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อย่างท่ีกูรูหลายๆ	ท่านได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า	“หัวใจของการเทรดสาย

เทคนิคไม่ใช่การรู้เครื่องมือการเทรด	เช่น	กราฟ	อินดิเคเตอร์ต่างๆ	จนครบ 

ทกุอย่างแล้วเอาไปใช้เท่านัน้	หากแต่เป็นการหารปูแบบการเทรดทีเ่หมาะสมกับ

ลกัษณะนสิยั	พฤตกิรรม	และวิธีของตนเองเสยีมากกว่า	รวมทัง้ต้องประยุกต์ไป

เป็นขั้นตอนของการตัดสินใจซื้อขายของแต่ละคนเอง

ส�าหรบั	“Pitbull: Lessons from Wall Street’s Champion Day Trader: 

ตามตดิชวีติโคตรแชมป์เดย์เทรด” เล่มนี	้เป็นการเล่าถึงช่วงชวีติทัง้หมดของ	

มาร์ตี้	ชวาทซ์	ผู้อ่านจะได้เห็นชัดถึงพัฒนาการของตัวเขา	ตั้งแต่เริ่มต้นจนไป

ถึงระดบัของสดุยอดแชมป์เดย์เทรดแห่งวอลสตรทีท่ีเขาเกือบทีจ่ะต้องเอาชวีติ 

เข้าแลก	รวมทั้งวิถีชีวิตเทรดเดอร์ในแบบของเขาเองที่ได้เลือกเดินในท้ายที่สุด	

ชีวิตของเทรดเดอร์จ�าเป็นจะต้องเจอท้ังการต่อสู้กับความเครียด	อารมณ์ของ

ตัวเอง	และความผันผวนของราคาท่ีมาจากปัจจัยภายนอก	จึงไม่ง่ายนักที่จะ

ประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งใหญ่ส�าหรับวงการนี้ในระยะยาว	

การท่ีหนงัสอืเล่มน้ีเป็นหนงัสอืขายดรีะดบัโลกน้ันไม่ใช่เพราะว่าเทคนคิ

การเทรดทีแ่พรวพราว	แต่เป็นเพราะมนัได้รวบรวมวธีิคดิส�าคัญทีเ่ทรดเดอร์จ�าเป็น

จะต้องมแีละเข้าใจ	เน้ือหาภายในเล่มจงึได้พูดถึงวธีิที	่มาร์ตี	้ชวาทซ์	บรหิารเงนิ

ของเขาเพียงส่วนหน่ึง	แต่อกีส่วนใหญ่ๆ	ยงัมเีรือ่งราวชวีติของเขาทีน่่าสนใจ	ไม่

ว่าจะเป็น	การตัง้เป้าหมายในการเทรดท่ีชดัเจน	การกล้าเปลีย่นแปลงชวิีตตวัเอง

ค�ำน�ำผู้แปล
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ไปสูท่างท่ีใช่	หรอืการเป็นผูน้�าครอบครวัท่ีน่าประทับใจ	เขาจงึเป็นเหมอืนแบบ

อย่างทีด่แีบบหนึง่ของเทรดเดอร์ในโลกสมยัใหม่	ซึง่เป็นโลกทีม่เีครือ่งมอืต่างๆ	

ทีเ่พียบพร้อมส�าหรบัการเทรด	เป็นเทรดเดอร์ท่ีบรหิารทัง้เรือ่งราวชวิีตครอบครวั

และการงานได้อย่างลงตัว	ให้คุณค่ากับมิตรภาพ	รวมทั้งคุณค่าของชีวิตตน	

เน้ือหาในหนงัสอืเล่มนีใ้ห้อะไรกับผูอ่้านมากกว่าเรือ่งการเทรดเพียงอย่าง

เดียว	ผมจึงเชื่อมั่นได้ว่าหนังสือเล่มน้ีจะช่วยเหลือให้ผู้อ่านทุกท่าน	สามารถ

วางเป้าหมายทัง้เรือ่งเป้าหมายชวิีตและการเทรด	รวมทัง้เป็นเรือ่งราวท่ีช่วยจดุ

ประกายปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองได้อย่างแน่นอน	

กิตติธัช	ปิยะเกรียงไกร
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“ผมต้องการมนัในราคาสามดอลลาร์จ�านวนสบิออปชัน่	ผมต้องการมนัในราคา

สามดอลลาร์จ�านวนสิบออปชั่น	ผมต้องการมันในราคาสามดอลลาร์	จ�านวน 

สบิออปช่ัน”	ประโยคน้ีลอยก้องในหัวของตวัผมเอง	ราวกับว่าเสยีงจากความคิด

นัน้	สะท้อนไปมาไม่มหียุด	ถ้าหากราคาหุ้นของ	“เมซ่าปิโตรเลยีม”	ว่ิงไปทะลแุนว

ต้านราคา	64 5/8	ดอลลาร์ต่อหุน้เมือ่ไหร่	ผมจะซือ้คอลออปชัน่ของเดอืนตลุาคม	

65	ทันที	จ�านวน	10	ออปชั่น	รวมเป็นราคา	300	ดอลลาร์	 โดยคอลออปชั่น 

นี้จะท�าให้มีสิทธิ์ในการซื้อหุ้น	เมซ่าปิโตรเลียมจ�านวน	100	หุ้น	ที่ราคาใช้สิทธิ์	

65	ดอลลาร์ต่อหุน้	(คอลออปชัน่คอืสทิธ์ิในการซือ้หุ้น	ดงัน้ันผูท้ีซ่ือ้คอลออปชัน่

จะได้ก�าไรเมื่อราคาหุ้นอ้างอิงสูงขึ้น	:	ผู้แปล)	และมีช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิ์

จนถึงศุกร์ที่สามของเดือนตุลาคม	ส�าหรับวันน้ันเป็นการเทรดครั้งแรกของผม	 

ณ	บรเิวณฟลอร์ของตลาดหุ้นสหรฐัฯ	ผมรูส้กึประหม่า	พร้อมหวาดกลวัว่า	“จะ

ไม่สามารถท�าก�าไรได้เลยส�าหรับวันแรก	ในฐานะอาชีพเทรดเดอร์”

วันจันทร์ท่ี	 13	สิงหาคม	1979	บริเวณหน้าส�านักงานทรีนิต้ีซึ่งเป็น

ทีท่�าการของตลาดหลกัทรพัย์แห่งสหรฐัอเมรกิา	ซึง่คราคร�า่ไปด้วยผูค้นในชดุสทู	 

บทที่	1
Trade or Fade
กล้าทีจ่ะเทรด หรือถอยกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆ
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ที่ต่างมุ่งหน้าไปยังส�านักงานของตนเอง	“เหมือนว่าตลาดเงินของนิวยอร์กใน

วันใหม่ก�าลงัจะเริม่ขึน้แล้วสนิะ”	ผมคดิในใจ	แต่ประเดน็ก็คอื	วันนีเ้ป็นวันแรก

ที่ผมจะเข้าไปหาเงินเลี้ยงชีพในฟลอร์	(ฟลอร์เป็นสถานที	่ทีเ่ราจะเหน็ได้ชัดถึง

การตะโกนส่งค�าสั่งซื้อขายกัน	เช่น	ในตลาดหุ้นนิวยอร์ก	หรือตลาดหุ้นที่ยังไม่

ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาทดแทนการท�างานของคน)	

ผมหยุดอยู่บรเิวณทางเข้าของอาคารหมายเลข	86	ท่ีติดป้ายว่า	“ส�าหรบั

สมาชิกเท่านั้น”	ก่อนจะสูดหายใจลึกสร้างความเชื่อมั่น	แล้วจึงหยิบบัตร

สมาชิกซ่ึงเขยีนไว้ว่า	“มาร์ตนิ	ชวาทซ์	และบรษิทั	รหัส	945”	แสดงต่อเจ้าหน้าที่

ตรงทางเข้าเพื่อตรวจสอบ	หลังจากกล่าวทักทายเสร็จสิ้น	 ก็ได้สิทธ์ิเข้าไปใน 

ตัวอาคารในที่สุด

ผมเดนิลงบนัได	เบีย่งซ้ายไปยังห้องเปลีย่นเครือ่งแต่งกาย	สมาชกิของ

ฟลอร์แต่ละคนจ�าเป็นต้องต่อแถวเพ่ือรบัเสือ้คลมุสีฟ้าซึง่เป็นเครือ่งแบบทางการ

ของฟลอร์ทีน่ี่และท�าการฝากชดุของตวัเองไว้	ด้วยความทีเ่ป็นวันแรก	ผมจงึไม่มี

ชุดฟอร์มของตัวเอง	ผมต้องไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่	“โจอี	ลีย์”	พร้อมแสดง

หมายเลขประจ�าตัวเพ่ือให้ได้เสื้อคลุมชั่วคราวมาใช้	ก่อนท่ีจะเปลี่ยนชุดและ

กลัดเครื่องหมายรหัส	“945”	ไว้บริเวณหน้าอก	ผมตรวจสอบปากกาส�าหรับ

เขียนค�าสั่งซื้อ	 เดินไปยังม้านั่งซึ่งคราคร�่าไปด้วยเหล่าเทรดเดอร์ท่ีรอเปลี่ยน

รองเท้าพ้ืนสักหลาด	 พ้ืนที่บริเวณแถวน้ันไม่มีที่เหลือให้ใครนั่งเปลี่ยนรองเท้า

แล้ว	ผมจึงตัดสินใจรอเปลี่ยนรองเท้าภายหลัง	 เน่ืองจากมันไม่ใช่สิ่งส�าคัญที่

กังวลใจที่สุดในตอนนี้

ผมเดินข้ึนบันไดกลับไปยังห้องโถงรับรองของสมาชิกฟลอร์	 เพ่ือรอ

เวลาที่ประตูทางเข้าจะเปิด	บรรยากาศระหว่างเดินไปยังห้องโถงช่างแตกต่าง

เมือ่เทียบกับการเดนิเข้าไปยังสโมสรในมหาวทิยาลยัชือ่ดงัอย่างฮาร์วาร์ดหรอื

เยลเป็นอย่างมาก	ทั้งกลุ่มควันบุหรี่ที่ลอยคลุ้งในอากาศ	เฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่ง 

ดูไม่โอ่อ่าล้วนเป็นหนังเทียมหมด	ย่ิงไปกว่าน้ันกลุ่มสมาชิกส่วนใหญ่ก็เป็น

ชาวไอริช	อิตาเลียน	หรือชาวยิว	ไม่ใช่กลุ่มคนชั้นสูงในสังคมอเมริกัน	ซึ่งกลุ่ม
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คนเหล่านี้ถูกเรียกว่า	“กลุ่มบี”	เนื่องจากเป็นกลุ่มที่รับช่วงมาโดยตรงจากกลุ่ม

เทรดเดอร์ทีม่กีารเทรดแบบผดิกฎหมายในสมยัก่อนทีใ่ช้การว่ิงส่งเอกสารค�าสัง่

ซื้อภายนอกตลาดนิวยอร์กในช่วงระหว่างปี	1890	จนถึงปี	1921

หลงัจากชงชาร้อนให้ตวัเองดืม่เสรจ็	ผมค่อยๆ	เดินเข้าไปยังพ้ืนท่ีบรเิวณ

ฟลอร์	จังหวะนั้นเองแสงอาทิตย์ของช่วงเช้าก็ส่องผ่านกระจกบานใหญ่เข้ามา

ท�าให้ท้ังห้องสว่างไปหมด	ฟลอร์น้ันมีขนาดกว้างใหญ่ราวสามในสี่ของสนาม

ฟุตบอล	สงูประมาณตกึห้าชัน้	และถูกก้ันให้เป็นช่องคล้ายตลาดนดั	โดยแต่ละ

ช่องจะม	ี“ผูเ้ชีย่วชาญ”	ประจ�าท่ีอยู่	เช่น	ชิกก้ี	แฟรนน่ี	และ	ดอนนี	่ท�าหน้าทีเ่ป็น

ผูด้�าเนินการในตลาดหุน้และออปชัน่	เขาเหล่าน้ีจะนัง่ประจ�าบนเก้าอ้ีสตูฯ	เหลก็

บรเิวณด้านหน้าชัน้วางเอกสารทรงเกือกม้า	โดยชัน้วางเอกสารหน้าตาแปลกน้ี

เอง	จะมีช่องใส่กระดาษเอาไว้ส�าหรับส่งมอบเอกสารสั่งซื้อ	ซึ่งแต่ละค�าสั่งซื้อ	 

หุน้	ออปชัน่	วนัหมดอายุใช้สทิธ์ิ	ราคาใช้สทิธ์ิ	วันส่งค�าสัง่ซือ้	หรืออ่ืนๆ	ใดก็แล้วแต่	 

จะมีช่องเอาไว้ส�าหรับส่งท่ีแตกต่างกันไป	ส�าหรับเทรดเดอร์หรือผู้เก่ียวข้อง 

อื่นๆ	ที่อยู่ในฟลอร์	ปกติแล้วก็จะมุงรายล้อมพวกเขาเหล่าน้ีอยู่โดยในมือของ

แต่ละคนนั้นมีปากกาและกระดาษส่งค�าสั่งซื้อขาย

มองขึ้นไปด้านบนของฟลอร์ก็จะพบกับระเบียงที่ถูกตรึงยึดไว้ท้ังสาม

ด้านของก�าแพง	มันเป็นท่ีประจ�าการของตัวแทนท่ีมาจากบริษัทหลักทรัพย์ท่ี

ขณะน้ีก�าลังทดสอบความพร้อมของระบบโทรศัพท์และกวาดสายตาหาเจ้า

หน้าท่ีของตนทีอ่ยู่ด้านล่างฟลอร์ทีท่�าการว่ิงส่งเอกสาร	นอกจากนียั้งมกิีจกรรม 

การเตรียมการอื่นๆ	ก่อนท่ีตลาดจะเปิดอีก	 เช่น	การตรวจป้ายอักษรแสดง

ข่าวสารและกระดาษเทปยาว	ท่ีแสดงราคาหุ้นของท้ังตลาด	ในตอนน้ีแม้ว่าจะ

ยังไม่ถึงเวลาท่ีตลาดจะเปิดท�าการ	แต่สายตาของผูค้นท่ีอยู่ในบรเิวณนีท้ั้งหมดก็

จดจ้องข้อความต่างๆ	หรอืข้อมลูท่ีเก่ียวกับการเสนอซือ้เสนอขายอยู่ตลอดเวลา

เกือบจะถึงสิบโมงเช้า	 เสียงกระดิ่งประจ�าฟลอร์ก็ดังขึ้น	พร้อมกับการ

เคล่ือนตวัของทกุคนท่ีอยู่บรเิวณพ้ืนที	่ภาพทีเ่กดิขึน้มนัท�าให้นึกถึงกลุม่ม้าแข่ง

ในสนามท่ีได้ถูกปล่อยออกจากคอกลงสนามพร้อมๆ	กัน	และตอนนี้ผมเองก็
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เป็นหนึง่ในม้าแข่งด้วย	ภายหลงัจากเริม่ตัง้สตไิด้	ผมได้ออกว่ิงอย่างรวดเรว็ไป 

ยังมุมห้องอีกฝั่งหน่ึง	ซึ่งเป็นจุดที่มีการเทรดออปชั่นของเมซ่าปิโตรเลียมที่ผม

ต้องการ	เสยีงอกึทึกวุ่นวายของกลุม่คนในชดุฟ้าก็เริม่เพ่ิมมากข้ึนเรือ่ยๆ	หลยุซ์	

“ชกิก้ี”	มเิซล	ิผู้ซึง่รบัหน้าท่ีเป็นผูเ้ชีย่วชาญพิเศษประจ�าพ้ืนที	่ดแูลค�าสัง่ซือ้ขาย

ทัง้หมด	จากหน้าท่ีดงักล่าว	“ชกิก้ี”	จงึเป็นผูอ้�านวยความสะดวกทกุอย่างส�าหรบั

การซือ้ขายออปชัน่ของเมซ่าจากบริษทัหลกัทรพัย์หนึง่ๆ	ไปยังบญัชอีืน่ๆ	ซึง่งาน

ดังกล่าวของชิกก้ีจะท�าไปพร้อมๆ	กับการประกาศราคาตลาด	ซึ่งเป็นราคาที ่

ผู้เสนอซื้อยอมจ่ายในราคาที่ผู้เสนอขายต้องการ

“ชิกก้ี!”	 เสียงตะโกนดังมาจากโบรกเกอร์ของเมอร์ริล	“ออปชั่น	 เดือน

ตุลาคม	65	ของเมซ่า	มีจ�านวนและราคาคอลเป็นอย่างไรบ้าง”	“ราคา	3.25	

ดอลลาร์มเีกิน	50	ออปชัน่”	ชกิก้ีตอบออกไป	ผมจ�าเป็นต้องคิดต่อว่าสิง่ท่ีเขาพูด

ออกมานั้น	หมายถึงอะไร?	สิ่งที่คิดได้ตอนนั้นคือ	เขาน่าจะอยากซื้อสูงสุด	50	

ออปชั่นของเมซ่า	เดือนตุลาคม	65	ที่ราคา	3.00	ดอลลาร์	และขายออกสูงสุด	

50	ออปชัน่ท่ีราคา	3.25	ดอลลาร์	จากทีอ่อปชัน่หน่ึงๆ	จะสามารถแปลงเป็นหุน้

ได้จ�านวน	100	หุ้น	หมายความว่าหากตอนน้ีผมซือ้ไปจ�านวน	50	ออปชัน่ด้วย

ราคา	3.25	ดอลลาร์ต่อออปชัน่	แต่ละออปชัน่จะให้สทิธ์ิในการซือ้หุน้ของเมซ่าท่ี

ราคา	65	ดอลลาร์ต่อหุน้จนถึงศกุร์ท่ีสามของเดอืนตุลาคม	ตามการคาดการณ์

และการเดมิพันของตวัเอง	ราคาของหุ้นควรจะต้องเพ่ิมขึน้	ส่งผลให้ราคาออปชัน่ 

ที่จะซื้อนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นด้วย	แต่	3.25	ดอลลาร์ต่อออปชั่นก็ยังแพงเกินไปใน

ความคดิของผม	เน่ืองจากราคาท่ีเหมาะสมคอื	3.00	ดอลลาร์	และผมอยากได้

เป็นจ�านวน	10	ออปชัน่	จ�านวนเงนิรวมท้ังสิน้	3,000	ดอลลาร์	เสยีงของความคดิ	

จงึก้องอยู่ในหวัอยู่ตลอดเวลาว่า	“ขอราคาท่ี	3.00	ดอลลาร์จ�านวน	10	ออปชัน่”

ในขณะที่ก�าลังตัดสินใจอยู่นั้น	 โบรกเกอร์จากเมอร์ริลก็ตะโกนข้ึนมา	 

ว่า	“ราคา	3.125	ดอลลาร์	จ�านวน	10	จะขายไหม?”	

