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สารบัญ
ส่วนที่ 1
หุ้นและมู ลค่าของมัน
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• บทที่ 1 การมีรากฐานที่มนั่ คงกับการสร้างวิมานในอากาศ
17
20
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23
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29

การเดินสุ่มคืออะไร
ในปัจจุบันนี้การลงทุนเป็นวิถีทางของชีวิตแบบหนึ่ง
การลงทุนในทางทฤษฎี
ทฤษฎีการมีรากฐานที่มั่นคง
ทฤษฎีการสร้างวิมานในอากาศ
การเดินสุ่มจะเป็นอย่างไรต่อไป

030 •

บทที่ 2 ความบ้าคลัง่ ของมวลชน
31 ความบ้าคลั่งดอกทิวลิป
35 ฟองสบู่ในทะเลใต้
43 วอลสตรีทวางไข่
53 ค�ำส่งท้าย

054 •

บทที่ 3 ฟองสบู ่ของการเก็งก�ำไรจากทศวรรษที่หกสิบถึงเก้าสิบ
55 สติสัมปชัญญะของสถาบันการลงทุน
55 ยุค 60 อันรุ่งโรจน์
 ยุคสมัยใหม่: หุ้นเติบโต/การออกหุ้นใหม่อย่างบ้าคลั่ง
 การร่วมมือกันทางธุรกิจก่อให้เกิดพลัง: กระแสนิยมของการรวม
ตัวเป็นเครือบริษัท
 ค�ำว่า “สมรรถนะ” ได้ออกมาสู่ตลาด: ฟองสบู่ในหุ้นแห่งความคิด
71 50 บริษัทชั้นเลิศ
73 เสียงค�ำรามจากยุค 80
 การกลับมาของหุ้นออกใหม่
 หุ้นแห่งความคิดได้ชัยชนะอีกครั้ง: ฟองสบู่ของไบโอเทคโนโลยี
 การเกิดฟองสบู่ครั้งที่ดีที่สุดของซีเบสท์
79 ที่ผ่านมาทั้งหมด มันมีความหมายอย่างไร
 เงินเยนของญี่ปุ่นส�ำหรับที่ดินและหุ้น

084 •

บทที่ 4 ฟองสบู ่แห่งการระเบิดท�ำลายในช่ วงต้นทศวรรษที่ 2000
85 ฟองสบู่ของอินเตอร์เน็ต
 ฟองสบู่ของไฮเทคในวงกว้าง
 อีกครั้งกับการคลั่งไคล้เกี่ยวกับหุ้นที่ออกใหม่
 บริษัท TheGlobe.com
 ถึงคราวของนักวิเคราะห์บ้าง
 มาตรวัดแบบใหม่ของมูลค่าหุ้น
 ข้อเขียนของสื่อ
 การฉ้อโกงได้ไถลเข้ามากดตลาดไว้
 เราควรที่จะรู้ถึงอันตรายเช่นนี้เรียบร้อยไปแล้วหรือไม่
107 ฟองสบู่ของบ้านและการล่มสลายในช่วงต้นปี ค.ศ. 2000
 ระบบธนาคารใหม่
 มาตรฐานการปล่อยกู้ที่ย�่ำแย่
 ฟองสบู่ของบ้าน
115 ฟองสบู่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 นี่หมายความว่าตลาดมีประสิทธิภาพใช่หรือไม่
ส่วนที่ 2
พวกมืออาชี พเล่นเกมที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในเมืองกันอย่างไร

120

• บทที่ 5 การวิเคราะห์เชิงเทคนิคและเชิงพืน้ ฐาน
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• บทที่ 6 การวิเคราะห์เชิงเทคนิคกับทฤษฎีการเดินสุ่ม
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การวิเคราะห์เชิงเทคนิคและการวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน
แผนภูมิบอกอะไรกับคุณได้?
เหตุผลเบื้องหลังของวิธีการท�ำแผนภูมิ
ท�ำไมการใช้แผนภูมิถึงอาจจะไม่ประสบความส�ำเร็จ
จากนักแผนภูมิสู่นักเทคนิค
เทคนิคของการวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน
ค�ำเตือนที่ส�ำคัญ 3 ข้อ
ท�ำไมการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานอาจจะใช้งานไม่ได้
การใช้การวิเคราะห์เชิงพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคร่วมกัน

153 ช่องโหว่ในรองเท้าของนักเทคนิคและความก�ำกวมในค�ำพยากรณ์
ของพวกเขา
155 มันมีโมเมนตัมในตลาดหุ้นหรือไม่
157 แล้วการเดินแบบสุ่มคืออะไรกันแน่
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161 กระบวนการทางเทคนิคที่ซับซ้อนมากขึ้น
 ระบบกลั่นกรอง (The Filter System)
 ทฤษฎีดาว (The Dow Theory)
 ระบบความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (The Relative–Strength System)
 ระบบราคา-ปริมาณ (Price-Volume System)
 การอ่านรูปแบบจากแผนภูมิ
 ความไม่มีแบบแผน (Randomness) เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับ
167 ทฤษฎีทางเทคนิคอื่นๆ ที่จะช่วยให้คุณเสียเงิน
 ตัวบ่งชี้จากระดับชายประโปรง (The Hemline Indicator)
 ตัวบ่งชี้จากซูเปอร์โบวล์ (The Super Bowl Indicator)
 ทฤษฎีเศษหุ้น (The Odd-Lot Theory)
 ระบบเชิงเทคนิคอื่นๆ
 กูรูตลาดทางด้านเทคนิค
176 ท�ำไมนักเทคนิคจึงยังถูกจ้างอยู่
177 การประเมินการตอบโต้กลับ
180 ความหมายของบทนี้ส�ำหรับนักลงทุน

182
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• บทที่ 7 การวิเคราะห์เชิงพืน้ ฐานนัน้ ดีแค่ไหน?

183 มุมมองจากวอลสตรีทและวงการวิชาการ
184 โดยพืน้ ฐานแล้วนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นคนทีม่ าบอกข่าวดีหรือไม่
188 ท�ำไมคริสตอลบอล (ดวงแก้วส�ำหรับพยากรณ์) ถึงขุ่นมัว
1. อิทธิพลจากความไม่แน่นอนของเหตุการณ์
2. รายงานผลก�ำไรที่ดูน่าสงสัยที่เกิดมาจากวิธีการทางบัญชีที่
“สร้างสรรค์”
3. ความผิดพลาดที่เกิดจากนักวิเคราะห์เอง
4. การสูญเสียนักวิเคราะห์ฝีมือดีไปเป็นพนักงานขายหรือผู้บริหาร
กองทุน
5. ผลประโยชน์ขัดกันที่เกิดขึ้นระหว่างนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กับ
บริษัทวานิชธนกิจ
199 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เลือกผู้ชนะหรือเปล่า? ผลการด�ำเนินงาน
ของกองทุนรวม
207 จะมีระบบการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานแบบใดที่สามารถเลือกผู้ชนะได้
หรือไม่
208 ค�ำพิพากษาส�ำหรับการจับจังหวะซื้อขายในตลาด
210 ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพแบบปานกลางและแบบแข็งแกร่ง
213 ทางสายกลาง: ทัศนะส่วนตัว

ส่วนที่ 3
เทคโนโลยีใหม่ส�ำหรับการลงทุน

218

• บทที่ 8 รองเท้าเดินคู่ใหม่ : ทฤษฎีการบริหารการลงทุนสมัยใหม่

241

• บทที่ 9 เก็บเกี่ยวรางวัลโดยการเพิม่ ความเสี่ยง

264

• บทที่ 10 การเงินเชิงพฤติกรรม

219 บทบาทของความเสี่ยง
220 ความหมายของความเสี่ยง: การกระจายตัวของผลตอบแทน
 ตัวอย่าง: ผลตอบแทนที่คาดหวังและการวัดความแปรปรวนของ
ผลตอบแทนกับความเสี่ยง
224 บทบันทึกเกี่ยวกับความเสี่ยง: การศึกษาวิจัยในระยะยาว
226 การลดความเสี่ยง: ทฤษฎีการบริหารการลงทุนสมัยใหม่
231 การสร้างความหลากหลายในทางปฏิบัติ
242
246
252
255
257

เบต้ากับความเสี่ยงที่เป็นระบบ
แบบจ�ำลองการก�ำหนดราคาหลักทรัพย์ลงทุน (CAPM)
ลองมาดูที่ข้อเท็จจริงจากบันทึกของสิ่งที่เกิดขึ้น
การประเมินผลลัพธ์จากหลักฐานที่แสดงมา
การค้นหาของพวกควอนท์ส�ำหรับมาตรวัดความเสี่ยงที่ดีกว่าทฤษฎี
Arbitrage Pricing
260 แบบจ�ำลองสามปัจจัยของฟามาและเฟรนช์
261 บทสรุป
267 พฤติกรรมที่ไร้เหตุผลของนักลงทุนแต่ละคน
 ความมั่นใจเกินควร (Overconfidence)
 การตัดสินโดยมีอคติ (Biased Judgments)
 ความคิดที่โอนเอียงตามฝูงชน (Herd Mentality)
 การหลีกเลี่ยงความสูญเสีย (Loss Aversion)
 ความภาคภูมิใจและความเสียใจ
285 การเงินเชิงพฤติกรรมกับการออม
287 ขีดจ�ำกัดของอาร์บิทราจ (The Limits to Arbitrage)
291 อะไรคือบทเรียนส�ำหรับนักลงทุนจากการเงินเชิงพฤติกรรม
1. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมกลุ่ม
2. หลีกเลี่ยงการซื้อขายที่บ่อยเกินไป
3. ถ้าคุณจะซื้อขาย: ขายตัวที่ขาดทุน ไม่ใช่ตัวที่ก�ำไร
4. กลเม็ดที่โง่เง่าแบบอื่นของนักลงทุน
301 การเงินเชิงพฤติกรรมสอนวิธีการที่จะชนะตลาดได้หรือไม่
7

302

• บทที่ 11 การกราดยิงใส่ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ

		และท�ำไมพวกเขาถึงยิงไม่โดน
304 มันหมายถึงอะไรเมื่อเราพูดว่าตลาดมีประสิทธิภาพ
306 การกราดยิงที่พลาดเป้าแบบเต็มๆ
 สุนัขแห่งดาวโจนส์
 ปรากฏการณ์เดือนมกราคม
 แบบแผนของ “ขอบคุณพระเจ้า มันเป็นบ่ายของวันจันทร์”
 การตอบสนองต่อข่าวร้อน
 ท�ำไมการเล็งปืนถึงแย่มาก
311 การกราดยิงที่ใกล้เคียงเป้าหมายแต่ก็ยังคงพลาดอยู่ดี
ั อีกชือ่ หนึง่ ว่าโมเมนตัมระยะสัน้ )
 แนวโน้มคือเพือ่ นคุณ (หรือทีร่ จู้ ก
 แจ็คพ็อตของอัตราผลเงินปันผล
 การใช้อัตราส่วนของราคาต่อก�ำไรเริ่มต้นเป็นตัวท�ำนาย
 กลยุทธ์ “เรากลับมาอีกครั้ง”
 ปรากฏการณ์ “เล็กกว่าก็ดีกว่า”
 บันทึกของ “หุ้นคุณค่าน�ำมาซึ่งชัยชนะ”
 หุ้นที่มีอัตราส่วนของราคาต่อก�ำไรต�่ำจะชนะหุ้นที่มีอัตราส่วน
ของราคาต่อก�ำไรสูง
 หุ้นที่ขายในราคาที่มีค่าตัวคูณของมูลค่าตามบัญชี (P/BV) ต�่ำมี
แนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนในภายหลังที่มากกว่า
 แต่ “คุณค่า” นั้นจริงๆ แล้วอยู่เหนือการเติบโตอย่างสม�่ำเสมอ
หรือเปล่า?
328 ท�ำไมแม้แต่การยิงใกล้ๆ ก็ยังคงพลาดเป้า
330 และผู้ชนะก็คือ...
 ผลงานของนักลงทุนมืออาชีพ
336 บทสรุป

ส่วนที่ 4
แนวปฏิบัติส�ำหรับนักเดินสุ่มและนักลงทุนอื่นๆ

344
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• บทที่ 12 คู่มือความฟิ ตของนักเดินสุ่ม

345 แบบฝึกหัดที่ 1: เก็บรวบรวมเสบียงที่จ�ำเป็น
347 แบบฝึกหัดที่ 2: อย่าถูกจับได้ว่าไม่มีอะไรอยู่ในมือ จงป้องกันตัวเอง
ด้วยการเก็บเงินสดส�ำรองและการประกันภัย

