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คํ า นํ า ผู้ แ ป ล

ผมมักจะเรียกหนังสือเล่มนีว้ า่ “หนังสือเขกกะโหลก” เพราะการอ่าน
เล่มนีเ้ หมือนกับการได้มเี ทรดเดอร์รนุ่ พีร่ ะดับต�ำนานทีม่ ปี ระสบการณ์เทรดหุน้
อย่างโชกโชนกว่า 20-30 ปี  มาช่วยย�ำ้ เตือนสติถงึ หลักการและแนวคิดต่างๆ
ที่ส�ำคัญในการเทรดหุ้น
หนังสือเล่มนี้จะช่วยเติมเต็มความเข้าใจในบางเรื่องที่เราอาจจะ
ติดขัดหรือข้องใจอยู่ แต่ไม่รู้จะหาค�ำตอบได้จากที่ไหน หรือเวลาที่เรารู้สึก
สับสนหลงทางในหลักการไม่รู้ควรจะแก้ไขปรับปรุงตัวอย่างไร
หลายครั้งเวลาที่เราเทรดในสถานการณ์จริง สิ่งที่เราพบเจอนั้นจะ
แตกต่างจากต�ำราต่างๆ ที่เราอ่าน เพราะตลาดหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงและ
วิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา การเทรดโดยอ้างอิงจากต�ำราเพียงอย่างเดียว
อาจจะมีบางอย่างทีไ่ ม่เข้ากับยุคสมัยและภาวะตลาดทีเ่ ปลีย่ นไป เทรดเดอร์
ทีด่ จี งึ ต้องรูจ้ กั ปรับตัว พัฒนาตัวเอง และมีววิ ฒ
ั นาการทีส่ อดคล้องกับตลาด
ถึงจะสามารถเป็นผู้ที่อยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาว
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หนังสือเล่มนีจ้ งึ ตอบโจทย์ของปัญหาดังกล่าว เพราะเป็นการน�ำความรู้
จากต�ำรามาผสมกับประสบการณ์จริงของเซียนหุ้นที่ผ่านร้อนผ่านหนาว
มานาน กลัน่ ออกมาเป็นค�ำตอบทีช่ ดั เจนและตรงประเด็น เป็นหนังสือทีเ่ น้น
เนือ้ หาสาระของการเทรดหุน้ โดยทีไ่ ม่มกี ารเล่าเรือ่ งราวอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับ
การเทรดหุน้ ใดๆ รวมถึงการทีม่ ลี กั ษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ถามตอบก็ทำ� ให้
เราเข้าใจสิ่งที่ทุกคนต้องการสื่อออกมาได้ง่ายขึ้นเช่นกัน
ทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้ Momentum Masters เป็นหนังสือหุน้ ทีผ่ มชอบมาก
ที่สุดอีกเล่มหนึ่งครับ
ศรุต ลีละวงศ์พานิช
(www.sarut-homesite.net)
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ท�ำไมถึงต้องมีหนังสือเล่มนี้
และมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

(The Why and How of This Book)

ในแต่ละวัน Mark Minervini จะมีเทรดเดอร์ทั้งมือใหม่และมือเก๋า
จ�ำนวนมากเข้ามาปรึกษาและสอบถามเกีย่ วกับวิธกี ารเทรดให้ประสบความ
ส�ำเร็จอยู่เป็นประจ�ำ  หลายคนได้รู้จัก Mark จากการที่เขาชนะการแข่งขัน
เทรดหุ้นในรายการ U.S. Investing Championship เมื่อปี 1997 หรือรู้จัก
จากการอ่านบทสัมภาษณ์ Mark ในหนังสือขายดีของ Jack Schwager เรือ่ ง
Stock Market Wizards: Interviews with America’s Top Stock Traders
หลังจากนั้น ชื่อเสียงด้านการเทรดหุ้นของ Mark ก็พุ่งขึ้นอีกครั้ง
จากการตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกของเขาคือ Trade Like a Stock Market
Wizard; How to Achieve Superperformance in Stocks เมือ่ ปี 2013 มัน
เป็นหนังสือทีเ่ กิดจากการกลัน่ กรองประสบการณ์ในการเทรดหุน้ โมเมนตัม
กว่า 30 ปีของ Mark หนังสือ Trade Like a Stock Market Wizard กลาย
เป็นหนังสือที่ขายดีมากท่ามกลางหนังสือหุ้นหลายเล่มในท้องตลาด และ
ท�ำให้เกิดกลุ่มผู้ติดตาม Mark จ�ำนวนมาก รวมถึงมีคนติดตามผ่านทาง
Twitter เพิม่ ขึน้ กว่า 100,000 คน โดย David Ryan ผูท้ เี่ คยชนะการแข่งขัน
รายการ U.S. Investing Champion ถึงสามครัง้ ได้ชนื่ ชมหนังสือของ Mark
ว่า “เป็นหนังสือหุ้นที่มีเนื้อหาครอบคลุมหลักการลงทุนหุ้นเติบโตมากที่สุด
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เท่าที่ผมเคยอ่านมา”     
แม้วา่ หนังสือเล่มแรกของ Mark จะมีเนือ้ หาทีเ่ ข้มข้นและครอบคลุม
มากแล้วก็ตาม แต่มนั ก็ได้จดุ ประกายให้เทรดเดอร์จำ� นวนมากเริม่ ตืน่ ตัวและ
กระหายที่จะเรียนรู้มากขึ้น ส่งผลให้สองปีหลังจาก Trade Like a Stock
Market Wizard เริ่มวางขาย ก็มีเทรดเดอร์จ�ำนวนมากส่งค�ำถามเข้ามายัง
ส�ำนักงาน Minervini Private Access นับรวมได้กว่าหนึ่งพันค�ำถาม บาง
ค�ำถามเป็นการเจาะลึกเนือ้ หาเพิม่ เติมจากในหนังสือ บางค�ำถามก็แตกออก
ไปยังหัวข้อใหม่ๆ ที่ไม่มีในหนังสือ สิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นการส่งสัญญาณ
ให้พวกเรารู้ว่า เหล่าแฟนหนังสือของ Mark ซึ่งรวมถึงพวกคุณที่ก�ำลัง
อ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ด้วย ได้มอบความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ช่วยน�ำทางใน
การค้นหาสมบัติจากตลาดหุ้น จากบทเรียนและประสบการณ์การเทรดที่
เข้มข้นของพวกเขา กลุ่มผู้อ่านเหล่านี้ได้ท�ำให้เราเข้าถึงรายละเอียดและ
ปัญหาต่างๆ ทีห่ ลากหลาย รวมถึงความท้าทายของการเทรดในสถานการณ์
จริงที่พวกเขาต้องเผชิญ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของระดับความรู้ที่เทรดเดอร์
แต่ละคนมีแตกต่างกันอีกด้วย
ด้วยเหตุนเี้ อง พวกเราจึงถามกับตัวเองว่า “เราควรจะตอบสนองต่อ
สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดแบบนี้อย่างไรดี?” ผมแนะน�ำ  Mark ไปว่าเขา
ควรจะรวบรวมค�ำถามแล้วเขียนค�ำตอบลงในหนังสือเล่มใหม่ แต่ Mark ตอบ
ผมกลับมาว่า “ผมมีความคิดทีด่ กี ว่านัน้ ท�ำไมเราไม่ลองชวนเทรดเดอร์เก่งๆ
ทีผ่ มรูจ้ กั มาร่วมตอบค�ำถามเหล่านีก้ บั ผมด้วยเลยล่ะ?” Mark จึงได้เริม่ ชวน
เพือ่ นของเขาซึง่ ได้แก่ David Ryan, Dan Zanger และ Mark Rithcie II ซึง่
แต่ละคนถือเป็นสุดยอดเทรดเดอร์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จอย่างมากในตลาด
หุน้ อเมริกา ทัง้ สามคนเต็มใจและกระตือรือร้นมากทีจ่ ะมาร่วมตอบค�ำถาม
และนั่นท�ำให้โครงการ Momentum Masters นี้เริ่มเกิดขึ้นมาได้
Momentum Masters จะมีเนือ้ หาเฉพาะตัวทีฉ่ กี แนวจากหนังสือหุน้
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ทัว่ ไป เพราะเราได้คดั เลือกค�ำถามออกมาทัง้ หมด 130 ข้อ จากทัง้ หมดทีถ่ กู
ส่งเข้ามา ซึง่ เป็นค�ำถามทีช่ ดั เจน ตรงประเด็น และจัดเรียงค�ำถามออกเป็น
หมวดหมูท่ ลี ะหัวข้อ และผมอยากจะเน้นว่า ค�ำถามทัง้ หมดนีถ้ กู ส่งเข้ามาจาก
เทรดเดอร์ตวั จริงทีพ่ บปัญหาต่างๆ เมือ่ พวกเขาเทรดหุน้ ในสถานการณ์จริง
ไม่มคี ำ� ถามไหนทีม่ าจากความเห็นส่วนตัวของพวกเรา หรือเป็นค�ำถามทีเ่ รา
คิดว่าคนอ่านอาจจะต้องการรู้ นอกจากนัน้ แล้ว รูปแบบเนือ้ หาของหนังสือ
เล่มนีก้ จ็ ะต่างจากหนังสือสัมภาษณ์เทรดเดอร์เล่มอืน่ ด้วย เพราะแทนทีเ่ รา
จะแยกบทสัมภาษณ์ออกเป็นบทละคน เราจะสัมภาษณ์ทั้ง Mark, David,
Dan และ Mark II พร้อมกันแบบการนั่งสัมภาษณ์โต๊ะกลม ถามตอบทีละ
ค�ำถาม ท�ำให้ผอู้ า่ นสามารถเปรียบเทียบและเห็นค�ำตอบทีแ่ ตกต่างกันของ
แต่ละคนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ก่อนทีค่ ณ
ุ จะเริม่ อ่าน ผมขออธิบายเนือ้ หาของหนังสือเล่มนีใ้ ห้เข้าใจ
มากขึ้นอีกสักเล็กน้อย
ข้อแรก Momentum Masters จะไม่มเี นือ้ หาชีวประวัตแิ บบละเอียด
ไม่ใช้สำ� นวนการเขียนทีส่ วยงามสละสลวย ไม่มเี นือ้ หาเชิงบันเทิง ฯลฯ เหมือน
อย่างที่มีในหนังสือตามท้องตลาดทั่วไป หรืออาจจะมีในหนังสือเทรดหุ้นที่
ดีมากเล่มอื่น ไม่มีการปรับแต่งเนื้อหาให้เบาลงหรือให้มีสีสันอ่านสนุกขึ้น
หนังสือเล่มนีค้ อื “เนือ้ หาสาระล้วนๆ” เป็นแค่คำ� ถามและค�ำตอบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเทรดหุ้นทั้งหมด
ข้อสอง ในขณะที่คุณก�ำลังอ่านค�ำถามและค�ำตอบแต่ละข้อ ผม
อยากให้สังเกตและบันทึกทั้งความแตกต่าง รวมถึงลักษณะเฉพาะตัวของ
อาจารย์ทงั้ สีท่ า่ น อย่างทีผ่ มได้กล่าวไว้วา่ รูปแบบของหนังสือเล่มนีเ้ ราตัง้ ใจ
ให้ผอู้ า่ นสามารถเปรียบเทียบค�ำตอบของแต่ละคนได้อย่างสะดวก เริม่ จาก
David Ryan ผู้มีประสบการณ์เทรดหุ้นมากว่า 40 ปี และ Mark Minervini
ที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี จะชอบเทรดหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่
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มีอตั ราการเติบโตสูง ในขณะที่ Dan Zanger ซึง่ เป็นเทรดเดอร์มาประมาณ
25 ปี จะชืน่ ชอบหุน้ ขนาดใหญ่รวมถึงหุน้ Mega Cap ทีม่ มี ลู ค่าตลาดสูงมาก
ส่วน Mark Ritchie II ซึง่ อายุนอ้ ยทีส่ ดุ ในกลุม่ ก็เคยชนะการแข่งขันเทรดหุน้
รายการ Triple-Digit Challenge ซึ่งถูกจัดใน Masters Trader Program
ปี 2010 ซึง่ เป็นงานสัมมนาประจ�ำปีของ Mark Minervini รายการนีแ้ ข่งขัน
โดยการท�ำผลตอบแทนให้ได้ถึง 100% โดยใช้ความรู้ที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคน
ได้ศึกษามา ซึ่ง Ritchie II สามารถท�ำผลตอบแทนถึงสามหลักได้ในเวลา
ไม่ถึงหกเดือน ตลอดช่วงห้าปีหลังจากนั้น Minervini ได้ติดตามดูผลงาน
ของ Ritchie อย่างใกล้ชดิ ซึง่ เขาก็ทำ� ผลตอบแทนจากการเทรดหุน้ ได้ดมี าก
อย่างสม�ำ่ เสมอ Minervini จึงบอกผมว่า “Ritchie ถือว่าเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญใน
การเทรดหุน้ โมเมนตัม และควรจะชวนเขามาร่วมงานในหนังสือเล่มนีด้ ว้ ย”
การจะประสบความส�ำเร็จในฐานะเทรดเดอร์ คุณต้องเรียนรู้ว่า เรา
ควรซือ้ อะไร ควรซือ้ ตอนไหน และควรจะขายตอนไหน และทีส่ ำ� คัญไปกว่า
นัน้ คุณจะต้องเลือกหลักการเทรดให้เหมาะสมกับจุดแข็งและจิตวิทยาของ
ตัวเอง รวมถึงปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของคุณให้ดียิ่งขึ้น เมื่อคุณได้ท�ำการ
เปรียบเทียบและเห็นค�ำตอบที่ชัดเจนของค�ำถามแต่ละข้อแล้ว ให้เน้นไปที่
แนวทางการปฏิบตั ติ วั ขัน้ พืน้ ฐานและแก่นของหลักการทีเ่ ทรดเดอร์ทงั้ สีท่ า่ น
ได้ให้คำ� แนะน�ำไว้ ซึง่ ค�ำแนะน�ำทีด่ แู ตกต่างกันเล็กๆ น้อยๆ แสดงให้เห็นว่า
เซียนหุน้ โมเมนตัมทีป่ ระสบความส�ำเร็จอย่างสูงแต่ละท่านนัน้ มีแนวคิดและ
หลักการที่คล้ายคลึงกันมาก
การได้อ่านแนวคิดที่เกิดจากความเข้าใจที่ลึกซึ้ง รวมถึงความเฉียบ
แหลมจากประสบการณ์ที่หลากหลายของอาจารย์ทั้งสี่ท่าน ท�ำให้ผู้อ่าน
เหมือนได้เข้ามาศึกษาวิชาการเทรดทีไ่ ม่เหมือนใคร มันเป็นเนือ้ หาทีค่ รอบคลุม
สิ่งที่พวกเขาสนใจมากที่สุด และคุณก็ได้มันมาแล้ว ความรู้จ�ำนวนมาก
ก�ำลังรอคุณอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ค่อยๆ เปิดอ่านให้ดี และผมหวังว่าคุณจะ
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ประสบความส�ำเร็จในเส้นทางการเทรดหุ้นของคุณเพื่อผลตอบแทนที่
ยิ่งใหญ่ภายใต้ความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย
Bob Weissman
Editor
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Mark Minervini
Mark เป็นผูเ้ ขียนหนังสือขายดีทมี่ ชี อื่ ว่า Trade Like a Stock Market
Wizard: How to Achieve Superperformance in Stocks เขาเริม่ เทรดหุน้
ด้วยเงินเพียงไม่กพี่ นั ดอลลาร์ และในระยะเวลาห้าปี เขาเปลีย่ นมันเป็นเงิน
หลักล้านดอลลาร์ได้ด้วยการท�ำผลตอบแทนเฉลี่ย 220% ต่อปี โดยมีผล
ตอบแทนขาดทุนเพียงแค่ไตรมาสเดียวเท่านัน้ คิดเป็นผลตอบแทนรวมสูงถึง
36,000% จากเงินต้น หากน�ำมาค�ำนวณให้เห็นภาพ เงินจ�ำนวน 100,000
เหรียญ จะเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนกว่า 30 ล้านเหรียญ ในเวลาเพียงแค่ห้าปี
ในปี 1997 เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ขี ด ความสามารถในหลั ก การ
ลงทุน SEPA ของเขา Mark สมัครเข้าแข่งขันรายการ U.S. Investing
Championship ด้วยเงินจ�ำนวน 250,000 เหรียญของเขาเอง การแข่งขัน
นี้เขาต้องเทรดแข่งกับเทรดเดอร์ที่เทรดทั้งฟิวเจอร์-ออปชั่น และมีการใช้
Leveraged จ�ำนวนมาก ส่วน Mark เทรดโดยใช้เฉพาะการซื้อหุ้นเท่านั้น
(Long-only Portfolio) และสามารถเอาชนะการแข่ ง ขั น ด้ ว ยการท� ำ
ผลตอบแทนด้วยเงินลงทุนจริงถึง 155% ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่า
ครึ่งหนึ่งที่ผู้เข้าแข่งอันดับรองลงมาท�ำได้
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Mark ได้ถูกสัมภาษณ์ลงในหนังสือของ Jack Schwager ที่มีชื่อว่า
Stock Market Wizards: Interviews with America’s Top Stock Traders
โดยที่ Schwager ได้เขียนถึง Mark ไว้ว่า “ผลตอบแทนของ Minervini นั้น
ถือว่าดีมากอย่างน่าประหลาดใจ เทรดเดอร์และผู้จัดการกองทุนส่วนมาก
คงดีใจด้วยซ�ำ้ ทีไ่ ด้ผลตอบแทนเท่ากับปีทแี่ ย่ทสี่ ดุ ของ Minervini คือ 128%
(ซึ่งอาจจะเป็นปีที่ดีที่สุดของพวกเขา)”
Mark สอนและให้ความรู้เทรดเดอร์ทั่วไปผ่านช่องทาง Minervini
Private Access ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้สมาชิกสามารถมีประสบการณ์
เฉพาะตัวด้วยการเทรดร่วมกับเขาได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ยังมีการจัด
สัมมนา Masters Trader Program ทีเ่ ขาจะเป็นผูส้ อนระบบการลงทุนของ
เขาเองในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สองวัน คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ Mark
เพิ่มเติมได้ที่ www.minervini.com

