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คํ า นํ า ผู้ แ ป ล

ผมมกัจะเรยีกหนงัสอืเล่มน้ีว่า	“หนังสอืเขกกะโหลก”	เพราะการอ่าน

เล่มนีเ้หมือนกับการได้มเีทรดเดอร์รุน่พ่ีระดบัต�านานท่ีมปีระสบการณ์เทรดหุน้ 

อย่างโชกโชนกว่า	20-30	ปี		มาช่วยย�า้เตือนสติถึงหลกัการและแนวคดิต่างๆ	

ที่ส�าคัญในการเทรดหุ้น	

หนังสือเล่มน้ีจะช่วยเติมเต็มความเข้าใจในบางเร่ืองท่ีเราอาจจะ

ติดขัดหรือข้องใจอยู่	แต่ไม่รู้จะหาค�าตอบได้จากท่ีไหน	หรือเวลาที่เรารู้สึก

สับสนหลงทางในหลักการไม่รู้ควรจะแก้ไขปรับปรุงตัวอย่างไร	

หลายครั้งเวลาที่เราเทรดในสถานการณ์จริง	สิ่งท่ีเราพบเจอนั้นจะ

แตกต่างจากต�าราต่างๆ	ท่ีเราอ่าน	เพราะตลาดหุ้นมีการเปล่ียนแปลงและ

วิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา	การเทรดโดยอ้างอิงจากต�าราเพียงอย่างเดียว	

อาจจะมบีางอย่างทีไ่ม่เข้ากับยุคสมยัและภาวะตลาดทีเ่ปลีย่นไป	เทรดเดอร์

ท่ีดีจงึต้องรูจ้กัปรบัตวั	พัฒนาตัวเอง	และมวิีวัฒนาการทีส่อดคล้องกับตลาด	

ถึงจะสามารถเป็นผู้ที่อยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาว
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หนังสอืเล่มนีจ้งึตอบโจทย์ของปัญหาดงักล่าว	เพราะเป็นการน�าความรู้ 

จากต�ารามาผสมกับประสบการณ์จริงของเซียนหุ้นที่ผ่านร้อนผ่านหนาว 

มานาน	กลัน่ออกมาเป็นค�าตอบทีช่ดัเจนและตรงประเดน็	เป็นหนงัสอืทีเ่น้น

เนือ้หาสาระของการเทรดหุน้	โดยทีไ่ม่มกีารเล่าเรือ่งราวอืน่ทีไ่ม่เก่ียวข้องกับ

การเทรดหุ้นใดๆ	รวมถึงการท่ีมลีกัษณะเป็นแบบสมัภาษณ์ถามตอบก็ท�าให้

เราเข้าใจสิ่งที่ทุกคนต้องการสื่อออกมาได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

ทัง้หมดน้ีท�าให้	Momentum	Masters	เป็นหนงัสอืหุน้ทีผ่มชอบมาก

ที่สุดอีกเล่มหนึ่งครับ

ศรุต ลีละวงศ์พานิช 

(www.sarut-homesite.net)
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ทําไมถึงต้องมีหนังสือเล่มนี้ 
และมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? 

(The Why and How of This Book)

ในแต่ละวัน	Mark	Minervini	จะมีเทรดเดอร์ท้ังมือใหม่และมือเก๋า

จ�านวนมากเข้ามาปรกึษาและสอบถามเก่ียวกับวธีิการเทรดให้ประสบความ

ส�าเร็จอยู่เป็นประจ�า	หลายคนได้รู้จัก	Mark	จากการที่เขาชนะการแข่งขัน

เทรดหุ้นในรายการ	U.S.	Investing	Championship	เมื่อปี	1997	หรือรู้จัก

จากการอ่านบทสมัภาษณ์	Mark	ในหนังสอืขายดขีอง	Jack	Schwager	เรือ่ง	

Stock Market Wizards: Interviews with America’s Top Stock Traders 

หลังจากนั้น	ชื่อเสียงด้านการเทรดหุ้นของ	Mark	 ก็พุ่งข้ึนอีกครั้ง	

จากการตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกของเขาคือ	Trade	Like	a	Stock	Market	

Wizard;	How	to	Achieve	Superperformance	in	Stocks	เมือ่ปี	2013	มนั

เป็นหนงัสอืทีเ่กิดจากการกลัน่กรองประสบการณ์ในการเทรดหุ้นโมเมนตมั

กว่า	30	ปีของ	Mark	หนังสือ	Trade	Like	a	Stock	Market	Wizard	กลาย

เป็นหนังสือท่ีขายดีมากท่ามกลางหนังสือหุ้นหลายเล่มในท้องตลาด	และ

ท�าให้เกิดกลุ่มผู้ติดตาม	Mark	จ�านวนมาก	รวมถึงมีคนติดตามผ่านทาง	

Twitter	เพ่ิมข้ึนกว่า	100,000	คน	โดย	David	Ryan	ผูท้ีเ่คยชนะการแข่งขนั

รายการ	U.S.	Investing	Champion	ถึงสามครัง้	ได้ชืน่ชมหนงัสอืของ	Mark	

ว่า	“เป็นหนังสือหุ้นที่มีเนื้อหาครอบคลุมหลักการลงทุนหุ้นเติบโตมากที่สุด
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เท่าที่ผมเคยอ่านมา”					

แม้ว่าหนงัสอืเล่มแรกของ	Mark	จะมเีนือ้หาทีเ่ข้มข้นและครอบคลมุ

มากแล้วก็ตาม	แต่มนัก็ได้จดุประกายให้เทรดเดอร์จ�านวนมากเริม่ตืน่ตวัและ

กระหายที่จะเรียนรู้มากขึ้น	ส่งผลให้สองปีหลังจาก	Trade	Like	a	Stock	

Market	Wizard	เริ่มวางขาย	ก็มีเทรดเดอร์จ�านวนมากส่งค�าถามเข้ามายัง

ส�านักงาน	Minervini	Private	Access	นับรวมได้กว่าหนึ่งพันค�าถาม	บาง

ค�าถามเป็นการเจาะลกึเน้ือหาเพ่ิมเติมจากในหนังสือ	บางค�าถามก็แตกออก

ไปยังหัวข้อใหม่ๆ	ที่ไม่มีในหนังสือ	สิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นการส่งสัญญาณ

ให้พวกเรารู้ว่า	 เหล่าแฟนหนังสือของ	Mark	ซึ่งรวมถึงพวกคุณที่ก�าลัง

อ่านหนังสือเล่มน้ีอยู่ด้วย	ได้มอบความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ช่วยน�าทางใน

การค้นหาสมบัติจากตลาดหุ้น	จากบทเรียนและประสบการณ์การเทรดที ่

เข้มข้นของพวกเขา	กลุ่มผู้อ่านเหล่านี้ได้ท�าให้เราเข้าถึงรายละเอียดและ

ปัญหาต่างๆ	ทีห่ลากหลาย	รวมถึงความท้าทายของการเทรดในสถานการณ์

จริงที่พวกเขาต้องเผชิญ	นอกจากนี้	ยังมีเรื่องของระดับความรู้ที่เทรดเดอร์

แต่ละคนมีแตกต่างกันอีกด้วย

ด้วยเหตน้ีุเอง	พวกเราจงึถามกับตวัเองว่า	“เราควรจะตอบสนองต่อ

สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดแบบนี้อย่างไรดี?”	ผมแนะน�า	Mark	ไปว่าเขา

ควรจะรวบรวมค�าถามแล้วเขยีนค�าตอบลงในหนังสอืเล่มใหม่	แต่	Mark	ตอบ

ผมกลบัมาว่า	“ผมมคีวามคิดท่ีดีกว่านัน้	ท�าไมเราไม่ลองชวนเทรดเดอร์เก่งๆ	

ทีผ่มรูจ้กัมาร่วมตอบค�าถามเหล่านีกั้บผมด้วยเลยล่ะ?”	Mark	จงึได้เริม่ชวน

เพ่ือนของเขาซึง่ได้แก่	David	Ryan,	Dan	Zanger	และ	Mark	Rithcie	II	ซึง่

แต่ละคนถือเป็นสดุยอดเทรดเดอร์ทีป่ระสบความส�าเรจ็อย่างมากในตลาด

หุน้อเมรกิา	ทัง้สามคนเตม็ใจและกระตอืรอืร้นมากท่ีจะมาร่วมตอบค�าถาม	

และนั่นท�าให้โครงการ	Momentum	Masters	นี้เริ่มเกิดขึ้นมาได้

Momentum	Masters	จะมเีนือ้หาเฉพาะตวัทีฉี่กแนวจากหนงัสอืหุน้
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ท่ัวไป	เพราะเราได้คดัเลือกค�าถามออกมาท้ังหมด	130	ข้อ	จากทัง้หมดทีถู่ก

ส่งเข้ามา	ซึง่เป็นค�าถามท่ีชดัเจน	ตรงประเดน็	และจดัเรยีงค�าถามออกเป็น

หมวดหมูท่ลีะหัวข้อ	และผมอยากจะเน้นว่า	ค�าถามทัง้หมดนีถู้กส่งเข้ามาจาก

เทรดเดอร์ตวัจรงิทีพ่บปัญหาต่างๆ	เมือ่พวกเขาเทรดหุ้นในสถานการณ์จรงิ	

ไม่มคี�าถามไหนท่ีมาจากความเห็นส่วนตัวของพวกเรา	หรอืเป็นค�าถามท่ีเรา

คดิว่าคนอ่านอาจจะต้องการรู	้นอกจากนัน้แล้ว	รปูแบบเนือ้หาของหนงัสอื

เล่มน้ีก็จะต่างจากหนงัสอืสมัภาษณ์เทรดเดอร์เล่มอืน่ด้วย	เพราะแทนท่ีเรา

จะแยกบทสัมภาษณ์ออกเป็นบทละคน	เราจะสัมภาษณ์ทั้ง	Mark,	David,	

Dan	และ	Mark	II	พร้อมกันแบบการนั่งสัมภาษณ์โต๊ะกลม	ถามตอบทีละ

ค�าถาม	ท�าให้ผูอ่้านสามารถเปรยีบเทียบและเห็นค�าตอบท่ีแตกต่างกันของ

แต่ละคนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ก่อนท่ีคณุจะเริม่อ่าน	ผมขออธิบายเน้ือหาของหนังสอืเล่มน้ีให้เข้าใจ

มากขึ้นอีกสักเล็กน้อย

ข้อแรก	Momentum	Masters	จะไม่มเีนือ้หาชวีประวัตแิบบละเอยีด	

ไม่ใช้ส�านวนการเขยีนทีส่วยงามสละสลวย	ไม่มเีน้ือหาเชงิบนัเทงิ	ฯลฯ	เหมอืน

อย่างที่มีในหนังสือตามท้องตลาดทั่วไป	หรืออาจจะมีในหนังสือเทรดหุ้นท่ี

ดีมากเล่มอื่น	ไม่มีการปรับแต่งเนื้อหาให้เบาลงหรือให้มีสีสันอ่านสนุกข้ึน	

หนังสอืเล่มน้ีคอื	“เน้ือหาสาระล้วนๆ”	เป็นแค่ค�าถามและค�าตอบท่ีเก่ียวข้อง

กับการเทรดหุ้นทั้งหมด

ข้อสอง	ในขณะท่ีคุณก�าลังอ่านค�าถามและค�าตอบแต่ละข้อ	ผม

อยากให้สังเกตและบันทึกทั้งความแตกต่าง	รวมถึงลักษณะเฉพาะตัวของ

อาจารย์ท้ังสีท่่าน	อย่างทีผ่มได้กล่าวไว้ว่า	รปูแบบของหนงัสอืเล่มนีเ้ราตัง้ใจ

ให้ผู้อ่านสามารถเปรยีบเทียบค�าตอบของแต่ละคนได้อย่างสะดวก	เริม่จาก	

David	Ryan	ผู้มีประสบการณ์เทรดหุ้นมากว่า	40	ปี	และ	Mark	Minervini	

ที่มีประสบการณ์มากว่า	30	ปี	จะชอบเทรดหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่

Momentum Masters
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มอีตัราการเติบโตสงู	ในขณะที	่Dan	Zanger	ซึง่เป็นเทรดเดอร์มาประมาณ	

25	ปี	จะชืน่ชอบหุ้นขนาดใหญ่รวมถึงหุ้น	Mega	Cap	ทีม่มีลูค่าตลาดสูงมาก	

ส่วน	Mark	Ritchie	II	ซึง่อายุน้อยท่ีสดุในกลุม่	ก็เคยชนะการแข่งขันเทรดหุน้

รายการ	Triple-Digit	Challenge	ซึ่งถูกจัดใน	Masters	Trader	Program	

ปี	2010	ซึง่เป็นงานสมัมนาประจ�าปีของ	Mark	Minervini	รายการน้ีแข่งขนั

โดยการท�าผลตอบแทนให้ได้ถึง	100%	โดยใช้ความรู้ที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคน

ได้ศึกษามา	ซึ่ง	Ritchie	II	สามารถท�าผลตอบแทนถึงสามหลักได้ในเวลา

ไม่ถึงหกเดือน	ตลอดช่วงห้าปีหลังจากนั้น	Minervini	ได้ติดตามดูผลงาน

ของ	Ritchie	อย่างใกล้ชดิ	ซึง่เขาก็ท�าผลตอบแทนจากการเทรดหุ้นได้ดมีาก

อย่างสม�า่เสมอ	Minervini	จงึบอกผมว่า	“Ritchie	ถือว่าเป็นผูเ้ชีย่วชาญใน

การเทรดหุน้โมเมนตมั	และควรจะชวนเขามาร่วมงานในหนงัสอืเล่มนีด้้วย”

การจะประสบความส�าเร็จในฐานะเทรดเดอร์	คุณต้องเรียนรู้ว่า	เรา

ควรซือ้อะไร	ควรซือ้ตอนไหน	และควรจะขายตอนไหน	และท่ีส�าคญัไปกว่า

นัน้	คุณจะต้องเลอืกหลกัการเทรดให้เหมาะสมกับจดุแข็งและจติวิทยาของ

ตัวเอง	รวมถึงปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของคุณให้ดีย่ิงข้ึน	เมื่อคุณได้ท�าการ

