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บทนํา

“…YOU CAN BE FREE…”

“…ใช้ชีวิตทุกนาทีได้อย่างเต็มที่ ทุกย่างก้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยสัมผัสแห่ง
อิสระอย่างแนบแน่น คิดนึกอยากเอนตัวลงนัง่ ท�ำงานทีไ่ หน เมือ่ ไหร่กย็ อ่ มได้ เมือ่
อยากพัก แค่ปลีกตัวหลบเข้าไปตามดินแดนที่เงียบสงบ ไร้ซึ่งเสียงรบกวน หัวใจ
เต็มไปด้วยพลัง จะท�ำ ไม่ท�ำ สิ่งใดก็ได้ตามใจเรา”
เรือ่ งราวนีเ้ กิดขึน้ กับผม เป็นเรือ่ งเล่าทีฟ่ งั ดูนา่ อิจฉา ซึง่ ผมได้เขียนเอาไว้ใน
หนังสือเล่มแรกทีช่ อื่ “The New Trading for A Living” หนังสือเล่มบางๆ ทีม่ อบ
แรงบันดาลใจแก่ใครหลายคน รวมทั้งสร้างความสุขให้แก่เทรดเดอร์ผู้อาจหาญ
ผู้กล้าก้าวเดินตามรอยด้วยวิธีการที่ผมได้บรรยายไว้ในหนังสือเล่มนั้น จนพบกับ
จุดหมายปลายทางแห่งความส�ำเร็จนับไม่ถ้วน
ในแต่ละปี ผมจัดงานอบรมขึ้นในชื่อ “Traders’ Camps” หลายครั้ง ใน
แต่ละครั้งเราจะใช้เวลาอบรมร่วมกันประมาณหนึ่งสัปดาห์ งานอบรมจะจัดขึ้น
ตามสถานที่ห่างไกลอันสวยงาม ท่ามกลางป่าเขาล�ำเนาไพร ทุกคนที่มาร่วมงาน
สัมมนา จะได้เรียนรู้หลักการลงทุนที่ถูกต้องอย่างเข้มข้น เมื่อเวลาผ่านไป ในทุก
ครั้งที่ผมได้รับรู้เรื่องราวความส�ำเร็จของบรรดาลูกศิษย์ที่เคยเข้าอบรม ล้วนเป็น
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เรื่องราวที่สร้างความสุขและความปลาบปลื้มให้แก่ผมเป็นอย่างมาก ลูกศิษย์
หลายคนผันตัวเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา บางคนมีโอกาสเดินตามความฝันของ
ตัวเอง ย้ายไปใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบตามสถานที่ต่างๆ
ผมได้เห็นลูกศิษย์สาวคนหนึ่งซึ่งเดิมเป็นนักจิตวิทยา หลังจากที่เธอผ่าน
การอบรมไปแล้ว เธอใช้เวลาเรียนรูแ้ ละฝ่าฟัน จนกลายมาเป็นเทรดเดอร์ออปชัน่
ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างมาก และสุดท้ายลาออกจากงานประจ�ำเดิมของเธอ
และย้ายไปอยูท่ รี่ ฐั เวอร์จนิ ไอส์แลนด์กนั ทัง้ ครอบครัวตามทีฝ่ นั ไว้ ลูกศิษย์ของผม
อีกคนหนึง่ ประสบความส�ำเร็จจากการเทรดในระดับสูง จนถึงกับมีเงินซือ้ ภูเขาทัง้
ลูกในรัฐเวอร์มอนท์ เขาสร้างบ้านพักทีส่ วยงามและใช้ชวี ติ เทรดจากยอดภูเขานัน้
ความส�ำเร็จและเงินทองอย่างที่ผมเล่ามานี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการเทรด
ที่ถูกต้อง และผมปรารถนาให้ลูกศิษย์ของผมทุกคนประสบความส�ำเร็จในระดับ
สูงเช่นกัน แต่ผมอยากเตือนทุกคนด้วยความจริงใจว่า แม้ว่านิยายที่ฟังดูเพ้อฝัน
เหล่านี้เคยเกิดขึ้นจริง แต่เป็นความส�ำเร็จที่ไม่ได้มาโดยง่ายเลย
“...ถ้าต้องการให้โลกรอบตัวหมุนไปตามใจเรา สิ่งแรก จงลงมือ
เปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้ดีขึ้น...”
ผู้ที่ประสบความส�ำเร็จในการเทรด มักก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ครั้งใหญ่ ต้องก�ำจัดนิสัยเสียดั้งเดิมที่มักน�ำไปสู่หายนะในการเทรดให้หมดสิ้นไป
เทรดเดอร์ต้องมีวินัยอย่างเคร่งครัด มีความอดทนอดกลั้น จิตใจตั้งมั่น ทนทาน
ต่อสิง่ ยัว่ ยุและยัว่ ยวน ไม่หวัน่ ไหวต่อความเสีย่ งและความผันผวนของตลาด ต้อง
มีใจรักในตัวเลขและการคิดค�ำนวณ
บุคลิกและนิสัยอันเป็นที่ต้องการต่อการเทรดเหล่านี้ ล้วนแตกต่างและ
แปลกแยกจากพืน้ ฐานนิสยั ของคนทัว่ ไปอยูม่ าก ผูค้ นส่วนใหญ่มกั ใช้ชวี ติ ไปเพียง
วันๆ หลงระเริงมัวเมาอยูก่ บั นิสยั เสียทีแ่ ก้ไม่ได้ ดืม่ เหล้าเมามาย ติดบุหรี่ ทัง้ ๆ ทีร่ ู้
อยู่เต็มอกว่า สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ให้โทษทั้งสิ้น แม้รู้แต่ไม่เคยมีความคิดที่จะละเลิก
คนเหล่านีเ้ ป็นกลุม่ คนทีไ่ ม่มวี นั ประสบความส�ำเร็จจากการเทรดได้เลย ส่วนคนที่
มีนสิ ยั ตระหนีถ่ เี่ หนียว ใช้ชวี ติ อย่างเห็นแก่ตวั มักจะหวัน่ ไหวต่อความผันผวนของ
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ตลาดได้งา่ ย ส่วนใครทีม่ นี สิ ยั ลุม่ หลงและเพ้อฝัน เมือ่ ตลาดร่วงลงอย่างรุนแรง มัก
จะยอมรับความจริงไม่ได้ และสุดท้ายต้องพบกับความล้มเหลวครั้งใหญ่หลวง
ความมีวนิ ยั ไม่หวัน่ ไหวต่อความผันผวน และใจรักในคณิตศาสตร์เป็นแค่
เพียงเศษเสี้ยวส่วนหนึ่ง เพื่อก้าวแรกของการเดินสู่ความส�ำเร็จในการเทรดอย่าง
ยั่งยืน เรายังต้องการ 3 สิ่งที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ คือ
“Mind, Method and Money”
“จิต กระบวนการ และเงินทุนที่ยั่งยืน”
โดย Mind หรือ จิต หมายถึง จิตทีผ่ า่ นการอบรมจนแข็งแกร่ง ไม่หวัน่ ไหว
ต่อสภาพตลาดทีแ่ ปรปรวนและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ส่วน Method หมาย
ถึง กระบวนการทีม่ แี บบแผนเพือ่ การวิเคราะห์ราคาอย่างเป็นระบบ ซึง่ น�ำไปสูข่ อ้
สรุป การตัดสินใจ และขัน้ ตอนการเทรดทีถ่ กู ต้อง และสุดท้าย Money หรือ เงินทุน
ทีย่ งั่ ยืนนัน้ ผมหมายถึง Money management หรือ การบริหารจัดการเงินทุนและ
ความเสีย่ งทีถ่ กู ต้อง ผมอยากเปรียบเงินลงทุนของเราว่าเสมือนกับเรือใหญ่ลำ� หนึง่
ใต้ทอ้ งล�ำเรือถูกแบ่งออกเป็นหลายห้อง หลายชัน้ แต่ละชัน้ มีการติดตัง้ ผนังกันน�ำ้
แยกส่วนเป็นล�ำดับ คอยป้องกันควบคุมความเสียหาย และช่วยให้เรือไม่ต้องจม
ลงไปทัง้ ล�ำเมือ่ เกิดเหตุไม่คาดคิดขึน้ การเทรดทีด่ ตี อ้ งเป็นเช่นเดียวกัน ต้องมีการ
วางแผนป้องกันไว้อย่างเป็นระบบ ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ ด้านจิตวิทยา กลยุทธ์
การเทรด และการบริหารจัดการเงินทุนและความเสีย่ ง ซึง่ เรือ่ งเหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ รา
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งสิ้น
ถ้าคุณมีค�ำถามแบบนี้อยู่ในใจ เช่น เราจะต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้นาน
เพียงใดถึงจะประสบความส�ำเร็จ ต้องใช้เงินทุนมากน้อยเท่าใดกว่าจะเดินถึง
จุดนัน้ เราจะต้องปรับเปลีย่ น ตัง้ กฎเกณฑ์อย่างไร จะใช้กลยุทธ์ใดในการเทรด หรือ
ควรจะเริ่มต้นศึกษาที่ตรงไหน ควรเทรดในตลาดใด และควรตั้งเป้าหมายในการ
เทรดเท่าไหร่ถงึ เหมาะสม หากเราสงสัยและต้องการหาค�ำตอบในประเด็นเหล่านี้
ผมรับรองว่าเนือ้ หาในหนังสือเล่มนีจ้ ะต้องตรงใจและมีคำ� ตอบให้คณ
ุ อย่างแน่นอน
ความส�ำเร็จ ความร�ำ่ รวยจากการเทรด เกิดขึน้ ได้แน่นอน ผมไม่ได้ปน้ั แต่ง
เรือ่ งราวชวนฝันพวกนีข้ นึ้ มาเพือ่ เป็นสีสนั เพือ่ ความสนุก แต่เรามีนกั ลงทุนจ�ำนวน
9
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ไม่นอ้ ยในตลาด เคยท�ำความฝันเหล่านีใ้ ห้เป็นความจริงมาแล้วนับครัง้ ไม่ถว้ น และ
ในทุกวันนี้ยังคงมีนักลงทุนหน้าใหม่หลายคน ก�ำลังเดินไปสู่ความส�ำเร็จครั้งใหม่
อยู่ตลอดเวลา หลายคนเริ่มต้นเทรดจากศูนย์ ไม่มีอะไรเลย ตั้งต้นด้วยเงินทุน
ไม่มากมาย แต่มคี วามเพียรพยายามและก้าวไปสูค่ วามส�ำเร็จได้ในทีส่ ดุ และผม
ไม่อาจปฏิเสธความจริงได้ว่า มีผู้คนอีกไม่น้อยเช่นกันที่ล้มเหลวไม่เป็นท่า แต่ผม
บอกตรงนีไ้ ด้วา่ ผูพ้ า่ ยแพ้สว่ นใหญ่จะมีนสิ ยั งีเ่ ง่า มักง่าย ไม่มวี นิ ยั ต่อตัวเอง หาก
คุณไม่ตอ้ งการเป็นผูพ้ า่ ยแพ้และตัง้ ใจศึกษาอย่างจริงจัง มุง่ มัน่ อ่านหนังสือเล่มนี้
จนจบ ผมคิดว่า ความมักง่ายคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไรนักส�ำหรับคุณ แต่สิ่งที่
ส�ำคัญจะเป็นเรื่องวินัยในการเทรดที่เคร่งครัด ตลอดเวลาในเนื้อหาบนหนังสือ
เล่มนี้ ผมจะคอยเน้นย�้ำเรื่องวินัยในการเทรด ความรับผิดชอบต่อการเทรด และ
ความเป็นมืออาชีพในการเทรดอยู่ตลอดเวลา เพราะคือหัวใจหลักที่จะท�ำให้การ
เทรดประสบความส�ำเร็จ
วิถที างของการเทรดคือเส้นทางแห่งการค้นพบตัวเองทีย่ ง่ิ ใหญ่ ยิง่ ขุดค้นลึก
ลงไปเท่าใด เรายิง่ รูจ้ กั ตัวของเราเองมากขึน้ เท่านัน้ ถ้าคุณเป็นคนหนึง่ ทีข่ วนขวาย
หาความรู้ มีความเพียรพยายาม กล้าที่จะเผชิญกับความเสี่ยงของตลาด พร้อม
ที่จะทุ่มเทเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่หอมหวานและรางวัลชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ผม
รับรองว่า เส้นทางแห่งการค้นพบตัวเองนี้ จะมีแต่รอยยิ้มและความสุขที่คุ้มค่า
ตามมาแน่นอน
ผมขออวยพรให้ทุกคนประสบความส�ำเร็จดั่งหวัง และใคร่ขอน�ำพวกเรา
ทุกคนเข้าสู่บทเรียนที่เข้มข้นนับจากนี้ไป

จุ ดเริม่ ต้นและแรงบันดาลใจ
ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ตั้งแต่เริ่มต้น ผมมีทิศทางของเนื้อหาที่ต้องการ
เขียนค่อนข้างแน่นอนตั้งแต่ต้นจนจบ ทุกบรรทัด ผมพยายามถ่ายทอดความรู้ให้
ผูอ้ า่ นโดยละเอียด ตลอดเวลา ผมหมัน่ ปรับปรุงแนวคิดในทุกขณะของเส้นทางการ
เขียนหนังสือเล่มนี้ แต่ถงึ แม้วา่ ผมจะวางกรอบเนือ้ หาไว้โดยละเอียดแล้ว แต่สดุ ท้าย
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งานเขียนนี้กลับเติบโตไปไกลกว่าที่ผมคิดไว้มาก
ผมบรรจงเขีย นค�ำแรกบนเครื่อ งบินโดยสารขากลั บจากงานสั มมนา
ครั้งหนึ่งของผม แรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ
สามปีกอ่ น เครือ่ งบินก�ำลังมุง่ หน้าออกจากประเทศเม็กซิโกเพือ่ พาผมกลับบ้านที่
นครนิวยอร์ก ในงานสัมมนาของผมครัง้ นัน้ คนทีม่ าอบรมส่วนใหญ่ เป็นเทรดเดอร์
มือใหม่มากกว่าทุกรอบที่ผ่านมา และเป็นเรื่องน่าแปลกที่มีผู้หญิงมาร่วมอบรม
เป็นจ�ำนวนมาก ระหว่างงานสัมมนา ลูกศิษย์หลายคนแนะน�ำแกมขอร้องให้ผม
เขียนหนังสือเกี่ยวกับหลักการเรื่อง “Technical Analysis” ส�ำหรับมือใหม่ขึ้นมา
สักเล่มหนึ่ง พวกเขาถึงกับตั้งชื่อให้หนังสือของผมเสียเรียบร้อยว่า “Trading for
Dummies หรือ แนวทางการเทรดส�ำหรับมือใหม่” พวกเขาคงรูส้ กึ ว่าตัวเองเปรียบ
เสมือนมือใหม่ทไี่ ม่รอู้ ะไรเกีย่ วกับการเทรดเลย แต่เท่าทีผ่ มเห็น พวกเขาหลายคน
ล้วนแต่เป็นบุคคลที่มากด้วยความสามารถ มีความตั้งใจเหลือล้น ผมเห็นแววตา
แห่งความมุ่งมั่น ความกระหายใคร่รู้ ทุกคนมีสติปัญญาที่เฉียบคม เต็มไปด้วย
ไหวพริบและปฏิภาณ เท่าทีผ่ มคิด ทุกคนเพียงแค่ตอ้ งเรียนรูว้ ธิ กี ารเทรดทีถ่ กู ต้อง
และท�ำความรู้จักเครื่องมือทางเทคนิคที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการเทรดเพิ่มเติม เพียง
เท่านี้เอง หลังจากนั้นทุกคนสามารถเข้ามาเทรดในตลาดได้ในทันที หลังจากจบ
งานสัมมนาในครัง้ นัน้ ผมเกิดแรงบันดาลใจขึน้ มาในทันทีวา่ ผมควรเขียนหนังสือ
ทีอ่ ดั แน่นไปด้วยหลักการเบือ้ งต้น และต้องเป็นเนือ้ หาทีส่ ามารถน�ำทางใครก็ตาม
ทีส่ นใจในการเทรด ให้เข้าสูก่ ารเริม่ ต้นทีถ่ กู ต้องให้ได้ ผมคิดชือ่ หนังสือเล่มนีเ้ อาไว้
ในตอนแรกว่า “Financial trading for babes in the wood” และผมตั้งใจไว้ว่า
จะรีบเขียนให้เสร็จก่อนวันคริสต์มาสในปีเดียวกันนั้น
แต่การเขียนหนังสือเล่มนีก้ ลับกินเวลานานกว่าทีผ่ มคาดไปมาก เทศกาล
คริสต์มาสผ่านไปปีแล้วปีเล่า สุดท้ายผมใช้เวลาร่วม 3 ปีในการเขียนหนังสือเล่ม
นี้ ทั้งๆ ที่การเขียนเนื้อหาเบื้องต้นส�ำหรับมือใหม่น่าจะเป็นเรื่องง่าย แต่เพราะ
ผมอยากท�ำออกมาให้ดีที่สุด ผมจึงอดไม่ได้ที่จะคอยปรับแต่ง เพิ่มเติมเนื้อหา
และสอดแทรกเทคนิคต่างๆ จากประสบการณ์ 9 ปีของชีวิตการเทรดของผม
ลงไปตลอดเวลา จนกระทั่งเนื้อหาในบางช่วงกลายเป็นหลักการเชิงลึกไปเสีย
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แต่ผมคิดว่า เป็นเนื้อหาที่จ�ำเป็นและมีประโยชน์แก่ผู้อ่าน และนอกจากนั้นแล้ว
หลังจากที่หนังสือเล่มแรกของผม “Trading for a living” ออกตีพิมพ์ ผมยังได้
พัฒนาระบบการเทรดและเครือ่ งมือทางเทคนิคใหม่ๆ ขึน้ มาอีกหลายชิน้ แนวทาง
การบริหารจัดการเงินทุนและความเสีย่ งของผมชัดเจนขึน้ อีกมาก รวมทัง้ ผมยังได้
คิดค้นวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลการเทรดทีส่ ำ� คัญ เพือ่ น�ำมาประกอบการเรียนรูเ้ พิม่
เติมไว้อีกหลายแนวทาง นอกจากนั้นแล้ว การได้ร่วมงานกับเทรดเดอร์มืออาชีพ
