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“สําหรับผูอานทั่วไปแลว เปนเรื่องยากที่จะพูดเรื่องการลงทุนใหชัดเจนแตเขาใจไดงาย 
แคตเซเนลสนัอธบิายเรือ่งราวของตลาดในวนันีไ้ดอยางกระจางแจง ดวยคาํแนะนาํทีม่ี
เหตุผลวา จะทํากําไรและหลีกเลี่ยงกับดักที่ตลาดขุดลอ ทั้งพวกกระทิงเปลี่ยวและหมี

จิตตกเอาไวไดอยางไร”

 - โทมัส จี. ดอนแลน, บารรอน

“เปนหนงัสอืทีส่นกุไปทกุหนา ใหกรอบความคดิทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการลงทนุในหลักทรัพย
ในตลาด “ไซดเวยส” ที่ผันผวนอยู ณ วันนี้ ซึ่งเปนประโยชนกับทุกๆ คน ความคิดที่
ชัดเจนและการเขียนที่ชัดเจน มักจะไมมาพรอมกันงายๆ หรอกนะ ทําไดดีจริงๆ!”

 - ดิ๊ค วีล, CEO ของ เจนัส แคปตอล กรุป

“นี่คือคัมภีรไบเบิลที่จะบอกเราวา จะลงทุนในภาวะที่ตลาดเงินสับสนวุนวายที่สุด
นับตั้งแตเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ (Great Depression) อยางไร เปนคูมือที่ดี
ที่สุดเพื่อสรางความมั่งคั่งขึ้นมาดวยความรอบคอบ”

- เดวิด โรเซนเบิรก, หัวหนานักเศรษฐศาสตรและ
กลยุทธ กลัสคิน เชฟฟ + แอสโซซิเอตส อิงก.

“เปนหนังสือที่มหัศจรรยและใหพื้นฐานที่ดี สําหรับทั้งนักลงทุนหนาใหมและนักลงทุน
ขาประจํา แคตเซเนลสันอธิบายอยางงายๆ วา เพราะเหตุใดความผันผวนและตลาด
ไซดเวยส จึงเปนเพื่อนที่ดีที่สุดของนักลงทุน”

      - เดอะ ม็อตลียฟูล, www.Fool.com
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จุดสิ้นสุดของวงจรหน้ี และตลาดไซด์เวย์ส
เป็นเรื่องปกติส�ำหรับนักวิเครำะห์ ท่ีจะพูดถึงตลำดกระทิงและตลำด

หมีอันยำวนำน แต่ย้อนไปเมื่อทศวรรษที่ 1990 ตอนนั้นผมเริ่มสังเกตเห็นวำ่ 

ไม่จ�ำเป็นเสมอไปท่ีตลำดหุ้นจะเป็นไปในท่วงท�ำนองของค�ำว่ำกระทิงและหมี

ตำมแบบแผนเดิมๆ ในหนังสือ Bull’s Eye Investing ของผม ผมอธิบำยไว้ว่ำ 

นักลงทุนควรเน้นกำรประเมินมูลค่ำมำกกว่ำรำคำ โดยเฉพำะเมื่อตลำดด ู

เหมือนจะประคองตัวไปเรื่อยๆ (คืออำจจะขึ้นๆ ลงๆ แต่ไม่ไปทำงไหนสุดขั้ว) 

และนำนขึ้นกว่ำเดิม พูดอีกอย่ำงก็คือ ตลำดแบบที่สำมได้เกิดขึ้นแล้ว นั่นคือ 

ตลาดที่ไม่มีเทรนด์ (trendless market) 

หลังจำกนั้นไม่กี่ปี วิตัลลีย์ แคตเซเนลสัน จึงออกโรง และเริ่มพูดถึง 

ตลาดไซด์เวย์ส (ตลาดสงิโตขีข้ลาด – Coward Lion) โอ้ ช่ำงเป็นกำรนยิำม 

ตลำดได้เห็นภำพจริงๆ ตลำดที่ไร้เทรนด์ ตลำดที่ไปซ้ำยทีขวำที ซึ่งท�ำให้นัก

ลงทุนแทบจะเป็นบ้ำ หนังสือเล่มนี้คือคู่มือที่มีประโยชน์และเข้ำใจง่ำย เพื่อ 

ช่วยให้คุณเอำตัวรอดจำกช่วงเวลำที่น่ำหงุดหงิดนี้ไปให้ได้
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แล้วตลำดที่ยำวนำนนี้คืออะไรกันแน่ และท�ำไมผมถึงบอกว่ำมันจะ

เป็นอย่ำงนี้ไปอีกนำนด้วยเล่ำ กำรจะมองเห็นพรุ่งนี้ได้ เรำต้องมองย้อนหลัง

ไปในอดีต ซึ่งเมื่อคุณท�ำเช่นนั้น คุณก็จะเห็นได้แล้วว่ำ หนังสือเล่มน้ีมีค่ำ 

ขนำดไหนต่อพอร์ตกำรลงทุนของคุณ

มุมมองเล็กๆ น้อยๆ ต่อเวลาและพฤติกรรม
ตลำดหุ้นเริ่มจำกกำรขึ้นเป็นเวลำนำนๆ แล้วก็ตกลงมำนำนๆ วงจรนี ้

จะมีระยะเวลำประมำณ 17 ปีโดยเฉลี่ย ถ้ำคุณซื้อดัชนีในปี 1966 ก็ต้อง 
รอจนถึงปี 1982 กว่ำจะได้เห็นจุดสูงสุดใหม่ นั่นแหละคือตลำดไซด์เวย์สที่
ยำวนำนครั้งสุดท้ำยของสหรัฐอเมริกำ (ก่อนจะถึงคร้ังนี้) กำรลงทุนในภำวะ
ตลำดหุน้เช่นนัน้เป็นเรื่องยำก แต่หำกเรำซือ้หุน้ตัง้แต่ช่วงต้นของตลำดกระทงิ
อันยำวนำนครั้งถัดจำกนั้น คือเมื่อปี 1982 แล้วถือมันจนถึงปี 1999 เรำก็จะ
ได้รับผลตอบแทนถึง 13 เทำ่ กำรลงทุนดูจะง่ำยเหลือเกิน และตลำดที่ก�ำลัง
ข้ึนก็ได้ท�ำให้นักลงทุนจ�ำนวนมำกดูเหมือนเป็นอัจฉริยะและเกิดมืออำชีพหน้ำ
ใหม่ๆ ขึ้นมำเป็นจ�ำนวนมำก แต่ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมำ ตลำดในประเทศ
พัฒนำแล้วจ�ำนวนมำกก็กลับนิ่ง ไม่ไปไหน เรำกลับเข้ำสู่ช่วงเวลำที่ยำกล�ำบำก
อีกครั้งหนึ่ง นักลงทุนอัจฉริยะหำยไปไหนหมดก็ไม่รู้

“แต่เป็นเพรำะอะไรนะ” นี่คือค�ำถำมที่ผมถำมตัวเองเสมอ เพรำะอะไร
ตลำดหุ้นถึงต้องข้ึน จนผู้เช่ียวชำญหลำยคนใช้ค�ำว่ำ “ในระยะยาว” มันจะ
ขึ้นเสมอ ผมเห็นด้วยที่บอกวำ่ ในระยะ “ยำวมำกๆ” ตลำดยังไงก็ต้องขึ้น แต่ 
ปัญหำอยู่ตรงน้ี คนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในตลำดหุ้น ยาวนานขนาดน้ัน เช่น 
40 ถึง 90 ปี ไม่วำ่ที่คนเรำอยำกจะเป็นอมตะ ไม่อยำกตำย ส่วนหนึ่งอำจเป็น
เพรำะอยำกได้รับประโยชน์จำกผลตอบแทนของตลำดหุ้นในระยะยำวซึ่งดูดี
มำกๆ กเ็ป็นได้ หรอืไม่แน่ว่ำอำจเป็นธรรมชำตขิองมนษุย์ทีม่กัเอำประสบกำรณ์
ที่ใกล้ที่สุดที่เพิ่งเกิดขึ้นมำใช้ ในกำรมองอนำคตข้ำงหน้ำ หลังจำกศตวรรษ
ก่อนหน้ำน้ีเพิ่งผ่ำนพ้นไป หลำยคนก็สรุปเอำเองว่ำ เขำจะท�ำผลตอบแทนได้ 
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15 เปอร์เซ็นต์ต่อปีจำกกำรลงทุนในตลำดหุ้น จนถึงเมื่อไม่กี่ปีที่ผำ่นมำ คนก็
ยังหวังอย่ำงนี้กันอยู่ แม้ตลำดเพิ่งจะตกแบบโหดๆ มำก่อนหน้ำนั้น (หมำยถึง 
วิกฤติซับไพร์มช่วงปี 2008 – ผู้เรียบเรียง) ผลกำรวิจัยชี้ชัดว่ำ ต้องรอให้เกิด
เหตุกำรณ์เชิงลบถึงสำมครั้ง คนจึงจะเชื่อวำ่สิ่งต่ำงๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว 
และเมื่อนั้นเองที่ทุกอยำ่งจะดีขึ้นจริงๆ

