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คํานํา$$$$$

หลัง
จากที่เปน “VI ผูมุงมั่น” นานมาแลว ผมก็คอยๆ ลดความ 

                  เชื)อถือในสิง่ท่ี “ไมคอยมเีหตผุล” ไมตองพดูถงึเรื)องของ “โชคลาง” 

ตางๆ ที่ผมคํานึงถึงนอยเต็มที อยางไรก็ตาม สิ่งหน่ึงที่ผมทํามากข้ึนก็คือ 

การเชื�อใน “ประวตัศิาสตร” วาเปนส่ิงที ่“มพีลงั” กลาวคอื ประวตัศิาสตร

นั้นผมเชื)อวามันมักจะ “ซํ้ารอย” อาจจะไมเหมือนเดิมทั้งหมด แตมันก็มี 

ทิศทางหรือมีความละมายคลายคลึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เหตุผลที่เปน 

เชนนั้นก็อาจจะมี แตผมก็มักจะหาไมเจอ และอธิบายไมได

ในเรื)องของตลาดหุนไทยน้ัน ผมคิดวามีประวัติศาสตรเรื)องหนึ่งที่ 

มักเกิดขึ้น นั่นก็คือ เมื)อตลาดหุนดีขึ้น คือใหผลตอบแทนที่เปนบวกใน 

ปหนึ่ง หรืออยางมากก็สองป แลวปตอมามันก็มักจะไมดี ยิ่งปที่ดีนั้นดีมาก 

ปตอไปก็มีแนวโนมวาจะไมดีมากขึ้น และในทางตรงกันขาม เมื)อตลาดเลว

รายปหรือสองปแลว ปตอไปก็มักจะดีขึ้น ย่ิงเลวรายมาก ก็จะตามดวยปที่

ดีมาก โอกาสที่หุนจะดีสามปซอน หรือเลวรายสามปซอนนั้น มักจะมีโอกาส

เกิดขึ้นนอย อาจจะมียกเวนก็เฉพาะในยามที่ตลาดฟนตัวจากวิกฤติ หรือใน

ยามที่ตลาดเกิดวิกฤติ

ในเมื)อป 2559 และป 2560 ตลาดหุนนั้นดีมาก ใหผลตอบแทนรวม

กันถึง 36 เปอรเซ็นต และถารวมปนผลดวยก็นQาจะกวา 40 เปอรเซ็นต ใน

ขณะทีก่ารฝากเงนินQาจะไดดอกเบีย้ไมเกนิ 2-3 เปอรเซน็ต และการลงทุนซ้ือ

หุนกูหรือพันธบัตรก็นQาจะใหผลตอบรวมสองปไมนQาจะเกิน 7-8 เปอรเซ็นต 
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ดังนั้น เมื)อเริ่มป 2561 ผมเองก็ทํานายวามันนQาจะเปนปที่ “ไมดี” ทั้งๆ ที่

