


อัจฉริยะหุ้นคุณเป็นได ้

เรียบเรียงจาก YOU CAN BE A STOCK MARKET GENIUS
ผู้เขียน Joel Greenblatt 

ผู้แปล ชัชวนันท์ สันธิเดช  

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) © พ.ศ. 2564
ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�าซ�า้ จัดพิมพ์เนื้อหาและภาพประกอบ หรือกระท�าอื่นใด 
โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท 
หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากได้รับอนุญาต

Copyright © 1997 by. Joel Greenblatt
First published in US by Fireside, A member of Simon & Schuster, Inc.
Copyright arranged with: Sandra Dijkstra Literary Agency PMB 515, 1155 Camino Del Mar, CA 92014, USA
through Tuttle-Mori Agency Co., Ltd.

Thai Translation © 2021 by SE-EDUCATION Public Company Limited. 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, 
or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or 
otherwise without the prior permission in writing of the publisher or as expressly permitted by law, 
or under terms agreed with the appropriate copyright clearance organization. You must not circulate 
this book in any other binding or cover and you must impose this same condition on any acquirer.

ข้อมูลทางบรรณานุกรม 

กรนีบลาตต์, โจเอล.

 อจัฉรยิะหุน้คณุเป็นได้ -- กรุงเทพฯ : ซี เอ็ด ยู เค ชั่น, 2564.

 264 หน้า.  

1. หุน้และการเล่นหุน้. 

 I. ชชัวนันท์ สนัธิเดช, ผู้แปล.  I  I. ชื่อเรื่อง.  

  332.6322

Barcode (e-book) : 9786160844197 

ผลิตและ จัดจ�าหนาย โดย

เลข ที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวง บางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2826-8000

หากมีค�าแนะน�าหรือตชิม ตดิต่อที ่comment@se–ed.com



ค�ำน�ำผู้เรียบเรียง

ท่านทราบไหมว่า ใครคือนักลงทุนที่ท�าผลตอบแทนได้ดีที่สุดตลอดกาล 

เท่าที่มีการบันทึกไว้ 

วอร์เรน บัฟเฟตต์ ใช่หรือไม่

หรือจะเป็นปีเตอร์ ลินช์

แน่นอนว่าสองคนข้างต้นคอืเจ้าของสถติทิีย่ากจะหาใครมาเทยีบเทยีม

ได้ โดยบฟัเฟตต์ท�าผลตอบแทนจากการลงทนุผ่านบรษิทัเบร์ิกเชยีร์แฮทาเวย์ 

เฉลี่ยทบต้นได้ปีละ 20 เปอร์เซ็นต์ตลอดระยะเวลา 55 ปี 

ขณะที่ปีเตอร์ ลินช์ท�าผลตอบแทนจากการบริหารกองทุนฟิเดลิตี้ 

แม็คเจลแลน เฉลี่ยทบต้นได้ปีละ 29 เปอร์เซ็นต์ในช่วงระยะเวลา 13 ปี

ยังมีนักลงทุนคนอื่น ๆ  ที่ท�าผลงานได้น่าสนใจอีกเป็นจ�านวนมาก หรือ

แม้แต่ต้นแบบแห่งวไีอไทยอย่าง ดร.นเิวศน์ เหมวชริวรากร ก็ท�าผลตอบแทน

ส่วนตัวเฉลี่ยทบต้นต่อปีได้ถึง 27.6 เปอร์เซ็นต์ในเวลา 24 ปี

ถือเป็นสถิติระดับโลกเช่นเดียวกัน

ทว่าหากนับเฉพาะ “ตัวเลขผลตอบแทน” โดยไม่สนใจระยะเวลา 

เจ้าของผลงานอนัดบัหนึง่ของโลกกลบัเป็นบคุคลทีช่ื่อ “โจเอล กรนีแบลต็ต์ 

(Joel Greenblatt)”
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โจเอลเป็นนกัลงทนุเน้นมลูค่าหรอื “วไีอ” เขาเชื่อมัน่ในแนวทางของ

วอร์เรน บัฟเฟตต์ และมักอ้างค�าพูดของ “ปู่” อยู่เสมอไม่ว่าจะไปบรรยาย

ที่ไหน

ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่บริหารกองทุนก็อทแทมแคปิตอล โจเอล

ท�าผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นต่อปีได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขที่ไม่เคย 

มีใครในโลกนี้ท�าได้มาก่อน

โจเอลกลายเป็นที่รู้จักของสาธารณชนในวงกว้างครั้งแรกจากสิ่งที ่

เรยีกว่า “Magic Formula” หรอืแปลเป็นไทยคอื “สตูรมหศัจรรย์” ซึง่เขาเป็น 

ผู้คิดค้น มันคือสูตรการลงทุนง่ายๆ แต่ช่วยสร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม 

โดยเขาถ่ายทอดมันไว้ ในหนังสือ The Little Book That Beats The 

Market ตีพิมพ์เมื่อปี 2005

หลักของ Magic Formula คร่าวๆ คือ ให้เลือกหุ้นที่มีราคาถูก แต่มี

ผลตอบแทนก�าไร (Earning Yield) และผลตอบแทนต่อเงนิลงทนุ (Return 

on Capital) สูง โดยมีเกณฑ์ในการคัดกรองอื่นๆ ประกอบด้วย ซึ่งจาก 

การทดสอบแบบ Backtest (เอาตวัเลขมาคดิย้อนหลงั แต่ไม่ได้ลงทนุจรงิ) 

พบว่าสูตรนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นต่อปีมากกว่า 30 เปอร์เซ็นตต์ลอด

ระยะเวลา 17 ปี (1988-2004)

ด้วยความโด่งดงัของ Magic Formula หลายคนจึงเข้าใจว่าผลตอบแทน 

50 เปอร์เซน็ต์ต่อปีของโจเอลคงจะมาจากสตูรนี ้แต่ความจรงิหาเป็นเช่นนัน้ไม่

แท้จริงแล้ว ตัวเลขสถิติสุดเหลือเชื่อจากฝีมือของโจเอล เกิดจาก 

การลงทนุใน “สถานการณ์พเิศษ” เช่น หุน้สปินออฟ หุน้ของบรษิทัล้มละลาย ฯลฯ 

ซึ่งเขาได้ถ่ายทอดมันไว้ก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี 1999 ในหนังสือ อัจฉริยะหุ้น

