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              คํานํา

ป พ.ศ. 2560 นัน้ เปนปทีน่�าจดจําในแงท่ีวา มันเปนปท่ีดัชนตีลาด

หุนไทยปรับขึ้นทะลุจุดสูงสุดเดิม ในป 2537 ที่ดัชนีหุนไทยอยู

ที่ 1,754 จุด ซึ่งเปนจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นจากอานิสงสจากการที่เศรษฐกิจไทย

เติบโตเร็วมากในระดับ 10 เปอรเซ็นตตอป ติดตอกันถึง 3 ป แตหลังจาก

นั้นเศรษฐกิจไทยก็เร่ิมมีปญหา เพราะมีการลงทุนสรางกําลังการผลิตมาก

เกินไป ประกอบกับความผิดพลาดในการจัดการความเส่ียงดานอัตราแลก

เปลี่ยนของรัฐ ทําใหเศรษฐกิจเกิดวิกฤติในป 2540 ซ่ึงทําใหดัชนีตลาดหุน

ตกลงมาอยางตอเนื�อง และลดลงมาถึงจุดต่ําสุดท่ีประมาณ 200 จุดในป 

2543 หรือคิดเปนการตกลงมาถึงเกือบ 90 เปอรเซ็นตจากจุดสูงสุด 

หลังจากน้ัน ดัชนีหุนก็ปรับตัวขึ้นมาอยางคอนขางตอเนื�อง แตก็ใช

เวลาถึง 23 ปเต็ม กอนที่ดัชนีหุนจะกลับมาที่เดิมกอนวิกฤติ นี่ก็ทําใหผม

ยอนคิดถึงประวัติศาสตรของตลาดหุนนิวยอรกที่เคยเกิดวิกฤติครั้งใหญในป 

2472 และทําใหหุนตกลงมาถึงประมาณ 90 เปอรเซ็นต ในชวงเวลา 3-4 ป

หลังวิกฤติ และก็ใชเวลาประมาณ 25 ป กอนที่ดัชนีจะกลับไปที่เดิม มันชาง

เหมือนกันเหลือเกิน
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ถามองเฉพาะป 2560 ตลาดหุนไทยกถ็อืวามกีารปรบัตวัไดไมเลวเลย 

ทั้งๆ ที่ป 2559 ดัชนีตลาดก็ปรับตัวขึ้นถึงประมาณ 20 เปอรเซ็นต ไมรวม

ปนผล และถือวาเปนตลาดที่มีผลงาน “ดีเกือบที่สุดในโลก” อยางไรก็ตาม 

การปรบัตัวในป 2560 ของตลาดหุนไทยนัน้ กลบัอยูใน “ระดบัทายๆ” เพราะ

ตลาดหุนโลกและโดยเฉพาะตลาดหุนเกิดใหมทั้งหลายนั้น ตางก็ปรับตัวขึ้น

อยางโดดเดน ดัชนีตลาดหุนเวียดนามท่ีผมเขาไปลงทุนนั้น ปรับตัวขึ้นถึง

ประมาณ 50 เปอรเซ็นต ไมรวมปนผล ดังนั้น จึงอาจจะเปนไปไดวาตลาด

หุนไทยในป 2560 ที่ยังดีอยูมาก และปรับตัวขึ้นไปประมาณ 14 เปอรเซ็นต

นั้น ไดอานิสงสจากภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุนโลกที่เติบโตอยางโดดเดน

ผลตอบแทนการลงทุนของผมเองนั้น ในชวงครึ่งปแรกแทบจะไมได

ผลตอบแทนเลย และดเูหมอืนจะตํา่กวาตลาดมาตลอด สาเหตหุน่ึงอาจจะมา

จากการที่ผมมีหุนในตลาดหุนไทยนอยกวาปกติ โดยที่เงินสวนหนึ่งประมาณ

สิบกวาเปอรเซ็นตอยูในตลาดหุนเวียดนามที่ผมยังไมไดนํามาคิดรวมในผล

ตอบแทน เพราะมันไมมสีภาพคลองพอทีจ่ะขายได และอกีสบิกวาเปอรเซน็ต

เปนเงินสดที่แทบจะไมไดผลตอบแทน อยางไรก็ตาม สภาพตลาดหุนไทย

ในครึ่งปหลังกลับเปลี่ยนไป หุนมีการปรับตัวขึ้นอยางคึกคัก และโชคดีที่วา

ผมนําเงินสดบางสวนกลับมาลงทุนในหุน และหุนในพอรตของผมก็ทําไดดี

กวาตลาดอยางมีนัยสําคัญ กลายเปนวาป 2560 ก็ยังเปนอีกปหนึ่งที่ผมยัง

ทําผลงานไดดี พอรตยังปรับตัวขึ้นถึงประมาณ 22 เปอรเซ็นต ซึ่งผมคิดวา

หลงัจากนีผ้มคงทาํไดยากมาก โดยเฉพาะในชวงสองสามปจากนี้ไป ทีผ่มคดิ

วาตลาดหุนไทยคงไมสามารถสรางผลตอบแทนโดดเดนเมื�อคาํนงึถงึวาดชันี

หุนไทยในชวงสองปที่ผานมา ปรับตัวขึ้นไปถึงประมาณ 34 เปอรเซ็นตแลว

ป 2560 ยงัเปนปที ่“หุนตวัใหญ” ทาํผลงานยอดเยีย่ม แตหุนตวักลาง

และตัวเล็กท่ีเคยสรางผลตอบแทนสูงมากมาหลายปกลับไมดีเลย สาเหตุ

นั้นผมเชื�อวาเปนเพราะหุนเหลานั้นถูก “ปนราคา” ขึ้นไปสูงกวาพื้นฐานมาก 
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เห็นไดจากคา P/E ที่สูงลิ่ว หุนตัวเล็กและขนาดกลางจํานวนมากมีคา P/E 