มำร์ก ทเวน บอกวำ่ ประวัติศำสตร์จะไม่ซ�้ำรอยเดิม มันแค่เดินไปตำม
จังหวะเดิมเท่ำนั้น ในช่วงทศวรรษที่ 1930 และ 1940 ได้เกิดภำวะเศรษฐกิจ
ตกต�่ำคร้ังใหญ่ มีกำรด�ำเนินนโยบำยผิดพลำดหลำยประกำรก่อนจะเกิด 
สงครำม เมื่อเข้ำสู่ครึ่งหลังของศตวรรษผลตอบแทนจำกหุ้นกลำยเป็นเลข
ตัวเดียวอีกครั้ง ก่อนจะพุ่งกระฉูดในทศวรรษที่ 1950 และ 1960 แล้วก็เกิด
สงครำม และกำรด�ำเนนินโยบำยผิดพลำดอีกหลำยครัง้ จนถงึทศวรรษที ่1970 
ซึ่งวุ่นวำยชุลมุนจำกเงินเฟ้อและดอกเบี้ยที่สูงลิบลิ่ว ก่อนที่ พอล โวล์กเกอร์ 
จะน�ำเศรษฐกิจเข้ำสู่ภำวะถดถอยอีกสองครั้ง จนผลตอบแทนจำกตลำดหุ้นลด
เหลือเลขตัวเดียวอย่ำงเดิม 18 ปีหลังจำกนั้นทุกสิ่งทุกอย่ำงล้วนเอื้อให้เกิด
ตลำดกระทิงโดยสมบูรณ์ ดอกเบี้ยลด เงินเฟ้อ เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงกำร
ขยำยตวัทำงประชำกรศำสตร์ สิง่เหล่ำนีล้้วนเป็นปัจจยัหนนุให้เกดิตลำดกระทงิ 
และท�ำให้ผู้คนมองทุกสิ่งเป็นบวก แม้จะถูกขัดจังหวะจำกเศรษฐกิจถดถอย 
และตลำดหุ้นที่ร่วงหนักอยู่สองสำมครั้งก็ตำม ถึงตลำดจะถูกมองเป็นบวกปี
แล้วปีเล่ำ ผู้คนก็ยังคงคิดวำ่ ปีต่อไปนำ่จะดียิ่งกว่ำนี้อีก ดูเหมือนต้นไม้จะโต
ทะลุฟำ้ได้จริงๆ

นับจำกตอนนั้น ก็ได้เกิดเหตุกำรณ์ฟองสบู่เทคโนโลยีแตก เศรษฐกิจ
ถดถอย และตลำดหมีระยะสั้น ซ่ึงท�ำให้รำคำหุ้นตกหนักมำก โดยเฉพำะ
อย่ำงย่ิงในเซกเตอร์เทคโนโลยีที่ใครๆ เคยชอบ แต่แล้วทุกสิ่งทุกอย่ำงก็เริ่ม 
พลิกฟื้น และพวกนักวิจำรณ์ก็กลับมำพูดเหมือนเดิมอีกว่ำ ตลำดกระทิงจะ 
กลับมำแล้ว อัตรำดอกเบี้ยต�่ำแบบฝืนๆ จำกธนำคำรกลำง กำรลดภำษี และ 
ที่เรำรู้จักกันดีในตอนนี้คือฟองสบู่ตลำดบ้ำน ล้วนช่วยเร่งเศรษฐกิจทั่วโลกให้ 
เติบโตขึ้นอยำ่งรวดเร็ว 
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นอกจำกนี้ ผลกำรศึกษำ (หนึ่งในผู้ที่ท�ำกำรศึกษำคือ อลัน กรีนสแปน) 

ได้แสดงให้เห็นวำ่ มำกกว่ำ 2 เปอร์เซ็นต์ (หรือบำงครั้งก็เกือบ 3 เปอร์เซ็นต์) 

ของกำรเตบิโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) นบัตัง้แต่ปี 2002 

ถึง 2006 เกิดจำกกำรที่ผู้คนใช้บ้ำนของตัวเองเป็นเครดิตในกำรกู้เงิน ซึ่ง 

หำกไม่มีเครดิตตรงนี้ เศรษฐกิจจะถดถอยยำวนำนกว่ำสองปี และอีกสองปี 

ต่อไปก็จะโตเพียงปีละ 1 เปอร์เซ็นต์

และแล้ว เรำก็มำถึงวันนี้ วันท่ีครัวเรือนในสหรัฐอเมริกำและประเทศ

ก�ำลงัพฒันำอื่นๆ เร่ิมจะกูห้น้ีน้อยลง มกีำรช�ำระหนีเ้ก่ำและกูเ้พิม่ค่อนข้ำงน้อย 

แต่รัฐบำลของหลำยๆ ประเทศกลับกู้มำกขึ้นเพื่อเอำเงินไปใช้หนี้ของประเทศ

จุดสิ้นสุดของวงจรหน้ีอันยาวนาน
หำกกำรพังทลำยของตลำดสินเชื่อที่อยู่อำศัย คือสัญญำณเตือนไปยัง

ผู้ซื้อบ้ำนที่กู้มำเกินตัว กรีซก็คือสัญญำณเตือนไปยังรัฐบำลของทุกประเทศ 

ทั่วโลกว่ำ กำรกู้หนี้ยืมสินของประเทศนั้นย่อมมีขีดจ�ำกัด และถึงจุดหนึ่ง ผู้ ให้ 

กู้อำจเรียกคืน IOU (I Owe You) และยุติกำรให้กู้ได้ และเมื่อตลำดพันธบัตร

เริ่มรู้สึกว่ำประเทศของคุณไม่เอำจริงเอำจังกับกำรควบคุมปริมำณหนี้ และ 

อำจไม่สำมำรถช�ำระหนี้คืนได้ตำมมูลค่ำยุติธรรม ต้นทุนในกำรกู้ก็จะสูงขึ้น 

ดอกเบี้ยท่ีสูงขึ้น จะท�ำให้รัฐบำลต้องเอำเงินภำษีมำใช้ ในสัดส่วนที่มำกขึ้น 

ทุกวันนี้ ต้นทุนหนี้ของประเทศไอร์แลนด์ก�ำลังพุ่งสูงขึ้นมำก แม้ไอร์แลนด์จะ

พยำยำมควบคุมกำรใช้จำ่ยแล้วก็ตำม แล้วใครจะเป็นรำยต่อไปล่ะ ก็ประเทศ

ไหนก็ตำมที่ไม่รู้จักควบคุมหนี้ของตัวเองยังไงล่ะ

เรำอำจจะยังลงไม่ถึงก้นเหวก็ได้ แต่เท่ำที่รู้สึกก็คือ มันน่ำจะใกล้แล้ว

ละ เรำอยู่ในวงจรหนี้อันยำวนำนมำเป็นเวลำร่วม 60 ปี หนี้ที่ทับถมเป็นภูเขำ 

เลำกำได้ช่วยหล่อเลี้ยงกำรเติบโตของประเทศเรำมำโดยตลอด ไม่มีต้นไม้ต้น

ไหนโตทะลุฟ้ำได้ และเรำเองก็ไม่สำมำรถสร้ำงหนี้ท่วมหัวขึ้นไปเรื่อยๆ จนมัน
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มำเฉอืนเอำรำยได้ (ซึง่กค็อื GDP) ของประเทศไปแบบไม่รูจ้บเช่นกนั ภำพหนึง่

ภำพแทนค�ำนบัร้อยพนั ขอให้คุณลองดชูำร์ตข้ำงล่ำงนี ้ซึง่จะแสดงสดัส่วนของ

หนี้สินต่อ GDP คุณจะเห็นว่ำสัดส่วนหนี้เพ่ิมขึ้นในอัตรำที่รวดเร็วขนำดไหน 

(หมำยถึงในสหรัฐอเมริกำ แต่ที่จริงตัวเลขในชำร์ตก็คล้ำยๆ กับของประเทศ

พัฒนำแล้วจ�ำนวนมำก)

บำงครั้งหนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเรำใช้มันสร้ำงผลผลิต เช่น สร้ำงโรงงำน 

