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คํานิยม
ในโลกตลาด�น �กลง�น�ประสบความ�าเ�จ
สามารถส�างผลตอบแทน��ไ�อ�างส�าเสมอและ�อเ�อง
นอกจาก�องเ�าใจห�กการ�เคราะ��จ�ย�นฐาน เทค�คอล
รวม�งการ�ดตาม�อ�ล�าวสารตลอดเวลาแ�ว �ง�า�ญ
�กประการห�ง��อ การใ�เห�และผลอ�เห�ออารม�
ในการ�ด�นใจลง�น
หาก�กลง�น��ศนค�และ�มมอง��ก�อง �จะประสบความ�าเ�จในตลาด�นไ�
ไ�ยาก เพราะเ�อ�ความ�ด��ก�อง �เห��ผล�อมมองตลาดตามความเ�นจ�ง สามารถ
�ด�นใจไ�โดยปราศจากอารม�มาครอบ�า
อ�างไร�ตาม ในโลกแ�งความเ�นจ�ง �ง��กลง�นบางคนใ�อารม�อ�เห�อเห�ผล
�าใ�ความโลภครอบ�าจน�ความ�นใจใน�วเองมากจนเ�นไป ห�อบางคน�ความก�ว
�งประเ�น�วเอง�าจนเ�นไป �งผล�อการ�ด�นใจลง�น �ง�น หาก�องการประสบ
ความ�าเ�จ��อง�าความ��กจ�ตของ�วเอง เ�น �สไต�การลง�นแบบไหน �บความเ�ยง
ไ�มาก�อยแ�ไหน �ความ� ความเ�าใจ�ร�จอะไรมาก��ด �ด�อน�ดแ�งอ�ตรงไหน
เ�อจะไ�ประเ�น�วเองและสามารถใ�เห�และผลอ�เห�ออารม�
ห�ง�อ “จ�ต �ต�ทยาการลง�น” เ�ยนโดย �ณม�� โช�กราน� ไ��าเสนอเห�ยญ
�ก�านของโลกการลง�น �น�อ �ต�ทยาการลง�น เ�อ�ใ���านเ�น�งประเ�น�ด�อน
ของการลง�น พ�อมบอกแนวทางการควบ�ม และ�อง�นไ�ใ��อ�ดพลาดก�บมากด�น
การบ�หารพอ�ตลง�น �ก�ง �เ�ยนพยายามบอก�งความ�า�ญของการเ�ม�นลง�นแ�ว
ประสบความ�าเ�จในระยะยาว �น�อ การ�า Mindset ของ�วเองใ��ก�อง
ห�งเ�นอ�าง�ง�าห�ง�อเ�ม� นอกจากจะ�าน�วยภาษาส�ก ��อ�ล�างๆ พ�อม
�วอ�างใ�เ�นภาพ�ดเจนแ�ว เ�อ�านจบอยากใ�ลอง�ง�ารวจ�วเอง�า�กๆ การ�ด�นใจ
�นอ��บเห�และผล ห�ออารม�

