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คดิและเทรดอย่างแชมป์เป้ียน	จะช่วยให้คณุเข้าควบคมุการเทรดของคณุด้วย

การท�าตามกฎท่ีไม่มวีนัล้าสมยัและเทคนคิต่างๆ	ทีถ่กูพสูิจน์มาแล้ว	คณุจะได้

ค�าตอบของค�าถามต่างๆ	ที่หลายคนมองว่ายากและสับสนกันมากที่สุด	เช่น	

เมื่อไหร่ที่เราควรถือหุ้นที่มีก�าไรในระยะสั้นเอาไว้ต่อไปเพื่อหวังก�าไรก้อนโต

ในระยะยาว,	 เวลาไหนที่เราควรรีบตัดขาดทุนถึงแม้หุ้นจะยังลงมาไม่ถึงจุด

ตัดขาดทุนที่ตั้งไว้,	วิธีก�าหนดขนาดการเทรด,	วิธีการเทรดและจุดซื้อจุดขาย	

และอะไรบ้างที่คุณควรพิจารณาเมื่อวิเคราะห์ผลการเทรดย้อนหลัง	 (post-

trade	analysis)	เพือ่ปรบัปรุงจดุอ่อนของคณุ	และเป็นการสร้างรากฐานอนั

แข็งแกร่งเพื่อที่จะก้าวสู่ความส�าเร็จ	

ในหนังสือเล่มแรกของผม	(Trade Like a Stock Market Wizard) 

ผมได้เขยีนถงึหลกัการพืน้ฐานของการเทรดด้วยกลยทุธ์	SEPA	ของผมส�าหรบั

คนทีส่นใจจะเรยีนรูเ้อาไว้แล้ว	ถงึแม้ว่าผมไม่ได้ตัง้ใจแต่แรกว่าจะเขยีนหนงัสอื	

2	เล่ม	แต่หนงัสอืเล่มนีม้เีนือ้หาหลายอย่างทีผ่มไม่สามารถใส่ไว้ในเล่มแรกได้

เนื่องจากพื้นที่มีจ�ากัด

เนื้อหาต่อจากนี้ไป	 ผมจะเผยความลับและเทคนิคในการเทรดที่ท�าให้

ผมประสบความส�าเรจ็ซึง่มาจากประสบการณ์กว่า	33	ปีของผม	รวมถงึการ

บทน�ำ
ก้าวแรกสู่การคิดและเทรดอย่างแชมป์เป้ียน

“คุณจะกลายเปน็อย่างที่คุณคิดไว้อยู่ตลอดเวลา”
– ราล์ฟ วอลโด เอเมอร์สัน
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ประยุกต์สิ่งต่างๆ	ให้เข้ากับชีวิตจริง	ซึ่งวิธีการและกลยุทธ์ที่ประเมินค่าไม่ได้

นีท้�าให้ผมเป็นผูช้นะการแข่งขนั	U.S.	Investing	Champion	และเปลีย่นเงนิ

ลงทุนจากไม่กี่พันดอลลาร์ให้กลายเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์ขึ้นมาได้

	คณุอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์	30	ปีเหมือนอย่างผม	แต่คณุกม็ส่ิีงอืน่

ทีถื่อว่ามค่ีามากเช่นกนั	บางสิง่ทีจ่ะช่วยลดระยะเวลาทีคุ่ณต้องใช้ในการเรียน

รู้ลงได้มาก	 นั่นคือโอกาสที่จะน�าความรู้ของผมไปเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางการ

เทรดของคุณ	ซึง่นีห่มายความว่าคุณมีโอกาสทีจ่ะประสบความส�าเรจ็มากกว่า

ที่ผมท�าได้อีกด้วย

	ทนีี	้คณุอาจจะก�าลงัคดิว่า	“ทีม่าร์กเป็นแชมป์ได้กเ็พราะว่าการเทรดหุน้

ในยคุนัน้มนัง่ายกว่าปัจจบัุนน่ะส”ิ	หรือคดิว่า	“มาร์กคงมีพรสวรรค์ทีธ่รรมชาติ

มอบให้	หรอืมกีารอบรมเลีย้งดแูละการศกึษาทีท่�าให้เขามข้ีอได้เปรียบ”	.	.	.	 

ไม่มีอะไรท่ีใกล้เคียงกับความจริงเลย	 ผมเริ่มต้นจากความยากจน	 มีระดับ

การศึกษาต�่า	และมีเงินลงทุนเริ่มต้นน้อยมาก	นอกจากนี้สมัยที่ผมเริ่มเทรด	

ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่หลายร้อยเหรียญต่อการเทรดหนึ่งครั้ง	 เทียบกับเพียง	 5	

หรอื	10	เหรยีญในปัจจบุนั	ช่อง	Bid	Ask	(Offer)	กมี็ระยะห่างกนัถงึ	2-3	

เหรียญเทียบกับไม่กี่เพนนีในปัจจุบัน	และเหนือสิ่งอื่นใด	มันมีช่องทางให้เข้า

ถึงความรู้ที่ดีน้อยมาก	ในทุกวันนี้คุณสามารถเข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้ทันที	ซึ่ง

รวมถึงเครือ่งมอืและความรูต่้างๆ	ทีเ่คยสงวนไว้เฉพาะเทรดเดอร์ระดบัโปรของ

วอลสตรีท	มันจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่คุณจะเริ่มเข้าสู่เส้นทางการเทรดหุ้น

	อย่างไรกต็ามคุณควรรูไ้ว้ด้วยว่า	ถงึแม้จะมคีวามรู	้ความขยนั	และการ

ฝึกฝน	กไ็ม่ใช่ว่าจะท�าให้คณุเข้าใกล้ความส�าเร็จได้ในทนัท	ีเพราะคนทีข่ยนัแต่

ลงมือปฏิบัติในส่ิงที่ผิด	 กลับเป็นการส่งเสริมอุปนิสัยท่ีผิดและฝังระบบที่จะ

ท�าให้ล้มเหลวลงไปในตัวเอง	ดังนั้น	ในหนังสือเล่มนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการที่

ถูกต้องในการปฏิบัติอย่างเจาะจงชัดเจนว่า	 อะไรที่คุณควรท�าและอะไรที่คุณ

ควรหลีกเลี่ยง

	ผมอยากบอกคณุว่า	ความสามารถทีแ่ท้จรงิของคณุนัน้ไปได้ไกลเกนิกว่า

ที่คุณจะจินตนาการถึง	ผมรับรองเลยว่า	ตอนนี้คุณเพิ่งใช้เพียงส่วนหนึ่งของ

Think & Trade Like a Champion
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ความสามารถท่ีแท้จรงิของคุณเท่านัน้	เร่ืองนีเ้ป็นความจรงิในชวีติและแน่นอน

ว่ารวมถึงในการเทรดด้วย	ผมยนืยันเลยว่าทกุคนสามารถประสบความส�าเรจ็

ในระดับสุดยอด	 (superperformance)	 จากการเทรดหุ้นได้	 หากพวกเขา

ต้ังใจและมุง่มัน่ทีจ่ะท�ามนั	สิง่ทีต้่องมีคอืความรู้ท่ีถกูต้อง	ความมุง่ม่ันในแต่ละ 

ขั้นตอนของการเรียนรู้	 และความตั้งใจที่จะยืนหยัดไม่เลิกล้ม	แน่นอนว่ามัน

ไม่ได้เห็นผลชั่วข้ามคืน	 แต่ด้วยการมีเครื่องมือและทัศนคติที่ถูกต้อง	 คุณจะ

สามารถท�ามันได้ในที่สุด

ตัดสินใจเลือกเส้นทาง
ในตลาดหุ้นและในชีวิตประจ�าวัน	 เราต่างก็เลือกท่ีจะชนะหรือเลือกที่จะแพ	้ 

ใช่แล้ว!	 ที่เราแพ้เป็นเพราะว่าเราต้องการแพ้	 และเราจะชนะก็ต่อเมื่อเรา

ตัดสินใจแน่วแน่ว่าเราต้องเป็นผู้ชนะ	 ถึงแม้คุณจะเห็นว่าประโยคนี้ฟังดู 

ไม่ถูกต้องหรือเห็นได้ชัดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรม	 แต่ส่วนตัวผมรู้ว่ามันคือ 

ความจริง	 เพราะกว่า	 30	 ปีที่ผมท�าอาชีพเทรดเดอร์เต็มตัวนั้น	 ผมได้พบ

หลายคนที่พ่ายแพ้เพราะว่าพวกเขาต้องการที่จะล้มเหลว	 ไม่ว่าจะโดยตั้งใจ

หรือไม่ตั้งใจก็ตาม	และผมยังได้พบคนที่ตัดสินใจอย่างมุ่งมั่นเพียงอย่างเดียว

ว่าพวกเขาจะต้องประสบความส�าเร็จ	 และพวกเขาก็สามารถเปล่ียนตัวเอง

จากคนธรรมดาไปสู่กลุ่มคนท่ีประสบความส�าเร็จอย่างไม่ธรรมดาได้	 ดังนั้น

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า	ชัยชนะคือเส้นทางที่เราเลือกได้!

ถ้าคุณไม่ยอมรับเรื่องนี้แล้วล่ะก็	 มันจะท�าให้คุณเช่ือว่าคุณไม่สามารถ

ควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองได้เลย	 และถ้ามันเป็นเช่นนั้น	 จะมีประโยชน์

อะไรในการพยายามท�าสิ่งต่างๆ	ให้ส�าเร็จ	หรือท�าได้แค่รอว่าคุณจะมีโชคเข้า

มาบ้างหรือไม่?

เราทุกคนมีความเป็นเทรดเดอร์ระดับแชมป์เปี้ยนอยู่ในตัว	 สิ่งส�าคัญที่

เราต้องมคีอื	ความรู,้	จดุแขง็หรอืข้อได้เปรยีบ	(edge),	ความปรารถนา	และ

ความมุ่งมั่นตั้งใจ	 เหนือสิ่งอื่นใด	 คุณจะต้องเชื่อในความสามารถของตัวเอง	 
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ผมรับรองเลยว่าคุณสามารถสร้างความส�าเร็จได้มากกว่าที่คุณคิดว่าตัวคุณ

จะท�าได้จากการเทรดหุ้น	 และยังมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่เหล่ากูรูทั้งหลาย

อยากให้คุณเชื่อ	แต่ก่อนอื่นคุณต้องยอมรับก่อนว่า	ชัยชนะคือทางเลือก	 ไม่

อย่างนั้นคุณก็จะยังไม่สามารถเข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง	หรือยังไม่

สามารถควบคมุชวีติของคุณเพราะคุณไม่ได้รบัผิดชอบผลลพัธ์ทัง้หมดทีเ่กดิข้ึน	

จึงท�าให้คุณยังไม่เกิดพลังงานในตัวเองอย่างเต็มที่	คนที่เลือกจะชนะ เขาจะ

มองหาบุคคลต้นแบบทีป่ระสบความส�าเรจ็, มกีารวางหนทางเพือ่ไปสู่ความ

ส�าเร็จ และยอมรับความล้มเหลวแต่ละครั้งในฐานะครูผู้ให้บทเรียนอันมีค่า 

พวกเขาน�าแผนงานมาลงมือปฏิบัติ เรียนรู้บทเรียนจากผลลัพธ์ของตัวเอง 

และคอยปรับปรุงสิ่งต่างๆ จนกระทั่งพวกเขาได้มาซึ่งชัยชนะ

ผูช้นะคือคนทีไ่ม่สามารถยอมรบัได้ถ้าหากพวกเขาไม่ชนะ	บางคนเร่ิมต้น

จากแนวคดินี	้ในขณะท่ีคนอืน่ๆ	อาจเร่ิมเบือ่หน่ายกบัการอยูใ่นระดบัธรรมดา	

และตดัสนิใจว่าพวกเขาจะไม่ยอมละทิง้ความฝันของตวัเองอกีต่อไป	ทศันคติ

นีน่้าจะตรงข้ามกบัส่ิงทีค่ณุเคยได้ยินเมือ่ตอนเป็นเดก็ว่า	อย่าเป็นคนขีแ้พ้ชวน

ตหีรอืแพ้แล้วพาล	แต่จากประสบการณ์ของผม	หากคณุช้ีให้ผมด	ู“ผูแ้พ้ทีดี่”	

ผมก็จะชี้ให้คุณเห็นว่าคนๆ	นั้นมีแนวโน้มจะเป็นผู้แพ้อยู่แล้ว	ถ้าคุณต้องการ

เทรดได้อย่างแชมป์เปี้ยน	คุณก็จ�าเป็นต้องคิดอย่างคนที่เป็นแชมป์	คุณจะไม่

สามารถเป็นผูช้นะได้จนกว่าคณุจะเชือ่ว่าความส�าเรจ็คอืส่ิงทีค่ณุเลอืกได้	มนั

ไม่ได้หมายความว่าคณุต้องพ่ายแพ้	แต่มันแค่หมายถงึคณุยงัไม่ได้เรยีนรูห้รอื

ยอมรับความเป็นจริงของการเป็นผู้ชนะ	แชมป์เปี้ยนจะไม่ปล่อยให้ความยิ่ง

ใหญ่เป็นไปตามโชคชะตา เมือ่เขาตัดสนิใจแล้วว่าจะต้องเป็นผูช้นะ เขาจะใช้

ชีวิตในแต่ละวันด้วยการโฟกัสไปที่เป้าหมายนั้น

เมือ่ปี	1990	ผมตดัสนิใจว่าจะต้องเป็นแชมป์เป้ียนเรือ่งการเทรดหุน้	ซึง่

นัน่เป็นเวลาถึง	7	ปีหลังจากวนัท่ีผมเริม่เทรดหุน้ครัง้แรก	ใช่แล้ว!	7	ปีเลยนะ

ครับ!	ผมมัวแต่ท�าเล่นๆ	ไม่จริงจังเรื่องหุ้นจนเกือบจะครบ	10	ปี	และอย่าง

ทีค่ณุพอจะคาดเดาได้	ในช่วงนัน้ผลตอบแทนของผมกเ็ป็นอย่างคนทีม่วัแต่ท�า

ตวัเล่นๆ	ไม่จรงิจัง	จนเม่ือเดอืนมนีาคมปี	1990	ผมตดัสินใจทีจ่ะให้ค�ามัน่กบั 
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ตวัเองว่า	ผมจะต้องเป็นเทรดเดอร์หุน้ทีด่ทีีส่ดุในโลก	และผมกเ็ริม่ลงมอืท�าเพือ่

เป้าหมายนีต้ั้งแต่นัน้เป็นต้นมา	เรือ่งราวหลงัจากนัน้คอืประวตัศิาสตร์ของผม

หมาป่าสองตัว
มีเทรดเดอร์สองประเภทอยู่ภายในตัวคุณและผม	 รวมถึงในตัวของทุกๆ	 คน	

เทรดเดอร์ประเภทแรกผมเรยีกว่า	“ผูส้ร้าง”	ซึง่ถกูผลักดันจากความมวีนิยัและ

กระบวนการ	ผู้สร้างจะโฟกัสทีข่ัน้ตอนต่างๆ	ในการเรยีนรูแ้ละการพฒันาระบบ

เทรดให้สมบูรณ์ขึ้น	ผู้สร้างเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นหากเขามีกระบวนการ

ที่ถูกต้อง	ข้อผิดพลาดต่างๆ	จะถูกมองว่าเป็นครูที่สอนบทเรียนอันมีค่า	และ

เป็นผลตอบรับหรือ	feedback	ทีต้่องน�าไปพฒันาตวัเองอย่างต่อเนือ่ง	เวลาที่

ผู้สร้างท�าผิดพลาด	เขาจะมองมันในเชิงบวกและพยายามกระตุ้นตัวเอง	เช่น	

“ครั้งต่อไปผมจะไม่พลาดแบบนั้นอีก”	และผู้สร้างจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี	

ไม่ว่าผลลพัธ์ทีอ่อกมาจะดหีรอืแย่พวกเขากจ็ะมองไปข้างหน้าเสมอ	เพราะว่า

กระบวนการเรียนรู้คือการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

	เทรดเดอร์อีกประเภทผมเรียกว่าเป็น	 “นักท�าลายล้าง”	 ซึ่งถูกผลักดัน

จากอโีก้ของตัวเอง	เทรดเดอร์ประเภทนีจ้ะยดึตดิอยูก่บัผลการเทรดแต่ละครัง้	 

เมือ่ผลการเทรดไม่ได้ดัง่ใจเขาจะรูส้กึหดหูเ่ศร้าใจ	เวลาท�าผดิพลาดนกัท�าลายล้าง 

กจ็ะเอาแต่ก่นด่าตวัเอง	หรอืโทษคนอืน่และสิง่ต่างๆ	ทีท่�าให้ผลการเทรดออก

มาไม่ดี	ถ้าหลกัการไหนไม่สามารถท�าก�าไรให้เขาได้ทันท	ีหรอืเมือ่หลักการนัน้

อยู่ในช่วงที่เทรดล�าบากเพราะภาวะตลาด	เขาก็จะทิ้งหลักการเดิมและหนีไป

หาหลักการใหม่ๆ	 ทันที	 หรือพูดได้ว่าเขาไม่เคยยึดมั่นในหลักการและระบบ

เทรดของตวัเองเลย	และอย่างทีคุ่ณพอจะคาดเดาได้น่ันคอื	เทรดเดอร์แบบนกั

ท�าลายล้างมักจะมีข้อแก้ตัวเป็นพันข้อและไม่เคยรับผิดชอบผลการเทรดของ

ตัวเองเลย	 ซึ่งผลสุดท้ายก็คือ	 เขาจะไม่สามารถท�าอะไรได้ต่อเนื่องยาวนาน	

หรือสร้างสรรค์อะไรที่ยิ่งใหญ่ได้เลย

	แต่อย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้น	คุณจะไม่ได้เป็นแค่เทรดเดอร์แบบใดแบบ

หนึ่ง	 เพราะว่าคุณมีเทรดเดอร์ทั้งสองแบบนี้อยู่ภายในตัวเอง	 เช่นเดียวกับที่
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มนษุย์ทกุคน	นอกจากจะมคีวามรกัและความเห็นอกเหน็ใจแล้ว	กย็งัมคีวาม

เกลยีดชงัและความชัว่อยูใ่นตวัเองด้วย	แล้วเทรดเดอร์ฝ่ังไหนทีจ่ะเป็นผูก้�าหนด

ผลลัพธ์สุดท้ายของคุณ	ผู้สร้างหรือนักท�าลายล้างกันล่ะ?

