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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

 มีคนหลายคนต้องการหาหนทางสู่อิสรภาพทางการเงิน  เพื่อต้องการใช้ชีวิต

ในฝันของตนให้ได้เร็วขึ้น  หนทางสู่อิสรภาพทางการเงินใดเล่าจะให้ผลตอบแทนได้

มากเทา่กบัการลงทนุในตลาดหุน้  มจีำานวนนกัลงทนุเพิม่ขึน้เปน็ทวคีณูในแตล่ะป ีทกุ

คนต่างมุ่งสู่ตลาดหุ้นด้วยจุดประสงค์เดียวกัน คือ การแสวงหาความรำ่ารวยจาก 

ผลตอบแทนท่ีได้มาอย่างรวดเร็ว ไม่ต่างจากการเล่นพนัน  บางคนโชคดี ได้ผลตอบแทน 

เกนิความคาดหวงั จนเปน็ทีอ่จิฉาของผูค้นรอบขา้ง  แต.่..บางคนโชคไมด่ ียอมหนัหลงั

ให้กลับตลาดหุ้นอย่างตลอดกาล

 การลงทุนในตลาดหุ้น คือ ศาสตร์แห่งการลงทุนแขนงหนึ่งที่ผู้ลงทุนต้อง 

ศึกษาและทำาความเข้าใจก่อนการลงทุน และก็มีตำาราหรือหนังสืออีกมากมายที่สอน

ด้วยเรื่องเทคนิคให้ รวยด้วยหุ้น เพียงข้ามคืน  หากเป็นได้จริงเช่นนั้น  นักลงทุนต้อง 

รำา่รวยจากตลาดหุ้นทุกคน  แต่ความจริงจะเป็นอย่างน้ันหรือไม่ ไม่มีใครรู้เท่ากับนักลงทุน 

เอง!!

 หากวา่ การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูกอ่นตดัสนิใจลงทนุ!!  

หนังสือเล่มน้ีเปรียบเสมือนเป็นคู่มือการเล่นหุ้นอย่างสุขใจ ด้วยวิธีการลงทุนในตลาดหุ้น 

ใหส้นกุเหมอืนงานอดเิรกทีส่รา้งผลตอบแทนใหเ้กบ็เกีย่วไดอ้ยา่งมัน่คงตลอดทกุป ีไม่

ว่าวิกฤติเศรษฐกิจจะยำ่าแย่ขนาดไหน แต่มูลค่าหุ้นในพอร์ตของคุณยังคงเดินหน้า

ออกดอกออกผลสร้างผลตอบแทนให้คุณเก็บเกี่ยวอย่างยั่งยืน จากประสบการณ์ 

การเป็นนักวิเคราะห์และเป็นนักลงทุนของผู้เขียนท่ีจะมาช่วยถอดรหัสหุ้น  คัดหาเมล็ดพันธ์ุ 

ชัน้ด ีเพือ่ใหค้ณุได ้เพาะหุน้ ทีม่ผีลใหเ้กบ็เกีย่วไดต้ลอดเวลาทกุๆ ป ีและคน้พบหนทาง

สู่อิสรภาพทางการเงินอย่างยั่งยืน..แท้จริง

สำ�นักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
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 อย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำาเร็จของการลงทุน

ในหุ้น มีสุภาษิตจีนอยู่บทหนึ่งกล่าวไว้ว่า “เรามีหนทางขึ้นถึงยอดของภูเขาได้หลาย

ทาง แต่เมื่อขึ้นไปถึงเราจะเห็นวิวเดียวกัน”  และหลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ เป็น

ผลพวงจากประสบการณก์ารลงทนุของผม ซึง่อาจใชส่ำาหรบับางทา่น และอาจจะไมใ่ช่

สำาหรับบางท่าน แต่ผมหวังว่าทุกท่านจะไม่หยุดหาหนทางขึ้นสู่ยอดของภูเขา เพื่อเรา

จะได้เห็นวิวเดียวกัน

 ตลาดหุ้นได้ให้อะไรกับผมมาก ผมได้ค้นพบอิสรภาพทางการเงินได้เร็วกว่า

ทีค่ดิ ทำาใหผ้มอยากตอบแทนสิง่ทีผ่มไดม้าคนืสูส่งัคมดว้ยการมอบรายไดใ้นสว่นของ

ผมทัง้หมดทีไ่ดจ้ากหนงัสอืเลม่นีใ้หก้บัมลูนธิกิสกิรไทย และหากจะมคีวามดทีีเ่กดิขึน้

กบัผม ผมหวงัวา่หนงัสอืเลม่นีจ้ะทำาใหท้า่นประสบความสำาเรจ็ในการลงทนุในหุน้ และ

พบกับอิสรภาพทางการเงินในเร็ววัน

กว�ีชูกิจเกษม
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บทที่ ๅ

จริงจังกับตัวตนที่แท้จริงก่อนลงทุน

จากประสบการณ์การลงทุน� รวมถึงการแนะนำาการลงทุนให้ลูกค้า�
ของผมกว่า� 15� ปีที่ผ่านมา� ปัญหาหนึ่งที่ผมมักพบเป็นประจำ�คือการ
เลือกหุ้นให้นักลงทุน 

