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บรรณาธิการสำานักพิมพ์ : ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
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THE NEW MARKET
WIZARDS

เล่ม 2
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 พ่อมดกับเครื่องจักรผลิตเงิน

 การเลือกวิธีเทรดที่เหมาะสมกับคุณ

 สร้างและขายระบบเทรด

 จิตวิทยาการลงทุนระดับโลกที่ใช้ได้ทุกที่

 การผสมผสานของการดูปัจจัยพื้นฐานควบคู่ กับการเทรด 
 ทางเทคนิค

 ฯลฯ

 เรื่องทั้งหมดนี้มีให้อ่านอย่างจุใจใน พ่อมดตลาดหุ้น เล่มนี้

 ด้วยการนำาเสนอจากคำาสัมภาษณ์เซียนตัวเบ้งระดับโลก การอ่านจึงสนุก

และครอบคลุมเรื่องราวที่น่าสนใจเกือบทุกเรื่องที่นักลงทุนทั้งโลกสนใจ

 ตอนสู่ตอน จบจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง เนื้อหาจึงมีจุดเบรคให้ทบทวน

ตอนจบของแต่ละคนเป็นช่วงๆ และสามารถเริ่มอ่านได้ทันทีแม้จะไม่ได้อ่าน

เล่มก่อนหน้ามาก็ตาม

 นี่คือจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

พ่อมดตลาดหุ้น เล่ม 2

THE  NEW  MARKET  WIZARDS

คำานำาสำานักพิมพ์
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5การอ่านบทเพลงของตลาด

email, Facebook : piyaphan@stock2morrow.com
Fanpage :  www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion

ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา

สำานักพิมพ์สต็อคทูมอร์ โรว์

 การแปลโดยนักลงทุนรุ่นใหม่ “นานิ” และกำากับโดย บก.ที่เป็นนักลงทุนชื่อ

ดัง “ใหญ่ HI  “ เข้าทางกันได้เป็นอย่างดี

 หนังสือออกมาได้เนื้อหาครบถ้วน แต่อ่านสนุกด้วยภาษาง่ายๆที่นัก

ลงทุนคุ้นเคยกันดี นั่นจึงทำาให้หนังสือ พ่อมดตลาดหุ้น เล่มก่อนหน้าได้

รับคำาชื่นชมอย่างล้นหลามจากผู้อ่าน

 Market Wizards  คือซีรีส์ที่นักลงทุนทั่วโลกควรอ่าน นั่นถือว่าเป็นที่ 

น่าดีใจและภูมิใจที่ทางสำานักพิมพ์ได้จับมาให้นักลงทุนไทยได้เข้าถึงอย่างง่าย

ขึ้น หลังจากอ่านซีรีส์นี้ไปแล้ว ยืนยันได้ว่าจะสามารถคุยได้กับเพื่อนนักลงทุน

พันธุ์แท้ได้ทั่วโลกในเรื่องเดียวกัน

 นั่นคือ การอัพเดทเรื่องราวทั้งหมดในวงการการเทรดของโลก บวกกับ

กลยุทธ์ , วิธีการ และ ประสบการณ์มันส์ๆสนุกๆ ให้รู้กันอย่างทั่วถึง

 ถ้ารักการเทรด พลาดซีรีส์ชุดนี้ไม่ได้จริงๆ
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6 LINDA BRADFORD RASCHKE

คำานำาผู้แปล

 ตอนที่เริ่มลงทุนใหม่ๆ นานิคิดว่าสิ่งที่สำาคัญในการลงทุนคือการ

วิเคราะห์หามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นประกอบกับคุณภาพของบริษัท แล้วก็ต่อ 

ยอดไปเป็นภาพรวมเศรษฐกิจ ฯลฯ อีกมากมาย เป็นลิสท์ยาวเหยียด แต่พอ 

ผ่านประสบการณ์การลงทุนมา 4-5 ปี นานิก็พบว่าจริงๆแล้ว การจะเป็น 

นักลงทุนที่ดีนั้น สิ่งที่สำาคัญไม่แพ้ความรู้เรื่องหุ้นเลยก็คือ ‘เรื่องจิตวิทยา’ 

ปัญหาคือ เรื่องการวิเคราะห์หุ้น อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ เราสามารถหา

อ่านได้จากหนังสือเรียนด้านการเงินและบัญชีทั่วๆไป ภาพรวมเศรษฐกิจก็ 

ดูข่าวได้ อ่านหนังสือพิมพ์ได้ แต่เรื่องจิตวิทยาล่ะ?  เรื่องจิตใจของเราเอง 

เราจะเรียนรู้จากไหน? 