ตอนปลายป 2560 ทุกอยางดูเหมือนจะสดใส ดัชนีตลาดหุนปรับตัวข้ึน 

อยางแรง และยังดีขึ้นตอเนื)องจนถึงปลายไตรมาส 1 กอนที่มันจะคอยๆ 

ปรับตัวลดลงจนถึงสิ้นป 2561 ที่ดัชนีตลาดหลักทรัพยลดลงประมาณ 11 

เปอรเซ็นต ประวัติศาสตร “ซํ้ารอย” อีกครั้งหนึ่ง

ในสวนพอรตหุนของผมเองนั้น เนื)องจากผมไมสามารถหาหุนที ่

นQาสนใจลงทุนไดเลย อานิสงสจากการที่หุนไทยอยูในสภาวะที่คอนขางแพง 

โดยเฉพาะในหุนท่ีคอนขางมีพื้นฐานท่ีดี สวนหุนที่ถูกเองนั้น เกือบทั้งหมด

ก็เปนหุนแนวโภคภัณฑที่กําไรไมคอยแนQนอนที่ผมไมคอยอยากเสี่ยงที่จะ

ลงทุน เหนือสิ่งอื)นใด ผมเองก็เหลือเงินสดไมมากนัก และผมอยากจะเก็บ

มันไวซื้อหุนในยามที่ตลาดหุนอาจจะตกหนัก หรือกลายเปนวิกฤติ ดังนั้น 

ป 2561 ทัง้ปจงึเปนปทีผ่มไมไดทาํอะไรเลย ไมซือ้หรอืขายหุนแมแตตวัเดยีว

ป 2561 นั้น ถามองจากภาพรวม ตลาดหุนไมไดเปนวิกฤติหรือ 

เลวรายอะไรนัก เพราะการที่ดัชนีตลาดหลักทรัพยลดลงมา 11 เปอรเซ็นต 

หรือถารวมปนผลรับ 3 เปอรเซ็นต อาจจะขาดทุนไมเกิน 8 เปอรเซ็นต 

หลังจากท่ีเคยใหผลตอบแทนติดตอกัน 2 ป ถึงประมาณ 42 เปอรเซ็นต

นั้น ตองถือวาเปนเรื)อง “ธรรมดา” อยางไรก็ตาม ป 2561 นั้น ในภาพยอย

ซึ่งซอนอยูในภาพใหญก็คือ ตลาดของหุนตัวกลางและตัวเล็ก ซึ่งเปนหุนที่

นักลงทุนสวนบุคคลชอบเลนนั้นตกลงมาแรงมาก ดัชนีของหุนตัวเล็กและ

หุนตัวเล็กและกลางที่เปนหุน “ยอดนิยม” ที่เคยปรับตัวขึ้นไปสูงมากจนเปน 

“หุนนางฟา” นั้น ตกลงมากวา 30 เปอรเซ็นตโดยเฉลี่ย หุนบางตัวตกลง

มา 60-70 เปอรเซ็นตในปเดียว ทั้งๆ ที่บริษัทเองไมไดมีอะไรวิกฤติ ยังคง 

ดําเนินการตามปกติและมีกําไร เพียงแตกําไรอาจจะไมโตหรือถดถอยลง 

บาง ปญหาของหุนกลุมเหลานี้ก็คือ ที่ผานมามันมีราคาแพงเกินไปมาก 

คา P/E ของหุนหลายตัวสูงเกิน 50 -100 เทา
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 นักลงทุนสวนบุคคลในป 2561 นั้น หลายรายรวมถึง “VI” และ 

“เซียนหุน” ขาดทุนอยางหนัก บางรายขาดทุนในระดับ “หายนะ” และนQา

จะมีนอยคนที่ยังมีผลงานเปนบวก ผมเองก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงได แมวา

จะพยายามลงทุนในหุนที่ Defensive ต้ังแตปลายป 2560 พอรตของผม

ขาดทุนและนับเปนการลดลงครั้งที่สามในชวงเวลา 22 ปที่ลงทุนเต็มที่ใน

ตลาดหุนไทย โชคยังดีที่พอรตลดลงมาในระดับเดียวกับดัชนีตลาด ไมเปน

ป “หายนะ” ที่ผมพยายามหลีกเลี่ยงตลอดมา

มองไปขางหนา ผมรูสึกวาการลงทุนในตลาดหุนไทยนQาจะยากขึ้น

เรื)อยๆ สิ่งที่ดีๆ ทั้งหลายที่เอื้ออํานวยใหตลาดหุนไทยปรับตัวขึ้นมาตอเนื)อง

ประมาณ 20 ปนั้น บัดนี้ผมรูสึกวานQาจะถึงกาล “อวสาน” และนั่นก็นQาจะสง

ผลถงึการลงทุนของนกัลงทนุทีจ่ะทาํใหไมสามารถสรางผลตอบแทนทีด่เียีย่ม

ตอเนื)องอยางท่ีเปนมาในอดีต การสรางผลตอบแทนระดบั 20-30 เปอรเซน็ต

ตอปหลายปติดตอกัน โดยอาศัย “การลงทุน” และไมใชการเทรดหุนหรือ

การปนหุนนั้น ผมคิดวาจะเปนไปไดยากมาก และนี่ก็จะเปน “อวสานของ

เซียนหุน” ดวย อยางไรก็ตาม ผมคิดวาเราก็ยังคงตองลงทุนตอไป ผมยัง

คิดวาการลงทุนในตลาดหุนนั้น อยางไรเสียก็ยังดีกวาการลงทุนในทรัพยสิน

อยางอื)น เพียงแตวาเราจะตองเขาใจวามันไมใชสิ่งที่จะทําใหเรารวยได 

อยางรวดเร็วเหมือนที่ผานมา

ดร. นิเวศน เหมวชิรวรากร
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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

2561 -9.90 -10.80 0.90

เฉลี่ย 22 ป 37.10 9.30 27.80

เฉลี่ย 22 ปแบบทบตน 30.90 3.20 27.70
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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

2561 37,149.20 198.30

ดร. นิเวศน เหมวชิรวรากร
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$ บทเรียนจากหุนแกงนางฟา

