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 1. การเทรด – พรมแดนสุดท้าย
คณุสามารถท่ีจะมอีสิระ คณุสามารถท่ีจะใช้ชวิีตและท�างานท่ีไหนก็ได้

ในโลกน้ี คณุสามารถหลดุพ้นจากหน้าทีก่ารงานประจ�าและไม่จ�าเป็นต้องตอบ

ค�าถามใครทั้งนั้น

 นี่คือชีวิตของเทรดเดอร์ที่ประสบความส�าเร็จ

 หลายคนปรารถนาสิง่น้ีแต่น้อยคนนักท่ีจะประสบความส�าเรจ็ มอืสมคัร

เล่นมองไปทีห่น้าจอซือ้ขายและเห็นเงนิหลายล้านดอลลาร์เปล่งประกายอยู่ต่อ

หน้าของเขา เขาเอือ้มมอืออกไปเพ่ือไขว่คว้าเงนิเหล่าน้ัน แล้วก็ขาดทนุ เขาเอือ้ม

มอืออกไปอกีครัง้ แล้วก็ย่ิงขาดทนุมากขึน้ไปอกี เทรดเดอร์ขาดทนุเพราะว่ามนั

เป็นเกมท่ียาก หรอืเพราะการขาดความรู ้หรอืจากการไม่มวิีนัย ถ้าหากหน่ึงใน

สิง่เหล่านีเ้ป็นเร่ืองท่ีสร้างปัญหาให้กับคณุแล้วหล่ะก็ ผมเขียนหนงัสอืเล่มนีเ้พ่ือ

คุณ

บทน�า
(Introduction)
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ผมเริ่มเข้ามาเทรดได้อย่างไร
ในฤดูร้อนของปี 1976 ผมขับรถจากนิวยอร์กไปยังแคลิฟอร์เนีย ผม

น�าหนังสือเก่ียวกับจิตเวชสองสามเล่ม (ในตอนน้ันผมเป็นแพทย์ฝึกหัดปีหนึ่ง

ในสาขาจิตเวช) หนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่ม และหนังสือชื่อ How to Buy 

Stocks ของเอนเจลมาในเจ้ารถดอดจ์คนัเก่าของผมด้วย ผมไม่รูเ้ลยว่าหนงัสอื

สภาพยับเยินที่ผมยืมมาจากเพ่ือนที่เป็นทนายความคนหนึ่งของผมเล่มน้ีจะ

เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของผมในวันข้างหน้า อนึ่ง เพื่อนของผมคนนี้เป็นคนที่

ประสบความล้มเหลวในการลงทนุมาโดยตลอด การลงทนุใดทีเ่ขาเข้าไปยุ่งเก่ียว

จะต้องด�าดิ่งจมน�้าไปทุกครั้ง แต่นั่นเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องในที่นี้

 ผมตะลุยอ่านหนังสือของเอนเจลในท่ีตั้งแคมป์ทั่วท้ังอเมริกาและอ่าน

มันจบบนชายหาดด้านแปซิฟิกในเมือง ลา จอลลา ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้อะไร 

เกี่ยวกับตลาดหุ้นมาก่อนเลย และไอเดียในการหาเงินด้วยการใช้ความคิดนั้น

จับใจผมเข้าเต็มๆ 

 ผมเตบิโตขึน้มาในสหภาพโซเวียตในช่วงเวลาทีม่นัเป็น “จกัรวรรดแิห่ง

ความชัว่ร้าย” ตามค�ากล่าวของอดตีประธานาธิบดีสหรฐัคนหนึง่ ผมเกลยีดชงั 

ระบบของโซเวียตและอยากท่ีจะหนีออกไป แต่การอพยพเป็นสิ่งท่ีท�าไม่ได ้

ในตอนนั้น ผมเข้ามหาวิทยาลัยเมื่ออายุ 16 ปี และจบจากโรงเรียนแพทย์เมื่อ

อายุ 22 หลังจากนั้นก็เรียนจนจบหลักสูตรแพทย์ฝึกหัดเฉพาะทางและได้งาน

เป็นแพทย์ประจ�าเรอื ในตอนน้ันเอง ผมมองเหน็โอกาสท่ีจะหนไีปสูอ่สิระได้แล้ว 

ผมลงจากเรือของโซเวียตที่เมืองอาบิจาน ประเทศไอวอรี่โคสต์

 ผมวิ่งไปยังสถานทูตสหรัฐผ่านถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นของเมืองท่าใน

แอฟรกิาโดยมอีดตีเพ่ือนร่วมเรอืของผมไล่ตามมา สถานทตูสหรฐัส่งผมไปซ่อน

ทีเ่ซฟเฮาส์และจากนัน้ก็ส่งขึน้เครือ่งบนิมานวิยอร์ก ผมมาถึงสนามบนิเคนเนด้ี 

ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 1974 ผมมาจากแอฟริกาโดยมีเงินในกระเป๋าเพียง 25 

ดอลลาร์ ผมพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยแต่ไม่รู้จักใครเลยในประเทศนี้

 ผมไม่รูเ้ลยว่าหุน้ พันธบตัร ฟิวเจอร์ หรอืออปชัน่คืออะไร และในบางครัง้ 
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ผมก็จะรู้สึกอึดอัดกับการเพียงแค่มองธนบัตรอเมริกาในกระเป๋าเงินของผม 

ในประเทศเก่าของผมนั้นการมีธนบัตรพวกน้ีสามารถส่งผมไปใช้เวลาสามปี

ในไซบีเรียได้เลย

 การอ่านหนงัสอื How to Buy Stocks ได้เปิดโลกใบใหม่ท้ังใบให้กับผม 

เมือ่ผมกลบัมาถึงนิวยอร์ก ผมก็ซือ้หุ้นตวัแรกของผมซึง่ก็คอื KinderCare จาก

น้ันสิง่ท่ีแย่มากๆ  ก็เกดิขึน้ ผมท�าเงนิได้จากการเทรดแรกของผม แล้วจากนัน้ก็

ท�าได้อีกในการเทรดครั้งที่สองซึ่งท�าให้ผมเกิดความเชื่อผิดๆ  ว่าการท�าเงินใน

ตลาดนั้นเป็นเรื่องง่ายๆ  ผมต้องใช้เวลาไปถึงสองปีถึงจะก�าจัดความเชื่อแบบ

นั้นออกไปได้

 อาชีพแพทย์ของผมนั้นก้าวหน้าไปในอีกเส้นทางหน่ึง ผมจบแพทย์

ฝึกหัดในสาขาจิตเวชจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยใหญ่แห่งหนึ่ง ศึกษา

ต่อที่สถาบันการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาแห่งนิวยอร์ก และเป็นบรรณาธิการให้

กับหนงัสอืพิมพ์ด้านจติเวชรายใหญ่ท่ีสดุในอเมรกิา ผมยังมใีบอนญุาตประกอบ

วิชาชีพอยู่จนถึงในปัจจุบัน แต่การท�างานในฐานะแพทย์ของผมในทุกวันนี้จะ

เป็นแค่หน่ึงหรือสองชั่วโมงต่อเดือนเป็นอย่างมากเท่านั้น ผมเป็นเทรดเดอร์ที่

งานยุ่ง รักการเดินทาง และท�าการสอนบ้างในบางครั้ง

 การเรียนรู้วิธีในการเทรดน้ันเป็นการเดินทางท่ียาวนานมีทั้งขึ้นสูงและ

ตกต�่า มีท้ังการก้าวไปข้างหน้าและวนเป็นวงอยู่ท่ีเดิม ผมต้องเจอกับความ

หงดุหงดิอย่างมากซ�า้แล้วซ�า้อกีจากการเทรดจนบญัชเีสยีหายย่อยยับ ในแต่ละ

ครั้งที่เป็นอย่างน้ันผมจะกลับไปท�างานในโรงพยาบาล รวบรวมทุนใหม่ อ่าน 

คิด และท�าการทดลองให้มากขึ้น และจากนั้นก็กลับมาเริ่มเทรดอีกครั้ง

 การเทรดของผมค่อยๆ  ดีขึ้นมาอย่างช้าๆ  แต่จุดเปลี่ยนมาถึงในตอน

ท่ีผมตระหนักได้ว่ากุญแจส�าคญัสูช่ยัชนะนัน้อยู่ภายในหัวของผมไม่ใช่ภายใน

คอมพิวเตอร์ วิชาจติเวชมอบการรบัรูใ้นเรือ่งการเทรดให้กับผมซึง่ผมจะน�ามนั

มาแบ่งปันให้กับคุณ
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คุณต้องการที่จะประสบความส�าเร็จจริงๆ  หรือเปล่า
หลายปีมานี้ผมมีเพ่ือนอยู่คนหนึ่งซึ่งมีภรรยาที่อ้วนมาก เธอเป็นคนที่

ชอบแต่งตัวสวยๆ   และเธอก็พยายามลดน�้าหนักมานานตั้งแต่ผมเริ่มรู้จักเธอ 

เธอพูดว่าเธออยากจะลดน�า้หนักและเธอก็ไม่กินเค้กหรอืมนัฝรัง่ต่อหน้าคนอืน่ๆ  

แต่เมือ่ผมเข้าไปในครวัของเธอ ผมก็เห็นเธอก�าลงัเขมอืบอาหารพวกน้ันอยู่ด้วย

ส้อมคนัโต เธอพูดว่าเธออยากจะมรีปูร่างท่ีด ีแต่ถึงอย่างนัน้เธอกยั็งคงอ้วนอยู่

 ส�าหรับเธอแล้วความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจากการได้กินน้ันเหนือกว่า 

ความสุขที่ย่ังยืนจากการมีสุขภาพท่ีดีขึ้น หากเธอลดน�้าหนักได้ ภรรยาของ

เพ่ือนผมคนน้ีท�าให้ผมนึกถึงเทรดเดอร์จ�านวนมากที่ชอบพูดว่าพวกเขาอยาก

จะประสบความส�าเร็จแต่ก็ยังท�าการเทรดอย่างหุนหันพลันแล่นซ�้าแล้วซ�้าอีก 

โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับความน่าตื่นเต้นในระยะเวลาสั้นๆ ของการพนัน

ในตลาด

 ผู้คนมักจะชอบหลอกตัวเอง การโกหกคนอ่ืนเป็นเรื่องที่แย่ แต่การ 

โกหกตัวคุณเองน้ันถือได้ว่าเป็นความสิ้นหวัง ร้านหนังสือเต็มไปด้วยหนังสือ 

ดีๆ  เกี่ยวกับการควบคุมน�้าหนัก แต่โลกนี้ก็ยังเต็มไปด้วยผู้คนที่มีน�้าหนักเกิน 

อยู่ดี

 หนังสือเล่มนี้จะสอนคุณถึงวิธีในการวิเคราะห์และการเทรดในตลาด 

การควบคุมความเสี่ยง และการจัดการกับจิตใจของตัวคุณเอง ผมสามารถ

มอบความรู้ให้กับคุณได้ ขอเพียงแค่คุณมีแรงกระตุ้นที่มากพอ

 และขอให้จ�าสิง่น้ีเอาไว้ นักกีฬาท่ีอยากจะสนกุกับกีฬาท่ีมคีวามเสีย่งจะ

ต้องท�าตามกฎเพ่ือรักษาความปลอดภัย เมื่อคุณลดความเสี่ยงลงมาคุณก็จะ

รู้สึกถึงการประสบความส�าเร็จและการควบคุมได้มากขึ้น มันเป็นเช่นเดียวกัน

ในการเทรด

 คุณจะสามารถประสบความส�าเร็จในการเทรดได้ก็ต่อเมื่อคุณจัดการ

มนัในแบบของเรือ่งท่ีต้องใช้สตปัิญญาอย่างจรงิจงั การเทรดโดยใช้อารมณ์นัน้

เป็นสิง่ทีอ่นัตรายอย่างมาก เพือ่ทีจ่ะชว่ยรบัประกนัความส�าเรจ็ คณุจ�าเป็นจะ
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ต้องมีการบริหารจัดการเงินเพื่อปกป้องตัวเอง เทรดเดอร์ที่ดีจะเฝ้ามองเงินทุน

ของเขาอย่างระมดัระวังเหมอืนกับทีนั่กด�าน�า้มอือาชพีเฝ้าระวังอปุกรณ์ในการ

ด�าน�้าของเขา

 2. จิตวิทยาคือกุญแจส�าคัญ
จ�าความรูส้กึในตอนท่ีคณุส่งค�าสัง่ซือ้ขายครัง้ล่าสดุออกไปได้หรอืเปล่า 

คุณรูสึ้กกังวลกับการเข้าไปในการเทรดหรอืรูส้กึกลวัทีจ่ะขาดทนุหรอืเปล่า คณุ

รรีอก่อนทีจ่ะส่งค�าสัง่ซือ้ขายของคณุออกไปหรือเปล่า เมือ่คณุปิดสถานะการเทรด

ออกมา คุณรู้สึกลิงโลดใจหรือรู้สึกเสียหน้าหรือเปล่า ความรู้สึกของเทรดเดอร์

หลายพันคนจะหลอมรวมกันเป็นคลื่นทางจิตวิทยาซึ่งจะเคลื่อนไหวตลาด

การลงจากรถไฟเหาะ
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้เวลาเกือบทั้งหมดของพวกเขามองหาการเทรด

ทีด่ ีแต่เมือ่พวกเขาเข้าไปในการเทรดแล้ว พวกเขากลบัไม่ได้บรหิารจดัการมนั 

พวกเขาท�าเพียงแค่ด้ินไปมาจากความรูส้กึเจบ็ปวดหรอืไม่ก็ยิม้ลงิโลดจากความ

รู้สึกพึงพอใจ พวกเขาก�าลังน่ังรถไฟเหาะทางอารมณ์และพลาดองค์ประกอบ

ส�าคัญแห่งชัยชนะซึ่งก็คือการบริหารจัดการอารมณ์ของพวกเขาไป การไร้

ความสามารถของพวกเขาในการบริหารจัดการตัวของพวกเขาเองจะน�าไปสู่

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่แย่และการขาดทุน

 ถ้าจิตใจของคุณไม่อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะท�างานในตลาด หรือถ้าคุณ

เพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงในจิตวิทยาหมู่ของฝูงชน คุณก็ไม่มีโอกาสเลย

ท่ีจะท�าเงินจากการเทรดได้ มืออาชีพท่ีเป็นผู้ชนะทุกคนรู้ดีถึงความส�าคัญ 

อย่างยิ่งของจิตวิทยา มือสมัครเล่นที่เป็นผู้แพ้ส่วนใหญ่จะละเลยมัน

 เพ่ือนๆ  และนกัศกึษาท่ีรู้ว่าผมเป็นจติแพทย์มกัจะถามผมว่ามนัช่วยผม

ในฐานะเทรดเดอร์หรือไม่ จิตวิทยาที่ดีและการเทรดที่ดีนั้นมีหลักการที่ส�าคัญ
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ร่วมกันอยู่ข้อหน่ึงก็คือทั้งสองอย่างน้ีมุ่งเน้นไปที่ความเป็นจริงและมองโลก

ในอย่างท่ีมันเป็น การที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขได้น้ันคุณจะต้องใช้ชีวิตโดย 

เปิดตาของคุณเอาไว้ การท่ีจะเป็นเทรดเดอร์ท่ีดีคุณก็จ�าเป็นจะต้องเทรดด้วย

ดวงตาทีเ่ปิดกว้าง ตระหนักถึงแนวโน้มและจดุกลบัตวัท่ีแท้จรงิให้ได้ และไม่เสยี

เวลาหรือพลงังานไปกับความคดิเพ้อฝัน ความเศร้าเสยีใจ และการเฝ้าคาดหวัง

เกมของผู้ชายเท่าน้ัน?
บันทึกของบริษัทโบรกเกอร์บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย แฟ้ม