 คำาตอบมี 2 อย่างค่ะ หนึ่งคือ เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยอาศัยชั่วโมงบิน

ในตลาด ความโลภจะนำามาซึ่งบทเรียนราคาแพง และความกลัวจะทำาให้เรา

พลาดโอกาสดีๆไป บ่อยครั้งเข้า เราก็จึงจะเริ่มตาม ‘ใจ’ ตัวเองทัน แต่ก็มีอีก

วิธีเหมือนกันคือ การเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์และได้ประสบความสำาเร็จ

ในสายการลงทุนมาแล้วนั่นเอง นานิเชื่อว่าหนังสือ พ่อมดตลาดหุ้น หรือ THE 

NEW MARKET WIZARDS ฉบับภาษาไทยเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในหนังสือใน

ตำานานที่ได้รวบรวมเรื่องราวการลงทุนและหลักจิตวิทยาการลงทุนเอาไว้ได้

อย่างเข้มข้น!
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7การอ่านบทเพลงของตลาด

 ส่วนใหญ่หนังสือแต่ละเล่ม จะเป็นการถ่ายทอดความรู้จากนักลงทุน

ที่ประสบความสำาเร็จหนึ่งท่าน แต่สำาหรับเล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเอา

ประสบการณ์ซึ่งเต็มไปด้วยรอยยิ้มและคราบน้ำาตาของนักลงทุนชื่อดังระดับ

โลกมากมาย มารวมอยู่ในเล่มเดียว! นานิรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมีส่วน

ร่วมในการช่วยแปลรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้ พวก

เราตั้งใจที่จะแปลให้ได้ตรงตามต้นฉบับ และพยายามให้ออกมาอ่านง่ายที่สุด 

ทั้งนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการ ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้นะคะ

 นานิหวังว่า พ่อมดตลาดหุ้น เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน

ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนทั้งมือใหม่หรือมือเก๋านะคะ

“นานิ” นิจจรีย์  นิธินวกร

Fanpage : Nanimillionaire
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8 LINDA BRADFORD RASCHKE

 หนังสือเล่มน้ี ไม่ได้เป็นหนังสือวิชาการเก่ียวกับการลงทุน แต่  Schwager 

ได้นำาเสนอความรู้ ประสบการณ์ แนวความคิด และเทคนิคเฉพาะตัว ของมือ

อาชีพ ตัวจริงในตลาดการลงทุน ผ่านการพูดคุยสัมภาษณ์ และการเล่าเรื่องที่

น่าติดตาม ซึ่งโดยปกติ ตัวจริงเหล่านี้ก็คงไม่มานั่งบอกเล่าให้เราฟังกันง่ายๆ 

 เนื้อหา มีทั้งในด้านปัจจัยพื้นฐาน เทคนิคการเทรด และจิตวิทยาใน

การคิด พิจารณา และตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญที่นักลงทุนควร

จะมีอย่างถูกต้อง

 ต้องบอกว่าเป็นหนังสือ ที่นักลงทุนทุกคนควรที่จะต้องอ่าน โดย

เฉพาะ ผู้ที่คิดจะเริ่มลงทุนในหุ้น ยิ่งควรที่จะต้องอ่านก่อนเริ่มลงทุนกันเลย 

เพราะจะช่วยปรับแนวคิด ทัศนคติ ที่มีต่อการลงทุน ให้ถูกต้อง 

 ดีใจมากที่รู้ว่า Stock2morrow International แปลหนังสือเล่มนี้ออก

มา  เพราะเชื่อว่าจะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เป็น  “Must Have”  ที่นักลงทุน 