เปรียบเทียบและเห็นค�าตอบที่ชัดเจนของค�าถามแต่ละข้อแล้ว	ให้เน้นไปที่

แนวทางการปฏบิติัตัวขัน้พ้ืนฐานและแก่นของหลกัการท่ีเทรดเดอร์ทัง้สีท่่าน

ได้ให้ค�าแนะน�าไว้	ซึง่ค�าแนะน�าทีด่แูตกต่างกันเลก็ๆ	น้อยๆ	แสดงให้เหน็ว่า

เซยีนหุ้นโมเมนตัมท่ีประสบความส�าเรจ็อย่างสงูแต่ละท่านน้ันมแีนวคดิและ

หลักการที่คล้ายคลึงกันมาก

การได้อ่านแนวคิดที่เกิดจากความเข้าใจที่ลึกซึ้ง	รวมถึงความเฉียบ

แหลมจากประสบการณ์ที่หลากหลายของอาจารย์ทั้งสี่ท่าน	ท�าให้ผู้อ่าน

เหมอืนได้เข้ามาศกึษาวิชาการเทรดทีไ่ม่เหมอืนใคร	มนัเป็นเนือ้หาท่ีครอบคลมุ

สิ่งท่ีพวกเขาสนใจมากท่ีสุด	และคุณก็ได้มันมาแล้ว	ความรู้จ�านวนมาก

ก�าลังรอคุณอยู่ในหนังสือเล่มนี้	ค่อยๆ	เปิดอ่านให้ดี	และผมหวังว่าคุณจะ 
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ท�ำไมถึงต้องมีหนังสือเล่มนี้ และมันเกิดขึ้นมำได้อย่ำงไร? (The Why and How of This Book)



ประสบความส�าเร็จในเส้นทางการเทรดหุ้นของคุณเพ่ือผลตอบแทนท่ี 

ยิ่งใหญ่ภายใต้ความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย

Bob Weissman

Editor

Momentum Masters
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ใครเป็นใครกันบ้าง
(Meet the Momentum Masters)

Mark Minervini

Mark	เป็นผูเ้ขยีนหนังสอืขายดีทีม่ชีือ่ว่า	Trade	Like	a	Stock	Market	

Wizard:	How	to	Achieve	Superperformance	in	Stocks	เขาเริม่เทรดหุ้น

ด้วยเงนิเพียงไม่ก่ีพันดอลลาร์	และในระยะเวลาห้าปี	เขาเปลีย่นมนัเป็นเงนิ

หลักล้านดอลลาร์ได้ด้วยการท�าผลตอบแทนเฉล่ีย	220%	ต่อปี	 โดยมีผล

ตอบแทนขาดทนุเพียงแค่ไตรมาสเดียวเท่านัน้	คิดเป็นผลตอบแทนรวมสงูถึง	

36,000%	จากเงินต้น	หากน�ามาค�านวณให้เห็นภาพ	เงินจ�านวน	100,000	

เหรียญ	จะเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนกว่า	30	ล้านเหรียญ	ในเวลาเพียงแค่ห้าปี

ในปี	 1997	 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในหลักการ

ลงทุน	SEPA	ของเขา	Mark	สมัครเข้าแข่งขันรายการ	U.S.	 Investing	

Championship	ด้วยเงินจ�านวน	250,000	เหรียญของเขาเอง	การแข่งขัน

นี้เขาต้องเทรดแข่งกับเทรดเดอร์ท่ีเทรดท้ังฟิวเจอร์-ออปชั่น	และมีการใช	้ 

Leveraged	จ�านวนมาก	ส่วน	Mark	เทรดโดยใช้เฉพาะการซื้อหุ้นเท่าน้ัน	 

(Long-only	Portfolio)	 และสามารถเอาชนะการแข่งขันด้วยการท�า 

ผลตอบแทนด้วยเงินลงทุนจริงถึง	155%	ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่า 

ครึ่งหนึ่งที่ผู้เข้าแข่งอันดับรองลงมาท�าได้
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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�า้ท่ีได้ผลตอบแทนเท่ากับปีท่ีแย่ทีส่ดุของ	Minervini	คอื	128%	

(ซึ่งอาจจะเป็นปีที่ดีที่สุดของพวกเขา)”

Mark	สอนและให้ความรู้เทรดเดอร์ทั่วไปผ่านช่องทาง	Minervini	

Private	Access	ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มท่ีให้สมาชิกสามารถมีประสบการณ์

เฉพาะตวัด้วยการเทรดร่วมกับเขาได้แบบเรยีลไทม์	นอกจากนี	้ยังมกีารจดั

สมัมนา	Masters	Trader	Program	ทีเ่ขาจะเป็นผูส้อนระบบการลงทนุของ

เขาเองในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สองวัน	คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ	Mark	

เพิ่มเติมได้ที่	www.minervini.com

 

David Ryan

David	คือลูกศิษย์คนส�าคัญของเทรดเดอร์ระดับต�านาน	William	

O’Neil	และเคยเป็นผู้จัดการกองทุนของ	William	O’Neil	&	Co.	หลังจบ 

การศึกษา	David	ได้เข้าท�างานในบริษัทของ	O’Neil	หลังท�างานไปได้สี่ป	ี

เขาได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นรองประธานบรษิทัทีม่อีายุน้อยทีส่ดุ	และ	O’Neil	

ยังมอบหมายหน้าที่บริหารจัดการเงินลงทุนของบริษัท	รวมถึงการคัดเลือก

หุ้นให้กับลูกค้าสถาบันของบริษัทอีกด้วย

David	ชนะการแข่งขันรายการ	U.S.	 Investing	Championship	 

สามปีตดิต่อกันระหว่างปี	1985	ถึงปี	1987	โดยในปี	1985	เขาท�าผลตอบแทน

ได้ถึง	161%	และปี	1986	ก็ท�าผลตอบแทนได้เกือบ	160%	เขาลงแข่งขัน

อีกครั้งในปี	1987	และชนะการแข่งขันเป็นปีท่ีสามติดต่อกัน	โดยในปีนั้น

Momentum Masters
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เขาท�าผลตอบแทนได้เกิน	100%	ในช่วงสามปีน้ี	หากนับผลตอบแทนรวม

ของเขาจะเท่ากับ	1,379%

David	 ยังประสบความส�าเร็จในการบริหารกองทุนรวมเป็นเวลา	 

5	ปี	และยังได้บริหาร	Rustic	Partners	ซึง่เป็นกองทนุเฮดจ์ฟันด์ของเขาเอง 

เป็นเวลา	15	ปี	ในปัจจุบันเขายังคงเทรดหุ้นอยู่โดยใช้บัญชีส่วนตัวของเขา

เอง	David	ได้ถกูสมัภาษณ์ลงในหนังสอื	Market	Wizards:	Interviews	with	

Top	Traders	ของ	Jack	Schwager	โดย	Schwager	เขียนถึงเขาว่า	“แม้ว่า

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่ผมได้สัมภาษณ์ต่างก็มีความรักในการเทรดเช่นกัน	 

แต่ไม่มีใครท่ีแสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการเทรดอย่างแรงกล้าได ้

เหมือนกับ	Ryan	ผมคิดว่าตราบใดที่เขายังสามารถเข้าถึงกราฟหุ้นได	้ 

เขาก็น่าจะพอใจที่ได้ท�างานแม้ว่าจะอยู่ในห้องเล็กๆ	แคบๆ	ก็ตาม”

Dan Zanger

Dan	 เป ็นหัวหน้าฝ ่ายวิเคราะห์ด ้านเทคนิคอลของเว็บไซต	์ 

www.chartpattern.com	และเป็นผูเ้ขียนจดหมายข่าว	The	Zanger	Report	 

ในช่วงท้ายของทศวรรษที	่1990	Dan	สามารถเปลีย่นเงนิจ�านวน	10,775	เหรยีญ	 

ให้เพ่ิมขึน้เป็นกว่า	18	ล้านเหรยีญ	ในระยะเวลาแค่	18	เดอืน	(หลงัตรวจบญัชี

และตรวจบนัทกึการซือ้ขายแล้ว)	นัน่คิดเป็นผลตอบแทนรวมถึง	164,000%

จากอดตีผูร้บัเหมาท�าสระว่ายน�า้	Dan	เริม่ได้รับความสนใจในระดบั

โลกจากการทีนิ่ตยสาร	Fortune	Magazine	ฉบบัเดอืนธันวาคม	ปี	2000	ได้

ตีพิมพ์บทความเก่ียวกับความส�าเร็จในการเทรดหุ้นของเขาในหัวข้อ	“My	

Stocks	Are	Up	10,000%!”	Dan	ใช้เวลาว่างท้ังหมดของเขาเพ่ือศึกษา

การอ่านกราฟราคาหุน้อย่างจรงิจงัเป็นเวลากว่า	25	ปี	จากการเทรดหุน้โดย

ใช้รูปแบบของกราฟ	(Chart	Pattern)	มาโดยตลอด	ท�าให้	Dan	สามารถ
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พัฒนาระบบการลงทุนที่แข็งแกร่งและสามารถตอบสนองกับภาวะตลาด

ได้ทุกรูปแบบ

นิตยสาร	Trader	Monthly	ได้โหวตให้	Dan	เป็น	1	ใน	100	สุดยอด

เทรดเดอร์แห่งปีสองปีติดต่อกัน	และเขายังได้รับการสัมภาษณ์จากสื่อ 

การเงินหลายส�านัก	 เช่น	Barron’s,	Forbes,	Fortune,	Active	Trader,	

Trader	Monthly	และ	Traders	World	รวมถึงเป็นแขกรบัเชญิในรายการทวีี 

และวิทยุต่างๆ	เขาจะเขียนบทความลงนิตยสาร	Technical	Analysis	of	

Stocks	&	Commodities	และ	SFO	อยู่บ่อยครัง้	นติยสาร	Fortune	ได้กล่าว

ถึงสไตล์ห้องเทรดหุ้นของ	Dan	ว่าเหมือนเทรดเดอร์ชาวร็อคท่ีถูกล้อมรอบ 

ไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ	อย่างครบครัน

Mark Ritchie II
Mark	เป็นลูกชายของ	Mark	Ritchie	ซึ่งเป็นเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียง	

(จากหนังสือ	Market	Wizards,	God	in	the	Pits	และ	My	Trading	Bible)	

แม้ว่า	Ritchie	II	จะเป็นชือ่ทีเ่รายังไม่คุน้กันนักในโลกของการลงทุน	แต่เขา

ก็มีศักยภาพมากพอที่จะเข้ามาเป็นส่วนเสริมให้กับทีมของ	Momentum	

Masters	ได้	 โดยในปี	2010	เขาท�าผลตอบแทนได้	100%	ในเวลาไม่ถึง 

หกเดือน	ท�าให้สามารถชนะการแข่งขนัรายการ	Triple-Digit	Challenge	ของ	

Mark	Minervini	หลงัจากปีนัน้	พอร์ตลงทนุของ	Ritchie	เตบิโตขึน้ประมาณ	

540%	ในปี	2014	ปีเดียวเขาท�าผลตอบแทนได้ถึง	110%	ท�าให้ผลตอบแทน

รวมของเขานับตั้งแต่ปี	2010	นั้นสูงกว่า	1,000%

ปัจจุบัน	Ritchie	II	บริหารกองทุน	RTM2,	LLC	ซึ่งเป็นเงินส่วนตัว

ของเขารวมถึงเงินของเพ่ือนๆ	และครอบครัวด้วย	 เขาจบการศึกษาสาขา

วิชาปรชัญาจากมหาวิทยาลยัอลิลนิอยส์	และอาศัยอยู่ในย่านชานเมอืงของ

ชิคาโก้ร่วมกับภรรยาและลูกๆ	ทั้งห้าคนของเขา

Momentum Masters
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บทที่ 1

แนะนําตัว 
(Introduction)

S1-1: พวกคณุแต่ละคนได้เทรดหุ้นมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว 

ปัจจุบันคุณยังเทรดด้วยวิธีการเดิมและใช้รูปแบบกราฟเหมือนกับ

ตอนที่เพิ่งเริ่มเทรดหุ้นหรือไม่ หรือเมื่อเวลาผ่านไป สไตล์การเทรด

ของคุณก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย?

Minervini: ผมท�าการปรับปรุงระบบเล็กน้อยและเสริมเทคนิคใหม่ๆ	เข้าไป

บ้าง	แต่ประมาณ	95%	ยังใช้หลักการเดิม	นี่คือความสวยงามของการใช้

หลักการวิเคราะห์	Demand	-	Supply	ของหุ้น	 เพราะมันไม่มีวันล้าสมัย	

สิ่งเดียวที่ผมท�ามากกว่าเมื่อก่อนคือ	การเข้าเทรดหุ้นตอนที่มันย่อตัวลงมา	

(Pullback	Setups)	แต่ก็เป็นเพราะว่าผมได้พัฒนาเทคนคิการซือ้หุน้ตอนย่อ

ตวัแบบใหม่ขึน้มาและเทรดรปูแบบนีไ้ด้ดีขึน้เรือ่ยๆ	แต่โดยรวมแล้วหลกัการ

เทรดของผมยังคงเหมือนเดิมแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยเป็นเวลากว่า	30	ปี

Ryan: ผมยังคงใช้หลักการซื้อหุ้นที่มีรูปแบบกราฟเหมือนกับช่วงที่ผมเพ่ิง

เริ่มเทรดหุ้น	ผมเพ่ิมบางอย่างเข้าไปในสไตล์การเทรดของผมอยู่บ้าง	เช่น	

ในขณะท่ีผมยังซือ้หุ้นตอนเบรคเอาท์เหมอืนเดมิ	แต่ผมก็จะซือ้หุน้แข็งแกร่ง
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ตอนที่มันย่อตัวลงมาด้วย	(Pullbacks	Buy)	เพราะถ้าเป็นในสมัยที่ผมเพิ่ง

เริม่เทรด	ผมจะซือ้หุน้ตอนทีม่นัเบรคเอาท์เท่านัน้	แต่ทกุวนันี	้หุ้นหลายตวัพอ

เบรคเอาท์ขึน้ไป	มนัก็จะย่อตัวลงมาก่อน	แล้วจากนัน้จงึว่ิงกลบัขึน้ไปใหม่ได้

Zanger: รูปแบบต่างๆ	ของกราฟที่เกิดขึ้นในตลาดปัจจุบันยังคงเป็น 

รูปแบบเดียวกับที่เคยเกิดข้ึนเมื่อ	100	ปีท่ีแล้ว	และผมคาดว่ามันก็คงเป็น 

เช่นน้ีไปอีกหลายปีข้างหน้า	ดังน้ัน	ใช่ครับ	ผมยังเทรดด้วยหลักการเดิม

เหมอืนกับทีผ่มเทรดเมือ่	20	ปีทีแ่ล้ว	และผมน่าจะพูดได้ด้วยว่าผมจะเทรด

แบบนีไ้ปอีก	20	ปีต่อจากนี	้แต่มจีดุหน่ึงทีผ่มอยากเสรมิก็คอื	ปัจจบุนัผมจะ

ขายท�าก�าไรหุ้นออกมาก่อนท่ีตลาดจะร่วงลงแรง	หรอืก่อนเกิดการปรบัฐาน

แรงๆ	เร็วกว่าเมื่อ	5	ปีที่แล้วมาก

Ritchie II: ผมคงไม่สามารถให้ความเห็นเรือ่งการเปลีย่นแปลงโดยธรรมชาติ

ตามระยะเวลาที่ผ่านไปหลายปีได้	เพราะผมยังไม่ได้เทรดมานานเป็นสิบๆ	

ปีเหมอืนท่านอืน่ในทีน่ี	้แต่จากการตรวจสอบสถานะการเทรดของผมอย่าง

จริงจังเช่นเดียวกับเวลาที่ติดตามกราฟหุ้น	ท�าให้ผมเห็นแนวโน้มและการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการเทรดของผม	

สิ่งที่ผมบอกคุณได้ก็คือ	ผมสังเกตเห็นอย่างชัดเจนว่า	บ่อยครั้งเมื่อ

ภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง	ระบบเทคนิคอลที่ใช้ได้ผลก็จะเปลี่ยนแปลงไป

ด้วย	อย่างเช่น	เมื่อเร็วๆ	นี้มันยากมากที่จะเทรดหุ้นด้วยการใช้ระบบราคา

หุ้นเบรกเอาท์ท�าจุดสูงสุดใหม่ในรอบปี	(New	52	Week	High)	หรือระบบ

ราคาหุ้นเบรกเอาท์ท�าจุดสงูสดุใหม่ต้ังแต่เทรดมา	(New	All	Time	High)	แต่

ในช่วงอื่น	การเทรดโดยใช้สองระบบนี้กลับง่ายกว่ามาก	

ดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่า	สิ่งที่เราต้องคอยสังเกตให้ดีก็คือ	ในขณะ

น้ันเราก�าลังอยู่ตรงจุดไหนของวงจรการขึ้น-ลงของตลาด	และการเล่นหุ้น

ด้วยระบบเบรกเอาท์มีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวมากน้อยแค่ไหน
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S1-2: แล้วกิจวตัรประจ�าวนัของคุณมีการเปลีย่นแปลงหรอืพฒันา

ไปอย่างไรบ้าง?

