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อร์เรน บัฟเฟตต์กับจอร์จ โซรอสเป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
สองคนในยุคสมัยนี้ ทั้งสองคนมีทั้งความแตกต่างและความเหมือน
กันในหลาย ๆ ด้านทัง้ ด้านทีเ่ ป็นเรื่องส่วนตัวและการลงทุน หนังสือเกีย่ วกับ
ประวัติชีวิตและการลงทุนทั่วไปมักจะเขียนถึงเรื่องของคนใดคนหนึ่งเป็น
การเฉพาะตัว บางเล่มอาจรวบรวมเรื่องของนักลงทุนเอกหลายคน ซึ่งมัก
จะรวมถึงบัฟเฟตต์และโซรอสด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่คอ่ ยมีหนังสือเล่มไหน
ทีจ่ ะเปรียบเทียบบุคคลทัง้ สองในเล่มหรือตอนเดียวกัน คนส่วนใหญ่อาจจะ
คิดว่าแนวทางและชีวิตของทั้งสองคนนั้นต่างกันมาก อย่างบัฟเฟตต์เป็น
ไอคอนของ “Value Investor” ส่วนโซรอสนั้นเป็นไอคอนของ “นักเก็ง
ก�ำไร” การน�ำมาเปรียบเทียบกันจะเหมือนกับเปรียบเทียบระหว่างกล้วย
กับส้ม ทางด้าน Value Investor ก็อาจจะไม่สนใจอ่านหนังสือแบบนี้ เช่น
เดียวกับนักเก็งก�ำไรก็อาจจะรู้สึกเป็นเรื่องที่เสียเวลาที่ต้องอ่านสิ่งที่เขาไม่
สนใจครึ่งเล่ม แต่หนังสือเล่มนี้ ได้เปลี่ยนความคิดนั้นอย่างสิ้นเชิง
หนังสือเล่มนีก้ ลับชี้ให้เห็นว่าทีจ่ ริงหลักการการลงทุนของบัฟเฟตต์กบั
โซรอสหลาย ๆ เรื่องนั้นใกล้กันมากและสามารถน�ำมาสนับสนุนกันได้ และ
ชี้ให้เห็นว่าหลักการการลงทุนที่เป็นพื้นฐานจริง ๆ ก็คือ ความมีเหตุมีผล
ส่วนยุทธวิธีต่าง ๆ นั้นเป็นเรื่องของรายละเอียดในทางปฏิบัติ แน่นอนว่า
3

ความแตกต่างระหว่างนักลงทุนทั้งสองคนในหลาย ๆ เรื่องนั้นกว้างมาก
อย่างเช่น เรื่องของระยะเวลาการถือครองหุน้ ทีด่ า้ นหนึง่ เน้นการถือครอง
หุ้นยาวนานเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของกิจการ ในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ซื้อหุ้น
เพื่อขายอย่างรวดเร็วเมื่อถึงจุดที่ก�ำหนด แต่ความแตกต่างนี้แท้จริงแล้ว
ก็น�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน นั่นคือ ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมในระยะยาว
ปรัชญาและมุมมองของการใช้ชีวิตของนักลงทุนเอกทั้งสองคนก็
เช่นกัน มีทงั้ ทีแ่ ตกต่างและเหมือนกัน แต่ถา้ มองให้ลกึ ลงไป พืน้ ฐานก็อาจ
จะคล้ายกันมาก นั่นคือ ทั้งคู่ไม่ได้ ใช้ชีวิตที่หรูหราเพื่อตัวเองทั้ง ๆ ที่มีเงิน
มหาศาล ความสุขของทั้งคู่ก็คือการได้ท�ำในสิ่งที่ชอบและการให้กลับคืน
สู่สังคม ซึ่งแน่นอนว่ามีความแตกต่างกันในรายละเอียด ไม่ว่าอย่างไรทั้ง
สองคนก็ ได้เผยแพร่ความรู้และการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั่วไป
ไม่เฉพาะแต่ที่เป็นนักลงทุนเท่านั้น
ในฐานะที่ผมเป็นนักลงทุน และแม้ว่าจะเป็นนักลงทุนแนว Value
Investor ผมคิดว่าการได้อา่ นหนังสือเล่มนีช้ ว่ ยให้ผมได้มมุ มองจากนักเก็ง
ก�ำไรระดับโลกที่ไม่ได้เก็งก�ำไรอย่างไม่มพี นื้ ฐาน แต่เป็นการเก็งก�ำไรอย่าง
มีหลักการและเหตุผล สิ่งนี้ท�ำให้กรอบของความคิดเรากว้างขึ้นและไม่
ติดยึดกับหลักการบางอย่างตายตัว ว่าที่จริงมันช่วยให้เรารู้จักกับผู้เล่นซึ่ง
น่าจะเป็นส่วนใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์ดีขึ้น และนี่น่าจะช่วยให้ผมลงทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนั้น ผมแนะน�ำให้อ่านหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่า
คุณจะเป็นนักลงทุนในแนวไหนก็ตาม
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ค�ำน�ำผู้เรียบเรียง

“บัฟเฟตต์-โซรอส ลงทุนถูกนิสยั ยังไงก็ชนะ” คือผลงานหนังสือ
ชิน้ แรก ๆ ในชีวติ ของผม ตีพมิ พ์ครัง้ แรกตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554 เรียบเรียงจาก
ต้นฉบับภาษาอังกฤษชื่อ The Winning Investment Habits of Warren
Buffett & George Soros
หลังออกวางจ�ำหน่าย มันได้รบั ความนิยมอย่างกว้างขวาง ด้วยเนือ้ หา
ทีส่ นุก เข้มข้น เฉียบคม อ่านง่าย และหลักการลงทุนทีอ่ ดั แน่นอยู่ในตัวเล่ม
จนขึ้นไปติดเบสต์เซลเลอร์อันดับต้น ๆ ของหนังสือลงทุนในประเทศไทย
อยู่เป็นเวลานาน
ไม่เพียงเท่านัน้ นีย่ งั เป็นหนังสือที่ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ต้นแบบ
แห่งวีไอไทย บอกว่า ช่วยให้กรอบความคิดของเขากว้างขึน้ และไม่ยดึ ติด
ตายตัวกับหลักการบางอย่าง
ดร.นิเวศน์ ยังแนะน�ำให้อา่ น “ไม่วา่ คุณจะเป็นนักลงทุนแนวไหนก็ตาม”
โดยส่วนตัว ผมประทับใจกับงานชิ้นนี้เป็นพิเศษ เพราะมันท�ำให้ผม
เริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกในสังคมนักลงทุนเน้นมูลค่า หรือ “วีไอ” และหันมา
แปลหนังสืออย่างจริงจัง
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อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่เวลาล่วงมาถึงหนึ่งทศวรรษ งานเขียน
ซึ่งถูกเรียกชื่อสั้น ๆ ว่า “บัฟเฟตต์ - โซรอส” นี้ จึง “ขาดตลาด” และถูก
ถามถึงบ่อยมากในโลกออนไลน์
ผมเคยเห็น “ตัวเล่มมือสอง” ถูกน�ำไปขายบนเว็บอี-คอมเมิร์ซใน
ราคาหลายพันบาท สูงขึ้นเป็น “สิบ ๆ เท่า” จากราคาหน้าปก
ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ได้กล่าวมา ผมจึงหารือกับฝ่ายผลิตหนังสือ
ต�ำรา-วิชาการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ว่า น่าจะซื้อลิขสิทธิ์
เพื่อน�ำกลับมาเรียบเรียง-ตีพิมพ์ ใหม่อีกครั้ง ณ วันนี้ที่สังคมนักลงทุนไทย
ขยายไปไกลกว่าเดิมมาก และเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปีของผลงาน
ชิ้นนี้ ไปในตัวด้วย ซึ่งก็ ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี
โดยในการพิมพ์ครัง้ นี้ เป็นการเรียบเรียงใหม่ทงั้ เล่มด้วยส�ำนวนของ
ผมเอง แก้ไขความถูกต้องให้เนื้อความใกล้เคียงกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ
ที่สุด และอัปเดตข้อมูลบางส่วนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
< <<<<

ขอขอบคุณกองบรรณาธิการ ฝ่ายผลิตหนังสือต�ำราวิชาการ บริษัท
ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ช่วย
ด�ำเนินการจนหนังสือคลาสสิกเช่นนีก้ ลับมาปรากฏในร้านได้อกี ครัง้
ขอบคุณผู้เขียน มาร์ก เทียร์ ที่เขียนหนังสือดี ๆ ทรงคุณค่าอย่างนี้
ออกมา ทัง้ ยังให้คำ� ปรึกษาและคอยไขข้อข้องใจด้วยความกระตือรือร้น
เสมอเมื่อผมสอบถามไป
ขอบคุณคุณโอฬาร ภัทรกอบกิตติ์ ที่ชวนผมมาเรียบเรียงหนังสือ
เรื่องนี้ตั้งแต่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ 10 ปีที่แล้ว
6