คุณเป็นได้ (You Can be a Stock Market Genius)
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ก่อนที่ผมจะได้รับโอกาสเรียบเรียงมันเป็นภาษาไทยในครั้งนี้

อาจกล่าวได้ว่า The Little Book That Beats The Market น�าเสนอ

ทฤษฎท่ีีน่าตื่นตาตื่นใจ แต่ไม่ได้มกีารปฏบิตัจิรงิ ทว่า อจัฉรยิะหุน้คณุเป็นได้ 

เป็นการบอกเล่า “เรื่องจริง” จากการ “ลงมือท�าจริง” และได้ผลลัพธ์ที ่

ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว มีเหตุผลอะไรอีกที่ท่านจะไม่ตั้งใจอ่านหนังสือเล่ม

นี้อย่างจริงจัง มีเหตุผลอะไรอีกที่ท่านจะไม่ศึกษาให้ลึกซ้ึง แล้วน�าไปลอง

ปฏิบัติจริงกับสภาพแวดล้อมในการลงทุนที่ท่านเผชิญอยู่

อ่านให้จบ ทดลองใช้ ได้ผลหรือไม่อย่างไร อย่าลืมมาเล่าให้ฟังกัน

บ้างนะครับ

ชัชวนันท์ สันธิเดช
Facebook.com/ClubVI



ประวัติผู้เรียบเรียง

ชัชวนันท์ สันธิเดช

เกิดที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้รับรางวัล “นิสิตดีเด่น” แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 2546 และ
รางวัล “ผู้ประพฤติดี” ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2547 

เคยผ่านงานมาแล้วหลายด้านกับหลายองค์กรชั้นน�า ทั้งการเป็นสื่อมวลชน 
งานด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งงานวิชาการ โดยเป็นผู้ช่วยวิจัยประจ�าศูนย์จีนศึกษา 
สถาบนัเอเชยีศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และเป็นอาจารย์ประจ�าภาควชิาประชาสมัพนัธ์ 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) 

หลังจากสอนหนังสืออยู่ 5 ปี ได้ลาออกเพื่อมาเป็นนักลงทุนเน้นมูลค่า หรือ “วีไอ” 
เต็มเวลา ควบคู่ไปกับการเขียนและแปลหนังสือจนถึงปัจจุบัน

เคยเข้าแข่งขันเกมโชว์รายการ “แฟนพันธุ์แท้” หัวข้อ “สามก๊ก” ในปี 2008 
และได้รับต�าแหน่งชนะเลิศ “แฟนพันธุ ์แท้สามก๊ก” ก่อนจะชนะเลิศการแข่งขัน 
“แฟนพนัธุแ์ท้แห่งปี 2008” ได้รบัต�าแหน่ง “สดุยอดแฟนพนัธุแ์ท้แห่งปี” โดยเป็นทีจ่ดจ�า
ของผู้ชมด้วยวลี “ชี้ชัด” นอกจากนี้ยังเคยชนะเลิศการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ หัวข้อ “แผ่น
ดนิมงักร” ปี 2007 และรองชนะเลศิแฟนพนัธุแ์ท้ หวัข้อ “ความสมัพนัธ์ไทย-จนี” ปี 2005 

ปัจจบุนัเป็นประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั คลบั วไีอ จ�ากดั ในนามของกลุม่ ClubVI 
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนเน้นมูลค่าแก่คนไทย รวมท้ังจัดหลักสูตรสัมมนา 
การลงทนุและถ่ายทอดความรูผ่้านสื่อต่างๆ โดยมผีลงานหนงัสอืเป็นจ�านวนมาก ท้ังเก่ียวกับหุ้น 
การลงทุน สามก๊ก ประวัติศาสตร์จีน และอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร 
และรองประธานคนที่สอง คณะอนุกรรมาธิการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนกฎหมาย กฎ
ระเบียบ เพ่ือลดอุปสรรคและส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาของภาคธุรกิจในประเทศไทย 
สภาผู้แทนราษฏร

ติดตามชัชวนันท์ ได้ที่ 

D  Facebook.com/ClubVI            D  Twitter @Santhidej

D  Clubhouse @CheeChud          D  ติดต่อได้ที่ CheeChud@gmail.com



กิตติกรรมประกาศ

เช่นเดียวกับงานทุกประเภท มีคนจ�านวนมากที่สมควรจะถูกต่อว่า แต่

แน่นอนว่าความรบัผดิชอบขัน้สงูสดุส�าหรบัความผดิพลาด ถ้อยแถลงผดิๆ 

หรือค�าแนะน�าที่ท�าให้หลงทาง ย่อมตกอยู่กับคนบางคนจากคลีฟแลนด ์

ที่ดูเหมือนจะไม่มีใครหาตัวพบ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่มีทางเลือกอื่น นอกจาก

จะชี้นิ้วไปยังบุคคลต่อไปนี้

ทีมงานทุกคนที่ก็อทแทมแคปิตอล (Gotham Capital) รวมถึง 

แดเนียล เนอร์ (Daniel Nir) พาร์ตเนอร์ของผม ซึ่งผมโชคดีมากๆ ที่ไปได้

ตัวเขาจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Business 

School) มาร่วมงานกับเราทีน่ี่ เขาคือหน่ึงในเหตุผลส�าคญัทีท่�าให้กอ็ทแทม 

ประสบความส�าเร็จ เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์และผู้สนับสนุนหลักของ 