David Ryan
David คือลูกศิษย์คนส�ำคัญของเทรดเดอร์ระดับต�ำนาน William
O’Neil และเคยเป็นผู้จัดการกองทุนของ William O’Neil & Co. หลังจบ
การศึกษา David ได้เข้าท�ำงานในบริษัทของ O’Neil หลังท�ำงานไปได้สี่ปี
เขาได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นรองประธานบริษทั ทีม่ อี ายุนอ้ ยทีส่ ดุ และ O’Neil
ยังมอบหมายหน้าที่บริหารจัดการเงินลงทุนของบริษัท รวมถึงการคัดเลือก
หุ้นให้กับลูกค้าสถาบันของบริษัทอีกด้วย
David ชนะการแข่งขันรายการ U.S. Investing Championship
สามปีตดิ ต่อกันระหว่างปี 1985 ถึงปี 1987 โดยในปี 1985 เขาท�ำผลตอบแทน
ได้ถึง 161% และปี 1986 ก็ท�ำผลตอบแทนได้เกือบ 160% เขาลงแข่งขัน
อีกครั้งในปี 1987 และชนะการแข่งขันเป็นปีที่สามติดต่อกัน โดยในปีนั้น
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เขาท�ำผลตอบแทนได้เกิน 100% ในช่วงสามปีนี้ หากนับผลตอบแทนรวม
ของเขาจะเท่ากับ 1,379%
David ยังประสบความส�ำเร็จในการบริหารกองทุนรวมเป็นเวลา
5 ปี และยังได้บริหาร Rustic Partners ซึง่ เป็นกองทุนเฮดจ์ฟนั ด์ของเขาเอง
เป็นเวลา 15 ปี ในปัจจุบันเขายังคงเทรดหุ้นอยู่โดยใช้บัญชีส่วนตัวของเขา
เอง David ได้ถกู สัมภาษณ์ลงในหนังสือ Market Wizards: Interviews with
Top Traders ของ Jack Schwager โดย Schwager เขียนถึงเขาว่า “แม้วา่
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่ผมได้สัมภาษณ์ต่างก็มีความรักในการเทรดเช่นกัน
แต่ไม่มีใครที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการเทรดอย่างแรงกล้าได้
เหมือนกับ Ryan ผมคิดว่าตราบใดที่เขายังสามารถเข้าถึงกราฟหุ้นได้
เขาก็น่าจะพอใจที่ได้ท�ำงานแม้ว่าจะอยู่ในห้องเล็กๆ แคบๆ ก็ตาม”

Dan Zanger
Dan เป็ น หั ว หน้ า ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ ด ้ า นเทคนิ ค อลของเว็ บ ไซต์
www.chartpattern.com และเป็นผูเ้ ขียนจดหมายข่าว The Zanger Report
ในช่วงท้ายของทศวรรษที่ 1990 Dan สามารถเปลีย่ นเงินจ�ำนวน 10,775 เหรียญ
ให้เพิม่ ขึน้ เป็นกว่า 18 ล้านเหรียญ ในระยะเวลาแค่ 18 เดือน (หลังตรวจบัญชี
และตรวจบันทึกการซือ้ ขายแล้ว) นัน่ คิดเป็นผลตอบแทนรวมถึง 164,000%
จากอดีตผูร้ บั เหมาท�ำสระว่ายน�ำ 
้ Dan เริม่ ได้รบั ความสนใจในระดับ
โลกจากการทีน่ ติ ยสาร Fortune Magazine ฉบับเดือนธันวาคม ปี 2000 ได้
ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับความส�ำเร็จในการเทรดหุ้นของเขาในหัวข้อ “My
Stocks Are Up 10,000%!” Dan ใช้เวลาว่างทั้งหมดของเขาเพื่อศึกษา
การอ่านกราฟราคาหุน้ อย่างจริงจังเป็นเวลากว่า 25 ปี จากการเทรดหุน้ โดย
ใช้รูปแบบของกราฟ (Chart Pattern) มาโดยตลอด ท�ำให้ Dan สามารถ
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พัฒนาระบบการลงทุนที่แข็งแกร่งและสามารถตอบสนองกับภาวะตลาด
ได้ทุกรูปแบบ
นิตยสาร Trader Monthly ได้โหวตให้ Dan เป็น 1 ใน 100 สุดยอด
เทรดเดอร์แห่งปีสองปีติดต่อกัน และเขายังได้รับการสัมภาษณ์จากสื่อ
การเงินหลายส�ำนัก เช่น Barron’s, Forbes, Fortune, Active Trader,
Trader Monthly และ Traders World รวมถึงเป็นแขกรับเชิญในรายการทีวี
และวิทยุต่างๆ เขาจะเขียนบทความลงนิตยสาร Technical Analysis of
Stocks & Commodities และ SFO อยูบ่ อ่ ยครัง้ นิตยสาร Fortune ได้กล่าว
ถึงสไตล์ห้องเทรดหุ้นของ Dan ว่าเหมือนเทรดเดอร์ชาวร็อคที่ถูกล้อมรอบ
ไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ อย่างครบครัน

Mark Ritchie II
Mark เป็นลูกชายของ Mark Ritchie ซึ่งเป็นเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียง
(จากหนังสือ Market Wizards, God in the Pits และ My Trading Bible)
แม้วา่ Ritchie II จะเป็นชือ่ ทีเ่ รายังไม่คนุ้ กันนักในโลกของการลงทุน แต่เขา
ก็มีศักยภาพมากพอที่จะเข้ามาเป็นส่วนเสริมให้กับทีมของ Momentum
Masters ได้ โดยในปี 2010 เขาท�ำผลตอบแทนได้ 100% ในเวลาไม่ถึง
หกเดือน ท�ำให้สามารถชนะการแข่งขันรายการ Triple-Digit Challenge ของ
Mark Minervini หลังจากปีนนั้ พอร์ตลงทุนของ Ritchie เติบโตขึน้ ประมาณ
540% ในปี 2014 ปีเดียวเขาท�ำผลตอบแทนได้ถงึ 110% ท�ำให้ผลตอบแทน
รวมของเขานับตั้งแต่ปี 2010 นั้นสูงกว่า 1,000%
ปัจจุบัน Ritchie II บริหารกองทุน RTM2, LLC ซึ่งเป็นเงินส่วนตัว
ของเขารวมถึงเงินของเพื่อนๆ และครอบครัวด้วย เขาจบการศึกษาสาขา
วิชาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ และอาศัยอยูใ่ นย่านชานเมืองของ
ชิคาโก้ร่วมกับภรรยาและลูกๆ ทั้งห้าคนของเขา
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บทที่ 1

แนะน�ำตัว

(Introduction)

S1-1: พวกคุณแต่ละคนได้เทรดหุน้ มาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว
ปัจจุบันคุณยังเทรดด้วยวิธีการเดิมและใช้รูปแบบกราฟเหมือนกับ
ตอนที่เพิ่งเริ่มเทรดหุ้นหรือไม่ หรือเมื่อเวลาผ่านไป สไตล์การเทรด
ของคุณก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย?
Minervini: ผมท�ำการปรับปรุงระบบเล็กน้อยและเสริมเทคนิคใหม่ๆ เข้าไป
บ้าง แต่ประมาณ 95% ยังใช้หลักการเดิม นี่คือความสวยงามของการใช้
หลักการวิเคราะห์ Demand - Supply ของหุ้น เพราะมันไม่มีวันล้าสมัย
สิ่งเดียวที่ผมท�ำมากกว่าเมื่อก่อนคือ การเข้าเทรดหุ้นตอนที่มันย่อตัวลงมา
(Pullback Setups) แต่กเ็ ป็นเพราะว่าผมได้พฒ
ั นาเทคนิคการซือ้ หุน้ ตอนย่อ
ตัวแบบใหม่ขนึ้ มาและเทรดรูปแบบนีไ้ ด้ดขี นึ้ เรือ่ ยๆ แต่โดยรวมแล้วหลักการ
เทรดของผมยังคงเหมือนเดิมแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยเป็นเวลากว่า 30 ปี
Ryan: ผมยังคงใช้หลักการซื้อหุ้นที่มีรูปแบบกราฟเหมือนกับช่วงที่ผมเพิ่ง
เริ่มเทรดหุ้น ผมเพิ่มบางอย่างเข้าไปในสไตล์การเทรดของผมอยู่บ้าง เช่น
ในขณะทีผ่ มยังซือ้ หุน้ ตอนเบรคเอาท์เหมือนเดิม แต่ผมก็จะซือ้ หุน้ แข็งแกร่ง
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ตอนที่มันย่อตัวลงมาด้วย (Pullbacks Buy) เพราะถ้าเป็นในสมัยที่ผมเพิ่ง
เริม่ เทรด ผมจะซือ้ หุน้ ตอนทีม่ นั เบรคเอาท์เท่านัน้ แต่ทกุ วันนี้ หุน้ หลายตัวพอ
เบรคเอาท์ขนึ้ ไป มันก็จะย่อตัวลงมาก่อน แล้วจากนัน้ จึงวิง่ กลับขึน้ ไปใหม่ได้
Zanger: รูปแบบต่างๆ ของกราฟที่เกิดขึ้นในตลาดปัจจุบันยังคงเป็น
รูปแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 100 ปีที่แล้ว และผมคาดว่ามันก็คงเป็น
เช่นนี้ไปอีกหลายปีข้างหน้า ดังนั้น ใช่ครับ ผมยังเทรดด้วยหลักการเดิม
เหมือนกับทีผ่ มเทรดเมือ่ 20 ปีทแี่ ล้ว และผมน่าจะพูดได้ดว้ ยว่าผมจะเทรด
แบบนีไ้ ปอีก 20 ปีตอ่ จากนี้ แต่มจี ดุ หนึง่ ทีผ่ มอยากเสริมก็คอื ปัจจุบนั ผมจะ
ขายท�ำก�ำไรหุน้ ออกมาก่อนทีต่ ลาดจะร่วงลงแรง หรือก่อนเกิดการปรับฐาน
แรงๆ เร็วกว่าเมื่อ 5 ปีที่แล้วมาก
Ritchie II: ผมคงไม่สามารถให้ความเห็นเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงโดยธรรมชาติ
ตามระยะเวลาที่ผ่านไปหลายปีได้ เพราะผมยังไม่ได้เทรดมานานเป็นสิบๆ
ปีเหมือนท่านอืน่ ในทีน่ ี้ แต่จากการตรวจสอบสถานะการเทรดของผมอย่าง
จริงจังเช่นเดียวกับเวลาที่ติดตามกราฟหุ้น ท�ำให้ผมเห็นแนวโน้มและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการเทรดของผม
สิ่งที่ผมบอกคุณได้ก็คือ ผมสังเกตเห็นอย่างชัดเจนว่า บ่อยครั้งเมื่อ
ภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง ระบบเทคนิคอลที่ใช้ได้ผลก็จะเปลี่ยนแปลงไป
ด้วย อย่างเช่น เมื่อเร็วๆ นี้มันยากมากที่จะเทรดหุ้นด้วยการใช้ระบบราคา
หุ้นเบรกเอาท์ท�ำจุดสูงสุดใหม่ในรอบปี (New 52 Week High) หรือระบบ
ราคาหุน้ เบรกเอาท์ทำ� จุดสูงสุดใหม่ตงั้ แต่เทรดมา (New All Time High) แต่
ในช่วงอื่น การเทรดโดยใช้สองระบบนี้กลับง่ายกว่ามาก
ดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่า สิ่งที่เราต้องคอยสังเกตให้ดีก็คือ ในขณะ
นั้นเราก�ำลังอยู่ตรงจุดไหนของวงจรการขึ้น-ลงของตลาด และการเล่นหุ้น
ด้วยระบบเบรกเอาท์มีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวมากน้อยแค่ไหน
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S1-2: แล้วกิจวัตรประจ�ำวันของคุณมีการเปลีย่ นแปลงหรือพัฒนา
ไปอย่างไรบ้าง?