“ขาย!”	 เสียงตอบกลับมาจากผู้ซึ่งเป็นตัวแทนจากฮัตตัน	หลังจากน้ัน

ชิกก้ีผู้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการซื้อขายออปชั่นของเมซ่า	ก็ด�าเนินการจัดการ
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สรุปค�าสั่งซื้อทันที	ผมเงยหน้าคอยจ้องไปท่ีหน้าจอแสดงข้อความที่ติดตั้งอยู่

ถัดจากชิกก้ี	พบว่าราคาของเมซ่าน้ันมีราคาเปิดอยู่ท่ี	62.875	ผมวิ่งฝ่าเข้าไป

ในฝงูชน	พยายามเก็บข้อศอกท�าตวัลบีท่ีสดุเพ่ือท่ีจะฝ่าเข้าไปให้ใกล้ชกิกีท่ี้สดุ

เท่าท่ีจะใกล้ได้	 เป็นจังหวะเดียวกับที่เทรดเดอร์คนอื่นก็ว่ิงฝ่าเข้ามาเช่นกัน	 

ทางชิกก้ีเองก็ก�าลังยุ่งกับการใช้โทรศัพท์คาดหูสอบถามเก่ียวกับค�าสั่งซื้อของ

เมซ่าบนกระดานแสดงผลในตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์ก	(NYSE)	

ติ๊ด!	 เสียงเปลี่ยนราคาหุ้นของเมซ่า	แสดงราคาใหม่ซึ่งปรับลงไปท่ี	

62.625	ดอลลาร์ต่อหุ้น	กลุ่มคนท่ีอยู่รอบๆ	ตัวผมก็เร่ิมขยับอีกครั้ง	“ขอราคา

ที่	3.00	ดอลลาร์	จ�านวน	10	ออปชั่น”,	“ขอราคาที่	3.00	ดอลลาร์	จ�านวน	10	

ออปชัน่”,	“ขอราคาที	่3.00	ดอลลาร์	จ�านวน	10	ออปชัน่”	ผมยังคงท่องทัง้ราคา

และจ�านวนที่อยู่ในใจ	เมื่อคิดว่าตัวเองพร้อมแล้ว	จึงกลืนน�้าลายครั้งหนึ่งก่อน

จะพูดออกไปว่า	“ชกิก้ี!	มจี�านวนเสนอขาย	คอลออปชัน่ของเมซ่า	เดอืนตลุาคม	

65	ที่ราคา	3.00	อยู่เท่าไหร่	?”

“มีอยู่	30	ออปชั่นเท่านั้น	ที่ราคา	3.00	ดอลลาร์นะ	นายหน้าใหม่”

“3.00	ดอลลาร์	ผมเสนอซื้อท่ี	20!”	มีเสียงดังมาจากคนข้างๆ	ตะโกน

ออกมา	ผมก�าลังโดนแย่งของไปแล้ว

“ขาย!	20	ที่	3.00	ดอลลาร์”	ผมยังคงถามต่อไปอีกว่า	 “ตอนน้ีเหลือ 

เท่าไหร่แล้วที่ราคา	3.00”

“เหลืออยู่	10	ออปชั่นที่ราคา	3.00	ดอลลาร์”

	“เอ่อ”	ผมร�าพัน	และหยุดคิดไปครู่หนึ่ง	

ทันใดนั้นชิกกี้ก็เอ่ยขึ้นมาว่า	“จะเอายังไงพ่อหนุ่ม	จะเทรดไหม	หรือว่า

จะถอยกลับบ้านกันแน่?”	

เอายังไงดีล่ะ	ผมจะเทรดหรอืถอยด?ี	การลงทนุซือ้ท่ีน่ังในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งสหรัฐอเมริกา	(เป็นสมาชิกของฟลอร์)	เป็นจุดส�าคัญของแผนการในชีวิต	 

ที่ได้วางเอาไว้มาเกือบปีภายหลังแต่งงานกับภรรยา	“ออเดรย์	โพโลคอฟ”	เธอ

นัน้ต่างจากผูห้ญิงคนอืน่ๆ	ท่ีผมรูจั้ก	ออเดรย์มองเห็นศกัยภาพและเชือ่มัน่ในตัว
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ของผมอยู่เสมอ	แม้ว่าเธอเองก็รูว่้า	10	ปีของชวีติเธอน้ันอาจสญูเปล่าเนือ่งจาก

แผนการของผม	เธอพูดว่า	“คณุอายุ	34	แล้ว	และก็ยังอยากท�างานเพ่ือตัวคุณ

เอง	ไม่ใช่เป็นลูกจ้างคนอื่น	ลองวางแผนดู	แล้วท�าตามแผนเลยดีกว่า	คุณมี

การศึกษาท่ีดี	 ยังไงซะมันก็ยังอยู่กับคุณ	แย่ที่สุด	 คุณก็ยังกลับมาท�างานเดิม

ของคณุได้	เหมอืนกับท่ีคณุท�าได้ดอียู่ในตอนน้ี	นัน่คอื	นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์”	

ตลาดยังคงขยับต่อไป	ผู้คนรอบข้างเริ่มขยับตัวเข้ามามากขึ้น	พร้อม

กับเสียงรอบตัวของตัวเอง	ที่ดังข้ึนไปเรื่อยๆ	ชิกก้ียังคงนั่งอยู่และพร้อมจะส่ง

ข้อความซือ้ขายอยู่ตลอดเวลาผ่านโทรศพัท์	ราคาเสนอซือ้ขายสามารถเปลีย่น

ใหม่ได้ตลอดเช่นกัน	ถ้าหากข้อมลูทีไ่ด้ท�าการบ้านน้ันมนัถูกต้อง	ในไม่ช้าราคา

ของออปชั่นก็จะขึ้น	และท้ายสุดผมก็จะตกรถอย่างแน่นอน

“ขอเสนอซื้อที่ราคา	3.00	ดอลลาร์จ�านวน	10	ออปชั่น”	ผมส่งเสียงดัง

ออกไป

“ขาย!	จ�านวน	10	ออปชั่นที่ราคา	3.00	ดอลลาร์”	

ค�าสัง่ซือ้ได้ถูกส่งไปเรยีบร้อยแล้วผมก็จดรายละเอยีดการซือ้ใส่เอกสาร	

“ปากกาด�าส�าหรับซื้อ	ปากกาแดงส�าหรับขาย”	ผมเตือนตัวเองในใจระหว่าง

บันทึกค�าสั่งซื้อใส่กระดาษ	มองหาเจ้าหน้าที่เดินเอกสาร	ซึ่งมีหน้าที่ยืนยันค�า

สัง่ซือ้และจดัท�ากระบวนการต่างๆ	ต่อไป	และภายหลงัท่ีเจ้าหน้าทีร่บัเอกสารไป	

เขาได้มอบส�าเนาหนึง่แผ่นไว้ทีผ่ม	และอกีหน่ึงแผ่น	ส่งมอบไปยังบรษิทัจดัการ

ค�าสั่งซื้อและดูแลทะเบียนของหลักทรัพย์

เป็นที่แน่นอนว่าการเทรดอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผมได้เริ่มขึ้น

แล้ว	ผมหยิบปากกาที่มีการติดเลข	“945”	ขึ้นมาจดจ้อง	ต่อไปคือการรอราคา

หุ้นของเมซ่าปรับเพิ่มขึ้นต่อไป	ตามที่ได้คาดไว้

ถึงแม้จะเป็นเวลาเพียง	10:30	น.	ในช่วงเช้า	แต่เสื้อคลุมสีฟ้าของผม

กลับมีรอยเหง่ือซึมขึ้นมาแล้ว	 ท้ังๆ	 ท่ีก่อนหน้าน้ีเพียงชั่วโมงเดียวมันยังดูใหม่

อยู่เลย	ผมรู้สึกเหน่ือย	เริ่มมีอาการเมื่อยเอวและปวดขา	รองเท้าหนังที่ใส่อยู่

เริ่มหนักเหมือนโดนตะกั่วถ่วง	ผมรู้สึกว่าควรหาที่นั่งพักสักครู่	แต่เมื่อกวาดตา
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มองไปโดยรอบห้องแล้วก็พบว่ากลบัไม่มจีดุให้น่ังพักเลยแม้แต่ทีเ่ดยีว	มนัเป็น

ความผิดปกติอย่างยิ่งที่ผมได้	“ซื้อที่นั่ง”	เข้ามาแต่กลับไม่มี	“เก้าอี้”	ให้นั่งเลย

ในพ้ืนทีช่ัน้ล่างของฟลอร์นี	้อย่างท่ีคนอืน่รูกั้น	คณุมสีทิธ์ิทีจ่ะเดนิไปไหนก็ได้ใน

ที่แห่งนี้แต่ไม่สามารถนั่งได้	

ราคาของออปชัน่เมซ่าเคลือ่นตวัไปอย่างรนุแรง	ชกิก้ีได้ส่งค�าสัง่ซือ้ขาย

ตัง้แต่ราคาท่ีซือ้เหว่ียงไปจนถึง	4.00	ดอลลาร์	ผมได้ยินการประกาศราคาอย่าง

ต่อเน่ืองแต่ไม่สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ท่ีก�าลังจะเกิดขึ้นได้ท้ังหมด	สิ่งที่

ท�าได้ตอนนี้คือเฝ้ามองราคาของหุ้นเมซ่า	ที่ก�าลังจะประกาศอีกครั้ง

ติ๊ด!	62.375	ดอลลาร์ต่อหุ้น	เป็นราคาล่าสุดที่ปรากฏขึ้น

ราคาหุ้นกลับร่วงลงมาตรงข้ามจากท่ีคาดการณ์ไว้	ประโยคที่ออเดรย์

ได้พูดกับผมไว้ย้อนกลับมาอีกครั้ง	 “ยังไงซะแย่ท่ีสุด	คุณก็ยังกลับมาท�างาน

เดิมของคุณได้	 เหมือนกับที่คุณท�าอยู่ตอนนี้และท�าได้ดี	นั่นคือ	นักวิเคราะห์

หลักทรัพย์”	ดังขึ้นในหัวทันที	ผมไม่ได้อยากกลับไปมีชีวิตแบบเมื่อก่อนแล้ว	

กว่าเก้าปีทีต้่องใช้ชวิีตอยู่บนเครือ่งบนิ	เพ่ือบนิจากเมอืงหน่ึงไปยังอกีเมอืงหน่ึง	 

หารือกับผู้จัดการกองทุน	อธิบายมุมมองต่างๆ	ของหุ้น	 เพ่ือท่ีบริษัทจะได้ค่า

นายหน้าบ้าง	น่ันคอืสิง่ท่ีกลุม่นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ท�า	พวกเขาท�างานในส่วน

งานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์และใช้เวลาท่ีมีในการเย่ียมชมธุรกิจของบริษัท

จดทะเบียน	สมัภาษณ์ผูบ้รหิาร	ขดุตวัเลขทางบญัชแีละข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องต่างๆ	

มาวิเคราะห์	จากนัน้จงึหา	“หุ้นเดด็”	เพ่ือน�าไปเสนอลกูค้า	ผมเบือ่กับชวิีตแบบ

น้ันเตม็ทน	หากคณุอายุเพียง	25	ปี	เพ่ิงจบจากมหาวทิยาลยัไม่นาน	การบนิไป

รอบๆ	ประเทศกับทีมงานโดยท่ีบริษัทเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดก็ดูน่า

สนใจดีใช่ไหมล่ะ?	แต่หากว่าคุณอายุ	35	ขึ้นมาเมื่อไหร่	มันน่าเบื่อเป็นที่สุด	

เพื่อนๆ	ของคุณจะเริ่มยุ่งกับชีวิตของพวกเขาเองและครอบครัวมากขึ้น	พ่อแม่

ของคณุจะเร่ิมสงสยัว่ามอีะไรผดิปกตไิปหรอืเปล่าเก่ียวกับคณุ	เขาทัง้คู่ซึง่เป็นผู้

เล้ียงดคูณุมาแต่เลก็	อยากท่ีจะเห็นความส�าเรจ็ในชวีติ	โดยท่ัวๆ	ไปก็มกัจะมา

พร้อมกับค�าถามว่า	“ท�าไมถึงยังไม่แต่งงาน?”	“เมือ่ไหร่จะมลีกู?”	และ	“เมือ่ไหร่
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จะโตและมีชีวิตจริงๆ	ซะที”	

ติ๊ด!	62.25	ราคาร่วงลงมาอีก	มันเป็นเรื่องบ้าที่สุด!

ตลอดเวลาท่ีได้ท�าหน้าท่ีเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	ผมเข้าไปเล่นกับ

ตลาดอยู่เสมอ	แต่อยู่ในฐานะของผูแ้พ้	ผมดเูป็นคนรอบรู	้มกีารศกึษาท่ีด	ีถือว่า

ประสบความส�าเร็จในชีวิตแล้วก็ได้	แต่ท�าไมล่ะ?	ท�าไมถึงยังเป็นผู้แพ้อยู่ใน

ตลาดและไม่สามารถท�าเงนิได้	ผมไม่รูเ้ลยว่าต้องท�าอย่างไรจรงิๆ	เช่นเดียวกัน

กับเร่ืองครอบครวั	ผมเป็นคนเดยีวในครอบครวัท่ีไม่มปัีญหาใดๆ	หรอืว่าประวัติ

ครอบครัวชวาทซ์จะซ�้ารอยอีกครั้ง?	ชีวิตในบั้นปลายของผมจะวุ่นวายสับสน

เสมือนพ่อของตัวผมเองอีกจริงๆ	หรือ	?

ติ๊ด!	62.125	ราคายังลดลงอย่างต่อเนื่อง

พ่อของผมเป็นลูกคนโตจากพ่ีน้องท้ังหมดสี่คน	พ่อแม่ของท่านเป็น 

ผูอ้พยพมาจากวิกฤตการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุในยุโรปในช่วงต้นศตวรรษที	่1900	ปู่

ของผมเป็นช่างตดัเสือ้	อาศยัอยู่แถบชายฝ่ังของตะวันออกเฉยีงเหนือของสหรฐัฯ	

เขาเป็นคนท่ีขยันท�างานและประหยัด	แต่ไม่ได้มีเงินเก็บมากมายนัก	ต่างกับ	

“ย่าโรส”	ผูซ้ึง่มคีวามแน่วแน่	เธอเปิดร้านขายลกูกวาดและบอกให้พ่อเข้าเรยีน

ในวิทยาลยั	ซึง่ท้ายสดุแล้วเขาก็ได้เป็นถึงระดบัศาสตราจารย์	เน่ืองจากเป็นลกู

คนโต	พ่อจึงเป็นผู้ถูกเลือกจากการสนับสนุนของ	“โมเสส”	ผู้สนับสนุนของเรา	

ที่เป็นคนพาครอบครัวชวาทซ์ข้ามน�้าข้ามทะเลมายังอเมริกา	พร้อมให้ความ

หวังแห่งชาวอเมริกันชนแก่เราทั้งการสร้างอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่	ช่วงท่ี

เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย	พ่อท�างานเก็บหนังแกะไปพร้อมๆ	กัน	จนเมื่อ

ปี	1929	ความหวังแห่งอเมริกันชนก็กลับกลายเป็นฝันร้ายแทน	เนื่องจากเกิด

วิกฤตเศรษฐกิจครัง้ใหญ่	พ่อต้องเปลีย่นงานหลายต่อหลายครัง้	จนถึงปี	1938	

ก็ได้แต่งงานกับแม่	และได้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในตอนนั้นคือการท�างาน

ให้กบัคณุตาของผมอกีท่านหน่ึง	“แป๊ปปี	สไนเดอร์”	ต่อมาไม่นานก็เข้าสูภ่าวะ

สงคราม	เนื่องด้วยอายทุี่ยงัน้อยและมีลูกน้อย	2	คน	จึงท�าให้พ่อไม่โดนเกณฑ์

ทหาร	พอมาถึงปี	1952	ครอบครัวของผมก็เกิดการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่อีก
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ครั้ง	นั่นคือปู่	“แป๊ปปี”	เกษียณ	ท�าให้พ่อตกงาน	เขาจึงตัดสินใจใช้เงินทั้งหมด

ท่ีมี	พร้อมกับการจ�านองบ้านเพ่ือน�าเงินทุนมาเปิดร้านขายของช�าแบบธุรกิจ

ครอบครัวในเมืองเวสวิลล์	ซึ่งอยู่ชานเมืองนิวเฮเว่น

แม้จะมอีายุเพียง	7	ปีในตอนน้ัน	แต่ผมก็พอรบัรูไ้ด้ว่ามนัเป็นการตัดสนิใจ 

ท่ีไม่ดนีกั	เน่ืองจากร้านขายของช�าของเราอยู่ถัดจากซเูปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่

ไปเพียง	4	ช่วงตึกเท่าน้ัน	ผมคิดไม่ออกเลยว่า	จะไปสู้กับเครือข่ายร้านขนาด

ใหญ่อย่างนั้นได้อย่างไร	ผมจ�าท่ีเคยถามแม่ได้เมื่อโตข้ึนว่า	ท�าไมแม่ปล่อย

พ่อตัดสินใจท�าอย่างน้ัน	แม่ตอบกลับมาว่า	“ตอนน้ันพ่อก�าลังหมดหวังและ 

เข้าตาจน	แม่จึงต้องปล่อยให้พ่อเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจจะล้มเหลวได	้ 

ถึงแม้ล้มเหลวก็ยังดีกว่าไม่ท�าอะไรเลย”

ติ๊ด!	61.875	ดอลลาร์ต่อหุ้น

อย่างน้อยที่สุดพ่อก็เข้าสู่ภาวะเข้าตาจน	ไม่มีทางเลือกในชีวิตมากนัก	

ต่างกับผมที่ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ	ผมส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแอมเฮิร์ทและ

โรงเรียนธุรกิจโคลัมเบีย	มีโอกาสเข้าร่วมนาวิกโยธิน	มีทั้งประสบการณ์ความ

ส�าเร็จมากมายเป็นสิ่งอ้างอิง	แล้วท�าไมจึงมาอยู่ในสภาวะบ้าๆ	ของชีวิตแบบ

นี้?	ท�าไมหุ้นเมซ่ายังลดลงไปอีก	ทั้งที่จริงๆ	แล้วมันควรจะขึ้นแบบที่คิดเอาไว้	

	ติ๊ด!	61.625,	ไอ้สารเลว!

