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หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือหุ้น
 เพราะฉะนั้นไปโตเกียวเที่ยวนี้จะไม่เหมือนเที่ยวอื่น ๆ
 ในขณะเดียวกันหนังสือหุ้นเล่มนี้ ก็จะไม่เหมือนหนังสือหุ้นเล่มอื่น ๆ เช่นกัน

 เส้นทาง กรุงเทพ-โตเกียว ดูจะท็อปฮิตส�าหรับคนไทยในยุคไม่ต้องใช้วีซ่าไป
ญี่ปุ่น

 เพราะจริง ๆ แล้วคนไทยคุ้นเคยและช่ืนชอบความเป็นญี่ปุ่นมาแต่ไหนแต่ไร
 ตั้งแต่เด็ก ๆ ก็ชอบการ์ตูนญี่ปุ่น โดราเอมอน 
 พอเป็นวัยรุ่นก็เห็นภาพฮาราจูกุ ชิบูยะ
 วัยท�างานก็นึกถึงซีรีส์ นึกถึงใบไม้เปล่ียนสี 
 ผู้ใหญ่หน่อยหลับตาเห็น ฟูจิซัง วัดพระโต เสาศาลเจ้า
 หนุ่ม ๆ ชอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (รวมทั้งหนังเอวี)
 สาว ๆ ชอบแฟชั่น
 นัน่ทัง้หมดรวมอยูใ่นโตเกยีว ทีไ่ปเมือ่ไหร่ เป็นช้อปกระจาย ไปโตเกยีวทกุเทีย่ว 

กระเป๋าแฟบทุกที

 แต่ไป “โตเกียวเที่ยวนี้รวย”!
 มีการน�าเสนออีกมุมของเมืองนี้ ประเทศนี้
 “นิคเคอิ” คือเป้าหมายของการเดินทาง
 ชื่อคุ้น ๆ หูนี้ เราได้ยินผ่าน ๆ แต่เราอาจจะไม่เคยได้ลงไปเจาะลึกในราย

ละเอียด
 การบุกตะลุยเที่ยวนี้จึงน่าตื่นตาตื่นใจ

 “เป๊ก” ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ คือหนุ่มท่ีคุ้นเคยกับประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างดี
 เค้าคือ “โกโบริ” ในใบหน้าของ ณเดช 
 คณุอาจไม่รูว่้าเสยีงภาษาญีปุ่น่ในทเีซอร์ภาพยนต์คูก่รรมคอืเสยีงของเป๊กคนนี้ 
 ภาษาญ่ีปุ่นเป๊ะทั้ง พูด อ่าน เขียน เพราะได้ไปในชีวิตศึกษาและท�างานอยู่

แดนปลาดิบหลายปี

 ผมได้เจอเป๊กครัง้แรกคอืตอนทีผ่มมนีดัสมัภาษณ์ออกรายการวทิยภุาคภาษา
ญี่ปุ่นที่เป๊กท�างานในตอนนั้นอยู่

      ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
          ส�านักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์
       email, facebook : piyaphan@stock2morrow.com
      Fanpage :  www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion
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 ได้คุยกันไม่นานนักก็ฉายแวว ลูกล่อลูกชนเจ๋ง บทจริงจังก็น่าชม บททะเล้นก็
สุด ๆ 

 ภาพการท�างานของเป๊กไม่ต่างจากคนญีปุ่น่ เปิดโน้ตบุก๊   มอืถอื  หนงัสอืพมิพ์
เศรษฐกิจภาษาญี่ปุ่น มีแก้วกาแฟวางข้างหน้า จิบไปอ่านไป พรึมพร�า ๆ ปากกาวง ๆ 
ไฮไลท์ แล้วก็จิ้มคียบอร์ดท�าบทความในคอมฯ

 อีกมุมหนึ่งเป๊ก ก็เป็นผู้ที่จริงจังกับการลงทุนหุ้นตัวยง
 ทั้งเทรด ทั้งเป็นวีไอ, ทั้งเรียน ทั้งสอน, ทั้งอ่านหนังสือหนัก และล่าสุดคือมา