ทุกคนต้องมีไว้ในครอบครอง

พี่ปุย

ประกาศิต  ทิตาราม

WAVE  RIDERS

Fanpage : MyWaveRidersPage

คำานิยม
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9การอ่านบทเพลงของตลาด

 หนังสือ “ THE NEW MARKET WIZARDS ”  เล่มนี้เป็นหนึ่งใน

หนังสือในดวงใจของผมอยู่แล้ว  ตั้งแต่เริ่มกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น  กูรู 

หลายต่อหลายท่านแนะนำาว่าเล่มนี้  “ต้องอ่าน” และก็ไม่ผิดหวังจริงๆ กับ

ความเข้มข้นในเนื้อหา  ความสนุก และข้อคิดที่หลายๆข้อ  “กระตุกต่อม

ระวัง”  ให้กลับมาทบทวนข้อคิดหลายๆอย่างที่เคยรู้ แต่ละเลย

 ที่สำาคัญที่สุด ผมรู้สึกดีใจและปลื้มปิติเป็นพิเศษ ที่ได้มีโอกาสมาเป็น 

บรรณาธิการ สำาหรับหนังสือในดวงใจเล่มนี้ของผม โดยเฉพาะได้นักแปลที่

เป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่อย่างน้อง “นานิ” ที่เป็นทั้งนักลงทุน  ที่เรียนและ

ทำางานมา “สายตรง” ในด้านนี้     นานิ ใช้ภาษาในการแปลได้สนุกและได้

อรรถรสในการอ่านมาก รวมทั้งเนื้อหาที่ครบถ้วนกระบวนความ  

 ดังนั้นผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า  หนังสือ “พ่อมดตลาดหุ้น” เล่มนี้จะ

เป็นหนังสือ ที่นักลงทุนทั้งมือเก่ามือใหม่  จะได้มีไว้ในครอบครอง เพื่อเอาไว้ 

“กระตุกต่อมระวัง” ไว้ทบทวนความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการบรรลุเป้า

หมายในการลงทุน  เช่นเดียวกับ เทรดเดอร์ชั้นครูหลายๆท่านในหนังสือเล่มนี้

ใหญ่ HI

โอภาส  ถิรปัญญาเลิศ

Fanpage : พลิกพอร์ตหุ้นใหญ่ HI

คำานิยม
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10 LINDA BRADFORD RASCHKE

คำานิยม

 วิกฤตในตลาดทุนจะเกิดขึ้นประมาณสิบปี/ครั้ง และหากยังไม่เคยเจอ

และรอดมาได้ ก็ยังไม่ถือว่าผู้นั้น  “เอาตัวรอด” ในตลาดได้อย่างแท้จริง เรียก

ว่าความรู้อย่างเดียวอาจไม่พอ แต่ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วย ประสบการณ์

จะช่วยแยกแยะว่าตลาดลงช่วงไหนควรหนีหรือตลาดลงช่วงไหนควรซื้อเพิ่ม. 

ประสบการณ์ในตลาดนั้นเราเร่งไม่ได้  ต้องค่อยๆ สั่งสมมันไป แต่ก็ไม่ได้ 

เรียกว่าไม่มีวิธีเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางลัดเลยเสียทีเดียว  หนังสือ  The new 