สุดท้าย ขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ติดตามเพจ Club VI
ที่เฝ้ารอ “บัฟเฟตต์ - โซรอส ลงทุนถูกนิสัย ยังไงก็ชนะ” ด้วยความอดทน
และสนับสนุนหนังสืออื่น ๆ ของผมรวม 40 เรื่องตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา
ไม่แน่วา่ ในอนาคต หนังสือเรื่องนีอ้ าจขายต่อได้ก�ำไรเป็น “สิบ ๆ เท่า”
เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก
แต่ที่แน่ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือ “มูลค่าแท้จริง” ของการน�ำเอา
“อุปนิสัยที่ถูกต้อง” ตามที่ระบุไว้ ในเนื้อหาไปใช้อย่างจริงจัง
น่าจะสูงกว่านั้น “นับร้อย-นับพันเท่า” เลยทีเดียว

ชัชวนันท์ สันธิเดช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คลับ วีไอ จ�ำกัด
Facebook.com/ClubVI
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ภาค 1

อุปนิสัยแห่งชัยชนะของ
วอร์เรน บัฟเฟตต์
&
จอร์จ โซรอส

บทที่

1

พลังแห่งอุปนิสัยทางใจ

ว

อร์ เ รน บั ฟ เฟตต์ แ ละจอร์ จ โซรอส คื อ นั ก ลงทุ น ที่ ป ระสบ
ความส�ำเร็จที่สุดในโลก

เอกลักษณ์ของบัฟเฟตต์คอื การซือ้ ธุรกิจยอดเยีย่ มในราคาทีต่ ำ�่ กว่า
มูลค่าที่แท้จริงที่เขาประเมินได้ และครอบครองธุรกิจนั้นไว้ “ตลอดกาล”
ขณะที่โซรอสมีชื่อเสียงจากการลงทุนในเงินตราและตลาดฟิวเจอร์สแบบ
หนักมือโดยใช้ตัวช่วย
นักลงทุนทั้งสองคนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแทบจะทุก ๆ ด้าน วิธี
ลงทุนของทั้งสองคนก็ต่างกันชนิดขาวกับด�ำ นาน ๆ ครั้งเราจึงจะเห็น
บัฟเฟตต์และโซรอสลงทุนในสิ่งเดียวกัน และถึงจะเป็นเช่นนั้นทั้งสองคน
ก็ยังท�ำด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
แล้วจะมีอะไรเล่าทีน่ กั ลงทุนทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกสองคนนีม้ เี หมือนกัน
หากมองอย่างผิวเผินต้องบอกเลยว่า “แทบจะไม่มี” ทั้งสองคน
แทบจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลย แต่ผมสงสัยว่า หากจะมีอะไรสักอย่าง
ที่บัฟเฟตต์และโซรอสท�ำ “เหมือน ๆ กัน” สิ่งนั้นต้องเป็นอะไรที่ส�ำคัญ
ขัน้ สุดยอดแน่ ๆ และไม่แน่วา่ นัน่ อาจเป็นเคล็ดลับทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังความส�ำเร็จ
ของทั้งสองคนก็ ได้
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นักลงทุนที่รวยที่สุดในโลก 5 คน
จัดอันดับ มหาเศรษฐี
โดย
Forbes
ปี 2003
2
วอร์เรน อี.
บัฟเฟตต์

มูลค่า
ที่มาของ
(พันล้าน ความมั่งคั่ง
ดอลลาร์)

บริษัท /
ประเทศที่ตั้ง

30.501

สร้างตัวเอง

เบิร์กเชียร์
แฮทาเวย์/สหรัฐฯ

5

เจ้าชายอัลวาลีด
บินทาลาล
อาซาอุด

17.70

ได้มรดก

ราชวงศ์
ซาอุดิอาระเบีย/
ซาอุดิอาระเบีย

25

อบิเกล จอห์นสัน

8.20

ได้มรดก

ฟิเดลิตี้
อินเวสต์เมนต์ /สหรัฐฯ

38

จอร์จ โซรอส

7.00

สร้างตัวเอง

กองทุนควอนตัม/
สหรัฐฯ

39

6.90
คาเลด ฮายัด,
ฮูทัม, ลูบนา และ
แมรี่ โอลายัน

ได้มรดก

กลุ่มโอลายัน/
ซาอุดิอาระเบีย

บัฟเฟตต์และโซรอสต่างก็สร้างตัวเองขึ้นมาจากที่ ไม่มีอะไรเลย
ต่างจากมหาเศรษฐีหรือนักลงทุนคนอื่น ๆ ที่มีต้นทุนติดตัวมามากพอควร

1

เดือนมิถุนายน 2021 ความมั่งคั่งของบัฟเฟตต์เพิ่มขึ้นเป็น 101,100 ล้านดอลลาร์ อยู่ใน
อันดับ 9 ของบุคคลที่รวยที่สุดในโลก ตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes จะเห็นได้ว่า
ความมัง่ คัง่ ของเขาเพิม่ ขึน้ กว่าสามเท่านับจากปี 2003 ขณะทีค่ วามมัง่ คัง่ ของโซรอสเพิม่ ขึน้
เป็น 8,600 ล้านดอลลาร์ เป็นอันดับ 306 ของนิตยสาร Forbes เพิ่มขึ้นราว 22 เปอร์เซ็นต์
นับจากปี 2003 : ผู้เรียบเรียง
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ยิ่งมองลึกลงไปเท่าไร ผมยิ่งเห็นความคล้ายคลึงกันของบัฟเฟตต์
และโซรอสมากขึ้นเท่านั้น จากการวิเคราะห์ความคิดและการตัดสินใจว่า
เหตุใดพวกเขาจึงท�ำเช่นนั้น ตลอดจนวิเคราะห์ลึกลงไปถึงความเชื่อของ
ทั้งสองคน ผมกลับพบความจริงบางอย่างที่น่าตื่นตะลึง ตัวอย่างเช่น
ทั้งสองคนมีความเชื่อเหมือนกันเกี่ยวกับธรรมชาติของตลาด
เวลาทัง้ สองคนลงทุน พวกเขาไม่ได้มงุ่ เน้นก�ำไรทีค่ าดว่าจะได้รบั
อันที่จริงแล้ว พวกเขา ไม่ ได้ลงทุนเพื่อเงิน
ทั้งสองคนเน้นไปที่การ “ไม่เสียเงิน” มากกว่าการท�ำเงิน
ในการลงทุนแต่ละครัง้ ทัง้ สองคน ไม่เคย “กระจายความเสีย่ ง”
โดยจะลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ “เสมอ”
ความสามารถในการท�ำนายตลาดหรือสภาพเศรษฐกิจของทัง้ สอง
คน ไม่ได้มีส่วน ในความส�ำเร็จเลยแม้แต่น้อย
จากการที่ผมได้วิเคราะห์ความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม ทัศนคติ
และกลยุทธ์ ในการตัดสินใจของบัฟเฟตต์และโซรอส ท�ำให้ผมได้พบ
กับอุปนิสัยทางจิตใจ 23 ประการ ตลอดจนกลยุทธ์ที่พวกเขา ใช้ ด้วย
ความเลื่อมใสและศรัทธา ซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยกันทั้งนั้น

17

เทียบหมัดต่อหมัด สองสุดยอดนักลงทุน
วอร์เรน บัฟเฟตต์ :
“คนสมองเพชรแห่งโอมาฮา”

จอร์จ โซรอส :
“ผู้ล้มธนาคารแห่งชาติอังกฤษ”

เกิดในปี 1930 ที่เมืองโอมาฮา
รัฐเนบราสกา สหรัฐฯ

เกิดในปี 1930 ที่เมืองบูดาเปสต์
ประเทศฮังการี

เริ่มจัดการกองทุนในปี 1956 โดยก่อตั้ง
“บัฟเฟตต์พาร์ตเนอร์ชิป” (เลิกไปใน
ปี 1969) ปัจจุบันเป็นประธานและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ “เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
(Berkshire Hathaway)”

ก่อตั้งกองทุน “ควอนตัม (Quantum)” ใน
ปี 1969 (เริ่มแรกมีชื่อว่า กองทุนดับเบิล
อีเกิล (Double Eagle) หรือกองทุนอินทรี
คู่) กองทุนนี้ ได้กลายมาเป็น “กองทุน
การกุศลควอนตัม” ในปี 2002

เงิน 1,000 ดอลลาร์ที่ลงทุนกับบัฟเฟตต์
ในปี 1956 จะมีมูลค่า 25,289,750
ดอลลาร์ ในวันนี้ 1