Minervini: เช่นเดียวกับเทคนิคการเทรดหุ้นของผม	กิจวัตรประจ�าวันของ

ผมแทบจะไม่เปลี่ยนเลย	งานของผมส่วนใหญ่จะเสร็จตั้งแต่คืนก่อนหน้า	

ดังนั้นเมื่อตลาดเปิดในวันรุ่งขึ้น	ผมรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ผมสนใจหุ้นตัวไหนที่

ระดับราคาไหนบ้าง	ผมเปิดหน้าจอเทรดประมาณ	8.30	น.	สิ่งแรกที่ท�าคือ

การตรวจสอบข่าวต่างๆ	และข่าวผลประกอบการที่อาจจะส่งผลกับหุ้นตัว

ที่ผมถืออยู่	และผมจะคอยสังเกตตลาดฟิวเจอร์ในช่วงก่อนตลาดหุ้นเปิด

ท�าการด้วย	(Premarket)	เพ่ือประเมนิว่าวันนีหุ้้นน่าจะเปิดบวกหรอืลบ	หลงั

จากน้ัน	ผมก็จะมาดูหุ้นทีผ่มถืออยู่	และท�าการปรบัจดุตดัขาดทนุของแต่ละ

ตวัและตัง้เตอืนเอาไว้	ผมจะมกีารตัง้เสยีงเตอืนเวลาราคาหุน้ตวัทีผ่มสนใจ

เริม่ขยับมาใกล้บรเิวณจดุซือ้ของผม	รวมถึงต้ังเตือนเวลาทีร่าคาหุน้ตกลงมา

ใกล้จุดตัดขาดทุนของผมด้วย

ทุกสิ่งที่ผมท�าจะผ่านการวางแผนมาล่วงหน้าหมดแล้ว	 เพราะผม

ไม่ชอบให้เกิดอะไรแบบไม่คาดคิด	ดังน้ันผมจะพยายามวางแผนเอาไว้ให้

ครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่สุดเท่าท่ีจะท�าได้	 เพ่ือท่ีว่าผมจะไม่เกิดภาวะ 

ตกตะลงึจนท�าอะไรไม่ถูกเวลาเกิดเหตกุารณ์ทีไ่ม่ได้คาดไว้	และผมจะวางแผน

พวกนีไ้ว้นอกเวลาท�าการเพ่ือไม่ให้มอีารมณ์เข้ามาเก่ียวข้อง	เพราะในเวลา

ที่คุณก�าลังเทรดอยู่นั้น	สิ่งต่างๆ	ที่เกิดขึ้นมันจะส่งผลกับอารมณ์ของเราได้

มาก	เพราะฉะนั้น	 ย่ิงคุณสามารถวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าได้มากเท่าไหร	่

เวลาทีค่ณุถูกกดดนัในช่วงตลาดเปิด	การลงมอืเทรดก็จะย่ิงง่ายขึน้ด้วยการ

ท�าตามแผนที่วางไว้ครับ	

สิง่เดยีวท่ีต่างจากช่วงทีผ่มเพ่ิงเริม่เทรดหุ้นก็คอืคอมพิวเตอร์	เมือ่	30	

ปีทีแ่ล้วยงัไม่มคีอมพิวเตอร์	ผมต้องเขยีนกราฟด้วยมอืบนกระดาษกราฟเลย

นะ	คุณลองนึกภาพดูสิ
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Ryan: กิจวตัรประจ�าวันของผมประกอบด้วย	การตืน่ก่อนตลาดเปิดประมาณ	

1	ชั่วโมง	(ผมพักอาศัยอยู่ท่ีฝั่งตะวันตก	ดังน้ันมันยากท่ีจะตื่นให้เร็วกว่า

นั้น)	เมื่อตื่นแล้วผมจะใช้เวลาอ่านคัมภีร์ไบเบิลเพื่อปรับทัศนคติและความ

คิดให้สนใจแต่เรื่องที่ส�าคัญจริงๆ	เท่านั้น	หลังจากนั้น	ผมจะอ่านข่าวเกี่ยว

กับตลาดและข่าวของหุ้นแต่ละตัว	ผมจัดเตรียมรายชื่อหุ้นท่ีผมสนใจและ

ตั้งเตือนเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวันก่อนหลังจากตลาดปิด	ปกติ

แล้วผมจะไม่เทรดหรือท�าอะไรมากนักในช่วง	45	นาทีแรกหลังตลาดเปิด

ท�าการ	เพราะหุ้นมักจะมีการว่ิงหลอกค่อนข้างมากในช่วงที่ตลาดเพ่ิงเปิด	

(เช่น	Failed	Breakout,	Gap-up	Gap-down)	รวมถึงการว่ิงตอบรับกับ 

ข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนด้วย

Zanger: กิจวัตรประจ�าวันของผมยังเหมือนเมื่อ	25	ปีที่แล้ว	ผมเริ่มต้นวัน

ด้วยการเปดิดู	Ticker	ชว่งก่อนตลาดเปดิบนช่อง	CNBC	แตจ่ะปิดเสียงทวีี	

และพยายามรบัรูอ้าการของหุน้แต่ละตวัผ่านทาง	Ticker	Tape	จากน้ันผม

จะไปดูตลาดฟิวเจอร์แล้วก็ไปชงกาแฟ	แล้วจึงมาเปิดหน้าจอเทรดของผม	

เปิดโปรแกรม	IQXP.com	Sounds	of	 the	Market	ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีผม

เขียนขึ้นมาเมื่อ	15	ปีที่แล้ว	โปรแกรมนี้จะมีเสียงเตือนให้ผมได้ยินว่ามีหุ้น

ตัวไหนบ้างที่เริ่มมีค�าสั่งเสนอซื้อและเสนอขายที่โดดเด่นน่าสนใจ

ทนัทีท่ีตลาดเปิด	ผมต้องการเหน็ว่าหุ้นแต่ละตัวมีการปรับตวักันยังไง

บ้าง	หุน้อาจจะเปิดโดดขึน้ไป	(Gap-up)	แต่ไม่มวีอลุม่เลย	ซึง่ถ้าเป็นแบบนี้

มนัมกัจะถูกเทขายลงมา	หรอืบางตัวเปิดโดดลงแรง	(Gap-down)	แต่วอลุม่

น้อยมาก	แบบนีก็้อาจจะเป็นโอกาสซือ้หุน้เพ่ิม	แต่ถ้าหุ้นเปิดโดดข้ึนหรอืโดด

ลงพร้อมด้วยวอลุม่มหาศาล	มนัจะเป็นสญัญาณบอกผมว่าแนวโน้มของหุ้น

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�าลังเทรดในวัน	

ส�าหรบักิจวตัรในช่วงก่อนและหลงัเทรดจะคล้ายกบัการดเูทปบนัทกึ

การแข่งขนัก่อนทีเ่ราจะเริม่ลงแข่งจรงิ	โค้ชฟุตบอลคนหนึง่ของผมเคยสอนอยู่

เสมอว่า	“คณุต้องอ่านเกมและรูจ้ดุท่ีส�าคัญเอาไว้ล่วงหน้า	เพ่ือทีว่่าความเรว็

ของเกมจะเหมอืนถูกดงึให้ช้าลง	ท�าให้คุณสามารถเข้าไปอยู่ในต�าแหน่งท่ีดี

และพร้อมลงมอื	แทนทีจ่ะมวัไปว่ิงตามคนอืน่จากด้านหลงั”	นีเ่ป็นสิง่ทีไ่ด้จาก

การท�ากิจวัตรในช่วงก่อนและหลงัเทรดของผม	น่ันคอืผมจะรู้อยู่เสมอว่า	ผม

จะซือ้หุ้นอะไรและซือ้ตรงไหนตัง้แต่ก่อนตลาดเปิด	ดงันัน้มนัจะไม่มเีร่ืองน่า

ประหลาดใจ	ผมสามารถลงมอืเทรดได้ทนัทีโดยทีไ่ม่ต้องคิดหรือกังวลอะไร	

ในตอนเช้าผมจะเริ่มด้วยการตรวจดูหุ้นที่ผมถืออยู่	 แล้วก็มาดูว่า

ตลาดหุ้นกับตลาดฟิวเจอร์พันธบัตรสหรัฐเป็นอย่างไรบ้าง	จากน้ันจึงมา 

ทบทวนดรูายชือ่หุน้ตัวอ่ืนๆ	ทีผ่มสนใจ	ถ้ามหีุน้ตัวไหนท่ีผมคิดว่าน่าเทรดผม

ก็จะตัง้เตอืนเอาไว้	จากรายชือ่นัน้ผมจะดวู่ามหีุน้ตวัไหนบ้างท่ีอาจจะได้ซือ้

เข้ามาอกีและค�านวณจ�านวนหุน้เอาไว้ล่วงหน้าเลยว่า	ถ้าเกิดมสีญัญาณซือ้

ขึ้นมาผมจะซื้อจ�านวนกี่หุ้น

ตลอดทัง้วันผมจะคอยดหูุน้ท่ีผมสนใจรวมถึงตลาด	S&P	และตลาด

ฟิวเจอร์พันธบตัรสหรฐั	ถ้าวันน้ันมนัค่อนข้างเนอืยๆ	ไม่มหุ้ีนตวัไหนท่ีผมคดิ

ว่าน่าซือ้	ผมก็จะไปดูกราฟหุน้ตัวอืน่เพ่ิมเติมหรอืท�าวจิยัศกึษาตลาดในเรือ่ง

ที่ผมสนใจ	เพราะผมถือว่าตัวเองยังคงเป็นนักเรียนในตลาดหุ้นอยู่เสมอ

หลังตลาดปิด	ผมจะมานั่งไล่ดูกราฟหุ้นทีละตัวประมาณ	200	ถึง	 

500	ตวั	เพ่ือคดักรองไปท�าเป็นรายชือ่หุน้ท่ีผมสนใจ	จากนัน้ผมจะมาทบทวน 

รายชื่อหุ้นของผมอีกครั้งเพ่ือดูว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างท่ีน่าเทรดในวันต่อไป	 
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และผมก็ยังเก็บบนัทึกการซือ้ขายของผมทัง้หมดในวนันัน้	เพ่ือน�าไปทบทวน

บทเรียนโดยเก็บแยกตามกลยุทธ์การเทรดแต่ละประเภท

S1-3: คุณรู้สึกอย่างไรกับการเทรดแบบความถี่สูง (HFT - High 

Frequency Trading)?

Minervini: ผมว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลมากที่มีการอนุญาตให้เทรดด้วยวิธี

การแบบนีไ้ด้	และมนัสมควรถูกตัง้ค�าถามอย่างจรงิจงัมากกว่านี	้ตลาดหุน้

สหรัฐควรมีความยุติธรรมและมีความเท่าเทียมให้กับผู้เล่นทุกคน	แต่	HFT	

กลับเป็นสิ่งท่ีก้าวไปคนละทาง	มันคือการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายท่ีท�าให้

เกิดการซื้อขายหุ้นแบบตัดหน้า	(Front-running)

Ryan: ผมไม่ชอบมันเลยสักนิด	อย่างที่	Mark	เคยให้สัมภาษณ์ในรายการ	

60	Minutes	เมือ่ปี	2014	ว่า	การเทรดแบบความถ่ีสงูคือการซือ้ขายหุน้แบบ

ตัดหน้า	ซึ่งมันไม่ถูกต้อง	และมันยังก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน	(Noise)	

จ�านวนมาก	รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการว่ิงหลอกของหุน้และตลาดด้วย	(False	

Move)	ผมจะไม่ว่าเลยถ้าตลาดหลกัทรพัย์น�าเอากฎ	Uptick	กลบัมาใช้	หรอื

มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาควบคุมพวกมันให้ตลาดเกิดความสงบมากขึ้น	แต่ถึง

แม้จะมีสัญญาณรบกวนพวกน้ี	ราคาหุ้นรายตัวก็ยังคงปรับตัวข้ึนไปตาม

ผลประกอบการ	หรือความคาดหวังว่าผลประกอบการในอนาคตจะดีขึ้น

(กฎ Uptick คือ เป็นกฎที่ถูกใช้ในสหรัฐอเมริกา โดยก�าหนดให้ผู้ที่

จะขายชอร์ทได้ ต้องขายที่ราคาสูงกว่าก่อนหน้านี้เท่านั้น: ผู้แปล)

Zanger: ผมพบว่าตั้งแต่	HFT	เริ่มเข้ามามีบทบาทเมื่อปี	2001	มันท�าให้

เกิดความผันผวนมากขึ้นในการเทรดระหว่างวัน	ซึ่งผมเชื่อว่าพวกมันถูก
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ออกแบบมาเพ่ือท�าให้เราท�าหุ้นหลุดมือ	 (Shake-out)	และการเปลี่ยน