(นางเกศรา �ญ�ศ�)
กรรมการและ��ดการ
ตลาดห�กท�พ�แ�งประเทศไทย
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บทเริ่ม
ห�ง�อ “จ�ต �ต�ทยาการลง�น” เ�ม� เบน�งใจเ�ยน�นเ�อ��ง
สาเห��า “�าไม�กลง�น (บางคน) ลง�นมานานแ�ว แ��งไ�ประสบความ
�าเ�จ” �านห�ง�อ�าน�จ�ย�นฐานมา�หลายเ�ม ห�ง�อ�จ�ยทางเทค�ค
�ไ��อย �กฝนการ�ด �เคราะ� มาอ�าง�อเ�องแ���ง “วนอ�ใน�าง”
ตลอดเวลาก�า 10 ��เบน�างาน�านกล�ท�การลง�น เบน�โอกาส
พบปะ�กลง�นหลากหลาย�เ�ามาป�กษา �ด�ย เ�ยว�บ�ญหา�านการลง�น
ประเ�น�วนให�จะค�ายๆ �น ไ��าการ�ด�ญหาเ�องการเ�อก�น �น�สนใจ
ป�บ�วลงมาแ�ว�า�อห�อไ� �น�วไหน��าสนใจ และ�เ�ดไปก�า�น
“�ณเบนขอ�น�ว” �าถามเห�า��กเ�ด�นแทบ�กค�ง�เบนไปงาน�มมนา
ห�อเ�น�ทยากรตามงาน�มมนา�างๆ
ห�ง�อ “พอ�ต�น DIY สไต��กกล�ท�” อ�บาย�งการลง�นของ
�กลง�นแ�ละคนไ�เห�อน�น �ปแบบการลง�นแบบ “เ�น�ณ�า” “เทรด�ง”
ห�อ “เ�นเ�นรอบ” ไ���อใด�ก��ดห�อแ���ด เพราะ�นอ��บความ
สามารถในการ�บความเ�ยงเ�ยบ�บผลตอบแทน��องการ �กลง�นควรเ�อก
� “เ�า�บจ�ตการลง�นของ�วเอง” เ�นแนวทาง����ด
แ��กลง�น�วนให��ก “มองเห�ยญ�านเ�ยว” ไ��จารณา�งความ
สามารถในการ�บความเ�ยงของ�วเอง �งเ�นแ�ผลตอบแทน�ง เพราะ�น�อ
“�บ�ก” ทางความ�ด และ�ต�ทยาการลง�น��าใ��กลง�น�วนให�ประสบ
�ญหา โดยเฉพาะอ�าง�ง “�ต�ทยาการลง�น” เ�น�ง��กคน�แ� “เ�อก
มอง�าม” และเ�อ�ใครมา�เ�าไปใน�ดเห�า�เห�อนจะ “เ�บ�ด โดนใจ”
แ�เ�อเวลา�านไป�ก�บมาเห�อนเ�ม “ใ�ห�อไ�” ถามใจ�วเอง
เบน�งใจเ�ยนห�ง�อเ�ม��นมาเ�อ “�ประเ�น ��ด�อน” พ�อม
แนวทางการควบ�มและ�อง�นไ�ใ��อ�ดพลาดก�บมากด�นการบ�หาร
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พอ�ตลง�น แ�นอนการ�านเ�ยงรอบเ�ยวอาจเ�นเ�ยงการส�างความส�ก
ห�อแ�บอก�วเอง “เออ! จ�ง” “เออ! ใ�” “�นโดน �ะ”
เบนห�ง�าอ�าจบเ�ยงแ�ความส�กในการ�านเ�ยงรอบแรก ใ�ลง�อ
เ�ยน�อ�ดพลาดและผล�เ�ด�นจากการลง�น��านมาเ�นอ�างไร เพราะเ�อ
ก�บมา�งทบทวนประเ�น�างๆ จะไ�ทราบ�ง�อ�ดพลาด แ�วค�ง�จะ�าน
ความ�ดพลาด (�อ�) ไปแ�วห�อ�ง หาก�ง เ�ดจากสาเห�อะไร �น�ก�ง
เห�า�ลงไปอ�าง�อเ�อง จนก�าจะ�านบททดสอบทาง�าน�ต�ทยาการลง�น
ใน�อ�นๆ ห�อ�าจนเ�นเ�องปก�เ�อใ� “ห�ดออกจาก�งวนเ�มๆ”
ปรมาจาร��านการลง�น��กลง�น�วโลก�นชมอ�าง “วอ�เรน
�ฟเฟต�” ก�าว�งความ�า�ญของ “การเ�ยน” เ�าหมายและผลการลง�น
�เ�ด�นในแ�ละ��านจดหมาย�ง��อ�น Berkshire Hathaway �กๆ �
เ�อเ�นการทบทวน�ง��ดไ�เ�อ�น� และผล�เ�ด�น ณ �น�เ�นอ�างไร
แ�นอน�า ไ��ใคร�ดเ�องการลง�นไ��กตลอด �งรวม�ง�ฟเฟต��วย
เ�น�น�บการ�ด�นใจลง�นใน�น IBM ใน�วง� 2554 แ�ภาพรวมของ�ร�จ
ไ�ไ�เ�นไปอ�าง�ประเ�นเอาไ�
“ผมตัดสินใจผิดพลาดที่เลือกลงทุนใน IBM แทนที่จะเปน
Google หรือ Amazon”
วอ�เรน �ฟเฟต�
แ�นอน�า�อ�ดพลาดของการลง�นเ�ด�นไ�เสมอ บางค�งเ�นผลจาก
การ�จารณา�จ�ย�นฐาน ภาพรวม�ร�จ��ดพลาด ห�อการเป�ยนแปลงของ
�จ�ยแวด�อมใน�ตสาหกรรม�น �กลง�นเ�ยงป�บพอ�ตการลง�นและเ�ม
�นให� ห�อใน�มของเทค�คอาจจะ�บค�น�ดไป�เ�ยงเป�ยน�ด�ดและก�บ
มาเ�ม�บค�นให� �งเห�า�จะเ�ด�นไ�เ�อ “�ดเ�นระบบ”
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แ��เ�ด�น�บ�กลง�น�วนให��อ “การ�ดตามอารม�” ไ�ขายไ�
ขาด�น �นแ�ป�บฐาน �นลงมาใ��บแ�ว เ�น�น สาร�ดเห�ผล�สรรหามา
เ�า�าง�วเอง �งเห�า��อ “�ด�อนของ�ต�ทยาการลง�น” �เ�ด�นไ��าย
แ�ยาก�อการแ�ไข
ห�ง�อเ�ม�เบนไ�ยก�วอ�าง “�ต�ทยาการลง�น” ��กเ�ด�น�บ
�กลง�น�วนให�มาเ�น�วอ�าง พ�อม�แนวทางการป�บระบบการ�ดของ
�วเองใ��าว�าม�าน�ด�อนเห�า�นไ�อ�างไร �งอาจไ�ใ�������ดห�อ
�ก��ด�าห�บจ�ตของแ�ละ�คคล แ�อ�าง�อยอยากใ�เ�นแนวทางในการ
“กระ�น�อมการ�ด” และ “เ�มลง�อป���” เ�อ�ด�ด�อน
พ�อมห�อ�ง�บการเ�ดใจ�บ�ง�เ�น�ญหา�อระบบการ�ด �านรอบ
แรกเ�อเ�นการเ�ดประเ�น เ�อความสะใจ เ�อแทงใจ�า เบนขอใ��านรอบ
� 2-3-4 ไปเ�อยๆ พ�อม�บการ�กฝนอ�าง�อเ�อง จน�าใ�เ�นระบบและ
ธรรมชา�ของการลง�นใน�ปแบบของ�วเอง
เพราะเบนเ�อ�า “การลง�นไ�ใ�เ�องยาก แ��ยากก�า�อ การป�บ
ระบบการ�ดของ�วเอง”
ม�� โช�กราน�, CISA
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“ซื้อตํ่า ขายสูง” พูดงายทํายาก
ห�กเกณ�การลง�นอ�าง�าย�อ “ใ��อ�นในราคา�า แ�ไปขายใน
ราคา��งก�า” ห�อ�ดในเ�ง�ชาการ�อ “�อในราคา��าก�าราคาเหมาะสม
ราว 30%” เ�อใ�� Margin of Safety (�วนเ�อเ�อความปลอด�ย�อ ราคา
�น�สามารถ�อไ�โดย�ความเ�ยง�อน�าง�า) �ดความเ�ยงกร��ราคา�น
ป�บ�วลงห�อราคาเหมาะสมลดลงระห�างทางของการลง�น
ในทางป���ก�บไ��าย เพราะ�กลง�น�วนให�ก�บเผ�ญ�บ�ญหา
“�อ�งและขาย�า” เ�า�น�งไ�พอ เ�อขาย�น�นแ�ว ราคา�นก�บ�น�ว
เ�ดแนวโ�มราคาป�บ�ว�นตาม�จ�ยทางเทค�ค (Technical Rebound)
เ�อบ�กค�ง �าใ�เ�อก�จะไ�ขาย�นเพราะก�ว�าจะเ�ดประ��ศาสต��ารอย
แ��นเ�า�ญหา�ไ�เ�ด Technical Rebound ห�อเ�ดเ�ก�อยแ�วป�บลง�อ
�าย��ด�องมา�ด�บ�วเอง�า “��” ค�งแ�วค�งเ�าและพอ�ตการลง�น
สะเปะสะปะและ� “�น�ไ��าเ�น” มากก�า “�น�าเ�น” เ�ยก�า “�ด�น”
กร��งก�าว เ�ด�นไ��อยค�งใน�นขนาดกลางและขนาดเ�ก และ�
ป�มาณการ�อขายหนาแ�น ยก�วอ�าง TASCO �วงปลาย� 2557 �อเ�อง
�ง� 2558 �อเ�น�คทองของ�น�ว��บ�งแ�เ�ามา�อขายบนกระดาน
โดยราคาข�บ�น�าระ�บ�ง�ด 43.00 บาท พ�อม�บ�าไร�ท�ระ�บ 1,559
�านบาทในไตรมาส 3 � 2558 �วย�จ�ยบวก�เ�อ�อผลการ�าเ�นงาน ไ��า
จะเ�นราคา�า�นเตาป�บลดลงตาม�ศทางราคา�า�น�บในตลาดโลก โครงการ
ลง�นส�างถนน�านวนมากในไทยและก�มประเทศ CMLV (�ม�ชา พ�า ลาว
และเ�ยดนาม) แ�เ�อ�าไร�ท�ของบ��ทไ�สามารถ�าระ�บ�ง�ดให�ไ�
ประกอบ�บราคา�า�น�บในตลาดโลกเ�ม�น�ว �งผลใ�ราคา�น TASCO ลด
ความห�อหวาและ��นการเ�ง�าไรป�บลดลง
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�มา : ASPEN