50-100 เทา ราคาหุนในระดับนั้นดํารงอยูไดดวยสตอรี่ หรือเรื�องราวน�าตื�น

เตนของบรษิทัและความคาดหวงัวากาํไรจะเตบิโตเรว็มากในเวลาอนัสัน้ แต

เมื�อผลประกอบการถูกประกาศออกมาไตรมาสแลวไตรมาสเลา กลับตํ่ากวา

คาด หลายบริษัทนอกจากไมโตแลว กําไรกลับลดลง ซึ่งสงผลใหความมั่นใจ

ของนักลงทุนลดลงทําใหหุนถูกขายและราคาหุนตกตํ่าลงสวนทางกับดัชนี

ตลาดที่ปรับตัวขึ้น

หุนเวียดนามของผมเองนั้น แมวาดัชนีตลาดหุนเวียดนามจะปรับ

ตัวขึ้นแรงมาก แตหุนของผมกลับใหผลตอบแทนตํ่าไมเกิน 10 เปอรเซ็นต 

เหตุผลนั้นเปนเพราะหุนที่ผมลงทุนเปน “หุนตัวเล็ก” ที่มีราคาถูกเปนหลัก 

ซึ่งหุนเหลานี้ไมไดรับความสนใจจากนักลงทุนตางชาติที่สนใจแตหุนตัวใหญ

ที่มีผลประกอบการโดดเดน อาจจะแคไมเกิน 20 ตัว นอกจากนั้น พอรตของ

ผมยังขาดทุนจากคาเงินบาทที่แข็งขึ้นประมาณ 10 เปอรเซ็นตเมื�อเทียบกับ

เงินดองของเวียดนามดวย 

ผมยงัไมไดทาํอะไรกบัหุนเวยีดนาม ผมตองรอจนกวาคนเวยีดนามจะ

สนใจลงทุนในหุนเหมือนอยางในประเทศไทยและหันมาสนใจในหุนตัวเล็ก 

ผมไมรูวาเมื�อไร ผมรูแตวาถึงวันน้ีผมยังไมประสบความสําเร็จในการลงทุน

ในตลาดหุนเวียดนาม ทั้งๆ ที่ผมคิดถูกวาตลาดหุนเวียดนามน้ันเปนตลาด

หุนที่มีอนาคตที่สดใสตอไปอีกนับสิบป
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ผลการลงทุนของผมที่ผานมา

เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย

ป ผลตอบแทน
ของผม

ผลตอบแทน
ของตลาด

ผลตางผลตอบแทน
ของผมกับ

ผลตอบแทนของตลาด

2540 12.90 -52.70 65.50

2541 45.80 -4.50 50.30

2542 46.20 35.50 10.80

2543 22.20 -44.10 66.30

2544 71.20 12.90 58.30

2545 74.70 17.30 57.40

2546 145.50 116.60 28.60

2547 -28.20 -13.50 -14.70

2548 23.90 6.80 17.10

2549 36.60 -4.80 41.40

2550 7.10 26.20 -19.10

2551 -14.60 - 47.50 32.90

2552 140.50 63.30 77.20

2553 66.80 40.50 26.30

2554 36.00 -0.70 36.70

2555 66.10 35.80 30.30

2556 2.70 -6.70 9.40

2557 14.90 15.30 -0.40

2558 1.30 -14.00 15.30

2559 30.40 19.80 10.60

2560 21.80 13.70 8.10

เฉลี่ย 21 ป 39.30 10.30 29.00

เฉลี่ย 21 ปแบบทบตน 33.20 3.90 29.30
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เปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยสุทธิ

สิ้นป การเปลี่ยนแปลงของมูลคา
สินทรัพยสุทธิของผม

การเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย

2539 100.00 100.00

2540 112.90 47.30

2541 164.60 45.20

2542 240.80 61.20

2543 294.10 34.20

2544 503.50 38.60

2545 879.70 45.30

2546 2,157.00 97.90

2547 1,548.00 84.70

2548 1,918.00 90.50

2549 2,620.00 86.20

2550 2,806.00 108.80

2551 2,396.00 57.10

2552 5,762.00 93.20

2553 9,611.00 130.90

2554 13,071.00 130.00

2555 21,709.60 176.50

2556 22,295.80 164.70

2557 25,626.80 189.90

2558 25,959.90 163.30

2559 33,853.20 195.60

2560 41,231.10 222.30

ดร. นิเวศน เหมวชิรวรากร
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30 ปในตลาดหุน

ผมเริ่ม “ลงทุน” หรือวาที่จริงน�าจะเรียกวา “เลนหุน” มาตั้งแตป

พ.ศ. 2529-2530 ซึ่งเปนเวลาที่ผมเรียนจบปริญญาเอกทางดาน

การเงนิจากสหรฐัอเมรกิา และกลบัมาทาํงานทางดานการเงนิทีอ่ดีต “บรรษัท

เงนิทนุอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย” ซึง่เปนสถาบนัการเงนิทีป่ลอยกูเงนิทนุ

ระยะยาวใหกบัโครงการอตุสาหกรรมในประเทศไทย และ “สนับสนุน” ใหเกิด 

“เงินทุนระยะยาว” ขึ้นในประเทศ เชน Underwrite หรือรับประกันการจัด

จาํหน�ายหุนของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย และจดัตัง้ “บริษทัจดัการ

กองทุนรวม” แหงแรกในประเทศไทย เพื�อขายหน�วยลงทุนใหกับประชาชน

และนําเงินนั้นมาซื้อหุนในตลาดหลักทรัพย

ถาจะพดูกค็อื บรรษทัเปนสถาบนั “ก่ึงรฐั” ทีม่หีนาท่ีหรอืบทบาทในการ

พฒันา “ตลาดทนุ” ซึง่รวมถงึตลาดหุนหรอืตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย

ดวย เพื�อที่จะชวยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ยังเปนประเทศ 

“เกษตรกรรม” ในชวง 40-50 ปกอน

การทํางานที่บรรษัทนั้นไดทําใหผมเขาไปเกี่ยวของกับตลาดหุนอยาง

ไมตั้งใจ เริ่มตั้งแตการไดเขาไป “แกไข” หรือถาจะพูดใหถูกตองก็คือ เขาไป 

“รับรู” ปญหาทีเ่กดิขึน้กบัตลาดในป 2530 ทีเ่กดิเหตกุารณ “Black Monday” 

หรอื “วนัจนัทรทมฬิ” ในวนัที ่19 ตลุาคม 2530 ทีต่ลาดหุนทัว่โลกตกลงมาหนกั

ท่ีสุดในประวัติศาสตร ในหนึ่งวัน โดยที่ดัชนีดาวโจนสลดลงไปถึง 508 

จุด เหลือ 1738.74 จุด หรือลดลงถึง 22.61 เปอรเซ็นต เหตุการณ
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แบลก็มนัเดยนัน้ ถกูวเิคราะหวาเกดิจากการซือ้ขายของ “Program Trading”

