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ย้อนไปเมือ่ เดือนมีนาคม 2556 ตลาดหุน้ ไทยก�ำลังอยูใ่ นระหว่างช่วงภาวะ
กระทิงอย่างรุนแรงโดยดัชนี SET index ได้วงิ่ ขึน้ มาจากราวๆ 900 กว่าจุด มาแตะ
1,600 จุดในเวลาแค่ประมาณ 1 ปีครึ่งพร้อมๆ กับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจน ในตอนนัน้ เองทีผ่ มตัดสินใจเขียนจดหมายฉบับหนึง่ ขึน้ มาส่งไปทีส่ ำ� นักพิมพ์
เพือ่ ขอให้พจิ ารณาการแปลหนังสือเล่มหนึง่ ซึง่ ผมก�ำลังอ่านอยูใ่ นตอนนัน้ ชือ่ ของ
หนังสือเล่มนัน้ คือ Market Wizards ส่วนหนึง่ ในจดหมายฉบับนัน้ มีขอ้ ความดังนี้
“ความผันผวนของการลงทุนที่แสดงให้เห็นอยู่ในขณะนี้ และจะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นไทย ซึ่งได้ชักน�ำ
ผูเ้ ล่นหน้าใหม่ให้เข้ามาในตลาดอย่างต่อเนือ่ งนัน้ ได้เริม่ พิสจู น์ให้เห็นแล้วว่าจาก
สภาพการณ์ปัจจุบัน การจะอยู่รอดและประสบความส�ำเร็จในระยะยาวได้นั้น
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ทั้งทาง fundamental และ technical analysis
ประกอบกัน หุน้ มีขนึ้ มีลง มีฟองสบูแ่ ละมีการล่มสลาย ในระยะยาวการทีจ่ ะประสบ
ความส�ำเร็จได้นั้นไม่เกี่ยวกับว่าคุณท�ำก�ำไรได้เท่าไรเมื่อตลาดเป็นขาขึ้น แต่คุณ
จะสามารถรักษาก�ำไรและอยู่รอดได้หรือไม่เมื่อวิกฤตครั้งหน้าเกิดขึ้นมาอีกครั้ง”
หลังจากนั้นไม่นาน ตลาดหุ้นก็วิ่งขึ้นไปแตะจุดสูงสุดของรอบนี้ที่ราวๆ
1,650 จุด ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ก่อนทีจ่ ะกลับตัวเป็นขาลงอย่างต่อเนือ่ ง
ในช่วงครึง่ ปีหลังจนกลับลงมาอยูท่ รี่ าวๆ 1,200 จุด ในช่วงต้นของปี 2557 แน่นอน
ว่านีย่ งั ไม่ใช่วกิ ฤตทางการเงินหรือของตลาดทุนแต่อย่างใด แต่อย่างน้อยมันก็เป็น
ค�ำเตือนอะไรบางอย่างของตลาดหุน้ ให้หลายๆ คนได้ฉกุ คิดถึงวิธกี ารในการลงทุน
ของตัวเอง อาจจะดูเป็นเรือ่ งตลกร้ายอยูส่ กั หน่อยเมือ่ ดูจากข้อความในจดหมาย
ข้างต้นและความจริงที่ว่าผมเองที่เป็นคนเตือนเพื่อนและคนใกล้ตัวให้ระวังการ
ย่อตัวอย่างรุนแรงของตลาดหุน้ แต่สดุ ท้ายแล้วตัวผมเองกลับต้องพบกับช่วงเวลา
ที่ยากล�ำบากอย่างหนักในการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปี 2556
เมือ่ มองย้อนไปผมพบว่าจังหวะเวลาในการเทรดของผมนัน้ ผิดพลาดบ่อย
ครัง้ จนส่งผลให้ผมต้องเสียก�ำไรทีไ่ ด้มาในช่วงก่อนหน้านัน้ ไปพอสมควร และตัวผม
เองก็ควรต้องกลับมาทบทวนและประเมินวิธีการของตัวเองด้วยเช่นกัน

หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในอเมริกาเมื่อมากกว่า 20 ปีท่ีแล้ว แต่ยัง
คงเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมและมีการตีพิมพ์ซ�้ำมาอย่างต่อเนื่อง เพราะโดย
เนื้อหาแล้ว Market Wizards ไม่ได้เป็นหนังสือที่สอนหรือแนะน�ำวิธีการเลือกหุ้น
โดยใช้ปจั จัยพืน้ ฐานหรือใช้กราฟเทคนิคแต่อย่างใด แต่มนั เป็นบทสัมภาษณ์ของ
เทรดเดอร์หลายคนในอเมริกาทีป่ ระสบความส�ำเร็จในระดับสูงสุด ซึง่ ไม่ใช่เนือ้ หา
ในแบบตืน้ เขินเพียงเพือ่ จะชีใ้ ห้เห็นถึงความส�ำเร็จและเงินทองเท่านัน้ ในทางตรง
กันข้าม ความล้มเหลวหลายต่อหลายครัง้ และวิธกี ารต่อสูอ้ ย่างไม่ยอมแพ้ของพวก
เขาต่างหากทีด่ จู ะเป็นแก่นของหนังสือ ปรัชญาการลงทุนหลายรูปแบบในหนังสือ
เล่มนีน้ อกจากจะน�ำมาปรับใช้ในการลงทุนในแบบของตัวเองได้แล้ว ถ้ามองให้ลกึ
ลงไปในอีกแง่มมุ หนึง่ ปรัชญาเหล่านีอ้ าจจะเรียกได้วา่ เป็นปรัชญาชีวติ ซึง่ ผูท้ ไี่ ม่ใช่
เทรดเดอร์ก็น่าจะประยุกต์น�ำไปใช้ได้
ท่ามกลางหนังสือในเรื่องการลงทุนจ�ำนวนมากมายที่ถูกตีพิมพ์ออกมา
ในตลาดบ้านเราในขณะนี้ ผมมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนึ่งในหนังสือที่มี
ประโยชน์อย่างมากส�ำหรับนักลงทุน ในแง่เทคนิคแล้วหนังสือเล่มนีอ้ าจจะเหมาะกับ
นักลงทุนผู้มีประสบการณ์มาบ้างเพราะมีเนื้อหาในเชิงเทคนิคอยู่ค่อนข้างมาก
รวมถึงเนื้อหาในส่วนที่ตลาดของบ้านเราไม่ค่อยคุ้นเคย เช่น สินค้าโภคภัณฑ์
และออปชั่น แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง ผมกลับคิดว่านี่คือหนึ่งในหนังสือที่จ�ำเป็นที่สุด
ส�ำหรับมือใหม่และผู้ที่จริงจังกับการลงทุนในตลาดทุน เพราะโดยรวมแล้วมัน
ได้สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาและจิตวิทยาในการลงทุนที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับ
การลงทุนให้ประสบความส�ำเร็จ นอกจากนั้นผมเชื่อว่าผู้อ่านหลายคนจะได้รับ
แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างจากเทรดเดอร์ในหนังสือเล่มนีอ้ ย่างทีผ่ มเคยได้ และ
ผมยังเชือ่ จริงๆ อีกด้วยว่าหนังสือเล่มนีน้ า่ จะสามารถช่วย อย่างน้อยก็บางคน จาก
ความล้มเหลวในระดับสิน้ เนือ้ ประดาตัวเมือ่ วิกฤตครัง้ ต่อไปในอนาคต (ซึง่ ต้องเกิด
ขึ้นแน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้) ผ่านเข้ามาอีกครั้ง
สุดท้ายนีผ้ มต้องขอขอบคุณส�ำนักพิมพ์ทมี่ คี วามเห็นตรงกันในการส่งเสริม
ให้เกิดงานแปลหนังสือด้านการลงทุนระดับโลกเล่มนีจ้ นส�ำเร็จได้ในทีส่ ดุ ขอเรียน
ให้ทราบว่าผมได้ใช้ความพยายามอย่างทีส่ ดุ ในการแปลหนังสือเล่มนีเ้ ท่าทีค่ วาม
สามารถจะท�ำได้ ความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนใดๆ ในการแปลหนังสือเล่มนี้
ผมในฐานะผู้แปลต้องขออภัยและขอรับไว้เพื่อปรับปรุงตัวเองต่อไป
ด้วยความจริงใจที่สุด
ชินวิช ธเนศสกุลวัฒนา
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ค�ำถามพื้นฐานที่สุดส�ำหรับเรื่องของการลงทุนก็คือ เราสามารถเอาชนะ
ตลาดได้จริงหรือไม่ ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพมีคำ� ตอบทีช่ ดั เจนส�ำหรับค�ำถาม
นี้แล้วว่า “ไม่ได้” นอกเสียจากคุณจะนับเอาพวกคนที่บังเอิญโชคดีด้วยเท่านั้น
ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีซงึ่ อธิบายถึงทีม่ าของราคาในตลาดและ
ความหมายของวิธีการได้มาซึ่งราคานั้น เป็นหลักการพื้นฐานของการวิจัยตลาด
และการลงทุนจ�ำนวนมากในช่วงครึง่ ศตวรรษทีผ่ า่ นมา ทฤษฎีนเี้ ป็นรากฐานของ
เกือบทุกแง่มุมของการลงทุนรวมไปถึงการประเมินความเสี่ยง การบริหารพอร์ต
การลงทุนในดัชนีต่างๆ และการก�ำหนดราคาออปชั่น  
ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพสามารถสรุปออกมาได้ดังนี้
• ราคาของสินค้าใดๆ ในตลาดได้สะท้อนถึงข้อมูลทุกอย่างที่ตลาดรับรู้
ออกมาแล้ว
• ราคาดังกล่าวนีจ้ ะเปลีย่ นแปลงในทันที เพือ่ สะท้อนต่อข้อมูลใหม่ทอี่ อกมา
ดังนั้น
• ราคาตลาดในขณะใดนั้น เป็นราคาที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
• เป็นไปไม่ได้ทจี่ ะชนะตลาดอย่างต่อเนือ่ งด้วยวิธกี ารใดๆ ก็ตาม
โดยใช้ข้อมูลที่ตลาดได้รับรู้ไปแล้ว
ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพมาใน 3 รูปแบบ
1. ประสิทธิภาพแบบอ่อน ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพรูปแบบนี้ระบุว่า
รูปแบบราคาในอดีตใดๆ ไม่สามารถน�ำมาใช้เพื่อเอาชนะตลาดได้
		 ค�ำแปล: การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นการเสียเวลาเปล่า

2. ประสิทธิภาพแบบกึง่ แข็งกึง่ อ่อน (น่าจะเป็นชือ่ ทีต่ งั้ โดยพวกนักการเมือง)
ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพรูปแบบนีร้ ะบุวา่ ข้อมูลใดๆ ทีส่ ามารถเป็น
ทีร่ บั รูข้ องสาธารณชนโดยทัว่ ไปได้นนั้ ไม่สามารถน�ำมาใช้เพือ่ เอาชนะ
ตลาดได้
		 ค�ำแปล: การวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐานก็เป็นการเสียเวลาเปล่าเหมือนกัน
3. ประสิทธิภาพแบบแข็ง ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพรูปแบบนี้ระบุว่า
แม้แต่ข้อมูลวงในก็ไม่สามารถใช้เพื่อเอาชนะตลาดได้
		 ค�ำแปล: การออกกฎป้องกันการใช้ข้อมูลวงในเพื่อการซื้อขายก็
		 น่าจะเสียเวลาเปล่า
ผลที่เกิดขึ้นคือ: ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้มีอาการประสาทหลอนไปเอง?
ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพได้สรุปเอาเองว่าเราไม่สามารถเอาชนะตลาด
ได้ เพราะทุกคนในตลาดได้รบั ข้อมูลในการตัดสินใจแบบเดียวกัน ซึง่ หลักเหตุผลนี้
มีข้อผิดพลาด เนื่องจากถึงแม้ว่าทุกคนในตลาดจะได้รับข้อมูลแบบเดียวกัน มัน
ก็ไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะไปสรุปว่าทุกคนในตลาดจะตัดสินใจเหมือนกันว่าราคาใด
จึงจะเป็นราคาที่เหมาะสมของตลาดหรือหลักทรัพย์นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ในการ
แข่งขันหมากรุก ผู้เล่นทุกคนรู้กฎเดียวกัน ได้ศึกษาต�ำราหมากรุกและบันทึกการ
แข่งขันของแชมป์หมากรุกในอดีตมาเหมือนกัน แต่ผู้เล่นส่วนน้อยเพียงไม่กี่คน
เท่านัน้ ทีย่ อดเยีย่ มเหนือผูเ้ ล่นอืน่ มันจึงไม่มเี หตุผลเลยทีจ่ ะสรุปว่าผูเ้ ล่นทุกคนจะ
ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั ด้วยความมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน แล้วท�ำไมในตลาดทุน ซึง่
โดยสามัญส�ำนึกแล้วน่าจะเป็นเกมทีซ่ บั ซ้อนกว่าหมากรุก (มีตวั แปลหลากหลาย
กว่าและกฎมักจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา) ถึงจะต่างออกไป?
ในเกมการแข่งขันหมากรุก ผูเ้ ล่นทีม่ ที กั ษะสูงบางคนเท่านัน้ ทีจ่ ะชนะเกม
ส่วนใหญ่โดยใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดของผูเ้ ล่นทีอ่ อ่ นแอกว่า เช่นเดียวกับ
เกมหมากรุก มันน่าจะมีเหตุผลทีจ่ ะคาดเดาว่าผูเ้ ล่นในตลาดบางคนซึง่ มีทกั ษะสูง
จะใช้ขอ้ มูลแบบเดียวกัน หรือพูดอีกอย่างว่าต�ำแหน่งปัจจุบนั ของหมากรุกตลาดทุน
ได้แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ และได้ข้อสรุปที่ต่างออกไปเกี่ยวกับทิศทางที่น่าจะ
เป็นของตลาด จากกรอบความคิดนี้ ความผิดพลาดของผูเ้ ล่นทีม่ ที กั ษะน้อยกว่าจะ
ท�ำให้ราคาถูกขับเคลือ่ นออกไปยังระดับทีไ่ ม่ถกู ต้อง (หมายถึงราคาเบีย่ งเบนไปจาก
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ระดับราคาทีเ่ หมาะสม) ซึง่ จะสร้างโอกาสในการลงทุนให้กบั ผูเ้ ล่นทีม่ ที กั ษะสูงกว่า
ผูส้ นับสนุนทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพนัน้ ถูกต้องอย่างทีส่ ดุ ในการยืนกราน
ว่ามันเป็นเรือ่ งยากมากทีจ่ ะชนะตลาด แต่พวกเขาถูกด้วยเหตุผลทีผ่ ดิ ความยาก
ล�ำบากของการสร้างความได้เปรียบในตลาดไม่ใช่เพราะว่าราคาตลาดได้สะท้อน
ข้อมูลทั้งหมดในขณะนั้นออกมาได้ในทันที (แม้ว่าในบางครั้งมันอาจเป็นเช่นนั้น
จริง) แต่เป็นเพราะผลจากอารมณ์ที่มากระทบต่อราคานั้นสูงมากและเกือบเป็น
ไปไม่ได้ทจี่ ะวัด ในบางครัง้ อารมณ์ทำ� ให้ราคาพุง่ สูงกว่านิยามทีม่ เี หตุผลใดๆ ของ
ราคาทีเ่ หมาะสมไปอย่างมาก เราเรียกภาวะนีว้ า่ ฟองสบู่ แต่ในบางครัง้ อารมณ์ก็
กลับท�ำให้ราคาต�ำ่ ลงกว่านิยามทีม่ เี หตุผลใดๆ ของราคาทีเ่ หมาะสมได้อย่างมาก
เราเรียกภาวะนี้ว่าการตื่นตระหนก สุดท้ายแล้วส่วนใหญ่อารมณ์จะมีอิทธิพล
เอาชนะกรอบของราคาจากสภาวะตลาดซึง่ ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพจะให้การ
ประมาณการที่ใกล้เคียง
ดังนัน้ เราอาจจะเจอกับราคาตลาดทีไ่ ม่เบีย่ งเบนจากราคาทีเ่ หมาะสม (ใน
กรณีไม่มอี ทิ ธิพลของอารมณ์มากระทบต่อราคา) หรือในทางกลับกัน เราอาจจะต้อง
เจอกับงานยากในการทีจ่ ะระบุวา่ การเบีย่ งเบนของราคานัน้ มันจะไปได้อกี ไกลเท่าไร
ถึงแม้เรามักจะพอบอกได้วา่ “เมือ่ ไร” ทีต่ ลาดอยูใ่ นภาวะเคลิบเคลิม้ หรือ
อยู่ในภาวะตื่นตระหนก แต่ส่วนที่ยากคือการประเมินว่าภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้น
ได้ “อีกไกลเท่าไร” ซึ่งท�ำให้เป็นการยากมากที่จะเอาชนะตลาด นักลงทุนบางคน
อาจจะสามารถประเมินราคาที่เหมาะสมของตลาดได้อย่างถูกต้อง แต่กลับต้อง
เสียหายอย่างหนักจากการลงทุนหากเข้าเปิดสถานะเร็วเกินไป ยกตัวอย่างเช่น ใน
ปลายปี 1999 นักลงทุนทีป่ ระเมินว่าราคาหุน้ เทคโนโลยีได้ขนึ้ มาสูงเกินไป และน่า
จะจบรอบแล้วและได้ทำ� การชอร์ทดัชนี NASDAQ ไปเมือ่ ดัชนีพงุ่ ขึน้ ถึง 3,000 จุด
ถึงแม้ว่าการประเมินนี้จะถูกต้องที่สุดในแง่ทิศทางของตลาดช่วงเริ่มต้นทศวรรษ
หลังฟองสบูห่ นุ้ เทคโนโลยีแตก (1,100 จุด ขึน้ มาถึง 2,900 จุด) แต่นกั ลงทุนผูห้ ลัก
แหลมรายนี้ก็น่าจะหมดตัวเมื่อตลาดยังคงสูงขึ้นไปอีก 68 เปอร์เซ็นต์ ก่อนแตะ
จุดสูงสุดที่ 5,048 จุด ในเดือนมีนาคม ปี 2000 การประเมินตลาดของนักลงทุน
รายนี้ถูกต้องในด้านพื้นฐานและพลาดไปเพียงแค่ 4 เดือนที่จะจับจุดสูงสุดของ
ตลาดกระทิงในหุ้นเทคโนโลยีซึ่งด�ำเนินมาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี แต่การ
ลงทุนครั้งนี้ก็ยังคงเป็นหายนะอยู่ดี ดังนั้นเราคงไม่จ�ำเป็นที่จะต้องอาศัยทฤษฎี
ตลาดสมบูรณ์แบบเพือ่ จะมาอธิบายว่าท�ำไมการเอาชนะตลาดจึงเป็นเรือ่ งทีย่ าก