เงิน 1,000 ดอลลาร์ที่ลงทุนกับโซรอส
ในปี 1969 จะมีมูลค่า 5,142,300
ดอลลาร์ ในวันนี้ 1

ผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 24.70 เปอร์เซ็นต์ ผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 28.60 เปอร์เซ็นต์
เงิน 1,000 ดอลลาร์ที่ลงทุนในดัชนี S&P เงิน 1,000 ดอลลาร์ที่ลงทุนในดัชนี S&P
ในปี 1956 จะมีมูลค่า 73,860 ดอลลาร์ ในปี 1969 จะมีมูลค่า 25,889 ดอลลาร์
ในวันนี้ 1
ในวันนี้ 1
จ�ำนวนปีที่ติดลบ : 1 ปี (ปี 2001) เมื่อ
เทียบกับ 13 ปีที่ปรับลดลงของ S&P
500 ตั้งแต่ปี 1956

จ�ำนวนปีที่ติดลบ : 4 ปี (ปี 1981, 1996,
2000, 2002) เมื่อเทียบกับ 9 ปีที่ปรับ
ลดลงของ S&P 500 ตั้งแต่ปี 1969

1 นับถึงวันที่

1 นับถึงวันที่

31 ธันวาคม 2002

31 ธันวาคม 2002

ขั้นตอนต่อไปที่ผมท�ำก็คือ ผมได้ “ทดสอบ” อุปนิสัยเหล่านี้ซ�้ำอีก
ครั้ง โดยน�ำเอาอุปนิสัยต่าง ๆ ของบัฟเฟตต์และโซรอสไปเปรียบเทียบกับ
อุปนิสัยของนักลงทุนที่ประสบความส�ำเร็จคนอื่น ๆ รวมถึงนักเทรดสินค้า
โภคภัณฑ์ทั้งหลาย สิ่งที่ผมพบก็คือมีความสอดคล้องกันอย่างไม่น่าเชื่อ
เลยทีเดียว
18

ปีเตอร์ ลินช์ (Peter Lynch) สุดยอดผู้จัดการกองทุนผู้สร้าง
ผลตอบแทนได้ถึง 29 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ตลอดเวลาที่เขาบริหารกองทุน
ฟิเดลิตี้แม็กเจลแลน (Fidelity Magellan) รวมถึงนักลงทุนในต�ำนานทั้ง
หลายอย่างเบอร์นาร์ด บารุช (Bernard Baruch), เซอร์จอห์น เทมเปิลตัน
(Sir John Templeton), ฟิลิป ฟิชเชอร์ (Philip Fisher) และโคตรเซียน
อีก 10 กว่าคนที่ผมได้ศึกษา (และบางคนผมก็ ได้ร่วมงานด้วย) ทุกคน
ล้วนแล้วแต่มอี ปุ นิสยั ทางใจแบบเดียวกับบัฟเฟตต์และโซรอสทุกประการ
โดย ไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น
แม้ตน้ ก�ำเนิดและพืน้ ฐานทางวัฒนธรรมจะต่างกัน แต่ทงั้ สองคนต่าง
ก็มีอุปนิสัยทางใจที่เหมือนกัน ครั้งหนึ่งที่ถือเป็นช่วงเวลาอันน่าประทับใจ
ของผม ขณะสัมภาษณ์นักลงทุนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงแต่ซื้อขาย
ฟิวเจอร์สในสิงคโปร์ โตเกียว และชิคาโก โดยใช้กราฟแท่งเทียน
(Candlestick) ของญีป่ นุ่ ในระหว่างทีผ่ มคุยกับเขา ผมได้นำ� ลิสต์ของอุปนิสยั
ทางจิตใจ 23 ประการออกมา แล้วค่อย ๆ ติ๊กว่าเขามีอุปนิสัยใดอยู่บ้าง
ปรากฏว่าผมติ๊กได้ถึง 22 อุปนิสัยเลยทีเดียว
จากนั้นผมถามนักลงทุนญี่ปุ่นคนนี้ว่า เวลาที่ได้ก�ำไรจากการลงทุน
คุณต้องเสียภาษีหรือเปล่า ค�ำตอบที่ได้ท�ำให้ผมต้องติ๊กอันที่ 23 ในที่สุด
(ต้องขอบคุณกฎหมายของเขตปกครองพิเศษในฮ่องกงที่ท�ำให้เขาลงทุน
ได้อย่างถูกกฎหมายโดยไม่ต้องเสียภาษี)
ต่อมาจึงถึงการทดสอบขั้นสุดท้าย คือพิสูจน์อุปนิสัยเหล่านี้ว่า
สามารถ “ถ่ายทอด” ให้กับผู้อื่นได้หรือไม่ ของแบบนี้สอนกันได้หรือเปล่า
และหากคุณได้เรียนรู้นิสัยเหล่านี้แล้ว ผลตอบแทนในการลงทุนของคุณ
จะดีขึ้นไหม
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ผมเริ่มทดสอบจากตัวเองก่อน จากที่เคยเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
และได้ตีพิมพ์จดหมายข่าวเกี่ยวกับการลงทุนชื่อ World Money Analyst
มาหลายปี ผมอายเหลือเกินที่จะบอกว่า ผลการลงทุนของผมนั้นไม่ค่อย
จะดีสักเท่าไร จริง ๆ แล้วต้องถือว่าแย่มากด้วยซ�้ำ เพราะผมปล่อยให้เงิน
ของตัวเองนอนเล่นอยู่ในธนาคารมาหลายปีเหลือเกิน
ครั้นผมเปลี่ยนอุปนิสัยของตัวเอง โดยเอาอุปนิสัยแห่งชัยชนะใน
การลงทุนมาใช้ ผลการลงทุนของผมก็ดีวันดีคืนอย่างไม่น่าเชื่อ ตั้งแต่ปี
1998 เป็นต้นมา ผลการลงทุนของผมเติบโตขึน้ ในอัตรา 24.40 เปอร์เซ็นต์
ต่อปี เมื่อเทียบกับ S&P ทีโ่ ตขึน้ เพียง 2.30 เปอร์เซ็นต์ตอ่ ปี1 ยิง่ ไปกว่านัน้
พอร์ตของผมยังไม่เคยติดลบเลย ในขณะที่ S&P ติดลบถึง 3 เปอร์เซ็นต์
จากหกปีที่ผ่านมา (หนังสือเล่มนี้เขียนในปี 2003 : ผู้เรียบเรียง) จะเห็นได้
ว่าผมท�ำเงินได้มากมายกว่าที่คิด และคุณเองก็ท�ำได้เช่นกัน
ไม่ว่าคุณจะมองหาหุ้นดีราคาถูกเหมือนบัฟเฟตต์ เล่นค่าเงินและ
ฟิวเจอร์สเหมือนโซรอส ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคจาก “กราฟแท่งเทียน”
ซือ้ อสังหาริมทรัพย์ ซือ้ หุน้ ตอนขึน้ หรือตอนลงโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ใน
การซื้อขาย หรือต้องการแค่รักษาเงินตัวเองไว้ ให้ปลอดภัยในสถานการณ์
ที่ไม่ปกติ เชื่อผมเถอะครับ ถ้าเอานิสัยเหล่านี้ ไปใช้แล้วล่ะก็ ผลการลงทุน
จะดีขึ้นทันตาเห็นเลยทีเดียว
การเอาอุปนิสัยทางใจที่ถูกต้องไปประยุกต์ ใช้ไม่ว่ากับอะไรก็ตาม
ที่คุณท�ำ คุณจะพบความแตกต่างอย่างชัดเจน แต่กลยุทธ์ทางใจของ
นักลงทุนชั้นเซียนนั้นค่อนข้างจะซับซ้อน เพราะฉะนั้นลองมาดูตัวอย่าง
อุปนิสัยง่าย ๆ กันก่อนเถอะ
1 วันที่