เป็นจ�ำนวนมาก ยังช่วยให้ผมพบวิธีการและแนวทางการเทรดที่มีประโยชน์ ซึ่ง
สามารถน�ำมาแบ่งปันให้บรรดามือใหม่ได้เรียนรูอ้ ย่างถูกต้อง และช่วยปรับเปลีย่ น
ให้เทรดเดอร์ทเี่ คยล้มเหลว กลับมายืนในจุดทีเ่ หมาะสม และกลับมาเทรดได้อย่าง
ประสบความส�ำเร็จ ผมจึงรูส้ กึ ว่า มีอะไรให้เขียนลงไปมากมายเหลือเกิน และรูส้ กึ
เหมือนว่าจะไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งโดยรวมแล้ว โครงสร้างของเนื้อหาประกอบไปด้วย
Part One : “Financial trading for babes in the wood, ใครๆ ก็เทรดได้”
เนื้อหาในส่วนแรกนี้จะเป็นการปูพื้นฐานให้แก่บุคคลที่ยังไม่เคยเทรดเลย แต่เริ่ม
สนใจในการลงทุน ผมจะแนะน�ำหลักการส�ำคัญของการเทรดที่จ�ำเป็น พร้อมทั้ง
บอกถึงข้อควรระวังที่ต้องจดจ�ำให้ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเทรดอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่ง
จะน�ำพาเราไปสู่หายนะ ในเนื้อหาส่วนแรกนี้ จริงๆ แล้ว ถึงคุณจะเป็นเทรดเดอร์
ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ ผมยังแนะน�ำให้ลองอ่านทบทวนหลักการเบื้องต้น
ที่ผมเขียนนี้ดู เพื่อเป็นการย�้ำเตือนและทบทวนอีกสักรอบ โดยเฉพาะเรื่องผล
กระทบจากปัจจัยภายนอก และทฤษฎี Efficient Market
Part Two : “The three M’s of successful trading, 3 M กุญแจสามดอก
สู่ความส�ำเร็จ” เป็นเนื้อหาที่อธิบายถึงหัวใจส�ำคัญสามประการ ได้แก่ “Mind,
Method and Money” ซึง่ หมายถึง “จิต กระบวนการ และหลักการบริหารจัดการ
เงินทุนและความเสี่ยง” โดย จิต ครอบคลุมหลักจิตวิทยาในการเทรด และ
กระบวนการ หมายถึง วิธีการ ขั้นตอน เพื่อการเทรดอย่างเป็นระบบ รวมถึงการ
สร้างกลไกหรือแผนการเทรดเพือ่ เข้าซือ้ ขาย ส่วนหลักการบริหารจัดการเงินทุนและ
ความเสีย่ ง จะช่วยดูแลเงินทุนและควบคุมความเสีย่ ง เพือ่ ความเติบโตอย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืนในระยะยาว เนือ้ หาส่วนนี้ ผมจะอธิบายวิธกี ารสร้างจิตทีม่ นั่ คง เพือ่ ให้
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พร้อมต่อสู้กับทุกเหตุการณ์ในตลาด หลังจากนั้นแล้ว ผมจะอธิบายถึงเครื่องมือ
ทางเทคนิคบางชิน้ ทีใ่ ช้งานได้ดมี าก และเป็นเครือ่ งมือทางเทคนิคทีผ่ มไม่เคยเปิด
เผยต่อสาธารณชนมาก่อน นอกจากนัน้ แล้ว ในส่วนนีจ้ ะมีเนือ้ หาเรือ่ งการทดสอบ
ระบบการเทรด การเทรดเก็งก�ำไรแบบ Day trading ผมจะสอนการก�ำหนดจุด
Stop หรือ ระดับราคาขายตัดขาดทุน และสุดท้ายจะเป็นเนื้อหาบรรยายวิธีการ
บริหารจัดการเงินทุนและความเสี่ยงทีละขั้นตอนโดยละเอียด
Part Three : “Come into my trading room, ห้องเทรดของผม” เนื้อหา
ส่วนนี้จะเป็นส่วนสุดท้าย เรียบเรียงวิธีการท�ำงานอย่างเป็นระบบ ให้เห็นถึง
ขัน้ ตอนการเทรดโดยละเอียด สามารถน�ำไปใช้เพือ่ การจัดสรรเวลาและทรัพยากร
ที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียนรู้วิธีการจดบันทึกข้อมูลการเทรด ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ส�ำคัญยิ่ง เพราะข้อมูลการเทรดของเรานั้น เป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่ง
อื่นใด เป็นสมบัติชิ้นส�ำคัญที่จะน�ำพาเราให้ก้าวไปสู่ความส�ำเร็จได้อย่างมั่นคง
จะช่วยให้เราได้ทบทวนและเรียนรู้จากข้อมูลการเทรดของเราเอง ช่วยให้เห็น
ข้อผิดพลาด เพื่อการหาแนวทางแก้ไข ช่วยให้เห็นวิธีการที่น�ำไปสู่เทรดที่มีก�ำไร
และเมื่อคุณได้อ่านหนังสือของผมจนถึงส่วนสุดท้ายนี้แล้ว ผมรับรองว่า คุณจะ
ไม่ใช่ “มือใหม่” อีกต่อไป
ผมขอให้คุณใช้เวลาอ่านสิ่งที่ผมตั้งใจเขียนทั้งหมดนี้อย่างช้าๆ ใช้เวลา
กับมันให้เต็มที่ อ่านเจอตรงไหนที่คิดว่ามีประโยชน์ ให้ขีดเส้นใต้ไว้ทันที เมื่ออ่าน
จบแล้ว ผมอยากให้คุณทบทวนให้ดีว่าเนื้อหาส่วนไหนสะกิดใจมากที่สุด แล้วจง
ย้อนกลับไปอ่านเนื้อหาส่วนนั้นอีกหลายๆ รอบ หนังสือเล่มนี้กลั่นกรองจากชีวิต
และประสบการณ์จริงตลอดเวลา 20 ปีในตลาด ผมใช้เวลาถึง 3 ปีเพื่อเขียนและ
เรียบเรียงออกมา และผมขอแนะน�ำว่า การตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือเล่มนี้เพียง
อย่างเดียวนั้น “ไม่เพียงพอ” คุณควรเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดกราฟราคา
ขุดค้นข้อมูลการเทรดเก่าของคุณขึน้ มา และดูไปพร้อมๆ กับการอ่านหนังสือเล่มนี้
ลองน�ำเนื้อหาไปเปรียบเทียบหรือลองทดสอบดู แล้วคุณจะได้แนวทางการเทรด
ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน
เมือ่ อ่านจบและหันหลังเดินจากห้องเทรดเล็กๆ ห้องนีข้ องผมไปแล้ว ชีวติ
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การเทรดของคุณจะเปลี่ยนไปในทันที สิ่งที่คุณได้ติดตัวออกไป จะน�ำพาคุณไปสู่
การเทรดในมิติที่เหนือกว่าเดิม ลึกซึ้งกว่าเดิม และประสบความส�ำเร็จมากกว่าที่
เคยเป็นมา

เทรดเดอร์ชายและหญิง
ไม่ว่าจะเป็นแวดวงการเทรด วงการการนักเขียน หรือวงการใดก็ตาม
ประเด็นที่มักจะเป็นที่ถกเถียงกันบ่อยครั้ง คือ เมื่อเราเขียนถึงเทรดเดอร์คนหนึ่ง
เราจะเขียนกล่าวถึงเทรดเดอร์ว่า “เขา” หรือ “เธอ” ดีกว่ากัน
ต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมา เทรดเดอร์ส่วนมากที่ประสบความส�ำเร็จ
นัน้ มักจะเป็นเพศชาย มีนกั ลงทุนผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิงในสัดส่วนประมาณ 20 คน
ต่อ 1 คนเลยทีเดียว แต่ในปัจจุบันอัตราส่วนนี้เปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อย เริ่มมี
เพศหญิงเข้ามามีบทบาทและกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความส�ำเร็จมากขึ้น
ในงานสัมมนาที่ผมจัดขึ้นระยะหลัง ผมได้เห็นผู้เข้าร่วมอบรมเพศหญิงมากขึ้น
ตามล�ำดับ จนกระทัง่ การอบรมครัง้ ล่าสุดนี้ มีปริมาณผูเ้ ข้าร่วมอบรมทัง้ เพศชาย
และหญิงเท่าๆ กัน
เท่าที่ผมสังเกต ผู้หญิงดูจะมีความได้เปรียบในเรื่องพื้นฐานทางจิตวิทยา
การเทรดมากกว่าผูช้ ายเสียด้วยซ�ำ้ เพศหญิงจะมีความหยิง่ ผยอง ความยโสโอหัง
น้อยกว่าเพศชาย ซึง่ ความหยิง่ ผยองนีเ้ องเป็นข้อเสียใหญ่ทจี่ ะท�ำลายชีวติ การเทรด
ให้ย่อยยับ พวกผู้ชายจะมีสัญชาตญาณนี้ติดตัวมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
เป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมที่น�ำพาผู้คนในทุกยุคทุกสมัยเข้าสู่ภาวะแห่งสงคราม
การก่อจลาจล สร้างเหตุการณ์นองเลือดมากมายนับครั้งไม่ถ้วน สัญชาตญาณ
ดิบนีจ้ ะผุดขึน้ มามีบทบาทครอบง�ำระหว่างการเทรดโดยไม่ทนั รูต้ วั พวกผูช้ ายพวก
นี้นั่งดูกราฟราคาและเข้าซื้อโดยไม่ยั้งคิด ใช้ความรู้สึก เทรดเพื่อความภาคภูมิใจ
ในตัวเอง เชื่ออย่างเต็มที่ว่า สิ่งที่ก�ำลังท�ำอยู่นั้น เทรดอยู่นั้น เป็นการกระท�ำ
ที่ถูกต้อง
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ยิง่ หากตลาดวิง่ ขึน้ ไปตามทีค่ าดไว้ ยิง่ ภูมใิ จ และไม่เพียงเท่านัน้ ผูช้ ายพวกนี้
ยังต้องการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่า สิ่งที่เขาท�ำนั้น ยิ่งใหญ่มากกว่าค�ำว่าถูกต้องเสีย
ด้วยซ�้ำ พวกเขาจะหวังก�ำไรก้อนโตมากขึ้นไปเรื่อยๆ แต่หากราคาตลาดร่วงลง
สวนทางกับที่เขาคาดไว้ในตอนแรก แทนที่เขาจะยอมรับและขายตัดขาดทุน เขา
กลับเลือกใช้ความอดทนอย่างผิดทีผ่ ดิ ทาง อดทนถือผลขาดทุนทีน่ า่ เจ็บปวดนีไ้ ว้
และรอคอยเวลาให้ราคาตลาดเกิดการรีบาวน์ อดทนเพื่อพิสูจน์ว่า อย่างไรเสีย
ความคิดของเขาต้องกลับมาถูกต้องเช่นเดิมอย่างแน่นอน
ต่างจากเทรดเดอร์หญิง พวกเธอจะพุง่ เป้าไปทีผ่ ลก�ำไรเป็นหลัก พยายาม
เก็บเกี่ยวผลตอบแทนทุกบาททุกสตางค์อย่างรอบคอบ ไม่ฝืนตลาดเพื่อพิสูจน์
ตัวเองแม้แต่น้อย ก�ำไรเล็กน้อยคือก�ำไร ผู้หญิงจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ตลาดได้อย่างกลมกลืน พวกเธอจะเทรดไปกับแนวโน้มราคาและขายท�ำก�ำไร
ก่อนหน้าที่แนวโน้มราคาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางเล็กน้อยเสมอ เมื่อผม
ย�้ำให้ทุกคนคอยเก็บรวบรวมข้อมูลการเทรดเอาไว้ คนที่ท�ำตามค�ำแนะน�ำของ
ผมอย่างเคร่งครัดคือบรรดาเทรดเดอร์หญิงเหล่านี้นั่นเอง ผมกล้าพูดได้เลยว่า
หากใครต้องการจ้างเทรดเดอร์ส่วนตัว ควรเลือกเทรดเดอร์ที่เป็นผู้หญิง
แต่สุดท้ายแล้ว ในความเป็นจริง เพศชายยังคงครองสัดส่วนการเป็น
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในตลาด ในหนังสือเล่มนี้ ผมจึงเขียนถึงเทรดเดอร์โดยรวม
ด้วยค�ำพูดเหมือนว่าทุกคนเป็นผู้ชาย เนื่องจากจะง่ายต่อการบรรยายเนื้อหา
ของผม ซึ่งผมหวังว่า หากใครที่เป็นเทรดเดอร์หญิงได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้
คงจะเข้าใจว่า ผมชื่นชมและให้ความส�ำคัญกับเทรดเดอร์หญิงอยู่มากเช่นกัน
จ�ำเอาไว้เสมอว่า ผมมีความตั้งใจสร้างหนังสือที่มีประโยชน์และง่ายต่อการอ่าน
เล่มนี้ขึ้นมา เพื่อทุกเพศ ทุกเชื้อชาติ และเพื่อทุกคนบนโลกใบนี้
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ความร�่ำรวยจากการเทรด เกิดขึ้นได้ด้วยพรสวรรค์และโชคชะตาที่ติดตัวมา
ตั้งแต่ก�ำเนิดเพียงเท่านั้น หรือ เป็นเรื่องธรรมดาที่เราทุกคนสามารถทุ่มเท ฝึกฝน
เรียนรู้ เพื่อเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความส�ำเร็จกันเองได้ นี่นับเป็นค�ำถามที่หา
ค�ำตอบได้ยากยิง่ เสียเหลือเกิน เพราะทัง้ พรสวรรค์และความขยันหมัน่ เพียร ต่างล้วน
เป็นปัจจัยส�ำคัญทั้งสิ้น เราทุกคนต่างต้องการทั้งสองปัจจัยนี้ในสัดส่วนมากน้อย
ต่างกันไป คนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้ว เพียงแค่เรียนรู้เพิ่มเติมเล็กๆ น้อยๆ ก็เทรดได้
ส่วนคนทีม่ พี รสวรรค์ไม่สงู มากนัก ต้องเพิม่ ความพากเพียรพยายามเข้าไปให้มากขึน้
แต่มเี รือ่ งหนึง่ ทีผ่ มแน่ใจมากกว่านัน้ คือ คนทีโ่ ง่เขลาเบาปัญญา คนทีม่ นี สิ ยั
แย่ๆ หรือคนที่ติดการพนัน แม้ว่าเขาจะพยายามเรียนรู้ พยายามหาซื้อโปรแกรม
เทรดแพงมากขนาดไหนมาใช้งาน จะมีประโยชน์ต่อเขาไม่มากนัก แต่ยังดีที่บน
โลกใบนี้ คนทีม่ พี รสวรรค์ตดิ ตัวมาตัง้ แต่เกิดมีจำ� นวนน้อยคนนัก ส่วนคนทีโ่ ง่เขลา
เบาปัญญาขนาดนัน้ มีไม่มากเท่าไหร่ พวกเราส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุม่ ใหญ่ทอี่ ยู่
ตรงกลาง มีความสามารถในระดับหนึง่ แต่ยงั คงต้องขวนขวายหาความรูเ้ พิม่ เติม
นักลงทุนที่มีพรสวรรค์ระดับโลก คงไม่จ�ำเป็นต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ ส่วน
พวกทีช่ นื่ ชอบการพนันคงมัวแต่ยงุ่ วุน่ วายอยูก่ บั ตลาดตลอดเวลา คนพวกนีม้ วั แต่
หมกมุน่ อยูใ่ นความสนุกตืน่ เต้นของการเล่นหุน้ คงไม่มเี วลามากพอจะมาสนใจหา
หนังสือดีๆ อ่านกัน ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงมีไว้ส�ำหรับพวกเรา เหล่ากลุ่มคนตรง
กลางนี้โดยเฉพาะครับ
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ณ จุดเริม่ ต้นของเส้นทางเดินเข้าสูป่ า่ ใหญ่แห่งโลกการลงทุน ทุกคนจะต้องพบ

กับทางสามแพร่งที่น่าหวั่นเกรง แต่ละหนทางที่เราเลือกเดิน จะถล�ำลึกเข้าไปใน
ป่าดงดิบที่ลึกลับสลับซับซ้อน แต่ละเส้นทางพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่
แตกต่างกัน เส้นทางหนึง่ เป็นหนทางยาวไกล พาเราเดินไปสูส่ วนทีส่ ว่างและสวยงาม
มากทีส่ ดุ ของป่า เป็นเส้นทางแห่ง “การลงทุน” ทุกคนทีเ่ ลือกเดินไปตามเส้นทางนี้
ส่วนใหญ่ อย่างน้อยทีส่ ดุ จะสามารถเอาชีวติ รอดและกลับออกมาได้อย่างปลอดภัย
และบางคนอาจจะกลับมาพร้อมกับความร�ำ่ รวยล้นฟ้าจากการลงทุน ส่วนอีกเส้น
ทางหนึง่ เป็นเส้นทางของ ”การเทรด” ทีจ่ ะน�ำพาเราเข้าไปสูท่ งุ่ หญ้าตัง้ อยูใ่ จกลางที่
กว้างใหญ่ของป่าลึกแห่งนี้ เส้นทางเต็มไปด้วยการเดินทีว่ กวนและอันตราย นักเดิน
ทางเป็นจ�ำนวนมากมักจะหลงทางและสูญหายไประหว่างทาง ส่วนบางคนทีก่ ลับ
ออกมาได้ จะมีทรัพย์สมบัตเิ งินทองติดไม้ตดิ มือออกมาด้วยเสมอ ส่วนทางแพร่ง
เส้นสุดท้ายจะดูนา่ หลงใหลมากทีส่ ดุ เพราะเป็นทางลัดพุง่ ขึน้ สูง เป็นสะพานเล็กๆ