ข้อมูลของบริษัทของผมคือ Elder.com ได้ยืนยันว่าประมาณ 80 ถึง 90 

เปอร์เซ็นต์ของเทรดเดอร์นั้นเป็นผู้ชาย แต่อย่างไรก็ดี สัดส่วนของเทรดเดอร ์

ผู้หญิงที่เป็นลูกค้าของผมน้ันได้เพ่ิมข้ึนมากกว่าเท่าตัวตั้งแต่หนังสือ Trading 

for a Living ฉบับดั้งเดิมได้ถูกเขียนขึ้นมาเมื่อกว่ายี่สิบปีก่อน

 การใช้ค�าว่า “เขา” น้ันดลูืน่ไหลกว่าการเขยีนว่า “เขาหรอืเธอ” หรอืเขยีน

สลบักันไปมาระหว่างค�าสรรพนามสองค�าน้ี เพ่ือให้อ่านง่ายขึน้ ผมจะขอใช้ค�า

สรรพนามเพศชายตลอดทัง้หนงัสอืเล่มน้ี แน่นอนว่าน่ีไม่ได้เกิดจากความตัง้ใจ

ใดๆ  ที่เป็นการไม่เคารพในตัวของผู้หญิงจ�านวนมากที่เป็นเทรดเดอร์

 อันที่จริงแล้วผมพบว่าสัดส่วนของเทรดเดอร์ท่ีประสบความส�าเร็จนั้น 

มสีงูกว่าในกลุม่ของเทรดเดอร์ท่ีเป็นผูห้ญงิ พวกเธอมแีนวโน้มทีจ่ะมวีนิยัมากกว่า

และมีความหยิ่งยโสน้อยกว่าผู้ชาย

การเรียบเรียงเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้
เสาหลักสามต้นของการประสบความส�าเร็จในการเทรดก็คือจิตวิทยา  

(Psychology) การวเิคราะห์ตลาด (Market Analysis) และการบรหิารจดัการ

ความเสีย่ง (Risk Management) การเกบ็บนัทึกประวัติท่ีดีจะรวบรวมพวกมนั

เข้ามาไว้ด้วยกัน หนังสือเล่มน้ีจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ถึงองค์ประกอบส�าคัญ

ของเรื่องเหล่านี้ทั้งหมด
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 ส่วนแรกของหนังสอืเล่มนีจ้ะแสดงให้คณุเห็นถึงวิธีในการบรหิารจดัการ

อารมณ์ในการเทรด ผมค้นพบวิธีน้ีในช่วงท่ีผมท�างานในฐานะจติแพทย์ มนัช่วย

ปรบัปรุงการเทรดของผมให้ดขีึน้กว่าเดมิได้อย่างมาก และมนัก็จะสามารถช่วย

คุณได้เช่นเดียวกัน

 ส่วนท่ีสองจะมุ่งเน้นไปท่ีจิตวิทยาหมู่ของตลาด พฤติกรรมกลุ่มเหล่านี ้

ต่างจากพฤติกรรมของแต่ละตัวบุคคล มันมีพ้ืนฐานมาจากสัญชาตญาณ 

ดั้งเดิมของมนุษย์เรา ถ้าหากคุณมีความเข้าใจในวิธีการท�างานของพฤติกรรม

กลุ่ม คุณก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากอารมณ์ท่ีแกว่งไปมาของพวกเขาได้แทนที่

จะถูกกลืนหายไปกับความผันผวนทางอารมณ์ของพวกเขา

 ส่วนที่สามจะแสดงวิธีที่รูปแบบของชาร์ทสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม

ของฝูงชน การวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบคลาสสิก คือการประยุกต์ใช้จิตวิทยา

ทางสงัคมเหมอืนกับการท�าแบบส�ารวจความคดิเห็น แนวรบั แนวต้าน การทะลุ

ของราคา และรูปแบบอื่นๆ  จะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของฝูงชน

 ส่วนที่สี่จะสอนคุณในเรื่องของวิธีการสมัยใหม่ในการวิเคราะห์ทาง

เทคนิคด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวบ่งชี้ต่างๆ  ท่ีบอกถึงจิตวิทยาหมู่ได้ดีกว่า 

รูปแบบของชาร์ทแบบคลาสสิก ตัวบ่งชี้แบบตามแนวโน้มช่วยในการระบ ุ

แนวโน้มของตลาด ในขณะที่ตัวบ่งชี้การแกว่งของราคา (Oscillator) จะแสดง

ให้เห็นว่าเมื่อไรที่แนวโน้มเหล่านั้นก�าลังจะเกิดการกลับทิศ

 ปรมิาณการซือ้ขายและปรมิาณของสญัญาท้ังหมดท่ีมอียู่ในตลาด (Open 

Interest) ก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงพฤตกิรรมของฝงูชนได้เช่นเดยีวกัน ส่วนที่

ห้าจะมุง่เน้นไปทีเ่รือ่งเหล่านีแ้ละความส�าคญัของเวลา ฝงูชนจะมคีวามสนใจใน

ช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ   และเทรดเดอร์ที่สามารถเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลง

ของราคาเข้ากับเวลาได้จะมีความได้เปรียบในการแข่งขัน

 ส่วนที่หกจะมุ่งเน้นไปท่ีเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดส�าหรับการวิเคราะห์ตลาด

หุ้นท้ังหมดในแบบองค์รวม พวกมันมีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะอย่างย่ิง

ส�าหรับเทรดเดอร์ฟิวเจอร์ของดัชนีตลาดหุ้นและเทรดเดอร์ออปชั่น

14 

The New Trading for a Living



 ส่วนท่ีเจด็จะน�าเสนอระบบในการเทรดหลายรปูแบบ เราจะเริม่ต้นด้วย

ระบบ Triple Screen ซึง่ได้กลายมาเป็นท่ียอมรบัอย่างกว้างขวาง และจากนัน้

ก็จะทบทวนระบบ Impulse และระบบการเทรดแบบช่องแนวโน้ม (Channel)

 ส่วนที่แปดจะพูดถึงประเภทต่างๆ  ของผลิตภัณฑ์การเทรด มันจะ

สรุปให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของหุ้น ฟิวเจอร์ ออปชั่น และ Forex โดยจะท�า 

การปัดเป่าเมฆหมอกของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งปกคลุมตลาดเหล่าน้ี 

บางตลาดให้จางหายไป

 ส่วนที่เก้าจะน�าคุณไปสู่หัวข้อส�าคัญทุกๆ  ข้อในเรื่องของการบริหาร

จดัการเงนิ องค์ประกอบส�าคญัส�าหรบัการประสบความส�าเรจ็ในการเทรดเรือ่ง

นี้เป็นสิ่งที่มือสมัครเล่นส่วนใหญ่มักจะละเลย คุณอาจจะมีระบบการเทรดที ่

สุดยอด แต่ถ้าหากการบริหารความเสี่ยงของคุณไม่ดี การขาดทุนติดต่อกัน

เพียงไม่ก่ีครั้งก็จะท�าลายบัญชีของคุณได้เลย การมีสามเหลี่ยมเหล็กของการ

ควบคุมความเสี่ยงและเครื่องมืออื่นๆ  จะท�าให้คุณกลายไปเป็นเทรดเดอร์ที่มี

ความปลอดภัยมากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 ส่วนทีส่บิจะขดุค้นลงไปในรายละเอยีดส�าคญัต่างๆ  ของการเทรด การ

ตั้งจุดตัดขาดทุน การตั้งเป้าหมายก�าไร และการสแกนหุ้น รายละเอียดในทาง

ปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยคุณในการใช้ระบบการเทรดใดๆ  ก็ตามที่คุณชอบ

 ส่วนท่ีสิบเอ็ดจะน�าคุณไปสู่หลักการและแม่แบบของการเก็บบันทึก

ประวัติท่ีดี คุณภาพของบันทึกประวัติของคุณนั้นจะเป็นตัวพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด

ส�าหรับความส�าเร็จของคุณ ผมจะน�าเสนอตัวแม่แบบซึ่งผมชอบใช้เพื่อให้คุณ

สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้แบบฟรีๆ 

 เรือ่งสดุท้ายท่ีมคีวามส�าคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คอืหนังสอืเล่มน้ีจะมส่ีวน

ทีแ่ยกออกมาเป็นส่วนเพ่ือแนะแนวทางการศกึษา มนัจะมคี�าถามมากกว่า 100 

ค�าถาม แต่ละค�าถามจะเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ  ท่ีเฉพาะเจาะจงในหนังสือ

เล่มน้ี ค�าถามทุกค�าถามถูกออกแบบมาเพ่ือทดสอบระดับความเข้าใจและ

ค้นหาจุดบอดของคุณ หลังจากท่ีคุณอ่านแต่ละส่วนในหนังสือเล่มนี้จบ มัน
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เป็นเรื่องเหมาะสมที่จะเปิดไปยังส่วนแนะแนวทางการศึกษาและตอบค�าถาม

ที่เกี่ยวข้องกับบทนั้นๆ  ถ้าหากผลลัพธ์ของการทดสอบออกมาไม่ดีเยี่ยม อย่า

เพ่ิงรีบร้อน ให้คุณอ่านส่วนน้ันของหนังสือเล่มน้ีอีกรอบหน่ึงแล้วค่อยกลับไป

ท�าแบบทดสอบอีกครั้ง

 คุณก�าลังจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับหนังสือเล่มนี้ เมื่อคุณพบ 

ไอเดยีทีด่เูหมอืนมคีวามส�าคญักับคุณ ขอให้ลองทดสอบมนั วิธีเดียวทีไ่ด้ผลจรงิ

ก็คือทดสอบมันกับข้อมูลตลาดของคุณและในการเทรดของตัวคุณเอง คุณจะ

สามารถท�าให้ความรูน้ี้กลายมาเป็นความรูข้องตวัคณุเองได้ด้วยการตัง้ค�าถาม

และทดสอบมันเท่านั้น

 3. ความน่าจะเป็นในทิศทางตรงข้ามกับคุณ
อะไรคอืสาเหตท่ีุท�าให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ขาดทุนและถูกก�าจดัออกไป

จากตลาด การเทรดโดยใช้อารมณ์และความสะเพร่าคอืเหตผุลหลกั แต่มนัยัง

มสีาเหตอุืน่ๆ  อกี อนัท่ีจรงิแล้วตลาดถูกสร้างขึน้มาเพ่ือให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่

ต้องขาดทุน อุตสาหกรรมการเทรดจะฆ่าเทรดเดอร์ให้ตายไปอย่างช้าๆ  ด้วย

ค่าคอมมิชชั่นและ Slippage (การคลาดเคลื่อนของราคาที่อยากจะขายกับที่

ขายได้จริง: ผู้แปล)

 คุณต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นส�าหรับการเข้าไปและออกมาจากการเทรด 

ส่วน Slippage คอืความแตกต่างของราคาซือ้ขายท่ีคณุส่งค�าสัง่ออกไปกบัราคา

ซือ้ขายท่ีเกิดการจบัคูกั่นจรงิๆ  เมือ่คณุส่งค�าสัง่ซือ้ขายแบบ Limit Order (การ

ตัง้ราคาซือ้หรอืขายรอเอาไว้ก่อน: ผูแ้ปล) มนัจะเกิดการจบัคูกั่นจรงิท่ีราคาของ

คุณหรอืราคาทีด่กีว่า หรอืไม่อย่างน้ันก็จะไม่มกีารจบัคูเ่กิดขึน้เลย เมือ่คณุรูส้กึ

กระตอืรอืร้นท่ีจะเข้าไปหรอืออกมาจากตลาดและส่งค�าสัง่ซือ้ขายแบบ Market 

Order (ค�าสั่งเพ่ือให้เกิดการซื้อหรือขายท่ีราคาตลาดในทันที ณ ตอนน้ัน:  

ผู้แปล) ออกไป บ่อยครั้งที่มันมักจะเกิดการจับคู่ซื้อขายในราคาที่แย่กว่าราคา
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ในตอนที่คุณส่งค�าสั่งนั้นออกไป

 มอืสมคัรเล่นส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจกับอนัตรายท่ีเกดิจากค่าคอมมชิชัน่และ 

Slippage เหมือนกับท่ีชาวนาในยุคกลางไม่สามารถจินตนาการได้ว่าเชื้อโรค

ขนาดเลก็ท่ีมองไม่เห็นน้ันสามารถฆ่าคณุได้ ถ้าหากคณุเพิกเฉยต่อ Slippage 

และใช้บรกิารโบรกเกอร์ทีค่ดิค่าคอมมชิชัน่ในราคาสงู คณุก็ก�าลงัท�าตวัเหมอืน

กับชาวนาท่ีด่ืมน�า้จากบ่อน�า้สาธารณะในช่วงเวลาท่ีโรคอหิวาต์ก�าลงัระบาดอยู่

 อุตสาหกรรมการเทรดดูดเงินจ�านวนมากมายมหาศาลจากตลาดออก

ไปอย่างต่อเนื่อง ตลาดหุ้น คนคุมกฎ โบรกเกอร์ และผู้ให้บริการแนะน�าการ

ลงทุนได้รบัเงนิจากตลาด ในขณะท่ีเทรดเดอร์จะถูกก�าจดัออกไปรุน่แล้วรุน่เล่า 

อย่างต่อเนือ่ง ตลาดจ�าเป็นต้องมผีูแ้พ้รายใหม่เข้ามาเรือ่ยๆ  เหมอืนกบัทีผู่ส้ร้าง

พีระมิดในยุคโบราณจ�าเป็นจะต้องมีแรงงานทาสกลุ่มใหม่เข้ามาเสริม พวก 

ผู้แพ้จะน�าเงินเข้ามาในตลาดซึ่งเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นส�าหรับความร�่ารวยมั่งคั่งของ

อุตสาหกรรมการเทรด

เกมที่มีผลรวมเป็นลบ
ผู้ชนะในเกมท่ีมีผลรวมเป็นศูนย์จะท�าเงินได้เท่าๆ  กับที่ผู้แพ้เสียไป 

ถ้าหากคุณและผมวางเดิมพัน 20 ดอลลาร์กับทิศทางราคาของดาวโจนส์ใน

อีก 100 จุดถัดไป หนึ่งในเราสองคนจะได้รับเงิน 20 ดอลลาร์ และอีกคนหนึ่ง

จะขาดทุนไป 20 ดอลลาร์ การเดิมพันหนึ่งครั้งนั้นเป็นเรื่องที่มีโชคเป็นองค์

ประกอบ แต่คนท่ีมีความรู้มากกว่าจะได้รับชัยชนะบ่อยกว่าพ่ายแพ้เมื่อผ่าน

ไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

 ผูค้นพากนัหลงเชือ่โฆษณาชวนเชือ่ของอตุสาหกรรมนีท้ีว่่าการเทรดนัน้

เป็นเกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์ พวกเขางับเหยื่อและเข้าไปเปิดบัญชีซื้อขาย พวก

เขาไม่ได้ตระหนักเลยว่าการเทรดน้ันคือเกมท่ีมีผลรวมเป็นลบ ผู้ชนะจะได้รับ

เงนิน้อยกว่าทีผู่แ้พ้เสยีไปเพราะว่าตวัอตุสาหกรรมได้ดดูเอาเงินออกจากตลาด

ไปแล้ว
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 ตวัอย่างเช่น เกมรเูลต็ต์ในคาสโินเป็นเกมท่ีมผีลรวมเป็นลบเพราะคาสโิน

จะได้รบัเงนิระหว่างสามถึงหกเปอร์เซน็ต์ของการเดมิพันทกุครัง้ นีท่�าให้รเูลต็ต์

เป็นเกมท่ีไม่สามารถเอาชนะได้ในระยะยาว ผมกับคณุอาจจะเข้าไปในเกมทีม่ี

ผลรวมเป็นลบน้ีโดยเราท้ังคูจ่ะวางเดมิพันคนละ 20 ดอลลาร์เหมอืนเดิมกับการ

เคล่ือนไหว 100 จดุถัดไปของดาวโจนส์ผ่านทางโบรกเกอร์ เมือ่เรามาช�าระเงิน

กัน คนที่แพ้จะเสียเงิน 23 ดอลลาร์ และคนท่ีชนะจะได้รับเงินไปเพียงแค่ 17 

ดอลลาร์ ในขณะที่โบรกเกอร์ของทั้งสองฝ่ายยิ้มแป้นในระหว่างที่พวกเขาเดิน

ไปยังธนาคาร

 ค่าคอมมชิชัน่และ Slippage ส�าหรบัเทรดเดอร์ก็เหมอืนกับทีค่วามตาย

และภาษเีป็นส�าหรบัพวกเราทุกคน มนัเอาความสนุกสนานบางส่วนไปจากชวิีต

และสุดท้ายก็ท�าให้ชีวิตจบสิ้นลงไป เทรดเดอร์จะต้องเสียเงินให้กับโบรกเกอร์

และระบบของตลาดแลกเปลีย่นก่อนทีเ่ขาจะหาเงินก้อนเล็กๆ  ก้อนแรกได้เสยี

อีก การเป็นเพียงแค่ “คนทีเ่ก่งกว่าค่ามาตรฐาน” น้ันยังไม่ดพีอ คณุจะต้องเป็น

คนที่เหนือกว่าคนทั่วไปอย่างมากเพื่อที่จะเอาชนะในเกมที่มีผลรวมเป็นลบนี้

คอมมิชชั่น
ค่าคอมมิชชั่นลดลงมาอย่างมากในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ย่ีสิบปี