 เพราะไม่ว่าจะเลือกหุ้นของบริษัทที่ดีอย่างไร ก็ไม่มีทางที่ตอบสนอง

ความต้องการของนักลงทุนได้ครบทุกคน 

 ผมพบสจัธรรมเกีย่วกบัการลงทนุวา่นกัลงทนุไมเ่หมอืนกนั บางคนใหหุ้น้

ขึ้นทันทีที่บอกเลย บางคนบอกถือยาวได้ แต่พอราคาขึ้นมาบาทสองบาทขาย

ทันที บางคนบอกเก็งกำาไร แต่หุ้นบางตัวถือมา 3 ปี ยังออกไม่ได้เลย 

 บางคนทำายังกับนักลงทุนสถาบัน มีหุ้นถืออยู่ 30 ตัว ถามว่าดูทันเหรอ 

ตอบว่าทัน เพราะหุ้นหลายตัวไม่ได้ดูแล้ว...ซะงั้น
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18เพาะหุ้นเป็น�เห็นผลยั่งยืน
กว�ีชูกิจเกษม�

 ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนหุ้นคือเข้าใจตนเองก่อนว่าเป็น

นักลงทุนประเภทใด จะได้ทำาตัวได้ถูก และเลือกหุ้นให้เหมาะกับตัวเรา เพราะ 

นักลงทุนแต่ละประเภท เลือกหุ้นไม่เหมือนกัน 

 และจงอย่าเชื่อนักวิเคราะห์มากนัก 

 เพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหน บางครั้งบอกหุ้นเด็ดมา 

แต่เป็นหุ้นเก็งกำาไร เราเป็นนักลงทุนระยะยาว ซื้อมาเลยกลายมาเป็นหุ้นเด็ดชีพ

ไป หรือนักวิเคราะห์บอกหุ้นลงทุนระยะยาวมา แต่เราเป็นนักเก็งกำาไร พอราคา

หุ้นไม่ขึ้นในวันสองวัน ก็ไปว่านักวิเคราะห์ไม่เก่ง ไม่แม่น 

 บางทีในฐานะนักวิเคราะห์ก็อยากบอกนักลงทุนเหมือนกันนะว่าหาก

แม่นได้ตลอด ลาออกไปลงทุนหุ้นอย่างเดียวเลยดีกว่า

 ในความเป็นจริงจากประสบการณ์ของผมไม่ว่าตำาราเล่มใด จะแบ่ง 

นกัลงทนุออกเปน็ประเภท ไมว่า่จะแบง่ตามอาย ุหรอืแบง่ตามความเสีย่งทีร่บัได ้

ซึ่งยากจะเข้าใจ 

 แตส่ไตลก์ารลงทนุในนยิามของผมมเีพยีง 2 สไตลเ์ทา่นัน้คอื นกัเกง็กำาไร 

และนักลงทุน

นักเก็งกำาไร	
 นักเก็งกำาไรสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Momentum Investor 

และ Speculator 

 Momentum Investor ซึง่เนน้ลงทนุตามสภาวะเศรษฐกจิ โดยคาดการณ์

สถานการณเ์ศรษฐกจิแบบใดควรซือ้หรอืขายหุน้ นกัลงทนุกลุม่นีม้คีวามสามารถ

ในการสลับไปมาระหว่างหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นกลุ่มนักลงทุนที่มี

ความสามารถในคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในแต่ละอุตสาหกรรม

เป็นอย่างดีตามสภาวะเศรษฐกิจ 
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19เพาะหุ้นเป็น�เห็นผลยั่งยืน
กว�ีชูกิจเกษม�

 นักลงทุนกลุ่มนี้จะขายหุ้นในอุตสาหกรรมที่คาดว่าราคาหุ้นจะขึ้นน้อย 

หรือลงเยอะ ไปลงทุนหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าราคาหุ้นจะขึ้นเยอะหรือ

ลงน้อยกว่า 

 โดยปกตินักลงทุนกลุ่มนี้จะเป็นนักลงทุนสถาบัน มีผู้จัดการกองทุนที่มี

ความรู้และประสบการณ์เป็นผู้ดูแล หรือเป็นนักลงทุนที่มีการศึกษาสูง มั่นใจ 

ตัวเองสูงในการติดตามสถานการณ์ และที่สำาคัญต้องกล้าเสี่ยง 

 แต่ก็พบนักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่พยายามทำาแบบนี้ แต่ไม่มีความรู้ความ

เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมดีพอ นักลงทุนกลุ่มนี้มักจะตกเป็นเหยื่อ 

อันโอชะให้กับนักลงทุนที่มีประสบการณ์มากกว่า

 ส่วน Speculator (นักเก็งกำาไรพันธุ์แท้หรือถูกเรียกอีกอย่างว่า แมงเม่า 

เพราะชอบบนิเขา้กองไฟ) ซึง่เปน็กลุม่นกัลงทนุทีเ่นน้ลงทนุระยะสัน้เปน็หลกั โดย

สนใจการเคลือ่นไหวของราคาหุน้เปน็หลกั ไมส่นใจเรือ่งปจัจยัพืน้ฐาน เชน่ ภาวะ

เศรษฐกิจหรือภาวะอุตสาหกรรมมากนักหรือไม่สนใจเลย 

 บริษัทจะจ่ายปันผลหรือไม่ แพงเกินไปหรือไม่ ขึ้นมาเยอะแล้วหรือไม่ 

ไม่สำาคัญ สำาคัญเพียงว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือไม่เท่านั้น 

