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คํานํา

ปี 2562 นั้นน่าจะเป็นปีที่ตลาดหุ้น “ขาดสีสัน” มากที่สุดปีหนึ่งในช่วงกว่า

  20 ปีทีผ่่านมา หลงัภาวะวกิฤตเิศรษฐกจิในปี 2540 ดชันตีลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยตอนส้ินปี 2561 เพิม่ขึน้เพยีง 1 เปอร์เซน็ต์ เมื่อสิน้ปี 2562 

จาก 1,564 จุด เป็น 1,580 จุด ถ้าคิดรวมปันผลที่ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์

ก็หมายความว่าการลงทุนในตลาดหุ้นปี 2562 นั้น ให้ผลตอบแทนประมาณ

4 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงก็ถือว่าไม่เลวร้ายนักเมื่อเทียบกับการลงทุนในพันธบัตร

รัฐบาลที่น่าจะได้แค่ 1-2 เปอร์เซ็นต์ หรือการฝากเงินในธนาคารที่มีความ

เสี่ยงต�่ามาก ก็คงได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกัน ความไม่มีสีสันนั้น แน่นอนว่า

ไม่ใช่ดูแต่ผลตอบแทนรวมทั้งปี แต่ความผันผวนระหว่างปีเองน้ันก็มีน้อย

มาก ดชันหีุน้แต่ละเดอืนนัน้มกีารเปลีย่นแปลงน่าจะต�า่ทีส่ดุเท่าทีเ่คยเป็นมา 

ไม่มีเดือนไหนที่หุ้นขึ้นไปเกิน 7 เปอร์เซ็นต์ และลดลงมาเกิน 4 เปอร์เซ็นต์

และส่วนใหญ่แล้วก็บวกลบไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์

ปรมิาณการซือ้ขายหุ้นแต่ละวันนัน้ แม้ว่าจะลดลง แต่กย็งัมพีอสมควร

และยังสูงลิ่วเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม ปริมาณที่ยังสูง

นั้นไปอยู่ที่กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศที่ดูเหมือนว่ายังลงทุนในตลาดหุ้นไทย

ตามปกติ กลุ่มนักลงทุนสถาบันที่ยังลงทุนเพิ่มขึ้นตามปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้น

ของกองทุนรวมที่ได้ผลประโยชน์ทางภาษีและจากเม็ดเงินของคนชั้นกลาง

ทีน่่าจะก�าลงัออมเงนิเพื่อการเกษยีณผ่านสถาบนัการลงทุนท่ีมองว่ายงัไงเสีย
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หุน้กย็งัให้ผลตอบแทนดกีว่าทรพัย์สนิอย่างอื่น และกลุม่ของโบรกเกอร์ทีย่งั

มกีารซือ้ขายค่อนข้างคกึคกันัน้ น่าจะมาจากเหตผุลท่ีพวกเขาได้ออกตราสาร

และเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยสร้างความผันผวนให้กับหุ้นขนาดใหญ่หรือ

กลางที่มีความผันผวนน้อย เช่น การท�าบล็อกเทรดหรือการออก DW หรือ 

Derivative Warrant ที่อิงกับหุ้นรายตัวหรือดัชนีตลาดเพื่อดึงดูดให้นักเก็ง

ก�าไรเข้ามาเล่นในยามที่ตลาดหุ้นเหงา แต่ในส่วนของนักลงทุนส่วนบุคคล

รายย่อยเองนั้น พวกเขาค่อยๆ ลดการซื้อขายลงมาก หลายคนออกจาก

ตลาดไปเพราะลงทุนแล้ว “มีแต่ขาดทุน” เพราะหุ้นเก็งก�าไรตัวเล็กๆ น้ัน

ราคาตกลงไปเรื่อยๆ

 พอร์ตของผมเองน้ัน หลงัจากที่ไม่ได้ท�าอะไรมานานเป็นปี ผมกเ็ริม่

เข้าไปซือ้หุ้นเพ่ิมขึน้ ความเหงาหงอยของหุน้นัน้ท�าให้หุน้หลายตวัมรีาคาลด

ลง เพราะไม่มีคนอยากซื้อหุ้นที่ดูเหมือนว่าจะไม่ไปไหนเลย ท�าให้หุ้นตกลง

มามาก ราคาหุ้นถูกลง แต่พื้นฐานของกิจการยังเหมือนเดิม และนั่นท�าให้

ผมสนใจที่จะลงทุน โดยหุ้นที่ผมลงทุนในยามที่เศรษฐกิจและตลาดหุ้นไม่

ดีนั้นก็คือ พยายามหาหุ้นหรือบริษัทที่มีเงื่อนไขว่าในระยะเวลาอย่างน้อย 

3-4 ปีข้างหน้านั้น มันยังน่าจะรักษาระดับก�าไรได้พอสมควร ถ้าโตได้ตาม

การเติบโตของเศรษฐกิจก็ยิ่งดี โดยที่เหตุผลที่เป็นอย่างนั้น ก็เพราะบริษัทมี

ความแข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันได้ และจะไม่ถูก Disrupt หรือท�าลาย

ด้วยเทคโนโลยี ในส่วนของราคาที่จะซื้อนั้น หุ้นจะต้องมีราคาถูกถ้าวัดด้วย

ค่า P/E ก็ไม่ควรจะเกิน 10 เท่า และที่ส�าคัญมากก็คือ มีการจ่ายปันผลที่

ดีอย่างน้อย 3-4 เปอร์เซ็นต์ต่อปีขึ้นไปเมื่อเทียบกับราคาหุ้น ซึ่งนี่ก็คือการ

ลงทนุแบบเน้นหุน้ Defensive หรอืหุน้ทีจ่ะอยูร่อดได้ดีในยามทีภ่าวะเศรษฐกจิ

และตลาดหุ้นไม่เป็นใจ
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 มองในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนั้น ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ตลาดหุ้น  

“ทรงๆ” หลังจากที่ตลาดหุ้นไม่ได้ไปไหนมา 6 ปีแล้ว ผมเองไม่ได้หวังว่า 

ตลาดหุ้นไทยต่อจากนี้จะดีขึ้นมากหรือเป็น “กระทิง” เน่ืองจากปัญหาทาง

โครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่ประชากรแก่ตัวลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งท�าให้

การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยไม่สามารถจะโตได้อย่างรวดเร็วอีกต่อไป 

ดังนั้น การหวังที่จะให้ดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นมากและเร็วก็เป็นไปได้ยาก เช่น

เดียวกัน การที่เราจะลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนสูงๆ ก็ยากตามกันไป แม้ว่า

เราจะใช้หลักการลงทุนแบบ VI ที่คัดเลือกหุ้นรายตัว และลงทุนในหุ้นเพียง

น้อยตัว ผมเองหวังว่านับจากวันนี้ถ้าผมได้ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบทบต้น 

ปีละ 10 เปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆ นั่นก็คือสุดยอดแล้ว ว่าที่จริงช่วงสองปีที่ผ่าน

มานั้น ผมเองก็ท�าผลตอบแทนได้แค่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของตลาด

เท่านั้น กลยุทธ์ของผมในเวลานี้ก็คือ พยายามเลี่ยงการขาดทุนโดยเฉพาะ 

การขาดทุนหนักแบบ “วิกฤติ” ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งวิธีที่จะท�าอย่างนั้น

ได้ก็คือ ลงทุนในหุ้น Defensive ที่มีราคาถูก และจ่ายปันผลงาม และไม่หวัง

ผลเลิศจากการลงทุนในหุ้นแต่ละตัว

ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
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เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์

ปี
ผลตอบแทน 

ของผม
ผลตอบแทน 
ของตลาด

ผลต่างผลตอบแทน
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

2562 4.60 1.00 3.60

เฉลี่ย 23 ปี 35.70 8.90 26.80

เฉลี่ย 23 ปีแบบทบต้น 29.60 3.10 26.50



เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิ

สิ้นปี
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิของผม
การเปลี่ยนแปลงของดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์

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

2562 38,843.20 200.30

ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
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$
Libra : เงินใหมในฝน

การ ประกาศของเฟซบุ๊กที่จะสร้างเงินดิจิทัลชื่อ ลิบรา (Libra) และ

 น�าออกใช้ในต้นปีหน้านัน้เป็นเรื่องทีท่�าให้โลก “ตะลงึ” คนจ�านวน

มากเชื่อว่า ลิบรา จะประสบความส�าเร็จและจะเป็นการ “ปฏิวัติโลกการ

เงิน” ที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง จริงอยู่ว่าคนตะลึงมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อบิตคอยน์

(Bitcoin) ซ่ึงเป็นเงินดจิทิลัรุน่แรกทีส่ร้างขึน้โดยคนทีช่ื่อ “ซาโตช ินากาโมโต”

ถูก “ปั่น” ขึ้นมาจนมีราคาสูงมโหฬาร ซึ่งท�าให้คนสนใจเข้ามาเรียนรู้ศึกษา

กันทั่วโลก คนจ�านวนมากคิดว่าในที่สุดบิตคอยน์จะกลายเป็นเงินสกุลใหม่ที่

จะมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมันสามารถลดต้นทุนในการด�าเนินการ

ได้เช่น การโอนเงนิผ่านระบบอนิเทอร์เนต็โดยไม่ต้องอาศยัตวักลางทีม่ต้ีนทนุ

สงูอย่างเช่นระบบธนาคาร นอกจากนัน้ มนัยงัเป็นระบบทีม่คีวามปลอดภยัสงู

ไม่มีใครหรือรัฐบาลไหนสามารถที่จะขโมยหรือออกนโยบาย เช่น พิมพ์หรือ

สร้างเงนิเพิม่ขึน้มาซึง่จะท�าลายมลูค่าของเงนินัน้ได้ อย่างไรกต็าม นบัจนถงึ

วันนี้บิตคอยน์ก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างการยอมรับของสังคมธุรกิจ มีร้านค้า

ที่จะรับเงินบิตคอยน์น้อยมาก และแม้แต่คนหรือบริษัทที่ต้องการโอนเงิน

ระหว่างกันข้ามประเทศก็ไม่โอนผ่านบิตคอยน์ ดูเหมือนว่าคนที่สนใจและ

เข้าไปเกี่ยวข้องกับบิตคอยน์จริงๆ นั้นก็คือ “นักเก็งก�าไร” ที่เข้าไปเทรด

บิตคอยน์เท่านั้น

ปัญหาของบิตคอยน์ก็คือ ราคาหรือมูลค่าของบิตคอยน์นั้นผันผวน

มาก วันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนไปหลายๆ เปอร์เซ็นต์ ช่วงเวลาแค่ไม่กี่วันหรือ

ไม่ก่ีเดือน ราคาอาจจะขึ้นไปเป็นเท่าตัวหรือหลายเท่าตัว ถ้าจะเอามาเป็น
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เครื่องมือในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ คนที่ซื้อและขายก็จะมีความเสี่ยง

มาก เพราะวันที่ตกลงราคาซื้อขายกับวันที่จะต้องช�าระเงินห่างกัน มูลค่าที่

คดิจากเงนิตราของท้องถิน่ ซึง่เป็นฐานของต้นทนุการผลติสนิค้าจะเปลีย่นไป

มาก ท�าให้คนทีเ่ข้าไปท�าสญัญาซือ้ขายอาจจะขาดทนุหรอืก�าไรได้โดยไม่เกีย่ว

กบัเรื่องของธรุกจิ การทีร่าคาบติคอยน์ขึน้ลงรนุแรงนัน้ กเ็ป็นเพราะมนัไม่ได้ม ี

“พื้นฐาน” ของกิจการรองรับเหมือนอย่างหุ้น หรือมีประเทศที่เป็น “ผู้ออก

สกุลเงิน” มารองรับ ราคาของบิตคอยน์ขึ้นอยู่กับ ดีมานด์-ซัพพลาย หรือ

ความต้องการซื้อหรือขายของนักเก็งก�าไรโดยที่ไม่มีใครมาแทรกแซงได้

เฟซบุ๊กแก้ปัญหาเรื่องของราคาของลิบราและบอกว่ามันจะเป็นเงิน

ที่มีมูลค่า “มั่นคง” ไม่ผันผวน เพราะมันจะเป็นเงินที่มีทรัพย์สินหนุนหลัง

เป็น “ตะกร้า” ของสกุลเงินหลักๆ ของโลก เช่น ดอลลาร์ ยูโร ปอนด์ เยน 

และเงินหยวนของจีน ดังนั้น ราคาของเงินลิบราก็ควรจะผันผวนไปตามค่า

เฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของสกุลเงินเหล่านั้น ซึ่งท�าให้คนสามารถใช้ลิบราในการ