หรือการซื้อขายโดยอาศัยคอมพิวเตอรสั่งซ้ือขายหุนอยางรวดเร็ว โดย

อิงกับเรื�องของราคาหุนที่ขึ้นลง โดยที่โปรแกรมนั้นทําขึ้นเพื�อเปนการ

ปองกันพอรตของเทรดเดอรไมใหเสียหายหนักถาหุนมีความผันผวนหรือ

ตกลงมาแรง ที่เรียกกันในสมัยนั้นวา “Portfolio Insurance” อยางไรก็ตาม

นักวิชาการบางคนก็เถียงวามันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ราคาหุนหรือดัชนี

ตลาดกอนหนานั้นขึ้นมาแรงเกินไป โปรแกรมเทรดดิ้งแคทําใหมันปรับตัว

ลงมาอยางรวดเร็วมาก

การลงทนุในตลาดหุนของผมในชวง 10 ปแรกนัน้ เริม่ตัง้แต การซือ้หุน

จอง หรอื IPO (Initial Public Offering) โดยเฉพาะทีบ่รรษทัเปนผูรบัประกนั

การจําหน�ายซึ่งก็ไดมาในระดับรอยหุนเทานั้น ตอมาผมก็เริ่มซ้ือขายหุนเอง

บาง และก็เริ่มมากขึ้นเมื�อผมยายงานมาอยูในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย โดย

ทําหนาที่ทางดานวาณิชธนกิจ หรือ Investment Banking (IB) ที่ทําหนาที่

ใหคําปรึกษาการระดมเงนิแกบรษิทัจดทะเบยีนและการรบัประกนัการจาํหน�าย

หุน รวมถงึการลงทนุโดยพอรตของบรษิทัเองที่ในปจจบุนัเรยีกวา “ปอปเทรด” 

อยางไรก็ตาม ทั้งหมดนั้นก็เปนเรื�องของการ “เก็งกําไร” แตเนื�องจากเปน

คนที่คอนขางอนุรักษนิยมและกลัวความเสี่ยง ผมจึงลงเงินเพียงเล็กนอย 

ไมน�าจะเกิน 10 เปอรเซ็นตของเงินที่มีอยูทั้งหมด ผมไมเคยนับและบันทึก

ผลงานการลงทุน แตถาจะเดาก็คือคง “เสมอตัว” ไมไดกําไรหรือขาดทุน 

แมวาชวง 10 ปนั้นตลาดหุนจะขึ้นมามหาศาล

สิบปหลังจากวิกฤติตลาดหุนแบล็กมันเดยคือในป 2540 ผมก็พบกับ

วิกฤติตลาดหุนอีกครั้ง เมื�อไทยประกาศลดคาเงินบาทลง และคนขาดความ

มั่นใจ สงผลใหคาเงินบาทตกลงมาอยางหนัก จาก 25 บาทตอหนึ่งดอลลาร

กลายเปน 50 บาทตอหนึ่งดอลลาร ซึ่งสงผลใหบริษัทจํานวนมากลมละลาย 

ตลาดหุนตกลงมากวา 50 เปอรเซ็นตในป 2540 และอนาคตของประเทศ
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ดมูดืมน เนื�องจากบรษิทัเกือบทัง้ประเทศตางก็เปนหนีม้ากมาย และไมมีใคร

มี “เงินสด” ที่จะนํามาลงทุนไดเปนเรื�องเปนราว ผูคนจํานวนมากรวมท้ัง

ตวัผมเองตอง “ตกงาน” และไมรูวาจะยงัหางานอื�นทีด่หีรอืมรีายไดพอเลีย้ง

ชพีหรอืดาํรงสถานะความเปนอยูแบบเดมิไดหรอืไม แตกอ็ยางทีป่ราชญบาง

คนกลาวไว “ในวิกฤติยอมมีโอกาส”

ผมเริม่ตนชวีติการลงทนุ “เพือชวีติ” เพราะไมแน�ใจวาจะสามารถทาํงาน

ดวยนํา้พกันํา้แรงแลวมเีงนิพอดาํรงชพีแบบเดมิได ผมเหน็โอกาสทีจ่ะลงทนุ

ในบรษัิททีม่คีณุภาพดเียีย่ม เปนผูนาํทีข่ายสนิคาทีย่งัมคีวามตองการเพิม่ขึน้ 

มีหนี้นอย และที่สําคัญราคาหุนถูกมาก คา P/E ไมถึง 10 เทา ปนผลอยาง

นอย 5 เปอรเซ็นตตอป บางบริษัทอาจจะถึง 10 เปอรเซ็นต ผมคํานวณดู

แลว เงินออมของผมทัง้หมดทีม่อียู ถานาํไปลงในหุนพวกนี ้ผมจะไดรบัปนผล

เพียงพอที่จะอยูได โดยไมเดือดรอน ผมคอยๆ ลง จนเงินออมทั้งหมดอยูใน

ตลาดหุน ผมลงโดยไมคดิวาจะขายหุน ผมคดิวาผมกาํลงัลงทนุทาํธรุกจิหลายๆ 

อยางที่ดีเยี่ยม มีกําไรและจายปนผลดี ผมจะอยูกับมันไปเรื�อยๆ ตลอดไป 

เหนือส่ิงอื�นใดก็คือ ถึงผมอยากจะขาย ผมก็ขายไมได ในชวงเวลาน้ันไมมี

ใครมีเงินซื้อหุน มีแตคนอยากขาย ผมประกาศตัวเปน Value Investor หรือ 

VI ทั้งๆ ที่ไมมีใครรูวามันคืออะไร

หลังจากการเปน VI และความคิดดาน VI กลายเปนกระแสใหม มีคน

ที่เรียกตนเองวา VI จํานวนมาก การลงทุนแบบ VI ประสบความสําเร็จอยาง

สูง สวนหนึ่งจากภาวะตลาดหุนที่ดีขึ้นเรื�อยๆ ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ 