การรับรู้ว่าอารมณ์สามารถจะส่งผลรุนแรงและแม้แต่มีอ�ำนาจเหนือกว่า
ราคาได้นนั้ มีความหมายโดยนัยทีส่ ำ� คัญ ด้วยการมองพฤติกรรมตลาดในแง่มมุ นี้
การเอาชนะตลาดก็จึงเป็นเรื่องยาก (จากความหลากหลาย และการคาดคะเน
ไม่ได้ของอารมณ์ในฐานะปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด) แต่สิ่งที่ส�ำคัญก็คือมันไม่ใช่
เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ อันที่จริงผลกระทบของอารมณ์ซึ่งท�ำให้ราคาเปลี่ยนแปลงไป
ไกลจากมูลค่าที่แท้จริงโดยตัวมันเองกลับสร้างโอกาสอันดีส�ำหรับทั้งการลงทุน
และการเก็งก�ำไร
ผูส้ นับสนุนทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพยังคงลังเลทีจ่ ะล้มเลิกทฤษฎีแม้วา่
จะมีหลักฐานขัดแย้งมากมาย เหตุผลก็คือทฤษฎีนี้เป็นรากฐานของการประยุกต์
ใช้ทางการเงินที่ส�ำคัญจ�ำนวนมาก รวมถึงการประเมินความเสี่ยง การจัดวาง
พอร์ตโฟลิโออย่างเหมาะสม และการก�ำหนดราคาของออปชัน่ อย่างไรก็ตาม โชค
ไม่ดที คี่ วามจริงก็คอื การประยุกต์ใช้เหล่านีจ้ ะน�ำไปสูข่ อ้ สรุปทีผ่ ดิ พลาด เนือ่ งจาก
สมมุตฐิ านพืน้ ฐานทีไ่ ม่ถกู ต้อง ยิง่ ไปกว่านัน้ ความผิดพลาดจะก่อความเสียหายได้
รุนแรงทีส่ ดุ ในภาวะฟองสบู่ หรือในภาวะตืน่ ตระหนก ในบางแง่ผสู้ นับสนุนทฤษฎี
ตลาดมีประสิทธิภาพคล้ายกับคนในสุภาษิตทีเ่ ดินวนใต้เสาไฟถนนเพือิ่ หากุญแจ
รถที่ท�ำตกหายไป เพียงเพราะตรงนั้นมันมีแสงไฟให้มองหา
ข้อโต้แย้งทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพนั้นมีมากมายและก็จริงจัง เช่น
• ถ้ามันเป็นจริง เรือ่ งทีเ่ ป็นไปไม่ได้ได้เกิดขึน้ แล้ว และหลายต่อหลายครัง้
ด้วย ยกมาแค่ตัวอย่างเรื่องหนึ่ง ในวันที่ 19 ตุลาคม 1987 ดัชนี S&P
future ร่วงลงมาอย่างน่าตกใจถึง 29 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถ้าทฤษฎีตลาดมี
ประสิทธิภาพถูกต้อง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มีเพียง 1 ใน 10
ยกก�ำลัง 160 ซึง่ เป็นโอกาสทีแ่ ทบจะเป็นไปไม่ได้ เปรียบเทียบคร่าวๆ
น่าจะเท่ากับโอกาสทีจ่ ะสุม่ หยิบอะตอมใดอะตอมหนึง่ ในจักรวาล วาง
มันลง แล้วสุ่มหยิบครั้งที่สองได้อะตอมอันเดิมขึ้นมา (คิดจากจ�ำนวน
อะตอมทั้งหมดในจักรวาลประมาณ 10 ยกก�ำลัง 80 อะตอม)
• นักลงทุนในตลาดหลายคน (รวมถึงบางคนในหนังสือเล่มนี้) มีสถิติ
ในการลงทุนย้อนหลังในลักษณะที่เป็นไปไม่ได้ถ้าทฤษฎีตลาดมี
ประสิทธิภาพนั้นถูกต้อง
• กลไกของการปรับตัวของราคามายังจุดทีเ่ หมาะสมนัน้ มีรากฐานมาจาก
สมมุติฐานที่มีข้อบกพร่อง เพราะผลกระทบต่อราคาจากนักลงทุนที่มี
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ความรูจ้ ะสามารถถูกเอาชนะได้ชวั่ คราวด้วยแรงซือ้ ขายของนักลงทุน
ทีม่ คี วามรูน้ อ้ ยกว่า หรือจากนักประกันความเสีย่ งและรัฐบาลซึง่ เข้ามา
แทรกแซงด้วยเหตุปัจจัยอื่นนอกเหนือจากการท�ำก�ำไร
ราคาตลาดขยับออกไปอยู่นอกกรอบที่เป็นไปได้ของมูลค่าที่แท้จริง
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติ
ราคามักจะเปลีย่ นแปลงอย่างชัดเจนหลังจากมีขา่ วเกีย่ วกับปัจจัยพืน้
ฐานออกมาเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแล้ว
ทุกคนที่รับข้อมูลแบบเดียวกัน ไม่ได้แปลว่าจะสามารถใช้ข้อมูลนั้น
ด้วยความมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน
ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพล้มเหลวในการรวมเอาผลของอารมณ์
ของคนซึง่ ส่งผลกระทบต่อราคาเข้ามา ท�ำให้มนั ละทิง้ กุญแจส�ำคัญที่
มีอทิ ธิพลส�ำคัญต่อราคา ซึง่ ตลอดประวัตศิ าสตร์ทผี่ า่ นมามีหลายครัง้   
(เช่น ฟองสบู่ และตลาดล่ม) ที่มีอิทธิพลเหนือกว่าปัจจัยพื้นฐาน

ข่าวร้ายคือ ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพท�ำให้ความเป็นไปได้ที่จะชนะ
ตลาดหมดไป นอกจากจะด้วยความบังเอิญ ข่าวดีคือ ทฤษฎีนี้มีข้อผิดพลาด
อย่างชัดเจนทั้งทางทฤษฎีและจากการทดลองจริง ดังนั้นค�ำตอบส�ำหรับค�ำถาม
ตอนต้นบทนี้คือ “ใช่” เราสามารถชนะตลาดได้ ถึงแม้การท�ำให้ส�ำเร็จนั้นจะเป็น
เรื่องที่ยากมากก็ตาม
ผมมักจะถูกถามอยูบ่ อ่ ยๆ ว่าการจะเป็นอย่างพ่อมดแห่งวอลสตรีทได้นนั้
เป็นเรื่องของพรสวรรค์แต่ก�ำเนิด หรือเกิดจากความพยายามอย่างหนัก ค�ำตอบ
มาตรฐานของผมใช้หลักการคล้ายคลึงกับการวิ่งมาราธอน คือแม้ว่าจะเป็นเรื่อง
ทีด่ นู า่ กลัวส�ำหรับคนทีร่ า่ งกายไม่พร้อม แต่คนส่วนมากสามารถทีจ่ ะวิง่ มาราธอน
ได้ถ้ามีการฝึกและการอุทิศตนที่มากพอ ถึงกระนั้นคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มี
ลักษณะร่างกายที่เหมาะสมแต่ก�ำเนิดที่จะวิ่งได้ในเวลา 2.15 (ผู้ชาย) หรือ 2.30
(ผู้หญิง) แม้ว่าจะพยายามสักแค่ไหนก็ตาม
การเทรดก็เปรียบเสมือนกับในการวิ่งมาราธอน ความเชี่ยวชาญอาจเกิด
ได้จากความพยายามอย่างหนัก แต่การจะไปให้ถึงระดับสุดยอดนั้นยังต้องการ
พรสวรรค์เป็นส่วนประกอบในระดับหนึ่งด้วย ระดับของความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นของ
พ่อมดแห่งวอลสตรีทหลายต่อหลายคนนั้นเป็นไปได้เพราะทักษะหรือเรดาร์โดย

ธรรมชาติซงึ่ มอบประสาทสัมผัสทีเ่ หนือกว่าปกติในการรับรูท้ ศิ ทางของตลาด ผม
ไม่สนหรอกว่าใครจะอุทิศตนเพียงใดเพื่อการเทรดหรือเต็มใจจะใช้เวลากี่ชั่วโมง
ก็ตามในการเฝ้าดูหน้าจอซือ้ ขาย ความเป็นจริงก็คอื ทักษะในลักษณะนีม้ นั มักจะ
อยู่เกินเอื้อมของผู้คนส่วนมาก
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มีเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์หลายเรื่องอยู่ในนี้
• เทรดเดอร์ผู้ซึ่งเปลี่ยนเงินจ�ำนวน 30,000 ดอลลาร์ ให้เป็น 80 ล้าน
ดอลลาร์หลังจากการหมดตัวหลายต่อหลายครัง้ ในช่วงแรกของอาชีพ
• ผู้จัดการกองทุนผู้ซ่ึงสามารถท�ำในสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็น
ไปไม่ได้ส�ำเร็จ นั่นคือผลตอบแทนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขสาม
หลัก 5 ปีติดต่อกัน
• เทรดเดอร์จากเมืองเล็กๆ ในอเมริกาผูซ้ งึ่ เริม่ ต้นด้วยเงินจ�ำนวนทีน่ อ้ ย
อย่างมากและได้กลายไปเป็นหนึง่ ในเทรดเดอร์พนั ธบัตรรายใหญ่ทสี่ ดุ
ของโลก
• อดีตนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ผู้ซึ่ง ในช่วงเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ท�ำก�ำไร
เฉลีย่ ต่อเดือนได้ 25 เปอร์เซ็นต์ (มากกว่า 1,400 เปอร์เซ็นต์ตอ่ ปี) ด้วย
การเทรดฟิวเจอร์ของดัชนีหุ้นเป็นหลัก
• วิศวกรไฟฟ้าจาก MIT ผูซ้ งึ่ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการเทรดเป็นหลัก
และท�ำผลตอบแทนในบัญชีของเขาได้สงู อย่างน่าตกตะลึงถึง 250,000
เปอร์เซ็นต์ ในช่วงระยะเวลากว่า 16 ปี
นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ในหนังสือเล่มนี้เท่านั้น
เทรดเดอร์แต่ละคนที่ให้สัมภาษณ์ในหนังสือเล่มนี้ล้วนแต่ประสบความส�ำเร็จอย่าง
มากอย่างไม่น่าเชื่อในแบบของตัวเอง
อะไรที่ท�ำให้เทรดเดอร์เหล่านี้แตกต่างออกไป คนส่วนใหญ่คิดว่าชัยชนะ
ในตลาดต้องมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการค้นหาสูตรลับของชัยชนะ ความจริงก็คือ
สิ่งที่พบได้ร่วมกันในเหล่าเทรดเดอร์ที่ผมได้สัมภาษณ์นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติ
มากกว่าวิธีการ เทรดเดอร์บางคนใช้แต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเท่านั้น บางคน

ใช้แต่การวิเคราะห์ทางเทคนิค ในขณะที่บางคนใช้ทั้งสองอย่างร่วมกัน เทรดเดอร์
บางคนใช้กรอบเวลาในหลักชั่วโมงหรือแม้แต่เป็นหลักนาทีในการเทรดในขณะที่
คนอื่นๆ บางคนมักจะเปิดสถานะที่พวกเขาตั้งใจจะถือไว้เป็นเดือนๆ หรือแม้แต่เป็น
หลายปี ถึงแม้ว่าวิธีการในการเทรดจะแตกต่างหลากหลายกันไปอย่างมาก แต่
บทสัมภาษณ์ที่จะตามมาต่อจากนี้จะเปิดเผยลักษณะร่วมกันที่ส�ำคัญบางอย่างใน
ทัศนคติและหลักการในการเทรดออกมา
การเทรดคือหนึ่งในขอบเขตสุดท้ายแห่งโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในระบบเศรษฐกิจ
ของเรา มันคือหนึง่ ในหนทางเพียงไม่กหี่ นทางทีซ่ งึ่ คนๆ หนึง่ ซึง่ เริม่ ต้นด้วยจ�ำนวนเงิน
น้อยจะสามารถกลายไปเป็นเศรษฐีเงินล้านได้จริงๆ แน่นอนว่ามีคนจ�ำนวนเพียงแค่
หยิบมือเท่านั้น (อย่างเช่นผู้ที่ให้สัมภาษณ์ในหนังสือเล่มนี้) ที่จะท�ำมันได้จนส�ำเร็จ
แต่อย่างน้อยมันก็ยังมีโอกาสอยู่ที่ตรงนั้น
ในขณะทีผ่ มไม่ได้คาดหวังว่าผูอ้ า่ นหนังสือเล่มนีท้ กุ คนจะเปลีย่ นแปลงตัวเอง
ไปเป็นซูเปอร์เทรดเดอร์ โลกความเป็นจริงมันไม่ได้ทำ� งานในแบบนัน้ แต่ผมก็เชือ่ ว่า
บทสัมภาษณ์ซึ่งกระตุ้นความคิดเหล่านี้จะช่วยผู้อ่านส่วนมากที่จริงจังและยอมเปิด
ใจในการปรับปรุงผลงานในการเทรดของตัวเอง และแม้แต่ช่วยให้คนบางคนกลาย
ไปเป็นซูเปอร์เทรดเดอร์ได้
Jack D. Schwager
โกลเดนบริดจ์ นิวยอร์ก
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หลังจบจากมหาวิทยาลัย ผมได้งานในต�ำแหน่งนักวิเคราะห์สนิ ค้าโภคภัณฑ์
ผมประหลาดใจและพึงพอใจทีพ่ บว่าบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและทางสถิตขิ อง
ผมสามารถท�ำนายการเปลี่ยนแปลงของราคาครั้งส�ำคัญในสินค้าโภคภัณฑ์ได้
อย่างถูกต้อง ไม่นานหลังจากนัน้ ความคิดทีจ่ ะเทรดก็เริม่ ผุดเข้ามาในใจ แต่ปญ
ั หา
ก็คอื ในแผนกของผมไม่อนุญาตให้นกั วิเคราะห์ทำ� การเทรด ผมได้ระบายความน่า
หงุดหงิดของสถานการณ์นใี้ ห้ ไมเคิล มาร์คสั (Michael Marcus) ผูซ้ งึ่ ได้กลายมา
เป็นเพือ่ นของผมในระหว่างทีผ่ มก�ำลังสัมภาษณ์งานในต�ำแหน่งนักวิเคราะห์ เพือ่
แทนทีเ่ ขาซึง่ ลาออกไปฟัง ไมเคิล บอกว่า “คุณก็รู้ ผมก็เจอปัญหาเดียวกันนีแ้ หละ
ตอนที่ท�ำงานที่นั่น คุณน่าจะท�ำอย่างที่ผมท�ำนะ เปิดบัญชีเทรดกับบริษัทอื่นไง”
ไมเคิล แนะน�ำผมให้เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ในบริษัทใหม่ของเขา
ในเวลานัน้ รายได้ของผมยังน้อยกว่าเลขาแผนกเสียอีก ท�ำให้ผมไม่มเี งินทุน
เพือ่ น�ำมาเสีย่ งมากนัก ดังนัน้ ผมเลยให้พชี่ ายเปิดบัญชีดว้ ยเงิน 2,000 ดอลลาร์ โดย
ผมจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาให้ เนือ่ งจากต้องเก็บเรือ่ งบัญชีนเี้ ป็นความลับ ผมจึง
ไม่อาจโทรไปสัง่ ค�ำสัง่ ซือ้ ขายจากโต๊ะท�ำงานของผมได้ ดังนัน้ ทุกครัง้ ทีผ่ มต้องการ
เปิดหรือปิดสถานะผมจะต้องลงลิฟต์ไปชั้นล่างสุดเพื่อใช้โทรศัพท์สาธารณะ (วิธี
แก้ปญ
ั หาเดียวกันนีข้ องมาร์คสั จะกล่าวถึงต่อไปในบทสัมภาษณ์ของเขา) สิง่ ทีแ่ ย่
ทีส่ ดุ ของเรือ่ งนีไ้ ม่ใช่แค่เพียงความล่าช้าในการส่งค�ำสัง่ ซึง่ หลายครัง้ ท�ำเอาเกือบ
ประสาทเสีย แต่ความที่ผมยังต้องระมัดระวังอย่างมากกับจ�ำนวนครั้งที่ผมลุก
ออกจากโต๊ะท�ำงาน ในบางครัง้ ผมต้องตัดสินใจทีจ่ ะเลือ่ นการส่งค�ำสัง่ ไปเป็นเช้า
วันถัดไปแทนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อสงสัยขึ้นมา
ผมจ�ำอะไรไม่ได้มากนักเกีย่ วกับการเทรดในช่วงแรกๆ เท่าทีจ่ ำ� ได้คอื ราวๆ
เสมอตัว ผมมักจะท�ำก�ำไรได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังหักค่าคอมมิสชั่น แต่แล้ว