ก่อนมันยังมีโบรกเกอร์บางรายท่ีคิดเงินค่าคอมมิชชั่นในอัตราระหว่างครึ่งถึง

หน่ึงเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการเทรด การซื้อหุ้นของ GE หนึ่งพันหุ้นที่ราคา 20 

ดอลลาร์ต่อหุน้ โดยมมีลูค่ารวมท้ังหมด 20,000 ดอลลาร์น้ันจะท�าให้คณุเสยีเงนิ

ไป 100 ถึง 200 ดอลลาร์ในตอนที่เข้าไปในการเทรด และเสียอีกครั้งในตอนที่

ออกมา โชคดีส�าหรับเทรดเดอร์ท่ีอตัราค่าคอมมชิชัน่น้ันลดลงจากเดมิมามากแล้ว

 อตัราค่าคอมมชิชัน่ท่ีสงูเกินไปยังไม่ได้หมดไปอย่างสิน้เชงิ ในช่วงท่ีผม

ก�าลังเตรียมหนังสือเล่มนี้ให้พร้อมส�าหรับการตีพิมพ์ ผมได้รับอีเมลจากลูกค้า

บัญชีเล็กๆ  รายหน่ึงในกรีซ โบรกเกอร์ของเขาซึ่งเป็นธนาคารใหญ่แห่งหนึ่ง

ในยุโรปคิดเงินเขาอย่างต�่า 40 ดอลลาร์ส�าหรับการเทรดแต่ละครั้ง ผมแนะน�า
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โบรกเกอร์ของผมซึง่คดิค่าบรกิารข้ันต�า่เพียง 1 ดอลลาร์ส�าหรบัการซือ้ขายหุน้ 

100 หุ้นให้กับเขา

 หากปราศจากการเอาใจใส่อย่างเหมาะสม แม้แต่ตัวเลขที่ดูเหมือนจะ

เป็นเงินจ�านวนเล็กน้อยก็สามารถท่ีจะกลายไปเป็นก�าแพงสูงท่ีขวางก้ันความ

ส�าเร็จได้

 ลองมองทีเ่ทรดเดอร์คนหนึง่ซึง่มบีญัชมีลูค่า 20,000 ดอลลาร์ เขาท�าการ

เทรดแบบ Roundtrip (การเปิดและปิดการเทรดภายในวันเดยีวกัน: ผูแ้ปล) หน่ึง

ครั้งต่อวัน สี่วันต่อสัปดาห์ การจ่ายเงิน 10 ดอลลาร์ต่อการซื้อขายหนึ่งครั้งจะ

ท�าให้เมือ่สิน้สดุสัปดาห์เขาจะต้องจ่ายเงนิไป 80 ดอลลาร์เป็นค่าคอมมชิชัน่ คือ 

40 ดอลลาร์ส�าหรบัการเข้าไปเปิดการเทรดและ 40 ดอลลาร์ส�าหรบัการออกมา 

ถ้าเขาท�าอย่างนี้ 50 สัปดาห์ต่อปี (ในกรณีที่เขาอยู่ในตลาดได้นานขนาดนั้น) 

เมื่อสิ้นสุดปีเขาจะเสียเงิน 4,000 ดอลลาร์ไปเป็นค่าคอมมิชชั่น ซึ่งน่ันเท่ากับ 

20% ของขนาดบัญชีของเขาเลยทีเดียว 

 จอร์จ โซรอส ผู้จัดการกองทุนระดับสุดยอดสามารถสร้างผลตอบแทน

เฉลี่ยได้ 29% ต่อปี เขาจะไม่มีทางท�าแบบน้ันได้เลยถ้าเขาต้องจ่ายเงินไป

เป็นค่าคอมมิชชั่นถึง 20% ต่อปี แม้แต่ “ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อย” ก็สามารถที่

จะกลายไปเป็นอุปสรรคใหญ่ส�าหรับการประสบความส�าเร็จได้ ผมเคยได้ยิน

พวกโบรกเกอร์แอบหัวเราะกันในตอนท่ีพวกเขาซุบซิบเก่ียวกับเรื่องของลูกค้า

ที่พยายามอย่างสุดชีวิตเพียงเพื่อที่จะท�าให้ได้แค่เสมอตัวในเกมนี้

 ให้มองหาค่าคอมมิชชั่นท่ีถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่าเขินอายท่ีจะ

ต่อรองเพ่ืออตัราทีน้่อยลง ผมได้ยินโบรกเกอร์หลายๆ  เจ้าบ่นว่าไม่ค่อยมลีกูค้า 

แต่แทบไม่มลีกูค้าคนไหนเลยท่ีบ่นว่าไม่มโีบรกเกอร์ให้เลอืก บอกโบรกเกอร์ของ

คณุว่ามนัเป็นผลประโยชน์ของพวกเขาเองในการคดิเงินค่าคอมมชิชัน่กับคุณให้

น้อยลง เพราะคุณจะได้สามารถอยู่รอดและเป็นลูกค้าของพวกเขาต่อไปได้ใน

ระยะยาว ให้พยายามออกแบบระบบการเทรดท่ีจะท�าให้มกีารเทรดในจ�านวน

ที่น้อยครั้งลง
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 ในการเทรดของตวัผมเอง ผมมบีญัชหีลกับญัชหีนึง่อยู่กับโบรกเกอร์ท่ีคดิ

เงินผม 7.99 ดอลลาร์ส�าหรับการเทรดหนึ่งครั้งไม่ว่าจะมีขนาดการเทรดเท่าไร 

และอีกบัญชีหนึ่งกับโบรกเกอร์ที่คิดเงินหน่ึงเพนนีต่อหุ้น โดยมีค่าคอมมิชชั่น

ขั้นต�่าอยู่ที่ 1 ดอลลาร์ เมื่อผมเทรดหุ้นท่ีมีราคาแพงซึ่งผมซื้อในจ�านวนหุ้นท่ี

น้อยกว่า 800 หุ้น ผมจะส่งค�าสัง่ซือ้ขายน้ีกับโบรกเกอร์ท่ีคดิเงนิ 1 เพนนต่ีอหุน้ 

ส่วนในกรณีอื่นๆ  ผมจะใช้โบรกเกอร์ที่คิดเงิน 7.99 ดอลลาร์ต่อการเทรดหนึ่ง

คร้ัง เทรดเดอร์มือใหม่ท่ีก�าลังจะเทรดเป็นครั้งแรกควรท่ีจะมองหาโบรกเกอร์

ที่คิดเงิน 1 เพนนีต่อหุ้น เพราะคุณจะสามารถเทรดหุ้น 100 หุ้นได้โดยเสีย 

ค่าคอมมชิชัน่เพียง 1 ดอลลาร์ เทรดเดอร์ในตลาดฟิวเจอร์สามารถคาดหวังได้

ว่าพวกเขาจะต้องจ่ายเงนิแค่เพียง 2 ดอลลาร์ส�าหรบัการเทรดแบบ Roundtrip 

หนึ่งครั้ง

Slippage 
Slippage หมายถึงการท่ีค�าสั่งซื้อขายของคุณที่ส่งไปน้ันเกิดการจับคู่

ซื้อขายกันจริงในราคาที่แตกต่างไปจากท่ีคุณเห็นบนหน้าจอในตอนที่คุณส่ง

ค�าสัง่น้ันออกไป มนัเหมอืนกับการจ่ายเงิน 50 เซน็ต์เป็นค่าแอปเปิลในร้านขาย

ของช�าแม้ว่าป้ายราคาที่ติดไว้คือ 49 เซ็นต์ เงินหนึ่งเพนนีนั้นไม่มีความหมาย

อะไรนัก แต่ถ้าหากคุณก�าลังซื้อแอปเปิลหนึ่งพันลูกหรือหุ้นหน่ึงพันหุ้นโดยมี

การ Slippage ไปหนึ่งเพนนี มันจะกลายไปเป็น 10 ดอลลาร์ต่อค�าสั่งซื้อขาย

ซึ่งอาจจะสูงกว่าค่าคอมมิชชั่นของคุณเสียอีก

 มันมีค�าสั่งซื้อขายหลักๆ  อยู่สองประเภทคือแบบ Market และแบบ 

Limit การ Slippage ของคุณจะขึ้นอยู่กับชนิดของค�าสั่งซื้อขายที่คุณใช้

 ค�าสัง่ซือ้ขายแบบ Limit Order จะบอกว่า “ส่งแอปเปิลให้ฉนัทีร่าคา 49 

เซน็ต์” มนัจะเป็นการรบัประกันราคา แต่ไม่รบัประกันว่าจะเกิดการซือ้ขายเกิด

ขึ้นหรือไม่ คุณจะจ่ายเงินไม่เกิน 49 เซ็นต์ แต่คุณก็อาจจะต้องลงเอยด้วยการ

ไม่ได้แอปเปิลที่คุณต้องการ
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 ค�าสัง่ซือ้ขายแบบ Market Order บอกว่า “ส่งแอปเปิลนัน้มาให้ฉนั” มนั

รับประกันได้ว่าจะมีการซื้อขายเกิดขึ้น แต่ไม่รับประกันว่าจะเป็นที่ราคาเท่าไร 

ถ้าราคาของแอปเปิลเกิดสงูขึน้ไปในตอนท่ีคุณส่งค�าสัง่ซือ้นัน้ออกไป คณุก็อาจ

จะต้องจ่ายเงินในราคาท่ีสูงกว่าราคาท่ีคุณเห็นบนหน้าจอในตอนที่คุณกดปุ่ม

สั่งซื้อ คุณอาจจะเจอกับสิ่งที่เรียกกันว่า Slippage 

 Slippage จากค�าสั่งซื้อขายแบบ Market Order จะสูงขึ้นตามความ

ผันผวนของตลาด เมื่อตลาดเริ่มวิ่ง Slippage ก็จะสูงขึ้นไปอย่างมาก

 คุณรู้หรือไม่ว่า Slippage ท�าให้คุณต้องเสียเงินไปเท่าไร

 มันมีวิธีเดียวท่ีจะรู้ได้ก็คือด้วยการจดราคาในตอนท่ีคุณส่งค�าสั่งซื้อ

ขายแบบ Market Order เปรียบเทียบมันกับราคาซื้อขายท่ีเกิดขึ้นจริง และ

น�าค่าความแตกต่างน้ันไปคูณกับจ�านวนของหุ้นหรือสัญญา คงไม่จ�าเป็นท่ี

จะต้องบอกว่าคุณจ�าเป็นจะต้องมีระบบในการจดบันทึกประวัติท่ีดีอย่างเช่น

โปรแกรม Spreadsheet ทีม่ช่ีองส�าหรบัใส่ข้อมลูตวัเลขดังกล่าวข้างต้น เราน�า

เสนอโปรแกรม Spreadsheet ในแบบท่ีว่าน้ีให้กบัเทรดเดอร์ในรปูแบบบรกิาร

สาธารณะที่ www.elder.com

 คณุจะได้อ่านประโยคว่า “จดบนัทึกสิง่น้ี” และ “จดบนัทึกสิง่นัน้” ตลอด

ทั้งหนังสือเล่มน้ี จ�าเอาไว้ให้ดีว่าการจดบันทึกประวัติท่ีดีน้ันเป็นสิ่งท่ีมีความ

ส�าคญัอย่างมากส�าหรบัความส�าเรจ็ของคณุ คณุจะต้องจบัตามองชยัชนะของ

คณุและจบัตามองให้มากข้ึนกว่าน้ันไปอกีส�าหรบัการขาดทนุของคณุเพราะว่า

คุณจะสามารถเรียนรู้จากพวกมันได้มากกว่า

 นีคื่อตัวเลขทีน่่าตกใจซึง่คณุสามารถยืนยันมนัได้ด้วยการจดบนัทึกประวัติ

ทีด่ ีเทรดเดอร์ทัว่ๆ ไปจะเสยีเงนิให้กบั Slippage มากกว่ากบัค่าคอมมชิชัน่ถึง

สามเท่า

 ก่อนหน้านีเ้ราได้พูดเก่ียวกับค่าคอมมชิชัน่ซึง่อาจจะกลายไปเป็นก�าแพง

สูงขวางก้ันความส�าเร็จไปแล้วแต่อุปสรรคจาก Slippage จะเป็นก�าแพงที่สูง

กว่าน้ันสามเท่า นี่คือเหตุผลว่าท�าไมไม่ว่าการเทรดนั้นจะดูเย้ายวนใจขนาด
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ไหน คุณก็จ�าเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อ “ที่ราคาตลาด (at the Market)” 

 คณุจะต้องท�าให้มนัอยู่ภายใต้การควบคมุและเทรดในราคาท่ีเหมาะสม

กับคณุเท่านัน้ มนัมหุ้ีนเป็นพันๆ ตวัและสญัญาฟิวเจอร์หลายสบิตัว ถ้าหากคุณ

พลาดการเทรดอันหนึ่งไปจากการใช้ค�าสั่งซื้อขายแบบ Limit Order มันก็ยังมี

โอกาสอืน่ๆ อกีจ�านวนนบัไม่ถ้วน อย่าจ่ายเงินแพงเกินไป ผมจะใช้ค�าสัง่ซือ้ขาย

แบบ Limit Order เสมอแทบจะทกุครัง้และใช้ค�าสัง่ซือ้ขายแบบ Market Order 

แค่ในตอนทีว่างจดุตดัขาดทุนเท่านัน้ เมือ่ราคามาถึงระดบัทีเ่ป็นจดุตัดขาดทุน 

มันก็จะกลายไปเป็นค�าส่ังซื้อขายแบบ Market Order เมื่อการเทรดก�าลังตก

อยู่ในภาวะคับขันมันก็ไม่ใช่เวลาท่ีจะมัวมาประหยัด เข้าไปในการเทรดให้ช้า

แต่ออกมาให้เร็ว

 การท่ีจะลด Slippage ลงมาให้ได้น้ัน ให้เทรดในตลาดทีม่สีภาพคล่อง

และมปีรมิาณการซือ้ขายทีส่งู หลกีเลีย่งหุน้ทีไ่ม่มสีภาพคล่องซึง่มแีนวโน้มท่ีจะ

ม ีSlippage สงูกว่า เปิดสถานะลองหรอืชอร์ทในตอนท่ีตลาดก�าลงัอยู่นิง่ๆ  และ

ใช้ค�าสั่งซ้ือขายแบบ Limit Order ในการซื้อหรือขายในราคาที่เฉพาะเจาะจง 

จดบันทึกราคาในตอนที่คุณส่งค�าสั่งซื้อขายออกไป สั่งให้โบรกเกอร์ของคุณ

ต่อสู้กับฟลอร์เพื่อการจับคู่ค�าสั่งซื้อขายในราคาที่ดีขึ้นหากจ�าเป็น

สเปรดของราคาเสนอซ้ือและเสนอขาย (Bid-Ask Spread)
ไม่ว่าในขณะใดก็ตามที่ตลาดเปิดท�าการ มันจะมีราคาอยู่สองราคาใน

การเทรดทกุประเภทคอืราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขาย ราคาเสนอซือ้คอืราคา

ท่ีผู้คนเสนอจะจ่ายส�าหรับหลักทรัพย์น้ันในเวลานั้น ราคาเสนอขายคือราคา

ที่ผู้ขายต้องการในการขายมันออกไป ราคาเสนอซื้อจะต�า่กว่าราคาเสนอขาย

เสมอ และสเปรด (ความแตกต่างของราคา: ผู้แปล) ระหว่างพวกมันจะมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

 สเปรดของราคาเสนอซื้อและเสนอขายนั้นจะแตกต่างกันออกไปตาม

แต่ละตลาดและแม้แต่ในตลาดเดยีวกันในเวลาท่ีต่างกัน สเปรดของราคาเสนอ

ซื้อและเสนอขายจะสูงกว่าในสินค้าที่มีสภาพคล่องต�่า เพราะพวกมืออาชีพ
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ที่ครองตลาดน้ันๆ อยู่ต้องการราคาท่ีสูงกว่าจากคนที่ต้องการจะเข้าไปมีส่วน

ร่วมกับพวกเขา สเปรดของราคาเสนอซือ้และเสนอขายจะแคบอย่างมาก อาจ

จะแค่หนึ่งช่องราคา (tick) ในวันที่ตลาดเงียบๆ ในหุ้น ฟิวเจอร์ หรือออปชั่นที่

มีการเทรดกันอย่างหนาแน่น สเปรดของมันจะกว้างขึ้นในขณะที่ราคาเริ่มเกิด

เคลื่อนไหวขึ้นหรือลง และอาจจะกว้างอย่างมากเป็นสิบช่องราคาได้หลังจาก

การตกของราคาอย่างรุนแรงหรือหลังการวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