	ในการตอบค�าถามนี	้ผมขอน�าเรือ่งเล่าจากหนงัสอื “Taking the Leap 

: Freeing Ourselves from Old Habits and Fears” ของ	เพม่า	โชดรัน	

ซึ่งเป็นหนังสือที่ผมชอบมากมาเป็นตัวอย่างดังนี้

“ปูแ่ละหลานชาวพืน้เมอืงอเมรกินัก�าลงันัง่คยุกนั	เกีย่วกบัความรุนแรง

และความโหดร้ายบนโลกใบนี้	 และสาเหตุว่าท�าไมเรื่องพวกนี้ถึงเกิดขึ้นมาได้	

ปูข่องเขากล่าวว่า	ให้ลองคดิว่าในหวัใจของคนเรามหีมาป่าสองตัวต่อสู้กนัอยู่	

ตัวแรกคือความพยาบาทและความโกรธแค้น	 ส่วนตัวท่ีสองคือความเข้าใจ

และความโอบอ้อมอารี	 หลานชายเลยถามว่า	 แล้วหมาป่าตัวไหนล่ะที่ชนะ

การต่อสู้ในใจของปู่	ปู่จึงตอบว่า	‘ตัวที่ปู่เลือกเลี้ยงดูมัน	จะเป็นตัวที่ชนะ’	”

	ดังนั้น	 มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือก	 เมื่อผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะเป็น

เทรดเดอร์ที่ตื่นรู้	 (enlightened)	สิ่งแรกที่ผมท�าคือ	ผมตระหนักว่าผมมีทั้ง

เทรดเดอร์แบบผู้สร้างและนักท�าลายล้างอยู่ในตัวผม	แต่ผมเลือกที่จะเลี้ยงดู

ความคิดแบบผู้สร้าง	และปล่อยให้ความคิดแบบนักท�าลายล้างอดอยากหรือ

ลดลงไป	 การมีสภาวะจิตใจที่ดีในแต่ละวันนั้นส�าคัญกว่าเร่ืองหลักการหรือ

ระบบเทรด	เพราะถงึแม้คณุจะมกีลยทุธ์การเทรดท่ีดแีค่ไหน	แต่มนัจะไม่ช่วย

อะไรคุณเลยถ้าหากในจิตใจของคุณเอาแต่เลี้ยงดูนักท�าลายล้าง

	หนึ่งในฉากจากภาพยนตร์ที่ผมชอบมากที่สุดมาจากเรื่อง “Two for 

the Money”	เป็นฉากที่	วอลเตอร์	แอบรัมส์	(รับบทโดย	อัล	ปาชิโน)	นัก

พนนัผูม้อี�านาจและเลวทรามทีท่�าธรุกจิทายผลกฬีาในนิวยอร์ก	(และชักชวน

ให้คนเล่นพนัน)	ไปเข้ากลุ่มบ�าบัดคนติดพนันแบบไม่เปิดเผยตัวพร้อมกับนัก

พนันไฟแรงคนใหม่ของเขา	แบรนดอน	แลง	(ซึ่งมีอีกชื่อว่า	จอห์น	แอนโธนี่	

รับบทโดย	แมทธิว	แม็คคอนาเฮย์)	หลังจากที่เขาฟังลีออน	อดีตนักพนันที่

เข้าร่วมกลุ่มพูดเสร็จ	วอลเตอร์ก็ลุกขึ้นมาพูดต่อ	และนี่คือบทพูดที่สนุกและ

บันเทิงมาก	รวมถึงเป็นอะไรที่จริงมากๆ	ด้วย
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“ผมรู้ดว่ีาคณุมาจากทีไ่หนลอีอน	เชือ่สิว่าผมรู้	ผมได้ฟังเร่ือง

ของคุณ	มันเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจ	ผมต้องบอกว่า	ถ้าผมได้บทเรียน

อะไรสกัอย่าง	นัน่คือการพนนัไม่ใช่ปัญหาของคณุ	ไม่ใกล้เคยีงเลย

ด้วยซ�า้	ผมไม่รูจ้ะพูดยงัไงให้ดไูม่หยาบคาย	แต่คณุมนัห่วยลีออน!	

เหมือนรถห่วยๆ	คุณมีอะไรบกพร่องมาต้ังแต่เกดิ	รวมถงึคณุ	คณุ	

และผม	และเราทุกคนในห้องนี้	เรามันห่วย!	เราอาจจะดูเหมือน

คนอื่นๆ	แต่สิ่งที่ท�าให้เราต่างกันคือจุดอ่อนของเรา

คือ	 นักพนันส่วนใหญ่	 เวลาไปเล่นเขาไปเล่นเพื่อชนะ	 แต่

เวลาเราพนัน	 เรากลับไปเพื่อเสียเพราะเราคิดไว้ในใจแล้ว	 .	 .	 .	

ส�าหรบัผมน่ะเหรอ	ผมไม่เคยรูส้กึดหีรอืมชีีวติชีวามากเท่าตอนที่

พวกเขากวาดชปิของผมไป	ไม่ใช่เวลาได้!	และทกุคนในนีก้ร็ูว่้าผม

หมายถึงอะไร	แม้แต่เวลาที่เราชนะ	ก็จะชนะอยู่ไม่นานนัก	ก่อน

ที่เราจะคืนบ่อนกลับไปหมด	

แต่พอเราเสีย	มันกลับเป็นอีกเรื่องเลย	เวลาที่เราเสีย	ผม

ก�าลงัพูดถงึการเสยีหนักๆ	ท่ีท�าให้หรูดูคณุหดเหลอืนดิเดยีว	เข้าใจ

ที่ผมพูดใช่ไหม?

คณุเพิง่สร้างฝันร้ายทีน่่ากลวัทีส่ดุยิง่กว่าการเป็นมะเรง็ร้าย	

20	เท่า!	แล้วคณุกย็นือยูต่รงนัน้	แล้วอยู่ๆ	กต็ระหนกัได้ว่า	.	.	.	

“นี	่ฉนัยงัอยูน่ี	่ฉนัยงัหายใจ	ยงัมชีวีติ”	.	.	.	คือพวกเรามนัห่วย	

เราจงใจท�าเสยีเร่ืองตลอดเวลา	.	.	.	เพราะเราต้องการเตอืนตวัเอง 

อยูต่ลอดว่าเรายงัมีชวีติอยู	่.	.	.	ดงันัน้ลอีอน	การพนนัไม่ใช่ปัญหา

ของคุณ	 ไอ้ความต้องการบ้าๆ	 ที่อยากจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่าง	

เพ่ือท�าให้ตวัเองเชือ่ว่ายงัมีตวัตนอยูต่่างหาก	นัน่แหละคือปัญหา”	

 

ในหนังสือเล่มนี้	 คุณจะได้เรียนรู้เครื่องมือส�าคัญที่จ�าเป็นต่อการน�า

คุณไปสู่ความส�าเร็จในการเทรด	 แต่ก่อนที่ความส�าเร็จจะเห็นผลที่จับต้องได้	

มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในใจก่อนเป็นอย่างแรก	 ผมรู้เรื่องนี้ดีจาก
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ประสบการณ์ของผมเอง	 การท่ีเติบโตมาอย่างยากจนและมีการศึกษาน้อย	

ท�าให้ผมไม่มีทรัพยากรหรือทุนตั้งต้นอะไรเลย	 ผลก็คือผมจ�าเป็นต้องเรียนรู้

วิธีเอาตัวเองออกจากความคิดหรือ	mindset	แบบคนจน	ซึ่งเป็นความคิดที่

ส่งผลเสียกับตัวผมเอง	แต่อันที่จริงคุณไม่จ�าเป็นต้องยากจนถึงจะมีความคิด

แบบคนจน	เพราะมคีนจ�านวนมากทีต่กอยูใ่นกบัดกัของการกลวัความอดอยาก	

หรอืพวกเขารูสึ้กว่าตัวเองไม่สมควรได้รบัความส�าเรจ็เพราะมอีดีตท่ีไม่ดหีรอืมี

ความเชือ่ผดิๆ	ฝังอยูใ่นหวัของพวกเขา	คณุอาจจะรวยแล้ว	แต่ถ้าคุณไม่สนุก

กับการใช้ชวีติและไม่มคีวามกระตือรอืร้นหรอืหลงใหลอะไรเลย	ชวีติของคณุก็

จะดเูหมอืนยงัยากจนและขาดแคลนอยูต่ลอดเวลา	ซึง่ความทกุข์ทีเ่กดิข้ึนนัน้

เป็นผลของการมีความคิดแบบคนจน	

	ถ้าคณุผกูหวัใจ	จติวญิญาณ	และความคดิไว้กบับางส่ิงบางอย่างไปแล้ว	

ท�าไมคณุถงึไม่ทุม่เทและท�าทกุอย่างทีค่ณุสามารถท�าได้เพือ่ทีจ่ะประสบความ

ส�าเร็จครั้งใหญ่?	 หากคุณท�างานหนักและลงมือเทรดอย่างชาญฉลาดคุณก็

สมควรที่จะได้รับความส�าเร็จ	 แต่มันต้องใช้ความมุ่งมั่นและการมีทัศนคติที่

ถูกต้อง	แต่ถ้าคุณยังไม่เปิดใจและเข้าควบคุมจัดการเงินของคุณเอง	คุณก็ไม่

ควรอ่านหนังสือเล่มนี้เลยแม้แต่น้อย	 ท�าไมน่ะหรือ?	 เพราะว่าหนังสือเล่มนี้

จะเกี่ยวกับการเข้าควบคุมจัดการชีวิตและการเทรดของคุณ	 และยอมรับว่า

ทุกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบของคุณทั้งหมด	 เพราะถ้าคุณยังไม่

ยอมรับผิดชอบผลลัพธ์ของตัวเองได้ทั้ง	 100%	 คุณจะฝึกให้ตัวเองมีความ

สามารถในการตอบสนองต่อสิง่ต่างๆ	อย่างมปีระสทิธภิาพ	100%	ได้อย่างไร?

	แบบแผนของความส�าเรจ็ในหน้าต่อๆ	ไปเป็นสิง่ทีใ่ช้ได้ผลจรงิส�าหรบัผม	 

และส�าหรบัคนอืน่อีกหลายคนทีเ่ดนิตามรอยเท้าของผม	ดงันัน้	มนัจะสามารถ

ใช้ได้ผลส�าหรับคุณด้วย	 แต่ก็ต่อเม่ือคุณเปิดรับความคิดใหม่ๆ	 และยอมรับ

ความจริงที่ว่าการจะเป็นเทรดเดอร์หุ้นระดับแชมป์เปี้ยนมันไม่ได้เก่ียวอะไร

กับการมีพรสวรรค์	หรือต้องจบการศึกษาระดับสูงจากไอวี่ลีก	แต่มันเริ่มต้น

จากการมีความเชื่ออย่างแท้จริงว่า	 ชัยชนะเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้อย่างไม่มีข้อ

สงสยั	ถ้าคณุเชือ่เช่นนี	้คณุกเ็พิง่ได้เรียนรู้บทเรียนข้อที	่1	อย่าเป็นอย่างลอีอน 
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ก�าหนดเข็มทิศภายในของคุณ
คณุจะยอมต่อยหญงิชราเพ่ือทีจ่ะเป็นเทรดเดอร์ทีป่ระสบความส�าเรจ็หรอืไม่?	

ผมพนันเลยว่าค�าถามนี้คงท�าให้คุณตกใจมาก!	 แต่ค�าถามจริงๆ	 ก็คือ	 ท�าไม

คุณถึงไม่ท�าแบบนั้นล่ะ?	 ค�าตอบคือ	 เพราะว่ามันขัดแย้งกับระบบความเชื่อ	

คุณค่า	และมาตรฐานจริยธรรมต่างๆ	ของคุณนั่นเอง

	กุญแจส�าคญัของการได้รับชยัชนะในทกุเร่ืองคอื	การมคีวามเช่ือในความ

สามารถของคุณเอง	 รวมถึงการปรับระบบความเชื่อของคุณให้สอดคล้องกับ

การกระท�าของตัวคุณด้วย	 ผมมั่นใจว่าคุณจะยังเข้าไม่ถึงศักยภาพที่แท้จริง

ได้จนกว่าคุณจะเรียนรู้ที่จะลงมือท�าในสิ่งที่สอดคล้องกับความเช่ือของคุณ	

เช่น	คุณเชื่อหรือไม่ว่าการจะท�าผลตอบแทนระดับสูงได้นั้น	คุณต้องรับความ

เสี่ยงสูงตามไปด้วย?	 หากคุณเชื่อเช่นนั้น	 กลยุทธ์ที่เน้นความเสี่ยงต�่าแต่ได ้

ผลตอบแทนสงูกอ็าจจะไม่สอดคล้องกบัคณุ	เพราะในการเทรดหุน้	หากความ

เชื่อของคุณไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณ	 ความขัดแย้งภายในจะเป็นสิ่งที่

คอยฉุดรั้งคุณไว้	และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเทรดให้ประสบความส�าเร็จ

ตวัอย่างเช่น	ถ้าให้ผมลองใช้ระบบเทรดทีใ่ห้ทนถอืหุ้นท่ีผมขาดทุนหนกั

เอาไว้เรือ่ยๆ	เพือ่รอให้ผลขาดทนุถกูชดเชยจากก�าไรก้อนโตจากการเทรดหุน้

ตัวอื่นที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก	ผมก็คงจะล้มเหลวอย่างแน่นอน	แม้ว่าระบบนี้จะ

ใช้ได้ผลดีกับคนอื่นก็ตาม	เพราะตัวผมไม่สามารถท�าตามระบบแบบนี้ได้นาน

นกั	ผมไม่มคีวามมัน่ใจทีจ่ะทนถอืหุน้ทีผ่มขาดทุนอยู	่เนือ่งจากมนัขัดแย้งกับ

ความเชื่อของผมในเรื่องความเสี่ยง

ถ้ากลยุทธ์ของผมสมเหตุสมผลส�าหรับคุณ	เยี่ยมเลย!	ขอให้คุณน�ามัน

ไปปรับใช้	 แน่นอนว่ามันจะน�าคุณไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องและท�าให้คุณเริ่มต้น

ด้วยการมีกฎการเทรดที่ดี	 หลังจากนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคุณในการลงมือปฏิบัติ

และใช้วิจารณญาณให้ดี	 แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้กลยุทธ์อะไรก็ตาม	 คุณควร

แน่ใจว่าคุณเชื่อในสิ่งที่คุณก�าลังท�า	 เพื่อที่คุณจะสามารถยึดมั่นในหลักการได้

อย่างเต็มที่	และหลีกเลี่ยงการบ่อนท�าลายตัวเอง

หากคณุเคยท�าอะไรแล้วต้องกลบัมาพูดกับตวัเองว่า	“เกดิอะไรข้ึนกบัเรา	 
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(วะ)	?	ท�าไมเราถึงท�าอย่างนัน้ในเมือ่รูด้ว่ีาไม่ควรท�า?”	น่ันคอืการเกดิธงแดง

เป็นสัญญาณเตือนว่า	คณุต้องปรบัการกระท�าให้สอดคล้องกบัระบบความเช่ือ

ของคุณได้แล้ว	 เพราะในระยะยาวระบบความเชื่อจะเป็นสิ่งที่ชนะอยู่เสมอ	 

ดังนั้น	 การจะประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้	 การกระท�าของคุณจะต้อง

ถูกปรับให้เข้ากับความเชื่อของคุณ	 เป้าหมายส�าคัญคือความสอดคล้องกัน

ของสองสิ่งนี้	

ต้นแบบของความส�าเร็จ
คุณอาจจะรู้อยู่แล้วจากหนังสือเล่มแรกของผมว่า	 กลยุทธ์การวิเคราะห์จุด

เข้าซื้อของผมหรือ	Specific	Entry	Point	Analysis	(SEPA®)	ถูกน�ามาใช้

เพื่อคัดกรองและระบุหุ้นที่มีแนวโน้มเชิงบวกมาใส่ใน	Leadership	Profile®	

ด้วยการใช้ข้อมูลจากอดีตตั้งแต่สมัยปี	 1800	 กลยุทธ์	 SEPA®	 ถูกพัฒนา

เป็นแบบแผนหรือรูปแบบพฤติกรรมที่สุดยอดหุ้นหลายตัวมักจะมีเหมือนกัน	

มนัเกดิจากความพยายามอย่างต่อเนือ่งทีจ่ะระบุคณุสมบตัแิละลักษณะต่างๆ	

ของหุน้ทีป่ระสบความส�าเรจ็มากทีส่ดุในอดีต	เพือ่พจิารณาว่าปัจจัยอะไรบ้าง

ที่ท�าให้หุ้นตัวหนึ่งมีแนวโน้มที่ราคาจะวิ่งข้ึนได้ดีกว่าหุ้นตัวอื่นๆ	 ในอนาคต	 

สิ่งที่ผมท�ากับ	SEPA®	คือต้นแบบของสิ่งที่ประสบความส�าเร็จ

หลายปีก่อนสมยัทีผ่มยงัอยูใ่นช่วงอายยุีส่บิกว่าปี	ผมไปเข้าคอร์สอบรม

ของ	แอนโธนี่	ร็อบบินส์	(หนึ่งในนักสร้างแรงบันดาลใจและผู้เชี่ยวชาญด้าน

พฤติกรรมมนุษย์ที่มีช่ือเสียงมากท่ีสุด)	 และได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่ามากข้อ