กําไรสุทธิ TASCO
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1
ป 2557 ป 2557 ป 2558
ป 2558 ป 2558 ป 2558 ป 2559
กําไรสุทธิ
(ลานบาท)

419

512

1,079

1,381

1,559

1,342

1,096

เ�อ�จารณาพฤ�กรรมของ�กลง�น�กเ�อกเ�ง�าไร TASCO บ�เวณ
20.00 บาท แ�วขาย�ระ�บ 22.00 - 25.00 บาท และรอ�อก�บเ�อราคา
�อ�ว แ�ราคา�อ�วเ�ยงเ�ก�อยบ�เวณ 24.00 บาท จาก�นราคา�ด�วก�บ
ทะ� 25.00 บาท �กลง�นก�บเ�ามาเ�ง�าไรรอบ�อไปตรงบ�เวณ 26.00 27.00 บาท และรอขายบ�เวณ 28.00 - 30.00 บาท เ�อราคาทะ� 30.00 บาท
และไ��อ�วลงเห�อนในรอบแรกแ��ด�ว�น�วยป�มาณการ�อขายหนาแ�น
�กลง�นเ�อกกล�ท�อ�เฉยๆ (Wait & See) จนกระ�งราคา�อ�วลงมาบ�เวณ
30.00 บาท �งเ�มก�บเ�าเ�ง�าไร�กค�ง
10