ถ่ายทอดผ่านการเขียน

 วันหนึ่งเป๊กเล่าเรื่องพอร์ตหุ้นญี่ปุ่นให้ผมฟัง มันน่าตื่นเต้นมาก
 อาทิ รายชื่อหุ้นแต่ละตัวที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดี ทั้งบริษัทก่อสร้าง ธนาคาร 

ยี่ห้อรถ สวนสนุกระดับโลก
 การปันผลที่มากกว่าเงิน แต่เป็นตั๋วรถไฟ เป็นบัตรสวนสนุก
 รวมถึงบรรยากาศต่าง ๆ ในการลงทุนที่นิกเกอิ
 นัน่คอืทีม่าของการชกัชวนเป๊กมาถ่ายทอดประสบการณ์แปลกใหม่ให้กบัพวกเรา

 การเปิดโลกการลงทุนให้กว้างขึ้น เพื่อเห็นภาพใหญ่ ๆ
 จะถึงขนาดก้าวผ่านเปิดพอร์ตการลงทุนต่างประเทศ หรือจะเพียงเรียนรู้เพื่อ

น�ามาต่อยอดในการลงทุนในประเทศก็ตาม ล้วนมีประโยชน์
 เราอาจจะรูจ้กัสนามเหย้าเราเองดปีระมาณนงึ แต่เมือ่เรารูจ้กัสนามอืน่ ๆ  มาก

ขึ้น เราก็จะสามารถบอกได้ว่าสนามเราเองดีอย่างไรเมื่อเทียบกับสนามอื่น

 โตเกียว ก็ไปมาหลายเที่ยว
 แต่เที่ยวนี้ไม่เน้นเที่ยว 
 โตเกยีวเทีย่วนี ้เป๊กชวนไปศกึษาโลกการลงทนุให้กว้างขึน้เพือ่ความมัง่คัง่ของ

เราในประเทศที่เราคุ้นเคย

 อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว เราก็จะรู้จักญ่ีปุ่นมากขึ้นในอีกมุม
 และเราก็จะเข้าใจการลงทุนมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
 เพราะโลกนี้กว้าง เกินกว่าจะอยู่และรู้แค่ในประเทศ

      ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
          ส�านักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์
       email, facebook : piyaphan@stock2morrow.com
      Fanpage :  www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion
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 ผมเจอเป๊กเม่ือประมาณปีที่เเล้วในการถ่ายท�ารายการ 
โทรทัศน์เเห่งนึง ความรู้สึกครั้งเเรกที่ผมเจอผู้ชายคนนี้ ท�าให้ผมค่อน
ข้าง Surprise พอสมควร  
 อย่างเเรก คือ ผมรู้สึกว่า เฮ้ย?! ภาษาญี่ปุ่นของผู้ชายคนนี้
ไม่ธรรมดา ตามมาด้วย “เฮ้ย!” ที่สอง หลังจากรู้ว่าผู้ชายคนนี้ลงทุน
ในตลาดหุ้นไทยด้วย 
 ในฐานะทีผ่มกเ็ป็นนกัลงทนุคนนงึ ยิง่คุยกย็ิง่สนุกครบั เพราะ
ผมรู้สึกว่าผู้ชายที่เก่งภาษาคนนี้ มีตรรกกะในการคิดอย่างยอดเยี่ยม
ไม่หมือนใคร
 เเละสดุท้ายผมยิง่อยากรูจั้กผูช้ายคนนีม้ากขึน้ หลงัจากรูว่้า
เค้าลงทุน “หุ้นในประเทศญี่ปุ่น” ด้วย

