
www.nsix.co

Trading 
room

COME INTO MY

ห้องเทรด
ของผม

คู่มือการเทรดฉบับสมบูรณ์

A COMPLETE GUIDE TO TRADING

Dr. Alexander Elder สุธีร์ ระวีแสงสูรย ์ 
เขียน  แปล





 เรื่อง    •  COME INTO MY TRADING ROOM
 เขียน    •  Dr. Alexander Elder
 แปลและเรียบเรียง    •  สุธีร์ ระวีแสงสูรย์
 บรรณาธิการบริหาร    •  เอกสิทธิ์ หัสสรังสี
 บรรณาธิการ    •  กฤษฎา หัสสรังสี
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ    •  ธิดาวรรณ แสงทอง
   กรศุภ มังกรแก้ว
 ศิลปกรรมปก/รูปเล่ม    •    bluepixelmail@yahoo.com

ISBN : 978-616-92897-2-2
N6-0562-8-7-6-5-4-3-2-1

All rights reserved. Translated from English language edition published by 
John Wiley & Sons Inc. © 2002 by Dr. Alexander Elder

Thai language translation copyright © 2019 by Nsix Publishing Co., Ltd.
All rights reserved.

 จัดพิมพ์โดย
บริษัท เอ็นซิกซ์พับลิชชิ่ง จ�ากัด

112/5 อาคาร เอ สเปซ 
ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2  ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศัพท์ 081-687-9000

www.nsix.co
email: we@investing.in.th

www.facebook.com/investing.in.th
line: @investing.in.th

จัดจ�าหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
ชั้นที่ 19  เลขที่ 1858/87-90  ถนนเทพรัตน  แขวงบางนาใต้  เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260  โทรศัพท์ 02-739-8000 โทรสาร 02-739-8356

พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จ�ากัด 

COME INTO MY TRADING ROOM
ห้องเทรดของผม



บทน�ำ    

 จุดเริ่มต้นและแรงบันดำลใจ   10
 เทรดเดอร์ชำยและหญิง   14

PART ONE  :  ใครๆ ก็เทรดได้   16

บทที่ 1  จะลงทุน? / จะเทรด? / หรือจะแค่วำงเดิมพัน?   18
  นักลงทุนที่ชำญฉลำด   19
  เทรดเดอร์ที่ชำญฉลำด   21
  ทฤษฎีตลำดประสิทธิภำพ   24

บทที่ 2 จะเทรดในตลำดไหนดี?   33
  ตลำดหุ้น   34
  ตลำดฟิวเจอร์   39
  ตลำดออปชัน่   44

บทที่ 3 ก้ำวแรกสู่กำรเทรด    50
  ปัจจัยภำยนอกที่มีผลต่อเส้นทำงสู่ควำมส�ำเร็จ   51
  กำรเตรียมตัวก่อนเข้ำตลำด   64
  กำรวิเครำะห์และกำรเทรด   78

  สำรบัญ  

4 



PART TWO  :  สำมเสำหลักสู่ควำมส�ำเร็จ   90

บทที่ 4 จิตที่มั่นคง เพื่อวินัยอันสูงสุด   95
  อย่ำหลับหูหลับตำเทรด   100
  หนทำงเยียวยำพวกชอบท�ำร้ำยตัวเอง   110
  เทรดเดอร์มืออำชีพ   122

บทที่ 5 แบบแผนกำรเทรดด้วยปัจจัยทำงเทคนิค    134
  กรำฟรำคำ   137
  INDICATORS – ห้ำเครื่องมือทำงเทคนิคส�ำคัญ   170

บทที่ 6 กำรเทรด   240
  กำรทดสอบระบบกำรเทรด   244
  ระบบกำรเทรดด้วย “Triple Screen : 
   กำรเทรดด้วยกรำฟรำคำจ�ำนวน 3 ไทม์เฟรม”   250
  กำรเทรดเก็งก�ำไรรำยวัน   267
  ระบบกำรเทรดแบบ IMPULSE   297
  เครื่องมือทำงเทคนิค “Market Thermometer”   306
  กำรขำยหรือปิดสถำนะเพื่อท�ำก�ำไร   311
  เทรดอะไรดี   343

บทที่ 7 หลักกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนและควำมเสี่ยง   404
  ไม่มีท่ีว่ำงส�ำหรับคนเกลียดเลข   409
  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมเส่ียงปกติ
   ของกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรขำดทุน   410
  กฎวงเงินขำดทุน 2%   413
  กฎวงเงินขำดทุน 6%   419
  POSITION SIZING : วงเงินกำรเทรด   426
  ขัน้ตอนของหลักกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนและควำมเส่ียง   430

5 



PART THREE  :  ห้องเทรดของผม   435

บทที่ 8 เทรดเดอร์ผู้เคร่งครัด   438
  ข้อมูลพืน้ฐำนส�ำคัญ   440
  เส้นมูลค่ำเงินลงทุนรวม   443
  บันทึกกำรเทรด   446
  แผนกำรเทรด   449

บทที่ 9 เทรดเพ่ือชีวิต   453
  วินัยในกำรเทรดและควำมระมัดระวัง   457
  ทุ่มเทเวลำกับกำรเทรดให้มำกพอ   463
  กำรสร้ำงกระบวนกำรตัดสินใจในกำรเทรด   472
  เทรดเดอร์มือใหม่ ระดับกลำง และมืออำชีพ   485
  สู่ควำมเป็นมืออำชีพ   490

บทที่ 10 ห้องเทรดของผม   496
  บำงส่วนจำกบันทึกกำรเทรดของผม   498
  ก้ำวต่อไป   519

กิตติกรรมประกำศ   522

เกี่ยวกับผู้เขียน   524

6 



“…YOU CAN BE FREE…”

“…ใช้ชีวิตทุกนาทีได้อย่างเต็มท่ี ทุกย่างก้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยสัมผัสแห่ง

อสิระอย่างแนบแน่น คดินกึอยากเอนตวัลงนัง่ท�างานทีไ่หน เมือ่ไหร่ก็ย่อมได้ เมือ่

อยากพัก แค่ปลีกตัวหลบเข้าไปตามดินแดนที่เงียบสงบ ไร้ซึ่งเสียงรบกวน หัวใจ

เต็มไปด้วยพลัง จะท�า ไม่ท�า สิ่งใดก็ได้ตามใจเรา” 

เรือ่งราวนีเ้กิดขึน้กับผม เป็นเรือ่งเล่าทีฟั่งดนู่าอจิฉา  ซึง่ผมได้เขยีนเอาไว้ใน

หนังสอืเล่มแรกทีช่ือ่ “The New Trading for A Living” หนังสอืเล่มบางๆ ทีม่อบ

แรงบันดาลใจแก่ใครหลายคน รวมท้ังสร้างความสุขให้แก่เทรดเดอร์ผู้อาจหาญ  

ผู้กล้าก้าวเดินตามรอยด้วยวิธีการที่ผมได้บรรยายไว้ในหนังสือเล่มนั้น จนพบกับ

จุดหมายปลายทางแห่งความส�าเร็จนับไม่ถ้วน

 ในแต่ละปี ผมจัดงานอบรมขึ้นในชื่อ “Traders’ Camps” หลายครั้ง ใน

แต่ละครั้งเราจะใช้เวลาอบรมร่วมกันประมาณหนึ่งสัปดาห์ งานอบรมจะจัดขึ้น

ตามสถานที่ห่างไกลอันสวยงาม ท่ามกลางป่าเขาล�าเนาไพร ทุกคนที่มาร่วมงาน

สัมมนา จะได้เรียนรู้หลักการลงทุนที่ถูกต้องอย่างเข้มข้น เมื่อเวลาผ่านไป ในทุก

ครั้งท่ีผมได้รับรู้เรื่องราวความส�าเร็จของบรรดาลูกศิษย์ท่ีเคยเข้าอบรม ล้วนเป็น

  บทน�ำ  
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เรื่องราวท่ีสร้างความสุขและความปลาบปลื้มให้แก่ผมเป็นอย่างมาก ลูกศิษย์

หลายคนผันตัวเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา บางคนมีโอกาสเดินตามความฝันของ 

ตัวเอง ย้ายไปใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบตามสถานที่ต่างๆ 

ผมได้เห็นลูกศิษย์สาวคนหน่ึงซึ่งเดิมเป็นนักจิตวิทยา หลังจากท่ีเธอผ่าน

การอบรมไปแล้ว เธอใช้เวลาเรยีนรูแ้ละฝ่าฟัน จนกลายมาเป็นเทรดเดอร์ออปชัน่ 

ที่ประสบความส�าเร็จอย่างมาก และสุดท้ายลาออกจากงานประจ�าเดิมของเธอ 

และย้ายไปอยู่ทีร่ฐัเวอร์จนิไอส์แลนด์กันท้ังครอบครวัตามท่ีฝันไว้ ลกูศษิย์ของผม

อกีคนหนึง่ประสบความส�าเรจ็จากการเทรดในระดับสงู จนถึงกับมเีงินซือ้ภูเขาทัง้

ลกูในรฐัเวอร์มอนท์ เขาสร้างบ้านพักทีส่วยงามและใช้ชวิีตเทรดจากยอดภเูขาน้ัน  

ความส�าเร็จและเงินทองอย่างที่ผมเล่ามานี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการเทรด 

ที่ถูกต้อง และผมปรารถนาให้ลูกศิษย์ของผมทุกคนประสบความส�าเร็จในระดับ

สูงเช่นกัน แต่ผมอยากเตือนทุกคนด้วยความจริงใจว่า แม้ว่านิยายที่ฟังดูเพ้อฝัน

เหล่านี้เคยเกิดขึ้นจริง แต่เป็นความส�าเร็จที่ไม่ได้มาโดยง่ายเลย

 “...ถ้าต้องการให้โลกรอบตัวหมุนไปตามใจเรา สิ่งแรก จงลงมือ

เปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้ดีขึ้น...”

 ผู้ที่ประสบความส�าเร็จในการเทรด มักก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ครั้งใหญ่ ต้องก�าจัดนิสัยเสียดั้งเดิมที่มักน�าไปสู่หายนะในการเทรดให้หมดสิ้นไป 

เทรดเดอร์ต้องมีวินัยอย่างเคร่งครัด มีความอดทนอดกลั้น จิตใจตั้งมั่น ทนทาน 

ต่อสิง่ย่ัวยแุละย่ัวยวน ไม่หว่ันไหวต่อความเสีย่งและความผนัผวนของตลาด ต้อง

มีใจรักในตัวเลขและการคิดค�านวณ 

บุคลิกและนิสัยอันเป็นที่ต้องการต่อการเทรดเหล่าน้ี ล้วนแตกต่างและ

แปลกแยกจากพ้ืนฐานนสิยัของคนทัว่ไปอยู่มาก ผูค้นส่วนใหญ่มกัใช้ชวิีตไปเพียง

วันๆ หลงระเรงิมวัเมาอยู่กับนสิยัเสยีทีแ่ก้ไม่ได้ ดืม่เหล้าเมามาย ตดิบหุรี ่ทัง้ๆ ทีรู่้

อยู่เต็มอกว่า สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ให้โทษทั้งสิ้น แม้รู้แต่ไม่เคยมีความคิดที่จะละเลิก 

คนเหล่าน้ีเป็นกลุม่คนทีไ่ม่มวัีนประสบความส�าเรจ็จากการเทรดได้เลย ส่วนคนที่

มนีสิยัตระหน่ีถีเ่หนยีว ใช้ชวิีตอย่างเหน็แก่ตวั มกัจะหว่ันไหวต่อความผนัผวนของ
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ตลาดได้ง่าย ส่วนใครทีม่นีสิยัลุม่หลงและเพ้อฝัน เมือ่ตลาดร่วงลงอย่างรนุแรง มกั

จะยอมรับความจริงไม่ได้ และสุดท้ายต้องพบกับความล้มเหลวครั้งใหญ่หลวง

 ความมวิีนยั ไม่หว่ันไหวต่อความผนัผวน และใจรกัในคณิตศาสตร์เป็นแค่

เพียงเศษเสี้ยวส่วนหนึ่ง เพื่อก้าวแรกของการเดินสู่ความส�าเร็จในการเทรดอย่าง

ยั่งยืน เรายังต้องการ 3 สิ่งที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

 “Mind, Method and Money”

 “จิต กระบวนการ และเงินทุนที่ยั่งยืน”

โดย Mind หรอื จติ หมายถึง จติทีผ่่านการอบรมจนแขง็แกร่ง ไม่หว่ันไหว

ต่อสภาพตลาดท่ีแปรปรวนและเตม็ไปด้วยความไม่แน่นอน ส่วน Method หมาย

ถึง กระบวนการท่ีมแีบบแผนเพ่ือการวิเคราะห์ราคาอย่างเป็นระบบ ซึง่น�าไปสูข้่อ

สรปุ การตัดสนิใจ และข้ันตอนการเทรดทีถู่กต้อง และสดุท้าย Money หรอื เงินทุน 

ทีย่ั่งยืนนัน้ ผมหมายถึง Money management หรอื การบรหิารจดัการเงนิทนุและ

ความเสีย่งทีถู่กต้อง ผมอยากเปรยีบเงินลงทนุของเราว่าเสมอืนกับเรอืใหญ่ล�าหนึง่ 

ใต้ท้องล�าเรอืถูกแบ่งออกเป็นหลายห้อง หลายชัน้ แต่ละชัน้มกีารตดิตัง้ผนงักันน�า้

แยกส่วนเป็นล�าดับ คอยป้องกันควบคุมความเสียหาย และช่วยให้เรือไม่ต้องจม

ลงไปทัง้ล�าเมือ่เกิดเหตไุม่คาดคิดข้ึน การเทรดทีด่ต้ีองเป็นเช่นเดยีวกัน ต้องมกีาร

วางแผนป้องกันไว้อย่างเป็นระบบ ให้ครอบคลมุทุกด้าน ทัง้ด้านจติวิทยา กลยุทธ์

การเทรด และการบรหิารจดัการเงนิทนุและความเสีย่ง ซึง่เรือ่งเหล่าน้ีเป็นสิง่ท่ีเรา

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งสิ้น

 ถ้าคุณมีค�าถามแบบน้ีอยู่ในใจ เช่น เราจะต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้นาน

เพียงใดถึงจะประสบความส�าเร็จ ต้องใช้เงินทุนมากน้อยเท่าใดกว่าจะเดินถึง 

จดุนัน้ เราจะต้องปรบัเปลีย่น ตัง้กฎเกณฑ์อย่างไร จะใช้กลยุทธ์ใดในการเทรด หรอื

ควรจะเริ่มต้นศึกษาที่ตรงไหน ควรเทรดในตลาดใด และควรตั้งเป้าหมายในการ

เทรดเท่าไหร่ถึงเหมาะสม หากเราสงสยัและต้องการหาค�าตอบในประเดน็เหล่าน้ี 

ผมรบัรองว่าเนือ้หาในหนังสอืเล่มน้ีจะต้องตรงใจและมคี�าตอบให้คณุอย่างแน่นอน

 ความส�าเรจ็ ความร�า่รวยจากการเทรด เกิดขึน้ได้แน่นอน ผมไม่ได้ป้ันแต่ง

เรือ่งราวชวนฝันพวกน้ีขึน้มาเพ่ือเป็นสสีนั เพ่ือความสนุก แต่เรามนัีกลงทุนจ�านวน
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ไม่น้อยในตลาด เคยท�าความฝันเหล่านีใ้ห้เป็นความจรงิมาแล้วนับครัง้ไม่ถ้วน และ

ในทุกวันนี้ยังคงมีนักลงทุนหน้าใหม่หลายคน ก�าลังเดินไปสู่ความส�าเร็จครั้งใหม ่

อยู่ตลอดเวลา หลายคนเริ่มต้นเทรดจากศูนย์ ไม่มีอะไรเลย ต้ังต้นด้วยเงินทุน 

ไม่มากมาย แต่มคีวามเพียรพยายามและก้าวไปสูค่วามส�าเรจ็ได้ในท่ีสดุ และผม

ไม่อาจปฏิเสธความจริงได้ว่า มีผู้คนอีกไม่น้อยเช่นกันที่ล้มเหลวไม่เป็นท่า แต่ผม

บอกตรงน้ีได้ว่า ผูพ่้ายแพ้ส่วนใหญ่จะมนีสิยังีเ่ง่า มกัง่าย ไม่มวีนัิยต่อตัวเอง หาก

คณุไม่ต้องการเป็นผูพ่้ายแพ้และตัง้ใจศึกษาอย่างจรงิจงั มุง่มัน่อ่านหนงัสอืเล่มน้ี 

จนจบ ผมคิดว่า ความมักง่ายคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไรนักส�าหรับคุณ แต่ส่ิงท่ี

ส�าคัญจะเป็นเรื่องวินัยในการเทรดที่เคร่งครัด ตลอดเวลาในเน้ือหาบนหนังสือ

เล่มนี้ ผมจะคอยเน้นย�้าเร่ืองวินัยในการเทรด ความรับผิดชอบต่อการเทรด และ

ความเป็นมืออาชีพในการเทรดอยู่ตลอดเวลา เพราะคือหัวใจหลักท่ีจะท�าให้การ

เทรดประสบความส�าเร็จ

 วิถีทางของการเทรดคือเส้นทางแห่งการค้นพบตวัเองทีย่ิ่งใหญ่ ย่ิงขุดค้นลกึ

ลงไปเท่าใด เรายิง่รูจ้กัตวัของเราเองมากขึน้เท่านัน้ ถ้าคณุเป็นคนหน่ึงท่ีขวนขวาย

หาความรู้ มีความเพียรพยายาม กล้าที่จะเผชิญกับความเสี่ยงของตลาด พร้อม

ที่จะทุ่มเทเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่หอมหวานและรางวัลชีวิตท่ีย่ิงใหญ่ ผม

รับรองว่า เส้นทางแห่งการค้นพบตัวเองนี้ จะมีแต่รอยย้ิมและความสุขท่ีคุ้มค่า

ตามมาแน่นอน

 ผมขออวยพรให้ทุกคนประสบความส�าเร็จดั่งหวัง และใคร่ขอน�าพวกเรา

ทุกคนเข้าสู่บทเรียนที่เข้มข้นนับจากนี้ไป

จุดเริม่ต้นและแรงบันดำลใจ

ด้วยความต้ังใจท่ีแน่วแน่ตั้งแต่เริ่มต้น ผมมีทิศทางของเน้ือหาท่ีต้องการ

เขียนค่อนข้างแน่นอนตั้งแต่ต้นจนจบ ทุกบรรทัด ผมพยายามถ่ายทอดความรู้ให ้

ผู้อ่านโดยละเอยีด ตลอดเวลา ผมหมัน่ปรบัปรงุแนวคดิในทกุขณะของเส้นทางการ

เขียนหนังสอืเล่มนี ้แต่ถึงแม้ว่าผมจะวางกรอบเนือ้หาไว้โดยละเอยีดแล้ว แต่สดุท้าย 
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งานเขียนนี้กลับเติบโตไปไกลกว่าที่ผมคิดไว้มาก

 ผมบรรจงเขียนค�าแรกบนเครื่องบินโดยสารขากลับจากงานสัมมนา 

ครั้งหน่ึงของผม แรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเล่มน้ีเกิดข้ึนเมื่อประมาณ