โปรเจกต์นี้ และยังคงเป็นหนึ่งในการเลือกที่ดีที่สุดของผมตลอดกาล 

ขอบคุณโรเบิร์ต โกลด์สไตน์ (Robert Goldstein) เจ้าของความคิดเห็น

ที่ตรงไปตรงมาสุดๆ (โชคไม่ดีที่ความคิดเห็นเหล่านั้นล้วนเป็นความจริง 

สมเหตุสมผล และเฉียบคม) ซึ่งท�าให้หนังสือเรื่องนี้ดีกว่าที่มันจะสามารถ

เป็นได้ และขอบคุณเป็นพิเศษส�าหรับความช่วยเหลือในด้านของสุดยอด

ตวัอย่างทัง้หลายทีย่กไว้ ในหนงัสอืเล่มนี ้(และขอบคณุเช่นกนัทีช่่วยให้เรา

ได้ก�าไรมากมายจากตัวอย่างเหล่านั้น) หนึ่งในนั้นคือการพบหุ้นชาร์เตอร์ 

เมดิคัล (Charter Medical) ประกอบกับผลงานอันยอดเยี่ยมของเขา 
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กับหุ้นโฮสต์แมรีออทแอนด์ลิเบอร์ตีมีเดีย (Host Marriott and Liberty 

Media) ขอบคณุเอด็เวร์ิด (เนด็) กรเียร์ (Edward (Ned) Grier) พาร์ตเนอร์

ของผม ที่ทั้งช่วยให้ความคิดเห็นดีๆ และช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษา 

ทั้งหลายในหนังสือเรื่องนี้ หนึ่งในนั้นคือเจเนอรัลไดนามิกส์ (General 

Dynamics) และสตรัตเตก (Strattec) และในขณะที่นักลงทุนจ�านวน

มากสามารถสร้างสถิติผลตอบแทนในการลงทุนอันดีเด่นได้ โดยไม่ต้อง

มีพาร์ตเนอร์แม้สักคน ผมกลับโชคดีที่ได้รับโอกาสในการท�างานร่วมกับ 

มวลหมู่มิตรผู้มากความสามารถ อันมีรายชื่อต่อไปนี้

หากจะว่ากันถึงเรื่องของความสามารถและมิตรสหาย ผมอยาก

ขอบคุณเป็นพเิศษต่อลซ่ิา อลัเพร์ิต (Lisa Alpert) ผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิ 

ผู้เป็นหัวหน้าเทรดเดอร์ของก็อทแทม ผู้มุ่งมั่นทุ่มเทโดยไร้ซึ่งความกลัว 

รวมทัง้คนดีๆ  ทีร่ายล้อมเธอ ไม่ว่าจะเป็นบรซู แบร์โควติซ์ (Bruce Berkowitz) 

(ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผู้ถือหุ้นของเวลส์ฟาร์โกที่มีช่ือ-นามสกุลเดียวกัน 

นะครับ) และขอบคุณอะลิสัน จาร์เร็ต (Alison Jarret) ผู้จัดการส�านักงาน

สุดพิเศษที่มีความสามารถมากมายหลากหลายด้าน

มอีกีสองคนทีค่วรได้รบัการกล่าวถงึเป็นพเิศษในฐานะสมาชกิครอบครวั

ก็อทแทม คนแรกคือบรูซ นิวเบิร์ก (Bruce Newberg) ซึ่งเป็นพาร์ตเนอร์

เตม็ตวัของกอ็ทแทม เขาไม่เพยีงเป็นคนระดมเงนิทุนตัง้ต้นจนก่อตัง้กอ็ทแทม 

ขึ้นมาได้ แต่ยังช่วยให้ค�าปรึกษาอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ให้สุดยอดไอเดีย 

การลงทุน และมอบมติรภาพอนัเป่ียมล้นแก่เรา ใครทีม่เีพื่อนผูซ้ื่อสตัย์และ 

ดีงามอย่างเขาต้องถือว่าโชคดีจริงๆ สมาชิกอีกคนของครอบครัวก็อทแทม

คือ ลินดา กรีนแบล็ตต์ (Linda Greenblatt) น้องสาวแท้ๆ ของผม เธอ

เป็นคนที่ช่วยปั้นหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมาและออกความคิดเห็นต่างๆ เป็นเรื่อง 

น่าทึ่งที่แม้จะอ่านมันถึง 15 รอบแล้ว แต่เธอยังคงหัวเราะกับจุดที่ข�าได้อยู่
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เหมือนเดมิ และมเีวลาเหลอืส�าหรบัการจดัการห้างหุน้ส่วนลงทนุของเธอเอง 

นั่นคือแซดเดิลร็อกพาร์ตเนอร์ส (Saddle Rock Partners) ซึ่งประสบ

ความส�าเร็จเป็นอย่างดี ความอดทนไร้ขีดจ�ากัด การอุทิศตน รวมทั้ง 

ความเก่งกาจสามารถของเธอ มผีลอย่างยิง่ยวดต่อชิน้งานสดุท้ายทีอ่อกมา 

ผมไม่สามารถจบงานนี้ได้แน่ๆ ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากลินดา

ผู้ต้องสงสัยรายอื่นๆ ซึ่งท้ังมอบมิตรภาพและมีส่วนอย่างยิ่งต่อ

หนังสือเรื่องนี้ ประกอบไปด้วยจอห์น สกัลลี (John Scully) จากฮามิลตัน

พาร์ตเนอร์ส (Hamilton Partners) และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

โคลมัเบยี ซึง่เป็นทัง้ผูช้ีท้างและเพื่อนของผมตัง้แต่วยัหนุม่, ขอบคณุเอรกิ 

โรเซนเฟลด์ (Eric Rosenfeld) กรรมการผู้จัดการ Metropolitan Capital 

Advisors, เจฟฟรีย์ ชวาร์ซ (Jeffrey Schwarz) Managing Partner จาก 

Metropolitan Capital Advisors, ริชาร์ด เซนา (Richard Pzena) จาก 

Pzena Investment Management, มิตช์ จูลิส (Mitch Julis) Managing 

Partner ของ Canyon Partners, เซต คลาร์แมน (Set Klarman) 

ประธานของ Baupost Group, โจเซฟ มัซเซลลา (Joseph Mazzella) 