หนึง่คือ	ถ้าคณุต้องการวาดภาพได้อย่าง ลโีอนาโด ดาวนิชี ก่อนอืน่เลยคณุ

ต้องเรียนรู้ที่จะคิดให้ได้เหมือนอย่างเขา เพราะเมื่อจิตใจของเราไปจดจ่อ

อยู่กับอะไรก็ตาม สุดท้ายแล้วสิ่งอื่นๆ ทุกอย่างก็จะตามมาในที่สุด	 ถ้าผม

อยากเดินตามรอยเท้าของเหล่าสุดยอดเทรดเดอร์ของโลก	 ผมก็ต้องเรียนรู้

ทกุอย่างเกีย่วกบัพวกเขาเท่าทีผ่มท�าได้	จนกระทัง่ผมสามารถมีความคดิและ 

มมุมองเช่นเดยีวกบัพวกเขา	ดงัน้ัน	ผมจึงเร่ิมอ่านหนงัสอืและศกึษาเทรดเดอร์

ระดับต�านานทั้งหลาย	 ผมต้องการเข้าไปอยู่ในหัวของพวกเขา	 เพื่อที่จะคิด 
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ให้ได้เหมอืนพวกเขา	เพือ่ทีผ่มจะสามารถเห็นแบบแผนความส�าเรจ็ของพวก

เขาได้	 ผมอ่านหนังสือเหล่าน้ีซ�้าแล้วซ�้าอีกเพ่ือที่ผมจะสามารถเก็บรวบรวม

ข้อมูลต่างๆ	ได้อย่างเต็มที่

ผมไม่ได้แนะน�าว่าความส�าเร็จในการเทรดหุน้นัน้หมายถงึการทีเ่ราต้อง

ท�าตัวเหมอืนส�าเนาท่ีคอยเลียนแบบเทรดเดอร์คนอืน่	แต่ก่อนทีค่ณุจะสามารถ

สร้างแนวคิดและระบบของตัวเองขึ้นได้	 คุณก็ต้องมีองค์ความรู้อย่างแท้จริง

เสียก่อน	 แล้วท�าไมเราจึงต้องพยายามคิดมันใหม่ตั้งแต่ศูนย์	 ในเมื่อมันมี

โครงสร้างความรู้อนัมค่ีาทีค่นอืน่เคยคดิเอาไว้แล้ว?	ในปี	1677	เซอร์ไอแซค	

นวิตัน	กล่าวประโยคทีโ่ด่งดงัเอาไว้ว่า	“การทีผ่มสามารถมองเหน็สิง่ต่างๆ	ได้

กว้างไกลขึ้น	เป็นเพราะว่าผมก�าลังยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์แห่งวิชาการหลาย

ตน	(หมายถงึบรรพบุรษุหรือผูรู้ใ้นอดตี	:	ผูแ้ปล)”	หรอืคณุลองนกึถงึปีกสัโซ่

ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกศิลปะแบบ	Cubism	เขาเข้ารับการศึกษาเทคนิคแบบ

ดั้งเดิมจากสถาบันสอนศิลปะรวมทั้งจากการอบรมดูแลของพ่อ	 แต่เมื่อเขา

เริ่มมีแนวคิดและกฎต่างๆ	ที่เป็นของตัวเองอย่างแท้จริงแล้ว	เขาจึงสามารถ

ก้าวไปได้ไกลกว่าคนอื่นอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อหลายปีก่อน	 หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมรุ่นแรกของผมเป็นหนุ่ม

คนหนึ่งจากแคนาดาที่ชื่อว่าดาร์เรน	 (บางคนอาจเคยพบเขาในงานสัมมนา	

Master	Trader	Workshops	ของเรา)	ดาร์เรนเป็นมากกว่าลูกศิษย์ทั่วไป	

แม้ว่าเขาจะมอีายนุ้อยกว่าผมเพยีงเลก็น้อยกต็าม	แต่เขาเป็นเหมอืนลกูชาย

ทีผ่มไม่เคยมมีาก่อน	ดาร์เรนต้องการเรยีนรู้วิธกีารต่างๆ	ของผมในการเทรด

หุ้น	และเขามุ่งมั่นที่จะจ�าลองระบบความเชื่อต่างๆ	ของผมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์

แบบเดียวกับที่ผมท�าได้

มช่ีวงหนึง่ทีด่าร์เรนมาอาศยัอยูท่ีบ้่านของผม	ขณะทีเ่ขาอยู่ทีน่ัน่	เขาเร่ิม

ศกึษาและน�าอปุนสิยัต่างๆ	ของผมไปปรบัใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเร่ิมเห็น

ได้ชดัมากขึน้เร่ือยๆ	ตอนนัน้ผมก�าลงัเร่ิมฝึกเพาะกาย	ดงันัน้ผมจงึเลอืกทาน

อาหารแบบเฉพาะเจาะจงมาก	 ส่วนดาร์เรนเป็นคนที่ค่อนข้างผอมและไม่ได้

เล่นเวท	แต่เขาก็เริ่มกินอาหารแบบเดียวกับที่ผมกิน	แถมยังกินพวกวิตามิน
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และโปรตนีผงของผมอกีด้วย	ในช่วงแรกผมกย็งัไม่ได้คดิอะไรมากนกั	แต่สกัพกั 

ผมถึงเริ่มสังเกตเห็นว่าเขาเอานิสัยส่วนตัวต่างๆ	ของผมไปใช้เกือบทุกอย่าง

ในฐานะนักเพาะกาย	 ผมมักจะตัดผมและโกนขนออกจากร่างกายอยู่

เป็นประจ�า	อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ผมอยู่ในห้องนั่งเล่นผมก็ได้ยินเสียงหึ่งๆ	ผม

จึงเดินตามเสียงไปจนถึงประตูห้องน�้า	 เคาะประตู	 แล้วถามดาร์เรนว่าเขา

ก�าลังท�าอะไรอยู่	 เมื่อเขาเปิดประตูออกมา	 ผมก็เห็นเขายืนอยู่พร้อมกับขา

ซีดๆ	ผอมๆ	ที่ไร้ขนของเขา

“นายท�าอะไรเนี่ย?”	ผมถามเขา	“นายไม่ใช่นักเพาะกายนะ!”

“ผมไม่สน”	เขาตอบ	“ถ้าคณุโกน	ผมกโ็กน	ไม่ว่าคณุจะท�าอะไรผมกท็�าตาม	 

ถ้าคณุนัง่เก้าอีส้เีขียวผมกจ็ะนัง่เก้าอีส้เีขยีว	ถ้าผมต้องการเทรดให้ได้อย่างคณุ	 

ผมก็ต้องคิดเหมือนคุณ	 เพ่ือจะท�าได้แบบนั้น	 ผมเลยต้องท�าตามทุกอย่าง 

ที่คุณท�า!”

ทีแรกผมคิดว่า	 “เด็กคนนี้มันบ้า”	 แต่ต่อมาผมกลับรู้สึกว่าเขาฉลาด

มาก!	 เพราะเขาเข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงแนวคิดที่ผมเพ่ิงจะเข้าใจเกี่ยวกับความ

ส�าคญัของการจ�าลองระบบความเชือ่ของคนอืน่	ดาร์เรนรู้ดว่ีา	ถ้าคณุต้องการ

ทีจ่ะเข้าใจใครบางคนอย่างแท้จรงิ	คณุกต้็องกลายเป็นเหมอืนเขาคนนัน้	หรือ

เรยีกได้ว่าเดนิตามรอยเท้าของเขาทกุฝีก้าวเลย	ความมุง่มัน่ของดาร์เรนทีจ่ะ

เรยีนรูท้กุสิง่ทกุอย่างจากผมไม่เพยีงแต่ท�าให้เขาได้ศกึษากลยทุธ์การเทรดของ

ผมเท่านัน้	แต่เขายงัน�าเอากฎระเบยีบและวนิยัของผมตดิตวัไปด้วย	เมือ่เรว็ๆ	

นี้เขาเริ่มไปโรงยิมเป็นประจ�าและเริ่มยกน�้าหนักแล้วด้วย

เมื่อเวลาผ่านไป	 ระเบียบวินัยของดาร์เรนก็เริ่มเห็นผล	 พอร์ตของเขา 

โตขึ้นถึง	 160%	 ในปีแรกที่เขาเทรดร่วมกับผม	 จากนั้นเขาก็สามารถท�า 

ผลตอบแทนได้สามหลัก	 (เกิน	 100	 เปอร์เซ็นต์)	 ด้วยตัวของเขาเองและ

กลายเป็นเทรดเดอร์หุน้ทีป่ระสบความส�าเรจ็อย่างสงู	ต้องขอบคณุความตัง้ใจ

แน่วแน่ของเขาส�าหรบัความส�าเรจ็ดงักล่าว	เขาเป็นคนทุม่เทสุดตวัด้วยจิตใจ

และความมุ่งมั่นในระดับที่ผมไม่เคยเห็นจากคนอื่น	ส�าหรับเขาแล้ว	การรับรู ้

ที่ถูกต้องคือทุกสิ่งทุกอย่าง
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ยอมรับกระบวนการเรียนรู้
ขณะที่ผมก�าลังเขียนบทน�านี้	ผมได้รับอีเมลจากเทรดเดอร์ที่เคยอ่านหนังสือ

เล่มแรกของผม	 ถึงแม้เขาจะชอบเนื้อหาของหนังสือมาก	 แต่เขายอมรับว่า

ก�าลังประสบปัญหาในการเทรด	 “ผมไม่สามารถน�ามันไปใช้ให้ได้ผล”	 เขา

เขียนไว้ในอีเมล

จากนั้นเขาเริ่มต�าหนิตัวเอง	 และคิดว่าเขาคงไม่มีความสามารถพอที่

จะเป็นเทรดเดอร์	จากการอ่านอีเมลแต่ละบรรทัด	ผมบอกได้เลยว่าเขาคนนี้ 

ก�าลังท�าให้ตัวเองเชื่อว่า	 การได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่นั้นเป็นส่ิงที่มีไว้ให้ 

คนอื่น	แต่ไม่ใช่ส�าหรับตัวเขา

ผมมองว่านีเ่ป็นปัญหาทีส่�าคญัมาก	และอยากจะแนะน�าทางแก้ทีด่ทีีส่ดุ

ให้แก่เขา

ผมอยากให้เขารวมถึงทุกคนที่เป็นอย่างเขาสลัดความคิดที่ว่า	 บางที

พวกเขาคงไม่เหมาะกับการเทรดหุ้นทิ้งไปซะ	ถ้าคุณเคยไปถึงจุดที่คุณต้องตั้ง

ค�าถามถงึความสามารถของตวัเอง	แสดงว่าคณุเริม่เกดิความเชือ่ว่ามบีางส่ิง

บางอย่างขาดหายไปจากตัวคุณ	เช่น	สติปัญญา	ความถนัด	หรือพรสวรรค์

พิเศษบางอย่าง	 ที่ท�าให้คุณยังไม่สามารถ	 “ท�ามันได้ส�าเร็จ”	 แต่เชื่อเถอะว่า	

เทรดเดอร์คนนี้	 (เช่นเดียวกับคุณและผม)	มีทุกอย่างที่เขาต้องการเพื่อที่จะ

ประสบความส�าเร็จ	 ขอเพียงแค่เขาตั้งใจที่จะท�าส่ิงเดียวเท่านั้นซึ่งคุณก็เดา

ได้ว่ามันคือ	การยอมรับว่าชัยชนะคือสิ่งที่เราเลือกได	้ ความเชื่อที่ทรงพลังนี้

เป็นรากฐานที่สร้างทุกสิง่ทุกอย่าง	ผมรับรองเลยว่าจนกว่าคุณจะเชื่อเช่นนั้น

ได้จรงิๆ	ความส�าเร็จจะยงัดเูป็นสิง่ทีก่ลบัไปกลบัมาไม่แน่นอน	หลายครัง้คณุ

ใกล้จะท�าส�าเร็จแต่สุดท้ายมันกลับหลุดลอยไป	 และท�าให้ผลตอบแทนระดับ

สุดยอดจากการเทรดหนีห่างออกไปจากคุณ

ไม่มีใครที่เริ่มต้นจากจุดสูงสุด	 ไม่มีความสามารถพิเศษที่พระเจ้ามอบ

ให้ส�าหรับการเทรดราวกับว่าพันธุกรรมของมนุษย์มี	 DNA	 เฉพาะส�าหรับ 

นกัเกง็ก�าไร	ไม่มใีครท่ีเกิดมาแล้วเป็นนกัลงทนุ	“โดยธรรมชาต”ิ	ได้ทนัที	ซึง่ใน

ความเป็นจรงิผมอยากจะบอกด้วยว่า	การเทรดหุน้เป็นสิง่ทีต้่องฝืนธรรมชาติ
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มากที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้	 ผมไม่ได้มีความคิดเช่นนี้อยู่คนเดียว	 เพราะ 

นกัลงทนุชือ่ดงัอย่าง	ปีเตอร์	ลนิซ์	ก็เคยเขยีนโต้ตอบคนทีค่ดิว่า	“บางทีคนอืน่ 

คงเกดิมาเพือ่เป็นนกัลงทนุ”	ไว้ในหนงัสอื One Up on Wall Street (เหนอืกว่า 

วอลสตรที) ของเขาว่า	“มนัไม่ได้มเีครือ่งพมิพ์เทปราคาหุน้	(ticker	tape)	อยู่

เหนอืเปลของผมตอนเดก็	หรอืว่าฟันของผมงอกออกมาจากใบหุน้หรอกนะ”

คุณอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับทีมนักจิตวิทยาในกรุงเบอร์ลิน	 ประเทศ

เยอรมน	ีทีเ่มือ่ช่วงต้นทศวรรษที่	1990	ได้มกีารศกึษากลุม่นกัเรยีนไวโอลนิ	

โดยนักจิตวทิยาจะศกึษาอปุนสิยัในการฝึกฝนของนกัเรยีนท้ังช่วงวยัเดก็	วยัรุ่น	 

และเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่	นักไวโอลินทุกคนเริ่มเล่นดนตรีเมื่ออายุประมาณ	5	ปี	

และใช้เวลาฝึกฝนคล้ายกันในช่วงวัยเด็ก	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อมีอายุได้	 8	 ปี	 

เวลาทีใ่ช้ในการฝึกกเ็ริม่ทีจ่ะแตกต่างกนัออกไป	โดยเม่ืออาย	ุ20	ปี	นกัไวโอลนิ

ทีเ่ก่งระดับต้นๆ	แต่ละคนจะมค่ีาเฉลีย่ของการฝึกฝนมากกว่า	10,000	ช่ัวโมง	

ในขณะที่นักไวโอลินที่มีความสามารถน้อยกว่าจะมีการฝึกฝนเพียง	 4,000	

ชั่วโมงเท่านั้น

สิง่ทีน่่าสนใจจากงานวจิยันีก้ค็อื	มนัไม่มคี�าว่า	“พรสวรรค์ตามธรรมชาต”ิ	

เกดิขึน้กบันกัดนตรเีหล่านี	้เพราะหากพรสวรรค์มบีทบาทในเรือ่งนี	้เราคงคาด

หวังที่จะเห็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่ในกลุ่มนักดนตรีระดับสูงได้ด้วยการใช้เวลา

ฝึกน้อยกว่าคนอื่นๆ	แต่ข้อมูลกลับแสดงให้เห็นอีกด้านหนึ่ง	นักจิตวิทยาพบ

ความสมัพนัธ์ทางสถติิโดยตรงระหว่างชัว่โมงทีฝึ่กฝนกบัระดับของผลสัมฤทธิ์

หรอืทกัษะความสามารถ	ไม่มทีางลดั	ไม่ใช่พรสวรรค์ตามธรรมชาต	ินกัดนตรี

ระดบัสูงจะใช้เวลาฝึกฝนมากกว่านกัดนตรีทีมี่ความสามารถน้อยกว่าถงึสองเท่า

กล่าวโดยสรุปคือ	 คุณจะต้องฝึกฝนและท�างานหนักเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่

ยอดเยี่ยมในการเทรด	 และมันจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง	 แต่ผลตอบแทน

ที่ได้รับกลับมาจะคุ้มค่ากับการลงทุนในตัวเอง	 ไม่ว่าใครจะมีพรสวรรค์หรือมี

ความสามารถพิเศษตอนเกิดมา	 แต่ความส�าเร็จในตลาดหุ้นจะมาจากความ

เพียรพยายาม	 และความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะค่อยๆ	 เรียนรู้ไปตามกระบวนการ

หรือ	learning	curve	ไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ตาม
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มนัไม่ใช่แค่การเพิม่จ�านวนชัว่โมงในการเทรดทีจ่ะท�าให้คณุประสบความ