 ค�าสัง่ซือ้ขายแบบ Market Order จะเกิดการจบัคู่ซือ้ขายกันในด้านทีแ่ย่

กว่าของสเปรดของราคาเสนอซื้อและเสนอขาย ค�าสั่งแบบ Market Order จะ

ซื้อที่ราคาเสนอขาย (สูงกว่า) และขายที่ราคาเสนอซื้อ (ต�่ากว่า) ไม่ต้องสงสัย

เลยว่ามเีทรดเดอร์มอือาชพีหลายคนหาเงนิได้เป็นจ�านวนมากจากการจบัคู่ค�า

สัง่ซือ้ขายแบบ Market Order อย่ายอมตกเป็นเหย่ือของสนุขัจิง้จอกพวกนี ้ใช้

ค�าสั่งซื้อขายแบบ Limit Order ทุกครั้งเท่าที่จะเป็นไปได้

ก�าแพงที่ขวางก้ันความส�าเร็จ
Slippage และคอมมิชชั่นท�าให้การเทรดเป็นเหมือนกับการว่ายน�้า

ในแม่น�้าที่เต็มไปด้วยปลาปิรันย่า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็อาจจะเป็นสิ่งท่ีดูดเงิน

ของเทรดเดอร์ออกไปได้เช่นกัน ราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลต่างๆ  

ค่าธรรมเนยีมของผูใ้ห้บรกิารค�าปรกึษาด้านการลงทุนและค่าหนงัสอืซึง่รวมถึง

หนงัสอืเล่มท่ีคณุก�าลงัอ่านอยู่น้ีด้วย ท้ังหมดนีเ้ป็นสิง่ทีท่�าให้คณุต้องจ่ายเงินใน

กองทุนเพื่อการเทรดของคุณออกไป

 ให้มองหาโบรกเกอร์ท่ีคดิค่าคอมมชิชัน่ถูกท่ีสดุและจบัตามองเขาอย่าง

ใกล้ชดิ ออกแบบระบบในการเทรดท่ีให้สญัญาณในการซือ้ขายไม่บ่อยจนเกิน

ไปและท�าให้คุณสามารถเข้าไปในตลาดได้ในระหว่างช่วงท่ีตลาดอยู่นิ่งๆ ใช ้

ค�าสั่งซื้อขายแบบ Limit Order เท่านั้นยกเว้นในการวางจุดตัดขาดทุน ระวัง

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ต่างๆ ที่คุณต้องจ่ายเงินซื้อมาเพราะมันไม่มีวิธีใดท่ี

เป็นการแก้ปัญหาราวกับใช้เวทมนตร์วิเศษ ความส�าเร็จไม่สามารถซื้อได้ด้วย

เงินแต่ต้องขวนขวายหามาเองเท่านั้น
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 4. ท�าไมจึงเข้ามาเทรด
การเทรดน้ันดูเหมือนจะมีภาพลวงตาให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆ  

มอืใหม่อาจจะก้าวเข้ามาในตลาดด้วยความระมดัระวัง ได้รบัชยัชนะสองสามครัง้  

และจากนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเก่งกาจและไม่มีทางท่ีจะพ่ายแพ้ นั่นคือตอนที่

เขาจะเริ่มเสี่ยงอย่างหนักและลงเอยด้วยการขาดทุนอย่างรุนแรง

 ผู้คนเข้ามาเทรดด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง บางอย่างน้ันสมเหตุสมผล

และหลายอย่างก็ไม่ การเทรดน�าเสนอโอกาสในการท�าเงนิจ�านวนมากได้อย่าง

รวดเร็ว ส�าหรบัหลายๆ คนแล้ว เงนิเป็นสญัลกัษณ์ของอสิรภาพ ถึงแม้ว่าบ่อย

ครั้งที่พวกเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องท�าอย่างไรกับมัน

 ถ้าหากคณุรูวิ้ธีในการเทรดคณุก็สามารถท่ีจะเป็นเจ้านายตวัเองใช้ชวิีต

และท�างานได้ในทกุทีท่ีค่ณุต้องการ และไม่จ�าเป็นต้องตอบค�าถามเจ้านายอกีต่อ

ไป การเทรดเป็นเกมทีน่่าหลงใหล คล้ายกบัเป็นการรวมเอาหมากรกุ โป๊กเกอร์ 

และวีดีโอเกมเข้ามาไว้ด้วยกัน  การเทรดดึงดูดใจผู้คนที่รักความท้าทาย

 มันดึงดูดคนที่ชอบความเสี่ยงและผลักไสคนท่ีต้องการหลีกเลี่ยง 

จิตวิทยารายบุคคล
(Individual Psychology)

ส่ ว น ที่ 1
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ความเสีย่ง คนธรรมดาท่ัวๆ ไปจะตืน่ขึน้มาในตอนเช้า ไปท�างาน พักกินอาหาร

กลางวัน กลับมาบ้าน ดื่มเบียร์และกินอาหารเย็น ดูทีวี แล้วก็ไปเข้านอน  

ถ้าหากเขาหาเงินพิเศษเพ่ิมมาได้นิดหน่อย เขาก็จะน�ามันไปฝากในบัญช ี

ออมทรพัย์ เทรดเดอร์ท�างานในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างจากคนปกติและวางเงินทนุ

ของเขาเป็นเดมิพัน เทรดเดอร์หลายคนเป็นพวกสนัโดษทีย่อมท้ิงความแน่นอน

ของชีวิตประจ�าวันและก้าวเข้าไปสู่ดินแดนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน

การเติมเต็มตัวเอง
คนหลายคนมีแรงขับเคลื่อนตามธรรมชาติที่จะก้าวไปบรรลุถึงจุดท่ีดี 

ที่สุดของพวกเขา ที่จะพัฒนาขีดความสามารถของพวกเขาไปให้ถึงขีดสุด  

แรงขับเคลือ่นนีค้วบคูไ่ปกับความพึงพอใจในการได้เล่นเกมและความเย้ายวน

ใจของเงินจะผลักดันเทรดเดอร์ให้เข้ามาท้าทายตลาด

 เทรดเดอร์ท่ีดมีแีนวโน้มท่ีจะเป็นคนหลกัแหลมและท�างานหนกั มจีติใจที่

เปิดกว้างต่อความคดิใหม่ๆ แต่สิง่ท่ีดเูหมอืนจะมคีวามขัดแย้งในตวัเองก็คอืจดุ

มุง่หมายของเทรดเดอร์ท่ีดน้ัีนไม่ใช่การท�าเงนิ จดุมุง่หมายของเขาก็คือการเทรด

ให้ด ีถ้าเขาเทรดได้อย่างถูกต้อง เงนิก็จะตามมาเอง เทรดเดอร์ทีป่ระสบความ

ส�าเร็จจะพัฒนาทักษะของพวกเขาอย่างสม�่าเสมอในขณะที่พวกเขาพยายาม

จะไปให้ถึงจุดที่ดีที่สุดของตัวพวกเขาเอง

 เทรดเดอร์มอือาชพีจากเท็กซสัคนหนึง่เชญิผมไปทีส่�านักงานของเขาและ

พูดว่า “ถ้าคณุนัง่อยู่ตรงข้ามกบัผมในตอนท่ีผมก�าลงัเล่นแบบ Day Trading อยู่  

คุณจะไม่สามารถบอกได้เลยว่าผมก�าลังได้ก�าไร 2,000 ดอลลาร์หรือก�าลัง

ขาดทนุอยู่ 2,000 ดอลลาร์ในวันน้ัน” เขาได้ก้าวขึน้ไปถึงระดับท่ีชยัชนะไม่ท�าให้

เขาลงิโลดยินดีและการขาดทุนก็ไม่อาจท�าให้เขาท้อแท้สิน้หวัง เขามุง่เน้นความ

สนใจอย่างมากไปกับการเทรดให้ได้อย่างถูกต้องและการพัฒนาทกัษะของเขา

จนเงินไม่สามารถมีอิทธิพลกับอารมณ์ของเขาได้อีกต่อไป

 ปัญหาของการเติมเต็มตัวเองก็คือคนหลายคนมีสัญชาตญาณใน
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การท�าลายล้างตัวเอง คนขับรถที่มักเกิดอุบัติเหตุจะท�ารถของพวกเขาพังไป 

คันแล้วคนัเล่า และเทรดเดอร์ท่ีท�าลายล้างตวัเองก็จะท�าลายบญัชขีองพวกเขา 

ซ�้าแล้วซ�้าอีก เช่นเดียวกับโอกาสมากมายในการเติมเต็มตัวเอง ตลาดนั้น 

น�าเสนอโอกาสมากมายส�าหรับการท�าลายตัวเองด้วย การแสดงพฤติกรรมท่ี

เกิดจากความขัดแย้งในตัวเองของคุณออกมาในตลาดจะเป็นปัญหาท่ีมีราคา

แพงอย่างมาก

 เทรดเดอร์ที่ไม่มีความพึงพอใจในตัวเองมักจะเติมเต็มความต้องการที่

ขัดแย้งกันเองของพวกเขาในตลาด ถ้าหากคุณไม่รู้ว่าคุณก�าลังมุ่งหน้าไปใน

ทศิทางใดอยู่ คณุก็จะไปลงเอยในสถานท่ีบางแห่งท่ีคณุไม่เคยต้องการจะไปเลย

 5. ความเป็นจริงหรือความเพ้อฝัน
ถ้าหากเพ่ือนคนหน่ึงที่มีประสบการณ์ในการท�าฟาร์มมาน้อยมากมา 

บอกกับคณุว่าเขาวางแผนท่ีจะหาเลีย้งตวัเองด้วยการท�าการเกษตรบนพ้ืนท่ีดิน

หนึ่งในสี่เอเคอร์ (1,000 ตารางเมตร) คุณก็คาดเดาได้เลยว่าเขาคงจะต้องอยู่

อย่างอดอยากเป็นแน่ มันมีขีดจ�ากัดของการพยายามเค้นเอาผลผลิตออกมา

จากท่ีดินขนาดเล็ก อย่างไรก็ดี มีเรื่องบางอย่างที่คนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วยอม

ให้ความเพ้อฝันของพวกเขาเข้ามาครอบง�า มันก็คือการเทรด

 อดตีลกูจ้างคนหน่ึงเคยบอกกับผมว่าเขาวางแผนทีจ่ะเลีย้งตัวเองจากการ

เทรดด้วยบัญชทีีม่มีลูค่า 6,000 ดอลลาร์ เมือ่ผมพยายามทีจ่ะแสดงให้เขาเห็น

ถึงความไร้ประโยชน์ของแผนการของเขา เขาก็เปลี่ยนเรื่องคุยไปอย่างรวดเร็ว 

เขาเป็นนักวิเคราะห์ที่ฉลาดมากคนหนึ่ง แต่เขาปฏิเสธที่จะยอมรับว่าแผนการ 

“ท�าฟาร์มอย่างเอาเป็นเอาตาย” ของเขานัน้มนัเป็นการฆ่าตัวตายอย่างเหน็ได้

ชดั ด้วยความพยายามอย่างสิน้หวังท่ีจะประสบความส�าเรจ็ เขาจะเข้าไปเปิด

สถานะทีม่ขีนาดใหญ่เกินไปและการแกว่งของราคาในตลาดเพียงเลก็น้อยก็จะ

ก�าจัดเขาออกไปจากธุรกิจนี้อย่างรวดเร็ว
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 เทรดเดอร์ท่ีประสบความส�าเรจ็คอืคนทีม่องโลกตามความเป็นจรงิ เขา

รูถึ้งความสามารถและขดีจ�ากัดของตวัเขาเอง เขาเหน็ว่าอะไรคอืสิง่ทีก่�าลงัเกิด

ขึน้ในตลาดและรูว่้าจะต้องตอบสนองกับมนัอย่างไร เขาท�าการวิเคราะห์ตลาด

อย่างละเอยีดถีถ้่วน สงัเกตตวัเอง และวางแผนการท่ีน�าไปใช้ได้จรงิ เทรดเดอร์

มืออาชีพไม่สามารถยอมให้ภาพลวงตาเข้ามาบดบังพวกเขาได้

 เมื่อมือสมัครเล่นเริ่มโดนตลาดเล่นงานและถูกเรียกให้เติมเงินมาร์จิน 

(Margin Call) ความรูส้กึของเขาก็จะเปลีย่นจากความมัน่ใจไปเป็นความหวาด

กลวัและเริม่ท่ีจะพัฒนาความคดิทีผ่ดิเพ้ียนเก่ียวกับตลาดขึน้มา ผูแ้พ้จะซือ้ ขาย 

หรอืหลกีเลีย่งการเทรดเพราะความคดิเพ้อฝันของพวกเขา พวกเขาท�าตัวเหมอืน 

เดก็ๆ ท่ีกลวัการเดนิผ่านสสุานหรอืมองไปใต้เตยีงของพวกเขาในตอนกลางคนื

เพราะว่าพวกเขากลัวผี สภาพแวดล้อมที่ปราศจากรูปแบบที่ชัดเจนของตลาด

ท�าให้มันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะเกิดความคิดเพ้อฝันขึ้นมา

 ผูค้นส่วนใหญ่ทีเ่ตบิโตข้ึนมาในอารยธรรมตะวนัตกจะมคีวามคิดเพ้อฝัน

หลายอย่างท่ีคล้ายคลงึกัน มนัเป็นสิง่ทีพ่บได้แพร่หลายอย่างมาก ในตอนท่ีผม

เรยีนทีส่ถาบนัการวิเคราะห์ทางจติวทิยาแห่งนิวยอร์ก พวกเขาถึงกับมหีลกัสตูร

หนึง่ทีม่ชีือ่ว่า “ความคดิเพ้อฝันท่ีพบได้ท่ัวไป” ตวัอย่างเช่น หลายคนมคีวามคิด

เพ้อฝันในวัยเดก็ว่าพวกเขาเป็นเดก็ท่ีถูกเก็บมาเลีย้ง ความคิดเพ้อฝันนีดู้เหมอืน

จะอธิบายถึงลักษณะของโลกท่ีไม่เป็นมิตรและขาดการดูแลเอาใจใส่ มันช่วย

ปลอบประโลมเด็กและปกป้องเขาจากการรับรู้ความเป็นจริงที่เขาไม่ต้องการ

จะเห็น ซึ่งก็คือพ่อแม่ของเขาน้ันไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่ดี ความคิดเพ้อฝันของเรา

ส่งผลต่อพฤติกรรมของเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ตระหนักถึงพวกมันก็ตาม

 จากการพูดคุยกับเทรดเดอร์หลายร้อยคน ผมได้ยินเรื่องราวเก่ียวกับ

ความคิดเพ้อฝันท่ีพบได้ทัว่ไปอยู่หลายเรือ่ง พวกเขาบดิเบอืนความเป็นจรงิและ

กีดขวางหนทางไปสู่การประสบความส�าเร็จในการเทรด เทรดเดอร์ท่ีประสบ

ความส�าเรจ็จ�าเป็นจะต้องระบคุวามคดิเพ้อฝันของพวกเขาให้ได้และก�าจดัมนั

ออกไปจากตัวของพวกเขา
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เรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับความรู้
ผูแ้พ้ทีโ่ดนเล่นงานโดย “เรือ่งหลอกลวงเกีย่วกับความรู”้ จะบอกคุณว่า 

“ฉันขาดทุนก็เพราะว่าฉันไม่รู้ความลับของการเทรด” คนหลายคนมีความคิด

เพ้อฝันว่าเทรดเดอร์ทีป่ระสบความส�าเรจ็นัน้รูถึ้งความลบัอะไรบางอย่าง ความ

คิดเพ้อฝันแบบน้ีคอืสิง่ท่ีช่วยค�า้จนุตลาดของผูใ้ห้บรกิารแนะน�าด้านการลงทุน

และผู้ขายระบบการเทรดแบบส�าเร็จรูป

 นักลงทุนท่ีสิ้นหวังจะควักบัตรเครดิตของเขาออกมาเพ่ือซื้อการเข้าถึง 

“ความลบัในการเทรด” เขาอาจจะส่งเงนิ 3,000 ดอลลาร์ไปให้กับนักต้มตุน๋เป็น

ค่าระบบการเทรดด้วยคอมพิวเตอร์แบบอ้างองิจากข้อมลูในอดีต (Backtested) 