บิด-ออฟเฟอร์จากเศษหนึ่งส่วนแปดมาเป็นระบบจุดทศนิยม	ท�าให้ระยะ

ห่างระหว่างราคาแต่ละช่องแคบลง	ก็ย่ิงท�าให้	HFT	เริ่มแพร่หลายอย่าง

แขง็แกร่งขึน้	การทีม่ทีัง้การเทรดด้วยความถ่ีสงูและการพัฒนาทีร่วดเรว็ของ

ปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence)	ที่มีความซับซ้อนและฉลาดมาก

ขึน้เรือ่ยๆ	เทรดเดอร์ทีเ่ป็นมนษุย์อย่างพวกเราก็ต้องยอมรับมนัและปรบัตวั

ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้

ตัวอย่างการปรับตัวก็อย่างเช่น	การเข้าซื้อหุ้นตอนที่มันย่อตัวลงมา

ในระหว่างวันและใช้กราฟระยะสั้นลงเช่น	กราฟสามหรือห้านาที	หรืออีก

ทางเลือกหน่ึงท่ีคุณสามารถเลิกสนใจพวก	HFT	ไปได้เลยก็คือ	การซื้อหุ้น

ทีเ่บรคเอาท์จากฐานราคาท่ีแน่นหนาแขง็แรง	(Solid	Bases)	แล้วปล่อยให้

หุน้พวกนีว้ิง่กนัไปสกัเดอืนกว่าๆ	ซึง่	HFT	กแ็ทบจะไมม่ีผลกระทบอะไรเลย

ผมขอพูดทิ้งท้ายถึงความผันผวนและการเหว่ียงของตลาดที่รุนแรง

ขึน้ว่าเราคงไม่สามารถโทษไปที	่HFT	ได้ท้ังหมด	เพราะการมาถึงของระบบ

การเทรดหุน้ออนไลน์ได้ท�าให้นกัลงทุนรายย่อยจ�านวนนบัหมืน่คนสามารถ

ท�าการซื้อๆ	ขายๆ	กันได้มากขึ้น	มันส่งผลกระทบให้ตลาดมีความอ่อนไหว

และผนัผวนมากตามไปด้วย	และอย่าลมืว่ายังม	ีe-mini	ฟิวเจอร์ท่ีเริม่เทรด

ตัง้แต่เดอืนตลุาคม	ปี	1997	ซึง่ในความเหน็ของผมแล้วสิง่นีแ้หละทีเ่ป็นตวั

เร่งให้ตลาดย่ิงผนัผวนมากขึน้ไปอีก	เพราะมนัได้ชกัจูงให้เทรดเดอร์หน้าใหม่

นบัพันคนได้เข้ามาลองเทรดฟิวเจอร์ทีผ่กูกับ	S&P	500	ดงันัน้เราไม่สามารถ

ปฏิเสธได้เลยว่าการท่ีผูค้นสามารถเข้าถึงการเทรดหุ้นออนไลน์ได้ง่ายข้ึนคอื

เหตุผลส�าคัญทางพื้นฐานที่เร่งให้เกิดความผันผวนมากขึ้น

Ritchie II:	ผมมีความเห็นเยอะเลยเก่ียวกับประเด็นน้ี	 เรื่องแรกก็คือ	HFT	

นั้นยังไม่มีการนิยามหรือค�าอธิบายที่ละเอียดพออย่างท่ีควรจะเป็น	เราจะ
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ไม่สามารถมคีวามรูค้วามเข้าใจหรอืถกเถียงเกีย่วกับมนัได้เลยจนกว่ามนัจะ

มคี�านยิามท่ีดพีอ	และกลุม่คนทีอ่ยู่ตรงข้ามกับ	HFT	ก็ยังไม่ได้ท�าการนยิาม

ให้ชัดเจนว่าพวกเค้าต้องการคัดค้าน	HFT	ในเรื่องอะไรกันแน่

ยกตวัอย่างเช่น	การท่ีผูบ้รหิารคนหน่ึงของตลาดหุ้นท่ีมขีนาดใหญ่มาก

แห่งหน่ึง	ถกูจับได้เมือ่ตอนให้สมัภาษณ์ทางทวีีว่าบรษิทัของเค้าจบัคูก่ารเทรด

โดยใช้การส่งค�าสัง่เข้าตลาดโดยตรง	(Direct	Market	Feeds)	ซึง่ในความจรงิ

บรษิทัไม่ได้ท�าแบบน้ัน	โฆษกของบรษิทัพยายามแก้ไขสถานการณ์หลังจาก

มีข่าวออกมา	ผู้บริหารคนนั้นอาจจะโกหกหรืออาจจะไม่รู้จริงๆ	ก็ได้ว่าการ

เทรดของบริษัทของเขาเป็นระบบแบบไหน	แต่สุดท้ายแล้วสื่อกับผู้ควบคุม

กฎก็ปล่อยให้เค้ารอดตวัไปโดยทีไ่ม่ได้ตดิตามอะไรต่อ	ไม่ท�าอะไรเลยจรงิๆ

ผมคิดว่ามันเคยมีการบันทึกเอาไว้อยู่นะว่า	แนวทางการปฏิบัติ

ในโลกของ	HFT	นั้นถูกกฎหมายก็จริง	 แต่มันถือว่าผิดจรรยาบรรณ	 

ตัวอย่างเช่น	ในสมยัก่อนท่ียังมกีารใช้วิธเีคาะกระดานในห้องค้าหลกัทรพัย์	

(Trading	Floor)	ถ้าคุณคอยสังเกตเสมียนหรือคนวิ่งรับส่งออเดอร์	แล้ว 

เริ่มคาดการณ์ออเดอร์ของพวกเขา	จากนั้นจึงท�าการตัดหน้าพวกเขาด้วย

การว่ิงไปท่ีนั่งเทรดของคุณเพ่ือส่งค�าสั่งซื้อหรือขายหุ้น	คุณก็จะถูกจับโยน

ออกจากห้องเทรด	ถูกปรับ	หรืออาจจะโดนลงโทษแรงกว่านั้น

เช่นเดยีวกัน	ถ้าคุณพยายามทีจ่ะกระตุ้นหรอืกระตกุตลาดด้วยการตัง้

ค�าสัง่ไว้เยอะๆ	ทัง้ฝ่ังซือ้และฝ่ังขาย	คุณไม่สามารถทีจ่ะยกเลิกมนัได้ถ้ามคีน

ตะโกนออกมาว่า	“ขาย”	คณุไม่สามารถเปลีย่นใจแล้วพูดว่า	“ผมขอเปลีย่น

จาก	1,000	หุ้น	เป็น	10	หุ้นแทน”	เมื่อคุณได้ยินค�าตะโกนว่า	“ขายแล้ว”	

ทั้งสองกรณีคือสิ่งท่ีถูกต้องเท่ียงตรงที่เรามีมันอยู่ในตลาดหุ้นและ

ตลาดฟิวเจอร์	ตลาดควรจะเป็นกลไกที่ยุติธรรมและควรมีความโปร่งใสใน

เรือ่งการมองเห็นราคา	แต่หลายเกมทีบ่รษิทัพวกน้ีก�าลงัเล่นอยู่มนัได้ท�าลาย

เจตนารมณ์การมีอยู่ของตลาดไป
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S1-4: คุณเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเทรดหุ้นได้อย่างไร อะไรที่

ท�าให้คณุเกดิความสนใจ และอะไรท่ีท�าให้คณุยงัมีแรงบนัดาลใจใน

การเทรดหุ้นมาได้ต่อเนื่องหลายปี?

Minervini: การท่ีผมเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนและต้องการท่ีจะรวย	

เป็นสิ่งท่ีท�าให้ผมเริ่มสนใจการเทรดหุ้น	ผมมองว่าตลาดหุ้นเป็นสถานที่ที่

มอบโอกาสในการสร้างความร�า่รวยให้เราได้โดยทีไ่ม่มคีวามล�าเอยีง	เพราะ

มันมีแค่คุณกับตลาดเท่าน้ัน	ถ้าคุณเก่งจริงคุณก็จะร�่ารวยข้ึนได้	อย่างไร

ก็ตาม	หลงัจากผมเริม่เทรดหุ้นไปสกัพัก	ผมรูส้กึว่าความท้าทายของเกมเริม่

เป็นสิง่ทีด่งึดดูผมมากกว่าเงิน	เงินกลายเป็นแค่ตัวเลขคะแนนทีผ่มพยายาม

รักษามันไปเรื่อยๆ	ผมหลงรักในศาสตร์แห่งการเก็งก�าไร	ท�าให้ถึงแม้ว่าผม

จะไม่ได้ร�่ารวยจากการเทรดหุ้น	แต่ผมก็จะยังคงเทรดมันต่อไป	ผมมอง 

ไม่ออกเลยว่าผมจะสามารถเลิกเทรดหุ้นได้ยังไง	แม้ว่าผมจะท�าเงินได้มาก

แค่ไหนก็ตามทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เมื่อเร็วๆ	 น้ี	การน�าหลักการเทรดหุ้นของผมไปสอนคนอื่น	และได้

เห็นพวกเขาประสบความส�าเร็จเป็นสิ่งท่ีน่าพึงพอใจมาก	และมันก็เป็น 

แรงบนัดาลใจทีท่�าให้ผมอยากแบ่งปันความรูข้องผมต่อไปเรือ่ยๆ	มนัน่าสนใจ

มากว่าเมื่อ	26	ปีที่แล้ว	ผมยังเดินทางเพื่อไปฟัง	David	Ryan	บรรยายใน

งานสมัมนาอยูเ่ลย	และตอนนีเ้ขาก็มาอยู่ข้างๆ	ผมในหนังสอืเล่มนี	้เราสอง

คนยังร่วมกันสอนในงานสัมมนาด้วย	ส่วน	Mark	Ritchie	II	ก็เข้าร่วมงาน

สมัมนาของผมเมือ่ปี	2010	ตอนนีเ้ค้ากลายเป็นเทรดเดอร์รุน่ใหม่ท่ีประสบ

ความส�าเร็จและมาร่วมแบ่งปันความรู้กับพวกเราแล้ว

Ryan: คณุพ่อของผมเริม่ซือ้หุน้ให้ต้ังแต่ตอนทีผ่มเริม่เข้าเรยีนระดบัประถม	

เพ่ือใช้เป็นค่าเล่าเรยีนมหาวิทยาลยัของผมในอนาคต	เวลาท่ีกินข้าวมือ้เย็น
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ร่วมกันเขาจะอธิบายว่าท�าไมถึงซื้อหุ้นบริษัทน้ันบริษัทนี้	ส่วนตัวผมเร่ิมซ้ือ

หุ้นเองครั้งแรกเมื่อตอนอายุ	13	ปี	หุ้นตัวแรกที่ผมซื้อเป็นบริษัทท�าลูกอม

แท่ง	Bit	O’	Honey	and	Chunky	ที่ชื่อว่า	Wards	Foods	หลังจากนั้นผม

เริม่เกิดความสนใจว่าท�าไมหุ้นของผมถึงว่ิงลงและตัวอ่ืนๆ	ว่ิงข้ึน	ส�าหรับผม

มนัให้ความรูส้กึเหมอืนกับการตามล่าหาสมบติั	คุณก�าลงัมองไปท่ามกลาง

บรษิทันบัพันๆ	แห่ง	เพ่ือค้นหาหุ้นสองถึงสามตวัทีอ่าจจะกลายเป็นสดุยอด

หุ้นในอนาคต

Zanger: คุณแม่ของผมชอบดูรายการธุรกิจทางทีวีของ	KWHY-TV	ช่อง	

22	 ท่ีส่งสัญญาณทาง	UHF	ย้อนไปเมื่อกลางทศวรรษที่	1970	ทีวีช่องน้ี

มี	Ticker	Tape	ให้ดูเป็นที่แรกในประเทศ	คุณแม่ผมชอบนั่งอยู่หน้าจอทีวี	

อ่านหนังสอืพิมพ์	LA	Times	แล้วก็ฟังข่าวธุรกิจไปด้วยตลอดท้ังวัน	ส่วนผม

หลงักลบัจากโรงเรยีนก็จะมานัง่ดู	Ticker	Tape	และฟังนักวิเคราะห์เทคนคิ

คุยเก่ียวกับหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์	ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าที่เขา

พูดหมายถึงอะไรบ้าง	แต่มันก็ท�าให้ผมเริ่มรู้สึกสนใจ	Ticker	Tape	ที่วิ่งอยู่

ด้านล่างของจอทีวี

ในวันหน่ึงโดยท่ีไม่คาดคิด	ผมเห็นหุ ้นตัวหน่ึงเร่ิมโผล่ข้ึนมายึด 

หน้าจอ	Ticker	เต็มไปหมด	ตอนนั้นราคามันก�าลังอยู่ที่	1	เหรียญ	และผม

รูส้กึว่าผมต้องการมหุ้ีนตัวน้ี	ผมจงึไปที	่Kennedy,	Cabot	&	Co.	ใน	Beverly	

Hills	และเปิดบัญชซีือ้ขายหุน้ด้วยเงิน	1,000	เหรยีญ	ผมซือ้หุ้นราคาถูกตวั

น้ันไป	1,000	หุ้น	ประมาณสามถึงสี่สัปดาห์ต่อมา	ราคาหุ้นว่ิงข้ึนไปอยู่ที่	

3.5	เหรียญ	ผมขายท�าก�าไรหมดเลย	และเหตุการณ์นั้นก็ท�าให้ผมเริ่มรู้สึก

ติดใจการเทรดหุ้นขึ้นมา
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Ritchie II:  ตัวผมมาจากครอบครัวเทรดเดอร์	ทั้งคุณพ่อและคุณลุงของ

ผมหลายท่านต่างก็เป็น	Floor	Trader	ในชิคาโก้ที่ประสบความส�าเร็จ	คุณ

อาจบอกได้เลยว่ามันอยู่ในยีนส์ของผม	แต่ผมไม่เคยเทรดบน	Floor	และ

ผมก็ไม่ได้สนใจการเทรดมาต้ังแต่เล็กๆ	ตอนที่ผมเริ่มมาสนใจการเทรด

ครอบครัวและญาติๆ	ของผมต่างก็เกษียณจากการเทรดหรือเปล่ียนไปท�า

อย่างกันเกือบหมดแล้ว

หลงัจากเรยีนจบมหาวิทยาลยั	ผมก็เริม่ท�างานให้กับอดตีเทรดเดอร์

ของพ่อผมในช่วงฤดูร้อน	เป็นงานแค่ส่งค�าสัง่ซือ้ขาย	ดกูราฟ	ฯลฯ	ซึง่ผมรูส้กึ

สนุกกับมันมาก	หลังจากท�างานได้สองปี	เขาก็ยื่นข้อเสนอให้ผมเป็นผู้ช่วย

ของเขา	โดยเขาหวังจะปั้นบริษัทให้กลายเป็นบริษัทด้านการลงทุนขนาด

ใหญ่ข้ึนหรือจัดตั้งเป็นกองทุนรวม	ในขณะที่ท�างานท่ีนั่นผมจะเทรดให้กับ

เขา	บางการเทรดเป็นค�าสัง่ของเขา	แต่บางการเทรดผมจะตัดสนิใจเอง	การ

ท�างานท่ีนีไ่ด้กระตุ้นให้ผมเกิดความอยากรูอ้ยากเห็นมากข้ึนว่าอะไรทีท่�าให้

ตลาดขยับขึ้นลง	และต้องท�าอย่างไรถึงจะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีได้

ส่วนแรงบนัดาลใจของผมมาจากความต้ังใจทีจ่ะพัฒนาตวัเองอย่าง

ต่อเนื่อง	เพราะผมยังไม่คิดว่าผมได้มาถึงจุดสูงสุดของผมท้ังในแง่ของผล

ตอบแทนและศักยภาพที่ตัวผมยังพัฒนาได้อีก	

S1-5: คุณประสบความส�าเรจ็ทันทีท่ีเร่ิมเข้ามาเทรดหุ้นเลย หรอื

คุณต้องผ่านช่วงเวลาทีย่ากล�าบากก่อน และใช้เวลานานแค่ไหนกว่า

ที่คุณจะสามารถท�าก�าไรได้อย่างสม�่าเสมอ?