ก�าหนดและตกลงราคาสินค้าได้เหมือนกับเงินดอลลาร์หรือเงินยูโร โดยที่

ไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น ว่าที่จริงมันน่าจะน้อย

ลงด้วยซ�า้ เพราะมันเป็นค่าเฉลี่ย ไม่ใช่ค่าสูงหรือต�่าที่สุดของเงินสกุลเดียว

ประเดน็ที่ไม่มร้ีานค้าหรอืคนอยากใช้เงนิดจิทิลันัน้ เฟซบุก๊แก้โดยการ

ชวนบริษัทที่ท�าธุรกิจยุคดิจิทัล โดยเฉพาะที่ต้องจ่ายเงินข้ามประเทศ และ 

การค้าขายแบบอี-คอมเมิร์ซ เช่น อูเบอร์ วีซ่า และอีเบย์ รวมถึงตัวเฟซบุ๊ก

เองก็เข้ามาเป็นหุ้นส่วนท�าโครงการนี้ โดยจ�านวนของลูกค้าเป้าหมายนับ

ตั้งแต่วันแรกเองก็กว่า 2,000 พันล้านคนเข้าไปแล้ว จากผู้ ใช้เฟซบุ๊กทั่วโลก 

ซึง่นีก่เ็ป็นข้อได้เปรยีบท่ีท�าให้คนน่าจะอยากใช้เงนิลบิรา เพราะมร้ีานค้าหรอื

ธุรกิจที่จะรับมากมาย ในขณะเดียวกัน การท�าธุรกิจจ่ายโอนเงินก็จะง่ายมาก 

เพราะมันสามารถท�าได้โดยตรงผ่านเฟซบุ๊กและสื่อสังคมต่างๆ ของเฟซบุ๊ก 

ว่าที่จริงคนจ�านวนมากในปัจจุบันก็ค้าขายหรือท�าประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก 
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อยู่แล้ว และก็ท�าเรื่องจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบการโอนเงินอื่นอยู่ การที่

เฟซบุ๊กมาท�าเรื่องนี้เองก็เท่ากับอ�านวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย

ให้กับผู้ ใช้เฟซบุ๊กเพิ่มเติม ดังนั้น โอกาสที่คนจะหันมาใช้ลิบราจ�านวนมาก

จึงมีความเป็นไปได้สูง

อีกประเด็นหนึ่งที่คนใช้เงินดิจิทัล เช่น บิตคอยน์ อาจจะเป็นห่วงก็คือ
เฟซบุก๊อาจจะเข้ามาควบคมุและใช้ข้อมลูของคนใช้ลบิรามาหาประโยชน์เพื่อ
ตนเอง ในเรื่องนี้ท�าให้เฟซบุ๊กตั้งหน่วยงานมาดูแลเงินนี้แทน โดยการจัดตั้ง
สมาคมลบิราหรอืคาลบิรา (Calibra) ซึง่เป็นองค์กรที่ไม่ได้หวงัผลก�าไร หน่วย
งานนี้ประกอบไปด้วยองค์กรขนาดใหญ่ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้เงินลิบรา
ไม่น้อยกว่า 100 ราย และน่าจะมีบทบาทส�าคัญในการที่จะควบคุมและส่ง
เสริมให้คนมาใช้ลิบรากันให้มากที่สุด ซึ่งในที่สุดก็จะกลับมาสนับสนุนธุรกิจ
ของตนเองด้วย อย่างไรก็ตาม สมาคมน้ีก็ประกาศว่าตนเองเป็นกลางและ
ระบบของลิบราเป็น “ระบบเปิด” ที่จะให้ทุกคนสามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ขึ้นมาท�าธุรกรรมกับลิบราได้อย่างไม่มีข้อจ�ากัด ซึ่งในส่วนตัวผมเองนั้น ผม
เชื่อว่าธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ของโลกในปัจจุบันมี “เครดิต” หรือความน่า
เชื่อถือพอที่จะไม่ท�าอะไรผิดจรรยาบรรณ ว่าที่จริงผมเชื่อว่าเมื่อเทียบกับ
รัฐบาลแล้ว ผมกลับคิดว่าบริษัทเอกชนบางแห่งเดี๋ยวนี้บางทีได้รับความ 
น่าเชื่อถือมากกว่าด้วยซ�้า เพราะพวกเขาไม่มีอ�านาจทางการเมืองมาหนุน 
ส่ิงที่ท�าให้พวกเขาอยู่ได้ก็คือ การยอมรับจากสาธารณชนเท่านั้น เขาจึงไม่
กล้าท�าอะไรที่ผิดและฝืนความคาดหวังของประชาชน

ด้วยการออกแบบเงินลิบราที่แก้ปัญหาเงินดิจิทัลแบบเดิมประกอบ

กับการท่ีบริษัทยักษ์ใหญ่แบบเฟซบุ๊ก ที่มีทั้งเงินและลูกค้าจ�านวนมหาศาล

ที่มีความต้องการโอนเงินข้ามประเทศซึ่งมีต้นทุนการโอนที่สูงมากนั้น ท�าให้

โอกาสที่ลิบราจะประสบความส�าเร็จก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อย สิ่งที่ล�าบาก

ท่ีสดุนัน้ อาจจะไม่ใช่เรื่องทางธรุกจิ แต่เป็นรฐับาลต่างๆ ทีอ่าจจะต่อต้านการ 

“บุกรกุ” ของเฟซบุก๊ทีจ่ะเข้ามาให้บรกิารทางการเงนิในประเทศของตนโดยที่
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รัฐไม่สามารถจะ “ควบคุม” ได้ อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่า ประโยชน์ที่จะได้รับ

จากการใช้เงินลิบรานั้นน่าจะมีไม่น้อย อย่างน้อยก็ในบางส่วนของธุรกรรม

ทางการเงนิ เช่น การโอนเงนิข้ามประเทศส�าหรบัรายย่อยหรอืบคุคลธรรมดา 

ดังนั้น ผมคิดว่า อย่างน้อยลิบราน่าจะประสบความส�าเร็จในระดับหนึ่ง การ

ที่มันจะประสบความส�าเร็จแบบ “ถล่มทลาย” และมีคนใช้อย่างกว้างขวาง 

ทั่วโลกแบบเดียวกับการใช้เฟซบุ๊กนั้น เราคงต้องติดตามดูกันต่อไป

และถ้าเป็นอย่างนั้น โลกทางการเงินก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่ง

นั่นคือ เงินดิจิทัลที่ชื่อว่า “ลิบรา” จะกลายเป็นเงินหลักของโลกอีกสกุลหนึ่ง

ในฐานะที่เป็นนักลงทุน ผมเองคิดว่าการมีเงินหรือถือเงินสดใน

ระยะยาวแล้วมีความเสี่ยงไม่ได้น้อยไปกว่าหุ้น เหตุผลก็เพราะว่าเงินเฟ้อมี

โอกาสที่จะท�าลายค่าของเงินได้มากมาย ตัวอย่างที่เตือนผมตลอดเวลาก็คือ 

เวเนซเูอลา ซ่ึงถ้าคณุเคยเป็นคนรวยเป็นเศรษฐ ี“พนัล้าน” ของเวเนซเูอลา

และเกบ็เงนิทัง้หมดเป็นเงนิในธนาคารหรอืในพนัธบัตร ถงึวนัน้ีเงินน้ันอาจจะ

เหลือแค่ไม่ถึงล้านและกลายเป็นคนจนไปแล้วได้

ดังนั้น ส�าหรับผมแล้ว ผมอยากที่จะถือเงินสดไว้หลายๆ สกุลถ้าท�าได้ 

แต่ในทางปฏิบัติ การกระจายการถือครองแบบนั้นท�าได้ยาก ต้นทุนในการ

แลกเปล่ียนเงินตราในปัจจุบันก็แพงมาก ต้นทุนในการติดตามทั้งเรื่องของ

เวลาที่ใช้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพอร์ตก็สูง ดังนั้น ถ้าในอนาคตลิบรากลาย

เป็นเงินสกุลที่แพร่หลายและการแลกเปล่ียนก็มีต้นทุนที่ต�่ามาก ผมเองก็ 

อาจจะอยากฝากเงนิหรือลงทนุในเงนิสกลุนีท้ีเ่ป็นเสมอืนตวัแทนของเงนิสกลุ

หลักอื่นๆ ของโลกด้วยแทนที่จะถือเงินสกุลเดียว ไม่แน่นะครับ อีกไม่นาน 

เราก็อาจจะได้ ใช้เงินใหม่ที่เป็นเสมือน “เงินในฝัน” ในวันนี้

เขียน ณ วันที่ 30/2/2562
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$
      เลนหุนกระจุก vs ลงทุนกระจาย

ค�าถาม ส�าคัญข้อหนึ่งที่นักลงทุนทุกคนจะต้องตอบให้ได้ก่อนที่

 จะเริ่มต้นเข้ามาลงทุนอย่างจริงจังก็คือ เราจะลงทุนใน

ทรพัย์สนิประเภทไหนและอย่างละประมาณเท่าไร นีค่อืค�าถามส�าคญัข้อแรก

ที่จะบอกว่าเราจะมีความเสี่ยงแค่ไหน 

โดยหลักการแล้ว ถ้าเราลงทุนในทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวหรือน้อย

อย่าง เช่น ลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียว ความเสี่ยงก็จะสูงกว่าการลงทุน

ในหุ้นบวกกับพันธบัตร แต่ในขณะเดียวกัน โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนก็

อาจจะสูงกว่าด้วย ส�าหรับผมซึ่งเติบโตมาด้วยหุ้น และคิดว่าสามารถเลือก

หุ้นลงทุนที่ปลอดภัยพอสมควร ผมเลือกที่จะลงทุนในหุ้นแทบจะอย่างเดียว 

ทรพัย์สนิอื่นทีม่รีวมท้ังหมดน่าจะไม่เกนิ 5 เปอร์เซน็ต์ของความมัง่คัง่ทัง้หมด 

นี่ไม่นบัเงนิสดทีบ่างครัง้กม็มีาก บางครัง้เป็นสบิหรอืหลายสบิเปอร์เซน็ต์ แต่

ก็ถือเพื่อรอซื้อหุ้นเท่านั้น แต่ส�าหรับคนทั่วไปแล้ว การกระจายการถือทรัพย์

สินหลายๆ อย่าง ซึ่งมักจะรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วยนั้น จะช่วยลดความ

เสี่ยงได้ดี อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนการลงทุนโดยรวมก็จะไม่สูงมาก การ

ที่จะหวัง “รวยจากการลงทุน” อย่างรวดเร็วก็เป็นไปได้ยาก เขาควรจะหวัง

ว่าจะ “รวยจากการท�างาน” มากกว่า

ส�าหรับคนที่เลือกลงทุนในหุ้นอย่างมีนัยส�าคัญนั้น ค�าถามส�าคัญก็คือ 

เราจะเลือกลงทุนในหุ้นกี่ตัวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ยิ่งลงทุนในหุ้นน้อยตัว 

เช่น ถือหุ้นตัวเดียวหรือบางทีเรียกว่า “เล่นหุ้นทีละตัว” เราก็มีโอกาสที่จะ
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ได้ผลตอบแทนสูงขึ้น และอาจจะรวยไปเลยถ้าเราเลือกหุ้นถูกตัว นี่ก็คล้าย