สามปีก่อน เครือ่งบนิก�าลงัมุง่หน้าออกจากประเทศเมก็ซโิกเพ่ือพาผมกลบับ้านท่ี 

นครนวิยอร์ก ในงานสมัมนาของผมครัง้นัน้ คนทีม่าอบรมส่วนใหญ่ เป็นเทรดเดอร์

มือใหม่มากกว่าทุกรอบที่ผ่านมา และเป็นเรื่องน่าแปลกที่มีผู้หญิงมาร่วมอบรม

เป็นจ�านวนมาก ระหว่างงานสัมมนา ลูกศิษย์หลายคนแนะน�าแกมขอร้องให้ผม

เขียนหนังสือเกี่ยวกับหลักการเรื่อง “Technical Analysis” ส�าหรับมือใหม่ขึ้นมา

สักเล่มหน่ึง พวกเขาถึงกับตั้งชื่อให้หนังสือของผมเสียเรียบร้อยว่า “Trading for 

Dummies หรอื แนวทางการเทรดส�าหรบัมอืใหม่” พวกเขาคงรูส้กึว่าตวัเองเปรยีบ

เสมอืนมอืใหม่ทีไ่ม่รูอ้ะไรเก่ียวกบัการเทรดเลย แต่เท่าท่ีผมเห็น พวกเขาหลายคน

ล้วนแต่เป็นบุคคลที่มากด้วยความสามารถ มีความตั้งใจเหลือล้น ผมเห็นแววตา

แห่งความมุ่งมั่น ความกระหายใคร่รู้ ทุกคนมีสติปัญญาท่ีเฉียบคม เต็มไปด้วย

ไหวพรบิและปฏภิาณ เท่าทีผ่มคดิ ทกุคนเพียงแค่ต้องเรยีนรูว้ธีิการเทรดท่ีถูกต้อง 

และท�าความรู้จักเครื่องมือทางเทคนิคที่จ�าเป็นต้องใช้ในการเทรดเพ่ิมเติม เพียง 

เท่าน้ีเอง หลังจากน้ันทุกคนสามารถเข้ามาเทรดในตลาดได้ในทันที หลังจากจบ

งานสมัมนาในครัง้นัน้ ผมเกิดแรงบนัดาลใจข้ึนมาในทันทีว่า ผมควรเขยีนหนงัสอื

ทีอ่ดัแน่นไปด้วยหลกัการเบือ้งต้น และต้องเป็นเน้ือหาทีส่ามารถน�าทางใครก็ตาม

ทีส่นใจในการเทรด ให้เข้าสูก่ารเริม่ต้นทีถู่กต้องให้ได้ ผมคิดชือ่หนังสอืเล่มน้ีเอาไว้

ในตอนแรกว่า “Financial trading for babes in the wood” และผมตั้งใจไว้ว่า

จะรีบเขียนให้เสร็จก่อนวันคริสต์มาสในปีเดียวกันนั้น 

แต่การเขยีนหนงัสอืเล่มน้ีกลบักินเวลานานกว่าท่ีผมคาดไปมาก เทศกาล 

คริสต์มาสผ่านไปปีแล้วปีเล่า สุดท้ายผมใช้เวลาร่วม 3 ปีในการเขียนหนังสือเล่ม

นี้ ท้ังๆ ท่ีการเขียนเนื้อหาเบื้องต้นส�าหรับมือใหม่น่าจะเป็นเรื่องง่าย แต่เพราะ 

ผมอยากท�าออกมาให้ดีที่สุด ผมจึงอดไม่ได้ท่ีจะคอยปรับแต่ง เพ่ิมเติมเนื้อหา 

และสอดแทรกเทคนิคต่างๆ จากประสบการณ์ 9 ปีของชีวิตการเทรดของผม

ลงไปตลอดเวลา จนกระท่ังเนื้อหาในบางช่วงกลายเป็นหลักการเชิงลึกไปเสีย  
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แต่ผมคิดว่า เป็นเน้ือหาท่ีจ�าเป็นและมีประโยชน์แก่ผู้อ่าน และนอกจากนั้นแล้ว  

หลังจากที่หนังสือเล่มแรกของผม “Trading for a living” ออกตีพิมพ์ ผมยังได้

พัฒนาระบบการเทรดและเครือ่งมอืทางเทคนคิใหม่ๆ ขึน้มาอกีหลายชิน้ แนวทาง

การบรหิารจดัการเงนิทนุและความเสีย่งของผมชดัเจนขึน้อกีมาก รวมท้ังผมยังได้

คิดค้นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูการเทรดทีส่�าคญั เพ่ือน�ามาประกอบการเรยีนรูเ้พ่ิม

เติมไว้อีกหลายแนวทาง  นอกจากนั้นแล้ว การได้ร่วมงานกับเทรดเดอร์มืออาชีพ

เป็นจ�านวนมาก ยังช่วยให้ผมพบวิธีการและแนวทางการเทรดท่ีมีประโยชน์ ซึ่ง

สามารถน�ามาแบ่งปันให้บรรดามอืใหม่ได้เรยีนรูอ้ย่างถูกต้อง และช่วยปรบัเปลีย่น

ให้เทรดเดอร์ทีเ่คยล้มเหลว กลบัมายืนในจดุท่ีเหมาะสม และกลบัมาเทรดได้อย่าง

ประสบความส�าเรจ็ ผมจงึรูส้กึว่า มอีะไรให้เขียนลงไปมากมายเหลอืเกิน และรูส้กึ

เหมือนว่าจะไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งโดยรวมแล้ว โครงสร้างของเนื้อหาประกอบไปด้วย

 Part One : “Financial trading for babes in the wood, ใครๆ ก็เทรดได้”  

เนื้อหาในส่วนแรกนี้จะเป็นการปูพ้ืนฐานให้แก่บุคคลที่ยังไม่เคยเทรดเลย แต่เริ่ม

สนใจในการลงทุน ผมจะแนะน�าหลักการส�าคัญของการเทรดท่ีจ�าเป็น พร้อมท้ัง

บอกถึงข้อควรระวังที่ต้องจดจ�าให้ได้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเทรดอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่ง

จะน�าพาเราไปสู่หายนะ ในเนื้อหาส่วนแรกนี้ จริงๆ แล้ว ถึงคุณจะเป็นเทรดเดอร์

ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ ผมยังแนะน�าให้ลองอ่านทบทวนหลักการเบื้องต้น

ที่ผมเขียนนี้ดู เพ่ือเป็นการย�้าเตือนและทบทวนอีกสักรอบ โดยเฉพาะเรื่องผล 

กระทบจากปัจจัยภายนอก และทฤษฎี Efficient Market  

 Part Two : “The three M’s of successful trading, 3 M กุญแจสามดอก

สู่ความส�าเร็จ” เป็นเน้ือหาท่ีอธิบายถึงหัวใจส�าคัญสามประการ ได้แก่  “Mind, 

Method and Money” ซึง่หมายถึง “จติ กระบวนการ และหลกัการบรหิารจดัการ 

เงินทุนและความเสี่ยง” โดย จิต ครอบคลุมหลักจิตวิทยาในการเทรด และ

กระบวนการ หมายถึง วิธีการ ขั้นตอน เพื่อการเทรดอย่างเป็นระบบ รวมถึงการ

สร้างกลไกหรอืแผนการเทรดเพ่ือเข้าซือ้ขาย ส่วนหลกัการบรหิารจดัการเงนิทุนและ

ความเสีย่ง จะช่วยดแูลเงินทุนและควบคมุความเสีย่ง เพ่ือความเตบิโตอย่างมัน่คง

และย่ังยืนในระยะยาว เน้ือหาส่วนน้ี ผมจะอธิบายวิธีการสร้างจติทีม่ัน่คง เพ่ือให้
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พร้อมต่อสู้กับทุกเหตุการณ์ในตลาด หลังจากน้ันแล้ว ผมจะอธิบายถึงเครื่องมือ

ทางเทคนคิบางชิน้ทีใ่ช้งานได้ดมีาก และเป็นเครือ่งมอืทางเทคนิคท่ีผมไม่เคยเปิด

เผยต่อสาธารณชนมาก่อน นอกจากน้ันแล้ว ในส่วนน้ีจะมเีนือ้หาเรือ่งการทดสอบ

ระบบการเทรด การเทรดเก็งก�าไรแบบ Day trading ผมจะสอนการก�าหนดจุด 

Stop หรือ ระดับราคาขายตัดขาดทุน และสุดท้ายจะเป็นเนื้อหาบรรยายวิธีการ

บริหารจัดการเงินทุนและความเสี่ยงทีละขั้นตอนโดยละเอียด

 Part Three : “Come into my trading room, ห้องเทรดของผม” เนื้อหา

ส่วนนี้จะเป็นส่วนสุดท้าย เรียบเรียงวิธีการท�างานอย่างเป็นระบบ ให้เห็นถึง 

ขัน้ตอนการเทรดโดยละเอยีด สามารถน�าไปใช้เพ่ือการจดัสรรเวลาและทรพัยากร

ที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียนรู้วิธีการจดบันทึกข้อมูลการเทรด ซึ่งเป็นเรื่อง

ที่ส�าคัญย่ิง เพราะข้อมูลการเทรดของเราน้ัน เป็นขุมทรัพย์ท่ีย่ิงใหญ่เหนือส่ิง

อื่นใด เป็นสมบัติชิ้นส�าคัญท่ีจะน�าพาเราให้ก้าวไปสู่ความส�าเร็จได้อย่างมั่นคง 

จะช่วยให้เราได้ทบทวนและเรียนรู้จากข้อมูลการเทรดของเราเอง ช่วยให้เห็น 

ข้อผิดพลาด เพ่ือการหาแนวทางแก้ไข ช่วยให้เห็นวิธีการที่น�าไปสู่เทรดที่มีก�าไร 

และเมื่อคุณได้อ่านหนังสือของผมจนถึงส่วนสุดท้ายน้ีแล้ว ผมรับรองว่า คุณจะ

ไม่ใช่ “มือใหม่” อีกต่อไป

 ผมขอให้คุณใช้เวลาอ่านสิ่งที่ผมตั้งใจเขียนท้ังหมดน้ีอย่างช้าๆ ใช้เวลา

กับมันให้เต็มที่ อ่านเจอตรงไหนที่คิดว่ามีประโยชน์ ให้ขีดเส้นใต้ไว้ทันที เมื่ออ่าน

จบแล้ว ผมอยากให้คุณทบทวนให้ดีว่าเนื้อหาส่วนไหนสะกิดใจมากที่สุด แล้วจง

ย้อนกลับไปอ่านเนื้อหาส่วนนั้นอีกหลายๆ รอบ หนังสือเล่มน้ีกล่ันกรองจากชีวิต

และประสบการณ์จริงตลอดเวลา 20 ปีในตลาด ผมใช้เวลาถึง 3 ปีเพื่อเขียนและ

เรียบเรียงออกมา และผมขอแนะน�าว่า การตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือเล่มน้ีเพียง

อย่างเดียวน้ัน “ไม่เพียงพอ” คุณควรเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดกราฟราคา  

ขดุค้นข้อมลูการเทรดเก่าของคณุขึน้มา และดไูปพร้อมๆ กับการอ่านหนงัสอืเล่มนี้  

ลองน�าเนื้อหาไปเปรียบเทียบหรือลองทดสอบดู แล้วคุณจะได้แนวทางการเทรด

ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน 

 เมือ่อ่านจบและหันหลงัเดนิจากห้องเทรดเลก็ๆ ห้องนีข้องผมไปแล้ว ชวิีต
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การเทรดของคุณจะเปลี่ยนไปในทันที สิ่งที่คุณได้ติดตัวออกไป จะน�าพาคุณไปสู่

การเทรดในมิติที่เหนือกว่าเดิม ลึกซึ้งกว่าเดิม และประสบความส�าเร็จมากกว่าที่

เคยเป็นมา

เทรดเดอร์ชำยและหญิง

ไม่ว่าจะเป็นแวดวงการเทรด วงการการนักเขียน หรือวงการใดก็ตาม 

ประเด็นที่มักจะเป็นที่ถกเถียงกันบ่อยครั้ง คือ เมื่อเราเขียนถึงเทรดเดอร์คนหน่ึง 

เราจะเขียนกล่าวถึงเทรดเดอร์ว่า “เขา” หรือ “เธอ” ดีกว่ากัน 

 ต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมา เทรดเดอร์ส่วนมากที่ประสบความส�าเร็จ

นัน้มกัจะเป็นเพศชาย มนีกัลงทุนผูช้ายมากกว่าผูห้ญิงในสดัส่วนประมาณ 20 คน 

ต่อ 1 คนเลยทีเดียว แต่ในปัจจุบันอัตราส่วนนี้เปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อย เริ่มมี 

เพศหญิงเข้ามามีบทบาทและกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความส�าเร็จมากข้ึน 

ในงานสัมมนาที่ผมจัดขึ้นระยะหลัง ผมได้เห็นผู้เข้าร่วมอบรมเพศหญิงมากขึ้น

ตามล�าดบั จนกระทัง่ การอบรมครัง้ล่าสดุนี ้มปีรมิาณผูเ้ข้าร่วมอบรมทัง้เพศชาย

และหญิงเท่าๆ กัน

 เท่าที่ผมสังเกต ผู้หญิงดูจะมีความได้เปรียบในเรื่องพื้นฐานทางจิตวิทยา

การเทรดมากกว่าผูช้ายเสยีด้วยซ�า้ เพศหญิงจะมคีวามหย่ิงผยอง ความยโสโอหัง  

น้อยกว่าเพศชาย ซึง่ความหย่ิงผยองนีเ้องเป็นข้อเสยีใหญ่ทีจ่ะท�าลายชวีติการเทรด

ให้ย่อยยับ พวกผู้ชายจะมีสัญชาตญาณนี้ติดตัวมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

เป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมที่น�าพาผู้คนในทุกยุคทุกสมัยเข้าสู่ภาวะแห่งสงคราม 

การก่อจลาจล  สร้างเหตุการณ์นองเลือดมากมายนับครั้งไม่ถ้วน สัญชาตญาณ

ดบินีจ้ะผดุขึน้มามบีทบาทครอบง�าระหว่างการเทรดโดยไม่ทันรูต้วั พวกผูช้ายพวก

นี้นั่งดูกราฟราคาและเข้าซื้อโดยไม่ยั้งคิด ใช้ความรู้สึก เทรดเพื่อความภาคภูมิใจ 

ในตัวเอง เชื่ออย่างเต็มท่ีว่า สิ่งที่ก�าลังท�าอยู่นั้น เทรดอยู่น้ัน เป็นการกระท�า 

ที่ถูกต้อง 
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ย่ิงหากตลาดว่ิงขึน้ไปตามท่ีคาดไว้ ย่ิงภูมใิจ และไม่เพียงเท่าน้ัน ผู้ชายพวกน้ี 

ยังต้องการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่า สิ่งที่เขาท�าน้ัน ย่ิงใหญ่มากกว่าค�าว่าถูกต้องเสีย

ด้วยซ�้า พวกเขาจะหวังก�าไรก้อนโตมากข้ึนไปเรื่อยๆ แต่หากราคาตลาดร่วงลง 

สวนทางกับที่เขาคาดไว้ในตอนแรก แทนที่เขาจะยอมรับและขายตัดขาดทุน เขา

กลบัเลอืกใช้ความอดทนอย่างผดิทีผ่ดิทาง อดทนถือผลขาดทุนทีน่่าเจบ็ปวดน้ีไว้ 

และรอคอยเวลาให้ราคาตลาดเกิดการรีบาวน์ อดทนเพ่ือพิสูจน์ว่า อย่างไรเสีย 

ความคิดของเขาต้องกลับมาถูกต้องเช่นเดิมอย่างแน่นอน 

 ต่างจากเทรดเดอร์หญิง พวกเธอจะพุ่งเป้าไปทีผ่ลก�าไรเป็นหลกั พยายาม

เก็บเก่ียวผลตอบแทนทุกบาททุกสตางค์อย่างรอบคอบ ไม่ฝืนตลาดเพ่ือพิสูจน์ 

ตัวเองแม้แต่น้อย ก�าไรเล็กน้อยคือก�าไร ผู้หญิงจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

ตลาดได้อย่างกลมกลืน พวกเธอจะเทรดไปกับแนวโน้มราคาและขายท�าก�าไร

ก่อนหน้าท่ีแนวโน้มราคาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางเล็กน้อยเสมอ เมื่อผม

ย�้าให้ทุกคนคอยเก็บรวบรวมข้อมูลการเทรดเอาไว้ คนท่ีท�าตามค�าแนะน�าของ

ผมอย่างเคร่งครัดคือบรรดาเทรดเดอร์หญิงเหล่านี้น่ันเอง ผมกล้าพูดได้เลยว่า  

หากใครต้องการจ้างเทรดเดอร์ส่วนตัว ควรเลือกเทรดเดอร์ที่เป็นผู้หญิง 

แต่สุดท้ายแล้ว ในความเป็นจริง เพศชายยังคงครองสัดส่วนการเป็น

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในตลาด ในหนังสือเล่มน้ี ผมจึงเขียนถึงเทรดเดอร์โดยรวม

ด้วยค�าพูดเหมือนว่าทุกคนเป็นผู้ชาย เนื่องจากจะง่ายต่อการบรรยายเน้ือหา

ของผม ซึ่งผมหวังว่า หากใครที่เป็นเทรดเดอร์หญิงได้มาอ่านหนังสือเล่มน้ี 

คงจะเข้าใจว่า ผมชื่นชมและให้ความส�าคัญกับเทรดเดอร์หญิงอยู่มากเช่นกัน  

จ�าเอาไว้เสมอว่า ผมมีความตั้งใจสร้างหนังสือที่มีประโยชน์และง่ายต่อการอ่าน

เล่มนี้ขึ้นมา เพื่อทุกเพศ ทุกเชื้อชาติ และเพื่อทุกคนบนโลกใบนี้
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PART ONE

ใครๆ ก็เทรดได้
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ควำมร�่ารวยจากการเทรด เกิดขึ้นได้ด้วยพรสวรรค์และโชคชะตาที่ติดตัวมา

ตั้งแต่ก�าเนิดเพียงเท่านั้น หรือ เป็นเรื่องธรรมดาที่เราทุกคนสามารถทุ่มเท ฝึกฝน 

เรียนรู้ เพ่ือเป็นเทรดเดอร์ท่ีประสบความส�าเร็จกันเองได้ น่ีนับเป็นค�าถามท่ีหา 

ค�าตอบได้ยากยิง่เสยีเหลอืเกนิ เพราะทัง้พรสวรรค์และความขยันหมัน่เพยีร ต่างล้วน 

เป็นปัจจัยส�าคัญทั้งสิ้น เราทุกคนต่างต้องการทั้งสองปัจจัยนี้ในสัดส่วนมากน้อย

ต่างกันไป คนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้ว เพียงแค่เรียนรู้เพิ่มเติมเล็กๆ น้อยๆ ก็เทรดได้ 