ชวง
ประมาณ 1-2 ปที่ผานมา มีปรากฏการณของหุนตัวเล็กถึง 

        กลางกลุมหน่ึงที่มีเสนทางหรือพฤติกรรมท่ีนQาสนใจมาก ควร 

แกการศึกษาเพื)อเปนบทเรียนใหกับนักลงทุน โดยเฉพาะที่เปน VI ไดเขาใจ 

ถึงเรื)องของ “จิตวิทยา” และกระบวนการสรางสรรคราคาหุนจนเกิดเปน 

“ฟองสบู” และ การ “แตก” ของฟองสบูที่ทําเงินใหคนบางคนมหาศาล 

และทําใหหลายคน “เจง” อยางหนัก โดยที่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในยามที่ดัชนี

ตลาดหลักทรัพยเคลื)อนไหวเปนปกติและมีความผันผวนนอยมาก

หุนในกลุมนี้นQาจะมีไมนอยกวา 10 ตัว ทุกตัวเปนบริษัทที่มีกําไร 

คอนขางดีถึงดีมาก วัดจากฐานะทางการเงินที่มีหนี้นอย สวนหนึ่งเพราะ 

ขายสินคาเปนเงินสด สวนใหญขายสินคาผูบริโภคที่มียี่หอดีหรือบางตัว 

ดีมาก ทําใหมีกําไรตอยอดขายคอนขางสูง ผลกําไรตอสวนของผูถือหุนก ็

คอนขางสูง อานิสงสสวนหนึ่งจากการที่บริษัทไมตองใชทุนมากในการสราง

โรงงานหรืออาคารเพื)อผลิตหรือขายสินคา นอกจากนั้น ผูบริหารก็มักจะ 

เปนคนหนุมสาว และมักเปนคนท่ีกอรางสรางบริษัทจากที่มีขนาดเล็กจน 

เติบใหญ และนําบริษัทเขามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ในชวงไม 

กี่ปมาน้ี ชื)อเสียง วิสัยทัศน และผลงานในการนําบริษัทไปสูอนาคตที่จะ 

เติบโตตอไปนั้น ดูเหมือนจะไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
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“การเติบโต” ซึ่งเปนเหมือน “จอกศักดิ์สิทธิ์” ของการลงทุน โดย

เฉพาะในชวงที่ตลาดหุนบูมของบริษัทเหลานั้นก็ดูเหมือนจะดี เพราะหลัง 

จากที่บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กําไรของบริษัทก็เติบโต 

หลายตัวดู “กาวกระโดด” และแหลงที่เติบโตน้ันดูเหมือนวาจะมีศักยภาพ

ที่สูงมากที่จะโตตอไปไดอยางไมจํากัด เชน จาก “ตลาดจีน” หรือจากธุรกิจ

หรือโครงการใหมๆ ที่ยังมีโอกาสที่จะโตตอไปไดมหาศาล ทั้งๆ ที่กอนเขา

ตลาดหุนนั้น สวนใหญกําไรก็ไมได โตอะไรนัก สินคาหรือธุรกิจของบริษัท 

เองก็ไมไดเปนผลิตภณัฑใหมอะไรในประเทศไทย อยางไรกต็าม ในตลาดหุน

นั้น ไมมีใครสนใจอดีต “เราตองมองไปขางหนา” อยาลืมวา “จินตนาการ

สําคัญกวาความรูและความจริง”

เพียงแควันแรกที่เขาตลาด หุนกลุมนี้ก็วิ่งขึ้นไปสูงลิ่ว บางตัวเปน 

รอยๆ เปอรเซ็นตก็มี มูลคาการซื้อขายหุนสูงลิ่ว ตีความไดวาคนเขามา

ซื้อและขายหุนเปลี่ยนมือกันโดยเฉลี่ยแทบจะวันตอวัน มูลคาตลาด หรือ 

Market Cap. ของหุนจากราคา IPO ที่หลายพันลานบาทในเวลาไมนาน 

ก็กลายเปนหมื)นลานบาท และตอมาก็กลายเปนหลายหมื)นหรือเปนแสน 

ลานบาทสําหรับหุนบางตัว เจาของหุนท่ีมักจะยังมีอายุนอยเมื)อเทียบกับ 

นักธุรกิจหรือเจาของหุนตัวอื)นกลายเปนเศรษฐีหรือมหาเศรษฐี “ในช่ัวขาม

คนื” จากตัวเลขความมัง่คัง่จากราคาหุน หลายๆ คนก็ทยอยขายหุนออกและ

รับเงินสดจริงแทนมูลคาหุนท่ีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได ในอนาคต เหตุผล 