หรือสร้ำงธุรกิจใหม่ๆ แต่หำกใช้มันไปเพื่อกำรบริโภค เรำก็แทบจะไม่ได้อะไร

กลับคืนมำเลย ลองคิดดูนะครับ ถ้ำคุณกู้เงินมำเพื่อส่งลูกเรียนมหำวิทยำลัย 

นั่นคือคุณก�ำลังลงทุน แต่ถ้ำคุณจ่ำยค่ำอำหำรเย็นด้วยบัตรเครดิต และผ่อน

ช�ำระเป็นเวลำสำมเดือน หน้ีบัตรเครดิตนั้นจะไม่ให้ผลตอบแทนอะไรแก่คุณ

เลย ทั้งยังท�ำให้อำหำรเย็นมื้อนั้นรำคำแพงกว่ำในเมนูอีกด้วย

สัดส่วนหนี้ของสหรัฐฯ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP

รายงานประจ�าปี

 
แหล่งที่มำ : ส�ำนักงำนวิเครำะห์เศรษฐกิจ ธนำคำรกลำง, ส�ำนักงำนส�ำมะโนประชำกร : สถิติใน 
อดีตของสหรัฐอเมริกำ, ตั้งแต่ปี 1970 ถึงไตรมำสที่ 2 ปี 2010. 
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ค�ำน�ำผู้เรียบเรียง

ผมเรียบเรียงหนังสือ “ลงทุนอย่ำง VI ในตลำดไซด์เวย์ส” ที่ท่านถือ

อยู่ในมือขณะนี้ จากต้นฉบับภาษาอังกฤษชื่อ The Little Book of Sideways 

Market ใน พ.ศ. 2559 ซึง่ตลาดหุน้ไทยอยู่ในภาวะใกล้เคยีงกบัชื่อหนงัสอืมากๆ

ค�าว่า “ไซด์เวย์ส (sideways)” เป็นศพัท์ที่ใช้กนัมานานแล้ว แต่เริม่เป็น 

ที่แพร่หลายและคุ้นหูในหมู่นักลงทุนไทย ตั้งแต่ ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร 

ต้นแบบแห่ง VI ของไทย น�าเสนอประเด็นนี้ผ่านข้อเขียนของท่านเมื่อปลาย

ปี พ.ศ. 2558 

นั่นท�าให้คนในแวดวงการลงทุนจ�านวนมากเช่ือว่า ตลาดหลักทรัพย์ 

ของประเทศ ณ ปัจจุบัน ไม่ใช่ “หมี” ไม่ใช่ “กระทิง” หากแต่จะ “ออกข้าง” 

คือขึ้นๆ ลงๆ วนเวียนไปเรื่อยๆ อีกพักใหญ่

ในฐานะที่ตัวเองเป็นนักลงทุนเน้นมูลค่า และได้เผยแพร่ความรู้เร่ือง

การลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ มาหลายต่อหลายปี ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็น “เรื่อง

ใหญ่” เนื่องจากมันจะส่งผลให้กลยุทธ์การลงทุนที่เราควรใช้แตกต่างไป

จากเดิมอย่างมีนัยส�าคัญ ผมจึงยิ่ง “สนใจ” และ “เอาจริงเอาจัง” กับการ 

เรียบเรียงงานชิ้นนี้มากขึ้น
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เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะท�าให้ท่านรู้จัก “ตลาดไซด์เวย์ส” ได้

ดีขึ้นแล้ว ยังแนะน�าแนวทางในการรับมือกับมัน ทั้งยังสอนหลักการวิเคราะห์

กิจการแบบ VI ที่ถูกต้อง โดยถ่ายทอดออกมาด้วยส�านวนภาษาที่แพรวพราว

ออกรสออกชาติ ซึ่งผมก็พยายามเก็บอรรถรสเหล่านั้นให้ครบถ้วนไม่ผิดเพี้ยน

ไปจากเดิม

อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่า ท้ายที่สุดแล้ว ตัวท่านในฐานะผู้อ่าน ต้องเป็น

ผู้ตัดสินด้วยตัวเองว่า SET Index จะเป็นไซด์เวย์สหรือไม่ และหากค�าตอบ

คอื “ใช่” กค็งถงึเวลาท่ีจะลกุข้ึนมาปรับกลยุทธ์เพ่ือให้เข้ากบัสถานการณ์อนัจะ 

เป็นไปในอนาคต

ส�าหรับท่านที่เป็นมือใหม่ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วย 

ปพูืน้ฐานให้ท่านก้าวไปสูว่ถิกีารลงทนุแบบ “เน้นมูลค่า” แนวทางการลงทนุหุน้

ที่ได้รับการพิสูจน์มายาวนานว่า สามารถท�าให้คนธรรมดาก้าวไปสู่ความมั่งคั่ง

ได้ ไม่ว่าในสภาวะตลาดใดๆ 

และส�าหรับ “VI พันธุ์แท้” หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบ ท่านอาจรู้สึก

ว่า นี่คือเวลำส�ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกำรลงทุนของเรำ 

ค�าถามอยูท่ีว่่า ท่านพร้อมรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงครัง้น้ีแล้วหรอืยงั!

ชัชวนันท์ สันธิเดช

ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Club VI

www.facebook.com/ClubVI

www.ClubVI.com
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ค�ำขอบคุณ

ก่อนอื่นเลย ผมขอระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ ที่ได้ ให้ความ 

เชื่อมั่นในตัวผม พ่อและแม่เห็นศักยภาพของผมในทุกๆ ย่างก้าวของชีวิตเกิน

กว่าที่ตัวผมเองจะมองเห็น ด้วยการชี้แนะและก�าลังใจอันไม่มีที่สิ้นสุดของ 

พ่อกับแม่ ผมจึงมาถึงจุดนี้ จุดที่พ่อกับแม่เล็งเห็นมาโดยตลอด ซ่ึงห่างไกล 

เกินกว่าจุดที่ผมเคยคิดว่าผมจะท�าได้ ไม่มีใครประหลาดใจกับความส�าเร็จ 

ของผมมากกว่าตัวผมเอง และผมจะท�ากับลูกๆ ของผมเฉกเช่นเดียวกัน

ผมอยากขอบคุณ ไมเคิล คอนน์ เพื่อนร่วมงานและที่ปรึกษาที่คอยรับ

ฟังทุกอย่าง ณ Investment Management Associates (IMA) ผู้ซึ่งผมแน่ใจ

ว่าบทสนทนาที่ผมคุยกับเขาทุกวันทางโทรศัพท์ ได้กลายมาเป็นเนื้อหาจ�านวน

มากในหนังสือเล่มนี้ อเล็กซานเดอร์ เชย์เฮต ซึ่งผมลืมขอบคุณเขาส�าหรับ

ความช่วยเหลือในหนังสือเล่มแรก อี. เจก เบอร์ซอน ที่ปรึกษาคู่กายของผม 

ที่ได้ช่วยตรวจทานเนื้อหาทุกหน้าอย่างละเอียดลออ ขอบคุณ ชาร์ลีย์ สวีต ที่

ท�าให้เนื้อหาทุกหน้าโดดเด่นขึ้นมา ขอบคุณ ไมเคิล มอบูส์ซิน ส�าหรับฟีดแบ็ค 
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อันสร้างสรรค์และเปิดกว้าง ขอบคุณ เจฟฟรีย์ ชาร์ฟ, เอ็ด ดูริกา, เฮวิตต์ 

ไฮเซอร์มัน และ เคน คอตตอน ส�าหรับฟีดแบ็คอันยอดเยี่ยม ขอบคุณพี่ชาย

ของผม อเล็กซ์ แคตเซเนลสัน ที่ช่วยวาดภาพเจ้ากอลดี้และลูกๆ ของเธอ 

แบบเดียวกับท่ีเทฟจาคงจะวาดในบทการประเมินมูลค่า ขอบคุณ พาเมล่า 

ฟาน ไกส์เซน และ เอมิลี เฮอร์มัน บรรณาธิการคนเก่งของส�านักพิมพ์จอห์น 

ไวลีย์แอนด์ซันส์ ขอบคุณ ราเชล ภรรยาของผมที่ช่วยดูแลครอบครัว 

แคตเซเนลสัน รวมทั้งโจนาห์และฮานนาห์ ลูกๆ ที่น่ารักทั้งสองคนของเรา ซึ่ง 

เธอต้องทุ่มเทเวลามากทเีดยีวในการดแูลพวกเขาในระหว่างทีผ่มขงัตวัเองอยู่ใน

ห้องใต้ดินเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งเล่มก่อนหน้านี้ด้วย ขอบคุณ แอนนา 

