้สึกราวกับว่าตัวเรานั้นไม่สมบูรณ์หรือมีอะไรบางอย่างที่ขาดหาย
ไป ซึ่งจะน�ำเราไปสู่สภาวะที่ไม่สมดุลหรือความเจ็บปวดทางอารมณ์ (หรือว่า
จิตใจของเราก็เกลียดสภาวะสุญญากาศเช่นกันเมื่อมันถูกสร้างขึ้นมา)
43

Trading in the Zone

เอาของเล่นไปจากเด็กซึ่งยังเล่นกับมันไม่เสร็จ (ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผล
ที่ดีเพียงใดในการท�ำอย่างนั้นก็ตาม) และการตอบสนองที่จะพบได้ทั่วไปก็คือ
ความเจ็บปวดทางอารมณ์
เมื่อเรามีอายุ 18 ปี เราก็อยู่บนโลกนี้มาแล้วประมาณ 6,570 วัน โดย
เฉลี่ยแล้วกี่ครั้งต่อวันที่เด็กโดยทั่วไปจะได้ยินค�ำพูดอย่างเช่น
• “ไม่ ไม่ เธอท�ำอย่างนั้นไม่ได้นะ”
• “เธอท�ำแบบนั้นไม่ได้ เธอต้องท�ำมันแบบนี้”
• “ไม่ใช่ตอนนี้ ให้ฉันลองคิดดูก่อน”
• “ฉันจะบอกเธอทีหลัง”
• “มันเป็นไปไม่ได้หรอก”
• “อะไรที่ท�ำให้เธอคิดว่าเธอจะท�ำมันได้”
• “เธอต้องท�ำมัน เธอไม่มีทางเลือก”
นีเ่ ป็นเพียงแค่บางส่วนของวิธที เี่ ราทุกคนถูกปฏิเสธการแสดงออกเฉพาะ
บุคคลในระหว่างที่เราเติบโตขึ้นมา แม้ว่าเราจะได้ยินประโยคในลักษณะแบบ
นี้เพียงแค่วันละหนึ่งหรือสองครั้ง มันก็จะค่อยๆ สะสมจนกลายไปเป็นการถูก
ปฏิเสธหลายพันครั้งเมื่อเราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
ผมเรียกประสบการณ์แบบนีว้ า่ “แรงกระตุน้ ทีโ่ ดนปฏิเสธ” แรงกระตุน้ ที่
มีพนื้ ฐานมาจากความต้องการภายในจากขบวนการคัดสรรตามธรรมชาติและ
มีต้นก�ำเนิดมาจากส่วนที่ลึกกว่าในตัวตนของเรา
อะไรที่จะเกิดขึ้นกับแรงกระตุ้นเหล่านี้ที่โดนปฏิเสธและถูกทิ้งไว้โดยไม่
ได้รับการเติมเต็ม พวกมันจะเพียงแค่หายไปเฉยๆ อย่างนั้นหรือ มันอาจจะ
เป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าพวกมันได้รับการไกล่เกลี่ยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ถ้า
เราหรือใครคนอื่นบางคนได้ท�ำอะไรบางอย่างที่ท�ำให้สภาวะแวดล้อมในจิตใจ
ของเรากลับไปสู่สมดุลได้ อะไรคือสิ่งที่จะท�ำให้สภาวะแวดล้อมในจิตใจของ
เรากลับไปสู่ภาวะสมดุล มันมีเทคนิคอยู่หลายเทคนิค เทคนิคที่เป็นธรรมชาติ
มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆ ก็คือการร้องไห้
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การร้องไห้เป็นกลไกทางธรรมชาติ (วิธตี ามธรรมชาติ) ส�ำหรับเพือ่ การไกล่
เกลีย่ แรงกระตุน้ ทีโ่ ดนปฏิเสธและไม่ได้รบั การเติมเต็มเหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์
ค้นพบว่าน�ำ้ ตาประกอบไปด้วยไอออนทีเ่ ป็นประจุลบ ถ้าปล่อยให้มนั ไหลออก
มาตามธรรมชาติ การร้องไห้จะขับพลังงานแง่ลบในจิตใจของเราออกไปและน�ำ
เรากลับมาสูส่ ภาวะสมดุลอีกครัง้ ถึงแม้วา่ แรงกระตุน้ ดัง้ เดิมนัน้ จะไม่ได้รบั การ
เติมเต็มก็ตาม
ปัญหาก็คือ โดยส่วนใหญ่แล้วเหตุการณ์ต่างๆ มักจะไม่เป็นไปตาม
แนวทางของธรรมชาติและแรงกระตุน้ ทีโ่ ดนปฏิเสธเหล่านีไ้ ม่เคยได้รบั การไกล่
เกลี่ย (อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ใช่ในตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่) มันมีหลายเหตุผลว่า
ท�ำไมผูใ้ หญ่ถงึ ไม่ชอบให้ลกู ๆ ของพวกเขา (โดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กผูช้ าย) ร้องไห้