Minervini: เช่นเดียวกับเทคนิคการเทรดหุ้นของผม กิจวัตรประจ�ำวันของ
ผมแทบจะไม่เปลี่ยนเลย งานของผมส่วนใหญ่จะเสร็จตั้งแต่คืนก่อนหน้า
ดังนั้นเมื่อตลาดเปิดในวันรุ่งขึ้น ผมรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ผมสนใจหุ้นตัวไหนที่
ระดับราคาไหนบ้าง ผมเปิดหน้าจอเทรดประมาณ 8.30 น. สิ่งแรกที่ท�ำคือ
การตรวจสอบข่าวต่างๆ และข่าวผลประกอบการที่อาจจะส่งผลกับหุ้นตัว
ที่ผมถืออยู่ และผมจะคอยสังเกตตลาดฟิวเจอร์ในช่วงก่อนตลาดหุ้นเปิด
ท�ำการด้วย (Premarket) เพือ่ ประเมินว่าวันนีห้ นุ้ น่าจะเปิดบวกหรือลบ หลัง
จากนัน้ ผมก็จะมาดูหนุ้ ทีผ่ มถืออยู่ และท�ำการปรับจุดตัดขาดทุนของแต่ละ
ตัวและตัง้ เตือนเอาไว้ ผมจะมีการตัง้ เสียงเตือนเวลาราคาหุน้ ตัวทีผ่ มสนใจ
เริม่ ขยับมาใกล้บริเวณจุดซือ้ ของผม รวมถึงตัง้ เตือนเวลาทีร่ าคาหุน้ ตกลงมา
ใกล้จุดตัดขาดทุนของผมด้วย
ทุกสิ่งที่ผมท�ำจะผ่านการวางแผนมาล่วงหน้าหมดแล้ว เพราะผม
ไม่ชอบให้เกิดอะไรแบบไม่คาดคิด ดังนั้นผมจะพยายามวางแผนเอาไว้ให้
ครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เพื่อที่ว่าผมจะไม่เกิดภาวะ
ตกตะลึงจนท�ำอะไรไม่ถกู เวลาเกิดเหตุการณ์ทไี่ ม่ได้คาดไว้ และผมจะวางแผน
พวกนีไ้ ว้นอกเวลาท�ำการเพือ่ ไม่ให้มอี ารมณ์เข้ามาเกีย่ วข้อง เพราะในเวลา
ที่คุณก�ำลังเทรดอยู่นั้น สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมันจะส่งผลกับอารมณ์ของเราได้
มาก เพราะฉะนั้น ยิ่งคุณสามารถวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าได้มากเท่าไหร่
เวลาทีค่ ณ
ุ ถูกกดดันในช่วงตลาดเปิด การลงมือเทรดก็จะยิง่ ง่ายขึน้ ด้วยการ
ท�ำตามแผนที่วางไว้ครับ
สิง่ เดียวทีต่ า่ งจากช่วงทีผ่ มเพิง่ เริม่ เทรดหุน้ ก็คอื คอมพิวเตอร์ เมือ่ 30
ปีทแี่ ล้วยังไม่มคี อมพิวเตอร์ ผมต้องเขียนกราฟด้วยมือบนกระดาษกราฟเลย
นะ คุณลองนึกภาพดูสิ
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Ryan: กิจวัตรประจ�ำวันของผมประกอบด้วย การตืน่ ก่อนตลาดเปิดประมาณ
1 ชั่วโมง (ผมพักอาศัยอยู่ที่ฝั่งตะวันตก ดังนั้นมันยากที่จะตื่นให้เร็วกว่า
นั้น) เมื่อตื่นแล้วผมจะใช้เวลาอ่านคัมภีร์ไบเบิลเพื่อปรับทัศนคติและความ
คิดให้สนใจแต่เรื่องที่ส�ำคัญจริงๆ เท่านั้น หลังจากนั้น ผมจะอ่านข่าวเกี่ยว
กับตลาดและข่าวของหุ้นแต่ละตัว ผมจัดเตรียมรายชื่อหุ้นที่ผมสนใจและ
ตั้งเตือนเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวันก่อนหลังจากตลาดปิด ปกติ
แล้วผมจะไม่เทรดหรือท�ำอะไรมากนักในช่วง 45 นาทีแรกหลังตลาดเปิด
ท�ำการ เพราะหุ้นมักจะมีการวิ่งหลอกค่อนข้างมากในช่วงที่ตลาดเพิ่งเปิด
(เช่น Failed Breakout, Gap-up Gap-down) รวมถึงการวิ่งตอบรับกับ
ข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนด้วย
Zanger: กิจวัตรประจ�ำวันของผมยังเหมือนเมื่อ 25 ปีที่แล้ว ผมเริ่มต้นวัน
ด้วยการเปิดดู Ticker ช่วงก่อนตลาดเปิดบนช่อง CNBC แต่จะปิดเสียงทีวี
และพยายามรับรูอ้ าการของหุน้ แต่ละตัวผ่านทาง Ticker Tape จากนัน้ ผม
จะไปดูตลาดฟิวเจอร์แล้วก็ไปชงกาแฟ แล้วจึงมาเปิดหน้าจอเทรดของผม
เปิดโปรแกรม IQXP.com Sounds of the Market ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผม
เขียนขึ้นมาเมื่อ 15 ปีที่แล้ว โปรแกรมนี้จะมีเสียงเตือนให้ผมได้ยินว่ามีหุ้น
ตัวไหนบ้างที่เริ่มมีค�ำสั่งเสนอซื้อและเสนอขายที่โดดเด่นน่าสนใจ
ทันทีทตี่ ลาดเปิด ผมต้องการเห็นว่าหุน้ แต่ละตัวมีการปรับตัวกันยังไง
บ้าง หุน้ อาจจะเปิดโดดขึน้ ไป (Gap-up) แต่ไม่มวี อลุม่ เลย ซึง่ ถ้าเป็นแบบนี้
มันมักจะถูกเทขายลงมา หรือบางตัวเปิดโดดลงแรง (Gap-down) แต่วอลุม่
น้อยมาก แบบนีก้ อ็ าจจะเป็นโอกาสซือ้ หุน้ เพิม่ แต่ถา้ หุน้ เปิดโดดขึน้ หรือโดด
ลงพร้อมด้วยวอลุม่ มหาศาล มันจะเป็นสัญญาณบอกผมว่าแนวโน้มของหุน้
ตัวนั้นน่าจะเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกับราคาเปิดครับ
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Ritchie II: โดยทั่วไป กิจวัตรของผมจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ 1. ช่วงก่อน
เทรด (Pre-trading) กับช่วงหลังเทรด (Post-trading) ซึ่งจะเป็นกิจวัตรใน
เวลาสองชั่วโมงก่อนตลาดเปิดและสองชั่วโมงหลังตลาดปิด และ 2. ช่วงที่
ก�ำลังเทรดในวัน
ส�ำหรับกิจวัตรในช่วงก่อนและหลังเทรดจะคล้ายกับการดูเทปบันทึก
การแข่งขันก่อนทีเ่ ราจะเริม่ ลงแข่งจริง โค้ชฟุตบอลคนหนึง่ ของผมเคยสอนอยู่
เสมอว่า “คุณต้องอ่านเกมและรูจ้ ดุ ทีส่ ำ� คัญเอาไว้ลว่ งหน้า เพือ่ ทีว่ า่ ความเร็ว
ของเกมจะเหมือนถูกดึงให้ชา้ ลง ท�ำให้คณ
ุ สามารถเข้าไปอยูใ่ นต�ำแหน่งทีด่ ี
และพร้อมลงมือ แทนทีจ่ ะมัวไปวิง่ ตามคนอืน่ จากด้านหลัง” นีเ่ ป็นสิง่ ทีไ่ ด้จาก
การท�ำกิจวัตรในช่วงก่อนและหลังเทรดของผม นัน่ คือผมจะรูอ้ ยูเ่ สมอว่า ผม
จะซือ้ หุน้ อะไรและซือ้ ตรงไหนตัง้ แต่กอ่ นตลาดเปิด ดังนัน้ มันจะไม่มเี รือ่ งน่า
ประหลาดใจ ผมสามารถลงมือเทรดได้ทนั ทีโดยทีไ่ ม่ตอ้ งคิดหรือกังวลอะไร
ในตอนเช้าผมจะเริ่มด้วยการตรวจดูหุ้นที่ผมถืออยู่ แล้วก็มาดูว่า
ตลาดหุ้นกับตลาดฟิวเจอร์พันธบัตรสหรัฐเป็นอย่างไรบ้าง จากนั้นจึงมา
ทบทวนดูรายชือ่ หุน้ ตัวอืน่ ๆ ทีผ่ มสนใจ ถ้ามีหนุ้ ตัวไหนทีผ่ มคิดว่าน่าเทรดผม
ก็จะตัง้ เตือนเอาไว้ จากรายชือ่ นัน้ ผมจะดูวา่ มีหนุ้ ตัวไหนบ้างทีอ่ าจจะได้ซอื้
เข้ามาอีกและค�ำนวณจ�ำนวนหุน้ เอาไว้ลว่ งหน้าเลยว่า ถ้าเกิดมีสญ
ั ญาณซือ้
ขึ้นมาผมจะซื้อจ�ำนวนกี่หุ้น
ตลอดทัง้ วันผมจะคอยดูหนุ้ ทีผ่ มสนใจรวมถึงตลาด S&P และตลาด
ฟิวเจอร์พนั ธบัตรสหรัฐ ถ้าวันนัน้ มันค่อนข้างเนือยๆ ไม่มหี นุ้ ตัวไหนทีผ่ มคิด
ว่าน่าซือ้ ผมก็จะไปดูกราฟหุน้ ตัวอืน่ เพิม่ เติมหรือท�ำวิจยั ศึกษาตลาดในเรือ่ ง
ที่ผมสนใจ เพราะผมถือว่าตัวเองยังคงเป็นนักเรียนในตลาดหุ้นอยู่เสมอ
หลังตลาดปิด ผมจะมานั่งไล่ดูกราฟหุ้นทีละตัวประมาณ 200 ถึง
500 ตัว เพือ่ คัดกรองไปท�ำเป็นรายชือ่ หุน้ ทีผ่ มสนใจ จากนัน้ ผมจะมาทบทวน
รายชื่อหุ้นของผมอีกครั้งเพื่อดูว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่น่าเทรดในวันต่อไป
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และผมก็ยงั เก็บบันทึกการซือ้ ขายของผมทัง้ หมดในวันนัน้ เพือ่ น�ำไปทบทวน
บทเรียนโดยเก็บแยกตามกลยุทธ์การเทรดแต่ละประเภท