ทอดข้ามเส้นทางเดินทั้งสองก่อนหน้านี้ เป็นเส้นทางแห่ง “การพนัน” นักเดินทาง
ที่ร้อนรุ่มมักเลือกเดินไปตามเส้นทางนี้ แต่สุดท้ายมันจะน�ำพาเหล่านักพนันนี้
ให้ไหลตกลงไปสูบ่ อ่ โคลนไร้กน้ บึง้ กลางป่าดงดิบ และไม่มวี นั ทีจ่ ะได้กลับออกมา
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เมื่อเรายืนเผชิญหน้ากับทางสามแพร่งนี้ เราต้องตัดสินใจให้ถี่ถ้วนว่า จะ
เลือกเดินไปตามเส้นทางไหน เพื่อเข้าไปสู่ใจกลางผืนป่าที่เต็มไปด้วยรางวัลชีวิต
ที่หอมหวาน จะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่เราจะต้องพิจารณาให้ชัดเจนก่อนที่
จะเริ่มเดินไปในก้าวแรก ถ้าเราไม่เลือกอย่างรอบคอบ สุดท้ายแล้วเส้นทางที่เรา
เดินก้าวไป จะน�ำไปสู่บ่อโคลนไร้ก้นบึ้งของการพนันโดยที่เราไม่รู้ตัว

นักลงทุนที่ชาญฉลาด
นักลงทุนที่ชาญฉลาดตัวจริง คือ คนกลุ่มแรกที่มองเห็นแนวโน้มที่ดีของ
ระบบเศรษฐกิจ และเข้าลงทุนอย่างรอบคอบก่อนทีเ่ ทรดเดอร์คนอืน่ ๆ จะเฉลียวใจ
นักลงทุนกลุม่ นีจ้ ะถือหุน้ ทีต่ วั เองมีไปอย่างยาวนาน และได้รบั ผลตอบแทนในระดับ
สูงโดยที่ไม่ต้องท�ำการซื้อขายบ่อยครั้งมากนัก
ย้อนกลับไปในช่วงปี ค.ศ. 1970 ผมเริ่มต้นชีวิตการลงทุนด้วยการซื้อหุ้น
ของบริษทั KinderCare ซึง่ ให้บริการศูนย์รบั เลีย้ งเด็กแบบครบวงจร บริษทั ตัง้ เป้า
จะขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากที่สุดเหมือนกับร้าน McDonalds และ
พยายามอย่างยิง่ ทีจ่ ะปรับปรุงองค์กรให้ดนู า่ เชือ่ ถือมากทีส่ ดุ ในกลุม่ อุตสาหกรรม
เดียวกัน ในช่วงเวลานั้นถือเป็นยุคที่ประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนมาก
ต่างมีลกู หลานเต็มไปหมด ถือเป็นช่วงยุค Baby boomer ของประเทศ ทุกครอบครัว
มีลูกเด็กเล็กแดงกันมากกว่าหนึ่งคน เพื่อนๆ ผมมากกว่าครึ่งหนึ่งก�ำลังตั้งครรภ์
กันถ้วนหน้า สังคมเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ บรรดาแม่บ้านต่างออกไป
หางานท�ำนอกบ้านเพิม่ เติม เพือ่ ให้ครอบครัวมีรายได้สองทาง ทัง้ จากทางพ่อบ้าน
และแม่บา้ นในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ตวั เลขของแรงงานหญิงพุง่ สูงขึน้ ตามล�ำดับ
เมื่อทั้งพ่อและแม่ต้องออกไปท�ำงานนอกบ้าน การดูแลเหล่าเด็กๆ จึงเป็นหน้าที่
ของศูนย์รบั เลีย้ งเด็กแบบครบวงจรนี้ ราคาหุน้ ของบริษทั จึงพุง่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
สอดคล้องไปกับสภาพสังคมในเวลานั้น
ในยุคนั้น บริษัท AT&T ถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เจ้าตลาดของบริการ
โทรศัพท์ทางไกล และเป็นบริษัทเดียวที่ผูกขาดธุรกิจนี้ในตลาด แต่ต่อมาในช่วง
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ปลายทศวรรษของยุคปี ค.ศ. 1970 กลับมีบริษทั เล็กๆ แห่งหนึง่ ชือ่ MCI ฟ้องร้อง
ต่อศาลเพือ่ ขอเข้ามาท�ำการตลาดในธุรกิจบริการโทรศัพท์ทางไกลบ้าง ซึง่ สุดท้าย
พวกเขาชนะคดี ยุคแห่งการผูกขาดจึงจบลง ส่งผลดีตอ่ ผูบ้ ริโภคและราคาหุน้ ของ
บริษทั MCI อย่างมหาศาล ในขณะนัน้ บริษทั ได้เสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป
ในราคาเพียง $3 ต่อหุน้ เพือ่ เปิดโอกาสให้ทกุ คนเข้ามามีสว่ นร่วมในธุรกิจยุคใหม่
ของบริษัท
หลายปี ต ่ อ มา ผมได้ เ จอกั บ จอร์ จ เราโดยสารเครื่ อ งบิ น กลั บ จาก
แคร์รบิ เบีย้ นพร้อมกัน มุง่ หน้ากลับสูม่ หานครนิวยอร์ก จอร์จเป็นเพือ่ นนักลงทุนที่
ชาญฉลาดมากคนหนึง่ ของผม เขาใช้เงินราว $30,000 เข้าลงทุนในหุน้ บริษทั แห่ง
หนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นไม่มีใครเคยได้ยินชื่อบริษัทนี้มาก่อน บริษัทนี้ คือ Dell เขาถือ
หุ้นอยู่ประมาณสามปี หลังจากนั้นเขาได้ขายท�ำก�ำไรออกไปโดยใช้ความรู้เรื่อง
ปัจจัยทางเทคนิคช่วยในการวิเคราะห์ การขายครัง้ นัน้ สร้างผลตอบแทนมหาศาล
เขากลายเป็นเศรษฐีมีเงินหลายล้านดอลลาร์ ระหว่างที่เราคุยกันบนเครื่องบิน
เขาเล่าให้ผมฟังในตอนนั้นว่า เขาก�ำลังเจาะลึกในแนวโน้มของธุรกิจอีกตัวหนึ่ง
และได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาหลายบริษัทให้เข้ามาช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมแก่เขา
อุตสาหกรรมนั้นคือ “อินเทอร์เน็ต” ซึ่งเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อ เขาคาดการณ์แนวโน้ม
ของอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง เพราะหลังจากนัน้ ไม่นาน ระบบอินเทอร์เน็ตได้
ก้าวเข้ามามีบทบาทส�ำคัญอย่างใหญ่หลวง บรรดาหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องต่าง
พากันปรับตัวขึ้นอย่างบ้าคลั่ง
นี่คือเสน่ห์ของ “การลงทุน” ถ้าเราได้ซื้อหุ้น Dell บริษัทคอมพิวเตอร์
ยักษ์ใหญ่ ในขณะทีม่ รี าคาเพียงหุน้ ละ $4 และขายหุน้ ออกไปตอนทีม่ รี าคาหุน้ ละ
$80 โดยใช้เวลาถือไว้เพียงไม่กี่ปี โอกาสลงทุนแบบนี้จะท�ำให้ชีวิตการลงทุนของ
เรากลายเป็นเรื่องสุขสบาย สามารถบินไปเที่ยวที่ไหนไกลๆ สักหนึ่งสัปดาห์ก็ได้
โดยไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอเทรดอยู่ตลอดเวลาก็ได้
แต่ส่วนที่ยากล�ำบากของการลงทุนอย่างชาญฉลาดนั้นคือ เราต้องทุ่มเท
ในปริมาณระดับที่เรียกว่า “มหาศาล” ต้องอดทน ต้องใช้ความมั่นใจในระดับสูง
ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการเข้าลงทุนในหุ้นบริษัท Chrysler ที่ราคาหุ้นปรับตัว
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ลงมาต�ำ่ มาก เพราะบริษทั เพิง่ ประกาศล้มละลาย หรือในกรณีหากเราต้องการเข้า
ลงทุนในบริษทั ทีใ่ ห้บริการเกีย่ วกับระบบค้นหาข้อมูล (Search engine) บนเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ต ซึง่ ในขณะนัน้ บางคนยังไม่รจู้ กั เสียด้วยซ�ำ้ ว่า อินเทอร์เน็ตคืออะไร
การจะเข้าลงทุนแบบนี้ได้ จะต้องเป็นนักลงทุนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์
แนวโน้มของระบบเศรษฐกิจและสังคม อ่านแนวโน้มของแต่ละอุตสาหกรรมได้
อย่างแม่นย�ำ จนมีความมั่นใจเป็นอย่างสูงเพียงพอต่อการเข้าลงทุนในบริษัทที่
ยังไม่มีใครเคยได้ยินแม้แต่ชื่อ
คนเราส่วนมากจะเริ่มฉลาด ต่อเมื่อเราได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรสักอย่าง
ที่ทางการรายงานออกมา น้อยคนนักที่จะเฉลียวฉลาดอ่านเกมได้เฉียบขาด
ก่อนหน้าคนอื่น และยิ่งมีคนน้อยลงไปกว่านั้นอีกมาก ที่จะเข้าลงทุนด้วยจ�ำนวน
เงินในระดับสูงบนความเชือ่ มัน่ ในมุมมองส่วนตัวต่อบริษทั ไร้ชอื่ เสียงแบบนัน้ และ
เฝ้ารอคอยด้วยความอดทนจนกว่าสิง่ ทีเ่ ขาคิดไว้จะผลิบาน นักลงทุนทีช่ าญฉลาด
และท�ำได้แบบนีม้ ไี ม่มากนักบนโลกใบนี้ สองบุคคลทีล่ งทุนแบบนีไ้ ด้อย่างต่อเนือ่ ง
ยาวนานและทีน่ า่ นับถือยกย่องเป็นอย่างยิง่ คือ Warren Buffett และ Peter Lynch

เทรดเดอร์ท่ีชาญฉลาด
เทรดเดอร์ที่หลักแหลม สร้างผลตอบแทนด้วยการเดิมพันไปกับแนวโน้ม
ราคาระยะสัน้ เข้าซือ้ หุน้ เมือ่ เห็นว่าแนวโน้มราคาก�ำลังกลับตัวเปลีย่ นทิศทางเป็น
ขาขึน้ และขายท�ำก�ำไรเมือ่ แนวโน้มราคาขาขึน้ เริม่ อ่อนก�ำลังลง เทรดเดอร์บางคน
ยังสามารถท�ำก�ำไรไปกับแนวโน้มราคาขาลงได้ด้วย โดยขายหุ้นหรือเปิดสถานะ
ขาย แล้วลงไปซื้อหุ้นคืนหรือปิดสถานะเมื่อแนวโน้มราคาขาลงเริ่มชะลอตัว ฟัง
ดูเหมือนเป็นหลักการที่เรียบง่าย แต่เอาเข้าจริงแล้ว การน�ำไปปฏิบัตินั้นยากพอ
สมควร
เป็นเรื่องยากกว่าที่เราจะฝึกฝนจนกลายเป็นนักวิเคราะห์ที่ดีได้ และยิ่ง
เป็นเรื่องที่ยากล�ำบากกว่าหลายเท่า กว่าจะกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ดีได้ มือใหม่
ส่วนมากมักจะคิดว่าการท�ำเงินจากตลาดนั้นเป็นเรื่องง่าย เพราะเขามักเชื่อว่า
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เขานัน้ ฉลาดมากกว่าตลาด เขาเชือ่ ในประสิทธิภาพเครือ่ งคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ที่เพียบพร้อม หรือไม่เขาอาจจะประสบความส�ำเร็จมาจากธุรกิจข้างนอกอย่าง
งดงาม เลยมีความมั่นใจที่เต็มเปี่ยม
ในการเทรดนัน้ เราสามารถหาซือ้ สุดยอดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ
จ้างบริษทั วิเคราะห์ขอ้ มูลชัน้ น�ำมาท�ำการวิเคราะห์ตลาด เรือ่ งพวกนีเ้ ป็นเรือ่ งง่าย
แต่ทดี่ งู า่ ย เพราะคุณหลงคิดไปว่ามันง่ายเหมือนธุรกิจทีค่ ณ
ุ เคยผ่านมา การเริม่ ต้น
เทรดด้วยมุมมองเช่นนี้ จะเหมือนกับการหลงนั่งบนเก้าอี้สามขา ที่ขาหักไปแล้ว
สองขา ซึง่ สองขาทีส่ ำ� คัญนีค้ อื “Psychology : จิตวิทยาการลงทุน” และ “Money
Management : การบริหารจัดการเงินที่ดี”
การรู้จักตนเองและมีจิตที่สมดุล มีความส�ำคัญมากเท่ากับการวิเคราะห์
ตลาดที่ถูกต้อง จิตของเราจะส่งผลต่อมุมมองการลงทุนโดยตรง และนี่จะเป็น
ปัจจัยภายในชิน้ หลักทีส่ ง่ ผลให้การเทรดของเราประสบผลส�ำเร็จหรือล้มเหลวก็ได้
การบริหารจัดการเงินทุนที่รอบคอบจะช่วยจ�ำกัดความเสี่ยงของการสูญเสียเงิน
ทุนระหว่างที่ตลาดก�ำลังเกิดการปรับฐาน และจะช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีความ
มั่นคงในระยะยาว แต่โดยรวมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ตลาดอย่างถูกต้อง
จิตวิทยาการลงทุน และการบริหารจัดการเงินทุน ถ้าเราต้องการจะเป็นเทรดเดอร์
ที่ประสบความส�ำเร็จ เราต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้เข้าใจแตกฉานในทุกประเด็น
หลักการส�ำคัญ 2 แนวทางทีม่ กั ถูกใช้ในการเทรดเพือ่ ท�ำก�ำไรในตลาดคือ
“Momentum trading : การเทรดตามแนวโน้มราคา” ซึ่งเป็นการเข้าซื้อทันทีเมื่อ
ตลาดเกิดการพุ่งตัวขึ้นทะลุจุดส�ำคัญสร้างเป็นแนวโน้มราคา และขายท�ำก�ำไร
เมือ่ แนวโน้มราคานัน้ เริม่ ชะลอตัวลง วิธกี ารส�ำคัญ คือ เทรดเดอร์ตอ้ งรับรูถ้ งึ ช่วง
เริ่มต้นของการก่อเกิดแนวโน้มราคาและเข้าเทรดตั้งแต่ช่วงต้นของแนวโน้ม และ
เมื่อราคาพุ่งตัวสูงขึ้น คนอื่นในตลาดจะเพิ่งเริ่มรู้สึกตื่นเต้นไปกับความร้อนแรง
ของแนวโน้มราคาขาขึ้น แต่ในระหว่างนั้นเอง เทรดเดอร์มืออาชีพที่ชาญฉลาด
จะเฝ้าจับตาความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคาอย่างใกล้ชิด และในทันทีเมื่อ
แนวโน้มราคาเริ่มชะลอตัว เทรดเดอร์มืออาชีพเหล่านี้จะขายท�ำก�ำไรทันที โดย
ไม่รอให้แนวโน้มราคาเกิดการกลับตัวเปลี่ยนทิศทาง
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ส่วนอีกวิธนี นั้ คือ “Countertrend strategy : การเทรดสวนแนวโน้มราคา”
จะเป็นการเทรดบนระดับราคาทีต่ ลาดเกิดความไม่สมดุล แพงหรือถูกมากจนเกินไป
เทรดเดอร์มอื อาชีพจะเข้าเทรดบริเวณทีค่ าดว่าเป็นจุดกลับตัวเปลีย่ นทิศทางของ
แนวโน้มราคา เทรดเดอร์สวนแนวโน้มจะเปิดสถานะขายลงมา เมือ่ เห็นว่าแนวโน้ม
ราคาขาขึน้ เริม่ ชะลอตัวและก�ำลังจะเกิดการกลับตัวเปลีย่ นทิศทาง และจะคอยซือ้
หุน้ กลับหรือปิดสถานะขาย เมือ่ แนวโน้มราคาขาลงเริม่ ชะลอตัว เป็นเรือ่ งน่าตลก
ที่บรรดาเทรดเดอร์มือใหม่ชอบการเทรดแบบสวนแนวโน้มนี้เป็นอันมาก เมื่อเห็น
ราคาหุน้ ร่วงลงมาต�ำ่ กว่าทีเ่ ขาเคยเห็น เทรดเดอร์เหล่านีจ้ ะชักชวนพากันเข้าช้อน
ซือ้ หุน้ ด้วยความคิดว่า “ไม่นา่ จะลงไปมากกว่านัน้ แล้วล่ะมัง้ ” แล้วสุดท้ายทุกคน
ต้องรู้สึกกระอักกระอ่วนไปตามๆ กัน เพราะจนแล้วจนเล่า ราคายังคงร่วงด�่ำดิ่ง
ต่อเนือ่ ง และไม่มที ที า่ ว่าจะเกิดการกลับตัวขึน้ มาแต่อย่างใด การเข้าช้อนซือ้ สวน
แนวโน้มราคาโดยที่เทรดเดอร์ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรเลย คล้ายกับการฝืน
ถ่มน�ำ้ ลายสวนขึน้ ไปในลมพายุทรี่ นุ แรง ถ้าน�ำ้ ลายของเราเองจะปลิวย้อนกลับมา
ใส่หน้าตัวเองอย่างรวดเร็ว คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ซึง่ แตกต่างจากเทรดเดอร์
มืออาชีพโดยสิ้นเชิง พวกเขาจะมีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี เพียงแค่ราคา
ร่วงลงมาต�่ำมากเกินไปไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอเพื่อการช้อนซื้อ และเทรดเดอร์
มืออาชีพจะวางแผนการหลบหนีอย่างละเอียด เผือ่ ว่าสถานการณ์ราคาไม่เกิดการ