ส�าเร็จ แต่มันคือความมุ่งมั่นอย่างสม�่าเสมอที่จะปรับปรุงตัวเองโดยการ

วเิคราะห์ผลลพัธ์ของคณุ ปรบัแต่งวธิกีารเทรดของคุณ และท�าให้เกดิความ

ก้าวหน้าขึน้ แดเนยีล	คอยล์	เขยีนไว้ในหนงัสอืของเขาเร่ือง	The Talent Code 

ถึงกระบวนการนี้ว่าเป็น	“การฝึกฝนอย่างลึกซึ้ง”	มันไม่ใช่แค่การท�าสิ่งเดิมๆ	

ซ�า้แล้วซ�า้เล่า	แต่เป็นการน�าผลลพัธ์และผลตอบรบั	(feedback)	ทีเ่กิดขึน้มา

ปรบัปรงุแก้ไขตนเอง	เพือ่ท�าให้การฝึกฝนมีความหมายและเหน็ผลมากยิง่ขึน้

การที่คุณแค่ตัดสินใจว่าจะเอาดีด้านการเทรดหุ้น	 ไม่ได้หมายความว่า

คุณจะท�าผลตอบแทนทีย่อดเยีย่มได้ทนัท	ีคณุจะเดนิเข้าห้องพจิารณาคดหีลงั

จากเพิ่งเข้าเรียนในโรงเรียนกฎหมายแค่ไม่ก่ีเดือน	 และลองว่าความโดยที่มี

ประสบการณ์เพียงน้อยนิดหรือไม่มีประสบการณ์เลยอย่างนั้นหรือ?	 ถ้าคุณ

ท�าแบบนั้น	 คุณจะแปลกใจไหมถ้าคุณแพ้คดี?	 หรือคุณจะลองเข้าห้องผ่าตัด

หลังจากเพิ่งเรียนเรื่องการผ่าตัดมาแค่	 2	 ครั้ง?	 ถ้าคุณท�า	 (พระเจ้าโปรด

หยุดคุณเถอะ)	คุณจะแปลกใจไหมหากผู้ป่วยไม่ได้หายจากโรค?	แน่นอนว่า

เหตุการณ์เหล่านี้ดูไร้สาระอย่างสิ้นเชิง	แต่ถึงจะให้ผมเดินเข้าไปในห้องครัวที่	

McDonald’s	 และลองท�างานเป็นคนทอดอาหาร	 ผมก็คงไม่รู้วิธีเปิดเครื่อง

ทอดด้วยซ�า้	ท�าไมน่ะหรอื?	ไม่ใช่ว่าผมไม่มสีตปัิญญาหรอืความสามารถพเิศษ	

แต่เป็นเพราะผมยงัไม่มคีวามรู้และประสบการณ์ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการท�าสิง่นัน้

แต่มหีลายคนท่ีพอเปิดบัญชหุ้ีนแล้วกค็าดหวงัว่าจะท�าผลตอบแทนระดบั

สดุยอดได้ทนัที	เมือ่พวกเขาท�าไม่ได้	พวกเขาก็จะคอยหาข้อแก้ตวั	ยอมแพ้	หรอื

เริม่เทรดแบบเสีย่งมากขึน้ไปอกี	สิง่ทีไ่ม่ค่อยเกดิขึน้ในความคดิของพวกเขาคือ	

การทีพ่วกเขาต้องมคีวามรูเ้ฉพาะทางและความอดทนทีจ่ะเรียนรู้มนัเสียก่อน

ในช่วงทีเ่พ่ิงเร่ิมต้นผมเป็นเทรดเดอร์ทีแ่ย่มาก	แต่ความส�าเรจ็ทีผ่มท�าได้

ในตอนท้ายไม่ได้มาจากความสามารถพเิศษจากธรรมชาติ	ส่ิงท่ีท�าให้ผมมทีกุ

วันนี้คือความมุ่งมั่นอดทนและการเรียนรู้ที่จะมีวินัยอย่างไม่มีเงื่อนไข	 และ

แม้แต่ในปัจจุบันผมก็รู้ดีว่า	หากผมฝ่าฝืนวินัย	ผมสามารถเปลี่ยนจากความ

ส�าเร็จที่มีให้กลายเป็นความล้มเหลวได้อย่างง่ายดาย
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คนทีป่ระสบความส�าเรจ็อย่างยิง่ใหญ่ไม่ว่าในเรือ่งใดกต็ามจะมทีศันคติ

เช่นเดยีวกัน คอืคณุจะต้องท�ามนัต่อไปจนกว่าจะส�าเร็จหรือไม่คณุก็ล้มหาย

ตายจากไปเอง การเลิกล้มกลางคันไม่มีอยู่ในหัวของพวกเขา ถ้าคุณไม่ได้มี

ทัศนคติแบบนี้	 ก็มีแนวโน้มที่คุณจะยอมแพ้เวลาที่พบกับความยากล�าบาก

ระหว่างทาง

ก�าหนดตัวตนของคุณ
กลยุทธ์ของคุณคือกลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลส�าหรับตัวคุณ	แม้จะไม่ใช่ทุกครั้ง	แต่เมื่อ

เวลาผ่านไปคุณจะรูว่้ามันใช้ได้ผลส�าหรับคณุมากทีส่ดุ	และมันต้องมกีารผกูมดั

หรอืยดึมัน่เช่นเดยีวกบัเวลาทีค่ณุสร้างความสมัพนัธ์กบัคนรกั	คณุคดิว่าชีวติ

แต่งงานที่คุณอยากมีมันจะดีได้อย่างไรถ้าคุณเคยนอกใจคู่ของคุณ?	 กลยุทธ์

การเทรดก็เช่นเดียวกัน	 คุณต้องมีความศรัทธาและซื่อสัตย์กับมันเพื่อให้เกิด

สิ่งดีๆ	สะท้อนกลับมาให้คุณ

	ถ้าคณุพยายามทีจ่ะเล่นหุน้ให้ได้ทกุแนว	สิง่ทีน่่าจะเกดิข้ึนกค็อืคุณจะเล่น

หุน้ไม่เก่งเลยสกัแนว	ไม่ว่าจะเป็นการลงทนุแบบเน้นคณุค่า	(VI),	การลงทนุ

หุน้เตบิโต	(Growth),	สวิงเทรด	หรอืเดย์เทรด	และมแีนวโน้มสูงมากทีค่ณุจะ

จบลงด้วยการเล่นหุน้ได้ทกุแนวแต่มีฝีมอืและผลตอบแทนแค่ธรรมดาๆ	เท่านัน้	

การจะเกบ็เกีย่วผลตอบแทนของกลยทุธ์ใดกต็ามให้มากท่ีสุด	คุณต้องยอมสละ

แนวทางอ่ืนไป	คุณจะเพลดิเพลนิกับวฏัจกัรของตลาดในช่วงท่ีแนวทางของคุณ

ท�าผลตอบแทนได้ดีกว่าแนวทางอืน่	แต่คุณไม่สามารถเอาชนะเวลาท่ีตลาดไม่

เป็นใจด้วยการเปลีย่นไปใช้แนวทางอืน่ๆ	ทกุครัง้ทีแ่นวทางของคณุประสบกบั

ความยากล�าบาก	การจะเก่งในเรื่องใดก็ตาม	คุณต้องโฟกัสและเชี่ยวชาญใน 

สิง่นัน้ให้มากทีสุ่ด	ซึง่ท�าให้คณุต้องหลีกเล่ียงการกระท�าท่ีเรียกว่า	“การเปลีย่น

แนวไปมา	(Style	Drift)”

	การเปลี่ยนแนวไปมาเกิดจากการไม่ก�าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การ

เทรดของคณุให้ชดัเจน	ผลทีต่ามมากค็อื	คณุจะไม่สามารถยดึมัน่อยูกั่บหลกัการ 

ของคุณได้จนถึงที่สุด	 ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้น	 คุณก็ต้องยอมรับว่า 
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การขายหุน้เพือ่ท�าก�าไรอย่างรวดเรว็	แล้วเหน็ราคามนัวิง่ข้ึนไปอกีสองเท่าจะ

ไม่ท�าให้คณุรูส้กึผดิหรือเป็นกงัวลใดๆ	เพราะว่าคุณเลือกทีจ่ะเทรดเฉพาะโซนใด 

โซนหน่ึงของการเคลื่อนไหวคร้ังนั้น	 ในขณะที่คนอื่นๆ	 อาจเทรดในโซนและ

กรอบเวลาอื่นที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง	 ซึ่งทั้งสองแบบต่างก็สามารถประสบ

ความส�าเร็จได้เหมือนกัน!	 อย่างไรก็ตาม	 ถ้าหากคุณเป็นนักลงทุนระยะยาว	

มนัจะมหีลายครัง้เลยทีพ่อคณุเริม่ได้ก�าไรในระยะส้ันเยอะพอสมควร	แต่กลบั

ต้องยอมคืนตลาดไปท้ังหมดเพ่ือรอให้หุ้นเกิดการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่านั้น	

กญุแจส�าคัญคอืการโฟกสัและเลอืกใช้หลกัการใดหลกัการหนึง่เป็นการเฉพาะ	

เมือ่คุณสามารถก�าหนดแนวทางและเป้าหมายการเทรดของคณุได้แล้ว	มนัจะ

ง่ายข้ึนในการยึดม่ันตามแผนและบรรลุความส�าเร็จ	 และเมื่อเวลาผ่านไปถึง

จดุหนึง่	คณุกจ็ะได้รบัรางวัลจากความพเิศษในหลกัการเฉพาะตวัของคณุเอง

จัดล�าดับความส�าคัญ
ในการเทรด	(เช่นเดียวกับทกุเร่ืองในชวิีต)	มนัไม่ใช่แค่การรูว่้าคณุต้องการอะไร	

แต่คอืการรูว่้าคณุต้องการอะไรเป็นอย่างแรก	ความลบัสู่ความส�าเรจ็คอืการจัด

ล�าดบัความต้องการของคุณ	ปกติแล้วมนษุย์เราต้องการสิง่เดยีวกนั	ความรกั,	

ความสุข,	อิสรภาพ,	มิตรภาพ,	ความเคารพ,	ผลตอบแทนทางการเงิน	ฯลฯ	 

พูดได้เลยว่าทุกคนต้องการสิ่งที่ดีในชีวิต	 แต่ส่ิงที่ผมก�าลังพูดถึงอยู่นี้คือ 

เป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงของคณุ	ไม่ว่ามนัคอืการเป็นเทรดเดอร์ทีป่ระสบความ 

ส�าเรจ็	เป็นเชฟระดบัแนวหน้า	หรอืเป็นนกัเทนนิสระดับแชมป์เป้ียน	หรือคุณ

อยากจะเป็นทั้งสามอย่างเลยก็ได้

	แต่เคลด็ลบัของการได้สิง่ทีต้่องการในชีวิตคอื	การท�าตามเป้าหมายของ

คุณแต่เลือกท�าทีละอย่าง	คิดให้ออกว่าคุณต้องการอะไรเป็นอันดับแรก	และ

อย่าเพิง่เปลีย่นจนกว่าคณุจะบรรลเุป้าหมายนัน้	ท�าไมน่ะหรอื?	เพราะถ้าคณุ

เลือกท�าหลายอย่างแต่ท�าแบบเล็กๆ	 น้อยๆ	 คุณก็จะไม่ประสบความส�าเร็จ

อย่างยิ่งใหญ่กับอะไรเลย	 และจะไม่มีประสบการณ์กับสิ่งต่างๆ	 อย่างเต็มที่

ด้วย	 ผู้เชี่ยวชาญมักจะได้รับผลตอบแทนที่งดงาม	 ในขณะที่คนที่รู้กว้างแต่รู้
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แค่อย่างละนิดอย่างละหน่อย	จะเป็นได้เพียงเพื่อนคุยที่ดีในงานเลี้ยง

ความเชี่ยวชาญต้องใช้การเสียสละ ดังนั้น เป้าหมายบางเรื่องต้องมา

ก่อนเรื่องอื่นๆ คุณต้องจัดท�ารายการ เรียงล�าดับความส�าคัญ และไล่ตาม 

ทลีะเป้าหมาย โฟกสัเพยีงเรือ่งเดยีวจนกว่าจะท�าส�าเรจ็ แล้วถงึย้ายไปสู่เป้าหมาย 

ใหญ่อันถัดไปของคุณ

ค�าแนะน�าที่ผมมีให้กับคุณในที่นี้คือ	ไม่ต้องไปรักษาสมดุล	ใช่	คุณอ่าน

ถูกแล้ว	 การจะประสบความส�าเร็จอย่างสูงในเรื่องใดก็ตามคุณต้องไม่กังวล

เรื่องความสมดุล	 ค�าแนะน�านี้ดูขัดแย้งกับความคิดในทุกวันนี้ท่ีว่า	 คุณควร

มีสมดุลในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องงานและครอบครัว	 แต่แน่นอนว่าเร่ืองนั้นคือ 

เป้าหมายอีกอย่างหนึง่	และชวิีตของผมในทุกวันนีผ้มจะให้ความส�าคญักบัภรรยา 

และลูกสาวของผมก่อนเรื่องใดๆ	 ก็ตาม	 เพียงแต่หากเป้าหมายของคุณคือ 

การท�าผลตอบแทนระดับสุดยอดจากการเทรดหุ้น	 การให้ความทุ่มเทเพียง

ครึ่งๆ	กลางๆ	ก็มักจะท�าให้ผลลัพธ์ออกมาแบบครึ่งๆ	กลางๆ	เช่นกัน

ในช่วงทีผ่มเริม่หดัเทรดหุ้น	ผมไม่มคีวามสมดุลเลยและตัง้ใจให้เป็นอย่าง

นัน้ด้วย	ผมท�าตวัเหมอืนนกักฬีาโอลมิปิกทีฝึ่กซ้อม	12	ช่ัวโมงต่อวนั	ผมกนิ	

ดืม่	และหายใจเข้าออกเป็นหุน้อยู่ตลอดเวลา	วนัๆ	ผมคดิแต่เรือ่งหุ้น	มนัคอื

การใช้ชีวิตในด้านเดียวอย่างถึงที่สุด	ถ้าเรื่องนี้ฟังดูน่ากลัวส�าหรับคุณ	บางที

การเป็นเทรดเดอร์ทีม่ผีลตอบแทนระดบัสดุยอดอาจจะยังไม่ใช่ส่ิงทีคุ่ณต้องการ

อย่างแท้จรงิ	แต่นัน่ไม่ได้หมายความว่าคณุจะไม่สามารถปรับปรุงระบบเทรด

ของคณุและเพลดิเพลินไปกบัก�าไรจากการลงทนุได้	แม้ว่าคณุจะเป็นนกัลงทนุ

แบบพาร์ทไทม์ก็ตาม

	มตีวัอย่างมากมายของมืออาชพีในด้านต่างๆ	ทีใ่นช่วงระหว่างการฝึกฝน

อย่างเข้มข้นจะไม่มีความสมดุลเช่นกัน	 ลองนึกถึงแพทย์เฉพาะทางที่ต้องใช้

เวลากว่า	16	ชัว่โมงต่อวนัในการฝึกฝนและมเีวลาให้นอนพกัเพยีงไม่กีช่ัว่โมง

บนเปลในห้องฉุกเฉินดูก็ได้

	ดังนัน้	คุณจะไม่สามารถบรรลถุงึความเชีย่วชาญด้วยความพยายามแค่

ระดบัปานกลาง	คณุต้องทุม่เทพลงังานทัง้หมดทีคุ่ณมีให้กบัมนัอย่างเตม็ที	่ซึง่
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มันจะไม่ได้เป็นเช่นนี้ตลอดไป	 เพียงแต่ในระยะแรกของการเริ่มต้น	 เมื่อคุณ

ได้อุทิศตัวเองเพื่อสิ่งที่ท้าทายอย่างเช่นการเทรดหุ้นแล้วล่ะก็	 คุณต้องพร้อม

ท�างานหนกัและโฟกัสไปกบัมนัอย่างจรงิจงั	ถ้าคุณต้องการผลตอบแทนก้อนโต 

จากตลาดหุ้น	คุณต้องท�าให้การเทรดของคุณมีความส�าคัญมากที่สุด

ลงมือท�า
การบ่ายเบี่ยงคือสิ่งท่ีแย่ที่สุดที่คุณสามารถท�าได้ในช่วงท่ีคุณพยายาม

บรรลุเป้าหมายอยู่	 ผู้คนมักจะโน้มน้าวตัวเองว่า	 เขาจะท�าสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อ 

ทกุอย่าง	“พร้อมแล้วจรงิๆ”	ในขณะท่ีผมมกัจะแนะน�าให้คณุค่อยๆ	เรียนรู้ส่ิง

ต่างๆ	ให้มากทีส่ดุเท่าทีค่ณุสามารถท�าได้	เพราะผมไม่คดิว่าการค่อยๆ	เรยีนรู้ 

คือการบ่ายเบี่ยง	แต่ถ้าคุณมัวแต่เดินไปเดินมาเอาแต่คิดว่า	ฉันคงจะเริ่มสัก

วันหนึ่งแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้	นั่นล่ะคือการบ่ายเบี่ยง

ผมได้รับอีเมลจากคนที่อ่านหนังสือเล่มแรกของผม	 เขาบอกว่าเขา	

“พร้อมแล้ว”	ที่จะท�าตามกฎของผม	แต่สิ่งแรกที่เขาพยายามท�าก่อนคือการ

เดย์เทรด	เพราะเขารูส้กึว่าเขาต้องการท�าผดิพลาดเยอะๆ	ก่อนทีเ่ขาจะมวีนิยั

ได้จรงิๆ	แล้วหลงัจากนัน้เขาถงึพร้อมทีจ่ะท�าตามแนวทางของผม	ผมกไ็ม่รูว่้า

นัน่หมายความว่าอะไร	เว้นแต่ว่าเขายังไม่ได้ตดัสนิใจทีจ่ะฝึกฝนและปฏบิติัใน

สิ่งที่ถูกต้องจริงๆ

 ยิ่งคุณไม่สนใจที่จะมุ่งมั่นในสิ่งใดนานเท่าไหร่ ก็ยิ่งท�าให้การบ่ายเบี่ยง

เกิดง่ายขึ้นเท่านั้น เพราะเมื่อคุณเผชิญกับความท้าทาย เสียงตะโกนให้คุณ

บ่ายเบี่ยงหรือหลีกหนีมันจะยิ่งดังข้ึน สิ่งท่ีจะสวนกลับได้คือการลงมือท�า  

คุณต้องเริ่มท�าไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	ถ้าคุณมัวแต่

รอให้จงัหวะเวลาพร้อมสมบรูณ์	หรอืเริม่ตอนทีค่ดิว่าคุณมคี�าตอบของปัญหา

ทั้งหมดแล้ว	 คุณอาจจะไม่ได้เร่ิมต้นสักที	 การเริ่มท�าบางสิ่งบางอย่างจาก

ข้อมลูทีย่งัไม่สมบรูณ์ถอืว่าดกีว่าการไม่ท�าอะไรเลยอย่างไร้ทีต่	ิคณุสามารถฝัน	 

สามารถคิดบวก	สามารถวางแผนและตัง้เป้าหมายได้	แต่มนัจะไม่มอีะไรเกดิขึน้ 

จนกว่าคุณจะเริ่มลงมือท�า	 การมีความรู้	 ความฝัน	 หรือความหลงใหลนั้น 
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ยังไม่เพียงพอ	 เพราะสิ่งส�าคัญจริงๆ	 คือคุณท�าอะไรกับข้อมูลความรู้ที่คุณมี	

ดังนั้น	ช่วงเวลาที่ดีที่สุดส�าหรับการเริ่มต้นก็คือ	ตอนนี้!