market wizards  หรือ “พ่อมดตลาดหุ้น” ในฉบับภาษาไทยเล่มนี้ คือการ 

รวบรวม “ความรู้, กลยุทธ์และประสบการณ์” ผ่านการสัมภาษณ์เทรดเดอร์

มือฉมังที่สามารถสร้างผลตอบแทนสูงกว่าตลาดหลายเท่าในรอบหลายสิบปี

ที่ผ่านมา นำามาปูเป็นทางลัดให้ผู้อ่านสามารถสร้างเงื่อนไขที่จะนำาไปสู่ความ

สำาเร็จและไม่เผลอตกลงไปในหลุมพรางที่มีมากมายในตลาดทุน

 หนึ่งในวลีที่ผมประทับใจที่สุดในหนังสือเล่มนี้คือตอนที่ Dr. K. Van 

Tharp ให้สัมภาษณ์ว่า “เมื่อเขาเข้ามาในตลาด เขานำาปัญหาส่วนตัวเข้า

มาในตลาดด้วย” คนที่พูดแบบนี้ได้ เขาเข้าใจจิตวิทยาในตลาดทุนอย่าง

แท้จริง ผู้ที่แยกแยะได้จะ “รอดและรวย” ในตลาดทุนอย่างไม่ต้องสงสัย 

และนี่คือเหตุที่ว่าความเข้าใจในจิตวิทยาตลาดทุนและประสบการณ์นั้น

สำาคัญกว่าวิธีการ
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11การอ่านบทเพลงของตลาด

 พ่อมดตลาดหุ้น หรือ The new market wizards เล่มนี้จะเน้นใน

เรื่องสไตล์การเทรดมากกว่าเล่มอื่นๆ ซึ่ง Jack Schwager ได้ไปสัมภาษณ์

เทรดเดอร์รุ่นใหม่ไฟแรง (ณ เวลานั้น) อยู่หลายคน บทที่ผมเห็นว่าเป็น

ประโยชน์และประทับใจเป็นพิเศษ ก็จะเป็นเรื่องหลักการเทรดตามแนวโน้ม

ของ William Eckhardt และประสบการณ์การบริหารกองทุน Quantum fund  

ของ Stanley Druckenmiller เพราะความรู้, แนวความคิด และประสบการณ์ 

ของสองท่านนี้ไม่สามารถประเมินค่าได้

 หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือที่จะแค่อ่านให้จบและวาง แต่เราต้องเปิด

โอกาสซึมซับมัน ขั้นตอนนี้ใช้เวลา กับหนังสือเล่มเดิม ณ วันที่เรามีความรู้ 

มีชั่วโมงบินในตลาดทุนมากขึ้น หนังสือเล่มนี้สามารถสอนเรามากขึ้นได้ 

หนังสือน้อยเล่มที่จะเป็นแบบนี้

 ขอให้ทุกท่านประสบความสำาเร็จในตลาดทุนครับ

หยง

ธำารงชัย  เอกอมรวงศ์

Fanpage : Monkey Trader
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14 LINDA BRADFORD RASCHKE

PART V

ส่วนที่ 5

ผู้เล่นหลากหลายตลาด

Multiple-
Market Players
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15มิสเตอร์เยือกเย็น

 พูดกันตรงๆ Tom Basso ไม่ได้อยู่รายชื่อที่ผมจะสัมภาษณ์เพื่อลงใน

หนังสือเล่มนี้เลย แม้ว่าประวัติของเขาจะดูดี ตอนที่เป็นผู้จัดการกองทุน

หุ้น เขามีผลตอบแทนเฉลี่ย16% ต่อปีนับตั้งแต่ปี 1980 หรือประมาณ 5% 

เหนือกว่าผลตอบแทนของ S&P500  ช่างน่านับถือจริงๆเมื่อคิดถึงว่าผู้จัดการ

กองทุนส่วนใหญ่แล้วมีผลตอบแทนต่ำากว่าตลาด แต่ผลตอบแทนระดับนี้มันก็

ยังไม่นับเป็นระดับตำานาน หลังจากนั้นตอนที่เขาเป็นผู้จัดการกองทุน Futures 

Basso  มีผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 20% ต่อปีตั้งแต่ปี 1987 ด้วยความผันผวน

น้อยมาก อันนี้ก็ด้วย ผลตอบแทนนี้เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่าง