การเก็บเงินสดส�ำรอง
การประกันภัย
กรมธรรม์บ�ำนาญที่มีการยืดเวลาแบบแปรผัน (Deferred
Variable Annuities)
แบบฝึกหัดที่ 3: จงแข่งขันในการหาอัตราดอกเบี้ยที่ท�ำให้ดอกเบี้ย
จากเงินออมของคุณก้าวทันกับอัตราเงินเฟ้อ
 กองทุนรวมตราสารตลาดเงิน
 บัตรฝากเงินกับธนาคาร
 ธนาคารอินเตอร์เน็ต
 ตั๋วเงินคลัง
 กองทุนรวมตราสารตลาดเงินแบบยกเว้นภาษี
แบบฝึกหัดที่ 4: เรียนรู้ว่าจะหลบเลี่ยงคนเก็บภาษีได้อย่างไร
 บัญชีเกษียณส่วนบุคคล
 IRA แบบรอธ (Roth)
 แผนเงินบ�ำนาญ
 เงินออมส�ำหรับการศึกษา: ง่ายๆ แบบ 529
แบบฝึกหัดที่ 5: จงแน่ใจว่ารองเท้าของคุณฟิตพอดี: จงเข้าใจ
วัตถุประสงค์การลงทุนของคุณ
แบบฝึกหัดที่ 6: เริ่มหัดเดินที่บ้านของคุณเอง: การเช่าอยู่น�ำไปสู่
กล้ามเนื้อการลงทุนที่หย่อนยาน
แบบฝึกหัดที่ 7: ตรวจสอบการเดินเที่ยวผ่านดินแดนแห่งพันธบัตร
 พันธบัตรที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงได้ใน
อนาคต
 กองทุนรวมพันธบัตรที่ไม่มีค่าธรรมเนียมนายหน้าเป็นเครื่องมือ
ที่เหมาะสมส�ำหรับนักลงทุนรายย่อย
 พันธบัตรที่ได้รับการยกเว้นภาษีมีประโยชน์กับนักลงทุนที่อยู่ใน
ฐานภาษีที่มีอัตราสูง
 TIPS ที่ร้อนแรง: พันธบัตรที่ชดเชยเงินเฟ้อ
 คุณควรจะลงทุนในตลาดพันธบัตรที่มีเครดิตต�่ำหรือไม่
แบบฝึกหัดที่ 8: เดินเขย่งปลายเท้าผ่านท้องทุ่งของทองค�ำ ของ
สะสม และการลงทุนอื่นๆ
แบบฝึกหัดที่ 9: จงจ�ำไว้ว่าค่านายหน้าไม่ได้เป็นไปโดยไม่มี
แบบแผน: ค่านายหน้าของบางบริษัทมีค่าต�่ำกว่าของบริษัทอื่น
แบบฝึกหัดที่ 10: หลีกเลี่ยงรูรั่วและก้อนหินที่จะท�ำให้สะดุดล้ม: ขั้น
ตอนของการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
การตรวจร่างกายครั้งสุดท้าย




351

355

362
371
373

381
384
385
386
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388

• บทที่ 13 การก�ำหนดแต้มต่อในการแข่งขันทางการเงิน:

		บทเรียนเบือ้ งต้นเพื่อความเข้าใจและการประมาณค่า
		เกี่ยวกับผลตอบแทนของหุ้นและพันธบัตร
389 อะไรที่เป็นตัวก�ำหนดอัตราผลตอบแทนของหุ้นและพันธบัตร
394 สี่ยุคสมัยของอัตราผลตอบแทนของตลาด
395 ยุคที่ 1: ยุคแห่งความสบาย
398 ยุคที่ 2: ยุคแห่งความกังวล
403 ยุคที่ 3: ยุคแห่งความเบิกบาน
405 ยุคที่ 4: ยุคแห่งความท้อแท้
406 การก�ำหนดแต้มต่อส�ำหรับผลตอบแทนในอนาคต

411
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• บทที่ 14 แนวทางการลงทุนตามวงจรชีวิต

412 หลักห้าประการส�ำหรับการจัดสรรสินทรัพย์
1. ความเสี่ยงและผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กัน
2. ความเสี่ยงที่แท้จริงส�ำหรับการลงทุนในหุ้นและพันธบัตรขึ้นอยู่
กับความยาวของระยะเวลาที่คุณถือครองมันไว้
3. การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนสามารถลดความเสี่ยงของการ
ลงทุนในหุ้นและพันธบัตรได้
4. การปรับสมดุลสามารถลดความเสี่ยงของการลงทุนและอาจจะ
เพิ่มผลตอบแทนให้สูงขึ้นได้
5. จงแยกแยะระหว่างทัศนะคติและความสามารถในการแบกรับ
ความเสี่ยงของคุณ
427 ค�ำแนะน�ำสามข้อเพื่อการออกแบบแผนการลงทุนตามวงจรชีวิต
1. ความจ�ำเป็นที่เฉพาะเจาะจงก็ต้องใช้สินทรัพย์ที่ถูกก�ำหนดไว้
โดยเฉพาะ
2. จงท�ำความเข้าใจถึงระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้
3. การออมเงินไม่ว่าจะเป็นจ�ำนวนเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามอย่าง
สม�่ำเสมอจะเป็นประโยชน์
430 แนวทางการลงทุนตามวงจรชีวิต
434 กองทุนวงจรชีวิต (Life Cycle Fund)
435 การบริหารการลงทุนเมื่อคุณเกษียณอายุแล้ว
 การเตรียมการอย่างไม่พอเพียงส�ำหรับการเกษียณอายุ
437 การลงทุนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ
 กรมธรรม์บ�ำนาญ
441 วิธีที่ท�ำด้วยตัวเอง (Do-It-Yourself)

445

• บทที่ 15 สามก้าวใหญ่บนวอลสตรีท

447 ก้าวย่างที่ไม่ต้องใช้สมอง การลงทุนในกองทุนดัชนี
 ทางออกโดยใช้กองทุนดัชนี: บทสรุป
 ค�ำจ�ำกัดความที่กว้างขึ้นของดัชนี
 พอร์ตการลงทุนของกองทุนดัชนีแบบเฉพาะเจาะจง
 ETFs และกองทุนดัชนีที่มีการบริหารภาษี
461 ก้าวย่างที่ท�ำด้วยตัวเอง: กฎการเลือกหุ้นรายตัวที่น่าจะเป็น
ประโยชน์
 กฎข้อที่ 1: จงจ�ำกัดขอบเขตของการซื้อหุ้นอยู่เฉพาะบริษัทที่ดู
เหมือนว่าจะสามารถรักษาการเติบโตของก�ำไรให้อยู่เหนือ
ค่าเฉลี่ยได้เป็นอย่างน้อยห้าปี
 กฎข้อที่ 2: จงอย่าจ่ายเงินซื้อหุ้นไปในจ�ำนวนที่มีมูลค่ามากกว่า
มูลค่าที่อธิบายได้โดยปัจจัยพื้นฐานของบริษัท
้ ทีม่ เี รือ่ งราวของความคาดหวัง
 กฎข้อที่ 3: มันเป็นการดีทจี่ ะซือ้ หุน
ในการเติบโตที่นักลงทุนสามารถจะสร้างวิมานในอากาศได้
 กฎข้อที่ 4: จงท�ำการซื้อขายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
467 ก้าวย่างที่ใช้ผู้เล่นตัวส�ำรอง: การจ้างนักเดินทางมืออาชีพบน
วอลสตรีท
469 การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมโดยมอร์นิ่งสตาร์
(Morningstar)
471 ก้าวย่างของมัลคีล
475 ความจริงที่ขัดแย้งกัน
476 การมองสะท้อนครั้งสุดท้ายของการเดินของเรา
478 ค�ำพูดสุดท้าย
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ค�ำนิยม
ผมมีรายชือ่ หนังสือทีด่ ที สี่ ดุ ในใจอยู่ 3 เล่ม เล่มแรกเป็นหนังสือธรรมะ เล่ม
ทีส่ องเป็นหนังสือแนวคิดด้านปรัชญาแต่อยูใ่ นรูปของนิยาย เล่มทีส่ ามเป็นหนังสือ
การลงทุน และเล่มที่สามที่ผมว่านี้คือ “A Random Walk Down Wall Street”
ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ 30 กว่าปีก่อน จ�ำได้ว่าอ่านรวดเดียวจบวาง
แบบไม่ลงทีเดียว ตอนสอนหนังสือในต่างประเทศ ก็จะให้นกั ศึกษาอ่านเป็นหนังสือ
ประกอบตัง้ แต่ Edition แรกๆ และสมัยทีส่ อนทีน่ ดิ า้ ในช่วงแรกก็ให้นกั ศึกษาอ่าน
ในวิชาการลงทุน
หนังสือเล่มนี้รวบรวมเอาประวัติ แนวคิด วิธีการ และทฤษฎีการลงทุนไว้
ทั้งหมดในเล่มเดียว อ่านแล้วจะได้อรรถรสของหนังสือการลงทุนแนววิชาการที่ดี
มากและทันสมัย มีการปรับปรุงเนื้อหาและเพิ่มเติมทฤษฎีทางการเงินการลงทุน
ใหม่ๆ เข้าไปตลอดเวลาที่ผ่านมา คนเขียนก็เป็นอาจารย์สอนการลงทุนและมี
ประสบการณ์จริงรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุนตลอดเวลา ท�ำให้เนื้อหาทัน
สมัยทันเหตุการณ์
ผมเองเคยตั้งใจมานานว่าจะหาเวลาว่างจากการสอนหนังสือและท�ำ
รายการ Money Talk เพื่อแปลหนังสือเล่มนี้ แต่ก็ท�ำไม่ได้สักทีและคงท�ำไม่ได้
แล้ว เมือ่ ทราบว่าหนังสือได้รบั การแปลโดยเพือ่ นอาจารย์ของผมทีน่ ดิ า้ ก็รสู้ กึ ดีใจ
อย่างมาก และเชือ่ ว่าใครทีอ่ า่ นก็จะได้ความรู้ อรรถรส และแนวคิดทีเ่ ป็นประโยชน์
อย่างยิ่งส�ำหรับการลงทุน
“คอการลงทุนทุกคนควรอ่านครับ”
ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
NIDA Business School
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คํานําผู ้แปล
หนังสือ A Random Walk Down Wall Street เป็นหนังสือที่ถูกเขียนขึ้น
มากว่า 40 ปีท่ีแล้ว โดย ศาสตราจารย์เบอร์ตัน มัลคีล (Burton Malkiel) แห่ง
มหาวิทยาลัยพริ๊นซ์ตัน (Princeton University) ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทัน
สมัยอย่างต่อเนือ่ งโดยเฉลีย่ ทุกๆ 4 ปีและถูกพิมพ์ออกมาแล้วทัง้ หมดเป็นจ�ำนวน
กว่า 10 ครัง้ หนังสือฉบับทีผ่ มแปลนีเ้ ป็นการแปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับทีม่ กี าร
ปรับปรุงในครัง้ ที่ 10 และถูกพิมพ์ออกมาในปี ค.ศ. 2011 เนือ่ งด้วยความสนใจใน
เรือ่ งของการลงทุนของผมเอง ท�ำให้ผมได้มโี อกาสอ่านหนังสือเล่มนีเ้ มือ่ ประมาณ
20 ปีกอ่ นในขณะทีศ่ กึ ษาปริญญาเอกอยูท่ สี่ หรัฐอเมริกา ผมคิดว่าแนวคิดหลักใน
เรื่องของการลงทุนที่น�ำเสนอในหนังสือเล่มนี้เป็นแนวคิดที่เรียบง่ายและสามารถ
น�ำมาใช้ในการปฏิบตั ไิ ด้จริงและถูกพิสจู น์มาอย่างต่อเนือ่ ง (รวมถึงการพิสจู น์ดว้ ย
ตัวของผมเอง) ตลอดมาว่าเป็นวิธีการลงทุนที่มีประสิทธิผล กล่าวคือ นักลงทุนที่
ลงทุนในหุน้ ด้วยการถือครองหุน้ ทัง้ หมดทีเ่ ป็นตัวแทนของตลาด เช่น กองทุนดัชนี
ของหุ้นในตลาดทั้งหมด (Total Market Stock Index Fund) จะสามารถได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีไม่น้อยไปกว่า (หรือดีมากกว่าเสียด้วยซ�้ำ) การลงทุนในลักษณะ
ที่พยายามจะเลือกซื้อหุ้นรายตัวหรือการลงทุนผ่านกองทุนที่มีการบริหารเชิงรุก
(Actively-Managed Fund) ซึง่ มีคา่ ธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยในการบริหารทีส่ งู เกิน
จ�ำเป็น ซึ่งค่าธรรมเนียมที่ดูเหมือนจะมีค่าไม่มากนี้เองที่จะกัดกร่อนผลตอบแทน
จากการลงทุนที่นักลงทุนควรจะได้ให้น้อยลงไป ตลอดเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมา
แนวคิดของการลงทุนแบบนี้ยังคงเป็นแนวคิดหลักที่น�ำเสนออยู่ในหนังสือเล่มนี้
มาโดยตลอดโดยแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส�ำคัญท่ามกลางข้อเสนอ
ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินที่เกิดใหม่และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical
Evidence) จากงานวิจัยของนักวิชาการและนักปฏิบัติบนวอลสตรีทที่ถูกค้นพบ
ขึ้นใหม่เป็นจ�ำนวนมาก
หลักการของการลงทุนที่หนังสือน�ำเสนอเป็นวิธีการที่สามารถน�ำมาใช้ได้
จริงและมีผลกระทบโดยตรงกับจ�ำนวนเงินผลตอบแทนที่คุณจะได้รับจากการ
ลงทุนในระยะยาว หนังสือเล่มนี้ไม่ได้น�ำเสนอเทคนิคในการเลือกหรือวิเคราะห์
หุ้นรายตัวที่จะท�ำให้คุณกลายเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนหรือในระยะเวลา
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ไม่กี่ปี ถ้าคุณมีความคิดเช่นนี้ คุณไม่ควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้จะ
น�ำเสนอหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนโดยใช้ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งที่
นานมาแล้วเป็นร้อยปี เช่น เหตุการณ์ความบ้าคลัง่ เกีย่ วกับดอกทิวลิปในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และตัวอย่างที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาไม่นานนี้ เช่น วิกฤตการณ์ด้าน
การเงินและอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2007 รวมไปถึง
ตัวอย่างอืน่ ๆ อีกเป็นจ�ำนวนมากทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ เข้าใจอย่างลึกซึง้ เกีย่ วกับหลักการ
พืน้ ฐานด้านการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในหุน้ ความเชือ่ บางอย่าง (ทัง้ ทีถ่ กู ต้อง
และไม่ถกู ต้อง) เกีย่ วกับการลงทุนจะถูกพิสูจน์โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อคุณ
มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนตามแนวคิดของหนังสือเล่มนี้แล้ว คุณ
จะสามารถก�ำหนดกลยุทธ์การลงทุนและการวางแผนการออมเงินในระยะยาว
ได้ด้วยตัวคุณเองโดยไม่จ�ำเป็นจ�ำต้องเสียเงินให้กับที่ปรึกษาทางการเงินที่มักจะ
ให้ค�ำแนะน�ำที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับคุณมากสักเท่าไหร่แต่มักจะเป็นประโยชน์
กับกระเป๋าสตางค์ของตัวที่ปรึกษาเอง
สุดท้ายนี้ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์อย่าง
แท้จริงส�ำหรับผูท้ สี่ นใจในเรือ่ งของการลงทุน และผมต้องขออภัยมา ณ ทีน่ สี้ ำ� หรับ
ข้อผิดพลาดในการแปลและเรียบเรียง ถ้าผู้อ่านมีค�ำแนะน�ำเพื่อการปรับปรุง
ผมก็ยินดีน้อมรับไว้
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