Minervini: ในช่วงแรก	ผมท�าสิง่ทีผ่ดิพลาดแทบทกุอย่าง	มนัต้องใช้เวลาพอ

สมควรกว่าทีผ่มจะเรยีนรูบ้ทเรยีนส�าคัญต่างๆ	ทีโ่ดยส่วนใหญ่แล้วได้มาจาก
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การลองผิดลองถูก	ผมท�าผลตอบแทนได้แย่มากเป็นเวลาถึง	6	ปี	ผมเริ่มที่

จะท�าก�าไรได้สม�่าเสมอ	เมื่อผมบอกกับตัวเองอย่างจริงจังว่า	“เลิกห่วงอีโก้

ของตัวเองสักที!	 เป้าหมายส�าคัญคือการท�าเงิน	ไม่ใช่การที่เราต้องถูกอยู่

ตลอดเวลา”	หลังจากท่ีผมพยายามลดอีโก้ของตัวเองลง	ผมก็กล้ายอมรับ

ข้อผิดพลาด	กล้าตดัขาดทนุ	พยายามรกัษาก�าไร	หลงัจากน้ัน	ผลตอบแทน

ที่ดีมากรวมถึงความสม�่าเสมอก็เริ่มเกิดขึ้นมาด้วยกัน

Ryan: ตอนที่ผมเริ่มเทรดหุ้นจริงจังเป็นช่วงผมที่เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัย	

ตอนน้ันผมท�าผลตอบแทนได้	100%	แล้วก็เสยีมนัไปหมด	หลงัจากนัน้ก็ยัง

คงขาดทุนต่อ	ผมจึงเริ่มมาศึกษาข้อผิดพลาดท่ีผมท�าและพยายามมีวินัย

อย่างจรงิจงัมากขึน้	ท�าให้ผมเริม่ประสบความส�าเรจ็ในการเทรดหุ้นมากข้ึน	

กระบวนการนีใ้ช้เวลาประมาณ	2	ปีกว่า	มนัเหมอืนงานอืน่ๆ	นะครบั	ท่ีคณุ

ต้องใช้เวลากับมันเพื่อที่จะท�ามันได้ดี	และคุณก็มักจะท�าผิดพลาดอยู่บ่อย

ครัง้จนกว่าคณุจะเลกิท�าสิง่ทีผ่ดิได้จรงิๆ	การจะประสบความส�าเรจ็ในตลาด

มนัต้องเริม่จาก	การมหีลกัการทีถู่กต้อง	(Method),	มกีารบรหิารเงินลงทุนท่ี

ถูกต้อง	(Money	Management),	มอีโีก้ให้น้อยเพ่ือทีคุ่ณจะสามารถยอมรับ

ความผิดพลาดของตัวเองได้	และอีกข้อคือความมีวินัยขั้นสูง

Zanger: ผมเริ่มมาจริงจังเรื่องหุ้นในปี	1991	และเริ่มต้นด้วยเงิน	100,000	

เหรยีญ	โดยผมตดิตัง้ดาวเทียมขนาดใหญ่ไว้บนหลงัคาบ้านผมและใช้	BMI	

กับ	Live-Wire	เพ่ือท่ีจะสามารถดรูาคาหุน้และกราฟแบบเรียลไทม์ได้	ปัจจบุนั

ทัง้สองบรษิทัเลกิท�าระบบพวกนีไ้ปแล้ว	ตอนนัน้สงครามอ่าวเปอร์เซยีเพ่ิงเริม่

เกิดข้ึน	และตลาดหุน้ก็พุ่งทะยาน	ผมท�าเงินจาก	100,000	เหรียญ	ข้ึนไปได้

ถึง	440,000	เหรยีญอย่างรวดเรว็	และผมคดิว่าผมก�าลงัอยูใ่นเส้นทางแห่ง

ความร�า่รวยเกนิทีจ่ะฝันถึงแล้วล่ะ	หลงัจากน้ันผมก็ได้ประสบการณ์ครัง้แรก
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กับช่วงตลาดปรบัฐานรนุแรง	จากเงิน	440,000	เหรียญทีผ่มท�าได้ตอนแรก

ลดลงมาเหลือเพียง	220,000	เหรียญอย่างรวดเร็ว

ผมใช้เวลา	6	ปีหลังจากนั้นพยายามท�าให้เงิน	220,000	 เหรียญ

กลับไปที่	440,000	เหรียญให้ได้	แต่สิ่งท่ีผมท�าจริงๆ	ก็คือการขาดทุนหุ้น

ไปเรื่อยๆ	ทีละตัว	จนมาถึงปี	1997	ที่ตลาดตกลงมาแรงมาก	ก่อนที่ผมจะ

ทนัตัง้ตวั	ผมก็ขาดทนุจนหมดตวัเรยีบร้อย	แถมยังตดิหนีโ้บรกเกอร์ของผม

อีก	225	เหรียญด้วย

ตอนน้ันผมไม่มเีงินสดให้เทรดหุน้ได้เลย	ผมจงึจ�าเป็นต้องขายรถคนั

หน่ึงของผมเพ่ือน�าเงินมาเริ่มต้นใหม่	ผมขายรถได้เงินมา	11,000	เหรียญ

และน�ามันเข้าไปฝากกับบัญชีหุ้นเดิมและใช้หนี้ที่ติดไว้อยู่	225	เหรียญ	ซึ่ง

ท�าให้ผมเหลอืเงนิไว้เทรด	10,775	เหรยีญ	ผมรูส้กึโมโหมากจนสาบานว่าไอ้

คนพวกนัน้จะต้องไม่ได้กินเงนิผมอกีต่อไป	ผมจะไม่ยอมให้ความเชือ่ผดิๆ	มา

ลวงตาผมอกีแล้วและเริม่กลบัเข้าสูก่ารเทรดหุ้นอีกครัง้	คราวนีผ้มบอกกับตวั

เองว่า	“ถ้าหุ้นมนัท�าตวัแปลกๆ	แค่วันเดยีวละก	็ผม	(ขาย)	ออกเลย”	ผมจะ

ไม่เชือ่มัน่ในหุน้ตวัไหนแบบคนตาบอดอกีต่อไป	และผมรูแ้ล้วว่า	อะไรก็ตาม

ที่ผมได้อ่านในช่วงตลาดเปิด	มักจะชักน�าให้หลุดออกจากการเทรดที่ชนะ

หลงัจากนัน้ฟองสบูอ่นิเทอร์เน็ตก็เกิดขึน้	และพอร์ตของผมก็ไม่กลบั

ลงไปทีจ่ดุเดมิอกีแล้ว	แต่ผมต้องยอมรบัว่าผลของการขาดทุนต่อเนือ่งในช่วง

นัน้เป็นจดุเปลีย่นทีส่�าคญั	มนัท�าให้เกิดการปรบัปรงุกระบวนการ	ความคิด	

และวิธีการเทรดของผม	ตอนน้ีผมจึงไม่เชื่อสตอรี่หรือเรื่องราวใดๆ	ของหุ้น	

ไม่เช่ือข่าวลือ	และไม่เชื่อข่าวตามหนังสือพิมพ์อีกต่อไป	ทุกส่ิงทุกอย่างที่

ผมต้องรูจ้ะขึน้อยูก่บัพฤติกรรมของราคาหุ้นและวอลุม่เท่าน้ัน	ข้อมลูทีเ่หลอื

เป็นแค่สิ่งรบกวนส�าหรับผม
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Ritchie II:	แน่นอนว่าผมคงไม่ประสบความส�าเร็จในทันทีหรอกครับ	ผม

เคยคิดอย่างซื่อๆ	ว่าผมน่าจะประสบความส�าเร็จทันทีเลย	แต่ผมได้เรียนรู้

อย่างรวดเร็วเลยว่า	ถึงแม้ผมจะมีไอเดียที่ดีแล้ว	แต่ก็ยังต้องมาปรับปรุงทั้ง 

ความคิดและพฤติกรรมของตัวผมเองให้ดีก่อนที่จะประสบความส�าเร็จได	้ 

ผมคงโกหกถ้าบอกว่าไม่เคยคิดทีจ่ะเลกิเทรดหุน้อยู่หลายครัง้ในช่วงปีแรกๆ	

รวมถึง	ณ	ตอนนี	้ผมกอ็ยากบอกตรงๆ	ว่าผมยังไม่รูส้กึว่าตวัเองเป็นเทรดเดอร์

เต็มตัวแล้วจริงๆ	และผมก็ไม่สมควรถูกมารวมในหนังสือเล่มนี้ด้วยซ�้า	

จะว่าไปในปีแรก	ผมท�าผลตอบแทนได้แค่เท่าทุนเมื่อค�านวณแบบ

ปรบัความเสีย่งแล้ว	แต่หลงัจากนัน้ผมก็เริม่ท�าได้ดีขึน้เรือ่ยๆ	จนถึงปี	2014	

ซึ่งเป็นปีที่ผมท�าผลตอบแทนได้สูงที่สุดในแง่ของผลตอบแทนรวมและผล

ตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง	ผมค่อยๆ	เปลี่ยนจากคนท่ีไม่รู้ว่าก�าลัง

ท�าอะไรอยู่มาเป็นคนที่มีความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงเป็นอย่างดี	นั่นท�าให้

ก�าไรและผลตอบแทนของผมเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ	

S1-6: ผู้เล่นรายใหญ่ (กองทุน สถาบนั) มีข้อได้เปรยีบเหนือกว่า

นักลงทุนรายย่อยหรอืไม่ และคุณมีความเห็นยังไงกับการท่ีมีคนบอก

ว่าการเทรดหุ้นมันเป็นสิ่งที่ถูกจัดฉากไว้หมดแล้ว?

Minervini: การเทรดหุ้นมันไม่ได้ถูกจัดฉาก!	ความจริงแล้วนักลงทุนราย

ย่อยมีข้อได้เปรียบมากกว่าสถาบันหรือกองทุนเฮดจ์ฟันด์ขนาดใหญ่เสีย

อีก	โดยเฉพาะเรื่องสภาพคล่องและความคล่องตัว	ลองเปรียบเทียบดูว่า	

สถาบันขนาดใหญ่เหมือนก�าลังขับเรือส�าราญล�าใหญ่	ส่วนเทรดเดอร์ตัว

เล็กๆ	นั้นก�าลังคุมพวงมาลัยบนเรือสปีดโบ๊ท	คุณคิดว่าใครจะชนะถ้าต้อง

ขับเรือแข่งกันล่ะ?
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จากประสบการณ์ของผม	คนที่ชอบบอกว่าการเล่นหุ ้นมันเป็น 

กลโกงหรอืการจดัฉากคือ	กลุม่คนท่ีไม่สามารถท�าผลตอบแทนชนะตลาดได้	 

พวกเขาจึงรู้สึกว่าตัวเองสู้ตลาดไม่ได้	ทั้งๆ	ที่มันไม่ใช่เลย!	ในตลาดหุ้นคุณ

สามารถเลือกได้ว่าจะท�าเงินหรือจะมัวแต่หาข้อแก้ตัว	แต่คุณไม่สามารถ

ท�าท้ังสองอย่างพร้อมกันได้	ดังน้ันเลิกหาข้อแก้ตัวแล้วพยายามท�าเงินให้

ได้จริงๆ	จะดีกว่าหากเริ่มจากการยอมรับความจริงว่าคุณสามารถเอาชนะ

ตลาดได้ถ้าคณุต้องการและมุง่มัน่จะท�ามนัจรงิๆ	แต่คณุก็ต้องมคีวามมัน่ใจ

ในตัวเองด้วยว่า	นอกจากจะสามารถเอาชนะตลาดได้แล้ว	คุณต้องชนะได้

อย่างขาดลอยเลยด้วย

Ryan: มันคงต้องใช้เงินจ�านวนมหาศาลถ้าคุณจะจัดฉากตลาดการเงินท่ี

ใหญ่ทีส่ดุในโลก	ผมว่าน่ันเป็นแค่ข้อแก้ตัวของคนทีท่�าผลตอบแทนได้ต�า่กว่า

ค่าเฉลี่ยและเป็นสัญญาณว่าพวกเขาคงยอมแพ้แล้ว	ส�าหรับข้อได้เปรียบ

ของนักลงทุนรายใหญ่คือ	การที่พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลมากกว่าและ

ดีกว่ารายย่อย	แต่แน่นอนว่าพวกเขาก็ต้องจ่ายแพงกว่าส�าหรับการเข้าถึง

ข้อมูลเหล่านั้น	และปัญหาของรายใหญ่ก็คือการมีเงินลงทุนจ�านวนมาก

ท�าให้ยากที่จะเคลื่อนไหวปรับพอร์ตอย่างรวดเร็ว	แต่ส�าหรับนักลงทุนราย

ย่อยแล้ว	ถ้าเขามีทักษะและสายตาที่สามารถมองเห็นว่าหุ้นตัวไหนก�าลัง

ถูกสะสมจากสถาบันและกองทุนอยู่	 เขาก็จะสามารถซื้อหุ้นให้ครบได้ก่อน

ที่กองทุนต่างๆ	จะซื้อเสร็จด้วยการใช้ประโยชน์จากความคล่องตัว

Zanger: “ขนาด”	นั้นมีผลกระทบกับทุกฝ่าย	 ถึงแม้ว่านักลงทุนรายย่อย

ตัวเล็กๆ	จะสามารถเทรดเข้าออกได้ง่ายกว่านักลงทุนรายใหญ่มากก็จริง	

อย่างไรก็ตาม	นักลงทุนรายใหญ่ก็มกัจะมวีธีิการเขย่าหรอืข่มขวัญรายย่อย

ให้กลวั	ด้วยการใช้พลงัของสือ่ทีพ่วกเขาสามารถสัง่ได้ด้วยปลายน้ิว	รวมทัง้
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การใช้เครื่องมือต่างๆ	เพื่อชวนเชื่อ	เชียร์หุ้น	หรือปล่อยข่าวลือต่างๆ	พวกนี้