กา้วออกจากขอบเขตความม่ันใจของคณุ (comfort zone)
ในชวีติคนเรา	ดเูหมอืนจะมหีลกัความจรงิทีใ่ช้ได้กบัทกุคนซ่ึงผมเรยีกว่า

หลักการ	CLUM	(comfortable	equals	less	and	uncomfortable	equals	

more	 ความสบายจะได้ผลลัพธ์น้อย	 และความอึดอัดไม่สบายจะได้ผลลัพธ์

มาก)	โอกาสและความเป็นไปได้มกัจะอาศยัอยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่รายงัไม่รู้จักดี	การขยบั

ออกจากขอบเขตความมัน่ใจของคณุไม่ได้หมายถงึการท่ีเราต้องเส่ียงคร้ังใหญ่	

มนัแค่หมายความว่าคณุจะต้องบงัคบัตวัเองและท�าสิง่ทีใ่นช่วงแรกคุณอาจจะ

รูส้กึผดิธรรมชาตหิรอืรูสึ้กต่อต้านมนั	โชคดทีีค่ณุไม่ถงึกบัต้องกระโดดออกจาก

ท่ีปลอดภยัลงไปสู่ส่ิงทีค่ณุรูส้กึว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน	หรือราวกับว่าคณุ

ต้องโดดหน้าผาท่ีอากาปุลโกตอนทีคุ่ณเพิง่จะหดัว่ายน�า้	แต่มันคอืกระบวนการ

หรอืขัน้ตอนเพ่ือให้ได้มาซึง่ทกัษะความช�านาญ	รวมถึงความมัน่ใจทีจ่ะค่อยๆ	

เพิ่มขึ้นระหว่างทางที่คุณเรียนรู้	 ซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะเป็นการขยายขอบเขต

ความมั่นใจหรือ	comfort	zone	ของคุณให้กว้างใหญ่ขึ้น

ลองนกึภาพวงกลมหลายวงทีมี่จดุศูนย์กลางร่วมกนั	โดยทีต่รงกลางคอื	

comfort	 zone	 ของคุณในปัจจุบัน	 คุณเริ่มจากตรงกลางหรือ	 “วงกลม	1”	 

ซ่ึงเป็นสิ่งที่คุณรู้และคุ้นเคยอยู่แล้ว	 จากระยะเริ่มแรกนั้นคุณค่อยๆ	 ได้รับ

ประสบการณ์บางอย่าง	ได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัตวัคณุเอง	และเริม่ฝึกฝนวนิยัของคณุ	 

แต่วงกลม	1	เป็นได้เพยีงจดุเริม่ต้นเท่านัน้	คณุจะไม่สามารถอยูใ่นนัน้ได้อย่าง

ถาวรหากคุณต้องการประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการเทรด	 หรือท�า

อะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุ้มค่า

ลองคิดถึงความพยายามอย่างหนักของการเรียนรู้วิธีเล่นเครื่องดนตรี

หรือเล่นกีฬาให้เชี่ยวชาญ	มันต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อฝึกซ้อมและรับค�า

แนะน�าจากโค้ชและครทูีด่	ีซึง่จะเป็นคนทีช่่วยให้คณุพฒันาเทคนคิต่างๆ	ได้ดขีึน้	

และด้วยการทุม่เทเวลารวมถงึการยดึม่ัน	ขดีความสามารถของคุณจะก้าวหน้า
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ขึ้นไปจนถึงจุดที่คุณสามารถเล่นเพลงของบีโธเฟนได้	 หรือตีลูกเบสบอลเพื่อ

ท�าโฮมรนัได้แขง็แกร่งขึน้	และส�าหรบัการเป็นเทรดเดอร์ เมือ่คณุปลดตัวเอง

ออกจากสิง่ทีรู่สึ้กเป็นธรรมชาติ แล้วเรยีนรูท่ี้จะท�าในสิง่ทีรู่ส้กึฝืนธรรมชาติ

ได้ คุณจะกลายเป็นสุดยอดเทรดเดอร์ แต่คุณไม่สามารถโดดจากวงกลม	1	

ข้ามไปยงัวงกลม	4	ได้ในทันท	ีคณุต้องให้เวลากับมนัเท่าทีจ่�าเป็นและใช้ความ

พยายามเพือ่สร้างทกัษะและความม่ันใจในตวัเอง	หากคุณเร่งรบีเกนิไปโดยที่

ทกัษะพืน้ฐานและประสบการณ์ยงัไม่แขง็แรงพอ	มนัจะกลายเป็นการเชือ้เชญิ

ให้เกิดหายนะขึ้นกับตัวคุณเอง

ไม่ว่าจะเป็นการพยายามในเรื่องใดก็ตาม	 เม่ือคุณเริ่มขยับจากระดับ

มอืใหม่ขึน้ไปสูร่ะดบัทีส่งูขึน้	คณุก็จะดงึตัวเองจากวงกลม	1	ไปยงัวงกลม	2	 

ท�าให้ตอนนีว้งกลม	2	เป็นขอบเขตความมัน่ใจใหม่ของคณุ	หรอืเป็นการขยาย

ขอบเขตความมัน่ใจของคณุให้ใหญ่ขึน้	ซึง่ส�าหรบัเทรดเดอร์นัน้	วงกลม	2	อาจ

หมายถึงคุณได้ท�าการปรับปรุงเกณฑ์การเลือกหุ้นของคุณให้ดีข้ึน	 ท�าให้คุณ

สามารถเทรดด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้โดยไม่ต้องรับความเสี่ยงสูงเกินไป	 และ

เมือ่คุณมปีระสบการณ์และข้อมลูความรูเ้พิม่ขึน้	คณุกจ็ะขยบัข้ึนไปสู่วงกลม	3	 

แล้ววงกลม	4	ก็จะกลายเป็นเป้าหมายต่อไป	และขยับขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆ

	ราล์ฟ	วอลโด	เอเมอร์สนั	กล่าวไว้ว่า	“เมือ่ความคดิของเราถกูขยายด้วย 

แนวคดิใหม่ๆ	เราจะไม่กลบัไปคิดแบบเดมิได้อกีเลย”	ในท�านองเดยีวกนั	เมือ่

คุณขยายขดีจ�ากดัและกรอบความคดิเก่าๆ	ของคณุได้ส�าเร็จ	คณุจะไม่รู้สึกอยาก 

หรอืต้องการกลบัไปยงัทีเ่ลก็ๆ	แบบในความคดิเดมิของคณุอกีเลย	และถ้ามองย้อน 

กลบัไปคุณจะต้องประหลาดใจมากว่า	คณุเติบโตและเร่ิมเจนจัดในการเทรดหุ้น

มากขึน้ขนาดไหน	สิง่ทีด่เูหมอืนเป็นเร่ืองยากหรือดแูล้วเป็นไปไม่ได้	กลบักลาย

เป็นสิ่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงและอยู่ในขอบเขตความมั่นใจที่ใหญ่ข้ึนของคุณ	

ด้วยการฝึกฝนและความมีวินัย	ขีดความสามารถและทักษะใหม่ๆ	ที่เพิ่มขึ้น

ของคุณจะเริม่กลายเป็นธรรมชาตทิีส่องของคณุ	(second	nature	พฤตกิรรม

บางอย่างที่ถูกฝึกฝนท�าซ�้าจนเป็นนิสัย	 โดยที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติที่ติดตัวมา

ต้ังแต่เกดิ	:	ผูแ้ปล)	ซึง่นีคื่อวธิกีารแต่ละขัน้ตอนในการสัง่สมความเชีย่วชาญ	
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ไขว่คว้าความรู้ระดับที่สาม
โดยทัว่ไปความรูจ้ะมอียู	่3	ระดบั	ระดบัที	่1	คอื	เม่ือคณุได้ไอเดยีหรือแนวคดิ

ใหม่ๆ	จากคนอื่น	เช่น	มีคนสอนอะไรบางอย่างให้คุณ	และคุณน�าแนวคิดนั้น

มาประเมินเข้ากับความคิดตัวเอง	คุณอาจจะมีความรู้สึกหลายอย่างผสมกัน

กับข้อมูลที่ได้รับมานี้	คุณอาจจะเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	หรือยังไม่มีความเห็น

ชัดเจนก็ได้	ล�าดับต่อมาคือความรู้ระดับที่	2	คือ	เมื่อคุณเริ่มมั่นใจว่าสิ่งที่คุณ

ได้ยนิหรอืเรยีนรู้มานัน้เป็นความจรงิ	ซึง่ในทีน่ี	้มนัจะเริม่เปลีย่นเป็น	ความเชือ่	 

ขึน้มา	โดยการเกดิความเชือ่นัน้จะแขง็แรงมัน่คงกว่าการมแีค่แนวคดิหรอืไอเดยี 

ทั่วๆ	 ไป	แต่มันก็ยังไม่ใช่ระดับที่แข็งแกร่งที่สุดของความรู้	 โดยความรู้ระดับ

สูงสุดหรือระดับที่	 3	 คือ	 “การหยั่งรู้	 (knowing)”	 ซึ่งถือว่าเป็นการรับรู้ 

ที่ทรงพลังมากที่สุด	 นี่คือความรู้ที่จะอยู่ติดตัวคุณตลอดไป	 มันคือสิ่งที่คุณรู ้

ว่าเป็นเรื่องจริงและถูกต้องเพราะว่าคุณผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาแล้ว	

ในหนงัสอืเล่มนี	้คุณจะได้รบัแนวคิดต่างๆ	มากมายจากการอ่าน	(ความ

รู้ระดับที่	 1)	 ซึ่งคุณอาจจะขยับมันขึ้นไปเป็นความรู้ระดับที่	 2	 ก็ได้เมื่อคุณ

เร่ิมเชือ่ว่าสิง่ทีผ่มบอกคุณคือความจรงิ	ซ่ึงตัวผมเองกใ็ช้เวลาหลายปีจากการ

ลองผิดลองถกู	เสยีหยาดเหงือ่และน�า้ตาในการได้บทเรยีนเหล่านีม้า	เมือ่คุณ

ยอมรบัและน�าเอาแนวคดิเหล่านีไ้ปปรับเข้ากบัการเทรดของคณุ	ในทีสุ่ดแล้ว

มันจะเป็นส่วนหนึง่ในองค์ความรู้ของคุณ	ซ่ึงแฝงอยูใ่นสญัชาตญาณ	การตอบ

สนองโดยอตัโนมัติ	และการไม่มีข้อสงสยัใดๆ	เป้าหมายของคณุคอืการมคีวาม

รูใ้นระดับที	่3	หรอืมคีวามสามารถในการหยัง่รู	้ซึง่จะเกดิขึน้ได้จากการลงมอื

ท�าและประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้น	

กระบวนการเรยีนรูน้ัน้ไม่มีทางลดั	ไม่ว่าคุณจะเคยอ่านหนงัสือมาก่ีเล่ม	

หรือไปเข้าคอร์สอบรมเยอะแค่ไหนก็ตาม	 แต่คุณไม่สามารถเร่งหรือบังคับให ้

ตวัเองมีประสบการณ์ได้ในทนัท	ีดงันัน้	อย่าเพ่ิงรู้สกึแย่หากคณุยงัไม่สามารถ

ท�าผลตอบแทนทีดี่ได้ในตอนนี	้เพราะไม่ว่าคณุจะดูดเอาความรู้หรอืฉลาดมาก

แค่ไหนก็ตาม	คุณก็ยงัต้องใช้เวลาของคณุไปกบัการเก็บเกีย่วประสบการณ์จาก

มหาวิทยาลัยวอลสตรีท	
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เม่ือตอนทีผ่มเร่ิมต้น	ผมต้องใช้เวลานานถงึ	6	ปี	ถงึจะสามารถท�าก�าไร

จากการเทรดหุ้นได้อย่างสม�่าเสมอ	แต่ถึงแม้จะอยู่ในช่วงปีที่ยากล�าบากและ

ท้าทาย	ผมกย็งัยดึม่ันอยูกั่บหลกัการของผม	ผมไม่ได้เปลีย่นแนวไปมาเพือ่หา

สูตรเด็ดหรอืเคลด็ลบัทีจ่ะช่วยให้ผมท�าก�าไรได้ทนัท	ีตามทีผ่มเขียนไว้ก่อนหน้า

นี้ว่า	ผมตัดสินใจเลือกหลักการเทรดที่ผมมองว่าสมเหตุสมผล	และโฟกัสไป

ที่การพัฒนาทักษะของผมในการใช้หลักการนั้น	ผมยึดมั่นในหลักการ	ฝึกฝน 

ตวัเองให้มวีนิยัอย่างต่อเนือ่ง	และท�าตามกฎทีเ่ขยีนเอาไว้	ความมุง่มัน่ตัง้ใจนัน้

ส�าคญักว่าความรู	้ตราบใดทีค่ณุยงัคงเรียนรู้จากประสบการณ์ของคณุ	ความ

ส�าเร็จและชัยชนะก็จะเกิดขึ้นกับคนที่มีความมุ่งมั่น	

การสะสมความรูท้ีถ่กูต้องผ่านการเข้าไปมีส่วนรวมนัน้ไม่จ�าเป็นต้องเป็น

เรื่องยากหรือเครียดเสมอไป	เพราะเมื่อคุณมีกฎและกลยุทธ์ที่ดี	คุณก็พร้อม

ที่จะให้ผลลัพธ์เป็นไปตามขั้นตอน	โดยเริ่มจากยอมรับกระบวนการต่างๆ	ใน

การเรียนรู้	 จากนั้นจึงมาศึกษาผลลัพธ์และบทเรียนจากมัน	 คุณจะมั่นใจว่า

สิ่งต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามขั้นตอนปกติ	 และทุกอย่างจะมีผลลัพธ์ออกมา

อย่างที่มันควรจะเป็น

เราพร้อมจะเริ่มกันแล้ว
คุณเปิดอ่านมาจนถึงตรงนี้แล้ว	 ซ่ึงเป็นส่วนสุดท้ายของบทน�า	 แต่ก่อนที่จะ

เริ่มบทต่อไปผมอยากถามคุณอีกครั้งว่า	คุณพร้อมจะลุยเต็มที่แล้วหรือยัง?	