มีนัยยะสำาคัญ แต่มันก็ยังไม่ถือว่าเป็นระดับเทพอยู่ดีแต่ยังไงก็ตามหลังจาก

ที่ได้พูดคุยกับ Basso แล้ว มันกลับกลายเป็นว่า เขาน่าจะเป็นเทรดเดอร์ที่

ประสบความสำาเร็จมากที่สุดที่ผมสัมภาษณ์มาเลยทีเดียว  ถ้าคุณดูโฆษณา

เมื่อเร็วๆนี้ที่ถามคนว่า ‘คุณสะกดคำาว่าสำาเร็จว่าอย่างไร?’ แล้วคุณตอบ

ว่า M-O-S-T B-U-C-K-S (การมีเงินเยอะที่สุด) ถ้าอย่างนั้น Basso ก็จะดู 

ธรรมด๊าธรรมดา แต่ถ้าคำาตอบของคุณคือ G-O-O-D B-U-C-K-S, G-R-E-A-T 

L-I-F-E (การมีเงินเยอะพอสมควร พร้อมกับชีวิตที่ยอดเยี่ยม) อย่างนี้ Basso 

ก็คะแนนนำาโด่ง หาคู่แข่งมาสู้ด้วยยากเลยทีเดียว

Tom Basso
มิสเตอร์เยือกเย็น
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16 TOM BASSO

 ตอนที่ผมพบ Bassoใหม่ๆ ผมตกตะลึงทันทีกับความชิลล์อย่าง 

เหลือเชื่อในการเทรดของเขา เขาเรียนรู้ที่จะยอมรับการขาดทุนในการเทรด

ไม่ใช่แค่ทางด้านสติปัญญา แต่กับด้านระดับอารมณ์ก็ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น

ความรู้สึกเบิกบานเกี่ยวกับการเทรด(หรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับชีวิต) ของ Basso 

มันล้นออกมาจากตัวเขาจนสัมผัสได้ในทันที  Basso ได้บริหารตัวเขาจนเป็น

เทรดเดอร์ที่สามารถทำากำาไรและในขณะเดียวกันก็สามารถมีจิตใจที่สงบสุข 

และมีชีวิตที่มีความสุขได้ ในเรื่องนี้ ผมไม่สามารถนึกถึงใครที่เหมาะสมจะ

เป็นแบบอย่างให้กับเทรดเดอร์ได้เท่า Basso อีกแล้ว ผมรู้ในทันทีที่ได้คุยกับ 

Basso เพียงไม่กี่นาที ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ผมต้องมีไว้ในหนังสือ และผมรู้ทัน

ทีเหมือนกันว่าวิธีที่ผมใช้อยู่ในการเลือกคนสัมภาษณ์ ที่ดูแต่ด้านของตัวเลข 

ผลตอบแทนนั้น  มันเป็นวิธีที่ตื้นเขินเกินไป

 Basso เริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นวิศวกรที่บริษัท Monsanto Company 

แต่เขาพบว่างานนี้มันไม่สามารถรองรับพลังงานมหาศาลที่เขามีอยู่ในตัวได้ 

และเขาก็เริ่มลองเข้ามาในสนามลงทุน การเข้าลงทุนครั้งแรกของเขา คือ

การลงทุนในตลาดอนุพันธ์ของสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Futures) แต่

มันก็พังไม่เป็นท่าถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลาอยู่หลายปีกว่าที่ Basso จะสามารถ

เทรด Futures แล้วได้กำาไร แต่เขาก็ดื้อดึงและสู้จนสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถ

ประสบความสำาเร็จกับมันได้

 ในปี 1980 เขาก็ได้เริ่มบริหารบัญชีหุ้นให้ลูกค้า ,ในปี 1984 เขาก็ขยาย

การบริหารไปยังบัญชี Futures ด้วย โดยบัญชีของลูกค้าที่ลงทุนใน futures 

ส่วนใหญ่เป็นบัญชีขนาดเล็กๆ (บางบัญชีก็เล็กเพียง $25,000 เท่านั้น) ซึ่ง

ทำาให้ผลตอบแทนนั้นผันผวนเกินไป , Basso เริ่มตระหนักว่าเพื่อที่จะลด
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17มิสเตอร์เยือกเย็น

ความผันผวนให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลในขณะที่ยังมีการกระจายความ