เ�อราคา�น TASCO ห�ดแนว 30.00 บาท � 28.00 บาท �กลง�นเ�ม
�อ�วเฉ�ยมาก�นและ�อมาก�น�ราคา 25.00 บาท ขณะ�ราคาป�บลดลง
�แนว 22.00 บาท �อนก�บมาแก�งในกรอบระห�าง 22.00 – 28.00 บาท
ใน�วงเ�อน�นาคม - �งหาคม� 2559
ผล�ตามมา�อ �กลง�นก�ม�เ�มหาเห�และ�จ�ย�มาส�บส�นการ
�อ TASCO ไ��าจะเ�น�าน�จ�ย�นฐาน และ/ห�อ�ญญาณทางเทค�ค พ�อม
�บ��าถาม�บ�ก�เคราะ� �กกล�ท� �กเทค�ค�าราคาจะก�บไป� 30.00
บาทไ�ห�อไ� �น�วเ�อไห� ควร�อ�วเฉ�ยเ�มห�อไ� �น�ว��าย�นผล
ห�อไ� เ�น�น �กษณะเ�น��กลง�นเ�มเ�ยง�อการเ�า��ฏ�กร “�อ�ง ขาย
�า” �วยเห�ผล
ยึดติดที่ราคาหุนมากจนเกินไป �กลง�น�จารณาเ�ยงราคา�เคย
เ�ด�นในรอบ�อนห�ามาเ�นห�กเกณ�ในการ�ด�นใจการลง�น
ขาดการสังเกตในแงของปจจัยพื้นฐาน เพราะประเ�นการเ�ง�าไร
�น TASCO �อผลการ�าเ�นงาน��าระ�บ�าไร�ท��ง�ดให�เ�น
�า�ญ และเ�อ�าไร�ท�เ�มไ��าลายส���ง�ดให� (New High) ราคา
�น�อมไ�สามารถ�า New High ให�ไ�เ�นเ�ยว�น �ง�ก�เคราะ�
เ�ม�ง�ญญาณ�งแ�บ��ทประกาศผลการ�าเ�นงานไตรมาส 3 � 2558
ขาดวินัย หาก�กลง�น�ความระแวดระ�ง�าน�ญญาณทางเทค�ค
เ�อราคา�นเ�มไ��าระ�บ New High ให� ราคาห�ดแนวเ�น�าเฉ�ย
�งระยะ�นและระยะยาว หาก���ย การเ�ง�าไรระยะ�น�บราคา�น�
ห�ดเ�น�าเฉ�ยระยะ�น�อม�อง�ด�นใจขาย�ดขาด�น (Cut Loss)
มากก�าเ�าทยอย�อ�วเฉ�ย
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การห�ด�นจากการ “�อ�ง ขาย�า” �กลง�นควรเ�าใจและ�ดตาม
ประเ�นการเ�ง�าไรใน�น�นอ�างส�าเสมอ แทนการ�ด�ดการเค�อนไหว
ของราคา�น�เ�ด�นในแ�ละ�วงเวลา ห�ง�า�าไรระยะ�นๆ ตามอารม�
โดยไ��า�ง�ง�จ�ย�นฐาน �ญญาณทางเทค�คห�อ�าวสาร เพราะเ�อไห�
�ประเ�นการเ�ง�าไร�น�นเป�ยนแปลง ราคา�น�อมป�บ�วไปจาก�เคย
คาดห�งเ�นเ�ยว�น
กล�ท� “�อ�วเฉ�ย” อาจ�าใ�เ�ดภาวะพอ�ต�นชะ�ก�นไ� เพราะ
หาก�อ�ด�งหวะและกลายเ�นการ�อ�น�นใน�าห�ก��ดไปจากเ�าหมาย
�วางไ� �าใ� “เ�นจม” อ��บ�น��อง�อ โดยไ���า�กนานแ�ไหนก�าราคา
จะ�ดก�บ�นไป

ความรูทวมหัว เอาตัวไมรอด
�กลง�นหลายคน อาจประสบ�ญหาการลง�น�พอ�ตไ�ไปไหน
“วนอ�ใน�าง” ตลอดเวลา ไ��าจะเ�น�อให��ด�บห�อ�กลง�น��าน
�งเ�ยนการ�อ�มาหลาย� และ�งแ�จะ�านห�ง�อการลง�นหลายเ�ม�ง�จ�ย
�นฐานการลง�นและ�ญญาณทางเทค�ค รวม�ง�ปแบบการลง�น�ง�เ�น
แบบเทรดเดอ� เ�นรอบ ห�อเ�น�น�ณ�า แ��ง�ดๆ �ดๆ �บการลง�น
ไ�ประสบความ�าเ�จ�ก�
นอกจาก� �กลง�น�านห�ง�อมาหลากหลายศาสต�แ�ก�บ�าเอา�ชา
�น�ชา�มาผสมผสาน�นจนขาดห�ก�ดและกลายเ�น “ไ��กเลน” โอนเอนไป
ตามสถานการ� �จ�ยแวด�อมห�อ�าวสารความเ�นจาก�คคลหลากหลาย�
�แนว�ดค�าย�บ�วเองมาเ�นเกณ��ด�นใจ แทน�จะเ�ดก�าง�บ�งความ
เ�น�าง เ�อใ�ไ��ก�ด�า�ง�ประเ�น�น�กมาก�อาจละเลย และ��อสาเห�
12