ทนายและพาร์ตเนอร์ของผมที่ Lane Altman & Owens, โรเบิร์ต คุเชล 

(Robert Kushel) โบรกเกอร์ท่ีสมทิ บาร์นย์ี (Smith Barney) ขอบคณุมาร์ก 

กมิเพลิ (Mark Gimple) ส�าหรบัความทรงจ�าอนังดงามเกีย่วกบัวง Apache 

Relay, ขอบคุณผู้กองแกรี อี. วอร์เรน (Gary E. Warren) USMC ส�าหรับ

อารมณ์ขันของเขา และขอบคุณรับบี เลเบล แลม (Rabbi Label Lam) 

ที่ช่วยชี้แนะแนวทางอันมีคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเรื่อง “อัตรา

แลกเปลี่ยนแห่งชีวิต” ในบทสุดท้าย

ขอบคุณเป็นพิเศษต่อบ็อบ โรเซนครานซ์ (Bob Rosenkranz) 

ประธาน Delphi Financial Group และ Managing Partner ของ Acorn 

Partners ส�าหรบัการสนบัสนนุทีม่ีให้แก่กอ็ทแทมชนดิหาใครเทยีบเทยีมมไิด้
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ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา ขอบคณุเอซรา เมอร์คนิ (Ezra Merkin) พาร์ตเนอร์ 

ของเราที่ก็อทแทม ส�าหรับ 2 ปีครึ่งในช่วงทศวรรษ 1980 และสแตน 

แคปแลน (Stan Kaplan) หัวหน้าเทรดเดอร์ของเราในช่วง 5 ปีแรก

ขอบคณุบอ็บ เมอคอย (Bob Mecoy) บรรณาธกิารของผมที ่Simon 

& Schuster แซนดรา ดิกสตรา (Sandra Dijkstra) เอเจนต์ของผม 

และกาย เคตเทลแฮ็ก (Guy Kettelhack) ที่ช่วยเหลือมาตั้งแต่ตอนท�า 

เค้าโครง (Proposal) หนังสือ

ขอบคุณเป็นพิเศษส�าหรับความรัก การสนับสนุน และก�าลังใจจาก

ครอบครัวของผม ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลได้หลอมรวมกันกลายเป็นผลลัพธ์

สุดท้าย (อันหมายถึงทั้งหนังสือและตัวตนของผมด้วย) อัลลันและมูเรียล 

กรีนแบล็ตต์ (Allan and Muriel Greenblatt) พ่อแม่ผู้แสนประเสริฐของ 

ผม, ริชาร์ดและเอมี กรีนแบล็ตต์ (Richard and Amy Greenblatt), 

แกรี และชารอน เคอร์ฮาน (Gary and Sharon Curhan) รวมท้ัง 

ดร. จอร์จ และซิซีล ทีบอร์ (Dr. George and Cecile Teebor) เขย-สะใภ้

ผมซาบซ้ึงเป็นอย่างยิ่งกับค�าถามของลูกชายที่ถามว่า “แล้วพ่อ

เป็นอะไรกันแน่ เป็นต�ารวจ เป็นนักดับเพลิง เป็นอะไรเหรอครับ” ค�าถาม

ของเขาเป็นแรงผลักดันส�าคัญช่วยให้ผมท�าหนังสือเร่ืองน้ีจนส�าเร็จ ถึง

ตอนนี้ผมตอบลูกได้อย่างเต็มปากแล้วว่า “ลูกรู้ ใช่ไหมว่าดอกเตอร์ซีอุสส์ 

(Dr. Seuss) ท�างานอะไร”

ท้ายทีส่ดุ ขอบคุณจลู ี(Julie) รกัแท้แห่งชวีติ (ผูซ้ึง่เป็นภรรยาของผม) 

กับลูกๆ ที่น่ารักทั้ง 4 คนของเรา ขอบคุณที่เป็นของขวัญอันล�า้ค่าของผม

ในทุกๆ วัน



แด่ จูลี ภรรยาที่ยอดเยี่ยม
และผลผลิตมหัศจรรย์ทั้งสี่ของเรา
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บทที่ 1

เดินตรงไปเรื่อยๆ
บนถนนอิฐเหลือง −

แล้วค่อยเลี้ยว





ไม่มีเหตุผลอันใดเลยที่หนังสือเล่มหนึ่งจะสอนวิธีรวยในตลาดหุ้นแก่คุณ 

เพราะสุดท้ายแล้วคุณจะไปสู้กับบรรดาผู้จัดการกองทุนพันล้านหมื่นล้าน

จ�านวนเป็นกองทพัหรอืพวก MBA (Master of Business Administration) 

หนุม่สาวท่ีร�่าเรยีนมาเป็นอย่างดไีด้อย่างไร การแข่งขนัระหว่างคณุท่ีได้เป็น

เจ้าของหนังสือ “ฮาวทู” เล่มละ 24 เหรียญ ซึ่งคุณถืออยู่ในมือขณะนี้กับ

คนพวกนั้น ดูไม่น่าจะยุติธรรมเอาเสียเลย

ความจริงก็คือ มันไม่ยุติธรรมจริงๆ นั่นแหละ นักบริหารเงินในวอลล์

สตรีต (Wall Street) ที่มีเงินถุงเงินถังและเด็ก MBA ไฟแรงพวกนั้นไม่มี

โอกาสทีจ่ะสูค้ณุซึง่มหีนงัสอืเล่มนีอ้ยู่ในมอืได้เลย และนีก่็ไม่ใช่ภาคต่อของ

หนังสือ How To Succeed in Business Without Really Trying แต่ถ้า

คุณพร้อมลงทุนเวลาและความพยายามในระดับหนึ่ง ก�าไรจากตลาดหุ้น

หรือแม้แต่ความร�า่รวยก�าลังรอคุณอยู่

โอเค แล้วมันยังไงกันแน่ ถ้ามันง่ายขนาดนั้นจริง ท�าไมพวก MBA 

และพวกมอือาชพีไม่ทบุคณุแหลกไปแล้วล่ะ เอาชดัๆ เลยนะ ทีจ่รงิพวกเขา 

ทุ่มเททั้งเวลาและความพยายาม แม้พวกเขาจะไม่ได้ฉลาดสุดยอดซะ 

ทุกคน แต่ก็มีน้อยคนที่จะโง่
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แต่ก็น่าแปลก ค�าตอบของความย้อนแย้งที่เห็นกันอยู่โต้งๆ ว่าท�าไม