1 มกราคม 1998 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2003
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ท�ำไมจอห์นนี่ถึงสะกดค�ำไม่ ได้
คนบางคนสะกดค�ำได้แย่มาก เขียนหนังสือผิด ๆ ถูก ๆ ตลอด โดย
ส่วนใหญ่แล้วคนพวกนีจ้ ะไม่คอ่ ยชอบครู เพราะครูไม่สามารถสอนให้พวกเขา
สะกดค�ำเก่งขึ้นได้ ในทางกลับกัน ครูก็มักคิดว่าคนพวกนี้ ไม่ค่อยฉลาด
แม้ความจริงแล้วคนพวกนี้จะเก่งกว่าคนทั่วไปในอีกหลาย ๆ เรื่องก็ตาม
จริง ๆ แล้วปัญหาของคนพวกนี้ ไม่ใช่เรื่องของความฉลาด แต่อยู่ที่
กลยุทธ์ทางใจ ของพวกเขา
คนทีส่ ะกดค�ำเก่ง ๆ จะใช้วธิ เี รียกเอาค�ำค�ำนัน้ ขึน้ มาจากความทรงจ�ำ
โดยมองให้เห็นเป็น ภาพ แล้วสะกดออกมาทีละตัวอักษร ด้วยการ “ลอกแบบ”
จากภาพที่เห็นในสมอง กระบวนการนี้เกิดขึ้นเร็วมาก จนคนที่สะกดค�ำ
เก่ง ๆ ยังไม่รตู้ วั เลยว่าตัวเองใช้วธิ กี ารนี้ เช่นเดียวกับคนทีเ่ ก่งในเรื่องอื่น ๆ
ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะอธิบายไม่ได้ว่าท�ำอย่างไรจึงประสบความส�ำเร็จ
ในเรื่องนั้น ๆ รู้แต่ว่าท�ำแล้วออกมาดีเสมอ
คนที่สะกดค�ำไม่เก่ง จะสะกดค�ำโดยจ�ำเอาจาก เสียง ที่ได้ยิน ซึ่ง
กลยุทธ์นี้ ไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้กับภาษาอังกฤษ วิธีแก้ไขก็คือ ต้องเอา
วิธีของคนที่สะกดค�ำเก่ง ๆ มาใช้ โดยใช้วิธี “นึกภาพ” ค�ำที่ต้องการสะกด
แทนที่จะใช้ “หูฟัง” เพียงเท่านี้ปัญหาการเขียนหนังสือผิดก็จะหมดไปใน
ทันที
ครั้งแรกที่ผมสอนกลยุทธ์นี้ ให้กับคนที่สะกดค�ำไม่เป็น ผมถึงกับ
ตะลึง คนที่ผมแนะน�ำกลยุทธ์นี้ ให้ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นนักเขียนมือฉมัง
ไปแล้ว เคยเรียนได้เกรด B แทบจะทุกวิชา ครูที่สอนเขาบอกเขาว่า
“นี่ถ้าเธอสะกดค�ำเป็น เธอคงได้ A ไปแล้วละ!”
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เชื่อไหมครับในเวลาไม่ถงึ 5 นาทีเขาสามารถสะกดค�ำยาก ๆ อย่าง
“antidisestablishmentarianism”1 ได้อย่างสบาย ๆ ซึง่ ค�ำพวกนีเ้ คยหลอก
หลอนเขามาตลอดชีวิต แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันมี “หน้าตา” เป็นอย่างไร
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยรู้เลยว่าต้อง “มอง” มัน
นี่แหละคือพลังของอุปนิสัยทางใจ

โครงสร้างของอุปนิสัยทางใจ
“อุปนิสัย (Habit)” คือการเรียนรู้ผ่านการท�ำซ�้ำหลาย ๆ ครั้งโดย
ไม่รู้ตัว เมื่อท�ำบ่อย ๆ เข้าการเรียนรู้นั้นจะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในส่วนลึก
ของจิตใจ หรือที่เรียกว่า “จิตใต้ส�ำนึก” และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่
สะกดค�ำเก่ง ๆ โดยพวกเขาไม่รหู้ รอกว่าท�ำอย่างไรจึงจะสะกดค�ำได้ถกู ต้อง
อยู่เสมอ พวกเขาแค่ “รู้” ว่าต้องสะกดอย่างนี้แหละจึงจะถูก
เมื่อผมพูดอย่างนี้ หลายคนอาจตั้งค�ำถามว่า การที่ยอดนักลงทุน
ทัง้ หลายประสบความส�ำเร็จมิได้เกิดจากการท�ำงานของ “จิตส�ำนึก” หรอก
หรือ ทั้งการอ่านรายงานประจ�ำปี การวิเคราะห์งบการเงิน หรือแม้แต่
การวิเคราะห์กราฟหุ้น หรือกราฟราคาสินค้าโภคภัณฑ์ มิใช่การกระท�ำใน
ขณะที่มีส�ำนึกอยู่หรอกหรือ
จะว่าใช่ก็ใช่อยู่หรอก แต่ “ความมีส�ำนึก” ที่ว่านี้เป็นเพียงยอดบน
สุดของภูเขาน�้ำแข็งแห่งจิตใจเท่านั้น แท้จริงแล้วเบื้องหลังความคิดที่
เกิดจาก “ส�ำนึก” ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจต่าง ๆ และการกระท�ำทั้งหลาย
ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากกระบวนการของจิตใต้ส�ำนึก
1 ค�ำศัพท์ทางประวัตศ
ิ าสตร์ของอังกฤษ มีความหมายว่า ฝ่ายการเมืองของประเทศอังกฤษใน