 ผมเองกช็อบประเทศญีปุ่น่มานานเเล้ว ทัง้เรือ่งการกนิ เทีย่ว 
เเละวัฒนธรรมที่่น่าหลงใหลมากมาย 
 เเต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่า การลงทุนญี่ปุ่นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่
เเพ้กัน  
 อ่านหนังสือเล่มนี้จบเเล้ว เเพ็คกระเป๋า ออกเดินทางไปท�า
เงินกับ “โตเกียวเที่ยวนี้รวย” ได้เลยครับ
   
                         ชาคริต   แย้มนาม

ค�ำนิยม
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ผมรู้จักกับเป๊กในฐานะนักธุรกิจคนนึงที่ญี่ปุ่น 
ส่วนตัวผมเองรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นเด็กหนุ่มท่ีไฟแรง พร้อมท�าตาม
ความฝันของตัวเอง 
อีกทั้งยังมีความมุ่งม่ันไม่ย่อท้อ ซ่ึงถือเป็นสิ่งที่หาได้ยากมาก ๆ ใน
วัยรุ่นปัจจุบัน 

ผมเองไม่ได้คุน้เคยกบัตลาดหุน้มากนกั เนือ่งจากส่วนตวัชอบในการ
ท�าธุรกิจมากกว่า 
แต่เห็นด้วยค่อนข้าง 100% กับประโยคที่เป๊กเน้นย�า้หนักหนาว่า 

“โอกาสไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทย”  

เพราะไม่ว่าจะเป็นการท�าธุรกิจหรือตลาดหุ้นเองก็ตาม 
คุณต้องมีมุมมองในระดับ Macro View 
จะได้เข้าใจและเปรียบเทียบสิ่งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อหาข้อดีและข้อเสีย ในการค้นหาโอกาสในการท�าเงินที่ ”ดีที่สุด” 
ด้วยตัวของเราเอง 

ขอให้สนุกกับการเที่ยวญี่ปุ่น กับไกด์หนุ่มรูปหล่อคนนี้ครับ 

ดร.พีระพงษ์  กิติเวชโภคาวัฒน์
ประธานที่ปรึกษา  

บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด
ผู้เชี่ยวชาญการวางระบบธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจค้าปลีก
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 ผมเป็นคนรักเร่ืองราวทุกเร่ืองของญี่ปุ่น ผมรักการท่องเท่ียว 
ชอบธรรมชาติของญี่ปุ่น รักวัฒนธรรม ชอบประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น 
สนใจขนาดรูจั้กความเป็นมาของญีปุ่น่มากกว่าสมยัมโุรมาจ ิไปจนถงึยคุ
เฮอัน ถึงยุคคามาคุระ และแน่นอนในวัฒนธรรมสมัยใหม่อย่าง มังงะ ก็
ชอบมาก จนถึงขนาดกลายไปเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้การ์ตูนญี่ปุ่นยุค
คลาสสิค
 กว่า 25 ปีที่ผมเดินทางเข้าออกประเทศญี่ปุ่นครั้งแล้วครั้งเล่า 
จนรู้สึกว่ารู้ในหลาย ๆ เร่ืองมากมายของญี่ปุ่นไม่แพ้เรื่องราวของเมือง
ไทยทีผ่มรกั บอกได้ตามตรงว่ามเีรือ่งนงึทีผ่มมองข้ามไป น่ันคือเรือ่งของ
การลงทุนในญี่ปุ่น
 ผมได้เปิดโลกอีกใบของการลงทุนจากชายหนุ่มท่ีมีวิสัยทัศน์
และอนาคตไกลทีเ่ป็นผูเ้ขยีนคนนี ้เขาเป็นชายหนุม่ทีโ่ดดเด่นทัง้โปรไฟล์
ในอดีตและปัจจุบัน และเขามีข้อมูลที่น่าสนใจ และควรค่ามากมายท่ี
ช่วยปเูส้นทางก่อนการลงทนุในตลาดใหมท่ีห่ลายคนอาจไม่เคยทดลอง
ก้าวไปสมัผสัมาก่อน เป็นข้อมลูทีก่ลัน่กรองมาจากประสบการณ์ของเขา 
ถือเป็นของจริง
 เช่ือว่าข้อมูลที่มีในหนังสือเล่มนี้ ควรค่ามากพอท่ีจะหามา
ตดิมอื ก่อนทีค่ณุจะก้าวสูต่ลาดการลงทนุสนามใหม่อย่างนกิเคอ ิผมขอ
แนะน�าเล่มนี้ด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งครับ