กลับตัวอย่างทีค่ าดคิด ผมย�ำ้ ตรงนีไ้ ว้เลยว่า ก่อนคิดจะเข้าซือ้ หุน้ ทีร่ าคาก�ำลังร่วง
ลงมา ด้วยวิธีการแบบ “ซื้อสวนแนวโน้ม” เราจะต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีการ
เตรียมแผนการเทรด โดยเฉพาะ “Exit strategy” ให้เรียบร้อย มีการก�ำหนดระดับ
จุดตัดขาดทุนอย่างถูกต้อง รวมทั้งก�ำหนดปริมาณเงินทุนให้เหมาะสมกับแผน
บริหารจัดการเงินทุนของตนเองด้วยทุกครั้ง
เทรดเดอร์ที่ลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากแนวโน้มราคา ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ
ตามหรือสวนแนวโน้มดี มันคือการเทรดท�ำก�ำไรด้วยมุมมองตรงข้ามกับมวลชน
ส่วนใหญ่ในตลาด จ�ำเอาไว้เสมอว่า ก่อนการเทรดทุกครัง้ เราต้องรูเ้ สียก่อนว่า เรา
ก�ำลังจะ “ลงทุนระยะยาว” หรือ “เทรดตามแนวโน้ม” หรือ “เทรดสวนแนวโน้ม” เมือ่
ตัดสินใจและเข้าไปเทรดแล้ว ห้ามเปลีย่ นแผนการเทรดในระหว่างทีก่ ำ� ลังซือ้ ขาย
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หรือถือหุน้ ตัวนัน้ อยู่ ให้ทำ� ตามแผนการเทรดทีว่ างไว้ตงั้ แต่ตน้ อย่างเคร่งครัด เพราะ
ถ้าเทรดเดอร์เปลีย่ นใจสลับแผนการเทรดไปมา หรือเปลีย่ นรายละเอียดระดับราคา
ต่างๆ ในแผนการเทรด จะท�ำให้เกิดช่องโหว่ขนึ้ ในการเทรด และการเทรดของเรา
ครั้งนี้จะเป็นเสมือนการร่วมบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนเพื่อเทรดเดอร์คนอื่นในทันที
เทรดเดอร์มือใหม่ไร้ประสบการณ์มักจะเก่งเรื่อง “การซื้อ” และหมดเวลา
ส่วนใหญ่ไปกับการเฝ้าจอเพือ่ หาจังหวะซือ้ แต่เทรดเดอร์มอื อาชีพนัน้ จะเชีย่ วชาญ
เรือ่ ง “การขาย” และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวางแผนขายหุน้ ทีเ่ ขามีอยูใ่ นพอร์ต
อย่างรอบคอบ นอกจากนั้น เทรดเดอร์มืออาชีพจะใช้พลังความคิดพุ่งไปที่การ
บริหารจัดการเงินทุนและความเสีย่ งเป็นหลัก จะค�ำนวณปริมาณเงินทุนในแต่ละ
เทรดให้เหมาะสมต่อสภาพตลาดในขณะนั้นทุกครั้ง จะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่สามารถเข้า
ซือ้ เพิม่ เติมแบบ Pyramid ได้ เมือ่ ไหร่ถงึ ควรจะเริม่ ทยอยขายท�ำก�ำไร และทีส่ ำ� คัญ
เทรดเดอร์มอื อาชีพจะเอาจริงเอาจังกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการเทรดของเขาเอง
เป็นอย่างมาก

ทฤษฎีตลาดประสิทธิภาพ
เมือ่ ทุกคนได้รบั ทราบข้อมูลสาธารณะทีเ่ กีย่ วข้องกับหุน้ ทีต่ วั เองถืออยู่ เรา
จะตัดสินใจท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หากเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อราคา
หุน้ ด้วย เราจะตัดสินใจขายท�ำก�ำไรไปตามเนือ้ หาของข้อมูลนัน้ และนัน่ ท�ำให้เกิด
เหตุการณ์ทเี่ ราเรียกว่า “Efficient market theory” หรือ ทฤษฎีตลาดประสิทธิภาพ
ผู้ที่สนับสนุนทฤษฎีนี้เชื่อว่า ราคาตลาดล้วนเป็นไปตามข้อมูลสาธารณะโดย
สุจริตและโปร่งใส ทุกคนล้วนซื้อและขายหุ้นไปตามเหตุผลโดยอ้างอิงข้อมูลที่
ตัวเองได้รับรู้ ราคาตลาดล่าสุดจะเป็นตัวสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างในตลาดอย่าง
ครบถ้วนแล้ว และเชื่อว่าไม่มีใครที่สามารถเอาชนะตลาดและท�ำก�ำไรออกมาได้
ตลาดคือเจ้ามือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของระบบ และการเข้าไปเทรดสู้กับตลาดนั้นเป็น
เหมือนการเล่นหมากรุกกับอัจฉริยะที่ปราดเปรื่องมากกว่าเราหลายร้อยเท่า ซึ่ง
เราไม่มวี นั ชนะ เราจึงไม่ตอ้ งไปเสียเวลาและทรัพย์สนิ เงินทองเพือ่ เทรดสูก้ บั ตลาด
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เพียงแค่ลงทุนและถือหุ้นให้เติบโตไปพร้อมกับตลาดก็เพียงพอแล้ว
ทฤษฎีตลาดประสิทธิภาพเชือ่ ว่า นักลงทุนทีท่ ำ� ก�ำไรจากตลาดได้มากนัน้
เป็นเพียงกลุ่มคนที่มีโชคเท่านั้น และถึงพวกเขาจะท�ำก�ำไรได้ในบางโอกาส แต่
ทฤษฎีนี้เชื่อว่า สุดท้ายแล้วพวกเขาจะเสียเงินกลับคืนให้ตลาดอีกครั้งอยู่ดี ผม
ฟังแล้วแปลกใจ เพราะในโลกเรานี้มีนักลงทุนบางคนที่สามารถท�ำก�ำไรจากการ
ลงทุนในตลาดได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเช่นกัน Warren Buffett กล่าวเอาไว้ว่า
พวกที่เชื่อในความมีประสิทธิภาพของตลาด เป็นเหมือนกับคนโลกสวยที่เล่นไพ่
โป๊กเกอร์แล้วไม่อยากจ่ายเงินเวลาที่อยากขอดูไพ่ของคนอื่น
ผมคิดว่าทฤษฎีตลาดประสิทธิภาพนั้นสะท้อนความจริงของตลาดเพียง
แค่ด้านหนึ่ง แต่อีกด้านหนึ่งของตัวทฤษฎีเอง กลับขาดซึ่งความจริงและไร้ซึ่ง
ประโยชน์อันใด จริงอยู่ที่ว่าราคาตลาดเกิดขึ้นและสะท้อนมาจากข้อมูลข่าวสาร
ที่นักลงทุนรับรู้แล้ว แต่สิ่งที่ทฤษฎีนี้อธิบายเอาไว้ว่า ทุกคนล้วนซื้อขายไปตาม
เหตุผลอย่างตรงไปตรงมาโดยสุจริต และเคร่งครัดกับการท�ำก�ำไรให้สงู และจ�ำกัด
ระดับการขาดทุนให้ต�่ำ เรื่องพวกนี้ช่างแตกต่างจากพฤติกรรมการลงทุนของคน
ทั่วไปเป็นอย่างมาก ทฤษฎีตลาดประสิทธิภาพประเมินผลกระทบของอารมณ์
ตามธรรมชาติที่มนุษย์มีต�่ำจนเกินไป ในความเป็นจริงแล้ว คนเราทุกคนลงทุน
ด้วย “ประสิทธิภาพ” ที่ต�่ำกว่าอุดมคติของทฤษฎีนี้อยู่ค่อนข้างมาก
เทรดเดอร์ส่วนมากจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพเฉพาะในช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์ หลายคนจะมีประสิทธิภาพและมีเหตุผลอย่างมากในช่วงเวลาทีต่ ลาดปิด
ท�ำการ พวกเขาจะนัง่ ศึกษากราฟราคาอย่างสงบ สร้างแผนการเทรดโดยละเอียด
ก�ำหนดจุดซือ้ จุดขาย และจุดขายตัดขาดทุนอย่างครบถ้วน แต่เมือ่ ถึงเวลาทีต่ ลาด
เปิดท�ำการในเช้าวันจันทร์ แผนการเทรดที่เพิ่งจะท�ำไว้เมื่อไม่นานมานี้ กลับหล่น
หายลงไปในความมืดใต้โต๊ะเทรด ทุกสิ่งทุกอย่างที่ก�ำหนดไว้ล้วนพังทลาย ไป
พร้อมๆ กับฝ่ามือทีเ่ ปียกชุม่ ไปด้วยเหงือ่ ของความตืน่ เต้นสลับกับความวิตกกังวล
อย่างวุ่นวายใจ
ไม่ว่าจะเป็นการเทรดหรือการลงทุนก็ตาม ทุกครั้งจะผสมผสานไปด้วย
เหตุผลและอารมณ์พร้อมกันเสมอ มนุษย์ทุกคนจะถูกแรงกระตุ้นจากทุกสิ่งที่ได้
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เห็นและสัมผัส จนเผลอท�ำอะไรแย่ๆ ลงไป ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นการกระท�ำอันโง่เขลาซึง่ มัก
ย้อนกลับมาท�ำร้ายตัวเราเองเสมอ แต่เรายังท�ำซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า
นักเล่นหุ้นมักจะคุยโม้โอ้อวดเรื่องหุ้นที่วิ่งท�ำก�ำไรให้เขาอย่างสนุกสนาน
แม้วา่ จะเป็นก�ำไรเพียงน้อยนิด หรือแม้วา่ เขาจะไม่ได้กำ� ไรอะไรเลย แต่เพียงเพราะ
แค่เห็นหุน้ ตัวนัน้ วิง่ ขึน้ มา หรือแค่เคยเห็นสัญญาณซือ้ แต่ไม่ได้ซอื้ เขายังสามารถ
หยิบชือ่ หุน้ ตัวนัน้ มาคุยโม้โอ้อวดด้วยความภาคภูมใิ จได้อกี เช่นกัน ส่วนเทรดเดอร์
ทีพ่ ลาดพลัง้ ขาดทุนจะกลายเป็นคนทีร่ ะมัดระวังเกินความพอดี ทุกครัง้ ทีเ่ ขามีหนุ้
ถือครองอยู่ในมือ เขาจะนอนไม่หลับ กระสับกระส่ายและไม่สบายใจเป็นอย่าง
มาก จะคอยเฝ้าดูจออยูต่ ลอดเวลา เพียงแค่ราคาหุน้ ของเขาแกว่งตัวลงเพียงเล็ก
น้อย เขาจะรีบขายท�ำก�ำไรออกไปอย่างรวดเร็ว ทัง้ ๆ ทีย่ งั ไม่ได้ลงไปถึงระดับราคา
เพื่อการขายตัดขาดทุนที่เขาวางแผนไว้เป็นอย่างดีก่อนหน้านี้ และเมื่อราคาหุ้น
พุ่งทะยานกลับขึ้นมา เขาจะตกใจและรีบเข้าซื้ออย่างหุนหันพลันแล่นด้วยความ
รู้สึกกลัว กลัวที่จะไม่ได้ซื้อหุ้นตัวที่เขาหมายตาไว้ เขาซื้อแม้ว่าจะเป็นราคาที่สูง
เกินกว่าแผนการเข้าซื้อของเขาอยู่ค่อนข้างมาก แม้ว่าซื้อแล้วไม่เป็นไปตามที่คิด
ราคาหุน้ กลับย่อตัวกลับลงมา ทัง้ ๆ ทีต่ อ้ งขายตัดขาดทุน แต่เขากลับเลือกใช้ความ
อดทน นั่งมองดูด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง เฝ้ามองราคาหุ้นตัวนั้นร่วงลงไปเรื่อยๆ และ
หวังเพียงว่า ราคาจะต้องเกิดการรีบาวน์กลับขึ้นมาแน่นอน แต่เพียงไม่นาน จาก
ความมัน่ ใจทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วยความหวัง กลับพลิกมาเป็นความหวัน่ ไหวจับไปถึง
ก้นบึ้งของหัวใจ ราคาหุ้นร่วงลงต่อไปอย่างไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุด ความเจ็บปวด
ที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นจะพุ่งสูงขึ้นจนเกินกว่าที่ใครจะรับได้ ในที่สุดเขาจะตัดใจ
และขายขาดทุนออกมา และน่าแปลก ทุกครั้งจะเป็นจังหวะเวลาที่ราคาเข้าใกล้
จุดทีก่ ำ� ลังจะเกิดการกลับตัวไปเสียทุกครัง้ เหตุการณ์ทผี่ มเล่ามานี้ ผมคิดว่าเป็น
เรื่องเล่าระดับคลาสสิคที่ทุกคนต้องเคยเจอมากับตัวเอง แล้วทั้งเทรดเดอร์และ
นักลงทุนอย่างเราๆ มีเหตุผลตรงไหนกันเล่า พวกเราอาจจะพอมีเหตุผลกันที่จุด
เริ่มต้น แต่ระหว่างทางนี่เอง เรากลับเจอพายุแห่งอารมณ์เข้าท�ำลายเสียยับเยิน
เทรดเดอร์ทอี่ อ่ นไหวต่ออารมณ์ตลาด จะไม่สามารถอยูร่ อดได้อย่างยัง่ ยืน
ในระยะยาว ทุกครัง้ ทีเ่ ราใช้อารมณ์ เราจะหมกมุน่ อยูก่ บั ความตืน่ เต้นสนุกสนาน
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ที่ได้รับจากการเทรด สลับไปกับความวิตกกังวลเมื่อตลาดเริ่มผันผวน จนไม่มี
เวลาเพียงพอทีจ่ ะวางแผนการเทรดทีร่ อบคอบ และเมือ่ ตลาดเข้าสูส่ ถานการณ์ที่
วุ่นวาย คงไม่ต้องพูดถึงเรื่องการท�ำก�ำไร เพียงแค่เอาตัวให้รอดออกมาให้ได้ เป็น
เรื่องยากเย็นแสนเข็ญแล้ว ราคาตลาดสะท้อนทุกปัจจัยของกิจการตามเหตุผล
จริง แต่สะท้อนรวมถึงอารมณ์อันแปรปรวนของทุกคนในตลาดด้วยอีกส่วน และ
ที่ส�ำคัญ นักลงทุนที่มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ในการเทรด ดันมีน้อยกว่าเทรดเดอร์
เจ้าอารมณ์อยู่มากนัก
ในช่วงทีต่ ลาดแกว่งตัวแคบๆ ไม่หวือหวามากนัก ตลาดจะมี “ประสิทธิภาพ”
มากขึ้น นักลงทุนจะมีเวลาใช้ความคิดนานขึ้น และเราจะท�ำก�ำไรจากตลาดที่
ไร้แนวโน้มนี้ได้ยากขึ้น เพราะทุกคนในตลาดต่างระมัดระวังตัวและมีความสุขุม
รอบคอบ แต่เมื่อตลาดเริ่มเข้าสู่ช่วงแนวโน้มราคาขาขึ้น บรรยากาศการลงทุนจะ
เริ่มคึกคัก แล้ว “ประสิทธิภาพ” ของตลาดจะเริ่มลดน้อยลงตามล�ำดับ ทุกคนใน
ตลาดเริ่มตื่นเต้นและใช้อารมณ์ในการเทรดมากขึ้น ซึ่งตรงนี้จะเป็นโอกาสของ
เทรดเดอร์มืออาชีพ เพราะเมื่อคู่ต่อสู้ในตลาดใช้อารมณ์มากขึ้น ช่องโหว่ในการ
เทรดจะเกิดขึ้น เทรดเดอร์มืออาชีพสามารถท�ำก�ำไรได้ง่ายมากขึ้น ดังนั้น ถ้าเรา
อยากเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพที่เก่งและสามารถท�ำก�ำไรได้ต่อเนื่อง เราจะต้อง
พยายามท�ำตัวให้สุขุมรอบคอบอยู่ตลอดเวลาให้ได้
คนเรามีนิสัยที่แปลก เรามักมีอารมณ์คงเส้นคงวาและใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจได้ดี เมื่อเราอยู่เพียงคนเดียว แต่เมื่อใดที่เราเข้าไปอยู่ท่ามกลางหมู่คน
จ�ำนวนมาก เราจะเริ่มมีอารมณ์ตอบสนองไปกับสังคมรอบตัวเรามากขึ้น และ
คล้ายๆ กับการเทรดหุน้ ค่าเงิน หรือฟิวเจอร์ เมือ่ เราเข้าไปเทรดในตลาดทีเ่ ต็มไป
ด้วยมวลชนจากทั่วโลก เหมือนกับเรามีเพื่อนนักลงทุนมากมายอยู่ในจอ ราคา
ที่วิ่งขึ้นลงบนจอจะเริ่มชักจูงเราให้หลงไปกับการเคลื่อนไหวของราคา เราจะตื่น
เต้นด้วยอารมณ์ทพี่ งุ่ พล่านตามราคาทีว่ งิ่ ขึน้ และรูส้ กึ ตกต�ำ่ ติดดินเมือ่ ราคาตลาด
ร่วงกลับลงมา การวิ่งขึ้นลงของราคาสามารถสะกดจิตเราได้ คล้ายๆ กับที่หมองู
เป่าขลุ่ยสะกดจิตงูให้ผลุบๆ โผล่ๆ ออกจากตระกร้าไม้ไผ่ได้ตามใจชอบ ยิ่งราคา
เคลื่อนไหวเร็วมากขึ้นเท่าไหร่ อารมณ์ของพวกเรายิ่งเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้น และ
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เมื่อทุกคนใช้อารมณ์ในการลงทุนมากขึ้น ตลาดจะเริ่มมี “ประสิทธิภาพ” น้อยลง
ตามล�ำดับ และนัน่ จะเป็นช่วงเวลาทองส�ำหรับการท�ำก�ำไรของนักลงทุนมืออาชีพ
ที่มีวินัยและสุขุมรอบคอบ
เทรดเดอร์ทสี่ ามารถท�ำก�ำไรได้อย่างต่อเนือ่ งอยูต่ ลอดเวลามีไม่มากนัก เขา
จะไม่ใช้อารมณ์ในการเทรด มีความสุขมุ รอบคอบ ระมัดระวัง ใจเย็น ซึง่ คุณสมบัติ
เหล่านี้มีความส�ำคัญต่อการเทรดเป็นอย่างมาก ในแนวโน้มตลาดขาขึ้น คนอื่นๆ
ในตลาดมักตื่นเต้นด้วยความโลภ และเข้าซื้อหุ้นไล่ราคาอย่างบ้าคลั่ง และใน