ศตวรรษที่ 19 ไม่สนับสนุนข้อเสนอการถอน Anglican Church หรือ Church of England
(คริสตจักรของอังกฤษ ซึ่งเป็นคริสตจักรของแองกลิคันคอมมิวเนียนทั่วโลก)
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ทั้งสิ้น นี่ยังไม่รวมถึงความเชื่อและอารมณ์บางอย่างที่มีพลังถึงขั้นท�ำลาย
ได้แม้กระทั่งคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงสุด
ตัวอย่างเช่น ถ้ามีใครสักคนถูกกรอกหูวา่ “เธอสะกดค�ำไม่ได้หรอก”
เมื่อได้ยินค�ำพูดเหล่านี้ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก ค�ำพูดนี้จะกลายเป็นความเชื่อ และ
มันก็จะกลายเป็นตัวตนของคนผู้นั้น แต่ถ้าคนคนนั้นได้รับค�ำแนะน�ำที่ดี
เขาอาจเข้าใจกลยุทธ์ของคนที่สะกดค�ำเก่ง ๆ และลอกเลียนวิธีสะกดค�ำ
จนท�ำได้ดีในที่สุด แต่ถ้าปล่อยให้เขาอยู่กับตัวเองสักพัก เขาก็จะกลับคืน
สู่สภาพจิตใจแบบเดิม ๆ อีก
วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนให้คนคนนั้นสะกดค�ำ ได้เก่งอย่างถาวรก็คือ
ต้องลบความคิดที่ว่า “ฉันเป็นคนที่สะกดค�ำได้ห่วยมาก” ออกไปจากจิตใจ
เท่านั้น เขาจึงจะเอาอุปนิสัยทางใจของคนที่สะกดค�ำเก่งมาใช้ได้
อีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นเพียงอุปสรรคเล็ก ๆ เท่านั้นก็คือการขาด
ความสามารถในการสร้างสัมพันธ์ มีคนอยูจ่ �ำนวนหนึง่ ซึง่ เป็นจ�ำนวนทีน่ อ้ ย
มาก ๆ ไม่สามารถสร้างมโนภาพขึน้ มาในจิตใจ ส�ำหรับคนกลุม่ นีเ้ ราต้องสอน
ให้มองเห็นอะไรเป็นภาพก่อน พวกเขาจึงจะเป็นนักสะกดค�ำที่ดีได้
โดยสรุปแล้ว มีปัจจัยอยู่ 4 ประการที่คุณต้องมีเพื่อที่จะมีอุปนิสัย
ทางใจที่ดี ได้แก่
1. ความเชื่อที่คอยขับเคลื่อนพฤติกรรมของคุณ
2. กลยุทธ์ทางใจ–กระบวนการต่อเนื่องของจิตส�ำนึกและจิตใต้สำ� นึก
3. อารมณ์ที่มั่นคง
4. ทักษะในการสร้างสัมพันธ์
เอาละ เราลองเอาโครงสร้างนี้ไปวิเคราะห์กระบวนการอีกอย่างหนึง่
กันเถอะ กระบวนการที่ว่านี้เรียบง่ายกว่าอุปนิสัยของนักลงทุนที่ประสบ
ความส�ำเร็จด้วยซ�้ำ แต่จะซับซ้อนกว่า “กลยุทธ์ ในการสะกดค�ำ” นะครับ
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“ไอซ์เบรกเกอร์” จอมละลายพฤติกรรม
ลองนึกภาพดูว่า เราก�ำลังอยู่ในงานปาร์ตี้ และเห็นผู้ชายสองคน
แอบมองสาวสวยคนหนึ่ง สักพักหนึ่งเราเห็นผู้ชายคนแรกเดินตรงไปที่
สาวสวยคนนั้น แล้วจู่ ๆ ก็หยุด หันหลังกลับ เดินไปที่บาร์ ก่อนจะนั่งดื่ม
จนเมาปลิ้นอยู่ตรงนั้น อีกไม่นานเราเห็นผู้ชายคนที่สองเดินตรงไปหา
สาวสวยคนเดิมและเริ่มชวนเธอคุย
ครู่ต่อมา เราเริ่มรู้สึกว่าผู้ชายคนที่สองพูดคุยกับคนในงานเลี้ยง
แทบจะทุกคน จนสุดท้ายเขาก็เดินตรงมาหาเราและชวนเราคุยเช่นกัน
เราจึงสรุปว่า หมอนี่เป็นคนน่าคบมาก ๆ แต่พอมานึกย้อนดู เอ...เขาก็ ไม่
ได้พูดอะไรมากมายนักนี่นา จริง ๆ แล้วเราต่างหากที่เป็นฝ่ายชวนเขาคุย
เราทุกคนต่างเคยรู้จักคนแบบนี้ คนที่สามารถเดินไปหาคนแปลก
หน้าซึ่งไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย แต่ภายในไม่กี่นาทีกลับคุยกันได้น�้ำไหล
ไฟดับราวกับสนิทสนมกันมานาน ผมเรียกคนลักษณะนี้ว่า “จอมละลาย
พฤติกรรม (IceBreaker)” และสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของคนเหล่านี้
ก็คือ อุปนิสัยทางใจที่พวกเขาฝึกฝนอยู่เสมอ อันประกอบไปด้วย
1. ความเชื่อ คนพวกนี้เชื่อว่า คนทุกคน น่าสนใจ
2. กลยุทธ์ทางใจ คนพวกนี้ได้ยนิ เสียงของตัวเองก้องอยู่ในหัวเสมอ
เสียงนั้นบอกว่า “โอ้ โห! คนคนนี้น่าสนใจจัง”
3. อารมณ์ทมี่ นั่ คง คนพวกนีม้ กั อยากรูอ้ ยากเห็น บางครัง้ ก็ตื่นเต้น
กับการได้พบใครใหม่ ๆ พวกเขารู้สึกดีกับตัวเอง และชอบเพ่ง
ความสนใจไปยังภายนอก (ถ้าเป็นคนที่ชอบเพ่งความสนใจมา
ที่ตัวเอง สมมติว่ามีปัญหาอยู่หรือมีอะไรไม่สบายใจ พวกเขาจะ
“ไม่อยู่ในอารมณ์” ที่จะพูดคุย ซึ่งคนกลุ่มนี้ ไม่เป็นเช่นนั้นเลย)
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4. ทักษะในการสร้างสัมพันธ์ คนพวกนีม้ คี วามสามารถในการสร้าง
สายสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยใช้ตามองไปยังคู่สนทนา แล้ว “ยิ้มด้วย
สายตา” เวลาที่พวกเขารู้สึกเป็นมิตรกับใคร พวกเขาจะเริ่มต้น
พูดคุยทันทีพร้อมกับหาจุดสังเกตอะไรบางอย่าง จากนั้นจะคอย
รับฟังมากกว่าพูด โดยจ้องตาและเพ่งความสนใจไปยังคนที่
คุยด้วย (ท�ำให้คนคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองส�ำคัญ) และตั้งข้อสงสัย
ในใจอยู่เสมอว่าคู่สนทนาก�ำลังคิดอะไรอยู่
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ จะลองทดสอบด้วยตัวเองก็ได้ ให้ลองใช้จนิ ตนาการ
ว่าคนทุกคนล้วนน่าสนใจ แล้วพูดในใจให้ตัวเองได้ยินว่า “โอ้ โห! คน
คนนี้น่าสนใจจัง” จากนั้นให้ลองมองไปรอบ ๆ แต่ถ้าคุณอยู่คนเดียว ก็
ลองใช้จินตนาการว่าคุณก�ำลังอยู่ท่ามกลางฝูงชน แล้วคุณจะรู้สึกถึง
ความแตกต่าง (อย่างน้อยก็สักพักหนึ่งละ)
ส�ำหรับเจ้าไม้ประดับที่สุดท้ายไปนั่งจับเจ่าอยู่ที่บาร์ เขามีกลยุทธ์
ทางใจที่ตรงข้ามกันเลย หลังจากแวบแรกที่รู้สึกสนใจสาวสวยคนนั้น เขา
ก็ “เริ่มเล่นหนัง” ในหัวของตัวเองทันที โดยในนั้นจะเป็นภาพเก่า ๆ ที่เขา
เคยเจ็บปวดจากความสัมพันธ์ครั้งก่อน ๆ จนท�ำให้รู้สึกแย่ สุดท้ายจึงไป
ดื่มเหล้าเพื่อลืมความปวดร้าว ปฏิกิริยาตอบสนองทางจิตใจของเขา
เป็นการแสดงออกของจิตไร้ส�ำนึก เป็นความเชื่อที่คอยจ�ำกัดตัวเองอยู่
ตลอดเวลาว่า “ฉันไม่ดพี อ” หรือ “ฉันต้องเจ็บปวดอยูเ่ สมอเวลาคบกับใคร”
อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ เวลาที่คนคนหนึ่งได้เจอใครใหม่ ๆ ก็จะเกิด
ความลังเลหรือสงสัยในใจเสมอว่า “คนคนนีน้ า่ สนใจ (ส�ำหรับฉัน) จริงหรือ”
ซึ่งการ “เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง” นี้เอง สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในใจว่า
“คนบางคนเท่านั้นที่น่าสนใจ” ผลที่ตามมาจึงต่างกันลิบลับเลยทีเดียว
25

ต่อไปนีเ้ ป็นตารางของอุปนิสยั ทางใจทีแ่ ตกต่างกัน 3 รูปแบบ “พวก
ไม้ประดับ” หรือ “พวกเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง” สามารถเรียนรู้วิธีละลาย
พฤติกรรมได้ง่าย ๆ เป็นต้นว่าจะสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างไร จะ
“ยิ้มด้วยตา” ได้อย่างไร จะเป็นนักฟังที่ดีได้อย่างไร และอื่น ๆ เขาอาจ
พูดในใจด้วยซ�้ำไปว่า “คนคนนี้น่าสนใจจัง”
จอมละลาย
พฤติกรรม

พวกไม้ประดับ1

พวกเอาตัวเอง
เป็นที่ตั้ง

ความเชื่อ

คนทุกคน
น่าสนใจ

ฉันไม่ดีพอ/
ฉันต้องเจ็บปวดเสมอ

คนบางคนเท่านั้น
ที่น่าสนใจ

กลยุทธ์
ทางใจ

เสียงในใจ “คน
คนนี้น่าสนใจจัง”

ย้อนคิดไปถึง
ความสัมพันธ์
ครั้งเก่า

เสียงในใจ “คนคน
นี้น่าสนใจ (ส�ำหรับ
ฉัน) ไหม”

การมุ่งเน้น
ของจิตใจ

เน้นไปที่ภายนอก

เน้นไปที่ภายใน

ส่วนใหญ่แล้วจะ
เน้นไปที่ภายใน

อารมณ์

อยากรู้อยากเห็น
ตื่นเต้น

เจ็บปวด

ไม่แน่นอน

ทักษะ

สร้างสัมพันธ์กับ
ไร้ทักษะ
ผู้คน เป็นนักฟังที่ดี

1 หมายเหตุ

ชอบตั้งค�ำถาม

ที่ยกมานี้เป็นลักษณะเพียงส่วนหนึ่งของพวก “ไม้ประดับ”
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แล้วคุณรู้หรือไม่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นเวลาที่พวกไม้ประดับพยายาม
เริ่มต้นบทสนทนากับคนแปลกหน้า ด้วยความเชื่อที่คอยจ�ำกัดตัวเองของ
พวกเขาซึง่ ได้เข้ามามีอทิ ธิพลเหนือจิตส�ำนึกทีต่ อ้ งการจะท�ำอะไรทีแ่ ตกต่าง
ที่สุดแล้วจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
ในท�ำนองเดียวกัน นักลงทุนที่จิตใต้ส�ำนึกของเขาเชื่อว่า “ฉัน
ท�ำเงินมาก ๆ ไม่ได้หรอก” หรือ “ฉันมันคือไอ้ขี้แพ้” จะไม่มีวันประสบ
ความส�ำเร็จได้ ไม่ว่าจะฝึกฝนทักษะต่าง ๆ มากมาย หรือพยายามอย่าง
หนักขนาดไหนก็ตาม
ยังมีความเชื่อลักษณะคล้าย ๆ กันนี้อยู่เบื้องหลังความล้มเหลว
ของนักลงทุนจ�ำนวนมาก ซึ่งจะน�ำเสนอในบทต่อไป โดยขอเรียกมันว่า
“บาปมหันต์ 7 ประการในการลงทุน”
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บทที่