       จีระนันท์  จิระบุญยานนท์
   แฟนพันธุ์แท้การ์ตูนญี่ปุ่นยุคคลาสสิค
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 พูดถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว เรานึกถึงอะไรกันบ้างครับ?
 ประเทศที่เป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยี และสินค้าคุณภาพ Made in Japan
 ประเทศที่มีอาหารอร่อย ทั้งซูชิ ราเมง  อุด้ง โซบะ และเนื้อย่าง 
 ประเทศทีม่ภีเูขาไฟฟจู ิสถานทีท่่องเท่ียวทางธรรมชาติสวยงามมากมาย 
และเทศกาลหิมะชื่อดัง 
 ประเทศที่เป็นแหล่งรวมการ์ตูนเกมส์ ที่เรานึกถึงสมัยเด็ก ๆ
 และประเทศทีผ่ลติหนงั Adult Video 18++ จนได้เป็นขวญัใจหนุม่น้อย
ใหญ่แทบจะทั่วโลก 

 แล้วความเป็นญี่ปุ่นในประเทศไทยล่ะ มีอะไรที่เราคุ้นเคยบ้าง?
 ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นที่เราแทบจะไปกินกันทุกอาทิตย์ 
 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นที่เปิดกันเป็นดอกเห็ด
 และรู้มั้ยครับว่า ปรากฏการณ์โคอาล่า มาร์ช ที่เราเคยเขย่ากันทั่วเมือง 
ก็เป็นสินค้าของบริษัทญี่ปุ่นเช่นกัน
 ความเป็นญี่ปุ่นอยู่รอบตัวเราชาวไทยมาช้านาน

 และในปีที่ผ่านมา ถือเป็นอีกปีที่ธุรกิจระหว่างไทยญี่ปุ่นมีความคึกคัก
สุด ๆ  โดยญี่ปุ่นครองแชมป์ประเทศที่เข้ามาลงทุนสูงสุดในประเทศไทย จ�านวน
ห้าร้อยกว่าโครงการ รวมเป็นเงินเฉียด สามแสนล้านบาท!! 
 แต่สิ่งที่เรา “ชาวนักลงทุน” สนใจที่สุด คงเป็นเรื่องของความ Bullish ใน
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น เมื่อดัชนี NIKKEI วิ่งแบบบ้าคลั่ง ให้ผลตอบแทนเกือบ 60% ปีที่
แล้ว ท�าให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นที่จับตาอย่างมากจากทั่วโลก  

ค�ำน�ำ
ผู้เขียน
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 และปีที่แล้วเป็นปีที่ผลตอบแทนในพอร์ตที่ญี่ปุ่นของผม 
 เอาชนะผลตอบแทนพอร์ตในตลาดหุ้นไทยไปแบบขาดลอย