เลอเรอร์ คุณป้าของผมที่พาครอบครัวเราจากรัสเซียมายังสหรัฐอเมริกา ผม 

มักเตือนตัวเองและลูกๆ อยู่เสมอว่า เราโชคดีแค่ไหนที่ได้มาอยู่ในประเทศ 

อันแสนวิเศษแห่งนี้

วิตัลลีย์ แคตเซเนลสัน



บทน�ำ  19

บทน�ำ

น้องสาวของคุณพ่อผมเดินทางออกจากมอสโคว์ในปี 1979 ผมไม่

แน่ใจว่าท่านเป็นผูห้ญิงเชือ้สายยิว/รสัเซียคนแรกหรอืไม่ทีค้่นพบหาดไบรห์ตนั 

แต่แน่นอนว่าท่านพบมนัก่อนทีภ่าษารสัเซยีจะกลายเป็นภาษาหลกัของทีน่ั่น ใน 

ปี 1991 ท่านชวนครอบครัวของผมไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาด้วยกัน ตอนนั้นท่าน

หย่ากบัสามแีละแต่งงานใหม่แล้ว สามีใหม่ของท่านเป็นแรบไบ (พระยวิ) ซึง่ต้อง

น�าสวดในโบสถ์ในเมืองไชเอนน์ รฐัไวโอมิง โชคดทีีเ่ราไม่ไปอยูท่ี่ไชเอนน์กบัเธอ 

แต่ตัดสินใจลงหลักปักฐานอยู่ที่เดนเวอร์ห่างออกมาทางใต้ประมาณ 100 ไมล์

ผมเคยท�างานพาร์ตไทม์มาหลายอย่าง เคยพับผ้าเช็ดตัวอยู่ที่โรง

ยิม เป็นคนเก็บโต๊ะเก้าอี้ที่โรงแรมวิลเลจอินน์ คอยเอาของใส่ถุงให้ลูกค้าที ่

ร้านขายของช�า แต่งานแรกที่เป็นชิ้นเป็นอันคืองานกับบริษัทลงทุนแห่งหนึ่ง 

อยู่ที่โกลเดน โคโลราโด ตอนน้ันผมเรียนอยู่ปีสามที่มหาวิทยาลัยโคโลราโด 

เขาจ้างผมเพราะผมเก่งคอมพิวเตอร์ ผมเป็นคนเขยีนแอพพลเิคชนัฐานข้อมลู 

ซึง่เขายงัใช้มาจนถงึทกุวนันี ้ต่อมาเขาไม่มงีานทีต้่องใช้ทกัษะทางคอมพวิเตอร์

ให้ผมท�าอีก เขาเลยเลื่อนต�าแหน่งให้ผมเป็นหัวหน้าเทรดเดอร์ (ที่จริงคือทั้ง

บริษัทมีเทรดเดอร์แค่คนเดียว) “เทรดเดอร์” เป็นชื่อต�าแหน่งที่ฟังดูมีเกียรติ
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มากส�าหรบัผม ณ ตอนนัน้ เพราะงานท่ีแท้จรงิของผมคอืคอยรบัและส่งแฟกซ์ 

ค�าสัง่ซือ้ขาย แต่งานน้ันก็ท�าให้ผมมเีวลามากมายนัง่หน้าจอบลมูเบร์ิก และท�าให้

ผมมีโอกาสคุยเรื่องหุ้นกับผู้บริหารพอร์ตการลงทุน ในเวลาไม่นาน ผมก็รู้ว่า 

ตัวเองรักการลงทุน ผมจึงเปลี่ยนวิชาเอกที่มหาวิทยาลัยเป็นครั้งที่หก ซึ่งเป็น

ครั้งสุดท้ายในชีวิต เรื่องอื่นๆ หลังจากนั้นก็ไม่ใช่สาระส�าคัญแล้วละ

ผมอยากเป็นนักวิเคราะห์ แต่บริษัทไม่มีงานด้านนั้นให้ท�า ผมจึงเปิด

สมุดหน้าเหลืองแล้วส่งใบสมัครไปยังบริษัทลงทุนทุกๆ บริษัทในเดนเวอร์ ผม

ไม่รู้ว่า ไมเคิล คอนน์ ประธานบริษัท Investment Management Associates 

(IMA) เหน็อะไรในตวัผม เพราะตอนนัน้ผมยงัแทบไม่รูอ้ะไรเลย อาจเป็นเพราะ

ความทะเยอะทะยานและความใฝ่รูข้องผมไปเตะตาเขาเข้า การมคีนจ้างผมไป

วิเคราะห์หุ้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆ

บริษัท IMA มีมาตั้งแต่ปี 1979 และมีสถิติการลงทุนที่ยอดเยี่ยมมาโดย

ตลอด ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา บริษัทได้เป็นเจ้าของธุรกิจคุณภาพ ซ่ึงมีก�าไรท่ี

เติบโตและราคาหุ้นที่ซื้อขายกันอย่างสอดคล้องกับมูลค่า ในวันแรกของการ

ท�างาน ไมเคิล คอนน์ ซึ่งปัจจุบันคือเพื่อนร่วมงานของผม เอาตัวเลขจ�านวน

หุ้นในวอลกรีนส์, MBNA และหุ้นอื่นๆ อีกจ�านวนหนึ่งซึ่งเขาซื้อไว้เมื่อสิบกว่า

ปีก่อนมาให้ผมดูด้วยความภาคภูมิใจ ต้นทุนของเขาเป็นเพียงเศษเสี้ยวหน่ึง 

ของราคาปัจจุบันของมัน หุ้นหลายตัวขึ้นมา 10 ถึง 20 เด้งตั้งแต่เขาเข้าซื้อ 

การซื้อแล้วถือนี่ได้ผลจริงๆ

ปี 1997 และ 1998 ถือว่ายอดเยี่ยมมากส�าหรับ IMA หุ้นที่บริษัทถือขึ้น

ไปมากพอๆ กับตลาดในตอนนั้น ซึ่งขึ้นประมาณปีละ 30 เปอร์เซ็นต์ แต่พอถึง

ปี 1999 กลบัเป็นหนังคนละม้วนกนัเลย การประเมนิมลูค่าหุน้โดยใช้เหตใุช้ผล 

ท�าให้บริษัทไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหุ้นดอตคอมและหุ้นไฮเทคส่วนใหญ่ เนื่องจาก

โมเดลธุรกิจของบริษัทพวกนั้นไร้เหตุผลมากๆ ในปี 1999 หุ้นดอตคอมโตขึ้น

เดือนละสองเท่า ขณะที่หุ้นของบริษัทคุณภาพดีที่เราถือไว้กลับไม่ไปไหนเลย 
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ดัชนี Standard & Poor (S&P) 500 ขึ้นเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ในปี 1999 ส่วน

หุ้นของเราแทบไม่กระดิก ช่วงนั้นลูกค้าของเราเริ่มไม่พอใจมาก แต่ผลงานที่

ดีในอดีตท�าให้พวกเขาไม่ทิ้งเราไปไหน พอถึงปีต่อมา ความอดทนของเราก็

เริ่มเห็นผล หุ้นของเราเริ่มขึ้น ขณะที่ตลาดทั้งตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้น 

ดอตคอมกลับพังพาบลง เรารู้สึกดีใจที่เอาตัวรอดมาได้ แต่ก็รอดอยู่ได้ไม่นาน

หรอก

นั่นคือปีสุดท้ายที่กลยุทธ์เน้นความอึดด้วยการซื้อแล้วถือใช้ได้ผล ในปี

ต่อๆ มา ตลาดมีแต่จะลงหรือไม่ก็อยู่กับที่ เราเองก็ติดหล่มเช่นกัน เราย�่าแย่

และต้องด้ินรนอยู่หลายปี ทีแรกผมนึกว่ามันคงเป็นปรากฏการณ์เหมือนเมื่อ

ปี 1999 ที่หุ้นของเราถูกมองข้ามไป แต่บริษัทของเรามันก็บริษัทดีๆ ทั้งนั้น 

นี่นา แล้วอะไรมันผิดพลาดไปหรือ

แล้วผมก็มาถึงบางอ้อ เมื่อผู้พูดคนหนึ่งในงานประชุมการลงทุน เอา

ชาร์ตดาวโจนส์ขึ้นมาแสดงในสเกลลอการิทึม (แบบเดียวกับรูปในบทที่ 1) 

และชี้ชัดว่า ทุกครั้งที่ดัชนีอยู่ที่เลข 1 แล้วมีเลขศูนย์ตามหลัง (เช่น 100 จุด, 

1,000 จุด) มันจะติดหล่มอยู่อย่างนั้นยาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษ ตอนนั้นคือ 