2

บาปมหันต์ 7 ประการในการลงทุน

นั

กลงทุนส่วนใหญ่ต้องเจ็บตัว เพราะความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับวิธีที่จะ
ประสบความส�ำเร็จในการลงทุน นีเ่ ป็นสิง่ ทีป่ รมาจารย์การลงทุนอย่าง
บัฟเฟตต์และโซรอสไม่เคยเล่าให้เราฟัง ผมเรียกความเชื่อที่ผิดมหันต์
เหล่านี้ว่า “บาปมหันต์ 7 ประการในการลงทุน”
ขั้นตอนแรกที่จะช่วยให้เราลบล้างความเชื่อผิด ๆ เหล่านี้ ได้ก็คือ
ต้องมาดูกันเสียก่อนว่าอะไรกันแน่ที่ผิด

บาปมหันต์ # 1 เชื่อว่าคุณต้องท�ำนายความเคลื่อนไหวของตลาด
ได้ถูกต้อง จึงจะท�ำผลตอบแทนที่ดีได้

ความจริง นักลงทุนทีป่ ระสบความส�ำเร็จสูง ๆ ไม่ได้ทำ� นายสถานการณ์
ของตลาดหุ้นได้ดีไปกว่าคุณหรือผมแต่อย่างใด
อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับ ลองดูข้อมูลต่อไปนี้ก่อน
หนึ่งเดือนก่อนจะก้าวเข้าสู่ปี 1987 ซึ่งเป็นปีที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ล้มครืนลง โซรอสได้ขึ้นปกนิตยสาร Fortune เขาบอกกับทุกคนว่า
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“ที่ราคาหุ้น (สหรัฐฯ) สูงขึ้นในตอนนี้ สูงกว่ามูลค่าพื้นฐานที่
วัดได้ ไม่ได้หมายความว่าในที่สุดแล้วจะต้องร่วงลงเสมอไป การที่
ตลาดสูงเกินมูลค่า ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องลง ถ้าคุณอยากรู้
ว่าหุน้ อเมริกนั จะแพงไปได้อกี แค่ไหน ลองดูหนุ้ ญีป่ นุ่ เป็นตัวอย่างสิ”1
ขณะที่โซรอสยังคงเชื่อว่าหุ้นอเมริกันจะวิ่งต่อ เขากลับเชื่อว่าหุ้น
ญี่ปุ่นใกล้จะร่วงลง เขายังพูดซ�้ำอีกครั้งโดยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์
The Financial Times ฉบับวันที่ 14 ตุลาคม 1987
แต่แล้วถัดมาแค่สัปดาห์เดียว กองทุนควอนตัมของโซรอสก็
ขาดทุนมหาศาลถึง 350 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ล้มครืน
ลง ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยัง ปกติ ดีอยู่ ส่งผลให้ก�ำไรที่เขาท�ำได้มาตลอด
ทั้งปีหายวับไปกับตาในเวลาเพียงไม่กี่วัน
โซรอสออกมายอมรับในภายหลังว่า
“ความส�ำเร็จทางการเงินของผม ดูเหมือนจะเดินสวนทางกับ
ความสามารถในการพยากรณ์ตลาด”
แล้วบัฟเฟตต์ละ่ เขาแทบไม่สนใจด้วยซ�ำ้ ไปว่าตลาดจะเป็นอย่างไร
ต่อไป และไม่เคยพยากรณ์อะไรใด ๆ ทัง้ สิน้ บัฟเฟตต์บอกว่า “การพยากรณ์
จะบอกเราได้เยอะเลยว่า นักพยากรณ์คนนั้นเป็นอย่างไร แต่ไม่ได้บอก
อะไรเกี่ยวกับอนาคตเลย”
1

ตลาดหุน้ ญีป่ นุ่ ในขณะนัน้ เฟ้อกว่าตลาดหุน้ สหรัฐฯ เสียอีก แต่ก็ ไม่มวี แี่ ววว่าจะลดความร้อน
แรงลง โซรอสจึงน�ำมาเปรียบเทียบกัน แล้วคาดว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ น่าจะไปต่อได้อีก
: ผู้เรียบเรียง
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นักลงทุนทีป่ ระสบความส�ำเร็จจะไม่พงึ่ พาการท�ำนายความเคลื่อนไหว
ของตลาด แท้จริงแล้วทัง้ บัฟเฟตต์และโซรอสน่าจะเป็นสองคนแรกทีพ่ ร้อม
ยอมรับกับเราว่า หากพวกเขาลงทุนโดยอาศัยการท�ำนายแนวโน้มตลาด
พวกเขาคงเจ๊งหมดเนื้อหมดตัวไปนานแล้ว
“การท�ำนายตลาด” เป็นของที่ขาดไม่ได้ส�ำหรับจดหมายข่าว
การลงทุนและพวกกองทุนรวม แต่ไม่ได้มีความจ�ำเป็นอะไรเลยส�ำหรับ
นักลงทุนที่ต้องการจะประสบความส�ำเร็จ

บาปมหันต์# 2 เชื่อเหมือนพวก “กูร”ู ว่า ถ้าฉันท�ำนายตลาดไม่ได้

ก็ต้องมีคนอื่นที่ท�ำได้ สิ่งที่ฉันต้องท�ำคือหาคน
คนนั้นให้เจอก็เท่านั้นเอง

ความจริง หากคุณท�ำนายอนาคตได้จริง คุณจะเทีย่ วไปป่าวประกาศ
ให้คนอื่นรู้ท�ำไมล่ะ ถ้าคุณล่วงรู้อนาคตได้ คุณย่อมหุบปาก จากนั้นก็แอบ
ไปเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์แล้วท�ำเงินให้มันส์ไปเลย ถูกต้องไหมครับ
อีเลน การ์ซาเรลลี่ (Elaine Garzarelli) กลายเป็นสุดยอดเทพธิดา
พยากรณ์ทันที หลังจากท�ำนายว่าตลาดจะพังครืนลงก่อนเกิดเหตุการณ์
“แบล็คมันเดย์ (Black Monday)”1 ในเดือนตุลาคมแค่สัปดาห์เดียว เธอ
กลายเป็นคนมีชื่อเสียงชัว่ ข้ามคืน และอีกไม่กปี่ ตี อ่ มาเธอได้แปลงชื่อเสียง
นั้นให้กลายเป็นเงิน ด้วยวิธีไหนทราบไหมครับ ด้วยการท�ำในสิ่งที่ตัวเอง
เคยแนะน�ำไว้น่ะหรือ
1