ท่ี “ไม่ควรพลาดเป็นอันขาด” เมื่อระบบน้ีท�าลายตัวมันเองไป เขาก็จะควัก

บัตรเครดิตท่ีเกือบเต็มวงเงินของเขาออกมาอีกครั้งเพ่ือจ่ายเป็นค่า “คู่มือทาง

วิทยาศาสตร์” ซึ่งอธิบายถึงวิธีที่เขาจะหยุดการขาดทุนและเริ่มต้นมีชัยชนะได้

ด้วยการวิเคราะห์ดวงจันทร์ ดวงดาว หรือแม้แต่ดาวยูเรนัส

 ท่ีสโมสรนักลงทุนท่ีเราเคยมีในนิวยอร์ก หลายครั้งที่ผมบังเอิญพบกับ 

นกัโหราศาสตร์ด้านการเงนิทีม่ชีือ่เสยีงคนหนึง่ เขามกัจะขอเข้ามาในสโมสรโดย

ไม่เสียเงนิเพราะว่าเขาไม่มเีงนิพอทีจ่ะจ่ายค่าธรรมเนียมจ�านวนไม่มากส�าหรบั

การประชุมและอาหาร รายได้หลักของเขาคือการเก็บเงินจากค�าท�านายการ

ลงทุนทางโหราศาสตร์ให้กับนักลงทุนมือสมัครเล่นที่มีความหวัง

 ผู ้แพ้ไม่ได้ตระหนักว่าการเทรดน้ันต้องการสติปัญญาแค่ในระดับ 

ปานกลาง มนัไม่ได้ต้องการความสามารถใกล้เคยีงกับการผ่าตัดไส้ต่ิง การสร้าง

สะพาน หรอืการว่าความในศาล เทรดเดอร์ทีด่เีป็นคนท่ีหลกัแหลม แต่น้อยคน

ที่จะเป็นคนท่ีฉลาดอย่างมาก หลายคนไม่เคยเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

และมีบางคนที่พักการเรียนออกมาจากการศึกษาระดับมัธยมปลาย 

 ผูค้นซึง่ฉลาดและท�างานหนกัท่ีประสบความส�าเรจ็ในอาชพีของพวกเขา 

มักจะรู้สึกถูกดึงดูดให้เข้ามาในการเทรด

 แล้วท�าไมพวกเขาถึงได้ล้มเหลวอยู่บ่อยๆ สิ่งที่แยกแยะผู้ชนะออกจาก
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ผูแ้พ้ไม่ใช่ความฉลาดหรอืความลบัในการเทรด และแน่นอนว่าไม่ใช่ระดับของ

การศึกษา

เรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับเงินทุนจ�านวนน้อย
ผูแ้พ้หลายคนคดิว่าพวกเขาจะเทรดได้อย่างประสบความส�าเรจ็ถ้าพวก

เขามีเงินทุนในบัญชีที่มากขึ้น

 ผู้คนท�าลายบัญชีของพวกเขาไปท้ังจากการขาดทุนอย่างต่อเนื่องหรือ

จากการเทรดครั้งใหญ่ที่แย่เพียงครั้งเดียว บ่อยครั้งหลังจากที่ผู้แพ้ต้องขาย 

ทกุอย่างออกมาเพราะไม่มเีงนิพอส�าหรบัการเรยีกมาร์จนิเพ่ิม ตลาดก็จะเกิดการ 

กลับทิศและว่ิงไปในทิศทางเดียวกันกับท่ีเขาเคยคาดไว้ เขาเริ่มรู้สึกโกรธแค้น 

ถ้าหากเขาอยู่รอดได้นานกว่าเดิมอีกสักสัปดาห์เขาก็คงจะท�าเงินได้มากมาย

แทนที่จะต้องขาดทุน

 คนแบบน้ีมองการกลบัทิศของตลาดท่ีมาช้าเกินไปนีแ้ละคดิว่าการกลบั

ทศินัน้ยนืยนัความถูกต้องของวิธีของเขา พวกเขาอาจจะกลบัไปท�างานหาเงิน 

เก็บออม หรือหยิบยืมเงินจนมากพอที่จะเปิดบัญชีเล็กๆ อีกบัญชีหนึ่งได้ แล้ว

ประวัติศาสตร์ก็จะย้อนรอยเดมิอกีครัง้ ผูแ้พ้ถกูก�าจดัออกไป ตลาดเกิดการกลบั 

ทิศและ “พิสูจน์” ว่าเขาคิดถูก มันแค่เกิดข้ึนช้าเกินไปและพวกเขาต้องขาย 

ทกุอย่างออกมาแล้ว นัน่คอืตอนทีค่วามคิดเพ้อฝันเกิดขึน้มา “ถ้าหากฉนัมบัีญชี

ขนาดใหญ่กว่านี้ ฉันก็คงอยู่ในตลาดได้นานกว่านี้และกลายไปเป็นผู้ชนะได้”

 ผู้แพ้บางคนระดมเงินทุนมาจากญาติและเพ่ือนด้วยการเอาใบบันทึก

ประวัติการเทรดย้อนหลังให้พวกเขาดู มันดูเหมือนจะพิสูจน์ว่าพวกเขาน่าจะ

ได้รบัชยัชนะครัง้ใหญ่ถ้าเพียงแค่พวกเขามเีงนิมาลงทนุมากกว่าเดมิ แต่แม้ว่า

พวกเขาจะระดมเงนิทุนมาได้มากกว่าเดมิ พวกเขาก็จะเสยีเงินพวกน้ันไปอยู่ดี 

มันดูเหมือนราวกับว่าตลาดก�าลังหัวเราะเยาะพวกเขาอยู่

 ผูแ้พ้ไม่ได้มเีงินทุนท่ีน้อยเกินไป แต่เป็นจติใจของเขาต่างหากทีย่งัพัฒนา

น้อยเกินไป ผูแ้พ้สามารถท�าลายบญัชขีนาดใหญ่ได้เรว็เกือบๆ จะเท่ากับบญัชี
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ขนาดเล็ก คนรู้จักของผมคนหนึ่งเคยเสียเงินไปมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ใน

วันเดียว โบรกเกอร์ของเขาขายทุกอย่างของเขาออกไป และจากนั้นตลาดก็

กลับทศิ เขาฟ้องร้องโบรกเกอร์รายนัน้และพูดกับผมว่า “ถ้าเพียงแค่ผมมบีญัชี

ทีใ่หญ่กว่านัน้…..” เหน็ได้ชดัว่าบญัชท่ีีมเีงนิถึง 200 ล้านดอลลาร์ก็ยังไม่ใหญ่

มากพอ

 ปัญหาทีแ่ท้จริงของผูแ้พ้ไม่ใช่ขนาดของบญัชแีต่คอืการเทรดเกินตวัและ

การบริหารจดัการเงนิทีแ่ย่ เขารบัความเสีย่งทีส่งูเกินไปส�าหรบัขนาดบญัชขีอง

เขาไม่ว่ามนัจะใหญ่หรอืว่าเลก็ก็ตาม และไม่ว่าระบบของเขาจะดีเพียงใด การ

เทรดท่ีแย่ตดิต่อกันหลายครัง้ก็จะก�าจดัเขาออกไปจากธุรกิจน้ีได้อย่างแน่นอน

 มือสมัครเล่นไม่เคยคาดคิดว่าจะขาดทุนและไม่เคยเตรียมตัวในการ

จัดการกับการเทรดท่ีขาดทุน การพูดว่าตัวเองมีเงินทุนไม่มากพอคือการเลี่ยง

ความรับผิดชอบและช่วยให้พวกเขาไม่ต้องเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวดสอง

ข้อกค็อืการไมม่กีารบรหิารจัดการเงนิทีใ่ชไ้ด้จรงิและการขาดวนิยัของพวกเขา

 เทรดเดอร์ท่ีต้องการจะอยู่รอดและร�่ารวยจะต้องคุมการขาดทุนให้ได้ 

คุณท�าอย่างนั้นได้ด้วยการเดิมพันส่วนเล็กๆ ของเงินทุนของคุณในการเทรด

ครั้งใดครั้งหนึ่ง (ดูในส่วนท่ี 9 “การบริหารจัดการความเสี่ยง”) เรียนรู้จาก 

บทเรียนที่ราคาไม่แพงในบัญชีขนาดเล็ก

 ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของบัญชีการเทรดขนาดใหญ่ก็คือราคาของ

อุปกรณ์และการบรกิารต่างๆ จะเป็นสดัส่วนท่ีน้อยกว่าเมือ่เทียบกับเงินทุนของ

คุณ เจ้าของกองทุนขนาดหนึ่งล้านดอลลาร์ที่จ่ายเงิน 5,000 ดอลลาร์ส�าหรับ

หลักสูตรการเรียนนั้นจะคิดเป็นเงินเพียงแค่ ½ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น การจ่ายเงิน

จ�านวนเดียวกันนี้จะเป็นสัดส่วนที่น่ากลัวคือ 25 เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนส�าหรับ

เทรดเดอร์ที่มีบัญชีขนาด 20,000 ดอลลาร์
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เรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับการบินแบบอัตโนมัติ
เทรดเดอร์ที่เชื่อในเรื่องหลอกลวงเก่ียวกับระบบการบินแบบอัตโนมัติ

เชือ่ว่าความร�า่รวยสามารถทีจ่ะเกิดขึน้ได้ด้วยระบบอตัโนมติั บางคนพยายาม

ที่จะพัฒนาระบบการเทรดแบบอัตโนมัติขึ้นมา ในขณะท่ีบางคนซื้อระบบการ

เทรดจากผูข้าย คนท่ีใช้เวลาหลายปีไปกับการฝึกฝนทักษะของพวกเขาในฐานะ

ทนายความ แพทย์ หรือนักธุรกิจทุ่มเงินเป็นพันๆ ดอลลาร์เพ่ือความสามารถ

แบบอัดกระป๋อง ส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนจากความโลภ ความเกียจคร้าน และ

การขาดความรู้ทางคณิตศาสตร์

 ระบบเคยถูกเขียนลงบนกระดาษ แต่ในตอนน้ีพวกมันถูกดาวน์โหลด

ลงมาไว้ในคอมพิวเตอร์ บางอันเป็นแบบเรียบง่าย บางอันเป็นแบบซับซ้อน

พร้อมการ Optimization (การทดสอบกับข้อมลูของตลาดในอดตีเพ่ือให้ได้ผล

ตอบแทนการลงทุนท่ีดท่ีีสดุ: ผูแ้ปล) และบางอนัถึงกับมกีฎในการบรหิารจดัการ

เงนิด้วย เทรดเดอร์หลายคนจ่ายเงนิหลายพันดอลลาร์เพ่ือการค้นหาเวทมนตร์

ที่จะเปลี่ยนรหัสคอมพวิเตอร์ไม่กีห่น้าให้กลายไปเป็นกระแสธารของเงินที่ไหล

เข้ามาอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ผู้คนท่ีจ่ายเงินเพ่ือระบบการเทรดแบบอัตโนมัติ

ก็เหมือนกับอัศวินในยุคกลางผู้ซึ่งจ่ายเงินให้กับนักเล่นแร่แปรธาตุส�าหรับ 

ความลับในการเปลี่ยนเหล็กให้กลายไปเป็นทองค�า

 พฤตกิรรมท่ีซบัซ้อนของมนุษย์ไม่สามารถพ่ึงพาระบบแบบอัตโนมตัไิด้ 

ระบบการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแทนท่ีครู และโปรแกรมค�านวณ

ภาษีก็ไม่ได้ท�าให้นักบัญชีต้องตกงาน การกระท�าส่วนใหญ่ของมนุษย์จ�าเป็น

จะต้องใช้ความสามารถในการตัดสินใจ เครื่องจักรกลและระบบเป็นสิ่งที่มี

ประโยชน์แต่มันไม่สามารถมาแทนที่มนุษย์ได้

 ถ้ามนัมรีะบบการเทรดแบบอตัโนมตัท่ีิประสบความส�าเรจ็จรงิ คนทีซ่ือ้

มันไปก็คงสามารถย้ายไปตาฮิติและใช้ชีวิตที่เหลือของเขาอย่างสุขสบายจาก

เช็คที่โบรกเกอร์ของเขาส่งมาให้อย่างไม่ขาดสาย จนถึงตอนนี้คนเพียงกลุ่ม

เดียวที่ท�าเงินได้จากระบบการเทรดก็คือคนท่ีขายระบบให้พวกเขา พวกเขา
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สร้างอุตสาหกรรมในครวัเรอืนขนาดเลก็แต่มสีสีนัขึน้มา ถ้าหากระบบของพวก

เขาใช้ได้ผลจริง พวกเขาจะขายมนัท�าไม พวกเขาสามารถทีจ่ะย้ายไปตาฮติิและ

ขึน้เงนิจากเชค็ทีส่่งมาจากโบรกเกอร์ของพวกเขา ในขณะเดียวกันผูข้ายระบบ

การเทรดทุกรายมคี�าอธิบายส�าหรบัเรือ่งน้ี บางคนพูดว่าพวกเขาชอบการเขียน

โปรแกรมมากกว่าการเทรด บางคนอ้างว่าพวกเขาขายระบบของพวกเขาเพียง

เพื่อระดมทุนหรือแม้แต่อ้างถึงความรักในมนุษยชาติ

 ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและจะเอาชนะระบบการเทรดแบบ

อัตโนมัติ กฎที่เข้มงวดของเมื่อวานจะใช้ได้ผลน้อยลงในวันนี้และอาจจะใช้ไม่

ได้ผลเลยในวันพรุ่งน้ี เทรดเดอร์ท่ีมีความสามารถจะปรับเปลี่ยนวิธีการเทรด

ของเขาเมื่อเขาพบกับปัญหา ระบบการเทรดแบบอัตโนมัติมีความสามารถใน

การปรับตัวน้อยกว่าและจะท�าลายตัวมันเองในที่สุด

 สายการบินจ่ายเงินเดือนสูงๆ ให้กับนักบินถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีระบบ

การบินแบบอัตโนมัติ พวกเขาท�าอย่างนั้นเพราะว่ามนุษย์สามารถที่จะจัดการ

กับเหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดฝันได้ เมือ่หลงัคาเครือ่งบนิหลดุออกไปเหนอืมหาสมทุร

แปซฟิิกหรือในตอนท่ีเครือ่งยนต์ของเครือ่งบนิโดยสารท้ังสองเครือ่งหยุดท�างาน

หลังชนเข้ากับฝูงห่านเหนือแมนฮัตตัน มีเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นที่จะจัดการกับ

วิกฤตแบบน้ีได้ สถานการณ์ฉุกเฉินลักษณะแบบนี้เคยถูกรายงานผ่านทางสื่อ

ต่างๆ  และในแต่ละครั้งนักบินที่มีประสบการณ์สามารถน�าเครื่องบินของพวก

เขาลงจอดได้อย่างปลอดภัยด้วยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่มีระบบการบิน

อัตโนมัติแบบใดท่ีสามารถท�าแบบน้ันได้ เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันครั้งแรกที่คุณ

เจอจะท�าให้บัญชีของคุณพังย่อยยับลงไปได้เลย

 ระบบการเทรดทีด่มีอียู่จรงิ แต่มนัจ�าเป็นต้องได้รบัการเฝ้าติดตามและ

ปรับแต่งด้วยการตัดสินใจของคนแต่ละคน  คุณจะต้องเอาใจใส่มัน คุณไม่

สามารถยกความรับผิดชอบในการประสบความส�าเร็จของคุณไปให้กับระบบ

กลไกได้

 เทรดเดอร์ท่ีมีความคิดเพ้อฝันเก่ียวกับระบบอัตโนมัติพยายามที่จะได้
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รับความรู้สึกแบบเดียวกับท่ีพวกเขาเคยมีในตอนที่เป็นเด็กทารกอีกครั้ง แม่

ของพวกเขาเคยเตมิเตม็ความต้องการของพวกเขาในเรือ่งอาหาร ความอบอุ่น 

และความสะดวกสบาย ในตอนน้ีพวกเขาพยายามทีจ่ะสร้างประสบการณ์ของ

การนอนเฉยๆ และมกี�าไรไหลเข้ามาหาพวกเขาเหมอืนน�า้นมอนัอบอุน่ทีไ่ม่ต้อง

เสียเงินและไม่มีวันสิ้นสุด ตลาดไม่ใช่แม่ของคุณ มันเต็มไปด้วยผู้คนเขี้ยวๆ ที่

พยายามจะแย่งเงินไปจากคุณมากกว่าที่จะเทนมอุ่นๆ ลงไปในปากของคุณ

ลัทธิบูชาบุคคล
ผูค้นส่วนใหญ่เฝ้าภาวนาให้กับความคาดหวังของพวกเขาทีจ่ะมอีสิรภาพ

และไม่ต้องขึ้นกับใคร แต่เมื่อพวกเขาพบกับความกดดัน พวกเขาก็จะเปลี่ยน

ท่าทีของพวกเขาและเริม่มองหา “ผูน้�าทีแ่ขง็แกร่ง” เทรดเดอร์ทีเ่ต็มไปด้วยความ

วิตกกังวลมักจะมองหาหนทางจากบรรดากูรูสารพัดประเภท

 ในช่วงที่ผมเติบโตขึ้นมาในอดีตสหภาพโซเวียต เด็กๆ จะถูกสอนว่า 

สตาลินคือผู้น�าท่ีย่ิงใหญ่ของเรา หลังจากนั้นเราจึงพบว่าเขาเป็นเหมือนกับ

ปีศาจร้าย แต่ในขณะท่ีเขายังมชีวิีตอยู่นัน้คนส่วนใหญ่ก็ยินดทีีจ่ะท�าตามท่านผูน้�า 

เขาปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากความจ�าเป็นในการคิดเพื่อตัวของพวกเขาเอง