แนวโน้มตลาดขาลง ทุกคนจะตืน่ กลัวเมือ่ เห็นราคาร่วงลงอย่างรวดเร็ว และตกใจ
ขายหุ้นออกไปในทุกราคา แต่เทรดเดอร์มืออาชีพผู้ใจเย็น จะท�ำทุกสิ่งทุกอย่าง
ต่างออกไป เขาจะมีแผนการเทรดที่ชัดเจน มีระเบียบปฏิบัติทุกขั้นตอน และ
มีความเคร่งครัดต่อแผนการที่วางไว้ เขาจะใช้เครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ ตาม
หลักการที่ถูกต้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเทรดทุกครั้ง และที่ส�ำคัญ
เขามีวินัยต่อแผนการเทรดมากกว่าสิ่งอื่นใด ไม่เคยเลยที่จะเทรดด้วยอารมณ์
และความรู้สึก เทรดเดอร์มืออาชีพเหล่านี้จะเป็นกลุ่มนักลงทุนส่วนน้อยในตลาด
ที่คอยดึงเม็ดเงินส่วนใหญ่ออกจากตลาด เป็นกลุ่มคนที่อาศัยช่องว่างที่เกิดขึ้น
ในตลาดประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลตอบแทนมหาศาล และเป็นผู้ชนะกลุ่มเล็กๆ
ในตลาดอันกว้างขวางใหญ่โตนี้

“ราคาตลาด” คืออะไร
ราคาตลาดเกิดขึ้นเมื่อหุ้นเกิดการซื้อขายเปลี่ยนมือกันระหว่างผู้ซื้อและ
ผูข้ าย ไม่วา่ จะด้วยวิธกี ารไหน เมือ่ การซือ้ ขายเปลีย่ นมือเกิดขึน้ จึงเกิดเป็น “ราคา
ตลาด” โดยก่อนการซื้อขายจะเกิดขึ้น ผู้ซื้อย่อมต้องการซื้อหุ้นด้วยราคาถูกที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนตัวผู้ขายเอง ต้องการขายหุ้นให้ได้ราคาสูงที่สุดเช่นกัน
ระหว่างทีท่ กุ ฝ่ายรอให้การซือ้ ขายเกิดขึน้ ทัง้ ผูซ้ อื้ และผูข้ ายจะรูส้ กึ ถึงความกดดัน
ของตลาดอยู่รอบตัวเขา ซึ่งเป็นความกดดันที่เกิดจากนักลงทุนอื่นที่ต่างรอจะซื้อ
และจะขายเช่นกัน
ราคาตลาดจะเกิดขึน้ ทันทีเมือ่ มีผจู้ ะซือ้ บางคนเริม่ รูส้ กึ กลัวว่าเขาจะไม่ได้
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ซือ้ หุน้ ตัวนัน้ เพราะเห็นราคาขยับสูงขึน้ เรือ่ ยๆ จนในทีส่ ดุ เขาจะหมดความอดทน
และรีบเคาะซือ้ ในราคาสูงกว่าทีเ่ ขาตัง้ ใจจะซือ้ ในตอนแรกขึน้ มาอีกเล็กน้อย หรือ
ในอีกกรณีหนึ่ง การซื้อขายอาจจะเกิดขึ้นเมื่อผู้จะขายบางคนเริ่มวิตกกังวลมาก
ขึ้น เมื่อเห็นว่าตลาดเริ่มปรับตัวลง และเขาเริ่มเกรงว่าอาจจะไม่ได้ขายหุ้นตัวนี้
หรือกลัวว่าจะขายได้ราคาต�่ำกว่านี้สุดท้ายเขาจึงเลิกรอคอยความหวังว่าใครจะ
มาเคาะซื้อในราคาที่เขาเสนอขาย และเลือกที่จะลดราคาลงอีกเล็กน้อยเพื่อให้
สามารถขายออกไปได้ในทันที โดยทัว่ ไป คนขายที่ใจร้อนและมีความอดทนน้อย
จะเป็นคนที่คอยขายหุ้นในราคาต�่ำๆ ให้แก่คนซื้อที่ใจเย็น ดังนั้น ในแต่ละครั้งที่
เกิดราคาตลาดขึ้น นั่นเป็นสภาวะที่สะท้อนถึงมูลค่าในชั่วขณะที่คนซื้อและคน
ขายเห็นพ้องต้องกัน
โดยทั่วไป พื้นฐานกิจการของบริษัท ห้างร้านต่างๆ ในตลาด รวมไปถึง
สินค้าโภคภัณฑ์ทุกชนิด ล้วนต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง กว่าที่จะเกิดการเปลี่ยน
แปลงใดๆ แตกต่างกับราคาตลาดเป็นอย่างมาก ราคาตลาดใช้เวลาเพียงแค่ชวั่ ครู่
ชั่วยาม สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว ทุกอย่างแปรผันไปตามอารมณ์
และความรู้สึกของนักลงทุนในแต่ละขณะ ลูกค้าของผมคนหนึ่ง เคยเปรียบเปรย
เอาไว้ว่า ราคาตลาดนั้นเหมือนกับก้อนหินที่ห้อยต่องแต่งอยู่กับมูลค่าที่แท้จริง
ของหุน้ ตัวนัน้ ๆ ห้อยด้วยยางยืดๆ ย้วยๆ เส้นหนึง่ ซึง่ สามารถยืด แกว่ง เหวีย่ ง ขึน้
และลงรอบๆ มูลค่าทีแ่ ท้จริง ในบางช่วงขณะ ราคาตลาดแพงจนเกินไป ในขณะที่
บางครั้งถูกจนเกินควร
คนส่วนใหญ่ในตลาด มักจะเสียเวลาไปกับการนั่งเหวี่ยงเบ็ดออกไปมั่วๆ
ส่งเสียงหนวกหูนา่ ร�ำคาญอยูต่ ลอดเวลา แล้วเสียงดังเอะอะโวยวายนัน่ เอง ท�ำให้
ไม่มปี ลาสักตัวหลงเข้ามาติดเบ็ด โดยปกติแล้ว พฤติกรรมเหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นการ
สร้างความผันผวนเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่ตลาด แต่จะไม่ได้นำ� พาให้ตลาดเกิดทิศทาง
แต่อย่างใด แต่จะมีบางครั้งเช่นกัน เมื่อคนเหล่านี้ตื่นเต้นตกใจกับอะไรสักอย่าง
จนเกินพอดี จะสร้างเป็นคลื่นแห่งความบ้าคลั่งของฝูงชนขึ้นมาในตลาด และ
สร้างแรงกระเพือ่ มท�ำให้ราคาเกิดการพุง่ ตัวอย่างมีทศิ ทางได้ ซึง่ หากเหตุการณ์นี้
เกิดขึน้ จะส่งผลให้กราฟราคาเกิดรูปแบบเฉพาะตัวปรากฏขึน้ กลายเป็นรูปแบบ
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ราคาและสัญญาณเทรดในเครื่องมือทางเทคนิค พฤติกรรมสุดขั้วของฝูงชนนี้
จะทิง้ ร่องรอยบางอย่างเอาไว้บนกราฟราคา โดยเทรดเดอร์มหี น้าทีอ่ อกตามล่าหา
ร่องรอยเหล่านั้นเพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ในการเทรด
ในขณะที่ตลาดไม่มีสัญญาณเทรด หรือมีแต่ไม่ชัดเจน เทรดเดอร์มือใหม่
ทีม่ กั อยากซือ้ ขายบ่อยๆ จะฝืนมองกราฟราคาด้วยจิตใจทีเ่ อนเอียง อยากจะมอง
เห็นสัญญาณเทรดตามทีต่ วั เองต้องการเห็นทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มสี ญ
ั ญาณเทรด จ�ำเอาไว้วา่
สัญญาณเทรดทีม่ คี ณ
ุ ภาพจะชัดเจนจนแทบลอยทะลุออกมาจากกราฟราคา ไม่มี
ทางเลยทีเ่ ราจะไม่เห็น การเทรดทีถ่ กู ต้อง เราต้องหัดทีจ่ ะรอคอยสัญญาณเทรดที่
ชัดเจนเหล่านี้ เพราะเมือ่ สัญญาณเทรดชัดเจน การเทรดจะเป็นเรือ่ งทีง่ า่ ยขึน้ มาก
เทรดเดอร์มอื ใหม่มกั จะมองหาความท้าทายและความสะใจบนกราฟราคา แต่มกั
จะลงเอยด้วยความเสียหายของพอร์ตลงทุน ต่างจากเทรดเดอร์มอื อาชีพทีจ่ ะเฝ้า
รอสัญญาณการเทรดที่เรียบง่าย ชัดเจน แต่ทรงพลัง ให้ผลตอบแทนที่ดี และเขา
จะไม่ลงมือบ่อยครั้งมากนัก
เมือ่ ตลาดปรับตัวมีแนวโน้มเป็นขาขึน้ ราคาตลาดจะพุง่ ตัวขึน้ อย่างรวดเร็ว
และสร้างสัญญาณเทรดที่ดีข้ึนเป็นจ�ำนวนมาก ยิ่งเมื่อคนส่วนใหญ่ในตลาด ถูก
ครอบง�ำด้วยอารมณ์ตนื่ เต้นดีใจ นัน่ จะเป็นช่วงเวลาทีเ่ ทรดเดอร์มอื อาชีพท�ำก�ำไร
ได้เป็นกอบเป็นก�ำมากทีส่ ดุ จนกระทัง่ เมือ่ ตลาดเริม่ ชะลอตัว ราคาตลาดจะแกว่ง
ตัวออกด้านข้างอย่างไร้ทศิ ทาง เทรดเดอร์มอื อาชีพส่วนใหญ่จะท�ำก�ำไรและออก
ไปรอคอยอยู่นอกตลาดอย่างใจเย็น ทิ้งตลาดไว้ให้แก่นักเสี่ยงโชค นักพนัน และ
บรรดาโบรกเกอร์ท้ังหลาย มีครั้งหนึ่งที่ Jesse Livermore เทรดเดอร์เก็งก�ำไรที่
มีชอื่ เสียงคนหนึง่ ได้กล่าวเอาไว้วา่ “There is time to go long, time to go short,
and time to go fishing” กับตลาดนั้น บางครั้งเราต้องซื้อ บางครั้งเราต้องขาย
และในหลายๆ ครั้งเราคงต้องไปพักผ่อนตกปลาหาอะไรฆ่าเวลาท�ำบ้างเช่นกัน
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นักพนันที่ชาญฉลาด
ผมคิดว่าพวกเราส่วนใหญ่ต้องเคยเล่นการพนันขันต่อกันบ้างสักครั้งใน
ชีวิต ส่วนมากคงเล่นไปเพื่อความสนุกสนานเป็นครั้งคราว และคงมีคนบางส่วน
ที่กลายเป็นคนติดการพนันจริงจัง และน่าจะมีคนอีกส่วนที่กลายเป็นนักพนัน
มืออาชีพทีค่ อยหาเลีย้ งปากท้องและสร้างความร�ำ่ รวยได้จากการพนัน แต่ผมอยาก
จะบอกว่า เงินทองและความสุขสนุกสนานทีเ่ ราได้รบั จากการพนันนัน้ ไม่จรี งั ยัง่ ยืน
อะไรเลย เราได้มาแล้วจะเสียไปอย่างรวดเร็ว เหมือนการยืนก�ำน�ำ้ แข็งในมือกลาง
แดดทีร่ อ้ นอบอ้าว สักพักก็ละลายหายไป สุดท้ายได้แค่มอื เปียกๆ เพียงเท่านัน้ เอง
มีนักลงทุนที่มีชื่อเสียงหลายคนชื่นชอบในการพนันขันต่อ หลายคนชอบ
แทงม้า ตัวอย่างเช่น Peter Lynch และ Warren Buffett ชื่นชอบถึงขนาดเคย
ตีพิมพ์แต้มต่อในการแข่งม้าออกมาเป็นวารสาร ผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อ Lou ซึ่งมี
ส่วนร่วมในหนังสือเล่มแรกของผมค่อนข้างมาก เขาชื่นชอบการแข่งม้า ใช้เวลา
หลายปีไปกับการเป็นนักพนันตัวยงในสนามม้า ก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทางเข้ามาสู่
โลกของการลงทุน และในโลกเรานีม้ กี ารพนันยอดนิยมอีกหลายรูปแบบ ทัง้ ไพ่ ทัง้
การ์ด หลายๆ เกมพึ่งเพียงโชคชะตาเท่านั้น แต่เกมไพ่บางอย่าง เช่น Blackjack
ต้องการทักษะระดับสูงในการเล่น เราจึงได้เห็นว่า มีคนเก่งๆ เป็นจ�ำนวนมากเข้าไป
คลุกคลีอยู่ในวงการนั้นพอสมควร
นักพนันมืออาชีพจะเล่นการพนันด้วยวิธีเดียวกันกับการท�ำงาน เขาจะ
หมั่นค�ำนวณตัวเลขอะไรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ และลงมือเล่นเฉพาะเมื่อผล
การค�ำนวณของเขาบ่งชีถ้ งึ โอกาสของชัยชนะ ต่างจากคนทีต่ ดิ การพนัน คนเหล่านี้
จะรู้สึกอยากเล่นตลอดเวลา ไม่สามารถหยุดความรู้สึกนี้ได้ หลังจากแพ้เกมนี้
จะเข้าเล่นเกมต่อไปในทันทีเพื่อแก้มือ ไม่ได้มีระบบหรือแบบแผนใดๆ
บางครั้งเราเล่นการพนันเพื่อความสนุกสนาน นักลงทุนที่ประสบความ
ส�ำเร็จหลายคนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะกลายเป็นนักพนันวันหยุด เพือ่ หาโอกาส
สร้างความบันเทิงผ่อนคลายบ้างในบ่อนคาสิโนแถบลาสเวกัส แต่นกั ลงทุนเหล่านี้
ไม่ได้เล่นพนันตามประสาอย่างคนทั่วไป เขาจะหยิบยกความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการเงินทุนเข้าไปใช้ในบ่อนคาสิโนอย่างชาญฉลาด โดยการก�ำหนดไว้ตั้งแต่
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แรกเลยว่า ในการเล่นพนันรอบนี้เขาจะขาดทุนมากที่สุดได้เท่าไหร่ ซึ่งตัวผมเอง
ใช้วิธีการนี้เช่นเดียวกัน นานๆ ครั้ง ผมกับเพื่อนๆ จะไปเที่ยวพักผ่อนตามบ่อน
คาสิโนด้วยเหมือนกัน และทุกครัง้ ก่อนทีผ่ มจะเดินเข้าบ่อนคาสิโน ผมจะหยิบเงิน
ออกมาจากกระเป๋าสตางค์จำ� นวนหนึง่ แล้วใส่ลงไปในกระเป๋าเสือ้ สูทข้างขวาของ
ผมไว้ โดยตัง้ ใจเอาไว้วา่ เมือ่ เงินหมดจากกระเป๋าเสือ้ ข้างนีเ้ มือ่ ไหร่ ผมจะเลิกเล่น
ในทันที แต่ถา้ หากผมได้เงินก�ำไร ผมจะเก็บใส่กระเป๋าเสือ้ อีกข้างแทนโดยไม่แตะ
ต้องเลย ซึง่ มีอยูห่ ลายครัง้ เหมือนกันครับ ทีก่ ระเป๋าเสือ้ ข้างซ้ายของผมตุงใหญ่กว่า
อีกข้าง ก�ำไรที่ได้จากบ่อนคาสิโนเยอะพอสมควร แต่นั่นไม่ได้มีความหมายอะไร
และผมไม่ได้ไปสนใจนับว่าเป็นเงินสักเท่าไหร่ เพราะผมเพียงต้องการแค่ความ
สนุกสนานเล็กน้อยเท่านั้น
เพื่อนของผมอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ประสบความส�ำเร็จจากการท�ำธุรกิจ
ส่วนตัวอย่างมาก เขามักจะท�ำคล้ายๆ กับที่ผมท�ำ เขามักจะหาเวลาว่างไป
พักผ่อนตามโรงแรมสวยๆ ในลาสเวกัส ทุกครัง้ เขาจะเบิกเงินสดติดตัวไป $5,000
เมื่อไหร่ที่บ่อนคาสิโนสูบเงินจ�ำนวนนี้ไปจากเขาหมดแล้ว เขาจะเลิกเล่นทันที
และใช้เวลาที่เหลือไปกับการว่ายน�้ำเล่นในสระที่หรูหราของโรงแรม ดื่มด�่ำไปกับ
อาหารค�่ำแสนวิเศษ แล้วบินกลับบ้านด้วยความรื่นรมย์ ซึ่งนักพนันที่รู้ข้อจ�ำกัด
ของตัวเอง เล่นบ้างบางครั้งบางคราวเพื่อความสนุกสนาน จะมีวิธีจัดการที่
แตกต่างไปจากนักพนันทีต่ ดิ อย่างงอมแงม เขาจะไม่ผลาญเงินทุกบาททุกสตางค์
ลงไปในบ่อนคาสิโน คนที่ติดการพนันอย่างหัวปักหัวป�ำ ไม่รู้จักการจ�ำกัดระดับ
การขาดทุน มีแต่จะต้องล่มจมทุกรายไป
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คนจ�ำนวนมากเชือ่ ในโชคชะตาฟ้าลิขติ เมือ่ เหตุการณ์สำ� คัญในชีวติ เกิดขึน้ มัก

จะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรรม ทัง้ ๆ ทีเ่ ราทุกคนสามารถเลือกเส้นทางทุกอย่าง
ได้ แต่เรามักปล่อยให้เป็นไปตามดวง แต่กบั การเทรดเราไม่ควรปล่อยปละละเลย
เช่นนั้น เราสามารถเลือกตลาดที่เหมาะสมกับเราได้ ทั้งตลาดหุ้น ฟิวเจอร์ หรือ
ออปชั่น เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับการลงทุนของเราให้มากที่สุด
การเป็นเทรดเดอร์ที่ดีได้นั้น เราจะต้องท�ำทุกสิ่งด้วยเหตุผล ตั้งเป้าหมาย
ผลตอบแทนอย่างเป็นจริง ไม่เทรดไปวันๆ เพียงเพื่อความตื่นเต้นสะใจ
ตลาดที่เราเลือกเข้าไปเทรดนั้น ไม่ว่าจะเป็นตลาดหรือผลิตภัณฑ์ใด
มีเงือ่ นไขส�ำคัญ 2 ข้อทีเ่ ราจะต้องพิจารณาให้มาก คือ “Liquidity : สภาพคล่อง”
และ “Volatility : ความผันผวน” ซึง่ สภาพคล่องจะหมายถึง โวลุม่ การซือ้ ขายโดย
เฉลีย่ ในแต่ละวันทีม่ ากเพียงพอ เมือ่ เปรียบเทียบกับตลาดทีใ่ กล้เคียงกัน ยิง่ ตลาด
ที่เราเข้าไปเทรดมีโวลุ่มการซื้อขายมากเพียงใด การเทรดจะท�ำได้ง่ายมากขึ้น
เท่านั้น ถ้าตลาดที่เราเทรดนั้นมีโวลุ่มการซื้อขายที่เบาบาง ถึงแม้เราจะเข้าเทรด