คณุจงึสามารถเอาชนะพวกทีถ่กูเรยีกว่า “ผูเ้ชีย่วชาญ” ในตลาดหุน้ได้แบบ

ไม่เห็นฝุ่นนั้น ก็อยู่ที่การใช้ความคิดในเชิงวิชาการ การท�างานในวงในของ

วอลล์สตรตี และนสิยัทีบ่รรดาพีน้่องเขยสะใภ้ของผมชอบท�าในช่วงสดุสปัดาห์

เรามาเริม่จากข่าวดเีกีย่วกบัการศกึษาของคณุกนัดกีว่า เอาตรงๆ เลย 

นะ ถ้าเป้าหมายของคณุคอืการชนะตลาด วฒุ ิMBA หรอื Ph.D. (ดอกเตอร์) 

จากคณะบริหารธุรกิจระดับท็อปนั้นแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยในทางปฏิบัติ 

จริงอยู่นีเ่ป็นข่าวด ีถ้าคณุยงัไม่ได้ทุม่เททัง้เงนิทองและเวลาไปกบัหลกัสตูร

ปรญิญาโทหรอืปรญิญาเอก โดยหวงัเพยีงอย่างเดยีวว่าจะรวยจากตลาดหุน้ 

อนัทีจ่รงิหลกัพืน้ฐานประการเดยีวของทฤษฎวีชิาการส่วนใหญ่กค็อื เป็นไป

ไม่ได้ที่จะเอาชนะตลาดอย่างสม�่าเสมอ นอกเสียจากจะโชคดี

ทฤษฎีซึ่งมักถูกเรียกว่าทฤษฎีตลาดทรงประสิทธิภาพ หรือทฤษฎี 

“การเดนิสุม่” ชี้ให้เหน็ว่านกัลงทนุนบัหมื่นแสนรายได้ใช้ข้อมลูเกีย่วกบับรษิทั 

จดทะเบยีนหนึง่ๆ ซึง่เปิดเผยเป็นสาธารณะทัง้หมดแล้ว และด้วยการตดัสนิใจ 

ซื้อขายของพวกเขา หุ้นแต่ละบรษิัทจึงอยูท่ี่ราคา “ที่ถูกต้อง” อยู่แล้ว ด้วย

เหตุนี้ จากการที่หุ้นถูกตั้งราคาอย่างมีประสิทธิภาพพอสมควร (ซึ่งท�าให้

คุณไม่สามารถหาหุ้นราคาต�า่กว่ามูลค่าได้พบ) จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะ

ตลาดในระยะยาว แม้จะมีข้อยกเว้นบางประการ (เช่น ปรากฏการณ์

เดือนมกราคม ปรากฏการณ์หุ้นขนาดเล็ก และกลยุทธ์หุ้นที่ราคาต่อก�าไร 

หรอื P/E (Price to Earning) ต�า่) ซึง่พวกนกัวชิาการเคยพดูไว้แล้ว กลยทุธ์ 

“ชนะตลาด” เหล่านี้ก็มักถูกตีตราว่าไร้ค่า ใช้ได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว หรือ

ยากที่จะบรรลุผล เมื่อเอาเรื่องของภาษีและค่าธรรมเนียมในการท�าธุรกิจ

เข้าไปรวมค�านวณแล้ว
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เนื่องจากการเอาชนะตลาดเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้ อาจารย์ด้านการเงนิ 

จงึใช้เวลามากมายเพื่อสอนเรื่องต่างๆ อย่างการเขยีนโปรแกรมองิพารามเิตอร์ 

(Parametric Programming) ซึ่งแปลความแบบหยาบๆ ได้ว่า เป็น 

การจัดพอร์ต (Portfolio) ด้วยการเลือกหุ้นแบบกระจายความเส่ียงโดย

ใช้มิติสามมิติ พูดอีกอย่างก็คือ ถ้าคุณคิดค�านวณจนหัวโตโดยใช้สูตร

คณิตศาสตร์อันซับซ้อนและเอาแคลคูลัสใส่เข้าไปสักหน่อย บวกกับทฤษฎี

สถติอิกีเลก็น้อย คณุจะมโีอกาสท�าผลตอบแทนได้เท่ากบัค่าเฉลีย่ของตลาด 

โอ้ โฮ้! แม้จะเวิร์กและดูเว่อร์วังขนาดนี้ แต่สารที่จะส่ือนั้นชัดเจนมากๆ 

นั่นคือ “คุณไม่มีทางชนะตลาด ดังนั้น อย่าแม้แต่จะคิดลอง” และเชื่อไหม

ว่าคนจบ MBA และดอกเตอร์จ�านวนมากเคยจ่ายราคาอนัแสนแพงมาแล้ว 

เพราะหลงเชื่อค�าแนะน�าห่วยๆ นี้

มีเหตุผลอยู่ 2 ประการว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่ควรเชื่อฟังค�าสอน

ของครูบาอาจารย์ท้ังหลาย ประการแรก ข้อสันนิษฐานและระเบียบวิธีที่

นักวิชาการใช้กันนั้นมีจุดอ่อนเชิงพ้ืนฐานอยู่ เป็นจุดอ่อนที่เดี๋ยวเราจะมา

ว่ากัน แต่นั่นไม่ใช่จุดเน้นหลักของหนังสือเล่มนี้ ประการที่สองซึ่งส�าคัญ

กว่า คือต่อให้ครูบาอาจารย์โดยทั่วไปพูดถูกและตลาดโดยทั่วไปแล้วมักมี

ประสิทธิภาพไม่มากก็น้อย การศึกษาวิจัยและข้อสรุปของพวกเขาก็เป็น

สิ่งที่ใช้กับคุณไม่ได้

เห็นได้ชัดว่าคนส่วนใหญ่ในวอลล์สตรีตมักเมินนักวิชาการ เพราะ 

คอนเซปต์โดยรวมของการได้เงินจากการให้ค�าแนะน�าในการลงทุนไม่ว่า 

จะเป็นค่าคอมมิชชัน หรือค่าธรรมเนียมค�าปรึกษาด้านการลงทุนล้วน

ไปกันไม่ได้กับไอเดียท่ีเชื่อว่าค�าแนะน�านั้นไร้ค่า โชคไม่ดีส�าหรับพวกมือ 

อาชีพที่ข้อเท็จจริงตรงนี้ดูจะสนับสนุนข้อสรุปของนักวิชาการ หาก

ทฤษฎีวิชาการเป็นความจริง เราย่อมจะคาดการณ์ได้ว่าผลตอบแทน

เงินบ�านาญในระยะยาว รวมทั้งผลงานของบรรดาผู้จัดการกองทุนรวม 
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ก็น่าจะพอๆ กับค่าเฉลี่ยของตลาดหลังหักค่าธรรมเนียมการให้ค�าปรึกษา 