ในการขายหุนนั้น สวนใหญก็บอกวาเพื)อที่จะ “เพิ่มสภาพคลอง” ใหกับหุน 

ทั้งๆ ที่หุนนั้นมีสภาพคลองสูงจนลนเกินอยูแลว

ราคาและมูลคาหุนท่ีสูงขึ้นมากและรวดเร็ว ประกอบกับการเพิ่มขึ้น 

ของผลประกอบการของบรษิทั และเรื)องราวหรอืสตอรีท่ีก่อใหเกดิ “จนิตนา- 

การ” วาบริษัทนั้นจะกลายเปนบริษัท “ระดับโลก” ทําใหคนลืมคิดถึงความ

ถูกความแพงของหุนที่กระโดดขึ้นจากราคา IPO ท่ีมีคา P/E ประมาณ 
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20-25 เทา หรือบางตัว 30 เทานั้น กลายเปนหุนที่มี P/E เปน 50-100 เทา 

ซึ่งแมแตหุนไฮเทคที่เปนซูเปอรสต็อกระดับโลกยังตองอาย ไมตองพูดถึง 

ราคาหุนที่ขึ้นไปหลายเทา หรือบางตัวขึ้นไปเปน 10 เทาในเวลาไมกี่ปนั้น 

สงผลใหหุนเหลานั้นกลายเปน “หุนนางฟา” ของนักลงทุนบางกลุม โดย 

เฉพาะที่เปนนักลงทุนสวนบุคคลรายใหญและสถาบันนักลงทุน เชน พวก

กองทุนรวมท่ีมีพลังเงินมหาศาลท่ีสามารถ Corner หรือกวาดซื้อหุนขนาด

เล็กและกลางที่มีหุนหมุนเวียนจํานวนนอยเหลานั้นจนเกือบหมดได

การปรากฏตัวเปน “ผูถือหุนใหญ” ของนักลงทุนรายใหญที่เขาไปซื้อ

หุนนางฟาเหลานั้น เปนสิ่งที่ยิ่งชวยสรางความเชื)อมั่นวา หุนเหลานั้นดีจริง

และราคายัง “ไมแพง” และอาจจะเปนตัวบอกวานักลงทุนรายยอยไมตอง

หวงวาราคาจะลดลง แตเหนือสิ่งอื)นใดก็คือ ราคาจะว่ิงสูงข้ึนไปอีกอยาง

รวดเร็ว เพราะหุนสวนใหญนั้นถูกเก็บไปจนเกือบหมดแลว ผลก็คือ หุนก็ 

ยิ่งปรับตัวข้ึนไปอีก ในไมชานักลงทุนโดยเฉพาะรายใหญที่เขาไปเลนก ็

กลายเปน “เทพ” ที่เขาไปเกี่ยวพันกับ “นางฟา” โดยที่นางฟานั้นดูเหมือน 

จะทยอยเกิดเพิ่มขึ้นเรื)อยๆ ตามหุนใหมๆ ท่ีมีคุณสมบัติคลายๆ กัน เกือบ 

ทุกตัวที่เขามาจดทะเบียนในตลาดน้ัน ตางก็มีพฤติกรรมราคาและเรื)องราว

คลายๆ กัน นับถึงปจจุบันนQาจะไมตํ่ากวา 10 บริษัท ซึ่งผมอยากจะเรียกวา 

เปนหุน “แกงนางฟา” ตามแบบที่ดาราสาวในวงการบันเทิงบางกลุมใช 

เรียกตนเอง

นอกจากมีนางฟาและมีเทพแลว สิ่งสําคัญอีกอยางหน่ึงที่จะทําให 

ทุกอยางดําเนินตอไปถึงจุดสุดยอด (ราคาหุน) ได ท่ีสําคัญก็คือ จะตอง

มี “สวรรค” และนี่ก็คือภาวะตลาดหุนและการเก็งกําไรที่เอื้ออํานวย และ 

เวลาที่วาก็คือ ในชวงตั้งแตไตรมาสสุดทายของป 2560 ตอเนื)องมาจน 

ถึงประมาณเดือนเมษายนตอเดือนพฤษภาคมปนี้ ซึ่งเปนชวงของการ 

ประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 1 นี่คือชวงเวลาที่หุนในกลุมหรือ
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แกงนางฟาวิ่งขึ้นสูจุดสูงสุด ซึ่งก็ “บังเอิญ” เปนชวงที่ตลาดหุนไทยกําลัง 