 การเก็งกำาไรนั้นอาจจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค คือ การดูแนวโน้ม

กราฟราคาและมลูคา่การซือ้ขาย หรอืเกง็กำาไรโดยใชเ้หตกุารณต์า่งๆ  หรอืทีเ่รยีก

ว่า Event Driven เป็นประเด็นในการเก็งกำาไร ซึ่งเหตุการณ์ที่จะนำามาเก็งกำาไรมี

มากมาย เช่น

• เก็งกำาไรว่าบริษัทจะประกาศผลประกอบการหรือจ่ายปันผลออก

มาดี ก็เข้ามาซื้อหุ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลประกอบการหรือจ่าย

ปันผล 1-2 สัปดาห์ และเมื่อข่าวดีนั้นออกก็จะทำาการขายหุ้นนั้นออกไป 

หรือหากไม่เป็นไปตามคาดก็จำาเป็นต้องตัดขาดทุน  

ตัวอย่าง
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• เก็งกำาไรเรื่องควบรวมกิจการ โดยหากมีข่าวการซื้อกิจการเกิดขึ้น 

บรษิทัทีเ่ปน็เปา้หมายมกีารคาดหมายกนัวา่ จะถกูเสนอซือ้ในราคาทีส่งู

กวา่ราคาตลาด (ไมแ่นเ่สมอไป) กเ็ขา้ไปซือ้ดกัไวก้อ่น และขายตอนราคา

หุน้ขึน้ หรอืขายเมือ่ขา่วการควบกจิการเกดิขึน้จรงิๆ และหากไมเ่กดิตาม

คาดก็ตัดขาดทุน

• เก็งกำาไรหุ้น Turnaround หรือเก็งกำาไรหุ้นที่เคยขาดทุนและคาดว่าจะ

กลับมามีกำาไร หรือที่เคยกำาไรลดลงเรื่อยๆ และมีโอกาสกลับมามีกำาไร

เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญ โดยหากเก็งกำาไรได้ถูก กำาไรท่ีได้จากราคาหุ้นข้ึน 

จะสูงมาก แต่หากผิด การขาดทุนก็จะสูงเช่นกันหากตัดขาดทุนไม่ทัน

• เก็งกำาไรเรื่อง Window Dressing คือ ความเชื่อที่ว่า (ขอเน้นว่าเป็น

ความเชื่อ เกิดขึ้นจริงหรือไม่ ไม่มีใครรู้แน่ชัด) ณ สิ้นไตรมาสแต่ละ

ไตรมาส โดยเฉพาะสิ้นปีของทุกปี นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่าง

ประเทศจะเข้ามาซื้อหุ้น เพื่อให้ราคาหุ้นที่อยู่ในพอร์ตลงทุนของตนเอง

ขึ้น จะได้ปิดงบการเงินได้สวยๆ โดยนักลงทุนจะซื้อหุ้นก่อนที่จะปิดงบ

ไตรมาส หรืองบปี 1 - 2 สัปดาห์ โดยหวังว่าสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาส

หรือของปี หุ้นจะปรับตัวขึ้น 

• เก็งกำาไรเรื่อง January Effect โดยมีความเชื่อว่าทุกๆ ต้นปีหรือเดือน

มกราคมของทุกปี นักลงทุนประเภทกองทุน โดยเฉพาะกองทุนต่าง

ประเทศจะเข้ามาซื้อหุ้นในช่วงเดือนมกราคม เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุน

ตอนต้นปี หลังจากที่ขายออกไปตอนปลายปี พวกนักเก็งกำาไรก็มาซื้อ

หุ้นก่อนเดือนมกราคม เพื่อลุ้นว่าราคาหุ้นเดือนมกราคมจะปรับตัวขึ้น 

แล้วพวกเขาก็จะได้ขาย 

ตัวอย่าง
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เดี๋ยวนี้ก้าวหน้าเก็งกำาไรกันก่อนเดือนมกราคมอีก เรียกว่า Christmas 

Rally เพราะหลายคนเชื่อว่าเดือนมกราคมหุ้นจะขึ้น หรือซานตาครอส

จะมาแจกของขวัญ เลยเข้ามาซื้อก่อนเดือนมกราคม และทำาให้หุ้นขึ้น

กอ่นเดอืนมกราคม ซึง่นัน่ทำาใหหุ้น้ขึน้ตัง้แตเ่ดอืนธนัวาคมจนถงึตน้เดอืน

มกราคม

• เก็งกำาไรเรื่องซื้อหุ้นคืน เนื่องจากหากบริษัทมีการประกาศซื้อหุ้นคืน 

นักลงทุนจะมั่นใจว่าบริษัทที่ประกาศซื้อหุ้นคืนจะเข้ามาซื้อหุ้น แล้วเรา

จะได้ขายในราคาที่สูงขึ้น 

• เกง็กำาไรเรือ่งตวัเลขทางเศรษฐกจิ โดยคาดวา่จะมกีารประกาศตวัเลข

เศรษฐกิจออกมาดี เช่น ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือตัวเลข 