ผมควรท�ายังไงต่อ	ผมควรจะออกจากเกมน้ีไหม	หรอืควรจะซือ้ออปชัน่

เพ่ิม	หรือมันถึงเวลาแล้วที่ควรจะโทรหา	โซเอลเนอร์	ผู้เป็นที่ปรึกษาที่ดีท่ีสุด

เท่าท่ีผมเคยพบมา	ตัวผมเองได้พบกับโซเอลเนอร์ต้ังแต่ปี	1973	ในขณะท่ียัง

ท�างานให้กับ	บริษัท	เอดเวิร์ด	แอนด์	 เฮนรี่	ซึ่งเป็นบริษัทโบรกเกอร์ขนาดเล็ก

ในเวลาน้ัน	 เขาเป็นเทรดเดอร์มันส�าปะหลังท่ีเย่ียมยอดมากคนหนึ่ง	แต่ในปี	

1974	บริษัท	เอดเวิร์ด	แอนด์	เฮนรี่	ก็พบกับสภาวะขาดทุน	เขาเพียงคนเดียว

กลับสามารถกู้บรษิทักลบัมาได้ผ่านการชอร์ทหุน้	และสร้างเงินหลกัล้านให้กับ

บญัชซีือ้ขายของบรษิทั	(การ	“ชอร์ท”	ก็คอืการขายหุ้นของบรษิทัออกไปทัง้ๆ	ท่ี

คุณยังไม่ได้เป็นเจ้าของ	แต่คุณก็มีหน้าที่ในการซื้อกลับมาคืนคนท่ีคุณยืมไป	 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยืมหุ้นมาขายก่อนในช่วงที่ราคาก�าลังจะตก)	

ผมคว้าโทรศัพท์มาไว้ในมือหนึ่งเครื่องจากท่ีวางระเกะระกะอยู่บริเวณ

ฟลอร์	พยายามท่ีจะต่อสายไปยังเบอร์ภายนอก	เจ้าหน้าที่ปลายสายจึงถาม

ถึงเบอร์ติดต่อ	แต่ปัญหาก็คือผมดันลืมเบอร์ติดต่อของโซเอลเนอร์..	201	แล้ว

ตามด้วยอะไรนะ?	หัวสมองตอนนั้นตื้อไปหมด	ผมบ่นงึมง�าถึงเบอร์ติดต่อ	แต่

จนสุดท้าย	ก็สามารถนึกและแจ้งเบอร์โทรออกออกไปได้ในที่สุด

“วกิก้ี!	วิกก้ี!	วิกก้ี!	บ๊อบอยู่หรอืเปล่า?	ผมต้องการคยุกับเขา	ผมมาร์ตี”้	

“เป็นอย่างไรบ้าง	สบายดีนะมาร์ตี้”	บ๊อบผู้อยู่ปลายสายตอบกลับมา	

“ตอนน้ีผมอยู่ท่ีฟลอร์นะ	น่ีเป็นประสบการณ์ครัง้แรกของผมเลย	คณุคดิ

อย่างไรเกี่ยวกับตลาดในช่วงนี้บ้างบ๊อบ?”

“โอเค	ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ฟลอร์เหมือนกัน	สถานการณ์ตลาดตอนน้ีมัน

ค่อนข้างน่ากลัวนะ”

“เอาล่ะบ๊อบ	ผมเพ่ิงซื้อออปชั่นของเมซ่าไป	คุณคิดว่าเป็นอย่างไร 

ในตอนนี้?”	

“ผมเปิดสถานะขนาดใหญ่เหมอืนคณุนะมาร์ตี	้โครงการต่างๆ	ของบรษิทั

ยังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง	ควบคู่กับการปรับโครงสร้างของบริษัทด้วย	ใน

ความคิดผม	บริษัทนี้มีมูลค่ามากกว่าราคาที่เป็นอยู่	 เพียงแต่ตลาดยังไม่รับรู้	

ผมมีความเชื่อมั่นว่า	ในที่สุดแล้วราคามันจะเพิ่มขึ้นอีก”

“แน่นอน	บ๊อบ	แน่นอน	ขอบคณุมาก	ตกลงว่า	คณุค่อนข้างจะมัน่ใจตวั

นีใ้ช่ไหม?	ผมไม่แน่ใจว่าจะท�าอย่างไรกับมนัต่อด	ีเช่น	ซือ้เพ่ิมอกีดีหรอืเปล่า?”

“เอาเป็นว่าเมซ่า	ยังดูดีอยู่นะมาร์ตี้”

“พระเจ้า!	ผมหวังอย่างยิ่งว่าสุดท้ายแล้วมันจะใช่อย่างที่คุณว่า	ผมจะ

ติดต่อคุณไปอีกครั้งนะ	ขอบคุณมาก	ซาบซึ้งใจจริงๆ”

การปรึกษากับโซเอลเนอร์จบลงด้วยดี	ขวัญและก�าลังใจก็เริ่มกลับมา	

ก่อนที่ผมจะตะลุยกลับเข้าไปในฝูงชนที่ล้อมรอบบริเวณของเมซ่าอยู่อีกครั้ง	

ติ๊ด!	61.50	ดอลลาร์ต่อหุ้น
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“ชิกกี้!	ชิกกี้!	ตอนนี้คอลออปชั่น	เดือนตุลาคม	65	เป็นอย่างไรบ้าง?”

“นายหน้าใหม่	ตอนน้ี	ราคา	2.50	ดอลลาร์ส�าหรบัฝ่ังเสนอซือ้	และ	ราคา	

2.625	ดอลลาร์ส�าหรับฝั่งเสนอขาย”

“ชกิก้ี	เสนอซือ้ไป	20	ออปชัน่ทีร่าคา	2.5625	ดอลลาร์!”	ผมเสนอซือ้ไป	

20	ออปชัน่	ซึง่แต่ละอนัมสีทิธ์ิซือ้	100	หุน้ของเมซ่าท่ีราคา	2.5625	ดอลลาร์ต่อ

หุ้น	หรือราคา	256.25	ดอลลาร์ต่อออปชั่น	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,125	ดอลลาร์

“ขาย!	2.5625	จ�านวน	20	ออปชั่น”

ติ๊ด!	61.25

ฉิบหาย…	ผมทนดูมันต่อไปไม่ได้อีกต่อไปแล้ว	ตอนนี้เพ่ิงจะถือคอล 

ออปชั่นของเมซ่าเดือนตุลาคม	65	เพิ่มไป	ไม่นะ	ผมไม่คิดว่ามันจะออกมาแย่

ขนาดนี้	ผมจ�าเป็นต้องออกไปจากพ้ืนที่ตรงน้ีก่อน	 เหตุผลเดียวที่จะอยู่ต่อคือ

การท�าให้เงินน้ันยังว่ิงและสร้างก�าไรต่อไป	แต่ตอนนี้ผมไม่มีเงินเหลือพอท่ีจะ

ท�าอะไรแล้ว	ผมยังมมีมุมองทีด่กัีบเมซ่าและหวังว่าราคาหุน้จะพุ่งขึน้มาในท้าย

ทีส่ดุ	เหมอืนกับน�า้มนัทีท่ะลกัออกจากบ่อหลงัจากเพ่ิงขดุเจอ	ตามจริงแล้ว	แผน

ของผมจ�าเป็นจะต้องได้ก�าไรอย่างเร็วจากการเทรดและน�าเงินไปหมุนต่อ	พา

ไปสู่การเทรดที่ใหญ่และก�าไรมากข้ึน	ตอนน้ีผมเริ่มคิดแล้วว่า	จะมีชีวิตอยู่ได้

อย่างไรหากไม่มีรายได้จากงานประจ�า	ผมควรออกไปจากตรงนี้ก่อน

ผมค่อยๆ	เดนิขึน้บนัไดอย่างเหนือ่ยล้า	ผลกัประตอูอก	ก้าวออกไปอาบ

แสงอาทิตย์ท้ังๆ	ทียั่งอยู่ในเสือ้คลมุสฟ้ีา	เดนิไปตามถนน	เข้าไปยังบรเิวณสสุาน

ฝังศพของโบสถ์ทรีนิตี้	 เดินไปยังม้านั่งอีกฝั่งของโบสถ์แล้วนั่งลง	อากาศก�าลัง

ร้อน	บรเิวณพ้ืนท่ีสสุานโดยปกตแิล้ว	ไม่อนุญาตให้มกีารดืม่	หรอืให้คนพเนจร

มาพักอยู่	ถือเป็นสถานที่ที่สงบ	เหมาะกับการนั่งพักสักเดี๋ยวในตอนนี้

สักครู ่หนึ่ง	 ก็สังเกตได ้ว ่าได ้ว ่าผมนั่งอยู ่ตรงข ้ามหลุมศพของ	 

อเล็กซานเดอร์	แฮมิลตัน	(นักเศรษฐศาสตร์	นักปรัชญา	และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังคนแรกของสหรัฐอเมริกา)	มีข้อความจารึกบนอนุสาวรีย ์

สขีาวว่า	“อเลก็ซานเดอร์	แฮมลิตนั	เสยีชวิีตเมือ่	12	กรกฎาคม	1804	อายุ	47	ปี”	 
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แล้วตอนนี้ล่ะ	ผมอายุ	34	ปี

12	กรกฎาคม	เป็นวันถัดจากวันท่ี	อเล็กซานเดอร์	แฮมิลตัน	ท้าดวล

ปืนกับรองประธานาธิบดี	อารอน	 เบอร์	และได้รับบาดเจ็บหนักจนเสียชีวิต	 

ก่อนหน้าทีจ่ะมกีารท้าดวลกนัน้ันอเลก็ซานเดอร์ได้มกีารตพิีมพ์เอกสารอ้างองิ

ว่า	เบอร์กระท�าการทุจรติหลายอย่างและสาเหตตุ่างๆ	ทีเ่ขาไม่ควรจะได้รบัการ

เลอืกเป็นประธานาธิบดขีองนิวยอร์ก	นีเ่องจงึเป็นเหตุให้มกีารยิงจนถึงขัน้เสยีชวิีต	

ตามประวัตนิัน้	อเลก็ซานเดอร์	เป็นถึงรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัคนแรก	 

แต่กลบัถูกบงัคบัให้ลาออกในปี	1795	เน่ืองจากปัญหาการเงนิส่วนตวั	เรือ่งราว

ทั้งหมดผมจ�าได้จากเนื้อหาที่เคยอ่านในหนังสือประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา

เมื่อครั้งยังอยู่วิทยาลัย	ท�าให้ผมเข้าใจว่า	แม้ว่าเราจะเป็นคนเก่งมากเพียงใด	 

เราเองก็ยังเกิดข้อผดิพลาดได้เสมอ	เมือ่เข้าใจอารมณ์ตัวเองในตอนน้ันจงึลกุขึน้	

หยิบเสื้อคลุมสีฟ้าและเดินกลับไปเพื่อตรวจสอบราคาของเมซ่าอีกครั้ง

ติ๊ด!	60.625	เอาแล้วไง!

ผมทรุดตัวลงไปท่ีบริเวณหน้าเสาตรงต�าแหน่งของชิกก้ี	“คอลออปชั่น	

ตุลาคม	65	สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้?”

ชกิก้ีหนัย้ิมกว้างมาทางผม	“นายหน้าใหม่	2.25	ดอลลาร์ส�าหรับฝ่ังเสนอ

ซื้อ	และ	2.375	ดอลลาร์ส�าหรับฝั่งเสนอขาย”	

พระเจ้า	ราคาเมซ่าร่วงลงมาเหมอืนกับหินหล่นจากหน้าผา	ผมได้ซือ้ไป	

10	ออปชั่นที่	3.00	(3,000	ดอลลาร์),	20	ออปชั่นที่	2.5625	(5,125	ดอลลาร์)	

แต่ตอนนี้ราคาเสนอซื้อออปชั่นอยู่ที่	2.25	(6,750	ดอลลาร์)	ตอนนี้ขาดทุนไป

แล้ว	1,375	ดอลลาร์	หรอืเท่ากับ	17%	ภายในไม่ก่ีชัว่โมง	ผมไปต่อไม่ไหวแล้ว	

เลยตัดสินใจกลับบ้านไปวางแผนใหม่น่าจะดีกว่า	

วันถัดมา	ผมรู้สกึดขีึน้	ออเดรย์ช่วยให้ผมสงบลงได้	เธอบอกกับผมว่าผม

ยังเป็นคนท่ีมีไหวพริบดีอยู่	มีแผนท่ีดี	และก็ยังต้องด�าเนินตามแผนอยู่	ดังนั้น 

ผมจึงต้องใช้สติ	ค่อยๆ	คิด	ใจเย็นๆ	หลังจากท่ีได้พิจารณากราฟต่างๆ	และ

สัดส่วนทางการเงินส�าคัญทั้งหมดนั้น	ผมมั่นใจว่าเมซ่ายังคงดีอยู่	มันเหมือน
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กับที่โซเอลเนอร์พูดไว้	แค่ตลาดยังมองไม่เห็นคุณค่าของมันเท่านั้นเอง

แสงอาทิตย์แห่งรุง่เช้าส่องสว่างขณะทีก่�าลงัเดนิเข้าไปสูห้่องค้า	เจ้าหน้าท่ี 

ประจ�าประตทูางเข้าเอ่ยทกัทาย	จากน้ันจงึไปรบัเสือ้คลมุสฟ้ีาเหมอืนเดมิ	แต่ท่ี

ต่างไปก็คอืวันน้ีเสือ้คลมุของผมมป้ีาย	“มาร์ตี	้ชวาทซ์	และบรษิทั	รหสั	945”	ติด

อยู่เรยีบร้อยแล้ว	ผมไม่ลมืทีจ่ะไปเปลีย่นรองเท้าหนังพ้ืนผ้าสกัหลาดเพ่ือช่วยให้

เดินสะดวกขึ้น	และหยิบเอกสารรายงานประจ�าวัน	ดื่มชาร้อนผสมมะนาวเพื่อ

ช่วยถนอมเสียง	แล้วจึงมุ่งตรงไปยังฟลอร์เพื่อตรวจข่าวสารต่างๆ

กระดิ่งดังขึ้น	ราคาเมซ่าเปิดท่ี	60.50	ดอลลาร์	 เอาล่ะ	 เอาล่ะ	 เอาล่ะ	

อย่าวิตกจนเกินไป	ราคาน้ีน่าจะเป็นราคาท่ีต�่าท่ีสุดแล้ว	ออเดรย์พูดถูก	ต้อง

นิ่งเข้าไว้	สงบเข้าไว้

ผมโบกมือทักทายเพ่ือนชื่อ	 เฮย์ส	 โนล์	ผู้มาจากเมืองแนชวิลล์	 เขา

เป็นคนสูงโปร่งและผมสีบลอนด์	จากน้ันก็พยักหน้าขานรับกับ	เจอร์รี่	มัลดูล	 

ผู้ซึ่งเคยออกจากตลาดในช่วงตกต�่าปี	1973-1974	ไปขายลังไม้ใส่พืชผักเพ่ือ 

ตดิตัง้ท่ีหลงัรถกระบะ	แต่ตอนน้ีเขากลบัมาแล้ว	และแวะทักเพ่ือนๆ	อกี	2-3	คน	

ดูเหมือนว่าวันนี้ผมจะควบคุมตัวเองได้ดีกว่าเดิม

ติ๊ด!	60.375

ไม่เอาน่า!	 “ชิกก้ี	ชิกก้ี	ออปชั่นสิทธ์ิซื้อ	ตุลาคม	65	สถานการณ์เป็น

อย่างไรบ้างในตอนนี้?”

“นายหน้าใหม่	ยังอยู่อีกหรือ?”

“แน่นอนสิครับ	ผมเชื่อในข้อมูลอ้างอิงที่ผมมีนะ!”

“2.125	ดอลลาร์ส�าหรบัฝ่ังเสนอซือ้	และ	2.25	ดอลลาร์ส�าหรบัฝ่ังเสนอ

ขาย”	

ฉิบหายอีกแล้ว	“ชิกกี้!	แล้วปริมาณเสนอซื้อขายเป็นอย่างไรบ้าง?”

“50	กับ	30”	แปลว่าชิกกี้อยากจะซื้อ	50	ออปชั่นที่	2.125	และขาย	30	

ออปชัน่ที	่2.25	ว่าแต่ผมจะท�าอย่างไรดล่ีะ	ซื้อเพิม่	ไมท่�าอะไรเลย	หรอืว่าขาย

ออกไป	นี่เป็นเวลาที่ดีที่จะโทรหาโซเอลเนอร์อีกครั้ง
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“บ๊อบ	บ๊อบ	คณุคดิว่ายังไง	ตอนน้ีผมขาดทุนไป	1,750	ดอลลาร์	ผมรูส้กึ

แย่มาก	คุณคิดว่าคุณมั่นใจว่ามันจะดีขึ้นใช่ไหม?”

“เอาล่ะมาร์ตี้	ฟังนะ	ผมท�าการบ้าน	และคัดเลือกผู้ชนะไว้มาก	มีผู้แพ้

หลายรายด้วยเช่นกัน	เมซ่าคือผู้ชนะ	แค่คุณถือเอาไว้ก่อน	ตอนน้ีราคายังไม่

สะท้อนมูลค่า	ตลาดยังไม่เข้าใจ	ใจเย็นๆ”

“ขอบคุณมากบ๊อบ	ผมเชื่อในคุณอยู่แล้ว”	ผมวิ่งกลับไปยังชิกกี้	พร้อม

กับถามว่า	“ออปชัน่สทิธ์ิซือ้	ตลุาคม	65	ตอนน้ี	สถานการณ์เปลีย่นไปไหมชกิก้ี”

“เหมือนเมื่อกี้	2.125	และ	2.25	ที่จ�านวน	50	กับ	30	ตามล�าดับ”

“เสนอซื้อที่	2.1875	แล้วเอามา	20	เลย	ชิกกี้!”