วิ่งขึ้นเปนเรื)องเปนราวจากดัชนีประมาณ 1,500 กวาจุด กลายเปน 1,600 

กวาจุด ขึ้นอีก 1,700 กวาจุด และขึ้นไปถึง 1,800 กวาจุดในเดือนกุมภาพันธ

ที่มีการประกาศงบป 2560 พรอมๆ กับปริมาณการซื้อขายหุนตอวันที่เพิ่ม 

ขึ้นเปนวันละ 60,000-70,000 ลานบาทเปนเรื)องปกติ ในเวลานั้นนักลงทุน

ตางก็ “ฮึกเหิม” เนื)องจากดัชนีตลาดหุนไทยไดทะลุจุดสูงสุดตลอดกาลท่ี 

เกิดขึ้นเมื)อกวา 20 ปมาแลว

หลังจากการวิ่งขึ้นสูจุดสูงสุดของหุนในกลุมแกงนางฟาแตละตัวแลว 

หุนเหลานั้นก็ทยอยปรับตัวลงอยางแรง นQาจะพอๆ กับชวงขาขึ้นและบางตัว

แรงกวา สวนใหญแลวเหตุของการปรับตัวลงแรงนั้น มักจะไมมีเหตุการณ

พิเศษอะไรนอกจากผลประกอบการที่นQาผิดหวังและขาวลือ หรืออาจจะ 

“Inside” หรือ “ขอมูลภายใน” วาผลประกอบการจะ “ไมดี” ที่หนักหนQอย

ก็อาจจะเปนเรื)องของความไมโปรงใสของผูบริหารหรือขาวลือเกี่ยวกับเรื)อง

ดังกลาว นอกจากนั้น ก็อาจจะเปนเรื)องของความเชื)อที่วา “รายใหญขาย

หุน” เปนตน การตกลงมาของหุนนางฟานั้น สวนมากแลวตกลงมาแรง 

มาก อยางนอยก็หลายสิบเปอรเซ็นต บางตัวตกลงมากกวาครึ่งของราคาที่ 

เคยขึ้นสูงสุด บางตัวตกลงมาแรงกวานั้น เชน เหลือมูลคาเพียง 20-30 

เปอรเซ็นตของราคาสูงสุด หุนนางฟาเกือบทุกตัวกลายเปน “นางฟาตก

สวรรค” คนที่เขาไปลงทุน โดยเฉพาะที่เขาไปซื้อหุนในระดับ P/E ที่สูงกวา 

50 เทาขึ้นไป กลายเปน “หายนะ” คนที่เขาไปซื้อเร็วและขายออกไปกอน 

ซึ่งอาจจะรวมถึงนักลงทุนรายใหญก็อาจจะยังไดกําไรมหาศาล แมวาจะ 

ขายหลังจากที่หุนตกลงมามากแลว
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คงยังมีคนจํานวนไมนอยที่ยังเขาไป “ชอนซื้อ” หุนที่ตกลงมามาก 

เชน ตกลงมาครึ่งหนึ่งแลวจาก “ยอดดอย” พวกเขาคิดวากิจการของบริษัท

เปนกิจการที่ดีหรือดีมาก ยังไงก็จะตอง “เดง” หลายคนก็ไมไดขายหุน 

เพราะยังเชื)อมั่นใน “พื้นฐาน” ของกิจการที่ “ดีเยี่ยม” เหนือสิ่งใด หุนที่

ตกลงมานั้น “ตัวบริษัทไมไดเปนอะไรมาก” ทั้งหมดนั้นผมเชื)อวาเปนเพราะ

นักลงทุนยังติดอยูกับเรื�องเดิม หรือสตอรี่เดิมของบริษัทที่ถูกปลอยออกมา

พรอมๆ กับราคาหุนที่ขึ้นแรง จนเขาเชื�อวามันเปนเรื�องจริงทั้งหมด และลืม

คิดถึงราคาหุนที่สุดจะแพง เนื)องจากกระแสหุนเติบโตกําลังมาแรงในชวง

นั้น และในแนวคิดของ Growth Investment หรือการลงทุนในหุนเติบโต

นั้น ราคาไมใชประเด็นของการซื้อหรือขายหุน พวกเขาคิดวา หุนแพง P/E 

สูง “เดี๋ยวกําไรก็โตทันและทําใหคา P/E ลดลงมาเอง”

ผมไมรูวาอนาคตของ “หุนแกงนางฟา” จากนี้จะเปนอยางไรตอไป 

สิ่งที่ผมคิดวานักลงทุนจะตองคิดก็คือ ลืมเรื�องทั้งหมดท่ีเราเคยรับรู ในชวง

ที่มันกลายเปนหุนนางฟา ลองคิดใหมและกลับไปดูความเปนจริงท่ีผานมา 

วามันโดดเดนแคไหนจริงๆ และโอกาสที่มันจะเติบโตไดมากนอยแคไหน 

โดยที่อยาจินตนาการโดยมองโลกในแงดีเกินไป เสร็จแลวลองเปรียบเทียบ

กับราคาหุนในปจจุบันวาคุมคาที่จะซื้อไหม

เหนือสิ่งอื)นใดก็คือ ถาคา P/E ยังไงก็เกิน 40-50 เทาอยูดี ก็จะตอง

คิดหนักมากวาควรซื้อหรือไม โดยเฉพาะในยามที่ตลาดหุนไมใช “สวรรค” 