 เป็นสิ่งที่ท�าให้ผมรู้ตัวเลยว่า “โอกาส” ในการลงทุน 
 มันไม่ได้มีแค่ในตลาดหุ้นไทย
 ถ้าปีที่แล้วผมไม่ได้ศึกษาตลาดหุ้นญี่ปุ่นมาก่อน 
 การทีด่ชันจีะขึน้ไปเป็นหลายพนัจดุหรอืหมืน่จดุ มนักค็งไม่เก่ียวอะไรกับผม 
 แต่ถ้ามาคดิดดู ีๆ  นีค่อื โอกาสในการลงทนุและการท�าก�าไรมหาศาล ถ้า
เรารู้จักตลาดนั้น ๆ ดีพอ 
 ผมมองว่าคนไทยคุ้นเคยกับญี่ปุ่นมาเป็นเวลานานมาก  
 อาหารญี่ปุ่น สินค้าญี่ปุ่น สถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น บริษัทญี่ปุ่น เราลุยมา
หมดแล้ว  
 แล้วท�าไมเราไม่ลองศึกษาตลาดหุ้นญี่ปุ่นดูบ้าง? 
 จะได้เป็นการเพิ่มโอกาสของตัวเองในการลงทุน 
 เรื่องราวการลงทุนในเล่มนี้ จึงเหมือนการพาคุณไปเท่ียวประเทศญี่ปุ่น 
เพราะฉะนั้นมันต้อง “สนุก” 
 ใช่ครบั การลงทนุ ผมมองเหมอืนการท่องเทีย่ว มนัต้องมสีสีนัให้กบัชวีติ
เราตลอดทาง 
 หลงทางบ้างอะไรบ้าง ถือเป็นรสชาติของการเดินทางไกล

 และนีค่อืทีม่าของหนงัสอืเล่มนี ้ทีจ่ะพาคณุไปตะลยุหุน้ตลาดญีปุ่น่ ด้วย
เรื่องเล่าแนวแสบ ๆ กวน ๆ เสียดสีเรื่องราวต่าง ๆ ได้ทั้งความรู้ทั้งเรื่องหุ้นญี่ปุ่น 
ธุรกิจญี่ปุ่น และเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่น
 สมกับชื่อหนังสือ “โตเกียวเที่ยวนี้รวย” 
 Explore Japan ไปด้วยกันครับ 
                  
             ปุณยวีร์ จันทรขจร (เป๊ก)
               www.facebook.com/japanneed
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 ขอขอบคุณ พี่ป้อม ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา พี่บอย วิสูตร 
แสงอรุณเลิศ และทีมงาน Stock2morrow ที่เปิดโอกาสให้ผมได้
ร่วมแชร์ประสบการณ์ในการลงทุนที่ผ่านมา 
 ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่าน ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
ที่พร�่าสอนให้ความรู้ทั้งในวิชาชีพ วิชาการลงทุน และแนะแนวแง่
คิดดี ๆ ในการด�าเนินชีวิตให้กับผม
 ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ สมัยเรียนต้ังแต่โรงเรียน
วัดนวลนรดิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนมาถึง University of 
TSUKUBA และที่ท�างาน ที่เป็นบ้านหลังที่สอง และเป็นเหมือน
คนในครอบครัว ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างต่อเนื่อง  
 ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ น้องสาว และคนรักของผม ที่อยู่
เคียงข้างกัน และเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมท�าเสมอมา อยากให้รู้ว่าผมรัก
พวกเค้ามากทีส่ดุในชวีติ และจะดแูลพวกเค้าไปจนกว่าผมจะหมด
ลมหายใจ 
 สุดท้ายผมต้องขอบคุณตัวเอง ท่ีอุตส่าห์วิ่งสู ้ฟัดท�า
ตามความฝัน ผ่านอุปสรรค ล้มแล้วลุกจนนับครั้งไม่ถ้วน และจะ
พยายามต่อไปให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อตอบแทนความรักและความหวัง
ดีของทุกคน  

         ขอบคณุทกุท่านจากใจจรงิครบั

ขอบคุณ
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 นี่เป็นค�าถามที่ผมถูกถามเสมอ เวลามีคนรู้ว่าผมลงทุนในประเทศญี่ปุ่นอยู่ 
 เอาเป็นว่าการเลอืกทีจ่ะลงทนุทีใ่ด ๆ  ในต่างประเทศ ผมว่ามนัมปีระเดน็ทีต้่อง
พิจารณากันพอสมควร ไม่ว่าจะลงทุนเอง หรือผ่านกองทุนก็ตาม 
 เพราะเราต้องศึกษาตั้งแต่ สภาพเศรษฐกิจและการเมืองโดยรวม เช่น ตัวเลข 
GDP อัตราภาษี ดอกเบ้ีย ประชากรศาสตร์ โอกาสทางธุรกิจของบริษัทที่ลงทุน และ
แน่นอนว่ายังมีเรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการเทรด และระบบการเทรดที่แตกต่างกับ
ประเทศไทยอีกด้วย 

