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มีคนหลายคนต้องการหาหนทางสู่อิสรภาพทางการเงิน เพื่อต้องการใช้ชีวิต
ในฝันของตนให้ได้เร็วขึ้น หนทางสู่อิสรภาพทางการเงินใดเล่าจะให้ผลตอบแทนได้
มากเท่ากับการลงทุนในตลาดหุน้ มีจ�ำ นวนนักลงทุนเพิม่ ขึน้ เป็นทวีคณ
ู ในแต่ละปี ทุก
คนต่างมุ่งสู่ตลาดหุ้นด้วยจุดประสงค์เดียวกัน คือ การแสวงหาความรํ่ารวยจาก
ผลตอบแทนทีไ่ ด้มาอย่างรวดเร็ว ไม่ตา่ งจากการเล่นพนัน บางคนโชคดี ได้ผลตอบแทน
เกินความคาดหวัง จนเป็นทีอ่ จิ ฉาของผูค้ นรอบข้าง แต่...บางคนโชคไม่ดี ยอมหันหลัง
ให้กลับตลาดหุ้นอย่างตลอดกาล
การลงทุนในตลาดหุ้น คือ ศาสตร์แห่งการลงทุนแขนงหนึ่งที่ผู้ลงทุนต้อง
ศึกษาและทำ�ความเข้าใจก่อนการลงทุน และก็มีตำ�ราหรือหนังสืออีกมากมายที่สอน
ด้วยเรื่องเทคนิคให้ รวยด้วยหุ้น เพียงข้ามคืน หากเป็นได้จริงเช่นนั้น นักลงทุนต้อง
รํา่ รวยจากตลาดหุน้ ทุกคน แต่ความจริงจะเป็นอย่างนัน้ หรือไม่ ไม่มใี ครรูเ้ ท่ากับนักลงทุน
เอง!!
หากว่า การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน!!
หนังสือเล่มนีเ้ ปรียบเสมือนเป็นคูม่ อื การเล่นหุน้ อย่างสุขใจ ด้วยวิธกี ารลงทุนในตลาดหุน้
ให้สนุกเหมือนงานอดิเรกทีส่ ร้างผลตอบแทนให้เก็บเกีย่ วได้อย่างมัน่ คงตลอดทุกปี ไม่
ว่าวิกฤติเศรษฐกิจจะยํ่าแย่ขนาดไหน แต่มูลค่าหุ้นในพอร์ตของคุณยังคงเดินหน้า
ออกดอกออกผลสร้างผลตอบแทนให้คุณเก็บเกี่ยวอย่างยั่งยืน จากประสบการณ์
การเป็นนักวิเคราะห์และเป็นนักลงทุนของผูเ้ ขียนทีจ่ ะมาช่วยถอดรหัสหุน้ คัดหาเมล็ดพันธุ์
ชัน้ ดี เพือ่ ให้คณ
ุ ได้ เพาะหุน้ ทีม่ ผี ลให้เก็บเกีย่ วได้ตลอดเวลาทุกๆ ปี และค้นพบหนทาง
สู่อิสรภาพทางการเงินอย่างยั่งยืน..แท้จริง
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สำ�นักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์

อย่างไรก็ตาม หลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรสำ�เร็จของการลงทุน
ในหุ้น มีสุภาษิตจีนอยู่บทหนึ่งกล่าวไว้ว่า “เรามีหนทางขึ้นถึงยอดของภูเขาได้หลาย
ทาง แต่เมื่อขึ้นไปถึงเราจะเห็นวิวเดียวกัน” และหลักการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ เป็น
ผลพวงจากประสบการณ์การลงทุนของผม ซึง่ อาจใช่ส�ำ หรับบางท่าน และอาจจะไม่ใช่
สำ�หรับบางท่าน แต่ผมหวังว่าทุกท่านจะไม่หยุดหาหนทางขึ้นสู่ยอดของภูเขา เพื่อเรา
จะได้เห็นวิวเดียวกัน
ตลาดหุ้นได้ให้อะไรกับผมมาก ผมได้ค้นพบอิสรภาพทางการเงินได้เร็วกว่า
ทีค่ ดิ ทำ�ให้ผมอยากตอบแทนสิง่ ทีผ่ มได้มาคืนสูส่ งั คมด้วยการมอบรายได้ในส่วนของ
ผมทัง้ หมดทีไ่ ด้จากหนังสือเล่มนีใ้ ห้กบั มูลนิธกิ สิกรไทย และหากจะมีความดีทเี่ กิดขึน้
กับผม ผมหวังว่าหนังสือเล่มนีจ้ ะทำ�ให้ทา่ นประสบความสำ�เร็จในการลงทุนในหุน้ และ
พบกับอิสรภาพทางการเงินในเร็ววัน
กวี ชูกิจเกษม
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จริงจังกับตัวตนที่แท้จริงก่อนลงทุน
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จากประสบการณ์การลงทุน รวมถึงการแนะนำ�การลงทุนให้ลูกค้า�
ของผมกว่า 15 ปีที่ผ่านมา ปัญหาหนึ่งที่ผมมักพบเป็นประจำ�คือการ
เลือกหุ้นให้นักลงทุน
เพราะไม่ว่าจะเลือกหุ้นของบริษัทที่ดีอย่างไร ก็ไม่มีทางที่ตอบสนอง
ความต้องการของนักลงทุนได้ครบทุกคน
ผมพบสัจธรรมเกีย่ วกับการลงทุนว่านักลงทุนไม่เหมือนกัน บางคนให้หนุ้
ขึ้นทันทีที่บอกเลย บางคนบอกถือยาวได้ แต่พอราคาขึ้นมาบาทสองบาทขาย
ทันที บางคนบอกเก็งกำ�ไร แต่หุ้นบางตัวถือมา 3 ปี ยังออกไม่ได้เลย
บางคนทำ�ยังกับนักลงทุนสถาบัน มีหุ้นถืออยู่ 30 ตัว ถามว่าดูทันเหรอ
ตอบว่าทัน เพราะหุ้นหลายตัวไม่ได้ดูแล้ว...ซะงั้น

ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนหุ้นคือเข้าใจตนเองก่อนว่าเป็น
นักลงทุนประเภทใด จะได้ทำ�ตัวได้ถูก และเลือกหุ้นให้เหมาะกับตัวเรา เพราะ
นักลงทุนแต่ละประเภท เลือกหุ้นไม่เหมือนกัน
และจงอย่าเชื่อนักวิเคราะห์มากนัก
เพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหน บางครั้งบอกหุ้นเด็ดมา
แต่เป็นหุ้นเก็งกำ�ไร เราเป็นนักลงทุนระยะยาว ซื้อมาเลยกลายมาเป็นหุ้นเด็ดชีพ
ไป หรือนักวิเคราะห์บอกหุ้นลงทุนระยะยาวมา แต่เราเป็นนักเก็งกำ�ไร พอราคา
หุ้นไม่ขึ้นในวันสองวัน ก็ไปว่านักวิเคราะห์ไม่เก่ง ไม่แม่น
บางทีในฐานะนักวิเคราะห์ก็อยากบอกนักลงทุนเหมือนกันนะว่าหาก
แม่นได้ตลอด ลาออกไปลงทุนหุ้นอย่างเดียวเลยดีกว่า
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ในความเป็นจริงจากประสบการณ์ของผมไม่ว่าตำ�ราเล่มใด จะแบ่ง
นักลงทุนออกเป็นประเภท ไม่วา่ จะแบ่งตามอายุ หรือแบ่งตามความเสีย่ งทีร่ บั ได้
ซึ่งยากจะเข้าใจ
แต่สไตล์การลงทุนในนิยามของผมมีเพียง 2 สไตล์เท่านัน้ คือ นักเก็งกำ�ไร
และนักลงทุน

นักเก็งกำ�ไร

นักเก็งกำ�ไรสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Momentum Investor
และ Speculator
Momentum Investor ซึง่ เน้นลงทุนตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยคาดการณ์
สถานการณ์เศรษฐกิจแบบใดควรซือ้ หรือขายหุน้ นักลงทุนกลุม่ นีม้ คี วามสามารถ
ในการสลับไปมาระหว่างหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นกลุ่มนักลงทุนที่มี
ความสามารถในคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในแต่ละอุตสาหกรรม
เป็นอย่างดีตามสภาวะเศรษฐกิจ
เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน
กวี ชูกิจเกษม
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นักลงทุนกลุ่มนี้จะขายหุ้นในอุตสาหกรรมที่คาดว่าราคาหุ้นจะขึ้นน้อย
หรือลงเยอะ ไปลงทุนหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าราคาหุ้นจะขึ้นเยอะหรือ
ลงน้อยกว่า
โดยปกตินักลงทุนกลุ่มนี้จะเป็นนักลงทุนสถาบัน มีผู้จัดการกองทุนที่มี
ความรู้และประสบการณ์เป็นผู้ดูแล หรือเป็นนักลงทุนที่มีการศึกษาสูง มั่นใจ
ตัวเองสูงในการติดตามสถานการณ์ และที่สำ�คัญต้องกล้าเสี่ยง
แต่ก็พบนักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่พยายามทำ�แบบนี้ แต่ไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมดีพอ นักลงทุนกลุ่มนี้มักจะตกเป็นเหยื่อ
อันโอชะให้กับนักลงทุนที่มีประสบการณ์มากกว่า

ตัวอย่าง

ส่วน Speculator (นักเก็งกำ�ไรพันธุ์แท้หรือถูกเรียกอีกอย่างว่า แมงเม่า
เพราะชอบบินเข้ากองไฟ) ซึง่ เป็นกลุม่ นักลงทุนทีเ่ น้นลงทุนระยะสัน้ เป็นหลัก โดย
สนใจการเคลือ่ นไหวของราคาหุน้ เป็นหลัก ไม่สนใจเรือ่ งปัจจัยพืน้ ฐาน เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจหรือภาวะอุตสาหกรรมมากนักหรือไม่สนใจเลย
บริษัทจะจ่ายปันผลหรือไม่ แพงเกินไปหรือไม่ ขึ้นมาเยอะแล้วหรือไม่
ไม่สำ�คัญ สำ�คัญเพียงว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือไม่เท่านั้น
การเก็งกำ�ไรนั้นอาจจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค คือ การดูแนวโน้ม
กราฟราคาและมูลค่าการซือ้ ขาย หรือเก็งกำ�ไรโดยใช้เหตุการณ์ตา่ งๆ หรือทีเ่ รียก
ว่า Event Driven เป็นประเด็นในการเก็งกำ�ไร ซึ่งเหตุการณ์ที่จะนำ�มาเก็งกำ�ไรมี
มากมาย เช่น
•