อยางที่เคยเปน

เขียน ณ วันที่ 27/10/2561
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$ ความเจ็บปวดของ VI

ใน
ชวงที่ตลาดหุนตกลงมาตอเนื)องนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นอยางกวางขวาง 

      ในหมูนักลงทุนก็คือ ความรูสึก “เจ็บปวด” ในใจ นักลงทุนจํานวน 

มากตองทําอะไรบางอยางเพื)อลดอาการเจ็บปวดนั้น สวนมากแลวก็จะ

ขายหุนทิ้ง “ตัดขาดทุน” เพราะทนเห็นหุนที่ถืออยูตกลงไปเรื)อยๆ ไมไหว 

บางคนก็ “ซื้อถัว” คือซื้อหุนในราคาที่ลดลง เพื)อถัวเฉลี่ยกับตนทุนเดิม 

ทําใหตนทุนเฉลี่ยลดลง โดยหวังวาเมื)อหุนปรับตัวขึ้นมา อัตราการขาดทุน 

จากหุนตัวนั้นจะไดลดลงเร็วขึ้น นี่ก็เปนเรื)องของการเจ็บปวด เนื)องจาก 

ราคาหุนที่เปลี่ยนแปลงไปรุนแรง ที่มักจะกอใหเกิดการเจ็บปวดกันถวนหนา

แตการเจ็บปวดในตลาดหุนของนักลงทุน โดยเฉพาะที่เปน VI และ

ลงทุนระยะยาวนั้นมีมากมาย บอยครั้งเราก็ตอง “ทน” ที่จะไมทําอะไร เพื)อ

ที่จะลดอาการเจ็บปวดนั้น เพราะการทํา อาจจะทําใหเราตองขายและ/หรือ

ซื้อหุน ซึ่งถาเราทําบอยๆ เราก็จะไมใชนักลงทุนระยะยาวท่ีเนนถือหุนโดย

อิงจากพื้นฐานระยะยาวของกิจการเปนหลัก กลายเปนนักเก็งกําไร หรือ 

นักลงทุนระยะสั้น ซ่ึงอิงอยูกับจิตวิทยาและปจจัยอื)นๆ ที่คาดการณไดยาก 

ซึง่ในท่ีสดุ กท็าํใหเรา “แพ” และไมประสบความสาํเรจ็ในการลงทุนระยะยาว

ความเจ็บปวดของ VI น้ัน ถาพูดถึงการ “ขาดทุน” จากการลงทุน 

แลว ผมคดิวานQาจะเปนเรื)องที่ไมไดเจบ็มากถาการขาดทุนนัน้ไมไดรนุแรงจน 

กลายเปนหายนะ เชน เปนการขาดทุนไมเกิน 20 เปอรเซ็นตในระหวางป 
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เหตุผลก็เพราะวาการลงทุนถือหุนระยะยาว เปนที่เขาใจไดวา นานๆ คร้ัง 

หุ นมันก็ตองปรับตัวลงบาง แตถาปรับตัวลงติดตอกันหลายป หรือ 

ผลตอบแทนในชวงสองสามปที่ผานมาน้ันยํ่าแย แบบนี้ VI ก็คงตองรูสึก 

เจ็บปวดแนQนอน แตสิ่งที่ทําใหเจ็บปวดที่สุดนั้น นQาจะเปนเรื)องของการ 

ขาดทุนของพอรตโดยรวม แลวมันยังเปนการขาดทุนที่เลวรายกวาการ 

ลดลงของดัชนีตลาดอยางมีนัยสําคัญอีกดวย และนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดวานQา 