กบัเจ้าของบริษทัที่เอาหุน้เข้าตลาดที่เหมือนกับถอืหุน้เพยีงตวัเดยีวในพอร์ต 

ถ้ากจิการหรอืหุ้นดมีาก เจ้าของกร็วยเป็น “เศรษฐหีุน้” แต่ถ้ากจิการไม่ดหีรอื

เลือกหุ้นผิดตัว ก็อาจจะขาดทุนหรือเจ๊งได้เหมือนกัน ดังนั้น ความเสี่ยงก็ 

จะสูง

ตรงกันข้าม ถ้าลงทุนแบบกระจายการถือหุ้นหลายๆ ตัวหรือซื้อหุ้นทั้ง

ตลาดผ่านการถอืกองทนุรวมองิดชัน ีโอกาสทีพ่อร์ตจะได้ผลตอบแทนสงูลิว่ก็

มักจะลดลง และลดลงเรื่อยๆ ตามจ�านวนหุ้นที่ถือ อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะ

ขาดทุนจากหุ้นมากๆ หรือเจ๊งเลยนั้นก็มักจะต�่ามาก เหตุผลก็เพราะเมื่อมีหุ้น

มากขึ้น ผลตอบแทนของแต่ละตัวก็มักจะเฉลี่ยหรือหักกลบลบกันไป โอกาส

ที่ทุกตัวจะดีพร้อมกันหรือแย่พร้อมกันก็มีน้อย ผลลัพธ์ก็คือ เราก็มักจะได้

ผลตอบแทนดีพอใช้ น่าจะประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปีในอดีต และ 6-7 

เปอร์เซ็นต์ต่อปีในอนาคต ถ้าหวังรวยจากการลงทุนในหุ้นก็น่าจะยาก วิธีที ่

จะรวยก็จะต้องหาเงินมาเติมมากขึ้นและลงทุนให้นานมากขึ้น จะหวังรวย

เร็วไม่ได้

นักลงทุนที่สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นอย่างโดดเด่นมีชื่อ

เสียงระดับโลกอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์ และอีกหลายๆ คนนั้น ต่างก็ใช้

กลยทุธ์ลงทนุในหุน้น้อยตวัหรอืเรยีกว่า “ลงทุนแบบกระจุกตัว” หรอื Focus 

Investment ทั้งนั้น ความหมายของมันก็คือ หุ้นใหญ่ที่สุดเพียงไม่กี่ตัวมี

มูลค่าถึงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ หรือ 70 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตทั้งหมด ในช่วง

ท่ีพอร์ตของบฟัเฟตต์ยงัไม่ใหญ่และมชีื่อเสยีงระดบัประเทศนัน้ ครัง้หนึง่เขา

เคยมหีุน้ตวัเดยีวคดิเป็น 50 เปอร์เซน็ต์ของพอร์ต และในช่วงเวลาก่อนหน้า

นั้นก็มักจะมีหุ้นไม่กี่ตัวเป็นหุ้นหลัก ๆ ที่รวมกันแล้วน่าจะเกิน 50 เปอร์เซ็นต์

ของพอร์ต และนัน่กม็ส่ีวนท�าให้ผลตอบแทนของเขาดีเยีย่ม ต่อมาเมื่อพอร์ต

โตมากขึน้จนมีมลูค่าตดิหนึง่ในสบิบรษิทัที่ใหญ่ทีส่ดุในสหรฐัฯ จ�านวนหุ้นกม็าก
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ขึน้เรื่อย ๆ  และผลตอบแทนกต็�า่ลงเรื่อย ๆ  ว่าทีจ่รงิผลตอบแทนของบัฟเฟตต์

ในช่วง 20 ปีหลังนี้น่าจะเหลือไม่เกินปีละ 10 เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ย และ

ไม่ต่างจากผลตอบแทนของดัชนีตลาดมากนัก อย่างไรก็ตาม อานิสงส์จาก 

ผลตอบแทนช่วงแรกทีด่เียีย่มท�าให้ผลตอบแทนเฉล่ียกว่า 50 ปีของบัฟเฟตต์

ยังคงสูงมากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ต่อปี กลายเป็นต�านานที่หาคนเทียบยาก

การลงทุนในหุ้นน้อยตัว เช่น “ตัวเดียว” หรือน้อยตัวก็มีค่ามากกว่า 

80 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนั้น ถ้าจะพูดในเชิงวิชาการก็อาจจะเรียกว่าเป็น

เรื่องของการเล่นหุ้นหรือการเก็งก�าไร ไม่ใช่เป็นการลงทุนในตลาดหุ้น ดัง

นั้น โอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูงลิ่วก็จะมี เช่นเดียวกับที่จะมีโอกาสขาดทุน

และเจ๊งได้มากกว่า 

นักเก็งก�าไรระดับโลกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาก เขาสามารถร�่ารวย 

เป็นมหาเศรษฐีระดบัประเทศของสหรฐัฯ ได้ จากเดมิเป็น “เดก็เคาะกระดาน” 

เขาก็คือ เจสซี ลิเวอร์มอร์ ผู้น่าจะเล่นหลักทรัพย์ตัวเดียวหรือน้อยตัวใน

แต่ละช่วงเวลา สิ่งที่เขาเล่นในตอนนั้นก็มักจะเป็นการซื้อขายคอมโมดิตี*้ ที่ 

สามารถใช้มาร์จินซื้อหลักทรัพย์ได้เป็นสิบเท่าของเงินท่ีมี โดยวิธีน้ีเขาจึง

สามารถเข้าไป “Corner” หรือซื้อโภคภัณฑ์บางอย่าง เช่น โลหะเงิน หรือ

ถั่วเหลือง หรืออาจจะเป็นหุ้นด้วย จนแทบจะ “หมดตลาด” ส่งผลให้ราคา

ขึ้นไปมาก ซึ่งท�าให้เขาขายทิ้งและรวยมหาศาลในบางช่วงบางตอนของชีวิต 

อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งเขาก็ขาดทุนจนล้มละลาย โชคไม่ดีที่การล้มละลาย

ครั้งสุดท้ายของเขา ท�าให้เขาตัดสินใจฆ่าตัวตาย

* คอมโมดิตี้ (Commodities) หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นสินค้าที่เหมือนกัน ไม่มีความแตก
ต่างกันในเชิงคุณภาพระหว่างสินค้า ไม่ส�าคัญว่าใครจะเป็นผู้ผลิตสินค้า เช่น น�า้มัน ข้าว 
ทองแดง ก๊าซธรรมชาติ น�้าตาล ยาง เป็นต้น
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ผมเองคดิว่า ถ้าจะรวยจากหุน้โดยที่ไม่ได้มเีงนิตัง้ต้นมาก และไม่ได้มี

เวลาในการลงทุนยาวพอ สิ่งที่ต้องท�าก็คือ การลงทุนแบบโฟกัส หรือลงทุน

อย่างกระจุกในหุ้นน้อยตัวเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติ แต่นี่ก ็

ต้องรบัความเสีย่งทีส่งูขึน้ และวธิทีีจ่ะลดความเส่ียงให้อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ก็

คอื การลงทนุแบบ Value Investment “พนัธุแ์ท้” แบบ วอร์เรน บฟัเฟตต์ 

หรือ เบน เกรแฮม โดยเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี Margin of Safety 

สูง ซึ่งความหมายก็คือ ซื้อหุ้นที่มีมูลค่าที่แท้จริงโดยวัดจากผลประกอบการ

ในระยะยาวเทียบกับราคาหุ้นท่ีจะต้องต�่ากว่ามากพอ ไม่ใช้มาร์จินหรือการ 

กู้เงินเกินกว่าเงินลงทุนของตนเอง

ประเด็นว่าเราควรถือหุ้นหลักๆ กี่ตัว และในจ�านวนเท่าไรนั้น คงไม่มี

สูตรตายตัว อาจจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน โดยส่วนตัวผมเอง

นั้น ในช่วงเวลากว่า 20 ปีของการลงทุนเต็มร้อยแบบ VI นั้น หุ้นใหญ่ที่สุด 

5 ตวัของผมจะคดิเป็นประมาณ 70 เปอร์เซน็ต์ของพอร์ตทัง้หมดเกอืบตลอด

เวลา อย่างไรก็ตาม มช่ีวงเวลาน้อยมากส�าหรบัหุน้ใหญ่ทีส่ดุจะมขีนาดถงึ 50 

เปอร์เซน็ต์ของพอร์ตโดยรวม ผมเองคดิว่าผมลงทนุแบบค่อนข้างกระจกุแบบ

นี้มานานมากโดยไม่ได้วางแผนมาก่อน มันเกิดขึ้นหลังจากผมลงทุนไปแล้ว 

และมันก็น่าจะดี โดยเฉพาะในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็ดู

เหมอืนว่าจะไม่สงู เพราะผลตอบแทนของพอร์ตโดยรวมนัน้ตดิลบเพยีง 3 ปี 

ใน 22 ปี และก็ขาดทุนไม่มาก 

อย่างไรก็ตาม นีอ่าจจะเป็นเรื่อง “บงัเอญิ” เฉพาะอย่างยิง่ในช่วงกว่า 

20 ปีที่ผ่านมานั้น มันอาจจะเป็น “ยุคทองของหุ้น VI” ซึ่งท�าให้หุ้น VI ที่ผม

ลงนั้นให้ผลตอบแทนดีผิดปกติ และไม่ค่อยตกลงมาแรงเลย สถานการณ์

แบบน้ีอาจจะก�าลังเปลี่ยนไป หุ้นหลัก 5 ตัวอาจจะเสี่ยงเกินไป อาจต้อง

เป็น 10 ตัวหรือ 12 ตัว ซึ่งมีการศึกษาพบว่าสามารถกระจายความเสี่ยง

ได้ดีมากเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับ ส่วนเรื่องหุ้นตัวใหญ่สุดเองนั้น 
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50 เปอร์เซ็นต์ก็คงเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปแน่นอน ผมเองคิดว่าหุ้นตัวเดียว

ไม่ควรเกิน 30 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต อย่างไรก็ตาม นี่คงขึ้นอยู่กับตัวหุ้นเอง

ด้วยว่าเป็นหุ้นที่ปลอดภัยแค่ไหน

การลงทุนแบบกระจายหุ้นไปมากๆ รวมถึงการซื้อกองทุนอิงดัชนีน้ัน 

ผมคิดว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหรือในหุ้น

ที่เราไม่รู้จักมากนักเช่นในต่างประเทศ ผมเองช่วงเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้น

เวียดนามนั้น ทางเลือกที่จะถือกองทุนรวมยังไม่ค่อยมี และผมเองก็ไม่ค่อย

ตระหนักนัก การลงทุนของผมจึงเป็นการกระจายหุ้นมากเกินไปและในหุ้น

ขนาดเล็กท่ีผมพบภายหลังว่าไม่ค่อยมีอนาคต นั่นท�าให้ผลการลงทุนไม่น่า

ประทบัใจ ในตอนนีถ้้าผมเลอืกได้ ผมคงไม่ท�าอย่างนัน้ ผมคงเลอืกทีจ่ะโฟกสั

ซื้อหุ้นน้อยตัวแบบที่ท�าในตลาดหุ้นไทย หรือไม่ก็ลงทุนในกองทุนรวมที่เริ่มมี

มากข้ึนเร่ือยๆ ผมยังคงไปลงทุนในเวียดนามแน่นอน มันไม่ใช่แค่เร่ืองของ

ผลตอบแทน แต่รวมถึงการกระจายการลงทุนจากตลาดหุ้นไทยอันจะช่วย

ลดความเสี่ยงของพอร์ตด้วย

เขียน ณ วันที่ 7/7/2562
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$กําเนิด Big Data
อวสานของการทําโพลล

การ เกิดขึ้นของ “Big Data” หรือ “การประมวลผลของข้อมูลขนาด

 ใหญ่” หรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจ�านวนมากเพื่อที่จะหาข้อมูล

ข่าวสารที่อาจจะถูกซ่อนไว้ หรือหาความสัมพันธ์ที่เราไม่รู้ หรือหาแนวโน้ม

ทางการตลาดหรอืความชอบของลกูค้าทีจ่ะท�าให้หน่วยงานหรอืองค์กรธรุกจิ

สามารถตัดสินใจในการด�าเนินงานที่ถูกต้องนั้น นับวันจะได้รับการยอมรับ

และด�าเนินการอย่างเอาจริงเอาจังมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าที่จริงบริษัทขนาดใหญ่ 