S1-3: คุณรู้สึกอย่างไรกับการเทรดแบบความถี่สูง (HFT - High
Frequency Trading)?
Minervini: ผมว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลมากที่มีการอนุญาตให้เทรดด้วยวิธี
การแบบนีไ้ ด้ และมันสมควรถูกตัง้ ค�ำถามอย่างจริงจังมากกว่านี้ ตลาดหุน้
สหรัฐควรมีความยุติธรรมและมีความเท่าเทียมให้กับผู้เล่นทุกคน แต่ HFT
กลับเป็นสิ่งที่ก้าวไปคนละทาง มันคือการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายที่ท�ำให้
เกิดการซื้อขายหุ้นแบบตัดหน้า (Front-running)
Ryan: ผมไม่ชอบมันเลยสักนิด อย่างที่ Mark เคยให้สัมภาษณ์ในรายการ
60 Minutes เมือ่ ปี 2014 ว่า การเทรดแบบความถีส่ งู คือการซือ้ ขายหุน้ แบบ
ตัดหน้า ซึ่งมันไม่ถูกต้อง และมันยังก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน (Noise)
จ�ำนวนมาก รวมถึงกระตุน้ ให้เกิดการวิง่ หลอกของหุน้ และตลาดด้วย (False
Move) ผมจะไม่วา่ เลยถ้าตลาดหลักทรัพย์นำ� เอากฎ Uptick กลับมาใช้ หรือ
มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาควบคุมพวกมันให้ตลาดเกิดความสงบมากขึ้น แต่ถึง
แม้จะมีสัญญาณรบกวนพวกนี้ ราคาหุ้นรายตัวก็ยังคงปรับตัวขึ้นไปตาม
ผลประกอบการ หรือความคาดหวังว่าผลประกอบการในอนาคตจะดีขึ้น
(กฎ Uptick คือ เป็นกฎที่ถูกใช้ในสหรัฐอเมริกา โดยก�ำหนดให้ผู้ที่
จะขายชอร์ทได้ ต้องขายที่ราคาสูงกว่าก่อนหน้านี้เท่านั้น: ผู้แปล)
Zanger: ผมพบว่าตั้งแต่ HFT เริ่มเข้ามามีบทบาทเมื่อปี 2001 มันท�ำให้
เกิดความผันผวนมากขึ้นในการเทรดระหว่างวัน ซึ่งผมเชื่อว่าพวกมันถูก
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ออกแบบมาเพื่อท�ำให้เราท�ำหุ้นหลุดมือ (Shake-out) และการเปลี่ยน
บิด-ออฟเฟอร์จากเศษหนึ่งส่วนแปดมาเป็นระบบจุดทศนิยม ท�ำให้ระยะ
ห่างระหว่างราคาแต่ละช่องแคบลง ก็ยิ่งท�ำให้ HFT เริ่มแพร่หลายอย่าง
แข็งแกร่งขึน้ การทีม่ ที งั้ การเทรดด้วยความถีส่ งู และการพัฒนาทีร่ วดเร็วของ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่มีความซับซ้อนและฉลาดมาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ เทรดเดอร์ทเ่ี ป็นมนุษย์อย่างพวกเราก็ตอ้ งยอมรับมันและปรับตัว
ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้
ตัวอย่างการปรับตัวก็อย่างเช่น การเข้าซื้อหุ้นตอนที่มันย่อตัวลงมา
ในระหว่างวันและใช้กราฟระยะสั้นลงเช่น กราฟสามหรือห้านาที หรืออีก
ทางเลือกหนึ่งที่คุณสามารถเลิกสนใจพวก HFT ไปได้เลยก็คือ การซื้อหุ้น
ทีเ่ บรคเอาท์จากฐานราคาทีแ่ น่นหนาแข็งแรง (Solid Bases) แล้วปล่อยให้
หุน้ พวกนีว้ งิ่ กันไปสักเดือนกว่าๆ ซึง่ HFT ก็แทบจะไม่มีผลกระทบอะไรเลย
ผมขอพูดทิ้งท้ายถึงความผันผวนและการเหวี่ยงของตลาดที่รุนแรง
ขึน้ ว่าเราคงไม่สามารถโทษไปที่ HFT ได้ทงั้ หมด เพราะการมาถึงของระบบ
การเทรดหุน้ ออนไลน์ได้ทำ� ให้นกั ลงทุนรายย่อยจ�ำนวนนับหมืน่ คนสามารถ
ท�ำการซื้อๆ ขายๆ กันได้มากขึ้น มันส่งผลกระทบให้ตลาดมีความอ่อนไหว
และผันผวนมากตามไปด้วย และอย่าลืมว่ายังมี e-mini ฟิวเจอร์ทเี่ ริม่ เทรด
ตัง้ แต่เดือนตุลาคม ปี 1997 ซึง่ ในความเห็นของผมแล้วสิง่ นีแ้ หละทีเ่ ป็นตัว
เร่งให้ตลาดยิง่ ผันผวนมากขึน้ ไปอีก เพราะมันได้ชกั จูงให้เทรดเดอร์หน้าใหม่
นับพันคนได้เข้ามาลองเทรดฟิวเจอร์ทผี่ กู กับ S&P 500 ดังนัน้ เราไม่สามารถ
ปฏิเสธได้เลยว่าการทีผ่ คู้ นสามารถเข้าถึงการเทรดหุน้ ออนไลน์ได้งา่ ยขึน้ คือ
เหตุผลส�ำคัญทางพื้นฐานที่เร่งให้เกิดความผันผวนมากขึ้น
Ritchie II: ผมมีความเห็นเยอะเลยเกี่ยวกับประเด็นนี้ เรื่องแรกก็คือ HFT
นั้นยังไม่มีการนิยามหรือค�ำอธิบายที่ละเอียดพออย่างที่ควรจะเป็น เราจะ
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ไม่สามารถมีความรูค้ วามเข้าใจหรือถกเถียงเกีย่ วกับมันได้เลยจนกว่ามันจะ
มีคำ� นิยามทีด่ พี อ และกลุม่ คนทีอ่ ยูต่ รงข้ามกับ HFT ก็ยงั ไม่ได้ทำ� การนิยาม
ให้ชัดเจนว่าพวกเค้าต้องการคัดค้าน HFT ในเรื่องอะไรกันแน่
ยกตัวอย่างเช่น การทีผ่ บู้ ริหารคนหนึง่ ของตลาดหุน้ ทีม่ ขี นาดใหญ่มาก
แห่งหนึง่ ถูกจับได้เมือ่ ตอนให้สมั ภาษณ์ทางทีววี า่ บริษทั ของเค้าจับคูก่ ารเทรด
โดยใช้การส่งค�ำสัง่ เข้าตลาดโดยตรง (Direct Market Feeds) ซึง่ ในความจริง
บริษทั ไม่ได้ทำ� แบบนัน้ โฆษกของบริษทั พยายามแก้ไขสถานการณ์หลังจาก
มีข่าวออกมา ผู้บริหารคนนั้นอาจจะโกหกหรืออาจจะไม่รู้จริงๆ ก็ได้ว่าการ
เทรดของบริษัทของเขาเป็นระบบแบบไหน แต่สุดท้ายแล้วสื่อกับผู้ควบคุม
กฎก็ปล่อยให้เค้ารอดตัวไปโดยทีไ่ ม่ได้ตดิ ตามอะไรต่อ ไม่ทำ� อะไรเลยจริงๆ
ผมคิดว่ามันเคยมีการบันทึกเอาไว้อยู่นะว่า แนวทางการปฏิบัติ
ในโลกของ HFT นั้ น ถู ก กฎหมายก็ จ ริ ง แต่ มั น ถื อ ว่ า ผิ ด จรรยาบรรณ
ตัวอย่างเช่น ในสมัยก่อนทีย่ งั มีการใช้วธิ เี คาะกระดานในห้องค้าหลักทรัพย์
(Trading Floor) ถ้าคุณคอยสังเกตเสมียนหรือคนวิ่งรับส่งออเดอร์ แล้ว
เริ่มคาดการณ์ออเดอร์ของพวกเขา จากนั้นจึงท�ำการตัดหน้าพวกเขาด้วย
การวิ่งไปที่นั่งเทรดของคุณเพื่อส่งค�ำสั่งซื้อหรือขายหุ้น คุณก็จะถูกจับโยน
ออกจากห้องเทรด ถูกปรับ หรืออาจจะโดนลงโทษแรงกว่านั้น
เช่นเดียวกัน ถ้าคุณพยายามทีจ่ ะกระตุน้ หรือกระตุกตลาดด้วยการตัง้
ค�ำสัง่ ไว้เยอะๆ ทัง้ ฝัง่ ซือ้ และฝัง่ ขาย คุณไม่สามารถทีจ่ ะยกเลิกมันได้ถา้ มีคน
ตะโกนออกมาว่า “ขาย” คุณไม่สามารถเปลีย่ นใจแล้วพูดว่า “ผมขอเปลีย่ น
จาก 1,000 หุ้น เป็น 10 หุ้นแทน” เมื่อคุณได้ยินค�ำตะโกนว่า “ขายแล้ว”
ทั้งสองกรณีคือสิ่งที่ถูกต้องเที่ยงตรงที่เรามีมันอยู่ในตลาดหุ้นและ
ตลาดฟิวเจอร์ ตลาดควรจะเป็นกลไกที่ยุติธรรมและควรมีความโปร่งใสใน
เรือ่ งการมองเห็นราคา แต่หลายเกมทีบ่ ริษทั พวกนีก้ ำ� ลังเล่นอยูม่ นั ได้ทำ� ลาย
เจตนารมณ์การมีอยู่ของตลาดไป
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S1-4: คุณเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเทรดหุ้นได้อย่างไร อะไรที่
ท�ำให้คณ
ุ เกิดความสนใจ และอะไรทีท่ ำ� ให้คณ
ุ ยังมีแรงบันดาลใจใน
การเทรดหุ้นมาได้ต่อเนื่องหลายปี?
Minervini: การที่ผมเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนและต้องการที่จะรวย
เป็นสิ่งที่ท�ำให้ผมเริ่มสนใจการเทรดหุ้น ผมมองว่าตลาดหุ้นเป็นสถานที่ที่
มอบโอกาสในการสร้างความร�ำ่ รวยให้เราได้โดยทีไ่ ม่มคี วามล�ำเอียง เพราะ
มันมีแค่คุณกับตลาดเท่านั้น ถ้าคุณเก่งจริงคุณก็จะร�่ำรวยขึ้นได้ อย่างไร
ก็ตาม หลังจากผมเริม่ เทรดหุน้ ไปสักพัก ผมรูส้ กึ ว่าความท้าทายของเกมเริม่
เป็นสิง่ ทีด่ งึ ดูดผมมากกว่าเงิน เงินกลายเป็นแค่ตวั เลขคะแนนทีผ่ มพยายาม
รักษามันไปเรื่อยๆ ผมหลงรักในศาสตร์แห่งการเก็งก�ำไร ท�ำให้ถึงแม้ว่าผม
จะไม่ได้ร�่ำรวยจากการเทรดหุ้น แต่ผมก็จะยังคงเทรดมันต่อไป ผมมอง
ไม่ออกเลยว่าผมจะสามารถเลิกเทรดหุ้นได้ยังไง แม้ว่าผมจะท�ำเงินได้มาก
แค่ไหนก็ตามทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เมื่อเร็วๆ นี้ การน�ำหลักการเทรดหุ้นของผมไปสอนคนอื่น และได้
เห็นพวกเขาประสบความส�ำเร็จเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจมาก และมันก็เป็น
แรงบันดาลใจทีท่ ำ� ให้ผมอยากแบ่งปันความรูข้ องผมต่อไปเรือ่ ยๆ มันน่าสนใจ
มากว่าเมื่อ 26 ปีที่แล้ว ผมยังเดินทางเพื่อไปฟัง David Ryan บรรยายใน
งานสัมมนาอยูเ่ ลย และตอนนีเ้ ขาก็มาอยูข่ า้ งๆ ผมในหนังสือเล่มนี้ เราสอง
คนยังร่วมกันสอนในงานสัมมนาด้วย ส่วน Mark Ritchie II ก็เข้าร่วมงาน
สัมมนาของผมเมือ่ ปี 2010 ตอนนีเ้ ค้ากลายเป็นเทรดเดอร์รนุ่ ใหม่ทปี่ ระสบ
ความส�ำเร็จและมาร่วมแบ่งปันความรู้กับพวกเราแล้ว
Ryan: คุณพ่อของผมเริม่ ซือ้ หุน้ ให้ตงั้ แต่ตอนทีผ่ มเริม่ เข้าเรียนระดับประถม
เพือ่ ใช้เป็นค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยของผมในอนาคต เวลาทีก่ นิ ข้าวมือ้ เย็น
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ร่วมกันเขาจะอธิบายว่าท�ำไมถึงซื้อหุ้นบริษัทนั้นบริษัทนี้ ส่วนตัวผมเริ่มซื้อ
หุ้นเองครั้งแรกเมื่อตอนอายุ 13 ปี หุ้นตัวแรกที่ผมซื้อเป็นบริษัทท�ำลูกอม
แท่ง Bit O’ Honey and Chunky ที่ชื่อว่า Wards Foods หลังจากนั้นผม
เริม่ เกิดความสนใจว่าท�ำไมหุน้ ของผมถึงวิง่ ลงและตัวอืน่ ๆ วิง่ ขึน้ ส�ำหรับผม
มันให้ความรูส้ กึ เหมือนกับการตามล่าหาสมบัติ คุณก�ำลังมองไปท่ามกลาง
บริษทั นับพันๆ แห่ง เพือ่ ค้นหาหุน้ สองถึงสามตัวทีอ่ าจจะกลายเป็นสุดยอด
หุ้นในอนาคต
Zanger: คุณแม่ของผมชอบดูรายการธุรกิจทางทีวีของ KWHY-TV ช่อง
22 ที่ส่งสัญญาณทาง UHF ย้อนไปเมื่อกลางทศวรรษที่ 1970 ทีวีช่องนี้
มี Ticker Tape ให้ดูเป็นที่แรกในประเทศ คุณแม่ผมชอบนั่งอยู่หน้าจอทีวี
อ่านหนังสือพิมพ์ LA Times แล้วก็ฟงั ข่าวธุรกิจไปด้วยตลอดทัง้ วัน ส่วนผม
หลังกลับจากโรงเรียนก็จะมานัง่ ดู Ticker Tape และฟังนักวิเคราะห์เทคนิค
คุยเกี่ยวกับหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าที่เขา
พูดหมายถึงอะไรบ้าง แต่มันก็ท�ำให้ผมเริ่มรู้สึกสนใจ Ticker Tape ที่วิ่งอยู่
ด้านล่างของจอทีวี
ในวั น หนึ่ งโดยที่ไม่ค าดคิด ผมเห็นหุ้นตัวหนึ่งเริ่มโผล่ขึ้นมายึด
หน้าจอ Ticker เต็มไปหมด ตอนนั้นราคามันก�ำลังอยู่ที่ 1 เหรียญ และผม
รูส้ กึ ว่าผมต้องการมีหนุ้ ตัวนี้ ผมจึงไปที่ Kennedy, Cabot & Co. ใน Beverly
Hills และเปิดบัญชีซอื้ ขายหุน้ ด้วยเงิน 1,000 เหรียญ ผมซือ้ หุน้ ราคาถูกตัว
นั้นไป 1,000 หุ้น ประมาณสามถึงสี่สัปดาห์ต่อมา ราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปอยู่ที่
3.5 เหรียญ ผมขายท�ำก�ำไรหมดเลย และเหตุการณ์นั้นก็ทำ� ให้ผมเริ่มรู้สึก
ติดใจการเทรดหุ้นขึ้นมา
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Ritchie II: ตัวผมมาจากครอบครัวเทรดเดอร์ ทั้งคุณพ่อและคุณลุงของ
ผมหลายท่านต่างก็เป็น Floor Trader ในชิคาโก้ที่ประสบความส�ำเร็จ คุณ
อาจบอกได้เลยว่ามันอยู่ในยีนส์ของผม แต่ผมไม่เคยเทรดบน Floor และ
ผมก็ไม่ได้สนใจการเทรดมาตั้งแต่เล็กๆ ตอนที่ผมเริ่มมาสนใจการเทรด
ครอบครัวและญาติๆ ของผมต่างก็เกษียณจากการเทรดหรือเปลี่ยนไปท�ำ
อย่างกันเกือบหมดแล้ว
หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย ผมก็เริม่ ท�ำงานให้กบั อดีตเทรดเดอร์
ของพ่อผมในช่วงฤดูรอ้ น เป็นงานแค่สง่ ค�ำสัง่ ซือ้ ขาย ดูกราฟ ฯลฯ ซึง่ ผมรูส้ กึ
สนุกกับมันมาก หลังจากท�ำงานได้สองปี เขาก็ยื่นข้อเสนอให้ผมเป็นผู้ช่วย
ของเขา โดยเขาหวังจะปั้นบริษัทให้กลายเป็นบริษัทด้านการลงทุนขนาด
ใหญ่ขึ้นหรือจัดตั้งเป็นกองทุนรวม ในขณะที่ท�ำงานที่นั่นผมจะเทรดให้กับ
เขา บางการเทรดเป็นค�ำสัง่ ของเขา แต่บางการเทรดผมจะตัดสินใจเอง การ
ท�ำงานทีน่ ไี่ ด้กระตุน้ ให้ผมเกิดความอยากรูอ้ ยากเห็นมากขึน้ ว่าอะไรทีท่ ำ� ให้
ตลาดขยับขึ้นลง และต้องท�ำอย่างไรถึงจะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีได้
ส่วนแรงบันดาลใจของผมมาจากความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาตัวเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะผมยังไม่คิดว่าผมได้มาถึงจุดสูงสุดของผมทั้งในแง่ของผล
ตอบแทนและศักยภาพที่ตัวผมยังพัฒนาได้อีก