เก็งกำ�ไรว่าบริษัทจะประกาศผลประกอบการหรือจ่ายปันผลออก
มาดี ก็เข้ามาซื้อหุ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลประกอบการหรือจ่าย
ปันผล 1-2 สัปดาห์ และเมื่อข่าวดีนั้นออกก็จะทำ�การขายหุ้นนั้นออกไป
หรือหากไม่เป็นไปตามคาดก็จำ�เป็นต้องตัดขาดทุน
เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน
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•

เก็งกำ�ไรเรื่องควบรวมกิจการ โดยหากมีข่าวการซื้อกิจการเกิดขึ้น
บริษทั ทีเ่ ป็นเป้าหมายมีการคาดหมายกันว่า จะถูกเสนอซือ้ ในราคาทีส่ งู
กว่าราคาตลาด (ไม่แน่เสมอไป) ก็เข้าไปซือ้ ดักไว้กอ่ น และขายตอนราคา
หุน้ ขึน้ หรือขายเมือ่ ข่าวการควบกิจการเกิดขึน้ จริงๆ และหากไม่เกิดตาม
คาดก็ตัดขาดทุน

•

เก็งกำ�ไรหุ้น Turnaround หรือเก็งกำ�ไรหุ้นที่เคยขาดทุนและคาดว่าจะ
กลับมามีก�ำ ไร หรือที่เคยกำ�ไรลดลงเรื่อยๆ และมีโอกาสกลับมามีก�ำ ไร
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญ โดยหากเก็งกำ�ไรได้ถกู กำ�ไรทีไ่ ด้จากราคาหุน้ ขึน้
จะสูงมาก แต่หากผิด การขาดทุนก็จะสูงเช่นกันหากตัดขาดทุนไม่ทัน

•

•

ตัวอย่าง

เก็งกำ�ไรเรื่อง 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

เก็งกำ�ไรเรื่อง January Effect โดยมีความเชื่อว่าทุกๆ ต้นปีหรือเดือน
มกราคมของทุกปี นักลงทุนประเภทกองทุน โดยเฉพาะกองทุนต่าง
ประเทศจะเข้ามาซื้อหุ้นในช่วงเดือนมกราคม เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุน
ตอนต้นปี หลังจากที่ขายออกไปตอนปลายปี พวกนักเก็งกำ�ไรก็มาซื้อ
หุ้นก่อนเดือนมกราคม เพื่อลุ้นว่าราคาหุ้นเดือนมกราคมจะปรับตัวขึ้น
แล้วพวกเขาก็จะได้ขาย
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เดี๋ยวนี้ก้าวหน้าเก็งกำ�ไรกันก่อนเดือนมกราคมอีก เรียกว่า Christmas
Rally เพราะหลายคนเชื่อว่าเดือนมกราคมหุ้นจะขึ้น หรือซานตาครอส
จะมาแจกของขวัญ เลยเข้ามาซื้อก่อนเดือนมกราคม และทำ�ให้หุ้นขึ้น
ก่อนเดือนมกราคม ซึง่ นัน่ ทำ�ให้หนุ้ ขึน้ ตัง้ แต่เดือนธันวาคมจนถึงต้นเดือน
มกราคม
•

เก็งกำ�ไรเรื่องซื้อหุ้นคืน เนื่องจากหากบริษัทมีการประกาศซื้อหุ้นคืน
นักลงทุนจะมั่นใจว่าบริษัทที่ประกาศซื้อหุ้นคืนจะเข้ามาซื้อหุ้น แล้วเรา
จะได้ขายในราคาที่สูงขึ้น

ตัวอย่าง
•

เก็งกำ�ไรเรือ่ งตัวเลขทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะมีการประกาศตัวเลข
เศรษฐกิจออกมาดี เช่น ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือตัวเลข
ชี้วัดภาคการผลิตของประเทศที่สำ�คัญ นักลงทุนก็ไปซื้อก่อนตัวเลขจะ
ประกาศจริง แล้วขายหลังตัวเลขประกาศออกมาดี (ถ้าโชคดี)