และพยายามท�ำทุกๆ อย่างที่พวกเขาสามารถท�ำได้เพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมแบบ
นี้เกิดขึ้นมา มันมีหลายเหตุผลเช่นกันว่าท�ำไมผู้ใหญ่ถึงไม่สนใจที่จะอธิบาย
ลูกๆ ของพวกเขาว่าท�ำไมพวกเขาถึงต้องโดนบังคับให้ทำ� อะไรบางอย่างทีพ่ วก
เขาไม่อยากจะท�ำ ถึงแม้วา่ ผูใ้ หญ่อาจจะพยายามอธิบาย มันก็ไม่มอี ะไรมารับ
ประกันว่าพวกเขาจะท�ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอทีจ่ ะไกล่เกลีย่ ความ
ไม่สมดุลนัน้ ได้ แล้วอะไรจะเกิดขึน้ หากแรงกระตุน้ เหล่านีไ้ ม่ได้รบั การไกล่เกลีย่
พวกมันก็จะค่อยๆ สะสมมากขึ้นเรื่อยๆ และโดยทั่วไปแล้วจะลงเอย
ด้วยการแสดงอาการของพวกมันออกมาในรูปแบบพฤติกรรมเสพติดและย�้ำ
คิดย�้ำท�ำ กฎทั่วไปแบบคร่าวๆ ก็คือ อะไรก็ตามที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราขาดไป
ในตอนทีเ่ ราเป็นเด็กสามารถทีจ่ ะกลายเป็นการเสพติดได้อย่างง่ายดายในตอน
ที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่ ผมก�ำลังอ้างถึงผู้คนที่ท�ำอะไรได้เกือบทุกอย่างเพื่อที่จะ
ดึงดูดความสนใจมาที่ตัวของพวกเขา เหตุผลที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือพวกเขา
เชื่อว่าพวกเขาไม่ได้รับความสนใจมากพอในตอนที่พวกเขาเป็นเด็กหรือไม่ได้
รับมันในตอนที่มันเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับพวกเขา ไม่ว่ากรณีใด ความรู้สึกขาด
นี้จะกลายไปเป็นพลังงานทางอารมณ์ที่ไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งผลักดันพวกเขา
ให้มีพฤติกรรมในแบบที่จะตอบสนองกับการเสพติดนั้นๆ สิ่งส�ำคัญส�ำหรับเรา
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ในการทีจ่ ะท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับแรงกระตุน้ ทีโ่ ดนปฏิเสธและไม่ได้รบั การเติม
เต็มพวกนี้ (ซึง่ มีอยูใ่ นตัวของเราทุกคน) ก็คอื พวกมันส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
ต่อความสามารถของเราในการคงความมุง่ เน้นและการใช้วธิ กี ารทีม่ วี นิ ยั และมี
ความสม�่ำเสมอในการเทรดของเรา

เครื่องป้ องกันตัว
ในการทีจ่ ะท�ำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะแวดล้อมของการ
เทรด เราต้องการกฎและขอบเขตเพื่อน�ำทางให้กับพฤติกรรมของเรา มันเป็น
ความจริงง่ายๆ ของการเทรดในเรื่องที่ว่ามันมีโอกาสที่เราจะท�ำให้เกิดความ
เสียหายอย่างใหญ่หลวงกับตัวเราเอง ความเสียหายซึง่ อาจจะรุนแรงกว่าทีเ่ รา
คิดว่าจะเป็นไปได้ไปอย่างมาก มันมีการเทรดหลากหลายรูปแบบทีค่ วามเสีย่ ง
ของการขาดทุนนัน้ มีไม่จำ� กัด เพือ่ ป้องกันโอกาสทีจ่ ะสร้างความเสียหายให้กบั
ตัวเราเอง เราจ�ำเป็นจะต้องสร้างโครงสร้างภายในจิตใจในรูปแบบของวินยั ของ
จิตใจและทัศนคติทจี่ ะชีน้ ำ� พฤติกรรมของเราเพือ่ ทีจ่ ะเราจะได้ทำ� ทุกอย่างเพือ่ สิง่
ทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับตัวเราเองเสมอ โครงสร้างนีจ้ ำ� เป็นจะต้องมีอยูภ่ ายในตัวของพวก
เราแต่ละคน เพราะว่าไม่เหมือนกับในระบบสังคม ตลาดไม่ได้เตรียมมันไว้ให้เรา
ตลาดจะให้โครงสร้างในรูปแบบของพฤติกรรมซึง่ บ่งชีว้ า่ เมือ่ ไรทีม่ โี อกาส
ในการซือ้ หรือการขายเกิดขึน้ แต่โครงสร้างนีม้ นั ก็สนิ้ สุดลงเพียงแค่นนั้ ด้วยตัว
บ่งชีแ้ บบง่ายๆ เมือ่ มองจากมุมมองของคนแต่ละคนแล้ว มันไม่มกี ฎอย่างเป็น