ก็มีการเทรดที่ท�ำให้ผมประทับใจไม่ลืม ในตอนนั้นผมได้ท�ำการวิเคราะห์ตลาด
ฝ้ายอย่างละเอียดนับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ผมค้นพบ
ว่าเนื่องจากมีโปรแกรมสนับสนุนจากรัฐบาล ตลาดฝ้ายนับตั้งแต่ปี 1953 จึงมี
เพียง 2 ปีเท่านั้นที่เรียกได้ว่าเป็นตลาดอิสระ (ตลาดที่ราคาขึ้นอยู่กับอุปสงค์และ
อุปทานมากกว่าการแทรกแซงราคาโดยรัฐบาล) ผมได้ข้อสรุปว่ามีเพียง 2 ปีนี้
เท่านั้นที่สามารถน�ำมาใช้ในการคาดการณ์ราคาอนาคตได้ แต่โชคไม่ดีที่ผมไม่
สามารถไปถึงข้อสรุปทีส่ ำ� คัญกว่าว่าข้อมูลเพียงเท่านีไ้ ม่เพียงพอทีจ่ ะน�ำมาใช้เพือ่
การวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยการยึด 2 ปีนเี้ ป็นตัวเปรียบเทียบ ผม
สรุปว่าราคาฝ้ายซึง่ ในขณะนัน้ ซือ้ ขายทีร่ าคา 25 เซ็นต์ตอ่ ปอนด์ จะมีราคาสูงขึน้
แต่จะสูงสุดไม่เกิน 32-33 เซ็นต์
ในช่วงแรก การคาดการณ์นนั้ เป็นไปอย่างถูกต้องเมือ่ ราคาฝ้ายค่อยๆ ขยับ
สูงขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงเวลาหลายเดือนต่อจากนั้น และทันใดนั้นราคาก็เพิ่มสูงขึ้น
อย่างรวดเร็วจาก 28 เป็น 31 เซ็นต์ภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์ ราคาที่สูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วนี้เกิดจากข่าวบางข่าวซึ่งผมเองคิดว่าไม่ได้ส�ำคัญอะไร “มันใกล้จุดสูงสุด
ที่คาดการณ์ไว้แล้ว” ผมคิด และตัดสินใจที่จะเปิดชอร์ท หลังจากนั้นราคาขยับ
สูงขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ตกกลับไปที่ระดับ 29 เซ็นต์ ดูเหมือนนี่จะเป็นเรื่องธรรมชาติ
อย่างมากส�ำหรับผม ซึง่ คาดหมายว่าตลาดจะเคลือ่ นไปในทิศทางเดียวกันกับการ
วิเคราะห์ของผม อย่างไรก็ตาม ปรากฎว่าทัง้ ก�ำไรและความภาคภูมใิ จของผมก็อยู่
ได้ไม่นานนัก เมื่อราคาฝ้ายรีบาวน์ขึ้นมาท�ำจุดสูงสุดใหม่และขยับขึ้นไปไม่หยุด
32 เซ็นต์ 33 เซ็นต์ 34 เซ็นต์ 35 เซ็นต์ ในที่สุดเมื่อทุนในบัญชีหมดไปผมจึง
ถูกบังคับให้ปดิ สัญญา การทีผ่ มไม่มเี งินทุนมากนักในช่วงนัน้ อาจนับได้วา่ เป็นเรือ่ ง
ทีโ่ ชคดีทสี่ ดุ เพราะราคาฝ้ายสูงขึน้ ไปจนถึงระดับทีไ่ ม่นา่ เชือ่ คือ 99 เซ็นต์ มากกว่า
เท่าตัวของราคาสูงสุดในรอบ 100 ปี
การเทรดครั้งนั้นท�ำเอาผมต้องออกจากสังเวียนไปพักใหญ่ 2-3 ปีหลัง
จากนั้นผมยังได้พยายามกลับเข้ามาเทรดอีก 2 ครั้ง แต่ละครั้งเริ่มด้วยเงินไม่เกิน
2,000 ดอลลาร์ ซึ่งในที่สุดก็หมดไปจากการขาดทุนครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียว เรื่อง
เดียวทีพ่ อจะปลอบใจตัวเองได้กค็ อื อย่างน้อยเงินทีเ่ สียไปนัน้ ก็ไม่ได้เป็นเงินจ�ำนวน
ที่มากมายอะไรนัก
มี 2 สิง่ ทีท่ ำ� ให้ผมหลุดพ้นจากรูปแบบความล้มเหลวนีไ้ ด้ อย่างแรกคือการ
ได้พบกับ สตีฟ โครโนวิทซ์ (Steve Chronowitz)  ในเวลานัน้ ผมท�ำงานเป็นผูจ้ ดั การ
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แผนกวิเคราะห์สนิ ค้าโภคภัณฑ์ที่ โฮมโบวเยอร์ แอนด์ วีคส์ (Homblower & Weeks)
ผมได้จา้ งสตีฟในต�ำแหน่งนักวิเคราะห์โลหะมีคา่ สตีฟกับผมใช้สำ� นักงานร่วมกัน
และกลายเป็นเพือ่ นทีด่ ตี อ่ กันอย่างรวดเร็ว สตีฟวิเคราะห์ตลาดด้วยวิธที างเทคนิค
อย่างเคร่งครัด ตรงข้ามกับผมซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานเท่านั้น
จนถึงเวลานัน้ ผมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยความกังขาอย่างมาก
ผมสงสัยว่าเรือ่ งพืน้ ๆ อย่างการอ่านกราฟจะมีประโยชน์อะไรจริงหรือ แต่จากการ
ท�ำงานร่วมกับสตีฟอย่างใกล้ชดิ ผมพบว่า การมองทิศทางตลาดของเขามักจะถูก
ต้องอยู่เสมอ ในที่สุดผมก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาผมประเมินการวิเคราะห์ทาง
เทคนิคผิดไป ผมได้ตระหนักว่า การวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียวนั้นไม่
เพียงพอส�ำหรับการเทรดทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จ ผมยังต้องรวมเอาการวิเคราะห์
ทางเทคนิคเข้ามาประกอบด้วยเพื่อหาจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าเทรด
กุญแจส�ำคัญอันที่ 2 ทีผ่ ลักดันให้ผมเข้ามายืนในกลุม่ ผูช้ นะได้ในทีส่ ดุ ก็คอื
การทีผ่ มได้ตระหนักว่าการจ�ำกัดความเสีย่ งนัน้ เป็นเรือ่ งจ�ำเป็นอย่างทีส่ ดุ ส�ำหรับ
การประสบความส�ำเร็จในการเทรด ถึงแม้ผมจะมัน่ ใจในมุมมองตลาดของผมสัก
เพียงใดก็ตาม แต่ผมก็จะไม่ยอมให้ตัวเองต้องเสียทุกอย่างไปจากการเทรดที่ผิด
พลาดเพียงครั้งเดียวอีกต่อไปแล้ว
น่าประหลาดใจที่การเทรดที่ผมถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนและเป็นการเทรดที่ดี
ที่สุดในชีวิตกลับเป็นครั้งที่ผมขาดทุนในตอนนั้น ภายหลังการตกอย่างต่อเนื่อง
มาระยะหนึง่ เงินมาร์คเยอรมันได้สร้างกรอบราคาขึน้ มา จากการวิเคราะห์ของผม
ผมเชื่อว่าเงินมาร์คได้สร้างฐานที่ส�ำคัญเรียบร้อยแล้ว ผมจึงเปิดลองในช่วงราคา
ทีก่ ราฟท�ำรูปแบบบีบตัว พร้อมกันนัน้ ผมก็ได้วางจุดตัดขาดทุนไว้ทใี่ ต้ตอ่ จุดต�ำ่ สุด
ก่อนหน้านั้นด้วย ตรรกะคือถ้าผมคิดถูกราคาก็ไม่ควรตกลงมาท�ำจุดต�่ำสุดใหม่
หลายวันต่อมา ราคาเริม่ ตกลงมาและผมก็ตอ้ งตัดขาดทุนออกมาด้วยการขาดทุน
เล็กน้อย สิง่ ทีเ่ ยีย่ มก็คอื หลังจากนัน้ ตลาดได้รว่ งลงอย่างกับทิง้ ก้อนหิน ซึง่ ในอดีต
การตกแบบนี้จะท�ำให้ผมถึงกับหมดตัว แต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นครั้งนี้ผมกลับ
ขาดทุนไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ไม่นานหลังเหตุการณ์นนั้ ผมคาดว่าเงินเยนญีป่ นุ่ จะเข้าสูภ่ าวะกระทิง ใน
ตอนนัน้ เงินเยนก�ำลังท�ำรูปแบบบีบตัวทางเทคนิคในแบบกระทิง ซึง่ ท�ำให้เกิดจุดที่
มีนยั ส�ำคัญในการวางแนวตัดขาดทุนได้ใกล้มาก ตามปกติผมจะเทรดเพียงครัง้ ละ
1 สัญญาเท่านัน้ เนือ่ งจากผมจ�ำกัดความเสีย่ งทีร่ บั ได้ไว้ที่ 15 ช่องต่อสัญญา แต่

การทีค่ รัง้ นีผ้ มวางจุดตัดขาดทุนไว้ใกล้มาก (มาในวันนีม้ องย้อนไป แทบไม่นา่ เชือ่
ว่าผมรอดตัวมาได้ด้วยจุดตัดขาดทุนที่ใกล้ขนาดนั้น) ท�ำให้ผมสามารถเปิดได้
ถึง 3 สัญญา
สิ่งที่เกิดขึ้นคือตลาดวิ่งขึ้นไปแบบไม่เหลียวหลัง แม้ว่าผมจะปิดสถานะ
สัญญาเร็วเกินไปมาก แต่ผมก็ยงั ถือไว้ 1 สัญญาได้นานเพียงพอทีจ่ ะท�ำให้พอร์ต
เล็กๆ ของผมมีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ เป็น 3 เท่า นัน่ ถือเป็นจุดเริม่ ต้นแรกของความส�ำเร็จ
ในการเทรดของผม 2-3 ปีหลังจากนัน้ ด้วยการผสมผสานการใช้การวิเคราะห์ทาง
เทคนิคและปัจจัยพืน้ ฐานร่วมกับการควบคุมความเสีย่ งท�ำให้ผมสามารถเปลีย่ น
เงินทุนจ�ำนวนเล็กน้อยให้กลายเป็นเงินมากกว่า 100,000 ดอลลาร์ได้
แต่แล้วช่วงเวลาแบบนั้นก็จบลง ผมเริ่มเทรดด้วยความหุนหันพลันแล่น
มากขึ้น ล้มเหลวที่จะท�ำตามกฎที่เคยได้เรียนรู้มา มองย้อนหลังไปผมเชื่อว่าใน
ตอนนัน้ ผมกลายเป็นคนขาดสติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการเทรดถัว่ เหลืองครัง้ หนึง่
ซึง่ ผมก�ำลังขาดทุนอยู่ แทนทีผ่ มจะยอมตัดขาดทุนไปเมือ่ ตลาดเคลือ่ นไปในทิศทาง
ตรงข้ามกับผม ผมกลับมั่นใจมากว่าราคาที่ลดลงเป็นเพียงการพักฐานในตลาด
กระทิงเท่านั้น ผมจึงเปิดสถานะเพิ่มเข้าไปอีกอย่างมาก ความผิดพลาดนี้ยิ่งแย่
ลงไปอีกเมือ่ มันเกิดขึน้ ก่อนทีจ่ ะมีการประกาศรายงานส�ำคัญเกีย่ วกับธัญพืชของ
รัฐบาล ผลรายงานออกมาในแง่ลบและเงินทุนของผมก็ลดลงไปอย่างมากมาย ไม่
กี่วันหลังจากนั้นผมก็ต้องยอมแพ้พร้อมกับการสูญเสียเงินไปมากกว่าหนึ่งในสี่
ของก�ำไรที่ได้สะสมมา
จากการที่ผมต้องใช้เงินในการซื้อบ้าน และภายหลังก็ได้หยุดพักงานไป
เป็นปีเพื่อเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง เงินเก็บของผมจึงร่อยหรอลงจนไม่สามารถกลับ
เข้ามาเทรดได้อีกเป็นเวลาเกือบ 5 ปี เมื่อผมได้เริ่มกลับมาเทรดใหม่ผมก็เริ่มต้น
ตามแบบฉบับของตัวเอง คือด้วยเงินจ�ำนวนไม่มากประมาณ 8,000 ดอลลาร์
ซึ่งผมเสียไปเกือบทั้งหมดภายในระยะเวลาหนึ่งปี ผมจึงเพิ่มเงินเข้าไปอีก 8,000
ดอลลาร์ แม้หลังจากนัน้ เงินจ�ำนวนนีจ้ ะลดลงไปมากพอสมควร แต่ในทีส่ ดุ ก็เทรด
ชนะครัง้ ใหญ่ได้ 2-3 ครัง้ ภายในเวลา 2 ปี ผมก็สามารถสร้างมูลค่าพอร์ตการเทรด
ได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์อีกครั้ง แต่ต่อมาผมก็เริ่มท�ำได้ไม่ดีเท่าเดิม ในปีที่
ผ่านมามูลค่าบัญชีของผมขึ้นๆ ลงๆ อยู่ต�่ำกว่าจุดสูงสุดนี้
ถึงแม้พดู อย่างยุตธิ รรมแล้วการเทรดของผมถือได้วา่ ประสบความส�ำเร็จ แต่
ในแง่อารมณ์ ผมกลับมองมันเป็นความล้มเหลวอยูเ่ สมอ ผมรูส้ กึ ว่าด้วยความรูแ้ ละ
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ประสบการณ์ในตลาดของผม ผมควรจะท�ำได้ดกี ว่านี้ ผมเฝ้าถามตัวเองว่าเพราะ
อะไร ในเมื่อผมเคยเพิ่มเงินทุนที่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์ได้มากเป็นสิบเท่าถึง
2 ครัง้ แต่ตอ่ จากนัน้ ท�ำไมผมถึงไม่สามารถเพิม่ มันให้มากกว่าระดับนัน้ ได้อกี เลย
ความต้องการที่จะหาค�ำตอบเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้ผมเขียนหนังสือ
เล่มนี้ ผมต้องการถามเทรดเดอร์ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงเหล่านี้ว่าอะไรคือ
กุญแจส�ำคัญในความส�ำเร็จของพวกเขา พวกเขาใช้วิธีใดในการประเมินตลาด
กฎในการเทรดแบบใดที่พวกเขายึดถือ ประสบการณ์ในช่วงการเริ่มต้นการเทรด
ของพวกเขา และค�ำแนะน�ำใดที่พวกเขามีต่อเทรดเดอร์คนอื่นๆ
ในระดับหนึง่ แล้ว การค้นหาค�ำตอบเหล่านีอ้ าจจะเป็นการเดินทางส่วนตัว
เพือ่ ต้องการทีจ่ ะก้าวข้ามก�ำแพงของตัวผมเอง มองในมุมกว้างขึน้ ผมมองตัวเอง
เป็นเหมือนคนทั่วๆ ไป ถามค�ำถามที่ผมคิดว่าคนอื่นๆ อยากจะถามเช่นกันถ้าได้
รับโอกาสเหมือนผม
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ส่วนที่ 1

ฟิ วเจอร์
และอัตราแลกเปลี่ยน

ส่วนที่ 1 ฟิ วเจอร์และอัตราแลกเปลี่ยน
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ในตลาดทั้งหมดที่มีการพูดถึงในหนังสือเล่มนี้ ตลาดฟิวเจอร์อาจจะเป็น
ตลาดที่นักลงทุนส่วนใหญ่มีความเข้าใจน้อยที่สุด และเติบโตรวดเร็วที่สุดตลาด
หนึ่งอีกด้วย ปริมาณการซื้อขายในฟิวเจอร์ได้มีขนาดเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 20 เท่า
ในระหว่างช่วงเวลา 20 ปีทผี่ า่ นมา ในปี 1988 มูลค่าในรูปเงินดอลลาร์ของสัญญา
ฟิวเจอร์ทงั้ หมดทีเ่ ทรดกันอยูใ่ นอเมริกานัน้ มากกว่า 10 ล้านล้านดอลลาร์ เห็นได้
ชัดว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องเกี่ยวกับการเทรดเนื้อหมูสามชั้นเท่านั้น
ตลาดฟิวเจอร์ในปัจจุบันครอบคลุมกลุ่มตลาดส�ำคัญๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ใน
โลก อัตราดอกเบี้ย (เช่น พันธบัตร) ดัชนีหุ้น (เช่น S&P 500) อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา (เช่น เงินเยนญี่ปุ่น) โลหะมีค่า (เช่น ทองค�ำ) พลังงาน (เช่น น�้ำมันดิบ)
และสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร (เช่น ข้าวโพด) ถึงแม้ว่าตลาดฟิวเจอร์จะมี
ต้นก�ำเนิดมาจากสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร แต่ในปัจจุบนั กลุม่ นีม้ สี ดั ส่วนแค่
ประมาณ 1 ใน 5 ของการเทรดฟิวเจอร์ทั้งหมด ในระหว่างช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
การเปิดตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วของสัญญาแบบใหม่ๆ ได้ส่งผลให้ตลาดชนิด
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และดัชนี
หุน้ ) นัน้ มีสดั ส่วนมากถึงประมาณ 60% ของการเทรดฟิวเจอร์ทงั้ หมด (ตลาดของ
พลังงานและโลหะมีค่ามีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของ 40% ที่เหลือ) ดังนั้น ใน
อดีตที่ค�ำว่าสินค้าโภคภัณฑ์จะเคยถูกใช้เพื่อหมายถึงตลาดฟิวเจอร์ มันก็เริ่มจะ
กลายมาเป็นค�ำที่ถูกใช้อย่างผิดความหมายมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนใหญ่ของตลาด
ฟิวเจอร์ที่มีการเทรดกันมากที่สุดอย่างเช่น พวกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้นไม่ใช่
สินค้าโภคภัณฑ์ที่แท้จริง ในขณะที่ตลาดของสินค้าโภคภัณฑ์หลายๆ ตลาดก็ไม่
ได้มีลักษณะที่เหมือนกับตลาดฟิวเจอร์