ส่วนคนท่ีมพีรสวรรค์ไม่สงูมากนัก ต้องเพ่ิมความพากเพียรพยายามเข้าไปให้มากขึน้ 

แต่มเีรือ่งหน่ึงทีผ่มแน่ใจมากกว่าน้ัน คือ คนท่ีโง่เขลาเบาปัญญา คนท่ีมนิีสยั

แย่ๆ หรือคนที่ติดการพนัน แม้ว่าเขาจะพยายามเรียนรู้ พยายามหาซื้อโปรแกรม

เทรดแพงมากขนาดไหนมาใช้งาน จะมีประโยชน์ต่อเขาไม่มากนัก แต่ยังดีที่บน

โลกใบน้ี คนท่ีมพีรสวรรค์ตดิตวัมาตัง้แต่เกิดมจี�านวนน้อยคนนัก ส่วนคนท่ีโง่เขลา

เบาปัญญาขนาดนัน้ มไีม่มากเท่าไหร่ พวกเราส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุม่ใหญ่ทีอ่ยู่

ตรงกลาง มคีวามสามารถในระดบัหนึง่ แต่ยังคงต้องขวนขวายหาความรูเ้พ่ิมเตมิ  

 นักลงทุนที่มีพรสวรรค์ระดับโลก คงไม่จ�าเป็นต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ ส่วน

พวกท่ีชืน่ชอบการพนันคงมวัแต่ยุ่งวุ่นวายอยู่กับตลาดตลอดเวลา คนพวกนีม้วัแต่

หมกมุน่อยู่ในความสนุกต่ืนเต้นของการเล่นหุ้น คงไม่มเีวลามากพอจะมาสนใจหา

หนังสือดีๆ อ่านกัน ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงมีไว้ส�าหรับพวกเรา เหล่ากลุ่มคนตรง

กลางนี้โดยเฉพาะครับ
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ณ จดุเริม่ต้นของเส้นทางเดนิเข้าสูป่่าใหญ่แห่งโลกการลงทุน ทกุคนจะต้องพบ

กับทางสามแพร่งที่น่าหว่ันเกรง แต่ละหนทางท่ีเราเลือกเดิน จะถล�าลึกเข้าไปใน 

ป่าดงดิบท่ีลึกลับสลับซับซ้อน แต่ละเส้นทางพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางท่ี 

แตกต่างกัน เส้นทางหน่ึงเป็นหนทางยาวไกล พาเราเดนิไปสูส่วนทีส่ว่างและสวยงาม

มากทีส่ดุของป่า เป็นเส้นทางแห่ง “การลงทนุ” ทุกคนทีเ่ลอืกเดนิไปตามเส้นทางนี้

ส่วนใหญ่ อย่างน้อยท่ีสดุจะสามารถเอาชวิีตรอดและกลบัออกมาได้อย่างปลอดภัย 

และบางคนอาจจะกลบัมาพร้อมกับความร�า่รวยล้นฟ้าจากการลงทุน ส่วนอกีเส้น

ทางหน่ึง เป็นเส้นทางของ ”การเทรด” ทีจ่ะน�าพาเราเข้าไปสูทุ่่งหญ้าตัง้อยู่ใจกลางที่

กว้างใหญ่ของป่าลกึแห่งนี ้เส้นทางเตม็ไปด้วยการเดนิท่ีวกวนและอนัตราย นักเดิน

ทางเป็นจ�านวนมากมกัจะหลงทางและสญูหายไประหว่างทาง ส่วนบางคนทีก่ลบั

ออกมาได้ จะมทีรพัย์สมบตัเิงนิทองตดิไม้ตดิมอืออกมาด้วยเสมอ ส่วนทางแพร่ง

เส้นสดุท้ายจะดนู่าหลงใหลมากทีส่ดุ เพราะเป็นทางลดัพุ่งขึน้สูง เป็นสะพานเล็กๆ 

ทอดข้ามเส้นทางเดินทั้งสองก่อนหน้านี้ เป็นเส้นทางแห่ง “การพนัน” นักเดินทาง 

ที่ร้อนรุ่มมักเลือกเดินไปตามเส้นทางน้ี  แต่สุดท้ายมันจะน�าพาเหล่านักพนันน้ี  

ให้ไหลตกลงไปสูบ่่อโคลนไร้ก้นบึง้กลางป่าดงดบิ และไม่มวัีนทีจ่ะได้กลบัออกมา

  บทที่ 1  

จะลงทุน? / จะเทรด? / หรือจะแค่วำงเดิมพัน?
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 เมื่อเรายืนเผชิญหน้ากับทางสามแพร่งนี้ เราต้องตัดสินใจให้ถี่ถ้วนว่า จะ

เลือกเดินไปตามเส้นทางไหน เพ่ือเข้าไปสู่ใจกลางผืนป่าท่ีเต็มไปด้วยรางวัลชีวิต

ที่หอมหวาน จะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่เราจะต้องพิจารณาให้ชัดเจนก่อนที่

จะเริ่มเดินไปในก้าวแรก ถ้าเราไม่เลือกอย่างรอบคอบ สุดท้ายแล้วเส้นทางท่ีเรา 

เดินก้าวไป จะน�าไปสู่บ่อโคลนไร้ก้นบึ้งของการพนันโดยที่เราไม่รู้ตัว

 

นักลงทุนที่ชำญฉลำด

 นักลงทุนท่ีชาญฉลาดตัวจริง คือ คนกลุ่มแรกท่ีมองเห็นแนวโน้มท่ีดีของ

ระบบเศรษฐกิจ และเข้าลงทนุอย่างรอบคอบก่อนทีเ่ทรดเดอร์คนอืน่ๆ จะเฉลยีวใจ  

นกัลงทุนกลุม่นีจ้ะถือหุน้ท่ีตวัเองมไีปอย่างยาวนาน และได้รบัผลตอบแทนในระดับ

สูงโดยที่ไม่ต้องท�าการซื้อขายบ่อยครั้งมากนัก

 ย้อนกลับไปในช่วงปี ค.ศ. 1970 ผมเริ่มต้นชีวิตการลงทุนด้วยการซื้อหุ้น

ของบรษิทั KinderCare ซึง่ให้บรกิารศนูย์รบัเลีย้งเดก็แบบครบวงจร บรษิทัตัง้เป้า

จะขยายสาขาให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีได้มากท่ีสุดเหมือนกับร้าน McDonalds และ

พยายามอย่างย่ิงท่ีจะปรบัปรงุองค์กรให้ดนู่าเชือ่ถือมากท่ีสดุในกลุม่อตุสาหกรรม

เดียวกัน ในช่วงเวลานั้นถือเป็นยุคที่ประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนมาก  

ต่างมลีกูหลานเตม็ไปหมด ถือเป็นช่วงยุค Baby boomer ของประเทศ ทกุครอบครวั

มีลูกเด็กเล็กแดงกันมากกว่าหนึ่งคน เพ่ือนๆ ผมมากกว่าครึ่งหน่ึงก�าลังตั้งครรภ์

กันถ้วนหน้า สังคมเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ บรรดาแม่บ้านต่างออกไป

หางานท�านอกบ้านเพ่ิมเตมิ เพ่ือให้ครอบครวัมรีายได้สองทาง ท้ังจากทางพ่อบ้าน 

และแม่บ้านในเวลาเดยีวกัน ส่งผลให้ตวัเลขของแรงงานหญงิพุ่งสงูขึน้ตามล�าดับ 

เมื่อทั้งพ่อและแม่ต้องออกไปท�างานนอกบ้าน การดูแลเหล่าเด็กๆ จึงเป็นหน้าที่

ของศนูย์รบัเลีย้งเดก็แบบครบวงจรน้ี ราคาหุน้ของบรษิทัจงึพุ่งสงูข้ึนอย่างต่อเนือ่ง

สอดคล้องไปกับสภาพสังคมในเวลานั้น

 ในยุคนั้น บริษัท AT&T ถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เจ้าตลาดของบริการ

โทรศัพท์ทางไกล และเป็นบริษัทเดียวที่ผูกขาดธุรกิจน้ีในตลาด แต่ต่อมาในช่วง
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บทที่ 1  จะลงทนุ? / จะเทรด? / หรอืจะแค่วางเดมิพัน?



ปลายทศวรรษของยุคปี ค.ศ. 1970 กลบัมบีรษิทัเลก็ๆ แห่งหน่ึงชือ่ MCI ฟ้องร้อง

ต่อศาลเพ่ือขอเข้ามาท�าการตลาดในธุรกิจบรกิารโทรศพัท์ทางไกลบ้าง ซึง่สดุท้าย

พวกเขาชนะคด ียุคแห่งการผกูขาดจงึจบลง ส่งผลดต่ีอผูบ้รโิภคและราคาหุ้นของ

บรษิทั MCI อย่างมหาศาล ในขณะนัน้บรษิทัได้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนท่ัวไป

ในราคาเพียง $3 ต่อหุน้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ทกุคนเข้ามามส่ีวนร่วมในธุรกิจยุคใหม่

ของบริษัท

 หลายปีต่อมา ผมได้เจอกับจอร์จ เราโดยสารเครื่องบินกลับจาก 

แคร์รบิเบีย้นพร้อมกัน มุง่หน้ากลบัสูม่หานครนวิยอร์ก จอร์จเป็นเพ่ือนนักลงทุนท่ี

ชาญฉลาดมากคนหน่ึงของผม เขาใช้เงนิราว $30,000 เข้าลงทนุในหุน้บรษิทัแห่ง

หนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นไม่มีใครเคยได้ยินชื่อบริษัทนี้มาก่อน บริษัทนี้ คือ Dell เขาถือ

หุ้นอยู่ประมาณสามปี หลังจากนั้นเขาได้ขายท�าก�าไรออกไปโดยใช้ความรู้เรื่อง

ปัจจยัทางเทคนคิช่วยในการวิเคราะห์ การขายครัง้น้ันสร้างผลตอบแทนมหาศาล 

เขากลายเป็นเศรษฐีมีเงินหลายล้านดอลลาร์ ระหว่างท่ีเราคุยกันบนเครื่องบิน 

เขาเล่าให้ผมฟังในตอนนั้นว่า เขาก�าลังเจาะลึกในแนวโน้มของธุรกิจอีกตัวหน่ึง 

และได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาหลายบริษัทให้เข้ามาช่วยหาข้อมูลเพ่ิมเติมแก่เขา 

อุตสาหกรรมนั้นคือ “อินเทอร์เน็ต” ซึ่งเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อ เขาคาดการณ์แนวโน้ม

ของอตุสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง เพราะหลงัจากนัน้ไม่นาน ระบบอนิเทอร์เน็ตได้

ก้าวเข้ามามีบทบาทส�าคัญอย่างใหญ่หลวง บรรดาหุ้นของบริษัทท่ีเก่ียวข้องต่าง

พากันปรับตัวขึ้นอย่างบ้าคลั่ง 

 น่ีคือเสน่ห์ของ “การลงทุน” ถ้าเราได้ซื้อหุ้น Dell บริษัทคอมพิวเตอร ์

ยักษ์ใหญ่ ในขณะทีม่รีาคาเพียงหุ้นละ $4 และขายหุ้นออกไปตอนท่ีมรีาคาหุน้ละ 

$80 โดยใช้เวลาถือไว้เพียงไม่กี่ปี โอกาสลงทุนแบบนี้จะท�าให้ชีวิตการลงทุนของ

เรากลายเป็นเรื่องสุขสบาย สามารถบินไปเที่ยวที่ไหนไกลๆ สักหนึ่งสัปดาห์ก็ได้  

โดยไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอเทรดอยู่ตลอดเวลาก็ได้

 แต่ส่วนที่ยากล�าบากของการลงทุนอย่างชาญฉลาดนั้นคือ เราต้องทุ่มเท

ในปริมาณระดับที่เรียกว่า “มหาศาล” ต้องอดทน ต้องใช้ความมั่นใจในระดับสูง 

ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการเข้าลงทุนในหุ้นบริษัท Chrysler ท่ีราคาหุ้นปรับตัว
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ลงมาต�า่มาก เพราะบรษิทัเพ่ิงประกาศล้มละลาย หรอืในกรณีหากเราต้องการเข้า

ลงทนุในบรษิทัทีใ่ห้บรกิารเก่ียวกับระบบค้นหาข้อมลู (Search engine) บนเครอื

ข่ายอนิเทอร์เนต็ ซึง่ในขณะน้ัน บางคนยังไม่รูจั้กเสยีด้วยซ�า้ว่า อนิเทอร์เนต็คอือะไร 

การจะเข้าลงทุนแบบนี้ได้ จะต้องเป็นนักลงทุนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์

แนวโน้มของระบบเศรษฐกิจและสังคม อ่านแนวโน้มของแต่ละอุตสาหกรรมได้

อย่างแม่นย�า จนมีความมั่นใจเป็นอย่างสูงเพียงพอต่อการเข้าลงทุนในบริษัทท่ี

ยังไม่มีใครเคยได้ยินแม้แต่ชื่อ 

คนเราส่วนมากจะเริ่มฉลาด ต่อเมื่อเราได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรสักอย่าง

ที่ทางการรายงานออกมา น้อยคนนักท่ีจะเฉลียวฉลาดอ่านเกมได้เฉียบขาด 

ก่อนหน้าคนอื่น และยิ่งมีคนน้อยลงไปกว่านั้นอีกมาก ที่จะเข้าลงทุนด้วยจ�านวน

เงนิในระดบัสงูบนความเชือ่มัน่ในมมุมองส่วนตัวต่อบรษิทัไร้ชือ่เสยีงแบบน้ัน และ

เฝ้ารอคอยด้วยความอดทนจนกว่าสิง่ทีเ่ขาคดิไว้จะผลบิาน นกัลงทนุท่ีชาญฉลาด

และท�าได้แบบน้ีมไีม่มากนักบนโลกใบน้ี สองบคุคลทีล่งทุนแบบนีไ้ด้อย่างต่อเนือ่ง

ยาวนานและท่ีน่านับถือยกย่องเป็นอย่างยิง่ คอื Warren Buffett และ Peter Lynch

 

เทรดเดอร์ที่ชำญฉลำด

 เทรดเดอร์ที่หลักแหลม สร้างผลตอบแทนด้วยการเดิมพันไปกับแนวโน้ม

ราคาระยะสัน้ เข้าซ้ือหุ้นเมือ่เหน็ว่าแนวโน้มราคาก�าลงักลบัตวัเปลีย่นทิศทางเป็น

ขาขึน้ และขายท�าก�าไรเมือ่แนวโน้มราคาขาขึน้เริม่อ่อนก�าลังลง เทรดเดอร์บางคน

ยังสามารถท�าก�าไรไปกับแนวโน้มราคาขาลงได้ด้วย โดยขายหุ้นหรือเปิดสถานะ

ขาย แล้วลงไปซื้อหุ้นคืนหรือปิดสถานะเมื่อแนวโน้มราคาขาลงเริ่มชะลอตัว ฟัง

ดูเหมือนเป็นหลักการท่ีเรียบง่าย แต่เอาเข้าจริงแล้ว การน�าไปปฏิบัติน้ันยากพอ

สมควร 

 เป็นเรื่องยากกว่าท่ีเราจะฝึกฝนจนกลายเป็นนักวิเคราะห์ท่ีดีได้ และย่ิง

เป็นเรื่องท่ียากล�าบากกว่าหลายเท่า กว่าจะกลายเป็นเทรดเดอร์ท่ีดีได้ มือใหม่

ส่วนมากมักจะคิดว่าการท�าเงินจากตลาดนั้นเป็นเรื่องง่าย เพราะเขามักเชื่อว่า  
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เขานัน้ฉลาดมากกว่าตลาด เขาเชือ่ในประสทิธิภาพเครือ่งคอมพิวเตอร์และโปรแกรม

ที่เพียบพร้อม หรือไม่เขาอาจจะประสบความส�าเร็จมาจากธุรกิจข้างนอกอย่าง

งดงาม เลยมีความมั่นใจที่เต็มเปี่ยม 

ในการเทรดน้ัน เราสามารถหาซือ้สดุยอดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ

จ้างบรษิทัวิเคราะห์ข้อมลูชัน้น�ามาท�าการวิเคราะห์ตลาด เรือ่งพวกนีเ้ป็นเรือ่งง่าย 

แต่ทีด่งู่าย เพราะคณุหลงคดิไปว่ามนัง่ายเหมอืนธุรกิจทีค่ณุเคยผ่านมา การเริม่ต้น

เทรดด้วยมุมมองเช่นน้ี จะเหมือนกับการหลงน่ังบนเก้าอ้ีสามขา ท่ีขาหักไปแล้ว

สองขา ซึง่สองขาท่ีส�าคญัน้ีคอื “Psychology : จติวิทยาการลงทนุ” และ “Money 

Management : การบริหารจัดการเงินที่ดี”

 การรู้จักตนเองและมีจิตท่ีสมดุล มีความส�าคัญมากเท่ากับการวิเคราะห์

ตลาดที่ถูกต้อง จิตของเราจะส่งผลต่อมุมมองการลงทุนโดยตรง และน่ีจะเป็น

ปัจจยัภายในชิน้หลกัท่ีส่งผลให้การเทรดของเราประสบผลส�าเรจ็หรอืล้มเหลวก็ได้ 

การบริหารจัดการเงินทุนท่ีรอบคอบจะช่วยจ�ากัดความเสี่ยงของการสูญเสียเงิน

ทุนระหว่างที่ตลาดก�าลังเกิดการปรับฐาน และจะช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีความ

มั่นคงในระยะยาว แต่โดยรวมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ตลาดอย่างถูกต้อง 

จติวิทยาการลงทนุ และการบรหิารจดัการเงนิทุน ถ้าเราต้องการจะเป็นเทรดเดอร์

ที่ประสบความส�าเร็จ เราต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้เข้าใจแตกฉานในทุกประเด็น  

หลกัการส�าคญั 2 แนวทางท่ีมกัถูกใช้ในการเทรดเพ่ือท�าก�าไรในตลาดคอื 

“Momentum trading : การเทรดตามแนวโน้มราคา” ซึ่งเป็นการเข้าซื้อทันทีเมื่อ

ตลาดเกิดการพุ่งตัวขึ้นทะลุจุดส�าคัญสร้างเป็นแนวโน้มราคา และขายท�าก�าไร

เมือ่แนวโน้มราคาน้ันเริม่ชะลอตวัลง  วิธีการส�าคญั คอื เทรดเดอร์ต้องรบัรูถึ้งช่วง 

เริ่มต้นของการก่อเกิดแนวโน้มราคาและเข้าเทรดตั้งแต่ช่วงต้นของแนวโน้ม และ

เมื่อราคาพุ่งตัวสูงขึ้น คนอื่นในตลาดจะเพ่ิงเร่ิมรู้สึกตื่นเต้นไปกับความร้อนแรง

ของแนวโน้มราคาขาขึ้น แต่ในระหว่างน้ันเอง เทรดเดอร์มืออาชีพท่ีชาญฉลาด

จะเฝ้าจับตาความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคาอย่างใกล้ชิด และในทันทีเมื่อ 

แนวโน้มราคาเริ่มชะลอตัว เทรดเดอร์มืออาชีพเหล่านี้จะขายท�าก�าไรทันที โดย 

ไม่รอให้แนวโน้มราคาเกิดการกลับตัวเปลี่ยนทิศทาง 
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 ส่วนอกีวิธีนัน้คอื “Countertrend strategy : การเทรดสวนแนวโน้มราคา” 