ออกไป โดยเบี่ยงเบนจากทฤษฎีตลาดทรงประสิทธิภาพเล็กน้อย แต ่

ความจริงก็คือ พวกมืออาชีพโดยเฉลี่ยท�าผลตอบแทนได้น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 

ของตลาดประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ โดยยังไม่หักค่าธรรมเนียมการบริหาร 

กองทนุด้วยซ�า้ไป แล้วอย่างนีท้ฤษฎทีีบ่อกว่าตลาดมปีระสทิธภิาพ “ไม่มาก 

ก็น้อย” จะอธิบายผลตอบแทนอันน่าผิดหวังในส่วนของพวกมืออาชีพ 

อย่างไรหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่น�าไปสู่ผลตอบแทนอันน่าผิดหวัง

ค�ำท้ำจำกมืออำชีพ

ผมเคยคุยกับมืออาชีพคนหนึ่ง ซึ่งผมมองว่าเป็นหน่ึงในคนที่

เก่งที่สุดในธุรกิจนี้แล้ว สมมติว่าเพื่อนคนนี้ชื่อ “บ็อบ” ก็แล้วกัน (แต่

ชื่อจริงของเขาคือริช บ็อบเป็นผู้ดูแลกองทุนหุ้นมูลค่า 12,000 ล้าน

เหรียญให้กับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ถ้าคุณ

เอาเงิน 12,000 ล้านเหรียญไปเล่นม้าโดยวางเงินเป็นแบงก์ร้อย มันจะ

เรียงกันสูงขึ้นไปกว่าตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ (World Trade Centers) 

ถึง 20 เท่า (ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าถ้าคุณพนันอย่างนั้น ม้าของคุณจะไม่เหลือ 

แต้มต่อใดๆ) บ็อบบอกว่าวิธีวัดความส�าเร็จของเขาก็คือ ดูว่าผลตอบแทน

ของพอร์ตการลงทุนเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับดัชนีสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ 

500 (Standard & Poor 500: S&P 500) อันที่จริงสถิติของบ็อบถือว่าเข้า

ขัน้มหศัจรรย์ในรอบ 10 ปีทีผ่่านมา ผลตอบแทนเฉลีย่ต่อปีของเขาเอาชนะ 

S&P 500 ได้ปีละ 2 ถึง 3 เปอร์เซ็นต์

ฟังดูแล้วค�าว่า “มหัศจรรย์” กับผลตอบแทนที่ชนะดัชนีได้ 2 หรือ 

3 เปอร์เซ็นต์อาจไม่สอดคล้องกนัเท่าไรนกั แม้ว่าชยัชนะปีละ 2 เปอร์เซน็ต์ 

เมื่อทบต้นเข้าไป 20 ปี พอร์ตจะมีขนาดต่างกันถึง 50 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม 
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แต่นี่ไม่ใชเ่หตผุลที่ผมบอกว่าผลตอบแทนของบ็อบนัน้มหศัจรรย ์เหตุทีผ่ล

ตอบแทนของบ็อบน่าประทับใจ เพราะในการบริหารพอร์ตหลายหมื่นล้าน

เหรยีญ ผลตอบแทนในระดบันีถ้อืว่ายากมากๆ ท่ีจะเกดิขึน้ได้อย่างสม�า่เสมอ 

ลองคดิเรว็ๆ กจ็ะเหน็แล้วว่ามข้ีอจ�ากดัมากมายขนาดไหนส�าหรบัการบรหิาร

พอร์ตขนาดใหญ่เท่าของบ็อบ สมมติว่าจะสร้างพอร์ตโดยซื้อหุ้นของ 50 

บรษิทั เฉล่ียแล้วเขาต้องซือ้หุ้นเป็นเงนิถงึ 240 ล้านเหรยีญในแต่ละบรษิทั 

และถ้าจะซื้อหุ้นของ 100 บริษัท ก็ต้องซื้อเฉลี่ยบริษัทละ 120 ล้านเหรียญ

มีหุ้นอยู่ประมาณ 9,000 ตัว ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New 

York Stock Exchange) ตลาดหลักทรัพย์อเมริกัน (American Stock 

Exchange) และแนสแด็ก (NASDAQ) ในจ�านวนนี้ 800 ตัวมีมูลค่าตลาด

มากกว่า 2,500 ล้านเหรียญ และ 1,500 ตัวมีมูลค่าตลาดมากกว่า 1,000 

ล้านเหรยีญ ถ้าเราตัง้สมมตฐิานว่าบอ็บไม่มปัีญหากบัการถอืหุน้มากกว่า 10 

เปอร์เซ็นต์ในหนึ่งบริษัท ก็จะมีบริษัทจ�านวนระหว่าง 50 ถึง 100 บริษัท

เลยทีเดียวที่เขาจะถือหุ้นมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ และถ้าคุณเลือกที่จะ