คือเครื่องมือโปรดของนักลงทุนรายใหญ่เลยล่ะ	

พฤตกิรรมผดิๆ	ของนกัลงทนุรายย่อยก็มกัจะถูกกระตุน้และโน้มน้าว

อย่างแยบยลโดยนกัลงทุนรายใหญ่อกีทีหนึง่	เช่น	การท่ีพวกเขาชอบซือ้หุ้น

ตอนทีม่นัอยู่สงูเกนิไป	ถือหุ้นทีข่าดทุนนานเกินไป	ซือ้ถัวตลอดทางทีหุ่น้เป็น

ขาลง	หรอืซือ้หุ้นตอนทีม่ข่ีาวลอืและราคามนัค่อนข้างฟุ้งเฟ้อไปมากแล้ว	นัน่

จึงท�าให้นักลงทุนรายย่อยมักจะไม่ได้มีก�าไรกันมากเท่าไหร่นัก

Ritchie II:	ผมอยากเริม่ด้วยการบอกว่า	“ถูกจดัฉาก”	นัน้เป็นค�าพูดติดปาก

ท่ีค่อนข้างก�ากวมและท�าให้เกิดการเข้าใจผดิ	เพราะจากสิง่ทีผ่มได้เหน็และ

เรียนรูม้า	ผมอยากบอกว่า	เทรดเดอรเ์กอืบทุกคนรวมถงึนกัลงทนุรายใหญ่

ต่างก็ถูกท�าให้เสียเปรียบจากโครงสร้างตลาดในปัจจุบันด้วยการท�าราคา

หุ้นเพื่อดูแลสภาพคล่อง	(Market-making	Situation)	

ปกติแล้วผู้ดูแลสภาพคล่อง	 (Market	Makers)	จะไม่ได้เป็นผู้ท่ี 

ขับเคลื่อนทิศทางของตลาด	พวกเขาอาจจะมีผลเล็กๆ	น้อยๆ	 กับการ

เคลือ่นไหวในระยะสัน้ของตลาดและคอยด�าเนนิการเทรดกับรายย่อยอยู่บ้าง	 

แต่ถ้าจะให้ตลาดสามารถเคลือ่นไหวได้อย่างจรงิจงัล่ะก็	กองทุนขนาดใหญ่

และสถาบันต่างๆ	จะต้องเป็นผู้ที่ผลักดันมัน	นักลงทุนรายใหญ่จ�าเป็นต้อง

ซือ้และขายบ่อยครัง้ในระหว่างวันหรอืท้ังสปัดาห์	นัน่ท�าให้นกัลงทุนรายย่อย 

มีจุดได้เปรียบอย่างมากเมื่อเทียบกับนักลงทุนรายใหญ่	 เพราะพวกเขา

สามารถเคลื่อนไหวเข้าออกจากหุ้นได้เร็วกว่า	โดยเฉพาะเมื่อภาวะตลาด

เริ่มเปลี่ยนแปลงพวกเขาก็สามารถที่จะปรับทิศทางการเทรดไปตามตลาด

ได้อย่างรวดเร็ว	ซึ่งส�าหรับผมแล้วมันเป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่มาก
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S1-7: คุณคิดว่านักลงทุนรายย่อยท่ีท�างานประจ�าแบบเต็มเวลา 

จะสามารถประสบความส�าเร็จในการเทรดหุ้นโดยการใช้เฉพาะราคา

ปิดรายวันได้หรือไม่?

Minervini: ท�าได้ครบั	แต่มนัก็จะยากขึน้ท่ีจะตดิตามการเทรดและส่งค�าสัง่

ซือ้ขาย	คณุอาจจะต้องใช้โปรแกรมเทรดเพ่ือต้ังจดุตดัขาดทนุและจดุซือ้เอา

ไว้	ซึ่งก็โชคดีว่าในปัจจุบันโปรแกรมเทรดหุ้นนั้นมีประสิทธิภาพสูงและก็มี

เครื่องไม้เครื่องมือให้เราเลือกใช้เยอะมาก

Ryan: ท�าได้ครับ	การนั่งดูหุ้นอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันอาจจะฟังดูน่า

สนุก	แต่ผมกลับพบว่ามันสามารถส่งผลเสียต่อผลตอบแทนของเราได้ด้วย	

ส�าหรบัผมมนัเป็นการดกีว่าถ้ามุง่ความสนใจไปท่ีภาพระยะยาว	และไม่ถกู

รบกวนจากการเหวี่ยงของราคาหุ้นในช่วงการเทรดระหว่างวัน	(Intraday)	

หุ้นตัวที่ผมได้ก�าไรเยอะก็จะมาจากการถือหุ้นตัวนั้นในระยะกลางถึงระยะ

ยาว	เพราะบางครั้งการปรับตัวของหุ้นในกราฟราย	10	นาที	อาจดูน่ากลัว

มาก	แต่มนัจะดเูลก็น้อยมากเลยถ้าคุณถอยออกมาดภูาพใหญ่ข้ึนจากกราฟ

รายวันหรอืกราฟรายสปัดาห์	มหีลายครัง้ทีผ่มถูกเขย่าจนหลดุออกจากการ

เทรดท่ีดเีพราะไปดกูรอบระยะเวลาทีส่ัน้เกินไป	ดงัน้ันส�าหรับผม	ก�าไรก้อน

โตจะเกิดได้จากการปรับตัวในระยะยาวของหุ้นเท่านั้น

Zanger: ในปัจจุบัน	ผมเห็นเทรดเดอร์หลายคนเทรดหุ้นได้ดีมากโดยท่ี

ท�างานประจ�าไปด้วย	สมาร์ทโฟนได้พาพวกเราไปสู่การเทรดในอีกระดับ

หนึ่ง	แต่โดยธรรมชาติแล้ว	 เวลาท่ีคุณไม่สามารถเทรดแบบเรียลไทม์และ

คอยเฝ้าดูราคาหุ้นได้	คุณก็ต้องท�าการคัดเลือกหุ้นให้ดีข้ึนและเหมาะกับ

สไตล์การเทรดของคุณ
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แต่ผมยังจ�าสมัยที่ผมยังท�าธุรกิจสระว่ายน�้า	ผมก�าลังขับรถโดยที่

มือหนึ่งก�าลังถือเครื่อง	Quotrek	ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไร้สายที่เริ่มวางขายช่วงป	ี

1983	ที่ส่งข้อมูลราคาหุ้นและข่าวแบบเรียลไทม์	อีกมือหนึ่งจับพวงมาลัย

รถบรรทุกอยู่	ผมคงไม่สามารถมีทุกวันนี้ได้ถ้าขาดความมุ่งมั่นท่ีจะเทรด 

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

Ritchie II:	ถ้าความหมายของค�าว่าประสบความส�าเร็จของคุณหมายถึง	

การท�าผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงชนะตลาดในระยะยาวแล้วละ

ก็	ผมยังไม่ค่อยแน่ใจนัก	แต่ถ้าคุณหมายถึงการเลือกหุ้นบางตัวท่ีน่าจะให้

ผลตอบแทนดีเข้าพอร์ตแล้วถือไปเรื่อยๆ	ในระยะยาว	แบบนี้ผมคิดว่าน่า

จะท�าได้	แต่ก็คงจะมีไม่กี่คนที่ท�ามันได้ดีครับ

S1-8: ถ้าคุณไม่สามารถอยู่ท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ในช่วงวัน

ท�าการ คุณจะมีวิธีการเข้าซื้อหุ้นหรือขายหุ้นออกอย่างไร?

Minervini: คุณสามารถตั้งจุดตัดขาดทุนไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ	และคุณ

สามารถใช้	Bracket	Orders	ได้ด้วย	ทกุวันน้ีมนัก็มกีารใช้ชดุค�าสัง่ซือ้ขายด้วย

คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมเทรดต่างๆ	ทีท่�าให้เราเทรดหุ้นง่ายกว่าเมือ่ก่อนมาก

(Bracket Orders คือ ค�าสั่งที่เราสามารถก�าหนดเงื่อนไขของราคา

ได้ 2 แบบ ถ้าราคาหุ้นเข้าเงื่อนไขใดก่อนก็จะส่งค�าสั่งซื้อ/ขายตามเงื่อนไข

นั้น และยกเลิกอีกค�าสั่งโดยอัตโนมัติ: ผู้แปล)

Ryan: ใช้ค�าสั่งแบบอัตโนมัติครับ	โดยผมจะตั้งทั้งค�าสั่งซ้ือและค�าส่ังขาย

ตัดขาดทุนเอาไว้ล่วงหน้าในช่วงกลางคืนของวันก่อน	การท�าแบบนี้จะช่วย
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ให้คุณหลีกเลี่ยงจากการถูกท�าให้ไขว้เขวหรือถูกรบกวนจากความผันผวน

ของตลาดในระหว่างวัน	และอาจจะท�าให้ตัดสินใจเทรดโดยไม่ใช้อารมณ์

ได้ดีขึ้นด้วย

Zanger: ผมคดิว่าสมาร์ทโฟนสกัเครือ่งท่ีมโีปรแกรมดหุู้นเรียลไทม์ดีๆ 	จาก

โบรกเกอร์ชัน้น�าก็เพียงพอแล้ว	มนัสามารถแสดงให้เราเห็นราคาและวอลุม่

ของหุ้นได้อย่างรวดเรว็	และถ้าต้องการดกูราฟคณุก็สามารถกดเข้าไปดมูนั

ได้เลยด้วย

Ritchie II:	โดยส่วนใหญ่ถ้าผมไม่ได้อยู่ที่หน้าจอเทรด	ผมคงจะเทรดด้วย

การใช้กรอบระยะเวลาที่ยาวขึ้น	แต่ถึงจะพูดแบบนั้นผมก็จะตั้งค�าสั่งตัด 

ขาดทนุในระหว่างวันเอาไว้ด้วย	เพ่ือปกป้องพอร์ตของผมในกรณีท่ีราคาหุ้น

อาจเกิดการร่วงลงอย่างรุนแรง

S1-9: คุณเคยใช้มาร์จ้ินหรือใช้ออปชั่นเพื่อเร่งผลตอบแทนของ

คุณหรือไม่?

Minervini: ตอนนีไ้ม่ใช้แล้ว	ผมเคยใช้มาร์จิน้ตอนทีผ่มเพ่ิงเริม่เทรดหุ้น	ก่อน

หน้านัน้ผมเคยเทรดออปชัน่ด้วย	แต่ผมรูส้กึว่ามนัมปัีจจยัหลายอย่างทีท่�าให้

เสียเปรียบเวลาที่เราเทรดออปชั่น

Ryan: ผมไม่ค่อยได้ใช้ออปชั่น	เพราะผมไม่ชอบการที่ราคาออปชั่นจะลด

ลงตามอายุคงเหลือของมัน	(Time	Decay)	ซึ่งถ้าหุ้นอยู่ในช่วงพักออกข้าง

ไม่ได้มีแนวโน้มขึ้นหรือลงชัดเจน	(Sideways)	มูลค่าของออปชั่นก็จะถูก

กัดกร่อนลงไปเรื่อยๆ	จนท�าให้ออปชั่นหมดอายุไปแบบไม่มีค่า	
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ผมชอบท่ีจะมุ่งความสนใจในการท�าสิ่งเดียวให้ดี	จึงพยายามไม่

เข้าไปยุ่งกับการเทรดทุกอย่าง	ส่วนมาร์จิ้นผมจะใช้มันก็ต่อเมื่อตลาดมี

แนวโน้มเป็นขาขึ้นชัดเจน	มีความผันผวนน้อย	และจะใช้ก็ต่อเมื่อหุ้นที่ผม

ถือก�าลังวิ่งขึ้นได้ดีด้วย

Zanger: ผมใช้มาร์จิ้นเป็นบางเวลา	ส่วนออปชั่น	ผมใช้เมื่อเจอหุ้นที่ผมคิด

ว่ามนัคุม้ท่ีจะเสีย่งซึง่ในหนึง่ปีอาจจะเจอแค่ครัง้เดยีว	และทัง้สองข้อนีต้้อง

เกิดในกรณีท่ีผมเจอหุ้นแบบถูกตัวถูกจังหวะเท่านั้น	 เพราะไม่ง้ันถ้าพลาด

อาจจะขาดทุนหนักได้เลย	ผมมักจะบอกคนอื่นอยู่เสมอว่า	ผมไม่เคยท�า

เงนิจากหุน้ได้เลยจนกระทัง่ผมเลกิเทรด	หรอืควรจะบอกว่า	“เลกิเล่น”	พวก

ออปชั่น	มือใหม่ชอบเทรดออปชั่น	นั่นเป็นสาเหตุว่าท�าไมพวกเขาจึงยังคง

เป็นมือใหม่อยู่แบบนั้นต่อไป

Ritchie II:	ผมจะใช้มาร์จิน้ก็ต่อเมือ่เริม่ท�าก�าไรได้ต่อเนือ่งหลงัจากท่ีซือ้หุน้

จนเงนิสดหมดแล้ว	ถ้าผมถือหุน้เต็มพอร์ตแล้วมนัยังดไูปได้ด	ีผมก็ต้องการ

น�าก�าไรที่มีมาใช้เป็นมาร์จิ้นเพื่อซื้อหุ้นเพิ่ม	โดยผมจะทยอยใช้มาร์จิ้นแบบ

พีระมิดเช่นเดียวกับการพีระมิดซื้อหุ้นตัวที่มีก�าไรเพ่ิม	ส่วนออปชั่นผมจะ

เทรดมันในบางสถานการณ์ที่ผมคิดว่าให้ผลตอบแทนต่อความเส่ียงดีกว่า

การเทรดหุน้ตวัแม่	และจะเทรดเฉพาะออปชัน่ของหุ้นทีม่สีภาพคล่องสงูหรอื

เป็นสถานการณ์ทีผ่มคิดว่ามโีอกาสทีหุ้่นแม่จะเกิดการปรบัตวัอย่างรวดเรว็
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S1-10: คุณคิดว่าการจะเทรดให้ประสบความส�าเร็จในระดับสูง 

ต้องใช้พรสวรรค์ตัง้แต่เกิดหรอืเป็นทักษะทีส่ามารถเรียนรู้ได้ และโดย

ทั่วไปมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะนี้?