แบล็คมันเดย์ (Black Monday) คือวันทีร่ าคาหุน้ ในตลาดนิวยอร์กดิง่ ลงเหวเป็นประวัตกิ ารณ์
ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อตลาดหุ้นทั่วโลกอย่างฉับพลันและรุนแรง เรียกวันหายนะ
ของตลาดหุ้นวันนี้ว่า “แบล็คมันเดย์” เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 1987
: ผู้เรียบเรียง
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ผิดถนัด! ตรงกันข้าม เธอกลายเป็นกูรคู า่ ตัวแพงสุดในสหรัฐฯ ด้วย
เงินเดือนประมาณ 1.5 ถึง 2 ล้านดอลลาร์ต่อปี ผู้คนมากมายขนเงินไป
ร่วมลงทุนในกองทุนทีเ่ ธอตัง้ ขึน้ มีเงินลงทุนหลัง่ ไหลเข้ามาสูงถึง 700 ล้าน
ดอลลาร์ ในช่วงเวลาไม่ถึงปี
กองทุนของการ์ซาเรลลีค่ ิดค่าบริหารจัดการ 3 เปอร์เซ็นต์ รวมเป็น
เงินเกือบ 21 ล้านดอลลาร์ตอ่ ปี ไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะ แม้วา่ ค่าธรรมเนียมนัน้
จะเป็นของเชียร์ซนั เลห์แมนบราเทอร์ส (Shearson Lehman Brothers) ซึง่
เป็นบริษทั นายจ้างและผูบ้ ริหารกองทุน ไม่ได้เข้ากระเป๋าเธอโดยตรงก็ตาม
ในปี 1996 การ์ซาเรลลี่เริ่มท�ำจดหมายข่าวการลงทุนของตัวเอง
โดยมีสมาชิกมากถึง 82,000 คน
ไม่นานนัก ผลประโยชน์ทางธุรกิจในฐานะ “กูรู” ก็ท�ำให้เธอและ
บริษัทนายจ้างของเธอกระเป๋าตุงเลยทีเดียว แล้วบรรดาสาวกของเธอล่ะ
เป็นอย่างไร
พอถึงปี 1994 สินทรัพย์ของกองทุนก็เริ่มร่อยหรอลงไปเรื่อย ๆ
เนื่องจากท�ำผลตอบแทนได้ต�่ำกว่าตลาด ผู้บริหารกองทุนก็เริ่มยักย้าย
ถ่ายเทเงินไปไว้ ในกองอื่น ๆ โดยผลตอบแทนเฉลี่ยตลอดอายุกองทุนอยู่ที่
4.7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ขณะที่ S&P 500 อยู่ที่ 5.80 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
จดหมายข่าวของการ์ซาเรลลีย่ กเลิกไปในปี 1997 หลังจากตีพมิ พ์ได้
แค่ปีเดียว ท�ำให้เธอขัดแย้งกับบริษัทผู้จัดพิมพ์ โดยบริษัทอ้างว่าจดหมาย
ข่าวของเธอถูกสมาชิกบอกเลิกไปประมาณ 30,000 คน และกังวลว่าใน
ระยะยาวเธอจะยังรักษาและดึงดูดความสนใจของสมาชิกได้อยู่หรือไม่
แต่เธออ้างว่าที่จริงแล้วมีคนบอกเลิกแค่ประมาณ 15,000 คน และเธอ
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ก็โทษว่าสาเหตุส�ำคัญที่โดนบอกเลิกเป็นเพราะบริษัทผู้จัดพิมพ์นั่นแหละ
ที่ท�ำการตลาดได้ไม่ดีพอ
ความพยายามครั้งที่สองของการ์ซาเรลลี่ที่จะเป็นผู้จัดการกองทุน
ก็ปรากฏว่าไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าครั้งแรกเลย จะเห็นได้จากกลุ่ม “กองทุน
ฟอร์เวิรด์ กรุป๊ (Forward Fund Group)” ที่ได้จา้ งเธอบริหาร “กองทุน ยู.เอส.
อิควิตี้ (U.S. Equity Fund)” เมื่อปี 2000 โดยหวังว่าชื่อของเธอจะดึงดูด
ให้นักลงทุนหลั่งไหลกันเข้ามา ถึงขนาดตั้งชื่อกองทุนว่า “ฟอร์เวิร์ดการ์
ซาเรลลี่ ยู.เอส. อิควิตี้ (Forward Garzarelli U.S. Equity Fund)”
ตอนแรกที่เธอเข้ามาบริหารนั้น กองทุนมีสินทรัพย์ประมาณ 35
ล้านดอลลาร์ สามปีต่อมากองทุนเดียวกันนี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นกองทุน
หุ้นชื่อ “เซียร์ราคลับสต็อก (Sierra Club Stock)” โดยเหลือสินทรัพย์
แค่ 20 ล้านดอลลาร์เท่านั้น
ท้ายที่สุด การ์ซาเรลลี่ก็ยอมรับโดยดุษฎีว่า “ฉันได้เรียนรู้แล้วว่า
การมัวแต่จบั จังหวะตลาดอาจท�ำให้เราเจ๊ง” ก่อนจะกล่าวต่อไปว่า “ถ้าคุณ
ถือเงินสดไว้มากเกินไป ขณะที่ตลาดวิ่งไปข้างหน้า ก็แปลว่าคุณอาการ
หนักแล้ว”
อย่างไรก็ตาม หลังจากเวลาผ่านไป 18 ปีนับตั้งแต่การ์ซาเรลลี่เริ่ม
มีชื่อขึน้ มาครัง้ แรก ถึงวันนีเ้ ธอก็ยงั คงสถานะเป็นกูรแู ละเซเลบของชาวสื่อ
คนหนึง่ เพียงแต่ชื่อเสียงอาจไม่เปรีย้ งปร้างเหมือนสมัยก่อน เช่นเดียวกับ
บรรดากูรูคนเคยดังอีกมากมาย
มีใครจ�ำโจ แกรนด์วิลล์ (Joe Granville) ได้บ้าง เขาเป็นคนโปรด
สุด ๆ ของสื่อมวลชนในช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 แต่แล้วพอถึงวันที่ดัชนี
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ดาวโจนส์อยู่แถว ๆ 800 จุด เขาก็แนะน�ำให้ทุกคนขายทุกสิ่งทุกอย่างที่มี
แล้วชอร์ต (Short)1 ตลาดซะ
สุดท้ายกลายเป็นว่า ปี 1982 คือปีทตี่ ลาดกระทิงในยุค 1980 เพิง่ จะ
เริม่ ต้น แต่แกรนด์วลิ ล์กย็ งั คงบอกให้คนขาย ขาย ขายอยูเ่ ช่นเคย เขาบอก
แล้วบอกอีกจนดัชนีขึ้นไปถึง 1,200 จุด หลังจากนั้นชื่อของเขาจึงดับสนิท
คนที่ขึ้นมาดังแทนคือ โรเบิร์ต เพรชเตอร์ (Robert Prechter) ซึ่ง
ได้พูดในสิ่งที่ตรงข้ามกับแกรนด์วิลล์ โดยสิ้นเชิงว่า ทศวรรษที่ 1980 จะ
เป็นตลาดกระทิงเต็มตัว แต่พอถึงปี 1987 ตลาดก็พังครืนลง เพรชเตอร์
จึงบอกว่าตลาดกระทิงสิ้นสุดลงแล้ว และท�ำนายว่าพอถึงต้นทศวรรษที่
1990 ดาวโจนส์จะร่วงลงไปแตะ 400 จุด2 นี่เท่ากับทายผิดมโหฬารชนิด
หน้าแตกหมอไม่รับเย็บเลยทีเดียว
ยุค “ดอตคอมบูม” คือช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 ถือเป็นอีกช่วง
หนึ่งที่สื่อมวลชนพากันสร้างฮีโร่ใหม่ ๆ ขึ้นมาหลายคน แต่แล้วส่วนใหญ่
ต่างทยอยหายหน้าไปหลังจากแนสแดก (NASDAQ) เริ่มร่วงลงในเดือน
มีนาคม 2000

1

ชอร์ต (Short) โดยหลักการแล้วคือการที่ผู้ลงทุน “ยืม” หุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ ที่คาดว่า
ราคาก�ำลังจะลดต�่ำลงจากโบรกเกอร์เพื่อ “ขาย” มัน ณ ราคาปัจจุบัน จากนั้นจึง “ซื้อกลับ”
ในราคาที่ถูกกว่าแล้วเอาหุ้นไปคืน จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์นี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อราคาหุ้นหรือ
สินทรัพย์นั้น ๆ ลดลงจริง ๆ เนื่องจากหากคาดการณ์ผิดและราคาสูงขึ้น ผู้ลงทุนย่อมจะ
ขาดทุน เพราะต้องซื้อกลับในราคาแพงกว่าที่ยืมมาขายนั่นเอง : ผู้เรียบเรียง
2 ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 ดัชนีดาวโจนส์กลับสู่ภาวะขาขึ้นเต็มตัวอีกครั้ง สวนทางกับ
ค�ำท�ำนายของโรเบิร์ต เพรชเตอร์ ทั้งที่ตอนนั้นเขาเป็นกูรูผู้ทรงอิทธิพลยิ่ง : ผู้เรียบเรียง
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หากมีใครสักคนที่ท�ำนายตลาดได้ถูกต้องแม่นย�ำเสมอ คนผู้นั้นคง
หลบเลีย่ งสื่อมวลชนทัว่ โลกได้เก่งมาก ๆ เลย จะว่าไปแล้วทีถ่ กู ต้องแม่นย�ำ
แท้จริงน่าจะเป็นค�ำกล่าวของคุณ “นิรนาม” ที่บอกว่า “การท�ำนายเป็นสิ่ง
ที่ท�ำได้ยากยิ่ง โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคต”
พวก “กูรู” ที่บรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายพากันยกย่อง ล้วนแล้วแต่
หาเงินด้วยการ “พูด” เกี่ยวกับการลงทุน บ้างก็ให้ค�ำแนะน�ำหรือเก็บค่า
ธรรมเนียมจากการบริหารกองทุน ซึ่งเป็นเงินของคนอื่นทั้งนั้น เหมือนที่
จอห์น เทรน (John Train) เขียนไว้ ใน The Midas Touch ว่า “คนที่รู้
ว่าจะเสกดินให้เป็นทองได้อย่างไร จะไม่ยอมบอกความลับนั้นแก่คุณด้วย
เงินแค่ 100 ดอลลาร์ต่อปี” หรือเอามาบอกคุณฟรี ๆ ทางช่อง CNBC
อย่างแน่นอน
ด้วยเหตุนี้บัฟเฟตต์ โซรอส และสุดยอดนักลงทุนทั้งหลายที่ท�ำ
เงินจากการลงทุนจริง ๆ จึงไม่ค่อยบอกว่าตัวเองก�ำลังท�ำอะไรอยู่หรือมอง
ตลาดอย่างไร บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่บอกแม้กระทั่งคนที่เอาเงินมาลงทุน
กับเขาด้วยซ�้ำว่าได้เอาเงินไปท�ำอะไรบ้าง!