ชี้วัดภาคการผลิตของประเทศที่สำาคัญ นักลงทุนก็ไปซื้อก่อนตัวเลขจะ

ประกาศจริง แล้วขายหลังตัวเลขประกาศออกมาดี (ถ้าโชคดี) 

• เก็งกำาไรตามฤดูกาล โดยคาดว่าหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือบริษัทใด

บริษัทหนึ่งมักจะมีผลประกอบการโดดเด่นในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่ง

ตามฤดูกาล เช่น กลุ่มโรงแรมกำาไรจะดีตอนไตรมาสที่ 1 และ 4 เพราะ

เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ จะกำาไรดีตอนไตรมาสที่ 3 

เพราะจะมีการเร่งผลิตเพื่อส่งมอบสินค้าก่อนคริสต์มาสและปีใหม่ หรือ 

หุน้กลุม่พลงังานจะขึน้ในไตรมาสที ่3 ของทกุป ีเนือ่งจากกำาลงัเขา้สูช่ว่ง

ซมัเมอร ์(summer) ซึง่เปน็ชว่งทีค่นอเมรกินัจะขบัรถทอ่งเทีย่วกนั ทำาให้

การใช้นำา้มันมากข้ึน และราคานำา้มันจะปรับเพ่ิมข้ึน เป็นต้น โดยนักลงทุน 

จะเข้ามาเก็งกำาไรในแต่ละกลุ่มในแต่ละไตรมาสแตกต่างกันไป

ตัวอย่าง
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• เก็งกำาไรเรื่องการให้ใบสำาคัญแสดงสิทธ ิ (อันนี้บางทีก็มีข่าววงใน) 

นักลงทุนก็ไปซื้อก่อนที่จะมีการประกาศ พอประกาศราคาหุ้นก็มักขึ้น 

และนักลงทุนก็จะมีกำาไรเมื่อขายหุ้นออกไป 

• เก็งกำาไรในเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อย เช่น 

การเกิดภัยธรรมชาติ เกิดสึนามิ นำ้าท่วม หรือ ความรุนแรงทางการเมือง 

โดยนักลงทุนคาดว่าทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในไม่ช้า  ก็เข้าไป

ซื้อหุ้นตอนราคาหุ้นลง และขายตอนราคาหุ้นขึ้นเมื่อทุกอย่างดีขึ้นหรือ

กลับเข้าสู่ภาวะปกติ การเก็งกำาไรเรื่องนี้ต้องมีสติมากหน่อย 

• เก็งกำาไรเรื่องนโยบายของภาครัฐ เช่น การสร้างโครงการขนาดใหญ่ 

(รถไฟฟ้า โครงการป้องกันนำ้าท่วม บ้านหลังแรก รถคันแรก ประมูล

โครงการ 3จ ีเปน็ตน้) โดยนกัลงทนุจะคาดวา่อตุสาหกรรมใด หรอืบรษิทั

ใดจะได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐ ก็เข้าไปซื้อเก็งกำาไร 

• เกง็กำาไรตามราคาสนิคา้เกษตร เชน่ ราคาไก ่ราคาหม ูราคาถัว่เหลอืง 

ราคานำา้ตาล ราคาปโิตรเคม ีคา่ระวางเรอื ฯลฯ โดยดวูา่หุน้ใดจะขึน้หรอื

ลงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์เหล่าน้ี เช่น ราคาหมูหรือไก่มักจะปรับเพ่ิมข้ึน 

ช่วงตรุษจีน หุ้นของบริษัทผู้ผลิตไก่และหมูก็มีการเข้ามาเก็งกำาไรกัน  

หรอืราคานำา้ตาลมกัจะขึน้ไตรมาสที ่3 ตามราคานำา้มนั หุน้ผูผ้ลตินำา้ตาล

ก็มักจะขึ้นในช่วงนี้ เป็นต้น

• เก็งกำาไรเรื่องแปลกๆ เช่น เก็งกำาไรก่อนการเลือกตั้ง โดยคาดว่าหุ้นที่

ถูกเรียกว่าหุ้นการเมืองมักจะปรับขึ้นช่วงการเลือกตั้ง เก็งกำาไรเรื่อง

ฟุตบอลยุโรป ฟุตบอลโลก โดยคาดว่าหุ้นกลุ่มบันเทิง และกลุ่มสิ่งพิมพ์

ตัวอย่าง
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จะได้ประโยชน์ชั่วคราวจากรายได้โฆษณาที่เพิ่มขึ้น เก็งกำาไรเรื่องงาน

มอเตอร์โชว์ หุ้นกลุ่มยานยนต์ได้ประโยชน์  หรือแปลกกว่านั้นเก็งกำาไร

เรื่องอากาศร้อน โดยคาดว่าผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศจะได้ประโยชน์ 