 “สตาลินน้อย” ถูกสถาปนาขึ้นมาในทุกแวดวงของสังคม ในระบบ

เศรษฐกิจ ชีววิทยา สถาปัตยกรรม และอื่นๆ เมื่อผมมาถึงอเมริกาและเริ่มต้น

การเทรด ผมรู้สึกประหลาดใจที่ได้เห็นว่ามีเทรดเดอร์จ�านวนมากมายเพียงใด

ทีเ่ฝ้ามองหากูร ูหรอื “สตาลนิน้อย” ของพวกเขา ความคิดเพ้อฝันว่าใครคนอืน่

บางคนจะสามารถท�าให้คุณร�่ารวยขึ้นมาได้นั้นเป็นสิ่งที่อยู่กับเรามาเสมอ

 มันมีกูรูอยู่สามประเภทในตลาดการเงิน กูรูด้านวัฏจักรตลาด กูรูด้าน

วิธีการเทรดเหมอืนเวทมนตร์ และกูรทูีต่ายไปแล้ว กูรดู้านวฏัจกัรตลาดท�านาย

จดุกลบัตวัครัง้ส�าคญัของตลาด กูรูด้านโฆษณาวิธีการเทรดแบบทางลดัสูค่วาม

ร�า่รวย และกูรบูางคนก็เลีย่งค�าวิจารณ์และเชญิชวนสาวกคลัง่ลทัธิให้มาตดิตาม

ด้วยวิธีการง่ายๆ คือการลาโลกนี้ไป
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กูรูด้านวัฏจักรตลาด

เป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้วท่ีตลาดหุน้อเมรกิามกีารเคลือ่นไหวตาม

รอบวัฏจกัรรอบละสีปี่ โดยท่ัวไปแล้ว ตลาดหุน้โดยรวมจะใช้เวลา 2.5 หรอื 3 ปี

ในการวิ่งขึ้นและ 1 หรือ 1.5 ปีในการตกลงมา กูรูด้านวัฏจักรตลาดคนใหม่จะ

เกิดขึ้นมาในเกือบๆ ทุกรอบวัฏจักรครั้งใหญ่ของตลาดหุ้นหรือหนึ่งครั้งในทุกๆ 

ส่ีปี ชือ่เสยีงของกูรมูแีนวโน้มท่ีจะอยู่ได้ 2 ถึง 3 ปี ช่วงเวลารุง่เรอืงของกูรแูต่ละ

คนจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับตลาดกระทิงครั้งใหญ่ในอเมริกา

 กูรูด้านวัฏจักรตลาดท�านายถึงการวิ่งขึ้นและการตกลงมาของตลาด 

การท�านายท่ีถูกแต่ละครั้งจะย่ิงเพ่ิมชื่อเสียงของเขาและกระตุ้นให้คนจ�านวน

มากขึ้นกว่าเดิมซื้อหรือขายเมื่อเขาประกาศค�าท�านายของเขาออกมา กูรูด้าน

วัฏจักรตลาดจะมีทฤษฎีโปรดของเขาเก่ียวกับตลาด ทฤษฎีเหล่านั้นไม่ว่าจะ

เป็นทฤษฎีวัฏจักร ปริมาณการซื้อขาย คลื่นอีเลียต หรืออะไรก็ตามโดยทั่วไป

แล้วจะเป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนาข้ึนมาหลายปีก่อนที่เขาจะมีชื่อเสียง ในตอน

แรกตลาดจะไม่เป็นไปตามทฤษฎีที่น่าดึงดูดใจของกูรูเหล่าน้ี จากน้ันตลาดก็

เกิดการเปลี่ยนแปลงและว่ิงไปตามค�าท�านายของกูรูอยู่เป็นเวลาหลายปี นั่น

คือตอนที่ความมีชื่อเสียงของกูรูเหล่านี้พุ่งสูงขึ้นในตลาดอย่างรวดเร็ว

 ลองเปรียบเทียบสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับนางแบบแฟชั่นซึ่งรสนิยมของผู้คนนั้น

มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในปีหน่ึงผมบลอนด์อาจเป็นที่นิยม ในอีก

ปีหน่ึงมันอาจจะกลายเป็นผมสีแดง ในทันทีทันใดนางแบบแฟชั่นผมบลอนด์

ระดบัสตาร์ของปีทีแ่ล้วก็ไม่เป็นท่ีต้องการบนหน้าปกของนติยสารชัน้น�าอีกต่อ

ไป ทุกคนต้องการนางแบบผิวด�าหรือผู้หญิงที่มีปานบนหน้าของเธอ นางแบบ

ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่เป็นรสนิยมของสาธารณชนต่างหาก

 กูรูจะมาจากนอกกรอบของการวเิคราะห์ตลาดแบบท่ัวๆ ไปเสมอ พวกเขา

จะไม่ใช่นกัวิเคราะห์ของสถาบนั พวกลกูจ้างของสถาบนัจะพยายามปลอดภยั

ไว้ก่อนเพราะกลัวที่จะต้องเอาคอไปขึ้นเขียงและท�าให้พวกเขาแทบจะไม่เคย

มีผลงานในระดับท่ีน่าต่ืนเต้นได้เลย กูรูด้านวัฏจักรตลาดจะเป็นคนนอกซึ่งมี
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ทฤษฎีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 กูรจูะยังคงมชีือ่เสยีงอยู่ตราบเท่าทีต่ลาดยังคงมพีฤตกิรรมในแบบทีเ่ข้า

กันได้กับทฤษฎีของเขา โดยทั่วไปแล้วจะเป็นระยะเวลาที่น้อยกว่ารอบวัฏจักร 

4 ปีของตลาดหน่ึงรอบ เมื่อมาถึงจุดหนึ่งตลาดก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและ

เริ่มวิ่งไปในอีกทิศทาง กูรูจะยังคงใช้วิธีเดิมที่เคยได้ผลดีอย่างมากในอดีตต่อ

ไปและจะเสยีผูต้ดิตามของเขาไป เมือ่ค�าท�านายของกูรใูช้ไม่ได้ผล ความชืน่ชม

ของสาธารณชนก็จะกลายไปเป็นความเกลยีดชงั มนัเป็นเรือ่งเป็นไปไม่ได้ทีกู่รู

ด้านวัฏจักรตลาดที่เสียเครดิตไปแล้วจะกลับมาสู่ความมีชื่อเสียงได้อีกครั้ง

 กูรูด้านวัฏจักรตลาดทุกคนมีลักษณะหลายอย่างที่พบได้ร่วมกัน  

พวกเขาเข้ามามส่ีวนร่วมในธุรกิจการท�านายตลาดอยู่นานหลายปีก่อนทีจ่ะเริม่มี 

ชื่อเสียง แต่ละคนจะมีทฤษฎีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีผู้ติดตามอยู่บ้าง และ

มีความน่าเชื่อถือในระดับหน่ึง พวกเขาพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดในธุรกิจให ้

ค�าปรกึษาด้านการลงทุน ความจรงิท่ีว่าทฤษฎขีองกูรใูช้ไม่ได้ผลมานานหลายปี

ถูกมองข้ามไปโดยผูต้ดิตามของเขา เมือ่ทฤษฎีเริม่ท�านายได้ถูกต้อง สือ่มวลชน

ก็จะสังเกตเห็น เมื่อทฤษฎีใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ว การยกย่องสรรเสริญก็จะ

เปลี่ยนไปเป็นความเกลียดชัง

 เมือ่คณุตระหนักว่าก�าลงัจะมกูีรท่ีูประสบความส�าเรจ็คนใหม่โผล่ขึน้มา 

มันอาจจะเป็นเร่ืองท่ีมีประโยชน์ท่ีจะกระโดดขึ้นรถไปกับเขา แต่มันเป็นเรื่อง

ส�าคญักว่าทีจ่ะตระหนักให้ได้ว่าเมือ่ไรท่ีกูรคูนน้ันได้มาถึงจดุสงูสดุของเขาแล้ว 

กูรทุูกคนจะต้องตกลงมา และโดยค�าจ�ากัดความแล้ว พวกเขาจะตกลงมาจาก

ชือ่เสยีงอนัโด่งดงัของพวกเขาเอง เมือ่กูรกูลายเป็นทีย่อมรบัของสือ่มวลชน มนั

ก็เป็นสญัญาณทีดี่ทีบ่อกว่าเขามาถึงจดุสงูสดุของเขาแล้ว สือ่กระแสหลกัจะตัง้

ข้อสงสัยคนนอกเสมอ เมื่อไรก็ตามที่นิตยสารกระแสหลักหลายรายอุทิศที่ว่าง

ในนิตยสารของพวกเขาให้กับกูรตูลาดทีก่�าลงัร้อนแรง คณุก็รูไ้ด้เลยว่าเวลาของ

เขาใกล้จะหมดลงแล้ว จติวิทยาหมูจ่ะเป็นอย่างท่ีมนัเป็นมาเสมอ กูรคูนใหม่จะ

โผล่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
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กูรูด้านระบบการเทรด

ในขณะท่ีกูรูด้านวัฏจักรตลาดจะเกิดและเติบโตในตลาดหุ้น “กูรูด้าน

ระบบการเทรด” จะโดดเด่นกว่าในตลาดอนุพันธ์ “กูรูด้านระบบการเทรด” 

ก้าวเข้ามาในโลกการเงินหลังจากการค้นพบวิธีในการวิเคราะห์หรือวิธีในการ

เทรดแบบใหม่

 เทรดเดอร์จะมองหาความได้เปรียบที่เหนือกว่าเทรดเดอร์คนอื่นๆ อยู่

เสมอเหมอืนอศัวินทีต่ามหาดาบ พวกเขาเตม็ใจท่ีจ่ายอย่างหนกัส�าหรบัเครือ่งมอื 

ในการเทรดของพวกเขา ไม่มรีาคาใดท่ีสงูเกินไปถ้าหากมนัสามารถท�าให้พวกเขา 

ใช้ไปคว้าเงินจ�านวนมากกลับมาได้

 กูรดู้านระบบการเทรดขายชดุของกุญแจชดุใหม่ทีจ่ะน�าไปสูก่�าไรในตลาด

อย่างเทคนิคแบบ Speedline, ตัวบ่งชี้แบบ Cycles, เทคนิค Market Profile 

และอื่นๆ  มันอาจจะมีข้อได้เปรียบในช่วงแรกๆ  แต่เมื่อมีคนจ�านวนมากพอที่

เริ่มรู้จักกับวิธีการเทรดแบบใหม่น้ีและเข้ามาทดสอบในตลาด มันก็หลีกเลี่ยง

ไม่ได้ที่จะใช้ได้ผลน้อยลงและเริ่มเสื่อมความนิยมไป ตลาดจะบดขย้ีความได้

เปรยีบของวิธีการเทรดแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ และอะไรก็ตามท่ีเคยใช้ได้ผลเมือ่วาน 

ก็มโีอกาสน้อยลงท่ีจะได้ผลในวนัน้ีและจะน้อยลงไปอกีมากในหน่ึงปีต่อจากนี้

 น่าแปลกที่แม้แต่ในยุคของโลกาภิวัตน์แบบในทุกวันนี้ แต่ชื่อเสียงก็

ยังเป็นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงได้ช้า กูรูที่ภาพลักษณ์ของเขาโดนท�าลายลงไปแล้ว

ในประเทศของเขาเองยังสามารถท่ีจะท�าเงินได้ด้วยการขายทฤษฎีของเขาใน

ต่างประเทศ ประเด็นนี้ถูกยกข้ึนมาพูดให้ผมฟังโดยกูรูคนหนึ่งซึ่งเปรียบเทียบ

ความนิยมอย่างต่อเนื่องของเขาในเอเชียกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักร้องและดารา

ชาวอเมริกาที่เริ่มหมดชื่อเสียง พวกเขาไม่สามารถท่ีจะดึงดูดผู้ชมในอเมริกา 

แต่พวกเขายังคงหาเลี้ยงชีพได้ด้วยการไปร้องเพลงที่ต่างประเทศ

กูรูที่ตายไปแล้ว

กูรูตลาดประเภทที่สามก็คือกูรูที่ตายไปแล้ว หนังสือของเขาถูกน�ามา 
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ตพิีมพ์ใหม่ หลกัสตูรตลาดของเขาถูกน�ามาวเิคราะห์อย่างละเอยีดโดยเทรดเดอร์

รุน่ใหม่ทีก่ระตอืรอืร้น และต�านานความกล้าหาญของนกัวิเคราะห์อนัเป็นท่ีรกัผู้

จากไปและความมัง่คัง่ของเขาก็จะเป็นท่ีรู้จกัหลงัการเสยีชวิีตของเขา กูรทูีต่าย

ไปแล้วไม่ได้อยู่กับเราอกีต่อไปและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากชือ่เสยีงของเขา

ได้ แต่เป็นผูส้นบัสนุนคนอืน่ๆ ท่ีจะได้ประโยชน์จากชือ่เสยีงและลขิสทิธ์ิท่ีหมด

อายุไปแล้วของเขา หนึง่ในกูรผููเ้ป็นทีร่กัท่ีจากไปแล้วก็คอื อาร์. เอน็. อเีลยีต แต่

ตัวอย่างที่ดีที่สุดของต�านานในแบบที่ว่านี้ก็คือ ดับเบิลยู. ดี. แกนน์

 นกัฉวยโอกาสหลายคนขาย “หลกัสตูรของแกนน์” และ “ซอฟต์แวร์ของ

แกนน์” พวกเขาอ้างว่าแกนน์คอืหน่ึงในเทรดเดอร์ท่ีเก่งทีส่ดุเท่าทีเ่คยมมีาและ

อ้างว่าเขาทิง้ทรัพย์สนิไว้มากถึง 50 ล้านดอลลาร์ ผมเคยสมัภาษณ์ลกูชายของ

ดบัเบลิยู. ด.ี แกนน์ ซึง่เป็นนกัวิเคราะห์ให้กับธนาคารบอสตนั เขาบอกผมว่าบดิา

ทีม่ชีือ่เสยีงของเขาไม่สามารถเลีย้งดคูรอบครวัของเขาได้ด้วยการเทรด แต่เขา

หาเงนิจากการเขยีนและขายหลกัสตูรแนะน�าการลงทนุ เขาไม่มเีงินพอท่ีจะจ้าง

เลขาและต้องให้ลกูชายมาท�างานให้กับเขา เมือ่ดบัเบลิยู. ด.ี แกนน์ เสยีชวิีตใน

ทศวรรษท่ี 1950 ทรัพย์สินของเขารวมไปถึงบ้านของเขานั้นมีมูลค่ามากกว่า 

100,000 ดอลลาร์ไปเพียงเลก็น้อยเท่านัน้ ต�านานของดับเบลิยู. ดี. แกนน์หรอื

เจ้าพ่อแห่งการเทรดน้ันถูกเล่าต่อๆ กันมาโดยพวกคนทีข่ายหลกัสตูรการเทรด

และเครื่องมือในการเทรดอื่นๆ เพื่อหลอกลวงลูกค้า

สาวกของกูรู

กูรูจะต้องใช้เวลาหลายปีไปกับการค้นคว้าวิจัย จากน้ันโชคก็เข้าข้าง

เมื่อตลาดวิ่งไปในทิศทางเดียวกับเขา ในขณะท่ีกูรูบางคนตายไปแล้ว กูรู 

ทียั่งมชีวีติอยู่นัน้มตีัง้แต่คนประเภทนกัวิชาการแบบสดุโต่งไปจนถึงนกัแสดงท่ี 

ย่ิงใหญ่ สามารถหาอ่านเรื่องราวอื้อฉาวของกูรูหลายๆ คนได้ในหนังสือชื่อ 

Winner Takes All ซึ่งเขียนโดยวิลเลียม อาร์. กัลลาเกอร์

 เมื่อเราจ่ายเงินให้กับกูรู เราคาดหวังท่ีจะได้กลับมามากกว่าท่ีเราได้
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จ่ายออกไป เราท�าตัวเหมือนกับคนที่เดิมพันเงินไม่กี่ดอลลาร์กับเจ้ามือในเกม 