ค�าถามนี้จะพาเรากลับไปยังจุดเร่ิมต้นของบทน้ี	 นั่นคือคุณมีทางเลือก

ที่ต้องตัดสินใจว่า	 คุณจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้	 ซึ่งสิ่งแรกที่คุณต้องท�าคือการ

ประกาศตัวว่าคุณสมควรได้รับความส�าเร็จ	 ตามท่ีผมเขียนไว้ก่อนหน้าน้ีว่า	

มีคนบางกลุ่มที่ดูถูกตัวเองเพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าตัวเองสมควรได้รับความ

ส�าเร็จ	 มันอาจเป็นเพราะมีเหตุการณ์บางอย่างในวัยเด็กที่ท�าให้พวกเขานึก

เสียใจมาจนถึงปัจจุบัน	 หรืออาจเป็นเพราะวิถีชีวิตที่พวกเขาเติบโตมา	 แต่

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม	 พวกเขาก�าลังมีระบบความเชื่อที่ไม่ถูกต้องที่

คอยกล่อมตัวเองว่าพวกเขาไม่สมควรได้รับความส�าเร็จ	 หากนี่คือเสียงที่ยัง
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สะท้อนอยู่ในใจคุณ	 มันถึงเวลาที่คุณต้องให้อภัยตัวเอง	 ทิ้งอดีตไว้ข้างหลัง	

และก้าวต่อไปข้างหน้า

คุณสมควรที่จะได้รับความส�าเร็จและมีความปรารถนาในชีวิต หรือ 

เป้าหมายอนัยิง่ใหญ่ทีค่วรค่าแก่การทุม่เทให้กบัมนั คณุสมควรทีจ่ะได้สร้างสรรค์ 

และท�าบางสิ่งบางอย่างท่ีกระตุ้นความสนใจและท้าทายสติปัญญาของคุณ 

แน่นอนว่าการเทรดหุน้ถอืเป็นหนึง่ในความท้าทายทีก่ล่าวมา	มนัเป็นมากกว่า

แค่เรื่องผลตอบแทนทางการเงิน	แต่มันคือการฝึกฝนวิถีแห่งความเชี่ยวชาญ

ตลอดชวีติของคณุ	รวมถงึการเอาชนะอโีก้และความหวาดกลวัของตวัเอง	ใน

อกีด้านหนึง่	กม็กีลุม่คนทีเ่ชือ่ว่าพวกเขามีสทิธิท์ีจ่ะประสบความส�าเร็จไม่ว่าจะ

ด้วยสาเหตุเพราะนามสกลุ	ฐานะของครอบครวั	ประวัตกิารท�างาน	ระดบัการ

ศกึษา	หรอือะไรกต็ามทีถ่กูมองว่าม	ี“ระดบั”	ทีพ่วกเขาสวมใส่อยูภ่ายนอก	แต่

ตลาดหุน้จะสอนพวกเขาอีกแบบหนึง่	และมนัจะเป็นบทเรยีนท่ีหนกัหนาสาหสั	

เพราะความส�าเร็จจะเกิดขึ้นได้จากทางเดียวเท่านั้นคือ	ความขยันและความ

อ่อนน้อมถ่อมตน	โดยเฉพาะในตลาดหุ้น	คนที่ไม่มีความถ่อมตนหรืออีโก้สูง

มกัจะถกูก�าหนดให้ต้องพบเจอเหตุการณ์ทีท่�าให้เขาต้องยอมถ่อมตนในอนาคต

อย่างไรก็ตาม	การเปลี่ยนแปลงตัวเองสามารถท�าได้ทันที	เหมือนกับที่

คนตดิบหุรีส่ามารถเลิกบหุรีไ่ด้ด้วยการโยนบหุรีม่วนสดุท้ายทิง้ไป	หรือคนตดิ

เหล้ายอมวางแก้วลงและไม่แตะต้องมันอีกเลย	เช่นเดียวกบัการตกีรอบความ

เชือ่หรอืพฤติกรรมของคนเรา	คุณสามารถพลกิความฝันและตัง้เป้าหมายของ

คณุให้ดขีึน้ได้	ด้วยการเข้าควบคมุการกระท�าและรบัผิดชอบผลลัพธ์ทกุอย่าง

ที่เกิดขึ้น	ขอให้คุณเริ่มตั้งแต่วันนี้

แต่ก่อนอื่น	คุณต้องตัดสินใจให้ได้ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหน

คุณอยากเป็นสุดยอดเทรดเดอร์หรือไม่อยาก	 มันขึ้นอยู่กับคุณ	 ตัดสิน

ใจตรงนี	้ตอนน้ีเลย	ไม่มจัีงหวะไหนทีจ่ะดกีว่าตอนนีอ้กีแล้ว	และมนัอาจเป็น

เหตผุลว่าท�าไมคณุถงึหยบิหนงัสอืเล่มนีข้ึน้มา	หรอืมนัอาจเป็นเหตผุลว่า	ท�าไม

ทกุสิง่ทีเ่คยเกดิขึน้ในชวิีตของคณุกบัสิง่ทีค่ณุต้องการท�าให้ส�าเรจ็ในอนาคตได้

มาบรรจบกันในช่วงเวลานี้	หากคุณไม่ได้ชอบชีวิตที่ผ่านมาของคุณ	ก็คงเป็น

Think & Trade Like a Champion
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เพราะว่ายังมใีครบางคนทีม่อีทิธพิลกบัชวีติของคณุมากกว่าตวัคณุเอง	ดงันัน้	

ตัดสินใจซะ!	แล้วเปิดอ่านบทต่อไป
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การพยายามท�าสิ่งต่างๆ	 ให้ส�าเร็จในทุกเรื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬา	การ

สร้างบ้าน	การขุดท�าถนน	การลงสมัครเข้าสู่สนามการเมือง	หรือแม้แต่การ

ผ่าตัด	ต่างก็ต้องมีการวางแผนงานก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือท�า	ผู้รับเหมาจะไม่

ยอมแม้กระทัง่ขดุเจาะฐานรากให้ถ้ายังไม่มแีบบแปลนทีชั่ดเจน	โค้ชของทมีที่

คณุเชียร์จะกางแผนการเล่นและอธบิายให้ลกูทมีฟังก่อนการแข่งขันจะเร่ิมข้ึน

ทกุนัด	ส่วนหมอผ่าตดัก็จะมีผลการทดลอง	การประเมินผล	MRI	และวางแผน

การผ่าตัด	ก่อนที่จะเริ่มลงมีดกรีดครั้งแรก	

หากคุณต้องการประสบความส�าเร็จในตลาดหุ้น	 ก่อนที่คุณจะท�าอะไร

ก็ตาม	 คุณควรเริ่มจากการวางแผนการเทรดเป็นอย่างแรก	 แผนการเทรด

ของคุณคือแนวทางและขัน้ตอนท่ีเป็นรปูธรรมเพือ่ใช้ในการเทรดจรงิ	แต่ว่านกั

ลงทนุหรอืคนเล่นหุน้ส่วนใหญ่น้ันจะไม่มแีผนการเทรดใดๆ	เลย	หรือแย่ยิง่กว่า

นั้นคือ	 พวกเขามีแผนการแย่ๆ	 ที่เกิดจากความเข้าใจที่ผิดและไม่สอดคล้อง

กบัความเป็นจรงิของการลงทนุ	พวกเขามักจะได้หุน้เดด็จากโบรกเกอร์	หรอื

ได้ยินบางอย่างจากทีวี	 หรือมีใครบางคนที่ไปรู้จักกับใครบางคนมาบอกพวก

เขาว่าหุน้ตวันัน้ตวันีก้�าลงัจะพุง่ขึน้	แค่นัน้เอง	เงนิจ�านวนมากถกูวางเดมิพนั

บทที่ 1
เดินหน้าพร้อมแผนการอยู่เสมอ
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โดยที่ไม่มีแผนการอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมารองรับเลย	

ฟังดูสมเหตุสมผลไหม?

 การเทรดหุ้นคือการท�าธุรกิจอย่างหนึ่งที่ต้องใช้เงินลงทุนจริงในการ

ด�าเนินงาน แล้วท�าไมคุณถึงเข้ามาเทรดหุ้นโดยที่ยังไม่มีแผนการเทรดหรือ

แผนธุรกิจที่คิดไว้เป็นอย่างดี? แต่คนส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนั้น	 การท่ีไม่มีข้อ

จ�ากัดในการเข้าตลาดหุ้น	ไม่จ�าเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือการฝึกอบรม	เพียง

แค่เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ก็สามารถเทรดได้เลย	 ท�าให้หลายคนเร่ิมต้นด้วย

ความเข้าใจผิดอย่างแรกว่าการเทรดหุ้นนั้นง่าย	พวกเขาคงคิดว่าโอกาสที่จะ

ลงทนุแล้วได้ก�าไรโดยไม่ต้องคดิอะไรมากน่าจะเป็นไปได้มากกว่าความเป็นจรงิ	

แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตอุะไรกต็าม	ผมเคยเหน็หลายคนซือ้หุ้นตวัหน่ึงด้วยเงิน	

100,000	เหรยีญ	แต่ใช้เวลาศึกษาข้อมูลหุ้นตัวนัน้น้อยกว่าตอนท่ีพวกเขาซ้ือ

ทีวีเครื่องละ	 800	 เหรียญเสียอีก	 พวกเขายอมเอาเงินจ�านวนมากมาเสี่ยง

ในหุ้นเพราะว่าได้ค�าแนะน�าจากเพื่อนของเพ่ือนโดยที่ไม่ได้ใช้เวลาศึกษาหรือ

วางแผนการเทรดอะไรเลย	ความโลภเข้าครอบง�าพวกเขาจนเห็นแต่โอกาสได้

ก�าไร	โดยไม่ค�านงึถงึความเสีย่ง	หรือผลขาดทนุทีอ่าจเกดิขึน้	หรอืเหตกุารณ์

ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นมาทุกเมื่อ!	

มีกระบวนการ
ในช่วงแรกที่ผมเริ่มเทรดหุ้น	 ผมเองก็ไม่มีแผนการเทรดอะไรเลย	 “กลยุทธ์”	

อย่างเดยีวของผมในตอนนัน้	(ถ้ายงัเรยีกมันว่ากลยทุธ์ได้)	คอืการท�าตามความ

เชื่อเดิมๆ	ที่ว่า	“ซื้อต�่าและขายสูง”	ผมคิดว่ามันหมายถึงให้ซื้อหุ้นที่ราคาร่วง

ลงมา	โดยคิดง่ายๆ	ว่าหุ้นอะไรกต็ามทีร่่วงลงมาจะสามารถเด้งกลบัแล้ววิง่ขึน้

ไปใหม่ได้	ผมเลยซ้ือหุ้นขนาดใหญ่ทีมี่ชือ่เสยีงเวลาท่ีมนัถกูเทขายลงมา	เพราะ

มคีนบอกผมว่า	“คุณจะไม่ขาดทนุกบัหุ้นอย่าง	AT&T	หรอื	General	Electric	

หรอก”	 ในตอนนั้นการซ้ือหุ้นขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงเมื่อราคาหุ้นตกลงมาฟัง

ดูเป็นความคิดที่ดีมากส�าหรับผม	 เพราะผมเชื่อว่าหุ้นเหล่านี้มีความเสี่ยงต�่า

และสุดท้ายราคาหุ้นก็จะต้องกลับมาขึ้นใหม่ได้	ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดมหันต์!
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เมือ่เวลาผ่านไป	ผมได้เรียนรูว่้ามนัไม่มสีิง่ทีเ่รยีกว่าหุน้ปลอดภยัอยูจ่รงิ	

เหมอืนมคีนบอกคณุว่าการแข่งรถปลอดภยันัน่แหละ	หุน้ทุกตวักเ็หมอืนรถแข่ง	

มันมีความเสี่ยงในตัวอยู่เสมอ	 แค่เพราะว่ามันเป็นบริษัทที่เราคุ้นเคยหรือมี

ธรุกิจมัน่คงและมีผูบ้รหิารมากประสบการณ์	ไม่ได้หมายความว่ามันคอืสดุยอด

หุน้ทีเ่ราควรซือ้	เพราะในช่วงภาวะตลาดหมีทีเ่ป็นขาลงรนุแรง	แม้แต่หุน้ของ

บริษัท	“คุณภาพสูง”	ก็สามารถถูกเทขายอย่างหนักได้	บางบริษัทอาจถึงขั้น

ล้มละลาย	หุน้ของบรษิทั	General	Electric	ท�าจดุสงูสุดเมือ่ปี	2000	จาก

นัน้ราคาหุน้ร่วงจาก	60	เหรียญ	ลงไปอยูท่ีต่�า่กว่า	6	เหรยีญ	น่ันคอืราคาหุน้

ตกลงถึง	90%!	จนกระทั่งปี	2016	หุ้น	GE	เพิ่งฟื้นขึ้นมาเพียงแค่ครึ่งหนึ่ง

ของมลูค่าทีห่ายไป	ผ่านไปแล้ว	16	ปี	แต่นกัลงทนุทีซ้ื่อหุน้บลชูปิทีม่เีครอืข่าย 

ธรุกิจใหญ่โตกย็งัคงขาดทนุอยู	่50	เปอร์เซน็ต์	นีค่อืสิง่ท่ีเกดิข้ึนกบัการลงทนุ

ในหุ้นของหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพมากที่สุดในโลก	

รายชื่อหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่ถูกจัดอยู่ในระดับ	 “ปลอดภัย”	 ต่อ

การลงทุน	 แต่สุดท้ายราคาหุ้นกลับพังทลายนั้นมีมากมายจนนับไม่ถ้วน	 ใน

ช่วงที่ผมเริ่มเทรด	 หุ้นหลายตัวที่ผมซื้อแล้วมีอาการไม่ดี	 (ราคาเริ่มร่วงลง)	

ต่างก็ถูกบดขย้ีอย่างแรงจนผมต้องโยนผ้ายอมแพ้พร้อมผลขาดทุนที่ส่งผล 

กระทบอย่างมากต่อเงนิลงทนุและความมัน่ใจของผม	เหตกุารณ์พวกน้ีคล้าย

กับที่คุณเจอไหม?	

มนัไม่ได้ใช้เวลานานนกักว่าทีผ่มจะรูตั้วว่าผมต้องเข้าตลาดพร้อมกบัแผน

ในการซ้ือขายหุน้	แต่ทีส่�าคัญกว่าคอื	ผมจะต้องมแีผนเพ่ือรับมอืกับความเส่ียง

โดยธรรมชาตทิีหุ่น้ทกุตวัมอียู	่โดยแผนการเทรดจะเป็นโครงร่างพืน้ฐานทีค่อย

ก�ากบัและน�าทางการเทรดของคณุ	ซ่ึงประกอบด้วยค�าถามในการซือ้ขายหุ้นว่า	

เราจะท�าอะไร	ท�าเพราะอะไร	ท�าเมื่อไหร่	และท�ามันอย่างไร	การวางแผนไม่

ได้รับประกันว่าคุณจะประสบความส�าเร็จหรือได้ก�าไรในการเทรดทุกครั้ง	 แต่

มนัจะช่วยให้คณุบรหิารความเสีย่ง	ลดความรุนแรงเม่ือขาดทนุ	เกบ็เกีย่วผล

ก�าไรทีค่ณุได้มา	และจดัการกบัเหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดคดิด้วยการลงมอือย่างเดด็

ขาด	 ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปมันจะช่วยเพิ่มโอกาสที่คุณจะประสบความส�าเร็จได้

Think & Trade Like a Champion
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อย่างมาก	การก�าหนดตัวแปรต่างๆ ของผมเอาไว้ล่วงหน้า ท�าให้ผมมีวิธีที่

จะประเมินและรู้ว่าแผนการเทรดของผมใช้ได้ผลหรือไม่

คุณต้องมีกระบวนการ	 จะเป็นกระบวนการแบบไหนก็ได้	 แต่คุณต้องมี	

หลงัจากนัน้คุณจะเร่ิมมีพืน้ฐานแล้วว่าคณุควรลงมือท�าอะไรต่อไป	ควรปรบัปรงุ

จดุไหนบ้าง	เพือ่ให้กระบวนการและขัน้ตอนในการเทรดของคณุสมบรูณ์ยิง่ขึน้

องค์ประกอบส�ำคัญของแผนกำรเทรด 

	 รปูแบบของจดุเข้าซ้ือ	“ตามระบบ”	ทีก่�าหนดอย่างชดัเจนว่า	อะไร

ที่ท�าให้คุณตัดสินใจซื้อหุ้น

	 คุณจะจัดการกับความเสี่ยงอย่างไร	คุณจะท�าอย่างไรถ้าราคาหุ้น

วิง่สวนทางกบัสถานะของคณุ	หรอืถ้าเหตุผลทีท่�าให้คณุซ้ือหุน้เกดิ

เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน?

	 คุณจะรักษาผลก�าไรที่คุณท�าได้อย่างไรบ้าง?

	 คณุจะก�าหนดขนาดการเทรดหรือ	position	size	อย่างไร	และคณุ

จะตัดสินใจปรับพอร์ตใหม่ตอนไหน?