14

ประวัติผู้แปล รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทและเอก ภาควิชาการวิจัยการด�ำเนินงาน (Operations Research)
มหาวิทยาลัยเท็กซัสที่เมืองออสติน (University of Texas at Austin)
• ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร Young Executive MBA คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

ส่วนที่ 1

หุ้นและมู ลค่าของมัน

บทที่ 1
การมีรากฐานที่มนั่ คงกับการสร้างวิมานในอากาศ
ใครคือคนที่มองโลกในแง่ร้าย คนที่รู้ราคาของทุกสิง่ ทุกอย่าง
แต่ไม่รู้คุณค่าของอะไรเลย
จากเรื่อง Lady Windermere’s Fan ของ Oscar Wilde
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ในหนังสือเล่มนี้ ผมจะขออาสาพาคุณเดินสุ่มไปโดยไม่ต้องสนใจกับทิศทางที่
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เราก�ำลังจะมุง่ หน้าไป บนถนนสายการเงินทีช่ อื่ ว่า วอลสตรีท เพือ่ ทีจ่ ะแนะน�ำคุณ
ให้รู้จักกับความซับซ้อนในโลกของการเงินและเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับค�ำแนะน�ำด้าน
การลงทุนที่ถูกน�ำมาใช้จริงในทางปฏิบัติ และเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสและกลยุทธ์
ของการลงทุน หลายๆ คนกล่าวว่า ในปัจจุบันนี้ นักลงทุนรายย่อยแทบจะไม่มี
โอกาสทีจ่ ะได้เปรียบนักลงทุนมืออาชีพในวอลสตรีทเลย พวกเขาอ้างว่า มืออาชีพ
เหล่านี้มีการใช้เทคนิคการลงทุนที่ซับซ้อนผ่านเครื่องมือตราสารอนุพันธ์ทางการ
เงิน และมืออาชีพเหล่านี้ยังสามารถเข้าถึงข่าวเกี่ยวกับการทุจริตในการท�ำบัญชี
ข่าวอือ้ ฉาวเกีย่ วกับบริษทั ข่าวการเข้าซือ้ กิจการขนาดใหญ่ และการติดตามความ
เคลือ่ นไหวของกองทุนป้องกันความเสีย่ ง (Hedge Fund) ทีม่ เี งินทุนสนับสนุนเป็น
อย่างดี สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้ดเู หมือนว่า ในปัจจุบนั นีจ้ ะไม่มพี นื้ ทีเ่ หลือเพียงพอส�ำหรับ
นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์เสียแล้ว แต่ในความเป็นจริง คุณสามารถที่
จะท�ำก�ำไรได้ดไี ม่แพ้นกั ลงทุนมืออาชีพเหล่านัน้ เลยหรือในบางทีอาจจะดีกว่าเสีย
ด้วยซ�ำ้ ดังทีผ่ มจะชีใ้ ห้เห็นในบทต่อๆ ไปของหนังสือเล่มนี้ มีแต่นกั ลงทุนผูท้ มี่ จี ติ ใจ
เข้มแข็งและมัน่ คงจึงสามารถยืนหยัดต่อการดิง่ ลงอย่างหนักของตลาดหลักทรัพย์
(ในสหรัฐอเมริกา) ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2009 นักลงทุนพวกนี้คือผู้ที่ได้เห็น
การดีดกลับของมูลค่าของหลักทรัพย์ที่พวกเขาถือครองไว้อีกครั้งพร้อมๆ กับการ
เพิ่มขึ้นของผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องอย่างน่าประทับใจ และมีมืออาชีพจ�ำนวน

การเดินสุ่มคืออะไร
การเดินสุ่ม คือ การเดินที่ทิศทางของการก้าวเดินในอนาคตไม่สามารถ
ที่จะพยากรณ์ได้จากการใช้ทิศทางของการก้าวเดินในอดีตที่ผ่านมา เมื่อน�ำค�ำๆ
นี้ไปใช้กับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การเดินสุ่มจะสื่อความหมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในระยะสั้นไม่สามารถจะถูกท�ำนายหรือพยากรณ์ได้
ดังนั้น การบริการทางด้านการเงินที่คอยให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการลงทุน การ
ประมาณการรายได้ และรูปแบบของกราฟต่างๆ ที่ซับซ้อน จึงไม่มีประโยชน์ใดๆ
ทัง้ สิน้ เนือ่ งจากข้อมูลในอดีตไม่สามารถบอกอนาคตได้เลย แต่สำ� หรับวอลสตรีท
แล้ว ค�ำว่า “การเดินสุ่ม” ถือว่าเป็นค�ำหยาบ มันเป็นเพียงค�ำศัพท์ที่สวยหรูท่ีนัก
วิชาการสร้างขึ้นมา และเป็นค�ำที่ใช้เหยียดหยามนักวิเคราะห์หรือนักพยากรณ์
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ไม่น้อยที่ต้องสูญเสียเงินจากการลงทุนเป็นจ�ำนวนมากในปี ค.ศ. 2008 จากการ
ใช้กลยุทธ์ทางตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่พวกเขาไม่เข้าใจดีพอ รวมไปถึงช่วง
ต้นทศวรรษที่ 2000 ทีพ่ วกเขามีหนุ้ ของกลุม่ เทคโนโลยีทมี่ รี าคาสูงเกินจริงในพอร์ต
ลงทุนของพวกเขามากเกินไป
หนังสือเล่มนี้จะเป็นค�ำแนะน�ำอย่างรวบรัดส�ำหรับนักลงทุน เนื้อหาจะ
ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เรื่องประกันภัยจนถึงเรื่องภาษีเงินได้ ผมจะให้ค�ำ
แนะน�ำเกี่ยวกับการเลือกซื้อประกันชีวิตและวิธีที่จะหลีกเลี่ยงการเสียเงินจ�ำนวน
มากให้กับธนาคารและนายหน้า หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณแม้กระทั่งว่าควรจะท�ำ
อย่างไรเกีย่ วกับทองค�ำและเพชร แต่โดยรวมแล้วหนังสือเล่มนีจ้ ะเกีย่ วข้องกับการ
ลงทุนผ่านหุ้นเป็นหลัก ซึ่งเป็นสื่อกลางในการลงทุนที่ไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทน
ในระยะยาวที่มากพอโดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาแล้วเท่านั้น แต่
ดูเหมือนว่ามันจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไปในอนาคตด้วยเช่นเดียวกัน ส�ำหรับค�ำ
แนะน�ำด้านการลงทุนตามวงจรชีวิต (Life Cycle Investment) ซึ่งอยู่ในส่วนที่สี่
ของหนังสือจะเป็นค�ำแนะน�ำส�ำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนแต่ละ
รายโดยจะครอบคลุมทุกกลุ่มอายุเพื่อที่จะให้นักลงทุนแต่ละรายสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการเงินของตนที่วางไว้ได้ ค�ำแนะน�ำนี้จะรวมไปถึงวิธกี ารลงทุน
เพื่อการเกษียณอายุด้วย
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มืออาชีพ ถ้าจะน�ำแนวคิดนี้มาใช้แบบสุดโต่ง ความหมายของมันอาจจะแปลได้
ว่า การทีน่ กั ลงทุนน�ำลิงตัวหนึง่ มาผูกผ้าปิดตามัน แล้วปล่อยให้มนั ปาลูกดอกไป
บนหน้าการเงินในหนังสือพิมพ์ (ทีม่ รี ายชือ่ และราคาของหุน้ ในแต่ละวัน) เพือ่ ทีจ่ ะ
เลือกซือ้ หุน้ เข้ามาในพอร์ตการลงทุนของตนเอง ซึง่ วิธนี จี้ ะสามารถสร้างพอร์ตการ
ลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีไม่น้อยไปกว่าพอร์ตการลงทุนที่มีการเลือกสรรหุ้น
อย่างระมัดระวังโดยผู้เชี่ยวชาญทางการลงทุน
เห็นทีตอนนีน้ กั วิเคราะห์หลักทรัพย์ทใี่ ส่เสือ้ สูทลายหรูคงจะไม่ชอบนัก ทีจ่ ะ
ถูกน�ำไปเปรียบเทียบกับลิงเปลือยทีไ่ ม่ได้ใส่กางเกงหรือชุดอะไรเลย นักวิเคราะห์
พวกนีจ้ งึ โต้กลับว่า นักวิชาการทีค่ ดิ เรือ่ งนีก้ จ็ มปลักอยูแ่ ต่ในสมการและสัญลักษณ์
ภาษากรีกทางคณิตศาสตร์ตา่ งๆ จนไม่สามารถทีจ่ ะบอกได้วา่ หุน้ ตัวไหนคือกระทิง
หุน้ ตัวไหนคือหมี เพือ่ ป้องกันการจูโ่ จมแบบปลิดชีพจากนักวิชาการ พวกมืออาชีพ
ในตลาดหลักทรัพย์จึงติดอาวุธให้กับพวกเขาเองด้วยเครื่องมือหนึ่งในสองเครื่อง
มือดังต่อไปนี้คือ การวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน (Fundamental Analysis) และการ
วิเคราะห์เชิงเทคนิค (Technical Analysis) ซึ่งเราจะตรวจสอบเรื่องนี้ในส่วนที่
สองของหนังสือเล่มนี้ ส่วนนักวิชาการก็ตอบโต้ดว้ ยการแตกทฤษฎีของการเดินสุม่
ออกเป็น 3 แบบ คือ แบบอ่อน (Weak) แบบปานกลาง (Semi-Strong) และแบบ
แข็งแกร่ง (Strong) และสร้างทฤษฎีของพวกเขาขึน้ มาเองทีม่ ชี อื่ เรียกว่า “เทคโนโลยี
การลงทุนแบบใหม่” ซึง่ รวมเอาสิง่ ทีเ่ รียกว่า “เบต้า” (Beta) เข้าไปในการวิเคราะห์
ด้วย ซึง่ ผมจะกล่าวถึงอีกครัง้ ในภายหลัง ก่อนช่วงต้นทศวรรษที่ 2000 มีนกั วิชาการ
บางคนก็เริ่มที่จะเข้าไปร่วมกับพวกนักวิเคราะห์มืออาชีพโดยอ้างว่า ในท้ายที่สุด
ตลาดหุน้ อย่างน้อยๆ ก็พอทีจ่ ะมีอะไรทีค่ าดเดาได้บา้ ง ถึงกระนัน้ ก็ตามมันก็ยงั มี
การสู้รบเพื่อที่จะปลิดชีพอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตลอดเวลาระหว่างสองกลุ่มนี้เพราะสิ่ง
ที่จะได้เสียระหว่างสองกลุ่มนี้ก็คือ การจ้างงานตลอดชีพในมหาวิทยาลัยส�ำหรับ
พวกนักวิชาการ และเงินโบนัสจ�ำนวนมหาศาลส�ำหรับพวกนักวิเคราะห์มอื อาชีพ นี่
จึงเป็นเหตุผลว่าท�ำไมคุณถึงจะสนุกกับการอ่านหนังสือเดินสุม่ ในวอลสตรีทเล่มนี้
มันจะเต็มไปด้วยเรือ่ งราวของการท�ำก�ำไรและการขาดทุน และข้อโต้เถียงระหว่าง
สองฝ่ายที่กลายเป็นเรื่องอมตะด้วยเหตุผลต่างๆ นานา
แต่กอ่ นทีเ่ ราจะเริม่ ต้นกัน บางทีผมควรจะแนะน�ำตัวเองก่อนและบอกเล่า
คุณสมบัติของผมในฐานะที่จะมาเป็นมัคคุเทศก์ในการเดินสุ่มไปครั้งนี้ ผมจะใช้
ภูมิหลังของผมจากสามด้านในการเขียนหนังสือเล่มนี้ แต่ละส่วนจะให้มุมมอง
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ต่อตลาดหุ้นที่แตกต่างจากกันไป
ส่วนแรก คือ ประสบการณ์ในการเป็นนักวิเคราะห์มอื อาชีพของผมในด้าน
การวิเคราะห์การลงทุนและการบริหารพอร์ตการลงทุน ผมเริม่ ต้นอาชีพในฐานะที่
เป็นมืออาชีพในตลาดหุน้ กับบริษทั การจัดการการลงทุนชัน้ น�ำแห่งหนึง่ บนวอลสตรีท
ต่อมา ผมได้นงั่ ต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการด้านการลงทุนของบริษทั ประกันภัย
ข้ามชาติขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง และใช้เวลาหลายปีในต�ำแหน่งกรรมการของบริษัท
จัดการการลงทุนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลกแห่งหนึง่ มุมมองต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีคณ
ุ ค่าที่
ประเมินไม่ได้ตอ่ ตัวผมเอง เราไม่สามารถจะรับรูถ้ งึ คุณค่าของบางสิง่ บางอย่างใน
ชีวติ ของเรา หรือเราไม่สามารถทีจ่ ะเข้าใจมันได้อย่างเต็มเปีย่ มถ้าเราไม่เคยสัมผัส
กับมันมาก่อนด้วยตัวเราเอง ค�ำกล่าวนี้ก็สามารถน�ำมาใช้กับตลาดหุ้นได้เช่นกัน
ส่วนที่สอง คือ ต�ำแหน่งของผมในปัจจุบันในฐานะนักเศรษฐศาสตร์คน
หนึ่ง เนื่องจากผมมีความเชี่ยวชาญในด้านพฤติกรรมของตลาดหลักทรัพย์และ
การลงทุน ผมจึงมีความรูค้ วามเข้าใจอย่างละเอียดจากงานวิจยั ทางวิชาการและ
จากการค้นพบโอกาสของการลงทุนต่างๆ ผมจึงใช้การค้นพบจากงานวิจยั ทางวิชา
การใหม่ๆ เป็นจ�ำนวนมากเหล่านีเ้ พือ่ ช่วยก�ำหนดกรอบส�ำหรับค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะ
สมส�ำหรับคุณในด้านการลงทุน
ส่วนสุดท้าย ซึ่งส�ำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆ ผมเป็นนักลงทุนมาตลอดชีวิตคน
หนึ่งในตลาดหุ้นและเป็นนักลงทุนที่ประสบความส�ำเร็จคนหนึ่งในตลาดหุ้น ผม
ประสบความส�ำเร็จมากแค่ไหนคงจะไม่ใช่สิ่งที่ผมจะพูดถึงมากนักเนื่องจากใน
โลกวิชาการ การที่ศาสตราจารย์คนหนึ่งจะมุ่งท�ำงานเพื่อหาเงินให้ได้มากๆ นั้น
มักจะถูกฟังว่าเป็นเรื่องที่แปลกพิลึก มันดูเหมาะสมที่ศาสตราจารย์คนหนึ่งจะ
ได้รบั มรดกเป็นเงินจ�ำนวนมาก หรือแต่งงานกับคูส่ มรสทีม่ เี งินจ�ำนวนมาก หรือมี
การใช้จา่ ยเงินเป็นจ�ำนวนมาก แต่เขาไม่ควรจะท�ำงานเพือ่ หาเงินให้ได้เป็นจ�ำนวน
มากๆ ซึง่ มันดูไม่เป็นคุณสมบัตทิ ดี่ ขี องนักวิชาการเลย อย่างไรก็ดี “ครู” ถูกคาดหวัง
ว่าจะเป็นผู้อทุ ิศตัว ซึ่งเป็นค�ำพูดของพวกนักการเมืองหรือพวกนักบริหารทีม่ ักจะ
พูดบ่อยๆ โดยเฉพาะเมือ่ พวกเขาก�ำลังจะอธิบายถึงค่าตอบแทนของครูทนี่ อ้ ยนิด
นักวิชาการควรจะเป็นผูไ้ ขว่คว้าหาความรูไ้ ม่ใช่รางวัลทางการเงิน จากเหตุผลทีไ่ ด้
กล่าวมาข้างต้นนีแ้ ล้ว ดังนัน้ ผมจึงจะเล่าถึงเรือ่ งราวชัยชนะของผมทีม่ บี นวอลสตรีท
ในฐานะที่เป็นนักลงทุนที่ประสบความส�ำเร็จคนหนึ่งเพียงเท่านั้น
ในหนังสือเล่มนี้มีข้อเท็จจริงและรูปภาพต่างๆ อยู่มาก อย่าปล่อยให้สิ่ง
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เหล่านีท้ ำ� ให้คณ
ุ เป็นกังวล มันเป็นส่วนเสริมทีจ่ ดั เตรียมไว้เป็นพิเศษส�ำหรับบุคคล
ที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน และจะช่วยอธิบายค�ำแนะน�ำการลงทุนที่ถูก
ทดสอบมาแล้วในทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น คุณไม่จ�ำเป็นต้องมีความรู้
มาก่อนถึงจะเข้าใจเนือ้ หาในหนังสือเล่มนีไ้ ด้ สิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องมีกค็ อื ความสนใจและ
ความปรารถนาที่จะท�ำให้การลงทุนสามารถท�ำงานให้คุณได้