ในป 2551 หรือ 10 ปเต็มนับจากวิกฤติป 2540 ตลาดหุนไทยก็ประสบกับ

วิกฤติอีกครั้งหนึ่งตามวิกฤติที่เกิดขึ้นจากกรณี “ซับไพรม” หรือวิกฤติฟอง

สบูอสังหาริมทรัพยของสหรัฐฯ ดัชนีหุนไทยตกลงไปถึงเกือบ 50 เปอรเซ็นต 

ตลาดหุนไทยตกอยูในภาวะซบเซา และหลายคนคดิวาเศรษฐกจิไทยจะคลาย

หรือหนักกวาภาวะวิกฤติในป 2540 อยางไรก็ตาม ความเปนจริงนั้นตรง
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กันขาม ภายในเวลาเพียงปสองป ทุกอยางกลับมาอยางรวดเร็วพรอมๆ กับ

ตลาดหุนที่คึกคักกวาเดิม เกือบ 10 ปที่ผานมา มันกลายเปนยุคทองหรือ

ทศวรรษทองของตลาดหุนและ VI โดยที่ปที่เลวรายมีนอยมาก และถาปนี้

ตลาดก็ยังดีอยู ทศวรรษนี้ก็จะเปนทศวรรษที่ดีและไมเกิดวิกฤติตลาดเลย

ถาจะมองยอนหลงัไปชวงทีต่ลาดเปดใหมๆ  ในป 2518 พอถงึป 2522 

ตลาดไทยก็เกิดวิกฤติ “ราชาเงินทุน” ที่บริษัทหลักทรัพย ราชาเงินทุนที่

เขามาเลนหุนตนเองลมละลาย กอใหเกิดวิกฤติ ดัชนีหุนลดลงถึงกวา 40 

เปอรเซ็นต ก็จะพบวา ประมาณทุก 10 ป เปนเวลา 4 ครั้งคือ ประมาณป 

2520, 2530, 2540 และ 2550 ที่ตลาดเกิดวิกฤติ แตเกือบ 10 ปสุดทายนี้ 

กลับเปนชวงเวลาที่ดีที่สุดและตลาดไมเกิดวิกฤติเลย

วาที่จริง สิบปสุดทายนี้เปนชวงเวลาที่เราแทบไมเคยเจอชวงเวลา

ที่ตลาดหุนตกรุนแรงดวยซํ้า ซึ่งทําใหนักลงทุนรุนใหมจํานวนมากมองภาพ

ของตลาดหุนที่ดีและอาจจะมี “ความเสี่ยงตํ่า” คนที่ไมมีความรูเกี่ยวกับ

ตลาดหุนจํานวนมากนําเงินเขามาลงทุนราวกับวาเงินนั้นมีแตจะเพิ่มขึ้น แต

นีส่าํหรบัผมแลวกลบัเปนเรื�องทีน่�าหวง ผมเองนัน้ก็ไมคดิวาจะเกดิวกิฤตใินป 

2560 ผมไมเชื�อเรื�องดวง วาที่จริงถาจะเกิดวิกฤติจริงผมก็ไมกลัว เนื�องจาก

ผมผานมันมาหลายครั้งแลว ผมเพียงแตคิดวาผมตองหาหุนท่ีปลอดภัยพอ

สมควรแมวาจะเกิดวิกฤติ ซึ่งมันก็จะตองเกิดขึ้นไมชาก็เร็ว เพราะมันเปน

เรื�องของประวัติศาสตร

ตลาดหุนก็เปนอยางนั้น นักลงทุนที่ดีก็คือจะตองผานวิกฤติใหได

ทุกครั้ง 

เขียน ณ วันที่ 11/2/2560
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Achilles’ Heel

ตามตํานานเกาแกของกรีก อคิลลีส (Achilles) คือวีรบุรุษของ

กรกีในสงครามโทรจนัแหงเมอืงทรอย และเปนนกัรบทีย่ิง่ใหญ

ที่สุดในเทพนิยายอีเลียด (Iliad) ของนักประพันธเอกโฮเมอร

แมของอคิลลีสคือ เทพธิดาทีทิส และพอก็คือ เพเลอุส กษัตริย

แหงเมืองเมอรมิดอน ในตํานานเลาวา ในตอนที่อคิลลีสเกิด ทีทิสพยายาม

ทําใหเขาเปนอมตะ ฆาไมตาย โดยการจับเทาของเขาขึ้น แลวหอยศีรษะจุม

ลงในแมนํ้าศักดิ์สิทธิ์สติกซ (Styx) ซึ่งทําใหทุกสวนของรางกายทนทานตอ

ศาสตราวุธ ยกเวนสนเทาที่ถูกมือของแมจับไว และนี่คือ “จุดออนสําคัญ” 

ที่ทําใหเขาถูกฆาตายโดยปารีส นักรบฝายตรงขามที่ยิงธนูอาบยาพิษเขาไป

ที่สนเทา และทําใหอคิลลีสเสียชีวิต 

ตํานานของอคิลลีสที่เลานั้น ผมก็ไมยืนยันวาถูกตองรอยเปอรเซ็นต 

เพราะผมไมใชนักวรรณกรรม แตเรื�องน้ีตอมากลายเปนการเปรียบเทียบ

กับจุดออนเล็กๆ ของคน ที่อาจจะดูวาแข็งแกรงที่สุดในแทบทุกดาน แตมัน

ก็ทําใหตายได ในประวัติศาสตรของทุกเรื�องนั้น เราไดเห็นคนที่มีชื�อเสียง

โดดเดนในทุกวงการนั้น ตางก็มีคนที่ “ตกมาตาย” ดวยเรื�อง “เล็กๆ” ที่เปน

จุดออน เชน ความประพฤติสวนตัวบางอยาง เปนตน เชนเดียวกัน

สถาบัน บริษัท หรือทีมงานนั้น บอยครั้งก็ประสบกับสถานการณเดียวกันคือ

“ตายนํ้าต้ืน” อาจจะเนื�องจากไมไดปดจุดออนเพียงพอ และจุดออนนั้น 

“บังเอิญ” ถูก “ธนู” ยิง ทําให “ลม” หรือลมเหลว
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ในเรื�องของการลงทุน “อคิลลีสฮีล” นั้น เปนสิ่งที่น�าจะเกิดขึ้นบอย