ความหวังไม่ใช่แผนการเทรด
การวางแผนท�าให้คุณมีพื้นฐานเบื้องต้นในเรื่องความคาดหวัง	เพราะคุณจะรู้

ว่าการเทรดของคุณก�าลังไปได้สวยหรือเริ่มมีบางอย่างดูผิดปกต	ิ ส่วนการใช้

ความหวังและการอธิษฐานจะไม่เหมือนกับการวางแผน	อย่างที่	เอ็ด	ซีโคตา	

หนึง่ในเทรดเดอร์ระดบัโลกจากหนงัสอื	Market Wizard เคยกล่าวไว้ว่า	“คณุ

ต้องแยกแยะให้ได้ถึงความแตกต่างระหว่าง	 ‘สัญชาตญาณ	(intuition)’	กับ	

‘สิ่งที่เราคาดหวัง	(wishing)’”	ความหวังไม่ใช่กลยุทธ์	หากไม่มีแผน คุณก็

ท�าได้เพียงคอยหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเวลาเทรด ซึ่งบ่อยคร้ังคุณจะบอก 

ตวัเองให้อดทนในเวลาทีค่ณุควรขายหุน้ หรอืคุณอาจสตแิตกตอนทีร่าคาหุ้น

ย่อตัวตามธรรมชาติ จนท�าให้พลาดการวิ่งขึ้นรอบใหญ่ของหุ้นตัวนั้น

การก�าหนดสิง่ทีค่ณุคาดว่าจะเกดิขึน้เอาไว้ล่วงหน้า	จะช่วยให้คณุสามารถ

ตัดสินได้ว่าการเทรดคร้ังนั้นก�าลังไปได้ดีและสิ่งต่างๆ	 เกิดขึ้น	 “ตรงเวลา”	 
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หรือไม่	 หากเปรียบเทียบในแบบที่ผมชอบ	 มันคือความแตกต่างของการมี

ก�าหนดการที่ชัดเจนกับการเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่รถไฟขบวนถัดไปจะมาถึงสถานี	

ถ้าปกติคุณขึ้นรถไฟเวลา	 6:05	 น.	 ตามตารางทุกวัน	 แต่วันหนึ่งเมื่อเวลา	

6:15	น.	รถไฟยงัไม่มา	คณุอาจจะไม่คดิมากนกักบัความล่าช้าเพยีงเลก็น้อย	 

แต่ถ้าเป็นเวลา	7:30	น.	แล้วรถไฟยงัไม่มาอกี	คณุรูแ้ล้วว่ามบีางอย่างผดิปกติ 

และคุณควรจะเลือกเดินทางด้วยวิธีอื่นแทน

ในท�านองเดียวกัน	ความคาดหวงัต่อหุน้ของคณุจะเป็นเหมอืน	“ก�าหนดการ”	

ถ้าผลก�าไรทีค่ณุคาดหวงัไม่เกดิขึน้	คณุก็ไม่ควรท�าแค่นัง่รอปล่อยให้เงินจมอยูก่บั

หุน้ทีไ่ม่ไปไหนเลยเป็นเวลาหลายเดอืน	ในขณะทีม่หีุน้ตวัอืน่ๆ	เสนอโอกาสทีด่ี

กว่าออกมา	คุณจะรูว่้าต้องท�าอะไรเพราะแผนการเทรดของคณุบอกเอาไว้แล้ว	

ด้วยการมแีผนทีค่ดิไว้อย่างดี	คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ารถไฟมาถงึตรงเวลา	

หรือมีอะไรมาขัดขวางก�าหนดการของคุณ	ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�าให้คุณต้องเริ่มระวัง

การวางแผนส�ารองฉุกเฉิน
วิธีท่ีดีที่สุดที่จะท�าให้เรามั่นใจว่าจะประสบความส�าเร็จจากตลาดหุ้นได้คือ	

การมีแผนส�ารองฉุกเฉิน	โดยการใช้หลัก	“ถ้าหากว่า	.	.	.	เกิดขึ้น”	และคอย

ปรับแผนเวลาที่คุณพบเจอเหตุการณ์ใหม่ๆ	 จดบันทึกเป็นสมุดท่ีรวบรวม

แผนส�ารองฉุกเฉินของคุณเอาไว้	 ช่วงหลังเหตุการณ์	 9/11	 ที่ผู้ก่อการร้าย

โจมตีตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์	 สถาบันการเงินจ�านวนมากเริ่มกระจายระบบ

คอมพวิเตอร์ของตนออกจากศูนย์กลาง	เช่น	Merrill	Lynch	ย้ายศนูย์ข้อมลู

หลักไปยังเกาะสแตเทนซ่ึงใช้กระแสไฟฟ้าคนละระบบกับส่วนกลาง	 เพื่อลด

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากพื้นที่ใดพ้ืนที่หน่ึง	 ส่วนศูนย์ท่ีนิวยอร์กจะท�า

หน้าที่เป็นศูนย์ส�ารองแทน

ในฐานะทีเ่ป็นนกัเกง็ก�าไรหุน้ เป้าหมายของคณุคอืการเตรยีมตวัให้พร้อม 

เพื่อที่จะเทรดโดยมีเรื่องผิดคาดน้อยที่สุด การจะท�าเช่นนั้นคุณจ�าเป็นต้อง

คดิวธิกีารทีว่างใจได้ ในการรบัมอืกบัแทบทุกสถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้	การ

ประเมนิถงึสถานการณ์ต่างๆ	เอาไว้ล่วงหน้าเป็นกญุแจส�าคญัของการบรหิาร
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ความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ	รวมถงึการสร้างพอร์ตลงทนุของคณุให้เตบิโต

ลักษณะของมืออาชีพคือการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม	 ก่อน

ที่จะเทรด ผมเตรียมตัวและพร้อมที่จะตอบสนองกับเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม

ที่อาจเกิดขึ้น	 และหากเกิดสถานการณ์หรือปัญหาใหม่ๆ	 ที่ไม่ได้คาดไว้	 ผม

ก็จะเพิ่มพวกมันลงไปในแผนส�ารอง	 ท�าให้สมุดบันทึกแผนส�ารองของผมมี

เน้ือหาครอบคลมุมากข้ึนด้วย	การน�าแผนส�ารองทีเ่ตรียมไว้มาใช้จะท�าให้คณุ

สามารถตดัสนิใจลงมือได้อย่างรวดเร็วและเดด็ขาด	เมือ่การเทรดของคณุเร่ิม

มีพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมา

แผนส�ารองของคุณจะถูกใช้งานเมื่อหุ้นมีอาการที่ท�าให้ผิดหวัง	 โดย

เฉพาะตอนที่คุณต้องขายหุ้นเพื่อตัดขาดทุน	และขายหุ้นเพื่อปกป้องผลก�าไร

ของคุณ	และเวลาทีเ่ขยีนแผนส�ารองคณุควรเตรยีมแผนรองรับเหตหุายนะและ

ภยัพิบติัด้วย	(disaster	plan)	แผนส�ารองของผมนัน้ครอบคลมุทกุเรือ่งทีผ่ม

ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในขณะที่ผมก�าลังเทรดหรือมีสถานะอยู่	เช่น	ไฟดับหรือ

อนิเทอร์เน็ตขดัข้อง	เพราะผมเคยมีประสบการณ์ทีร่ะบบเทรดของโบรกเกอร์

ล่มมาแล้ว	ท�าให้ผมต้องเปิดพอร์ตใหม่อกีบญัชเีพือ่ทีจ่ะสามารถขายชอร์ตหุน้

ชดเชยกบัสถานะซือ้ของผมได้หากเกดิเหตกุารณ์แบบนีข้ึ้นมาอกี	(การขายชอร์ต 

คือการยมืหุน้มาขายก่อนแล้วซือ้คนืภายหลงั	:	ผูแ้ปล)	การมแีผนรองรบัภยัพบิตั ิ

ท�าให้ผมรูส้กึสงบและไม่กงัวลใจ	เพราะถ้ามีเหตกุารณ์ทีค่าดไม่ถงึเกดิขึน้	ผม

จะรู้ทันทีว่าควรตอบสนองกับสถานการณ์นั้นอย่างไร

คุณควรเตรียมแผนส�ารองฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์เหล่านี้	:

1.		 ถ้าหุ้นวิ่งสวนทางกับสถานะของคุณ	คุณจะตัดขาดทุนตรงไหน

2.		 ในกรณีท่ีคุณขายตัดขาดทุนไปแล้ว	 หุ้นตัวนั้นควรมีพฤติกรรม

อย่างไรถึงจะพิจารณาซื้อกลับมาใหม่อีกครั้ง	

3.		 กฎเกณฑ์ส�าหรับการขายหุ้นช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง	

(selling	into	strength)	และการเกบ็ก�าไรเมือ่ได้มาพอสมควรแล้ว

4.		 เมื่อไหร่ถึงจะขายหุ้นที่เริ่มอ่อนแอ	เพื่อปกป้องก�าไรของคุณ
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5.		 วธิทีีคุ่ณจะรบัมอืกบัเหตุภัยพบิตัรินุแรง	หรอืเมือ่เกดิการเปลีย่นแปลง

อย่างฉับพลนัทีต้่องลงมอือย่างรวดเรว็และเดด็ขาด	ภายใต้สถานการณ์

ที่กดดัน

แผนส�ารองฉุกเฉินของคุณควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้	:

 จุดตัดขาดทุนแรก (Initial stop-loss) ก่อนที่ผมจะซื้อหุ้น	ผม

จะประเมินล่วงหน้าว่าจะยอมขาดทุนมากที่สุดเท่าไหร่ถ้าหุ้นวิ่ง

สวนทางกบัสถานะของผม	จดุตดัขาดทนุแรกคอืราคาทีผ่มจะออก

จากการเทรดนั้นเมื่อใดก็ตามที่ราคาลงมาถึงจุดนี้	 ผมจะขายหุ้น

ตัวนั้นทันทีโดยไม่ลังเลหรือมีข้อสงสัย	 เมื่อผมออกจากหุ้นตัวนั้น

แล้ว	 ผมจึงสามารถประเมินสถานการณ์ใหม่ได้อย่างปลอดโปร่ง

โดยที่ไม่มีความกดดัน	 จุดตัดขาดทุนแรกจะมีส่วนเกี่ยวข้องมาก

ที่สุดในช่วงต้นของการเทรด	 เมื่อหุ้นวิ่งขึ้นไปพอสมควรแล้ว	 จุด	

stop	 loss	 ควรจะถูกยกขึ้นไปเพื่อปกป้องก�าไรของคุณด้วยการ

ใช้	trailing	stop	หรือ	back	stop	(trailing	stop	คือจุดขาย

ลอ็กก�าไรตามเครือ่งมอืทางเทคนิค	เช่น	ขายเมือ่หลุดเส้นค่าเฉลีย่	

ขายเมือ่หลดุเส้นแนวโน้ม	ส่วน	back	stop	คอืขายลอ็กก�าไรตาม

จุดที่ก�าหนดเอง	ถ้าราคาต�่ากว่าจุดนี้จะขาย	:	ผู้แปล)

 เกณฑ์ในการกลบัมาซือ้หุน้ใหม่ (Re-entry) หุน้บางตวัจะท�ารปู

แบบกราฟทีดู่ดแีละดงึดดูให้หลายคนเข้ามาซือ้	แต่แล้วไม่นานพวก

มนัก็ร่วงลงไปปรับฐานใหม่หรอืเกิดการย่อตวัอย่างแรงจนท�าให้คุณ

ต้องขายตดัขาดทนุออกมา	สิง่นีมั้กจะเกดิเมือ่ภาวะตลาดอ่อนแอ

หรอืเป็นช่วงท่ีตลาดผันผวนสงู	บ่อยคร้ังราคาของหุน้ทีม่ปัีจจัยพืน้

ฐานแขง็แกร่งก็สามารถย่อตัวรนุแรงได้เพ่ือท�าฐานราคาและเกดิจดุ

ซือ้ทีด่คีรัง้ใหม่	และหลายครัง้มากทีก่ารท�าฐานรอบสองนีจ้ะแข็งแรง 

กว่ารอบแรก	 เพราะว่าหุ้นตัวน้ันสามารถต้านทานแรงขายและ 
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วิง่ขึน้ได้อีกครัง้	รวมถงึมกีารเขย่าให้ผูถ้อืหุน้ทีอ่่อนแอหรอื	weak	

holder	หลายคนท�าหุ้นหลุดมือในระหว่างที่หุ้นวิ่งขึ้นมาใหม่ด้วย	

(shake-out)

	 		 แต่คุณไม่ควรเหมารวมว่า	 หุ้นทุกตัวจะสามารถกลับมาได้

เมือ่มนัตกลงไปถงึจดุ	stop	ของคุณ	คณุยงัต้องปกป้องตวัเองและ

ตัดขาดทุนอยู่เสมอ	 เพียงแต่ถ้าคุณเพิ่งตัดขาดทุนจากหุ้นบางตัว	

อย่าเพิ่งเลิกสนใจมัน	 เพราะหากหุ้นตัวนั้นยังมีลักษณะของหุ้นผู้

ชนะอยู่	ให้คอยมองหาจุดเข้าซื้อใหม่อีกครั้ง	(re-entry)	เพราะ

จงัหวะทีค่ณุซือ้คร้ังแรกอาจจะยงัไม่ถกูต้องจรงิๆ	และมนัอาจต้อง

ใช้ความพยายาม	2-3	ครั้งในการจับหุ้นผู้ชนะตัวใหญ่	 ซึ่งนี่เป็น

อีกคุณสมบัติของเทรดเดอร์มืออาชีพ	 เนื่องจากมือสมัครเล่นมัก

จะกลวัเมือ่พวกเขาขาดทนุจากหุน้ตวันัน้ไปแล้ว	1-2	ครัง้	แต่มอื

อาชพีจะไม่มคีวามรูส้กึกลวั	และไม่มีอคตกิบัหุ้นตวัใดกต็าม	พวก

เขาประเมนิการเทรดแต่ละครัง้ในแง่ของผลตอบแทนเทยีบกบัความ

เส่ียง	(risk/reward)	และมองการท�ารูปแบบแต่ละคร้ังของหุ้นว่า

เป็นโอกาสครั้งใหม่	

 การขายท�าก�าไร	 หลังจากที่คุณซ้ือแล้วหุ้นวิ่งข้ึนไปจนมีก�าไรพอ

สมควร	โดยท่ัวไปคอืหลายเท่าของ	stop	loss	คณุกไ็ม่ควรปล่อย

ให้การเทรดนัน้กลบัมาขาดทนุ	เช่น	สมมตว่ิาคณุตัง้จดุตดัขาดทนุ

ไว้ที่	7	เปอร์เซ็นต์	ถ้าคุณมีก�าไรแล้ว	20	เปอร์เซ็นต์	(ประมาณ	

3	 เท่าของ	stop	 loss	หรือ	3R	 :	ผู้แปล)	คุณก็ไม่ควรปล่อย

ให้ก�าไรก้อนนั้นหายไปจนหมดและกลับมาขาดทุน	 เพื่อป้องกัน

เหตุการณ์แบบนี้	คุณสามารถขยับจุด	stop	loss	ของคุณไปไว้ที่

ราคาทนุ	(breakeven)	หรือใช้	trailing	stop	ในการลอ็กผลก�าไร

ส่วนใหญ่เอาไว้	คุณอาจจะรู้สึกแย่เมื่อต้องขายเท่าทุนหรือขายได้

ก�าไรน้อยลงจากท่ีเคยมเียอะกว่านัน้	แต่คณุจะรูสึ้กแย่ยิง่กว่า	หาก
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คุณปล่อยให้ก�าไรจ�านวนพอสมควรกลายมาเป็นผลขาดทุน	

	 		 มสีองทางเลอืกในการขายเพือ่ท�าก�าไร	โดยปกติเมือ่คุณซือ้หุ้น

แล้วมนัจะม	ี2	กรณสี�าหรบัการขายและการเกบ็ก�าไร	ทางเลอืกที่

ดีคือการขายในช่วงที่หุ้นพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังจากที่หุ้นท�าตัว

ตามที่คุณคาดหวังไว้	(selling	into	strength)	อีกทางเลือกคือ

การขายตอนทีหุ่น้เริม่ท�าตวัอ่อนแอเพราะหุน้ร่วงลงมาจนถึงระดับ

ที่คุณต้องการปกป้องก�าไรที่ท�าได้	(ส่วนจะขายตรงไหน	ขายตอน

ไหน	และขายอย่างไร	จะอธิบายอย่างละเอียดในบทที่	9)	

	 		 การขายในช่วงทีหุ้่นพุง่ขึน้อย่างแขง็แกร่ง	เป็นหลกัปฏบิตัทิี่

เทรดเดอร์มอือาชพีจะเรยีนรูแ้ละปฏบิตักัินมา	มนัส�าคญัทีค่ณุต้อง

ตระหนักได้ว่าช่วงไหนที่หุ้นเร่ิมว่ิงขึ้นเร็วเกินไปและอาจเริ่มชะลอ

ตัวหรือร่วงลงมา	 คุณสามารถขายหุ้นออกได้อย่างง่ายดายเวลา

ที่มีคนต้องการซื้อจ�านวนมาก	หรือคุณอาจจะขายทันทีที่เริ่มเห็น

สญัญาณอ่อนแอเป็นครัง้แรกหลงัจากทีหุ่น้วิง่ขึน้มาพอสมควรและ

เริ่มหักหัวลงมา	 คุณต้องมีแผนส�าหรับการขายหุ้นทั้งในช่วงที่หุ้น

ก�าลังขึ้นอย่างแข็งแกร่ง	และการขายตอนที่หุ้นเริ่มท�าตัวอ่อนแอ

 แผนรบัมอืหายนะและภัยพิบัต	ินีอ่าจเป็นส่วนทีส่�าคญัทีสุ่ดในการ

วางแผนส�ารองฉกุเฉนิของคณุ	มนัมไีว้เพือ่รบัมอืกบัปัญหา	เช่น	ถ้า

ระบบอินเทอร์เน็ตล่มหรือไฟดับคุณมีระบบส�ารองหรือยัง?	 หรือ

คุณจะตอบสนองอย่างไรถ้าคุณตื่นมาตอนเช้าและพบว่าหุ้นที่คุณ

เพิ่งซื้อเมื่อวานเปิดโดดลงอย่างแรง	 (gap	 down)	 เพราะบริษัท

ถกู	ก.ล.ต.	ตรวจสอบ	แถมผูบ้รหิารกห็นอีอกนอกประเทศพร้อม

กับเงินที่ยักยอกบริษัทไปด้วย	คุณจะท�าอย่างไร?
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ล�าดับความส�าคัญของแผนการเทรด
a.	 จ�ากัดการขาดทุน	 ขั้นแรกสุดก�าหนดไว้เลยว่าคุณจะยอมเสี่ยง

ขาดทุนเท่าไหร่	และตั้งจุด	stop	loss	เอาไว้ล่วงหน้า	

b.	 ปกป้องเงนิลงทนุของคุณ	หลงัจากท่ีราคาหุน้วิง่ข้ึนไปจนคณุมกี�าไร

พอสมควร	 (โดยปกติคือหลังจากที่หุ้นมีการย่อตัวตามธรรมชาติ

เป็นครั้งแรกและเด้งกลับไปท�าจุดสูงสุดใหม่ได้)	 คุณควรขยับจุด	

stop	loss	ขึ้นไปไว้ที่บริเวณต้นทุนเฉลี่ยของคุณ	(breakeven)	

c.	 ปกป้องก�าไรของคุณ	 สุดท้ายอย่าปล่อยให้ก�าไรที่คุณได้มาหายไป

หมด	ให้ใช้	trailing	stop	หรือ	back	stop

ก่อนทีผ่มจะเข้าซ้ือหุ้นตวัใหม่	(รูปที	่1-1)	สิง่แรกท่ีผมท�าคอืการตดัสนิ

ใจว่า	ถ้าการเทรดนั้นวิ่งสวนทางกับผม	ผมจะตัดขาดทุนที่ตรงไหน	(จุด	a)	

หลังจากนั้นเมื่อหุ้นเริ่มวิ่งขึ้นไป	 เป้าหมายของผมจะเปลี่ยนเป็นการปกป้อง

เงินลงทุนของผม	 (breakeven	 ที่จุด	 b)	 และถ้าผมโชคดีพอที่ได้ก�าไรเยอะ

พอสมควร	เป้าหมายของผมจะเปล่ียนอกีครัง้	โดยคราวนีจ้ะเป็นการปกป้อง

ก�าไรของผม	(จุด	c)	

บทบาทส�าคญัของแผนส�ารองฉุกเฉินคอืการท�าให้คณุมกีารตดัสินใจทีด่ี

เมือ่การเทรดของคณุถกูกดดนั ซึง่จะเป็นเวลาทีค่ณุต้องการแผนส�ารองมาก

ทีส่ดุ	การวางแผนส�ารองช่วยให้คณุมกีลยทุธ์ทางจติวทิยาทีม่ปีระสิทธภิาพเช่น

เดยีวกบัการมกีลยทุธ์การเทรดของคุณ	ซ่ึงจะสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์

ต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้น	หากคุณไม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้ล่วงหน้า	ก็จะท�าให้คุณ

ต้องใช้ความคดิอย่างหนกัในช่วงเวลาส�าคัญทีคุ่ณต้องลงมอืทันทอีย่างไม่มอีคติ

การวางแผนส�ารองฉกุเฉนิคอืกระบวนการทีต้่องท�าอย่างต่อเนือ่ง เมือ่

คณุเจอปัญหาใหม่ๆ กค็วรเขียนวธิกีารรบัมอืเอาไว้ ซึง่ต่อมามนัจะเป็นส่วน

หนึง่ในแผนส�ารองของคณุ	คณุจะไม่มีวนัได้ค�าตอบของปัญหาทกุอย่าง	แต่คุณ

สามารถวางแผนให้ครอบคลมุกับปัญหาส่วนใหญ่เอาไว้จนถงึจุดทีผ่ลตอบแทน

ของคุณมีค่าสูงกว่าความเสี่ยงของคุณ	และนั่นคือหัวใจส�าคัญของเรื่องนี้
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แผนการเทรดดูเป็นอย่างไรในชีวิตจริง? 
การวางแผนไม่ใช่ส่ิงที่จ�ากัดไว้เฉพาะบางหลักการเท่านั้น	 ไม่ว่าคุณจะเป็น 

นกัลงทนุแบบเน้นคุณค่า	(VI),	โมเมนตมัเทรดเดอร์,	นกัลงทนุระยะยาว	หรอื

เดย์เทรด	คุณจ�าเป็นต้องมีทั้งแผนการรุกและแผนป้องกัน	อย่าเข้าตลาดโดย

ไม่มีแผนการเทรด!