•

เก็งกำ�ไรตามฤดูกาล โดยคาดว่าหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือบริษัทใด
บริษัทหนึ่งมักจะมีผลประกอบการโดดเด่นในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่ง
ตามฤดูกาล เช่น กลุ่มโรงแรมกำ�ไรจะดีตอนไตรมาสที่ 1 และ 4 เพราะ
เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ จะกำ�ไรดีตอนไตรมาสที่ 3
เพราะจะมีการเร่งผลิตเพื่อส่งมอบสินค้าก่อนคริสต์มาสและปีใหม่ หรือ
หุน้ กลุม่ พลังงานจะขึน้ ในไตรมาสที่ 3 ของทุกปี เนือ่ งจากกำ�ลังเข้าสูช่ ว่ ง
ซัมเมอร์ (summer) ซึง่ เป็นช่วงทีค่ นอเมริกนั จะขับรถท่องเทีย่ วกัน ทำ�ให้
การใช้นา้ํ มันมากขึน้ และราคานํา้ มันจะปรับเพิม่ ขึน้ เป็นต้น โดยนักลงทุน
จะเข้ามาเก็งกำ�ไรในแต่ละกลุ่มในแต่ละไตรมาสแตกต่างกันไป
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•

เก็งกำ�ไรเรื่องการให้ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (อันนี้บางทีก็มีข่าววงใน)
นักลงทุนก็ไปซื้อก่อนที่จะมีการประกาศ พอประกาศราคาหุ้นก็มักขึ้น
และนักลงทุนก็จะมีก�ำ ไรเมื่อขายหุ้นออกไป

•

เก็งกำ�ไรในเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อย เช่น
การเกิดภัยธรรมชาติ เกิดสึนามิ นํ้าท่วม หรือ ความรุนแรงทางการเมือง
โดยนักลงทุนคาดว่าทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในไม่ช้า ก็เข้าไป
ซื้อหุ้นตอนราคาหุ้นลง และขายตอนราคาหุ้นขึ้นเมื่อทุกอย่างดีขึ้นหรือ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ การเก็งกำ�ไรเรื่องนี้ต้องมีสติมากหน่อย

•

ตัวอย่าง

เก็งกำ�ไรเรื่องนโยบายของภาครัฐ เช่น การสร้างโครงการขนาดใหญ่
(รถไฟฟ้า โครงการป้องกันนํ้าท่วม บ้านหลังแรก รถคันแรก ประมูล
โครงการ 3จี เป็นต้น) โดยนักลงทุนจะคาดว่าอุตสาหกรรมใด หรือบริษทั
ใดจะได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐ ก็เข้าไปซื้อเก็งกำ�ไร

•

เก็งกำ�ไรตามราคาสินค้าเกษตร เช่น ราคาไก่ ราคาหมู ราคาถัว่ เหลือง
ราคานํา้ ตาล ราคาปิโตรเคมี ค่าระวางเรือ ฯลฯ โดยดูวา่ หุน้ ใดจะขึน้ หรือ
ลงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ เช่น ราคาหมูหรือไก่มกั จะปรับเพิม่ ขึน้
ช่วงตรุษจีน หุ้นของบริษัทผู้ผลิตไก่และหมูก็มีการเข้ามาเก็งกำ�ไรกัน
หรือราคานํา้ ตาลมักจะขึน้ ไตรมาสที่ 3 ตามราคานํา้ มัน หุน้ ผูผ้ ลิตนํา้ ตาล
ก็มักจะขึ้นในช่วงนี้ เป็นต้น

•

เก็งกำ�ไรเรื่องแปลกๆ เช่น เก็งกำ�ไรก่อนการเลือกตั้ง โดยคาดว่าหุ้นที่
ถูกเรียกว่าหุ้นการเมืองมักจะปรับขึ้นช่วงการเลือกตั้ง เก็งกำ �ไรเรื่อง
ฟุตบอลยุโรป ฟุตบอลโลก โดยคาดว่าหุ้นกลุ่มบันเทิง และกลุ่มสิ่งพิมพ์

เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน
กวี ชูกิจเกษม

22

จะได้ประโยชน์ชั่วคราวจากรายได้โฆษณาที่เพิ่มขึ้น เก็งกำ�ไรเรื่องงาน
มอเตอร์โชว์ หุ้นกลุ่มยานยนต์ได้ประโยชน์ หรือแปลกกว่านั้นเก็งกำ�ไร
เรื่องอากาศร้อน โดยคาดว่าผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศจะได้ประโยชน์
เพราะความต้องการเครื่องปรับอากาศจะเพิ่มขึ้นชั่วคราว
เทศกาลไหว้พระจันทร์ ปีใหม่สากล ปีใหม่ไทย ตรุษจีน ก็ยังนำ�มาเก็ง
กำ�ไรกันได้ทั้งนั้น
เราจะเห็นได้ว่าเรื่องที่จะนำ�มาเก็งกำ�ไรมีมากมายเกินจินตนาการจริงๆ
และก็มีเรื่องให้เก็งกำ�ไรได้ทุกวัน เพียงแต่เรานึกถึงหรือเปล่า และเราจะนึกถึง
เรื่องๆ นั้นก่อนคนอื่นหรือเปล่า คือ ต้องเร็วกว่าคนอื่นๆ ไม่งั้นก็เข้ามาต่อยอดให้
คนอื่น
บางคนก็เป็นนักเก็งกำ�ไรทีเ่ รียกว่าเข้าขัน้ เซียน ก็มคี วามสามารถผูกการ
เก็งกำ�ไรโดยใช้วิเคราะห์ทางเทคนิคและการเก็งกำ�ไรด้วยใช้เหตุการณ์ต่างๆ มา
ผสมผสานกัน ซึ่งก็ท�ำ ให้มีโอกาสสูงขึ้นที่จะประสบความสำ�เร็จในการเก็งกำ�ไร
ดังนั้น การเก็งกำ�ไรหากจะให้เก่งต้องอยู่กับประสบการณ์การเก็งกำ�ไร
ด้วย บางคนกว่าจะมาเป็นเซียนเก็งกำ�ไร ผิดพลาดไม่รู้กี่ครั้ง แต่เขาเหล่านั้นก็
สามารถลุกขึ้นมาใหม่ และใช้ประสบการณ์ที่ผิดพลาดเหล่านั้นมาเป็นบทเรียน