ต้นปี 2004 และดาวโจนส์อยู่แถวๆ 10,000 จุด ผู้พูดจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่

ตลาดจะติดหล่มอีกครั้ง เขาไม่ได้อธิบายว่าท�าไมมันจึงต้องเป็นเช่นนั้น และ 

ผมก็ไม่ค่อยประทับใจกับตรรกะ “ทุกๆ ครั้งที่เลข 1 มีเลขศูนย์มาต่อหลัง” 

ของเขาเท่าไรนัก อย่างไรก็ตาม เขาก็ท�าให้ผมได้ฉุกคิดว่า แบบแผนที่เขายก

มาให้ดูนั้น มันอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างมาอธิบายได้ก็ได้

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงมุ่งที่จะค้นหาค�าตอบต่อไป ผมไปค้นข้อมูลเกี่ยวกับ 

ตลาดหุ้นและข้อมูลทางเศรษฐกิจย้อนหลังไปกว่าหนึ่งศตวรรษ และพบว่าการ

ที่ตลาดไม่ไปไหนกว่าหนึ่งทศวรรษนั้น เป็นเรื่องที่มีเหตุผลตรรกะมาอธิบายได้ 

คุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบ แล้วจะเข้าใจในสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มา แต่บอก

ได้อย่างหนึ่งนะครับว่า มันไม่ได้เก่ียวข้องอะไรกับการที่เลขหนึ่งมีเลขศูนย์มา

ตามหลังเลย
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ในวนัทีผ่มมาท�างานทีบ่รษิทันี ้ผมรูส้กึว่าผมเกดิมาเพื่อกลยทุธ์การลงทนุ

ในแบบของผม นั่นคือ กลยุทธ์ IMA เหมือนกับคนที่เกิดมาเพ่ือศาสนาของ 

ตัวเอง ผมโหยหาการเป็นเจ้าของบริษัทคุณภาพสูง ซึ่งมีก�าไรที่เติบโตและ

มูลค่าที่สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยธรรมชาติแล้ว ผมย่อมรู้สึกว่ากลยุทธ์การลงทุนของ

เราเหนือกว่าของคนอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม การที่ต้องผิดพลาดและหงุดหงิดอยู่

หลายปี ก็ถือเป็นตัวกระตุ้นท่ีท�าให้คนเราหันมาทบทวนระบบความคิดความ

เชื่อของตัวเอง และหลังจากคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ผมก็พบจุดบกพร่อง

ขนาดใหญ่ในกลยุทธ์ของเรา 

หุ้นที่เราถือ เป็นหุ้นที่ราคาสมเหตุสมผล เพราะก�าไรมันเพิ่มข้ึนใน 

ระยะยาว และดึงเอาราคาหุ้นให้สูงขึ้นไปด้วย แต่หุ้นพวกนั้นราคาไม่ได้ถูกเลย 

ดังนั้น พอผลประกอบการออกมาผิดไปจากความคาดหมายของวอลล์สตรีต 

เพยีงนดิเดยีว จงึเกดิผลกระทบอย่างรนุแรง บางครัง้ก�าไรต�า่ไปแค่ไม่กีส่ตางค์ 

หุ้นตัวนั้นแทบจะถูกลากไปรุมประชาทัณฑ์เลยทีเดียว จุดบกพร่องตรงนี้ไม่มี

ใครมองเห็นในช่วงตลาดกระทิงเมื่อทศวรรษที่ 1980 ถึง 1990 เพราะตอนนั้น

หุ้นทุกตัวขึ้นหมด แต่ในตลาดที่ติดหล่ม มันเหมือนกับมีแว่นขยายขนาดใหญ่

มาส่องให้เห็นจุดบกพร่องทุกอย่างอย่างชัดเจน การประเมินมูลค่าหุ้นของเรา

จะสมเหตุสมผล หากตลาดกระทิงแบบที่เป็นในอดีตจะยังคงอยู่ต่อเนื่องไปใน

อนาคตเท่านั้น แต่การวิจัยของผมให้ผลออกมาว่า สภาวะดังกล่าวจะอยู่ได้ไม่

นานเท่าไรนัก เราเอาแต่ซื้อหุ้นและไม่ค่อยขาย และเราก็ภูมิใจที่พอร์ตของเรา 

มีการสับเปลี่ยนตัวหุ้นไม่มากนัก แต่เราก็ต้องมาเจ็บปวดในภายหลังเมื่อได้ 

พบว่า กลยุทธ์ซื้อแล้วถือไม่เพียงแต่ใช้ไม่ได้ผลแล้วเท่านั้น แต่ยังอยู่ใน 

ขั้นโคม่าอีกด้วย
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เราต้องเปลี่ยนวิธีการลงทุนแล้ว

ผมเอากระบวนการท่ีใช้อยู่มาปรับใหม่ให้เข้ากับตลาดไซด์เวย์ส โดย

เพิ่มเครื่องมือและโครงร่างที่พัฒนาขึ้นมาเข้าไป แล้วขยายขนาดให้ ใหญ่สุดๆ 

ด้วยส่วนต่างแห่งความปลอดภยั เราไม่อยากได้หุน้ทีร่าคาสมเหตสุมผล แต่เรา

ต้องการหุ้นที่ราคาถูกแบบไม่สมเหตุสมผล กลยุทธ์ในการลงทุนของเรามีแก่น

ท่ีมาจากการลงทนุเน้นมลูค่า เราจึงไม่มเีหตผุลทีจ่ะสร้างแนวคดิใดๆ ขึน้มาใหม่ 

เราเพยีงแต่ปรับนกัลงทนุทีช่อบซือ้แล้วถอื ให้กลายเป็นนักลงทนุทีซ่ือ้แล้วขาย

เท่านั้น ไมเคิล คอนน์ ซึ่งอายุมากกว่าผมประมาณ 30 ปี และลงทุนมากว่า 

สามทศวรรษ ยังอยากเปลี่ยนวิธีการลงทุนของเราเมื่อได้เห็นข้อมูลใหม่นี ้

ซ่ึงท�าให้ผมนับถือและชื่นชมเขามาก และนี่คือที่มาที่ไปว่าเรากลายมาเป็น 

นักลงทุนเน้นมูลค่าเชิงรุกได้อย่างไร

กระบวนการลงทุนแบบใหม่ได้รับการถ่ายทอดไว้ ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่ง 

ผมเริ่มต้นเขียนในปี 2005 และได้รับการตีพิมพ์ในปี 2007 โดยใช้ชื่อว่า 

Active Value Investing : Making Money in Range-Bound Market หลัง

จากหนังสือเล่มนั้นเผยแพร่ออกไป ผมก็ได้รับเชิญไปพูดแทบจะทั่วโลก ถูก

เชิญไปถกเถียงและให้สัมภาษณ์มากมายหลายร้อยครั้ง อาจกล่าวได้ว่า ตอน

นีผ้มเน้นหนกัเรื่องการลงทนุในตลาดไซด์เวย์สยิง่กว่าก่อนทีจ่ะออกหนงัสอืเล่ม

แรกเสียด้วยซ�้า โดยผมค้นพบวิธีในการอธิบายกระบวนการให้ง่ายขึ้น และได้

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อีกเล็กน้อย

นอกจากนี ้ในรอบสามปีทีผ่่านมา เศรษฐกิจโลกได้เปล่ียนแปลงไปมากมาย 

และกลยทุธ์ในการลงทนุของเรากต้็องปรบัให้เข้ากบัความเป็นจรงิทางเศรษฐกจิ

ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิมาก และคอยขบัเคลื่อนเราอยู่ในเวลานี ้ถงึเวลาทีผ่มต้อง

เอาแก่นส�าคัญจากงานวิจัยล่าสุดใส่เข้ามาในหนังสือเล่มเล็กๆ เล่มนี้ ซึ่งส่ิงที่
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ต่างจากหนังสือเล่มแรกกค็อื ผมไม่ได้เขยีนให้คนในวงการเดยีวกนัอ่านเท่านัน้ 

(หมายถงึพวกมอือาชพีด้านการลงทนุและนกัลงทนุทีม่ตีลาดหุน้เป็นชวีติจติใจ) 

แต่นี่ยังเป็นหนังสือส�าหรับนักลงทุนผู้รอบรู้และอยากเรียนรู้ ซึ่งมีความสนใจ 

ในตลาดหุ้นและยังไม่ใช่มืออาชีพอีกด้วย

เนื่องจากนี่เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ผมจึงไม่อยากเอาตารางและชาร์ต 

น่าเบื่อที่อาจจะมาให้คุณอ่าน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณอยากรู้อยากเห็นจน 