 อย่างทีเ่ราทราบกนัครบัว่า ญีปุ่น่ไม่ค่อยใช้ภาษาองักฤษเท่าไหร่ เพราะฉะนัน้
แค่ศึกษาตลาดญี่ปุ่นว่า How Market Works?  ผมเองใช้เวลาเกือบสองปี (นี่ขนาดช่วง
ปริญญาตรี ผมจบเอกภาษาญี่ปุ่นมานะ) 
 และผมเองไม่อยากบอกว่าให้คุณเอาเงินมาลงทุนในญี่ปุ่นเถอะนะ มันก�าลัง
มีอนาคตสุด ๆ ไปเลย!! เพราะจริง ๆ มันก็ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่นครับ เช่น หากคุณชื่นชอบใน
ประเทศจีน (และฮ่องกง) ผู้น�าเศรษฐกิจของเอเชีย จีดีพีขนาด 13% ของโลก และเป็น
ประเทศที่มีเงินส�ารองระหว่างประเทศสูงที่สุดในโลก แถม P/E ในตอนนี้ยังไม่ถึง 10 เท่า 
 มันมีหุ ้นมากมายให้เลือกไม่ว่าจะเป็น  หุ ้นบริษัทประกัน AIA, บริษัท
คอมพิวเตอร์ Lenevo, ร้านค้า Watson, Search Engine ระดับโลกอย่าง ไป่ตู้ (Baidu) 
ธุรกิจวางระบบเครือข่ายระดับโลกอย่างหัวเหว่ย (HUAWEI) ไปจนถึงหุ้นธุรกิจคาสิโน
อย่าง MGM China Holding, Wynn Macau ตลาดหุ้นจีนจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่
แพ้ชาติใดในโลก
 แต่ถ้าบอกว่า ไหน ๆ จะไปเมืองนอกทั้งที มันต้องอันดับหนึ่งอย่างอเมริกา
เท่านั้น  ตลาด S&P500 กับ NASDAQ ก็มีหุ้นมากมายหลายหลากให้เลือกกันแบบ
เต็มอ่ิมครับ ไม่ว่าจะเป็น ExxonMobil, Walmart, IBM, Coca-Cola, NIKE, BOEING, 
McDonald’s, Google, Apple อะไรก็ว่าไป  
 บางทีดีไม่ดีก็ไม่รู้ รู้แต่ว่าเวลาบอกคนอื่นว่า “ข้าถือหุ้นเมกาอยู่เว้ย” มันโก้ดี
แท้ (ฮา)

 บทน�ำ
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 และส�าหรบัคนทีช่อบสนิค้า Hi-end อย่าง Louis Vuitton, Burberry หรอื Rolls-
Royce คณุจะไม่ลองมาศกึษาบรษิทัจดทะเบยีนในยโุรปดเูหรอครบั หุน้บิก๊เนมระดบัโลก
ทีเ่รารูจ้กัมีอ้ือซ่าเช่นกนั อย่าง HSBC, Shell, Adidas, Tesco, Uniliver, Intercontinental 
Hotel จนไปถงึหุน้เกมฮอตฮติระดบัโลกอย่าง Angry Birds จากบรษิทั RAVIO ก็มใีห้ซ้ือด้วย
  แต่บางคนบอกไม่อยากไปไหนไกล ผมว่าเพื่อนบ้านเราในอาเซียนก็น่าสนใจ
ไม่น้อยครับ ผมอยากให้ลองดูตารางนี้ครับ เป็นบริษัทในอาเซียนที่มีมูลค่ามากกว่า พัน
ล้านเหรียญ 