ถูกจังหวะจะโคน แต่เมือ่ ถึงเวลาทีต่ อ้ งการขาย การขายท�ำก�ำไรอาจจะไม่ใช่เรือ่ ง
ง่ายนัก และอาจจะต้องสูญเสียก�ำไรไปอีกบางส่วนกว่าจะท�ำการขายออกมาได้
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หมด ส่วนความผันผวนของตลาด จะเป็นเครือ่ งบ่งชีถ้ งึ แนวโน้มของโอกาสในการ
ท�ำก�ำไรว่ามีมากน้อยเพียงใด ตลาดที่มีความผันผวนต�่ำ ราคาจะแกว่งตัวอยู่ใน
กรอบแคบๆ อยูต่ ลอดเวลา แม้วา่ จะมีโวลุม่ การซือ้ ขายทีม่ ากเพียงพอ แต่สดุ ท้าย
แล้ว เทรดเดอร์จะไม่สามารถท�ำก�ำไรได้ เนือ่ งจากราคามักไม่คอ่ ยมีการเปลีย่ นแปลง
เท่าไหร่นัก หุ้นหรือตลาดที่มีสภาพคล่องหรือความผันผวนต�่ำ สามารถลงทุน
ในระยะยาวได้ แต่จะไม่เหมาะสมกับการเทรด ระลึกไว้เสมอว่า ไม่ใช่เพียงแค่มี
มุมมองที่ดีแล้วเราจะสามารถเข้าไปเทรดได้ทุกตลาด ทุกหุ้น แต่ต้องเป็นตลาด
ที่มีสภาพคล่องที่ดีและมีความผันผวน หรือเคลื่อนตัวอย่างมีทิศทางด้วย ถึงจะ
เทรดได้

ตลาดหุ้น
หุ้นนั้นเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นเจ้าของธุรกิจหรือบริษัทแห่งใดแห่ง
หนึง่ สมมุตวิ า่ บริษทั หนึง่ มีการออกหุน้ ไว้ทง้ั หมด 100 ล้านหุน้ และเราเข้าไปซือ้ หุน้
ของบริษทั นัน้ ไว้เป็นจ�ำนวน 100 หุน้ นัน่ หมายความว่า เรามีความเป็นเจ้าของอยู่
ประมาณ 0.0001% ในบริษัทนั้น ถึงแม้จะน้อยนิด แต่เราเป็นเจ้าของร่วมกิจการ
อยูส่ ว่ นหนึง่ โดยถูกต้องตามกฎหมาย หากกิจการของบริษทั นัน้ ดีและมีใครสักคน
ต้องการจะซือ้ กิจการทัง้ หมดของบริษทั เขาต้องท�ำการซือ้ หุน้ ทีเ่ รามีสว่ นนัน้ ไปด้วย
ในราคาที่สูงขึ้นมากกว่าตอนที่เราซื้อในครั้งแรก
เมือ่ คนภายนอกรูส้ กึ ดีกบั ภาพรวมของบริษทั ทุกคนพร้อมจะเสนอราคาที่
สูงขึ้นเพื่อขอซื้อหุ้นพวกนั้นไปจากเรา แต่หากทุกคนมีมุมมองในแง่ลบกับกิจการ
ของบริษัท เขาจะพยายามขายหุ้นออกมาด้วยราคาที่ต�่ำลง บริษัทมหาชนส่วน
ใหญ่ทมี่ หี นุ้ อยูใ่ นตลาดมักจะพยายามสร้างภาพลักษณ์ของบริษทั ให้ดดู อี ยูเ่ สมอ
เพราะจะท�ำให้ราคาหุน้ ของบริษทั สูงขึน้ ได้งา่ ย และเมือ่ ราคาหุน้ อยูใ่ นเกณฑ์ดี จะ
ง่ายต่อการเพิ่มทุน ออกหุ้นกู้ หรือการท�ำธุรกรรมใดๆ ของบริษัทไปด้วย อีกทั้งยัง
มีผลโดยตรงต่อเงินตอบแทนของผู้บริหารบริษัทอีกส่วนหนึ่ง
ตามทฤษฎีปัจจัยพื้นฐาน ราคาตลาดในระยะยาวจะถูกขับเคลื่อนด้วย
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ผลประกอบการของบริษัท แต่ในทางปฏิบัติ ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไป John
Maynard Keynes นักเศรษฐศาสตร์และเทรดเดอร์ผู้มีชื่อเสียง เคยกล่าวเอาไว้
ว่า “In the long run we’re all dead” ในระยะยาวแล้ว เราทุกคนเจ๊งกันเกือบ
หมด เพราะในชีวิตจริงนั้น ตลาดเต็มไปด้วยหุ้นเน่าๆ ห่วยๆ เต็มไปหมด เราคง
เคยเห็นหุ้นของบริษัทที่กิจการขาดทุนมาโดยตลอด กลับวิ่งขึ้นเอาๆ อย่างไม่มี
เหตุผล ในบางครัง้ เมือ่ บางบริษทั เข้ามาท�ำธุรกิจทีด่ นู า่ สนใจ หรือเป็นเรือ่ งใหม่ของ
อุตสาหกรรม อย่างเช่น เทคโนโลยีชวี ภาพ หรือแม้แต่กบั ระบบอินเทอร์เน็ต ราคาหุน้
ของบริษทั พวกนีจ้ ะวิง่ ขึน้ สูงอย่างรุนแรง นัน่ เพราะทุกคนจับจ้องด้วยความหวังว่า
บริษทั จะสามารถสร้างก�ำไรได้อย่างมหาศาลในอนาคต ทุกคนตัง้ ความหวังพร้อม
มุมมองอันสวยงามมากกว่าที่จะยึดโยงกับข้อมูลผลประกอบการจริงของบริษัท
ในปัจจุบนั และทีน่ า่ ประหลาดใจ หุน้ เน่าๆ พวกนีท้ กุ ตัวล้วนแต่มวี นั ทีด่ ขี องตัวเอง
ราคาจะวิ่ ง ขึ้ น อย่ า งรุ น แรงต่ อ เนื่ อ งโดยไร้ เ หตุ ผ ล จนกว่ า ความจริ ง ของ
ผลประกอบการจะปรากฏ ราคาถึงจะร่วงกลับลงมาสูโ่ ลกแห่งความเป็นจริง และ
เป็นทีน่ า่ แปลกไปกว่านัน้ บริษทั ทีด่ ำ� เนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและตรงไปตรงมา
กลับมักมีราคาหุ้นแกว่งตัวอย่างแคบๆ ไม่ได้วิ่งหวือหวาสักเท่าใดนัก หรือบาง
ครัง้ ด้วยความไม่หวือหวาไม่นา่ สนใจของมัน ท�ำให้ราคาหุน้ ของบริษทั ดีๆ เหล่านี้
มักจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือ่ งเสียด้วยซ�ำ้ ราคาตลาดจะสะท้อนถึงทุกข่าวสาร
ทุกปัจจัย และทุกมุมมองทีท่ กุ คนมีตอ่ บริษทั นัน้ ๆ เมือ่ ราคาปรับตัวลดลง นัน่ หมายถึง
สถานการณ์ทคี่ นส่วนมากในตลาดพร้อมใจกันขายหุน้ ของบริษทั นัน้ ออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อเราเห็นราคาปรับตัวเป็นแนวโน้มขาลง
กฎข้อส�ำคัญทีเ่ ป็นหัวใจหลักของการเทรด คือ “เราซือ้ หุน้ ทีม่ รี าคาถูกกว่า
พื้นฐานได้ แต่เราต้องไม่ซื้อหุ้นที่ราคามีแนวโน้มเป็นขาลง ไม่ซื้อในขณะที่ราคา
ก�ำลังเคลือ่ นตัวลงโดยเด็ดขาด ถึงแม้วา่ ราคาทีล่ ดลงจะดูเย้ายวนชวนซือ้ มากสัก
เท่าไร เราห้ามซือ้ ! และถึงแม้วา่ เราจะชอบกิจการของบริษทั มากขนาดไหน ท�ำการ
วิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐานมาแล้วอย่างดีเท่าไหร่ เราควรจะใช้การวิเคราะห์ดว้ ยปัจจัย
ทางเทคนิคเข้ามาช่วยจับจังหวะ และซื้อหุ้นเหล่านั้นเมื่อราคาเลิกมีแนวโน้มเป็น
ขาลง หรือมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นแล้วเท่านั้น”
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Warren Buffett กล่าวว่า เมื่อเราซื้อหุ้นไปแล้ว เราจะเหมือนกับได้เพื่อน
ใหม่ชื่อ “Mr. Market” นายตลาดจะเข้าเดินมาในชีวิตเรา เพื่อนใหม่คนนี้เป็นคน
เจ้าอารมณ์ ขี้หงุดหงิด มีบุคลิกที่แปรปรวน นายตลาดจะเป็นคนแปลกๆ ที่มัก
เดินเข้ามาขอซื้อหุ้นที่เรามี ในบางครั้งเขาเดินเข้ามาด้วยท่าทีหลุกหลิกพร้อมกับ
มีหุ้นแปลกๆ มาเสนอขายให้เรา ส่วนใหญ่เราจะรูส้ ึกไม่อยากสุงสิงกับเพือ่ นคนนี้
สักเท่าไหร่นกั เพราะเขาจะดูเหมือนคนสติไม่คอ่ ยดี แต่มใี นบางครัง้ อยูเ่ หมือนกัน
ทีน่ ายตลาดจะกลับเข้ามาหาเราพร้อมกับหน้าตาโศกเศร้าเสียใจอย่างสุดขีด และ
เสนอขายหุน้ ดีๆ ให้เราในราคาทีถ่ กู แสนถูก นัน่ แหละ คือช่วงเวลาครัง้ ส�ำคัญทีเ่ รา
ไม่ควรจะปฏิเสธน�้ำใจของนายตลาด และควรรีบซื้อหุ้นดีๆ พวกนั้นไว้เสีย และ
โอกาสครั้งส�ำคัญจะเกิดขึ้นอีกรอบเมื่อนายตลาดวิ่งเข้ามาด้วยความตื่นเต้นดีใจ
ตะโกนโหวกเหวกโวยวายขอซือ้ หุน้ ทีเ่ รามีในราคาทีส่ งู อย่างไม่นา่ เชือ่ ซึง่ นีจ่ ะเป็น
จังหวะขายท�ำก�ำไรที่งดงามที่สุด
ฟังดูทกุ อย่างเหมือนเป็นเรือ่ งง่าย เพียงแค่คอยซือ้ หุน้ ถูกๆ จากนายตลาด
และคอยขายหุน้ แพงๆ กลับให้นายตลาด แต่สำ� หรับเทรดเดอร์หลายคน กลับเป็น
เรื่องยากที่จะท�ำได้แบบนั้น เพราะนายตลาดจะเป็นเสมือนคนที่มีเชื้อโรคร้ายอยู่
ในตัว และเป็นเชือ้ โรคทีแ่ พร่กระจายไปสูค่ นอืน่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว คนส่วนมากจะ
ติดโรคจากนายตลาด ถูกอารมณ์ของนายตลาดเข้าครอบง�ำและกลายเป็นคนสติ
ไม่ดเี หมือนกับนายตลาด คนส่วนมากเมือ่ เห็นนายตลาดโยนขายหุน้ เพราะก�ำลัง
โศกเศร้าหดหู่ จะรูส้ กึ อยากขายหุน้ ตามออกไปบ้างเช่นกัน และเมือ่ เห็นนายตลาด
ตืน่ เต้นคึกคัก คนส่วนมากจะรูส้ กึ ตืน่ เต้นอยากซือ้ หุน้ ไปกับเขาด้วยเช่นกัน ในการ
เทรดที่ดีนั้น เราต้องคอยรวบรวมสติกลับเข้ามาสู่ตัวเราเองให้มากที่สุด ไม่ปล่อย
ให้หัวสมองและร่างกายถูกอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ของนายตลาดเข้าครอบง�ำ ทุกการ
ตัดสินใจในการเทรด จะต้องตัง้ อยูบ่ นเหตุผลทีถ่ กู ต้องเสมอ เราจะต้องรูว้ า่ เมือ่ ไหร่
ทีร่ าคาตลาดสูงเกินไปหรือต�ำ่ เกินไป เมือ่ ไหร่ควรท�ำอะไร ควรวางแผนซือ้ หรือขาย
ยกตัวอย่างเช่น Buffett มักจะใช้การวิเคราะห์ดว้ ยปัจจัยพืน้ ฐานพร้อมกับพรสวรรค์
ด้านการลงทุนที่เหลือเชื่อในการตัดสินใจทุกครั้ง ส่วนเทรดเดอร์ทั่วๆ ไปอย่างเรา
สามารถเรียนรูแ้ ละใช้การวิเคราะห์ดว้ ยปัจจัยทางเทคนิคเข้ามาช่วยในการเทรดได้
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พรสวรรค์ในด้านการลงทุนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนสามารถ
ครอบครองได้ ด้วยการฝึกฝน ศึกษาทดลอง เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงอย่าง
หนักและต่อเนือ่ ง เมือ่ ประสบความส�ำเร็จและเก็บเกีย่ วประสบการณ์ได้มากเพียง
พอแล้ว พรสวรรค์ทางด้านการลงทุนจะเกิดขึน้ เอง แต่สำ� หรับเทรดเดอร์มอื ใหม่ที่
เพิง่ เบนเข็มเข้ามาสูโ่ ลกการลงทุน ผมขอเตือนว่า อย่าเริม่ ต้นการลงทุนด้วยความ
มั่นใจในพรสวรรค์ อย่าริใช้ความรู้สึกในการเทรด เพราะโดยส่วนมากแล้ว ความ
รู้สึกเหล่านั้นจะเป็นความทะยานอยากของอารมณ์ที่ต้องการท้าทายดวงชะตา
ชีวิตของตัวเองเท่านั้น ซึ่งนั่นมักจะเป็นวงจรที่พาเราเข้าไปสู่โลกของการพนัน
ดังนั้น เทรดเดอร์มือใหม่ควรมุ่งมั่นไปที่การใช้ความรู้ทางวิชาการเข้ามาช่วยใน
การเทรดอย่างเคร่งครัดทุกครั้ง
การเลือกหุ้นที่จะเข้าลงทุนเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก เพราะในโลกนี้มีหุ้น
ในตลาดอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งในประเทศไทย สหรัฐอเมริกาและทั่วโลก โดย
เฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกา มีบริษัทจดทะเบียนอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 10,000 บริษทั นักลงทุนและผูจ้ ดั การกองทุนระดับโลก
อย่าง Peter Lynch เคยเขียนหลักการเลือกหุน้ เพือ่ การลงทุนเอาไว้วา่ เขาจะเลือก
ลงทุนในบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจทีเ่ ข้าใจง่าย ดูเรียบง่าย และบริหารง่าย ง่ายเสียจน
แม้แต่คนงี่เง่าสามารถเข้ามาบริหารบริษัทนั้นได้ ซึ่งสุดท้ายแล้วบริษัทเหล่านี้มัก
จะได้คนงี่เง่าเข้ามานั่งบริหารจริงๆ เสียด้วย บ่อยครั้งที่เราจะเห็นบริษัทที่กิจการ
แทบจะไม่ได้มพี นื้ ฐานอะไรทีแ่ ข็งแกร่งเลย สามารถมีหนุ้ ทีร่ าคาพุง่ สูงลอยละลิว่ ได้
อย่างไม่นา่ เชือ่ แต่สดุ ท้ายเมือ่ ความจริงเริม่ ปรากฏขึน้ ราคาหุน้ มักจะร่วงพังครืน
ลงมาอย่างรุนแรงเช่นกัน และบรรดาหุ้นซิ่งเหล่านี้นี่เองที่เป็นแหล่งก�ำไรชั้นดีของ
เทรดเดอร์มืออาชีพ ผู้ซึ่งท�ำเงินก�ำไรได้ทั้งกับแนวโน้มราคาขาขึ้นและขาลง
ตัวเลือกในตลาดหุน้ นัน้ มีเยอะมาก แม้วา่ เราจะตัง้ ใจคัดสรรเอาเฉพาะหุน้
ที่มีสภาพคล่องและมีทิศทางแนวโน้มที่ชัดเจน ก็ยังมีหุ้นให้เราเลือกเข้าลงทุนอีก
เป็นจ�ำนวนมาก ข้อมูลข่าวสารทัง้ ดีและร้ายทีถ่ กู น�ำเสนอบนหน้าหนังสือพิมพ์ ยัง
กลายเป็นข้อมูลเพือ่ เพิม่ ตัวเลือกในการลงทุนให้เราอยูท่ กุ เมือ่ เชือ่ วัน แล้วเราจะเริม่
เทรดกับหุน้ ตัวไหนดี จะเหมาะสมหรือไม่ทจี่ ะเข้าลงทุนเพียงเพราะได้อา่ นข่าวสาร
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การลงทุนของบริษทั นัน้ ๆ แล้วราคาตลาดตอนนีถ้ กู หรือแพงไป และผูบ้ ริหารบริษทั
นั้นเก่งหรือไม่ ค�ำถามเหล่านี้จะถาโถมเข้ามากดดันตลอดเวลา ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
ส�ำหรับก้าวแรกของการลงทุน เทรดเดอร์มอื ใหม่ยอ่ มเกิดความสับสนลังเล และไม่
สามารถตัดสินใจใดๆ ได้เองเลย สุดท้ายแทนทีจ่ ะสามารถคัดเลือกหุน้ ของบริษทั
ทีส่ ดุ ยอดไม่กบ่ี ริษทั ได้ มือใหม่กลับลงเอยด้วยหุน้ ในพอร์ตหลายสิบ หลายร้อยตัว
บางคนขวนขวายหาซื้อโปรแกรมสแกนหุน้ เพือ่ ติดตามหุน้ เป็นพันๆ ตัวและหว่าน
เงินซื้อหุ้นกระจายไปทั่ว ซึ่งไม่เป็นผลดีอะไรเลยต่อการเทรด
หากเราต้องการกระจายการลงทุนไปในหุน้ หลายๆ บริษทั อย่างถูกต้อง เรา
ควรศึกษาเรียนรูแ้ ละเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึง่ เป็นการลงทุน
ที่เราสามารถเลือกประเทศ ภูมิภาค เลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะลงทุนได้ โดย
ผูจ้ ดั การกองทุนจะเป็นผูน้ ำ� เงินลงทุนของเราไปกระจายการลงทุน กระจายความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสมอีกทอดหนึ่ง
การคัดสรรเลือกหุ้นถือเป็นศาสตร์ที่ซับซ้อนและยากมากในช่วงเริ่มต้น
ของการเรียนรู้ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราเพียงแค่ไปนั่งฟังบรรยายในสัมมนาตามงาน