ตัวอย่าง

ผมไม่ปฏิเสธการเก็งกำ�ไร แม้ผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไร และแม้ว่าผมจะ
ทำ�งานอยู่บนเรื่องราวเหล่านี้มาตลอดการทำ�งานเกือบ 20 ปี แต่ก็มีคนประสบ
ความสำ�เร็จจากลงทุนแบบนี้เหมือนกันเช่น จอร์จ โซรอส เป็นต้น
และก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตลาดหุ้นจำ�เป็นต้องมีนักเก็งกำ�ไร เพื่อสร้าง
สภาพคล่อง เพิม่ สีสนั ให้กบั ราคาหุน้ สร้างความตืน่ เต้นให้นกั ลงทุน และที่
สำ�คัญสร้างโอกาสให้กบั นักลงทุนระยะยาว ในการทีจ่ ะได้หนุ้ ถูกกว่าพืน้ ฐาน
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เพราะนักเก็งกำ�ไรใช้เหตุผลด้านราคาในการตัดสินใจลงทุนเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม หากเรามีความสุขกับการเก็งกำ�ไรก็ขอให้ตระหนักว่าเรา
คือนักเก็งกำ�ไร ไม่ใช่นกั ลงทุน อย่าพยายามบอกว่าเป็นนักลงทุนระยะสัน้ เพราะ
ไม่งนั้ ผลสุดท้ายเราจะกลายเป็นนักลงทุนระยะยาว ทีเ่ กิดจากการลงทุนระยะสัน้
ที่ผิดพลาด
ดังนัน้ หากท่านมีความสุขกับการเก็งกำ�ไร ผมมีขอ้ แนะนำ�อยู่ 4 ประการ
ซึ่งผมจะไม่ใช้เวลากับเรื่องนี้มากนัก เพราะไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของหนังสือ
เล่มนี้
1. จงอย่าเก็งกำ�ไรโดยคิดไปว่าเราคือนักลงทุน ประสบการณ์ของผม
เจอมาเยอะ ลูกค้าของผมมีหุ้นอยู่ในพอร์ตการลงทุน 30 – 40 หุ้น และส่วนใหญ่
ขาดทุนแทบทั้งนั้น ผมถามว่าทำ�ไมมีเยอะจัง คำ�ตอบที่ได้เหมือนกันเป๊ะ คือ
กะว่าจะเก็งกำ�ไร แต่ปรากฏว่าหุน้ ไม่ขนึ้ ก็เลยจำ�เป็นต้องกลายร่างเป็นนักลงทุน
ระยะยาว และหันไปเก็งกำ�ไรตัวอืน่ ๆ ต่อ และก็มแี นวคิดทีแ่ ปลกคือหากยังไม่ขาย
ก็ยังไม่ขาดทุน ช่างเข้าใจคิด
ผมขอบอกว่านี่คือความคิดที่ผิด หากคุณรักจะเก็งกำ�ไร จงรู้ตัวตนที่
แท้จริงว่าเราคือนักเก็งกำ�ไร และอย่ากลายร่างเป็นนักลงทุนโดยเด็ดขาด