อ้างอิงจาก NIKKEI ASEAN REVIEW (asia.nikkei.com)
 
 ผมลองหนัไปดหูุน้ในตลาดมาเลเซยีกบัเวยีดนามปีทีแ่ล้ว เหน็บรษิทัด ีๆ  หลาย ๆ  
แห่ง อย่าง SapuraKencana Petroleum, Malaysia Airport, Tenaga Nasional ของ
มาเลเซีย และหุ้นบริษัท Petrovietnam Gas, Vinamilk ในเวียดนาม หุ้นเหล่านี้ล้วนแล้ว
แต่มกีารเตบิโตค่อนข้างโดดเด่น และยงัมหีุน้ในภมูภิาคอกีหลายตวัมาก ๆ  ที ่Market cap. 
โตมากกว่า 50% ในหนึ่งปี

ปุณยวีร์ จันทรขจร   15
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 ท่ียกตัวอย่างมาซะยืดยาวขนาดนี้ ผมไม่ได้บอกว่าหุ้นบ้านเราไม่ดีนะครับ 
ผมว่า SET ดี แต่มันไม่ได้ดีตลอดเวลา ผมไม่อยากให้เราติดกบัดักความคิดของตัวเอง
ว่าการลงทุนในประเทศเป็นเรื่องที่ “ดีที่สุด” เพราะติดตามข่าวสารได้ดีที่สุด อยู่ใกล้ตัว
ที่สุด 
 คดิใหม่ครบัว่า เหตผุลต่าง ๆ  เหล่านีม้นัไม่ได้แปลว่า โอกาสทีด่ทีีส่ดุจะจ�ากดั
อยูแ่ค่ในประเทศไทย และเรือ่งนีไ้ม่ใช่แนวคดิใหม่แต่อย่างใด แต่ผมอยากให้รายย่อย
อย่างเราได้มีมุมมองเหมือนกองทุนใหญ่ ๆ ที่เค้าเลือกลงทุนไปทั่วโลก 
 ผมเช่ือว่านักลงทุนไทยต้องมีทางเลือกในการลงทุนมากกว่านั้น หน้าที่ของ
เราคอืการ Carry Trade หาผลตอบแทนทีด่ทีีส่ดุให้กบัเงนิเราเสมอ เวลาคดิจะท�าธรุกจิ 
เรายงันยิมไปท�าธรุกจิกนัในต่างประเทศกนัตัง้เยอะแยะ แล้วท�าไมการลงทนุในหุน้ต่าง
ประเทศเราถึงไม่เปิดใจศึกษากัน ผมล่ะงง!! 
 คงต้องยอมรบัครบัว่าเครือ่งมอืและ Product ในการลงทนุในหลายประเทศ
มคีวามหลากหลายมากกว่าเรา เพราะฉะนัน้การลงทนุเพือ่เพิม่ความมัง่คัง่ให้กบัเราเอง
นั้น ย่อมมีมากกว่าตลาดหุ้นไทย
  นี่ยังไม่นับสินค้าอื่น ๆ   เช่น ทอง น�้ามัน กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ ที่ล้วน
แล้วแต่มีความน่าสนใจ และมีหนังสือออกมาให้ศึกษากันมากมาย ซึ่งทางเลือกเหล่า
นี้ ล้วนแล้วแต่มีข้อดีและข้อเสียของตัวมันเอง อยู่ที่ว่าเราถนัดลุยในสนามไหน  
 โอกาสมอียูท่กุที ่อยูท่ีว่่าเรามคีวามพยายามในการแสวงหาแค่ไหน เท่านัน้เอง 