ส่วนที่ 1 : หุ้นและมู ลค่าของมัน

ในปั จจุ บันนีก้ ารลงทุนเป็นวิถีทางของชีวิตแบบหนึ่ง
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นีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ที ผี่ มจะอธิบายถึงค�ำว่า “การลงทุน” นัน้ หมายถึงอะไร
และผมจะสามารถแยกแยะกิจกรรมนีอ้ อกจาก “การเก็งก�ำไร” ได้อย่างไร ผมมอง
ว่าการลงทุนนั้น คือ กระบวนการซื้อสินทรัพย์เพื่อที่จะสร้างผลก�ำไรในลักษณะที่
พอจะคาดการณ์ผลตอบแทน (เงินปันผล ดอกเบีย้ หรือ ค่าเช่า) ได้อย่างมีเหตุผล
และ/หรือ เพือ่ คาดหวังการเพิม่ ขึน้ ของมูลค่าของสินทรัพย์ในระยะยาว ในค�ำจ�ำกัด
ความที่ให้ไว้นี้ การคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของผลตอบแทนอย่างมีเหตุผล
และการก�ำหนดความนานของระยะเวลานีเ้ องคือ ปัจจัยทีแ่ ยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างการลงทุนออกจากการเก็งก�ำไร นักเก็งก�ำไรซื้อหุ้นเพื่อหวังผลตอบแทน
ระยะสั้นในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่วันหรืออาจเพียงแค่สัปดาห์ แต่นักลงทุนซื้อ
หุ้นที่น่าเชื่อได้ว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนในรูปของกระแสเงินสดในอนาคต
และมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีหรือผ่านไปเป็นทศวรรษ
ให้ผมอธิบายให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ไปอีกหน่อยว่า หนังสือเล่มนีไ้ ม่ใช่หนังสือทีจ่ ะ
ท�ำให้คณ
ุ รวยได้ภายในข้ามคืน และผมก็ไม่กล้าคิดทีจ่ ะรับประกันว่าคุณจะรวยได้
เพียงแค่ชวั่ ข้ามคืน จริงๆ แล้วชือ่ ทีเ่ หมาะสมของหนังสือเล่มนีค้ วรจะเป็น “วิธกี าร
สร้างความมัง่ คัง่ แบบช้าๆ” แต่แน่นอน จงจ�ำไว้วา่ เพียงเพือ่ ทีจ่ ะรักษาความมัง่ คัง่
ของคุณให้อยูเ่ ท่าเดิมได้นนั้ การลงทุนของคุณจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องให้ผลตอบแทนทีไ่ ม่
น้อยไปกว่าอัตราเงินเฟ้อ
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาและในประเทศที่
พัฒนาแล้วส่วนใหญ่อยูท่ รี่ ะดับ 2% และนักวิเคราะห์สว่ นใหญ่เชือ่ ว่าเสถียรภาพ
ของราคาจะท�ำให้อตั ราเงินเฟ้อคงอยูเ่ ช่นนีต้ อ่ ไป โดยให้เหตุผลว่าการเกิดขึน้ ของ
เงินเฟ้อเป็นสิ่งที่ผิดปกติและไม่ควรจะเกิดในช่วงเวลาที่เป็นปกติเช่นในปัจจุบัน

บทที่ 1 : การมีรากฐานที่มั่นคงกับการสร้างวิมานในอากาศ

นอกจากนั้นในช่วงนี้ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและภาวะที่ปราศจาก
สงครามจะท�ำให้ระดับราคาของสินค้าและบริการมีเสถียรภาพหรือแม้กระทั่งมี
ราคาลดลงได้ ดังนั้น มันเป็นไปได้อย่างมากที่จะไม่มีภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นเลย
หรือมีในระดับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตลอดช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 นี้
แต่ผมเชื่อว่านักลงทุนไม่ควรจะละทิ้งความเป็นไปได้ที่ภาวะเงินเฟ้ออาจจะเกิด
ขึ้นอีกครั้งด้วยอัตราเร่งที่สูงในอนาคต ถึงแม้ว่าผลิตภาพ (Productivity) จะมี
อัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ 1990 และช่วงต้นทศวรรษที่ 2000
แต่ประวัตศิ าสตร์กบ็ อกเราว่าอัตราการเติบโตของการปรับปรุงและการพัฒนาใน
เรื่องของผลิตภาพเหล่านี้จะไม่ได้เป็นไปด้วยอัตราที่สม�่ำเสมอตลอด ยิ่งไปกว่า
นั้นการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพในกิจกรรมในธุรกิจภาคการบริการก็ยากที่จะ
ท�ำได้ เรายังคงต้องใช้นกั ดนตรี 4 คนเพือ่ ทีจ่ ะเล่นวงเครือ่ งสาย ควอเต็ท (String
Quartet) และยังคงใช้หมอหนึ่งคนในการผ่าตัดไส้ติ่ง ถ้าเงินเดือนของนักดนตรี
หรือหมอเพิม่ ขึน้ ราคาของตัว๋ คอนเสิรต์ หรือค่าผ่าตัดรักษาไส้ตงิ่ ก็ตอ้ งเพิม่ ขึน้ ด้วย
ดังนัน้ มันคงจะเป็นสิง่ ทีผ่ ดิ ถ้าคิดว่าการเพิม่ ขึน้ ของราคาทีจ่ ะไปสูก่ ารเพิม่ ขึน้ ของ
อัตราเงินเฟ้อนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นห่วงอีกต่อไป
ถ้าอัตราเงินเฟ้อเพิม่ ขึน้ เพียง 2 ถึง 3% ซึง่ ต�ำ่ กว่าอัตราเงินเฟ้อทีเ่ กิดขึน้ ใน
ช่วงทศวรรษที่ 1970 และตอนต้นของทศวรรษที่ 1980 ผลกระทบต่ออ�ำนาจในการ
ซือ้ ของคุณก็เป็นทีน่ า่ ตกใจแล้ว ตารางที่ 1.1 ชีใ้ ห้เห็นว่า อัตราเงินเฟ้อที่ 4% จากปี
ค.ศ. 1962 ถึง ค.ศ. 2010 จะสามารถก่อให้เกิดอะไรขึน้ ได้บา้ ง ราคาหนังสือพิมพ์
ในตอนเช้าเพิ่มขึ้นถึง 3900% ราคาช็อกโกแลตแท่งของเฮอร์ชีย์ที่ผมชอบทานใน
ช่วงบ่ายๆ เพิ่มขึ้นมากกว่า 17 เท่า และมันยังมีขนาดเล็กลงกว่าขนาดเดิมในปี
ค.ศ. 1962 อีกด้วย ถ้าอัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป ราคาของหนังสือพิมพ์
จะมีค่ามากกว่าสี่เหรียญในปี ค.ศ. 2020 มันเป็นที่ประจักษ์ว่า ถ้าเราต้องการที่
จะรับมือกับภาวะเงินเฟ้อได้นนั้ เราจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเลือกวิธกี ารลงทุนทีจ่ ะสามารถ
รักษาอ�ำนาจในการซือ้ สินค้าของเราไว้ให้ได้ มิฉะนัน้ แล้วเราก็จะต้องพบกับความ
พินาศอันเนื่องมาจากมาตรฐานการกินอยู่ที่มีแต่จะลดลงไปเรื่อยๆ
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ตารางที่ 1.1 การกัดเซาะของสภาวะเงินเฟ้ อ
ค่าเฉลี่ย
ในปี ค.ศ.
1962

อัตรา
ค่าเฉลี่ย
เงินเฟ้อต่อปี
ในปี ค.ศ. เปอร์เซ็นต์ที่ (ค�ำนวณ
2010
เพิ่มขึ้น
ทบต้น)

ดัชนีราคาผู้บริโภค
(Consumer Price Index)
30.20
218.18
ช็อกโกแลตเฮอร์ชีย์
$0.05
$0.90
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์
0.05
2.00
แสตมป์ส�ำหรับจดหมายชั้นหนึ่ง
0.04
0.44
น�้ำมันเบนซิน (หนึ่งแกลลอน)
0.31
2.75
แฮมเบอร์เกอร์ (แมคโดนัลด์)
0.28*
3.50
รถยนต์เชฟโรเลต
2,529.00 21,825.00
ตู้เย็น
470.00 1,197.00