ทนไม่ไหวขอให้ไปซื้อหนังสือ Active Value Investing มาอ่าน หรือ

เข้าไปอ่านฟรีที่ ActiveValueInvesting.com
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รัดเข็มขัดซะ

ตลาดไซด์เวย์สมาถึงแล้ว 
และจะอยู่ต่อไปอีกนาน

บทที่ หนึ่ง

จงเตรียมตัวให้พร้อมส�ำหรับกำรนั่งรถไฟเหำะครั้งใหญ่ในตลำดหุ้น ใน

ทศวรรษถัดไป ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์และ S&P 500 น่าจะเป็นเหมือน

ที่มันเคยเป็นมาเมื่อทศวรรษก่อนหน้านี้ คือขึ้นแล้วก็ลง โดยจะท�าสถิติ

สูงสุดตลอดกาลและต�่าสุดตลอดกาลอย่างละหลายครั้ง แต่แล้วเมื่อถึงจุด 

สิ้นสุด นักลงทุนหุ ้นที่ลงทุนในดัชนีและคนที่ซื้อแล้วถือ ซึ่งเพิ่งได้รับ 

ประสบการณ์ขึ้นๆ ลงๆ เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหมือนนั่งรถไฟเหาะอยู่ในสวนสนุก 

จะพบว่าตัวเองกลับมาอยู่ ณ จุดเริ่มต้นอีกครั้ง สภาพเช่นนี้ไม่ใช่ปัญหาและ 

ไม่เลวเลยส�าหรับคนที่ไปเที่ยวสวนสนุกซิกซ์แฟล็กส์ (สวนสนุกช่ือดัง มี

อยู่หลายแห่งในทวีปอเมริกาเหนือ–ผู้เรียบเรียง) แต่นั่นไม่ใช่ผลลัพธ์ที่คน 

ส่วนใหญ่ต้องการจากการออมและการลงทุนของตัวเองอย่างแน่นอน

ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลา อัตราความเร็ว และการเหวี่ยงไปมาระหว่าง

ทาง ยังไม่เคยมีใครบันทึกไว้ ในประวัติศาสตร์ แต่การโคจรที่เป็นแนวราบและ
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กลับมาสู่จุดเดิม เป็นสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากตลาดกระทิง 18 ปีที่จบลง

เม่ือปี 2000 หากเราใช้ประวตัศิาสตร์เป็นเครื่องน�าทาง ตลาดหุน้สหรฐัฯ จะตดิ

หล่มไปจนถงึปี 2020 (เรว็หรอืช้ากว่านัน้ไม่มาก) ยนิดีต้อนรบัสูต่ลาดไซด์เวย์ส!

ไปเท่ียวสวนสัตว์กันเถอะ
เวลาพูดถึงทิศทางของตลาดหุ้น เรามักใช้ค�าอยู่สองค�าคือ “กระทิง” 

หมายถึงหุ้นขึ้น และ “หมี” หมายถึงหุ้นตก แล้วตลาดที่ไม่ไปไหนนานๆ ละ 

ก็เรียกว่าตลาด “ไซด์เวย์ส” ยังไงล่ะ ท่ีเรียกเช่นนี้เพราะมันดูแตกต่างจาก 

ตลาดหม ีแม้จะไม่ค่อยมีใครช้ีให้เหน็ว่ามนัต่างจากตลาดหมอีย่างไร ทศิทางตลาด

ระยะยาวของตลาดหุน้ในศตวรรษท่ีผ่านมามีอยู่แค่สองลกัษณะ คอื ไม่ “กระทงิ” 

ก็ “ไซด์เวย์ส” ยกเว้นเพียงกรณีเดียวเท่านั้น และด้วยความที่นักลงทุนชอบ

เอาสัตว์มาเปรียบเทียบกับทิศทางของตลาดหุ้น ผมจึงแนะน�าว่า เราน่าจะ 

เรียกตลาดไซด์เวย์สว่า “สิงโตขี้ขลำด” ที่วันไหนคึกขึ้นมา ก็ท�าเอาหุ้นวิ่งหูดับ 

ตับไหม้ แต่สุดท้ายก็ปอดแหก และปรับตัวลงมา

นอกจากนี้ การจะจ�าแนกเทรนด์ของตลาด ยังต้องดูจากระยะเวลาของ

มันด้วย ตลาดระยะยาวหมายถึงภาวะตลาดที่คงอยู่ห้าปีข้ึนไป บางคร้ังอาจ 

เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในหนึ่งชั่วอายุคน ลักษณะที่เป็นวัฏจักร (cyclical) คือ 

* ไม่กี่สัปดาห์หลังจากหนังสือเล่มแรกของผมคือ Active Value Investing : Making 
Money in Range-Bound Market ออกวางจ�าหน่าย ผมก็เริ่มรู้สึกเสียดายที่ไปเรียก
ตลาดหุ้นว่า “มีขอบเขตจ�ากัด (range-bound)” เพราะมันท�าให้คนชอบมาถามผมเสมอ
ว่า แล้วขอบเขตที่ว่านั่นอยู่ตรงไหนล่ะ ทั้งๆ ที่ในหนังสือเล่มนั้น ผมไม่เคยบอกเลยว่าผม
รู้ขอบเขตของตลาด แต่ชื่อหนังสือกลับท�าให้คนเข้าใจผิด “ไซด์เวย์ส” จึงเป็นชื่อที่ตรง
ประเด็น และฟังดูเป็นเทคนิคน้อยกว่าส�าหรับตลาดจริงที่เป็นอยู่ ณ เวลานี้ ผมจึงเอาชื่อ
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับหนังสือเล่มนี้



บทที่ 1 รัดเข็มขัดซะ  27

วงจรของตลาดระยะสั้นที่มีอายุอยู่แค่ไม่ก่ีเดือนหรืออย่างมากก็ไม่กี่ปี ดังนั้น 

เวลาผมพูดถึงตลาดกระทิง หมี หรือไซด์เวย์สที่เป็นตลาดระยะยาว (secular) 

ผมจะเรียกสั้นๆ ว่า กระทิง หมี และไซด์เวย์ส แต่จะใช้ค�าว่า “วัฏจักร” เฉพาะ

เวลาเรียกตลาดที่มีลักษณะเป็นวัฏจักรเท่านั้น

ในช่วงศตวรรษทีย่ีส่บิ ตลาดกระทงิทีย่ดืเยือ้ทกุๆ ที ่จะมอีายอุยูป่ระมาณ

หนึง่ทศวรรษครึง่ ตามด้วยตลาดสงิโตขีข้ลาดซึง่คงอยูน่านพอๆ กนั ดงัท่ีแสดง

ไว้รูปที่ 1.1 มีข้อยกเว้นอยู่ครั้งเดียวคือ ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต�่ารุนแรง 

(great depression) ซึง่ตลาดกระทงิตามมาด้วยตลาดหมทีนัท ีตลาดไซด์เวย์ส 

กับตลาดหมีโดยธรรมชาติแล้วมีความแตกต่างกันอย่างมีเหตุผล กลยุทธ์ใน 

การลงทุนของคุณจึงจ�าเป็นต้องแตกต่างอย่างมีเหตุผลเช่นกัน

รปูที ่1.1 กระทงิหรอืไซด์เวย์ส ค่ำเฉลีย่ดชันอีตุสำหกรรมดำวโจนส์ในรอบ 100 ปี 
และหลังจำกนั้น

1900 1905 1910 1915 1920 1925 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 20101930

2000–????