จะเป็นการเทรดบนระดบัราคาทีต่ลาดเกิดความไม่สมดลุ แพงหรอืถูกมากจนเกนิไป 

เทรดเดอร์มอือาชีพจะเข้าเทรดบรเิวณทีค่าดว่าเป็นจดุกลบัตวัเปลีย่นทิศทางของ

แนวโน้มราคา เทรดเดอร์สวนแนวโน้มจะเปิดสถานะขายลงมา เมือ่เหน็ว่าแนวโน้ม

ราคาขาขึน้เริม่ชะลอตวัและก�าลงัจะเกิดการกลบัตวัเปลีย่นทศิทาง และจะคอยซือ้

หุน้กลบัหรอืปิดสถานะขาย เมือ่แนวโน้มราคาขาลงเริม่ชะลอตัว เป็นเรือ่งน่าตลก

ที่บรรดาเทรดเดอร์มือใหม่ชอบการเทรดแบบสวนแนวโน้มนี้เป็นอันมาก เมื่อเห็น

ราคาหุ้นร่วงลงมาต�า่กว่าท่ีเขาเคยเหน็ เทรดเดอร์เหล่าน้ีจะชกัชวนพากันเข้าช้อน

ซือ้หุ้น ด้วยความคดิว่า “ไม่น่าจะลงไปมากกว่านัน้แล้วล่ะมัง้” แล้วสดุท้ายทุกคน

ต้องรู้สึกกระอักกระอ่วนไปตามๆ กัน เพราะจนแล้วจนเล่า ราคายังคงร่วงด�่าดิ่ง

ต่อเนือ่ง และไม่มทีีท่าว่าจะเกิดการกลบัตวัขึน้มาแต่อย่างใด การเข้าช้อนซือ้สวน

แนวโน้มราคาโดยท่ีเทรดเดอร์ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรเลย คล้ายกับการฝืน

ถ่มน�า้ลายสวนขึน้ไปในลมพายุท่ีรนุแรง ถ้าน�า้ลายของเราเองจะปลวิย้อนกลบัมา

ใส่หน้าตัวเองอย่างรวดเร็ว คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ซึง่แตกตา่งจากเทรดเดอร ์

มืออาชีพโดยสิ้นเชิง พวกเขาจะมีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี เพียงแค่ราคา

ร่วงลงมาต�่ามากเกินไปไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอเพ่ือการช้อนซื้อ และเทรดเดอร์ 

มอือาชพีจะวางแผนการหลบหนีอย่างละเอยีด เผือ่ว่าสถานการณ์ราคาไม่เกิดการ 

กลบัตวัอย่างท่ีคาดคิด ผมย�า้ตรงนีไ้ว้เลยว่า ก่อนคดิจะเข้าซือ้หุน้ท่ีราคาก�าลงัร่วง

ลงมา ด้วยวิธีการแบบ “ซื้อสวนแนวโน้ม” เราจะต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีการ 

เตรยีมแผนการเทรด โดยเฉพาะ “Exit strategy” ให้เรยีบร้อย มกีารก�าหนดระดับ

จุดตัดขาดทุนอย่างถูกต้อง รวมท้ังก�าหนดปริมาณเงินทุนให้เหมาะสมกับแผน

บริหารจัดการเงินทุนของตนเองด้วยทุกครั้ง 

 เทรดเดอร์ที่ลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากแนวโน้มราคา ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ

ตามหรือสวนแนวโน้มดี มันคือการเทรดท�าก�าไรด้วยมุมมองตรงข้ามกับมวลชน 

ส่วนใหญ่ในตลาด จ�าเอาไว้เสมอว่า ก่อนการเทรดทกุครัง้ เราต้องรูเ้สยีก่อนว่า เรา

ก�าลงัจะ “ลงทนุระยะยาว” หรอื “เทรดตามแนวโน้ม” หรอื “เทรดสวนแนวโน้ม” เมือ่

ตดัสนิใจและเข้าไปเทรดแล้ว ห้ามเปลีย่นแผนการเทรดในระหว่างทีก่�าลงัซือ้ขาย
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หรอืถือหุ้นตวันัน้อยู่ ให้ท�าตามแผนการเทรดท่ีวางไว้ตัง้แต่ต้นอย่างเคร่งครดั เพราะ

ถ้าเทรดเดอร์เปลีย่นใจสลบัแผนการเทรดไปมา หรอืเปลีย่นรายละเอยีดระดับราคา

ต่างๆ ในแผนการเทรด จะท�าให้เกิดช่องโหว่ขึน้ในการเทรด และการเทรดของเรา

ครั้งนี้จะเป็นเสมือนการร่วมบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนเพื่อเทรดเดอร์คนอื่นในทันที

 เทรดเดอร์มือใหม่ไร้ประสบการณ์มักจะเก่งเรื่อง “การซื้อ” และหมดเวลา

ส่วนใหญ่ไปกับการเฝ้าจอเพ่ือหาจงัหวะซือ้ แต่เทรดเดอร์มอือาชพีน้ันจะเชีย่วชาญ

เรือ่ง “การขาย” และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวางแผนขายหุน้ทีเ่ขามอียู่ในพอร์ต

อย่างรอบคอบ นอกจากนั้น เทรดเดอร์มืออาชีพจะใช้พลังความคิดพุ่งไปที่การ

บรหิารจดัการเงินทุนและความเสีย่งเป็นหลกั จะค�านวณปรมิาณเงนิทุนในแต่ละ

เทรดให้เหมาะสมต่อสภาพตลาดในขณะนั้นทุกครั้ง จะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่สามารถเข้า

ซือ้เพ่ิมเตมิแบบ Pyramid ได้ เมือ่ไหร่ถึงควรจะเริม่ทยอยขายท�าก�าไร และท่ีส�าคัญ 

เทรดเดอร์มอือาชพีจะเอาจรงิเอาจงักับการเก็บรวบรวมข้อมลูการเทรดของเขาเอง

เป็นอย่างมาก 

ทฤษฎีตลำดประสิทธิภำพ

 เมือ่ทกุคนได้รบัทราบข้อมลูสาธารณะทีเ่ก่ียวข้องกับหุน้ทีตั่วเองถืออยู่ เรา

จะตัดสินใจท�าการอย่างใดอย่างหน่ึง หากเป็นข้อมูลท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อราคา

หุน้ด้วย เราจะตดัสนิใจขายท�าก�าไรไปตามเน้ือหาของข้อมลูน้ัน และนัน่ท�าให้เกิด

เหตกุารณ์ทีเ่ราเรยีกว่า “Efficient market theory” หรอื ทฤษฎีตลาดประสทิธิภาพ 

ผู้ท่ีสนับสนุนทฤษฎีนี้เชื่อว่า ราคาตลาดล้วนเป็นไปตามข้อมูลสาธารณะโดย

สุจริตและโปร่งใส ทุกคนล้วนซ้ือและขายหุ้นไปตามเหตุผลโดยอ้างอิงข้อมูลท่ี

ตัวเองได้รับรู้ ราคาตลาดล่าสุดจะเป็นตัวสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างในตลาดอย่าง

ครบถ้วนแล้ว และเชื่อว่าไม่มีใครท่ีสามารถเอาชนะตลาดและท�าก�าไรออกมาได้ 

ตลาดคือเจ้ามือท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของระบบ และการเข้าไปเทรดสู้กับตลาดน้ันเป็น

เหมือนการเล่นหมากรุกกับอัจฉริยะที่ปราดเปรื่องมากกว่าเราหลายร้อยเท่า ซึ่ง

เราไม่มวีนัชนะ เราจงึไม่ต้องไปเสยีเวลาและทรพัย์สนิเงนิทองเพ่ือเทรดสูกั้บตลาด  
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เพียงแค่ลงทุนและถือหุ้นให้เติบโตไปพร้อมกับตลาดก็เพียงพอแล้ว 

 ทฤษฎีตลาดประสทิธิภาพเชือ่ว่า นกัลงทุนทีท่�าก�าไรจากตลาดได้มากนัน้ 

เป็นเพียงกลุ่มคนที่มีโชคเท่านั้น และถึงพวกเขาจะท�าก�าไรได้ในบางโอกาส แต่

ทฤษฎีน้ีเชื่อว่า สุดท้ายแล้วพวกเขาจะเสียเงินกลับคืนให้ตลาดอีกครั้งอยู่ดี ผม

ฟังแล้วแปลกใจ เพราะในโลกเรานี้มีนักลงทุนบางคนที่สามารถท�าก�าไรจากการ

ลงทุนในตลาดได้อย่างต่อเน่ืองยาวนานเช่นกัน Warren Buffett กล่าวเอาไว้ว่า 

พวกที่เชื่อในความมีประสิทธิภาพของตลาด เป็นเหมือนกับคนโลกสวยที่เล่นไพ่

โป๊กเกอร์แล้วไม่อยากจ่ายเงินเวลาที่อยากขอดูไพ่ของคนอื่น

 ผมคิดว่าทฤษฎีตลาดประสิทธิภาพนั้นสะท้อนความจริงของตลาดเพียง 

แค่ด้านหน่ึง แต่อีกด้านหน่ึงของตัวทฤษฎีเอง กลับขาดซึ่งความจริงและไร้ซึ่ง

ประโยชน์อันใด จริงอยู่ที่ว่าราคาตลาดเกิดขึ้นและสะท้อนมาจากข้อมูลข่าวสาร

ที่นักลงทุนรับรู้แล้ว แต่สิ่งที่ทฤษฎีนี้อธิบายเอาไว้ว่า ทุกคนล้วนซื้อขายไปตาม

เหตผุลอย่างตรงไปตรงมาโดยสจุรติ และเคร่งครดักับการท�าก�าไรให้สงู และจ�ากัด

ระดับการขาดทุนให้ต�่า เร่ืองพวกนี้ช่างแตกต่างจากพฤติกรรมการลงทุนของคน

ทั่วไปเป็นอย่างมาก ทฤษฎีตลาดประสิทธิภาพประเมินผลกระทบของอารมณ์

ตามธรรมชาติที่มนุษย์มีต�่าจนเกินไป ในความเป็นจริงแล้ว คนเราทุกคนลงทุน

ด้วย “ประสิทธิภาพ” ที่ต�่ากว่าอุดมคติของทฤษฎีนี้อยู่ค่อนข้างมาก      

 เทรดเดอร์ส่วนมากจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพเฉพาะในช่วงวันหยุดสุด

สปัดาห์ หลายคนจะมปีระสทิธิภาพและมเีหตผุลอย่างมากในช่วงเวลาทีต่ลาดปิด

ท�าการ พวกเขาจะน่ังศกึษากราฟราคาอย่างสงบ สร้างแผนการเทรดโดยละเอยีด 

ก�าหนดจดุซือ้ จดุขาย และจดุขายตดัขาดทนุอย่างครบถ้วน แต่เมือ่ถึงเวลาท่ีตลาด

เปิดท�าการในเช้าวันจันทร์ แผนการเทรดที่เพิ่งจะท�าไว้เมื่อไม่นานมานี้ กลับหล่น

หายลงไปในความมืดใต้โต๊ะเทรด ทุกสิ่งทุกอย่างที่ก�าหนดไว้ล้วนพังทลาย ไป

พร้อมๆ กับฝ่ามอืท่ีเปียกชุม่ไปด้วยเหงือ่ของความตืน่เต้นสลบักับความวิตกกังวล

อย่างวุ่นวายใจ

 ไม่ว่าจะเป็นการเทรดหรือการลงทุนก็ตาม ทุกครั้งจะผสมผสานไปด้วย

เหตุผลและอารมณ์พร้อมกันเสมอ มนุษย์ทุกคนจะถูกแรงกระตุ้นจากทุกสิ่งท่ีได้

25 

บทที่ 1  จะลงทนุ? / จะเทรด? / หรอืจะแค่วางเดมิพัน?



เหน็และสมัผสั จนเผลอท�าอะไรแย่ๆ ลงไป ทัง้ๆ ทีเ่ป็นการกระท�าอนัโง่เขลาซึง่มกั

ย้อนกลับมาท�าร้ายตัวเราเองเสมอ แต่เรายังท�าซ�้าแล้วซ�้าเล่า 

นักเล่นหุ้นมักจะคุยโม้โอ้อวดเรื่องหุ้นที่วิ่งท�าก�าไรให้เขาอย่างสนุกสนาน 

แม้ว่าจะเป็นก�าไรเพียงน้อยนดิ หรอืแม้ว่าเขาจะไม่ได้ก�าไรอะไรเลย แต่เพียงเพราะ

แค่เห็นหุน้ตวันัน้ว่ิงขึน้มา หรอืแค่เคยเห็นสญัญาณซือ้ แต่ไม่ได้ซือ้ เขายังสามารถ

หยิบชือ่หุ้นตวัน้ันมาคยุโม้โอ้อวดด้วยความภาคภมูใิจได้อกีเช่นกนั ส่วนเทรดเดอร์

ทีพ่ลาดพลัง้ขาดทนุจะกลายเป็นคนทีร่ะมดัระวังเกินความพอด ีทุกครัง้ทีเ่ขามหีุน้

ถือครองอยู่ในมือ เขาจะนอนไม่หลับ กระสับกระส่ายและไม่สบายใจเป็นอย่าง

มาก จะคอยเฝ้าดูจออยู่ตลอดเวลา เพียงแค่ราคาหุ้นของเขาแกว่งตวัลงเพียงเลก็

น้อย เขาจะรบีขายท�าก�าไรออกไปอย่างรวดเรว็ ทัง้ๆ ทียั่งไม่ได้ลงไปถึงระดบัราคา

เพ่ือการขายตัดขาดทุนที่เขาวางแผนไว้เป็นอย่างดีก่อนหน้าน้ี และเมื่อราคาหุ้น

พุ่งทะยานกลับขึ้นมา เขาจะตกใจและรีบเข้าซื้ออย่างหุนหันพลันแล่นด้วยความ

รู้สึกกลัว กลัวท่ีจะไม่ได้ซื้อหุ้นตัวท่ีเขาหมายตาไว้ เขาซื้อแม้ว่าจะเป็นราคาท่ีสูง

เกินกว่าแผนการเข้าซื้อของเขาอยู่ค่อนข้างมาก แม้ว่าซื้อแล้วไม่เป็นไปตามท่ีคิด 

ราคาหุ้นกลบัย่อตวักลบัลงมา ทัง้ๆ ทีต้่องขายตดัขาดทนุ แต่เขากลบัเลอืกใช้ความ

อดทน นั่งมองดูด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง เฝ้ามองราคาหุ้นตัวนั้นร่วงลงไปเรื่อยๆ และ

หวังเพียงว่า ราคาจะต้องเกิดการรีบาวน์กลับขึ้นมาแน่นอน แต่เพียงไม่นาน จาก

ความมัน่ใจทีเ่ตม็เป่ียมไปด้วยความหวัง กลบัพลกิมาเป็นความหว่ันไหวจบัไปถึง

ก้นบึ้งของหัวใจ ราคาหุ้นร่วงลงต่อไปอย่างไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุด ความเจ็บปวด

ที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นจะพุ่งสูงข้ึนจนเกินกว่าท่ีใครจะรับได้ ในที่สุดเขาจะตัดใจ

และขายขาดทุนออกมา และน่าแปลก ทุกคร้ังจะเป็นจังหวะเวลาท่ีราคาเข้าใกล้

จดุทีก่�าลงัจะเกิดการกลบัตวัไปเสยีทุกครัง้ เหตกุารณ์ทีผ่มเล่ามาน้ี ผมคดิว่าเป็น

เรื่องเล่าระดับคลาสสิคท่ีทุกคนต้องเคยเจอมากับตัวเอง แล้วท้ังเทรดเดอร์และ

นักลงทุนอย่างเราๆ มีเหตุผลตรงไหนกันเล่า พวกเราอาจจะพอมีเหตุผลกันท่ีจุด

เริ่มต้น แต่ระหว่างทางนี่เอง เรากลับเจอพายุแห่งอารมณ์เข้าท�าลายเสียยับเยิน 

 เทรดเดอร์ทีอ่่อนไหวต่ออารมณ์ตลาด จะไม่สามารถอยู่รอดได้อย่างย่ังยืน

ในระยะยาว ทกุครัง้ทีเ่ราใช้อารมณ์ เราจะหมกมุน่อยู่กับความตืน่เต้นสนุกสนาน
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ที่ได้รับจากการเทรด สลับไปกับความวิตกกังวลเมื่อตลาดเริ่มผันผวน จนไม่มี

เวลาเพียงพอท่ีจะวางแผนการเทรดทีร่อบคอบ และเมือ่ตลาดเข้าสูส่ถานการณ์ที่

วุ่นวาย คงไม่ต้องพูดถึงเรื่องการท�าก�าไร เพยีงแค่เอาตัวใหร้อดออกมาให้ได้ เป็น

เรื่องยากเย็นแสนเข็ญแล้ว ราคาตลาดสะท้อนทุกปัจจัยของกิจการตามเหตุผล

จริง แต่สะท้อนรวมถึงอารมณ์อันแปรปรวนของทุกคนในตลาดด้วยอีกส่วน และ

ที่ส�าคัญ นักลงทุนท่ีมีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ในการเทรด ดันมีน้อยกว่าเทรดเดอร์

เจ้าอารมณ์อยู่มากนัก  

 ในช่วงท่ีตลาดแกว่งตัวแคบๆ ไม่หวือหวามากนัก ตลาดจะม ี“ประสทิธิภาพ” 

มากขึ้น นักลงทุนจะมีเวลาใช้ความคิดนานขึ้น และเราจะท�าก�าไรจากตลาดที่

ไร้แนวโน้มนี้ได้ยากขึ้น เพราะทุกคนในตลาดต่างระมัดระวังตัวและมีความสุขุม

รอบคอบ แต่เมื่อตลาดเริ่มเข้าสู่ช่วงแนวโน้มราคาขาขึ้น บรรยากาศการลงทุนจะ

เริ่มคึกคัก แล้ว “ประสิทธิภาพ” ของตลาดจะเริ่มลดน้อยลงตามล�าดับ ทุกคนใน

ตลาดเริ่มตื่นเต้นและใช้อารมณ์ในการเทรดมากข้ึน ซึ่งตรงน้ีจะเป็นโอกาสของ

เทรดเดอร์มืออาชีพ เพราะเม่ือคู่ต่อสู้ในตลาดใช้อารมณ์มากขึ้น ช่องโหว่ในการ

เทรดจะเกิดขึ้น เทรดเดอร์มืออาชีพสามารถท�าก�าไรได้ง่ายมากข้ึน ดังน้ัน ถ้าเรา

อยากเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพที่เก่งและสามารถท�าก�าไรได้ต่อเนื่อง เราจะต้อง