“ขาย!	พ่อหนุ่มหน้าใหม่”	

ผมเพ่ิงจะซือ้มาเพ่ิมอกี	20	ออปชัน่	ทีร่าคา	2.1875	ดอลลาร์	เป็นมลูค่า	

4,375	ดอลลาร์	และในตอนนี้คอลออปชั่นของผมมีถึง	50	สัญญา

ผมนอนไม่หลับตลอดทั้งคืน	ครุ่นคิดตลอดเวลาเก่ียวกับสถานะคอล 

ออปชั่นที่ผมถืออยู่	หากราคาหุ้นของเมซ่าลงไปถึง	60	ดอลลาร์	ก็จะส่งผลให้

ราคาของออปชัน่ลงไปต�า่กว่า	2.00	ดอลลาร์ด้วยเช่นกัน	แบบนีม้นัเข้าส�านวนที่

เรยีกว่า	“ยิงนกกระทาทีต่ายไปแล้ว”	ชดัๆ	ผมจะทนกับสถานการณ์ท่ีแพ้แบบนี ้

ไปได้อีกนานสักแค่ไหน	หรือจะขอยอมแพ้ทุกๆ	อย่างที่ตัวเองก�าลังท�าอยู่ดี	

12	เดือนก่อนหน้าน้ี	ผมล็อกประตูห้องท�างานของตัวเอง	 ท่ีส�านักงาน	 

อ.ี	เอฟ.	ฮตัตนั	และตัง้หน้าตัง้ตาเทรด	ผมเล่นกับตลาดด้วยเงนิของตวัเอง	เพ่ือ

ที่จะหาเงินเพ่ิมขึ้น	จากท่ีผมมีเงินทุนเพียงพอแล้ว	และอยากจะพิสูจน์ตนเอง

ว่าผมก็สามารถประสบความส�าเร็จในฐานะเทรดเดอร์ได้	นักวิเคราะห์บางคน

อาจคดิว่าตนเองมชีือ่เสยีงแล้วเนือ่งมาจากสมมตฐิานต่างๆ	ในบทวิเคราะห์นัน้ 

ถูกต้อง	หรอืการได้ก�าไรจากการค�านวณโมเดลในกระดาษ	แต่คณุไม่มทีางจะรูไ้ด้

หรอกว่าคุณเย่ียมยอดแค่ไหน	จนกว่าจะได้ทดสอบของจรงิภายใต้บรรยากาศท่ี

กดดนั	ผมเองก็เป็นเหมอืนย่าโรสท่ีเปิดร้านขายลกูกวาด	พยายามพัฒนาไปข้าง

หน้าอย่างต่อเนื่อง	ผมสมัครนิตยสารไปมากกว่า	12	ฉบับ	และได้ขอไปเรียนรู้ 
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การอยู่ในฟลอร์จาก	 เฮย์ส	 โนล์	และท่ีหนักที่สุดคือการยืมเงินทุนจากญาต	ิ 

ซึ่งทั้งหมดอยู่ในแผนการชีวิตที่อยากจะเป็น

ผมตืน่และลกุข้ึนมาจากเตยีง	เดนิไปยังโต๊ะท�างาน	พิจารณาแผนทัง้หมด

อีกทีหนึ่ง	ว่ามันมีอะไรบ้างท่ีผิดไปจากที่วางไว้	ผมใช้เวลาไปถึงปีครึ่งในการ

วางแผนเพ่ือการเทรด	ผมสร้างกฎต่างๆ	มากมายเก่ียวกับการเทรด	ข้อแรกคอื

ต้องไม่ท�าให้เกิดการเสีย่งมากจนถึงขัน้แพ้	แต่ตอนน้ีผมดนัใช้เงินทนุไปครึง่หนึง่

กับการเข้าไปเล่นเพียงครัง้เดียว	กฎข้อแรกไม่ช่วยอะไรแล้ว	หากพิจารณาแล้ว

ผมมเีงนิส�าหรบัการเล่นท้ังหมดเพียงสองครัง้	และการท่ีใส่เงนิไปทีเ่มซ่านัน้	ผม

ถือว่าเป็นการเดิมพันที่ดีแล้วส�าหรับตัวเอง

กฎข้อทีส่อง	คอืการบนัทึกก�าไรในทุกๆ	วัน	แต่สิง่ท่ีเกิดข้ึนคอืตวัเลขตดิตวั

แดงท้ังสองวันแรก	ซึ่งกฎข้อที่สองน้ีก็ไม่ได้ช่วยอะไรอีกเช่นกัน	กฎข้อสามคือ	

“อย่าไปเสยีเวลายิงนกกระทาทีต่ายแล้ว”	นีเ่ป็นสิง่ทีท่�าให้ผมเป็นทุกข์	ค�าถามคอื	

เมือ่ไหร่ท่ีควรก�าหนด	ว่าจดุไหนควรจะเปลีย่นแผน?	เมือ่ไรท่ีผมควรจะยอมรบั

ว่าผมพลาดไปแล้วและควรออกจากสถานะทีถ่อือยู่?	ถึงแม้ว่าจะเป็นเทรดเดอร์

ท่ีเก่งแบบโซเอลเนอร์	เขาเองก็ยังมบีางครัง้ทีข่าดทุน	สิง่ท่ีท�าให้เขาจ�ากัดความ

เสีย่งได้ก็คอื	การมพีอร์ตโฟลโิอทีก่ระจายความเสีย่ง	แต่ตอนนีผ้มไม่มเีงินพอท่ี

จะลงทนุในหุน้หลายตวัได้	แม้ว่าตอนน้ีเงนิจะเหลอืไม่พอ	แต่ผมยังเหลอืเงินจาก

เมซ่าอยู่	แสงสว่างแห่งรุง่เช้าเริม่สาดส่องผ่านเข้ามาในห้องนอน	ผมตดัสนิใจได้

แล้วว่า	หากวันนี้ราคาของเมซ่ายังดิ่งลงไปอีก	ผมจะขายทั้งหมดทิ้ง

วันพุธที	่18	กรกฎาคม	1986	ณ	อาคารเดมิ	ประตทูางเข้าส�าหรบัสมาชกิ

เดิม	อุปกรณ์ทุกอย่างคงเดิม	แต่เอกสารแสดงผลก�าไรขาดทุนประจ�าวัน	ได้

แสดงออกมาว่าผมขาดทุนไปแล้ว	2,300	ดอลลาร์	ชามะนาวร้อนๆ	หน่ึงแก้ว

ท�าให้ผมเรียกสมาธิได้	ผมยังคงใจเย็นตรวจข่าวสารต่างๆ	ประจ�าวัน	ก่อนที่

กระดิ่งส่งสัญญาณเปิดตลาดจะเริ่มอีกครั้ง	กริ๊ง!

หุ้นเมซ่าราคาเปิดท่ี	60.75	มันเพ่ิมขึ้นแล้ว	อย่างน้ันล่ะแม่หนู!	ผมดิ่ง

ตรงไปยังต�าแหน่งเสาของชิกกี้อีกครั้ง	ผู้คนต่างเบียดเสียดเพื่อหาพื้นที่ของตน	
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ระดับเสียงอื้ออึงของสถานที่แห่งนี้ค่อยๆ	เพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ติ๊ด!	61.00

เสยีงอกึทึกย่ิงดงั	ผูค้นย่ิงแน่น	เสยีงตะโกน	“ตอนน้ีตลาดเป็นยังไง”	และ	

“ราคาและวอลุ่มอยู่ที่เท่าไหร่”	เริ่มถี่ขึ้น	ถี่ขึ้น

ติ๊ด!	61.50…

โซเอลเนอร์ที่รักเอ๋ย	ผมเชื่อคุณเสมอมาและรู้ว่าคุณถูกต้องเสมอ…

“มูลค่าซื้อขายเท่าไหร่?”,	“ปริมาณซื้อขายอยู่ท่ีเท่าไหร่?”,	 “ข้อมูลการ

เสนอซื้อเสนอขายล่ะ?”,	“ตอบผมหน่อย	ขนาดซื้อขายอยู่ที่เท่าไหร่?”	

ช่วงเวลาของวันก�าลังเดินต่อไป	ผมทานข้าวเที่ยงอย่างต่ืนเต้น	ผมรัก

มันเข้าให้แล้วสินะ

เสียงตะโกนยังคงด�าเนินต่อไป	“3.25!	มีการเสนอซื้อ	50	ออปชั่นที่	

3.25!!”	 เสียงการเสนอซื้อขายเกิดข้ึนสลับกันไปพร้อมกับราคาหุ้นของเมซ่า

ที่สูงขึ้นไปท่ี	63.375	จากน้ันราคาออปชั่นก็ได้ว่ิงข้ึนไปท่ี	3.625	ทะลุไปต่อที	่

3.75	ขณะนีเ้สยีงอกึทึกของผูค้นค่อยๆ	ดงัข้ึนอกี	วุ่นวายไปหมด	“ตอนนีฝ่ั้งเสนอ 

ขายออปชั่นของเมซ่ามีจ�านวน	100	ออปชั่นแล้ว	ที่	4.0	ดอลลาร์!”	นี่เป็นเสียง

การซื้อขายที่ถูกประกาศในเวลาล่าสุด

ราคาออปชั่นค่อยๆ	ขยับขึ้นไป	ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันกับราคาหุ้นของ

เมซ่าเอง	ภเูขาในอกได้ถูกยกออกไปแล้ว	จากน้ีเป็นเวลาท่ีผมจะพิจารณาสิง่ทีม่	ี

นัน่คอื	10	ออปชัน่ท่ีราคา	3.00,	20	ออปชัน่ท่ีราคา	2.5625	และ	20	ออปชัน่ที่

ราคา	2.1875	ผมควรจะขายเลยตอนนีห้รอืไม่	ผมควรจะเอาก�าไรเวลานีห้รือเปล่า	

หรอืว่าผมควรจะใส่เงนิเพ่ิมเข้าไปอกี	หรอืว่าโซเอลเนอร์คอืทางออก	บ้าน่า	นีเ้ป็น

เวลาที่ดีที่สุดที่จะฟังเสียงเงินสดและเสียงกระดิ่งส�าหรับการขายที่มาจากผม!

ผมตะโกนไปยังด้านหน้า	“ชิกกี้!	ชิกกี้!	ชิกกี้!	ผมขอทราบสถานการณ์

ของเมซ่าหน่อย”

“เมซ่า	เดือนตุลาคม	65	ราคาอยู่ที่	4.125	มีเยอะกว่า	10	ออปชั่น”	ผม

กลืนน�้าลายหนึ่งอึก	ก่อนจะสั่งขายไปที่	4.125	จ�านวน	10	ออปชั่น
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“จากน้ันอะไรอีก?”	ชิกก้ีก�าลังติดสายโทรศัพท์อยู่	 “แล้วมีอะไรเพ่ิมอีก	

ชิกกี้?”

“4.25	ตั้งแต่	20	ออปชั่น	พ่อหนุ่มหน้าใหม่”	

“ขาย!	20	ออปชั่นที่	4.00”	ผมตะโกนเสียงหลง

ติด๊!	64.125…ราคาล่าสดุของหุ้นเมซ่าประกาศออกมา	หลงัจากน้ันก็มี

ใครบางคนแทรกมาข้างๆ	ผมและร้องตะโกนว่า	“ขอเสนอซือ้ท่ี	4.25	จ�านวน	30”	

ซึ่งเมื่อหันไปมองหน้าแล้ว	ก็พบว่าเขาคือคนที่เป็นตัวแทนจากเมอร์ริลนั่นเอง

“ขาย!”	ผมตะเบ็งเสียงชัดเจน	ก่อนที่จะหันไปดูกลุ่มคนที่รายล้อม	

และสบตากับตัวแทนจากเมอร์ริลคนนั้น	การเทรดเสร็จสิ้นแล้ว	ผมหมดหน้าที่	

เม็ดเหงื่อค่อยๆ	ไหลผ่านปลายจมูกลงไป	จากนั้นจึงเดินออกมานอกฝูงชน	 

เจ้าหน้าท่ีประจ�าจุดก็ดิ่งตรงมาหาผมเพ่ือท่ีจะยืนยันการขาย	ผมหยิบปากกา

ของตนเองขึ้นมา	บิดปลายปากกาออก	แล้วค่อยๆ	บรรจงประทับตรา	“945”	

ลงไปบนเอกสารยืนยัน

ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะมานับก�าไรที่เกิดขึ้นจริงแล้ว	ผมขาย	20	ออปชั่นที่	

4.00,	30	ออปชั่นที่	4.25	ดังนั้นจะต้องได้	8,000	ดอลลาร์ที่การเทรดแรกและ

อีก	12,750	ดอลลาร์จะได้ในการเทรดครัง้หลงั	รวมท้ังสิน้	20,750	ดอลลาร์	ใน

ขณะที่ต้นทุนของผมคือ	3,000	ดอลลาร์ที่ราคา	3.00,	5,125	ดอลลาร์ที่ราคา	

2.5625	รวมกับ	4,375	ดอลลาร์	ทีร่าคา	2.00	ผมรูส้กึราวกับว่าเป็นเศรษฐแีล้ว	น่ี

ไงล่ะฝันแห่งอเมรกัินชน	ในท่ีสดุผมไม่ต้องกลบัไปเป็นนักวิเคราะห์หลกัทรัพย์อกี

ต่อไปแล้ว	ไม่มอีกีต่อไปทีต้่องบนิไปหาลกูค้าเพ่ือกราบอ้อนวอนให้ลงทุนในหุน้

ทีผ่มเลอืก	ผมจะไม่ต้องไปน่ังเศร้าท่ีสสุาน	ตรงข้ามหลมุศพของ	อเลก็ซานเดอร์	 

แฮมิลตัน	และที่ส�าคัญท่ีสุด	ผมจะไม่ต้องถูกตอกย�้าด้วยอารมณ์ท่ีโศกเศร้า

เช่นเดียวกับพ่อของตัวเองอีกต่อไป	ตอนน้ีอิสระอยู่กับผมแล้ว	จะได้เริ่มออก

วิ่งอย่างผู้ชนะเสียที

ผมเดินต่อไปยังจุดที่มีการซื้อขายออปชั่นของบริษัท	ดิจิทัล	 เอ็นเตอร์ 

เทนเมนท์	ซึง่ตรงนีก็้ม	ีแฟรนน่ี	ซานทานเจโล	เป็นผูเ้ชีย่วชาญจดัการค�าสัง่ซือ้ขาย	 
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แฟรนนีถื่อว่าเป็นคนทีเ่อาชนะได้ยากมากคนหนึง่	ตามประวัติแล้วเขาเคยผ่าน

สงครามเกาหลีมา	และตอนนี้เขายังคงยืนสูบบุหรี่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของก�าแพง

“ว่ายังไงนายหน้าใหม่?”

“แฟรนนี	่ผมอยากเล่น	ตอนน้ีสถานการณ์คอลออปชัน่	เดอืนตุลาคม	85	

ของดิจิทัล	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	เป็นยังไงบ้าง?”

“1.625-1.75	ส�าหรบัคณุ	นายหน้าใหม่	ผมเสนอให้	10	ออปชัน่ที	่1.75	

ดอลลาร์”

“ผมขอที่	1.61	ส�าหรับที่	10	ออปชั่น	แฟรนนี่”

“ไม่มีทางนะนายหน้าใหม่	ถ้าคุณคิดจะเล่นเหมือนเด็กน้อยแบบนี	้ 

กลับบ้านไปเถอะ”	จากนั้นแฟรนนี่ก็พูดเยาะเย้ยต่างๆ	นานากับผม

“ก็ได้	แฟรนน่ี	งัน้ผมขอท่ี	10	ออปชัน่ของตุลาคม	85	ที	่1.75	ดอลลาร์”	

ผมให้โอกาสเขาชนะในครัง้นีส้�าหรบัการต่อรอง	ท้ังหมดเป็นเงิน	62.50	ดอลลาร์	

ผมรูว่้าเขาอยากท่ีจะแสดงว่าใครเป็นใหญ่ในท่ีแห่งนี	้ไอ้คนขายพิซซ่าหน้าเลอืด	

คณุได้เงนิไปในวันนี	้แต่ผมยังคงอยู่ทีน่ี่และเอาคืนได้แน่นอนในครัง้ต่อไป	ฝาก

ไว้ก่อนแฟรนนี่
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เพลง “มันฝรั่งบด” (บทเพลงประกอบแสดงการดีใจ)

“มนัเป็นสิง่ล่าสดุ	มนัเย่ียมทีส่ดุ	มาเถิดท่ีรกั	มนัง่ายมากพอท่ีจะเริม่ท�า	โอ้!	มนั

ฝรัง่บด	มนัฝรัง่บด	คณุเอกก็สามารถท�าได้เช่นกัน	มนัฝร่ังบด	มนัฝรัง่บด	ใช่,	ใช่,	

ใช่เลย	”	(เนื้อเพลง	มันฝรั่งบด)

เวลาบ่าย	3	โมง	59	นาที	เฮย์ส	โนล์	และผม	ต่างยืนอยู่ท่ีฟลอร์	รองเท้า

พ้ืนยางดิบของเราถูกเตะหลุดออกไปต่างทิศทางกัน	 เราเริ่มเต้นกันไปรอบๆ	

บรเิวณฟลอร์	ร้องเพลงฮติของปี	1962	ลกูชายคนเลก็ของผมคงจะบอกในภาย

หลังว่า	“มันน่าจะเป็นวันท่ียุ่งเหยิงจริงๆ”	กระดาษส�าหรับซื้อขายที่วางรกอยู่

ตามพ้ืน	กลายมาเป็นอุปกรณ์อย่างดีท่ีให้เราเหยียบและไถลตัวเองไปบนพ้ืน	

พวกเราก�าลังร้อนแรง	 เราเพ่ิงเปิดสถานะไปอีก	10	ออปชั่นไปเมื่อสักครู่ก่อน

ตลาดจะปิด	ผมเพิ่งเริ่มท�าการเทรดในพื้นที่ฟลอร์มาเพียงสองเดือนเท่านั้นแต่

ผมมคีวามสขุกับชีวิตเป็นอย่างมาก	และสามารถสร้างผลลพัธ์ให้มนัออกมาดีได้	

วันถัดมา	ตลาดเปิดข้ึนมาด้วยสภาวะท่ีลบท้ังตลาด	ผลจากการท่ีเรา

ทั้งคู่ร่วมเต้นกันอย่างมีความสุข	จนลืมท่ีจะปิดสถานะของออปชั่นก่อนตลาด

ปิดเม่ือวาน	ท�าให้ผมได้เสียเงินไปอีกท้ังสิ้น	10,000	ดอลลาร์	หลังจากวันน้ัน	

ผมพยายามที่จะต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเอง	ไม่ให้ดีใจจนเกินไปก่อนที่จะปิด

สถานะและได้เงินแล้วจริงๆ	 เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าอยากลุกขึ้น

เต้นเพลง	“มันฝรั่งบด”	หรือแสดงความดีใจด้วยวิธีใดๆ	ที่ควบคุมไม่ได้	ผมขอ

เตือนให้คุณระวังอารมณ์นั้นไว้ดีๆ	

อีกเรื่องสุดท้ายท่ีดูน่าขันท่ีสุดคือ	ในเวลาท่ีคุณดีใจจากการท�าก�าไรได้	

คุณลุกขึ้นเต้นในบริเวณฟลอร์	ซึ่งคุณอาจคิดว่ามันดูดี	แต่เชื่อเถอะว่าจริงๆ	

แล้ว	มันดูไม่ได้เอาซะเลย	
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“ออเดรย์	เราขับเลยจุดกลับรถมาแล้ว	ตอนนี้เราอยู่บนถนนสาย	84-ตะวันตก	

ผมต้องพยายามหาทางกลับไปยังนิวเบิร์ก	คุณช่วยอ่านแผนที่ให้ละเอียดๆ	

หน่อยได้ไหม?”

“บัซซี่	คุณอย่ามาต�าหนิฉันได้ไหม	ขับรถเร็วขนาดนี้	ใครจะไปเห็นทัน”

“มันเป็นอย่างเดียวที่ผมขอให้คุณช่วยนะ	แม้คุณจะไม่ชอบก็ตาม	เรา

พลาดแยกเข้าสู่ถนน	684	ไปได้ยังไง	ทั้งที่เป็นถนนสายหลักเข้าเมืองนะ!”

“บซัซี	่คณุขบัเรว็เกินไป	ฉนัมองไม่เหน็ป้ายบอกทาง	อีกอย่างนะ	ฉนัจะ

รู้ได้ไงว่าเราต้องไปทางเส้น	684”

“ผมนึกว่าคุณวางแผนมาแล้ว	ออเดรย์	คุณควรจะศึกษาแผนที่ตั้งแต่

ก่อนขึ้นรถ	คุณต้องวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนสิ!”