��าใ��กลง�นไ�สามารถห�ดออกจาก�งวนเ�มๆ ไ��า�นเวลาจะ�านไป��
�ตาม
ไมรูจักรูปแบบการลงทุนของตนเองดีพอ ไ���ปแบบใด����ด
และไ���ตร�าเ�จตาย�วของการลง�น แ��นอ��บจ�ตของ�กลง�น
แ�ละคน�า�ปแบบไหน�จะ�าใ�ไ��าไรและ�า�ดความเ�ยง พ�อมๆ
�บ “ความ�ข” ของการลง�น
�กลง�นแบบเทรดเดอ� ลง�นแบบรอบ�น �ความ�ของการ
�อขาย ความ��านเทค�ค�อ�าเ�นเค�อง�อ�า�ญ��กลง�น
ควร�อง�และเ�าใจอ�าง�ก�ง ขณะ��จ�ย�นฐานอาจเ�นเ�ยง
�วนประกอบของการ�ด�นใจในการ��อ�ลการลง�น
�กลง�นแบบเ�นรอบ ประเ�นการเ�ง�าไรในแนว��องก�บไป
เ�น� story การลง�นในกรอบระยะเวลา�น�าเ�นอ�างไร พ�อม
�บการผสมผสานระห�าง�จ�ย�นฐานและ�ญญาณทางเทค�ค
�ส�บส�นการลง�นในรอบ�น ภายใ�กรอบเวลาการลง�น
เ�นระยะ 1 - 2 �ปดา� และอาจยาวไป�ง 1 - 3 เ�อน�างห�า
หาก�จ�ย�นฐานและ�ญญาณทางเทค�ค�งไ�เป�ยนแปลง
�กลง�นแบบเ�น�ณ�า �จ�ยแวด�อมของการลง�นรวม�ง
�ญญาณทางเทค�คอาจไ�ใ�ประเ�น�า�ญของการ�ด�นใจ
เ�ยงอ�างเ�ยว แ�เ�นภาพรวมของ�ร�จและ�ล�าเหมาะสม
ทาง�าน�จ�ย�นฐานและลง�นระยะยาวมาก�น เ�น 1 - 3 �
อ�างไร�ตาม หากราคา�นข�บ�นรวดเ�วในระยะเวลา�น�น
ก�า�คาดไ� และ�าใ�ราคา�นสะ�อนประเ�นเ�งบวก�ประเ�น
ไ��อนห�า�ไปมากก�า 80 – 90% อาจ�จารณาขาย�า�าไร
�อนแผนการลง�น
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ขาดการฝกฝน �กลง�น�วนให��เบนเคยพบปะ�ก�ความคาดห�ง
�อการลง�นระ�บ�ง โดยไ��า�ง�งความเ�ยง��วเอง�องเผ�ญ�บ
การลง�น ��า�ญ “�องการเ�นผลรวดเ�ว” แ�ในทางป���เ�นไปไ�
ยากมาก เพราะบ�บทและ�จ�ยแวด�อมการลง�นเป�ยนแปลง
ตลอดเวลา และ�อยค�ง�ไ�เห�อน�บ�เ�ยนไ�ใน�ารา �าใ��กลง�น
เ�ดความ�อใจ จน�าไป�การเ�ก�กฝนและการ�ด�เคราะ�ลง�น�วย
�วเอง �าย��ด�ก�บมา “วนอ�ใน�าง” �ง�งแห�ง�าวภายนอก��
ความ�าเ�อ�อ�า�อไป
ทอเรียกพี่ แ��า�กลง�นป�บเป�ยน�ปแบบการลง�นเ�อ�นหา
แนวทาง�ใ��าห�บ�วเอง แ��ญหาอ�� “ไ���ก” �งแ�นแนว�ด
ของแนวทาง�น รวม�งขาดการ�กฝนอ�างส�าเสมอ �าใ�พอ�ต
การลง�นไ�เ�บโตอ�าง�คาดห�ง �าย��ดเ�ดความ “�อ” และ
เ�อห�าย�บการลง�น บางค�งอาจ�าใ��องถอย�พก�บไป�การลง�น
��ความเ�ยง�า เ�น เ�นฝาก �น� ห�อ�กทางห�ง�อ การป�บ�ว
ไป�การลง�น��ความเ�ยง�ง เ�ง�าไร�น�ไ��ศทางเ�ยงเ�อความ
�องการเอาชนะ�บการลง�นในเกม�น ผล�พ��อความเ�ยง�ง�น
�อม�ามา�งโอกาสเ�ดความเ�ยหายมาก�นเ�น�น
�ง�น �กลง�น��ควร “�กฝน” ลอง�ดลอง�ก�บ�ปแบบการลง�น
เ�อ�นหาจ�ตการลง�น โดย�อ�ดพลาด�เ�ด�นจากการลอง�ดลอง�ก�อ�า
เ�น�า�ชาเ�อเ�ยน�ความ�ดพลาด�เ�ด�น อ�าใ��า�ชา�ญเ�ยไปโดยเป�า
ประโยช� เพราะ�ง�กฝนมากเ�าไร จะ�นพบแนวทาง��กจ�ต�บ�วเอง
มาก�นเ�า�น
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�กลง�นบางคนวางเ�าหมายเ�น�กลง�นเ�น�ณ�า (Value Investor)
มา�งแ��น เพราะมองผลตอบแทนจากการลง�นเ�นห�ก โดยแนวทางการ
ลง�น�งก�าว�กส�างผลตอบแทนในระ�บ��าสนใจ แ��กลง�นก�บขาด
การ�กฝน�านการ�ด�เคราะ��งภาพรวม�ร�จและ�จ�ย�นฐานของบ��ท
นอกจาก� กรอบเวลาการลง�นอาจยาวไ�มากพอ�จะ “อดทน” รอ�
การเ�บโตของผลการ�าเ�นงานตาม�ประเ�นเอาไ��งแ��น โดยใ�อารม�
เ�ามา�ด�นใจ�วมในระยะเวลา�น�น �าย��ด�งไ�ประสบความ�าเ�จ�บ
การลง�นตาม�คาดห�งไ�

หลงผิด คิดวาตัวเองถูกเสมอ
ตามทฤษ�ของ Muller-Lyer Illusion ก�าว�ง�ดบอดของการเ�า�าง
�วเอง (Bias Blind Spot) เ�นเ�อง�ยาก�จะบอก�บ�คคลใด�คคลห�ง�ง
แนว�ดของการเ�า�าง�วเอง โดยเฉพาะอ�าง�งการมองเ�า�าง�วเองใน
เ�งบวกมากก�าเ�งลบ เ�นการยาก�จะอ�บายใ�คนๆ ห�งยอม�บ�งประเ�น
เห�า� แ�ก�บเ�นการ�าย�จะ�พาก��จาร�คน�น�งการมองเ�า�าง�วเอง
ในเ�งลบ
ตัวอยาง ระห�าง�ป A และ B �ปใด�ความ�งมากก�า