เช่น ธนาคารหรือบริษัทผู้ ให้บริการค้าขายทางอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ต่าง

ก็ก�าลังสร้างหน่วยงานนี้ขึ้นเพื่อที่จะศึกษาและวิเคราะห์ลูกค้าของตนเพื่อที่

จะหาโอกาสขายสินค้าของตนเองมากขึ้นและป้องกันไม่ให้ลูกค้าของตนหนี

ไปใช้บริการจากบริษัทอื่นๆ มาได้ระยะหนึ่งแล้วไม่ต้องพูดถึงบริษัท “ดิจิทัล” 

ระดบัโลกทัง้หลายทีต่อนนีรู้อ้ะไรต่างๆ เกีย่วกบัลกูค้า “แต่ละคน” เป็นอย่างดี 

บางทย่ิีงกว่าคนใกล้ชดิด้วยซ�า้ และบรษิทัเหล่านัน้กพ็ยายามเสนอขายสนิค้า

ทีจ่ะตอบสนองต่อคนเหล่านัน้ “แต่ละคน” ผ่านระบบดจิทิลัหรอือนิเทอร์เนต็

ที่พวกเราต่างก็ดูกันทั้งวันเพื่อหาข้อมูลสารพัดที่เราต้องการ

ในช่วงแรกนั้น Big Data ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทใหญ่ที่

มีข้อมูลลูกค้าจ�านวนมากท่ีจะสามารถน�ามาวิเคราะห์และประมวลหาข้อมูล

ท่ีจะน�ามาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจหรือส�าหรับหน่วยงานของตนเองได้ แต่ใน

เวลาต่อมากเ็ริม่มคีนค้นพบว่าข้อมลูขนาดใหญ่นัน้ไม่ได้มอียูแ่ต่ในองค์กรหรอื

บริษทัเท่านัน้ มนัยงัมข้ีอมลูอกีมากมายทีก่ระจายอยู่ในระบบอนิเทอร์เนต็และ
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สื่อสังคมที่ผู้คนใช้ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสาร มันอยู่ในเว็บเพจสาธารณะ

มากมายจนนับไม่ถ้วน ข้อมูลเหล่านี้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เราออนไลน์และเขียน

ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นและมันถูกบันทึกไว้ไม่หายไปไหน ดังนั้น ข้อมูล 

เหล่าน้ีจงึเป็นข้อมลูทีม่ขีนาดใหญ่มากและใหญ่ขึน้เรื่อยๆ ว่าทีจ่รงิมนัใหญ่ยิง่

กว่าของบรษิทัที่ใหญ่ทีส่ดุในโลกด้วยซ�า้ เพยีงแต่ว่ามนัอาจจะกระจดักระจาย

และไม่เป็นหมวดหมูเ่ท่ากบัลกูค้าของบรษิทัหรอืองค์กร อย่างไรกต็าม ข้อมลู

เหล่านัน้กม็ข้ีอดีมากอย่างหนึง่กค็อื มนัเป็นข้อมลูที ่“ไม่ค่อยล�าเอยีง” เนื่องจาก

ผู้ที่เขียนหรือส่งข้อมูลเข้าไปนั้นมักจะไม่มีใครรู้ว่าเป็นใคร ดังนั้น พวกเขา

สามารถเปิดใจได้เตม็ที ่มนัมกัเป็นความคดิหรอืความรูส้กึที ่“ออกมาจากใจ” 

และไม่ต้องกลัวว่าใครจะ “มองไม่ดี” 

ข้อมูล Big Data ที่เกิดขึ้นและเป็น “ข้อมูลสาธารณะ” นี้ เริ่มที่จะ

กลายเป็นแหล่งท่ีใครๆ กส็ามารถน�ามาใช้วเิคราะห์เพื่อประโยชน์ของตนเองได้

โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย สิง่ทีต้่องการกคื็อความสามารถในการมองประเดน็

และวิเคราะห์ข้อมลูทีแ่หลมคมเนื่องจากข้อมลูทีม่าจากสาธารณะนัน้ไม่เหมอืน

ข้อมลูทีม่าจากลกูค้าของบรษิทัทีเ่รามกัจะรู้ได้อย่างชดัเจนว่าคนที่ให้ข้อมลูนัน้

คดิและท�าอย่างไรตรงไปตรงมา ตวัอย่างเช่น ลกูค้าในระบบของธนาคารซือ้

ประกันแบบไหนและเขาใช้จ่ายซื้อสินค้าต่างๆ ผ่านบัตรเครดิตของธนาคาร

เท่าไรและที่ไหน คนวิเคราะห์แค่หาความสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อที่จะเสนอขาย 

สนิค้าอื่นๆ อย่างไร แต่ในกรณข้ีอมลูสาธารณะ เราจะต้องคดิหนกักว่านัน้มาก

ในอดีต เวลาที่เราจะวิเคราะห์หาว่าความคิดหรือความชอบของคน

ทั่วไปเป็นอย่างไรนั้น วิธีหลักๆ ก็คือ การท�าโพลล์หรือท�า “แบบสอบถาม” 

กลุ่มคนที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งการที่จะไปถามคนที่เป็นเป้าหมายทั้งหมดนั้นก็

เป็นไปไม่ได้เพราะจะมีต้นทุนที่สูงมากจนรับไม่ได้ โชคดีที่ว่าโดยหลักทาง

สถิตินั้น ถ้าเรา “สุ่ม” คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี คนกลุ่มนี้ก็จะเป็น 

“ตัวแทน” ของคนทั้งกลุ่มได้ ความผิดพลาดอาจจะมีบ้างแต่ก็อยู่ในระดับที่
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ไม่มาก เช่น อาจจะผิดพลาดแค่ 5 เปอร์เซ็นต์บวกลบ ทั้งๆ ที่สุ่มคนมาแค่ไม่

ถึง 0.1 เปอร์เซ็นต์ของคนทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การสุ่มคนว่าจะเลือกพรรค

ไหนหรอืเลอืกซือ้สนิค้าอะไร เป็นต้น และน่ีกคื็อศาสตร์ของการท�าโพลล์และ

การวิจัยทางการตลาดที่โลกท�ากันมานานและได้ผลลัพธ์ท่ีดีมาตลอดจนถึง

เมื่อเร็วๆ นี้ที่โลกของการท�าโพลล์หรือท�าแบบสอบถามโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง

เพียงน้อยนิดก�าลังถูกดิสรัปต์หรือถูกท�าลายด้วยโลกดิจิทัลเช่นเดียวกับ 

หลายๆ เรื่องหรือหลายๆ ธุรกิจในโลกนี้

การท�าโพลล์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ สองสามครั้งหลังนั้น

น่าจะเป็นจุดเริ่มที่ท�าให้เห็นว่า Big Data ก�าลังมาดิสรัปต์หรือท�าลาย Small 

Data อย่างการท�าโพลล์แล้ว เพราะเริ่มมีคนไปวิเคราะห์ว่าผู้สมัครคนไหน

จะแพ้หรือชนะทั้งประเทศและในแต่ละเขตแต่ละรัฐโดยไม่ต้องไปสอบถาม

คนให้เสียเวลาและเงินทองจ�านวนมาก วิธีที่พวกเขาใช้ก็คือการไปวิเคราะห์

ข้อมูลจากกูเกิลว่ามีคนไปค้นหาข่าวสารเก่ียวกับผู้สมัครคนไหนมากน้อยแค่

ไหน และบางทีก็ไปตรวจสอบดูว่าพวกเขาเข้าไปคุยหรือคอมเมนต์อะไรกัน 

สิ่งที่พวกเขาต้องท�าก็คือต้องคิดว่าคนที่เข้าไปค้นหาน้ันน่าจะลงคะแนนให้

ใคร เช่น ถ้าค้นหาชื่อโดนัลด์ ทรัมป์ พวกเขาก็น่าจะลงคะแนนให้ทรัมป์ ถ้า

หาฮิลลารี คลินตัน ก็น่าจะลงให้คลินตัน ถ้าใส่ทั้งสองชื่อก็อาจจะต้องดูว่า

เอาชื่อไหนขึ้นก่อน เพราะการขึ้นชื่อก่อนก็อาจจะแสดงว่าเขาชอบคนนั้น

มากกว่า นอกจากนัน้ พวกเขายงัน่าจะต้องวเิคราะห์ดปูระเดน็ทีค่นพดูคยุกนั

ด้วยเพื่อที่จะรู้ว่าไอเดียแบบไหนที่คนเข้าไปดูมาก และนั่นเป็นความคิดของ

ผู้สมัครคนไหน ทั้งหมดนั้นท�าให้พวกเขาท�านายแข่งกับบริษัทท�าโพลล์ระดับ 

“พระกาฬ” และสามารถท�านายได้ถูกต้องกว่า โดยเฉพาะกรณีของทรัมป์ที่ 

“หักปากกาเซียน” แต่ไม่ได้หักปากกาคนบางคนที่มีแค่ “สมองกับสองมือ” 

และวิเคราะห์ด้วย Big Data
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ในช่วงก่อนเลือกตั้งของไทยเมื่อเร็วๆ นี้ ผมเองได้เข้าไปลองดูเล่นๆ

ในกเูกลิว่าพรรคไหนหรอืหวัหน้าพรรคไหนมคีนค้นหาข้อมลูเท่าไร กป็รากฏสิง่

ที่ท�าให้ผม “ประหลาดใจ” ที่พบว่ามันไม่ตรงกับข้อมูลโพลล์ของส�านักต่างๆ 

ในประเทศไทยทีอ้่างว่า “ทายแม่น” แต่หลงัจากการเลอืกตัง้ทีป่รากฏว่าสิง่ที่

ผมคาดจากกเูกลินัน้ถูกต้องกว่าโพลล์โดยทีผ่มแทบไม่ต้องออกแรงอะไรเลย 

ผมกค็ดิว่าประเทศไทยเองกค็งเหมอืนกบัสหรฐัฯ แล้วทีก่เูกลิก�าลงักลายเป็น

แหล่ง Big Data ที่ยิ่งใหญ่และทรงพลัง อนาคตเราจะต้องพึ่งพิงสิ่งนี้มาก

ขึน้เรื่อยๆ คนทีท่�าโพลล์หรอืท�าวจิยัการตลาดหรอืท�าแบบสอบถามเพื่อค้นหา

ความจริงต่างๆ น้ันจะต้องปรับเปล่ียนตนเองมาศึกษาเรื่องนี้มากขึ้น หมด

เวลาของ Small Data แล้ว

เวลาท�าเรื่องการตลาดเพื่อทีจ่ะออกผลติภณัฑ์ใหม่หรือออกประชาสมัพันธ์

และการโฆษณาใหม่นั้น ในอดีตเราอาจจะต้องหาคนมาทดสอบหรือเชิญคน

กลุ่มเล็กๆ มาถามแบบ Focus Group ว่าชอบอะไรแบบไหน ในอนาคตผม

ก็คิดว่าจะหมดยุคหรืออวสานเพราะมันไม่แม่นเท่ากับการส่งของจริงออกไป

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและให้คนทั้งหมดดูว่าชอบแบบไหน เราไม่ต้องถาม

หรือให้เขากรอกอะไรเลย เราอาจจะแค่วิเคราะห์ว่ามีคนเข้ามาดูแค่ไหนถ้า

เราน�าเสนอแบบทีห่นึง่และแค่ไหนในแบบทีส่อง เรากน่็าจะรูแ้ล้วว่าเขาชอบ

แบบไหน ในเรื่องนี้ถ้าเราสังเกตให้ดี เว็บแบบกูเกิลเองก็ก�าลังใช้อยู่ เพราะ

หน้าจอของกูเกิลดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ  เพื่อทดสอบคนดู วิธีการท�า