ต่างๆ หรือเพียงแค่อ่านข่าวหุ้นในหนังสือพิมพ์จะเข้าใจได้ เทรดเดอร์ต้องพัฒนา
องค์ความรู้ทั้งในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเทคนิคไปพร้อมๆ กัน ต้องมี
แผนการเทรดและวินัยที่เคร่งครัด และต้องมีความรู้ในการบริหารจัดการเงินทุน
และความเสี่ยงที่ครบถ้วน ซึ่งผมจะอธิบายเพิ่มเติมใน PART 2
หมายเหตุ ผมมีหนังสือแนะน�ำอยู่เล่มหนึ่งชื่อ “How to Buy Stocks By
Louis Engel” ซึ่งเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาแนะน�ำส�ำหรับผู้เริ่มต้นได้เป็นอย่างดี
น่ าเสี ย ดายแต่ ว่ า ผู ้ เขี ย นได้เสียชีวิต ลงไปแล้วเมื่อ หลายปี ก่ อน แต่ ทุ กวั นนี้
ส�ำนักพิมพ์ยังตีพิมพ์และปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ถ้าสนใจหาซื้ออ่าน
ให้ตรวจสอบด้วยว่า เล่มที่เราซื้อนั้นเป็นเล่มที่ปรับปรุงเนื้อหาครั้งล่าสุด
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ตลาดฟิ วเจอร์
สถานที่อันตรายที่สุดส�ำหรับเทรดเดอร์มือใหม่คือที่นี่ ตลาดฟิวเจอร์ เก้า
ในสิบคนที่เข้าไปลองเทรดในตลาดนี้ มักต้องประสบกับภาวะขาดทุนเสมอ โดย
เฉพาะในช่วงปีแรก ความอันตรายไม่ได้อยู่ที่ตัวตลาดฟิวเจอร์เอง แต่ส่วนใหญ่
จะเป็นเพราะตัวเทรดเดอร์ที่เข้าไปลงทุนมักจะสร้างความเสียหายให้แก่ตัวเอง
แม้ว่าโอกาสในการท�ำก�ำไรจะมีสูงมากในตลาดนี้ แต่ความเสี่ยงต่อการขาดทุน
สูงมากตามไปด้วยเช่นกัน มีเทรดเดอร์นักพนันเป็นจ�ำนวนมากล้มหายตายจาก
ไปในตลาดฟิวเจอร์ จึงเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ แต่ถ้า
หากเทรดเดอร์ศึกษาและลงทุนด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว ตลาดฟิวเจอร์นั้น
จะไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
ในอดีตเราเรียกตลาดนี้ว่า “Commodity” หรือ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ซึ่งถือเป็นตลาดซื้อขายขนาดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจโลก สินค้าไหนที่จับต้อง
ได้ มีตัวตน เราจะเรียกว่า สินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ทองค�ำ น�้ำตาล ข้าว
สาลี หรือน�้ำดิบ แต่ในระยะหลังมานี้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายอย่างเริ่มเทรด
กันด้วยรูปแบบคล้ายกับสินค้าโภคภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นค่าเงิน พันธบัตร หรือดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ ท�ำให้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์พัฒนามาสู่ตลาดฟิวเจอร์เหมือน
อย่างทุกวันนี้ และในปัจจุบันเรามีทั้งสินค้าโภคภัณฑ์แบบดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์
ทางการเงินสมัยใหม่ให้เทรดกันในตลาดฟิวเจอร์
“ฟิวเจอร์” คือ สัญญาซื้อขายเพื่อส่งมอบสินค้าใดๆ ในปริมาณและวัน
เวลาทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ ซึง่ สัญญานีจ้ ะผูกพันทัง้ ผูข้ ายและผูซ้ อื้ ซึง่ ต่างจากการเทรด
ในตลาดออปชั่น ที่ไม่ว่าเราจะเทรดทางฝั่ง call หรือ put เรามีสิทธิ์ส่งมอบสินค้า
หรือไม่กไ็ ด้ เราจะทิง้ สัญญาของเราเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ แต่กลไกในตลาดฟิวเจอร์จะไม่เป็น
อย่างนัน้ เมือ่ ราคาตลาดวิง่ ไปในทิศทางทีเ่ ราไม่คาดคิด เราจะต้องท�ำการเพิม่ เงิน
หลักประกันเข้าไปในบัญชีของเรา หรือยอมขายขาดทุนออกมา ตลาดฟิวเจอร์จะ
มีกฎเกณฑ์ค่อนข้างเยอะกว่าตลาดออปชั่น แต่ราคาตลาดมีความได้เปรียบกว่า
มาก
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การลงทุนในหุ้นท�ำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท แต่การลงทุนในตลาด
ฟิวเจอร์ ไม่ได้ท�ำให้เราเกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด เราเพียงแค่ลงทุนไปกับ
สัญญาที่ผูกพันระหว่างคนซื้อและคนขาย ซึ่งอาจจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์อะไร
ก็ได้ อย่างเช่น ข้าวสาลี หรือพันธบัตร เป็นต้น คนที่เปิดขายสัญญาฟิวเจอร์
คาดหวังทีจ่ ะได้สง่ มอบสินค้าตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ ในกรณีทเี่ ราซือ้ หุน้ เราจ่ายเงิน
ค่าหุน้ ให้กบั คนขายหุน้ โดยตรง แต่กบั ตลาดฟิวเจอร์ เงินทีเ่ ราซือ้ สัญญาฟิวเจอร์จะ
เข้าไปที่โบรกเกอร์ซึ่งเป็นคนดูแลสัญญา และจะถูกใช้เป็นเงินหลักประกันเพื่อให้
เกิดการส่งมอบสินค้าตามทีเ่ ราได้ทำ� สัญญาตกลงเอาไว้ ในอดีตเราเรียกเงินส่วนนี้
ว่า “Honest money” แต่ในปัจจุบันเราเรียกว่า “Margin money” หรือ เงินหลัก
ประกัน ในขณะทีเ่ ราใช้วงเงินมาร์จนิ้ ในการซือ้ หุน้ เราจะต้องเสียดอกเบีย้ กูย้ มื ให้
แก่โบรกเกอร์ แต่ในทางกลับกันส�ำหรับตลาดฟิวเจอร์ เราจะได้รบั ดอกเบีย้ จากการ
วางเงินมาร์จิ้น หรือเงินหลักประกันจากโบรกเกอร์
ทุกสัญญาฟิวเจอร์จะมีการก�ำหนดวันครบอายุสัญญาแตกต่างกันไป ซึ่ง
สัญญาที่มีวันหมดอายุต่างกัน จะมีราคาซื้อขายไม่เท่ากัน เทรดเดอร์มืออาชีพ
สามารถค�ำนวณความแตกต่างของราคาซื้อขายในสัญญาต่างอายุกัน เพื่อหา
บริเวณที่ตลาดจะเกิดการกลับตัวได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดฟิวเจอร์จะไม่รอ
ปิดสัญญาในวันหมดอายุและท�ำการส่งมอบสินค้าจริงตามที่ได้ตกลงกันไว้ แต่
ส่วนมากจะท�ำการปิดสัญญาก่อนล่วงหน้าเพือ่ รับรูผ้ ลก�ำไรหรือขาดทุนเป็นตัวเงิน
ดังนัน้ ยิง่ เข้าใกล้วนั หมดอายุของสัญญามากขึน้ เท่าไหร่ แรงซือ้ ขายของนักลงทุน
จะมากขึน้ วันหมดอายุของสัญญาจะเข้ามาเป็นเงือ่ นไขหลักทีจ่ ะบีบให้เทรดเดอร์
ต้องท�ำอะไรสักอย่างก่อนทีส่ ญ
ั ญาจะหมดอายุลง และด้วยการมีวนั หมดอายุสญ
ั ญา
จะท�ำให้เราไม่สามารถถือสัญญาไปเรื่อยๆ ได้ ซึ่งตรงนี้แตกต่างกับการลงทุน
ในหุ้น ที่แม้ว่าเราจะขาดทุน เราสามารถปลอบใจตัวเองและทนถือไปเรื่อยๆ ได้
แต่กับฟิวเจอร์ เมื่อสัญญาหมดอายุ เราจะต้องรับรู้ก�ำไรหรือขาดทุนในทันที
เราลองมาเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์และการลงทุน
ซื้อขายสินค้าจริงกันครับ สมมุติว่าขณะนี้คือเดือนกุมภาพันธ์และเราต้องการ
ลงทุนในทองค�ำ ราคาทองค�ำในตลาดโลกขณะนี้มีราคา $400 ต่อออนซ์ทองค�ำ
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หลังจากที่ได้วิเคราะห์ตลาดแล้ว สมมุติว่าราคาทองค�ำมีแนวโน้มจะขยับขึ้นไปที่
ระดับราคา $420 ภายในสัปดาห์หน้า เราจึงลงทุนซือ้ ทองค�ำหนัก 100 ออนซ์ทองค�ำ
ด้วยเงินสดเองจากร้านขายทองค�ำ ใช้เงินทั้งหมด $40,000 ถ้าสิ่งที่เราวิเคราะห์
มานั้นถูกต้องและราคาตลาดเคลื่อนไปตามที่เราคาดคิด สัปดาห์หน้าเมื่อราคา
ทองค�ำวิ่งขึ้นมาอยู่ที่ $420 ต่อออนซ์ทองค�ำ เราจะได้ก�ำไรทั้งหมด $2,000 หรือ
คิดเป็นประมาณ 5% นี่คือการเทรดในกรณีที่ซื้อขายสินค้าจริงในตลาด แต่หาก
เราใช้ประโยชน์จากตลาดฟิวเจอร์ การซือ้ ขายของเราจะออกมาในอีกรูปแบบหนึง่
สมมติวา่ ตอนนีค้ อื เดือนกุมภาพันธ์ ดังนัน้ เราจึงต้องหาซือ้ สัญญาฟิวเจอร์
ทองค�ำทีห่ มดอายุในล�ำดับถัดไป ซึง่ ก็คอื สัญญาทีห่ มดอายุในเดือนเมษายน เมือ่
เข้าไปดูรายละเอียดแล้วพบว่า สัญญาจ�ำนวน 1 สัญญามีปริมาณส่งมอบเท่ากับ
ทองค�ำหนัก 100 ออนซ์ทองค�ำเช่นกัน และสัญญาทั้งหมดมีมูลค่าสินค้าเท่ากับ
$40,000 เท่ากัน เราลงทุนซื้อเพียง 1 สัญญาจะมีค่าเท่ากับการลงทุนซื้อทองค�ำ
หนัก 100 ออนซ์ทองค�ำ แต่กบั สัญญาฟิวเจอร์แล้ว โบรกเกอร์ตอ้ งการให้เราท�ำการ
วางหลักประกันในการเทรดทองค�ำจ�ำนวนนี้เพียง $1,000 ต่อสัญญาเท่านั้น ดัง
นั้นแล้วในตลาดฟิวเจอร์ เราสามารถเทรดทองค�ำมูลค่า $40,000 ด้วยเงินหลัก
ประกันเพียง $1,000 ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเสมือนเงินมัดจ�ำในธุรกรรมครัง้ นีข้ องเรา ถ้า
สิง่ ทีเ่ ราวิเคราะห์นนั้ ถูกต้อง และราคาทองค�ำขยับขึน้ ไปที่ $420 ต่อออนซ์ทองค�ำ
จริง เราสามารถท�ำก�ำไรได้ $2,000 ซึ่งเป็นเงินก�ำไรในจ�ำนวนเท่ากันกับการควัก
เงิน $40,000 เพื่อมาลงทุนซื้อทองค�ำแท่งจริงๆ จากร้านขายทองค�ำในกรณีแรก
และเมือ่ มาลองดูเรือ่ งอัตราผลตอบแทน จะเห็นว่าเมือ่ เราใช้เงิน $40,000 ในการ
เข้าลงทุนในทองค�ำจริงๆ อัตราผลตอบแทนจะอยูท่ ปี่ ระมาณ 5% แต่หากเป็นการ
ลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ที่ใช้เงินวางหลักประกันเพียง $1,000 ผลตอบแทนที่เรา
จะได้รับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถึง 200% การลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์จึงมีแนวโน้มที่
เราจะได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีกว่า
เมือ่ คนทัว่ ไปเริม่ เห็นภาพการลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ตามทีผ่ มได้อธิบาย
แล้ว เกือบทุกคนจะเริ่มถูกความโลภแล่นเข้าถาโถมจิตใจ กลายเป็นนักลงทุนฝัน
ใหญ่ที่คาดหวังผลตอบแทนสูงลิบ เทรดเดอร์มือใหม่ที่มีเงินทุน $40,000 จะรีบ
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โทรหาโบรกเกอร์และใช้เงินทั้งหมดที่มีสั่งซื้อสัญญาฟิวเจอร์ทองค�ำจ�ำนวน 40
สัญญาโดยทันที และฝันไปไกลทันทีวา่ ถ้าการวิเคราะห์นนั้ ถูกต้อง เขาจะท�ำก�ำไร
ได้ถึง $2,000 ต่อสัญญา และจะได้ก�ำไรรวมถึง $80,000 ในทันที เขาจะรู้สึกว่า
เขาสามารถหาเงินก�ำไรจากตลาดได้เป็นจ�ำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น และถ้า
เขาลงทุนได้แบบนี้ อีกไม่นานนักเขาจะกลายเป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอน นีเ่ ป็น
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับนักลงทุนหน้าใหม่อยูเ่ ป็นประจ�ำ และจะน�ำเขาเข้าสูห่ นทางแห่งการ
พนันอย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งสุดท้ายเขามักจะลงเอยด้วยการขาดทุนที่เจ็บปวด
ราคาตลาดไม่เคยวิง่ เป็นเส้นตรง แต่จะผันผวน แกว่งตัว สร้างเป็นสัญญาณ
ลวงอยู ่ ต ลอดเวลา กราฟราคาจะเต็ม ไปด้วยสัญญาณรบกวน การกลั บตั ว
ที่ไม่จริงแท้แน่นอน และที่ส�ำคัญ ราคามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการแกว่ง
ตัวอย่างไร้ทศิ ทาง สมมุตวิ า่ ราคาทองค�ำวิง่ จาก $400 และ $420 ต่อออนซ์ทองค�ำ
จริง แต่ในระหว่างทางทีร่ าคาเคลือ่ นตัวไป ราคาอาจจะเกิดการย่อตัวปรับฐานร่วม
ด้วยได้ ก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปถึง $420 อาจจะร่วงกลับลงมาที่ $390 ต่อออนซ์
ทองค�ำก่อนได้ การปรับฐานเล็กน้อยเพียงแค่ $10 จากต้นทุนของเรา อาจเป็นแค่
การขาดทุนทางบัญชีเพียง $1,000 ส�ำหรับนักลงทุนทีใ่ ช้เงิน $40,000 ซือ้ ทองค�ำ
จริง ซึ่งไม่ได้มากมายนัก แต่กับนักลงทุนที่ใช้เงิน $1,000 เพื่อซื้อสัญญาฟิวเจอร์
นัน่ หมายถึงการขาดทุนทัง้ หมด $1,000 ทีเ่ ขาได้ลงทุนไป และทีส่ ำ� คัญในระหว่างที่
เขาก�ำลังโศกเศร้าเสียใจ โบรกเกอร์จะโทรหาเขาเพือ่ เร่งให้เขารีบหาเงินมาวางเป็น
หลักประกันเพิม่ เติมอีก ถ้าเกิดว่าเขาหลงทุม่ ลงทุนเสียจนหมดตัวตัง้ แต่ตน้ ไปแล้ว
และขณะนีไ้ ม่สามารถหาเงินจากทีอ่ นื่ มาวางเป็นหลักประกันเพิม่ ได้ โบรกเกอร์จะ
ท�ำการขายสัญญาของเขาเพื่อรับรู้ขาดทุนในทันที
เทรดเดอร์นักพนันจะหวังเงินก�ำไรก้อนโตจากการเทรดในครั้งเดียว เขา
จะทุ่มเงินทั้งหมดเท่าที่จะหาได้ไปกับการเทรดที่เขาคิดว่าใช่ ทั้งๆ ที่เป็นการเสี่ยง
ยืนบนปลายดาบ หากเราผิดพลาดเพียงนิด ทุกอย่างจบลงในทันที ถึงแม้ว่าใน
บางครั้งเขาอาจจะท�ำการวิเคราะห์ได้ถูกต้อง และสุดท้ายราคาตลาดอาจจะ
เคลื่อนไปถึงราคาเป้าหมายที่เขาได้วางไว้จริง แต่หากเขาบริหารจัดการเงินทุน
ได้ไม่ดี และลงทุนเกินความเสี่ยงที่พอร์ตของเขาจะรับมือได้ เหลือเงินทุนส�ำรอง
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น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เขาจะอาจตกอยู่ในภาวะล้มละลายก่อนที่ราคาตลาดจะ
วิ่งไปถึงเป้าหมายเสียด้วยซ�้ำ ซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงเพราะการบริหารจัดการ
เงินทุนที่ล้มเหลวของเขาเอง