ผมพยายามมองป้ายแผนท่ี	ระหว่างทีร่ถเช่า	“ไครสเลอร์	คอร์โดบา”	ของ

เราขบัผ่านไป	เมือ่ใดท่ีประสาทเสยี	ผมเองมกัจะเข้าสูส่ภาวะทีช่อบคดิว่าตวัเอง 

เป็น	“กัปตันเรือเดินสมุทร”	นั่นหมายถึง	ออเดรย์ต้องพยายามท�าทุกอย่างให้

เสมือนว่าเป็นภรรยาของกัปตันเรือ	แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่เป็นอย่างน้ัน	 

บทที่	2
The Plan

แผนเปลีย่นเส้นทางชีวิต จงเขียนมันออกมา
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วันนีก็้เป็นอกีวันทีเ่ธอไม่อยากให้ผมสัง่การหรอืต�าหนิเธออีก	ในเดอืนกรกฎาคม	

1978	ความร้อนของสภาพอากาศเพิ่มสูงถึง	38	องศาเซลเซียส	เราทั้งคู่อยู่ใน

สภาพอากาศที่ร้อน	เราก�าลังเหน่ือยและเพ่ิงจะขับรถมาผิดทาง	ตอนน้ียังคง

ขับรถด้วยความเร็วเพ่ือมุ่งไปยังเมืองนิวเบิร์ก	ซึ่งเป็นเมืองเก่าริมสาขาของแม่

น�้าฮัดสัน	ห่างจากเมืองนิวยอร์กมาทางเหนือราว	50	ไมล์

ในช่วงบ่ายทีผ่่านมา	เราเพ่ิงใช้เวลาร่วมกับเพ่ือนเก่า	รชิาร์ด	และ	ซซูาน	 

เบอร์เทลลี	่ทัง้คูเ่คยเป็นสมาชกิกลุม่บ้านพักตากอากาศในหาดเวสต์แฮมป์ตนั 

ด้วยกันกับเรา	ทัง้คูไ่ด้แต่งงานไปเมือ่ฤดหูนาวปีก่อน	และได้ซือ้บ้านสีห้่องนอน 

สไตล์โคโลเนียล	ในเมอืงแดนเบอร์รีรั่ฐคอนเนคติกัต	โดยเราถูกเชญิไปเย่ียมชม

บ้านใหม่ของพวกเขา	ภายหลงัจากท่ีเย่ียมชมเสรจ็	ผมรูส้กึประทบัใจปนอิจฉา

ในทันที	ซูซานรับจ้างท�างานอิสระด้านคอมพิวเตอร์	ส่วนริชาร์ดเองก็เป็นเซลล์

ขายแบตเตอรีข่องบรษิทัยูเน่ียน-คาร์ไบด์	ท้ังคูไ่ด้ร่วมกันซือ้บ้านหลงัน้ี	วางแผน

การลดหย่อนภาษ	ีและเฝ้าดมูลูค่าของบ้านนีเ้พ่ิมขึน้ในแต่ละวัน	ขณะเดยีวกนั	

ออเดรย์	ซึ่งมีหน้าท่ีเป็นผู้จัดการแผนกกระดาษรีไซเคิลและผมเองผู้ซึ่งเป็นนัก

วิเคราะห์ผู้มีชื่อเสียงแห่ง	อี.	เอฟ.	ฮัตตัน	ยังคงจ่ายค่าเช่าบ้าน	ไร้แผนการใดๆ	

เก่ียวกับการลดหย่อนภาษีและได้แต่น่ังมองราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ิมขึ้น

โดยท่ีเราไม่ได้ครอบครองทรัพย์ใดเลย	หากพูดถึงรายได้ของเราทั้งสองแล้ว	

แต่ละปีเราท�าได้มากกว่า	100,000	ดอลลาร์	ซึ่งมากกว่า	ริชาร์ดและซูซาน

แน่นอน	แต่เราก็ยังไม่สามารถซื้อบ้านของตัวเองได้อยู่ดี

“ริชาร์ด,	ซูซาน	พวกคุณซื้อบ้านที่เจ๋งขนาดน้ีได้ยังไงกัน”	ผมถามออก

ไปในขณะที่เราทั้งสี่ก�าลังน่ังพักอยู่บนชั้นสองและดื่มชาเย็นอยู่	แม้หน้าต่าง

ของบ้านทั้งหมดจะถูกเปิดออก	แต่ด้วยอุณหภูมิท่ีร้อนและไม่มีลมพัดในช่วง

บ่าย	ท�าให้เหง่ือออกได้โดยไม่ยาก	ผมสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าหน่ึงในความ

ลบัของริชาร์ดกับซซูานคอืการประหยัดเลก็ๆ	น้อยๆ	เช่น	การไม่เปิดแอร์ส�าหรบั

การรับแขก	แบบในวันนี้

“ฉันวางแผนไง	บัซซี่”	ซูซานตอบกลับมา	“คุณเองก็มีแผนเหมือนกัน	
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ไม่ใช่หรือ?”

“แผนการอะไร?”	ผมตอบกลบั	“ทุกวันน้ีผมตืน่เช้า	เร่งรบีไปท�างาน	แล้ว

ก็กลับบ้าน	โดยหวังว่าจะมีแรงเหลือในการสวีทกับออเดรย์	แล้วก็นอน	นี่คือ

แผนของผมในแต่ละวัน”

“พวกคุณคิดว่าอะไรคือปัญหาของเรา”	ออเดรย์ถามต่อจากผม

ริชาร์ดและซูซานจึงเริ่มอธิบายไปเรื่อยๆ	 เราท้ังสองก็ฟังไปเรื่อยๆ	เช่น

กัน	ยิ่งฟังเรื่องราวของเขาทั้งสองมากเท่าไหร่	ก็รู้สึกว่าเราต้องการเวลาในการ

นั่งวางแผนการชีวิตมากขึ้นเท่าน้ัน	ผมต้องท�าอะไรบางอย่างนอกจากวุฒิการ

ศึกษาและประวัติการท�างานที่มี	การวางแผนที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงและ

ถูกก�าหนดด้วยช่วงเวลาชัดเจน	เป็นสิ่งที่คิดว่าจะต้องเริ่มท�าก่อน	แต่อย่างไร

ก็ตามผมเกลยีดความคดิท่ีต้องตัง้เป้าหมายด้วยเหตผุลส่วนตวั	ในระหว่างน้ัน

ผมก็เริ่มรู้สึกมีอาการจุกแปลกๆ	ขึ้นในช่องท้อง

เป้าหมายคือความรับผิดชอบ	ความรับผิดชอบคือสัญญาผูกมัด	แล้ว

สัญญาผูกมัดก็คือการกู้	การจ�านองบ้าน	ค่าผ่อนรถ	ประกันรถยนต์	ประกัน

ชีวิต	ประกันสุขภาพ	รวมไปถึงค่าไฟส�าหรับการเปิดแอร์เพ่ือรับแขก	สิ่งท่ีผม

กลัวอยู่ทุกวันคือการที่ต้องติดอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถหยุดท�างานได้เช่น

เดียวกับพ่อของผม	อาศัยอยู่ในบ้านที่จ�านองไว้	ง่วนอยู่กับการจัดการเอกสาร

ทวงเงินต่างๆ	กังวลว่าจะมีเงินพอใช้หรือไม่ตลอดเวลา	จนสุดท้ายก็ติดอยู่ใน

สภาวะการเป็นหน้ีของคนชั้นกลาง	เหมือนรูปแบบชีวิตของพ่อของผมไม่มีผิด	

ผมไม่มีทางปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแน่	ผมยกแขนเสื้อขึ้นปาดเหงื่อ	ตอนนี้

อากาศมันช่างร้อนจริงๆ

“อิสระต่างหากคือสิ่งท่ีผมต้องการ” แต่ในบ่ายวันนั้นอิสระอาจจะ

ไม่ใช่สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุด	เมื่อย้อนคิดในใจถึงเรื่องท่ีส�าเร็จไปแล้วเร็วๆ	นี้	ผมเป็น 

นกัวิเคราะห์หลกัทรพัย์อายุ	34	ปี	เพ่ิงกลบัมาจากการบนิไปน�าเสนอหลกัทรพัย์

ให้กับลกูค้าสถาบนัท่ีรฐัเท็กซสั	เริม่ทานอาหารเช้าทีฮ่ตัตนัและมนัีดหมายประชมุ

กับลูกค้ามากกว่าสี่ราย	จากน้ันก็รีบเดินทางไปยังสนามบินเพ่ือต่อเครื่องไป
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ยังซานแอนโตนิโอเพ่ือประชุมต่อในช่วงอาหารมื้อเย็น	 พักผ่อนในห้องพักท่ี

เมืองดัลลัสด้วยสภาพอ่อนแรง	เสียงพายุฝนอันรุนแรงของเท็กซัส	ส่งผลให้ผม

นอนไม่หลบัจนตีหน่ึง	การท่ีนอนไม่หลบัก็ส่งผลถึงวงจรการท�างานในวันถัดไป 

อยู่เสมอ	และไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นักท่ีออเดรย์จะต้องพยายามให้ก�าลังใจใน

ทุกๆ	เช้าเพ่ือให้สามารถออกบนิไปน�าเสนอหลกัทรพัย์กับลกูค้าได้อกีครัง้	หลงั

จากทีก่ลับมาจากบา้นของรชิารด์และซูซาน	กค็ดิว่าเขาทัง้คูน่ัน้มาถกูทางแลว้	

และสิ่งที่ผมต้องการในตอนนี้คือแผนการซึ่งสามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้

“นีเ่งนิส�าหรบัค่าทางด่วน”	ออเดรย์พูดกับผมก่อนจะย่ืนเงนิให้	ผมก�าลงั

ติดอยู่ในช่องจ่ายเงินเพ่ือรอข้ามแม่น�้าฮัดสันไปสู่ฝั่งนิวเบิร์ก	ถนนเบื้องหน้าดู

แวววาวจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมา	อากาศยังคงร้อนแม้ว่าเราจะเปิดแอร์แรง

ที่สุดก็ตาม	เบื้องหน้าเป็นรถพ่วง	18	ล้อก�าลังพ่นควันด�าออกจากท่อไอเสีย

ที่ห่างจากรถผมไปเพียงนิ้วกว่าๆ	ส่วนด้านหลังก็เป็นรถส่งพัสดุท่ีบีบแตรดัง

วุ่นวาย	ผมมาท�าบ้าอะไรอยู่ตรงนี้	ผมไม่ได้ต้องการมาต่อแถวตรงนี้	ตอนนี้ผม

ไม่ได้ต้องการข้ามไปยงันวิเบร์ิก	ผมต้องการเปลีย่นแปลงชวิีตตัวเองให้เรว็ทีส่ดุ

“จบัไว้ดีๆ	นะ	ออเดรย์!”	ผมหกัพวงมาลยัไปทางซ้ายอย่างรวดเรว็	ก่อนท่ี

รถคอร์โดบาของเราจะเคลือ่นตวัและกลบัรถไปสูถ่นนเส้นตะวันออก	ออเดรย์ร้อง

ด้วยความตกใจ	รอยยางจากการกลบัรถชดัเจนบนพ้ืนถนน	เสยีงบบีแตรตามมา

มากมาย	แต่ผมไม่สนใจ	เนือ่งจากชวิีตผมก�าลงัมุง่หน้าไปสูท่ศิทางทีถู่กต้องแล้ว

เมื่อกลับมาถึงบ้าน	ผมคว้าสมุดฉีกและดินสอออกมาก่อนจะไปนั่งที่

โต๊ะอาหารในห้องครัว	“ตรงนี้ล่ะ	ออเดรย์	เลื่อนเก้าอี้ออกมานั่งแล้วช่วยผมคิด 

เป้าหมายหน่อย	นี่เป็นเวลาของผมแล้วที่จะเข้าสู่ช่วงชีวิตอันรุ่งโรจน์”

ออเดรย์เป็นเพียงคนเดียวท่ีให้เป้าหมายชีวิตกับผมได้	 เป็นคนเดียวท่ี

เข้าใจผมเสมอมา	ก่อนที่ผมจะมีเธอ	ประสบการณ์ชีวิตของผมกับผู้หญิงคน

อ่ืนๆ	น่ันช่างแสนสัน้และวุน่วาย	ผมไม่เคยมคีวามสมัพันธ์ทีเ่รยีบง่ายกบัผูห้ญิง

คนใดเลย	จนเมื่อปี	1976	ผมตัดสินใจแล้วว่าชีวิตคู่มันวุ่นวายเกินไปส�าหรับ 

ตวัเอง	การอยู่เป็นโสดน้ันง่ายกว่า	แต่เมือ่ผมพบกบั	ออเดรย์ โพโลคอฟ เธอ
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เป็นคนท่ีสวย	ฉลาด	มัน่ใจ	ดมูวุีฒภิาวะ	และเธอก็คิดตรงกันกับผม	ตรงท่ีบอก

ว่าผมเป็นคนทีด่มูวุีฒภิาวะและเก่งเช่นกัน	ผมแทบจะไม่เชือ่เลยว่าจะได้ยินแบบ

นั้น	หน้าร้อนในปีนั้นเองออเดรย์มาเติมเต็มในสิ่งที่ผมต้องการในชีวิต	

ฤดูร้อนปี	1977	ออเดรย์ได้เร่ิมคุยถึงเร่ืองการแต่งงาน	ซึ่งเป็นความ

สัมพันธ์ที่พัฒนาไปอีกขั้น	ผมรู้ว่าออเดรย์มีสิ่งที่ต้องการคล้ายกับผม	ในช่วง

แรกที่พบกับออเดรย์น้ัน	ผมก�าลังอยู่ในสภาวะท่ีเป็นหนี้และสูญเสียเงินอย่าง

ต่อเนื่องจากการเทรดในตลาด	แต่ในปีถัดมาผมชดใช้หนี้จนหมดและมีเงินอยู่

ในบัญชีอยู่	5,000	ดอลลาร์	แต่เรื่องแต่งงานล่ะ?	ผมจะสามารถแต่งงานได้

จริงๆ	หรือ?	การแต่งงานจะท�าให้ความมีอิสระที่ผมให้คุณค่านั้นลดลงไปไหม

ในเดือนสงิหาคม	ออเดรย์เริม่พูดถึงแหวนหมัน้	ส่วนผมเองก็เริม่มอีาการ

ผดิปกตขิองล�าไส้เพ่ิม	ถัดมาในเดอืนกันยายน	เธอเริม่คดิถึงวันท่ีจะจดังานแต่ง	

ส่วนผมจ�าเป็นต้องเริ่มกินอาหารเด็กเนื่องจากอาการของล�าไส้ก�าเริบมากข้ึน	

พอถึงเดอืนตลุาคมเธอย่ืนค�าขาดว่ากับผมว่าจะตดัสนิใจอย่างไร	“บซัซี	่สญัญา

เช่าห้องของฉันก�าลังจะหมดในเดือนมีนาคม	ฉันจะย้ายออกไม่ว่าฉันจะมีหรือ

ไม่มีคุณก็ตาม	ดังนั้นได้โปรดตัดสินใจด้วย	จะเอาอย่างไรกับงานแต่งของเรา”	

เธอก�าลังจะย้ายไปอยู่บ้านของหลานแถบไซราคิวส์-นิวยอร์ก	ครอบครัวของ

เธอท้ังหมดจะย้ายไปที่นั่นด้วยเช่นกัน	พวกเขาต่างคาดหวังว่าจะเห็นแหวน

หมั้นของเธอกันท้ังนั้น	หากไม่มีแหวนเพชรส�าหรับหมั้นหมายแล้ว	 ก็เป็นไป 

ไม่ได้เลยทีเ่ธอจะมาร่วมชวิีตกับผม	อย่างไรก็ตาม	ตอนนีผ้มต้องไปโรงพยาบาล

เพื่อจัดการกับปัญหาล�าไส้เสียก่อน

ผมไปพบ	ดร.เรมอนด์	ฮอร์ชแมน	เพ่ือส่องกล้องตรวจดูล�าไส้	“น่ันไง	ลอง

ดูสิล�าไส้คุณมันก�าลังพันกันอยู่”	คุณหมอกล่าว	ก่อนที่จะหมุนหน้าจอสรุปผล

การตรวจมาให้ผมด	ู“น่ีคอืปัญหาของคณุ”	เขาพูดเพ่ิมและท�าการเคาะปากกา

ชี้ล�าไส้ของผม	ตรงจุดท่ีมีปัญหา	“มันเกิดการหดตัวของล�าไส้และมันเกาะกัน

เป็นก้อน	มีขนาดเท่าๆ	กับเหรียญ	10	เซนต์	 เราจ�าเป็นต้องด�าเนินการผ่าตัด

ออกโดยเร็วที่สุด”
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ขณะทีด่งึกางเกงขึน้สวม	ผมขอยืมโทรศพัท์จาก	ดร.เรมอนด์	เพ่ือต่อไปยัง

โบรกเกอร์	ด�าเนินการตดิต่อเพ่ือขายคอลออปชัน่ของซนิเทค	เดอืนมกราคม-78	

ผมต้องการเงิน	5,000	ดอลลาร์เพื่อใช้ในการผ่าตัด	แต่เมื่อสอบถามราคาของ 

ออปชั่นดังกล่าวแล้ว	พบว่าราคาที่ผมมี	ณ	ตอนนี้มันพุ่งเป็นจรวดจาก	5,000	

ไปเป็น	15,000	ดอลลาร์แล้ว	“ขาย!”	ผมตะโกนสั่งผ่านโทรศัพท์	ณ	ตอนนั้น	 

มันเป็นช่วงเวลาท่ีดีที่สุดที่จะเปลี่ยนเป็นเงิน	เป็นเวลาท่ีดีที่สุดในการรักษา

อาการล�าไส้ของผม	เป็นเวลาท่ีดท่ีีสดุส�าหรับการหาแหวนหมัน้ให้ออเดรย์	และ

เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่ผมจะพัฒนาชีวิตตัวเองไปอีกขั้น

“บัซซี่	ตอนนี้คุณอายุ	34	แล้ว	คุณอยากจะท�างานเพ่ือตัวคุณเองมา

โดยตลอด	ลองเขียนแผนของคุณมาสิ	คุณมีการศึกษาที่ดี	เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ไม่

ยาก	และฉนัก็ยังจะอยู่ข้างๆ	คณุ	ยังไงซะ	หากแย่ท่ีสดุ	คณุก็ยงักลบัไปเป็นนกั

วิเคราะห์หลกัทรัพย์ได้	ตอนน้ีคณุเขยีนลงไปก่อนว่า ‘เป็นเทรดเดอร์’ ผมเขยีน

ตัวอักษรขนาดใหญ่ลงไป	มันดูดีเลยทีเดียว”

“นี่ล่ะ	เป้าหมายแรกของผม	เป็นเทรดเดอร์	แล้วผมต้องท�าไง?”