เพราะความต้องการเครื่องปรับอากาศจะเพิ่มขึ้นชั่วคราว 

เทศกาลไหว้พระจันทร์ ปีใหม่สากล ปีใหม่ไทย ตรุษจีน ก็ยังนำามาเก็ง

กำาไรกันได้ทั้งนั้น 

 เราจะเห็นได้ว่าเรื่องที่จะนำามาเก็งกำาไรมีมากมายเกินจินตนาการจริงๆ 

และก็มีเรื่องให้เก็งกำาไรได้ทุกวัน เพียงแต่เรานึกถึงหรือเปล่า และเราจะนึกถึง

เรื่องๆ นั้นก่อนคนอื่นหรือเปล่า คือ ต้องเร็วกว่าคนอื่นๆ ไม่งั้นก็เข้ามาต่อยอดให้

คนอื่น 

 บางคนกเ็ปน็นกัเกง็กำาไรทีเ่รยีกวา่เขา้ขัน้เซยีน กม็คีวามสามารถผกูการ

เก็งกำาไรโดยใช้วิเคราะห์ทางเทคนิคและการเก็งกำาไรด้วยใช้เหตุการณ์ต่างๆ มา

ผสมผสานกัน ซึ่งก็ทำาให้มีโอกาสสูงขึ้นที่จะประสบความสำาเร็จในการเก็งกำาไร 

 ดังนั้น การเก็งกำาไรหากจะให้เก่งต้องอยู่กับประสบการณ์การเก็งกำาไร

ด้วย บางคนกว่าจะมาเป็นเซียนเก็งกำาไร ผิดพลาดไม่รู้กี่ครั้ง แต่เขาเหล่านั้นก็

สามารถลุกขึ้นมาใหม่ และใช้ประสบการณ์ที่ผิดพลาดเหล่านั้นมาเป็นบทเรียน

 ผมไม่ปฏิเสธการเก็งกำาไร แม้ผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไร และแม้ว่าผมจะ

ทำางานอยู่บนเรื่องราวเหล่านี้มาตลอดการทำางานเกือบ 20 ปี แต่ก็มีคนประสบ

ความสำาเร็จจากลงทุนแบบนี้เหมือนกันเช่น จอร์จ โซรอส เป็นต้น

 

 และก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตลาดหุ้นจำาเป็นต้องมีนักเก็งกำาไร เพื่อสร้าง

สภาพคล่อง เพ่ิมสีสันให้กับราคาหุ้น สร้างความต่ืนเต้นให้นักลงทุน และท่ี

สำาคัญสร้างโอกาสให้กับนักลงทุนระยะยาว ในการท่ีจะได้หุ้นถูกกว่าพ้ืนฐาน 

ตัวอย่าง
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 เพราะนักเก็งกำาไรใช้เหตุผลด้านราคาในการตัดสินใจลงทุนเป็นหลัก 

 อย่างไรก็ตาม หากเรามีความสุขกับการเก็งกำาไรก็ขอให้ตระหนักว่าเรา

คอืนกัเกง็กำาไร ไมใ่ชน่กัลงทนุ อยา่พยายามบอกวา่เปน็นกัลงทนุระยะสัน้ เพราะ

ไมง่ัน้ผลสดุทา้ยเราจะกลายเปน็นกัลงทนุระยะยาว ทีเ่กดิจากการลงทนุระยะสัน้

ที่ผิดพลาด 

 ดงันัน้ หากทา่นมคีวามสขุกบัการเกง็กำาไร ผมมขีอ้แนะนำาอยู ่4 ประการ 

ซึ่งผมจะไม่ใช้เวลากับเรื่องนี้มากนัก เพราะไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของหนังสือ

เล่มนี้

 1. จงอยา่เกง็กำาไรโดยคดิไปวา่เราคอืนกัลงทนุ ประสบการณข์องผม

เจอมาเยอะ ลูกค้าของผมมีหุ้นอยู่ในพอร์ตการลงทุน 30 – 40 หุ้น และส่วนใหญ่

ขาดทุนแทบทั้งนั้น ผมถามว่าทำาไมมีเยอะจัง คำาตอบที่ได้เหมือนกันเป๊ะ คือ 

กะวา่จะเกง็กำาไร แตป่รากฏวา่หุน้ไมข่ึน้ กเ็ลยจำาเปน็ตอ้งกลายรา่งเปน็นกัลงทนุ

ระยะยาว และหันไปเก็งกำาไรตัวอ่ืนๆ ต่อ และก็มีแนวคิดท่ีแปลกคือหากยังไม่ขาย 

ก็ยังไม่ขาดทุน ช่างเข้าใจคิด 

 ผมขอบอกว่านี่คือความคิดที่ผิด หากคุณรักจะเก็งกำาไร จงรู้ตัวตนที่ 

แท้จริงว่าเราคือนักเก็งกำาไร และอย่ากลายร่างเป็นนักลงทุนโดยเด็ดขาด

    

 2. จงเก็งกำาไรด้วยวินัย ถือว่าเป็นปัจจัยสำาคัญที่สุดของคนที่ต้องการ

เป็นนักเก็งกำาไรเลยก็ว่าได้ และมันเป็นเครื่องมือที่วิเศษที่สุดที่จะทำาให้ท่านนัก

เก็งกำาไรทั้งหลายประสบความสำาเร็จ 

 วินัยที่ผมพูดถึงนี้คือวินัยในการตัดขาดทุนและการปล่อยกำาไรให้วิ่งไป

เรื่อยๆ (Stop loss, Let profit run) ผมขอยกตัวอย่างให้ดู จะได้เข้าใจง่ายขึ้น

 วันที่ 1 เราซื้อหุ้นมาเพื่อเก็งกำาไรในราคา 5 บาท สิ่งแรกที่ต้องทำาก่อน

เลยคอืมวีนิยั กำาหนดจดุตดัขาดทนุเลย (Stop loss) โดยจดุตดัขาดทนุจะมาจาก

ตัวอย่าง
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การวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือจะใช้จุดที่เรายอมรับผลขาดทุนได้มากที่สุดก็ได้ 