ตัวอย่าง

2. จงเก็งกำ�ไรด้วยวินัย ถือว่าเป็นปัจจัยสำ�คัญที่สุดของคนที่ต้องการ
เป็นนักเก็งกำ�ไรเลยก็ว่าได้ และมันเป็นเครื่องมือที่วิเศษที่สุดที่จะทำ�ให้ท่านนัก
เก็งกำ�ไรทั้งหลายประสบความสำ�เร็จ
วินัยที่ผมพูดถึงนี้คือวินัยในการตัดขาดทุนและการปล่อยกำ�ไรให้วิ่งไป
เรื่อยๆ (Stop loss, Let profit run) ผมขอยกตัวอย่างให้ดู จะได้เข้าใจง่ายขึ้น
วันที่ 1 เราซื้อหุ้นมาเพื่อเก็งกำ�ไรในราคา 5 บาท สิ่งแรกที่ต้องทำ�ก่อน
เลยคือมีวนิ ยั กำ�หนดจุดตัดขาดทุนเลย (Stop loss) โดยจุดตัดขาดทุนจะมาจาก
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การวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือจะใช้จุดที่เรายอมรับผลขาดทุนได้มากที่สุดก็ได้
เช่น เป็นเปอร์เซ็นต์การยอมรับการขาดทุน ในกรณีนี้ขอตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่
4.50 บาท หรือยอมขาดทุนได้เต็มที่ไม่เกิน 10%
วันที่ 2 โชคดีราคาหุน้ ขึน้ มาเป็น 5.50 กำ�ไรแล้ว ขายเลยดีไหม อย่าเพิง่ ครับ
ใช้กฎ Let profit run ดังนั้น สิ่งที่เราต้องทำ�ต่อไปคือกำ�หนดจุดตัดขาดทุนใหม่
หรือกำ�หนดจุดหยุดกำ�ไรแทน ในกรณีนี้ผมขอกำ�หนดจุดตัดขาดทุนเป็น 4.90
(เพิ่มขึ้นจาก 4.50 บาท) ก็แล้วกัน โดยหากราคายังไม่หลุด 4.90 ผมก็ยัง
ไม่ตัดขาดทุน

ตัวอย่าง

วันที่ 3 โชคดีอีกวัน ราคาหุ้นขึ้นมาเป็น 6 บาท ขายเลยดีไหม เหมือน
เดิม ใช้กฎ Let profit run สิง่ ทีเ่ ราต้องทำ�คือ กำ�หนดจุดตัดขาดทุนใหม่ หรือกำ�หนด
จุดหยุดกำ�ไรแทน ในวันนี้ผมขอเปลี่ยนจากจุดตัดขาดทุน มาเป็นจุดหยุดกำ�ไร
(Stop gain) บ้าง เพราะราคาหุน้ ขึน้ มาระดับหนึง่ แล้ว โดยกำ�หนดไว้ที่ 5.50 บาท
(เราซื้อมา 5 บาท ดังนั้น หากขายที่ 5.50 บาทเราก็ยังกำ�ไร แม้ว่าจะไม่ได้ขาย
ณ จุดสูงสุด) โดยหากราคายังไม่หลุด 5.50 บาท เราก็ยัง Let profit run ต่อไป
อย่างมีความสุข
วันที่ 4 โชคดีอกี ราคาหุน้ ขึน้ มาเป็น 6.50 บาท ผมก็ยงั ไม่ขาย ปล่อย Let
profit run ต่อไป แต่ผมขอเปลีย่ นจุดหยุดกำ�ไรเป็น 6 บาท (จากเดิมวันที่ 3 กำ�หนด
ไว้ที่ 5.50 บาท) โดยหากราคายังไม่หลุด 6 บาท ผมก็ยังไม่ขายทำ�กำ�ไร
วันที่ 5 เป็นวันที่หุ้นลงมาเหลือ 6.20 บาท ผมก็ยังไม่ขายอีก เพราะยัง
ไม่หลุด 6 บาทที่เราตั้งเป็นจุดหยุดกำ�ไร เราก็ถือต่อไปอย่างมีความสุขต่อ เพราะ
ยังมีก�ำ ไร
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วันที่ 6 ราคาหุ้นลงมาตํ่ากว่า 6 บาท เอาละสิคราวนี้หลุดจุดหยุดกำ�ไร
ของเราแล้ว ทำ�ยังไง จำ�ไว้ครับมีวนิ ยั ตัง้ ไว้ที่ 6 บาท หากตํา่ ลงมาก็ตอ้ งขาย ห้าม
ลุ้นต่อเด็ดขาด ดังนั้น วันนี้เราก็ขายหุ้นทำ�กำ�ไรออกมาที่ 6 บาท หรือตํ่ากว่า
เล็กน้อย
สรุปจากกลยุทธ์เก็งกำ�ไรระยะสัน้ ในตัวอย่างนี้ เราซือ้ หุน้ มา 5 บาท ขาย
ทำ�กำ�ไรที่ 6 บาท ผมใช้กลยุทธ์นใี้ นการแนะนำ�นักลงทุนเก็งกำ�ไรตลอดอาชีพผม
บางครั้งหุ้นตัวหนึ่งผมมีกำ�ไรสูงมากกว่า 100% และบางครั้งก็ถือหุ้นตัวหนึ่ง
มากกว่า 1 เดือนก็เคยมี
ผมว่านี่แหละคือวิธีการเก็งกำ�ไรแบบมีวินัย
แต่หากโชคไม่ดี ซือ้ หุน้ แล้วไม่เป็นไปตามคาดละ เช่น ซือ้ หุน้ มาในวันแรก
ราคา 5 บาทเช่นกัน และเรากำ�หนดจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 4.50 บาท พอมาในวันที่
2 ปรากฏว่าราคาหุ้นหลุด 4.50 บาท ซึ่งเป็นจุดตัดขาดทุนลงมา
เราก็จ�ำ เป็นต้องรักษาวินยั ด้วยการขายขาดทุน อย่าไปคาดหวังเด็ดขาด
ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ราคาหุ้นอาจกลับขึ้นมาใหม่ นั่นจะทำ�ให้เราขาดวินัย
ถ้าราคาไม่กลับขึน้ มา เราจะยิง่ ถลำ�ลึกไปกับการขาดทุน และอาจจะไม่
เห็นราคาต้นทุนอีกนานหรืออีกเลย ซึ่งนั่นจะทำ�ให้เราเสียโอกาสที่จะนำ�เงินนั้น
มาเก็งกำ�ไรต่อ ทำ�ให้นอกจากจะขาดทุนจากราคาหุน้ ลงแล้วเรายังขาดทุนโอกาส
ที่จะทำ�กำ�ไรกับหุ้นตัวอื่น หรือแม้กระทั่งหุ้นตัวเดิมด้วยซํ้า
การไม่มีวินัยด้วยการตัดขาดทุนหรือหยุดกำ�ไร คือ ต้นเหตุสำ�คัญของ
ความล้มเหลวในการเก็งกำ�ไร