622.4
1,700.0
3,900.0
1,000.0
787.1
1,150.0
763.0
154.7

4.2
6.2
8.0
5.0
4.7
5.4
4.6
2.0

ส่วนที่ 1 : หุ้นและมู ลค่าของมัน

ที่มา: ส�ำหรับราคาในปี ค.ศ. 1962 มาจากนิตยสาร Forbes วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1977 และราคาในปี ค.ศ.
2010 มาจากหน่วยงานรัฐและเอกชน
*เป็นราคาในปี ค.ศ. 1963
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การลงทุนต้องอาศัยการท�ำงานอย่างหนักและผิดพลาดไม่ได้ นวนิยาย
โรแมนติกมักจะเต็มไปด้วยเรือ่ งราวเกีย่ วกับความร�ำ่ รวยของวงศ์ตระกูลทีส่ ญ
ู เสีย
ความมัง่ คัง่ จากการละเลยหรือขาดความรูใ้ นการทีจ่ ะดูแลรักษาความมัง่ คัง่ เหล่า
นัน้ ไว้ ถึงแม้วา่ คุณจะเชือ่ ใจทีป่ รึกษาการลงทุนหรือเชือ่ ในการลงทุนในกองทุนรวม
คุณก็ยงั จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องรูว้ า่ ทีป่ รึกษาคนไหนหรือกองทุนรวมกองไหนทีเ่ หมาะสม
จะเป็นผู้ดูแลเงินทองของคุณ หนังสือเล่มนี้จะให้ข้อมูลที่จะช่วยให้คุณสามารถ
ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับการลงทุน
อย่างไรก็ตาม การลงทุนเป็นเรื่องที่น่าสนุกในแง่ที่ว่าคุณจะได้ใช้ความ
สามารถของคุณแข่งขันกับบรรดานักลงทุนคนอื่นๆ และได้รับรางวัลตอบแทน
จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ มันน่าตื่นเต้นที่เวลาคุณมาตรวจสอบผล
ตอบแทนของการลงทุนแล้วเห็นว่ามันมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่มากกว่าอัตราการ
เพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนของคุณเองเสียอีก และการลงทุนก็เป็นการกระตุน้ ให้คณ
ุ ได้
เรียนรูเ้ กีย่ วกับความคิดริเริม่ ใหม่ๆ ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการแบบใหม่ขนึ้ มา
หรือแม้กระทัง่ นวัตกรรมทางการเงินแบบต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยทัว่ ไปแล้ว นักลงทุน
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จนัน้ จะเป็นคนทีม่ ธี รรมชาติของความขีส้ งสัยในเรือ่ งต่างๆ เป็น

พิเศษ และสนใจทีจ่ ะใช้สมองในการคิดวิเคราะห์เกีย่ วกับการลงทุนเพือ่ ทีจ่ ะให้ได้
มาซึ่งผลตอบแทนที่มากขึ้น

ผลตอบแทนจากการลงทุนทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นจากหุ้นหรือเพชรจะขึ้น
อยูก่ บั ระดับความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ในอนาคต นีค่ อื สิง่ ทีท่ ำ� ให้การลงทุนมี
ความน่าสนใจ มันเป็นเหมือนการเสีย่ งพนันทีค่ วามส�ำเร็จขึน้ อยูก่ บั ความสามารถ
ในการท�ำนายอนาคต โดยปกติแล้วมืออาชีพจะใช้หนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้ในการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ “ทฤษฎีการมีรากฐานทีม่ นั่ คง” (The Firm-Foundation
Theory) กับ “ทฤษฎีการสร้างวิมานในอากาศ” (The Castle-in-the-Air Theory)
มีผคู้ นนับล้านทีไ่ ด้เงินและสูญเสียเงินไปกับทฤษฎีสองทฤษฎีนี้ ความเข้าใจเกีย่ ว
กับสองทฤษฎีนี้เป็นสิ่งจ�ำเป็นถ้าคุณต้องการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนอย่าง
มีเหตุผล นอกจากนี้ มันยังเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะปกป้องคุณจากการลงทุนที่ผิด
พลาดอย่างร้ายแรง ในช่วงปี ค.ศ. 1970 ทฤษฎีที่สามได้เกิดขึ้นท่ามกลางวงการ
วิชาการและได้ถูกเรียกว่า “เทคโนโลยีการลงทุนแบบใหม่” และเริ่มได้รับความ
นิยมมากขึ้นบนถนนแห่งการลงทุน “วอลสตรีท” ในหนังสือเล่มนี้ ผมจะอธิบาย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการลงทุนแบบใหม่นี้ในภายหลัง และการน�ำไปประยุกต์ใช้ใน
การวิเคราะห์การลงทุน

ทฤษฎีการมีรากฐานที่มนั่ คง
ทฤษฎีการมีรากฐานทีม่ นั่ คงกล่าวอ้างว่า เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการลงทุนแต่ละ
ชนิด ไม่ว่าจะเป็นหุ้นสามัญหรือที่ดินผืนหนึ่ง จะมีมูลค่าที่มีรากฐานที่ยึดติดอยู่
กับสิ่งๆ หนึ่งที่เรียกว่า “มูลค่าแฝง” (Intrinsic Value) ซึ่งสามารถประเมินได้ด้วย
การวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงสภาวะแวดล้อมในปัจจุบนั และลูท่ างในอนาคต เมือ่
ราคาในตลาดของสินทรัพย์นนั้ ลดลงต�ำ่ กว่า (หรือเพิม่ ขึน้ สูงกว่า) มูลค่าแฝงซึง่ หา
ได้จากทฤษฎีนี้ โอกาสของการซือ้ (หรือขาย) ย่อมจะเกิดขึน้ ความแปรปรวนของ
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การลงทุนในทางทฤษฎี
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ราคาของสินทรัพย์เหล่านีจ้ ะถูกกลไกของตลาดทีจ่ ะปรับราคาของสินทรัพย์เหล่านี้
ให้เป็นค่าทีถ่ กู ต้องในท้ายทีส่ ดุ ตามแนวคิดของทฤษฎีการมีรากฐานทีม่ นั่ คง การ
ลงทุนดูเหมือนว่าเป็นสิง่ ทีไ่ ม่นา่ เร้าใจ แต่เป็นเพียงแค่การเปรียบเทียบอย่างตรงไป
ตรงมาของราคาสินทรัพย์ในตลาดกับมูลค่าแฝงตามทฤษฎีการมีรากฐานทีม่ นั่ คง
ยากที่จะอ้างได้ว่าใครเป็นต้นคิดทฤษฎีการมีรากฐานที่มั่นคงนี้ แต่โดย
ทัว่ ไปในวงการการลงทุนมักจะยกย่องความดีความชอบนีใ้ ห้กบั นาย เอส. อีเลียต
กิลด์ (S. Eliot Guild) แต่รปู แบบและเทคนิคการค�ำนวณต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้
แนวความคิดทีแ่ ตกย่อยออกมาจากทฤษฎีนี้ มักจะถูกยกให้เป็นผลงานของ นาย
จอห์น บี. วิลเลี่ยม (John B. Williams)
ในหนังสือ The Theory of Investment Value นายวิลเลี่ยมได้เสนอสูตร
ในการค�ำนวณมูลค่าแฝงของหุ้นโดยใช้พื้นฐานของการคิดจากรายได้ที่เกิดจาก
เงินปันผล ในหนังสือเล่มนี้ของเขา เขาได้แนะน�ำให้โลกได้รู้จักกับค�ำว่า “การลด
ทอนมูลค่า” (Discounting) การลดทอนมูลค่านี้ คือ การมองมูลค่าของรายได้แบบ
ย้อนหลัง กล่าวคือ แทนที่จะมองว่าเราจะมีเงินเป็นจ�ำนวนเท่าใดในปีหน้าถ้าเรา
ฝากเงินไว้กบั ธนาคาร (ฝากเงิน 100 บาทไว้กบั ธนาคาร 1 ปีทอี่ ตั ราดอกเบี้ย 5%
ต่อปี จะท�ำให้มูลค่าของเงินฝากกลายเป็น 105 บาทในปีหน้า) แต่เราจะมองว่า
ในหนึง่ ปีขา้ งหน้านัน้ ถ้าเราคาดหวังว่าเราอยากจะมีเงินเป็นจ�ำนวนเท่าใดแล้ว ใน
ปัจจุบันนี้เงินจ�ำนวนนั้นควรจะมีมูลค่าเป็นเท่าใด (ดังนั้น เงิน 100 บาทในหนึ่งปี
ข้างหน้าจะมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับ 95 บาทในปัจจุบัน)
นายวิลเลีย่ มให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งการลดทอนมูลค่านีม้ าก เขาได้เสนอ
ว่า มูลค่าแฝงจะมีคา่ เท่ากับ มูลค่าปัจจุบนั (มูลค่าทีถ่ กู ลดทอนค่าแล้ว) ของรายได้
จากเงินปันผลทัง้ หมดทีจ่ ะเกิดขึน้ จากหุน้ ตัวนัน้ ในอนาคต นักลงทุนจึงถูกแนะน�ำ
ให้ลดทอนมูลค่าของเงินที่จะได้รับในอนาคต เพราะว่าน้อยคนนักที่จะเข้าใจถึง
แนวคิดทีน่ ายวิลเลีย่ มเสนอนี้ แนวคิดนีแ้ ละค�ำว่า “การลดทอนมูลค่า” จึงเป็นค�ำ
ทีใ่ ช้เฉพาะในหมูน่ กั ลงทุน (เพือ่ แสดงถึงความฉลาดของพวกเขา) และก็ได้กลาย
เป็นแนวคิดทีไ่ ด้รบั ความนิยมในหมูน่ กั ลงทุนมาจนถึงทุกวันนี้ แนวคิดนีย้ งั ได้รบั การ
สนับสนุนจาก ศาสตราจารย์เออร์วิ่ง ฟิชเชอร์ (Irving Fisher) แห่งมหาวิทยาลัย
เยล (Yale) ผู้ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุนที่มีชื่อเสียง
ตรรกะของทฤษฎีการมีรากฐานทีม่ นั่ คงนีเ้ ป็นสิง่ ทีน่ า่ ยกย่องและสามารถ
ประยุกต์ใช้กบั การประเมินมูลค่าของหุน้ ได้อย่างเหมาะสม ทฤษฎีนไี้ ด้ตอกย�ำ้ ถึง
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การประเมินมูลค่าของหุ้นโดยใช้กระแสรายได้ที่บริษัทจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นใน
อนาคตในรูปแบบของเงินปันผล ยิ่งมูลค่าและอัตราการเพิ่มของเงินปันผลมีมาก
ขึน้ เท่าไร มูลค่าของหุน้ ก็จะมากขึน้ ด้วยเท่านัน้ ดังนัน้ ความแตกต่างระหว่างอัตรา
การเติบโตของบริษัทจึงเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญในการประเมินมูลค่าของหุ้น
คราวนีป้ จั จัยทีจ่ ะก่อให้เกิดความคลาดเคลือ่ นในการประเมินมูลค่าหุน้ ตามทฤษฎีนี้
คือ การคาดการณ์ถงึ สิง่ ทีจ่ ะสามารถเกิดขึน้ ได้ในอนาคตซึง่ ปัจจัยนีจ้ ะเริม่ เข้ามา
มีบทบาทในการค�ำนวณในการประเมินมูลค่าหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต้อง
ท�ำการประมาณไม่เพียงแต่อตั ราการเติบโตในระยะยาวเท่านัน้ แต่พวกเขายังต้อง
ประมาณด้วยว่าการเติบโตที่รวดเร็วที่เกินความคาดหมายนั้นจะสามารถคงอยู่
ได้นานเพียงใด ในช่วงที่นักลงทุนตื่นเต้นกับการเติบโตของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว พวกเขามักท�ำให้การประเมินมูลค่ามีคา่ เกินความเป็นจริงดังทีจ่ ะพบเห็น
ได้บ่อยๆ บนวอลสตรีท ประเด็นที่ส�ำคัญ คือ ผลลัพธ์ของทฤษฎีการมีรากฐานที่
มั่นคงขึ้นอยู่กับความแม่นย�ำของการพยากรณ์อัตราการเติบโตและระยะเวลาที่
มันจะเกิดขึน้ ดังนัน้ รากฐานทีม่ นั่ คงของมูลค่าแฝงนีจ้ งึ อาจจะเป็นสิง่ ทีเ่ ชือ่ ถือได้
น้อยกว่าตามที่ได้กล่าวอ้างไว้ในทฤษฎี
ทฤษฎีการมีรากฐานที่มั่นคงนี้ไม่ได้จ�ำกัดขอบเขตเฉพาะในแวดวงของ
นักเศรษฐศาสตร์เท่านั้น หนังสือที่เป็นที่ยอมรับกันมากที่สุดเล่มหนึ่ง คือ หนังสือ
Security Analysis ของ นายเกรแฮม (Graham) กับนายดอดด์ (Dodd) ซึ่งได้
อธิบายถึงเรื่องนี้ไว้เช่นกัน และได้เปลี่ยนความคิดของนักวิเคราะห์ในวอลสตรีท
ในช่วงหนึง่ อายุคนให้หนั มาใช้วธิ กี ารของทฤษฎีนี้ กล่าวคือ การจัดการการลงทุน
ทีด่ นี นั้ คือ การเข้าซือ้ หลักทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่าต�ำ่ กว่ามูลค่าแฝงและขายมันในขณะที่
ราคาสูงกว่ามูลค่าแฝง มันเป็นเรือ่ งง่ายๆ เพียงเท่านัน้ เอง แน่นอนวิธแี ละขัน้ ตอน
ในการค�ำนวณหามูลค่าแฝงนัน้ ได้ถกู ระบุไว้ นักลงทุนสามารถทีจ่ ะประเมินมูลค่า
แฝงด้วยการกดเครือ่ งคิดเลขหรือเครือ่ งคอมพิวเตอร์ของเขาเพียงแค่สองสามปุม่
เท่านัน้ เอง ลูกศิษย์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จมากทีส่ ดุ ตามวิธขี องนายเกรแฮมกับนาย
ดอดด์ คือ ชายที่มีชื่อว่า วอเร็น บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) ผู้ซึ่งมักจะถูกขนาน
นามว่าเป็นปราชญ์แห่งเมืองโอมาฮา นายบัฟเฟตต์ มีประวัติในการท�ำสถิติด้าน
การลงทุนจ�ำนวนมากมายซึง่ เป็นทีเ่ ชือ่ กันว่าเขาใช้วธิ กี ารลงทุนตามหลักการของ
ทฤษฎีการมีรากฐานที่มั่นคง
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ทฤษฎีการสร้างวิมานในอากาศทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งของการลงทุนจะมุง่ เน้นไป
ทีก่ ารประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ทเี่ กิดขึน้ อันเนือ่ งมาจากปัจจัยทางด้านจิตวิทยา
ลอร์ดเคนส์ (Lord Keynes) นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังและนักลงทุนที่ประสบความ
ส�ำเร็จอย่างมากผู้หนึ่งได้กล่าวอธิบายถึงทฤษฎีนี้ไว้อย่างชัดเจนในปี ค.ศ. 1936
เขามีความเห็นว่า นักลงทุนมืออาชีพไม่ชอบทีจ่ ะเสียเวลาไปกับการประเมินมูลค่า
แฝงของสินทรัพย์ แต่อยากทีจ่ ะใช้เวลาไปในการวิเคราะห์มากกว่าว่า ฝูงนักลงทุน
มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมอย่างไรในอนาคตและฝูงชนเหล่านี้จะสร้างความหวัง
ที่จะร�่ำรวยจากการลงทุนด้วยการสร้างวิมานในอากาศในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้น
คึกคักได้อย่างไร นักลงทุนที่ประสบความส�ำเร็จ คือ คนที่ชิงลงมือก่อนด้วยการ
คาดเดาว่า สถานการณ์ทอี่ อ่ นไหวแบบใดทีจ่ ะก่อให้เกิดการสร้างวิมานในอากาศ
ของบรรดาฝูงนักลงทุนและเขาก็จะชิงลงมือเข้าซื้อสินทรัพย์ก่อนฝูงชนเหล่านั้น
ตามแนวคิดของลอร์ดเคนส์นั้น หากใช้ทฤษฎีการมีรากฐานที่มั่นคง นัก
วิเคราะห์ต้องท�ำงานมากเกินไปและไม่รู้ว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะมีคุณค่ามากน้อย
เพียงใด ลอร์ดเคนส์ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่เขาพร�่ำสอน ในขณะที่นักการเงินในกรุง
ลอนดอนตรากตร�ำท�ำงานในสถานที่ท�ำงานที่แออัดเต็มไปด้วยคนจ�ำนวนมาก
แต่ลอร์ดเคนส์กลับเล่นกับตลาดจากเตียงนอนของเขาทุกๆ เช้า เพียงวันละครึ่ง
ชัว่ โมง วิธกี ารลงทุนแบบสบายๆ ของเขาท�ำรายได้หลายล้านปอนด์ให้กบั เขา และ
สามารถท�ำให้เงินบริจาคทีใ่ ห้กบั คิงส์คอลเลจ (King’s College) ของมหาวิทยาลัย
เคมบริดจ์ที่เขาบริหารอยู่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงสิบเท่า
ในช่วงปีทเี่ กิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยและเป็นช่วงเดียวกันกับทีล่ อร์ดเคนส์
ได้สร้างชื่อเสียงของเขาขึ้นมา ในช่วงระยะเวลานี้ทุกคนต่างมุ่งความสนใจไปที่
การน�ำแนวความคิดของลอร์ดเคนส์ มาใช้ในการกระตุน้ ระบบเศรษฐกิจ มันเป็นการ
ยากทีใ่ ครสักคนหนึง่ จะสร้างวิมานในอากาศ หรือวาดฝันว่าคนอืน่ ๆ จะท�ำเช่นนัน้
ในช่วงเวลาเช่นนี้ อย่างไรก็ตามในหนังสือของเขาทีม่ ชี อื่ ว่า The General Theory
of Employment, Interest and Money เขาได้อทุ ศิ หนึง่ บทเต็มๆ ของหนังสือเพือ่
อธิบายเรือ่ งของตลาดหลักทรัพย์และความส�ำคัญของการคาดหวังจากนักลงทุน
(Investor Expectations)