 แต่ตลาดมนัเยอะแยะขนาดนี ้แล้วจะเลอืกลงทนุทีไ่หนด?ี มนัอยูท่ีว่่าคณุไป
ถามใคร ถ้าไปถามบริษัทหลักทรัพย์ เค้าก็จะบอกให้ไปลงทุนหุ้นต่างประเทศที่บริษัท
ท�าการซื้อขายได้ ถ้าไปถามธนาคารเค้าก็จะบอกว่าหุ้นเส่ียงไป มาซื้อกองทุนดีกว่า 
เหมือน ๆ กันนั่นแหละ!! (ค�าตอบนี้ผมเจอมากับตัว และมาระลึกได้ทีหลังว่าเป็นค�า
แนะน�าที่มั่วมาก) 
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 แต่ถ้ามาถามผมทีม่ ีBackground เกีย่วกบัญีปุ่น่มาเป็นเวลานานพอสมควร 
ทัง้ในเรือ่งการเรยีน การท�างาน จนมาถงึการลงทนุ ผมกต้็องตอบว่า “ญีปุ่น่” ครบั เพราะ
มันเป็นสิ่งที่ผม “ถนัด” 
 ผมสามารถตามข่าวที่เป็นภาษาญี่ปุ ่นได้ทันท่วงที เมื่อเกิดอะไรขึ้นมา  
ผมสามารถถามเพื่อนนักลงทุนชาวญ่ีปุ่นได้ทันทีถ้ามีเหตุการณ์ผิดปกติ ซึ่งถือเป็นข้อ
ได้เปรียบเล็ก ๆ ที่ผมมี ซึ่งแน่นอนว่า ใครที่ไม่รู้จักตลาดญี่ปุ่นดีพอ แต่ก�าเงินเข้ามา
หวงัรวยเรว็ กะให้ดชันนีคิเคอ ิวิง่บ้าเลอืดแบบปีก่อน เราคงต้องอ�าลากนัทีบ่รรทดันีค้รบั  
 เพราะสิ่งที่เรา “ถนัด” ไม่ได้แปลว่า “สุดยอด”
 แต่มันแปลว่าเราจะสามารถเอาตัวรอดจากสิ่งนั้นได้ดีกว่าคนอื่น 
 แต่เอาล่ะ กลับมาที่ค�าถามเดิม “ท�าไมญี่ปุ่นถึงน่าสนใจ?”
 การบริโภคในประเทศอิ่มตัวแล้วหรือยัง??
 แล้วการด�าเนินการทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลเป็นคนก�าหนดแนวทางมาตลอด 
(ตามแนวคิดของเคนส์) ท�าให้ญี่ปุ่นเป็นหนี้มหาศาล จากการใช้เครื่องมือการเงิน 
และการคลังมากมาย ยังท�าให้ญี่ปุ่นยังมีฐานะการเงินมั่นคงหรือไม่?? 
 การเติบโตของ GDP ประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่แค่ 1-2% จะไปไหวเหรอ?
 ที่ญี่ปุ่นราคาหุ้นมันแพงไปแล้วรึยัง?  
 คนญี่ปุ่นนิยมออมเงิน แล้วตลาดหุ้นจะน่าสนใจได้ยังไง?
 การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิคที่โตเกียว และการจัดตั้งคาสิโนจะเป็น
สตอรี่ที่น่าสนใจอยู่มั้ย?
 แล้วข้อพิพาทเรื่องน่านน�้ากับจีนล่ะ จะส่งผลยังไง?
 และข้อสงสยัอืน่ ๆ  อกีมากทีย่งัค้างคาใจ ทีห่ากจะตอบข้อข้องใจทัง้หมด ผม
อาจต้องออกหนังสืออีกเล่มเลยก็ว่าได้ 

 เอาเป็นว่าเราค่อย ๆ มาดูกันต่อดีกว่าครับว่า อะไรที่จ�าเป็นต้องรู้ และไม่
จ�าเป็นต้องรู้ 
 พลิกไปบทแรกได้เลยครับ
 โตเกียวเที่ยวนี้เริ่มแล้ว
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เรื่องรำวของโอตำคุ

ผู้บินลัดฟ้ำไปลงทุนหุ้นญ่ีปุ่น
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