1. ขนาดของสัญญาที่เป็นมาตรฐาน
สัญญาในตลาดฟิวเจอร์จะถูกก�ำหนดให้เป็นมาตรฐาน (ทัง้ ในแง่ปริมาณ
และคุณภาพ) ดังนั้นเทรดเดอร์จึงไม่จ�ำเป็นต้องไปตกลงกับผู้ซื้อหรือผู้ขายเพื่อที่
จะเปิดหรือปิดสถานะ
2. สภาพคล่อง
ตลาดฟิวเจอร์ที่ส�ำคัญๆ ทั้งหมดทุกตลาดมีสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม

ไขความลึกลับของฟิ วเจอร์

ความส� ำ คั ญ ของตลาดฟิ ว เจอร์ ก็ เ หมื อ นกั บ ชื่ อ ของมั น การเทรดจะ
เกีย่ วข้องกับสัญญาในขนาดมาตรฐานส�ำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างเช่น ทองค�ำ 
หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อย่างเช่น พันธบัตร เพื่อที่จะท�ำการส่งมอบกันใน
อนาคตแทนทีจ่ ะเป็นการส่งมอบกันในทันที ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผูผ้ ลิตรถยนต์ราย
หนึ่งต้องการทองแดงส�ำหรับการผลิตในปัจจุบัน พวกเขาก็อาจจะซื้อวัตถุดิบได้
โดยตรงจากผู้ผลิต อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าผู้ผลิตรถยนต์รายเดียวกันนี้มีความ
กังวลว่าราคาของทองแดงอาจจะสูงขึน้ ไปได้มากในอีก 6 เดือนข้างหน้า พวกเขา
ก็จะสามารถทีจ่ ะล็อคราคาต้นทุนโดยประมาณได้ดว้ ยการซือ้ สัญญาฟิวเจอร์ของ
ทองแดงในขณะนั้น (การชดเชยความเสี่ยงของราคาในอนาคตแบบนี้จะถูกเรียก
ว่าการประกันความเสี่ยง) ถ้าราคาของทองแดงสูงขึ้นจริงในระหว่างช่วงเวลานั้น
ผลก�ำไรจากการประกันความเสี่ยงในอนาคตจะหักล้างกับต้นทุุนของทองแดงที่
จะสูงขึ้นในเวลาที่พวกเขาต้องท�ำการซื้อจริงๆ แน่นอนว่าถ้าราคาทองแดงตกลง
ไปแทนทีจ่ ะขึน้ การประกันความเสีย่ งในอนาคตก็จะส่งผลให้เกิดการขาดทุน แต่
สุดท้ายแล้วผูผ้ ลิตรถยนต์รายนัน้ ก็จะซือ้ ทองแดงของพวกเขาได้ในระดับราคาทีถ่ กู
ลงกว่าระดับราคาที่พวกเขาตั้งใจจะล็อคเอาไว้
ในขณะที่ผู้ประกันความเสี่ยงอย่างเช่น ผู้ผลิตรถยนต์ที่พูดถึงไปข้างต้น
นั้นเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดฟิวเจอร์เพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหว
ของราคาที่จะส่งผลเสียกับพวกเขา แต่เทรดเดอร์จะเข้ามามีส่วนร่วมในตลาด
เพือ่ พยายามทีจ่ ะท�ำก�ำไรจากการคาดการณ์การเปลีย่ นแปลงของราคา ทีจ่ ริงแล้ว
เทรดเดอร์หลายคนชอบทีจ่ ะใช้ตลาดฟิวเจอร์เป็นเครือ่ งมือในการเทรดมากกว่าที่
จะเป็นตลาดเงินสดของสินค้านั้นๆ ด้วยเหตุผลหลายข้อ
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3. ความง่ายที่จะท�ำการชอร์ท
ตลาดฟิวเจอร์ทำ� ให้มนั เป็นเรือ่ งง่ายทีจ่ ะชอร์ทพอๆ กับทีจ่ ะลอง ยกตัวอย่าง
เช่น ผูท้ จี่ ะขายชอร์ทในตลาดหุน้ (คนทีจ่ ริงๆ แล้วได้ทำ� การยืมหุน้ มาเพือ่ ขาย) ต้อง
รอจนกว่าจะมีการขึน้ ของราคาซือ้ ขายขึน้ มาก่อนจึงจะสามารถเปิดสถานะได้ มัน
ไม่มขี อ้ จ�ำกัดแบบนัน้ ในตลาดฟิวเจอร์ (กฎในอดีตทีก่ ำ� หนดขึน้ โดยคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าการขายชอร์ททุกครั้งนั้นจะต้องท�ำที่ราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อ
ขายกันอยู่ในตอนก่อนหน้านั้น: ผู้แปล)
4. อัตราทวี
ตลาดฟิวเจอร์มอี ตั ราทวีทสี่ งู อย่างมหาศาล พูดคร่าวๆ ก็คอื เงินมาร์จนิ ที่
ต้องการในตอนแรกเปิดสัญญานั้นโดยมากแล้วจะอยู่ที่ 5 - 10% ของมูลค่าของ
สัญญา (การใช้ค�ำว่ามาร์จินในตลาดฟิวเจอร์นั้นเป็นเรื่องที่โชคไม่ดีเท่าไรเพราะ
มันน�ำไปสู่ความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงกับแนวความคิดของมาร์จินในตลาด
หุ้น ในตลาดฟิวเจอร์นั้นมาร์จินไม่ได้หมายความถึงการจ่ายเงินไปก่อนบางส่วน
เพราะว่ามันไม่ได้มีการส่งมอบสินค้าจริงๆ เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดอายุ
สัญญา แต่โดยพืน้ ฐานแล้วมาร์จนิ ก็คอื เงินค่าท�ำสัญญามากกว่า) ถึงแม้วา่ อัตรา
ทวีทสี่ งู นีจ้ ะเป็นหนึง่ ในคุณสมบัตทิ ดี่ ขี องตลาดฟิวเจอร์สำ� หรับเทรดเดอร์ แต่มนั ก็
เป็นเรือ่ งทีค่ วรจะต้องเน้นย�ำ้ เอาไว้วา่ อัตราทวีนนั้ เป็นดาบสองคม การใช้อตั ราทวี
อย่างไม่มีวินัยเป็นสาเหตุที่ส�ำคัญที่สุดสาเหตุเดียวว่าท�ำไมเทรดเดอร์ส่วนมาก
ถึงได้ขาดทุนในตลาดฟิวเจอร์ โดยทั่วไปแล้ว ราคาฟิวเจอร์ไม่ได้มีความผันผวน
มากกว่าราคาของตัวสินค้าในตลาดเงินสดที่มันไว้ใช้อ้างอิงหรือหุ้นแต่ละตัว แต่
ชื่อเสียงของตลาดฟิวเจอร์ว่าเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงนั้นเป็นผลส่วนใหญ่มา
จากปัจจัยในเรื่องของอัตราทวี
5. ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายต�่ำ
ตลาดฟิวเจอร์มีอัตราค่าธรรมเนียมที่ต�่ำมาก ตัวอย่างเช่น ส�ำหรับผู้
จัดการกองทุนหุน้ ทีต่ อ้ งการลดความเสีย่ ง ด้วยการขายฟิวเจอร์ของดัชนีหนุ้ จะมี
ค่าธรรมเนียมต�่ำกว่า การขายหุ้นแต่ละตัวออกมาที่มูลค่าเท่าๆ กัน

7. รับประกันโดยตลาดหลักทรัพย์
เทรดเดอร์ฟวิ เจอร์นนั้ ไม่จำ� เป็นจะต้องไปกังวลเกีย่ วกับความมัน่ คงทางการ
เงินของคนทีอ่ ยูอ่ กี ฝัง่ หนึง่ ของการเทรด การท�ำธุรกรรมซือ้ ขายฟิวเจอร์ทงั้ หมดจะ
ถูกรับประกันโดยส�ำนักตัดบัญชีของตลาดหลักทรัพย์
เนือ่ งจากโดยโครงสร้างพืน้ ฐานของมันแล้วฟิวเจอร์จะถูกโยงเข้ากับตลาด
ของสินค้าทีพ่ วกมันใช้อา้ งอิงอย่างใกล้ชดิ (การกระท�ำของนักอาร์บทิ ราจจะท�ำให้
มั่นใจได้ว่าการเบี่ยงเบนของราคาจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อยและจะอยู่ได้ไม่นาน
นัก) ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาฟิวเจอร์จะเคลื่อนไหวไปตามราคาของสินค้า
ในตลาดเงินสด
จ�ำไว้วา่ การเทรดฟิวเจอร์สว่ นใหญ่นนั้ จะเป็นการเทรดเกีย่ วกับในผลิตภัณฑ์
ทางการเงินต่างๆ ในโลกความเป็นจริง เทรดเดอร์ฟวิ เจอร์จำ� นวนมากเทรดในหุน้
พันธบัตร และอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นความคิดเห็นของเทรดเดอร์ฟิวเจอร์ที่ให้
สัมภาษณ์ในบทถัดๆ ไปนี้จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงแม้แต่กับนักลงทุนที่
ไม่เคยลงทุนอย่างอื่นเลยนอกเหนือจากหุ้นและพันธบัตร
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6. ความง่ายที่จะชดเชยกับสถานะ
สถานะฟิวเจอร์สถานะหนึ่งจะสามารถถูกชดเชยได้ในทุกเวลาที่ตลาด
เปิดท�ำการและราคาไม่ได้ถกู ล็อคอยูท่ ลี่ มิ ติ อัพหรือลิมติ ดาวน์ (ตลาดฟิวเจอร์บาง
ตลาดจะมีการก�ำหนดขนาดของการเปลีย่ นแปลงของราคาทีม่ ากทีส่ ดุ ในแต่ละวัน
ทีป่ ริมาณหนึง่ กรณีทกี่ ารเคลือ่ นไหวอย่างอิสระของตลาดท�ำให้จดุ สมดุลของราคา
ออกไปอยูน่ อกขอบเขตทีถ่ กู ก�ำหนดด้วยราคาลิมติ ตลาดก็จะเพียงแค่เคลือ่ นไหว
ไปล็อคที่ราคาลิมิตและการเทรดก็จะหยุดลง)
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ค�ำจ�ำกัดความของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างธนาคาร
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างธนาคารคือตลาดที่เปิดตลอด 24
ชั่วโมง ซึ่งจะเคลื่อนที่ตามพระอาทิตย์ไปรอบโลก โดยจะเคลื่อนจากศูนย์กลาง
การธนาคารในอเมริกาไปยังออสเตรเลีย ตะวันออกไกล ยุโรป และสุดท้ายก็กลับ
มาที่อเมริกา ตลาดนี้มีไว้เพื่อตอบสนองกับความต้องการของบริษัทต่างๆ ที่จะ
ประกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
เงินตราต่างๆ ไปได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ถ้าบริษัทผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ของญี่ปุ่นบริษัทหนึ่งเจรจาต่อรองการขายสินค้าส่งออกเป็นอุปกรณ์สเตอริโอไป
ยังอเมริกาโดยจะรับเงินเป็นเงินดอลลาร์ในอีก 6 เดือนต่อจากนั้น บริษัทผู้ผลิต
รายนั้นก็จะมีความเสี่ยงต่อการอ่อนตัวของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินเยนใน
ระหว่างช่วงเวลานั้น ถ้าหากว่าบริษัทผู้ผลิตต้องการที่จะรับประกันจ�ำนวนเงินที่
จะได้รับอย่างตายตัวในรูปของสกุลเงินท้องถิ่น (เยน) เพื่อที่จะล็อคผลก�ำไรที่จะ
เกิดขึ้น พวกเขาสามารถที่จะประกันความเสี่ยงของพวกเขาได้ด้วยการขายเงิน
ดอลลาร์อเมริกาในปริมาณที่เท่ากันนั้นในตลาดระหว่างธนาคารส�ำหรับวันที่นัด
หมายจ่ายค่าสินค้า ธนาคารจะบอกผูผ้ ลิตถึงอัตราแลกเปลีย่ นส�ำหรับจ�ำนวนเงิน
ที่ต้องการส�ำหรับวันที่เฉพาะเจาะจงในอนาคต
นักเก็งก�ำไรเทรดในตลาดอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างธนาคารด้วยการ
พยายามที่จะท�ำก�ำไรจากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ตัวอย่างเช่น นักเก็งก�ำไรทีค่ าดการณ์วา่ จะมีการอ่อนตัวลงของเงินปอนด์องั กฤษ
เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจจะแค่ขายฟิวเจอร์ของเงินปอนด์อังกฤษ (การท�ำ
ธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดในตลาดระหว่างธนาคารจะถูกก�ำหนดให้ท�ำในรูป
ของเงินดอลลาร์) ส่วนนักเก็งก�ำไรที่คาดการณ์ว่าเงินปอนด์อังกฤษจะอ่อนค่าลง
เมือ่ เทียบกับเงินเยนญีป่ นุ่ ก็จะซือ้ เงินเยนญีป่ นุ่ จ�ำนวนหนึง่ ในรูปของเงินดอลลาร์
และขายเงินปอนด์อังกฤษในรูปของเงินดอลลาร์ในปริมาณที่เท่าๆ กัน

โรคระบาดไม่เคยเกิดซ�้ำสอง
ไมเคิล มาร์คสั เริม่ ต้นอาชีพของเขาด้วยการเป็นนักวิเคราะห์ตลาดโภคภัณฑ์
ในบริษทั โบรกเกอร์ใหญ่แห่งหนึง่ แต่ความสนใจทีแ่ ทบเกือบจะเป็นความหมกมุน่
ในการเทรดของเขาท�ำให้เขาออกจากต�ำแหน่งลูกจ้างรับเงินเดือนมาเพือ่ การเทรด
แบบเต็มเวลา หลังจากช่วงเวลาสั้นๆ แทบจะน่าหัวเราะในฐานะฟลอร์เทรดเดอร์
เขาได้ไปท�ำงานที่ คอมมอดิตี้ คอเปอร์เรชัน่ (Commodities Corporation) บริษทั
ซึ่งจ้างเทรดเดอร์มืออาชีพเพื่อมาเทรดกองทุนของบริษัทเอง มาร์คัสได้กลายเป็น
หนึง่ ในเทรดเดอร์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จสูงสุดของบริษทั เป็นเวลาหลายปีทเี่ ขาท�ำ
ก�ำไรได้มากกว่าก�ำไรของเทรดเดอร์คนอื่นๆ ทั้งหมดรวมกัน ในระยะเวลา 10 ปี
เขาสามารถเพิ่มบัญชีของบริษัทได้อย่างน่าเหลือเชื่อถึง 2,500 เท่า
ผมพบมาร์คัสครั้งแรกในวันที่ผมเริ่มงานในบริษัทหลักทรัพย์เรย์โนลด์ใน
ฐานะนักวิเคราะห์ตลาด มาร์คสั เพิง่ จะตอบรับงานในต�ำแหน่งเดียวกันนีจ้ ากบริษทั
คู่แข่งและผมเข้ารับงานในต�ำแหน่งที่ว่างลง ในช่วงปีแรกๆ ในอาชีพของเราทั้ง
สองนั้นเราได้พบกันอยู่บ่อยๆ ถึงแม้ผมมักจะพบว่าการวิเคราะห์ของผมนั้นดูน่า
โน้มน้าวใจมากกว่าเมือ่ เราเห็นไม่ตรงกัน แต่มาร์คสั มักจะถูกเสมอเกีย่ วกับทิศทาง
ของตลาด ในที่สุดมาร์คัสก็ได้งานในต�ำแหน่งเทรดเดอร์ เขาประสบความส�ำเร็จ
อย่างสูง และย้ายไปอยู่แถบชายฝั่งทะเลตะวันตก
ในตอนทีผ่ มมีความคิดเรือ่ งการเขียนหนังสือเล่มนีเ้ ป็นครัง้ แรกนัน้ มาร์คสั
เป็นตัวเลือกแรกๆ ของผมในการขอสัมภาษณ์ ปฏิกริ ยิ าแรกของมาร์คสั จากค�ำขอ
ของผมคือตกลง แต่ไม่หนักแน่นเท่าไรนัก 2-3 สัปดาห์ต่อมาเขาปฏิเสธ เพราะ
ความต้องการที่จะไม่เป็นที่รู้จักนั้นมีมากกว่าความสนใจของเขาที่จะมีส่วนร่วม
ในโครงการนี้ (มาร์คัสรู้จักและนับถือเทรดเดอร์หลายคนที่ผมก�ำลังสัมภาษณ์อยู่
ในขณะนัน้ ) ผมผิดหวังมากเพราะมาร์คสั เป็นหนึง่ ในเทรดเดอร์ทดี่ ที สี่ ดุ ทีผ่ มมีสทิ ธิ
พิเศษได้มโี อกาสรูจ้ กั โชคดีทดี่ ว้ ยการหว่านล้อมของเพือ่ นของเราทัง้ คูค่ นหนึง่ ช่วย
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ท�ำให้เขาเปลี่ยนใจในที่สุด
ในตอนที่ผมพบมาร์คัสเพื่อการสัมภาษณ์ครั้งนี้ มันเป็นเวลา 7 ปีแล้ว
ตัง้ แต่เราเจอกันครัง้ สุดท้าย การสัมภาษณ์มขี นึ้ ทีบ่ า้ นของมาร์คสั ซึง่ เป็นบ้านแบบ
สองหลังเชื่อมกันบนหน้าผาล้อมรอบด้วยวิวของชายหาดส่วนตัวในแคลิฟอร์เนีย
ตอนใต้ คุณจะเข้าไปสู่ตัวบ้านผ่านประตูใหญ่มหึมา (“ประตูมหัศจรรย์” ตามที่
ผู้ช่วยคนหนึ่งซึ่งเป็นคนบอกทางให้ผมได้บรรยายไว้) ซึ่งอาจจะใช้ต้านทานการ
บุกของรถถังทั้งกองพันได้เลยทีเดียว
ในตอนที่ทักทายกันครั้งแรกนั้น มาร์คัสดูค่อนข้างห่างเหินจนแทบจะดู
เหมือนคนเก็บตัว บุคลิกเงียบๆ ของมาร์คสั นีเ้ น้นย�ำ้ การบรรยายของเขาถึงความ
พยายามในช่วงเวลาสั้นๆ ที่จะเป็นฟลอร์เทรดเดอร์ได้อย่างชัดเจนมาก อย่างไร
ก็ตามเขาร่าเริงและมีชีวิตชีวาขึ้นทันทีที่เขาเริ่มพูดถึงประสบการณ์ในการเทรด
การสนทนาของเรามุ่งเน้นไปยังประสบการณ์รถไฟเหาะในช่วงปีแรกๆ ซึ่งเขาคิด
ว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากที่สุดในอาชีพของเขา
คุณเริ่มมีความสนใจในการเทรดฟิวเจอร์ได้อย่างไร
ผมจบการศึกษาในปี 1969 จาก จอห์น ฮอบกิน้ (John Hopkins) ไฟ เบตา
แคปปา (Phi Beta Kappa: สมาคมของนิสติ มหาวิทยาลัยในอเมริกาสมาคมหนึง่
ซึ่งรับเฉพาะผู้มีความรู้ยอดเยี่ยมเป็นสมาชิก: ผู้แปล) ด้วยคะแนนสูงเกือบที่สุด
ของชั้นเรียน จากนั้นผมได้ปริญญาเอกทางจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยคล้ากและ
คาดหวังอย่างเต็มเปี่ยมที่จะด�ำรงชีวิตด้วยการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ผมได้
รูจ้ กั ชายคนหนึง่ ชือ่ จอห์นผ่านทางเพือ่ นของเรา เขาอ้างว่าเขาสามารถเพิม่ เงินของ
ผมเป็น 2 เท่าได้ในทุกๆ 2 สัปดาห์เหมือนตั้งนาฬิกา นั่นมันฟังดูน่าดึงดูดใจมาก
(หัวเราะ) ผมไม่คดิ ว่าผมได้ถามเขาด้วยซ�ำ้ ว่าเขาจะท�ำมันได้อย่างไร มันเป็นความ
คิดทีน่ า่ สนใจมากจนผมไม่อยากจะไปวุน่ วายค้นหาความจริงอะไรมากนักเพราะ
ผมกลัวว่าผมอาจจะเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาจนไม่กล้าท�ำมัน
คุณไม่สงสัยอะไรเลยหรือทั้งๆ ที่มันฟังดูเหมือนนายหน้าขายรถมือสอง
ไปหน่อย
ก็ไม่นะ ผมไม่เคยลงทุนอะไรมาก่อนเลยและตอนนั้นผมก็ไร้เดียงสามาก
ผมจ้างจอห์นซึ่งเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยมาเป็นที่ปรึกษาในการเทรดในตลาด