เสี่ยงอย่างเพียงพอนั้น เขาจำาเป็นต้องเพิ่มขนาดบัญชีการลงทุนขั้นต่ำาให้สูงขึ้น

มากๆ  ในปี 1987 เขาก็เพิ่มขนาดเงินลงทุนขั้นต่ำาเป็น หนึ่งล้านดอลล่าร์ และ

คืนเงินทุนให้กับลูกค้าที่มีบัญชีขนาดเล็กไปทั้งหมด  ทุกวันนี้เขาก็ยังบริหารทั้ง

บัญชีที่ลงทุนในหุ้นและ Futures

 Basso กับผมพบกันในงานสัมนาเร่ืองจิตวิทยาการลงทุนที่จัดโดย 

Dr. Van Tharp and Adrienne Toghraie การสัมนานี้จัดขึ้นนอกเมืองแถว 

Newark, New Jersey  การสัมภาษณ์นี้ทำาขึ้นระหว่างการรับประทานอาหาร

กลางวันที่ร้านอาหารใกล้ๆกันนั่นเอง

 มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทำาให้ผมทึ่งเกี่ยวกับคุณก็คือ คุณมีออร่าความ

ผ่อนคลายที่เหลือเชื่อ มันดูเหมือนว่าคุณเกือบจะมีความสุขบวกความ

สดชื่นด้วยซ้ำาเกี่ยวกับการเทรดของคุณ มันช่างต่างกันกับสภาพจิตใจ

ของเทรดเดอร์อย่างที่ผู้คนทั่วไปเข้าใจกันมากเลย คุณมีทัศนคติเกี่ยว

กับการเทรดแบบนี้มาตลอดเลยเหรอครับ?

 ไม่หรอกครับ ผมยังจำาการเทรดครั้งแรกของผมได้ ในปี 1975 ผมเปิด

บัญชีเทรดอนุพันธ์ของสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยเงิน $2000 ผมซื้อข้าวโพดสอง

สัญญาและก็ขาดทุนทันที $600 ท้องไส้ผมปั่นป่วนไปหมด ผมไม่มีสมาธิ

ทำางานเลย (ตอนนั้นผมเป็นวิศวกรอยู่) ผมโทรหาโบรกเกอร์ทุกชั่วโมงเลย

 คุณยังจำาแรงจูงใจในการเทรดครั้งนั้นได้มั๊ยครับ?

aw New Magic Wizard #2 v1 e1.indd   17 2/8/2558 BE   7:39

ตวั
อย
่าง



18 TOM BASSO

 ผมเข้าเทรดครั้งนั้นเพราะว่าความไร้เดียงสาของตัวเองครับ ผมได้ลอง

ศึกษาดูและพบว่ารูปแบบ Chart ที่เกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยนัก มักจะตามมาด้วย

การขึ้นของราคาด้วยความแม่นยำา 100%       หลายปีก่อนผมได้ยินว่าคุณ

มักจะพูดเกี่ยวกับ “ตัวอย่างที่ถูกเลือกมาเป็นอย่างดี” ผมหัวเราะใส่ตัวเอง

เลยตอนที่ผมได้ยินคุณใช้ประโยคนี้ เพราะว่ามันทำาให้ผมนึกถึงการเทรดครั้ง

แรกของผม  มันโดนเลยล่ะ เพราะมันคือตัวอย่างของทฤษฎี    “ตัวอย่างที่ถูก

เลือกมาเป็นอย่างดี”