ตลาดฟิ ว เจอร์ เ ป็ น ตลาดที่ มี เ สน่ ห ์ ต ่ อ การลงทุ น มากที่ สุ ด ตลาดหนึ่ ง
โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการเงินทุนและความเสี่ยง
เพราะเป็นตลาดที่ให้อัตราผลตอบแทนสูง แต่หัวใจส�ำคัญคือ เทรดเดอร์ต้องมี
วินัยที่เคร่งครัดและจิตใจที่แข็งแกร่งเยือกเย็นดุจภูเขาน�้ำแข็ง ส�ำหรับมือใหม่ที่
เพิ่งเข้ามาเริ่มต้นเรียนรู้การเทรด ควรเริ่มต้นในตลาดที่ไม่ผันผวนมากนักอย่าง
เช่นตลาดหุ้นให้เชี่ยวชาญเสียก่อน เมื่อมั่นใจว่ามีความรู้ ประสบการณ์การเทรด
และความเชี่ยวชาญที่มากพอ ค่อยขยับเข้ามาดูตลาดฟิวเจอร์ ผมจะมีเนื้อหา
ที่อธิบายเกี่ยวกับตลาดฟิวเจอร์เพิ่มเติมใน PART 2 ซึ่งเหมาะส�ำหรับผู้ที่ก�ำลัง
เริ่มต้นเทรดในตลาดฟิวเจอร์

แหล่งข้อมู ลเพิม่ เติม
หนังสือเรื่อง “Winning in the Future Markets” ซึ่งเขียนโดย George
Angell เป็นหนังสือเพือ่ ผูเ้ ริม่ ต้นศึกษาการเทรดในตลาดฟิวเจอร์ทผี่ มชืน่ ชอบมาก
หนังสือเล่มนีเ้ ป็นหนังสือทีด่ ที สี่ ดุ เท่าทีเ่ ขาเคยเขียนมา และมีอกี เล่มหนึง่ ชือ่ “The
Future Game” เขียนโดย Teweles และ Jones ซึง่ เป็นเสมือนหนังสือสารานุกรม
ชั้นดีเกี่ยวกับตลาดฟิวเจอร์ และยังมีหนังสือของ Thomas A. Hieronymus ใน
ชื่อเรื่อง “Economics of Future Trading” เป็นหนังสือเกี่ยวกับตลาดฟิวเจอร์
ที่โด่งดังมาก น่าเสียดายที่ไม่มีการปรับปรุงตีพิมพ์เพิ่มเสียแล้ว ซึ่งเราคงต้องหา
ซื้อเป็นหนังสือมือสองแทน
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ตลาดออปชัน่
ออปชั่นเป็นเหมือนการเลือกเสี่ยงทายในหุ้น ดัชนี หรือฟิวเจอร์ตัวใด
ตัวหนึ่งเป็นการเฉพาะ พร้อมกับท�ำนายว่าราคาตลาดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะขึ้น
ไปถึงหรือทะลุเกินกว่าระดับราคาใดราคาหนึ่งตามที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ และจะขึ้น
ไปถึงระดับราคานัน้ ด้วยระยะเวลาหนึง่ เวลาใดตามก�ำหนดด้วยหรือไม่ อ่านตรงนี้
ให้ดๆี นะครับ มี 3 เงือ่ นไขเฉพาะตัวทีเ่ กิดขึน้ คือ เราต้องเลือกหุน้ หรือผลิตภัณฑ์
ให้ถกู ตัว เลือกระดับราคาให้ถกู ต้อง และค�ำนวณเรือ่ งระยะเวลาให้ถกู ด้วย ถ้าข้อ
หนึ่งข้อใดผิดไปจากที่ได้วิเคราะห์ไว้ แปลว่าเราจะขาดทุนในทันที
การซื้อออปชั่นคล้ายกับการพยายามกระโดดลอดห่วงจ�ำนวน 3 ห่วงให้
ได้ในคราวเดียวกัน เราต้องเลือกหุน้ หรือฟิวเจอร์ทอี่ า้ งอิงถูกตัว ราคาวิง่ ไปถูกทาง
และเวลาได้กันกับที่วิเคราะห์ไว้พอดี จึงเป็นเรื่องยากที่จะวิเคราะห์ทั้ง 3 เงื่อนไข
ได้อย่างถูกต้องในคราวเดียวกันทุกครั้งไป ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้การเทรดออปชั่น
เป็นเกมที่อันตราย
นอกจากนัน้ แล้ว ในออปชั่นยังมีเรือ่ ง “Leverage” หรือ อัตราทด ทีท่ ำ� ให้
เราสามารถเทรดสินค้าที่มีราคาสูงได้ด้วยเงินจ�ำนวนไม่มาก โบรกเกอร์ส่วนใหญ่
มักโฆษณาว่า การเทรดออปชัน่ นัน้ ใช้เงินลงทุนน้อย แต่มโี อกาสได้กำ� ไรมาก และ
มีความเสี่ยงน้อยเท่ากับเงินที่เราลงทุนไปเพียงเท่านั้น หากราคาตลาดวิ่งไปตรง
ข้ามกับทิศทางที่เราคาดไว้ เราเพียงขายออปชั่นออกไปและไม่ได้ขาดทุนอะไร
มากมาย ดังนัน้ ตลาดออปชัน่ จึงกลายเป็นทีส่ นใจของนักลงทุนรายย่อยทีเ่ งินทุน
ไม่เพียงพอที่จะซื้อหุ้นใหญ่ที่มีราคาสูง
บริษทั หนังสือของผมทีช่ อื่ Financial Trading, Inc. นัน้ ได้ตพี มิ พ์หนังสือ
เกี่ยวกับความรู้ในการลงทุนจ�ำหน่ายมาเป็นเวลาหลายปี ลูกค้าจะเข้ามาสั่งซื้อ
หนังสือการลงทุนในตลาดหุน้ และตลาดฟิวเจอร์เสียส่วนใหญ่ มีลกู ค้าประจ�ำหลาย
คนแวะเวียนกลับมาซือ้ หนังสือเกีย่ วกับทัง้ 2 ตลาดนีเ้ ป็นประจ�ำ แต่เป็นทีน่ า่ แปลก
ว่า หากเป็นลูกค้าทีห่ าซือ้ หนังสือเกีย่ วกับการลงทุนในตลาดออปชัน่ ไปอ่านตัง้ แต่
ครัง้ แรก ส่วนมากแล้วลูกค้าเหล่านีจ้ ะหายตัวไปไม่กลับเข้ามาซือ้ เล่มต่อไปอีกเลย
ผมได้แต่คาดเดาว่า ไม่เขาได้ก�ำไรมหาศาลจนไม่ต้องมาหาหนังสืออ่านเพิ่มแล้ว
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ก็คงต้องขาดทุนอย่างหนักจากออปชั่นเป็นแน่
เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนชอบซื้อออปชั่นฝั่ง call เพราะเขาไม่มีเงินพอ
เพื่อซื้อหุ้นตัวนั้นๆ หรือบางครั้งขาดทุนอย่างหนักมาจากตลาดฟิวเจอร์ เลยหลบ
เข้ามาเล่นในตลาดออปชั่นเพื่อแก้มือ ผู้แพ้ในตลาดหลายคนไม่ยอมรับว่าตัวเขา
เองยังไม่มีความรู้และความสามารถมากเพียงพอต่อการเทรดให้ประสบความ
ส�ำเร็จ และไม่กลับมาทบทวนข้อผิดพลาดเพื่อท�ำการปรับปรุงตัวเอง แต่มักจะใช้
วิธเี ปลีย่ นไปเทรดในตลาดอืน่ แทน ด้วยเพราะคิดว่าออปชัน่ ใช้เงินทุนน้อยกว่าและ
น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดทุนของเขาได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดมหันต์
นักลงทุนและเทรดเดอร์มืออาชีพจะใช้ตลาดออปชั่นเพื่อการลดความ
เสี่ยงและปกป้องผลก�ำไรของพอร์ตการลงทุน และจะใช้ออปชั่นในบางโอกาสที่
เหมาะสมเท่านั้น ซึ่งผมจะอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนี้ภายหลัง ผมขอย�้ำว่า ตลาด
ออปชั่นไม่ใช่ทางเลือกของการลงทุน ด้วยเหตุเพียงเพราะว่าเรามีเงินลงทุน
ไม่เพียงพอที่จะไปลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดฟิวเจอร์
บุคคลทั่วไปที่ไม่ประสีประสาต่อออปชั่นจะตกเป็นเหยื่ออันโอชะของ
เทรดเดอร์มืออาชีพในทันที ตลาดออปชั่นจะมีส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและ
เสนอขายที่ล�ำบากต่อการเทรด ในบางครั้งที่ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 75 เซนต์ แต่
ราคาเสนอขายกลับอยูท่ ี่ $1 ส่วนต่างระหว่างราคาทัง้ 2 ด้านแตกต่างกันถึง 25%
ค�ำโฆษณาชวนเชื่อของบรรดาโบรกเกอร์ที่คอยเป่าหูว่ามีความเสี่ยงน้อย เพราะ
เราจะขาดทุ น เต็ ม ที่ แ ค่ เ พี ย งเท่ า กั บ เงิ น ที่ เ ราลงทุ น แต่ ถ ้ า คิ ด ให้ ดี อั น ที่ จ ริ ง
นัน่ หมายความว่า เรามีความเสีย่ งทีจ่ ะขาดทุน 100% ของเงินทีไ่ ด้ลงทุนไป ซึง่ ผม
คิดว่าความเสี่ยงระดับนี้นั้นไม่ได้น้อยอะไรเลย
ผมเคยมี ลู ก ค้ า อยู ่ ค นหนึ่ ง เธอเป็ น “Market Maker” หรื อ ผู ้ ดู แ ล
สภาพคล่องอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ American Stock Exchange เธอเข้ามาสมัคร
เพื่ออบรมในหลักสูตรการลงทุนที่ผมจัดขึ้น เธอลาออกจากงานที่ทำ� อยู่เพราะว่า
ก�ำลังตั้งครรภ์ และวางแผนเอาไว้ว่าจะเริ่มต้นเทรดด้วยตัวเองจากที่บ้านแทน
เธอให้นยิ ามตลาดออปชัน่ เอาไว้วา่ “คือธุรกิจซือ้ ขายความหวัง ทุกวันจะมีคนเข้า
มาซื้อความหวังบ้าง ขายความหวังบ้าง แต่ส�ำหรับมืออาชีพอย่างตัวเธอเองแล้ว
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เธอจะเป็นผู้ขายความหวังเท่านั้น ในทุกเช้าเธอจะลงมาที่ตลาดออปชั่น และดู
ว่าผูค้ นต้องการความหวังในเรือ่ งอะไร สินค้าไหน เมือ่ เธอจับความรูส้ กึ ได้ เธอจะ
ตั้งราคาให้ความหวังนั้น และเสนอขายให้แก่ผู้คนในตลาดทันที”
เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่จะเป็นเจ้ามือผู้เสนอขายออปชั่นเป็นหลัก
น้อยครัง้ ทีพ่ วกเขาจะเป็นผูซ้ อื้ การเสนอขายออปชัน่ นัน้ เป็นธุรกิจทีต่ อ้ งใช้เงินลงทุน
สูง ต้องใช้วงเงินลงทุนอย่างน้อยจ�ำนวนหลายแสนดอลลาร์ ผู้เสนอขายออปชั่น
มืออาชีพหลายแห่ง ใช้วงเงินลงทุนสูงในระดับหลายล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นธุรกิจ
ที่มีความเสี่ยงสูงมากเช่นกัน ผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นผู้จัดการกองทุน
ระดับแนวหน้าของประเทศ แต่สุดท้ายในเช้าวันหนึ่ง เขากลับกลายเป็นข่าวพาด
หัวบนหนังสือ The Wall Street Journal เพราะเขาเข้าไปเป็นผูเ้ สนอขายออปชั่น
ประเภท put ในตลาดและพลาดท่าเสียที สูญเสียเงินก�ำไรที่เขาเก็บหอมรอมริบ
มาตลอดเวลา 20 ปีภายในระยะเวลาเพียงวันเดียว
ในตลาดออปชัน่ มีผเู้ สนอขายออปชัน่ อยู่ 2 ประเภท แบบแรกคือ “Covered
writer” จะเป็นผู้เสนอขายที่ถือครองทรัพย์สินอ้างอิงอยู่จริง และอีกประเภทคือ
“Naked writer” ซึ่งเป็นผู้เสนอขายที่ไม่มีการครอบครองทรัพย์สินที่อ้างอิงไว้จริง
โดยส่วนมากผูเ้ สนอขายแบบ Covered writer จะเข้าซือ้ หุน้ ทีต่ อ้ งการ และท�ำการ
เสนอขายออปชั่นในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนผู้เสนอขายแบบ Naked writer จะ
สามารถเสนอขายออปชัน่ ทัง้ ฝัง่ call และ put โดยทีไ่ ม่มสี นิ ค้าอ้างอิงอยูจ่ ริง แต่จะ
ใช้เงินจริงในพอร์ตเพือ่ รับประกันมูลค่าเท่ากับสินค้าทีต่ อ้ งการอ้างอิงแทน การเสนอ
ขายออปชัน่ แบบ Naked writer นัน้ เป็นเหมือนการท�ำธุรกิจแบบจับเสือมือเปล่า
อาจจะได้กำ� ไรสูง แต่หากเกิดความผิดพลาดขึน้ มาแล้ว อาจจะสูญเสียเงินลงทุน
เป็นจ�ำนวนมหาศาลได้เช่นกัน ดังนั้น การเสนอขายออปชั่นทุกรูปแบบเหมาะสม
กับนักลงทุนมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเท่านั้น
ในโลกของการลงทุน ตลาดเป็นเหมือนเครือ่ งสูบเงินขนาดใหญ่ ทีค่ อยสูบ
เงินออกจากกระเป๋าของนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ไม่เชี่ยวชาญ เข้าไปสู่กระเป๋าของ
นักลงทุนมืออาชีพอีกส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อย และในตลาดจะมีช่างเครื่องที่คอย
ท�ำหน้าที่บ�ำรุงรักษาเครื่องสูบเงินขนาดใหญ่นี้ให้ท�ำงานต่อเนื่องตลอดเวลา
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ซึง่ คนเหล่านีค้ อื บรรดาโบรกเกอร์ ตัวแทนขาย เจ้าหน้าทีท่ กุ คนในองค์กร รวมถึง
พนักงานท�ำความสะอาดทีค่ อยปัดกวาดเช็ดถูอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ เงินบางส่วน
จากเครื่องสูบเงินนี้จะคอยหล่อเลี้ยงผู้คนที่อาศัยอยู่ในระบบเหล่านี้ตลอดเวลา
และคนที่จ่ายเงินดูแลหล่อเลี้ยงระบบของตลาดนี้คือคนส่วนใหญ่ซึ่งมักจะเป็น
นักลงทุนที่ขาดทุนอยู่เสมอ ดังนั้นแล้วขอให้จ�ำเอาไว้ว่า ไม่ว่าคนส่วนใหญ่ใน
ตลาด จะเชื่อในสิ่งไหน ท�ำอะไร หรือพูดอย่างไร สิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเรื่องที่
ไม่ควรไปใส่ใจมากนัก ยิ่งหากเราต้องการจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความส�ำเร็จ
ด้วยแล้ว เราจะต้องมีความคิดและมุมมองทีแ่ ตกต่างจากคนหมูม่ ากในตลาดให้ได้
เทรดเดอร์ทฉี่ ลาดเฉลียวจะต้องสังเกตให้ดวี า่ คนกลุม่ ใหญ่ในตลาดก�ำลังท�ำอะไร
และคนส่วนน้อยก�ำลังท�ำอะไร เราจะต้องเลือกยืนให้ถูกฝั่งถูกข้าง เราถึงจะเป็น
ผู้ชนะได้ในตลาดแห่งการลงทุนนี้
ในตลาดออปชั่น นักลงทุนส่วนมากจะซื้อออปชั่นฝั่ง call มากกว่าฝั่ง
put ส่วนเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์สูงมักจะเป็นผู้เสนอขายออปชั่น เทรดเดอร์
มืออาชีพจะใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการเทรด แต่เทรดเดอร์มอื ใหม่จะเทรด
ด้วยความโลภและความกลัวเป็นหลัก ซึ่งตลาดออปชั่นนี้ไม่มีที่ว่างให้แก่มือใหม่
อย่างแน่นอน คนที่เข้ามาเล่นด้วยความโลภและความกลัว จะต้องตกเป็นเหยื่อ
อันโอชะของเทรดเดอร์มืออาชีพทุกครั้งไป
ความโลภมักถูกหยิบมาใช้เป็นเครือ่ งมือในการโฆษณาเพือ่ เสนอขายออปชัน่
เสมอ โบรกเกอร์มกั จะโฆษณาเชิญชวนด้วยค�ำพูดสวยหรูวา่ “ลงทุนร้อยให้ได้ลา้ น”
“ฟันก�ำไรมากบนความเสี่ยงน้อย” เมื่อได้ยินเข้าแบบนั้น เทรดเดอร์ที่อยากจะซื้อ
หุน้ ดีๆ จ�ำนวน 100 หุน้ ซึง่ ขายในราคาหุน้ ละ $60 แต่มเี งินทุนไม่มากถึง $6,000
เพื่อจะซื้อหุ้นตัวนี้ จะหันไปใช้เงิน $500 เพื่อเข้าซื้อออปชั่นฝั่ง call ของหุ้นตัวนั้น
ที่เสนอขายในราคา $70 แทน สมมุติว่าราคาของหุ้นตัวนั้นขยับขึ้นเป็น $75 ต่อ
หุน้ และออปชัน่ ของเขายังไม่หมดอายุ นัน่ หมายความว่าออปชัน่ ทีเ่ ขาซือ้ เอาไว้มี
ค่าเพิม่ มากขึน้ ถึง $500 เช่นกัน กลายเป็นว่าเงินลงทุนของเขาเพิม่ มากขึน้ เป็นสอง
เท่าในเวลาอันรวดเร็ว เทรดเดอร์มอื ใหม่เป็นจ�ำนวนมากซือ้ ออปชัน่ และฝันหวาน
ถึงก�ำไรที่มากมายในเวลาอันสั้นเช่นนี้อยู่ตลอดเวลา
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