Minervini: ผมคดิว่าการเทรดหุน้ก็ไม่ต่างกับกีฬาประเภทหน่ึงคอื	อาจจะมี

บางคนทีม่คีวามได้เปรยีบทางพันธุกรรมตัง้แต่เกิด	(กล้ามเนือ้	ความคล่องตวั	 

ฯลฯ)	อย่างไรก็ตาม	ปัจจัยเหล่านี้เพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสิน 

ความส�าเร็จในตอนสุดท้าย	มีอัจฉริยะหลายคนท่ีชีวิตไม่ได้ประสบความ

ส�าเร็จอะไรเลย	รวมถึงนักกีฬาหลายคนที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดก็ไปได้

ไม่ไกลนักในเส้นทางอาชีพ	และก็มีหลายคนที่เกิดมาไม่ได้มีทักษะหรือ 

มข้ีอได้เปรยีบอะไรเลยเช่นเดียวกับผม	แต่พวกเขาก็ยังสามารถประสบความ

ส�าเร็จอย่างมากได้

ส�าหรับความกังวลเรื่องระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเรียนรู้	 ในปัจจุบัน

ก็มเีรือ่งดท่ีีช่วยให้คุณหายกังวล	เพราะการมอีนิเทอร์เนต็และโซเชยีลมเีดยี	 

ท�าให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู ้จ�านวนมากที่หาได้ยากในอดีต	 

ตราบใดที่คุณสามารถแยกแยะข้อมูลท่ีไร้สาระในโลกออนไลน์ออกไปได	้

และคัดเลอืกเฉพาะข้อมลูท่ีดเีท่านัน้	นอกจากนี	้คณุยังมช่ีองทางในการเข้า

ถึงคนเก่งๆ	ที่สามารถให้ความรู้เรื่องการเทรดท่ีมีค่าแก่คุณได้ง่ายข้ึนด้วย	

สิ่งเหล่านี้มันจะช่วยลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ทักษะการเทรดหุ้น

ไปได้มากเลยทีเดียว

อย่าท�าผดิพลาด	ไม่มอีะไรสูป้ระสบการณ์จริงของเราได้	ประสบการณ์

เป็นสิง่ทีเ่ราไปบงัคบัมนัไม่ได้	และมนัก็ต้องใช้เวลาในการส่ังสมประสบการณ์	

โดยท่ัวไป	ผมมกัจะพูดว่าการเรยีนรูท้กัษะการเทรดหุ้นต้องใช้เวลาอย่างน้อย	

1-3	ปี	หรืออาจจะใช้เวลา	5	ปีขึ้นไป	ขึ้นอยู่กับว่าคุณให้เวลาและจริงจังกับ

การเทรดหุ้นมากน้อยแค่ไหน
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Ryan: การจะเทรดให้ได้ผลตอบแทนในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย	มันมีหลาย

อย่างท่ีเราต้องท�าให้ถกูต้อง	และแน่นอนว่ามนัจะเป็นเรือ่งของลักษณะนิสยั

และบุคลิก	ทั้งการที่คุณต้องมีวินัยที่เข้มงวดมาก	มีความอ่อนน้อมถ่อมตน	

ยินดีท่ีจะเรียนรู้และกล้ารับความเสี่ยง	ถ้าคุณขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง

ไป	คณุก็ยังสามารถได้ผลตอบแทนทีดี่ในระดับหนึง่แต่คงได้ไม่ถึงระดบัสาม

หลักติดต่อกันอย่างสม�่าเสมอ

ทกัษะส่วนใหญ่ทีต้่องใช้ในการเทรดสามารถเรยีนรูกั้นได้	แต่ถ้าคณุ

ขาดความกล้าท่ีจะรบัความเสีย่ง	มนัก็ยากทีค่ณุจะซือ้หุ้นเมือ่มนัวิง่ผ่านจดุ

ซือ้ตามระบบของคณุ	หรอืถ้าคุณเป็นคนท่ีมอีโีก้เยอะและชอบคดิว่าคณุถูก-

ตลาดผิด	คุณก็อาจจะพาตัวเองไปสู่การขาดทุนมหาศาลได้	ผมพบว่าการ

เรียนรู้เรื่องหุ้นใช้เวลาประมาณสองปี	และอาจจะนานกว่าน้ันถ้าคุณต้อง

คอยตามแก้นสิยัแย่ๆ	ของคุณ	ในช่วงเริม่ต้นคุณจะได้ท�าเรือ่งผดิพลาดหลาย

อย่างแน่นอน	เรียนรู้จากพวกมัน	จากนั้นจึงเริ่มเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้อง

Zanger: มันต้องใชค้วามสามารถหรือบคุลกิบางอย่างทีต่ดิมากบัตวัตัง้แต่

เกิด	แต่ที่เหลือสามารถเรียนรู้กันได้	ผมมีเพื่อนและคนรู้จักเกินกว่า	30	คน	 

ที่คอยดูผมเทรดมาตลอดระยะเวลากว่า	18	ปี	และมีอยู่คนหนึ่งที่สามารถ

มองเห็นและเข้าใจกราฟได้อย่างที่ผมเห็น	เป็นคนที่มีสัญชาตญาณในการ

มองเห็นประเด็นส�าคัญของสิ่งต่างๆ	ได้อย่างรวดเร็ว	แต่โชคไม่ดีนักที่คนนี้

อายุยังน้อยและต้องไปเรียนมหาวิทยาลัย	ซึ่งท�าให้ยังไม่มีเงินทุนและเวลา

เพ่ือมาฝึกปรอืศลิปะในการเทรดให้มากขึน้	ผมหวังว่าเธอคนนัน้คงจะมโีอกาส

ได้กลับมาเล่นหุ้นอีก	เพราะเธอมีความสามารถในการอ่านกราฟได้ดีมาก

ส�าหรับการเรียนรู้ทักษะในการเทรดหุ้น	หลักๆ	แล้วมันขึ้นอยู่กับ

ความจริงจังและการให้ความมุ่งมั่นกับการเทรด	เช่น	คุณตรวจสอบตลาด

ทุกวันด้วยระบบเรียลไทม์	หรือแค่เปิดดูตลาดบ้างวันละไม่ก่ีครั้ง	ถ้าให้ผม
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ลองค�านวณดลู่ะก็	ผมคิดว่าเทรดเดอร์ทีเ่ก่งมากๆ	นัน้ท�างานนีแ้บบเตม็เวลา	

อย่างน้อย	5	ปี	และต้องมีประสบการณ์ผ่านวัฏจักรขาขึ้น-ขาลงของตลาด

แบบครบรอบอย่างน้อย	1	ครั้ง

Ritchie II:	ผมอาจจะเป็นคนท่ีดีทีส่ดุหรอืแย่ทีส่ดุทีจ่ะตอบค�าถามนีไ้ด้	ขึน้อยู่

กับว่าคณุมองมนัอย่างไร	จะว่าไป	จรงิๆ	แล้วผมอยู่ระหว่างค�าว่า	“ธรรมชาต”ิ	

กับ	“การอบรมเลีย้งดู”	ผมเชือ่ว่าความถนดัโดยธรรมชาตน้ัินส�าคญั	แต่ก็ไม่

ได้เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นหรอืเป็นสิง่ทีข่าดไม่ได้	มนัยังมทีกัษะท่ีคนธรรมดาสามารถ

ฝึกฝนและกระตุ้นตัวเอง	จนให้ผลลัพธ์ที่สามารถชดเชยการขาดพรสวรรค์

ได้	 พูดตรงๆ	เลยก็คือ	ผมไม่คิดว่าผมมีพรสวรรค์หรือฉลาดกว่าคนอื่นๆ	ที่

อยู่ข้างผม	แต่ผมค่อนข้างโชคดีที่เป็นคนมีความจ�ายอดเย่ียมและสามารถ

รักษาวินัยของตัวเองได้เป็นอย่างดี

ผมมั่นใจว่า	คนธรรมดาทั่วไปสามารถเรียนรู้ทักษะการเทรดหุ้นได้

อย่างเพียงพอ	แต่การบอกว่าทุกคนสามารถเทรดในระดบัสูงได้อาจจะท�าให้

เกิดการเข้าใจผิด	ส่วนเรื่องระยะเวลาที่ต้องใช้เรียนรู้	 ผมอยากจะอ้างอิง 

ค�าพูดของ	Tony	Robbins	ว่า	“คนส่วนมากมักจะประเมินตัวเองสูงเกินไป

ว่าพวกเขาสามารถท�าอะไรได้บ้างในเวลาแค่	2	ปี	และประเมนิต�า่ไปว่าพวก

เขาสามารถท�าอะไรได้บ้างในระยะเวลา	10	ปี”	ดังนัน้ผมคดิว่าระยะเวลาใน

การเรยีนรูม้นัคงอยู่ระหว่าง	2	ถึง	10	ปี	ท่ีคนเราจะสามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆ	

ที่จ�าเป็นและประสบความส�าเร็จได้	หรืออาจจะล้มเลิกความตั้งใจไปเอง
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S1-11: มันเป็นไปได้ไหมท่ีจะร�่ารวยจากการเทรดหุ้นแม้ว่าคุณ

จะเริ่มจากพอร์ตขนาดเล็ก?

Minervini: แน่นอน!	มนัมโีอกาสมากมายในตลาดหุน้	และก็จะมอียู่เรือ่ยๆ	

ในแต่ละปีข้างหน้า	ค่าคอมมสิชัน่ทีต่�า่และการเข้าถึงข้อมลูท่ีง่ายข้ึนได้ท�าให้

การเทรดหุ้นเป็นสนามท่ีทุกคนเข้ามาเล่นได้	มันเป็นช่วงเวลาท่ีดีมากที่จะ

เป็นเทรดเดอร์หุ้น

Ryan: ท�าได้อย่างแน่นอน	พลังของผลตอบแทนทบต้นหลายปีติดต่อกัน

นัน้ย่ิงใหญ่มาก	แต่คณุคงไม่สามารถท่ีจะร�า่รวยมากๆ	ได้ในเวลาแค่ปีเดยีว	

กุญแจส�าคัญคือ	การลงมือจัดการให้ระบบและหลักการเทรดของคุณเป็น

ไปอย่างถูกต้อง	อย่าไปสนใจมูลค่าพอร์ตมากเกินไปนัก	ถ้าคุณขยันจริงจัง	

เรยีนรูจ้ากความผดิพลาด	และมวีนัิยอย่างสม�า่เสมอ	ก�าไรหรอืผลตอบแทน

จะดูแลตัวมันเองได้

Zanger: ไม่เพียงแต่ผมมัน่ใจว่าท�าได้แน่	แต่ผมยงัแนะน�าว่าทุกคนควรเริม่

จากพอร์ตเลก็ๆ	ไปก่อน	แทนทีจ่ะเริม่ด้วยเงนิจ�านวนมาก	ในท้ายทีส่ดุถ้าคณุ

สามารถจับจังหวะการเทรดได้ด	ีมีความสามารถในการเหน็การท�ารูปแบบ

ของหุ้น	และมีความอดทนที่จะยึดมั่นในกฎการลงทุน	มันไม่ส�าคัญเลยว่า

คณุจะเริม่ด้วยพอร์ตขนาดเลก็	เพราะว่าคุณมทีกัษะและความสามารถทีไ่ด้

เปรียบเหนือคนอื่น	ซึ่งมีเทรดเดอร์น้อยคนมากที่จะมีมัน	โดยเฉพาะถ้าคุณ

ท�าการบ้านหุน้อย่างหนักทุกคืนและตลอดช่วงสดุสปัดาห์	ผมคงไม่สามารถ

มาอยู่ตรงจุดนี้ได้ถ้าสิ่งที่พูดมานั้นไม่เป็นความจริง

Momentum Masters

40 



Ritchie II:	มันขึ้นอยู่กับว่าคุณนิยาม	“ความร�่ารวย”	ไว้อย่างไร	ส่วนตัวผม

ยังไม่คดิว่าผมรวย	อย่างไรก็ตาม	ผมสามารถท�าพอร์ตท่ีค่อนข้างเลก็เตบิโต

ขึ้นได้อย่างสวยงาม	มีชีวิตที่ดี	และท�าผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

ได้ดีมาก	ถ้ามองในแง่นี้ผมก็ถือว่าผมรวยมากแล้ว	แต่ผมยังไม่ได้มาถึง 

เป้าหมายระยะยาวของผม	ซึ่งผมคงไม่เข้ามาเทรดหุ้นถ้าผมไม่เชื่อว่า 

ตลาดหุ้นสามารถมอบโอกาสในการเพ่ิมเงินลงทุนได้เป็นอย่างดี	ดังน้ัน	 

ใช่ครับ	มันเป็นไปได้แน่นอน
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บทที่ 2

การเลือกหุ้นรายตัว
(Stock Selection)

S2-1: อะไรคือวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการหาหุ้นโมเมนตัมท่ีราคามี

โอกาสวิ่งขึ้นได้อีกมาก?