ทางการเพือ่ ชีน้ ำ� พฤติกรรมของคุณ มันไม่มแี ม้แต่จดุ เริม่ ต้น ระหว่างกลาง หรือ
จุดจบเหมือนกับทีม่ นั เป็นในกิจกรรมอืน่ ๆทุกอย่างทีเ่ ราเคยเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้อง
นี่คือความแตกต่างที่ส�ำคัญอย่างที่สุดและมีความหมายที่ลึกซึ้งทาง
จิตวิทยา ตลาดเป็นเหมือนกับสายน�้ำที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา มัน
ไม่มจี ดุ เริม่ ต้น จุดจบ หรือการหยุดรอ แม้แต่เมือ่ ตลาดปิดท�ำการ ราคาก็ยงั คง
มีการเคลือ่ นไหวอยู่ มันไม่ได้มกี ฎทีบ่ อกว่าราคาเปิดในวันใดๆ จะต้องเป็นราคา
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เดียวกันกับราคาปิดของวันก่อนหน้านั้น ไม่มีสิ่งใดที่เราท�ำอยู่ในระบบสังคม
ที่เตรียมตัวเราให้พร้อมส�ำหรับการเข้าไปท�ำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
สภาวะแวดล้อมที่ “ไร้ขอบเขต” แบบนี้
แม้แต่เกมการพนันก็ยังมีโครงสร้างภายในที่ท�ำให้พวกมันมีความแตก
ต่างออกไปจากการเทรด และมีอนั ตรายน้อยกว่ามากด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้า
หากเราตัดสินใจจะเล่นแบล็คแจ็ค สิ่งแรกที่เราจะต้องท�ำก็คือตัดสินใจว่าเรา
จะวางเดิมพันหรือจะยอมเสี่ยงเท่าไร นี่คือการตัดสินใจที่เราถูกบังคับให้ต้อง
ท�ำตามกฎของเกม ถ้าเราไม่ตัดสินใจเลือก เราก็เล่นเกมนี้ไม่ได้
ในการเทรด ไม่มีใคร (นอกจากตัวคุณเอง) ที่จะมาบังคับให้คุณต้อง
ตัดสินใจล่วงหน้าว่าความเสี่ยงของคุณคือเท่าไร อันที่จริงแล้วสิ่งที่เรามีก็คือ
สภาวะแวดล้อมที่ไม่มีขีดจ�ำกัดที่ซึ่งเกือบทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆ
ขณะ และมีเพียงแค่ผชู้ นะอย่างสม�ำ่ เสมอเท่านัน้ ทีก่ ำ� หนดความเสีย่ งของพวก
เขาก่อนทีจ่ ะเข้าไปท�ำการเทรด ส�ำหรับคนอืน่ ๆ ทีเ่ หลือ การก�ำหนดความเสีย่ ง
ล่วงหน้าจะบังคับให้คุณต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่ว่าการเทรดแต่ละ
ครั้งนั้นมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หลายอย่าง ซึ่งหมายความว่ามันอาจที่จะออกมา
เป็นการขาดทุนก็ได้ ผู้แพ้อย่างต่อเนื่องจะท�ำทุกอย่างเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการ
ยอมรับความจริงที่ว่าไม่ว่าการเทรดนั้นจะดูดีเพียงใดก็ตามแต่มันก็มีโอกาสที่
จะขาดทุนได้ ถ้าไม่มโี ครงสร้างภายนอกทีบ่ งั คับให้เทรดเดอร์ทวั่ ไปคิดต่างออก
ไปจากนี้ เขาก็จะอ่อนไหวต่อการหาเหตุผลมาอ้างว่าตัวเองถูกหรือการใช้ตรรกะ
ที่ผิดเพี้ยนซึ่งท�ำให้เขาเข้าไปสู่การเทรดโดยเชื่อว่ามันไม่มีทางที่จะขาดทุน ซึ่ง
ท�ำให้การก�ำหนดความเสีย่ งก่อนทีจ่ ะเข้าไปเทรดนัน้ กลายเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่มคี วาม
จ�ำเป็น
เกมการพนันทุกชนิดมีจดุ เริม่ ต้น ระหว่างเกมการเล่น และจุดจบทีเ่ ฉพาะ
เจาะจงขึน้ อยูก่ บั ล�ำดับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ซึง่ จะเป็นตัวก�ำหนดผลลัพธ์ของเกม
เมือ่ คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเข้าไปเล่น คุณก็ไม่สามารถทีจ่ ะเปลีย่ นใจได้ คุณ
จะต้องเข้าไปเล่นในระยะเวลาหนึง่ มันไม่ได้เป็นแบบนัน้ ส�ำหรับการเทรด ในการ
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