A

B
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จากภาพห�า 15 พบ�า คน�วนให�เ�อก�ป A เ�นภาพ��ความ�ง
มากก�า�ป B เพราะมอง��ศทาง�บ�กศร��าใ�เ�ดภาพลวงตา แ�เ�อ
�กรอบครอบ�ป A และ�ป B พบ�า�ง 2 �ป �ความ�งและความก�างเ�า�น

A

B

ตัวอยาง ระห�าง�ดวงกลม��า�บเค�องหมายบวก เค�องหมายใด�กมอง
เ�น�อน

•

+

คน�วนให�จะมองเ�นเค�องหมายบวก�อน�ดวงกลม��าเสมอ เพราะ
�ด��าเ�น�ดบอดของสายตา�าง�าย เ�นการ�งการ�ตโน��ของสมอง
แ��ง�มองเ�นไ�ใ��ง�จ�งห�อความเ�อเสมอไป
�ญหา��กคน�า�งเผ�ญ�อ เ�อความ��ก�บพฤ�กรรมเ�า�าง�วเอง
เ�ด�นพ�อมๆ �น เ�น�ด�ส�างการ�ดเ�า�าง�วเองและ��ก�เ�อ�คน�น
�ดเ�นเห�อน�บ�วเอง แ�เ�อใด��คน�ดเ�น�างจะเ�ดการโ�แ�ง โดยความ
�ด�วเอง�กเสมอ�วย�นฐานของความ���อ�
ในโลกแ�งความเ�นจ�งไ��ใคร�กเสมอไป �กคน��ดบอดในการมอง
ของดวงตาแ�ละ�าง เ�ยงแ�ไ��นไ��งเกต�ง�งเห�า� �งควร�องเ�ดใจ�บ
ใน�ดบอด�เ�า�าง�วเองและเ�ยน��จะลดการมองเห�า�เ�ยง�านเ�ยว
โดยเฉพาะอ�าง�งในโลกของการลง�น “�ดบอด�เ�า�าง�วเอง” จะ�ง�
มาก�นและยาก�อการเ�ดใจยอม�บ
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ในโลกของการลง�น �กลง�น�วนให��ก�ความ�นใจในแนว�ดของ
�วเองในระ�บ�ง โดยเฉพาะ�กลง�น�นให��เ�นการลง�น�น�ณ�า�ใ�
�าห�ก�บภาพ�ร�จของบ��ทเ�น�า�ญ �ง�ด�ง�เคราะ�ภาพ�ร�จ�กมาก
เ�าใด �ง�นใจ�อการ�ดและแนวโ�มผลการ�าเ�นงานของบ��ท�นมาก�น
กลายเ�น�ดบอดของการ�ดเ�า�าง�วเอง ไ��าใครจะ�ความ�ดเ�น�างจะไ�
เ�ดใจ�บ�ง�มมอง�น แ�จะหาเห�ผลมาโ�แ�งความ�ดเ�น�แตก�างห�อ
เ�อก�จะ “เ�ยบ” ไ�โ�แ�ง ไ��บ�งความเ�นจากคนก�มเ�น�าง�งกลายเ�น
“ความเ�ยง” ของการตกห�มพราง �งเ�นระบบ�ดมากเ�าไร ห�มพราง��ด
�นเอง�ง�กมาก�นเ�า�น
�าห�บ�กลง�น�กก�ม�เ�อ�นในแห�ง�าว�วเอง กร��งก�าว
เ�ด�นไ��ายมากใน�งคม�จ��น�เ�น�อ�ล�าวสาร�าน�งคมออนไล� เ�น
ราคา�น ABC จะข�บไป� XXX บาท �น ABC จะ�การ�าราคาไป� XXX บาท
�าใ��กลง�น�ไ��บ�อ�ล�าวสารเ�อ�นใน�ง�ไ�มา โดยไ�เ�ดใจ�บ�ง
ความเ�นจาก�จ�ย�นฐานห�อ�ญญาณทางเทค�ค�อ�น�น กลายเ�น�ดบอด
��ดเ�า�าง�วเอง�วย “อารม��อ�เห�อเห�ผล” และ�ด�ดราคาเ�าหมาย
�ไ�มาเ�น��ง �น�อความเ�ยง�เ�ม�น
การแ�ไข�ญหา “�ดบอด�เ�า�าง�วเอง” ไ����ด�อ เ�ดใจ�บ�ง
ความเ�นของคน�น��ด�าง เ�อใ�เ�น�มมอง��างออกไปจาก��วเอง�ด
และ�าไป�กษาหา�อ�ลเ�มเ�ม เ�อใ�ระบบการ�ดบวก�บความ�ของ�วเอง
มา�จารณาและ�เคราะ��งเห�และผล มากก�าการใ�อารม���ดเ�า�าง
�วเองมาเ�น��ง เพราะการลง�น�อะไรมากก�า��วเอง�ดเสมอ
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จิตวิทยาการลงทุน
เปนสิ่งที่ทุกคนรูแต เลือกมองขาม