เช่น เป็นเปอร์เซ็นต์การยอมรับการขาดทุน ในกรณีนี้ขอตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่  

4.50 บาท หรือยอมขาดทุนได้เต็มที่ไม่เกิน 10% 

 วันท่ี 2 โชคดีราคาหุ้นข้ึนมาเป็น 5.50 กำาไรแล้ว ขายเลยดีไหม อย่าเพ่ิงครับ

ใช้กฎ Let profit run ดังนั้น สิ่งที่เราต้องทำาต่อไปคือกำาหนดจุดตัดขาดทุนใหม่ 

หรือกำาหนดจุดหยุดกำาไรแทน ในกรณีนี้ผมขอกำาหนดจุดตัดขาดทุนเป็น 4.90 

(เพิ่มขึ้นจาก 4.50 บาท) ก็แล้วกัน โดยหากราคายังไม่หลุด 4.90 ผมก็ยัง 

ไม่ตัดขาดทุน

 วันที่ 3 โชคดีอีกวัน ราคาหุ้นขึ้นมาเป็น  6 บาท ขายเลยดีไหม เหมือน

เดมิ ใชก้ฎ Let profit run สิง่ทีเ่ราตอ้งทำาคอื กำาหนดจดุตดัขาดทนุใหม ่หรอืกำาหนด

จุดหยุดกำาไรแทน ในวันนี้ผมขอเปลี่ยนจากจุดตัดขาดทุน มาเป็นจุดหยุดกำาไร 

(Stop gain) บา้ง เพราะราคาหุน้ขึน้มาระดบัหนึง่แลว้ โดยกำาหนดไวท้ี ่5.50 บาท 

(เราซื้อมา 5 บาท ดังนั้น หากขายที่ 5.50 บาทเราก็ยังกำาไร แม้ว่าจะไม่ได้ขาย  

ณ จุดสูงสุด) โดยหากราคายังไม่หลุด 5.50 บาท เราก็ยัง Let profit run ต่อไป

อย่างมีความสุข

 วนัที ่4 โชคดอีกีราคาหุน้ขึน้มาเปน็ 6.50 บาท ผมกย็งัไมข่าย ปลอ่ย Let 

profit run ตอ่ไป แตผ่มขอเปลีย่นจดุหยดุกำาไรเปน็ 6 บาท (จากเดมิวนัที ่3 กำาหนด

ไว้ที่ 5.50 บาท) โดยหากราคายังไม่หลุด 6 บาท ผมก็ยังไม่ขายทำากำาไร

 วันที่ 5 เป็นวันที่หุ้นลงมาเหลือ 6.20 บาท ผมก็ยังไม่ขายอีก เพราะยัง

ไม่หลุด 6 บาทที่เราตั้งเป็นจุดหยุดกำาไร เราก็ถือต่อไปอย่างมีความสุขต่อ เพราะ

ยังมีกำาไร

ตัวอย่าง
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 วันที่ 6 ราคาหุ้นลงมาตำ่ากว่า 6 บาท เอาละสิคราวนี้หลุดจุดหยุดกำาไร

ของเราแลว้ ทำายงัไง จำาไวค้รบัมวีนิยั ตัง้ไวท้ี ่6 บาท หากตำา่ลงมากต็อ้งขาย หา้ม

ลุ้นต่อเด็ดขาด ดังนั้น วันนี้เราก็ขายหุ้นทำากำาไรออกมาที่ 6 บาท หรือตำ่ากว่า 

เล็กน้อย

 สรปุจากกลยทุธเ์กง็กำาไรระยะสัน้ในตวัอยา่งนี ้เราซือ้หุน้มา 5 บาท ขาย

ทำากำาไรที ่6 บาท ผมใชก้ลยทุธน์ีใ้นการแนะนำานกัลงทนุเกง็กำาไรตลอดอาชพีผม 

บางครั้งหุ้นตัวหนึ่งผมมีกำาไรสูงมากกว่า 100% และบางครั้งก็ถือหุ้นตัวหนึ่ง

มากกว่า 1 เดือนก็เคยมี 

 ผมว่านี่แหละคือวิธีการเก็งกำาไรแบบมีวินัย

 แต่หากโชคไม่ดี ซ้ือหุ้นแล้วไม่เป็นไปตามคาดละ เช่น ซ้ือหุ้นมาในวันแรก 

ราคา 5 บาทเช่นกัน และเรากำาหนดจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 4.50 บาท พอมาในวันที่ 