	นีคื่อบางส่วนของสมมตฐิานและความคาดหวงัในแผนการเทรดของผม	

เมือ่ผมเข้าซือ้หุน้	ผมคาดหวงัว่าหุน้จะวิง่ขึน้ไปอย่างรวดเร็วหลงัจากทีผ่มซือ้

มนั	เหตผุลกคื็อรปูแบบการเทรดของผม	(ซึง่เราจะกล่าวถงึภายหลงัในหนงัสอื

เล่มนี)้	จะใช้สิง่ทีผ่มเรยีกว่า	รปูแบบการหดตวัของความผนัผวน	(volatility	

contraction	pattern	หรือ	VCP)	ซึ่งเป็นบริเวณที่ความผันผวนและวอลุ่ม

เทรดของหุน้ลดลงอย่างเหน็ได้ชัด	และท�าให้หุ้นเกิดแนวทีม่แีรงต้านน้อยทีส่ดุ	

(line	of	least	resistance)	ซึง่ตามกลยทุธ์ของผม	หากหุ้นสามารถเบรกเอาท์ 

ออกจากรปูแบบ	VCP	ขึน้ไปได้จะถอืว่าเป็นสัญญาณบวก	และหลงัจากทีหุ้่น

เบรกเอาท์	ผมจะคอยจบัตาดูสญัญาณต่างๆ	ทีช่่วยบอกให้ผมรูว่้าการเทรดนัน้ 

ก�าลังไปได้ดีตามแผนของผมหรือไม่

รูปที่ 1-1  คุณต้องรู้ล�าดับความส�าคัญในการเทรดของคุณ รู้วิธีจ�ากัดการขาดทุน และวิธี
ปกป้องก�าไรเมื่อคุณได้มันมา 

b

c

a

ซื้อตรงนี้
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รูปที่ 1-2  หุ้น Yelp (YELP) ปี 2013 ราคาหุ้นวิ่งออกจากฐาน 5 สัปดาห์ (5-weeks 
base) และมีแรงซ้ือติดต่อกันหลายวันพร้อมวอลุ่มเทรดที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นสัญญาณการสะสม
หุ้นของนักลงทุนสถาบัน 

จับตาแรงซ้ือที่ต่อเนื่อง (Follow-Through Buying)
กญุแจส�าคัญของการเทรดเบรกเอาท์คอื	การประเมนิความน่าจะเป็นในการวิง่

ของหุน้ว่าจะขึน้ได้อย่างต่อเนือ่งหรอืเป็นเพยีงการพุง่ขึน้ระยะสัน้ๆ	ทีม่กัจะหมด

แรงแล้วร่วงลงมา	สิง่แรกทีผ่มอยากเหน็หลงัจากทีหุ่น้เบรกเอาท์ออกจากฐาน	

(base)	คอื	การทีหุ่น้ขึน้ได้ต่อเน่ืองหลายวัน	ยิง่ขึน้ตดิต่อกนัหลายวนัมากเท่าไหร่ 

ยิง่ด	ีเพราะการเทรดท่ีดท่ีีสดุจะโผล่ออกมาแล้วพุง่ขึน้ต่อไปอกีหลายวนั พร้อม

กบัวอลุม่เทรดท่ีเพ่ิมสงูข้ึน นีเ่ป็นวิธกีารท่ีคณุจะสามารถแยกแยะแรงซือ้ของ 

นกัลงทนุสถาบนัออกจากแรงซือ้ของนกัลงทนุรายย่อยทัว่ไป	เพราะถ้ากองทนุ

ขนาดใหญ่ก�าลังเข้าสะสมหุ้น	มันมักจะเกิดแรงซื้อต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน	 

ในทางตรงข้าม	การซือ้ของนกัลงทนุรายย่อยอาจท�าให้หุน้เบรกเอาท์ได้เช่นกนั	 

แต่แรงซือ้นัน้จะไม่เพยีงพอทีจ่ะท�าให้ราคาหุน้ยนืระยะอยูไ่ด้นาน	ส่ิงทีบ่่งบอก 

ได้ดีที่สุดว่าคุณจะท�าก�าไรก้อนโตจากการเทรดคือ	 เมื่อคุณซื้อแล้วมีก�าไร

หุ้นเบรกเอาท์
หลายวัน

วอลุ่มเพิ่ม
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ทันที	 และหุ้นตัวนั้นสามารถวิ่งขึ้นติดต่อกันหลายวันพร้อมกับมีวอลุ่มเทรด

ที่ดูดี	(รูปที่	1-2)

ถือลูกเทนนิสและขายไข่ทิ้งไป
มนัเป็นเรือ่งส�าคญัทีคุ่ณต้องเรยีนรูวิ้ธแียกแยะความแตกต่างระหว่างพฤตกิรรม

ทีป่กตกิบัพฤตกิรรมทีผ่ดิปกตขิองราคาหุน้	ซึง่จะช่วยให้คณุประเมินได้ว่าเมือ่ไหร่ 

ทีค่ณุควรถอืหุน้ไว้ต่อไป	และเมือ่ไหร่คณุควรขายหุน้ออกไป	ย้อนไปในช่วงยคุ	

1980	ผมมโีอกาสฟัง	วลิเลยีม	เอม็.	บ.ี	เบอร์เจอร์	(ผูก่้อตัง้กองทนุ	Berger	

Funds)	 พูดเกี่ยวกับการลงทุนหุ้น	 บิลกล่าวประโยคท่ีส�าคัญมากคือ	 “ผม

ต้องการถอืลกูเทนนสิ	ไม่ใช่ไข่”	ซ่ึงมันได้กลายเป็นค�าพูดทีม่ค่ีามากส�าหรบัผม	

หลงัจากทีหุ่น้วิง่ขึน้ผ่านจดุกลบัตวั	(pivot	point)	และเกดิสัญญาณซือ้

ตามระบบของผมแล้ว	ผมจะคอยจบัตาดหุู้นตัวน้ันอย่างใกล้ชดิว่ามนัมอีาการ

อย่างไรบ้าง	การประเมนิว่าหุน้ตวันัน้เป็นลกูเทนนสิหรอืไข่ จะช่วยบอกคณุ

ได้ว่าคุณควรถือมันไว้ต่อไปหรือไม	่ โดยทั่วไปหลังจากที่หุ้นวิ่งขึ้นไปจนถึงจุด

หนึง่	ราคาหุน้จะมกีารย่อตวั	(pullback)	ในระยะสัน้	หากหุน้ตวันัน้แข็งแกร่ง

จริง	การย่อตัวจะกินเวลาสั้นๆ	และไม่นานก็จะมีแรงซื้อสนับสนุนเข้ามาใหม่	

ซึ่งควรจะผลักดันให้หุ้นท�าจุดสูงสุดใหม่ได้ภายในไม่กี่วัน	 นี่เป็นลักษณะการ

เด้งกลับเหมือนลูกเทนนิส	

ปกติแล้วอาการเหมือนลกูเทนนสิจะเกดิขึน้หลงัจากทีหุ่น้ย่อตัวลงมา	2-5	

วัน	หรืออาจจะย่อ	1-2	สัปดาห์	แล้วถึงตามด้วยช่วงที่ราคาหุ้นเด้งกลับขึ้น

มาใหม่อีกครั้ง	และวิ่งขึ้นทะลุจุดสูงสุดครั้งล่าสุดได้	สิ่งนี้ถือเป็นข้อมูลส�าคัญ

เมื่อมันเกิดขึ้นหลังจากที่หุ้นวิ่งขึ้นจากฐานราคาที่ดี	

วอลุ่มเทรดควรลดลงในช่วงท่ีหุ้นก�าลังย่อตัว	 และกลับมาเพิ่มข้ึนเมื่อ

หุ้นเริ่มเด้งและวิ่งขึ้นไปท�าจุดสูงสุดใหม่	 นี่เป็นวิธีการท่ีคุณจะประเมินได้ว่า 

หุ้นตัวนั้นเกิดการย่อตัวตามธรรมชาติ	 (ปกติ)	 หรือมีอาการผิดปกติที่ท�าให ้

คณุควรระมดัระวงั	หลงัการเบรกเอาท์ออกจากฐานท่ีด ีหุน้ทีก่�าลงัถกูนกัลงทนุ 

สถาบนัสะสมมกัจะมแีรงซือ้สนบัสนนุเป็นเวลาหลายวันไปจนถงึ 2-3 สัปดาห์ 
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ในช่วงที่หุ้นย่อตัว 1-2 ครั้งแรกอยู่เสมอ

บ่อยครัง้ทีหุ่น้จะว่ิงขึน้ผ่านจดุซือ้แล้วย่อลงมาบริเวณแนวเบรกเอาท์หรือ

อาจจะต�่ากว่าแนวเบรกเอาท์เล็กน้อย	 (พบได้ประมาณ	 40-50%	 ของการ

เบรกเอาท์)	 อาการนี้ยังถือว่าปกติตราบใดที่ราคาหุ้นสามารถฟื้นตัวกลับมา

ได้อย่างรวดเรว็ภายในไม่กีว่นัหรอือาจจะ	1-2	สัปดาห์	ปฏกิริยิาเล็กๆ	น้อยๆ	

หรือการย่อตัวของหุ้นเป็นเรื่องธรรมชาติ	และเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนใน

ระหว่างการวิ่งขึ้นรอบใหญ่ของหุ้น	บางครั้งดัชนีตลาดก�าลังติดลบอย่างหนัก

ตอนทีหุ่น้เพิง่เบรกเอาท์ออกจากฐาน	และมีผลกดดนัให้ราคาหุน้ย่อตวัลงมาด้วย

ในระหว่างการย่อตวันีเ้องทีค่ณุจะสามารถเหน็ได้ชัดว่าหุน้ตัวนัน้เป็นของ

จรงิหรือไม่	มนัสามารถเด้งกลบัเหมือนลกูเทนนสิ	(รปูที	่1-3	ถึง	1-5)	หรอื

มนัร่วงลงแล้วแตกเละเหมือนไข่?	หุน้ตวัทีด่ทีีส่ดุมกัจะเด้งกลบัมาได้เร็วทีส่ดุ	 

รูปที่ 1-3  หุ้น Green Plains (GPRE) ปี 2013 +150% ในเวลา 8 เดือน หุ้นเบรกเอาท์
ออกจากฐาน ย่อตัวลงมา 9 วัน (ย่อตัวตามธรรมชาติ) แล้วถึงเด้งกลับขึ้นไปท�าจุดสูงสุด
ใหม่พร้อมวอลุ่มเทรดที่เพิ่มขึ้น (อาการเหมือนลูกเทนนิส) 

เด้งขึ้นมาท�าจุดสูงสุดใหม่

ทะลุขึ้นมาจากฐาน

การย่อตัวตามธรรมชาติ
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รูปที่ 1-4  หุ้น Netflix (NFLX) ปี 2009 +525% ในเวลา 21 เดือน หุ้นเบรกเอาท์ออก
จากฐาน 6 เดือน และมีการย่อตัวลงสัน้ๆ 5 วันและ 7 วันตามล�าดับ ก่อนที่จะเด้งกลับขึ้น
ไปท�าจุดสูงสุดใหม่ได้

รูปที่ 1-5  หุ้น Lululemon Athletica (LULU) ปี 2010 +245% ในเวลา 18 เดือน หลัง
เบรกเอาท์ออกจากฐาน double bottom ที่ระบุได้ชัดเจน หุ้นมีการย่อตัวสัน้ๆ ใน 2 ครัง้
แรก ก่อนที่จะพุ่งทะยานขึ้นไปท�าจุดสูงสุดใหม่ 

วอลุ่มพุ่ง

พฤติกรรมเหมือนลูกเทนนิส

พฤติกรรมเหมือนลูกเทนนิส

ผมซื้อตรงนี้

ผมซื้อตรงนี้

การย่อตัว
ตามธรรมชาติ
5 และ 7 วัน

การย่อตัว
ตามธรรมชาติ

Think & Trade Like a Champion
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โดยปกติหลงัจากทีผ่มซ้ือหุน้	ถ้าหุน้ขึน้ไปถงึเป้าของผมอย่างรวดเรว็และมอีาการ 

เหมือนลูกเทนนิส	 ผมมักจะถือมันไว้นานขึ้น	 ซึ่งนี่ไม่ใช่การตัดสินใจแบบสุ่ม	

แต่ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการเทรดของผม	

การนับความต่อเนื่องของแรงซ้ือ 
ลกัษณะอกีอย่างหนึง่ทีค่วรจบัตาเพือ่เป็นตวัชีว้ดัว่าการเทรดก�าลงัไปได้ดีตาม

แผนคือ	มีวันที่หุ้นขึ้น	(ปิดบวก)	มากกว่าวันที่หุ้นลง	(ปิดลบ)	ในระหว่าง	1	

หรอื	2	สปัดาห์แรกของการวิง่ขึน้รอบนัน้	ผมใช้วธิง่ีายๆ	อย่างการนบัจ�านวน

วนัทีหุ่น้ขึน้และวนัทีหุ้่นลง	ยิง่จ�านวนวันทีหุ้่นขึน้มีมากเท่าไหร่จะถือว่ายิง่ดี	ผม

ต้องการเห็นหุ้นขึ้น	3	วันจาก	4	วันล่าสุด	หรือขึ้น	6	วันจาก	8	วันล่าสุด	

ยิ่งถ้าขึ้น	7	หรือ	8	วันติดต่อกันได้จะถือว่าดีมาก	หุ้นที่ก�าลังถูกสะสมโดย

นักลงทุนสถาบันมักจะแสดงอาการเช่นน้ีให้เห็นเกือบทุกครั้ง	 เป็นหลักฐาน

ว่ามีกองทุนก�าลังสร้างสถานะขนาดใหญ่ในหุ้นตัวนั้นและไม่สามารถเก็บหุ้น

ให้ครบได้ภายในหนึ่งวัน	

จากสาเหตดุงักล่าว	ท�าให้หุน้ตวันัน้ควรดูเป็น	“หุน้ทีซ่ือ้ยาก”	หมายความว่า	 

คุณจะไม่มีโอกาสซื้อได้ราคาดีกว่าบริเวณที่หุ้นเบรกเอาท์ครั้งแรก	นอกจากนี้	 

อาการอกีอย่างทีค่วรจบัตาดูในช่วงแรกๆ	ทีหุ่น้เริม่วิง่ขึน้กค็อืมวีนัทีร่าคาปิดด ี

มากกว่าวนัทีปิ่ดไม่ด	ี(รูปท่ี	1-6	และ	1-7)	คุณต้องการเห็นวนัทีร่าคาปิดอยู่

ในช่วงครึง่บนของกรอบราคาในวนั	มมีากกว่าวนัทีร่าคาปิดอยูใ่นช่วงคร่ึงล่าง 

ของวัน	 โดยมีข้อยกเว้นเพียงข้อเดียวคือ	 ถ้าเป็นช่วงที่ราคาหุ้นบีบแคบมาก	

(tight	price)	และวอลุม่หดตวัลงอย่างเหน็ได้ชดั	รวมถงึมรีะยะห่างของจดุสงูสดุ 

กับต�่าสุดในวันเพียงเล็กน้อย	 (ราคาไม่เหวี่ยงแรง)	 แบบนี้จะถือว่าราคาหุ้น

พักตัวได้แข็งแรง	
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