“บัซซี	่แผนการไงล่ะ	คณุจ�าเป็นจะต้องมแีผนการ	ตามทีร่ชิาร์ดกับซซูาน 

บอกไว้	 ตอนนี้คุณมีเป้าหมายแล้วแต่ยังขาดแผนที่จะท�าให้ส�าเร็จตาม 

เป้าหมายนั้น”

ผมนัง่ลงและคดิต่อ	“เอาล่ะ	สิง่แรกทีผ่มจะต้องท�าคือการพัฒนาข้ันตอน

ส�าหรับการเทรดที่เหมาะสมกับตัวผมเอง”

“จดมันลงไป”	ซูซานสรุปจากสิ่งที่ผมคิด

ภายใต้ค�าว่า	“เป็นเทรดเดอร์”	ผมเขียนต่อไปว่า	“1. ขั้นตอนส�าหรับ

การเทรดที่เหมาะสมกับตัวเอง”

“ใช่เลย	แบบนี้ล่ะ”	ออเดรย์เอ่ยขั้นมา	“ด้วยวิธีอะไรล่ะ?”

เราใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงพูดคุยเก่ียวกับแผน	รวบรวมคูปองส�าหรับ

การสมคัรสมาชกิฟรขีองจดหมายข่าวและกราฟต่างๆ	เราร่วมกันค�านวณขนาด

ของเงนิทนุเริม่ต้นท่ีต้องการ	ซึง่เป็นเงนิทุนทีจ่ะสามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอ 
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ภายหลังที่ออกจากงานประจ�า	ซึ่งเราคาดว่าเงินกองทุนเริ่มต้นนั้นควรจะมี

ประมาณ	100,000	ดอลลาร์	 “2. รวบรวมเงินทุนเริ่มต้นให้ได้ 100,000 

ดอลลาร์” ซึ่งนี่เป็นแผนการขั้นที่สอง	

“คุณจะใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะได้เงินจ�านวนนี้มา”	ออเดรย์ถาม	 

“อย่าลืมนะ	คุณจะต้องก�าหนดช่วงเวลาที่แผนของคุณจะสามารถส�าเร็จได้”

“ผมขอเวลาปีเดียว”

“บซัซี	่ปีเดยีวเอง?	คณุจะหาเงนิมาได้อย่างไร	100,000	ดอลลาร์ภายใน

ปีเดียว	กว่าเก้าปีแล้วท่ีคุณเล่นในตลาด	คุณยังไม่เคยท�าเงินได้ถึงระดับท่ีคุณ

ก�าลังตั้งเป้าหมายเลย	คุณต้องมองโลกความเป็นจริงด้วยสิ”

“อย่าลืมสิ	ผมเป็นคนฉลาดท่ีสุดเท่าท่ีคุณเคยรู้จักมา	หากจะต้องไป

เป็นเทรดเดอร์	ผมก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าสามารถสร้างเงินจากการเทรด

ได้	ไม่ใช่จากการลงทุน	ไม่ใช่จากการกู้ยืม	ไม่ใช่จากการเขียนรายงานสภาพ

ตลาด”	“ภายในระยะเวลา	1	ปี”	ผมเขียนเพิ่มลงไปในกระดาษ

เรายังคงคยุกันต่อไป	ผมต้องการทีป่รกึษา	เทรดเดอร์ระดับต้นๆ	ทุกคน 

ล้วนแต่มท่ีีปรกึษา	บ้างก็อายุมากกว่า	บ้างก็ฉลาดกว่า	บางคนก็คอยช่วยเหลอื

ตลอดเวลาเทรด	ไมเคิล	มาร์คัส	มี	 เอ็ด	 เซย์โคตาร์,	พอล	ทูเดอร์	 โจนส์	 ก็มี	 

เอลิ	ทูลลิสร์,	ส�าหรับผมต้องเป็นโซเอลเนอร์เท่านั้น	ผู้ที่มีความสามารถในการ

อ่านสถานการณ์ตลาดได้เฉยีบแหลม	ผ่านเทปแสดงการเปลีย่นแปลงของราคา

(ไมเคลิ	มาร์คสั	เป็นเทรดเดอร์สนิค้าโภคภัณฑ์	ทีส่ร้างพอร์ตการลงทนุ

จาก	30,000	ดอลลาร์	เป็น	80	ล้านดอลลาร์ได้,	เอ็ด	เซย์โคตาร์	เทรดเดอร์สาย	

Trend	Following	และได้รบัฉายาว่าเป็นบดิาแห่ง	System	Trade,	พอล	ทูเดอร์	

โจนส์	เทรดเดอร์สาย	Macro	Investing	ทีด่แูลเงนิลงทุนกว่าหมืน่ล้านดอลลาร์,	

เอลิ	ทูลลิสร์	เทรดเดอร์ผ้าฝ้ายผู้มีชื่อเสียง	ท่านผู้อ่านสามารถอ่านประวัติและ

เร่ืองราวเพ่ิมเติมของเทรดเดอร์เหล่าน้ีได้ในหนังสือ	“Market	Wizards”	หรือ 

พ่อมดแห่งวอลสตรีท	:	ผู้แปล)
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3. ท�าให้โซเอลเนอร์เป็นที่ปรึกษา

การจะเป็นเทรดเดอร์ได้	ผมต้องมีที่นั่ง	 (เป็นสมาชิก)	 ในบางตลาด 

หลักทรพัย์	หากได้ทีน่ั่งแล้วต้นทุนในการเทรดก็จะลดลงเป็นอย่างมาก	สมาชกิ

ของตลาดหลักทรัพย์จะสามารถซื้อขายได้โดยไม่เสียค่านายหน้าหรือค่า 

ธรรมเนยีมอืน่ๆ	ย่ิงไปกว่าน้ัน	พวกเขาเหล่านัน้ยังม	ี“3	องค์ประกอบหลกัการเทรด

ทีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็”	ได้แก่	ข้อมลูตลาด	(Market),	การท�าราคา	(Maker)	และ

มาร์จิน้	(Margin)	มากกว่าคนท่ัวไป	เช่น	เมือ่ไหร่ก็ตามทีผ่มซือ้ออปชัน่จ�านวน	

100	ทีร่าคา	3	ดอลลาร์	ในกรณีของเทรดเดอร์ทัว่ไปแล้ว	ผมจะต้องเสยีค่าใช้จ่าย

เป็นเงนิสดทันท	ี300	ดอลลาร์	แต่ในกรณีทีเ่ป็นสมาชกิ	จะเสยีก่อนเพียงแค่	150	

ดอลลาร์	สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดความได้เปรียบ	ท�าให้สามารถหมุนเงินได้เร็ว

ขึน้	ได้ก�าไรมากขึน้	ซึง่นอกจากน้ียังมปีระกันสขุภาพให้กับสมาชกิทกุคนอีกด้วย

4. ได้ที่นั่งในตลาดหลักทรัพย์สักแห่ง

ผมรูส้กึง่วงและรูส้กึได้ว่าเราใช้เวลากับจดุน้ีในวนัน้ีมากเกินไป	“มาสรปุ 

กันดีกว่า	พรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้าไปท�างานนะ”

“บัซซี่	 พูดถึงเร่ืองงานนะ	คุณจะสามารถสร้างเงินจากการเทรดถึง	

100,000	ดอลลาร์ได้ยังไงทั้งที่คุณท�างานประจ�าอยู่	เราอยู่ไม่ได้ด้วยเงินเดือน

ของฉันคนเดียวนะ”

“ไม่ต้องกังวล	 ท่ีบริษัทผมไม่มีใครรู้เรื่องน้ีหรอก	ผมจะใช้เวลาช่วงพัก

ในการเทรด	กว่าแปดปีครึง่แล้วท่ีท�าแบบน้ีมา	ผมรูจ้กับรษิทันีด้พีอ	ส�าหรบัผม

เวลาแค่หนึ่งวันก็เพียงพอที่จะท�าอะไรหลายๆ	อย่างแล้ว”

5. ใช้ช่วงเวลาพักลองเทรดก่อน ผมเขียนลงไปด้วยดินสอ	“เอาล่ะ	 

นี่คือแผนทั้งหมดของผม”

ในวันถัดมาผมปิดประตสู�านกังานของผม	แจ้งเลขาฯ	ว่าผมจะไม่รับสาย

ของใครท้ังสิ้น	และเร่ิมท�างานตามขั้นตอนต่างๆ	ท่ีวางไว้	การพัฒนาแผนการ

เทรดให้เหมาะสมกับนิสยัของตนเองเป็นส่วนส�าคญัทีส่ดุของแผนการ	หากขาด

ขั้นตอนที่สอดคล้องกับนิสัยแล้ว	ผมคงไปต่อได้ล�าบาก	จนถึงเวลานี้	ผมเป็น 
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นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เชี่ยวชาญเรื่องอัตราเงินเฟ้อ	อัตราดอกเบี้ย	อัตรา

การเติบโต	อัตราส่วนราคาต่อก�าไร	อัตราผลตอบแทน	ก�าไรขั้นต้น	ส่วนแบ่ง

ตลาด	นโยบายของรัฐบาล	หรืออะไรก็ตามท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของหุ้นใน

ระยะยาว	แต่ผมก�าลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่นักวิเคราะห์เชิงเทคนิค	ผู้รู้

ช่วงเวลาของตลาด	เทรดเดอร์	หรือคนที่เฝ้ามองดูดัชนีที่แสดงสัญญาณเตือน

เมื่อราคาเคลื่อนไหว	นี่คือสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างนักลงทุนกับ

เทรดเดอร์	 เหล่าเทรดเดอร์จะมองท้ังตลาดเป็นหนึ่งเดียวซึ่งต่างจากนักลงทุน

จะมองตลาดเป็นหุ้นรายตัว

ตามที่	 “อดัม สมิธ” ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “The Money Game” 

ว่า “ตลาดเปรียบเสมือนผู้หญิงสวย น่าค้นหาไม่มีวันจบสิ้น ซับซ้อน 

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และลึกลับอยู่เสมอ”	ข้อความเหล่านี้อยู่ในหัว

ผมตลอดเวลา	ก่อนจะพบกับออเดรย์	ผมเป็นผู้แพ้อยู่เสมอในเรื่องผู้หญิง	 

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากเลยว่าท�าไมผมจึงเป็นผู้แพ้ในตลาด	ตอนนี้

ผมมอีอเดรย์แล้วผมต้องพยายามนึกให้ออกว่าอะไรเป็นปัจจยัทีจ่ะท�าให้ผูห้ญิง 

คนอื่นๆ	หัวเราะออกมาได้

ผมอ่านทุกๆ	อย่างที่มีเก่ียวกับตลาด	“เอกสารทฤษฎีดาว”	ของริชาร์ด	 

รสัเซล,	เอกสารธุรกิจประจ�าสปัดาห์ของบาร์รอน,	กราฟแสดงแนวโน้มของ	S&P,	

กราฟของแมนส์ฟิวด์,	กราฟของ	CMI	แต่สิง่ทีช่อบมากทีส่ดุก็คอื	“เดอะ	รบีเปอร์”	

เอกสารแสดงข้อมูลโภคภัณฑ์	 เขียนโดยผู้ท่ีผมติดตามงานของเขาอยู่ที่ชื่อว่า	

“อาร์.	อี.	แม็คมาสเตอร์”	จากเซโดน่า	รัฐแอริโซนา	ผมค่อยๆ	เปลี่ยนแปลงไป

สู่นักวิเคราะห์เทคนิคอย่างเป็นธรรมชาติ	ผมสังเคราะห์ทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกัน	

ทฤษฎีต่างๆ	ถูกเลือกหยิบและผสมเข้าด้วยกัน	เพ่ือให้เหมาะกับอุปนิสัยของ

ตัวเอง	 ย่ิงมองไปท่ีตัวเลขทางคณิตศาสตร์ต่างๆ	แล้ว	มันเหมือนเป็นการเปิด

เผยความลับที่ตลาดมีกับผมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ

ส�าหรับทุกๆ	อย่างที่ผมได้อ่านไป	“ทฤษฎีเมจิก-ที	(Magic	T	Theory)”	

ของ	 เทอร์ร่ี	 ลอนดรี	ค่อนข้างจะสอดคล้องกับความรู้สึกของผมมากที่สุด	 
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ผมจึงติดต่อไปหาเทอร์รี่	บอกให้เขารู้ว่างานของเขาน้ันน่าดึงดูดขนาดไหน	 

เทอร์รี่เป็นยอดอัจฉริยะท่ีใช้ชีวิตอยู่บนเกาะแนนทัคเก็ต	รัฐแมสซาชูเซตส	์ 

เขาเคยเป็นนาวิกโยธิน	ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์	

(เอ็มไอที)	และใช้ทักษะของวิศวกรรมในการวิเคราะห์ตลาด	เขาเชื่อว่าตลาด

จะต้องใช้เวลาในการข้ึน	เท่าๆ	กับเวลาท่ีมนัใช้ในการลง	นัน่คอืจะมช่ีวงทีร่าคา

ขึ้นในตอนต้น	เรียกได้ว่าเป็นช่วงของการสะสม	ซึ่งจะกระตุ้นตลาด	ราคาก็จะ

วิ่งขึ้น	ก่อนมันจะกลับลงไปที่เดิม

เวลาทีค่ณุพิจารณาอกัษร	“T”	จะเหน็ว่าระยะห่างระหว่างด้านซ้ายของ

ตัวอักษรกับด้านขวานั้นจะเท่ากัน	จึงถูกเรียกว่า	 เมจิก-ที	ตั้งแต่ผมเห็นหลัก

การน้ี	ก็รูใ้นทนัทเีลยว่าเมจกิ-ทเีป็นขัน้ตอนใหม่ในการเทรดของตัวเอง	ผมย้อน

กลบัไปคดิในสิง่ทีเ่ป็น	ในสิง่ท่ีชอบ	ความรูท่ี้ผมม	ีได้แก่	ความหลากหลายของ

สัตว์	แนวคิดสังคมแบบดาร์วิน	การวิวัฒนาการ	แนวคิดของการจัดล�าดับทาง

ธรรมชาติ	ผมชอบแนวคิดพวกนี้มาก	ผมท�างานวันละ	14	ชั่วโมง	เป็นจ�านวน	

7	วนัต่อสปัดาห์	ในชว่งวันหยดุ	กย็งัพจิารณาแนวโน้มของกราฟ	สรุปแนวทาง

ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ส�าหรับสัปดาห์ถัดไป	ในแต่ละคืนผมพิจารณากราฟอีกครั้ง	

ค�านวณค่าเฉลี่ย	หาจุดกลับตัว	ก�าหนดราคาท่ีเป็นจุดเข้าซื้อและจุดขายออก	

และส�าหรบัหลกัการของเมจกิ-ที	มนัเปรยีบเหมอืนหลกัการทางธรรมชาต	ิเช่น	

เหตุการณ์น�้าข้ึน-น�้าลงในทุก	12	ชั่วโมง	รูปแบบชีวิตประจ�าวันดังกล่าวน้ีช่าง

สอดคล้องกับตัวเอง	และนี่ล่ะคือขั้นตอนการเทรดของผม

ในตอนนี	้ไม่มใีครทีเ่หมาะจะเป็นทีป่รกึษาของผมไปมากกว่าโซเอลเนอร์	 

ผมติดต่อไปหาเขา	3-4	ครั้งต่อวัน	ในปี	1975	เมื่อบริษัท	เอ็ดเวิร์ดและแฮนลี่	

ปิดตัวลงเน่ืองจากผลกระทบของตลาดหมีในปี	1974	โซเอลเนอร์จึงต้องกลับ

ไปยังเมืองแฮกเกนเซค	เขาได้ก่อตั้งกองทุนเก็งก�าไรขนาดเล็กขึ้นมา	ผมเอง

ก็ได้แวะไปหาโซเอลเนอร์ครั้งหนึ่งในช่วงที่ผมไปพบลูกค้า	“บริษัท	ฮอสปิตอล

ซัพพลาย”	แถบนิวเจอร์ซี่	ภายหลังผมแต่งงานกับออเดรย์	เรายังชอบขับรถไป

นิวเจอร์ซี่ย์ในช่วงวันหยุด	เพื่อเล่นเทนนิสกับโซเอลเนอร์	ในขณะที่ออเดยร์ก็มี
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โอกาสพบกับ	วิกกี้	ภรรยาของโซเอลเนอร์เช่นกัน

ในช่วงทีโ่ซเอลเนอร์ตัง้กองทุนในช่วงแรก	โซเอลเนอร์ต้องแบ่งห้องท�างาน

ของเขาหนึ่งห้องในแฮกเกนเซคเพ่ือท�างาน	และให้วิกก้ี	ภรรยาของเขาอยู่อีก

ห้องหน่ึง	เขามีเครื่องพิมพ์ราคาหุ้นชนิดแนวตั้งท่ีใช้เทคโนโลยีแบบหลอดวาง

อยู่ที่มุมห้อง	บนผนังของห้องท�างานมีปลาแซลมอนแอตแลนติกตัวยักษ์คอย

จอ้งตาผมอยู่	ซึ่งทั้งเครื่องพมิพ์ราคาและปลาแซลมอลยกัษ์ถอืเป็นของสองสิ่ง

ที่แสดงความเป็นตัวตนโซเอลเนอร์ได้ดี	เนื่องจากชีวิตเขาคือการเล่นกับตลาด

และการตกปลา	ผมน่ังอยู่ข้างโซเอลเนอร์หลายชั่วโมง	 พิจารณาดูเขาท�าการ

ม้วนเทปพิมพ์ราคารอบๆ	ฝ่ามือ	ณ	ตอนนี้	ปลายน้ิวทั้งหมดของโซเอลเนอร์

เปรอะไปด้วยสีม่วงของหมึก

“มาร์ตี	้คณุต้องรู้สกึถึงเทปพวกน้ีให้ได้”	โซเอลเนอร์กล่าวออกมา	“ผมจะ

บอกทุกอย่างที่จ�าเป็นให้คุณรู้	ราคาสามารถวิ่งขึ้นเมื่อมีข่าวร้ายในตลาด	หรือ

ดิง่ลงเหวเมือ่มข่ีาวดก็ีได้	หากคณุสามารถอ่านเทปพวกนีอ้อกได้	คุณจะรูท้นัที

ว่าตลาดก�าลงัอยู่ในสภาวะทีด่	ีหรอืป่วยอยู่”	โซเอลเนอร์หยุดการอ่านเทปชัว่ครู	่

ตอนนีก้องเทปราคาส่วนหน่ึงท่ีอยูใ่นมอื	และอกีส่วนหนึง่ทีก่องอยู่ทีพ้ื่นบรเิวณ

รอบตัวเขา	“มาร์ตี้	คุณช่วยผมถือหน่อยนะ	ได้เวลาที่เราจะเล่นงานตลาดแล้ว	

ลองดูนี่นะ	ราคาของหุ้นโพลารอยด์วิ่งขึ้นไป	0.38	ดอลลาร์	ทางบริษัทน่าจะมี

แผนการวางขายกล้องเป็นจ�านวนมากในช่วงครสิต์มาส	น่ันหมายความว่าราคา

มนัก�าลงัจะว่ิงขึน้ไปอกี	คณุช่วยตรวจสอบเส้นราคาเฉลีย่ให้ผมท	ีนีอ่าจจะเป็น

เวลาที่ดีที่เราจะซื้อคอลออปชั่นของเดือนมกราคม”