18 ปี
5 ปี

3 ปี

5 ปี 13 ปี

16 ปี
16 ปี

18 ปี

ไซด์เวย์ส ไซด์เวย์ส ไซด์เวย์ส ไซด์เวย์สกระทิง กระทิงกระทิง
หมี

หมี
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รูปที่ 1.2 กำรย�่ำอยู่กับที่ของค่ำเฉลี่ยดัชนีอุตสำหกรรมดำวโจนส์ ไซด์เวย์ส 
ระหว่ำงปี 2000-2010 

11,497

13,896

11,009

7,592
7,063

10,341

10/1999   4/2001  10/2002   4/2004   10/2005    4/2007    10/2008   4/20140

ลองมาดูภาพในระยะยาวของตลาดกันเถอะ จากรูปที่ 1.1 เราจะเห็น
ไดว้่าตลาดไซด์เวย์สในปจัจุบันเริ่มต้นจากเนนิเขาในชว่งตลาดกระทิงปี 1982-
2000 จากนั้น ในรูปที่ 1.2 เราจะเห็นตลาดกระทิงวัฏจักร (ระยะสั้น) อยู่สอง
ปีครึ่ง ตามด้วยตลาดกระทิงสี่ปี จากนั้นตลาดก็เข้าอีหรอบเดิม คือร่วงลง 50 
เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วยการเด้งขึ้นอย่างงดงามนับตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2009 
โดยรวมแล้ว ตลาดแทบไม่ไปไหนเลยมาตลอดสิบปี ถ้าคุณเป็นนักลงทุนระยะ
ยาวในกองทุนอิงดัชนี หรือซื้อแล้วถือ คุณจะกลับไปสู่จุดเดิมที่คุณเริ่มต้นเมื่อ
สิบปีที่แล้ว
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ต้องใช้ (อย่างน้อย) สองปัจจัย
ลองไปถามนักลงทุนสักคนสิว่า ตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรในช่วงสิบปี 

ข้างหน้า เขาจะบอกคณุว่า เขาคาดว่าการเตบิโตของเศรษฐกจิและก�าไรจะเป็น

อย่างไร แล้วแปลงมมุมองตรงนัน้เป็นมมุมองต่อตลาดหุน้ การคดิในลกัษณะนี้ 

เป็นการมองเพียงครึ่งเดียวของสมการที่เป็นตัวอธิบายผลตอบแทนจากตลาด

หุ้น (รวมถึงหุ้นแต่ละตัว) โดยมองข้ามตัวแปรส�าคัญที่ส่งผลต่อผลตอบแทน

จากหุ้น นั่นคือ อัตราส่วนราคาต่อก�าไรสุทธิ หรือ P/E (Price-to-Earning - 

P/E ) ค่า P/E จะบอกเราว่า นักลงทุนจ่ายเงินไปเท่าไรเพื่อแลกกับก�าไรแต่ละ

เหรียญ เช่น หุ้นราคา 15 เหรียญของบริษัทซึ่งท�าก�าไรได้ 1 เหรียญเมื่อปีที่

แล้ว จะมีค่า P/E เท่ากับ 15 

ราคาหุ้นในระยะยาว (ไม่ใช่ในเวลาไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วัน แต่เป็นปีๆ) 

ถกูขบัเคลื่อนด้วยสองปัจจยั นัน่คอื การเตบิโตของก�าไรและการประเมนิมลูค่า 

(อตัราส่วน P/E ) เมื่อบวกเข้ากบัเงนิปันผล กเ็ท่ากบัเราได้เอาตวัแปรทีเ่กีย่วข้อง

กับผลตอบแทนจากหุ้นทั้งหมดเข้ามาคิดค�านวณ ดังสมการต่อไปนี้ (ไม่ต้อง 

ห่วง หนังสือทั้งเล่มมีแค่สมการเดียวเท่านั้นแหละ)

ผลตอบแทนรวมจำกหุ้น = กำรเติบโต/ลดลงของก�ำไร +

 กำรเปลี่ยนแปลงค่ำ P/E +

 ผลตอบแทนเงินปันผล

ผมไม่ชอบใช้สูตรใดๆ ในการลงทุนเลยจริงๆ เพราะมันมักจะส่งผลเสีย

มากกว่าผลดี (โดยเฉพาะพวกสูตรที่มีสัญลักษณ์แบบกรีก) แต่สูตรนี้รับรองได้

ว่ามีประโยชน์จริงๆ และไม่เป็นอันตราย

ผมไปขุดเอาข้อมูลเศรษฐกิจและตลาดหุ้นในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา และ

เฉือนมันออกด้วยวิธีต่างๆ กัน ก่อนจะได้ข้อสรุปออกมาเพียงข้อเดียว นั่นคือ 
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ผลงานทางเศรษฐกจิและการเตบิโตของก�าไรในภาวะตลาดกระทงิและตลาดสงิโต

ขี้ขลาดมิได้แตกต่างกันมากนัก แม้ ในระยะสั้น อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ

และก�าไรจะมีผลต่อการเหวี่ยงตัวของดชันตีลาดหลกัทรพัย์ก็ตาม ในระยะยาว 

หากเศรษฐกิจของเราอยู่ในระดับกลางๆ (คือไม่ได้ดีสุดๆ หรือแย่สุดๆ) สัตว์ที่

เหมาะจะน�ามาอธิบายภาวะตลาดหุ้น ก็มีแต่กระทิงหรือสิงโตขี้ขลาดเท่านั้น

ยังไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมล่ะ ไม่เป็นไรหรอกนะ
หากอยู่ๆ มีคนออกมาชี้ชัดว่าตลาดจะเป็นไซด์เวย์สไปอีกหนึ่งทศวรรษ 

โดยอาศัยข้อมูลในอดีตแล้วอ้างในสิ่งที่ฟังดูขัดหู เป็นผมก็คงจะตั้งข้อสงสัยไว้

ก่อนเช่นกัน เพราะสุดท้ายแล้ว อดีตก็คืออดีต และอนาคตก็อาจจะไม่เหมือน

เดิม ดังนั้น ถ้าคุณรู้สึกระแวงสงสัยกับสิ่งที่ผมอธิบายมาตลอด น่ันเป็นสิทธิ์

ของคุณ แต่อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรจนกว่าผมจะน�าเสนอจนจบ แล้วคุณจะเห็น

ว่า การคาดการณ์ของผมไม่ได้บ้าบอเหมือนกับที่คุณรู้สึกในตอนแรก

ผมเป็นนกัลงทนุ ผมหายใจเข้าออกเป็นหุน้และไม่ค่อยอดทนกบัค�าอธิบาย

ที่เป็นทฤษฎีน่าปวดหัว ดังนั้น สิ่งที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้ จึงไม่ใช่การอธิบายใน

ลกัษณะของทฤษฏ ีแต่เป็นแนวทางการลงทนุทีจ่บัต้องได้ส�าหรบัตลาดไซด์เวย์ส 

ในบทที่ 2 และ 3 ผมจะอธิบายว่าตลาดไซด์เวย์สคืออะไร และมันจะส่งผล 

กระทบกับเราอย่างไร จากนั้น ผมจะลองให้คุณได้ ใช้ความคิดในฐานะของ 

นกัลงทุนเน้นมลูค่า ผ่านนทิานเรื่อง “เทฟจา คนส่งนม เกษตรกร และนกัลงทนุ

เน้นมลูค่า” สดุท้าย ผมจะแนะน�ากรอบความคดิเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์

หุน้ ซึง่ได้เอาผลกระทบทีท่�าให้ตลาดอยู่ในภาวะอดือาดยดืยาด จากภาวะเศรษฐกจิ

ตกต�่ารุนแรง วิกฤติการเงินปี 2008-2009 และผลกระทบจากเศรษฐกิจจีน 

และญี่ปุ่นที่ก�าลังจะมาถึงเข้าไว้ด้วย เพื่อที่คุณจะได้ขับเคลื่อนพอร์ตการลงทุน 

ของคุณอย่างปลอดภัยและราบรื่น ท่ามกลางความไม่แน่นอนอันด�าเนินอยู่ 

ณ ขณะนี้
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การมองโลกแบบไซด์เวย์ส

สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดไซด์เวย์ส

บทที่ สอง

คนส่วนใหญ่ (รวมทั้งตัวผมด้วย) มองว่าการพูดคุยกันเรื่องตลาดหุ้นเป็น 

สิ่งท่ีค่อนข้างจะลึกลับ และการพูดถึงหุ้นเป็นรายตัวน้ันง่ายกว่าเยอะด้วย 

ความที่ตลาดหุ้นเป็นการรวบรวมเอาหุ้นแต่ละตัวเข้าไว้ด้วยกัน ดังน้ันมาดู 

หุ้นที่เป็นมาตรฐานของหุ้นไซด์เวย์สกันตัวหนึ่งก่อน น่ันคือ หุ้นวอล-มาร์ต 

แล้วเราจะอ่านขาดว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาดไซด์เวย์ส (ดูรูปที่ 2.1 ประกอบ)

แม้ว่าผูถ้อืหุน้จะเจอกับความผนัผวนมาตลอด 10 ปีทีผ่่านมา แต่สดุท้าย

แล้ว หุ้นตัวนี้กลับไม่ไปไหน ลักษณะเหมือนกับสิงโตขี้ขลาดยังไงยังงั้นเลย
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รูปที่ 2.1 วอล-มำร์ต หุ้นไซด์เวย์สมำตรฐำนของตลำดไซด์เวย์ส