S1-5: คุณประสบความส�ำเร็จทันทีทเี่ ริม่ เข้ามาเทรดหุน้ เลย หรือ
คุณต้องผ่านช่วงเวลาทีย่ ากล�ำบากก่อน และใช้เวลานานแค่ไหนกว่า
ที่คุณจะสามารถท�ำก�ำไรได้อย่างสม�่ำเสมอ?
Minervini: ในช่วงแรก ผมท�ำสิง่ ทีผ่ ดิ พลาดแทบทุกอย่าง มันต้องใช้เวลาพอ
สมควรกว่าทีผ่ มจะเรียนรูบ้ ทเรียนส�ำคัญต่างๆ ทีโ่ ดยส่วนใหญ่แล้วได้มาจาก
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การลองผิดลองถูก ผมท�ำผลตอบแทนได้แย่มากเป็นเวลาถึง 6 ปี ผมเริ่มที่
จะท�ำก�ำไรได้สม�่ำเสมอ เมื่อผมบอกกับตัวเองอย่างจริงจังว่า “เลิกห่วงอีโก้
ของตัวเองสักที! เป้าหมายส�ำคัญคือการท�ำเงิน ไม่ใช่การที่เราต้องถูกอยู่
ตลอดเวลา” หลังจากที่ผมพยายามลดอีโก้ของตัวเองลง ผมก็กล้ายอมรับ
ข้อผิดพลาด กล้าตัดขาดทุน พยายามรักษาก�ำไร หลังจากนัน้ ผลตอบแทน
ที่ดีมากรวมถึงความสม�่ำเสมอก็เริ่มเกิดขึ้นมาด้วยกัน
Ryan: ตอนที่ผมเริ่มเทรดหุ้นจริงจังเป็นช่วงผมที่เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัย
ตอนนัน้ ผมท�ำผลตอบแทนได้ 100% แล้วก็เสียมันไปหมด หลังจากนัน้ ก็ยงั
คงขาดทุนต่อ ผมจึงเริ่มมาศึกษาข้อผิดพลาดที่ผมท�ำและพยายามมีวินัย
อย่างจริงจังมากขึน้ ท�ำให้ผมเริม่ ประสบความส�ำเร็จในการเทรดหุน้ มากขึน้
กระบวนการนีใ้ ช้เวลาประมาณ 2 ปีกว่า มันเหมือนงานอืน่ ๆ นะครับ ทีค่ ณ
ุ
ต้องใช้เวลากับมันเพื่อที่จะท�ำมันได้ดี และคุณก็มักจะท�ำผิดพลาดอยู่บ่อย
ครัง้ จนกว่าคุณจะเลิกท�ำสิง่ ทีผ่ ดิ ได้จริงๆ การจะประสบความส�ำเร็จในตลาด
มันต้องเริม่ จาก การมีหลักการทีถ่ กู ต้อง (Method), มีการบริหารเงินลงทุนที่
ถูกต้อง (Money Management), มีอโี ก้ให้นอ้ ยเพือ่ ทีค่ ณ
ุ จะสามารถยอมรับ
ความผิดพลาดของตัวเองได้ และอีกข้อคือความมีวินัยขั้นสูง
Zanger: ผมเริ่มมาจริงจังเรื่องหุ้นในปี 1991 และเริ่มต้นด้วยเงิน 100,000
เหรียญ โดยผมติดตัง้ ดาวเทียมขนาดใหญ่ไว้บนหลังคาบ้านผมและใช้ BMI
กับ Live-Wire เพือ่ ทีจ่ ะสามารถดูราคาหุน้ และกราฟแบบเรียลไทม์ได้ ปัจจุบนั
ทัง้ สองบริษทั เลิกท�ำระบบพวกนีไ้ ปแล้ว ตอนนัน้ สงครามอ่าวเปอร์เซียเพิง่ เริม่
เกิดขึน้ และตลาดหุน้ ก็พงุ่ ทะยาน ผมท�ำเงินจาก 100,000 เหรียญ ขึน้ ไปได้
ถึง 440,000 เหรียญอย่างรวดเร็ว และผมคิดว่าผมก�ำลังอยูใ่ นเส้นทางแห่ง
ความร�ำ่ รวยเกินทีจ่ ะฝันถึงแล้วล่ะ หลังจากนัน้ ผมก็ได้ประสบการณ์ครัง้ แรก
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กับช่วงตลาดปรับฐานรุนแรง จากเงิน 440,000 เหรียญทีผ่ มท�ำได้ตอนแรก
ลดลงมาเหลือเพียง 220,000 เหรียญอย่างรวดเร็ว
ผมใช้เวลา 6 ปีหลังจากนั้นพยายามท�ำให้เงิน 220,000 เหรียญ
กลับไปที่ 440,000 เหรียญให้ได้ แต่สิ่งที่ผมท�ำจริงๆ ก็คือการขาดทุนหุ้น
ไปเรื่อยๆ ทีละตัว จนมาถึงปี 1997 ที่ตลาดตกลงมาแรงมาก ก่อนที่ผมจะ
ทันตัง้ ตัว ผมก็ขาดทุนจนหมดตัวเรียบร้อย แถมยังติดหนีโ้ บรกเกอร์ของผม
อีก 225 เหรียญด้วย
ตอนนัน้ ผมไม่มเี งินสดให้เทรดหุน้ ได้เลย ผมจึงจ�ำเป็นต้องขายรถคัน
หนึ่งของผมเพื่อน�ำเงินมาเริ่มต้นใหม่ ผมขายรถได้เงินมา 11,000 เหรียญ
และน�ำมันเข้าไปฝากกับบัญชีหุ้นเดิมและใช้หนี้ที่ติดไว้อยู่ 225 เหรียญ ซึ่ง
ท�ำให้ผมเหลือเงินไว้เทรด 10,775 เหรียญ ผมรูส้ กึ โมโหมากจนสาบานว่าไอ้
คนพวกนัน้ จะต้องไม่ได้กนิ เงินผมอีกต่อไป ผมจะไม่ยอมให้ความเชือ่ ผิดๆ มา
ลวงตาผมอีกแล้วและเริม่ กลับเข้าสูก่ ารเทรดหุน้ อีกครัง้ คราวนีผ้ มบอกกับตัว
เองว่า “ถ้าหุน้ มันท�ำตัวแปลกๆ แค่วนั เดียวละก็ ผม (ขาย) ออกเลย” ผมจะ
ไม่เชือ่ มัน่ ในหุน้ ตัวไหนแบบคนตาบอดอีกต่อไป และผมรูแ้ ล้วว่า อะไรก็ตาม
ที่ผมได้อ่านในช่วงตลาดเปิด มักจะชักน�ำให้หลุดออกจากการเทรดที่ชนะ
หลังจากนัน้ ฟองสบูอ่ นิ เทอร์เน็ตก็เกิดขึน้ และพอร์ตของผมก็ไม่กลับ
ลงไปทีจ่ ดุ เดิมอีกแล้ว แต่ผมต้องยอมรับว่าผลของการขาดทุนต่อเนือ่ งในช่วง
นัน้ เป็นจุดเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญ มันท�ำให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการ ความคิด
และวิธีการเทรดของผม ตอนนี้ผมจึงไม่เชื่อสตอรี่หรือเรื่องราวใดๆ ของหุ้น
ไม่เชื่อข่าวลือ และไม่เชื่อข่าวตามหนังสือพิมพ์อีกต่อไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่
ผมต้องรูจ้ ะขึน้ อยูก่ บั พฤติกรรมของราคาหุน้ และวอลุม่ เท่านัน้ ข้อมูลทีเ่ หลือ
เป็นแค่สิ่งรบกวนส�ำหรับผม
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Ritchie II: แน่นอนว่าผมคงไม่ประสบความส�ำเร็จในทันทีหรอกครับ ผม
เคยคิดอย่างซื่อๆ ว่าผมน่าจะประสบความส�ำเร็จทันทีเลย แต่ผมได้เรียนรู้
อย่างรวดเร็วเลยว่า ถึงแม้ผมจะมีไอเดียที่ดีแล้ว แต่ก็ยังต้องมาปรับปรุงทั้ง
ความคิดและพฤติกรรมของตัวผมเองให้ดีก่อนที่จะประสบความส�ำเร็จได้
ผมคงโกหกถ้าบอกว่าไม่เคยคิดทีจ่ ะเลิกเทรดหุน้ อยูห่ ลายครัง้ ในช่วงปีแรกๆ
รวมถึง ณ ตอนนี้ ผมก็อยากบอกตรงๆ ว่าผมยังไม่รสู้ กึ ว่าตัวเองเป็นเทรดเดอร์
เต็มตัวแล้วจริงๆ และผมก็ไม่สมควรถูกมารวมในหนังสือเล่มนี้ด้วยซ�้ำ 
จะว่าไปในปีแรก ผมท�ำผลตอบแทนได้แค่เท่าทุนเมื่อค�ำนวณแบบ
ปรับความเสีย่ งแล้ว แต่หลังจากนัน้ ผมก็เริม่ ท�ำได้ดขี นึ้ เรือ่ ยๆ จนถึงปี 2014
ซึ่งเป็นปีท่ีผมท�ำผลตอบแทนได้สูงที่สุดในแง่ของผลตอบแทนรวมและผล
ตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง ผมค่อยๆ เปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้ว่าก�ำลัง
ท�ำอะไรอยู่มาเป็นคนที่มีความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงเป็นอย่างดี นั่นท�ำให้
ก�ำไรและผลตอบแทนของผมเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ

S1-6: ผูเ้ ล่นรายใหญ่ (กองทุน สถาบัน) มีขอ้ ได้เปรียบเหนือกว่า
นักลงทุนรายย่อยหรือไม่ และคุณมีความเห็นยังไงกับการทีม่ คี นบอก
ว่าการเทรดหุ้นมันเป็นสิ่งที่ถูกจัดฉากไว้หมดแล้ว?
Minervini: การเทรดหุ้นมันไม่ได้ถูกจัดฉาก! ความจริงแล้วนักลงทุนราย
ย่อยมีข้อได้เปรียบมากกว่าสถาบันหรือกองทุนเฮดจ์ฟันด์ขนาดใหญ่เสีย
อีก โดยเฉพาะเรื่องสภาพคล่องและความคล่องตัว ลองเปรียบเทียบดูว่า
สถาบันขนาดใหญ่เหมือนก�ำลังขับเรือส�ำราญล�ำใหญ่ ส่วนเทรดเดอร์ตัว
เล็กๆ นั้นก�ำลังคุมพวงมาลัยบนเรือสปีดโบ๊ท คุณคิดว่าใครจะชนะถ้าต้อง
ขับเรือแข่งกันล่ะ?
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จากประสบการณ์ของผม คนที่ชอบบอกว่าการเล่นหุ้นมันเป็น
กลโกงหรือการจัดฉากคือ กลุม่ คนทีไ่ ม่สามารถท�ำผลตอบแทนชนะตลาดได้
พวกเขาจึงรู้สึกว่าตัวเองสู้ตลาดไม่ได้ ทั้งๆ ที่มันไม่ใช่เลย! ในตลาดหุ้นคุณ
สามารถเลือกได้ว่าจะท�ำเงินหรือจะมัวแต่หาข้อแก้ตัว แต่คุณไม่สามารถ
ท�ำทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ ดังนั้นเลิกหาข้อแก้ตัวแล้วพยายามท�ำเงินให้
ได้จริงๆ จะดีกว่าหากเริ่มจากการยอมรับความจริงว่าคุณสามารถเอาชนะ
ตลาดได้ถา้ คุณต้องการและมุง่ มัน่ จะท�ำมันจริงๆ แต่คณ
ุ ก็ตอ้ งมีความมัน่ ใจ
ในตัวเองด้วยว่า นอกจากจะสามารถเอาชนะตลาดได้แล้ว คุณต้องชนะได้
อย่างขาดลอยเลยด้วย
Ryan: มันคงต้องใช้เงินจ�ำนวนมหาศาลถ้าคุณจะจัดฉากตลาดการเงินที่
ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ผมว่านัน่ เป็นแค่ขอ้ แก้ตวั ของคนทีท่ ำ� ผลตอบแทนได้ตำ�่ กว่า
ค่าเฉลี่ยและเป็นสัญญาณว่าพวกเขาคงยอมแพ้แล้ว ส�ำหรับข้อได้เปรียบ
ของนักลงทุนรายใหญ่คือ การที่พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลมากกว่าและ
ดีกว่ารายย่อย แต่แน่นอนว่าพวกเขาก็ต้องจ่ายแพงกว่าส�ำหรับการเข้าถึง
ข้อมูลเหล่านั้น และปัญหาของรายใหญ่ก็คือการมีเงินลงทุนจ�ำนวนมาก
ท�ำให้ยากที่จะเคลื่อนไหวปรับพอร์ตอย่างรวดเร็ว แต่ส�ำหรับนักลงทุนราย
ย่อยแล้ว ถ้าเขามีทักษะและสายตาที่สามารถมองเห็นว่าหุ้นตัวไหนก�ำลัง
ถูกสะสมจากสถาบันและกองทุนอยู่ เขาก็จะสามารถซื้อหุ้นให้ครบได้ก่อน
ที่กองทุนต่างๆ จะซื้อเสร็จด้วยการใช้ประโยชน์จากความคล่องตัว
Zanger: “ขนาด” นั้นมีผลกระทบกับทุกฝ่าย ถึงแม้ว่านักลงทุนรายย่อย
ตัวเล็กๆ จะสามารถเทรดเข้าออกได้ง่ายกว่านักลงทุนรายใหญ่มากก็จริง
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนรายใหญ่กม็ กั จะมีวธิ กี ารเขย่าหรือข่มขวัญรายย่อย
ให้กลัว ด้วยการใช้พลังของสือ่ ทีพ่ วกเขาสามารถสัง่ ได้ดว้ ยปลายนิว้ รวมทัง้
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การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อชวนเชื่อ เชียร์หุ้น หรือปล่อยข่าวลือต่างๆ พวกนี้
คือเครื่องมือโปรดของนักลงทุนรายใหญ่เลยล่ะ
พฤติกรรมผิดๆ ของนักลงทุนรายย่อยก็มกั จะถูกกระตุน้ และโน้มน้าว
อย่างแยบยลโดยนักลงทุนรายใหญ่อกี ทีหนึง่ เช่น การทีพ่ วกเขาชอบซือ้ หุน้
ตอนทีม่ นั อยูส่ งู เกินไป ถือหุน้ ทีข่ าดทุนนานเกินไป ซือ้ ถัวตลอดทางทีห่ นุ้ เป็น
ขาลง หรือซือ้ หุน้ ตอนทีม่ ขี า่ วลือและราคามันค่อนข้างฟุง้ เฟ้อไปมากแล้ว นัน่
จึงท�ำให้นักลงทุนรายย่อยมักจะไม่ได้มีก�ำไรกันมากเท่าไหร่นัก
Ritchie II: ผมอยากเริม่ ด้วยการบอกว่า “ถูกจัดฉาก” นัน้ เป็นค�ำพูดติดปาก
ทีค่ อ่ นข้างก�ำกวมและท�ำให้เกิดการเข้าใจผิด เพราะจากสิง่ ทีผ่ มได้เห็นและ
เรียนรูม้ า ผมอยากบอกว่า เทรดเดอร์เกือบทุกคนรวมถึงนักลงทุนรายใหญ่
ต่างก็ถูกท�ำให้เสียเปรียบจากโครงสร้างตลาดในปัจจุบันด้วยการท�ำราคา
หุ้นเพื่อดูแลสภาพคล่อง (Market-making Situation)
ปกติแล้วผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Makers) จะไม่ได้เป็นผู้ที่
ขับเคลื่อนทิศทางของตลาด พวกเขาอาจจะมีผลเล็กๆ น้อยๆ กับการ
เคลือ่ นไหวในระยะสัน้ ของตลาดและคอยด�ำเนินการเทรดกับรายย่อยอยูบ่ า้ ง
แต่ถา้ จะให้ตลาดสามารถเคลือ่ นไหวได้อย่างจริงจังล่ะก็ กองทุนขนาดใหญ่
และสถาบันต่างๆ จะต้องเป็นผู้ที่ผลักดันมัน นักลงทุนรายใหญ่จ�ำเป็นต้อง
ซือ้ และขายบ่อยครัง้ ในระหว่างวันหรือทัง้ สัปดาห์ นัน่ ท�ำให้นกั ลงทุนรายย่อย
มีจุดได้เปรียบอย่างมากเมื่อเทียบกับนักลงทุนรายใหญ่ เพราะพวกเขา
สามารถเคลื่อนไหวเข้าออกจากหุ้นได้เร็วกว่า โดยเฉพาะเมื่อภาวะตลาด
เริ่มเปลี่ยนแปลงพวกเขาก็สามารถที่จะปรับทิศทางการเทรดไปตามตลาด
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งส�ำหรับผมแล้วมันเป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่มาก
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S1-7: คุณคิดว่านักลงทุนรายย่อยที่ท�ำงานประจ�ำแบบเต็มเวลา
จะสามารถประสบความส�ำเร็จในการเทรดหุน้ โดยการใช้เฉพาะราคา
ปิดรายวันได้หรือไม่?
Minervini: ท�ำได้ครับ แต่มนั ก็จะยากขึน้ ทีจ่ ะติดตามการเทรดและส่งค�ำสัง่
ซือ้ ขาย คุณอาจจะต้องใช้โปรแกรมเทรดเพือ่ ตัง้ จุดตัดขาดทุนและจุดซือ้ เอา
ไว้ ซึ่งก็โชคดีว่าในปัจจุบันโปรแกรมเทรดหุ้นนั้นมีประสิทธิภาพสูงและก็มี
เครื่องไม้เครื่องมือให้เราเลือกใช้เยอะมาก
Ryan: ท�ำได้ครับ การนั่งดูหุ้นอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันอาจจะฟังดูน่า
สนุก แต่ผมกลับพบว่ามันสามารถส่งผลเสียต่อผลตอบแทนของเราได้ด้วย
ส�ำหรับผมมันเป็นการดีกว่าถ้ามุง่ ความสนใจไปทีภ่ าพระยะยาว และไม่ถกู
รบกวนจากการเหวี่ยงของราคาหุ้นในช่วงการเทรดระหว่างวัน (Intraday)
หุ้นตัวที่ผมได้ก�ำไรเยอะก็จะมาจากการถือหุ้นตัวนั้นในระยะกลางถึงระยะ
ยาว เพราะบางครั้งการปรับตัวของหุ้นในกราฟราย 10 นาที อาจดูน่ากลัว
มาก แต่มนั จะดูเล็กน้อยมากเลยถ้าคุณถอยออกมาดูภาพใหญ่ขนึ้ จากกราฟ
รายวันหรือกราฟรายสัปดาห์ มีหลายครัง้ ทีผ่ มถูกเขย่าจนหลุดออกจากการ
เทรดทีด่ เี พราะไปดูกรอบระยะเวลาทีส่ นั้ เกินไป ดังนัน้ ส�ำหรับผม ก�ำไรก้อน
โตจะเกิดได้จากการปรับตัวในระยะยาวของหุ้นเท่านั้น
Zanger: ในปัจจุบัน ผมเห็นเทรดเดอร์หลายคนเทรดหุ้นได้ดีมากโดยที่
ท�ำงานประจ�ำไปด้วย สมาร์ทโฟนได้พาพวกเราไปสู่การเทรดในอีกระดับ
หนึ่ง แต่โดยธรรมชาติแล้ว เวลาที่คุณไม่สามารถเทรดแบบเรียลไทม์และ
คอยเฝ้าดูราคาหุ้นได้ คุณก็ต้องท�ำการคัดเลือกหุ้นให้ดีขึ้นและเหมาะกับ
สไตล์การเทรดของคุณ
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แต่ผมยังจ�ำสมัยที่ผมยังท�ำธุรกิจสระว่ายน�้ำ  ผมก�ำลังขับรถโดยที่
มือหนึ่งก�ำลังถือเครื่อง Quotrek ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไร้สายที่เริ่มวางขายช่วงปี
1983 ที่ส่งข้อมูลราคาหุ้นและข่าวแบบเรียลไทม์ อีกมือหนึ่งจับพวงมาลัย
รถบรรทุกอยู่ ผมคงไม่สามารถมีทุกวันนี้ได้ถ้าขาดความมุ่งมั่นที่จะเทรด
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
Ritchie II: ถ้าความหมายของค�ำว่าประสบความส�ำเร็จของคุณหมายถึง
การท�ำผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงชนะตลาดในระยะยาวแล้วละ
ก็ ผมยังไม่ค่อยแน่ใจนัก แต่ถ้าคุณหมายถึงการเลือกหุ้นบางตัวที่น่าจะให้
ผลตอบแทนดีเข้าพอร์ตแล้วถือไปเรื่อยๆ ในระยะยาว แบบนี้ผมคิดว่าน่า
จะท�ำได้ แต่ก็คงจะมีไม่กี่คนที่ท�ำมันได้ดีครับ

S1-8: ถ้าคุณไม่สามารถอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ในช่วงวัน
ท�ำการ คุณจะมีวิธีการเข้าซื้อหุ้นหรือขายหุ้นออกอย่างไร?
Minervini: คุณสามารถตั้งจุดตัดขาดทุนไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ และคุณ
สามารถใช้ Bracket Orders ได้ดว้ ย ทุกวันนีม้ นั ก็มกี ารใช้ชดุ ค�ำสัง่ ซือ้ ขายด้วย
คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมเทรดต่างๆ ทีท่ ำ� ให้เราเทรดหุน้ ง่ายกว่าเมือ่ ก่อนมาก
(Bracket Orders คือ ค�ำสั่งที่เราสามารถก�ำหนดเงื่อนไขของราคา
ได้ 2 แบบ ถ้าราคาหุ้นเข้าเงื่อนไขใดก่อนก็จะส่งค�ำสั่งซื้อ/ขายตามเงื่อนไข
นั้น และยกเลิกอีกค�ำสั่งโดยอัตโนมัติ: ผู้แปล)
Ryan: ใช้ค�ำสั่งแบบอัตโนมัติครับ โดยผมจะตั้งทั้งค�ำสั่งซื้อและค�ำสั่งขาย
ตัดขาดทุนเอาไว้ล่วงหน้าในช่วงกลางคืนของวันก่อน การท�ำแบบนี้จะช่วย
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ให้คุณหลีกเลี่ยงจากการถูกท�ำให้ไขว้เขวหรือถูกรบกวนจากความผันผวน
ของตลาดในระหว่างวัน และอาจจะท�ำให้ตัดสินใจเทรดโดยไม่ใช้อารมณ์
ได้ดีขึ้นด้วย
Zanger: ผมคิดว่าสมาร์ทโฟนสักเครือ่ งทีม่ โี ปรแกรมดูหนุ้ เรียลไทม์ดๆี จาก
โบรกเกอร์ชนั้ น�ำก็เพียงพอแล้ว มันสามารถแสดงให้เราเห็นราคาและวอลุม่
ของหุน้ ได้อย่างรวดเร็ว และถ้าต้องการดูกราฟคุณก็สามารถกดเข้าไปดูมนั
ได้เลยด้วย
Ritchie II: โดยส่วนใหญ่ถ้าผมไม่ได้อยู่ที่หน้าจอเทรด ผมคงจะเทรดด้วย
การใช้กรอบระยะเวลาที่ยาวขึ้น แต่ถึงจะพูดแบบนั้นผมก็จะตั้งค�ำสั่งตัด
ขาดทุนในระหว่างวันเอาไว้ดว้ ย เพือ่ ปกป้องพอร์ตของผมในกรณีทรี่ าคาหุน้
อาจเกิดการร่วงลงอย่างรุนแรง