ช่วงต้นปี	1979	ผมเริม่เห็นแผนท่ีวางไว้น้ันเริม่เป็นจรงิขึน้เรือ่ยๆ	ผมค่อยๆ	

เข้าใจอย่างถ่องแท้ของหลกัการเมจกิ-ที	โดยเพ่ิมบางกิจกรรมเข้ามาในชวิีต	และ

ถอดบางหลกัการท่ีขดักับลกัษณะนิสยัตวัเองออกไป	การหาข้อมลูทีส่อดคล้อง

กับทักษะทางคณิตศาสตร์ท่ีม	ีประกอบกับการทีม่โีซเอลเนอร์เป็นท่ีปรกึษา	ท�าให้

ความมัน่ใจของผมเริม่เพ่ิมขึน้	ผมเริม่จะสามารถตกปลาได้ด้วยตนเองแล้ว

โดยหลักแล้ว	ผมจะเทรดคอลออปชั่นถ้าผมมีความเห็นว่าตลาดอยู่ใน
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สภาวะกระทิง	มากกว่า	12	บริษัทที่ผมได้เทรดในรอบ	2	ปีที่ผ่านมา	ส่วนมาก 

เป็นออปชั่นของบริษัทขนาดใหญ่	 เช่น	ซินเทค	ไอบีเอ็ม	ฮันนี่เวลล์	 เทเลไดน์	

และซรีอ็กซ์	ในฐานะนักวิเคราะห์หลกัทรพัย์	ผมค่อนข้างมัน่ใจในการใช้ปัจจยั

พ้ืนฐาน	ออปชั่นบริษัทท้ังหมดที่กล่าวมานี้มีปริมาณการเทรดที่สูงและสภาพ

คล่องสูง	ซึ่งสภาพคล่องน้ีเองเป็นสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับการเทรด	เนื่องจากการ

เข้าซื้อและขายของผมสามารถเกิดขึ้นได้ทุกรายชั่วโมงหรือแม้กระทั่งทุกนาที	

นอกจากน้ี	ออปชัน่ยังมกีารเปลีย่นแปลงของราคาท่ีสงูกว่าหุ้น	น่ันคือผมสามารถ

ท�าก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาได้มากกว่าหุ้นในกรณีท่ีเงินทุนเริ่มต้น

เท่ากัน	ปกติแล้วผมจะถือ	3-4	สถานะของคอลออปชั่น	ในเกือบทุกช่วงเวลา	

ภายใต้วงเงิน	5,000	–	15,000	ดอลลาร์	ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับขนาดของ

เงนิทนุเริม่ต้นของผม	ซึง่ด้วยเงนิจ�านวนนี	้ผมสามารถท�าก�าไรได้วันละประมาณ	

1,000	–	3,000	ดอลลาร์	

หลงัจากผ่านช่วงปี	1976-1977	ไป	ผมสามารถท�าก�าไรได้อย่างต่อเน่ือง	

ซึง่ในอดตี	ผมท�าการเทรดตามข่าวหรอืลางสงัหรณ์ซึง่ท�าให้ผมผดิพลาดซ�า้แล้ว

ซ�้าเล่า	แต่ตอนนี้ผมพิจารณากราฟในทุกๆ	คืน	วิเคราะห์เส้นแนวโน้ม	ค�านวณ

เส้นค่าเฉลี่ย	หาจุดกลับตัวของกราฟ	ก�าหนดราคาที่จุดเข้าซื้อและขายออก	 

สิ่งเหล่าน้ีช่วยสร้างความมั่นใจให้ผมมากขึ้น	ผมก�าลังเล่นหมากรุกที่ก�าลัง

พิจารณาการเคลือ่นตวัของหมากบนกระดานล่วงหน้าในทัง้เกม	การเทรดของ

ผมไม่ได้เปลีย่นแปลงไปมากนกั	แต่ผมพยายามเทรดให้ฉลาดขึน้	กระบวนการ

วางแผนก่อนเทรดท�าให้ผมเข้าถึงภายในความคดิของผมทีค่อยช่วยในการตดัสนิ

ใจในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน	เพื่อที่จะตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น	เมื่อใดก็ตามที่ถึงเวลา

เทรดจริงสิ่งต่างๆ	จะเข้ามาอย่างรวดเร็ว	คุณมีหน้าที่อันท้าทายในการตัดสิน

ใจต่อสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้มาในตอนน้ัน	คณุจะอยู่เฉยไม่ได้	มนัไม่มเีวลามาก

ส�าหรบัการหยุดคดิ	มแีต่การโจมตีหรอืล่าถอยเท่าน้ันท่ีเลอืกได้	น่ันคอืถือสถานะ

เพ่ิมขึน้หรอืไม่กย็อมแพ้ไป	การมข้ัีนตอนในการเทรด	สร้างความแขง็แกร่งให้กับ

ผม	เนือ่งจากผมจะเห็นสิง่ต่างๆ	ท่ีจะเกิดขึน้ล่วงหน้าจากการคาดการณ์มาก่อน	
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ซึ่งท�าให้ผมสามารถตัดสินใจได้ทันทีว่าจะท�าอะไรในตอนนี้

ในช่วงไตรมาสแรกของปี	1979	 เงินทุนเริ่มต้นของผมเพ่ิมมูลค่าขึ้น

มาอยู่ที่	50,000	ดอลลาร์	 เป็นจ�านวนครึ่งหน่ึงที่ผมต้องการ	แน่นอนว่าในอีก

หน่ึงไตรมาส	ผมจะสามารถได้เงินตามจ�านวนท่ีผมต้องการทั้งหมด	ซึ่งมัน

คือเวลาท่ีจะเริ่มต้นเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของแผนการชีวิต	นั่นคือ	การได้ท่ีน่ังใน

ตลาดหลักทรัพย์สักแห่ง 

ในปี	1973	ตลาดซื้อขายออปชั่นแห่งชิคาโก้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อท�าการ

เทรดออปชั่นท่ีถูกจดทะเบียนไว้	ซึ่งก็ประสบความส�าเร็จในทันที	มียอดการ

เทรดที่สูง	 เช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อื่น	เช่น	แปซิฟิก,	ฟิลาเดลเฟีย	และ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งอเมรกิา	เนือ่งจากส่วนหน่ึงของแผนคอืการเข้าไปเป็นสมาชกิ

ของตลาดชคิาโก้	แต่ท�าไมผมต้องไปถึงชคิาโก้ด้วย?	ในเมือ่ผมสามารถเทรดใน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งอเมรกิาได้	ซึง่ท�าให้ผมยังสามารถอยู่ในเมอืงเดิมได้อีกด้วย	

บ๊อบ	เฟรดแมน	นักวิเคราะห์ชื่อดังจากหลักทรัพย์มอนต์โกเมอรี่	 เป็น

เพ่ือนสนิทห่างๆ	กับผม	เราเคยท�านติยสารส�าหรบันักลงทุนสถาบนั	ชือ่	“ทมีงาน 

นักวิเคราะห์แห่งอเมริกา”	ในปี	1976	 วันหนึ่ง	 เฟรดแมน	เอ่ยถึงลูกชายของ

พ่อเลี้ยงของเขาชื่อ	แดนนี่	ไวสคอปฟ์	ท�าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติการ

อยู่ในฟลอร์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งอเมริกา (เอเมกซ์) เมื่อผมเอ่ยกับ 

เฟรดแมนว่า	ผมอยากได้ท่ีน่ังในฟลอร์	 เขาจึงด�าเนินการแนะน�าให้ผมรู้จักกับ

แดนน่ี	แดนน่ีเป็นผู้ดูแลการเทรดออปชั่นของบริษัท	เบลลี่-เอ็นเตอร์เทนเมนท์	

ซึ่งเป็นหน่ึงในออปชั่นท่ีมีการเทรดร้อนแรงที่สุดในฟลอร์	 ในครั้งแรกที่ผมพบ

กับแดนนี่นั้น	เขาก�าลังยุ่งกับการสั่งการเจ้าหน้าที่ในบริเวณนั้นตลอดเวลา	แต่

สุดท้ายแล้ว	เขาก็ฝากผมไว้กับ	เฮย์ส	โนล์	เพื่อเยี่ยมชมการท�างานแทน	

เฮย์สท�างานให้กับแดนน่ีและมอีายุใกล้เคยีงกับผม	เขาท�างานในฟลอร์

ตั้งแต่ปี	1970	และมีความเหมือนกับผมตรงท่ี	ชอบการวิเคราะห์เชิงเทคนิค	

และอยากทีจ่ะท�างานให้กับตนเอง	จงึท�าให้เราสนิทกันอย่างรวดเรว็	ในสปัดาห์

หนึ่งผมจะใช้เวลา	2	ครั้งในการไปตลาดหลักทรัพย์	โดยแจ้งเลขาฯ	ว่าผมออก

39 

บทที่ 2  The Plan  แผนเปลีย่นเส้นทางชีวิต จงเขียนมันออกมา



ไปทานข้าวนานข้ึนอกีหน่อย	ผมลงชือ่ทีโ่ต๊ะของ	“ผูเ้ข้าเย่ียมชม”	รบัป้ายแสดง

สัญลักษณ์	ก่อนที่เจ้าหน้าท่ีจะประกาศเรียก	เฮย์ส	โนล์	ออกมารับผมเข้าไป	

ระหว่างการเย่ียมชม	ผมเหมือนกับหน่วยลาดตระเวนของนาวิกโยธิน	คอย

พิจารณาว่ามีอะไรที่ผมจะต้องท�าถ้าหากได้เข้ามาเป็นสมาชิกของฟลอร์	ผม

ทิ้งระยะเดินตามเฮย์ส	คอยดูเขาด�าเนินการต่างๆ	ตรวจสอบราคา	จดจ�าว่า

ใครก�าลังเทรดอะไรอยู่ตรงจุดไหน	ใครเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทอะไร	โทรศัพท์

อยู่ตรงจุดไหน	และห้องน�้าอยู่ตรงมุมใด

“มาร์ตี้	คุณควรจะเริ่มต้นด้วยการเช่าซื้อสิทธิ์ของที่นั่ง”	เฮย์สพูดกับผม

ในวนัหน่ึง	“มนัจะช่วยให้คุณรกัษาเงนิทุนของคณุได้	จนกว่าคณุจะมัน่ใจดแีล้ว

ว่าคุณจะสามารถท�าให้มันเพิ่มขึ้นได้”

“เหลวไหลน่า	 เฮย์ส”	ผมตอบกลับไป	 “ผมรู้อยู่แล้วว่าผมต้องท�าได้	 

ผมจะซื้อที่นั่งบ้านั่นแน่นอน”

ที่น่ังในฟลอร์ถูกซื้อและขายผ่านตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งต้องมีการเสีย 

ค่านายหน้าด้วย	(หรือจะเรียกว่าค่าธรรมเนียมการโอนสิทธ์ิ)	ซึ่งขึ้นอยู่กับการ

ประมูลราคาในตอนนั้น	ส่วนมากจะมีท่ีนั่งเหลือว่างในราคาที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ในตอนน้ัน	ราคาท่ีน่ังในช่วงหน้าร้อนปี	1979	อยู่ท่ีราคาเสนอซื้อ	

85,000	ดอลลาร์	และ	ราคาเสนอขาย	95,000	ดอลลาร์	แปลว่าจะสามารถหา

ซือ้ได้ราคาราวๆ	90,000	ดอลลาร์	รวมกับค่าธรรมเนยีมอกี	2,500	ดอลลาร์	แต่

ก่อนอืน่ผมต้องสมคัรเป็นสมาชกิของสมาคมตวัแทนหลกัทรพัย์แห่งชาตแิละสอบ

ผ่านคอร์สส�าหรบัการเทรดออปชัน่เสยีก่อน	จนสิน้เดอืนกรกฎาคม	ผมสามารถ

สร้างเงนิให้กองทนุเริม่ต้นของผมได้	100,000	ดอลลาร์	ตามเป้าหมายท่ีวางไว้	

ผมพร้อมแล้วส�าหรับแผนในขั้นถัดไป

ผมแทบทนไม่ได้ที่จะลาออกจาก	อี.	เอฟ.	ฮัตตัน	ผมท�าการเทรดอย่าง

เป็นระบบ	โดยการถือออปชั่นในสถานะคอล	แล้วกลับไปยังส�านักงาน	ก่อนที่

จะปิดประตู	แล้วเปิดเครื่อง	“บังเกอร์	 เรโม”	(อุปกรณ์แสดงผลดิจิทัลส�าหรับ

แสดงข้อความผ่านหน้าจอรายงานสถานการณ์การเงนิ)	และเริม่ท�าการเทรดต่อ	 
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โดยในแต่ละวันนั้นผมเทรดอยู่ที่	3-6	ครั้ง

การมีเครื่อง	“บังเกอร์	 เรโม”	เป็นของตนเองเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างมาก	

ผมเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพียงคนเดียวท่ีมีเครื่องน้ีในบริษัท	 เน่ืองจาก 

เครื่องมือดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงในการต่อรองงานในช่วงปี	1977	ก่อนท่ีผมจะ

ย้ายมาอยู่ท่ีฮัตตัน	ช่วงการท�างานแรกๆ	ของผม	ทั้งหน่วยงานวิจัยมีอุปกรณ์

รายงานสภาวะตลาดการเงินเพียงเครื่องเดียวในแผนก	และถูกติดตั้งอยู่ที่โถง

กลาง	ผมมักจะไปอยู่บริเวณเครื่องน้ันเสมอ	เจ้านายผมเองก็มักจะเห็นผมอยู่

ตรงนั้นบ่อยจนเร่ิมสงสัยว่าผมไปตรงน้ันท�าไม	ผมได้เรียนรู้จากการท�างานใน

วอลสตรีทว่า	หากคุณอยากจะเพิ่มคุณค่าตัวของคุณเอง	วิธีง่ายที่สุดก็คือการ

ย้ายงาน	เมือ่มใีครสกัคนต้องการคณุไปท�างานด้วย	เขาพร้อมทีจ่ะจ่ายคณุเพ่ิม	

นั่นคือเหตุผลเดียวท่ีจะลาออกจากธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับวอลสตรีท	ผมได้รับค�า

เชิญให้มาร่วมงานที่ฮัตตันผ่านทาง	แดน	เมอร์ฟี่	หัวหน้าแผนกงานวิจัยลูกค้า

สถาบนั	แล้วก็มัน่ใจในทนัทว่ีาส่วนหนึง่ของข้อตกลงในการย้ายงานของผมคือ	

การได้เครือ่งรายงานสภาวะตลาดการเงนิ	ตดิตัง้อยู่ในห้องท�างานของตัวเอง	ซึง่

จะช่วยให้ผมสามารถเฝ้าดูตลาดได้โดยไม่มีใครระแคะระคาย

ผมคาดว่าเวลาทีดี่ทีส่ดุในการบอกกบั	แดน	เมอร์ฟ่ี	ว่าผมจะลาออกคอื	

เช้าวันจันทร์ท่ี	9	กรกฎาคม	การลาออกของผมคือ	การเดินเข้าไปแจ้งลาออก

และเดนิออกมาในทันที	ซึง่เป็นสิง่ทีค่นส่วนใหญ่ท�ากันอยู่แล้วในวอลสตรที	แต่	

ออเดรย์	กลับเสนอแนะผมด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไป

“บัซซี่	 เพ่ือแสดงความจริงใจต่อแดน	คุณควรจะบอกเขาไปตรงๆ	ว่า

คุณจะออกไปท�าอะไร	อย่าให้เขาเข้าใจผิดว่าคุณก�าลังจะไปท�างานที่บริษัท

อื่น	ในฐานะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	ขอให้บอกไปว่าคุณจะออกไปด�าเนินชีวิต

ของคณุเอง	คุณก�าลงัจะไปเป็นเทรดเดอร์	ในกรณีนีแ้ดนน่าจะให้เกียรตสิ�าหรบั 

การตัดสินใจของคุณ	การจากกันด้วยดีจะเป็นแผนส�ารอง	หากคุณต้องกลับ

มาท�างานแบบเดิม”

หลงัจากน้ัน	เมือ่ผมพบกับ	แดน	เมอร์ฟ่ี	ผมบอกเขาว่า	“แดน	ผมมคีวาม
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ซาบซึง้ใจทกุอย่าง	ในสิง่ทีค่ณุให้โอกาสผมทีฮ่ตัตนั	แต่ผมเลอืกแล้วว่าจะเปลีย่น

อาชีพ	ผมด�าเนินชีวิตเป็นนักวิเคราะห์มา	9	ปีครึ่ง	 เพ่ิงแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้ว	

ผมต้องการมีครอบครัว	ไม่ต้องการเดินทางมากๆ	อีกต่อไป	นี่ไม่ใช่ชีวิตแบบ

ท่ีผมต้องการ	โอกาสท่ีก�าลังจะเกิดขึ้นน้ีจะเปลี่ยนให้ผมมีชีวิตเป็นของตัวเอง

ได้	ผมต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง	เพ่ือท่ีจะได้เป็นเจ้านายตัวเอง	ผมจะขอ 

ลาออก	เพื่อไปเป็นเทรดเดอร์”

	แดนลกุข้ึนและเดินไปปิดประต	ูในตอนน้ัน	ผมอยู่ในต�าแหน่งทีม่คีวาม

ส�าคัญมากกับบริษัท	เนื่องจากนักวิเคราะห์สองคนเพ่ิงลาออกไปอยู่บริษัทอื่น	

“ได้”	แดนเอ่ยข้ึน	“แต่ผมขอร้องอะไรคุณบางอย่าง	อย่าเพ่ิงไปบอกใครเรื่องท่ี

คณุก�าลงัจะลาออก	เน่ืองจากผมต้องการเวลาในการว่าจ้างนกัวิเคราะห์คนใหม่	 

หากเร่ืองนี้มีคนรู้เข้า	ผมเกรงว่าบริษัทจะอยู่ในสภาวะล�าบาก	เจ้าหน้าท่ีจะ 

เสียขวัญกันหมด”

ผมตอบตกลงกับแดนไป	แถมผมยังต้องไปน�าเสนอลูกค้าผ่านทาง

โทรศัพท์	2	คร้ัง	จากนั้นก็มีตารางบินไปฟิลาเดเฟียเพ่ือประชุมกับลูกค้าอีก	6	

ราย	ซึ่งห่างกันทุกๆ	1	ชั่วโมงภายในระยะเวลาวันเดียว	จากน้ันจึงค่อยกลับ

นวิยอร์ก	ผมเกลยีดการเดนิทางแบบน้ีเข้าไส้	แต่แดนยังขอร้องให้ช่วยเขาด�าเนิน

เรือ่งให้ส�าเรจ็ก่อนทีผ่มจะออก	จนถึงวันทีผ่มจะลาออกมา	แดนได้ให้สิง่ทีผ่มจ�า

ไม่ลมืคือ	การให้สทิธ์ิในการใช้ส�านกังานในฮตัตนัอกี	6	เดือน	ซึง่ต่างจากรูปแบบ

ปฏิบตัขิองบริษทัในวอลสตรทีท่ัวไป	ซึง่หากคณุแจ้งลาออกแล้วคณุแทบจะต้อง

เก็บของทุกอย่าง	ด�าเนินการเอกสารให้เสร็จภายในวันนั้นเลย	แต่ในที่สุดผมก็

สามารถออกมาด�าเนินชีวิตของตัวเองได้และออกมาอย่างผู้ชนะ

แผนการของผมไปได้สวย	ผมพัฒนารูปแบบการเทรดให้สอดคล้องกับ

แนวทางของผมเอง	โดยมีโซเอลเนอร์เป็นที่ปรึกษา	สามารถสร้างเงินจากการ

เทรดได้	100,000	ดอลลาร์	และซื้อที่นั่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งอเมริกาได้	ขั้น