ไพ่สามใบ (Three-Card Monte) ท่ีหวัมมุถนน เขาหวังว่าจะชนะและได้เงินกลบั

มามากกว่าที่เขาวางลงไป มีเพียงคนโง่หรือคนโลภเท่านั้นที่จะงับเหยื่อแบบนี้

 คนบางคนติดตามกูรูเพราะพวกเขาต้องการผู้น�าที่แข็งแกร่ง พวกเขา

มองหาผูร้อบรูท้ีเ่ป็นเหมอืนพ่อแม่ของพวกเขา เหมอืนอย่างทีเ่พ่ือนคนหนึง่เคย

พูดเอาไว้ว่า “พวกเขาเดินไปมาพร้อมกับถือสายสะดือไว้ในมือเพ่ือมองหาที่ท่ี

จะเสียบมันใส่เข้าไป” นักโฆษณาที่ชาญฉลาดจะเตรียมเต้าเสียบเอาไว้ให้กับ

พวกเขา โดยมีค่าใช้จ่าย

 สาธารณชนต้องการกูร ูและกูรคูนใหม่ๆ ก็จะเกิดขึน้มาอกี ในฐานะของ

เทรดเดอร์ทีช่าญฉลาด คณุจะต้องตระหนักให้ได้ว่าในระยะยาวแล้วไม่มกูีรคูน

ไหนที่จะท�าให้คุณร�่ารวยได้ คุณจะต้องท�ามันด้วยตัวคุณเอง

 ในบางโอกาสที่ผมให้สัมภาษณ์หรือปรากฏตัวในทีวี จะมีคนบางคน

แนะน�าผมว่าเป็น “กูรูที่มีชื่อเสียง” ผมตัวสั่นกับค�าพูดแบบนั้นและจะเข้าไป

ขดัจงัหวะการแนะน�านัน้ กูรคูอืใครบางคนท่ีอ้างว่าเขาจะน�าผูค้นข้ามทะเลทราย

เพื่อแลกกับเงินบริจาค มันจะต้องไม่มีการโฆษณาเร่ขายแบบนั้นส�าหรับผม

 ผมมักจะเริ่มต้นด้วยการอธิบายว่ามันไม่มีวิธีการใดที่เป็นเหมือนการ

ใช้เวทมนตร์ และขอบเขตของการเทรดน้ันกว้างใหญ่และหลากหลายอย่าง

มากเช่นเดียวกับแวดวงทางการแพทย์ ซึ่งคุณจ�าเป็นจะต้องเลือกสาขาเฉพาะ

ทางมาสาขาหนึง่และท�างานอย่างหนักเพ่ือทีจ่ะได้มคีวามเชีย่วชาญในมนั ผม

เลือกเส้นทางของผมไปเมื่อนานมาแล้ว และสิ่งท่ีผมท�าหน้าชั้นเรียนหลักสูตร

ก็เป็นแค่การคิดออกมาดังๆ และแบ่งปันวิธีในการวิจัยและขบวนการตัดสินใจ

ของผม
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เทรดด้วยดวงตาที่เปิดกว้าง
ความคิดคาดหวังน้ันมีพลังมากกว่าเงินดอลลาร์ การวิจัยเมื่อไม่นาน

มาน้ีได้พิสูจน์แล้วว่าผู้คนมีความสามารถอันน่ามหัศจรรย์ในการโกหกตัวของ

พวกเขาเองและหลีกเลี่ยงที่จะมองให้เห็นตามความเป็นจริง

 ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลยัดุก๊ แดน อรายลี ่ได้อธิบายถึงการทดลอง

ที่ชาญฉลาดอันหนึ่ง กลุ่มคนกลุ่มหน่ึงเข้ารับการทดสอบความฉลาด แต่คร่ึง

หน่ึงของพวกเขาจะ "บงัเอญิ" ได้รบักระดาษค�าตอบซึง่ท�าให้พวกเขาสามารถท่ี

จะเหน็ค�าตอบทีถู่กต้องก่อนท่ีจะตอบค�าถามของพวกเขา ไม่จ�าเป็นต้องบอกว่า

พวกเขาท�าคะแนนได้สงูกว่าคนอืน่ๆ ท่ีเหลอื จากน้ันทุกคนจะถูกขอให้คาดการณ์

คะแนนของพวกเขาในการทดสอบไอคิวอันต่อไปซึ่งพวกเขาจะไม่มีกระดาษ 

ค�าตอบทีใ่ช้โกงอกีแล้ว และคนท่ีคาดการณ์ได้ถูกต้องก็จะได้รบัเงิน น่าประหลาดใจ 

ทีค่นคร่ึงหน่ึงของกลุม่ท่ีท�าคะแนนได้สงูกว่าเพราะมกีระดาษค�าตอบท่ีใช้โกงนัน้

คาดการณ์ผลคะแนนท่ีสูงกว่าส�าหรับการทดสอบครั้งต่อไป คนท่ีโกงต้องการ

ที่จะเชื่อว่าพวกเขาเป็นคนที่ฉลาดมากจริงๆ  ถึงแม้ว่าการคาดการณ์ที่ผิดของ

พวกเขาจะท�าให้พวกเขาต้องพลาดโอกาสได้เงินไปก็ตาม

 เทรดเดอร์ท่ีประสบความส�าเร็จไม่สามารถมีความคิดคาดหวังได้ เขา

จะต้องเป็นคนท่ีอยู่ในโลกความเป็นจริง มันไม่มีกระดาษค�าตอบที่ใช้โกงใน

ตลาด คุณสามารถมองเห็นความจริงได้จากบันทึกประวัติการเทรดและกราฟ

เงินทุนของคุณ

 การทีจ่ะได้รบัชยัชนะในตลาดนัน้เราจ�าเป็นจะต้องมคีวามเชีย่วชาญใน

องค์ประกอบทีส่�าคญัสามอย่างของการเทรดคอืจติวทิยาทีด่ ีระบบการเทรดที่

สมเหตสุมผล และแผนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งทีม่ปีระสทิธิภาพ นี่

เป็นเหมือนขาสามขาของม้านั่ง ถ้าหากหายไปหนึ่งขาม้านั่งก็จะล้มลงมา มัน

เป็นความผดิพลาดท่ีพบได้ทัว่ไปของมอืใหม่ท่ีมกัจะมุง่เน้นความสนใจไปทีตั่ว

บ่งชี้และระบบการเทรดแค่เพียงอย่างเดียว

 คุณจ�าเป็นจะต้องวิเคราะห์ความรู้สึกของคุณในตอนที่คุณเทรดเพ่ือ
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ที่จะท�าให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจของคุณนั้นเหมาะสม การเทรดของคุณจะ

ต้องมีพ้ืนฐานมาจากกฎท่ีชัดเจน คุณจะต้องวางโครงสร้างการบริหารจัดการ

เงนิของคณุเพ่ือท่ีจะไม่มกีารการขาดทนุแบบต่อเนือ่งครัง้ใดจะสามารถเตะคณุ

ให้กระเด็นออกจากเกมนี้ไปได้ 

 6. การท�าลายล้างตัวเอง
การเทรดเป็นเกมที่ยากมากๆ  เทรดเดอร์ที่ต้องการจะชนะและรักษา

ความส�าเรจ็ไว้ให้ได้ในระยะยาวนัน้จ�าเป็นจะต้องเอาจรงิเอาจงัอย่างมากเก่ียว

กับทักษะของพวกเขา เขาไม่สามารถท�ามันแบบมือสมัครเล่นหรือเข้ามาเทรด

เพราะวาระซ่อนเร้นทางจิตวิทยาบางอย่างได้

 โชคไม่ดีที่การเทรดน้ันมักจะดึงดูดใจคนประเภทหุนหันพลันแล่น  

นักพนัน และพวกคนท่ีรู้สึกว่าโลกน้ีติดหน้ีบุญคุณพวกเขา ถ้าหากคุณเทรด

เพ่ือความตืน่เต้น มนัก็เลีย่งไม่ได้ท่ีคณุจะเข้าไปท�าการเทรดท่ีมโีอกาสน้อยและ

ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จ�าเป็น ตลาดไม่เคยให้อภัยกับความผิดพลาด และ

การเทรดโดยใช้อารมณ์จะส่งผลให้เกิดการขาดทุนเสมอ

การพนัน
การพนันหมายถึงการเดิมพันกับเกมของโอกาสหรือทักษะ มันมีอยู่ใน

ทุกแวดวงของสังคมและผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็เคยพนันมาแล้วท่ีจุดใดจุดหนึ่ง

ในชีวิตของพวกเขา

 ฟลอยด์เชื่อว่าการพนันน้ันเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจเพราะว่ามันเป็นการ

ทดแทนการส�าเรจ็ความใคร่ด้วยตวัเอง กิจกรรมท่ีใช้มอืแบบซ�า้ๆ และน่าต่ืนเต้น  

แรงกระตุน้ท่ีไม่สามารถต้านทานได้ การตกลงใจทีจ่ะหยุด ความพึงพอใจอย่าง

มากจนถึงข้ันเคลบิเคลิม้ และความรูส้กึผดิคอืสิง่ท่ีเชือ่มโยงการพนนัเข้ากับการ

ส�าเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง

40 

The New Trading for a Living



 ดอกเตอร์ราล์ฟ กรีนสัน นักวิเคราะห์ทางจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงจาก

แคลิฟอร์เนียได้แบ่งนักพนันออกเป็นสามประเภทคือคนธรรมดาที่พนันเพ่ือ

ความเพลดิเพลนิและเป็นคนท่ีสามารถหยุดได้เมือ่เขาต้องการ นกัพนันมอือาชพี

ที่เลือกเล่นการพนันด้วยความตั้งใจของตัวเขาเองเพ่ือหาเงินมาเลี้ยงชีพ และ

คนที่เป็นโรคติดการพนันซึ่งพนันเพราะพวกเขาถูกผลักดันด้วยความต้องการ

ในระดับจิตใต้ส�านึกและไม่สามารถที่จะหยุดได้

 คนที่เป็นโรคติดการพนันอาจจะรู้สึกว่าก�าลังมีโชคหรือต้องการท่ีจะ

ทดสอบโชคของเขา ชัยชนะจะมอบความรู้สึกมีอ�านาจให้กับเขา เขารู้สึกพึง

พอใจเหมือนเด็กทารกที่ได้ดูดนมแม่ ในท้ายที่สุด คนที่ติดการพนันจะขาดทุน

เสมอเพราะว่าเขาพยายามที่จะสร้างความรู้สึกมีความสุขและมีอ�านาจให้เกิด

ขึ้นมาอีกครั้งแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่แผนการเล่นเกมที่ใช้ได้จริงในระยะยาว

 ดอกเตอร์ไชลา บลูม ผู้รับผิดชอบโครงการส�าหรับผู้ติดการพนันใน 

โรงพยาบาลเซาธ์โอ๊ค นิวยอร์ก เรียกการพนันว่า “การเสพติดที่ไม่มียารักษา” 

นกัพนันส่วนใหญ่จะเป็นผูช้ายซึง่เล่นพนันเพ่ือความความตืน่เต้น ส่วนผูห้ญิงมี

แนวโน้มทีจ่ะพนันเพ่ือเป็นหนทางในการหลบหนีอะไรบางอย่าง โดยทัว่ไปแล้ว 

ผู้แพ้มักจะปิดบังการขาดทุนของพวกเขาและพยายามที่จะท�าตัวให้ดูเหมือน 

ผู้ชนะ แต่พวกเขาก็จะเต็มไปด้วยความรู้สึกสงสัยในตัวเอง

 การเทรดหุ้น ฟิวเจอร์ และออปชั่นมอบความรู้สึกดีให้กับนักพนันและ

ยังดูน่านับถือกว่าการพนันแข่งม้า การพนันในตลาดด้านการเงินให้ความรู้สึก

ดูมีการศึกษากว่าการไปแทงม้ากับเจ้ามือม้าแข่ง

 นกัพนนัรูส้กึมคีวามสขุเมือ่การเทรดว่ิงไปในทิศทางเดยีวกันกับพวกเขา

และจะรูส้กึหดหู่อย่างมากเมือ่พวกเขาขาดทนุ พวกเขาแตกต่างจากมอือาชพีที่

ประสบความส�าเรจ็ผูซ้ึง่มุง่เน้นความสนใจไปท่ีแผนการในระยะยาวและจะไม่รู้

สึกเสียใจหรือตื่นเต้นมากเป็นพิเศษกับการเทรดครั้งใดครั้งหนึ่ง

 สญัญาณส�าคญัของการพนันก็คอืการท่ีไม่สามารถต้านทานแรงกระตุน้

ทีจ่ะเข้าไปเดิมพันได้ ถ้าหากคุณรูส้กึแบบน้ันมนัก็หมายความว่าคณุก�าลงัเทรด
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มากเกนิไปและผลลพัธ์ออกมาแย่ ให้หยุดการเทรดไปก่อนสกัหน่ึงเดอืน มนัจะ

ท�าให้คณุมโีอกาสได้ประเมนิการเทรดของตวัคุณเองใหม่อกีครัง้ ถ้าหากความ

ต้องการท่ีจะเทรดนัน้รนุแรงอย่างมากจนคณุไม่สามารถทีจ่ะหยุดเทรดเป็นระยะ

เวลาหนึง่เดือนได้ มนัก็ถึงเวลาแล้วท่ีคณุจะต้องไปศนูย์ช่วยเหลอืผูติ้ดการพนัน

ในท้องถ่ินของคณุหรอืเริม่ใช้หลกัการแบบเดยีวกับกลุม่บ�าบดัผูติ้ดสรุาซึง่จะพูด

ถึงต่อไปภายหลังในบทนี้

พฤติกรรมแบบท�าลายตัวเอง
หลังการท�างานในฐานะจิตแพทย์มานานหลายทศวรรษ ผมเชื่อว่าคน

ส่วนใหญ่ท่ีล้มเหลวในชีวิตน้ันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมแบบท�าลายตัวเอง 

เราล้มเหลวในอาชพี เรือ่งส่วนตวั และธุรกิจไม่ใช่เพราะโชคร้ายหรอืไม่มคีวาม

สามารถ แต่มันเป็นไปตามจิตใต้ส�านึกของเราที่คิดแต่เรื่องที่ล้มเหลวในชีวิต

 เพ่ือนท่ีหลกัแหลมของผมคนหน่ึงมปีระวัตใินการท�าลายความส�าเรจ็ของ

ตัวเขาเองมาตลอดทั้งชีวิต ในตอนที่ยังเป็นเด็กหนุ่ม เขาเป็นเภสัชกรที่ประสบ

ความส�าเร็จแต่แล้วก็สญูเสยีธุรกิจของเขาไป จากนัน้เขากลายมาเป็นโบรกเกอร์

และไต่เต้าขึ้นไปจนเกือบถึงต�าแหน่งท่ีสูงท่ีสุดในบริษัทของเขา แล้วเขาก็โดน

ฟ้องร้อง เขาหันมาหาการเทรดแต่แล้วก็ต้องหมดตวัไปในขณะท่ีพยายามสะสาง

หายนะครัง้ก่อนๆ ในอดตี เขาโทษเจ้านายขีอ้จิฉา ผูด้แูลกฎท่ีไม่มคีวามสามารถ 

และภรรยาที่ไม่สนับสนุนเขาส�าหรับความล้มเหลวทุกอย่างในชีวิตของเขา

 ในท่ีสดุเขาก็มาถึงจดุทีต่กต�า่ทีส่ดุ เขาไม่มงีานท�าและไม่มเีงิน เขาขอยืม

เครือ่งซือ้ขายหุน้มาจากเทรดเดอร์ท่ีหมดตวัไปแล้วอกีคนหนึง่และระดมทนุจาก

คนบางคนท่ีเคยได้ยินมาว่าเขาเคยเทรดได้ดีมาก่อนในอดีต เขาเริ่มท�าเงินให้

กองทุนของเขาได้ และเมือ่เรือ่งนีก้ระจายออกไป คนก็เริม่เข้ามาลงทนุเยอะขึน้ 

เพ่ือนผมก�าลงัไปได้สวย เมือ่ถึงจดุน้ัน เขาไปทวัร์สมัมนาในเอเชยีแต่ยังคงเทรด

อยู่ในระหว่างการเดินทาง เขาเลือกที่จะแวะไปเท่ียวประเทศท่ีข้ึนชื่อเรื่องอาบ

อบนวดและเปิดสถานะขนาดใหญ่มากในฟิวเจอร์ของพันธบตัรทิง้เอาไว้โดยไม่
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ได้วางจดุตัดขาดทุน เมือ่ถึงในตอนทีเ่ขากลบัมา ตลาดก็ได้เกดิการเคลือ่นไหว 