นัน่ เป็นทัง้ หมดทีค่ ณ
ุ จ่ายให้เขาหรือ มันไม่มสี งิ่ กระตุน้ อืน่ ๆ เช่น มันฝรัง่ ทอด
เพิ่มพิเศษถ้าเขาท�ำได้ดี
ไม่มี
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โภคภัณฑ์ด้วยค่าจ้าง 30 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ และในบางครั้งผมก็จะแบ่งโซดา
และมันฝรั่งทอดให้เขาด้วย เขามีทฤษฎีว่าคนเราสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ด้วย
อาหารเพียงแค่นั้น

คุณแบ่งเงินมาเท่าไรเพื่อน�ำมาใช้ในการเทรด
ก็ประมาณ 1,000 ดอลลาร์ที่ผมสะสมมา
จากนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
การเดินทางไปยังบริษัทโบรกเกอร์ครั้งแรกของผมนั้นมันน่าตื่นเต้นมาก
ผมลุกขึน้ แต่งตัวใส่สทู ตัวเดียวทีม่ อี ยูแ่ ละไปยังส�ำนักงานบริษทั หลักทรัพย์เรย์โนลด์
ในบัลติมอร์ มันเป็นส�ำนักงานที่ใหญ่โตและโฉบเฉี่ยวซึ่งสะท้อนถึงลักษณะแบบ
เศรษฐีเก่าแก่ มีไม้มะฮอกกานีอยู่ทั่วไปหมดและมีความเงียบแบบน่าย�ำเกรงแผ่
กระจายอยู่ในส�ำนักงาน ทั้งหมดนั่นล้วนแต่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก
จุดส�ำคัญทีส่ ดุ อยูท่ กี่ ระดานแสดงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ขนาดใหญ่ทตี่ ดิ อยู่
ด้านหน้าของส�ำนักงาน ทีจ่ ะมีเสียงดังกริก๊ เวลาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงราคาตามแบบ
ฉบับดั้งเดิม มันน่าตื่นเต้นจริงๆ เวลาที่ได้ยินเสียง กริ๊ก กริ๊ก กริ๊ก
พวกเขามีเฉลียงไว้ให้เทรดเดอร์ใช้ดกู ระดานแต่มนั อยูไ่ กลมากจนเราต้อง
ใช้กล้องส่องทางไกลเพื่อดูราคา ซึ่งมันก็น่าตื่นเต้นเช่นเดียวกันเพราะมันเหมือน
อย่างกับเราก�ำลังดูแข่งม้าอยู่
ผมได้ตระหนักเป็นครั้งแรกว่าเรื่องมันเริ่มจะดูน่ากลัวอยู่บ้างก็ในตอนที่
มีเสียงจากล�ำโพงแนะน�ำให้ซื้อกากถั่วเหลือง ผมมองไปที่จอห์นคาดหวังจะเห็น
สีหน้าแสดงความมั่นใจและเชื่อมั่น แทนที่จะเป็นอย่างนั้น เขากลับมองมาที่ผม
และถามว่า “คุณคิดว่าเราควรท�ำมันดีหรือเปล่า” (หัวเราะ) ผมเข้าใจอย่างรวดเร็ว
ว่าจอห์นไม่ได้รู้อะไรเลยแม้แต่น้อย
ผมจ�ำได้ว่าตอนนั้นกากถั่วเหลืองก�ำลังเทรดกันแบบเรียบๆ ไม่หวือหวา
78.30, 78.40, 78.30, 78.40 เราส่งค�ำสั่งซื้อลงไป และแทบจะเหมือนเรื่องลี้ลับ
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ราคาก็เริม่ ร่วงลงมาในทันทีทเี่ ราได้รบั การยืนยันค�ำสัง่ คล้ายกับว่าทันทีทตี่ ลาดรูว้ า่ ผม
เข้าไปซือ้ มันก็ถอื ว่านัน่ เป็นสัญญาณให้เริม่ ตกลงมา ผมเดาว่าผมคงมีสญ
ั ชาตญาณ
ทีด่ ตี งั้ แต่ในตอนนัน้ แล้วเพราะผมพูดกับจอห์นทันทีวา่ “ดูทา่ ไม่คอ่ ยดีเท่าไหร่แล้ว
ออกมาก่อนเถอะ” เราขาดทุนไปประมาณ 100 ดอลลาร์จากการเทรดนัน้
การเทรดครั้งต่อไปคือการเทรดข้าวโพดและเรื่องแบบเดิมก็เกิดขึ้นอีก
จอห์นถามผมว่าเราควรจะท�ำการเทรดดีหรือไม่ ผมบอกไปว่า “เอาหล่ะ ลองมา
เทรดข้าวโพดกัน” ผลลัพธ์มันออกมาเหมือนเดิม
คุณรู้อะไรบ้างหรือเปล่าในสิ่งที่คุณก�ำลังท�ำอยู่ คุณได้อ่านอะไรเกี่ยวกับ
โภคภัณฑ์หรือการเทรดมาก่อนหรือไม่
ไม่มีเลย
พวกคุณรู้ถึงขนาดของสัญญาหรือเปล่า
ไม่

30

คุณรู้หรือไม่ว่าคุณจะเสียเงินไปเท่าไรต่อ 1 ช่องราคาที่เปลี่ยนแปลง
รู้
เห็นได้ชัดว่านั่นเป็นแค่เรื่องเดียวที่คุณรู้ในตอนนั้น
ใช่ การเทรดครัง้ ต่อไปในข้าวสาลีกไ็ ม่ได้เรือ่ งเช่นเดียวกัน หลังจากนัน้ เรา
กลับไปเทรดข้าวโพดและครัง้ นีอ้ อกมาดีขนึ้ บ้าง มันใช้เวลาสามวันในการเสียเงิน
ทั้งหมดไป เราวัดความส�ำเร็จจากจ�ำนวนวันที่ใช้ในการเสียเงินไปจนหมด
คุณจะออกจากการเทรดเมื่อขาดทุนประมาณ 100 ดอลลาร์เสมอหรือ
ใช่ ถึงแม้จะมีครัง้ หนึง่ ทีผ่ มขาดทุนไปเกือบๆ 200 ดอลลาร์ เงินทุนของผม
ได้ลดลงเหลือประมาณ 500 ดอลลาร์ในตอนทีจ่ อห์นเกิดมีความคิดหนึง่ ซึง่ จะมา
ช่วยกอบกู้วันนั้นคืนมา เราจะซื้อเนื้อหมูสามชั้นของเดือนสิงหาคมและขายของ
เดือนกุมภาพันธ์เพราะสเปรดของราคามันมากกว่าค่าธรรมเนียมเก็บรักษาสินค้า
(Carrying charge: คือค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดในการเรียกเก็บสินค้าของเดือนสิงหาคม
การเก็บรักษาสินค้าในโกดัง และการน�ำส่งสินค้าอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์:

จอห์นเคยได้เทรดมาก่อนหรือเปล่า
ไม่
แล้วเขาเอาเรื่องที่ว่าจะเพิ่มเงินของคุณเป็น 2 เท่า ในทุกๆ 2 สัปดาห์นั่น
มาจากไหนกัน
ผมก็ไม่รู้ แต่หลังจากการเทรดนั้นผมก็หมดตัว ผมจึงบอกจอห์นไปว่า
เมื่อดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าเขารู้พอๆ กับผมนั่นคือไม่รู้อะไรเลยและผมก็
ต้องไล่เขาออก ไม่มีมันฝรั่งทอดและไดเอ็ตโซดาอีกต่อไปแล้ว ผมไม่เคยลืมการ
ตอบสนองของเขาเลย เขาบอกผมว่า “คุณก�ำลังท�ำความผิดพลาดทีร่ า้ ยแรงทีส่ ดุ
ในชีวิตของคุณ” ผมถามเขาว่าแล้วเขาจะท�ำอะไรต่อไป เขาบอกว่า “ผมจะไป
เบอร์มิวดาเพื่อไปล้างจานหาทุนมาเทรด ต่อจากนั้นผมก็จะกลายเป็นเศรษฐี
เงินล้านและเกษียณ” สิง่ ทีท่ ำ� ให้ผมข�ำคือเขาไม่ได้พดู ว่า “ผมจะไปเบอร์มวิ ดาเพือ่
หางานเก็บเงินเป็นทุนในการเทรด” เขาระบุเจาะจงอย่างมากว่าเขาจะไปล้างจาน
เพื่อหาทุนมาใช้ในการเทรด
สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับจอห์น
จนถึงทุกวันนีผ้ มก็ไม่รเู้ หมือนกัน เขาอาจจะใช้ชวี ติ เป็นเศรษฐีเงินล้านอยู่
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ผู้แปล) เขาบอกว่าเราไม่มีโอกาสขาดทุนเลยในการเทรดนั้น
ผมไม่ค่อยเข้าใจแนวความคิดนี้เท่าไรนักและตกลงใจที่จะท�ำการเทรด
นั่นเป็นครั้งแรกที่เราตัดสินใจออกไปทานอาหารกลางวัน ในช่วงเวลาอื่นๆ เรา
มัวแต่ยุ่งกับการพินิจพิเคราะห์กระดานราคาแต่เราคิดว่าครั้งนี้มันเป็นการเทรด
ที่ไม่สามารถจะขาดทุนได้ดังนั้นมันจึงปลอดภัยพอที่จะทิ้งเอาไว้ เมื่อถึงเวลาที่
เรากลับเข้ามาอีกครั้งผมก็ขาดทุนเกือบหมดตัวไปแล้ว ผมยังจ�ำความรู้สึกช็อค
ไม่เชื่อ และตกตะลึงในตอนนั้นได้ดี
ผมจะไม่มวี นั ลืมภาพจอห์นซึง่ เป็นคนเจ้าเนือ้ มากและสวมแว่นตาหนาเตอะ
วิง่ ไปยังกระดานราคาแล้วทุบกระหน�ำ่ มันด้วยก�ำปัน้ ของเขาพร้อมกับตะโกน “ไม่มี
ใครอยากจะได้ก�ำไรแบบแน่ๆ กันเลยหรือไงวะ” หลังจากนั้นผมถึงได้รู้ว่าเนื้อหมู
สามชัน้ ของเดือนสิงหาคมไม่สามารถจะใช้นำ� ส่งต่อสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ได้
ตรรกะของการเทรดครั้งนี้มันผิดมาตั้งแต่แรกแล้ว
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ในเบอร์มิวดาเพราะการล้างจานก็เป็นได้
หลังจากนัน้ ผมจัดการหาเงินส�ำรองมาได้อกี 500 ดอลลาร์ และได้ทำ� การ
เทรดโลหะเงินไป 2-3 ครั้ง ซึ่งผมก็ขาดทุนไปทั้งหมดอีกเช่นเดียวกัน การเทรด
8 ครั้งแรกของผม 5 กับจอห์น และ 3 ครั้งด้วยตัวเอง เป็นการขาดทุนทั้งหมด
มันเคยมีความคิดแวบเข้ามาในใจคุณหรือไม่ว่าบางทีการเทรดอาจจะ
ไม่เหมาะส�ำหรับคุณ
ไม่เลย ผมมักจะท�ำได้ดีเสมอในโรงเรียนผมจึงคาดว่ามันเป็นแค่ปัญหา
เรื่องของความเชี่ยวชาญในตลาดเท่านั้น พ่อของผมซึ่งเสียชีวิตเมื่อผมอายุ 15 ปี
ได้ทงิ้ เงินประมาณ 3,000 ดอลลาร์ไว้ในประกันชีวติ ซึง่ ผมตัดสินใจทีจ่ ะน�ำมันออก
มาแม้ว่าแม่ของผมจะคัดค้านก็ตาม
แต่ผมรูว้ า่ ผมจ�ำเป็นต้องเรียนรูอ้ ะไรบางอย่างก่อนทีจ่ ะกลับไปเทรดอีกครัง้
ผมอ่านหนังสือของเชสเตอร์ เคลท์เนอร์ เกีย่ วกับข้าวสาลีและถัว่ เหลือง และยังได้
สมัครรับจดหมายข่าวการลงทุนของเขาอีกด้วย ซึง่ มันจะมีขอ้ แนะน�ำต่างๆ ในการ
เทรด ผมท�ำตามข้อแนะน�ำอันแรกคือการซือ้ ข้าวสาลีและมันก็ออกมาได้ผล ผมคิด
ว่าผมได้เงิน 4 เซ็นต์ต่อบุเชล (200 ดอลลาร์) จากการเทรดนั้น
ในระหว่างนัน้ ตลาดตกกลับมาทีร่ าคาเดิมทีผ่ มเคยซือ้ ผมจึงซือ้ กลับเข้าไป
อีกครั้งและท�ำก�ำไรได้ด้วยตัวเอง ผมคิดว่าผมเริ่มที่จะพัฒนาเซนส์ในการเทรด
ขึ้นมา แม้จะเป็นช่วงเริ่มต้นแต่ผมก็ชอบที่จะท�ำอะไรด้วยตัวเองมากกว่า เรื่องที่
เกิดขึ้นต่อจากนั้นมันเกิดขึ้นเพราะโชคจริงๆ ในช่วงฤดูร้อนของปี 1970 ผมซื้อ
สัญญาข้าวโพดของเดือนธันวาคม ทัง้ หมด 3 สัญญาตามค�ำแนะน�ำของเคลท์เนอร์
และฤดูร้อนนั้นเองที่ได้เกิดโรคระบาดท�ำลายล้างผลผลิตข้าวโพด
นั่นเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ครั้งแรกของคุณใช่หรือไม่
ใช่ การเทรดครัง้ นัน้ ร่วมกับการซือ้ เพิม่ อีกในข้าวโพด ข้าวสาลี และถัว่ เหลือง
บางส่วนตามค�ำแนะน�ำในจดหมายและบางส่วนจากสัญชาตญาณของตัวเอง เมือ่
ฤดูรอ้ นทีย่ งิ่ ใหญ่นนั้ จบลงผมก็สะสมเงินได้ถงึ 30,000 ดอลลาร์ซงึ่ เป็นจ�ำนวนเงิน
ทีห่ รูหรามากส�ำหรับผม ด้วยพืน้ เพทีม่ าจากครอบครัวชนชัน้ กลางผมคิดว่านัน่ มัน
เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก

แสดงว่าด้วยสัญชาตญาณ คุณท�ำในสิ่งที่ถูกต้องได้ตั้งแต่ในตอนนั้นแล้ว
ใช่ และในฤดูใบไม้ร่วงปีนั้นผมก็เข้าเรียนปริญญาโทที่ วอร์เซสเตอร์
แมสซาชูเซตส์ (Worchester, Massachusetts) แต่ผมพบว่าผมไม่ค่อยอยากจะ
คิดเกีย่ วกับวิทยานิพนธ์ของผมเท่าไรนัก แทนทีจ่ ะเข้าเรียน ผมกลับแอบย่องออก
ไปบ่อยๆ เพือ่ ไปส�ำนักงานของ เพนน์ เวบเบอร์ (Paine Webber) ในวอร์เซสเตอร์
เพื่อท�ำการเทรด
ผมมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมและท�ำเงินได้บ้างเล็กน้อย ผมตกใจที่พบว่าตัว
เองโดดเรียนอยู่บ่อยๆ ทั้งๆ ที่เคยเป็นนักศึกษาที่ทุ่มเทมากเมื่อครั้งอยู่ที่ จอห์น
ฮอบกิ้น (John Hopkins) ผมตระหนักว่านั่นคือค�ำเตือนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา
ในเดือนธันวาคม ปี 1970 ผมตัดสินใจพักการเรียนและย้ายไปนิวยอร์ก ผมอยู่ที่
นัน่ สักพักและเมือ่ มีคนถามผมว่าผมท�ำงานอะไร ผมก็จะคุยโอ่ไปว่าผมเป็นนักเก็ง
ก�ำไร มันเป็นค�ำที่ดูน่าดึงดูดใจดีทีเดียว
ในฤดูใบไม้ผลิปี 1971 ตลาดธัญพืชเริ่มกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง มันมี
ทฤษฎีพูดกันว่าโรคระบาดผ่านพ้นฤดูหนาวมาได้แล้ว คือมันสามารถรอดมาได้
จากฤดูหนาวและก�ำลังจะเข้าโจมตีข้าวโพดและธัญพืชอีกครั้ง ผมตัดสินใจที่จะ
เปิดสถานะอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับโรคระบาดครั้งนี้
มันเป็นทฤษฎีของเคลท์เนอร์ (Keltner’s Theory) หรือเป็นแค่ข่าวลือใน
ตลาดเท่านั้น
ผมเชื่อว่าเคลท์เนอร์ก็เชื่อแบบนั้นนะ ผมยืมเงิน 20,000 ดอลลาร์จากแม่
มาบวกเพิม่ จากเงินทีผ่ มมีอยู่ 30,000 ดอลลาร์และเดิมพันทุกอย่างกับโรคระบาดนี้
ผมซื้อสัญญาข้าวโพดและข้าวสาลีจ�ำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยเงิน
มาร์จิน 50,000 ดอลลาร์ ในตอนแรกตลาดยังขึ้นไปได้อย่างมั่นคงเพราะมันมี
ความกลัวในโรคระบาดที่มากพอที่จะท�ำให้ราคายังขึ้นไปได้ จนมาวันหนึ่งซึ่ง
ผมจะไม่มีวันลืมเลย มันมีบทความหนึ่งตีพิมพ์ในวอลสตรีท เจอร์นัล ด้วยหัวข้อ
“มีโรคระบาดที่ฟลอร์ของตลาดแลกเปลี่ยนแห่งชิคาโกมากกว่าในทุ่งข้าวโพด

ไมเคิล มาร์คัส (Michael Marcus)

คุณตัดสินใจอย่างไรว่าเมื่อไรที่จะขายท�ำก�ำไร
ผมท�ำก�ำไรไปบางส่วนในช่วงขาขึ้นและบางส่วนเมื่อตลาดเริ่มที่จะตกลง
มา โดยรวมแล้วผมหาจังหวะขายท�ำก�ำไรได้ค่อนข้างดีทีเดียว
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ทางมิดเวสเสียอีก” (หัวเราะ) ตลาดข้าวโพดเปิดโดดลงอย่างรุนแรงทันทีและไปที่
ลิมิตดาวน์อย่างรวดเร็ว (ในตลาดฟิวเจอร์ ราคาที่เปลี่ยนแปลงได้สูงสุดในแต่ละ
วันจะถูกก�ำหนดให้มีปริมาณได้จ�ำกัด ลิมิตดาวน์หมายถึงการลดลงของราคาใน
ปริมาณนั้น ในขณะที่ลิมิตอัพหมายถึงการเพิ่มขึ้นของราคาในปริมาณเดียวกัน
ยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้ ราคาที่สมดุลซึ่งเป็นผลจากแรงปฏิสัมพันธ์กันในตลาด
อย่างเป็นอิสระอยู่ต�่ำกว่าราคาที่เป็นจุดลิมิตดาวน์ ดังนั้นตลาดจึงล็อคราคาไว้ที่
ลิมติ ดาวน์และการเทรดจะหยุดลงทัง้ หมด เหตุผลเพราะมันจะมีผขู้ ายเป็นจ�ำนวน
มากแต่ไม่มีผู้ใดต้องการจะซื้อเลยที่ราคาลิมิตดาวน์)
คุณได้ดูอยู่หรือเปล่าตอนที่ตลาดล่มลงมา
ใช่ ผมอยู่ที่ส�ำนักงานโบรกเกอร์ ก�ำลังดูกระดานราคาอยู่ในตอนที่มัน
ตกลงมา
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คุณได้คดิ ถึงการปิดสถานะหรือไม่ในระหว่างทีร่ าคามันก�ำลังร่วงลงมาก่อน
ที่จะมาล็อคที่ลิมิตดาวน์
ผมรูส้ กึ ว่าผมควรจะออกมา แต่ผมท�ำได้เพียงแค่จอ้ งมองมัน ผมรูส้ กึ เหมือน
เป็นอัมพาตอย่างสิ้นเชิง ผมหวังว่าตลาดจะกลับตัวขึ้นไปได้ ผมได้แต่มองแล้วก็
มองมัน จนในที่สุดหลังจากราคาลงมาถึงลิมิตดาวน์ผมก็ไม่สามารถออกมาได้
แล้ว ผมมีเวลาคืนนั้นทั้งคืนที่จะคิดถึงเรื่องนี้และผมก็ไม่มีทางเลือก ผมไม่มีเงิน
เหลืออีกแล้วและจ�ำเป็นต้องออกมา เช้าวันต่อมาผมปิดสถานะทั้งหมดของผม
ทันทีที่เปิดตลาด
ตลาดตกลงไปอย่างรุนแรงอีกหรือไม่ในตอนเปิดตลาด
ไม่รุนแรง แค่ประมาณ 2 เซ็นต์
คุณขาดทุนไปเท่าไรจากการเทรดนี้ในตอนที่คุณปิดสัญญา
ผมเสียเงินของผมเองทั้งหมด 30,000 ดอลลาร์ บวกกับอีก 12,000 จาก
20,000 ดอลลาร์ ทีแ่ ม่ของผมให้ยมื มา มันเป็นบทเรียนของผมส�ำหรับการเดิมพัน
ด้วยเงินหมดทั้งหน้าตัก

ในขณะที่คุณท�ำได้แค่นั่งท�ำงานวิเคราะห์
ถูกต้อง เพราะนักวิเคราะห์ถกู ห้ามท�ำการเทรดโดยเด็ดขาด แต่ผมตัดสินใจ
ว่าผมจะไม่ยอมให้มนั มาหยุดผมได้ ผมยืมเงินจากแม่อกี ครัง้ จากพีช่ าย และจาก
แฟนของผม แล้วไปเปิดบัญชีเทรดทีอ่ กี บริษทั หนึง่ ผมวางระบบรหัสทีซ่ บั ซ้อนกับ
โบรกเกอร์ของผมเพื่อกันไม่ให้คนในส�ำนักงานของผมรู้ว่าผมก�ำลังแหกกฎอยู่
ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมพูดว่า “แดดหายไปแล้ว” มันจะหมายถึงอย่างหนึง่ ในขณะ
ที่ถ้าผมพูดว่า “สภาพอากาศมีเมฆมาก” จะหมายถึงอีกอย่างหนึ่ง
ในขณะทีผ่ มก�ำลังพยายามเขียนบทวิจยั ตลาด ผมก็จะแอบมองผ่านกระจกกัน้
เพื่อมองดูราคาบนกระดานขนาดใหญ่ในส�ำนักงานหลัก ถ้าผมชนะผมจะต้อง
พยายามทีจ่ ะซ่อนความดีใจไว้ และถ้าผมแพ้ผมก็ตอ้ งมัน่ ใจว่ามันจะไม่แสดงออก
มาทางสีหน้าของผม ผมไม่คิดว่าจะมีใครเคยจับได้นะ แต่ผมอยู่ในภาวะ ลิงโลด
สลับซึมเศร้าตลอดช่วงระยะเวลานัน้ และผมก็รสู้ กึ ทรมานเพราะผมต้องการอิสระ
ที่จะท�ำการเทรดโดยไม่ต้องใช้เกมใบ้ค�ำที่ซับซ้อนแบบนี้

ไมเคิล มาร์คัส (Michael Marcus)

แล้วคุณท�ำอย่างไรต่อไป
ผมผิดหวังอย่างรุนแรงและตัดสินใจจะไปหางานท�ำ  เนื่องจากในตอนนั้น
เป็นช่วงเศรษฐกิจถดถอย ผมคิดว่าผมอาจจะไม่สามารถหางานในต�ำแหน่งดีๆ
ได้ ผมจึงพยายามหางานในต�ำแหน่งรองๆ ลงมา ผมพบว่าแม้ผมจะไปสัมภาษณ์
งานในต�ำแหน่งซึ่งผมมีคุณสมบัติผ่านอย่างเหลือเฟือแต่ผมก็ไม่เคยได้รับงาน
สุดท้ายผมก็ตระหนักว่าการที่ผมไม่สามารถหางานเหล่านั้นได้เพราะจริงๆ แล้ว
ผมไม่ได้ต้องการมัน
หนึ่งในต�ำแหน่งงานที่ดีที่สุดที่เปิดรับสมัครในตอนนั้นคือต�ำแหน่งนัก
วิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ที่บริษัทหลักทรัพย์เรย์โนลด์ ผมค้นพบว่ามันง่ายกว่าที่
จะได้งานในต�ำแหน่งที่ดีขึ้น เพราะพวกเขารับรู้ได้ว่าผมต้องการมันอย่างแท้จริง
ผมเรียนรู้ว่าถ้าคุณตั้งเป้าไปยังสิ่งที่คุณต้องการ คุณจะมีโอกาสดีกว่ามากที่จะ
ได้รับมันเพราะคุณให้ความใส่ใจมันมากกว่า
อย่างไรก็ตามมันมีกระจกกัน้ ระหว่างส�ำนักงานของผมและส�ำนักงานหลัก
ทีพ่ วกโบรกเกอร์นงั่ กัน ผมยังมีความหลงใหลในการเทรดและมันน่าเจ็บปวดทีไ่ ด้
แต่มองพวกเขาท�ำการเทรดและโห่ร้องฉลองกัน
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คุณได้ก�ำไรหรือขาดทุนในช่วงระยะเวลานั้น
ขาดทุน ผมเข้าสูว่ ฏั จักรเดิมๆ ของการขอยืมเงินแล้วก็เสียมันไปอย่างต่อเนือ่ ง
คุณรู้หรือไม่ว่าคุณท�ำอะไรที่ผิดพลาดไปในตอนนั้น
เป็นค�ำถามที่ดี โดยพื้นฐานแล้วผมยังไม่เข้าใจหลักการจริงๆ ของการ
เทรด ผมท�ำทุกๆ อย่างผิดพลาดไปหมด จนเมือ่ เดือนตุลาคม 1971 ในขณะทีผ่ ม
อยู่ที่ส�ำนักงานของโบรกเกอร์ของผม ผมได้พบกับหนึ่งในคนที่มีส่วนอย่างยิ่งใน
ความส�ำเร็จของผม
เขาคือใคร
เอ็ด ซีโคตา เขาคืออัจฉริยะและเทรดเดอร์ผยู้ งิ่ ใหญ่ซงึ่ ประสบความส�ำเร็จ
อย่างมากเป็นปรากฎการณ์ เมือ่ ผมพบเอ็ดเป็นครัง้ แรก เขาเพิง่ จบจาก MIT และ
ได้พฒ
ั นาหนึง่ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์อนั แรกๆ ขึน้ มาเพือ่ ใช้สำ� หรับการเทรดและ
ทดสอบระบบทางเทคนิค ผมไม่รู้ว่าเอ็ดสามารถสะสมความรู้เกี่ยวกับการเทรด
อย่างมากมายขนาดนั้นได้อย่างไรทั้งๆ ที่อายุยังน้อยมาก
เอ็ด บอกผมว่า “ผมคิดว่าคุณควรมาท�ำงานที่นี่นะ เราก�ำลังจะเริ่มกลุ่ม
งานวิจัยและคุณสามารถเทรดบัญชีของคุณเองได้ด้วย” มันฟังดูยอดเยี่ยมมาก
ปัญหาเดียวก็คือหัวหน้าแผนกวิจัยของบริษัทปฏิเสธที่จะจ้างผม
เพราะอะไรหรือ
ผมก็จินตนาการไม่ออกว่าเพราะอะไร ในเมื่อผมเขียนงานได้ดีและมี
ประสบการณ์ จนเมื่อผมได้ถามเขาถึงเหตุผล เขาบอกผมว่า “ผมจ้างคุณไม่ได้
เพราะคุณรูม้ ากเกินไปอยูแ่ ล้ว ผมต้องการจะฝึกเด็กใหม่ขนึ้ มา” ผมพูดไปว่า “ผม
จะท�ำอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ” ในที่สุดผมก็โน้มน้าวให้เขาจ้างผมจนได้
มันยอดมากจริงๆ เพราะผมมีเอ็ดให้คอยเรียนรู้ และเขาก็เป็นเทรดเดอร์
ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างสูง โดยพื้นฐานแล้วเขาเป็นพวกใช้วิธีเทรดแบบตาม
แนวโน้มซึ่งใช้ประโยชน์จากหลักการของการเทรดแบบดั้งเดิม เขาสอนวิธีการใน
การตัดขาดทุนและความส�ำคัญของการอยู่ในการเทรดที่ได้ก�ำไร
เอ็ดเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม ยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งเขาชอร์ทโลหะเงิน
ไว้และตลาดก็ค่อยๆ ลงไปทีละน้อย ครึ่งเพนนีต่อวันบ้างหนึ่งเพนนีต่อวันบ้าง
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คนอื่นๆ ทุกคนคิดว่ามันน่าจะเป็นภาวะกระทิงและพากันพูดถึงเหตุผลว่าท�ำไม
ราคามันถึงควรจะขึ้นเพราะตอนนั้นราคาโลหะเงินมันถูกมาก แต่เอ็ดก็ยังคงถือ
สถานะชอร์ท เอ็ดพูดว่า “แนวโน้มเป็นขาลงและผมก็จะถือชอร์ทไปจนกว่าแนว
โน้มจะเปลี่ยนแปลง” ผมเรียนรู้เรื่องความอดทนมาจากเขาด้วยวิธีที่เขาอยู่กับ
แนวโน้มในลักษณะนี้
ด้วยตัวอย่างจากเอ็ดท�ำให้คุณเปลี่ยนเป็นเทรดเดอร์ที่ดีหรือไม่
ไม่ใช่ในระยะแรก ผมยังคงขาดทุนอย่างต่อเนือ่ งแม้เอ็ดจะอยูท่ นี่ นั่ ด้วยก็ตาม
คุณจ�ำได้หรือเปล่าว่าคุณยังคงท�ำสิ่งใดที่ผิดพลาดอยู่ในตอนนั้น
ผมคิดว่าผมไม่มีความอดทนเพียงพอที่จะรอให้เกิดสถานการณ์ที่ชัดเจน
ขึ้นเสียก่อน
คุณเคยคิดทีจ่ ะแค่ทำ� ตามเอ็ดบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเขาประสบความส�ำเร็จ
มาแล้วอย่างมากมาย
ไม่นะ ผมไม่สามารถท�ำใจให้ท�ำแบบนั้นได้
คุณเคยคิดที่จะเลิกการเทรดไปเลยหรือไม่
มีบางครั้งเหมือนกันที่ผมคิดว่าผมควรจะหยุดการเทรดไปเพราะมันเจ็บ
ปวดมากที่ต้องขาดทุนอยู่ตลอด ในหนัง “Fiddler on the roof” มันมีฉากหนึ่ง
ที่นักแสดงน�ำมองขึ้นฟ้าและพูดกับพระเจ้า ผมจึงมองขึ้นฟ้าและพูดว่า “นี่ผมโง่
ขนาดนั้นจริงๆ หรือ” และผมรู้สึกเหมือนได้ยินค�ำตอบอย่างชัดเจนพูดว่า “ไม่นะ
นายไม่ใช่คนโง่ นายแค่ต้องท�ำมันต่อไป” ผมจึงท�ำแบบนั้น
ในช่วงนัน้ ผมได้ผกู มิตรกับโบรกเกอร์กงึ่ ๆ เกษียณคนหนึง่ ซึง่ ใจดี รอบรู้ และ
ประสบความส�ำเร็จอย่างมาก เขาชือ่ เอมอส โฮสเทตเตอร์ (Amos Hostetter) เขา
ชอบงานเขียนของผมและเราได้พดู คุยกัน เอมอสได้เน้นย�ำ้ ในหลายสิง่ ทีเ่ อ็ดเคยได้
สอนผมไว้ ผมได้หลักการแบบเดียวกันจากคนสองคน
คุณได้ท�ำการแนะน�ำการซื้อขายให้บริษัทใช่หรือไม่ในตอนนั้น
ใช่
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และค�ำแนะน�ำพวกนั้นให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไรบ้าง
มันออกมาดีกว่าเพราะผมใช้ความอดทนมากกว่า อย่างไรก็ดี ผมก็แทบจะ
ไม่มเี งินเหลือเลย และไม่เหลือใครจะให้ยมื เพิม่ ได้อกี แล้ว แต่ผมก็ยงั มีความมัน่ ใจ
อย่างดื้อดึงว่าผมจะสามารถกลับมาในเส้นทางที่ถูกต้องได้อีกครั้ง ผมหาเงินได้
เพียง 12,500 ดอลลาร์ต่อปีแต่ก็ยังสามารถเก็บได้ประมาณ 700 ดอลลาร์ และ
เนื่องจากนั่นมันไม่พอแม้แต่เพื่อจะเปิดบัญชี ผมจึงใช้วิธีเปิดบัญชีร่วมกับเพื่อน
ที่ลงเงินมาอีก 700 ดอลลาร์เช่นเดียวกัน
คุณเป็นคนควบคุมการเทรดทั้งหมดในบัญชีร่วมนี้หรือเปล่า
ใช่แล้ว เพือ่ นผมไม่รอู้ ะไรเลยเกีย่ วกับตลาด ตอนนัน้ เป็นช่วงเดือนกรกฎาคม
1972 และในเวลานัน้ เราอยูภ่ ายใต้กฎการควบคุมราคาสินค้า ตลาดฟิวเจอร์กถ็ กู
คาดว่าอยู่ภายใต้การควบคุมราคานี้ด้วย
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มันคือนโยบายแช่แข็งราคาของนิกสันใช่หรือเปล่า
ใช่ และเท่าทีผ่ มจ�ำได้ ราคาไม้อดั ในทางทฤษฎีควรจะถูกแช่แข็งไว้ไม่เกิน
110 ดอลลาร์ต่อ 1,000 ตารางฟุต ไม้อัดเป็นหนึ่งในตลาดที่ผมท�ำวิจัยให้บริษัท
ตอนนัน้ ราคามันไต่ขนึ้ ไปใกล้ๆ 110 ดอลลาร์ และผมได้เขียนจดหมายคาดการณ์
ภาวะหมีโดยระบุไปว่า แม้ว่าภาวะอุปทานจะค่อนข้างจ�ำกัดแต่เนื่องจากราคา
ไม้อัดไม่สามารถขึ้นไปเกิน 110 ดอลลาร์ได้ ดังนั้นมันจึงไม่มีอะไรจะเสียถ้าจะ
ชอร์ทที่ 110 ดอลลาร์
รัฐบาลสามารถควบคุมราคาไม่ให้เกินกว่าราคาทีก่ ำ� หนดไว้ได้อย่างไร อะไร
เป็นตัวป้องกันกลไกอุปสงค์อุปทานซึ่งจะท�ำให้ราคาสูงขึ้นไปได้
มันจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายถ้าตั้งราคาขายไว้สูงกว่านั้น
คุณหมายความว่าผู้ผลิตไม่สามารถคิดราคาสินค้ามากกว่านั้นได้
ใช่แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาถูกกดให้ต�่ำลงแบบปลอมๆ และหลักการทาง
เศรษฐศาสตร์บอกไว้วา่ ราคาทีต่ ำ�่ แบบปลอมๆ นีจ้ ะท�ำให้เกิดการขาดแคลนสินค้า
ขึ้น ดังนั้นไม้อัดจะเกิดการขาดแคลนขึ้นถ้าหากว่าตลาดฟิวเจอร์ก็อยู่ภายใต้กฎ
การควบคุมราคานีด้ ว้ ย อย่างไรก็ตาม ไม่มใี ครแน่ใจนัก มันยังเทาๆ อยู่ จนวันหนึง่