นักลงทุนที่ดีควร ฝกฝน
ลองผิดลองถูกกับรูปแบบการลงทุน
เพื่อคนหาจริตการลงทุน

นักลงทุนพิจารณา
เพียงราคาที่เคยเกิดขึ้น
ในรอบกอนหนา
มาเปนหลักเกณฑ
ในการตัดสินใจการลงทุน
เพราะยึดติดราคาหุนมากเกินไป
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เอาภาพเล็ก มาประเมินภาพใหญ
ในโลกของ�อ�ล�าวสาร�รวดเ�ว�บไว จาก�ก�กโลกห�งมา�ง�อ
�กลง�นภายในเ�ยว�นา� ประกอบ�บโลก�งคมออนไล� จากบ��ทห�กท�พ�
และก�มเ�อน�กลง�น �อเ�น�คทองของ�อ�ล�าวสาร หากเ�ยบ�บ�วง 10
��อนห�า ก�า�กลง�นจะไ��บ�อ�ล�าวสารห�อเห�การ��า�ญ�องใ�เวลา
พอสมควร �าใ�เ�ด�อง�างและโอกาสการลง�นจากความเห�อม�าของ�อ�ล
�าวสาร
เ�อการเผยแพ��อ�ล�าวสาร��ประ�ท�ภาพ�ง การหาโอกาสลง�น
จากความ�างของการเ�า�ง�อ�ลเ�นไปไ�อ�าง�า�ด ตรง�น�าม�อ�ล
�าวสารมากมายไ�ส�าง�ญหาใ��กลง�นในการ�ด�า�บความ�า�ญและ
ใ��าห�ก�อ�ล�าวสาร�ไ��บ จนเ�ดการ�บ�มากเ�นไปแ�ก�บไ��อใ�เ�ด
ประ�ท�ภาพในการ�ด�นใจลง�น
� 2559 เบน�โอกาสพบปะ�กลง�นใน�าง�งห�ดรวม�งเ�าห�า�
�แนะ�าการลง�น �งหลายคน�งวล�บการป�บ�น�ตราดอกเ�ยของธนาคาร
กลางสห�ฐอเม�กา (เฟด) �ประกาศ�วงปลาย� 2558 �า�โอกาสป�บ�น
�ตราดอกเ�ย�ง 3 ค�งใน� 2559 ส�างความ�งวล�อ�ศทางการแ�ง�าของ
�าเ�นดอลลา�สห�ฐ และ�าใ��กลง�น�างชา�ลด�าห�กการลง�นใน
ตลาด�นเ�ดให�รวม�งตลาด�นไทยเ�อ�ดความเ�ยงจาก�าเ�น �กษณะ
เ�น�เ�นการมอง�จ�ยระยะ�นเ�ยง�จ�ยเ�ยวเ�อใ�วางกล�ท�ลง�น
ระยะยาว และกลายเ�นการส�างความ�ดเ�น�เ�า�าง�วเอง เพราะ�ง�ตามมา
�อ วางกล�ท�การลง�นขาย (Short) SET50 Index Futures และ/ห�อขาย
DW �นราย�ว
ขณะ�เบนมอง�าการป�บ�น�ตราดอกเ�ยของเฟดเ�น�ง��กลง�น
�วโลก�บ�มา�อนห�า�แ�ว เพราะใน� 2558 ป�บ�น�ตราดอกเ�ย 1 ค�ง
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ขณะ��ช��นไทยป�บฐานลง�แนว 1,200 - 1,250 �ด �ง�จารณา P/E
Ratio � 2559 �าเ�ยง 12.0 - 12.5 เ�า ภายใ�ภาพรวมเศรษฐ�จไทย�น�ว
�กษณะ�อยเ�น�อยไปตามมาตรการกระ�นเศรษฐ�จของ�ฐบาล เส�ยรภาพ
ทางการเ�องอ�ในเกณ��� นอกจาก� �าไร�ท�ตลาด�นไทยใน� 2559
คาด�าจะเ�บโตราว 12.0 - 15.0% เบนมองภาพ�จ�ย�างๆ มา�อเ�น
ภาพให� �งกลายเ�นโอกาสการลง�นในตลาด�นไทย
�ช��นไทย�อยๆ ไ�ระ�บ�น��าน�า�ญ 1,500 - 1,550 �ดใน�วง
ปลาย� 2559 ตาม�ศทางการเ�บโตของ�าไร�ท�ในตลาด�นไทย และราคา
�า�น�บในตลาดโลก�น�ว�บเ�น�ก�จ�ย��าใ�ผลการ�าเ�นงาน�นก�ม
พ�งงานและก�ม�โตรเค��น�วอ�าง�าประ�บใจ
การมอง “�ดเ�ก” เ�ยงไ���ดมาประกอบการ�ด�นใจอาจ�าใ�เ�ด
�อ�ดพลาด�งในแ�ประเ�นการลง�น �งหวะและผลตอบแทน โดยเบนมอง
ประเ�น�างๆ �จะเ�ด�นมาประเ�น�วม�บ�ต�ทยาของ�กลง�นในตลาด
เ�อประเ�น�กซอ�ในแ�ละ�นมาประกอบเ�น “ภาพให�” ห�อเ�นการ
�ด�เคราะ�ใ�ครบ�ก�นตอน
เ�นเ�ยว�บการ�เคราะ��น�วห�งๆ เบน�กมองภาพ�ร�จระยะยาว
เ�น �วง 2 – 3 ��างห�าผลการ�าเ�นงานจะเ�บโตไปไ�อ�างไร ราคา�น
ณ �จ��นสะ�อน�ง�จ�ยบวกเห�า�นไปมาก�อยเ�ยงใด การประเ�น�ล�า
(Valuation) ของ�น�นเ�ยบ�บ�าเฉ�ย�อนห�งในอ�ตห�อ�าเฉ�ยของ
ก�ม�ตสาหกรรมเ�นอ�างไร เพราะหากมองเ�ยง�ดเ�กๆ มา�ด�นใจอาจ
�าใ�การ�ด�นใจ “�อ” ห�อ “ขาย” �อนเวลาเหมาะสม และเ�อเวลา�านไป
เ�อก�บมอง�น�นจะบอก�บ�วเอง�า “��” �อยาว�าจะ�
ตัวอยาง การโยน�ว�อย (Head – Tail) ผลการทดสอบออกมาไ� 4 �ด และ
�ดใด�ไ�ใ�การ�มโยน�ว�อย
20