ขยายขอบเขตของหุ้นท่ีจะเลือกซื้อออกไปโดยจ�ากัดไว้ ในหมู่บริษัทที่มูลค่า

ตลาดไม่เกิน 1,000 ล้านเหรียญ ซึ่งส่วนหนึ่งคือหุ้นที่ไม่ค่อยมีใครติดตาม

หรืออาจเป็นหุ้นถูกๆ ที่ไม่เคยอยู่ในสายตาของผู้คน จ�านวนหุ้นขั้นต�า่ที่เขา

จะถือก็อาจกลายเป็นมากกว่า 200 ตัว

โดยสัญชาตญาณแล้ว คุณคงเห็นด้วยว่าการถือหุ้นท่ีมีการกระจาย

ความเส่ียงถือเป็นข้อได้เปรียบ หากมีหุ้นที่เลือกแล้วพลาด มันจะได้ไม่

ท�าลายทั้งผลตอบแทนในบรรทัดสุดท้ายและความมั่นใจของคุณด้วย ใน

ทางตรงข้าม จ�านวนของตัวหุ้นที่เหมาะสมที่จะถือคือเท่าไร 50, 100 หรือ 

200 ตัวกันแน่
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สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่า การกระจายการลงทุนช่วยลดความเสี่ยง

โดยรวมจากการลงทุนในตลาดหุ้นได้เพียงส่วนหน่ึง (ซึ่งไม่ได้เยอะแต่

อย่างใด) เท่านั้น แม้คุณจะกลัวเจ๊งจนกระจายเงินออกไปในหุ้นถึง 9,000 

ตัว คุณก็ยังหนีความเสี่ยงจากการที่ตลาดขึ้นและลงไม่พ้น ความเสี่ยงที่

ว่านี้เรียกกันว่าความเสี่ยงตลาด (Market Risk) จะไม่มีทางหมดไป แม้ว่า 

คุณจะกระจายการลงทุนอย่าง “เพอร์เฟกต์สุดๆ” แล้วก็ตาม

วิธีง่ายๆ อย่างการซื้อตัวหุ้นให้มากขึ้น ไม่อาจช่วยให้คุณหลีกเลี่ยง

ความเส่ียงตลาดได้ แต่มันจะช่วยให้คุณหลีกเล่ียงความเส่ียงอีกประเภท

หนึ่งซึ่งเรียกว่า “ความเสี่ยงนอกตลาด” คือส่วนหนึ่งของความเสี่ยงอัน 

เกิดจากหุ้นแต่ละตัว ซึ่งไม่เกี่ยวกับการที่หุ้นขึ้นหรือลงพร้อมกันทั้งตลาด 

ความเสีย่งประเภทน้ีจะเกดิขึน้ในสถานการณ์เฉพาะบางอย่าง เช่น โรงงาน

ของบริษัทไฟไหม้วอดวาย หรือเมื่อสินค้าใหม่ของบริษัทขายไม่ได้ตาม

เป้า ซึ่งการไม่เอาไข่ใส่ลงในบริษัทเสี่ยงๆ เพียงบริษัทเดียว จะท�าให้คุณ

สามารถกระจายความเสี่ยงในส่วนของคุณอันเกิดจากความโชคร้ายของ

บริษัทหนึ่งๆ ออกไปได้

สถิติชี้ชัดว่า การถือหุ้น 2 ตัวช่วยลดความเสี่ยงถึง 46 เปอร์เซ็นต์

เมื่อเทยีบกบัการถอืหุน้ตวัเดยีวโดดๆ และความเสีย่งประเภทนีจ้ะลดลงถงึ 

72 เปอร์เซ็นต์หากถือหุ้น 4 ตัวไว้ ในพอร์ต ลดลง 81 เปอร์เซ็นต์หากถือ

หุ้น 8 ตัว ลดลง 93 เปอร์เซ็นต์หากถือหุ้น 16 ตัว ลดลง 96 เปอร์เซ็นต์

หากถือหุ้น 32 ตัว และลดลง 99 เปอร์เซ็นต์หากถือหุ้น 500 ตัว ซึ่งสิ่งที่

คุณควรจ�าไว้ โดยไม่ต้องไปท่องจ�าสถิติเหล่านี้ก็คือ
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1. หลังจากซื้อหุ้น 6-8 ตัวในอุตสาหกรรมต่างๆ แล้ว ประโยชน์
จากการเพิ่มตัวหุ้นท่ีจะถือเข้าไปเพื่อลดความเสี่ยงนั้นจะน้อย
มาก และ

2. ความเสี่ยงตลาดโดยรวมจะไม่หมดไป เพียงเพราะการเติมตัว
หุ้นเข้าไปในพอร์ต

ด้วยมุมมองในทางปฏิบัติเช่นนี้ เวลาบ็อบเลือกหุ้นโปรดของเขาใน

ล�าดับที่ 20, 30 หรือ 80 เขาต้องใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับขนาดพอร์ตของ

เขา เหมาะกับประเด็นทางกฎหมาย และอ�านาจในฐานะผู้บริหารทรัพย์สิน

ของเขา “ไม่ใช่” เพราะเขาคิดว่าหุน้ตวัหลงัสดุทีเ่ลอืกจะดเีท่ากบัหุ้นตวัแรก

สุดที่เลือกแต่อย่างใด แต่เพราะเขาจ�าเป็นต้องมีหุ้นท่ีแตกต่างกันจ�านวน

หนึ่งเพื่อกระจายความเสี่ยงในจุดที่ลงตัวที่สุด

พูดง่ายๆ ก็คือ บ็อบจ�าเป็นต้องมีไอเดียในการลงทุนที่ยอดเยี่ยม

ให้เยอะเข้าไว้ แล้วเลือกลงทุนจากหุ้นจ�านวนจ�ากัดที่มีคนติดตามมาก

ที่สุด ก่อนจะซื้อหรือขายหุ้นแต่ละตัวในจ�านวนมากๆ โดยไม่ให้กระทบต่อ

ราคาของมัน และท�าผลตอบแทนให้ได้ ในระดับที่ดี ซึ่งจะถูกตัดสินกัน 

เป็นรายไตรมาสหรือแม้แต่รายเดือน

เป็นโชคดีของที่คุณจริงๆ ที่ไม่ต้องเจออย่างเขา

เคล็ดลับสู่ควำมร�่ำรวยของคุณ

เนื่องจากบอ็บมหีุน้อยูเ่ตม็ไม้เตม็มอื แล้วนักลงทนุจะไปขอค�าแนะน�า

ในการสร้างความร�่ารวยในตลาดหุ้นจากใครได้เล่า ทางเลือกหนึ่งที่คุณมี

คือ ไปขอค�าแนะน�าจากพี่เขยน้องสะใภ้ของผม (อย่าห่วงเลย ผมเน้นว่า 

“ของผม” ไม่ใช่ “ของคุณ”)