ตลาดไม้อัดเป็นเพียงตลาดเดียวหรือไม่ที่ราคาขึ้นเกินราคาควบคุมไป
ใช่ แต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมคิดว่าวันนั้นตลาดปิดที่เหนือราคา 110
ดอลลาร์ไปเพียงเล็กน้อย ในวันต่อมามันเปิดที่ราคาประมาณ 110.80 ดอลลาร์
ผมใช้หลักการเหตุผลในแบบนี้คือ ถ้าพวกเขายอมให้มีการเทรดที่ราคามากกว่า
110 ดอลลาร์ได้ในวันนี้ พวกเขาก็น่าจะยอมให้มันเทรดได้ในทุกราคา ดังนั้นผม
จึงซื้อไป 1 สัญญา สุดท้ายแล้วราคาไม้อัดขึ้นไปสูงถึง 200 ดอลลาร์ หลังจากที่
ผมได้ซอื้ 1 สัญญาแรกนัน้ แล้วราคามันสูงขึน้ ไป ต่อจากนัน้ มันก็เป็นเรือ่ งของการ
ซื้อตามแบบพีระมิดและการคงถือสถานะที่ได้ก�ำไรเอาไว้
มันเป็นการเทรดชนะครั้งใหญ่ครั้งแรกหลังจากที่คุณหมดตัวจากตลาด
ข้าวโพดใช่หรือไม่
ใช่แล้ว
ในตลาดเงินสดราคาไม้อัดยังคงอยู่ที่ 110 ดอลลาร์หรือเปล่า
ตลาดฟิวเจอร์ท�ำหน้าที่เป็นแหล่งสุดท้ายส�ำหรับผู้ซื้อที่ไม่สามารถหาซื้อ
สินค้าจากที่อื่นได้
โดยทัว่ ไปแล้วคือมันได้สร้างตลาดแบบ 2 อัตราแลกเปลีย่ น เกิดเป็นรูปแบบ
หนึ่งของตลาดมืดที่ถูกกฎหมายขึ้นมาอย่างนั้นหรือ
ใช่ ผู้คนที่ไม่สามารถหาซื้อสินค้าได้เพราะไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า
อย่างยาวนานกับผูผ้ ลิตจะสามารถหาซือ้ ไม้อดั ในราคาทีส่ งู ขึน้ ได้ในตลาดฟิวเจอร์
ผูผ้ ลิตรูส้ กึ หงุดหงิดมากกับความคิดทีว่ า่ พวกเขาต้องขายสินค้าทีร่ าคาเพดานตาม
กฎหมายเท่านั้น

ไมเคิล มาร์คัส (Michael Marcus)

ในขณะที่ผมก�ำลังมองดูกระดานราคาอยู่นั้น ราคาไม้อัดขึ้นมาชน 110 ดอลลาร์
จากนั้นก็เป็น 110.10 และ 110.20 หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาฟิวเจอร์เทรด
กันอยู่ที่ 20 เซ็นต์เหนือราคาควบคุมตามกฎหมาย ผมจึงเริ่มโทรศัพท์เพื่อถามว่า
เกิดอะไรขึ้น แต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครรู้
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ท�ำไมพวกผูผ้ ลิตถึงไม่เพียงแค่ขายสัญญาฟิวเจอร์และส่งมอบสินค้าจริงไป
เมื่อครบสัญญาแทนที่จะไปขายมันในตลาดเงินสดที่ราคาควบคุม
คนทีฉ่ ลาดจะเรียนรูท้ จี่ ะท�ำแบบนัน้ แต่ชว่ งเวลานัน้ มันเป็นช่วงเริม่ ต้นของ
การเทรดฟิวเจอร์ของไม้อัดและผู้ผลิตส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีความรู้ละเอียดมากนัก
ผู้ผลิตบางคนไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องถูกกฎหมายหรือไม่ที่จะท�ำแบบนั้น และถึง
แม้พวกเขาจะคิดว่ามันถูกกฎหมายแต่ทนายของพวกเขาก็อาจจะบอกว่า “ถึงแม้
ผู้คนจะซื้อไม้อัดที่ราคาใดก็ได้ในตลาดฟิวเจอร์แต่มันคงจะดีกว่าที่เราจะไม่เสี่ยง
ขายและส่งมอบสินค้าจริงในราคาที่มากกว่าราคาควบคุม” มันมีค�ำถามเกิดขึ้น
มากมายในตอนนั้น
รัฐบาลได้พยายามเข้ามาแทรกแซงในตลาดฟิวเจอร์หรือไม่
อืม ก็ไม่เชิงนะ แต่เดีย๋ วผมจะกลับมาพูดถึงเรือ่ งนีอ้ กี ครัง้ ในช่วงเวลา 2-3
เดือน เงิน 700 ดอลลาร์ได้เพิ่มขึ้นเป็น 12,000 ดอลลาร์จากการเทรดไม้อัด
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นั่นเป็นเพียงการเทรดเดียวที่คุณมีในตอนนั้นเลยหรือ
ใช่ และจากนั้นผมเกิดก็มีความคิดที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาว่าสถานการณ์
ขาดแคลนสินค้าในแบบเดียวกันนั้นก�ำลังจะเกิดขึ้นในตลาดไม้กระดาน ผมจึง
วางเดิมพันทุกอย่างลงไปเหมือนในครั้งที่ผมเคยท�ำในการเทรดข้าวโพดและ
ข้าวสาลีโดยคาดหวังว่าราคาไม้กระดานจะสูงขึน้ ไปทะลุราคาควบคุมได้เช่นเดียวกัน
ราคาไม้กระดานเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนั้น
มันแทบไม่ขยับเลย มันได้แต่นิ่งมองการขึ้นของไม้อัดจาก 110 ดอลลาร์
ไปเป็น 200 ดอลลาร์ และเนือ่ งจากสินค้าทัง้ สองเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้เหมือนกัน
และไม้กระดานก็อยูใ่ นภาวะขาดแคลนด้วยเช่นกัน ผมจึงคิดว่าราคาไม้กระดานน่า
จะสูงขึ้นไปได้ และมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้น แต่ทว่าหลังจากที่ผมซื้อไม้กระดาน
ไปที่ราคาราวๆ 130 ดอลลาร์ รัฐบาลก็ดูเหมือนเพิ่งจะตื่นขึ้นมาพบว่าเกิดอะไร
ขึ้นกับตลาดไม้อัดและตัดสินใจว่าจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันนั้น
ขึ้นกับตลาดไม้กระดาน
ในวันถัดจากวันที่ผมเปิดลองไป เจ้าหน้าที่รัฐบาลได้ออกมาประกาศ
ว่าพวกเขาจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดกับนักเก็งก�ำไรคนใดก็ตามที่พยายามจะ

ไมเคิล มาร์คัส (Michael Marcus)

ปัน่ ราคาไม้กระดานขึน้ ไปเหมือนกับทีเ่ คยได้ทำ� กับไม้อดั ตลาดไม้กระดานล่มแทบ
จะในทันทีทมี่ กี ารประกาศนีอ้ อกมา ผมต้องกลับไปอยูใ่ นสถานะเดิมคือใกล้เคียง
กับการหมดตัวอีกครั้งหนึ่ง มันเป็นช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่พวกเขาประกาศ
มาตรการนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ตลาดทรงตัวอยูใ่ นระดับทีเ่ หนือกว่าจุดทีผ่ มจะถูกก�ำจัด
ออกไปเพียงเล็กน้อย ผมมีเงินเหลือแค่เพียงพอจะให้ถือสถานะต่อไปได้เท่านั้น
ราคาตลาดอยู่ที่ 130 ดอลลาร์ในตอนที่คุณซื้อ ราคามันตกลงมาเหลือ
เท่าไรในตอนนี้
ประมาณ 117 ดอลลาร์
ดังนัน้ ถึงแม้วา่ การลดลงของราคาครัง้ นีจ้ ะน้อยมากเมือ่ เทียบกับการเพิม่ ขึน้
ของราคาไม้อดั แต่มนั กลับท�ำให้คณ
ุ ขาดทุนไปเป็นจ�ำนวนเงินทีม่ ากพอๆ
กับทีไ่ ด้มาเพราะว่าคุณมีสถานะทีใ่ หญ่กว่ามากในการเทรดไม้กระดานเมือ่
เทียบกับที่คุณเคยมีตอนเทรดไม้อัด
ถูกต้อง ในระหว่าง 2 สัปดาห์นนั้ ผมยืนอยูบ่ นขอบเหวของการหมดตัวอยู่
ตลอด มันเป็น 2 สัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของผม ผมไปส�ำนักงานในแต่ละ
วันด้วยความรู้สึกเกือบๆ จะยอมแพ้อยู่แล้ว
ยอมแพ้เพื่อหยุดความรู้สึกเจ็บปวดหรือเพื่อที่อย่างน้อยคุณจะได้มีอะไร
เหลืออยู่บ้าง
ทั้งคู่เลย ผมกลัดกลุ้มอย่างมากจนมือผมสั่นตลอดเวลา
คุณเข้าใกล้การหมดตัวอีกครั้งแค่ไหนกัน
เงิน 12,000 ดอลลาร์ของผมได้ลดลงไปเหลือน้อยกว่า 4,000 ดอลลาร์
คุณได้บอกตัวเองหรือเปล่าว่า “ไม่อยากเชือ่ เลยว่าฉันจะท�ำแบบนีอ้ กี แล้ว”
ใช่ และผมไม่เคยท�ำแบบนัน้ อีกเลย นัน่ เป็นครัง้ สุดท้ายทีผ่ มจะวางเดิมพัน
ด้วยทุกอย่างที่มีในการเทรดครั้งเดียว
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ท้ายที่สุดแล้วเกิดอะไรขึ้น
ผมจัดการถือสถานะเอาไว้ได้และในทีส่ ดุ ตลาดก็กลับตัวขึน้ ไป มันมีภาวะ
ขาดแคลนสินค้าและดูเหมือนรัฐบาลก็ไม่ได้ตงั้ ใจอย่างจริงจังทีจ่ ะแทรกแซงตลาด
ฟิวเจอร์
มันเป็นเพราะวิสัยทัศน์หรือความกล้าหาญที่มอบพลังใจให้คุณยังคงถือ
สถานะนั้นเอาไว้ได้
หลักๆ แล้วมันน่าจะเป็นเพราะความสิ้นหวังมากกว่านะ ถึงแม้ว่ามันอาจ
จะมีเส้นแนวรับในชาร์ทที่ตลาดดูเหมือนจะไม่สามารถทะลุลงไปได้ก็ตาม ดังนั้น
ผมก็เลยถือสถานะต่อ เมื่อถึงสิ้นปีเงิน 700 ดอลลาร์ที่ผมท�ำให้เพิ่มเป็น 12,000
ดอลลาร์แล้วกลับลดลงเหลือน้อยกว่า 4,000 ดอลลาร์นั้น ตอนนี้มูลค่ามันเพิ่ม
เป็น 24,000 ดอลลาร์ หลังจากประสบการณ์อันน่าหวาดกลัวครั้งนั้นผมไม่เคย
เทรดเกินตัวอีกเลย
ปีถัดมาคือปี 1973 รัฐบาลได้ยกเลิกนโยบายควบคุมราคาสินค้าเพราะ
การควบคุมราคาได้ท�ำให้เกิดการขาดแคลนอย่างปลอมๆ ของสินค้าขึ้นอย่าง
มากมาย เมื่อการควบคุมถูกยกเลิกมันก็เกิดการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างรุนแรงใน
สินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด ราคาของสินค้าเกือบทุกอย่างพุง่ สูงขึน้ ในหลายๆ ตลาด
ราคาขึ้นไปเป็น 2 เท่าและผมก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบของ
อัตราทวีทสี่ งู เนือ่ งจากค่ามาร์จนิ ทีต่ ำ�่ ในตลาดฟิวเจอร์ได้ บทเรียนทีผ่ มได้เรียนรูจ้ าก
ซีโคตาเกี่ยวกับการอยู่ในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจนนั้นได้แสดงผลลัพธ์ออกมาให้
เห็น ในปี 1973 บัญชีของผมเพิม่ ขึน้ จาก 24,000 ดอลลาร์ไปเป็น 64,000 ดอลลาร์
ในช่วงเวลานั้นเราได้พบเจอกับอะไรที่เป็นเรื่องใหม่อย่างแท้จริง ผมยัง
จ�ำตลาดในตอนนัน้ ได้ จากประวัตเิ ดิมก่อนหน้านัน้ การขึน้ ของราคาเพียง
10% ก็ถอื ว่าเป็นการขึน้ ทีส่ งู มากๆ แล้ว อะไรทีท่ ำ� ให้คณ
ุ เชือ่ ว่าราคามันจะ
สามารถสูงขึ้นไปได้มากกว่านั้นอีกมาก
ในตอนนัน้ ผมมีความเชือ่ ทางการเมืองแบบเอียงขวาและนัน่ ท�ำให้เป็นคน
ที่ออกจะตื่นตูมกับภาวะเงินเฟ้อ ทฤษฎีที่ว่ารัฐบาลชั่วร้ายก�ำลังพยายามท�ำให้
มูลค่าของเงินลดลงอย่างต่อเนื่องนั้นท�ำให้เกิดทัศนคติที่สมบูรณ์แบบส�ำหรับ
การเทรดในตลาดที่มีภาวะฟองสบู่ในช่วงกลางยุค 1970