ตัวอย่าง
    “จงเก็งกำ�ไรอย่างมีวินัย และที่สำ�คัญต้องมีวินัย”
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3. จงอย่าเก็งกำ�ไรอย่างบ้าคลั่ง อย่าถึงขั้นกู้เงินโบรกเกอร์ท่ีเรียกว่า
Margin Loans หรือ กู้เงินเพื่อน (มีนะ เห็นประจำ�) กู้เงินบัตรเครดิต (ดอกเบี้ย
บาน) นำ�รถไปจำ�นอง (Car for Cash หรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียก) หรือนำ�เงินออม
ที่เราเตรียมไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินในชีวิตประจำ�วัน (อันนี้อันตราย) เพื่อนำ�เงินเหล่า
นั้นมาเก็งกำ�ไรโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะมั่นใจในความเก่งตัวเองแค่ไหนก็ตาม ผม
เห็นเซียนตกม้าตายมาเยอะแล้ว
เพราะหากคุณทำ �เช่นนั้นจะทำ �ให้คุณถลำ �ลึกเข้าไปสู่ การขาดทุนที่
หนักขึน้ และหนักขึน้ เรือ่ ยๆ หากคุณไม่มวี นิ ยั อย่างเพียงพอ หรือขาดวินยั ไปเพียง
นิดเดียว
เพราะนอกจากจะต้องขาดทุนหุ้น ขาดทุนโอกาส และยังต้องเสียดอก
เบี้ยเงินกู้อีก ถ้ากู้เพื่อนมาก็อาจเสียเพื่อนไปด้วย

ตัวอย่าง

4. ซือ้ หุน้ เก็งกำ�ไรด้วยเรือ่ งหรือด้วยเครือ่ งมืออะไร ควรจะขายด้วย
สาเหตุนั้น ไม่ว่าเรื่องที่เราเก็งกำ�ไรจะเป็นไปตามที่คาดหรือไม่ก็ตาม ไม่ใช่
ซื้อหุ้นเพราะสัญญาณทางเทคนิค พอหุ้นลงมาหลุดแนวรับที่ต้องตัดขาดทุน
กลับไปถามนักวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานว่าหุ้นที่ถืออยู่ยังดีอยู่หรือไม่
เช่น เก็งกำ�ไรหุน้ CPF ด้วยสัญญาณทางเทคนิคทีท่ ะลุขน้ึ มา แต่ปรากฏว่า
วันรุ่งขึ้นหุ้นดาวโจนส์ปรับลดลงไป 300 จุด หุ้น CPF ก็ลงมาหลุดจุดตัดขาดทุน
ของเราที่กำ�หนดเอาไว้ แต่เรากลับไม่มีวินัย หันไปถามนักวิเคราะห์พื้นฐานว่า
CPF ยังดีอยู่หรือไม่ ซึ่งแน่นอนนักวิเคราะห์พื้นฐานหลายๆ ท่านก็จะบอกว่า
พื้นฐานหุ้น CPF ยังดีอยู่ ท่านก็เลยตัดสินใจถือต่อไป ตกลงท่านเป็นนักเก็งกำ�ไร
หรือนักลงทุน หรือเข้าข่ายเป็นนักลงทุนระยะยาว จากการเก็งกำ�ไรระยะสั้นที่
ผิดพลาด
หรือกรณีเราซือ้ เก็งกำ�ไรหุน้ เพราะคาดว่ากำ�ไรสุทธิของบริษทั นัน้ จะออก
มาดี แต่พอกำ�ไรสุทธิออกมาแล้ว (ไม่ว่าจะเป็นไปตามคาด ดีกว่าคาด หรือผิด
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กว่าคาด) ท่านกลับไม่ขายหุ้นออกมาเมื่อหลุดจุดตัดขาดทุน หรือหลุดจุดหยุด
กำ�ไร แต่ท่านกลับไปพยายามหาเหตุผลอื่นๆ ในการถือหุ้นต่อไป เช่น เทคนิคยัง
ดูสวย รอลุ้นกำ�ไรไตรมาสต่อไปดีไหม เป็นต้น
นั่นคือการขาดวินัยในการลงทุนอย่างชัดเจน
ผมขอจบเรื่องการเก็งกำ�ไรในหนังสือเล่มนี้แต่เพียงเท่านี้ จากนี้ไป พื้นที่
ส่วนใหญ่ของหนังสือจะเป็นเรื่องของนักลงทุน ซึ่งเป็นสไตล์การลงทุนที่ผมชอบ
และเชื่ออย่างสนิทใจว่าจะทำ�ให้เราประสบความสำ�เร็จได้ดีกว่าการเก็งกำ�ไร
(แต่ผมก็ไม่ปฏิเสธการเก็งกำ�ไรนะครับ)