บทที่ 1 : การมีรากฐานที่มั่นคงกับการสร้างวิมานในอากาศ

ในเรื่องที่เกี่ยวกับหุ้น ลอร์ดเคนส์ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ไม่มีใครที่จะรู้แน่นอน
ว่าอะไรที่จะมีอิทธิพลต่อลู่ทางของรายได้ในอนาคตและการจ่ายเงินปันผล ด้วย
เหตุนี้ลอร์ดเคนส์จึงบอกว่า ผู้คนส่วนใหญ่จึงไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับความ
แม่นย�ำที่สูงกว่าของการพยากรณ์ในระยะยาวของผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ตลอดช่วงอายุของมัน แต่พวกเขาส่วนใหญ่จะให้ความสนใจเกี่ยวกับ
การคาดเดาถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะพื้นฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้น
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในระยะสัน้ ก่อนทีฝ่ งู ชนทัว่ ไปจะคาดเดาออกได้ ถ้าจะกล่าวอีกนัยหนึง่
ก็คอื ลอร์ดเคนส์ได้ประยุกต์ปจั จัยทางด้านจิตวิทยาแทนทีจ่ ะใช้ปจั จัยด้านการเงิน
ในการประเมินมูลค่าในการที่จะศึกษาตลาดหุ้น เขายังบอกอีกว่า มันไม่สมเหตุ
สมผลเลยที่จะคุณจ่ายเงิน 25 หน่วยส�ำหรับการลงทุนที่คุณเชื่อว่าในอนาคตจะ
สามารถประเมินมูลค่าได้ที่ 30 หน่วย ในขณะทีค่ ณ
ุ ก็เชือ่ ด้วยว่าตลาดจะตีมลู ค่า
ของการลงทุนนี้เท่ากับ 20 หน่วยในสามเดือนข้างหน้าต่อจากนี้
ลอร์ดเคนส์ได้อธิบายเปรียบเทียบการเล่นกับตลาดหุ้นไว้ให้กับเพื่อนร่วม
ชาติชาวอังกฤษของเขาไว้ว่า มันเป็นเหมือนกับเกมการประกวดความงามใน
หนังสือพิมพ์ ซึ่งผู้เล่นจะต้องเลือกใบหน้าของบุคคลที่สวยที่สุดหกใบหน้าจาก
รูปภาพของใบหน้านับร้อย รางวัลชนะเลิศจะให้กับผู้เล่นที่สามารถเลือกใบหน้า
ที่มีความสอดคล้องกับใบหน้าที่กลุ่มผู้เล่นส่วนใหญ่จะเลือก
ผูเ้ ล่นทีฉ่ ลาดอาจจะคิดได้วา่ เกณฑ์ของความสวยงามในสายตาของผูเ้ ล่น
แต่ละคนนั้นจะไม่ได้เป็นปัจจัยส�ำคัญในการที่จะตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะในการ
แข่งขันครัง้ นี้ กลยุทธ์ทดี่ กี ว่าย่อมจะต้องเป็นวิธกี ารทีเ่ ลือกใบหน้าทีผ่ เู้ ล่นคนอืน่ ๆ
จะชืน่ ชอบหรือมองเห็นว่ามีความสวยงาม แต่ในท้ายทีส่ ดุ ผูเ้ ล่นคนอืน่ ๆ ก็จะเล่น
เกมนีด้ ว้ ยความฉลาดทีพ่ อๆ กันในการเลือกใบหน้า ดังนัน้ กลยุทธ์ทดี่ ที สี่ ดุ ในการ
เล่นเกมนี้จึงไม่ใช่การเลือกใบหน้าที่ผู้เล่นแต่ละคนชอบ และก็จะไม่ใช่การเลือก
ใบหน้าทีถ่ กู คาดเดาว่าผูเ้ ล่นคนอืน่ ๆ มีแนวโน้มว่าจะชืน่ ชอบ หากแต่เป็นการคาด
เดาว่าอะไรที่จะเป็นความชื่นชอบโดยรวมของผู้เล่นทุกคนที่กำ� ลังคิดถึงว่าผู้เล่น
แต่ละคนก็จะเลือกใบหน้าทีจ่ ะเป็นทีช่ นื่ ชอบโดยรวมของผูเ้ ล่นแต่ละคนอีกที การ
คาดเดาซ้อนเป็นชัน้ ๆ ในลักษณะเช่นนีจ้ ะสามารถคิดซ้อนต่อไปได้อกี เรือ่ ยๆ อย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด นี่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการประกวดความงามของชาวอังกฤษ
การอุปมาอุปไมยของเกมการแข่งขันในหน้าหนังสือพิมพ์นั้นถือว่าเป็น
ที่สุดของรูปแบบที่เป็นตัวแทนของการสร้างวิมานในอากาศของการค้นหาราคา
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ของสินทรัพย์ การลงทุนจะมีมูลค่าที่ราคาหนึ่งๆ ส�ำหรับผู้ซื้อเพราะว่าเขาคาด
หวังว่าเขาจะสามารถขายมันให้กับบุคคลอื่นในราคาที่สูงกว่า อีกนัยหนึ่งก็คือ
การลงทุนสามารถที่จะรักษามูลค่าของตัวมันเองไว้ได้ด้วยการที่มีความคาดหวัง
ในมูลค่าของการลงทุนจากคนอื่นๆ ผู้ซื้อคนใหม่ก็จะคาดหวังว่าผู้ซื้อรายอื่นๆ ใน
อนาคตจะให้มูลค่าที่ราคาที่สูงขึ้นไปอีก
ในโลกนีม้ คี นโง่ทเี่ กิดขึน้ ทุกนาที และคนเหล่านีอ้ ยูก่ เ็ พือ่ ทีจ่ ะซือ้ สินทรัพย์ใน
การลงทุนของคุณในราคาที่สูงกว่าที่คุณได้จ่ายไป ราคาจะอยู่ที่ระดับใดก็ไม่เป็น
ปัญหาตราบเท่าทีม่ คี นอืน่ ทีเ่ ต็มใจจะจ่ายให้กบั คุณในราคาทีส่ งู กว่า มันไม่มเี หตุผล
ใดเลย เป็นเพียงแค่จติ วิทยาของมวลชนเท่านัน้ สิง่ ทีน่ กั ลงทุนทีฉ่ ลาดจ�ำเป็นต้อง
ท�ำก็คอื การชิงลงมือก่อน โดยเข้าซือ้ ตัง้ แต่เริม่ ต้น ทฤษฎีนอี้ าจจะถูกเรียกว่า ทฤษฎี
“คนทีโ่ ง่มากกว่า” มันเหมาะสมอย่างยิง่ ทีค่ ณ
ุ จะซือ้ ในราคาสามเท่าของมูลค่าของ
สินทรัพย์ตราบใดก็ตามที่คุณสามารถที่จะหาบุคคลที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่
ยินดีซื้อต่อจากคุณในราคาห้าเท่าของมูลค่าของสินทรัพย์ในระยะเวลาต่อมาได้
ทฤษฎีการสร้างวิมานในอากาศนี้มีคนที่สนับสนุนมากมาย นายโรเบิร์ต
ชิลเลอร์ (Robert Shiller) ได้เขียนไว้ในหนังสือของเขาทีช่ อื่ Irrational Exuberance
ว่า ความบ้าคลั่งเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตในช่วงปลาย
ทศวรรษที่ 1990 นั้นสามารถถูกอธิบายได้ดีด้วยหลักการของจิตวิทยามวลชน
เท่านัน้ ในแวดวงวิชาการ สิง่ ทีเ่ รียกว่าทฤษฎีพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับตลาดหุน้ จะเน้น
ในเรื่องของจิตวิทยามวลชนและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในช่วงปี ค.ศ.
2000 จากคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยชั้นน�ำใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วแทบทั้งสิ้น นักจิตวิทยา นายแดเนียล คาเนแมน (Daniel
Kahneman) ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี 2002 จากผลงานของ
เขาในเรื่อง “การเงินเชิงพฤติกรรม” ก่อนหน้านี้ นายออสการ์ มอร์เกนสเติร์น
(Oskar Morgenstern) ผู้ซึ่งเป็นแชมป์เปี้ยนของแนวความคิดนี้ เขาแสดงให้เห็น
ว่าการค้นหามูลค่าแฝงของสินทรัพย์เป็นเหมือนการงมเข็มในมหาสมุทร นาย
มอร์เกนสเติรน์ เชือ่ ว่านักลงทุนทุกคนควรจะติดสุภาษิต (จากภาษาลาติน) ต่อไป
นี้ไว้เหนือโต๊ะท�ำงาน:

Res tantum valet quantum vendi potest.