พยายามท�าตัวให้สุขุมรอบคอบอยู่ตลอดเวลาให้ได้

 คนเรามีนิสัยที่แปลก เรามักมีอารมณ์คงเส้นคงวาและใช้เหตุผลในการ

ตัดสินใจได้ดี เมื่อเราอยู่เพียงคนเดียว แต่เมื่อใดที่เราเข้าไปอยู่ท่ามกลางหมู่คน

จ�านวนมาก เราจะเริ่มมีอารมณ์ตอบสนองไปกับสังคมรอบตัวเรามากข้ึน และ

คล้ายๆ กับการเทรดหุน้ ค่าเงนิ หรอืฟิวเจอร์ เมือ่เราเข้าไปเทรดในตลาดทีเ่ต็มไป

ด้วยมวลชนจากทั่วโลก เหมือนกับเรามีเพ่ือนนักลงทุนมากมายอยู่ในจอ ราคา

ที่วิ่งข้ึนลงบนจอจะเริ่มชักจูงเราให้หลงไปกับการเคลื่อนไหวของราคา เราจะตื่น

เต้นด้วยอารมณ์ท่ีพุ่งพล่านตามราคาทีว่ิง่ข้ึน และรูส้กึตกต�า่ตดิดนิเมือ่ราคาตลาด

ร่วงกลับลงมา การวิ่งขึ้นลงของราคาสามารถสะกดจิตเราได้ คล้ายๆ กับที่หมองู

เป่าขลุ่ยสะกดจิตงูให้ผลุบๆ โผล่ๆ ออกจากตระกร้าไม้ไผ่ได้ตามใจชอบ ยิ่งราคา

เคลื่อนไหวเร็วมากข้ึนเท่าไหร่ อารมณ์ของพวกเราย่ิงเข้มข้นมากข้ึนเท่าน้ัน และ
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เมื่อทุกคนใช้อารมณ์ในการลงทุนมากขึ้น ตลาดจะเริ่มมี “ประสิทธิภาพ” น้อยลง

ตามล�าดบั และนัน่จะเป็นช่วงเวลาทองส�าหรบัการท�าก�าไรของนักลงทุนมอือาชพี

ที่มีวินัยและสุขุมรอบคอบ

 เทรดเดอร์ทีส่ามารถท�าก�าไรได้อย่างต่อเนือ่งอยู่ตลอดเวลามไีม่มากนกั เขา

จะไม่ใช้อารมณ์ในการเทรด มคีวามสขุมุรอบคอบ ระมดัระวัง ใจเย็น ซึง่คณุสมบตัิ

เหล่านี้มีความส�าคัญต่อการเทรดเป็นอย่างมาก ในแนวโน้มตลาดขาขึ้น คนอื่นๆ 

ในตลาดมักตื่นเต้นด้วยความโลภ และเข้าซื้อหุ้นไล่ราคาอย่างบ้าคลั่ง และใน 

แนวโน้มตลาดขาลง ทุกคนจะตืน่กลวัเมือ่เหน็ราคาร่วงลงอย่างรวดเรว็ และตกใจ

ขายหุ้นออกไปในทุกราคา แต่เทรดเดอร์มืออาชีพผู้ใจเย็น จะท�าทุกส่ิงทุกอย่าง 

ต่างออกไป เขาจะมีแผนการเทรดที่ชัดเจน มีระเบียบปฏิบัติทุกข้ันตอน และ

มีความเคร่งครัดต่อแผนการที่วางไว้ เขาจะใช้เคร่ืองมือทางเทคนิคต่างๆ ตาม 

หลักการที่ถูกต้อง เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเทรดทุกครั้ง และที่ส�าคัญ  

เขามีวินัยต่อแผนการเทรดมากกว่าสิ่งอื่นใด ไม่เคยเลยท่ีจะเทรดด้วยอารมณ์

และความรู้สึก เทรดเดอร์มืออาชีพเหล่านี้จะเป็นกลุ่มนักลงทุนส่วนน้อยในตลาด  

ที่คอยดึงเม็ดเงินส่วนใหญ่ออกจากตลาด เป็นกลุ่มคนท่ีอาศัยช่องว่างที่เกิดขึ้น 

ในตลาดประสิทธิภาพเพ่ือสร้างผลตอบแทนมหาศาล และเป็นผู้ชนะกลุ่มเล็กๆ 

ในตลาดอันกว้างขวางใหญ่โตนี้

“รำคำตลำด” คืออะไร
 ราคาตลาดเกิดขึ้นเมื่อหุ้นเกิดการซื้อขายเปลี่ยนมือกันระหว่างผู้ซื้อและ 

ผู้ขาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหน เมือ่การซือ้ขายเปลีย่นมอืเกิดข้ึน จงึเกิดเป็น “ราคา

ตลาด” โดยก่อนการซื้อขายจะเกิดข้ึน ผู้ซื้อย่อมต้องการซื้อหุ้นด้วยราคาถูกท่ีสุด

เท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนตัวผู้ขายเอง ต้องการขายหุ้นให้ได้ราคาสูงที่สุดเช่นกัน 

ระหว่างทีท่กุฝ่ายรอให้การซือ้ขายเกิดขึน้ ทัง้ผูซ้ื้อและผูข้ายจะรูส้กึถึงความกดดนั

ของตลาดอยู่รอบตัวเขา ซึ่งเป็นความกดดันที่เกิดจากนักลงทุนอื่นที่ต่างรอจะซื้อ

และจะขายเช่นกัน 

 ราคาตลาดจะเกิดขึน้ทันทเีมือ่มผีูจ้ะซือ้บางคนเริม่รูส้กึกลวัว่าเขาจะไม่ได้
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ซือ้หุน้ตวันัน้ เพราะเหน็ราคาขยับสงูข้ึนเรือ่ยๆ จนในท่ีสดุเขาจะหมดความอดทน 

และรบีเคาะซือ้ในราคาสงูกว่าท่ีเขาตัง้ใจจะซ้ือในตอนแรกขึน้มาอกีเลก็น้อย หรอื

ในอีกกรณีหน่ึง การซ้ือขายอาจจะเกิดข้ึนเมื่อผู้จะขายบางคนเริ่มวิตกกังวลมาก

ขึ้น เมื่อเห็นว่าตลาดเร่ิมปรับตัวลง และเขาเร่ิมเกรงว่าอาจจะไม่ได้ขายหุ้นตัวน้ี 

หรือกลัวว่าจะขายได้ราคาต�่ากว่านี้สุดท้ายเขาจึงเลิกรอคอยความหวังว่าใครจะ

มาเคาะซื้อในราคาที่เขาเสนอขาย และเลือกที่จะลดราคาลงอีกเล็กน้อยเพ่ือให้

สามารถขายออกไปได้ในทันที โดยทัว่ไป คนขายที่ใจร้อนและมีความอดทนน้อย 

จะเป็นคนที่คอยขายหุ้นในราคาต�่าๆ ให้แก่คนซื้อท่ีใจเย็น ดังน้ัน ในแต่ละครั้งที่

เกิดราคาตลาดข้ึน นั่นเป็นสภาวะที่สะท้อนถึงมูลค่าในชั่วขณะท่ีคนซื้อและคน

ขายเห็นพ้องต้องกัน

 โดยท่ัวไป พ้ืนฐานกิจการของบริษัท ห้างร้านต่างๆ ในตลาด รวมไปถึง

สินค้าโภคภัณฑ์ทุกชนิด ล้วนต้องใช้เวลาสักระยะหน่ึง กว่าท่ีจะเกิดการเปลี่ยน

แปลงใดๆ แตกต่างกับราคาตลาดเป็นอย่างมาก ราคาตลาดใช้เวลาเพียงแค่ชัว่ครู่

ชั่วยาม สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว ทุกอย่างแปรผันไปตามอารมณ์

และความรู้สึกของนักลงทุนในแต่ละขณะ ลูกค้าของผมคนหนึ่ง เคยเปรียบเปรย

เอาไว้ว่า ราคาตลาดน้ันเหมือนกับก้อนหินที่ห้อยต่องแต่งอยู่กับมูลค่าที่แท้จริง

ของหุน้ตวันัน้ๆ ห้อยด้วยยางยืดๆ ย้วยๆ เส้นหนึง่ ซึง่สามารถยืด แกว่ง เหวีย่ง ข้ึน

และลงรอบๆ มลูค่าท่ีแท้จรงิ ในบางช่วงขณะ ราคาตลาดแพงจนเกินไป ในขณะที ่

บางครั้งถูกจนเกินควร 

 คนส่วนใหญ่ในตลาด มักจะเสียเวลาไปกับการน่ังเหว่ียงเบ็ดออกไปมั่วๆ 

ส่งเสยีงหนวกหูน่าร�าคาญอยู่ตลอดเวลา แล้วเสยีงดงัเอะอะโวยวายน่ันเอง ท�าให้

ไม่มปีลาสกัตวัหลงเข้ามาตดิเบด็ โดยปกตแิล้ว พฤตกิรรมเหล่านีล้้วนแต่เป็นการ

สร้างความผนัผวนเลก็ๆ น้อยๆ ให้แก่ตลาด แต่จะไม่ได้น�าพาให้ตลาดเกิดทิศทาง

แต่อย่างใด แต่จะมีบางครั้งเช่นกัน เมื่อคนเหล่านี้ตื่นเต้นตกใจกับอะไรสักอย่าง

จนเกินพอดี จะสร้างเป็นคลื่นแห่งความบ้าคลั่งของฝูงชนขึ้นมาในตลาด และ

สร้างแรงกระเพ่ือมท�าให้ราคาเกิดการพุ่งตวัอย่างมทีศิทางได้ ซึง่หากเหตกุารณ์น้ี 

เกิดขึน้ จะส่งผลให้กราฟราคาเกิดรปูแบบเฉพาะตวัปรากฏขึน้ กลายเป็นรปูแบบ
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ราคาและสัญญาณเทรดในเคร่ืองมือทางเทคนิค  พฤติกรรมสุดข้ัวของฝูงชนน้ี 

จะท้ิงร่องรอยบางอย่างเอาไว้บนกราฟราคา โดยเทรดเดอร์มหีน้าท่ีออกตามล่าหา

ร่องรอยเหล่านั้นเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในการเทรด    

 ในขณะที่ตลาดไม่มีสัญญาณเทรด หรือมีแต่ไม่ชัดเจน เทรดเดอร์มือใหม่

ทีม่กัอยากซือ้ขายบ่อยๆ จะฝืนมองกราฟราคาด้วยจติใจท่ีเอนเอยีง อยากจะมอง

เหน็สญัญาณเทรดตามท่ีตวัเองต้องการเหน็ทัง้ๆ ท่ีไม่มสีญัญาณเทรด จ�าเอาไว้ว่า 

สัญญาณเทรดท่ีมคีณุภาพจะชดัเจนจนแทบลอยทะลอุอกมาจากกราฟราคา ไม่มี

ทางเลยทีเ่ราจะไม่เห็น การเทรดท่ีถูกต้อง เราต้องหัดท่ีจะรอคอยสญัญาณเทรดที่

ชดัเจนเหล่าน้ี เพราะเมือ่สญัญาณเทรดชดัเจน การเทรดจะเป็นเรือ่งทีง่่ายขึน้มาก 

เทรดเดอร์มอืใหม่มกัจะมองหาความท้าทายและความสะใจบนกราฟราคา แต่มกั

จะลงเอยด้วยความเสยีหายของพอร์ตลงทนุ ต่างจากเทรดเดอร์มอือาชพีท่ีจะเฝ้า

รอสัญญาณการเทรดที่เรียบง่าย ชัดเจน แต่ทรงพลัง ให้ผลตอบแทนที่ดี และเขา

จะไม่ลงมือบ่อยครั้งมากนัก   

 เมือ่ตลาดปรบัตวัมแีนวโน้มเป็นขาขึน้ ราคาตลาดจะพุ่งตวัขึน้อย่างรวดเรว็

และสร้างสัญญาณเทรดท่ีดีข้ึนเป็นจ�านวนมาก ย่ิงเมื่อคนส่วนใหญ่ในตลาด ถูก

ครอบง�าด้วยอารมณ์ตืน่เต้นดใีจ นัน่จะเป็นช่วงเวลาทีเ่ทรดเดอร์มอือาชพีท�าก�าไร

ได้เป็นกอบเป็นก�ามากท่ีสดุ จนกระทัง่เมือ่ตลาดเริม่ชะลอตัว ราคาตลาดจะแกว่ง

ตวัออกด้านข้างอย่างไร้ทิศทาง เทรดเดอร์มอือาชพีส่วนใหญ่จะท�าก�าไรและออก

ไปรอคอยอยู่นอกตลาดอย่างใจเย็น ทิ้งตลาดไว้ให้แก่นักเสี่ยงโชค นักพนัน และ

บรรดาโบรกเกอร์ทั้งหลาย มีครั้งหนึ่งท่ี Jesse Livermore เทรดเดอร์เก็งก�าไรที่

มชีือ่เสยีงคนหนึง่ ได้กล่าวเอาไว้ว่า “There is time to go long, time to go short, 

and time to go fishing” กับตลาดนั้น บางครั้งเราต้องซื้อ บางครั้งเราต้องขาย 

และในหลายๆ ครั้งเราคงต้องไปพักผ่อนตกปลาหาอะไรฆ่าเวลาท�าบ้างเช่นกัน

30 

PART ONE  :  ใครๆ ก็เทรดได้



นักพนันที่ชำญฉลำด

ผมคิดว่าพวกเราส่วนใหญ่ต้องเคยเล่นการพนันขันต่อกันบ้างสักครั้งใน

ชีวิต ส่วนมากคงเล่นไปเพ่ือความสนุกสนานเป็นครั้งคราว และคงมีคนบางส่วน

ที่กลายเป็นคนติดการพนันจริงจัง และน่าจะมีคนอีกส่วนท่ีกลายเป็นนักพนัน 

มอือาชพีทีค่อยหาเลีย้งปากท้องและสร้างความร�า่รวยได้จากการพนัน แต่ผมอยาก

จะบอกว่า เงนิทองและความสขุสนุกสนานทีเ่ราได้รบัจากการพนนันัน้ ไม่จรีงัย่ังยืน

อะไรเลย เราได้มาแล้วจะเสยีไปอย่างรวดเรว็ เหมอืนการยืนก�าน�า้แขง็ในมอืกลาง

แดดท่ีร้อนอบอ้าว สกัพักก็ละลายหายไป สดุท้ายได้แค่มอืเปียกๆ เพียงเท่านัน้เอง

มีนักลงทุนท่ีมีชื่อเสียงหลายคนช่ืนชอบในการพนันขันต่อ หลายคนชอบ

แทงม้า ตัวอย่างเช่น Peter Lynch และ Warren Buffett ชื่นชอบถึงขนาดเคย 

ตีพิมพ์แต้มต่อในการแข่งม้าออกมาเป็นวารสาร ผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อ Lou ซึ่งมี

ส่วนร่วมในหนังสือเล่มแรกของผมค่อนข้างมาก เขาชื่นชอบการแข่งม้า ใช้เวลา

หลายปีไปกับการเป็นนักพนันตัวยงในสนามม้า ก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทางเข้ามาสู่

โลกของการลงทุน และในโลกเรานีม้กีารพนนัยอดนยิมอกีหลายรปูแบบ ทัง้ไพ่ ทัง้

การ์ด หลายๆ เกมพึ่งเพียงโชคชะตาเท่านั้น แต่เกมไพ่บางอย่าง เช่น Blackjack 

ต้องการทักษะระดบัสงูในการเล่น เราจงึได้เหน็ว่า มคีนเก่งๆ เป็นจ�านวนมากเข้าไป

คลุกคลีอยู่ในวงการนั้นพอสมควร 

นักพนันมืออาชีพจะเล่นการพนันด้วยวิธีเดียวกันกับการท�างาน เขาจะ

หมั่นค�านวณตัวเลขอะไรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอยู่เสมอ และลงมือเล่นเฉพาะเมื่อผล

การค�านวณของเขาบ่งชีถึ้งโอกาสของชยัชนะ ต่างจากคนทีต่ดิการพนนั คนเหล่าน้ี 

จะรู้สึกอยากเล่นตลอดเวลา ไม่สามารถหยุดความรู้สึกน้ีได้ หลังจากแพ้เกมน้ี  

จะเข้าเล่นเกมต่อไปในทันทีเพื่อแก้มือ ไม่ได้มีระบบหรือแบบแผนใดๆ 

บางครั้งเราเล่นการพนันเพ่ือความสนุกสนาน นักลงทุนที่ประสบความ

ส�าเรจ็หลายคนในประเทศสหรฐัอเมรกิาจะกลายเป็นนกัพนันวันหยุด เพ่ือหาโอกาส

สร้างความบนัเทิงผ่อนคลายบ้างในบ่อนคาสโินแถบลาสเวกัส แต่นกัลงทนุเหล่านี ้

ไม่ได้เล่นพนันตามประสาอย่างคนทั่วไป เขาจะหยิบยกความรู้เรื่องการบริหาร

จัดการเงินทุนเข้าไปใช้ในบ่อนคาสิโนอย่างชาญฉลาด โดยการก�าหนดไว้ต้ังแต่

31 

บทที่ 1  จะลงทนุ? / จะเทรด? / หรอืจะแค่วางเดมิพัน?