 [ เรื่องที่ Basso พูดถึงเป็นหนึ่งในเรื่องที่กวนใจผมมาตลอด  ข้อถกเถียง

ที่เป็นพื้นฐานของเรื่องนี้ก็คือ ไม่ว่าระบบเทรดไหนๆก็สามารถที่จะดูดีได้ ถ้า

เราทดสอบมันด้วยข้อมูลในอดีตในตลาดและช่วงเวลาที่เลือกมาอย่างดี ผม

เริ่มตระหนักถึงเรื่องนี้ในกลางทศวรรษที่ 1980 ตอนนั้นผมได้อ่านบทความที่

พูดถึงระบบเทรดที่เบสิคมากระบบหนึ่ง ในตอนนั้นผมกำาลังพยายามพัฒนา

ระบบของตัวเองที่ซับซ้อนอย่างมากอยู่

 ผมตกใจและท้อใจมากที่พบว่าระบบง่ายๆที่ว่านี้ดูเหมือนจะชนะระบบ

อันแสนยุ่งยากซับซ้อนที่ผมใช้เวลาศึกษาพัฒนาอยู่เป็นเวลานาน อย่างน้อย

ก็จากตัวอย่างตลาดที่พวกเขายกมาใช้ทดสอบระบบและแสดงให้เราเห็นใน

บทความ

 

 ผมอ่านบทความนั้นซ้ำาอย่างละเอียด ระบบที่ว่านี้ประกอบด้วยสอง

เงื่อนไขเท่านั้น ผมและ Norman Strahm หุ้นส่วนที่เป็นคนเขียนโปรแกรมใน

ระบบเทรดของผม ได้เคยทดลองหนึ่งในสองเงื่อนไขนี้มาก่อน ถึงแม้ว่าจะเป็น

กฎการเทรดที่เบสิคมากก็ตาม แต่มันก็เป็นเงื่อนไขการเทรดที่ทำากำาไรได้อย่าง
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19มิสเตอร์เยือกเย็น

แน่นอนเพียงแค่กำาไรมันจะไม่เด่นมากมายเท่านั้นเอง สำาหรับอีกเงื่อนไขหนึ่ง 

พวกเราเคยทดสอบมันมาแล้วและก็สรุปว่ามันแย่มากจนเราไม่เคยสนใจมัน

อีก ปัญหาคือ ก็ในเมื่อเงื่อนไขแรก มันสามารถทำากำาไรได้นิดหน่อยไม่โดดเด่น 

ถ้าอย่างน้ันก็แปลว่าไอ้ความโดดเด่นของระบบนี้มันจะต้องมาจากเงื่อนไขที่

สอง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เราเขวี้ยงทิ้งไม่สนใจ

 พวกเราก็เลยตัดสินใจทดสอบเงื่อนไขที่สองนี้อีกครั้ง ผลการดำาเนินงาน

ของมันในตลาดที่บทความนี้ยกเอามาเป็นตัวอย่าง ก็เป็นไปได้สวยอย่างที่เขา

เขียนมาจริงๆ แต่ช่วงเวลาที่เขาใช้เป็นตัวอย่างในการทดสอบระบบนั้น มัน

บังเอิญเป็นปีที่ตลาดดีที่สุดปีเดียวในช่วงเวลากว่า 10 ปี  จริงๆแล้วมันเป็น

ตัวอย่างที่ทำาให้ผลตอบแทนออกมาดูดีท่ีสุด เท่าที่จะหาเอามาโชว์ได้จาก

ตลาดอีก 25 ตลาดในช่วง 10 ปีเดียวกันนั้น  อย่างนี้นี่เองที่ทำาให้ระบบมันดูดี

ซะขนาดนั้น ก็มันเล่นดูแค่กรณีที่ดีที่สุดจากทั้งหมด 250  กรณีที่สามารถเกิด

ขึ้นได้   ช่างบังเอิญซะจริงๆ!

 แต่นี่ไม่ใช่ตอนจบของเรื่องนี้นะครับ ระบบมันสร้างผลตอบแทนได้แย่

มากเมื่อเราลองเอามันมาทดสอบกับกรณีอื่นๆ  ที่จริงแล้ว เมื่อเราเอาข้อมูลใน

ระยะเวลา 10 ปีมาทดสอบระบบแล้ว ระบบนี้มันสร้างผลขาดทุนถึง 17 จาก 

25 ตลาดเลยทีเดียวเมื่อเราเอาค่าใช้จ่ายในการซื้อขายเข้ามารวมด้วย หลัง

จากนั้นเป็นต้นมา ผมก็จะตะหงิดใจอยู่เสมอและจะไม่เชื่อโฆษณาการของ

ขายระบบเทรดไหนง่ายๆอีกเลย ]
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