1
2
3
4

THHHHTTTHHHHTTTH
HTTTTTTTHTHTHTHH
HTTTTTHTTHTTTHHH
THHTTHTHTHTHTHHT

�ด� 4 เ�นการส�าง�ด�อ�ล�ใ��เห�อน�มโยน�ว�อย แ�
หลายคน��ก�า�อ�ล�ง 4 �ดเ�นการ�มโยน�ว�อยจ�งๆ �าห�บ�ด� 1 - 3
เ�นการ�มโยน�ไ�เห�อน�นและ�ปแบบของการโยน�ว�อย�ง�ไ��ก
หลากหลาย�ปแบบ และไ�ไ�เ�น�กษณะ�ปแบบใก�เ�ยง�นเห�อน�ด� 4
เ�นเ�ยว�บการลง�นใน�น �กลง�น�กมองผล�เ�ด�น�า�ดเ�น�ว
ประเ�นผลกระทบ�จะเ�ด�นในระยะยาว ห�อ�ด�ก�ยห�ง�อ การ�า�จ�ย
ระยะ�นมาประเ�นผลการลง�นในระยะยาว�สอดค�อง�บการ�ดของ�วเอง
ห�อ�า�จ�ยระยะ�นมาอ�บายการเค�อนไหวของราคา�นในแ�ละค�งของ
การเค�อนไหว�งอาจจะ�าไ�ในภาพระยะ�น แ�หากมองการเค�อนไหวของ
ราคา�นในระยะยาว จะเ�นไปตามแนวโ�มผลการ�าเ�นงานและเ�น�กษณะ
�มเค�อนไหว (Random Movement) มากก�าจะเ�น�กษณะแบบแผน Pattern
เห�อนการโยน�ว�อยใน�ด� 4
�ง�น ผล�เ�ด�นในระยะ�นเ�นการผสมผสานของเห�ผล�ส�บส�น
แนว�ด�วเองเ�น�า�ญ เ�น หากพอ�ต��น AAA ความ�ดจะเ�นอค�
เ�งบวก (Positive Bias) �า�น�ว��อง� ส�างผลตอบแทน�าประ�บใจ ห�อ
หากขาย�นไปแ�ว�ก�อค�เ�งลบ (Negative Bias) �อ�น�นและ�ความสะใจ
เ�อราคา�นป�บลดลง แ�หากราคาป�บ�น��กบอก�บ�วเอง�า “เ�ยวราคา
�องลดลง”
�กษณะเ�น�เ�นการสะ�อน�งแนวทางการลง�นตาม “อารม�”
โดยไ�ใ�แนวทางการ�เคราะ��าน�จ�ย�นฐานของ�นและกล�ท�ระยะยาว
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�สอดค�อง�บภาพรวมของ�ตสาหกรรมและ/ห�อตลาด ผล�ตามมา�อ การ
ใ��าห�ก�บ�อ�ล�าวสารในระยะ�นเ�อหาโอกาสการลง�นในกรอบลง�น
ระยะยาว �าใ��อง�อขาย�น�อยค�งมาก�น �นหมาย�ง�น�น�าธรรมเ�ยม
�อขายเ�ม�ง�น
เบนมอง�า การ�ด�นใจการลง�น��ควร�จารณาจาก�จ�ยเ�กๆ มา
�อภาพเ�นภาพให� ห�อเ�น�กซอ�ประกอบการ�ด�นใจลง�น โดย�กฝน
ใ��าห�ก�บ�จ�ย�างๆ �แตก�าง�น �นอ��บ�จ�ยแวด�อมการลง�น
ณ เวลา�น รวม�งการประเ�นความคาดห�งของ�กลง�นในตลาด�อประเ�น
�างๆ อ�างไร�ตาม ยอม�บ�าตลาดจะตอบสนองอ�าง��ย�า�ญเห�อความ
คาดหมายมากก�า�จ�ย�ตลาด�วง�มา�อนห�า
�าห�บการบ�หารพอ�ตการลง�น �กลง�น�วนให�มอง�ามภาพรวม
ผลตอบแทนจากการลง�น แ�จะมองเฉพาะ�น�ส�างผลตอบแทน��ในพอ�ต
การลง�น
แ�นอน�าสภากาแฟในตลาด�น�เ�น�น�กไ��น�กลง�น (คน�น
คน�) �ด�ง�นส�างผลตอบแทน�เ�นบวก �น�วไหนลง�นแ�ว��าไร หาก
สอดค�อง�บ��วเอง�ด�จะ�ด�าไป�ามา �าใ��ความ�ดค�อยตาม�ง
การลง�น��าจะไ�ยากเ�นก�าความสามารถ แ�ไ��ใคร��า�กลง�น (คน�น
คน�) เคยบาดเ�บมาอ�างไร และ/ห�อพอ�ตการลง�น (คน�น คน�) ประสบ
ความ�าเ�จตาม��วเองเ�าในสภากาแฟห�อไ� เพราะเ�นการยก�วอ�าง
เ�ยง�ดเ�กมาเ�น�วแทนของภาพพอ�ตการลง�น�งหมดเ�า�น
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