แรกเลยว่า ในการเล่นพนันรอบนี้เขาจะขาดทุนมากท่ีสุดได้เท่าไหร่ ซึ่งตัวผมเอง

ใช้วิธีการน้ีเช่นเดียวกัน นานๆ คร้ัง ผมกับเพ่ือนๆ จะไปเท่ียวพักผ่อนตามบ่อน 

คาสโินด้วยเหมอืนกัน และทกุครัง้ก่อนทีผ่มจะเดนิเข้าบ่อนคาสิโน ผมจะหยิบเงนิ

ออกมาจากกระเป๋าสตางค์จ�านวนหน่ึง แล้วใส่ลงไปในกระเป๋าเสือ้สทูข้างขวาของ

ผมไว้ โดยตัง้ใจเอาไว้ว่า เมือ่เงนิหมดจากกระเป๋าเสือ้ข้างน้ีเมือ่ไหร่ ผมจะเลิกเล่น

ในทันท ีแต่ถ้าหากผมได้เงินก�าไร ผมจะเก็บใส่กระเป๋าเสือ้อกีข้างแทนโดยไม่แตะ

ต้องเลย ซึง่มอียู่หลายครัง้เหมอืนกันครบั ทีก่ระเป๋าเสือ้ข้างซ้ายของผมตงุใหญ่กว่า

อีกข้าง ก�าไรที่ได้จากบ่อนคาสิโนเยอะพอสมควร แต่นั่นไม่ได้มีความหมายอะไร

และผมไม่ได้ไปสนใจนับว่าเป็นเงินสักเท่าไหร่ เพราะผมเพียงต้องการแค่ความ

สนุกสนานเล็กน้อยเท่านั้น 

เพ่ือนของผมอีกคนหน่ึงซึ่งเป็นคนที่ประสบความส�าเร็จจากการท�าธุรกิจ

ส่วนตัวอย่างมาก เขามักจะท�าคล้ายๆ กับที่ผมท�า เขามักจะหาเวลาว่างไป 

พักผ่อนตามโรงแรมสวยๆ ในลาสเวกัส ทกุครัง้เขาจะเบกิเงนิสดติดตัวไป $5,000 

เมื่อไหร่ที่บ่อนคาสิโนสูบเงินจ�านวนนี้ไปจากเขาหมดแล้ว เขาจะเลิกเล่นทันที  

และใช้เวลาที่เหลือไปกับการว่ายน�้าเล่นในสระท่ีหรูหราของโรงแรม ด่ืมด�่าไปกับ

อาหารค�่าแสนวิเศษ แล้วบินกลับบ้านด้วยความรื่นรมย์ ซึ่งนักพนันท่ีรู้ข้อจ�ากัด

ของตัวเอง เล่นบ้างบางครั้งบางคราวเพ่ือความสนุกสนาน จะมีวิธีจัดการท่ี 

แตกต่างไปจากนกัพนนัทีต่ดิอย่างงอมแงม เขาจะไม่ผลาญเงนิทุกบาททกุสตางค์

ลงไปในบ่อนคาสิโน คนท่ีติดการพนันอย่างหัวปักหัวป�า ไม่รู้จักการจ�ากัดระดับ

การขาดทุน มีแต่จะต้องล่มจมทุกรายไป
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คนจ�านวนมากเชือ่ในโชคชะตาฟ้าลขิติ เมือ่เหตกุารณ์ส�าคญัในชวิีตเกิดขึน้มกั

จะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรรม ทัง้ๆ ทีเ่ราทุกคนสามารถเลือกเส้นทางทุกอย่าง

ได้ แต่เรามกัปล่อยให้เป็นไปตามดวง แต่กับการเทรดเราไม่ควรปล่อยปละละเลย

เช่นน้ัน เราสามารถเลือกตลาดที่เหมาะสมกับเราได้ ทั้งตลาดหุ้น ฟิวเจอร์ หรือ

ออปชั่น เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับการลงทุนของเราให้มากที่สุด

 การเป็นเทรดเดอร์ที่ดีได้นั้น เราจะต้องท�าทุกสิ่งด้วยเหตุผล ตั้งเป้าหมาย

ผลตอบแทนอย่างเป็นจริง ไม่เทรดไปวันๆ เพียงเพื่อความตื่นเต้นสะใจ

 ตลาดที่เราเลือกเข้าไปเทรดน้ัน ไม่ว่าจะเป็นตลาดหรือผลิตภัณฑ์ใด  

มเีงือ่นไขส�าคญั 2 ข้อท่ีเราจะต้องพิจารณาให้มาก คอื “Liquidity : สภาพคล่อง” 

และ “Volatility : ความผนัผวน” ซึง่สภาพคล่องจะหมายถึง โวลุม่การซือ้ขายโดย

เฉลีย่ในแต่ละวันทีม่ากเพียงพอ เมือ่เปรยีบเทียบกับตลาดท่ีใกล้เคยีงกัน ย่ิงตลาด

ที่เราเข้าไปเทรดมีโวลุ่มการซื้อขายมากเพียงใด การเทรดจะท�าได้ง่ายมากขึ้น

เท่านั้น ถ้าตลาดที่เราเทรดน้ันมีโวลุ่มการซื้อขายที่เบาบาง ถึงแม้เราจะเข้าเทรด

ถูกจงัหวะจะโคน แต่เมือ่ถึงเวลาทีต้่องการขาย การขายท�าก�าไรอาจจะไม่ใช่เรือ่ง

ง่ายนัก และอาจจะต้องสูญเสียก�าไรไปอีกบางส่วนกว่าจะท�าการขายออกมาได้

  บทที่ 2  

จะเทรดในตลำดไหนดี?
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หมด ส่วนความผนัผวนของตลาด จะเป็นเครือ่งบ่งชีถึ้งแนวโน้มของโอกาสในการ

ท�าก�าไรว่ามีมากน้อยเพียงใด ตลาดที่มีความผันผวนต�่า ราคาจะแกว่งตัวอยู่ใน 

กรอบแคบๆ อยู่ตลอดเวลา แม้ว่าจะมโีวลุม่การซือ้ขายทีม่ากเพียงพอ แต่สดุท้าย

แล้ว เทรดเดอร์จะไม่สามารถท�าก�าไรได้ เน่ืองจากราคามกัไม่ค่อยมกีารเปลีย่นแปลง

เท่าไหร่นัก หุ้นหรือตลาดที่มีสภาพคล่องหรือความผันผวนต�่า สามารถลงทุน

ในระยะยาวได้ แต่จะไม่เหมาะสมกับการเทรด ระลึกไว้เสมอว่า ไม่ใช่เพียงแค่มี

มุมมองที่ดีแล้วเราจะสามารถเข้าไปเทรดได้ทุกตลาด ทุกหุ้น แต่ต้องเป็นตลาด

ที่มีสภาพคล่องท่ีดีและมีความผันผวน หรือเคลื่อนตัวอย่างมีทิศทางด้วย ถึงจะ 

เทรดได้

ตลำดหุ้น

 หุ้นนั้นเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นเจ้าของธุรกิจหรือบริษัทแห่งใดแห่ง

หนึง่ สมมตุว่ิาบรษิทัหน่ึงมกีารออกหุน้ไว้ทัง้หมด 100 ล้านหุน้ และเราเข้าไปซือ้หุ้น

ของบรษิทันัน้ไว้เป็นจ�านวน 100 หุน้ นัน่หมายความว่า เรามคีวามเป็นเจ้าของอยู่

ประมาณ 0.0001% ในบริษัทนั้น ถึงแม้จะน้อยนิด แต่เราเป็นเจ้าของร่วมกิจการ

อยู่ส่วนหนึง่โดยถูกต้องตามกฎหมาย หากกิจการของบรษิทัน้ันดีและมใีครสักคน

ต้องการจะซือ้กิจการท้ังหมดของบรษิทั เขาต้องท�าการซือ้หุน้ท่ีเรามส่ีวนน้ันไปด้วย

ในราคาที่สูงขึ้นมากกว่าตอนที่เราซื้อในครั้งแรก  

 เมือ่คนภายนอกรูส้กึดีกับภาพรวมของบรษิทั ทุกคนพร้อมจะเสนอราคาที่

สูงขึ้นเพื่อขอซื้อหุ้นพวกนั้นไปจากเรา แต่หากทุกคนมีมุมมองในแง่ลบกับกิจการ

ของบริษัท เขาจะพยายามขายหุ้นออกมาด้วยราคาที่ต�่าลง บริษัทมหาชนส่วน

ใหญ่ท่ีมหีุน้อยู่ในตลาดมกัจะพยายามสร้างภาพลกัษณ์ของบรษิทัให้ดดูอียู่เสมอ 

เพราะจะท�าให้ราคาหุน้ของบรษิทัสงูขึน้ได้ง่าย และเมือ่ราคาหุ้นอยู่ในเกณฑ์ด ีจะ

ง่ายต่อการเพิ่มทุน ออกหุ้นกู้ หรือการท�าธรุกรรมใดๆ ของบริษัทไปด้วย อีกทั้งยงั

มีผลโดยตรงต่อเงินตอบแทนของผู้บริหารบริษัทอีกส่วนหนึ่ง

 ตามทฤษฎีปัจจัยพ้ืนฐาน ราคาตลาดในระยะยาวจะถูกขับเคลื่อนด้วย
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ผลประกอบการของบริษัท แต่ในทางปฏิบัติ ไม่ได้เป็นอย่างน้ันเสมอไป  John 

Maynard Keynes นักเศรษฐศาสตร์และเทรดเดอร์ผู้มีชื่อเสียง เคยกล่าวเอาไว้

ว่า “In the long run we’re all dead” ในระยะยาวแล้ว เราทุกคนเจ๊งกันเกือบ

หมด เพราะในชีวิตจริงนั้น ตลาดเต็มไปด้วยหุ้นเน่าๆ ห่วยๆ เต็มไปหมด เราคง

เคยเห็นหุ้นของบริษัทท่ีกิจการขาดทุนมาโดยตลอด กลับว่ิงข้ึนเอาๆ อย่างไม่มี

เหตผุล ในบางครัง้เมือ่บางบรษิทัเข้ามาท�าธุรกิจทีด่นู่าสนใจ หรอืเป็นเรือ่งใหม่ของ

อตุสาหกรรม อย่างเช่น เทคโนโลยีชวีภาพ หรอืแม้แต่กับระบบอนิเทอร์เน็ต ราคาหุ้น

ของบรษิทัพวกน้ีจะวิง่ข้ึนสงูอย่างรนุแรง น่ันเพราะทกุคนจบัจ้องด้วยความหวงัว่า

บรษิทัจะสามารถสร้างก�าไรได้อย่างมหาศาลในอนาคต ทกุคนตัง้ความหวงัพร้อม 

มุมมองอันสวยงามมากกว่าที่จะยึดโยงกับข้อมูลผลประกอบการจริงของบริษัท

ในปัจจบุนั และทีน่่าประหลาดใจ หุ้นเน่าๆ พวกน้ีทุกตวัล้วนแต่มวัีนท่ีดขีองตวัเอง  

ราคาจะวิ่ง ข้ึนอย่างรุนแรงต่อเน่ืองโดยไร ้เหตุผล จนกว่าความจริงของ 

ผลประกอบการจะปรากฏ ราคาถึงจะร่วงกลบัลงมาสูโ่ลกแห่งความเป็นจรงิ และ

เป็นทีน่่าแปลกไปกว่าน้ัน บรษิทัทีด่�าเนนิธุรกิจอย่างมปีระสทิธิภาพและตรงไปตรงมา  

กลับมักมีราคาหุ้นแกว่งตัวอย่างแคบๆ ไม่ได้ว่ิงหวือหวาสักเท่าใดนัก หรือบาง

ครัง้ด้วยความไม่หวือหวาไม่น่าสนใจของมนั ท�าให้ราคาหุน้ของบรษิทัดีๆ  เหล่านี ้

มกัจะปรบัตวัลดลงอย่างต่อเน่ืองเสยีด้วยซ�า้ ราคาตลาดจะสะท้อนถึงทุกข่าวสาร  

ทกุปัจจยั และทุกมมุมองทีทุ่กคนมต่ีอบรษิทันัน้ๆ เมือ่ราคาปรบัตัวลดลง นัน่หมายถงึ  

สถานการณ์ทีค่นส่วนมากในตลาดพร้อมใจกันขายหุน้ของบรษิทันัน้ออกมาอย่าง

ต่อเนื่อง เมื่อเราเห็นราคาปรับตัวเป็นแนวโน้มขาลง 

กฎข้อส�าคญัท่ีเป็นหัวใจหลกัของการเทรด คือ “เราซือ้หุ้นทีม่รีาคาถูกกว่า

พ้ืนฐานได้ แต่เราต้องไม่ซื้อหุ้นท่ีราคามีแนวโน้มเป็นขาลง ไม่ซื้อในขณะท่ีราคา

ก�าลงัเคลือ่นตวัลงโดยเดด็ขาด ถึงแม้ว่าราคาท่ีลดลงจะดเูย้ายวนชวนซือ้มากสกั

เท่าไร เราห้ามซือ้! และถึงแม้ว่าเราจะชอบกิจการของบรษิทัมากขนาดไหน ท�าการ

วิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานมาแล้วอย่างดเีท่าไหร่ เราควรจะใช้การวิเคราะห์ด้วยปัจจยั

ทางเทคนิคเข้ามาช่วยจับจังหวะ และซื้อหุ้นเหล่านั้นเมื่อราคาเลิกมีแนวโน้มเป็น

ขาลง หรือมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นแล้วเท่านั้น” 
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 Warren Buffett กล่าวว่า เมื่อเราซื้อหุ้นไปแล้ว เราจะเหมือนกับได้เพื่อน

ใหม่ชื่อ “Mr. Market” นายตลาดจะเข้าเดินมาในชีวิตเรา เพื่อนใหม่คนนี้เป็นคน

เจ้าอารมณ์ ขี้หงุดหงิด มีบุคลิกท่ีแปรปรวน นายตลาดจะเป็นคนแปลกๆ ท่ีมัก

เดินเข้ามาขอซื้อหุ้นท่ีเรามี ในบางคร้ังเขาเดินเข้ามาด้วยท่าทีหลุกหลิกพร้อมกับ

มีหุ้นแปลกๆ มาเสนอขายให้เรา ส่วนใหญ่เราจะรูส้ึกไม่อยากสุงสิงกบัเพือ่นคนนี้

สกัเท่าไหร่นัก เพราะเขาจะดเูหมอืนคนสตไิม่ค่อยด ีแต่มใีนบางครัง้อยู่เหมอืนกัน 

ทีน่ายตลาดจะกลบัเข้ามาหาเราพร้อมกับหน้าตาโศกเศร้าเสยีใจอย่างสดุขดี และ

เสนอขายหุน้ดีๆ  ให้เราในราคาทีถู่กแสนถูก นัน่แหละ คอืช่วงเวลาครัง้ส�าคญัทีเ่รา 

ไม่ควรจะปฏิเสธน�้าใจของนายตลาด และควรรีบซื้อหุ้นดีๆ พวกนั้นไว้เสีย และ

โอกาสครั้งส�าคัญจะเกิดข้ึนอีกรอบเม่ือนายตลาดว่ิงเข้ามาด้วยความต่ืนเต้นดีใจ 

ตะโกนโหวกเหวกโวยวายขอซือ้หุ้นท่ีเรามใีนราคาทีส่งูอย่างไม่น่าเชือ่ ซึง่นีจ่ะเป็น

จังหวะขายท�าก�าไรที่งดงามที่สุด

 ฟังดทุูกอย่างเหมอืนเป็นเรือ่งง่าย เพียงแค่คอยซือ้หุ้นถูกๆ จากนายตลาด 

และคอยขายหุ้นแพงๆ กลบัให้นายตลาด แต่ส�าหรบัเทรดเดอร์หลายคน กลบัเป็น

เรื่องยากท่ีจะท�าได้แบบน้ัน เพราะนายตลาดจะเป็นเสมือนคนท่ีมีเชื้อโรคร้ายอยู่

ในตวั และเป็นเชือ้โรคทีแ่พร่กระจายไปสูค่นอืน่ๆ ได้อย่างรวดเรว็ คนส่วนมากจะ

ตดิโรคจากนายตลาด ถูกอารมณ์ของนายตลาดเข้าครอบง�าและกลายเป็นคนสติ

ไม่ดเีหมอืนกับนายตลาด คนส่วนมากเมือ่เหน็นายตลาดโยนขายหุน้เพราะก�าลงั

โศกเศร้าหดหู ่จะรูส้กึอยากขายหุ้นตามออกไปบ้างเช่นกัน และเมือ่เหน็นายตลาด

ตืน่เต้นคกึคกั คนส่วนมากจะรูส้กึต่ืนเต้นอยากซือ้หุ้นไปกับเขาด้วยเช่นกัน ในการ

เทรดที่ดีนั้น เราต้องคอยรวบรวมสติกลับเข้ามาสู่ตัวเราเองให้มากที่สุด ไม่ปล่อย

ให้หัวสมองและร่างกายถูกอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ของนายตลาดเข้าครอบง�า ทุกการ

ตดัสนิใจในการเทรด จะต้องตัง้อยู่บนเหตผุลท่ีถูกต้องเสมอ เราจะต้องรูว่้าเมือ่ไหร่

ทีร่าคาตลาดสงูเกินไปหรอืต�า่เกินไป เมือ่ไหร่ควรท�าอะไร ควรวางแผนซือ้หรอืขาย 

ยกตวัอย่างเช่น Buffett มกัจะใช้การวเิคราะห์ด้วยปัจจยัพ้ืนฐานพร้อมกับพรสวรรค์

ด้านการลงทุนที่เหลือเชื่อในการตัดสินใจทุกครั้ง ส่วนเทรดเดอร์ทั่วๆ ไปอย่างเรา 

สามารถเรยีนรูแ้ละใช้การวิเคราะห์ด้วยปัจจยัทางเทคนิคเข้ามาช่วยในการเทรดได้
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 พรสวรรค์ในด้านการลงทุนเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีเทรดเดอร์ทุกคนสามารถ

ครอบครองได้ ด้วยการฝึกฝน ศึกษาทดลอง เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงอย่าง

หนกัและต่อเน่ือง เมือ่ประสบความส�าเรจ็และเก็บเกีย่วประสบการณ์ได้มากเพียง

พอแล้ว พรสวรรค์ทางด้านการลงทนุจะเกิดขึน้เอง แต่ส�าหรบัเทรดเดอร์มอืใหม่ท่ี

เพ่ิงเบนเขม็เข้ามาสูโ่ลกการลงทนุ ผมขอเตอืนว่า อย่าเริม่ต้นการลงทุนด้วยความ

มั่นใจในพรสวรรค์ อย่าริใช้ความรู้สึกในการเทรด เพราะโดยส่วนมากแล้ว ความ

รู้สึกเหล่าน้ันจะเป็นความทะยานอยากของอารมณ์ที่ต้องการท้าทายดวงชะตา

ชีวิตของตัวเองเท่านั้น ซึ่งน่ันมักจะเป็นวงจรที่พาเราเข้าไปสู่โลกของการพนัน  

ดังน้ัน เทรดเดอร์มือใหม่ควรมุ่งมั่นไปท่ีการใช้ความรู้ทางวิชาการเข้ามาช่วยใน

การเทรดอย่างเคร่งครัดทุกครั้ง

 การเลือกหุ้นท่ีจะเข้าลงทุนเป็นเรื่องท่ีไม่ง่ายนัก เพราะในโลกน้ีมีหุ้น

ในตลาดอยู่เป็นจ�านวนมาก ทั้งในประเทศไทย สหรัฐอเมริกาและทั่วโลก โดย

เฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกา มีบริษัทจดทะเบียนอยู่ใน

ตลาดหลกัทรพัย์มากกว่า 10,000 บรษิทั นักลงทุนและผูจ้ดัการกองทนุระดบัโลก

อย่าง Peter Lynch เคยเขยีนหลกัการเลอืกหุน้เพ่ือการลงทุนเอาไว้ว่า เขาจะเลือก

ลงทนุในบรษิทัท่ีประกอบธุรกิจทีเ่ข้าใจง่าย ดเูรยีบง่าย และบรหิารง่าย ง่ายเสยีจน

แม้แต่คนงี่เง่าสามารถเข้ามาบริหารบริษัทนั้นได้ ซึ่งสุดท้ายแล้วบริษัทเหล่าน้ีมัก

จะได้คนงี่เง่าเข้ามานั่งบริหารจริงๆ เสียด้วย บ่อยครั้งที่เราจะเห็นบริษัทที่กิจการ

แทบจะไม่ได้มพ้ืีนฐานอะไรทีแ่ข็งแกร่งเลย สามารถมหุ้ีนท่ีราคาพุ่งสงูลอยละลิว่ได้

อย่างไม่น่าเชือ่ แต่สดุท้ายเมือ่ความจรงิเริม่ปรากฏขึน้ ราคาหุน้มกัจะร่วงพังครนื

ลงมาอย่างรุนแรงเช่นกัน และบรรดาหุ้นซิ่งเหล่านี้นี่เองที่เป็นแหล่งก�าไรชั้นดีของ

เทรดเดอร์มืออาชีพ ผู้ซึ่งท�าเงินก�าไรได้ทั้งกับแนวโน้มราคาขาขึ้นและขาลง

 ตวัเลอืกในตลาดหุ้นนัน้มเียอะมาก แม้ว่าเราจะตัง้ใจคัดสรรเอาเฉพาะหุ้น

ที่มีสภาพคล่องและมีทิศทางแนวโน้มท่ีชัดเจน ก็ยังมีหุ้นให้เราเลือกเข้าลงทุนอีก

เป็นจ�านวนมาก ข้อมลูข่าวสารทัง้ดแีละร้ายทีถู่กน�าเสนอบนหน้าหนังสอืพิมพ์ ยัง

กลายเป็นข้อมลูเพ่ือเพ่ิมตวัเลอืกในการลงทนุให้เราอยู่ทุกเมือ่เชือ่วัน แล้วเราจะเริม่