8/1999    2/2001   8/2002   2/2004   8/2005    2/2007   8/2008   2/2010

69

64

60

62

55

51
52

47 46

43
42

47

42

ในรอบทศวรรษทีผ่่านมา ก�าไรของวอล-มาร์ตเพ่ิมขึน้เกอืบสามเท่า จาก 
1.25 เหรียญต่อหุ้น กลายเป็น 3.42 เหรียญต่อหุ้น โตขึ้นอย่างน่าประทับใจ 
ปีละเฉลี่ย 11.8 เปอร์เซ็นต์ ดูเหมือนไม่ได้ติดหล่ม และไม่ใช่บริษัทที่ล้มเหลว
ตรงไหนเลยใช่ไหมล่ะ และอนัทีจ่รงิก็ต้องถือว่าเป็นผลงานทีน่่าประทบัใจมากๆ 
ส�าหรับบริษัทที่ยอดขายเกือบจะครึ่งล้านล้านเหรียญอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ชาร์ตราคาหุ้นของบริษัทต้องถือว่าเป็นคนละเร่ืองกัน 
เลย และสาเหตุที่ท�าให้ผลงานของหุ้นไม่เร้าใจได้ขนาดนี้ ก็เป็นเพราะการ 
ประเมินมูลค่าของบริษัท โดยค่า P/E ของบริษัทตกจาก 45 กลายเป็น 13.7 
หรือลดลงปีละ 12.4 เปอร์เซ็นต์ หุ้นของบริษัทแทบไม่ไปไหนเลย และ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเติบโตของก�าไรก็หายไปหมดเพราะ P/E ที่ลดลง 
แม้รายได้จะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า และก�าไรเพ่ิมขึ้นมากกว่าสามเท่า แต่
ผลตอบแทนเป็นชิ้นเป็นอันที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากบริษัทนี้ กลับมีเพียงเงินปันผล 
ซึ่งก็ไม่ได้มากมายอะไรนัก
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นี่คือสิ่งเดียวกับที่เราเห็นในตลาดหุ้นโดยภาพรวม ซ่ึงประกอบด้วย

บริษัทจ�านวนมาก ซึ่งหุ้นแทบไม่ไปไหน และจะยังคงไม่ไปไหนต่อไปในตลาด

ไซด์เวย์สเช่นนี้

ลองมาดูตลาดไซด์เวย์สล่าสุดที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกากันบ้าง นั่นคือ 

ตลาดหุ้นตั้งแต่ปี 1966 ถึงปี 1982 ก�าไรรวมของบริษัทในตลาดโตปีละ 6.6 

เปอร์เซ็นต์ ขณะที่  P/E ลดลง 4.2 เปอร์เซ็นต์ หุ้นจึงขึ้นเฉลี่ย 2.2 เปอร์เซ็นต์

ต่อปี ดงัทีเ่ราเหน็ในรปูที ่2.2 ตลาดไซด์เวย์สระยะยาวล้วนเตม็ไปด้วยตลาดหมี

และกระทิงวัฏจักรหลายต่อหลายครั้ง โดยนับตั้งแต่ปี 1966 ถึง 1982 ตลาด

เป็นกระทิงวัฏจักรห้าครั้ง และหมีวัฏจักรอีกห้าครั้ง

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับตลาดหุ้น คือมีสองพลังปะทะกันอยู่ ประโยชน์

จากการเตบิโตของก�าไรถกูขจดัหายวบัไปจากค่า  P/E ทีต่�า่ลง (นีค่อืตวัทีม่าตรงึ

ตลาดไซด์เวย์สให้อยูย่าวๆ) หุน้ไม่ไปไหนเป็นเวลานานๆ โดยมคีวามผนัผวนขึน้

ลงเป็นครัง้คราวตามวฏัจกัร ส่วนคณุกต้็องอดทนเกบ็ปันผลกนิไปเรื่อยๆ ซ่ึงทกุ

วันนี้ปันผลก็หายากเต็มทนอยู่แล้ว

รปูที ่2.2 อย่ำปล่อยให้อำรมณ์ของเรำ มำท�ำให้เรำพลำดตลำดกระทงิและหมเีหล่ำนี้

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

หมีกระทิง กระทิง กระทิง กระทิงหมี หมี หมีหม
ี
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หากลองเหลยีวดูตลาดไซด์เวย์สปัจจบุนั ภาพทีเ่หน็กจ็ะเป็นแบบเดยีวกนั 

คือ P/E ร่วงจาก 30 เหลือ 19 ในอัตรา 4.6 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ขณะที่ก�าไรโตขึ้น 

ปีละ 2.4 เปอร์เซ็นต์ นี่คือเหตุผลว่าท�าไมเราถึงกลับไปสู่จุดที่เราเคยอยู่เมื่อ

ปี 2000 

หมี กระทิง และสิงโตขี้ขลาด ... โอ้ววว!
รูปที่ 2.3 แสดงให้เห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจและ P/E ตั้งต้น ซึ่งทุกๆ 

วัฏจักรของตลาดต่างก็ต้องเริ่มดูจากตัวเลขนี้ ในประวัติศาสตร์ แม้การเติบโต

ของก�าไรจะผันผวนในระยะส้ัน แต่มันก็เป็นไปตามการเติบโตของเศรษฐกิจ 

(GDP) คือเฉลี่ย 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี หากค่า P/E ของตลาดไม่เปลี่ยนไป และ

โดยเฉลี่ยคงอยู่ที่ 15 “เสมอ” เราก็จะไม่มีวัฏจักรของตลาดในระยะยาว จบ

ข่าว! ราคาหุ้นจะขึ้นตามก�าไรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งก็จะขึ้นๆ ลงๆ อันเน่ืองมาจาก 

วัฏจักรทางเศรษฐกิจ แต่ก็อยู่แถวๆ 5 เปอร์เซ็นต์ และนักลงทุนก็จะได้รับ 

ปันผลเฉลี่ย 4 เปอร์เซ็นต์ นี่สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกยูโทเปีย ซึ่งผู้คนต่างใช้ตรรกะ

เหตุผล และไม่อ่อนไหวไปตามอารมณ์ แต่ก็ดังที่โยดาพูดไว้ โลกยูโทเปียนั้น 

ไม่มีจริง และคนเราก็ไม่ได้ ใช้ตรรกะเหตุผลด้วย

รูปที่ 2.3 กำรเติบโตของเศรษฐกิจ + P/E ตั้งต้น = ?

ตลำด  กำรเติบโตของเศรษฐกิจ    มูลค่ำเริ่มต้น ( P/E)

กระทิง เฉลี่ย   ต�่า

ไซด์เวย์ส เฉลี่ย   สูง

หมี ต�่า   สูง
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“สําหรับผูอานทั่วไปแลว เปนเรื่องยากที่จะพูดเรื่องการลงทุนใหชัดเจนแตเขาใจไดงาย 
แคตเซเนลสนัอธบิายเรือ่งราวของตลาดในวนันีไ้ดอยางกระจางแจง ดวยคาํแนะนาํทีม่ี
เหตุผลวา จะทํากําไรและหลีกเลี่ยงกับดักที่ตลาดขุดลอ ทั้งพวกกระทิงเปลี่ยวและหมี

จิตตกเอาไวไดอยางไร”

 - โทมัส จี. ดอนแลน, บารรอน

“เปนหนังสือท่ีสนุกไปทกุหนา ใหกรอบความคดิทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการลงทนุในหลกัทรพัย
ในตลาด “ไซดเวยส” ที่ผันผวนอยู ณ วันนี้ ซึ่งเปนประโยชนกับทุกๆ คน ความคิดที่
ชัดเจนและการเขียนที่ชัดเจน มักจะไมมาพรอมกันงายๆ หรอกนะ ทําไดดีจริงๆ!”

 - ดิ๊ค วีล, CEO ของ เจนัส แคปตอล กรุป

“นี่คือคัมภีรไบเบิลที่จะบอกเราวา จะลงทุนในภาวะท่ีตลาดเงินสับสนวุนวายที่สุด
นับตั้งแตเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ (Great Depression) อยางไร เปนคูมือที่ดี
ที่สุดเพื่อสรางความมั่งคั่งขึ้นมาดวยความรอบคอบ”

- เดวิด โรเซนเบิรก, หัวหนานักเศรษฐศาสตรและ
กลยุทธ กลัสคิน เชฟฟ + แอสโซซิเอตส อิงก.

“เปนหนังสือที่มหัศจรรยและใหพื้นฐานที่ดี สําหรับทั้งนักลงทุนหนาใหมและนักลงทุน
ขาประจํา แคตเซเนลสันอธิบายอยางงายๆ วา เพราะเหตุใดความผันผวนและตลาด
ไซดเวยส จึงเปนเพื่อนที่ดีที่สุดของนักลงทุน”

      - เดอะ ม็อตลียฟูล, www.Fool.com
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