ครั้งใหญ่และกองทุนของเขาก็ขาดทุนจนไม่เหลือมูลค่าแล้ว เขาได้พยายามที่

จะคิดเก่ียวกับปัญหาของเขาหรือเปล่า เพ่ือท่ีจะได้เรียนรู้ เปล่าเลย เขาโทษ

โบรกเกอร์ของเขา หลังจากน้ันผมช่วยให้เขาได้งานที่น่าสนใจในบริษัทด้าน

ข้อมูลบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง แต่ที่น่ันเขาก็ไปหักหลังคนที่มีบุญคุณกับเขาและ

โดนไล่ออกมา ในท้ายที่สุด ชายที่ชาญฉลาดคนน้ีต้องไปเดินเคาะประตูตาม

บ้านเพ่ือขายรางอลมูเินียมในขณะท่ีคนอืน่ๆ ก�าลงัท�าเงินโดยใช้เทคนคิของเขา

 เมื่อเทรดเดอร์พบกับปัญหา พวกเขามีแนวโน้มท่ีจะโทษคนอ่ืน โชค

ที่ไม่ดี หรืออะไรบางอย่าง มันเป็นเรื่องเจ็บปวดที่จะมองหาสาเหตุแห่งความ 

ล้มเหลวของคุณภายในตัวของคุณเอง

 เทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงคนหน่ึงมาพบผมเพ่ือขอค�าปรึกษา เงินทุนของ

เขาก�าลังโดนบดขย้ีจากการว่ิงขึ้นของดอลลาร์สหรัฐซึ่งเขาชอร์ทมันเอาไว้

อย่างหนกั เขาเตบิโตขึน้มาด้วยการต่อสูกั้บพ่อทีเ่ป็นคนจองหองและชอบดูถูก 

เหยียดหยาม เขาสร้างชื่อให้ตัวเองด้วยการเดิมพันอย่างหนักกับการกลับทิศ

ของแนวโน้มเดิม เทรดเดอร์คนน้ีเพ่ิมสถานะชอร์ทของเขาขึน้ไปอีกเรือ่ยๆ เพราะ

เขาไม่สามารถที่จะยอมรับได้ว่าตลาดซึ่งเป็นตัวแทนของพ่อของเขานั้นเป็น 

สิ่งที่ใหญ่กว่าและแข็งแกร่งกว่าเขา

 นีเ่ป็นเพียงแค่ตวัอย่างสองตวัอย่างของวิธีท่ีผูค้นแสดงแนวโน้มพฤตกิรรม

ที่จะท�าลายตัวเองของพวกเขาออกมา เรามีพฤติกรรมที่ท�าลายตัวเราเองด้วย

การกระท�าอย่างหุนหันพลันแล่นแบบเด็กๆ แทนที่จะเป็นแบบผู้ใหญ่ที่มีความ

เฉลียวฉลาด เรายึดติดกับรูปแบบที่ท�าให้ตัวเราเองพ่ายแพ้ พวกมันสามารถที่

จะรักษาได้ ความล้มเหลวเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้

 ความฝังใจในวัยเดก็สามารถท่ีจะปิดก้ันคณุจากการประสบความส�าเรจ็

ในตลาดได้ คณุจ�าเป็นจะต้องระบจุดุอ่อนของคณุและหาทางเปลีย่นแปลงมนั 

บันทึกประวัติการเทรด จดเหตุผลในการเข้าไปและการออกมาจากการเทรด

ทกุๆ ครัง้เอาไว้ มองหารปูแบบท่ีประสบความส�าเรจ็และล้มเหลวท่ีเกิดขึน้ซ�า้ๆ 
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การแข่งขันเพื่อท�าลายคู่แข่ง (Demolition Derby: คอืการแข่งรถแบบหน่ึง

ซึ่งผู้แข่งขันต้องขับรถเพื่อท�าลายรถของคู่แข่งคนอื่นๆ  รถของผู้แข่งขันที่ยังขับ

ได้อยู่เป็นคันสุดท้ายจะถือว่าเป็นผู้ชนะ: ผู้แปล)

สมาชิกในสังคมทุกคนจะยอมให้อภัยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เพื่อปกป้องกัน

และกันไม่ให้ได้รับผลกระทบจากความผดิพลาดของพวกเขา เมือ่คุณขบัรถ คุณ

พยายามทีจ่ะไม่ไปชนรถคนัอืน่ และพวกเขาก็พยายามท่ีจะไม่มาชนคณุ ถ้าหาก

ใครบางคนขบัรถตดัหน้าคณุบนทางด่วน คณุก็อาจจะก่นด่าเขาแต่คุณก็จะลด

ความเรว็ลงมา ถ้าหากใครบางคนเปิดประตรูถท่ีจอดอยู่ออกมา คณุก็จะเลีย้ว

หลบอย่างกะทนัหนั คณุหลกีเลีย่งการชนเพราะว่ามนัจะส่งผลเสยีกับทัง้สองฝ่าย

 เกือบทุกวิชาชีพจะมีเคร่ืองป้องกันให้กับสมาชิกของพวกมัน เจ้านาย 

เพ่ือนร่วมงาน และลูกค้าของคุณจะเตือนคุณเมื่อคุณมีพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือ

พฤตกิรรมแบบท�าลายตวัเอง มนัไม่มเีคร่ืองป้องกันแบบน้ันในการเทรดซึง่ท�าให้

มนัเป็นเรือ่งท่ีอนัตรายกว่างานส่วนใหญ่ของมนุษย์ ตลาดน�าเสนอโอกาสนบัไม่

ถ้วนที่จะเกิดการท�าลายตัวเองได้

 การซื้อที่จุดสูงสุดของวันก็เหมือนกับการเปิดประตูรถของคุณออกมา

ท่ามกลางการจราจรแน่นขนัด เมื่อค�าสั่งซื้อของคุณไปถึงฟลอร์ เทรดเดอร์คน

อื่นๆ ก็จะรีบเทขายใส่คุณ เพ่ือที่จะฉีกประตูรถของคุณออกมาพร้อมกับแขน

ของคุณ เทรดเดอร์คนอืน่ๆ ต้องการให้คณุล้มเหลวเพราะเมือ่คุณขาดทุน พวก

เขาก็จะได้เงินของคุณไป

 ตลาดท�างานโดยปราศจากความโอบอ้อมอารีตามปกติของมนุษย์ 

เทรดเดอร์ทุกคนจะโดนท�าร้ายโดยเทรดเดอร์คนอื่นๆ และเทรดเดอร์ทุกคนก็

พยายามที่จะเล่นงานเทรดเดอร์คนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ทางด่วนของการเทรดจะ

เต็มไปด้วยซากปรกัหักพังของหายนะ การเทรดคอืการท�าในสิง่ทีอั่นตรายทีส่ดุ

ของมนุษย์รองลงมาจากสงคราม

44 

The New Trading for a Living



วิธีควบคุมการท�าลายตัวเอง
คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตโดยท�าความผิดพลาดแบบเดิมๆ ปีแล้วปีเล่า บาง

คนวางโครงสร้างชีวิตของพวกเขาให้ประสบความส�าเร็จในเรื่องหน่ึง ในขณะ

ที่แสดงความขัดแย้งในตัวเองของพวกเขาออกมาในอีกเรื่องหนึ่ง

 คุณจ�าเป็นท่ีจะต้องเฝ้าระวังแนวโน้มของคุณท่ีจะมีพฤติกรรมท�าลาย

ตัวของคุณเอง หยุดโทษโชคชะตาท่ีไม่ดีหรือคนอื่นๆ ส�าหรับการขาดทุนของ

คุณและมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของคุณ เริ่มจดบันทึกประวัติการเทรด

ซึ่งจะเป็นบันทึกของการเทรดทุกครั้งของคุณพร้อมกับเหตุผลในการเข้าและ

ออกจากการเทรดพวกนั้น มองหารูปแบบที่ประสบความส�าเร็จและล้มเหลวที่

เกิดขึ้นซ�้าๆ  คนที่ไม่เรียนรู้จากอดีตก็จะท�าความผิดพลาดในแบบเดิมๆ ซ�้าอีก

 เทรดเดอร์ต้องการเครื่องป้องกันทางจิตวิทยาเหมือนกับท่ีนักปีนเขา

ต้องการอปุกรณ์ช่วยชวิีตของเขา ผมพบว่าหลกัการของกลุม่บ�าบดัผูติ้ดสรุาซึง่

จะพูดถึงต่อไปนั้นมีประโยชน์อย่างมากในช่วงระยะแรกๆ ของการพัฒนาของ

เทรดเดอร์ กฎในการบริหารจัดการเงินที่เคร่งครัดก็เป็นเครื่องป้องกันอีกอย่าง

หนึ่ง ในขณะที่บันทึกประวัติจะช่วยคุณในการเรียนรู้จากความผิดพลาดและ

ความส�าเร็จของคุณ

 7. จิตวิทยาของการเทรด
ความส�าเรจ็หรอืความล้มเหลวของคณุในฐานะเทรดเดอร์นัน้ขึน้อยู่กับ

อารมณ์ของคุณ คุณอาจจะมีระบบการเทรดที่สุดยอด แต่ถ้าหากคุณรู้สึกหยิ่ง

ทะนง หวาดกลวั หรอืโกรธแค้น บญัชขีองคณุก็จะพังอย่างแน่นอน ถ้าหากคุณ

เริ่มรู้สึกว่าคุณก�าลังหวาดกลัว โลภ หรือเคลิบเคลิ้มแบบนักพนัน ให้ปิดการ

เทรดของคุณออกมา

 ในการเทรด คุณก�าลังแข่งขันกับกลุ่มคนที่หลักแหลมที่สุดในโลก ค่า

คอมมิชชั่นและ Slippage ก็ส่งผลเสียกับคุณ และเหนือกว่าสิ่งอื่นใด ถ้าหาก
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คุณยอมให้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในการเทรดของคุณ การต่อสู้นี้ก็จะต้อง 

พ่ายแพ้ไป เคอร์รี ่ลฟัวอร์น ซึง่เป็นเพ่ือนและหุ้นส่วนของผมใน SpikeTrade.com  

ชอบพูดว่า “มันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วที่จะรู้ให้ได้ว่าตลาดก�าลังจะท�าอะไร และ

ถ้าหากคุณยังไม่รู้ตัวด้วยซ�้าว่าคุณก�าลังจะท�าอะไร คุณก็แพ้ในเกมนี้ไปแล้ว” 

 การมีระบบการเทรดท่ีดีน้ันยังไม่พอ เทรดเดอร์หลายคนท่ีมีระบบการ

เทรดที่ดีถูกก�าจัดออกไปจากตลาดเพราะว่าในทางจิตวิทยาแล้วพวกเขาไม่ได้

เตรียมตัวที่จะชนะ

การฝ่าฝืนกฎ
ตลาดน�าเสนอความเย้ายวนใจจ�านวนมากมายมหาศาลคล้ายกับการ

เดินในตูน้ริภยัท่ีเตม็ไปด้วยทองค�าหรอืการเดนิเข้าไปในฮาเรม็ พวกมนักระตุ้น

ความโลภให้สงูขึน้อย่างรนุแรงและกระตุน้คลืน่ของความกลวัท่ีจะสญูเสยีสิง่ท่ี

เราได้มาซึ่งรุนแรงย่ิงกว่า ความรู้สึกเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีปิดบังการรับรู้ของเราจาก

ความเป็นจริงของตลาด

 มอืสมคัรเล่นส่วนใหญ่จะรูส้กึเหมอืนเป็นอจัฉรยิะหลงัจากได้รบัชยัชนะ

ติดๆ กันหลายครั้ง มันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่จะเชื่อว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากและ

การเทรดทุกครั้งของคุณจะต้องออกมาเป็นชัยชนะอย่างแน่นอน นั่นคือตอนที่

เทรดเดอร์เริ่มเบี่ยงเบนออกไปจากกฎของพวกเขาและสร้างความเสียหายให้

เกิดขึ้นในบัญชีของพวกเขา

 เทรดเดอร์จะกลับไปหาความรู้เพ่ิมข้ึนเพ่ือเป็นผู้ชนะ เมื่อชนะก็จะใช้

อารมณ์ สดุท้ายอารมณ์ก็จะเข้ามาท�าลายตวัเทรดเดอร์ไป เทรดเดอร์ส่วนใหญ่

จะคนื “เงินทีห่ามาได้” ของพวกเขากลบัไปให้ตลาดซึง่เตม็ไปด้วยเรือ่งราวของ

คนยากจนที่กลายไปเศรษฐีแล้วก็กลับมาจนอีกครั้งอย่างรวดเร็ว เครื่องหมาย

ของเทรดเดอร์ที่ประสบความส�าเร็จก็คือความสามารถในการสะสมเงินทุนให้

สูงขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่อง

 คุณต้องท�าการเทรดโดยปราศจากอคติให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
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ท�าให้แน่ใจว่าคุณท�าตามกฎของการบริหารจัดการเงิน ใส่รายชื่อการเทรดทุก

ครัง้ของคณุลงในโปรแกรม Spreadsheet รวมถึงค่าคอมมชิชัน่และ Slippage 

จดบนัทกึการเทรดทุกครัง้ของคณุพร้อมกับชาร์ทแบบ “ก่อนท่ีจะเข้าไปเทรดและ

เมือ่ออกมาจากการเทรด” ในช่วงระยะแรกของอาชพีการเทรดของคณุ คณุอาจ

จะต้องอทุศิพลงังานเพ่ือการวิเคราะห์ตวัคณุเองพอๆ กับพลงังานทีใ่ช้เพ่ือการ

วิเคราะห์ตลาด

 ในตอนท่ีผมเริม่เรยีนรูเ้ก่ียวกับการเทรด ผมอ่านหนงัสอืทุกเล่มเท่าทีผ่ม

จะหาได้เก่ียวกับจิตวิทยาของการเทรดผู้เขียนหลายคนน�าเสนอค�าแนะน�าที่มี

เหตุผล บางคนพูดถึงวินัยว่า “คุณไม่สามารถยอมให้ตลาดมีอ�านาจครอบง�า

คณุ อย่าท�าการตดัสนิใจใดๆ ในระหว่างช่วงทีต่ลาดเปิดท�าการเทรด จงวางแผน

การเทรดและเทรดตามแผนท่ีวางเอาไว้” อกีคนพูดไว้อย่างยืดหยุ่นกว่าว่า “อย่า

เข้าไปในตลาดพร้อมกับความเชือ่ทีม่อีคต ิเปลีย่นแผนของคุณเมือ่ตลาดมกีาร

เปลี่ยนแปลง” ผู้เชี่ยวชาญบางคนแนะน�าให้แยกตัวออกมา ไม่ฟังข่าวธุรกิจ  

ไม่อ่านวอลสตรที เจอร์นัล ไม่ฟังเทรดเดอร์คนอืน่พูด มแีค่คุณกับตลาดเท่านัน้ 

อกีคนแนะน�าให้มใีจเปิดกว้าง ตดิต่อสือ่สารกับเทรดเดอร์คนอืน่ๆ อยู่เสมอ และ

ดดูซมึความคดิใหม่ๆ เข้ามา ค�าแนะน�าแต่ละอย่างดเูหมอืนจะมเีหตผุล แต่มนั 

ก็ขัดแย้งกันเองกับค�าแนะน�าอื่นๆ 

 ผมอ่านหนังสือ เทรด และมุ่งเน้นไปกับการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 

ผมยังท�างานในฐานะจติแพทย์ต่อไปด้วย ผมไม่เคยคดิมาก่อนเลยว่าสองสิง่นี้ 

จะมีความเชื่อมโยงกันจนกระทั่งวันหน่ึงท่ีผมตระหนักรู้ข้ึนมาอย่างฉับพลัน  

ไอเดียที่เปลี่ยนแปลงวิธีในการเทรดของผมนั้นได้มาจากวิชาจิตเวช

การรับรู้ที่เปลี่ยนแปลงการเทรดของผม
เหมอืนกับจติแพทย์ส่วนใหญ่ ผมจะมผีูป่้วยท่ีมปัีญหาเรือ่งเหล้าเข้ามา

หาอยู่เสมอ ผมยังเป็นท่ีปรกึษาให้กับโปรแกรมฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิแห่งหน่ึงอกี

ด้วย ผมไม่ต้องใช้เวลานานนักก่อนท่ีจะตระหนักได้ว่าการบ�าบัดการติดเหล้า
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