เทรดกับหุ้นตัวไหนดี จะเหมาะสมหรอืไม่ท่ีจะเข้าลงทนุเพียงเพราะได้อ่านข่าวสาร
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การลงทนุของบรษิทัน้ันๆ แล้วราคาตลาดตอนน้ีถูกหรอืแพงไป และผูบ้รหิารบรษิทั

นั้นเก่งหรือไม่ ค�าถามเหล่านี้จะถาโถมเข้ามากดดันตลอดเวลา ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

ส�าหรบัก้าวแรกของการลงทนุ เทรดเดอร์มอืใหม่ย่อมเกิดความสับสนลังเล และไม่

สามารถตดัสนิใจใดๆ ได้เองเลย สดุท้ายแทนทีจ่ะสามารถคดัเลอืกหุน้ของบรษิทั

ทีส่ดุยอดไม่ก่ีบรษิทัได้ มอืใหม่กลบัลงเอยด้วยหุ้นในพอร์ตหลายสบิ หลายร้อยตวั 

บางคนขวนขวายหาซื้อโปรแกรมสแกนหุน้เพือ่ตดิตามหุน้เปน็พนัๆ ตวัและหว่าน

เงินซื้อหุ้นกระจายไปทั่ว ซึ่งไม่เป็นผลดีอะไรเลยต่อการเทรด

 หากเราต้องการกระจายการลงทนุไปในหุน้หลายๆ บรษิทัอย่างถูกต้อง เรา

ควรศกึษาเรยีนรูแ้ละเลอืกลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวม ซึง่เป็นการลงทุน

ที่เราสามารถเลือกประเทศ ภูมิภาค เลือกกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีจะลงทุนได้ โดย 

ผูจ้ดัการกองทนุจะเป็นผูน้�าเงนิลงทนุของเราไปกระจายการลงทุน กระจายความ

เสี่ยงอย่างเหมาะสมอีกทอดหนึ่ง 

 การคัดสรรเลือกหุ้นถือเป็นศาสตร์ท่ีซับซ้อนและยากมากในช่วงเริ่มต้น

ของการเรียนรู้ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราเพียงแค่ไปนั่งฟังบรรยายในสัมมนาตามงาน

ต่างๆ หรือเพียงแค่อ่านข่าวหุ้นในหนังสือพิมพ์จะเข้าใจได้ เทรดเดอร์ต้องพัฒนา

องค์ความรู้ทั้งในเรื่องของปัจจัยพ้ืนฐานและปัจจัยเทคนิคไปพร้อมๆ กัน ต้องมี

แผนการเทรดและวินัยท่ีเคร่งครัด และต้องมีความรู้ในการบริหารจัดการเงินทุน

และความเสี่ยงที่ครบถ้วน ซึ่งผมจะอธิบายเพิ่มเติมใน PART 2 

หมายเหตุ ผมมีหนังสือแนะน�าอยู่เล่มหนึ่งชื่อ “How to Buy Stocks By 

Louis Engel” ซึ่งเป็นหนังสือที่มีเน้ือหาแนะน�าส�าหรับผู้เริ่มต้นได้เป็นอย่างดี  

น่าเสียดายแต่ว่า ผู ้เขียนได้เสียชีวิตลงไปแล้วเมื่อหลายปีก่อน แต่ทุกวันน้ี 

ส�านักพิมพ์ยังตีพิมพ์และปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ถ้าสนใจหาซื้ออ่าน 

ให้ตรวจสอบด้วยว่า เล่มที่เราซื้อนั้นเป็นเล่มที่ปรับปรุงเนื้อหาครั้งล่าสุด
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ตลำดฟิวเจอร์

 สถานท่ีอันตรายที่สุดส�าหรับเทรดเดอร์มือใหม่คือท่ีน่ี ตลาดฟิวเจอร์ เก้า

ในสิบคนที่เข้าไปลองเทรดในตลาดนี้ มักต้องประสบกับภาวะขาดทุนเสมอ โดย

เฉพาะในช่วงปีแรก ความอันตรายไม่ได้อยู่ที่ตัวตลาดฟิวเจอร์เอง แต่ส่วนใหญ่

จะเป็นเพราะตัวเทรดเดอร์ที่เข้าไปลงทุนมักจะสร้างความเสียหายให้แก่ตัวเอง 

แม้ว่าโอกาสในการท�าก�าไรจะมีสูงมากในตลาดนี้ แต่ความเส่ียงต่อการขาดทุน

สูงมากตามไปด้วยเช่นกัน มีเทรดเดอร์นักพนันเป็นจ�านวนมากล้มหายตายจาก

ไปในตลาดฟิวเจอร์ จึงเป็นการลงทุนท่ีต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ แต่ถ้า

หากเทรดเดอร์ศึกษาและลงทุนด้วยความเข้าใจท่ีถูกต้องแล้ว ตลาดฟิวเจอร์น้ัน

จะไม่น่ากลัวอย่างที่คิด 

 ในอดีตเราเรียกตลาดนี้ว่า “Commodity” หรือ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ 

ซึ่งถือเป็นตลาดซื้อขายขนาดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจโลก สินค้าไหนท่ีจับต้อง

ได้ มีตัวตน เราจะเรียกว่า สินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ทองค�า น�้าตาล ข้าว

สาลี หรือน�้าดิบ แต่ในระยะหลังมานี้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายอย่างเริ่มเทรด

กันด้วยรูปแบบคล้ายกับสินค้าโภคภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นค่าเงิน พันธบัตร หรือดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์ ท�าให้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์พัฒนามาสู่ตลาดฟิวเจอร์เหมือน

อย่างทุกวันน้ี และในปัจจุบันเรามีท้ังสินค้าโภคภัณฑ์แบบด้ังเดิมและผลิตภัณฑ์

ทางการเงินสมัยใหม่ให้เทรดกันในตลาดฟิวเจอร์

 “ฟิวเจอร์” คือ สัญญาซ้ือขายเพ่ือส่งมอบสินค้าใดๆ ในปริมาณและวัน

เวลาทีไ่ด้ตกลงกันไว้ ซึง่สญัญานีจ้ะผกูพันทัง้ผูข้ายและผู้ซือ้ ซึง่ต่างจากการเทรด

ในตลาดออปชั่น ที่ไม่ว่าเราจะเทรดทางฝั่ง call หรือ put เรามีสิทธิ์ส่งมอบสินค้า

หรอืไม่ก็ได้ เราจะทิง้สญัญาของเราเมือ่ไหร่ก็ได้ แต่กลไกในตลาดฟิวเจอร์จะไม่เป็น

อย่างน้ัน เมือ่ราคาตลาดว่ิงไปในทศิทางทีเ่ราไม่คาดคดิ เราจะต้องท�าการเพ่ิมเงนิ

หลกัประกันเข้าไปในบญัชขีองเรา หรอืยอมขายขาดทุนออกมา ตลาดฟิวเจอร์จะ

มีกฎเกณฑ์ค่อนข้างเยอะกว่าตลาดออปชั่น แต่ราคาตลาดมีความได้เปรียบกว่า

มาก 
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 การลงทุนในหุ้นท�าให้เราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท แต่การลงทุนในตลาด

ฟิวเจอร์ ไม่ได้ท�าให้เราเก่ียวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด เราเพียงแค่ลงทุนไปกับ

สัญญาที่ผูกพันระหว่างคนซื้อและคนขาย ซึ่งอาจจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์อะไร

ก็ได้ อย่างเช่น ข้าวสาลี หรือพันธบัตร เป็นต้น คนที่เปิดขายสัญญาฟิวเจอร์  

คาดหวังทีจ่ะได้ส่งมอบสนิค้าตามท่ีได้ตกลงกนัไว้ ในกรณีท่ีเราซือ้หุ้น เราจ่ายเงนิ

ค่าหุน้ให้กับคนขายหุน้โดยตรง แต่กับตลาดฟิวเจอร์ เงนิทีเ่ราซือ้สญัญาฟิวเจอร์จะ

เข้าไปที่โบรกเกอร์ซึ่งเป็นคนดูแลสัญญา และจะถูกใช้เป็นเงินหลักประกันเพื่อให้

เกิดการส่งมอบสนิค้าตามทีเ่ราได้ท�าสญัญาตกลงเอาไว้ ในอดีตเราเรยีกเงนิส่วนน้ี 

ว่า “Honest money” แต่ในปัจจุบันเราเรียกว่า “Margin money” หรือ เงินหลัก

ประกัน ในขณะทีเ่ราใช้วงเงนิมาร์จิน้ในการซือ้หุน้ เราจะต้องเสยีดอกเบีย้กู้ยืมให้

แก่โบรกเกอร์ แต่ในทางกลบักันส�าหรบัตลาดฟิวเจอร์ เราจะได้รบัดอกเบีย้จากการ

วางเงินมาร์จิ้น หรือเงินหลักประกันจากโบรกเกอร์

 ทุกสัญญาฟิวเจอร์จะมีการก�าหนดวันครบอายุสัญญาแตกต่างกันไป ซึ่ง

สัญญาที่มีวันหมดอายุต่างกัน จะมีราคาซื้อขายไม่เท่ากัน เทรดเดอร์มืออาชีพ

สามารถค�านวณความแตกต่างของราคาซื้อขายในสัญญาต่างอายุกัน เพ่ือหา

บริเวณที่ตลาดจะเกิดการกลับตัวได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดฟิวเจอร์จะไม่รอ

ปิดสัญญาในวันหมดอายุและท�าการส่งมอบสินค้าจริงตามท่ีได้ตกลงกันไว้ แต่

ส่วนมากจะท�าการปิดสญัญาก่อนล่วงหน้าเพ่ือรบัรูผ้ลก�าไรหรอืขาดทนุเป็นตัวเงิน  

ดงันัน้ ย่ิงเข้าใกล้วันหมดอายุของสญัญามากข้ึนเท่าไหร่ แรงซือ้ขายของนักลงทุน

จะมากข้ึน วันหมดอายุของสญัญาจะเข้ามาเป็นเงือ่นไขหลกัท่ีจะบบีให้เทรดเดอร์

ต้องท�าอะไรสกัอย่างก่อนท่ีสญัญาจะหมดอายุลง และด้วยการมวัีนหมดอายุสัญญา

จะท�าให้เราไม่สามารถถือสัญญาไปเรื่อยๆ ได้ ซึ่งตรงน้ีแตกต่างกับการลงทุน

ในหุ้น ที่แม้ว่าเราจะขาดทุน เราสามารถปลอบใจตัวเองและทนถือไปเรื่อยๆ ได้  

แต่กับฟิวเจอร์ เมื่อสัญญาหมดอายุ เราจะต้องรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนในทันที 

 เราลองมาเปรยีบเทียบระหว่างการลงทนุในสญัญาฟิวเจอร์และการลงทุน

ซื้อขายสินค้าจริงกันครับ สมมุติว่าขณะน้ีคือเดือนกุมภาพันธ์และเราต้องการ

ลงทุนในทองค�า ราคาทองค�าในตลาดโลกขณะนี้มีราคา $400 ต่อออนซ์ทองค�า  
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หลังจากที่ได้วิเคราะห์ตลาดแล้ว สมมุติว่าราคาทองค�ามีแนวโน้มจะขยับขึ้นไปที่

ระดบัราคา $420 ภายในสปัดาห์หน้า เราจงึลงทนุซือ้ทองค�าหนกั 100 ออนซ์ทองค�า

ด้วยเงินสดเองจากร้านขายทองค�า ใช้เงินท้ังหมด $40,000 ถ้าส่ิงท่ีเราวิเคราะห์

มาน้ันถูกต้องและราคาตลาดเคลื่อนไปตามที่เราคาดคิด สัปดาห์หน้าเมื่อราคา

ทองค�าวิ่งขึ้นมาอยู่ที่ $420 ต่อออนซ์ทองค�า เราจะได้ก�าไรทั้งหมด $2,000 หรือ

คิดเป็นประมาณ 5% นี่คือการเทรดในกรณีที่ซ้ือขายสินค้าจริงในตลาด แต่หาก

เราใช้ประโยชน์จากตลาดฟิวเจอร์ การซือ้ขายของเราจะออกมาในอกีรปูแบบหนึง่

สมมตว่ิาตอนนีค้อืเดอืนกุมภาพันธ์ ดงันัน้ เราจงึต้องหาซือ้สญัญาฟิวเจอร์

ทองค�าท่ีหมดอายุในล�าดบัถัดไป ซึง่ก็คือสญัญาทีห่มดอายุในเดือนเมษายน เมือ่

เข้าไปดรูายละเอยีดแล้วพบว่า สญัญาจ�านวน 1 สญัญามปีรมิาณส่งมอบเท่ากับ

ทองค�าหนัก 100 ออนซ์ทองค�าเช่นกัน และสัญญาท้ังหมดมีมูลค่าสินค้าเท่ากับ 

$40,000 เท่ากัน เราลงทุนซื้อเพียง 1 สัญญาจะมีค่าเท่ากับการลงทุนซื้อทองค�า

หนกั 100 ออนซ์ทองค�า แต่กับสญัญาฟิวเจอร์แล้ว โบรกเกอร์ต้องการให้เราท�าการ

วางหลักประกันในการเทรดทองค�าจ�านวนนี้เพียง $1,000 ต่อสัญญาเท่านั้น ดัง

นั้นแล้วในตลาดฟิวเจอร์ เราสามารถเทรดทองค�ามูลค่า $40,000 ด้วยเงินหลัก

ประกันเพียง $1,000 ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นเสมอืนเงนิมดัจ�าในธุรกรรมครัง้นีข้องเรา ถ้า

สิง่ท่ีเราวเิคราะห์นัน้ถูกต้อง และราคาทองค�าขยับข้ึนไปที ่$420 ต่อออนซ์ทองค�า

จริง เราสามารถท�าก�าไรได้ $2,000 ซึ่งเป็นเงินก�าไรในจ�านวนเท่ากันกับการควัก

เงิน $40,000 เพ่ือมาลงทุนซื้อทองค�าแท่งจริงๆ จากร้านขายทองค�าในกรณีแรก 

และเมือ่มาลองดเูรือ่งอตัราผลตอบแทน จะเหน็ว่าเมือ่เราใช้เงนิ $40,000 ในการ

เข้าลงทุนในทองค�าจรงิๆ อตัราผลตอบแทนจะอยู่ทีป่ระมาณ 5% แต่หากเป็นการ

ลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ที่ใช้เงินวางหลักประกันเพียง $1,000 ผลตอบแทนที่เรา

จะได้รับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถึง 200% การลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์จึงมีแนวโน้มท่ี

เราจะได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีกว่า

 เมือ่คนทัว่ไปเริม่เหน็ภาพการลงทุนในสญัญาฟิวเจอร์ตามทีผ่มได้อธิบาย

แล้ว เกือบทุกคนจะเริ่มถูกความโลภแล่นเข้าถาโถมจิตใจ กลายเป็นนักลงทุนฝัน

ใหญ่ท่ีคาดหวังผลตอบแทนสูงลิบ เทรดเดอร์มือใหม่ท่ีมีเงินทุน $40,000 จะรีบ
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โทรหาโบรกเกอร์และใช้เงินทั้งหมดท่ีมีสั่งซื้อสัญญาฟิวเจอร์ทองค�าจ�านวน 40 

สัญญาโดยทนัท ีและฝันไปไกลทันทีว่า ถ้าการวิเคราะห์นัน้ถูกต้อง เขาจะท�าก�าไร

ได้ถึง $2,000 ต่อสัญญา และจะได้ก�าไรรวมถึง $80,000 ในทันที เขาจะรู้สึกว่า

เขาสามารถหาเงินก�าไรจากตลาดได้เป็นจ�านวนมากในระยะเวลาอันสั้น และถ้า

เขาลงทนุได้แบบน้ี อกีไม่นานนักเขาจะกลายเป็นมหาเศรษฐอีย่างแน่นอน นีเ่ป็น

ส่ิงท่ีเกดิขึน้กับนกัลงทนุหน้าใหม่อยู่เป็นประจ�า และจะน�าเขาเข้าสู่หนทางแห่งการ

พนันอย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งสุดท้ายเขามักจะลงเอยด้วยการขาดทุนที่เจ็บปวด

 ราคาตลาดไม่เคยว่ิงเป็นเส้นตรง แต่จะผนัผวน แกว่งตวั สร้างเป็นสญัญาณ

ลวงอยู่ตลอดเวลา กราฟราคาจะเต็มไปด้วยสัญญาณรบกวน การกลับตัว 

ที่ไม่จริงแท้แน่นอน และที่ส�าคัญ ราคามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการแกว่ง

ตวัอย่างไร้ทศิทาง สมมติุว่าราคาทองค�าว่ิงจาก $400 และ $420 ต่อออนซ์ทองค�า

จรงิ แต่ในระหว่างทางทีร่าคาเคลือ่นตวัไป ราคาอาจจะเกิดการย่อตวัปรบัฐานร่วม

ด้วยได้ ก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปถึง $420 อาจจะร่วงกลับลงมาที่ $390 ต่อออนซ์

ทองค�าก่อนได้ การปรบัฐานเลก็น้อยเพียงแค่ $10 จากต้นทนุของเรา อาจเป็นแค่

การขาดทนุทางบญัชเีพียง $1,000 ส�าหรบันกัลงทุนท่ีใช้เงนิ $40,000 ซือ้ทองค�า

จริง ซึ่งไม่ได้มากมายนัก แต่กับนักลงทุนที่ใช้เงิน $1,000 เพื่อซื้อสัญญาฟิวเจอร์ 

นัน่หมายถึงการขาดทุนทัง้หมด $1,000 ท่ีเขาได้ลงทนุไป และท่ีส�าคัญในระหว่างท่ี

เขาก�าลงัโศกเศร้าเสยีใจ โบรกเกอร์จะโทรหาเขาเพ่ือเร่งให้เขารบีหาเงนิมาวางเป็น

หลกัประกันเพ่ิมเตมิอกี ถ้าเกิดว่าเขาหลงทุม่ลงทุนเสยีจนหมดตวัตัง้แต่ต้นไปแล้ว 

และขณะน้ีไม่สามารถหาเงนิจากทีอ่ืน่มาวางเป็นหลกัประกันเพ่ิมได้ โบรกเกอร์จะ

ท�าการขายสัญญาของเขาเพื่อรับรู้ขาดทุนในทันที 

 เทรดเดอร์นักพนันจะหวังเงินก�าไรก้อนโตจากการเทรดในครั้งเดียว เขา

จะทุ่มเงินทั้งหมดเท่าที่จะหาได้ไปกับการเทรดที่เขาคิดว่าใช่ ทั้งๆ ที่เป็นการเสี่ยง