มากกวาวงการอื�นๆ เหตุผลก็เพราะวาธุรกิจการลงทุนนั้นเปนเรื�องของ

“ความเสี่ยง” มหาศาลสารพัด แตเรื�องอคิลลีสฮีล ไมใชความเสี่ยงทั่วๆ ไป

ที่เกิดจากความผันผวนรายวัน รายเดือน หรือรายปในเรื�องของผลตอบแทน

ของการลงทุนที่ดีบางแยบาง แตไมมาก ความหมายของอคิลลีสฮีลนั้น

จะเปนเรื�องของความเสี่ยงที่รุนแรงมากที่ทําใหถึงกับ “ตาย” หรือเจ็บหนัก 

“สาหัส” แตเปนเรื�องที่ “เกิดยาก” โอกาสเกิดคอนขางนอย และบอย

คร้ังเจาตัวหรือนักลงทุน “คิดไมถึง” เขาคิดวาสิ่งที่เขาทําน้ัน “ปลอดภัย

มาก” หรืออยางนอยก็ไมน�าจะเกิดความเสียหายหนัก เนื�องจากเขาเชื�อ

ในการวิเคราะหของตนเองวาเขามี “Margin Of Safety” เพียงพอ และ

เขาก็ทําสําเร็จมาทุกครั้ง

เปรียบเทียบไปก็คงคลายๆ กับอคิลลีสที่เปนนักรบที่เกงกลามาก

และมีเกราะปองกันรอบตัว “จะแพไดอยางไร” แตประวัติศาสตรก็บอกวา

ในที่สุดเขาก็ตองตาย หรือแพเพราะแผลเล็กๆ ที่สนเทา

ภาวะตลาดหุนทีต่กตํา่อยางรนุแรงดวยสาเหตหุลายๆ ประการนัน้ มัก

จะกอใหเกิดสถานการณอคิลลีสฮีลมากขึ้นมากแตก็ไมใชทั้งหมด เหตุการณ

และเหตุผลเฉพาะตัวของแตละคนและแตละบริษัท ก็เปนสวนท่ีสําคัญไม

แพกัน การวิเคราะหอยางลึกซึ้งและการกําหนดกลยุทธของพอรตโฟลิโอ

ใหเหมาะสม น�าจะเปนการปองกันเรื�องของอคิลลีสฮีลไดดีที่สุดอยางหนึ่ง

เรื�องแรกก็คือ ไมวาเราจะคิดวาเราเกงหรือมีความสามารถขนาด

ไหนในการเลือกหุนลงทุน “อยาใสไขทั้งหมดในตะกราใบเดียว” เพราะ

การลงทุนในหุนตัวเดียวหรือสองตัวนั้น มีโอกาสที่หุนตัวนั้นจะตกตํ่าลง

อยางหนัก แมวาเราจะคิดวามันเปนบริษัทที่ดีสุดยอด และไมน�ามีอะไรหรือ

บริษัทไหนจะมาทําลายมันได เหตุผลก็คือ บางทีเราคิดไมถึง อยาลืมวา

“เหนือฟายังมีฟา” บริษัทที่เกงและโดดเดนกวาบริษัทอื�นนั้น บางทีก็ถูก
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ทําลายโดยรัฐหรืออํานาจเหนือรัฐเชนองคกรนานาชาติได ดังนั้น เราจึงไม

ควรทํา ไมวาในกรณีใด ยกเวนแตวาการลงทุนนั้นถึงหมดไปก็ไมมีผลอะไร

กับความมั่งคั่งหรือความสุขสวนตัวของตนเอง เชน มันเปนเงินเล็กนอย

มาก เปนตน

เรื�องที่สอง คนที่เลนหุนหรือลงทุนโดยใชมารจิน หรือกูยืมมาเต็ม

วงเงินทีจ่ะใชได เชน มเีงนิ 100 แตลงทนุถงึ 200 บอยๆ หรือแทบจะตลอด

เวลานั้น ผมก็คิดวาเขากําลังเปนอคิลลีสที่ไมคิดวาจะถูกยิงธนูเขาไปที่

สนเทา เขาคิดวาวิธีลงทุนโดยใชมารจินเต็มวงเงินนั้น เปนวิธีที่จะทํากําไรได

เปนทวีคูณ เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ามากเพียง 6-7 เปอรเซ็นตเปนอยาง

มากขณะทีผ่ลตอบแทนการลงทนุของเขาทีท่าํไดมาหลายๆ ปตดิตอกนันัน้สงู

มากเปนหลายสิบเปอรเซ็นตตอป นอกจากนั้น เขาคิดวาหุนตัวที่เขาลงทุน

อาจจะหลายตัวนั้น น�าจะใหผลตอบแทนที่สูงมาก และโอกาสที่จะตกตํ่าลง

นั้นมีนอยถาจะตก ก็คงตกลงมาบาง 10-20 เปอรเซ็นตเปนอยางมาก ซึ่ง

เขาก็อาจจะเพียงแตตองรอใหมันผานไป เขามั่นใจวาในที่สุดราคามันก็จะ

ขึ้นไปและทํากําไรใหเขาไดมหาศาล ลึกๆ แลว เขาอาจจะคิดวาอาจจะมี

โอกาสซัก 1 เปอรเซ็นต ที่เขาจะถูกคอลมารจิน หรือถูกเรียกเงินเพิ่มบาง

ซึ่งเขาจะสามารถ “จัดการได” โอกาสที่จะถูกฟอรซเซลสหรือบังคับขายหุน

นั้น แทบจะเปนศูนย

แตทัง้หมดน้ัน มนักอ็าจจะเกดิขึน้ได ในยามทีเ่กดิความผดิปกตมิากใน

หุนหรือในตลาดหลักทรัพย และถามันเกิดขึ้น ก็อาจจะกลายเปน “หายนะ” 

ซึ่งสถานการณในปจจุบันนี้ผมก็คิดวามันคงกําลังเกิดขึ้นกับ “อคิลลีส”

หลายคน

เรื�องท่ีสาม คนที่เลน “หุนปน” เลนหุนที่มีสตอรี่ที่ไมน�าเชือถือ

และเปนหุนที่มีราคาแพงในทุกมิติ เชน P/E สูงลิ่วเปน 50 เทาขึ้นไป

หรือยังไมมีกําไรเลย คา P/B สูงลิ่วตั้งแต 4-5 เทาขึ้นไป ปนผลจายไมถึง
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1 เปอรเซน็ตของราคาหุน แบบนีผ้มไมถอืวาเปนอคลิลสี เหตเุพราะวาดแูลว