สิ่งของจะมีค่าก็ต่อเมื่อมีคนอื่นยอมที่จะจ่ายเงินซื้อมัน

การเดินสุ่มจะเป็นอย่างไรต่อไป
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จากบทน�ำที่กล่าวมาแล้ว ผมเชิญชวนผู้อ่านมาร่วมเดินสุ่มไปกับผมผ่าน
โลกของการลงทุนด้วยการเดินชมวอลสตรีท ขัน้ แรกนัน้ ผมจะอธิบายเกีย่ วกับรูป
แบบจากสถิติในอดีตของราคาสินทรัพย์เพื่อให้คุณคุ้นเคยกับมันและชี้ให้เห็นว่า
มันสามารถสะท้อนถึงทฤษฎีทั้งสองที่กล่าวมาได้อย่างไรบ้าง นายซานตายานา
เป็นคนที่เตือนไว้ว่า ถ้าเราไม่เรียนรู้จากบทเรียนในอดีต เราก็จะท�ำผิดพลาดซ�้ำ
แบบเดิมอีก ดังนัน้ ในบทถัดไปผมก็จะเล่าถึงเรือ่ งราวของความบ้าคลัง่ ทัง้ ในอดีต
ที่ผ่านมานานแล้วและในอดีตที่ผ่านมาไม่นานนัก ผู้อ่านบางท่านอาจจะไม่เห็น
ด้วยกับความบ้าคลั่งของคนที่แย่งกันซื้อดอกทิวลิปในศตวรรษที่ 17 ที่ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และฟองสบู่ทะเลใต้ในศตวรรษที่ 18 ที่ประเทศอังกฤษ แต่ก็จะไม่
สามารถปฏิเสธได้ถงึ ความบ้าคลัง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงทศวรรษ
ที่ 1960 หรือความบ้าคลัง่ ทีเ่ กิดขึน้ อีกในช่วงทศวรรษที่ 1970 รวมถึงการพุง่ ขึน้ ของ
ราคาทีด่ นิ และหุน้ ในญีป่ นุ่ และการดิง่ ลงทีต่ ามมาของมันอีกครัง้ ในช่วงทศวรรษที่
1990 อีกทัง้ ยังมีความบ้าคลัง่ เกีย่ วกับหุน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอินเตอร์เน็ตหรือดอทคอม
ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1999 และตอนต้นๆ ของทศวรรษที่ 2000 เหตุการณ์เหล่านี้
เป็นสิ่งเตือนใจอยู่ตลอดเวลาว่า ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายบุคคลหรือมืออาชีพก็
ไม่ได้มีภูมิคุ้มกันจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตเลย
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บทที่ 2
ความบ้าคลัง่ ของมวลชน
มันช่ างน่าประหลาดสิน้ ดี ที่เดือนตุลาคม
มักจะเป็นเดือนที่อันตรายส�ำหรับนักเก็งก�ำไรในหุ้น
ส่วนเดือนอันตรายอื่นๆ ที่เหลือ
ก็มีเพียงแค่ กรกฎาคม มกราคม กันยายน เมษายน พฤศจิกายน
พฤษภาคม มีนาคม มิถุนายน ธันวาคม สิงหาคม กุมภาพันธ์
จากเรื่อง Pudd’nhead Wilson ของ Mark Twain
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การแพร่กระจายของความละโมบอย่างควบคุมไม่ได้ ได้กลายเป็นคุณลักษณะ
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อย่างหนึ่งของการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วอันน่าทึ่งในทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา
ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาท่ามกลางความบ้าคลั่งในการแสวงหาความมั่งคั่ง นัก
ลงทุนทีม่ สี ว่ นร่วมในตลาดหุน้ มักจะโยนทฤษฎีการมีรากฐานทีม่ นั่ คงทิง้ เพือ่ ยอมรับ
แนวคิดทีด่ มู พี ริ ธุ แต่มคี วามเร้าใจมากกว่าอย่างเช่นทฤษฎีการสร้างวิมานในอากาศ
ความคิดเช่นนีส้ ามารถทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ และได้เคยเกิดขึน้ มาแล้วกับผูค้ นทัง้ ประเทศ
จิตวิทยาของการเก็งก�ำไรเปรียบเสมือนโรงละครทีบ่ อกเล่าความจริงเกีย่ ว
กับเหตุการณ์ทดี่ เู หมือนว่าจะไม่มเี หตุผลเอาซะเลย บทละครของมันหลายๆ ตอน
จะถูกน�ำมาแสดงให้คุณชมในบทนี้ วิมานในอากาศที่สร้างขึ้นระหว่างการแสดง
ในบทนีจ้ ะเป็นเรือ่ งราวทีม่ เี ค้าโครงมาจากดอกทิวลิปของเนเธอร์แลนด์ “ฟองสบู”่
ของชาวอังกฤษ และหุ้นบลูชิพของชาวอเมริกันที่น่าเชื่อถือ โดยในแต่ละเรื่องจะ
มีผู้คนบางส่วนที่สามารถท�ำก�ำไรได้บ้างในบางช่วงบางตอนของบทละคร แต่จะ
มีนักแสดงเพียงจ�ำนวนน้อยรายเท่านั้นที่สามารถแสดงจนจบเรื่องไปได้โดยไม่มี
รอยขีดข่วนใดๆ เลย
ประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลาเหล่านี้ได้สอนบทเรียนบทหนึ่งให้กับเรา
แม้วา่ ทฤษฎีการสร้างวิมานในอากาศสามารถอธิบายเกีย่ วกับการเก็งก�ำไรได้เป็น

อย่างดี แต่การคาดการณ์ถงึ การตอบสนองของมวลชนทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงได้
ตลอดเวลาเป็นเกมทีอ่ นั ตรายทีส่ ดุ เกมหนึง่ เลยทีเดียว “ในท่ามกลางหมูม่ วลชน มัน
มีเพียงแต่ความโง่เขลาไม่ใช่ปฏิภาณไหวพริบทีถ่ กู เก็บรวบรวมไว้” นายกุสตาฟ เลอ
บอน (Gustave Le Bon) ได้บันทึกไว้ในหนังสือที่เป็นอมตะของเขาเกี่ยวกับเรื่อง
ของจิตวิทยาของมวลชน (Crowd Psychology) แต่มนั ดูเหมือนว่าผูค้ นส่วนใหญ่จะ
ไม่ได้อา่ นหนังสือเล่มนัน้ เลย มูลค่าตลาดหุน้ พุง่ สูงขึน้ ประหนึง่ ดังยอดของตึกระฟ้า
ทีถ่ กู สนับสนุนด้วยปัจจัยด้านจิตวิทยาเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ในท้ายทีส่ ดุ มันก็จะ
ต้องพังทลายลงด้วยการยอมจ�ำนนต่อกฎของแรงโน้มถ่วงทางการเงิน ระดับราคา
ของหุ้นที่ไร้เหตุผลอาจจะสามารถถูกรักษาไว้ได้นานหลายปี แต่ในท้ายที่สุด มัน
ก็จะต้องผกผันกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของตัวมันเอง ความผกผันเช่นนี้จะมาถึง
อย่างเฉียบพลันอย่างไม่ทันตั้งตัวเหมือนกับการเกิดขึ้นของแผ่นดินไหว ยิ่งมีการ
เก็งก�ำไรมากเท่าใด ผลกระทบก็จะมีมากเท่านั้น มีเพียงส่วนน้อยของบรรดานัก
สร้างวิมานในอากาศเท่านั้นที่ตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาท คนเพียงส่วนน้อยนี้
เท่านั้นที่พอจะสามารถคาดการณ์ถึงความผกผันเช่นนี้ได้ และสามารถที่จะหลีก
หนีผลกระทบออกมาได้ทันโดยไม่สูญเสียเงินเป็นจ�ำนวนมากเมื่อทุกสิ่งทุกอย่าง
พังทลายลง