บาปมหันต์ # 3 เชื่อว่า “ข้อมูลวงใน” จะช่วยให้ท�ำเงินได้มากมาย
ความจริง บัฟเฟตต์คือนักลงทุนที่รวยที่สุดในโลก แหล่งข้อมูลใน
การลงทุนที่เด็ดที่สุดส�ำหรับเขาคือ ข้อมูลแจกฟรีที่ชื่อ” รายงานประจ�ำปี
ของบริษัทจดทะเบียน”
โซรอสได้ชื่อว่าเป็น “บุรุษผู้ล้มธนาคารแห่งชาติอังกฤษ” เมื่อเขา
ชอร์ตเงินปอนด์สเตอร์ลิงในปี 1992
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โซรอสไม่ ใช่คนเดียวที่มองออกว่าเงินปอนด์ก�ำลังจะพังพินาศ
สัญญาณนีม้ คี นเป็นร้อยเป็นพันมองเห็นมานานแล้ว นักเทรดมากมายต่าง
พากันขายเงินปอนด์ทิ้งตอนที่มันพังพาบลงมา
ทว่ามีเพียงโซรอสคนเดียวที่กล้ากระโดดเข้าไปเต็มตัว ก่อนจะขน
เงินกลับบ้านสบาย ๆ ท�ำก�ำไรเหนาะ ๆ 2,000 ล้านดอลลาร์
ตอนนีท้ งั้ บัฟเฟตต์และโซรอสดังมากแล้ว ทัง้ สองคนจึงเข้าถึงแหล่ง
ข้อมูลได้ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลส�ำคัญแค่ไหน ทว่าตอนแรกที่
เริ่มต้นลงทุนนั้นทั้งสองก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเรา ๆ ท่าน ๆ นี่แหละ
ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไร แต่เชื่อไหมครับว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนของ
ทัง้ สองคนตอนทีย่ งั ไม่มีใครรูจ้ กั นัน้ สูงยิง่ กว่าตอนนีเ้ สียอีก สมมติวา่ ตอนนี้
ทัง้ คูไ่ ด้รบั ข้อมูลวงในอะไรอยูจ่ ริง ก็แปลว่ามันไม่ได้มปี ระโยชน์อะไรนักหรอก
เหมือนทีบ่ ฟั เฟตต์บอกไว้วา่ “ถ้ามีเงินในมือสัก 1 ล้านดอลลาร์ แล้ว
ท�ำตามข้อมูลวงในอยู่เรื่อย ๆ คุณอาจหมดตัวได้ภายในปีเดียว”

บาปมหันต์ # 4 กระจายการลงทุน
ความจริ ง สถิ ติ อั น น่ า ทึ่ ง ของบั ฟ เฟตต์ ม าจากการหาบริ ษั ท ที่
ยอดเยีย่ มจ�ำนวนประมาณครึง่ โหลจนพบ และลงทุนหนัก ๆ ในบริษทั เหล่านัน้
สืบเนื่องจากโซรอส สิ่งส�ำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมองตลาดผิดหรือ
ถูก แต่อยู่ที่ว่า คุณได้เงินแค่ไหนเวลาท�ำถูก และขาดทุนแค่ไหนเวลาท�ำ
ผิด แหล่งที่มาแห่งความส�ำเร็จของโซรอสเหมือนกันเป๊ะกับของบัฟเฟตต์
กล่าวคือ ลงทุนหนัก ๆ ไม่กี่อย่าง และท�ำเงินให้ได้ก้อนโต โดยครอบคลุม
และทบต้นทบดอกกับเงินที่เสียไปในเวลาที่ลงทุนผิดพลาด
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การกระจายการลงทุนเป็นอะไรที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง การถือ
หุ้นอยู่ทีละเล็กทีละน้อยนั้นไม่ต้องบอกก็เดาได้เลยว่า แม้ตัวใดตัวหนึ่งจะ
ท�ำก�ำไรได้มหาศาล แต่ผลในทางบวกที่จะเกิดกับความมั่งคั่งโดยรวมของ
คุณจะน้อยมาก ๆ
นักลงทุนที่ประสบความส�ำเร็จสูง ๆ จะบอกคุณเลยว่า การกระจาย
การลงทุนเป็นเรื่องของพวก “กระจิบกระจอก”
แต่คุณจะไม่ได้ยินสิ่งเดียวกันนี้จากวอลล์สตรีตอย่างแน่นอน

บาปมหันต์ # 5 เชื่อว่าคุณต้องเสีย่ งมาก หากจะท�ำก�ำไรให้ได้มาก ๆ
ความจริง เช่นเดียวกับผู้ประกอบการทั้งหลาย นักลงทุนที่ประสบ
ความส�ำเร็จมัก ไม่ชอบความเสี่ยง และท�ำทุกอย่างเท่าที่จะท�ำได้เพื่อ
หลีกเลี่ยงมัน โดยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงเหล่านั้น
ในการประชุมสัมมนาครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปี 2000 นักวิชาการ
คนแล้วคนเล่าน�ำเสนอผลงานทางวิชาการเกีย่ วกับ “บุคลิกของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจ” เหล่านักวิชาการมีความเห็นไม่ตรงกันในหลาย ๆ เรื่อง ยกเว้นเรื่อง
เดียวคือ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถอดทนต่อความเสี่ยงได้ดี และส่วนใหญ่
ชอบที่จะเสี่ยง
ช่วงท้ายของการประชุม ผูป้ ระกอบการทีป่ ระสบความส�ำเร็จคนหนึง่
ลุกขึ้นแล้วพูดว่า เขามึนตึ้บไปเลยกับสิ่งที่ได้ยิน ในฐานะผู้ประกอบการ
เขาท�ำทุกอย่างเท่าที่จะท�ำได้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แล้วเล่าว่า ตัวเขา
ก็รู้จักผู้ประกอบการอีกหลายคน เชื่อเถอะว่าจะหาคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง
ยิ่งกว่าคนพวกนี้คงหาได้ยากเต็มทน

36

นักลงทุนที่ประสบความส�ำเร็จ ก็เป็นเช่นเดียวกับผู้ประกอบการ
ที่ประสบความส�ำเร็จ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือรากฐานส�ำคัญใน
การสัง่ สมความมัง่ คัง่ ของพวกเขา ซึง่ ตรงข้ามอย่างสิน้ เชิงกับมายาคติทาง
วิชาการเดิม ๆ ความจริงก็คือ ถ้าคุณเสี่ยงมาก คุณก็มีโอกาสที่จะขาดทุน
ก้อนโต ยิ่งกว่าที่จะท�ำก�ำไรได้มาก ๆ เสียอีก
เช่นเดียวกับบรรดาผู้ประกอบการ นักลงทุนที่ประสบความส�ำเร็จ
ต่างรู้ดีว่าการขาดทุนนั้นง่ายกว่าการได้เงิน พวกเขาถึงมุ่งความสนใจไป
ที่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงยิ่งกว่าไล่ล่าหาก�ำไร

บาปมหันต์ # 6 เชื่อในการมีอยู่ของ “ระบบ” ว่ามีใครบางคน

อยู่ที่ ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ ได้พัฒนาระบบขึ้น
มาด้วยวิธีอะไรบางอย่าง อาจเป็นการวิเคราะห์
เทคนิค วิเคราะห์พื้นฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์
หรือแม้แต่โหราศาสตร์ ซึ่งรับประกันได้ว่าจะท�ำ
ก�ำไรได้อย่างแน่นอน

ความจริง ความเชื่อลักษณะนี้คล้ายคลึงกับความเชื่อในตัว “กูรู”
ที่เชื่อว่าหากนักลงทุนคนใดสามารถเอาระบบการลงทุนของพวกกูรูมาใช้
ก็จะท�ำก�ำไรได้เหมือนพวกกูรู ความเชื่อในตัวกูรนู เี้ องท�ำให้คนทีส่ ร้างระบบ
ส�ำเร็จรูปเพื่อซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ท�ำเงินได้มหาศาล
ความเชื่อใน “กูร”ู และความเชื่อใน “ระบบ” นัน้ มีรากฐานเดียวกัน
คือ “ต้องการหาอะไรที่แน่นอน”
ดังที่บัฟเฟตต์ตอบค�ำถามไว้ ในหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเขียนเกี่ยวกับ
ตัวเขาว่า “คนเราชอบมองหาสูตรส�ำเร็จ” พวกเขาหวังว่าจะเจอกับสูตร
ส�ำเร็จที่ใช่ จากนั้นก็เอามันมาต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วนั่งมองเงินไหล
ออกมาง่าย ๆ
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