2  ปรากฏว่าราคาหุ้นหลุด 4.50 บาท ซึ่งเป็นจุดตัดขาดทุนลงมา 

 เรากจ็ำาเปน็ตอ้งรกัษาวนิยั ดว้ยการขายขาดทนุ อยา่ไปคาดหวงัเดด็ขาด

ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ราคาหุ้นอาจกลับขึ้นมาใหม่ นั่นจะทำาให้เราขาดวินัย 

 ถา้ราคาไมก่ลบัขึน้มา เราจะยิง่ถลำาลกึไปกบัการขาดทนุ และอาจจะไม่

เห็นราคาต้นทุนอีกนานหรืออีกเลย ซึ่งนั่นจะทำาให้เราเสียโอกาสที่จะนำาเงินนั้น

มาเกง็กำาไรตอ่ ทำาใหน้อกจากจะขาดทนุจากราคาหุน้ลงแลว้เรายงัขาดทนุโอกาส

ที่จะทำากำาไรกับหุ้นตัวอื่น หรือแม้กระทั่งหุ้นตัวเดิมด้วยซำ้า 

 การไม่มีวินัยด้วยการตัดขาดทุนหรือหยุดกำาไร คือ ต้นเหตุสำาคัญของ

ความล้มเหลวในการเก็งกำาไร

����“จงเก็งกำ�ไรอย่างมีวินัย�และที่สำ�คัญต้องมีวินัย”

ตัวอย่าง
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 3. จงอย่าเก็งกำาไรอย่างบ้าคล่ัง อย่าถึงข้ันกู้เงินโบรกเกอร์ท่ีเรียกว่า 

Margin Loans หรือ กู้เงินเพื่อน (มีนะ เห็นประจำา) กู้เงินบัตรเครดิต (ดอกเบี้ย

บาน) นำารถไปจำานอง (Car for Cash หรอือะไรกแ็ลว้แตจ่ะเรยีก) หรอืนำาเงนิออม

ที่เราเตรียมไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินในชีวิตประจำาวัน (อันนี้อันตราย) เพื่อนำาเงินเหล่า

นั้นมาเก็งกำาไรโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะมั่นใจในความเก่งตัวเองแค่ไหนก็ตาม ผม

เห็นเซียนตกม้าตายมาเยอะแล้ว 

 เพราะหากคุณทำาเช่นนั้นจะทำาให้คุณถลำาลึกเข้าไปสู่การขาดทุนที่ 

หนกัขึน้ และหนกัขึน้เรือ่ยๆ หากคณุไมม่วีนิยัอยา่งเพยีงพอ หรอืขาดวนิยัไปเพยีง

นิดเดียว 

 เพราะนอกจากจะต้องขาดทุนหุ้น ขาดทุนโอกาส และยังต้องเสียดอก

เบี้ยเงินกู้อีก ถ้ากู้เพื่อนมาก็อาจเสียเพื่อนไปด้วย

 4. ซือ้หุน้เกง็กำาไรดว้ยเรือ่งหรอืดว้ยเครือ่งมอือะไร ควรจะขายดว้ย

สาเหตุนั้น ไม่ว่าเรื่องที่เราเก็งกำาไรจะเป็นไปตามที่คาดหรือไม่ก็ตาม ไม่ใช่

ซื้อหุ้นเพราะสัญญาณทางเทคนิค พอหุ้นลงมาหลุดแนวรับที่ต้องตัดขาดทุน  

กลับไปถามนักวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานว่าหุ้นที่ถืออยู่ยังดีอยู่หรือไม่ 

 เช่น เก็งกำาไรหุ้น CPF ด้วยสัญญาณทางเทคนิคท่ีทะลุข้ึนมา แต่ปรากฏว่า 

วันรุ่งขึ้นหุ้นดาวโจนส์ปรับลดลงไป 300 จุด หุ้น CPF ก็ลงมาหลุดจุดตัดขาดทุน

ของเราที่กำาหนดเอาไว้ แต่เรากลับไม่มีวินัย หันไปถามนักวิเคราะห์พื้นฐานว่า 

CPF ยังดีอยู่หรือไม่ ซึ่งแน่นอนนักวิเคราะห์พื้นฐานหลายๆ ท่านก็จะบอกว่า 

พื้นฐานหุ้น CPF ยังดีอยู่ ท่านก็เลยตัดสินใจถือต่อไป ตกลงท่านเป็นนักเก็งกำาไร

หรือนักลงทุน หรือเข้าข่ายเป็นนักลงทุนระยะยาว จากการเก็งกำาไรระยะสั้นที่ 

ผิดพลาด 

 หรอืกรณเีราซือ้เกง็กำาไรหุน้ เพราะคาดวา่กำาไรสทุธขิองบรษิทันัน้จะออก

มาดี แต่พอกำาไรสุทธิออกมาแล้ว (ไม่ว่าจะเป็นไปตามคาด ดีกว่าคาด หรือผิด 

ตัวอย่าง
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กว่าคาด) ท่านกลับไม่ขายหุ้นออกมาเมื่อหลุดจุดตัดขาดทุน หรือหลุดจุดหยุด