24 YOU CAN BE A STOCK MARKET GENIUS

ในวันหยุดสุดสัปดาห์ พวกเขาจะไปหาประมูลของถูกๆ บางทีก็ไป

ตามร้านขายของเก่า หรือไปตามอีเวนต์ที่ขายงานศิลปะหรือของเก่า ด้วย 

ความทีเ่ป็นนกัสะสมตวัยง พวกเขาจงึมองหางานท่ีตนเองจะมีความสขุเม่ือได้ 

ครอบครองและอยู่กับมันทุกๆ วัน ในฐานะนักทุนนิยมอีแอบ พวกเขาจะ

มองหาชิ้นงานหรืองานศิลปะหรือของเก่าที่ขายในราคาต�่ากว่ามูลค่าท่ีแท้

จริงของมัน

และเม่ือเข้ามาอยู่ในโหมดนักทุนนิยม พี่เขยน้องสะใภ้ของผมจะ 

ท�าตามกลยุทธ์ง่ายๆ ต่อไปนี้คือ ไม่ว่าพวกเขาจะพบงานต้นแบบที่สวยงาม 

อย่างเฟอร์นิเจอร์เก่าๆ ที่โพดังก์ไฟน์แอนทิกแอนด์แทร็ตเตอร์พาร์ต 

(Podunk Fine Antiques & Trator Part) หรือภาพวาดอิมเพรสชันนิสต์ 

(Impressionist) จากห้องใต้หลังคาของคุณยายบาโกโดนัต พวกเขาจะ

ถามตนเองเพียงค�าถามเดียวก่อนซื้อ นั่นคือ มีเฟอร์นิเจอร์หรือภาพวาด

อื่นคล้ายๆ กันนี้ที่เพิ่งถูกขายออกไปในงานประมูล (หรือขายผ่านดีลเลอร์) 

เมื่อเร็วๆ นี้ในราคาที่สูงเกินคาดมากๆ หรือเปล่า

ง่ายๆ แค่นีเ้อง แม้เราจะเรยีนรู้ได้มากกว่าจากค�าถามทีพ่วกเขาไม่ได้

ถาม พวกเขาไม่ได้ถามว่า “ภาพวาดนี้จะกลายเป็นปิกัสโซ (Picasso) ราย 

ต่อไปหรอืเปล่า” หรอื “เฟอร์นเิจอร์จากศตวรรษที ่18 จะมมีลูค่าพุง่ตดิจรวด 

หรือเปล่า” แม้จะเป็นเรื่องที่ดีและอู้ฟู่กว่าหากเราสามารถคาดการณ์ 

การเพิม่มลูค่าได้ในลกัษณะนัน้ แต่คงมน้ีอยคนทีจ่ะมทีัง้ความสามารถ ความรู้ 

และจังหวะเวลา ซึ่งจะท�าให้สามารถเล็งเห็นและท�าก�าไรกับเหตุการณ์ใน

อนาคตได้ แต่ไม่ว่าพีเ่ขยน้องสะใภ้ของผมจะคาดการณ์อนาคตได้หรอืไม่นัน้ 

ไม่ใช่ประเด็น เพราะพวกเขาไม่จ�าเป็นต้องท�าเช่นนั้นเลย พวกเขารู้แก่ใจ

อยู่แล้วว่าจะท�าก�าไรได้อย่างไรจากการศึกษาข้อมูลในปัจจุบัน
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ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าความรู้เกี่ยวกับศิลปะและของเก่าไม่มีส่วน

ช่วยให้พวกเขาท�าเงินได้ แต่ผมก�าลังบอกว่าคนจ�านวนมากสามารถเก็บ

เกี่ยวความรู้ ในลักษณะเดียวกันนี้ ความได้เปรียบเกิดจากการไขว่คว้า 

หาความรู ้และประยกุต์มนัไปใช้กบัทีท่ี่ไม่เคยถกูใช้มาก่อน แม้ทีแ่บบนัน้จะ

หายาก แต่เมื่อพบมันแล้ว ด้วยความที่มีคนแข่งขันด้วยน้อยกว่า จึงท�าให้

มีโอกาสพบของที่ถูกตั้งราคาไว้อย่าง “ไร้ประสิทธิภาพ” 

การซื้อหุ้นลดราคาก็แทบจะเหมือนกัน หากคุณใช้พลังงานไปกับ 

การมองหาและวเิคราะห์สถานการณ์ที่ไม่ได้ถกูตามตดิใกล้ชดิจากนกัลงทนุ

ที่มีข้อมูลคนอื่นๆ โอกาสในการหาหุ้นลดราคาก็จะเพิ่มข้ึนอย่างมาก ทริก 

ก็คือ ต้องหาโอกาสเหล่านั้นให้เจอ

กเ็หมอืนเรื่องเก่าเล่าใหม่เกีย่วกบัช่างประปาทีม่าทีบ้่านคณุ เขาเคาะ

ท่อน�้าครั้งหนึ่งแล้วบอกว่า “ค่าซ่อม 100 เหรียญครับ”

“100 เหรยีญเชยีวเหรอ!” คณุอทุาน “คณุแค่เคาะท่อครัง้เดยีวเนีย่นะ!”

“ผิดแล้ว” ช่างประปาสวนกลับ “เคาะท่อแค่ 5 เหรียญ อีก 95 

เหรียญคือรู้ว่าจะเคาะท่ออันไหน”

ในตลาดหุ้น การรู้ว่าจะ “เคาะ” ตรงไหน คือเคล็ดลับสู่ความร�า่รวย 

จงจ�ามันไว้ ให้ขึ้นใจ แล้วมาหาที่ซ่อนของก�าไรในตลาดด้วยกันเถอะ
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