นักลงทุน

ตัวอย่าง

นักลงทุน คือ ผู้ที่มีความตั้งใจถือหุ้นในระยะยาวถึงยาวมาก ตามปัจจัย
พืน้ ฐานของบริษทั ทีแ่ ข็งแกร่ง และมีแนวโน้มทีจ่ ะถือไปเรือ่ ยๆ ตราบใดทีห่ นุ้ ของ
บริษัทนั้นพื้นฐานยังดีอยู่ในระยะยาว
การจะเปลี่ยนหรือขายหุ้นออกไปด้วย 2 สาเหตุ คือ
1. เมื่อพื้นฐานหุ้นของบริษัทนั้นๆ เปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงอย่างถาวร
หรือ
2. นักลงทุนพบหุ้นของบริษัทที่ดีกว่าหุ้นของบริษัทเดิมที่ถืออยู่รวมทั้ง
		 มีมูลค่าที่เหมาะสม
เคยมีคนถาม วอร์เรน บัฟเฟตต์ ปรมาจารย์ด้านการลงทุนระยะยาวว่า
ระยะยาวหมายถึงยาวแค่ไหน วอร์เรน บัฟเฟตต์ ตอบสั้นๆ ว่า “Forever” ซึ่ง
ในความเข้าใจของผมคือถือหุน้ ไปเรือ่ ยๆ ตราบใดทีบ่ ริษทั นัน้ ยังดีอยู่ จึงไม่ใช่เรือ่ ง
แปลกที่หุ้นหลายตัวของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ถือมาหลายสิบปี และก็สร้างความ
รํ่ารวยให้เขามากมายเหลือคณานับ
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นักลงทุน (ทีไ่ ม่ใช่นกั เก็งกำ�ไร) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภท
แรก เรียกว่า Value Investor (นักลงทุนเน้นคุณค่า) เป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีคน
อยากเป็นมากที่สุด เพราะอยากรวยเหมือน วอร์เรน บัฟเฟตต์ แต่คนที่เป็นได้
จริงๆ กลับน้อยมาก นักลงทุนกลุ่มนี้จะเน้นการลงทุนระยะยาวถึงยาวมาก
ทัง้ นี้ หากหุน้ ของบริษทั ทีเ่ ลือกลงทุนนัน้ ยังมีแนวโน้มทีด่ อี ยู่ หรือกำ�ไรยัง
มีแนวโน้มเติบโตได้ดใี นอนาคต นักลงทุนกลุม่ นีก้ เ็ ลือกทีจ่ ะไม่ขายหุน้ ออกมา โดย
จะไม่เน้นการคาดการณ์ทิศทางราคาหุ้นในระยะสั้น
แต่หากราคาหุ้นของบริษัทที่ดีเหล่านี้ลงอย่างรุนแรง (บางครั้งลงมา
50%) จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่แนวโน้มระยะยาวของบริษัทยังดีเหมือนเดิม
ขอยํ้านะครับว่าแนวโน้มระยะยาวยังดีเหมือนเดิม นักลงทุนกลุ่มนี้จะมองเป็น
โอกาสในการซื้อเพิ่ม

ตัวอย่าง

ยกตัวอย่างที่ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ซื้อหุ้น General Electric หรือหุ้น Goldman Sachs ตอนวิกฤติซับไพรม์ในสหรัฐฯ เป็นต้น
ส่วนประเภทที่สองเรียกว่า Yield Investor หรือ Income Investor
(นักลงทุนเน้นหุน้ ปันผล หรือเรียกว่าลงทุนหุน้ ห่านทองคำ�) เป็นกลุม่ นักลงทุนทีเ่ น้น
ลงทุนในหุน้ ทีม่ ปี ระวัตผิ ลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ทีส่ งู และต่อเนือ่ ง
และมีแนวโน้มจะจ่ายปันผลดีต่อไปในอนาคต
นักลงทุนกลุ่มนี้ดูไปคล้ายๆ กับนักลงทุนกลุ่มแรก แต่กลุ่มนี้จะเน้นเรื่อง
การจ่ายปันผลเป็นหลัก
แต่หุ้นที่ Value Investor เลือก มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลมากหรือ
น้อยไม่สำ�คัญเท่าใดนัก เพราะเขามองว่าบริษัทที่ดีหากไม่จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น
บริษัทนั้นก็จะสามารถนำ�เงินนั้นไปลงทุนต่อยอดความสำ�เร็จได้

เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน
กวี ชูกิจเกษม
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ตัวอย่าง