โอกาสที่จะขาดทุนสูงมากตั้งแตแรก โอกาสชนะนั้นนอยมาก ยกเวนเขาจะ

เปนเจามือคุมเกมเอง แตคนที่เขาไปซื้อหุนแพงโดยที่มีโครงการสนับสนุน

ชัดเจน เชน ได โครงการพลังงานทดแทนเปนจํานวนเมกะวัตตท่ีสูง และ

คาดการณวาจะทาํกาํไรไดสงูมากจนคุมคากบัราคาหุนทีส่งูมาก ขณะเดยีวกนั

ก็คาดวาบริษัทจะสามารถขยายตัวไปไดเร็วและมาก เนื�องจากอุตสาหกรรม

กําลังเปน “เมกะเทรนด” ทุกอยางดูแลว “ไมพลาด” เขาจึงทุมลงทุนอาจ

จะเรียกวา “ตีแตก” และอาจจะใชมารจินดวยเพื�อเพิ่มกําไรเขาไปอีกทวีคูณ

เหนอืสิง่อื�นใด เขาคิดวาถาจะพลาดเปาหมายบางก็คงไมมากและไมอนัตราย 

เพราะนีค่อืโครงการจากภาครัฐท่ี “ไมมเีบีย้ว” ทุกอยางลงตัวแลวตามสญัญา

ในกรณีแบบนี้ผมก็คิดวาเขากําลังเปนอคิลลีสที่คิดวาไมมีทางแพ และนี่

ก็คืออันตราย เพราะราคาหุนที่แพงมากนั้นทําใหทุกอยางของโครงการตอง

สมบูรณแบบ หากมีอะไรผิดพลาด หุนอาจจะเสียหายหนักได

และเรื�องทีส่ี ่การลงทนุหุนที ่“ไมมวีนัแพ” ในแงของผลประกอบการ 

เพราะมันเปนบริษัทใหญระดับ 1 ใน 10 ของประเทศ มันเปนสินคาที่จําเปน

และตัวบริษัทนั้นใหญกวาคูแขงมาก มันเปนหุนบลูชิปที่ “ไมมีความเสี่ยง” 

ทั้งดานของความตองการสินคา การแขงขัน และทางดานการเงิน บริษัทได

พิสจูนตนเองมานานวาทาํกาํไรไดตอเนื�อง และมปีนผลทีน่�าประทบัใจและจาย

มาไดอยางสม่ําเสมอไมเคยขาด และสงูกวาการฝากเงนิและการซือ้พนัธบตัร

ที่สําคัญอีกอยางหน่ึงก็คือ ธุรกิจมันไมไดอิ่มตัว แตยังโต บางทียังโตมาก

ดวยซํ้า

ดังนั้น อคิลลีสจึงทุมซื้อหุน เขาคิดวากําไรจากหุนอาจจะไมไดสูงหรือ

เร็วมาก เนื�องจากเปนหุนที่ตัวใหญมาก ไมสามารถที่ใครจะไลราคาได แต

โอกาสท่ีจะลดลงนั้นนอยมาก กําไรจากหุนอาจจะไมสูงหรือเร็วโดยตัวของ
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มันเอง แตถาใชมารจินเต็มที่เพื�อขยายกําไร ผลตอบแทนจากการลงทุนก็

จะสูงลิ่วไดเหมือนกันโดยมี “ความเสี่ยงตํ่า” และนี่ก็คือหุนยักษใหญอยาง

หุนพลังงานตัวใหญและหุนสื�อสารในตลาดหลักทรัพย ผมคงไมตองพูด

วาความคิดที่วา “ไมเสี่ยง” นั้นผิดพลาดแคไหน เพราะเมื�อเร็วๆ นี้หุนทั้ง

สองกลุมที่ทุกคนเชื�อมาตลอดวามั่นคงมาก ตกลงมาอยางหนักดวยเหตุผล

คนละเรื�อง ผสมกับภาวะตลาดหุนที่เลวราย ซึ่งไมควรจะเกิดพรอมกัน ก็

มาเกิดขึ้น “ธนู” มันปกเขาไปที่สนเทาอยางไมคาดคิด สวนหนึ่งขึ้นอยูกับ

การที่คนเขาไปเลนหุนดวยมารจิน เพราะคิดวาตัวหุนมัน “ไมเสี่ยง”

การที่จะสามารถหลีกเลี่ยงการเปนอคิลลีสไดนั้น เราตองไมคิดวาเรา

เปนอคลิลสี อยามัน่ใจในตนเองเกนิไป เพราะไมมีทางทีเ่ราจะรูทกุส่ิง พยายาม

ทีจ่ะคดิถงึ “จดุตาย” ของทกุการลงทนุและพอรตของเราตลอดเวลา อยาลมื

วายังเหลือ “สนเทา” ของอคิลลีสที่ยังไมไดรับการปกปอง ดังนั้น ทําอะไรจึง

ตอง “เผื�อเหลอืเผื�อขาด” อยาหวงัผลเลศิและหวงัรวยเรว็เกนิไป เพราะการ

รวยชาลงมาหน�อยนั้น ไมไดมีความสุขนอยลงเลย แตการลมเหลวนั้น มัน

เปนตนทุนที่สูงเกินไป แมวาโอกาสที่เกิดขึ้นอาจจะนอยมากก็ตาม

เขียน ณ วันที่ 10/1/2559
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Bubble Coin

ขาวคราวเกีย่วกบั “การลงทุนในบติคอยน (Bitcoin)” กาํลงัรอน

แรงมากในชวงนี ้ทัง้ๆ ที่ไมนานมานี ้บิตคอยน หรอื “เงินดจิิตอล” 