Minervini: ก่อนท่ีผมจะซื้อ	ผมต้องการเห็นว่าราคาของหุ้นตัวนั้นมีความ

แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับตลาดและหุ้นตัวอื่น	มีความผันผวนและการแกว่ง

ตัวของราคาน้อย	คุณสามารถกรองหาหุ้นที่มีค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ	์

(Relative	Strength)	สูงได้จากเครื่องมือมากมายในปัจจุบัน	ซึ่งมีให้เลือก

ใช้ทั้งแบบที่ไม่เสียค่าบริการและแบบที่ต้องเสียค่าบริการ

หนึง่ในหนงัสอืเล่มแรกๆ	ทีผ่มได้อ่านเก่ียวกับค่า	Relative	Strength	

คือหนังสือของ	Robert	Levy	เรื่อง	The	Relative	Strength	Concept

(Relative Strength (RS) คอื ค่าความแข็งแกร่งสมัพันธ์ ได้มาจาก

การเปรียบเทียบอัตราการข้ึน-ลงระหว่างดัชนีตลาดกับหุ้นรายตัว หรือ 

เปรียบเทียบระหว่างหุ้นแต่ละตัวด้วยกัน หุ้นที่มีค่า RS สูงจะถือว่าเป็นหุ้น

ที่มีความแข็งแกร่งของราคาสูงกว่าหุ้นตัวอื่นๆ: ผู้แปล)
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Ryan: ผมขอเปลี่ยนค�าถามเป็น	“การหาหุ้นเติบโต”	แทนเพราะปกติแล้ว	 

ผมจะไม่ซือ้หุ้นเพียงเพราะว่าราคามนัก�าลงัพุ่งขึน้	แต่ว่าหุน้ตวันัน้นอกจากจะ

ต้องแสดงอาการท่ีดใีนตลาดช่วงน้ันแล้ว	ยังต้องมแีนวโน้มผลประกอบการ

เติบโตได้ดีและต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นลักษณะส�าคัญของกลุ่มสุดยอดหุ้นท่ีมักจะ

ให้ผลตอบแทนสงู	แหล่งข้อมลูทีผ่มใช้ค้นหาหุน้บ่อยทีส่ดุคอื	Marketsmith	 

รองลงมาคือ	Investor’s	Business	Daily	ทั้งสองเว็บมีเครื่องมือการกรอง

หุ้นที่หลากหลาย	ซึ่งจะช่วยให้คุณหาหุ้นเติบโตตัวที่ดีที่สุดได้

 

Zanger: สิง่ทีม่คีวามส�าคัญทีส่ดุส�าหรบัผมคือ	การเคลือ่นไหวของราคาหุน้

ตวันัน้	(Price	Action)	คณุลองเอารายชื่อหุ้นทีข่ึ้นแรงๆ	ในชว่งนั้นมาให้ผม	

แล้วผมจะเลือกหุ้นตัวที่ผมต้องการถือจากรายชื่อนั้น	แต่แน่นอนว่า	ก่อน

ซื้อผมจะค่อยๆ	เฝ้าสังเกตมันและรอให้ราคาหุ้นมีการท�ารูปแบบต่างๆ	เสีย

ก่อน	บางครัง้ผมอาจจะใช้เวลารอเป็นเดือนก่อนท่ีจะเร่ิมซ้ือหุ้นตวันัน้	เพราะ

คณุต้องจ�าไว้เสมอว่า	หุน้โมเมนตัมพวกนีร้าคาจะผนัผวนมาก	ถ้าคณุซือ้ผดิ

จังหวะมันสามารถร่วงลงได้อย่างรวดเร็วเลยล่ะ

 

หนึง่ในข้อผดิพลาดของเทรดเดอร์มอืใหม่ท่ีผมเหน็อยู่เป็นประจ�าก็คอื	

พวกเขาไปไล่ซือ้หุ้นท่ีขึน้ไปแล้ว	10	เหรยีญในวันนัน้	(หรือมากกว่า	10%)	มัน

แสดงให้เห็นว่าพวกเขาถูกอารมณ์และความโลภเข้าครอบง�า	และคงมัน่ใจ

มากว่าราคาหุ้นในวนัต่อไปจะพุ่งทะลฟุ้าอกีแน่นอน	จนท�าให้รบีโดดเข้าไป

ซื้อหุ้นที่พุ่งไปไกลแล้ว	สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือ	ราคาหุ้นกลับตัว

แล้วเริ่มร่วงลงอย่างแรง	และเทรดเดอร์เหล่านี้ก็จะขาดทุนอย่างหนัก	แต่

พวกเขาก็จะโทษความผันผวนของตลาด	ทั้งๆ	ที่ควรจะรับผิดชอบผลลัพธ์

ที่เกิดจากการขาดความยับยั้งชั่งใจของตัวเอง
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Ritchie II:	ในความเห็นของผมสถานการณ์และโอกาสท่ีดีมักจะดูน่ากลัว

มาก	 น่ันคือเวลาที่หุ้นพุ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วและดูมีราคาแพง	ค่า	RS	คือ 

วิธีการหนึง่ท่ีใช้ส�าหรบัหาหุ้นทีอ่ยู่ในสถานการณ์เช่นนัน้	โดยถ้าหุน้มค่ีา	RS	

สูง	ก็ถือว่ายิ่งดี

S2-2: คุณมีเกณฑ์ขั้นต�า่ของปริมาณการซื้อขายต่อวัน (Volume) 

ในการเลือกหุ้นหรือไม่?

Minervini: มีครับ	แต่เกณฑ์ของผมน้ันค่อนข้างต�่ามาก	ผมมักจะเลือกหุ้น

ท่ีมกีารซือ้ขายอย่างน้อย	100,000-300,000	หุน้ต่อวัน	หรอือาจจะแค่ราวๆ	

50,000	หุ้นต่อวัน	คณุไม่ควรกลวัหุน้ทีม่กีารซือ้ขายไม่มาก	คณุต้องกล้าเทรด

มนัเพราะว่าหุน้บางตวัทีใ่ห้ผลตอบแทนสงูมากจะเป็นบรษิทัขนาดเลก็ทีค่ณุ

ไม่เคยได้ยินชื่อของมันมาก่อน	อย่างไรก็ตาม	คุณต้องระมัดระวังและเทรด

ด้วยขนาดที่เหมาะสมกับสภาพคล่องของหุ้นตัวนั้นด้วย	เพื่อที่เวลาขายจะ

ได้ไม่เป็นปัญหามากนัก

สมมติว่าหุ้นตัวหนึ่งมีการซื้อขายแค่	50,000	หุ้นต่อวัน	ผมก็จะปรับ

จ�านวนหุน้ทีซ่ือ้ให้เอือ้ต่อการเทรดหุ้นตวันัน้	เพราะถ้าเกิดว่ามนัสามารถว่ิง

ขึน้ไปได้มาก	แม้ว่าเราจะมหีุน้จ�านวนน้อยแต่ก็ยังถือว่าดกีว่าการท่ีไม่มหีุน้

ตัวนั้นเลยแม้แต่หุ้นเดียว	ดังนั้น	“มีน้อยดีกว่าไม่มีเลย”

การถือสถานะจ�านวนไม่มากในหุ้นขนาดเล็กท่ีราคาว่ิงข้ึนได้เยอะ	 

ดกีว่าการไปถือสถานะขนาดใหญ่ในหุ้นสภาพคล่องสงูทีร่าคาไม่ไปไหน	และ

ส่วนใหญ่แล้วผมก็มักจะได้ก�าไรจากหุ้นขนาดเล็กมากกว่าด้วย
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Ryan: หุ้นตัวนั้นควรจะมีการซื้อขายอย่างน้อย	100,000	หุ้นต่อวัน	ถ้าต�่า

กว่านั้นผมจะหลีกเลี่ยง

 

Zanger: ผมพยายามเลอืกหุน้ท่ีมกีารซือ้ขายอย่างน้อยวนัละ	2	ล้านหุน้ขึน้

ไป	เพราะถ้าน้อยกว่าน้ัน	มนัยากมากทีจ่ะขายหุ้นจ�านวน	100,000	หุน้หรือ

มากกว่าน้ัน	โดยเฉพาะเวลาทีร่าคาหุ้นเริม่ปรบัตัวลงแรงเน่ืองจากถูกปรบัลด

ประมาณการหรอืตลาดอาจจะเข้าสูช่่วงปรบัฐานแรง	ในสถานการณ์เช่นนัน้	

แม้แต่หุ้นท่ีเคยเทรดวนัละ	2-4	ล้านหุ้น	กส็ามารถเกิดช่วงท่ีสภาพคล่องแห้ง

หายไปแบบสุดๆ	ได้ในจังหวะที่เราต้องการขายหุ้นออกมา

ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการกลายเป็นศัตรูกับตัวเอง	ในที่นี้หมายถึงการ

ที่คุณทยอยขายหุ้นแล้วท�าให้ราคาหุ้นตกลงเรื่อยๆ	การขายเพียงแค่ไม้ละ	

1,000	หุน้	ก็ยังสามารถท�าให้ราคาหุ้นตกลงได้ถึง	0.5	เหรยีญ	หรอื	1	เหรยีญ	

เพราะว่าไม่มใีครต้องการซือ้	เนือ่งจากมข่ีาวร้ายมากระทบบรษิทัหรอืหุ้นเพ่ิง

ถูกปรับลดประมาณการลง

ผมเคยผ่านเหตุการณ์แบบน้ีมาแล้ว	 เมื่อกลางเดือนกันยายนในป	ี

2007	ผมได้ซื้อหุ้น	Baidu	Inc.	(BIDU)	ในจังหวะที่หุ้นเบรกเอาท์	หลังจาก

นัน้ราคาหุน้ขึน้จาก	212	เหรยีญ	ไปอยู่ที	่360	เหรยีญ	ในเวลาแค่	3	สปัดาห์	

ตอนนัน้ผมมหีุน้อยู่จ�านวน	60,000	หุ้น	แล้วก็มกีารปรับลดประมาณการโดย

นักวิเคราะห์บางราย	ในทีแรกผมคิดว่ามันอาจจะท�าให้หุ้นตกสักประมาณ	

10	เหรยีญ	แต่มนักลบัร่วงลงไปถึง	17	เหรยีญอย่างรวดเรว็โดยทีไ่ม่มแีรงซือ้

เข้ามาเลย	ในตอนน้ันผมบอกกับตัวเองว่า	“อาการแบบนีม้นัชกัไม่ดลีะ”	ผม

จึงทยอยขายหุ้นอย่างรวดเร็ว	ก่อนที่ผมจะขายหมดราคายังร่วงต่อไปอีก	5	

เหรยีญ	แต่เมือ่สิน้สดุวันนัน้ราคามนัลบลงไปถึง	60	เหรยีญ!	ผมบอกไม่ถูกเลย

ว่าผมพอใจมากแค่ไหนทีไ่ด้ขายหุน้หมดก่อนท่ีมนัจะร่วงลงไปมากขนาดนัน้

ปกตหิุน้ตวันีจ้ะมกีารซือ้ขายถึงวันละ	2-3	ล้านหุน้ก่อนเกิดการถล่ม
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ขายท่ีท�าเอาผมเกือบหนีไม่ทัน	และผมก็ยังผ่านเหตุการณ์หุ้นถูกถล่มขาย 

แบบนีม้าหลายหน	ดงันัน้จ�าไว้เลยว่า	คณุต้องปรบัขนาดการเทรดให้เหมาะสม 

กับวอลุ่มเฉลี่ยต่อวันของหุ้นทุกครั้ง	 เผื่อกรณีท่ีคุณต้องการขายลดจ�านวน

หุ้นออกมาอย่างรวดเร็ว

 

Ritchie II:	ปกตผิมจะไม่เทรดหุน้ทีม่กีารซือ้ขายน้อยกว่า	25,000	หุน้ต่อวัน

S2-3: การมี Dark Pools ท�าให้คุณเปลี่ยนวิธีการวิเคราะห์วอลุ่ม

ของหุ้นหรือไม่?

Minervini: ไม่เปลีย่นครบั	ถึงแม้มนัจะมผีลกับการประเมนิวอลุ่มในระหว่าง

วันอยู่บ้าง	แต่ผมจะโฟกัสตวัเลขเมือ่สิน้สดุวันทีว่อลุม่ของทกุการซือ้ขายจะ

ถูกนับรวมทั้งหมด

 

Ryan: ส�าหรบัผมวอลุม่เปรยีบเหมอืนเลอืดทีค่อยหล่อเลีย้งหุน้	วอลุม่แสดง

ให้เราเห็นถึงหลักพื้นฐานของความต้องการซื้อและความต้องการขาย	การ

เคลือ่นไหวครัง้ใหญ่ของหุ้นจะเกิดได้จากการเพ่ิมขึน้อย่างมากของวอลุ่มอยู่

เสมอ	เหมอืนดงัท่ี	William	O’Neil	เคยกล่าวเก่ียวกับวอลุม่จ�านวนมหาศาล

ไว้ว่า	“มนัไม่ใช่การเคาะซือ้ของป้าซซูีท่ี่บ้านอยู่สดุถนน	แต่มนัคอืแรงซือ้ของ

เหล่าสถาบนั	กองทนุ	หรอืนกัลงทนุรายใหญ่	ท่ีผลกัดนัให้ราคาหุน้พุ่งสูงข้ึนได้”

ถึงแม้จะม	ีDark	Pools	เกิดขึน้	แต่ลกัษณะของวอลุม่ท่ีเกิดกับสุดยอด

หุ้นแต่ละตวัก็ยังแสดงออกมาเหมอืนเดิมไม่เปลีย่นแปลง	ถ้าคณุไม่เรยีนรูว้ธีิ

การอ่านและวเิคราะห์วอลุม่	ถือว่าคุณก�าลงัพลาดส่วนทีส่�าคญัมากของการ

วิเคราะห์เชิงเทคนิคอลครับ
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Zanger: ส�าหรบัการลงทนุประเภทโมเมนตมั	วอลุม่เปรยีบได้กับน�า้นมของ

แม่	 เพราะถ้าไม่มีวอลุ่ม	หุ้นโมเมนตัมก็จะไม่สามารถเติบโตข้ึนได้	 ดังน้ัน	

วอลุ่มจึงเป็นสิ่งท่ีต้องน�ามาพิจารณาประกอบกันเสมอเวลาที่เราวิเคราะห์

การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น	ส�าหรับวอลุ่มใน	Dark	Pools	เนื่องจากมันจะ

ถูกน�าเข้ามารวมเมือ่สิน้สดุวนั	เราก็ยงัสามารถรูจ้�านวนหุ้นทีถู่กเทรดท้ังหมด

ของวนัน้ันได้	แม้ว่าจะช้าลงหน่อยก็ตาม	โดยส่วนตวั	ผมไม่รูส้กึว่าการม	ีDark	

Pools	จะมีผลกระทบอะไรมากนัก

 

Ritchie II:	วอลุ่มมีบทบาทส�าคัญมากเวลาที่ผมวิเคราะห์สถานการณ์

ของหุ้นตัวนั้น	เพราะผมต้องการหาหุ้นท่ีมีอาการเหมือนก�าลังถูกสะสมอยู	่ 

ดังนั้นผมจะเลือกดูหุ้นท่ีราคาขึ้นแรงพร้อมกับวอลุ่มท่ีมากขึ้น	และวอลุ่ม 

น้อยลงเมือ่ราคาหุ้นย่อลงมา	ผมไม่เหน็ว่า	Dark	Pools	มผีลกับการวเิคราะห์

หุน้ของผม	เพราะผมจะดภูาพรวมแนวโน้มของพฤตกิรรมวอลุม่	(ไม่ใช่ดแูค่

วันเดยีว)	และผมเน้นไปทีหุ่น้ขนาดเลก็ถึงขนาดกลางซึง่จะไม่ค่อยมผีูเ้ล่นใน

ระดับ	Dark	Pools	เข้ามาเทรดมากนัก

(Dark Pools คือการซื้อขายแบบล็อตใหญ่ ที่ไม่เปิดเผยตัวตนผู้ส่ง

ค�าสัง่ซือ้ขายจนกว่าค�าสัง่จะจบัคู่เรยีบร้อยแล้ว Dark pools เป็นระบบปิด

ส�าหรบันกัลงทุนรายใหญ่ เช่น สถาบนั กองทุน เพ่ือป้องกันผลกระทบด้าน

ราคาโดยรวม จึงไม่ท�าการซื้อขายผ่านระบบปกติ: ผู้แปล)
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