แบบนี้ในภาษาของ Big Data เรียกว่า A/B Test ผมคิดว่าในไม่ช้า บริษัท

ไทยท่ีก้าวหน้าในเรื่องเหล่าน้ีก็จะต้องเริ่มท�า มันได้ผลและประหยัดกว่าวิธี

แบบเดิมๆ มาก

สุดท้ายที่นักลงทุนโดยเฉพาะแนวที่เน้นการเก็งก�าไรอยากจะรู้ก็คือ 

Big Data จะสามารน�ามาใช้เล่นท�าก�าไรในตลาดหุ้นได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น 
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เข้าไปดแูละวเิคราะห์ในเวบ็เกีย่วกบัการลงทนุในหุน้ทีน่กัเล่นหุน้นยิมกนัมาก 

ดวู่าหุน้ตวัไหนได้รบัการกล่าวขวญัหรอืคอมเมนต์กนัมากหรอืน้อยแค่ไหน จาก

นัน้กจ็ะต้องคดิว่าพวกเขามหีุน้ไหมและก�าลงัคิดหรอืกังวลอะไรกันอยู ่และถ้า

เป็นแบบนั้นจะเข้ามาซื้อหรือขาย ผมเองไม่ได้มีความสามารถหรือรู้จิตวิทยา

นักลงทุนรายย่อยอะไรนักและก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถใช้ Big Data ให้เป็น

ประโยชน์อย่างไร แต่ในตลาดที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ ดูเหมือนว่าจะมีคน

พยายามท�าแต่ก็ไม่คิดว่าจะประสบความส�าเร็จ เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ ตลาด

สหรัฐฯ นั้น ทุกอย่างไม่เอื้ออ�านวยให้กับนักลงทุนรายย่อยที่เก็งก�าไรรวมถึง

เรื่องของภาษี ในตลาดหุ้นไทย บางทีมันอาจจะท�าได้ก็ได้ การทดลองก็ท�าได้

ไม่ยาก แทบจะไม่ต้องใช้ต้นทุน

เขียน ณ วันที่ 27/4/2562
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$
ความเปนไป (ไม) ได

นัก ลงทุนที่ดีนั้น นอกจากวิชาความรู้ ในด้านต่างๆ แล้ว วิชาความรู้ที่

 ส�าคัญมากอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสถิติและความเป็นไปได้หรือ 

Probability และความผันแปรหรือ Variation หรือความคลาดเคลื่อนจาก

ส่ิงทีค่าดการณ์ หลกัทฤษฎเีกีย่วกบัการเงนิและการลงทนุนัน้ ต่างกอ็าศยัวชิา

ความรู้นี้เป็นอันมาก เหตุผลก็เพราะเรื่องของการลงทุนน้ันมักจะเกี่ยวข้อง

กับการพยากรณ์อนาคตซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงและโอกาสที่เหตุการณ์ใน

อนาคตจะออกมาแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้มีสูงมาก การใช้หลักการทาง

สถิติโดยเฉพาะความน่าจะเป็นจะช่วยให้เรารู้ว่าโดยเฉลี่ยถ้าเราท�ามันมาก

พอหรือตรวจสอบย้อนหลังมากพอ ค่าของมันควรจะเป็นเท่าไรและโอกาสที่

เหตุการณ์แต่ละครั้งจะแตกต่างกับสิ่งที่คาดการณ์นั้นจะมีมากหรือน้อยแค่

ไหน

ในฐานะของนกัลงทนุ เราคงไม่มานัง่ค�านวณโอกาสความเป็นไปได้ของ

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นตัวเลข เพราะแม้แต่นักสถิติเองก็มักจะ

ท�าไม่ได้แม่นย�า แต่เราต้องเข้าใจแนวคิดของมันเพื่อที่จะได้ไม่ “ถูกหลอก” 

ด้วยตวัเลขทีน่กัวเิคราะห์ท�ามาให้เราเชื่อและตดัสนิใจลงทนุตามตวัเลขทีอ่าจ

จะ “สวยหรู” แต่ไม่ได้บอกว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นอาจจะน้อยมากและโอกาส

ที่จะผิดพลาดอาจจะสูงมาก ซึ่งนั่นอาจจะท�าให้เราขาดทุนมหาศาล ตัวอย่าง

เช่น เขาคาดว่าก�าไรของบริษัทปีหน้าจะโตขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเงิน 

600 ล้านบาท จากก�าไรปีทีแ่ล้วที ่400 ล้านบาท โดยไมไ่ด้บอกว่ามนัมโีอกาส

ที่บริษัทอาจจะไม่ได้ก�าไรเพิ่มเลยหรืออาจจะขาดทุนก็ได้
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นอกจากการคาดการณ์ตัวเลขการเติบโตถึง 50 เปอร์เซ็นต์ แล้ว 

นักวิเคราะห์ยังได้ ให้ Target Price หรือราคาเป้าหมายของหุ้นโดยอิงกับ

การเติบโตซึ่งมีเซียนหุ้นหลายคนรวมถึง ปีเตอร์ ลินช์ พูดว่าเราสามารถใช้

ค่า PEG ซึ่งก็คือค่า P/E หารด้วย Growth เท่ากับ 1 เท่าได้ ดังนั้นค่า P/E 

ที่เหมาะสมของหุ้นก็คือเท่ากับ Growth ที่ 50 เท่า แต่ว่าก่อนประกาศหรือ

ออกบทวิเคราะห์ หุ้นตัวนั้นมีค่า P/E แค่ 25 เท่า ดังนั้น ราคาหุ้นเป้าหมาย

ก็ปรับขึ้นไปเป็น 1 เท่าตัว เช่น จาก 50 บาทก็กลายเป็น 100 บาท นักลงทุน

ท่ีเชื่อตัวเลขราคาเป้าหมายของนกัวเิคราะห์กแ็ห่กนัเข้าไปซือ้ส่งผลให้หุน้ขึน้

ไปแรงมากจากราคา 50 บาทกลายเป็น 100 บาท และด้วยอิทธิพลของแรง

เก็งก�าไรราคาก็วิ่งต่อไปอีกกลายเป็น 120 บาท ซึ่งท�าให้นักวิเคราะห์ “ตื่น

เต้นมาก” เขาเห็นว่าราคาน่าจะวิ่งต่อไปได้อีกมองจากปริมาณการซ้ือขาย

หุ้นท่ีเพิ่มข้ึนมหาศาลและคนกล่าวขวัญกันอย่างกว้างขวางว่าบริษัทจะยิ่ง

ใหญ่ “ระดับโลก” 

การปรับ Target Price รอบสองก็ตามมา ตัวเลขก�าไรถูกเลื่อนไปใช้

ตัวเลขของปีหน้าจากก�าไรต่อหุ้น 2 บาทโต 50 เปอร์เซ็นต์ กลายเป็น 3 บาท 

และเมื่อคูณด้วยตัวเลข P/E ที่ 50 เท่า ราคาเป้าหมายก็เลยกลายเป็น 150 

บาท ค�าแนะน�าก็คือ “ซื้อ” เพราะราคาปัจจุบันเท่ากับ 120 บาท มีโอกาสท�า

ก�าไรได้ประมาณ 30 บาทต่อหุ้นหรือประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ นักลงทุนจึง 

ซื้อหุ้นต่อทั้งๆ ที่ราคาเกินเป้าหมายแรกที่ 100 บาทไปแล้ว และถ้าเราเชื่อ

ตัวเลขเหล่านั้น เราก็อาจจะเข้าไปซื้อ เพราะดูเหมือนว่าหุ้นก�าลังวิ่งขึ้นไป

เรื่อยๆ แต่ทั้งหมดที่เขาพูดมานั้น เขาไม่ได้พูดว่าโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่

ไหน เขาพูดราวกับว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนหรือไม่ก็สูงมาก และที่ยิ่งส�าคัญ

ก็คือ เขาไม่พูดถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่ตัวเลขจะต�่ากว่านั้นมาก เช่น ก�าไร

อาจจะไม่โตเลยหรือลดลงได้ทั้งๆ ที่ถ้ามองย้อนหลังไปในอดีตหลายปี ก�าไร

ของบริษัทก็ไม่ได้โตหรือโตน้อยแค่ปีละไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ 
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เมื่อเวลาผ่านไป ผลการด�าเนินงานของบริษัทไม่ได้ออกมาตามที่คาด 

มันต�่ากว่าที่คาดมาก แต่มันใกล้เคียงกับผลการด�าเนินงานในอดีตมากกว่า 

นั่นก็คือ มันโตช้าแค่ 5-10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี นักลงทุนเริ่มตกใจและขายหุ้น 

ราคาหุ้นร่วงมาแรงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จากจุดสูงสุดและค่า P/E ก็

ยังสูงเกิน 25 เท่าที่เป็นค่า P/E ของหุ้นก่อนที่จะมีการคาดการณ์ก�าไรของ

บริษัทว่าจะเพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์ ใน “ปีหน้า” นักลงทุนที่เข้าไปซื้อหุ้นใน

ราคาทีส่งูลิว่ขาดทนุหนกัเพราะไม่ได้ค�านงึถึง Probability หรอืโอกาสทีก่�าไร

จะเพิ่ม 50 เปอร์เซ็นต์ ว่ามันมีมากน้อยแค่ไหน บางทีอาจจะน้อยมากแค่ 10 

เปอร์เซ็นต์ ก็เป็นได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ “ไม่น่าจะเกิดขึ้น” และผลก็คือ มัน

ก็ไม่เกดิขึน้จรงิๆ นอกจากไม่เกดิขึน้แล้ว สิง่ทีเ่กดิขึน้ยงัแตกต่างหรอืผนัแปร

ไปจากค่าที่คาดหวังมาก คือจากการเติบโต 50 เปอร์เซ็นต์ กลายเป็นแค่ 10 

เปอร์เซน็ต์ ซึง่ในแวดวงของนกัลงทนุไทยแล้ว เราไม่ถอืว่ามนัเป็นหุน้เตบิโต 

ดังนั้น คนที่เล่นหุ้น Growth ก็ขายหุ้นแบบถล่มทลาย

ธรรมชาตขิองตวัเลขผลประกอบการของแต่ละอตุสาหกรรมและแต่ละ

บริษทันัน้ เราต้องเข้าใจว่ามนัสามารถคาดการณ์ด้วยความแม่นย�าและมคีวาม

ผนัผวนต่างกนั จ�านวนและขนาดของลกูค้ารวมถงึความผนัผวนของราคาสนิค้า

มีส่วนอยู่มาก ถ้าลูกค้าเป็นรายย่อยและมีจ�านวนมากเป็นล้านๆ คน การคาด

การณ์โดยทัว่ไปกจ็ะมคีวามแม่นย�าและโอกาสทีผ่ลประกอบการจะแตกต่างจาก

ตัวเลขคาดการณ์มากก็จะน้อย ในกรณีแบบนี้ ความเสี่ยงของการลงทุนก็จะ

ต�่ากว่า เรามักจะไม่ค่อยเจอวิกฤติด้านของการลงทุนรุนแรงในหุ้นประเภทนี้ 

เช่นเดียวกัน โอกาสที่หุ้นจะกระโดดขึ้นไปรุนแรงในเวลาอันสั้นก็จะน้อยกว่า

มากเพราะการคาดการณ์อนาคตของผลประกอบการของหุน้ปีต่อปีกม็กัจะไม่

ก้าวกระโดดที่จะส่งผลให้หุ้นมีราคาปรับตัวขึ้นไปเร็วมากได้ อย่างไรก็ตาม นี่

ไม่ได้แปลว่าการลงทุนในหุ้นแบบนี้ไม่น่าสนใจ เพราะจริงอยู่ว่าการลงทุนใน
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หุ้นแบบนี้อาจจะไม่ท�าให้รู้สึกว่ารวยเร็ว แต่ในระยะยาวแล้ว มันอาจจะให้ 