ยังเปนเรื�องที่คนไทยแทบไมรูจัก คนจํานวนมากยังคิดวานี่คือ “เงินเก” ที่มี

แกงตมตุนเอามาหลอกขายใหกับคนที่โลภมากอยากรวยเร็ว คลายๆ กับ

พวกแชรลูกโซ เหตุผลก็เพราะวาคาของ “บิตคอยน” มีการปรับตัวขึ้น

หวือหวามาก ยอนหลังไปไมเกิน 10 ป เงินดิจิตอลสกุลที่เรียกวา บิตคอยน

ซึ่งน�าจะเปน “เงินดิจิตอลสกุลแรก” ท่ีถูกกอกําเนิดขึ้นโดยคนที่ใชชื�อวา

ซาโตชิ นากาโมโตะ ยังมีคานอยมาก และแทบไมมีคนใช

มีเรื�องเลากันวาในป 2553 นายเฮนเยกซ  ซึ่งเปนโปรแกรมเมอร

ชาวฟลอริดา ไดเอาเงินจํานวน 10,000 บิตคอยนที่ตนเอง “ขุดได” ไปซื้อ

พิซซา 2 ถาด ถาคิดคราวๆ ราคา 2 ถาดเทากับ 1,000 บาท ก็เทากับวาคน

รับบิตคอยนตีราคา 1 บิตคอยนเทากับ 0.1 บาท แตราคาบิตคอยนในชวง

ตนเดือนมิถุนายน 2560 นั้นเคยมีการซื้อขายสูงถึงเกือบ 100,000 บาท

เงิน 10,000 บิตคอยน มีคาเทากับ 1,000 ลานบาท ก็หมายความวา

นายเฮนเยกซ ไดสรางตํานาน “ซื้อพิซซาถาดละ 500 ลานบาท”

ดัชนีราคาบิตคอยนที่มีการบันทึกตั้งแตประมาณ 7 ปท่ีแลว คือ

ประมาณเดือนกรกฎาคม 2553 นั้น เริ่มที่ประมาณ 0.06 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอ 1 บิตคอยน หลังจากนั้นมันก็คอยๆ ปรับตัวขึ้นอยางรวดเร็วและกระโดด
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ขึ้นเปนชวงๆ ภายในเวลาไมถึง 3 ป ราคาก็ขึ้นเปนหลัก 100 เหรียญ หรือ

เปนเงิน “รอยเดง” และในชวงประมาณสองสามเดือนกอนที่จะจบป 2556 

ราคาบิตคอยนก็ขึ้นมาถึงเกือบ 1,000 เหรียญ หรือขึ้นมาอีกเกือบ 10 เดง

ในเวลาเพียง 2 เดอืน เทากบัวาราคาบติคอยนนัน้ขึน้มาประมาณไมนอยกวา

“พันเดง” ในเวลา 3 ปเศษๆ และน�าจะตองถือวาเปนการขึ้นของการลงทุน

ในหลักทรัพยที่น�าทึ่งที่สุดในโลกครั้งหนึ่งก็วาไดหลังจากนั้น อาจจะเพราะวา

มันขึ้นมาแรงมากเกินไป และคนอาจจะคิดวามันถูก “ปน” ขึ้นมาอยางไมมี

เหตผุล คลายๆ กบั “Tulip Mania” หรอืการปนราคาหวัทิวลิปในเนเธอรแลนด

สมัยหลายรอยปกอนที่ทําใหดอกทิวลิปที่ “ไมมีคาหรือประโยชนใชสอย”

มีราคาเทากับบานท้ังหลัง ดังน้ัน ราคาบิตคอยนจึงคอยๆ ตกลงมาเรื�อยๆ 

อยางตอเนื�องจนเหลอืประมาณ 200 เหรยีญเศษๆ คนทีซ่ือ้ที ่“ดอย” ขาดทนุ

ไปเกือบ 80 เปอรเซ็นตในเวลาประมาณปครึ่ง 

แตดูเหมือนวาบิตคอยนนั้นไมใชทิวลิป เพราะคนเริ่มเห็นประโยชน

ของมันในแงที่วามันเปนเงินจริงๆ และเปน “เงินแหงอนาคต” เพราะมันถูก

ออกแบบมาดวยเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีขอดีหลายๆ อยางที่ “เงินกระดาษ”

สูไมได มนัคลายๆ กบัเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสคอมพวิเตอรและอนิเทอรเนต็

ที่ในที่สุดกําลังทําลายเทคโนโลยีกระดาษ อยางหนังสือหรือสิ่งอื�นที่จับตอง

ได ดังนั้น คนก็เริ่มที่จะใชเงินบิตคอยนมากขึ้น ราคาบิตคอยนคอยๆ ปรับ

ตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ถึงตนป 2560 ราคาบิตคอยนปรับตัวทะลุจุดสูงสุดเดิม 

ราคาปดที่ประมาณ 1,000 เหรียญตอ 1 บิตคอยน และหลังจากนั้น ในชวง

ครึ่งปที่ผานมา ราคาบิตคอยนก็ปรับตัวขึ้นแบบ “มวนเดียว” ขึ้นมาอยาง

ตอเนื�อง จนมีราคาสูงสุดถึง 2,850 เหรียญในชวงตนเดือนมิถุนายน 2560 

คนที่ถือบิตคอยนไวตั้งแตราคาบิตคอยนเทากับ 0.06 เหรียญเมื�อ 7 ปกอน

จะไดกําไรเกือบ 50,000 เทา แน�นอน มีนอยคนที่ไมขายในชวงที่ผานมา

แตคนที่ถือในราคา 1 เหรียญ ก็น�าจะกลายเปนมหาเศรษฐีไดถาซื้อไวพอ

สมควรและถือยาวมาจนถึงวันนี้
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นาทีนีถ้าจะถามวาเกดิอะไรขึน้กบับติคอยน กค็งตองตอบวามนัคงเปน 