ยืนบนปลายดาบ หากเราผิดพลาดเพียงนิด ทุกอย่างจบลงในทันที ถึงแม้ว่าใน 

บางครั้งเขาอาจจะท�าการวิเคราะห์ได้ถูกต้อง และสุดท้ายราคาตลาดอาจจะ

เคลื่อนไปถึงราคาเป้าหมายที่เขาได้วางไว้จริง แต่หากเขาบริหารจัดการเงินทุน

ได้ไม่ดี และลงทุนเกินความเสี่ยงที่พอร์ตของเขาจะรับมือได้ เหลือเงินทุนส�ารอง
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น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เขาจะอาจตกอยู่ในภาวะล้มละลายก่อนท่ีราคาตลาดจะ

ว่ิงไปถึงเป้าหมายเสียด้วยซ�้า ซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงเพราะการบริหารจัดการ

เงินทุนที่ล้มเหลวของเขาเอง

 ตลาดฟิวเจอร์เป็นตลาดท่ีมีเสน่ห์ต่อการลงทุนมากท่ีสุดตลาดหน่ึง  

โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่เช่ียวชาญเรื่องการบริหารจัดการเงินทุนและความเสี่ยง 

เพราะเป็นตลาดที่ให้อัตราผลตอบแทนสูง แต่หัวใจส�าคัญคือ เทรดเดอร์ต้องมี

วินัยท่ีเคร่งครัดและจิตใจท่ีแข็งแกร่งเยือกเย็นดุจภูเขาน�้าแข็ง ส�าหรับมือใหม่ท่ี

เพ่ิงเข้ามาเริ่มต้นเรียนรู้การเทรด ควรเริ่มต้นในตลาดที่ไม่ผันผวนมากนักอย่าง

เช่นตลาดหุ้นให้เชี่ยวชาญเสียก่อน เมื่อมั่นใจว่ามีความรู้ ประสบการณ์การเทรด 

และความเชี่ยวชาญที่มากพอ ค่อยขยับเข้ามาดูตลาดฟิวเจอร์ ผมจะมีเน้ือหา

ที่อธิบายเก่ียวกับตลาดฟิวเจอร์เพิ่มเติมใน PART 2 ซึ่งเหมาะส�าหรับผู้ที่ก�าลัง 

เริ่มต้นเทรดในตลาดฟิวเจอร์

แหล่งข้อมูลเพิม่เติม

 หนังสือเรื่อง “Winning in the Future Markets” ซึ่งเขียนโดย George 

Angell เป็นหนังสอืเพ่ือผูเ้ริม่ต้นศกึษาการเทรดในตลาดฟิวเจอร์ท่ีผมชืน่ชอบมาก 

หนังสอืเล่มน้ีเป็นหนงัสอืทีด่ทีีส่ดุเท่าทีเ่ขาเคยเขยีนมา และมอีกีเล่มหน่ึงชือ่ “The 

Future Game” เขียนโดย Teweles และ Jones ซึง่เป็นเสมอืนหนงัสอืสารานกุรม 

ชั้นดีเก่ียวกับตลาดฟิวเจอร์ และยังมีหนังสือของ Thomas A. Hieronymus ใน

ชื่อเรื่อง “Economics of Future Trading” เป็นหนังสือเก่ียวกับตลาดฟิวเจอร์ 

ที่โด่งดังมาก น่าเสียดายที่ไม่มีการปรับปรุงตีพิมพ์เพ่ิมเสียแล้ว ซึ่งเราคงต้องหา

ซื้อเป็นหนังสือมือสองแทน 
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ตลำดออปชัน่

 ออปชั่นเป็นเหมือนการเลือกเสี่ยงทายในหุ้น ดัชนี หรือฟิวเจอร์ตัวใด 

ตัวหนึ่งเป็นการเฉพาะ พร้อมกับท�านายว่าราคาตลาดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะขึ้น

ไปถึงหรือทะลุเกินกว่าระดับราคาใดราคาหนึ่งตามที่ก�าหนดไว้หรือไม่ และจะขึ้น

ไปถึงระดบัราคานัน้ด้วยระยะเวลาหนึง่เวลาใดตามก�าหนดด้วยหรอืไม่ อ่านตรงนี้

ให้ดีๆ  นะครบั ม ี3 เง่ือนไขเฉพาะตวัท่ีเกิดขึน้ คอื เราต้องเลอืกหุน้หรอืผลติภัณฑ์

ให้ถูกตวั เลอืกระดบัราคาให้ถูกต้อง และค�านวณเรือ่งระยะเวลาให้ถูกด้วย ถ้าข้อ

หนึ่งข้อใดผิดไปจากที่ได้วิเคราะห์ไว้ แปลว่าเราจะขาดทุนในทันที

การซื้อออปชั่นคล้ายกับการพยายามกระโดดลอดห่วงจ�านวน 3 ห่วงให้

ได้ในคราวเดยีวกัน เราต้องเลอืกหุ้นหรอืฟิวเจอร์ท่ีอ้างองิถกูตัว ราคาวิง่ไปถูกทาง 

และเวลาได้กันกับที่วิเคราะห์ไว้พอดี จึงเป็นเรื่องยากที่จะวิเคราะห์ทั้ง 3 เงื่อนไข

ได้อย่างถูกต้องในคราวเดียวกันทุกคร้ังไป ด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้การเทรดออปชั่น

เป็นเกมที่อันตราย

 นอกจากนัน้แลว้ ในออปชั่นยงัมีเรือ่ง “Leverage” หรือ อัตราทด ทีท่�าให้

เราสามารถเทรดสินค้าที่มีราคาสูงได้ด้วยเงินจ�านวนไม่มาก โบรกเกอร์ส่วนใหญ่

มกัโฆษณาว่า การเทรดออปชัน่นัน้ใช้เงินลงทนุน้อย แต่มโีอกาสได้ก�าไรมาก และ

มีความเสี่ยงน้อยเท่ากับเงินท่ีเราลงทุนไปเพียงเท่าน้ัน หากราคาตลาดว่ิงไปตรง

ข้ามกับทิศทางที่เราคาดไว้ เราเพียงขายออปชั่นออกไปและไม่ได้ขาดทุนอะไร

มากมาย ดงันัน้ ตลาดออปชัน่จงึกลายเป็นท่ีสนใจของนกัลงทุนรายย่อยท่ีเงนิทุน

ไม่เพียงพอที่จะซื้อหุ้นใหญ่ที่มีราคาสูง

 บรษิทัหนังสอืของผมท่ีชือ่ Financial Trading, Inc. น้ัน ได้ตีพิมพ์หนังสอื

เก่ียวกับความรู้ในการลงทุนจ�าหน่ายมาเป็นเวลาหลายปี ลูกค้าจะเข้ามาส่ังซื้อ

หนงัสอืการลงทนุในตลาดหุน้และตลาดฟิวเจอร์เสยีส่วนใหญ่ มลูีกค้าประจ�าหลาย

คนแวะเวียนกลบัมาซือ้หนงัสอืเก่ียวกับทัง้ 2 ตลาดน้ีเป็นประจ�า แต่เป็นทีน่่าแปลก 

ว่า หากเป็นลกูค้าทีห่าซือ้หนงัสอืเก่ียวกับการลงทุนในตลาดออปชัน่ไปอ่านต้ังแต่

ครัง้แรก ส่วนมากแล้วลกูค้าเหล่านีจ้ะหายตวัไปไม่กลบัเข้ามาซือ้เล่มต่อไปอกีเลย 

ผมได้แต่คาดเดาว่า ไม่เขาได้ก�าไรมหาศาลจนไม่ต้องมาหาหนังสืออ่านเพ่ิมแล้ว  
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ก็คงต้องขาดทุนอย่างหนักจากออปชั่นเป็นแน่

 เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนชอบซื้อออปชั่นฝั่ง call เพราะเขาไม่มีเงินพอ

เพื่อซื้อหุ้นตัวนั้นๆ หรือบางครั้งขาดทุนอย่างหนักมาจากตลาดฟิวเจอร์ เลยหลบ

เข้ามาเล่นในตลาดออปชั่นเพื่อแก้มือ ผู้แพ้ในตลาดหลายคนไม่ยอมรับว่าตัวเขา

เองยังไม่มีความรู้และความสามารถมากเพียงพอต่อการเทรดให้ประสบความ

ส�าเร็จ และไม่กลับมาทบทวนข้อผิดพลาดเพื่อท�าการปรับปรุงตัวเอง แต่มักจะใช้

วิธีเปลีย่นไปเทรดในตลาดอืน่แทน ด้วยเพราะคดิว่าออปชัน่ใช้เงนิทนุน้อยกว่าและ

น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดทุนของเขาได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดมหันต์

 นักลงทุนและเทรดเดอร์มืออาชีพจะใช้ตลาดออปชั่นเพ่ือการลดความ

เสี่ยงและปกป้องผลก�าไรของพอร์ตการลงทุน และจะใช้ออปชั่นในบางโอกาสท่ี 

เหมาะสมเท่าน้ัน ซึ่งผมจะอธิบายเพ่ิมเติมในเรื่องน้ีภายหลัง ผมขอย�้าว่า ตลาด

ออปชั่นไม่ใช่ทางเลือกของการลงทุน ด้วยเหตุเพียงเพราะว่าเรามีเงินลงทุน 

ไม่เพียงพอที่จะไปลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดฟิวเจอร์ 

 บุคคลท่ัวไปที่ไม่ประสีประสาต่อออปชั่นจะตกเป็นเหย่ืออันโอชะของ

เทรดเดอร์มืออาชีพในทันที ตลาดออปชั่นจะมีส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและ

เสนอขายท่ีล�าบากต่อการเทรด ในบางครั้งท่ีราคาเสนอซื้ออยู่ท่ี 75 เซนต์ แต่

ราคาเสนอขายกลบัอยู่ท่ี $1 ส่วนต่างระหว่างราคาทัง้ 2 ด้านแตกต่างกันถึง 25%  

ค�าโฆษณาชวนเชื่อของบรรดาโบรกเกอร์ที่คอยเป่าหูว่ามีความเสี่ยงน้อย เพราะ

เราจะขาดทุนเต็มท่ีแค่เพียงเท่ากับเงินท่ีเราลงทุน แต่ถ้าคิดให้ดี อันท่ีจริง 

นัน่หมายความว่า เรามคีวามเสีย่งท่ีจะขาดทุน 100% ของเงินทีไ่ด้ลงทุนไป ซึง่ผม

คิดว่าความเสี่ยงระดับนี้นั้นไม่ได้น้อยอะไรเลย 

 ผมเคยมีลูกค้าอยู่คนหน่ึง เธอเป็น “Market Maker” หรือ ผู ้ดูแล 

สภาพคล่องอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ American Stock Exchange เธอเข้ามาสมคัร

เพ่ืออบรมในหลักสูตรการลงทุนที่ผมจัดข้ึน เธอลาออกจากงานท่ีท�าอยู่เพราะว่า

ก�าลังตั้งครรภ์ และวางแผนเอาไว้ว่าจะเริ่มต้นเทรดด้วยตัวเองจากท่ีบ้านแทน  

เธอให้นยิามตลาดออปชัน่เอาไว้ว่า “คอืธุรกิจซือ้ขายความหวัง ทกุวันจะมคีนเข้า

มาซื้อความหวังบ้าง ขายความหวังบ้าง แต่ส�าหรับมืออาชีพอย่างตัวเธอเองแล้ว 
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เธอจะเป็นผู้ขายความหวังเท่าน้ัน ในทุกเช้าเธอจะลงมาท่ีตลาดออปชั่น และดู

ว่าผูค้นต้องการความหวงัในเรือ่งอะไร สนิค้าไหน เมือ่เธอจบัความรูส้กึได้ เธอจะ 

ตั้งราคาให้ความหวังนั้น และเสนอขายให้แก่ผู้คนในตลาดทันที”     

 เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่จะเป็นเจ้ามือผู้เสนอขายออปชั่นเป็นหลัก 

น้อยครัง้ทีพ่วกเขาจะเป็นผูซ้ือ้ การเสนอขายออปชัน่น้ันเป็นธุรกิจทีต้่องใช้เงนิลงทนุ

สูง ต้องใช้วงเงินลงทุนอย่างน้อยจ�านวนหลายแสนดอลลาร์ ผู้เสนอขายออปชั่น 

มืออาชีพหลายแห่ง ใช้วงเงินลงทุนสูงในระดับหลายล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นธุรกิจ

ที่มีความเสี่ยงสูงมากเช่นกัน ผมเคยมีเพ่ือนคนหน่ึงซึ่งเคยเป็นผู้จัดการกองทุน

ระดับแนวหน้าของประเทศ แต่สุดท้ายในเช้าวันหนึ่ง เขากลับกลายเป็นข่าวพาด

หวับนหนงัสือ The Wall Street Journal เพราะเขาเข้าไปเป็นผูเ้สนอขายออปชั่น

ประเภท put ในตลาดและพลาดท่าเสียที สูญเสียเงินก�าไรที่เขาเก็บหอมรอมริบ

มาตลอดเวลา 20 ปีภายในระยะเวลาเพียงวันเดียว

 ในตลาดออปชัน่มผีูเ้สนอขายออปชัน่อยู่ 2 ประเภท แบบแรกคือ “Covered 

writer” จะเป็นผู้เสนอขายท่ีถือครองทรัพย์สินอ้างอิงอยู่จริง และอีกประเภทคือ 

“Naked writer” ซึ่งเป็นผู้เสนอขายที่ไม่มีการครอบครองทรัพย์สินที่อ้างอิงไว้จริง 

โดยส่วนมากผูเ้สนอขายแบบ Covered writer จะเข้าซือ้หุน้ท่ีต้องการ และท�าการ

เสนอขายออปชั่นในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนผู้เสนอขายแบบ Naked writer จะ

สามารถเสนอขายออปชัน่ท้ังฝ่ัง call และ put โดยทีไ่ม่มสีนิค้าอ้างองิอยู่จรงิ แต่จะ

ใช้เงนิจรงิในพอร์ตเพือ่รบัประกันมลูค่าเท่ากบัสนิค้าทีต้่องการอ้างองิแทน การเสนอ

ขายออปชัน่แบบ Naked writer นัน้ เป็นเหมอืนการท�าธุรกิจแบบจบัเสอืมอืเปล่า 

อาจจะได้ก�าไรสงู แต่หากเกิดความผดิพลาดข้ึนมาแล้ว อาจจะสญูเสยีเงนิลงทนุ

เป็นจ�านวนมหาศาลได้เช่นกัน ดังนั้น การเสนอขายออปชั่นทุกรูปแบบเหมาะสม 

กับนักลงทุนมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเท่านั้น

 ในโลกของการลงทุน ตลาดเป็นเหมอืนเครือ่งสบูเงนิขนาดใหญ่ ท่ีคอยสบู

เงินออกจากกระเป๋าของนักลงทุนส่วนใหญ่ท่ีไม่เชี่ยวชาญ เข้าไปสู่กระเป๋าของ 

นักลงทุนมืออาชีพอีกส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อย และในตลาดจะมีช่างเครื่องท่ีคอย

ท�าหน้าที่บ�ารุงรักษาเคร่ืองสูบเงินขนาดใหญ่นี้ให้ท�างานต่อเนื่องตลอดเวลา  
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ซึง่คนเหล่าน้ีคอื บรรดาโบรกเกอร์ ตวัแทนขาย เจ้าหน้าท่ีทุกคนในองค์กร รวมถึง 

พนักงานท�าความสะอาดทีค่อยปัดกวาดเชด็ถูอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ เงนิบางส่วน 

จากเครื่องสูบเงินนี้จะคอยหล่อเลี้ยงผู้คนที่อาศัยอยู่ในระบบเหล่านี้ตลอดเวลา 

และคนท่ีจ่ายเงินดูแลหล่อเลี้ยงระบบของตลาดนี้คือคนส่วนใหญ่ซึ่งมักจะเป็น 

นักลงทุนที่ขาดทุนอยู่เสมอ ดังนั้นแล้วขอให้จ�าเอาไว้ว่า ไม่ว่าคนส่วนใหญ่ใน

ตลาด จะเชื่อในสิ่งไหน ท�าอะไร หรือพูดอย่างไร สิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเรื่องท่ี 

ไม่ควรไปใส่ใจมากนัก ยิ่งหากเราต้องการจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความส�าเร็จ

ด้วยแล้ว เราจะต้องมคีวามคดิและมมุมองทีแ่ตกต่างจากคนหมูม่ากในตลาดให้ได้ 

เทรดเดอร์ทีฉ่ลาดเฉลยีวจะต้องสงัเกตให้ดว่ีาคนกลุม่ใหญ่ในตลาดก�าลงัท�าอะไร 

และคนส่วนน้อยก�าลังท�าอะไร เราจะต้องเลือกยืนให้ถูกฝั่งถูกข้าง เราถึงจะเป็น 

ผู้ชนะได้ในตลาดแห่งการลงทุนนี้

 ในตลาดออปชั่น นักลงทุนส่วนมากจะซ้ือออปชั่นฝั่ง call มากกว่าฝั่ง 

put ส่วนเทรดเดอร์ท่ีมีประสบการณ์สูงมักจะเป็นผู้เสนอขายออปชั่น เทรดเดอร์ 

มอือาชพีจะใช้ความรูแ้ละประสบการณ์ในการเทรด แต่เทรดเดอร์มอืใหม่จะเทรด

ด้วยความโลภและความกลัวเป็นหลัก ซ่ึงตลาดออปชั่นน้ีไม่มีท่ีว่างให้แก่มือใหม่

อย่างแน่นอน คนท่ีเข้ามาเล่นด้วยความโลภและความกลัว จะต้องตกเป็นเหย่ือ

อันโอชะของเทรดเดอร์มืออาชีพทุกครั้งไป 

 ความโลภมกัถูกหยิบมาใช้เป็นเครือ่งมอืในการโฆษณาเพ่ือเสนอขายออปชัน่

เสมอ โบรกเกอร์มกัจะโฆษณาเชญิชวนด้วยค�าพูดสวยหรวู่า “ลงทุนร้อยให้ได้ล้าน” 

“ฟันก�าไรมากบนความเสี่ยงน้อย” เมื่อได้ยินเข้าแบบนั้น เทรดเดอร์ที่อยากจะซื้อ

หุน้ดีๆ  จ�านวน 100 หุ้น ซึง่ขายในราคาหุน้ละ $60 แต่มเีงนิทนุไม่มากถึง $6,000 

เพื่อจะซื้อหุ้นตัวนี้ จะหันไปใช้เงิน $500 เพื่อเข้าซื้อออปชั่นฝั่ง call ของหุ้นตัวนั้น

ที่เสนอขายในราคา $70 แทน สมมุติว่าราคาของหุ้นตัวนั้นขยับขึ้นเป็น $75 ต่อ

หุน้ และออปชัน่ของเขายังไม่หมดอายุ นัน่หมายความว่าออปชัน่ท่ีเขาซือ้เอาไว้มี

ค่าเพ่ิมมากขึน้ถึง $500 เช่นกัน กลายเป็นว่าเงินลงทุนของเขาเพ่ิมมากขึน้เป็นสอง

เท่าในเวลาอนัรวดเรว็ เทรดเดอร์มอืใหม่เป็นจ�านวนมากซือ้ออปชัน่และฝันหวาน

ถึงก�าไรที่มากมายในเวลาอันสั้นเช่นนี้อยู่ตลอดเวลา
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