ต่อไปหลังจากการลาออกจากฮัตตัน	คือ	ไปเป็นเทรดเดอร์

ในช่วงเช้าของวันที่	13	สิงหาคม	1979	ผมได้หยุดอยู่หน้าทางเข้าของ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งอเมริกา	ก่อนจะสูดอากาศเข้าไปเพ่ือสร้างความมั่นใจ	

หยิบเคร่ืองหมายแสดงความเป็นสมาชิกให้เจ้าหน้าท่ีตรงทางเข้าที่ติดป้ายไว้

ว่า	“ส�าหรับสมาชิกเท่านั้น”	ช่วงเวลาของความรุ่งโรจน์ของผมได้เริ่มขึ้นแล้ว

เงินทุนเริม่ต้น
ผมจินตนาการถึงตัวเองว่าเป็นคนที่มาจากยุคเรเนซองส์	ผมชอบนึกย้อนเวลา

กลบัไปว่าผมจะเป็นอย่างไรถ้าหากผมเกิดในยุคนัน้	ถ้าผมเป็นชายหนุม่ในช่วง

ศตวรรษท่ี	19	มอีาชพีเป็นนักแสวงทอง	ผมคงต้องรวบรวมเงนิทนุเริม่ต้นก่อนที่

จะมุ่งหน้าไปยังแคลิฟอร์เนียตะวันตก	เพื่อไปขุดทองแน่ๆ

เมื่อผมออกมามีชีวิตเป็นของตัวเองในปี	 1979	ผมเป็นเจ้าของหุ้น	

พันธบัตร	ออปชั่น	และฟิวเจอร์	ผมต้องการเงินทุน	100,000	ดอลลาร์	หาก

จะว่ากันตามหลักจิตวิทยาแล้ว	ผมจ�าเป็นต้องมีเงินทุนเป็นเลขหกหลักก่อน	

จึงจะกล้าลาออกมาได้	ผมมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก	ผมรู้ว่าตัวเลข 

หกหลักท่ีตั้งไว้นั้น	 เป็นตัวเลขข้ันต�่าก่อนที่ผมจะลาออก	ถ้าหากคุณคิดจะ 

ลาออกมาเพ่ือเทรดและใช้ชิวิตอยู่รอดได้	ขอให้วางแผนกับตัวเองประมาณ	 

1	ปี	เริม่ด้วยเงนิท่ีเพียงพอในการครอบคลมุรายจ่ายของคุณ	และพยายามเทรด

ให้ได้รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ถึงแม้ว่าคุณยังท�างานประจ�าอยู่	 ไม่มีภาระที่จะต้องหาเงินมาเพ่ือ

ใช้จ่ายประจ�าวันเพ่ิม	แต่ก็ยังต้องมีเงินทุนเพียงพอเพ่ือหาโอกาสแห่งความ

ส�าเรจ็และเทรดอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมกับคณุให้ได้อยู่ดี	ทางท่ีง่ายท่ีสดุในการ

ควบคุมกิจกรรมการเทรดน่ันคอืการเปิดบญัชหีลกัทรพัย์แยกไว้ส�าหรบัการเทรด

โดยเฉพาะ	ไม่จ�าเป็นต้องเพ่ิมเงินทุนเข้าไปหากยังไม่ถึงจุดท่ีคุณยอมรับการ 

สูญเสียได้	ผมไม่สามารถบอกคุณได้ว่าเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม	เพราะมันขึ้น

อยู่กับคุณเอง	อย่างไรก็ตาม	หากคุณแพ้	คุณก็เตรียมตัวถอยจากการเป็น

เทรดเดอร์เต็มเวลาได้เลย

หากคุณจะออกไปเป็นเทรดเดอร์	คุณต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงอัตตา
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ของตัวเอง	ระลึกไว้เสมอว่าการท�าก�าไรได้ส�าคัญกว่าการท่ีคุณคิดถูก	 คุณจะ

ต้องทดสอบศกัยภาพของคณุเอง	ทดสอบวิธีในการเทรดด้วยการเทรดจรงิๆ	ใน

ตลาด	ว่าสามารถสร้างเงนิได้จรงิก่อนทีค่ณุจะออกมาเทรดเตม็เวลา	น่ันหมายถึง 

คุณจะต้องเทรดให้มีเงินกองทุนเริ่มต้นที่มากพอ	ถ้าผมสามารถสร้างเงินได ้

ถึง	100,000	ดอลลาร์ตามแผนการ	แสดงให้เหน็ว่าขัน้ตอนในการเทรดของผม 

ถูกต้อง	นอกจากน้ี	 เงินทุนเร่ิมต้นไม่ควรจะมาจากการขอยืม	จริงอยู่ว่าเงิน	

50,000	ดอลลาร์เริม่แรกของผมก็มาจากการหยิบยืม	แต่ผมพิจารณาแล้วว่าผม

จะไม่ใช้มนัเดด็ขาด	มนัเป็นเพียงหลกัประกันเพ่ือป้องกันความเสีย่งของผมเอง	

หากผมจ�าเป็นต้องใช้เงินก้อนนั้นจริง	ก็อาจพูดได้ว่าแผนการของผมล้มเหลว

การสร้างเงนิ	100,000	ดอลลาร์	ควรจะต้องเก็บไว้เป็นความลบั	จนกว่า

จะถึงเวลาที่เงินทุนเริ่มต้นถึงจุดท่ีตั้งเป้าไว้	ผมเข้าใจถึงความส�าคัญของการ

บรหิารเงนิทีม่เีพราะการสร้างเงนิกองทนุเริม่ต้นต้องมวิีนัยท่ีสงูมาก	เรามโีอกาส

เสียเป็นพันดอลลาร์ในทุกวัน	เทรดเดอร์หลายคนท�าตัวเองจนเกิดภาพลักษณ์

ที่ว่า	“เงินนั้นไปง่าย	มาง่าย”	ซึ่งจริงๆ	แล้วมันไม่ถูกต้อง

ประเด็นส�าคัญของ	แจ็ค	ดี.	ชเวเกอร์	ที่เขียนเน้นย�้าในหนังสือ	“พ่อมด

แห่งวอลสตรีท”	คือ	เทรดเดอร์เกือบทุกคนที่ได้รับการสัมภาษณ์ จะพูด

เก่ียวกับการพ่ายแพ้ในครัง้แรกๆ ก่อนทีจ่ะพลกิกลบัมาชนะตลาดอย่าง 

ต่อเน่ือง เงินกองทุนเริ่มต้นของคุณจะต้องใหญ่เพียงพอสอดคล้องกับ

เวลาท่ีคุณต้องการและจะไม่หมดลงไปก่อน ในช่วงแรกทีเ่ข้าไปเล่นในตลาด

น้ัน	ผมเสยีไปถึง	10%	ภายในไม่ก่ีชัว่โมงแรก	แต่เน่ืองจากเงนิกองทนุทีม่ขีนาด

ใหญ่พอ	และจุดตัดขาดทุนผมต�่าพอ	ท�าให้ผมไม่หยุดการตัดสินใจของตัวเอง	

ก่อนที่ตลาดจะกลับตัวมาอยู่ในรูปแบบที่ได้วางแผนไว้	ที่ส�าคัญผมไม่เคยหวัง

ว่าจะสามารถได้ผลตอบแทนก้อนโตในเวลาอันรวดเร็วแบบการตีลูกโฮมรันได้	

รูปแบบการเทรดของผมคือการได้ก�าไรน้อยๆ	แต่เน้นความสม�่าเสมอ

เช่นเดียวกับนักขุดทองในยุคตื่นทองของอเมริกา	ผู้ซึ่งมุ่งหน้าไปยังทิศ

ตะวันตกเพ่ืออนาคตและชื่อเสียง	เทรดเดอร์ท่ีมีโอกาสร�่ารวยอย่างโดดเด่นได้

คือ	คนที่สามารถสร้างเงินทุนเริ่มต้นของตนเองได้
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ผมกงัวลอย่างมาก	คอยเหลอืบมองกระดานบนผนงั	ตดิตามการเปลีย่นแปลง

ของแต้มอยู่ตลอด	 วันนี้ผมต้องเอาคืนให้ได้	หากไม่เช่นน้ันผมก็จะเสียทุกสิ่ง 

ทุกอย่าง	ทุกอย่างท่ีผมพยายามท�ามาอาจสูญเปล่า	ตอนนี้มีคนห้อมล้อมผม

อยู่มากมาย	เสยีงตะโกน	“เอาเลยส	ิชวาทซ์	มนัต้องเป็นเวลาน้ีเท่าน้ัน”	“ใช่แล้ว	

คณุควรเร่ิมเล่นมนัได้แล้ว	ดงึคนัโยกได้เลย”	“ใช่แล้ว	ชวาทซ์	คณุน่ิงนานเกินไป

แล้ว”	“ท�าอะไรซะทีสิ!”	“เอาเลย	เอาเลย	เอาเลย!”

ผมไม่สามารถทนรอได้อกีต่อไป	ผมเดนิไปตรงเส้น	จ้องมองการ์ดในมอื

ที่เป็นรูปโยคีเตี้ยค่อม	มีหน้าตาแบบชาวอิตาเลี่ยน	ปากใหญ่เทอะทะ	สันจมูก

ทรงชมพู่	จากนั้นก็พลิกมือและเขี่ยการ์ดใบนั้นออกไปในที่สุด	ระหว่างที่การ์ด

ลอยอยู่ในอากาศ	กลุม่กองเชยีร์ทีร่ายล้อมอยู่	ก็ต่างเงยีบเสยีงลงจ้องมองการ์ด

กระทบขอบก�าแพง	และหยุดนิง่ลงท่ีพ้ืนบรเิวณใกล้ๆ	ทบักับการ์ดฝ่ายตรงข้ามท่ี

พนนักับผมพอด	ีผมก�ามอืชขูึน้มาแสดงความดใีจ	แน่นอนแล้วว่าผมได้คนืหมด

ทุกอย่างแล้ว	การ์ดทั้งหมดในเกมที่ก�าลังเล่นอยู่เป็นของผม

เกม “พลิกการ์ดเบสบอล” นับได้ว่าเป็นก้าวแรกท่ีน�าพาผมไปสู่

บทที่	3
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โลกของการพนัน เช้าวันเสาร์วันหนึ่ง	ผมคว้าวิทยุสีแดงออกจากโรงรถ	เดิน

ไปรอบละแวกบ้าน	เพื่อเก็บขวดโซดาและน�าไปขาย	โดยผมจะได้เงิน	2	เซนต์

ส�าหรบัขวด	12	ออนซ์	และ	5	เซนต์ส�าหรบัขวด	15	ออนซ์	พอตกช่วงบ่าย	ผมก็

จะได้เงนิประมาณ	40-50	เซนต์	ซึง่เป็นเงินท่ีค่อนข้างมากในปี	1953	นอกจาก

การแลกเป็นเงนิดงักล่าว	ผมยังสามารถน�าขวดท้ังหมดใส่รถเขน็	ลากไปยังร้าน

ขายของช�าอาร์ตี้เพื่อแลกกับการ์ดเบสบอล	“ทอปป์”	ได้อีกด้วย

แต่ละชดุของการ์ดเบสบอลราคา	5	เซนต์	ประกอบด้วยการ์ด	5	ใบ	โดย

ปกติแล้วจะไม่มีใครท่ีทานหมากฝร่ังรสชาติแย่ท่ีให้มาในซอง	จะมีแค่เด็กๆ	ที่

ไม่รู้ถึงรสของมันที่จะเก็บหมากฝรั่งเอาไว้ทาน	ผมท้ิงหมากฝรั่งสีชมพูทันที

เมื่อฉีกซอง	เพราะสิ่งที่อยากได้คือชุดการ์ดข้างใน	ภาวนาแทบทุกครั้งก่อนจะ

ดึงการ์ดออกมาแล้วหวังว่าจะพบกับการ์ดของทีม	“แมนเทิร์ล”	และ	“ริชซูโต”	 

ซึ่งเป็นทีมที่อยากได้	ส่วนทีมแห่งผู้แพ้	 “พิทซ์เบิร์ก	 ไพเรท”	และ	“วอชิงตัน	 

ซเินเตอร์”	(วอชงิตัน	ผูเ้ป็นท่ีหน่ึงในการรบ	เป็นท่ีหน่ึงในสนัตภิาพ	แต่เป็นล�าดบั

รั้งท้ายในเกมกีฬาของอเมริกัน)	ก็ขอให้อย่าได้เพิ่มอีก	สุดท้ายเมื่อผมได้การ์ด

ที่ต้องการ	การแข่งขันพลิกการ์ดเบสบอลก็จะเริ่มขึ้นอีกครั้ง	

เพื่อที่จะเป็นผู้ชนะ คุณต้องเต็มใจที่จะก้าวออกมาที่เส้น 

และเริ่มเขี่ยการ์ดนัน้ 

ตอนอายุ	10-12	ปี	ผมไปรบัจ้างขดุกองหิมะออกจากถนน	เมือ่พายุหมิะ

ขนาดใหญ่พัดมาจากทางแคนาดา	โรงเรียนจะปิดการเรียนการสอน	ซึ่งเป็น

โอกาสท่ีผมจะคว้าพลัว่เพ่ือไปหารายได้	การขุดหิมะตลอดช่วงเช้าท�าเงนิให้ผม	

1	ดอลลาร์ส�าหรบัทางเท้า	และ	2.50	ดอลลาร์ส�าหรบัถนน	นีถื่อเป็นงานทีห่นัก

ส�าหรบัผมเนือ่งจากกองหิมะท่ีได้ขดุออกไปแล้ว	พร้อมท่ีจะถล่มกลบัลงมาใหม่

ได้ตลอดจากการที่รถขุดหิมะแล่นผ่าน	อย่างไรก็ตาม	เมื่อการขุดแล้วเสร็จใน

ช่วงบ่าย	ผมจะสามารถท�าเงนิได้	6-8	ดอลลาร์	ซึง่เป็นเงนิทีม่ากในช่วงปี	1957	 
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จากนั้นก็จะรีบไปเล่นการ์ดที่ห้องใต้ดินของบ้าน	เอ็ดดี้	โคเฮนน์	ต่อ	เราจะร่วม

เล่นเกมทีช่ือ่ว่า	“ผูพ่้ายแพ้”	โดยใช้การ์ด	6	ใบท่ีประกอบด้วย	การ์ดแต้มสงู	การ์ด

แต้มต�า่	การ์ดขนุทหาร	และการ์ดเบีย้	หากมเีวลาเหลอื	บางครัง้กยั็งไปขดุหมิะ

ต่อในช่วงบ่าย	เพื่อจะได้เงินเพิ่มอีก	10-12	ดอลลาร์

พออายุ	15	ปี	ก็เริ่มพัฒนาจากเกม	“การ์ดผู้พ่ายแพ้”	เข้าไปยังสังเวียน

ของ	“โป๊กเกอร์”	ทุกๆ	 เช้าวันเสาร์ผมจะรับเป็นแคดดี้ให้กับ	“ปั๊ปปี้”	ซึ่งเป็น 

คุณตาของผม	เขาไม่ใช่นักกอล์ฟท่ีเก่งแต่เป็นผู้ที่ให้เงินตอบแทนแบบจัดหนัก

กับแคดดีถึ้ง	10	ดอลลาร์	ในปี	1960	ก็ถือว่าเป็นเงินทีม่าก	จากนัน้ก็ไปจบลงที ่

ชั้นใต้ดินของบ้านเอ็ดดี้เช่นเดิม	 เป็นที่รวมพลของกลุ่มเด็กโรงเรียนเดวิสและ

มีบางส่วนที่มาจาก	ฮิลเฮาส์-ไฮด์	 โดยหน่ึงในเพ่ือนใหม่ท่ีผมรู้จักในกลุ่มก็คือ	

ดอนนี่	 เค	พ่อของเขาเป็นผู้กระจายสินค้ารายใหญ่ของบิ๊ก-โซดา	ในพื้นที่แถบ

เวสต์เฮเวน	ผมชอบจะเล่นกับดอนนี่	 เนื่องจากเขารวย	นอกจากน้ี	 เขายังไม่

ฉลาดเท่าไหร่ในการตดัสนิใจ	ซึง่ท�าให้ผมสามารถได้เงินจากเขาอยู่เป็นประจ�า

พ่อและแม่ของผม	 ไม่ค่อยกังวลเรื่องท่ีผมเล่นการพนันเท่าไหร่นัก	

เนือ่งจากส่วนมากแล้วผมจะเป็นผูช้นะและได้เงนิก้อนใหญ่กลบัไป	แต่เมือ่ป๊ัปป้ี 

พบว่าผมน�าเงนิของเขาไปเล่นพนนั	เขาก็เริม่ต�าหนมิาทีแ่ม่ของผมว่า	ปล่อยให้

ผมไปเล่นการพนันได้อย่างไร?	เพราะหากว่าตดิการพนนัแล้วสดุท้ายการพนัน

จะท�าลายผมในที่สุด

ผมยอมรับว่าติดการพนัน	แต่ชีวิตก็ไม่ได้พังทลายเพราะมัน	ทันทีที่ผม

ได้ใบขับขี่	ผมพยายามจะทดสอบตัวเองในการออกมาจากบ้านด้วยเงิน	50	

ดอลลาร์	แต่สามารถหากลับมาได้มากกว่า	100	ดอลลาร์	ซึ่งหลายๆ	ครั้ง	 ก็

สามารถท�าได้ส�าหรบัในกรณีเกมการ์ด	ผมพบหนทางทีจ่ะสร้างเงินได้ในสนามม้า	 

ผมไม่ได้ไปเพื่อหาที่กินที่ดื่ม	ไม่ได้ไปเพื่อหาสังคม	แต่ไปเพื่อหาเงิน	โดยศึกษา

รูปแบบการแข่งขัน	 วิเคราะห์ถึงผู้ฝึกสอน	ดูสถิติผู้ข่ี	พยายามเข้าใจรูปแบบ

ต่างๆ	ของสนาม	เฝ้าติดตามกลุ่มสายพันธุ์ที่ดีและหวังว่าจะพบแนวโน้มอะไร

บางอย่าง	การท่ีผมติดตามล�าดับการแข่งขันใน	“รูปแบบการแข่งขันรายวัน”	
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