“ฟองสบู” ถาจะเรียกแบบเทๆ ก็คงตองเรียกวา “Bubble Coin” มันน�าจะ 

“แตก” ไดตลอดเวลา เพราะตัวของมันเองนั้นจริงๆ แลวไมใชกิจการท่ีจะ

กอใหเกิดรายไดและกําไรมหาศาลแบบหุนกูเกิล เฟซบุค หรืออะเมซอน

วาที่จริงมันเปนแค “นามธรรม” หรือ “ซอฟตแวรคอมพิวเตอร” ที่ถูกสราง

ขึ้นเพื�อใหคนสามารถอางอิง และนําไปใชเปน “เงิน” นั่นก็คือ เอาไวเปน

เครื�องมอืในการแลกเปลีย่นสนิคาและบรกิาร เอาไวเปนเครื�องมอืในการเกบ็

รักษาความมั่งคั่งหรืออํานาจในการซื้อในอนาคต หรือเอาไว ใช ในการเก็ง

กําไร ซึ่งทั้งหมดนั้นขึ้นอยูกับวาคนจะใชมันไหม ถาไมใช มันก็ไมมีประโยชน

เหนือสิ่งอื�นใด บิตคอยนก็ไมไดเปนเงินดิจิตอลเพียงตัวเดียว ขณะ

นี้มีเงินดิจิตอลน�าจะไมตํ่ากวา 10 สกุล และหนึ่งในนั้นก็คือ อีเทอเรียม 

(Ethereum) ที่กาวขึ้นมาแขงดวยระบบที่อาจจะดีกวาก็ได ความไมแน�นอน

ของการแขงขันและเหตุการณไมแน�นอนของเงินดิจิตอลเองที่ไมมีรัฐบาล

ของประเทศไหนเปนเจาของ ทําใหราคาของบิตคอยนผันผวนอยางหนัก

ในบางครั้งคนก็ไมแน�ใจวาถึงวันหนึ่งเมื�อระบบ “ลมสลาย” เราจะไปเอาเงิน

จากใคร ตัวอยางเชน เมื�อเร็วๆ นี้ก็มีขาววาบิตคอยน “ถูกแฮค” ทําใหราคา

รวงมาอยางหนัก กอนจะดีขึ้นเมื�อพบวาโบรกเกอรท่ีคาขายบิตคอยนตาง

หากที่โดนแฮค บิตคอยนยังปลอดภัย เปนตน

ไมวาราคาบิตคอยนจะเปนอยางไรในอนาคต ผมก็คิดวามันคงจะ

ตองอยูกับเราตอไป ที่จริงถาจะพูดใหถูกตองก็คือ “เงินดิจิตอล” จะตองอยู

กบัเราตอไปเรื�อยๆ เราคงไมเลกิเงนิกระดาษทีร่ฐับาลของแตละประเทศเปน

ผู “รับรองหรือรับประกัน” วามันเปนสิ่งที่ “ชําระหนี้ไดตามกฎหมาย” เปน

ไปไดวาเงินดิจิตอลก็จะเปนเงินที่ “รับรองและรับประกันโดยเทคโนโลยี” ที่

สามารถ “ชําระหนี้ไดตามกฎของสังคมโลก” ที่เปนเอกชน เปนไปไดวาวัน

หนึ่งเงินดิจิตอลที่ “ไมมีกําแพงของรัฐ” มาขวางกั้น สามารถใชไดทุกที่และ

อาจจะมชียัเหนอืรัฐ เชนเดยีวกบักจิกรรมหลายๆ อยางทีเ่ดมิรฐัเปนผูผกูขาด
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ในการดําเนินการ นี่อาจจะเปนเวลาที่ “การปฏิวัติของเงินตราเริ่มขึ้นแลว” 

และมันจะดําเนินตอไปโดยที่ไมมีใครขวางได เหมือนกับส่ิงตางๆ ที่กําลัง

เกิดขึ้นในแวดวงของไอทีและดิจิตอลที่กําลังปฏิวัติการดําเนินการแบบเกาๆ 

ในฐานะของนักลงทุนแนว VI รุนที่เกิดในยุคแอนะล็อก ไมมีทั้ง

คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และอื�นๆ อีกมากนั้น ผมก็ไดแตทึ่งกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วจนไมน�าเชื�อ บอยครั้งผมก็ไมสามารถ

ใชมันไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม ผมยอมรับมันไดทุกเรื�อง ผม

เรียนรูแนวคิดในภาพใหญของมัน และก็พยายามดูเทรนดหรือแนวโนม

วาจะเกิดอะไรขึ้นตอไป ผมไมคิดวามันเปนเรื�อง “โกหก” ผมคิดวามันเปน

“เรื�องจริง” ผมคิดวาสิ่งเกาๆ ในที่สุดก็จะตองคอยๆ หดตัวลง แมวาจะไม

หมดไปแตอนาคตที่สดใสไมมีแลว

สวนตวัผมเองนัน้ ผมไมไดกระตอืรอืรนทีจ่ะตองใชมนั แตก็ไมปฏเิสธ 

ยกเวนแตวาความเสี่ยงจะสูงเกินไป ธุรกิจที่เกี่ยวของกับเงินนั้น ผมคิดวามี

ความเสี่ยงสูง ดังนั้น บอยครั้งผมก็ไมอยากใชถาไมจําเปน เหนือสิ่งอื�นใด 

ผมไมคอยเขาใจหรือมีความสามารถในการใชเพียงพอ

ในสวนของการลงทุนเองนั้น ผมไมมีความสามารถพอที่จะวิเคราะห 

“ปจจัยของการเก็งกําไร” ในเรื�องของคาเงิน ไมวาจะเปนเงินแบบกระดาษ

หรือเงินดิจิตอล ดังนั้น ผมหลีกเลี่ยงที่จะลงทุน ผมชอบลงทุนในสิ่งที่ผมรู

ดี กรณีของบิตคอยนหรือเงินดิจิตอลอื�นๆ นั้น ผมไมสามารถจะบอกไดเลย

วามันควรมีคาเทาไร ผมคิดวามันคงแพงเปนฟองสบู แตมันก็อาจจะไมจริง 

เพราะถงึแมราคาจะขึน้มามโหฬาร แตมลูคาตลาดของเงนิบติคอยนทัง้หมดก็

มีเพียงประมาณ 45,000 ลานเหรียญ หรือ 1.5 ลานลานบาท ไมได ใหญมาก

เมื�อเทียบกับวามันอาจจะกลายเปนเงินที่ยิ่งใหญสกุลหนึ่งของโลกในอนาคต 

อยางไรก็ตาม มันก็อาจจะมีมูลคาลดลงไดมากถาทุกอยางมันเปลี่ยนแปลง

ไปในดานที่เลวรายลงอยางที่เราคาดไมถึง 
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ประเด็นสุดทายก็คือ ผมจะไมลงทุนอะไรเลยท่ีกําลังรอนแรงและ

ราคาขึ้นไปสูงมากในระยะเวลาอันสั้น เพราะโอกาสที่จะกําไรเร็วๆ และ

มากนั้นจะนอยลง ในขณะที่โอกาสจะขาดทุนหนักในระยะเวลาอันสั้นนั้น

มักจะสูงกวา การลงทุนในสถานการณแบบนี้สําหรับ VI แลวตองถือวา

“ผิดศีล” อยางแรง 

เขียน ณ วันที่ 24/6/2560
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