ผลตอบแทนทีด่กีว่าการเล่นหุน้ทีห่วอืหวาแต่คาดการณ์ได้ยากและมโีอกาสสงู

ทีม่นัอาจจะตกต�า่ลงอย่างแรงในบางช่วง และการตกต�า่ลงแรงนัน้มนัท�าลาย

ความมั่งคั่งได้รุนแรงมากกว่าการขึ้นที่รุนแรงในระดับเดียวกัน

ตัวเลขภาพใหญ่เช่น ตัวเลขเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

และการปรับตัวของดัชนีหุ้นเองนั้นก็มีความแตกต่างกันมากในแง่ของความ

สามารถในการคาดการณ์และความผันผวนของตัวเลข โดยที่ตัวเลข GDP 

นัน้เนื่องจากผกูติดอยูก่บัประชาชนท้ังประเทศและกจิกรรมทีเ่ขาท�า การคาด

การณ์ปีต่อปีจงึค่อนข้างแม่นย�าพอสมควรและความผนัผวนกค่็อนข้างต�่า เช่น 

ถ้าเราคาดว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะโต 4 เปอร์เซ็นต์ และความผันผวนก็คือ

ไม่ต�่ากว่า 3.5 เปอร์เซ็นต์ในด้านที่แย่ และไม่เกิน 4.5 เปอร์เซ็นต์ในด้าน 

ที่ดี โอกาสที่เราจะท�านายพลาดก็น้อย ดังนั้น เราจึงไม่ต้องกังวลมากนักว่า

บรษิทัทีเ่ราลงทนุจะ “เจ๊ง” เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิไม่เอือ้อ�านวย อย่างมาก

เราก็ไม่ค่อยดีหรือดีเท่านั้น 

แต่ตวัเลขดัชนหีุน้นัน้การคาดการณ์น่าจะยากถงึยากมากและความผดิ

พลาดจากทีท่�านายกอ็าจจะมหาศาล หุน้อาจจะเป็นวกิฤตไิด้เสมอเนื่องจากมนั

องิกบัปัจจยัทัว่โลกซึง่แน่นอนรวมถงึปัจจยัในประเทศที่ไม่สามารถคาดการณ์

ได้ถูกต้องหรือแม้แต่ใกล้เคียง เช่นเดียวกัน หุ้นก็อาจจะดี ดัชนีหุ้นวิ่งขึ้น 

“หักปากกาเซียน” ได้เสมอแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะบอกว่าปีนี้เล่นหุ้นยากมาก 

ดังนั้น เราไม่ควรจะหวังอะไรกับดัชนีหุ้นถ้าเราลงทุนระยะยาว เราอาจจะ

ต้องระวังมากขึ้นบ้างในกรณีที่มีสถานการณ์บางอย่างที่ประวัติศาสตร์บอก

ว่า “น่ากลวั” เช่น ในยามทีหุ่น้ปรบัตวัเป็นกระทงิและดชันมีรีาคาแพงมากซึง่ 

ในที่สุดก็มักจะต้องปรับตัวลงแรงจนบางครั้งเป็นวิกฤติ เป็นต้น
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ทั้งหมดนั้นก็คือตัวอย่างของตัวเลขที่เราอาจจะต้องคาดการณ์เพื่อ 

ที่จะวิเคราะห์หุ้น หน้าที่ของเราก็คือการวิเคราะห์ตัวเลขแต่ละตัวว่ามันน่า 

จะเป็นอย่างไรในปีหน้าและในอนาคต เราจะต้องรู้ปัจจัยส�าคัญต่างๆ ในการ

ที่จะก�าหนดตัวเลขเหล่านั้นและความผันผวนของมัน ในกรณีจ�านวนมากนั้น

ผมพบว่ามนัไม่สามารถก�าหนดได้แม่นย�าและความผนัผวนสงูมาก ซึง่ในกรณี

แบบนัน้บ่อยครัง้ผมจะไม่ลงทนุเลย ผมชอบลงทนุเฉพาะในหุน้ทีผ่มคาดการณ์

ตัวเลขได้ค่อนข้างดีและความผันผวนหรือโอกาสแตกต่างจากที่คาดการณ์

มีน้อย เพราะด้วยการลงทุนในหุ้นแบบนี้ โอกาสผิดพลาดหรือเรา “แพ้” มี

ต�่า ผมชอบลงทุนในสิ่งที่มีโอกาสขาดทุนน้อยแม้ว่าบางทีก�าไรก็อาจจะไม่

สูง เพราะผมเชื่อในกฎส�าคัญของการลงทุนในระยะยาวที่ว่า “อย่าขาดทุน”

เขียน ณ วันที่ 17/1/2562
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$จากแมชมอยถึงแมมณี
แชรลูกโซ 4.0

การ ต้มตุนทางการเงินจากประชาชนทั่วไปแบบ “แชร์ลูกโซ่” หรือใน

 ทางสากลเรยีกว่า “Ponzi Scheme” นัน้น่าจะถอืเป็นเหตกุารณ์ท่ี

เกิดขึน้บ่อย และท�าความเสยีหายให้กบั “เหย่ือ” มากท่ีสุดในสังคมไทย เหตุผล

อาจจะเป็นเพราะว่าแชร์ลูกโซ่นั้นมักถูกออกแบบและโฆษณาประชาสัมพันธ์

ให้เป็นเรื่องของ “การลงทุน” ที่ให้ผลตอบแทนดีมาก และมีความเสี่ยงต�่า

ซึ่งจะดึงดูดให้คนทั่วไปสนใจเข้ามาลงทุน โดยที่ธุรกิจหรือการลงทุนที่จะท�า

นั้นจะเป็นเรื่องที่ก�าลังโด่งดังอยู่ในกระแส เช่น ในช่วงปี 2520 และต่อมา

อีกหลายปีน้ัน ก็เป็นเรื่องของวิกฤติน�้ามันที่ท�าให้ราคาน�้ามันปรับตัวข้ึนสูง

มาก การลงทุนในธุรกิจน�้ามันน่าจะให้ผลตอบแทนท่ีงดงาม และนั่นก็เป็น

จุดเริ่มต้นของ “แชร์แม่ชม้อย” ที่ถือว่าเป็นแชร์ลูกโซ่รายแรกของเมืองไทย 

ค�าว่าผลตอบแทนที่ดีมากนั้น ในความคิดของคนทั่วไปท่ีไม่ได้มีเงิน

มากมายนักในประเทศไทย ผมคิดว่าคงจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 5-10 

เปอร์เซ็นต์ และเป็นอัตรานี้มายาวนานแม้ว่าดอกเบี้ยที่เป็นทางการในท้อง

ตลาดจะเปลี่ยนไปมาก นี่เป็นตัวเลขที่ผมประเมินจากประสบการณ์ของ

ตนเองตั้งแต่สมัยที่ท�างานในโรงงานขนาดใหญ่ในต่างจังหวัดเมื่อกว่า 40 ปี

มาแล้วที่คนงานต้องจ่ายดอกเบี้ยประมาณเดือนละ 10 เปอร์เซ็นต์จากหนี้

นอกระบบ นอกจากนัน้ แชร์แม่ชม้อยทีเ่กดิขึน้ในปี 2520 กเ็สนอผลตอบแทน

ที่ 6.5 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน ในขณะที่ “แชร์แม่มณี” ที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ก็

จ่ายผลตอบแทนประมาณ 9-10 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน หรือสรุปง่ายๆ ก็คือ 
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การลงทุนควรจะได้ทุนคืนในเวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งท�าให้คนอยาก “เสี่ยง” 

เพราะดูแล้วคนที่เสนอก็น่าเชื่อถือเป็นที่รู้จักในวงสังคม “ไฮโซ” คงไม่ล้ม

ไปได้ง่ายๆ 

วงเงินข้ันต�่าในการลงทุนเองนั้นก็ดูเหมือนจะไม่มากเกินก�าลัง ใน

สมัยแชร์แม่ชม้อยนั้นเริ่มต้นครั้งแรกก็ประมาณ 160,000 บาทต่อ “น�้ามัน

หนึ่งคันรถ” แต่หลังจากนั้นก็ลดลงเหลือเพียงประมาณ 1 ใน 4 คือ 40,000 

บาท หรือ “ลงทุน 1 ล้อ” ซึ่งเม็ดเงินลงทุนขั้นต�่าในกรณีของแชร์แม่มณี 

และล่าสุดก็คือ กรณีของ Forex-3D ซึ่งอ้างว่าเป็นเรื่องของการลงทุนเล่น 

“ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ” ก็อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาท เม็ดเงินขั้นต�่า

ที่ “พอรับได้” นี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ท�าให้คนที่ไม่เคยเล่นอยากจะลองดู และนั่น

ท�าให้จ�านวนคนที่เข้าไปเล่นนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหลังจากที่มี

การพูดกัน “ปากต่อปาก” ในกรณีของแม่ชม้อยและ “ไลน์ต่อไลน์” ในกรณี

ของแม่มณีและ Forex-3D

ความ “น่าเชื่อถือ” เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความส�าคัญและอาจจะมาก 

ท่ีสดุในการท่ีจะชักชวนให้คนมาลงทนุหรอืมาเล่น กรณแีม่ชม้อยนัน้ เธอเป็น

คนทีอ่ยู่ใน “แวดวงเก่ียวกบัน�า้มัน” คอืเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์การเชือ้เพลงิสมยั

นั้นและมีสามีเป็นทหารอากาศ ดังนั้น คนกลุ่มแรกๆ ที่เข้ามา “ร่วมลงทุน” 

ก็คือคนทีอ่ยู่ในแวดวงทีเ่ชื่อมัน่ในตวัแม่ชม้อย แต่หลงัจากที่ได้รบัผลตอบแทน

อย่างดีเยี่ยม ไม่ขาดตกบกพร่อง ก็เริ่มมีคนภายนอกที่มีเงิน เป็น “คุณหญิง

คุณนาย” ต่างก็ขอเข้ามาลงทุนกันมากมาย วงแชร์จึงขยายไปใหญ่โตโดยที่

เจ้าหน้าทีต่�ารวจเองในช่วงเวลานัน้กย็งัไม่ค่อยตระหนกัว่าเกดิอะไรขึน้ จนถงึ

วันที่วงแชร์ “ล้ม” ความเสียหายที่เกิดขึ้นคิดเป็นเงินกว่า 4,000 ล้านบาท 

คนที่เสียหายกว่า 13,000 คน ถ้าคิดเทียบเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันตามอัตรา

ของเงินเฟ้อก็น่าเกิน 10,000 ล้านบาท 
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ในกรณีของแชร์แม่มณีนั้น ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ความน่า

เชื่อถือไม่ได้อยู่ที่การเกี่ยวข้องกับการเป็นคนที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐและ 

การเป็นข้าราชการอกีต่อไป แต่อยูท่ีก่ารเป็น “เซเลบ” ในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะ

การเกี่ยวข้องหรืออยู่ในแวดวงของดาราและการเป็น “เน็ตไอดอล” ดังนั้น 

แม่มณีจึงเข้าไปท�ากิจกรรมต่างๆ กับดาราชื่อดัง มีการดึงดาราชื่อดังไป 

ปรากฏตัวและออกสื่อในทุกทางที่ท�าได้ นอกจากนั้น การ “โชว์ความร�่ารวย” 

ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องท�าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ นี่ก็สามารถท�าได้ 

ด้วยเทคนิคการถ่ายท�าที่ง่าย และสามารถส่งออกไปทางเฟซบุ๊กและสื่อ

อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาด้วยต้นทุนท่ีต�่ามาก ตัวอย่างเช่น 

แม่มณีสามารถท�าให้คนหลงเชื่อว่าเป็นเจ้าของร้านทองได้ เพียงจัดฉากร้าน

และตกแต่งด้วยทองรูปพรรณ “ชุบ” ถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือและส่งลง 

เฟซบุ๊กได้ทันที

ในส่วนของ Forex-3D ซึ่งเรื่องราวเพิ่งจะเกิดขึ้นนั้น กระบวนการ

ในการสร้างภาพเพื่อให้คนเชื่อถือว่าเป็นวิธีการท�าก�าไรจากการเทรดค่าเงิน

ก็คงเป็นไปอย่างเข้มข้น การส่งข้อมูลลวงเข้าไปในเว็บเกี่ยวกับการลงทุน 

หรือวงการที่เกี่ยวข้องก็คงท�าได้ไม่ยากในยุค 4.0 นี้

ความเสยีหายในกรณขีองแชร์แม่มณนีัน้แม้จะดวู่าเป็นข่าวดงั เนื่องจาก

พฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับวงการดารา ความเป็น “เซเลบ” ของเจ้าตัวและ

วิธีการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพ แต่ความเสียหายดูเหมือน

ว่าจะยังห่างจากกรณีของแชร์แม่ชม้อยมาก คนท่ีเสียหายน่าจะอยู่ในระดับ 

2-3,000 รายและวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทเศษ ในกรณีของ Forex-

3D นั้น เนื่องจากเพ่ิงจะเริ่มมีคนมากล่าวโทษ เรายังไม่รู้ว่าคนที่เกี่ยวข้อง

และเม็ดเงินจะมากน้อยแค่ไหน เป็นไปได้ที่อาจจะมีขนาดใหญ่กว่ากรณี 

แม่มณีด้วยซ�า้ เนื่องจากเกิดขึ้นใน “ไซเบอร์” ทุกสิ่งสามารถคูณหรือขยาย

ตัวในอัตราเร่งเกินจินตนาการได้เสมอ ก�าไรขาดทุนหรือการโกงเอาเงินคน

เล่นเข้ากระเป๋าเงินคนท�านั้นสามารถเกิดขึ้นได้ ในเสี้ยววินาที
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ที่พูดมาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของแชร์ลูกโซ่ ซึ่งก็เป็นเรื่องของการ

โกงที่มีรูปแบบค่อนข้างแน่นอน นั่นก็คือ หลอกให้คนเอาเงินมาลงทุน โดย

สัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงแน่นอนทุกเดือน โดยท่ีคนลงทุนนั้นแทบ

จะไม่รูอ้ะไรมากเกีย่วกบัการลงทนุ ไม่รูว่้าเขาเอาเงนิไปท�าอะไรอย่างไร รูแ้ต่ 

“สตอรี่ (Story)” หรือเรื่องราวต่างๆ จากปากของคนที่รับเงินไป ซึ่งข้อเท็จ

จรงิกค็อื เงนินัน้ไม่ได้น�าไปสร้างผลตอบแทนจรงิๆ แต่น�าไปจ่ายให้กบัคนทีน่�า

เงนิมาลงทุนก่อนหน้าน้ัน ซึง่ก่อให้เกดิภาพว่าการลงทนุนัน้สร้างผลตอบแทน

ที่ดีสามารถจ่ายปันผลคืนได้ตามที่สัญญา ผลก็คือ คนใหม่ๆ จ�านวนมากเข้า

มาลงทุนและเงินบางส่วนก็ถูกน�าไปจ่ายให้กับคนก่อนหน้านั้นเป็น “ลูกโซ่” 

จนถึงเวลาหนึ่งที่คนท�าหรือ “เจ้ามือ” เห็นว่าคนใหม่อาจจะเข้ามาน้อยลง 

และเม็ดเงินที่เหลืออยู่มีมากพอแล้ว เขาก็จะ “หยุดจ่าย” เลิกแชร์ และน�า

เงินเข้ากระเป๋าตนเอง ซึ่งหลายคนก็มักจะถูกจับติดคุก หลายคนก็อาจจะหนี

ไปได้ แต่ความเสยีหายหรอืเมด็เงนิของคนทีเ่สยีไปนัน้ส่วนใหญ่แล้วกแ็ทบจะ

ไม่ได้คนืเลย เร่ืองเกีย่วกบัแชร์ลกูโซ่กอ็าจจะเงยีบไประยะหนึง่ก่อนทีจ่ะ “เริม่

ใหม่” ด้วยเทคนิคเดมิ แต่อาจจะเปลีย่นตวัผูเ้ล่นและเรื่องราวตามสถานการณ์

แต่ “แชร์ลูกโซ่” หรือ Ponzi ที่ใหญ่ที่สุดและเกิดขึ้นตลอดเวลานั้น 

จริงๆ แล้วเกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ เพราะนี่คือแหล่งของเม็ดเงินที่ใหญ่

ที่สุด และคนเชื่อถือมากที่สุด การสร้างผลตอบแทนที่สูงมาก “ชั่วคราว” 

นั้น สามารถท�าได้ไม่ยาก จากนั้นก็ชวนเชิญให้คนเอาเงินเข้ามาเล่นเพิ่มขึ้น 

เรื่อยๆ โดยวธิกีารกค็อื การประชาสมัพนัธ์จากคนทีน่่าเชื่อถอื เงนิของคนใหม่

ที่เข้ามาก็จะถูกน�าไป “จ่าย” หรือท�าก�าไรให้คนที่เข้ามาก่อน เมื่อคนเข้ามา

เล่นหุ้นหรือลงทุนในหุ้นหรือกองทุนมากขึ้นจนพอแล้ว เจ้ามือก็ “หยุดจ่าย” 

และ “กินรวบ” ทั้งหมด มูลค่าหุ้นหรือกองทุนที่สูงขึ้นตกลงมาจนแทบไม่

เหลือค่า คนเสียหายมหาศาล
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กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของเบอร์นาร์ด เมดอฟฟ์ อดีตประธานของตลาด

หุ้นแนสแด็ก ซึ่งถือเป็น Ponzi เพราะมีการสร้างภาพและท�าข้อมูลลวงและ

อื่นๆ ตรงตามเงื่อนไขที่เป็นแชร์ลูกโซ่นั้น ในปี 2551 ซึ่งตลาดหุ้นเกิดวิกฤติ 

และท�าให้กองทุนล้มละลายนั้น ได้ท�าให้คนเสียหาย 4,800 คน จ�านวนเงิน

ที่เสียหายประมาณ 50-60 พันล้านดอลลาร์ และเขาต้องโทษจ�าคุก 150 ปี 

ส่วนในตลาดหุ้นไทยเองนั้น ผมคิดว่ามี Ponzi “แอบแฝง” และเกิดข้ึน

ตลอดเวลา ความเสยีหายแม้ในช่วงเรว็ๆ นีก้น่็าจะเป็นหลกัแสนล้านบาทจาก

มูลค่าหุ้นที่หายไปในช่วงที่ “วงแตก” โดยที่ไม่มีใครถูกลงโทษอะไร อาจจะ

เนื่องจากแชร์ลกูโซ่ในตลาดหุน้นัน้ซบัซ้อนเกนิกว่าทีค่นจะเข้าใจ เพราะมนัเป็น 

“แชร์ลูกโซ่ 4.0” ดังนั้น นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นจะต้องตระหนัก

อยู่ตลอดเวลาว่าตนเองก�าลังอยู่ใน “ห่วงโซ่” ของ Ponzi หรือไม่ เพราะถึง

แม้จะดูว่ามีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนดีเย่ียม แต่ความเสี่ยงนั้นก็สูงเกิน

กว่าที่จะรับได้ 

เขียน ณ วันที่ 2/11/2562 
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$
ดวงลงทุน

จาก ประสบการณ์กว่า 20 ปีในตลาดหุน้ ผมเองคดิว่าตนเองนัน้ “โชค

 ดีมาก” ที่เข้าตลาดเริ่มลงทุนอย่างจริงจังและ “เพื่อชีวิต” นั่นคือ

ทุ่มเทเงินทุกบาทลงทุนในหุ้น ในเวลาที่ถูกต้องและด้วยกลยุทธ์ที่ถูกต้องนั่น

คือ ลงทุนแบบ “VI” ในยามทีต่ลาดหุน้เกดิวกิฤต ิราคาหุน้ตกลงมาอย่างหนกั

และแทบไม่มีใครสนใจจะลงทุนหรือพูดถึงตลาดหุ้นเลย ปริมาณการซื้อขาย

หุ้นต่อวันเพียงไม่เกิน 3-4 พันล้านบาท ผลที่ได้รับหลังจากเวลาผ่านไปกว่า

2 ทศวรรษกค็อื ชวีติทีเ่ปลีย่นไปอย่างมาก ผลตอบแทนการลงทนุทีส่งูจนแทบ

ไม่น่าเชื่อท�าให้กลายเป็นคนที่มีความมั่งคั่งสูงจากคนชั้นกลางกินเงินเดือนที่

ก�าลังตกงานและไม่รู้ว่าอนาคตจะต้องย้ายลูกจากโรงเรียนอินเตอร์ออกมา

เรียนโรงเรียนไทยหรือไม่ ทั้งหมดนั้นเป็นส่ิงที่ไม่ได้คาดคิด ไม่ได้เกิดจาก

การวางแผนรวยจากตลาดหุน้ ว่าทีจ่รงิในยคุนัน้มแีต่ตวัอย่างของคน “จนจาก

ตลาดหุ้น” จนคิดฆ่าตัวตาย คนอาจจะคิดหลังจากที่ผมประสบความส�าเร็จ

แล้วว่าผมน่าจะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล มองขาดว่าตลาดหุ้นจะฟื้นตัว

และเติบโตขึ้นมากจนท�าให้กล้าลงทุนและรวยไปเลย 

ความเป็นจรงิกค็อื ผมไม่ได้คดิว่าจะรวย ผมแค่คดิไปตามสถานการณ์

ว่าหุน้ในขณะนัน้มรีาคาถกูมาก หุน้ระดบัทีน่่าจะเป็น “ซูเปอร์สตอ็ก” ในความ

หมายปัจจุบันที่มีราคาแพงลิ่วค่า P/E 30-40 เท่าขึ้นไปนั้น ในตอนนั้นมีค่า 

P/E แค่ 10 เท่า บางตัวจ่ายปันผลเกือบ 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่ก็ไม่มีคน

สนใจที่จะซื้อ เหตุผลก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ “กล้าเสี่ยง” มากกว่าการฝาก

เงินในธนาคารหรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลซึ่งจ�านวนมากก็คือนักธุรกิจ ต่างก็
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ไม่มีเงินสดและจ�านวนมากติดหนี้สินรุงรัง ส่วนคนกินเงินเดือนนั้น ส่วนมาก 

ก็ยังต้องผ่อนบ้านและรถ และคนทีม่เีงนิเกบ็เป็นเงนิสดนัน้ น้อยคนทีจ่ะกล้า 

“เล่นหุ้น” ที่เป็นกิจกรรมที่เสี่ยงที่สุดอย่างหน่ึงรองจากการเล่นม้าหรือเล่น 

การพนนัในบ่อน และผมเองกเ็ป็นคนหนึง่ในนัน้ ผมโชคดทีี่ไม่ได้ซือ้ทรพัย์สนิ

ใหญ่โตที่ต้องท�าให้ผ่อนจนไม่มีเงินเหลือเก็บ ผมไม่เคยมีบ้านแต่อาศัยบ้าน

ทางฝ่ายภรรยาอยู่ ผมไม่มีรถส่วนตัวแต่มีรถประจ�าต�าแหน่งใช้ ผมท�างาน

ในธุรกิจที่ให้เงินเดือนดีคือธุรกิจหลักทรัพย์ ผมเป็นคนประหยัดอดออม 

ตัง้แต่เดก็ ดงันัน้ แม้ว่าเงนิเกบ็จะไม่ได้มากเม่ือค�านงึถึงอายุทีส่ีส่บิกว่าปีแล้ว 

ผมก็มีเงินเก็บในระดับที่ใช้ได้ และนี่ก็คือความโชคดีข้อที่สอง

เหตผุลทีผ่มกล้าทีจ่ะเข้าลงทนุในยามทีต่ลาดเลวร้ายทีส่ดุนัน้เป็นเพราะ

ว่ามัน “จ�าเป็น” และผมดูแล้วว่าความเสี่ยงยอมรับได้ถ้าท�าแบบ “VI” นั่น

คือ “ลงทุนในหุ้นให้คิดและท�าเหมือนลงทุนในธุรกิจ” เลือกธุรกิจที่ดี นั่นคือ

มคีวามสามารถในการแข่งขนัหรอืมแีบรนด์ทีแ่ขง็แกร่ง มกี�าไรทีด่แีละมัน่คง 

มีการจ่ายปันผล มผีู้บริหารที่ดีและไว้ ใจได้ในความซื่อสตัย์ และสุดทา้ยก่อน

ที่จะซื้อก็คือ มีราคาหุ้นที่ถูกหรือไม่แพง ซื้อแล้วถือยาวรอให้มันเติบโต ใน

ระหว่างนั้นก็เก็บปันผลมากินมาใช้ อย่าไปสนใจราคาหุ้นที่ขึ้นๆ ลงๆ ทุกวัน

มากนัก ผมจ�าเป็นต้องลงทุนเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพ ไม่ได้คิดว่าจะรวยเร็ว 