จะกําลังจะเกิดขึ้นในปนี้สําหรับ VI จํานวนมาก เหตุผลก็คือ ปนี้ดูเหมือน

วาหุนตัวเล็กและกลางจะทําผลงานไดยํ่าแยเมื)อเทียบกับหุนขนาดใหญ ผม 

คิดวา VI หลายคนอาจจะขาดทุนเกินกวา 20 เปอรเซ็นต ผลจากการที ่

“หุน VI” หลายๆ ตัวที่เปนหุน “ยอดนิยม” ตกลงมากวา 50 เปอรเซ็นตใน

ชวงปนี้

การ “เปรียบเทียบ” นั้น นCาจะเปนแหลงของความเจ็บปวดมาก

ทีส่ดุของนกัลงทุนซึง่รวมถงึ VI ขณะเดยีวกนั มันก็เปนเรื)องทีจ่าํเปน เพราะ

มันเปนมาตรฐาน หรือเปนเครื)องวัดวาวิธีการลงทุนที่เราทําอยูนั้นมันถูกตอง

แคไหน ถาเราลงทุนไปเรื)อยๆ “วันตอวัน” หรือแมแต “ปตอป” โดยไมได

เปรียบเทียบกับอะไรเลย รวมถึงดัชนีตลาด บางทีเราก็อาจจะไมรูวาเราไม

ควรลงทุนเองเลยก็ได เหตุผลงายๆ ก็คือ เราสามารถสรางผลตอบแทน 

พอๆ กับดัชนีตลาดไดเสมอ โดยการลงทุนในกองทุนอิงดัชนี เชน SET 50 

ที่คิดคาบริหารตํ่าสุด เปนตน

การเปรียบเทียบกับผลงานการลงทุนของเพื�อนหรือคนท่ีเรารูจัก 

ก็เปนแหลงที่สรางความเจ็บปวดใหกับ VI ไมนอย และผมคิดวามันไมได 

กอใหเกิดประโยชนอะไร รังแตจะเปนโทษ เพราะเราอาจจะปรับวิธีการ

ลงทุน ซึ่งอาจจะไมถูกตอง และไมไดปรับปรุงวิธีการลงทุนของเราใหดีขึ้น

ดวย เหตุผลก็เพราะวา ขอแรก เราอาจจะไมไดขอมูลผลตอบแทนของคน

อื)นที่ถูกตองก็ได เราอาจจะเห็นวาหุนบางตัวของเพื)อนนั้นเติบโตดีมากกวา
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หุนของเรา แตเราก็ไมรูวาตนทุนเขาเปนอยางไร เชนเดียวกัน เราอาจจะ

ไมรูวาหุนบางตัวของเขาก็อาจจะขาดทุนหนัก หรือเขายังมีทรัพยสินอยาง

อื)นอีกมากนอยแคไหน และมันสรางผลตอบแทนอยางไร คําพูดของคนอื)น 

ที่วาไดผลตอบแทนเทาไรในแตละปหรือแตละชวงเวลาเองนั้น บางทีก็อาจ 

จะเชื)อถือไมได หรือไมถูกตอง คนบางคนมีพอรตหรือมีหุนที่มีมูลคามาก 

ขึ้นมากนั้น อาจจะมาจากการนําเงินจากแหลงอื)นที่มีมากกวาของเรามาก 

หรือมีการกูผานการใชมารจินมาลงทุนก็ได ดังนั้น การเปรียบเทียบผลการ

ลงทุนกับคนอื)น โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาอันสั้น เชน ไมถึง 10 ปนั้น 

ผมคิดวามีแตจะทําใหเจ็บปวด เพราะแมวาผลงานของเราจะ “ดูดีมาก” แต 

“เหนือฟาก็ยังมีฟา” เราจะหาความสุขไดยากมาก และก็มักจะพบแตความ

เจ็บปวด แมวาเราจะทําไดดีอยูแลว

“หุนลง หุนของเราก็ลงดวย แตเวลาหุนขึ้น หุนเรากลับไมขึ้น” น่ี

ก็เปนความเจ็บปวดที่ทําใหนักลงทุนจํานวนมากตองขายหุนท้ิงในท่ีสุดเพื)อ

ลดความเจ็บปวด แตหลายคนก็กลับเจ็บปวดอีกครั้ง เพราะหลังจากนั้นหุน

ตัวนั้นก็ปรับตัวกลับขึ้นมา การเปน VI นั้น เราจะตองอดทนตอความผันผวน 

ของหุนไดดีกวาคนอื)น เพราะอยางที่บัฟเฟตตเคยพูดไววา “ตลาดหุนเปน

เครื)องมือในการเคลื)อนยายเงินจากคนที่อดทนไมไดไปสูคนที่อดทนรอได” 

ดังนั้น เวลาเกิดเหตุการณดังกลาว เราตองคิดเสมอวาการผันผวนของหุน 

นั้นไมไดจําเปนวาจะตองสอดคลองกับดัชนีตลาดเสมอไป โดยเฉพาะหุน 

VI ที่มักจะถูกกําหนดโดยพื้นฐานและผลประกอบการมากกวาจากอิทธิพล 

ของตลาดหุน

การประกาศผลประกอบการรายไตรมาสที่ “นQาผิดหวัง” ดูเหมือน

วาจะเปนความเจ็บปวดพอสมควรสําหรับ VI ท่ีลงทุนโดยที่คาดหวังวา 

ผลประกอบการของบริษัทจะดีขึ้นเรื)อยๆ ในระยะยาว หลายคนอาจจะขาย 

หุนท้ิงเพื)อลดความเจ็บปวด โดยเฉพาะถามันเปนความผิดหวังซํ้ามาก 
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กวาหนึ่งไตรมาส อยางไรก็ตาม การทําแบบนั้นอาจจะไมใชสิ่งที่ถูกตอง 