S1-9: คุณเคยใช้มาร์จิ้นหรือใช้ออปชั่นเพื่อเร่งผลตอบแทนของ
คุณหรือไม่?
Minervini: ตอนนีไ้ ม่ใช้แล้ว ผมเคยใช้มาร์จนิ้ ตอนทีผ่ มเพิง่ เริม่ เทรดหุน้ ก่อน
หน้านัน้ ผมเคยเทรดออปชัน่ ด้วย แต่ผมรูส้ กึ ว่ามันมีปจั จัยหลายอย่างทีท่ ำ� ให้
เสียเปรียบเวลาที่เราเทรดออปชั่น
Ryan: ผมไม่ค่อยได้ใช้ออปชั่น เพราะผมไม่ชอบการที่ราคาออปชั่นจะลด
ลงตามอายุคงเหลือของมัน (Time Decay) ซึ่งถ้าหุ้นอยู่ในช่วงพักออกข้าง
ไม่ได้มีแนวโน้มขึ้นหรือลงชัดเจน (Sideways) มูลค่าของออปชั่นก็จะถูก
กัดกร่อนลงไปเรื่อยๆ จนท�ำให้ออปชั่นหมดอายุไปแบบไม่มีค่า
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ผมชอบที่จะมุ่งความสนใจในการท�ำสิ่งเดียวให้ดี จึงพยายามไม่
เข้าไปยุ่งกับการเทรดทุกอย่าง ส่วนมาร์จิ้นผมจะใช้มันก็ต่อเมื่อตลาดมี
แนวโน้มเป็นขาขึ้นชัดเจน มีความผันผวนน้อย และจะใช้ก็ต่อเมื่อหุ้นที่ผม
ถือก�ำลังวิ่งขึ้นได้ดีด้วย
Zanger: ผมใช้มาร์จิ้นเป็นบางเวลา ส่วนออปชั่น ผมใช้เมื่อเจอหุ้นที่ผมคิด
ว่ามันคุม้ ทีจ่ ะเสีย่ งซึง่ ในหนึง่ ปีอาจจะเจอแค่ครัง้ เดียว และทัง้ สองข้อนีต้ อ้ ง
เกิดในกรณีที่ผมเจอหุ้นแบบถูกตัวถูกจังหวะเท่านั้น เพราะไม่งั้นถ้าพลาด
อาจจะขาดทุนหนักได้เลย ผมมักจะบอกคนอื่นอยู่เสมอว่า ผมไม่เคยท�ำ
เงินจากหุน้ ได้เลยจนกระทัง่ ผมเลิกเทรด หรือควรจะบอกว่า “เลิกเล่น” พวก
ออปชั่น มือใหม่ชอบเทรดออปชั่น นั่นเป็นสาเหตุว่าท�ำไมพวกเขาจึงยังคง
เป็นมือใหม่อยู่แบบนั้นต่อไป
Ritchie II: ผมจะใช้มาร์จนิ้ ก็ตอ่ เมือ่ เริม่ ท�ำก�ำไรได้ตอ่ เนือ่ งหลังจากทีซ่ อื้ หุน้
จนเงินสดหมดแล้ว ถ้าผมถือหุน้ เต็มพอร์ตแล้วมันยังดูไปได้ดี ผมก็ตอ้ งการ
น�ำก�ำไรที่มีมาใช้เป็นมาร์จิ้นเพื่อซื้อหุ้นเพิ่ม โดยผมจะทยอยใช้มาร์จิ้นแบบ
พีระมิดเช่นเดียวกับการพีระมิดซื้อหุ้นตัวที่มีก�ำไรเพิ่ม ส่วนออปชั่นผมจะ
เทรดมันในบางสถานการณ์ท่ีผมคิดว่าให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงดีกว่า
การเทรดหุน้ ตัวแม่ และจะเทรดเฉพาะออปชัน่ ของหุน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูงหรือ
เป็นสถานการณ์ทผี่ มคิดว่ามีโอกาสทีห่ นุ้ แม่จะเกิดการปรับตัวอย่างรวดเร็ว
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S1-10: คุณคิดว่าการจะเทรดให้ประสบความส�ำเร็จในระดับสูง
ต้องใช้พรสวรรค์ตงั้ แต่เกิดหรือเป็นทักษะทีส่ ามารถเรียนรูไ้ ด้ และโดย
ทั่วไปมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะนี้?
Minervini: ผมคิดว่าการเทรดหุน้ ก็ไม่ตา่ งกับกีฬาประเภทหนึง่ คือ อาจจะมี
บางคนทีม่ คี วามได้เปรียบทางพันธุกรรมตัง้ แต่เกิด (กล้ามเนือ้ ความคล่องตัว
ฯลฯ) อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้เพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสิน
ความส�ำเร็จในตอนสุดท้าย มีอัจฉริยะหลายคนที่ชีวิตไม่ได้ประสบความ
ส�ำเร็จอะไรเลย รวมถึงนักกีฬาหลายคนที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดก็ไปได้
ไม่ไกลนักในเส้นทางอาชีพ และก็มีหลายคนที่เกิดมาไม่ได้มีทักษะหรือ
มีขอ้ ได้เปรียบอะไรเลยเช่นเดียวกับผม แต่พวกเขาก็ยงั สามารถประสบความ
ส�ำเร็จอย่างมากได้
ส�ำหรับความกังวลเรื่องระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ ในปัจจุบัน
ก็มเี รือ่ งดีทชี่ ว่ ยให้คณ
ุ หายกังวล เพราะการมีอนิ เทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย
ท�ำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้จ�ำนวนมากที่หาได้ยากในอดีต
ตราบใดที่คุณสามารถแยกแยะข้อมูลที่ไร้สาระในโลกออนไลน์ออกไปได้
และคัดเลือกเฉพาะข้อมูลทีด่ เี ท่านัน้ นอกจากนี้ คุณยังมีชอ่ งทางในการเข้า
ถึงคนเก่งๆ ที่สามารถให้ความรู้เรื่องการเทรดที่มีค่าแก่คุณได้ง่ายขึ้นด้วย
สิ่งเหล่านี้มันจะช่วยลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ทักษะการเทรดหุ้น
ไปได้มากเลยทีเดียว
อย่าท�ำผิดพลาด ไม่มอี ะไรสูป้ ระสบการณ์จริงของเราได้ ประสบการณ์
เป็นสิง่ ทีเ่ ราไปบังคับมันไม่ได้ และมันก็ตอ้ งใช้เวลาในการสัง่ สมประสบการณ์
โดยทัว่ ไป ผมมักจะพูดว่าการเรียนรูท้ กั ษะการเทรดหุน้ ต้องใช้เวลาอย่างน้อย
1-3 ปี หรืออาจจะใช้เวลา 5 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณให้เวลาและจริงจังกับ
การเทรดหุ้นมากน้อยแค่ไหน
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Ryan: การจะเทรดให้ได้ผลตอบแทนในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย มันมีหลาย
อย่างทีเ่ ราต้องท�ำให้ถกู ต้อง และแน่นอนว่ามันจะเป็นเรือ่ งของลักษณะนิสยั
และบุคลิก ทั้งการที่คุณต้องมีวินัยที่เข้มงวดมาก มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ยินดีที่จะเรียนรู้และกล้ารับความเสี่ยง ถ้าคุณขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
ไป คุณก็ยงั สามารถได้ผลตอบแทนทีด่ ใี นระดับหนึง่ แต่คงได้ไม่ถงึ ระดับสาม
หลักติดต่อกันอย่างสม�่ำเสมอ
ทักษะส่วนใหญ่ทตี่ อ้ งใช้ในการเทรดสามารถเรียนรูก้ นั ได้ แต่ถา้ คุณ
ขาดความกล้าทีจ่ ะรับความเสีย่ ง มันก็ยากทีค่ ณ
ุ จะซือ้ หุน้ เมือ่ มันวิง่ ผ่านจุด
ซือ้ ตามระบบของคุณ หรือถ้าคุณเป็นคนทีม่ อี โี ก้เยอะและชอบคิดว่าคุณถูกตลาดผิด คุณก็อาจจะพาตัวเองไปสู่การขาดทุนมหาศาลได้ ผมพบว่าการ
เรียนรู้เรื่องหุ้นใช้เวลาประมาณสองปี และอาจจะนานกว่านั้นถ้าคุณต้อง
คอยตามแก้นสิ ยั แย่ๆ ของคุณ ในช่วงเริม่ ต้นคุณจะได้ทำ� เรือ่ งผิดพลาดหลาย
อย่างแน่นอน เรียนรู้จากพวกมัน จากนั้นจึงเริ่มเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้อง
Zanger: มันต้องใช้ความสามารถหรือบุคลิกบางอย่างทีต่ ดิ มากับตัวตัง้ แต่
เกิด แต่ที่เหลือสามารถเรียนรู้กันได้ ผมมีเพื่อนและคนรู้จักเกินกว่า 30 คน
ที่คอยดูผมเทรดมาตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี และมีอยู่คนหนึ่งที่สามารถ
มองเห็นและเข้าใจกราฟได้อย่างที่ผมเห็น เป็นคนที่มีสัญชาตญาณในการ
มองเห็นประเด็นส�ำคัญของสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่โชคไม่ดีนักที่คนนี้
อายุยังน้อยและต้องไปเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งท�ำให้ยังไม่มีเงินทุนและเวลา
เพือ่ มาฝึกปรือศิลปะในการเทรดให้มากขึน้ ผมหวังว่าเธอคนนัน้ คงจะมีโอกาส
ได้กลับมาเล่นหุ้นอีก เพราะเธอมีความสามารถในการอ่านกราฟได้ดีมาก
ส�ำหรับการเรียนรู้ทักษะในการเทรดหุ้น หลักๆ แล้วมันขึ้นอยู่กับ
ความจริงจังและการให้ความมุ่งมั่นกับการเทรด เช่น คุณตรวจสอบตลาด
ทุกวันด้วยระบบเรียลไทม์ หรือแค่เปิดดูตลาดบ้างวันละไม่กี่ครั้ง ถ้าให้ผม
38

บทที่ 1 แนะน�ำตัว (Introduction)

ลองค�ำนวณดูละ่ ก็ ผมคิดว่าเทรดเดอร์ทเี่ ก่งมากๆ นัน้ ท�ำงานนีแ้ บบเต็มเวลา
อย่างน้อย 5 ปี และต้องมีประสบการณ์ผ่านวัฏจักรขาขึ้น-ขาลงของตลาด
แบบครบรอบอย่างน้อย 1 ครั้ง
Ritchie II: ผมอาจจะเป็นคนทีด่ ที สี่ ดุ หรือแย่ทสี่ ดุ ทีจ่ ะตอบค�ำถามนีไ้ ด้ ขึน้ อยู่
กับว่าคุณมองมันอย่างไร จะว่าไป จริงๆ แล้วผมอยูร่ ะหว่างค�ำว่า “ธรรมชาติ”
กับ “การอบรมเลีย้ งดู” ผมเชือ่ ว่าความถนัดโดยธรรมชาตินนั้ ส�ำคัญ แต่กไ็ ม่
ได้เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นหรือเป็นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้ มันยังมีทกั ษะทีค่ นธรรมดาสามารถ
ฝึกฝนและกระตุ้นตัวเอง จนให้ผลลัพธ์ที่สามารถชดเชยการขาดพรสวรรค์
ได้ พูดตรงๆ เลยก็คือ ผมไม่คิดว่าผมมีพรสวรรค์หรือฉลาดกว่าคนอื่นๆ ที่
อยู่ข้างผม แต่ผมค่อนข้างโชคดีที่เป็นคนมีความจ�ำยอดเยี่ยมและสามารถ
รักษาวินัยของตัวเองได้เป็นอย่างดี
ผมมั่นใจว่า คนธรรมดาทั่วไปสามารถเรียนรู้ทักษะการเทรดหุ้นได้
อย่างเพียงพอ แต่การบอกว่าทุกคนสามารถเทรดในระดับสูงได้อาจจะท�ำให้
เกิดการเข้าใจผิด ส่วนเรื่องระยะเวลาที่ต้องใช้เรียนรู้ ผมอยากจะอ้างอิง
ค�ำพูดของ Tony Robbins ว่า “คนส่วนมากมักจะประเมินตัวเองสูงเกินไป
ว่าพวกเขาสามารถท�ำอะไรได้บา้ งในเวลาแค่ 2 ปี และประเมินต�ำ่ ไปว่าพวก
เขาสามารถท�ำอะไรได้บา้ งในระยะเวลา 10 ปี” ดังนัน้ ผมคิดว่าระยะเวลาใน
การเรียนรูม้ นั คงอยูร่ ะหว่าง 2 ถึง 10 ปี ทีค่ นเราจะสามารถเรียนรูท้ กั ษะต่างๆ
ที่จ�ำเป็นและประสบความส�ำเร็จได้ หรืออาจจะล้มเลิกความตั้งใจไปเอง
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S1-11: มันเป็นไปได้ไหมที่จะร�่ำรวยจากการเทรดหุ้นแม้ว่าคุณ
จะเริ่มจากพอร์ตขนาดเล็ก?
Minervini: แน่นอน! มันมีโอกาสมากมายในตลาดหุน้ และก็จะมีอยูเ่ รือ่ ยๆ
ในแต่ละปีขา้ งหน้า ค่าคอมมิสชัน่ ทีต่ ำ�่ และการเข้าถึงข้อมูลทีง่ า่ ยขึน้ ได้ทำ� ให้
การเทรดหุ้นเป็นสนามที่ทุกคนเข้ามาเล่นได้ มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่จะ
เป็นเทรดเดอร์หุ้น
Ryan: ท�ำได้อย่างแน่นอน พลังของผลตอบแทนทบต้นหลายปีติดต่อกัน
นัน้ ยิง่ ใหญ่มาก แต่คณ
ุ คงไม่สามารถทีจ่ ะร�ำ่ รวยมากๆ ได้ในเวลาแค่ปเี ดียว
กุญแจส�ำคัญคือ การลงมือจัดการให้ระบบและหลักการเทรดของคุณเป็น
ไปอย่างถูกต้อง อย่าไปสนใจมูลค่าพอร์ตมากเกินไปนัก ถ้าคุณขยันจริงจัง
เรียนรูจ้ ากความผิดพลาด และมีวนิ ยั อย่างสม�ำ่ เสมอ ก�ำไรหรือผลตอบแทน
จะดูแลตัวมันเองได้
Zanger: ไม่เพียงแต่ผมมัน่ ใจว่าท�ำได้แน่ แต่ผมยังแนะน�ำว่าทุกคนควรเริม่
จากพอร์ตเล็กๆ ไปก่อน แทนทีจ่ ะเริม่ ด้วยเงินจ�ำนวนมาก ในท้ายทีส่ ดุ ถ้าคุณ
สามารถจับจังหวะการเทรดได้ดี มีความสามารถในการเห็นการท�ำรูปแบบ
ของหุ้น และมีความอดทนที่จะยึดมั่นในกฎการลงทุน มันไม่ส�ำคัญเลยว่า
คุณจะเริม่ ด้วยพอร์ตขนาดเล็ก เพราะว่าคุณมีทกั ษะและความสามารถทีไ่ ด้
เปรียบเหนือคนอื่น ซึ่งมีเทรดเดอร์น้อยคนมากที่จะมีมัน โดยเฉพาะถ้าคุณ
ท�ำการบ้านหุน้ อย่างหนักทุกคืนและตลอดช่วงสุดสัปดาห์ ผมคงไม่สามารถ
มาอยู่ตรงจุดนี้ได้ถ้าสิ่งที่พูดมานั้นไม่เป็นความจริง
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Ritchie II: มันขึ้นอยู่กับว่าคุณนิยาม “ความร�่ำรวย” ไว้อย่างไร ส่วนตัวผม
ยังไม่คดิ ว่าผมรวย อย่างไรก็ตาม ผมสามารถท�ำพอร์ตทีค่ อ่ นข้างเล็กเติบโต
ขึ้นได้อย่างสวยงาม มีชีวิตที่ดี และท�ำผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
ได้ดีมาก ถ้ามองในแง่นี้ผมก็ถือว่าผมรวยมากแล้ว แต่ผมยังไม่ได้มาถึง
เป้าหมายระยะยาวของผม ซึ่งผมคงไม่เข้ามาเทรดหุ้นถ้าผมไม่เชื่อว่า
ตลาดหุ้นสามารถมอบโอกาสในการเพิ่มเงินลงทุนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น
ใช่ครับ มันเป็นไปได้แน่นอน
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S2-1: อะไรคือวิธีการที่ดีที่สุดในการหาหุ้นโมเมนตัมที่ราคามี
โอกาสวิ่งขึ้นได้อีกมาก?
Minervini: ก่อนที่ผมจะซื้อ ผมต้องการเห็นว่าราคาของหุ้นตัวนั้นมีความ
แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับตลาดและหุ้นตัวอื่น มีความผันผวนและการแกว่ง
ตัวของราคาน้อย คุณสามารถกรองหาหุ้นที่มีค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์
(Relative Strength) สูงได้จากเครื่องมือมากมายในปัจจุบัน ซึ่งมีให้เลือก
ใช้ทั้งแบบที่ไม่เสียค่าบริการและแบบที่ต้องเสียค่าบริการ
หนึง่ ในหนังสือเล่มแรกๆ ทีผ่ มได้อา่ นเกีย่ วกับค่า Relative Strength
คือหนังสือของ Robert Levy เรื่อง The Relative Strength Concept
(Relative Strength (RS) คือ ค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์ ได้มาจาก
การเปรียบเทียบอัตราการขึ้น-ลงระหว่างดัชนีตลาดกับหุ้นรายตัว หรือ
เปรียบเทียบระหว่างหุ้นแต่ละตัวด้วยกัน หุ้นที่มีค่า RS สูงจะถือว่าเป็นหุ้น
ที่มีความแข็งแกร่งของราคาสูงกว่าหุ้นตัวอื่นๆ: ผู้แปล)
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Ryan: ผมขอเปลี่ยนค�ำถามเป็น “การหาหุ้นเติบโต” แทนเพราะปกติแล้ว
ผมจะไม่ซอื้ หุน้ เพียงเพราะว่าราคามันก�ำลังพุง่ ขึน้ แต่วา่ หุน้ ตัวนัน้ นอกจากจะ
ต้องแสดงอาการทีด่ ใี นตลาดช่วงนัน้ แล้ว ยังต้องมีแนวโน้มผลประกอบการ
เติบโตได้ดีและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นลักษณะส�ำคัญของกลุ่มสุดยอดหุ้นที่มักจะ
ให้ผลตอบแทนสูง แหล่งข้อมูลทีผ่ มใช้คน้ หาหุน้ บ่อยทีส่ ดุ คือ Marketsmith
รองลงมาคือ Investor’s Business Daily ทั้งสองเว็บมีเครื่องมือการกรอง
หุ้นที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้คุณหาหุ้นเติบโตตัวที่ดีที่สุดได้
Zanger: สิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับผมคือ การเคลือ่ นไหวของราคาหุน้
ตัวนัน้ (Price Action) คุณลองเอารายชื่อหุ้นทีข่ ึ้นแรงๆ ในช่วงนั้นมาให้ผม
แล้วผมจะเลือกหุ้นตัวที่ผมต้องการถือจากรายชื่อนั้น แต่แน่นอนว่า ก่อน
ซื้อผมจะค่อยๆ เฝ้าสังเกตมันและรอให้ราคาหุ้นมีการท�ำรูปแบบต่างๆ เสีย
ก่อน บางครัง้ ผมอาจจะใช้เวลารอเป็นเดือนก่อนทีจ่ ะเริม่ ซือ้ หุน้ ตัวนัน้ เพราะ
คุณต้องจ�ำไว้เสมอว่า หุน้ โมเมนตัมพวกนีร้ าคาจะผันผวนมาก ถ้าคุณซือ้ ผิด
จังหวะมันสามารถร่วงลงได้อย่างรวดเร็วเลยล่ะ
หนึง่ ในข้อผิดพลาดของเทรดเดอร์มอื ใหม่ทผี่ มเห็นอยูเ่ ป็นประจ�ำก็คอื
พวกเขาไปไล่ซอื้ หุน้ ทีข่ นึ้ ไปแล้ว 10 เหรียญในวันนัน้ (หรือมากกว่า 10%) มัน
แสดงให้เห็นว่าพวกเขาถูกอารมณ์และความโลภเข้าครอบง�ำ และคงมัน่ ใจ
มากว่าราคาหุน้ ในวันต่อไปจะพุง่ ทะลุฟา้ อีกแน่นอน จนท�ำให้รบี โดดเข้าไป
ซื้อหุ้นที่พุ่งไปไกลแล้ว สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือ ราคาหุ้นกลับตัว
แล้วเริ่มร่วงลงอย่างแรง และเทรดเดอร์เหล่านี้ก็จะขาดทุนอย่างหนัก แต่
พวกเขาก็จะโทษความผันผวนของตลาด ทั้งๆ ที่ควรจะรับผิดชอบผลลัพธ์
ที่เกิดจากการขาดความยับยั้งชั่งใจของตัวเอง
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Ritchie II: ในความเห็นของผมสถานการณ์และโอกาสที่ดีมักจะดูน่ากลัว
มาก นั่นคือเวลาที่หุ้นพุ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วและดูมีราคาแพง ค่า RS คือ
วิธกี ารหนึง่ ทีใ่ ช้สำ� หรับหาหุน้ ทีอ่ ยูใ่ นสถานการณ์เช่นนัน้ โดยถ้าหุน้ มีคา่ RS
สูง ก็ถือว่ายิ่งดี