การเทรดของคุณอยู่ในฝั่งลองอย่างเคร่งครัดอย่างนั้นหรือ
ใช่ ราคาสินค้าทุกอย่างสูงขึ้น และแม้ว่าผมจะท�ำได้ค่อนข้างดีแต่ผม
ก็ได้ท�ำความผิดพลาดที่แย่มากไปครั้งหนึ่ง ในระหว่างที่ถั่วเหลืองอยู่ในภาวะ
กระทิงแบบรุนแรง คือจากราคา 3.25 เพิม่ ไปเป็นเกือบ 12 ดอลลาร์นนั้ ผมหุนหัน
พลันแล่นไปขายท�ำก�ำไรและปิดสถานะออกมาจากทุกอย่าง ผมพยายามท�ำ
อะไรตามความนึกฝันของตัวเองแทนที่จะอยู่กับแนวโน้ม เอ็ด ซีโคตา จะไม่มีวัน
ปิดสถานะออกมาจากทุกๆ อย่างถ้าแนวโน้มยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นเอ็ดยัง
ถือสถานะอยู่แต่ผมออกมาแล้ว และผมก็ต้องเฝ้ามองอย่างทรมานเมื่อเห็นราคา
ถั่วเหลืองขึ้นไปลิมิตอัพติดต่อกันถึง 12 วัน ผมเป็นคนที่ชอบการแข่งขันมากและ
ทุกๆ วันผมต้องไปส�ำนักงานโดยรูว้ า่ เขามีสถานะอยูแ่ ต่ผมไม่ ผมแทบไม่อยากออก
ไปท�ำงานเลยเพราะผมรูว้ า่ ราคาถัว่ เหลืองจะต้องขึน้ ไปชนลิมติ อัพอีกและผมก็จะ
ไม่สามารถเข้าไปเปิดสถานะได้
ประสบการณ์ที่ไม่ได้อยู่ในตลาดขาขึ้นแบบนี้น่าเจ็บปวดมากกว่าการเสีย
เงินไปจริงๆ หรือเปล่า
ใช่ มากกว่ามากเลย มันเจ็บปวดมากจนในวันหนึง่ ผมรูส้ กึ ว่าผมทนมันต่อไป
ไม่ได้อกี แล้วจึงพยายามใช้ยากล่อมประสาทเพือ่ ลดความทุกข์ใจ และเมือ่ มันไม่ได้
ผลก็มคี นบอกผมว่า “ท�ำไมคุณไม่ลองใช้อะไรทีแ่ รงขึน้ หล่ะ อย่างเช่นยาธอร์ราซีน”
ผมจ�ำได้ว่าผมกินยาธอร์ราซีนนี้ที่บ้านจากนั้นก็จะไปขึ้นรถไฟใต้ดินไป
ท�ำงาน ในตอนทีผ่ มก�ำลังจะขึน้ รถไฟและประตูกำ� ลังจะปิดผมก็ลม้ ลงไป ในตอน
แรกผมยังไม่คดิ ว่ามันเกีย่ วกับยาธอร์ราซีน อย่างไรก็ตาม ผมตัดสินใจเดินกลับบ้าน
แล้วก็ลม้ ลงอีกครัง้ ทีห่ น้าทางเข้าประตู มันแรงขนาดนัน้ เลยหล่ะ มันท�ำให้ผมน็อค
ไปเลยและไปท�ำงานไม่ได้ในวันนัน้ นัน่ นับเป็นช่วงตกต�ำ่ ในอาชีพการเทรดของผม
คุณได้โยนผ้ายอมแพ้แล้วกลับเข้าไปในตลาดถั่วเหลืองอีกครั้งหรือเปล่า
ไม่ ผมกลัวว่าจะขาดทุน

ไมเคิล มาร์คัส (Michael Marcus)

มันเป็นทฤษฎีที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้อง
ใช่ ตลาดอยู่ในช่วงที่ดีมากส�ำหรับการเทรด แม้ว่าผมจะสร้างความ
ผิดพลาดหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ยังคงท�ำได้ดีอยู่
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ถึงแม้จะมีความผิดพลาดอันนัน้ แต่กอ่ นหน้านีค้ ณ
ุ ได้บอกไว้วา่ คุณสามารถ
เพิ่มเงินในบัญชีไปเป็น 64,000 ดอลลาร์ได้เมื่อถึงสิ้นปี เกิดอะไรขึ้นต่อ
จากนั้น
ในระหว่างช่วงเวลานั้นผมต้องไปที่ตลาดแลกเปลี่ยนฝ้ายเป็นครั้งคราว
ผมรูส้ กึ ถึงอะดรีนาลีนพลุง่ พล่านไปทัว่ ร่างกายเมือ่ ได้ยนิ เทรดเดอร์ตะโกนกรีดร้อง
มันดูคล้ายกับเป็นสถานทีท่ นี่ า่ ตืน่ เต้นทีส่ ดุ ในโลก แต่ผมได้รวู้ า่ ผมต้องมีเงินมูลค่า
100,000 ดอลลาร์ถงึ จะสามารถเข้าไปเทรดได้ และเนือ่ งจากผมไม่มที รัพย์สนิ อะไร
เลยนอกจากบัญชีเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ผมจึงไม่ผ่านคุณสมบัติ
ผมยังคงท�ำเงินในตลาดได้อย่างต่อเนือ่ งและหลังจากผ่านไปหลายเดือนผม
ก็ผา่ นหลัก 100,000 ดอลลาร์ไปได้ ในช่วงเวลาเดียวกันนัน้ เอ็ด ซีโคตา แนะน�ำให้
ผมเปิดลองในกาแฟผมจึงท�ำอย่างนัน้ แต่ได้วางจุดตัดขาดทุนไว้ใกล้ๆ เผือ่ ในกรณี
ที่ตลาดตกลงมา จากนั้นตลาดก็ตกลงมาและผมต้องถูกตัดขาดทุนออกไปอย่าง
รวดเร็ว อย่างไรก็ตามเอ็ดซึ่งเป็นคนที่ใช้ระบบตามแนวโน้มไม่ได้วางจุดตัดขาด
ทุนเอาไว้และลงเอยด้วยการติดอยูใ่ นตลาดทีเ่ กิดลิมติ ดาวน์อยูห่ ลายวันติดต่อกัน
ในแต่ละวันซีโคตาต้องติดอยู่ในสถานะที่ขาดทุนในขณะที่ผมออกจาก
ตลาดไปแล้ว ซึ่งมันเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับสถานการณ์ตอนเทรดถั่วเหลืองเมื่อ
ครัง้ ทีเ่ ขาอยูใ่ นการเทรดทีช่ นะแต่ผมไม่อย่างแท้จริง ผมอดไม่ได้ทจี่ ะรูส้ กึ พึงพอใจ
ผมจึงถามตัวเองว่า “ทีน่ มี่ นั เป็นยังไงกัน ความสุขอย่างมากของคนคนหนึง่ เกิดขึน้
ในเวลาที่คนอื่นบางคนก�ำลังโดนเล่นงานหนักอยู่” นั่นเป็นจุดที่ผมได้ตระหนักว่า
สิ่งที่ผมก�ำลังท�ำอยู่นั้นมันเป็นการแข่งขันมากจนเกินไปแล้ว และผมจึงตัดสินใจ
ที่จะมาเป็นฟลอร์เทรดเดอร์ที่ตลาดแลกเปลี่ยนฝ้ายแห่งนิวยอร์ก
ดูเหมือนที่ฟลอร์มันน่าจะยิ่งมีการแข่งขันมากกว่าอีกนะ
อาจดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้น แต่มันกลับไม่ใช่
คุณมีความรูส้ กึ กังวลหรือไม่ทจี่ ะมาเป็นฟลอร์เทรดเดอร์จากความจริงทีว่ า่
มันจะลดโอกาสในการท�ำก�ำไรของคุณลงมาเหลือเพียงในตลาดเดียวเท่านัน้
ผมกังวลเรื่องนั้นน้อยมากนะ แม้ว่าเมื่อปรากฎออกมาภายหลังผมควรที่
จะกังวลกับมันอย่างมากก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี ความคิดทีจ่ ะลงมาเทรดในสังเวียน
ก็น่าตื่นเต้นมากส�ำหรับผม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็คือ ในขณะที่ผมเก่งมากใน

คือคุณยังคงใช้วธิ กี ารปฏิบตั ติ อ่ ตลาดเหมือนเทรดเดอร์ทวั่ ไปถึงแม้วา่ คุณ
จะอยู่ที่ฟลอร์อย่างนั้นใช่หรือไม่
ใช่แล้ว แต่นั่นมันก็เป็นเพราะความขี้อายหรอกนะ
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การเลือกการเทรดแต่ผมก็แย่มากๆ ในเรือ่ งของการบริหารจัดการ ผมเป็นคนขีอ้ าย
และกระดากเกินไปที่จะตะโกนเสียงดังพอที่จะได้ยินในฟลอร์ ผมลงเอยด้วยการ
ส่งต่อค�ำสัง่ ของผมไปให้เพือ่ นทีเ่ ป็นฟลอร์เทรดเดอร์ดว้ ยกันจัดการต่อให้ มันเป็น
อย่างนี้อยู่ 2-3 เดือนกว่าที่ผมจะได้ตระหนักขึ้นมาถึงสิ่งที่ผมก�ำลังท�ำอยู่

ดังนัน้ ผมคาดว่าคงมีหลายต่อหลายวันทีค่ ณ
ุ ไม่ได้เทรดเลยแม้แต่ครัง้ เดียว
ถูกต้อง
มันมีข้อได้เปรียบอะไรบ้างในการอยู่ที่ฟลอร์
ถ้าเป็นส�ำหรับผมมันก็ไม่มี แต่ผมได้เรียนรูอ้ ย่างมากจากประสบการณ์นน้ั
และผมจะแนะน�ำมันให้ใครก็ตามทีอ่ ยากจะเป็นเทรดเดอร์ทดี่ ขี นึ้ ผมได้นำ� สิง่ ทีผ่ ม
เรียนรู้จากที่นั่นมาใช้ต่อจากนั้นอีกหลายปี
คุณได้เรียนรู้สิ่งใดมาบ้าง
คุณจะพัฒนาสัมผัสใต้ส�ำนึกของตลาดได้จากที่ฟลอร์ คุณจะเรียนรู้ที่จะ
วัดการเคลื่อนไหวของราคาจากความดังของเสียงในสนาม ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ
ตลาดก�ำลังวุ่นวายและมีการเคลื่ิอนไหวมากแล้วจากนั้นก็กลับเงียบลง นั่นมัก
จะเป็นสัญญาณทีบ่ อกว่าราคาไม่นา่ จะไปได้ไกลกว่านัน้ แล้ว และถ้าบางครัง้ เมือ่
เสียงในสนามดังอยู่ปานกลางแล้วทันใดนั้นก็กลับดังขึ้นอย่างมาก แทนที่นั่นจะ
เป็นสัญญาณว่าตลาดก�ำลังจะทะยานขึ้นไปอย่างที่คุณอาจจะคิด แต่จริงๆ แล้ว
มันกลับบ่งบอกว่าตลาดก�ำลังจะวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้าม
แต่คณ
ุ จะใช้ขอ้ มูลแบบนัน้ ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรในเมือ่ คุณออกจาก
ฟลอร์มาแล้ว คุณบอกว่าสิง่ ทีค่ ณ
ุ ได้เรียนรูจ้ ากฟลอร์นนั้ สามารถน�ำมาช่วย
คุณได้ในภายหลัง
ผมได้เรียนรูค้ วามส�ำคัญของชาร์ทอินทราเดย์อย่างเช่น ค่าสูงสุดย้อนหลัง
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ในแต่ละวัน ด้วยการใช้ชาร์ทอินทราเดย์ผมสามารถเปิดสถานะทีใ่ หญ่กว่าทีจ่ ริงๆ
แล้วผมควรจะท�ำได้มาก และถ้ามันไม่ได้ผลในทันทีผมก็จะปิดสถานะไปอย่าง
รวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น ในจุดที่ส�ำคัญในชาร์ทอินทราเดย์ผมอาจจะวางสัญญา
ได้ถึง 20 สัญญาแทนที่จะเป็นแค่ 3-5 สัญญาอย่างที่ผมควรจะท�ำตามปกติด้วย
การใช้จดุ ตัดขาดทุนทีใ่ กล้อย่างมาก ตลาดอาจจะวิง่ ไปในทันทีหรือถ้าไม่เป็นเช่น
นัน้ ผมก็จะต้องออกมา ในบางครัง้ ผมจะท�ำก�ำไรได้ 300-400 จุดหรือมากกว่าโดย
มีความเสีย่ งแค่ 10 จุด เหตุผลคือการทีผ่ มเคยอยูท่ ฟี่ ลอร์ทำ� ให้ผมคุน้ เคยกับการ
ตอบสนองของตลาดต่อจุดลักษณะนั้นในอินทราเดย์
การเทรดของผมในตอนนัน้ มันคล้ายๆ กับนักเล่นเซิรฟ์ นิดหน่อยนะ คือผม
พยายามทีจ่ ะจับจุดสูงสุดของคลืน่ ให้ได้ในเวลาทีถ่ กู ต้อง และถ้ามันไม่ได้ผลผมก็
แค่ออกมา ผมพยายามจะท�ำก�ำไรให้ได้หลายร้อยจุดโดยทีแ่ ทบจะไม่ตอ้ งเสีย่ งอะไร
เลย ต่อมาผมใช้เทคนิคแบบเล่นเซิรฟ์ นีใ้ นฐานะเทรดเดอร์นงั่ โต๊ะ ถึงแม้วา่ เทคนิค
แบบนี้จะได้ผลดีในตอนนั้นแต่ผมไม่คิดว่ามันจะได้ผลในตลาดทุกวันนี้หรอกนะ
เป็นเพราะตลาดทุกวันนี้มีความผันผวนมากกว่าอย่างนั้นหรือ
ใช่ ในตอนนั้นถ้าตลาดมาถึงจุดส�ำคัญในชาร์ทอินทราเดย์และทะลุออก
ไปมันจะพุง่ ไปต่อแบบไม่เหลียวหลังเลย ในทุกวันนีบ้ อ่ ยครัง้ ทีม่ นั มักจะกลับลงมา
แล้วอะไรคือค�ำตอบส�ำหรับปัญหานี้
ผมคิดว่าเคล็ดลับคือลดจ�ำนวนครั้งในการเทรดของคุณลง การเทรดที่ดี
ทีส่ ดุ คือการเทรดทีม่ อี งค์ประกอบครบทัง้ 3 อย่างคือ พืน้ ฐาน เทคนิค และจังหวะ
ตลาด อย่างแรก พืน้ ฐานจะบ่งบอกว่ามันมีความไม่สมดุลกันระหว่างอุปสงค์และ
อุปทานซึง่ อาจจะสามารถส่งผลให้เกิดการเคลือ่ นไหวของราคาอย่างชัดเจนขึน้ ได้
อย่างที่สอง ชาร์ทต้องแสดงว่าตลาดก�ำลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่พื้นฐานได้
ชี้น�ำไว้ อย่างที่สาม เมื่อมีข่าวออกมาตลาดควรจะตอบสนองในทิศทางที่ถูกต้อง
ทางจิตวิทยา ยกตัวอย่างเช่น ตลาดกระทิงควรที่จะไม่ใส่ใจกับข่าวร้ายและตอบ
สนองอย่างรุนแรงต่อข่าวดี ถ้าคุณจ�ำกัดการเทรดของคุณให้อยู่แค่ในการเทรดที่
มีลักษณะอย่างนี้คุณจะท�ำเงินได้ในทุกๆ ตลาดและในทุกๆ สถานการณ์
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คุณได้นำ� การเทรดในรูปแบบทีจ่ ำ� กัดลักษณะนีม้ าประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบ
ในการเทรดของคุณใช่หรือไม่
ไม่นะ เพราะโดยพืน้ ฐานแล้วผมชืน่ ชอบการเล่นเกมมากเกินไป ผมรูว้ า่ ควร
จะจ�ำกัดแค่ในการเทรดที่เหมาะสมเท่านั้น แต่การเทรดเป็นสิ่งที่ท�ำให้ผมได้รู้สึก
ปลดปล่อยและมันเป็นงานอดิเรกส�ำหรับผมด้วย มันช่วยทดแทนหลายๆ สิ่งใน
ชีวติ ของผม ผมให้ความสนุกจากการได้เทรดน�ำมาก่อนข้อบ่งชีข้ องผมเอง อย่างไร
ก็ตาม สิ่งที่ช่วยผมไว้ก็คือเมื่อการเทรดใดครบตามข้อบ่งชี้ผมจะเปิดสถานะด้วย
ขนาด 5-6 เท่าเมื่อเทียบกับที่ผมเปิดในการเทรดอื่นๆ
ก�ำไรที่คุณท�ำได้ทั้งหมดมาจากเพียงการเทรดที่ครบตามข้อบ่งชี้ดังกล่าว
ใช่หรือไม่
ใช่
ส่วนการเทรดอื่นๆ นั้นแค่เท่าๆ ทุน
การเทรดอื่นนั้นมักไม่ได้ไม่เสียและช่วยท�ำให้ผมสนุกได้
คุณได้จดบันทึกไว้หรือไม่วา่ การเทรดแต่ละแบบได้ผลอย่างไรเพือ่ ทีค่ ณ
ุ จะ
ได้รู้ว่าอะไรก�ำลังเกิดขึ้นอยู่
แค่ในใจเท่านัน้ จุดประสงค์ของผมในการเทรดแบบอืน่ คือขอแค่ให้เท่าทุน
ผมรูว้ า่ เงินจ�ำนวนมากจะได้มาจากการเทรดทีค่ รบตามข้อบ่งชี้ มันมีการเทรดแบบ
ที่ครบตามข้อก�ำหนดอยู่เสมอแต่ว่าอาจจะมีน้อยลง ดังนั้นคุณจ�ำเป็นจะต้องมี
ความอดทนอย่างสูง
ท�ำไมการเทรดลักษณะนี้ถึงได้มีน้อยลง หรือเป็นเพราะว่าตลาดมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น
ใช่ มันมีเทรดเดอร์มืออาชีพจ�ำนวนมากกว่าในช่วงแรกๆ ของผมมาก ใน
ตอนนั้นผมกุมความได้เปรียบจากการแค่เพียงได้รู้ในแง่มุมที่ เอ็ด ซีโคตา และ
เอมอส ฮอสเทตเตอร์ สอนผม ในตอนนี้ทุกๆ คนรู้หลักการเหล่านั้นกันหมดแล้ว
คุณมีห้องเทรดที่เต็มไปด้วยคนฉลาดๆ และคอมพิวเตอร์มากมาย
ในอดีต เมื่อคุณมองกระดานราคาและซื้อข้าวโพดเมื่อมันเคลื่อนไหว
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