แต่ลึก ๆ  แล้วก็คิดว่ามันเป็น “โอกาสทอง” ที่จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีเยี่ยม

ด้วยเงินเพียงน้อยนิด และด้วย “มหัศจรรย์ของการทบต้น” ถ้าเราลงทุนไป 

เรื่อยๆ อีก 30-40 ปีก่อนตายก็น่าจะมีเงินเป็น “พันล้านบาท” เป็นความโชค

ดีที่ผม “จ�าเป็น” ต้องลงทุนในหุ้น ไม่อย่างนั้นเงินไม่พอใช้

ดัชนีตลาดหุ้นช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 นั้น ต�่ามาก สิ้นปี

ดัชนีอยู่ที่ 373 จุด ค่า P/E เฉลี่ยของตลาดเท่ากับ 6.6 เท่า และนับจากวัน

นั้นต่อมาอีกประมาณ 10 ปีจนถึงปี 2551 ซึ่งเกิดวิกฤติซับไพร์ม ค่า P/E 

ส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน 10 เท่า ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยของตลาดใน

ช่วง 10 ปีนีดั้ชนก็ีเติบโตขึน้เป็น 858 จดุเมื่อสิน้ปี 2550 หรอืให้ผลตอบแทน
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ประมาณ 8.7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่อรวมกับปันผลน่าจะได้ถึง 12 เปอร์เซ็นต์ต่อ

ปีแบบทบต้น ดังนั้น จังหวะการเข้าลงทุนของผมจึงต้องถือว่า “โชคดี” แต่

ท่ีดีย่ิงกว่าน้ันก็คือการที่ผมเลือกลงทุนในหุ้นที่ถูกกว่าปกติของตลาดซึ่งก็มัก 

เป็นหุน้ตวัเล็กทีน่กัลงทนุสถาบนัหรอืต่างประเทศไม่สนใจ นัน่ท�าให้ผลตอบแทน

สูงกว่าปกติมากโดยที่แทบไม่ได้อาศัยทักษะพิเศษอะไรมากนัก

“นาทีทอง” ของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยจริงๆ นั้นเกิดขึ้นหลังจาก

วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ที่ดัชนีตลาดตกลงมาจาก 800 กว่าจุดเหลือเพียง 450 

จุดเมื่อสิน้ปี 2551 เพราะหลงัจากนัน้ต่อมาอกี 4 ปี จนถงึสิน้ปี 2555 ดชันหีุน้ 

กป็รบัตวัขึน้มาถงึ 1,392 จดุ หรอืโตข้ึนเป็นประมาณ 3 เท่าคดิเป็นผลตอบแทน

แบบทบต้นปีละ 32.6 เปอร์เซ็นต์ หากรวมปันผลก็คงเกิน 35 เปอร์เซ็นต์ 

ต่อปี การปรบัตวัขึน้ของดชันนีัน้ น่าจะเป็นผลมาจากการฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็

ของภาวะเศรษฐกิจเหน็ได้จากผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนทีป่รบัตัว

ขึ้นแรงมากจากปีละ 310,000 ล้านบาท ในปี 2551 เป็น 722,000 ล้านบาท

ในปี 2555 หรือโตปีละ 23.5 เปอร์เซ็นต์แบบทบต้น ซึ่งเป็นระดับที่สูงมาก

เมื่อเทียบกับระดับประมาณ 3-4 เปอร์เซ็นต์ต่อปีในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมานี้

ช่วงเวลานาทีทองหลังวิกฤติปี 2551 นี้ ต้องถือว่าเป็น “โชคดี” ของ 

“VI รุ่นใหม่” ที่มักจะเป็นคนหนุ่มสาวที่กินเงินเดือนและพอมีเงินเก็บเข้ามา

ลงทุนในหุ้นอย่างจริงจัง คนกลุ่มนี้แตกต่างจากนักเล่นหุ้นยุคก่อนอย่างเห็น

ได้ชัด พวกเขามักมีการศึกษาสูง อ่านงบการเงินเป็นและสามารถวิเคราะห์

หุ้นได้ดี ที่ส�าคัญ พวกเขาไม่ได้มองดูหุ้นเป็นเรื่องของการพนันอีกต่อไป แต่

เป็นสิ่งที่สามารถท�าให้มีชีวิตที่ดีและรวยได้ เป็นท่ียอมรับของคนทั่วไป นัก

ลงทนุหนุม่สาวหลายคนก็มีพ่อแม่ทีร่�า่รวยและท�าธรุกจิท่ีสามารถน�าเงนิเข้ามา

ลงทนุในตลาดหุน้ได้โดยที่ไม่ต้องเกบ็ออมเงนิเอง ว่าทีจ่รงินกัธรุกจิหลายคน

เองนัน้ กเ็ริม่เข้ามาสนใจลงทนุในตลาดหุน้เนื่องจากเหน็ว่าหุน้ให้ผลตอบแทน

ที่ดีไม่แพ้หรือดีกว่าธุรกิจของตนเอง พวกเขาเชื่อว่า “ลงทุนในหุ้นก็เหมือน

กับท�าธุรกิจ” และนี่ก็เป็นสัญญาณอีกอย่างหนึ่งว่าแนวความคิด VI นั้นได้



95 

หยั่งรากลงมาในสังคมของนักธุรกิจไทยแล้ว และนี่ก็คือกลุ่ม VI ผู้ “โชคดี” 

ที่สามารถท�าเงินจนร�า่รวยหรือเป็นเศรษฐีได้ทั้งๆ ที่หลายคนยังมีอายุน้อย

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ตลาดหลักทรัพย์โดยภาพรวมดูเหมือนว่า
จะเริ่มเปลี่ยนแปลง เกือบ 7 ปีที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นจากประมาณ 1392 จุดปรับ
ตัวขึ้นมาเพียง 200 กว่าจุดเป็น 1626 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 หรือให้ผล
ตอบแทนแบบทบต้นแค่ปีละ 2.3 เปอร์เซน็ต์ ถ้ารวมปันผลก็แค่ประมาณ 5.3 
เปอร์เซน็ตต่์อปี ต�่ากวา่ค่าเฉลีย่ระยะยาวทีป่ระมาณ 10 เปอร์เซน็ตค่์อนขา้ง
มาก และเหตผุลทีท่�าให้ตลาดให้ผลตอบแทนที่ไม่ดนีัน้ กน่็าจะมาจากหลายๆ 
ประเด็น เช่น ภาวะเศรษฐกิจที่ลดต�่าลง-อย่างถาวร เนื่องจากคนไทยแก่ตัว
ขึ้น การเติบโตของ GDP ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมานั้นเหลือแค่เฉลี่ยเพียง 3 
เปอร์เซ็นต์ต่อปีเทียบกับที่เคยเป็น 4-5 เปอร์เซ็นต์ และ 7-8 เปอร์เซ็นต์ ใน
ช่วงเวลาก่อนหน้านัน้ ก�าไรของบรษิทัจดทะเบยีนกโ็ตน้อยมากเฉลีย่ประมาณ 
3-4 เปอร์เซ็นต์ต่อปีแบบทบต้น ที่ส�าคัญที่สุดก็คือ หุ้นมีราคาแพงวัดจากค่า 
P/E เฉลี่ยในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาที่ 18 เท่า มีสิ่งเดียวที่เอื้ออ�านวยนั่นก็คือ 
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ลดต�่าลงมาเป็นประวัติการณ์ที่ 1.7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
โดยเฉลีย่ ซ่ึงน่ีอาจจะท�าให้ค่า P/E ของตลาดที ่18 เท่ายงัพอมเีหตผุลอยูบ้่าง

คนที่เข้ามาในตลาดหุ้นในช่วงน้อยกว่า 7 ปีนั้น น่าจะเป็นคนที่ “โชค
ไม่ค่อยดี” ไม่มี “ดวง” ในการลงทุน ดังนั้น เซียนหรือคนที่รวยจากการเข้า
ตลาดในช่วงเวลานีก้ค็งจะมน้ีอยมาก ส่วนใหญ่แล้วก็จะขาดทนุ คนทีย่งัร�า่รวย
จากตลาดหุ้นและยังเป็นสัญลักษณ์ของความร�่ารวยในการลงทุนในหุ้นและ

ช่วยประชาสมัพนัธ์ให้นกัลงทนุใหม่ๆ ยงัเข้ามาลงทนุอยู ่กเ็พราะเขาสามารถ 
“เอาตวัรอด” และประคองตัวจากภาวะตลาดที่ไม่เอือ้อ�านวยมายาวนาน และ

นี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ “วัดฝีมือ” จริงๆ ของ VI ไม่ใช่เรื่องของ “ดวง” ของการ
ลงทุนที่เข้ามาถูกที่ถูกเวลา มีเงินเริ่มต้น และกล้าเสี่ยงมากกว่าปกติ

เขียน ณ วันที่ 12/10/2562



ไมมีขอจํากัดในการลงทุน รับความเส่ียงไดมากกวา
ทําผลตอบแทนสูงสุด และ ลดความเส่ียงลงต่ําสุด 
จะ “กูเงิน” หรือใชมารจินลงทุนก็ได
เลือกลง “หุนเติบโต” และเนนความ “ถูก” เปนหลัก"
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นักลงทุนแบบ Value Investor ผูมุงมั่นที่เกิดขึ้นในตลาดหุนไทยตั้งแต

หลังวิกฤติเศรษฐกิจและตลาดหุนในป 2540 จนถึงปจจุบันนั้น สวนใหญ

หรือแทบทั้งหมดตางก็ทํางานเหมือนกับเปนผูบริหารกองทุนแบบ

“เฮดจฟนด” โดยที่เม็ดเงินลงทุนสวนใหญนาจะมาจากตนเองและ

ครอบครัว บางคนอาจจะชวยบริหารเงินใหเพื่อนหรือคนใกลชิดดวย 

หลักการและวิธีการของเฮดจฟนดนั้นก็คือ การทําผลตอบแทนสูงสุด และ ลดความเสี่ยง

ลงตํ่าสุด สามารถลงทุนในตราสารทุกรูปแบบ ซื้อหุนหรือขายชอรตเซลลได ลงทุนในหุน

ไมกี่ตัวก็ได ใชหลักการลงทุนหรือวิเคราะหหุนแบบไหนก็ได เพื่อที่จะควบคุมผลตอบแทน

และความเสี่ยงใหเหมาะสมกับตนเอง 

คําตอบทั้งหมดนี้สามารถศึกษาไดจากหนังสือเลมนี้ ซึ่งเปนหลักการของ VI ไทยผูมุงมั่น

และยังรวมถึงประสบการณของเฮดจฟนดมืออาชีพที่บริหารเฮดจฟนดจริงๆ

ดวยหลักการ VI เชนเดียวกัน ทั้งคูตางก็ประสบความสําเร็จอยางนอยในชวงประมาณ

20 ปที่ผานมาในตลาดหุนไทย 

อยางไรก็ตาม อนาคตนั้นก็มีความไมแนนอน เพราะตลาดหุนไทยนั้นดูเหมือนวาไดผาน

ยุคทองของการลงทุนโดยเฉพาะแบบ VI ไปแลว และอาจจะกําลังเขาสูชวงที่เศรษฐกิจ

และตลาดหุนโตชา ซึ่งไมเอื้ออํานวยตอการลงทุนนัก แตหลักการลงทุนที่ถูกตองนั้น

ก็ยังคงอยูตอไปและสามารถใชได โดยไมขึ้นอยูกับกาลเวลา เพียงแตวาอาจจะตอง

ประยุกตใชในตลาดใหมๆ ถาตองการผลตอบแทนที่ดีแบบเดิม
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