S2-2: คุณมีเกณฑ์ขั้นต�ำ่ ของปริมาณการซื้อขายต่อวัน (Volume)
ในการเลือกหุ้นหรือไม่?
Minervini: มีครับ แต่เกณฑ์ของผมนั้นค่อนข้างต�่ำมาก ผมมักจะเลือกหุ้น
ทีม่ กี ารซือ้ ขายอย่างน้อย 100,000-300,000 หุน้ ต่อวัน หรืออาจจะแค่ราวๆ
50,000 หุน้ ต่อวัน คุณไม่ควรกลัวหุน้ ทีม่ กี ารซือ้ ขายไม่มาก คุณต้องกล้าเทรด
มันเพราะว่าหุน้ บางตัวทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงมากจะเป็นบริษทั ขนาดเล็กทีค่ ณ
ุ
ไม่เคยได้ยินชื่อของมันมาก่อน อย่างไรก็ตาม คุณต้องระมัดระวังและเทรด
ด้วยขนาดที่เหมาะสมกับสภาพคล่องของหุ้นตัวนั้นด้วย เพื่อที่เวลาขายจะ
ได้ไม่เป็นปัญหามากนัก
สมมติว่าหุ้นตัวหนึ่งมีการซื้อขายแค่ 50,000 หุ้นต่อวัน ผมก็จะปรับ
จ�ำนวนหุน้ ทีซ่ อื้ ให้เอือ้ ต่อการเทรดหุน้ ตัวนัน้ เพราะถ้าเกิดว่ามันสามารถวิง่
ขึน้ ไปได้มาก แม้วา่ เราจะมีหนุ้ จ�ำนวนน้อยแต่กย็ งั ถือว่าดีกว่าการทีไ่ ม่มหี นุ้
ตัวนั้นเลยแม้แต่หุ้นเดียว ดังนั้น “มีน้อยดีกว่าไม่มีเลย”
การถือสถานะจ�ำนวนไม่มากในหุ้นขนาดเล็กที่ราคาวิ่งขึ้นได้เยอะ
ดีกว่าการไปถือสถานะขนาดใหญ่ในหุน้ สภาพคล่องสูงทีร่ าคาไม่ไปไหน และ
ส่วนใหญ่แล้วผมก็มักจะได้ก�ำไรจากหุ้นขนาดเล็กมากกว่าด้วย
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Ryan: หุ้นตัวนั้นควรจะมีการซื้อขายอย่างน้อย 100,000 หุ้นต่อวัน ถ้าต�่ำ
กว่านั้นผมจะหลีกเลี่ยง
Zanger: ผมพยายามเลือกหุน้ ทีม่ กี ารซือ้ ขายอย่างน้อยวันละ 2 ล้านหุน้ ขึน้
ไป เพราะถ้าน้อยกว่านัน้ มันยากมากทีจ่ ะขายหุน้ จ�ำนวน 100,000 หุน้ หรือ
มากกว่านัน้ โดยเฉพาะเวลาทีร่ าคาหุน้ เริม่ ปรับตัวลงแรงเนือ่ งจากถูกปรับลด
ประมาณการหรือตลาดอาจจะเข้าสูช่ ว่ งปรับฐานแรง ในสถานการณ์เช่นนัน้
แม้แต่หนุ้ ทีเ่ คยเทรดวันละ 2-4 ล้านหุน้ ก็สามารถเกิดช่วงทีส่ ภาพคล่องแห้ง
หายไปแบบสุดๆ ได้ในจังหวะที่เราต้องการขายหุ้นออกมา
ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการกลายเป็นศัตรูกับตัวเอง ในที่นี้หมายถึงการ
ที่คุณทยอยขายหุ้นแล้วท�ำให้ราคาหุ้นตกลงเรื่อยๆ การขายเพียงแค่ไม้ละ
1,000 หุน้ ก็ยงั สามารถท�ำให้ราคาหุน้ ตกลงได้ถงึ 0.5 เหรียญ หรือ 1 เหรียญ
เพราะว่าไม่มใี ครต้องการซือ้ เนือ่ งจากมีขา่ วร้ายมากระทบบริษทั หรือหุน้ เพิง่
ถูกปรับลดประมาณการลง
ผมเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว เมื่อกลางเดือนกันยายนในปี
2007 ผมได้ซื้อหุ้น Baidu Inc. (BIDU) ในจังหวะที่หุ้นเบรกเอาท์ หลังจาก
นัน้ ราคาหุน้ ขึน้ จาก 212 เหรียญ ไปอยูท่ ี่ 360 เหรียญ ในเวลาแค่ 3 สัปดาห์
ตอนนัน้ ผมมีหนุ้ อยูจ่ ำ� นวน 60,000 หุน้ แล้วก็มกี ารปรับลดประมาณการโดย
นักวิเคราะห์บางราย ในทีแรกผมคิดว่ามันอาจจะท�ำให้หุ้นตกสักประมาณ
10 เหรียญ แต่มนั กลับร่วงลงไปถึง 17 เหรียญอย่างรวดเร็วโดยทีไ่ ม่มแี รงซือ้
เข้ามาเลย ในตอนนัน้ ผมบอกกับตัวเองว่า “อาการแบบนีม้ นั ชักไม่ดลี ะ” ผม
จึงทยอยขายหุ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนที่ผมจะขายหมดราคายังร่วงต่อไปอีก 5
เหรียญ แต่เมือ่ สิน้ สุดวันนัน้ ราคามันลบลงไปถึง 60 เหรียญ! ผมบอกไม่ถกู เลย
ว่าผมพอใจมากแค่ไหนทีไ่ ด้ขายหุน้ หมดก่อนทีม่ นั จะร่วงลงไปมากขนาดนัน้
ปกติหนุ้ ตัวนีจ้ ะมีการซือ้ ขายถึงวันละ 2-3 ล้านหุน้ ก่อนเกิดการถล่ม
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ขายที่ท�ำเอาผมเกือบหนีไม่ทัน และผมก็ยังผ่านเหตุการณ์หุ้นถูกถล่มขาย
แบบนีม้ าหลายหน ดังนัน้ จ�ำไว้เลยว่า คุณต้องปรับขนาดการเทรดให้เหมาะสม
กับวอลุ่มเฉลี่ยต่อวันของหุ้นทุกครั้ง เผื่อกรณีที่คุณต้องการขายลดจ�ำนวน
หุ้นออกมาอย่างรวดเร็ว
Ritchie II: ปกติผมจะไม่เทรดหุน้ ทีม่ กี ารซือ้ ขายน้อยกว่า 25,000 หุน้ ต่อวัน

S2-3: การมี Dark Pools ท�ำให้คุณเปลี่ยนวิธีการวิเคราะห์วอลุ่ม
ของหุ้นหรือไม่?
Minervini: ไม่เปลีย่ นครับ ถึงแม้มนั จะมีผลกับการประเมินวอลุม่ ในระหว่าง
วันอยูบ่ า้ ง แต่ผมจะโฟกัสตัวเลขเมือ่ สิน้ สุดวันทีว่ อลุม่ ของทุกการซือ้ ขายจะ
ถูกนับรวมทั้งหมด
Ryan: ส�ำหรับผมวอลุม่ เปรียบเหมือนเลือดทีค่ อยหล่อเลีย้ งหุน้ วอลุม่ แสดง
ให้เราเห็นถึงหลักพื้นฐานของความต้องการซื้อและความต้องการขาย การ
เคลือ่ นไหวครัง้ ใหญ่ของหุน้ จะเกิดได้จากการเพิม่ ขึน้ อย่างมากของวอลุม่ อยู่
เสมอ เหมือนดังที่ William O’Neil เคยกล่าวเกีย่ วกับวอลุม่ จ�ำนวนมหาศาล
ไว้วา่ “มันไม่ใช่การเคาะซือ้ ของป้าซูซที่ บี่ า้ นอยูส่ ดุ ถนน แต่มนั คือแรงซือ้ ของ
เหล่าสถาบัน กองทุน หรือนักลงทุนรายใหญ่ ทีผ่ ลักดันให้ราคาหุน้ พุง่ สูงขึน้ ได้”
ถึงแม้จะมี Dark Pools เกิดขึน้ แต่ลกั ษณะของวอลุม่ ทีเ่ กิดกับสุดยอด
หุน้ แต่ละตัวก็ยงั แสดงออกมาเหมือนเดิมไม่เปลีย่ นแปลง ถ้าคุณไม่เรียนรูว้ ธิ ี
การอ่านและวิเคราะห์วอลุม่ ถือว่าคุณก�ำลังพลาดส่วนทีส่ ำ� คัญมากของการ
วิเคราะห์เชิงเทคนิคอลครับ
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Zanger: ส�ำหรับการลงทุนประเภทโมเมนตัม วอลุม่ เปรียบได้กบั น�ำ้ นมของ
แม่ เพราะถ้าไม่มีวอลุ่ม หุ้นโมเมนตัมก็จะไม่สามารถเติบโตขึ้นได้ ดังนั้น
วอลุ่มจึงเป็นสิ่งที่ต้องน�ำมาพิจารณาประกอบกันเสมอเวลาที่เราวิเคราะห์
การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ส�ำหรับวอลุ่มใน Dark Pools เนื่องจากมันจะ
ถูกน�ำเข้ามารวมเมือ่ สิน้ สุดวัน เราก็ยงั สามารถรูจ้ ำ� นวนหุน้ ทีถ่ กู เทรดทัง้ หมด
ของวันนัน้ ได้ แม้วา่ จะช้าลงหน่อยก็ตาม โดยส่วนตัว ผมไม่รสู้ กึ ว่าการมี Dark
Pools จะมีผลกระทบอะไรมากนัก
Ritchie II: วอลุ่มมีบทบาทส�ำคัญมากเวลาที่ผมวิเคราะห์สถานการณ์
ของหุ้นตัวนั้น เพราะผมต้องการหาหุ้นที่มีอาการเหมือนก�ำลังถูกสะสมอยู่
ดังนั้นผมจะเลือกดูหุ้นที่ราคาขึ้นแรงพร้อมกับวอลุ่มที่มากขึ้น และวอลุ่ม
น้อยลงเมือ่ ราคาหุน้ ย่อลงมา ผมไม่เห็นว่า Dark Pools มีผลกับการวิเคราะห์
หุน้ ของผม เพราะผมจะดูภาพรวมแนวโน้มของพฤติกรรมวอลุม่ (ไม่ใช่ดแู ค่
วันเดียว) และผมเน้นไปทีห่ นุ้ ขนาดเล็กถึงขนาดกลางซึง่ จะไม่คอ่ ยมีผเู้ ล่นใน
ระดับ Dark Pools เข้ามาเทรดมากนัก
(Dark Pools คือการซื้อขายแบบล็อตใหญ่ ที่ไม่เปิดเผยตัวตนผู้ส่ง
ค�ำสัง่ ซือ้ ขายจนกว่าค�ำสัง่ จะจับคูเ่ รียบร้อยแล้ว Dark pools เป็นระบบปิด
ส�ำหรับนักลงทุนรายใหญ่ เช่น สถาบัน กองทุน เพือ่ ป้องกันผลกระทบด้าน
ราคาโดยรวม จึงไม่ท�ำการซื้อขายผ่านระบบปกติ: ผู้แปล)
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