กำาไร แต่ท่านกลับไปพยายามหาเหตุผลอื่นๆ ในการถือหุ้นต่อไป เช่น เทคนิคยัง

ดูสวย รอลุ้นกำาไรไตรมาสต่อไปดีไหม เป็นต้น 

 นั่นคือการขาดวินัยในการลงทุนอย่างชัดเจน

 ผมขอจบเรื่องการเก็งกำาไรในหนังสือเล่มนี้แต่เพียงเท่านี้ จากนี้ไป พื้นที่

ส่วนใหญ่ของหนังสือจะเป็นเรื่องของนักลงทุน ซึ่งเป็นสไตล์การลงทุนที่ผมชอบ 

และเชื่ออย่างสนิทใจว่าจะทำาให้เราประสบความสำาเร็จได้ดีกว่าการเก็งกำาไร  

(แต่ผมก็ไม่ปฏิเสธการเก็งกำาไรนะครับ)

นักลงทุน	

 นักลงทุน คือ ผู้ที่มีความตั้งใจถือหุ้นในระยะยาวถึงยาวมาก ตามปัจจัย

พืน้ฐานของบรษิทัทีแ่ขง็แกรง่ และมแีนวโนม้ทีจ่ะถอืไปเรือ่ยๆ ตราบใดทีหุ่น้ของ

บริษัทนั้นพื้นฐานยังดีอยู่ในระยะยาว 

 การจะเปลี่ยนหรือขายหุ้นออกไปด้วย 2 สาเหตุ คือ 

 1. เมื่อพื้นฐานหุ้นของบริษัทนั้นๆ เปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงอย่างถาวร

หรือ 

 2. นักลงทุนพบหุ้นของบริษัทที่ดีกว่าหุ้นของบริษัทเดิมที่ถืออยู่รวมทั้ง 

  มีมูลค่าที่เหมาะสม 

 เคยมีคนถาม วอร์เรน บัฟเฟตต์ ปรมาจารย์ด้านการลงทุนระยะยาวว่า

ระยะยาวหมายถึงยาวแค่ไหน วอร์เรน บัฟเฟตต์ ตอบสั้นๆ ว่า “Forever” ซึ่ง 

ในความเขา้ใจของผมคอืถอืหุน้ไปเรือ่ยๆ ตราบใดทีบ่รษิทันัน้ยงัดอียู ่จงึไมใ่ชเ่รือ่ง

แปลกที่หุ้นหลายตัวของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ถือมาหลายสิบปี และก็สร้างความ 

รำ่ารวยให้เขามากมายเหลือคณานับ

ตัวอย่าง
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 นกัลงทนุ (ทีไ่มใ่ชน่กัเกง็กำาไร) สามารถแบง่ออกเปน็ 2 ประเภท ประเภท

แรก เรียกว่า Value Investor (นักลงทุนเน้นคุณค่า) เป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีคน

อยากเป็นมากที่สุด เพราะอยากรวยเหมือน วอร์เรน บัฟเฟตต์ แต่คนที่เป็นได้

จริงๆ กลับน้อยมาก นักลงทุนกลุ่มนี้จะเน้นการลงทุนระยะยาวถึงยาวมาก 

 ทัง้นี ้หากหุน้ของบรษิทัทีเ่ลอืกลงทนุนัน้ยงัมแีนวโนม้ทีด่อียู ่หรอืกำาไรยงั

มแีนวโนม้เตบิโตไดด้ใีนอนาคต นกัลงทนุกลุม่นีก้เ็ลอืกทีจ่ะไมข่ายหุน้ออกมา โดย

จะไม่เน้นการคาดการณ์ทิศทางราคาหุ้นในระยะสั้น 

 แต่หากราคาหุ้นของบริษัทที่ดีเหล่านี้ลงอย่างรุนแรง (บางครั้งลงมา 

50%) จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่แนวโน้มระยะยาวของบริษัทยังดีเหมือนเดิม 

ขอยำ้านะครับว่าแนวโน้มระยะยาวยังดีเหมือนเดิม นักลงทุนกลุ่มนี้จะมองเป็น

โอกาสในการซื้อเพิ่ม 

 ยกตัวอย่างที่ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ซื้อหุ้น General Electric หรือหุ้น Gold-

man Sachs ตอนวิกฤติซับไพรม์ในสหรัฐฯ เป็นต้น 

 ส่วนประเภทที่สองเรียกว่า Yield Investor หรือ Income Investor  

(นักลงทุนเน้นหุ้นปันผล หรือเรียกว่าลงทุนหุ้นห่านทองคำา) เป็นกลุ่มนักลงทุนท่ีเน้น 

ลงทนุในหุน้ทีม่ปีระวตัผิลตอบแทนเงนิปนัผล (Dividend Yield) ทีส่งูและตอ่เนือ่ง 

และมีแนวโน้มจะจ่ายปันผลดีต่อไปในอนาคต 

 นักลงทุนกลุ่มนี้ดูไปคล้ายๆ กับนักลงทุนกลุ่มแรก แต่กลุ่มนี้จะเน้นเรื่อง

การจ่ายปันผลเป็นหลัก 

 แต่หุ้นที่ Value Investor เลือก มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลมากหรือ

น้อยไม่สำาคัญเท่าใดนัก เพราะเขามองว่าบริษัทที่ดีหากไม่จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น 

บริษัทนั้นก็จะสามารถนำาเงินนั้นไปลงทุนต่อยอดความสำาเร็จได้

ตัวอย่าง



ตัวอย่าง
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