เหตุผลเพราะวาบริษัทเองอาจจะมีชวงเวลาท่ีไมดี ซึ่งอาจจะใชเวลาเปนป 

หรือมากกวาน้ัน กอนที่กําไรจะดีขึ้นตามปกติ เนื)องจากบริษัทอาจจะอยู 

ระหวางการลงทุนขยายงานที่ตองใชเวลากอนที่จะทํากําไรได หรือภาวะ

เศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมในชวงนั้นอาจจะไมเอื้ออํานวย ในกรณีดังกลาว 

หากเห็นวากิจการก็ยังแข็งแกรง หรืออาจจะแข็งแกรงยิ่งขึ้น เราก็อาจจะ

ตองอดทนรอ อยาขายแมหุนจะตก

ความเจบ็ปวดของ VI นัน้ บางครัง้กเ็พราะพบวา ผูบรหิารบรษิทัของ

เราทาํส่ิงท่ีไมถกูตอง เชน ทําผิดกฎเกณฑหรอืผิดจรรยาบรรณของการเปน

บริษัทจดทะเบียน ตัวอยางเชน การใชขอมูลภายในในการซื้อขายหุนหรือ

ตกแตงบัญชี หรือบางทีก็ทําในส่ิงที่ไมเปนประโยชนหรือเสียหายตอบริษัท 

เชน การซื้อทรัพยสินหรือธุรกิจที่ไมกอใหเกิดรายไดหรือผลกําไรที่คุมคา 

หรือมีการจัดสรรกําไรอยางไมเหมาะสม เชน การจายปนผลในระดับตํ่ากวา

ที่ควรจะเปน ทั้งๆ ที่บริษัทไมไดมีการเติบโตทางธุรกิจนัก และมีเงินสดมาก 

การที่บริษัทกระทําดังกลาวนั้น อาจจะมาจากเรื)องของการฉอฉล หรือทํา

เพราะผูบริหารไมไดเปนผูถือหุนหลัก จึงอาจจะตัดสินใจโดยไมไดคํานึงถึง 

ผูถือหุนเทาที่ควร สงผลใหราคาหุนหรือมูลคาหุนของบริษัทต่ํากวาที่ควรจะ

เปน ความเจ็บปวดแบบนี้ บางทีเราก็จะตองอดทนเชนเดียวกันหากเห็นวา 

พื้นฐานของกิจการยังดี ปญหาที่เกิดข้ึนยังพอรับได และหุนมีราคาต่ํากวา 

พื้นฐานพอสมควร ดังน้ัน การขายหุนทิ้งเพื)อลดความเจ็บปวดอาจจะไมใช

สิ่งที่ดีนัก

สุดทายที่จะพูดถึงก็คือ เรื�องของความเสียดายและเสียใจที่มักเกิด

ขึ้นบอยๆ โดยที่ความเสียดายนั้นมักจะเกิดขึ้นในชวงที่ตลาดหุนดี ราคาหุน

ขึ้นกันตอเนื)องอยางรวดเร็ว บางครั้งเรา “เล็ง” ที่จะซื้อหุนบางตัว แตเรา 

“ตอรองราคา” มากเกินไป โดยการตั้งเสนอซื้อ แทนที่จะเคาะซื้อ แตแลว
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ราคาก็วิ่งขึ้นไปแรง ทําใหเราพลาด และไมตองการไลซื้อตาม สุดทาย

ราคาหุนตัวนั้นขึ้นไปมาก เรารูสึกวาเราพลาดกําไรไปมากมาย เนื)องจากเรา 

“เหนียวเกินไป” เรารูสึกเจ็บปวด ตรงกันขาม ในชวงที่หุนตก และเรากําลัง 

คดิวาจะขายหุน แตแลวเราไมไดขาย และหุนตกหนกัลงไปอกี จนเราขาดทนุ

จากที่เคยกําไร เรารูสึกเสียใจและเจ็บปวด อยางไรก็ตาม เรื)องเหลานี้เปน 

สิ่งที่เราไมสามารถคาดการณได เรารูตอเมื)อมันเกิดขึ้นแลว ดังนั้น เรา 

ตอง “ทําใจ”

มีเรื)องเจ็บปวดในตลาดหุนตลอดเวลา ถาเราไมฝกฝนการ “ทําใจ” 

ใหถูกตอง เขมแข็ง โอกาสท่ีความเจ็บปวดจะมาทํารายเราทั้งในเรื)องของ

จิตใจและผลการลงทุนก็จะสูง การเปน VI และลงทุนระยะยาวนั้น การ

มีจิตใจที่มั่นคง มีความอดทนและอดกล้ันสูง จะมีความสําคัญเทาๆ กับ 

ความรู ในเรื�องของการลงทุน 

เขียน ณ วันที่ 11/11/2561
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