ความบ้าคลัง่ เกีย่ วกับดอกทิวลิปเป็นเรือ่ งราวของการแสวงหาความร�ำ่ รวย
ทางลัดทีน่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจมากทีส่ ดุ เรือ่ งหนึง่ ในประวัตศิ าสตร์ ความมากจนเกินพอดี
จะยิ่งปรากฏเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเมื่อใครบางคนเริ่มตระหนักได้ว่าเรื่องราวนี้ที่ได้
เกิดขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เก่าแก่และเต็มไปด้วยความเฉื่อยชาในช่วงต้น
ของศตวรรษที่ 17 เหตุการณ์ที่น�ำไปสู่การเก็งก�ำไรอย่างบ้าคลั่งในครั้งนั้นเริ่มต้น
ขึ้นในปี ค.ศ. 1593 เมื่อผู้ที่เพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ทางด้าน
พฤกษศาสตร์ได้นำ� กลุม่ พืชแปลกประหลาดพืน้ เมืองของประเทศตุรกีจำ� นวนหนึง่
จากเมืองเวียนนามาสูเ่ มืองเลย์เดน ชาวเนเธอร์แลนด์รสู้ กึ ชืน่ ชมและหลงใหลไปกับ
พืชกลุ่มนี้ในฐานะที่เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ในสวนของพวกเขาอย่างมาก แต่
พวกเขากลับไม่ได้ชนื่ ชมกับราคาทีศ่ าสตราจารย์ทา่ นนีไ้ ด้ตงั้ ไว้ (เขาหวังว่าจะขาย
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ความบ้าคลัง่ ดอกทิวลิป
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ดอกทิวลิปทีต่ งั้ ราคาไว้สงู มากได้เพือ่ ทีท่ ำ� ก�ำไรได้อย่างงดงาม) แต่แล้วในคืนหนึง่
มีโจรบุกเข้าไปในบ้านของศาสตราจารย์และขโมยหน่อของดอกทิวลิปออกมาเพือ่
น�ำไปเพาะพันธุต์ อ่ ซึง่ ต่อมาส่งผลให้ราคาขายของดอกทิวลิปในตลาดถูกลงแต่มี
ปริมาณของก�ำไรที่เพิ่มมากขึ้น
อีกประมาณหนึ่งทศวรรษต่อมา ดอกทิวลิปได้กลายเป็นพืชยอดนิยมที่มี
ราคาแพงในสวนของชาวเนเธอร์แลนด์ ต้นทิวลิปสามารถติดโรคทีไ่ ม่เป็นอันตราย
ถึงชีวติ จากเชือ้ ไวรัสชนิดหนึง่ ทีช่ อื่ ว่า โมเซอิค (Mosaic) ได้ เจ้าเชือ้ ไวรัสชนิดนีท้ ี่
เป็นตัวเริม่ ต้นของการเก็งก�ำไรกันอย่างบ้าคลัง่ ของดอกทิวลิป เชือ้ ไวรัสนีจ้ ะท�ำให้
กลีบของดอกทิวลิปสามารถที่จะพัฒนาเป็นแถบสีที่มีความแตกต่างกัน หรือมี
ลักษณะเป็นเหมือน “เปลวไฟ” ชาวเนเธอร์แลนด์จะให้คุณค่าอย่างมากกับดอก
ทิวลิปที่ติดเชื้อไวรัสนี้ และเรียกมันว่า “Bizarres” เมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่นาน
รสนิยมของชวาเนเธอร์แลนด์กเ็ ริม่ ทีจ่ ะเป็นตัวก�ำหนดราคาของดอกทิวลิป ยิง่ เปลว
สีของดอกทิวลิปมีความแปลกมากเท่าใด ราคาของการทีจ่ ะเป็นเจ้าของมันก็จะมี
ค่าสูงขึ้นมากเท่านั้น
ความบ้าคลัง่ เกีย่ วกับดอกทิวลิปเริม่ ต้นขึน้ อย่างช้าๆ โดยในตอนแรก พ่อค้า
ดอกทิวลิปจะพยายามพยากรณ์ลกั ษณะของดอกทิวลิปทีจ่ ะเป็นทีน่ ยิ มในปีถดั ไป
เฉกเช่นเดียวกันกับผู้ผลิตเสื้อผ้าที่จะพยากรณ์รสนิยมของผู้คนในเรื่องของ ชนิด
ผ้า สี และความยาวของชายเสื้อหรือกระโปรง จากนั้นก็จะท�ำการซื้อสินค้าเก็บ
ตุนไว้เป็นจ�ำนวนมากโดยคาดว่าราคาจะเพิม่ ขึน้ ไม่นานนัก ราคาของดอกทิวลิป
ก็เริม่ ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อย่างคาดการณ์ไม่ได้ ยิง่ ราคาของดอกทิวลิปแพงมากขึน้ เท่าไหร่
ผู้คนยิ่งมองเห็นว่ามันเป็นการลงทุนที่ฉลาดมากขึ้นเท่านั้น นายชาร์ล แมคเคย์
(Charles Mackay) ผู้ซึ่งได้บันทึกเรื่องราวของเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ในหนังสือของ
เขาทีช่ อื่ ว่า Extraordinary Popular Delusions Pond the Madness of Crowds
ได้ตงั้ ข้อสังเกตไว้วา่ การลงทุนในอุตสาหกรรมอืน่ ทัว่ ไปของเนเธอร์แลนด์กลับถูก
ละทิง้ เพือ่ ทีจ่ ะไปลงทุนเก็งก�ำไรในดอกทิวลิปแทน ทุกคนต่างพากันจินตนาการไป
ว่า ความหลงใหลในดอกทิวลิปนั้นจะสามารถด�ำรงอยู่ได้ตลอดไป
คนที่บอกว่าราคาของดอกทิวลิปจะไม่มีทางที่จะสูงขึ้นไปกว่านี้แล้วก็มัก
จะต้องจ้องมองเพื่อนๆ หรือญาติของพวกเขาด้วยความเสียใจและรู้สึกอิจฉาที่
พวกเขาสามารถท�ำก�ำไรได้อย่างมหาศาลจากราคาที่สูงเพิ่มขึ้นไปอีก ความเย้า
ยวนทีจ่ ะเข้าร่วมการเก็งก�ำไรกับพวกเพือ่ นหรือญาติของเขาจึงเป็นสิง่ ทีย่ ากจะทน
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ไหว มีเพียงชาวเนเธอร์แลนด์ส่วนน้อยเท่านั้นที่ทนต่อความเย้ายวนนี้ได้ ในช่วง
ปีท้ายๆ ของปีที่มีการเก็งก�ำไรของดอกทิวลิปซึ่งเริ่มตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ.1634
ถึง ค.ศ.1637 ผู้คนเริ่มที่จะยอมแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่เป็นของส่วนตัว เช่น ที่ดิน
เครือ่ งประดับเพชรพลอย และเครือ่ งเรือนต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะแลกกับการได้มาซึง่ ดอก
ทิวลิปทีอ่ าจจะท�ำให้พวกเขาร�ำ่ รวยได้มากขึน้ ถึงตอนนีร้ ะดับราคาของดอกทิวลิป
มีค่าสูงมากจนราวกับว่ามันได้แตะถึงดวงดาวบนท้องฟ้าไปแล้ว
ลักษณะที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งของตลาดการเงิน คือ เมื่อมีความต้องการ
จ�ำนวนมากที่จะหาวิธีที่จะเพิ่มโอกาสในการเก็งก�ำไรให้ได้มากขึ้น ตลาดก็มักจะ
สนองตอบด้วยการเตรียมจัดหาวิธีเหล่านั้นรอไว้ให้แล้วเสมอ วิธีหรือเครื่องมือที่
ท�ำให้นักเก็งก�ำไรจากดอกทิวลิปสามารถที่จะได้ประโยชน์มากขึ้นจากเงินลงทุน
ทุกๆ หน่วยของเขา ก็คอื ตราสารอนุพนั ธ์ทเี่ รียกว่าคอลออปชัน่ (Call Option) ซึง่
มีลักษณะคล้ายคลึงกับคอลออปชั่นที่ใช้ในตลาดหุ้นและได้รับความนิยมอย่าง
มากในปัจจุบันนี้
คอลออปชัน่ จะให้สทิ ธิก์ บั ผูถ้ อื ในการทีจ่ ะซือ้ ดอกทิวลิปตามราคาทีต่ กลง
กันไว้ภายในช่วงระยะเวลาหนึง่ ๆ โดยผูถ้ อื จะต้องจ่ายเงินจ�ำนวนหนึง่ เรียกว่า ค่า
พรีเมีย่ ม ให้กบั ผูข้ ายสิทธิ์ ซึง่ อาจจะมีมลู ค่าประมาณ 15% ถึง 20% ของราคาของ
ดอกทิวลิปในตลาด ตัวอย่างเช่น ค่าพรีเมี่ยมส�ำหรับคอลออปชั่นของดอกทิวลิป
ทีม่ มี ลู ค่า 100 กีลเดอร์จะมีคา่ เท่ากับ 20 กีลเดอร์ ถ้าต่อมา ราคาของดอกทิวลิป
เพิ่มสูงขึ้นถึง 200 กีลเดอร์ ผู้ถือคอลออปชั่นก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ซื้อดอกทิวลิป
จากผูข้ ายสิทธิไ์ ด้ในราคาเพียง 100 กีลเดอร์ และขายดอกทิวลิปออกไปในทันทีใน
ราคาตลาดที่ 200 กีลเดอร์ ซึ่งจะท�ำให้เขาได้รับก�ำไรในทันทีเท่ากับ 80 กีลเดอร์
(คิดก�ำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้น 100 กีลเดอร์ แล้วหักค่าพรีเมี่ยม 20 กีลเดอร์
ออก) ดังนัน้ การเลือกใช้คอลออปชั่นจะท�ำให้เขาสามารถเพิม่ จ�ำนวนเงินได้ถงึ 4
เท่าตัวจากเงินลงทุนเริม่ ต้น (เงินทีไ่ ด้มา 80 กีลเดอร์ เงินลงทุนเริม่ ต้น 20 กีลเดอร์)
ในขณะที่การซื้อดอกทิวลิป เพื่อการเก็งก�ำไร สามารถเพิ่มจ�ำนวนเงินให้เขาได้
มากที่สุดเพียง 2 เท่าตัว เท่านั้น (เงินที่ได้มา 200 กีลเดอร์ เงินลงทุนเริ่มต้น 100
กีลเดอร์) วิธีการใช้คอลออปชั่นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะท�ำให้มีโอกาสเล่นกับ
ตลาดด้วยเงินลงทุนเพียงน้อยนิด แต่ได้ผลตอบแทนในอัตราที่มากกว่าการใช้
เงินลงทุนด้วยเงินสดทั้งหมดเพียงอย่างเดียว ดังนั้นคอลออปชั่นจึงเป็นเครื่องมือ
ผ่อนแรง (Leverage) อย่างหนึ่งในทางการเงิน ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของขนาด
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ของผลตอบแทนและเพิ่มความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน เครื่องมือทางการ
เงินเช่นนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ในตลาด ในปัจจุบัน แนวคิดนี้ยัง
คงเป็นจริงอยู่เช่นเดียวกัน
ประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยเรื่องที่น่าเศร้าสลดใจเป็นจ�ำนวน
มาก หนึ่งในเหตุการณ์นั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับกะลาสีคนหนึ่งที่เพิ่งเดินทาง
กลับมาบ้าน พร้อมกับน�ำข่าวส�ำคัญมาแจ้งแก่พอ่ ค้าผูร้ ำ�่ รวยคนหนึง่ เกีย่ วกับการ
มาถึงของสินค้าชนิดใหม่ พ่อค้าคนนี้ตอบแทนกะลาสีด้วยการเลี้ยงอาหารเช้าที่
บ้านของพ่อค้า ด้วยรายการอาหารชั้นยอดอย่างปลาเรดเฮอร์ริง (Red Herring)
ท่ามกลางบรรยากาศที่หรูหราของอาหารเช้า กะลาสีได้เผลอไปคว้าดอกทิวลิป
(พันธุ์ Semper Augustus) ทีว่ างอยูบ่ นชัน้ วางของในบ้านของพ่อค้า โดยคิดว่าดอก
ทิวลิปนัน้ เป็นหัวหอมทีถ่ กู ปรุงแต่งขึน้ เพือ่ น�ำมาเป็นเครือ่ งเคียงกับปลาเรดเฮอร์รงิ
ของเขา และเขาก็อาจจะไม่นกึ ไม่ฝนั มาก่อนว่า ราคาของ “หัวหอม” ลูกนัน้ สามารถ
ที่จะเลี้ยงดูลูกเรือบนเรือที่เขามาด้วยได้ทั้งหมดเป็นอย่างดีตลอดเวลาหนึ่งปีเต็ม
ในที่สุด กะลาสีต้องจ่ายค่าเครื่องเคียงแสนแพงของเขา ด้วยการเข้าคุกเป็นเวลา
หลายเดือนในข้อหาลักขโมยดอกทิวลิปของพ่อค้าคนนั้น
ผมไม่ได้ตงั้ ใจทีจ่ ะบอกว่า มันไม่มเี หตุผลเอาซะเลยในเรือ่ งโครงสร้างของ
ราคาดอกทิวลิปในช่วงเวลานัน้ ดอกทิวลิปชนิดทีห่ ายากมากและมีความสวยงาม
คือ พันธุ์ Semper Augustus ดังทีน่ กั ประวัตศิ าสตร์ นายปีเตอร์ การ์เบอร์ (Peter
Garber) ได้บนั ทึกไว้วา่ มันมีมลู ค่าสูงมากมาอยูก่ อ่ นแล้ว ก่อนทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์
บ้าคลัง่ ของดอกทิวลิปเสียอีก ยิง่ ไปกว่านัน้ งานวิจยั ของนายการ์เบอร์ยงั ได้ระบุวา่
ดอกทิวลิปทีห่ ายากบางชนิดยังคงสามารถทีจ่ ะขายได้ในราคาสูง แม้วา่ จะเป็นช่วง
หลังจากการล่มสลายของราคาดอกทิวลิปแล้วก็ตาม ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้น
ราคาดอกทิวลิปส่วนใหญ่จะเหลือเพียงแค่เศษเสี้ยวของราคาสูงสุดของมัน แต่
นายการ์เบอร์ไม่สามารถที่จะหาเหตุผลอธิบายปรากฏการณ์ที่ราคาของดอกทิว
ลิปเพิ่มขึ้นเป็น 20 เท่าภายในช่วงเดือนมกราคม ในปี ค.ศ.1637 ได้ และตามมา
ด้วยการลดลงของราคาของมันที่มากกว่า 20 เท่าเสียอีกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ต่อมา แต่สงิ่ หนึง่ ทีป่ รากฏอย่างชัดเจน ก็คอื การเก็งก�ำไรอย่างบ้าคลัง่ ไม่วา่ สิง่ นัน้
จะเป็นอะไรก็ตาม ราคาของมันจะเพิ่มขึ้นสูงมากจนกระทั่งจะมีคนเริ่มที่จะคิด
ไตร่ตรองด้วยความรอบคอบและเขาก็ตดั สินใจทีจ่ ะขายดอกทิวลิปออกไป และอีก
ไม่นานนักคนอืน่ ๆ ก็จะเริม่ ท�ำตาม การลดลงของราคาดอกทิวลิปเปรียบเสมือนกับ

ลูกหิมะทีก่ ลิง้ ลงจากยอดเขาทีข่ นาดและความเร็วของมันจะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
และเพียงในชั่วพริบตาความตื่นตระหนกก็จะปกคลุมไปทั่ว
รัฐบาลได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า มันไม่มีเหตุผลที่ราคาของดอก
ทิวลิปจะลดลง แต่ไม่มใี ครฟัง พ่อค้าทีล่ ม้ ละลายและปฏิเสธทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามสัญญา
ทีจ่ ะซือ้ ดอกทิวลิปตามราคาทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ แผนทีร่ ฐั บาลวางไว้วา่ จะช่วยเหลือใน
การประนีประนอมสัญญาซือ้ ขายทุกๆ สัญญา ด้วยการรับซือ้ ทีร่ าคา 10 เปอร์เซ็นต์
ของราคาทีร่ ะบุไว้ในสัญญา ก็ไม่สามารถท�ำได้เมือ่ ราคาดอกทิวลิปตกลงไปต�ำ่ กว่า
ระดับทีก่ ำ� หนดไว้นเี้ สียอีก ราคาได้ลดลงอย่างต่อเนือ่ งจนดอกทิวลิปนัน้ แทบจะไร้คา่
และสามารถซื้อขายกันได้ในราคาที่ไม่แพงไปกว่าหัวหอมธรรมดาๆ ลูกหนึ่ง
เกิดอะไรขึน้ กับพวกทีไ่ ด้ขายดอกทิวลิปออกไปแล้วในช่วงต้นๆ ของการเก็ง
ก�ำไรในครั้งนี้ ค�ำตอบคือ ในท้ายที่สุดพวกเขาเหล่านั้นก็จนตรอกจากเหตุการณ์
ความบ้าคลั่งของดอกทิวลิปเช่นกัน เนื่องจากว่า แรงสะท้อนทางเศรษฐกิจที่เกิด
จากการเติบโตอย่างรวดเร็วและการล่มสลายอย่างเฉียบพลันของราคาดอกทิว
ลิปนั้น ท�ำให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเนเธอร์แลนด์ตามมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครที่หนีรอดไปได้เลยในเรื่องราวที่เกี่ยวกับดอกทิว
ลิปอันแปลกประหลาดนี้

สมมติวา่ นายหน้าของคุณโทรมาแนะน�ำคุณว่า คุณควรจะลงทุนในบริษทั
ที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ แม้ว่าบริษัทนี้จะยังไม่มียอดขายหรือรายได้เลย แต่ว่าในอนาคต
มันจะเป็นบริษัทที่มีลู่ทางท�ำรายได้ดีมาก คุณถามว่า “มันเป็นบริษัทที่ท�ำธุรกิจ
เกีย่ วกับอะไร” นายหน้าบอกกับคุณว่า “ผมเสียใจทีไ่ ม่สามารถจะบอกให้ใครรูไ้ ด้
ว่ามันเป็นธุรกิจอะไร แต่ผมสัญญาได้วา่ คุณจะร�ำ่ รวยอย่างมหาศาล” คุณคิดว่ามัน
เป็นเรื่องโกหกหลอกลวงแบบพวกสิบแปดมงกุฎ ซึ่งจริงๆ แล้ว ความคิดของคุณ
ถูกต้องแล้ว แต่เมือ่ 300 ปีกอ่ นในประเทศอังกฤษ เรือ่ งเช่นนีเ้ ป็นเรือ่ งราวใหญ่โต
มากทีส่ ดุ เรือ่ งหนึง่ ในช่วงเวลานัน้ คุณคงพอคาดเดาได้แล้วว่า มีนกั ลงทุนทีไ่ ด้รบั
ความเสียหายอย่างมหาศาลจากเหตุการณ์นี้ เรื่องราวนี้แสดงให้เห็นว่าเรื่องราว
ต้มตุ๋นในลักษณะนี้สามารถท�ำให้คนที่ละโมบมีความอยากที่จะพลัดพรากจาก

บทที่ 2 : ความบ้าคลั่งของมวลชน

ฟองสบู ่ในทะเลใต้ (The South Sea Bubble)
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ส่วนที่ 1 : หุ้นและมู ลค่าของมัน
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เงินทองของพวกเขาเองได้มากทีเดียว
ในช่วงเวลาที่เกิดฟองสบู่ในทะเลใต้นั้น มันเป็นช่วงเวลาที่สุกงอมพอดี
ส�ำหรับชาวอังกฤษทีอ่ ยากจะใช้จา่ ยเงินของตัวเองออกไป ตลอดระยะเวลาหลายปี
ทีผ่ า่ นมาประเทศอังกฤษมีความมัง่ คัง่ อย่างมหาศาล ท�ำให้มเี งินออมในประเทศสูง
มากแต่มีช่องทางการลงทุนไม่มากนัก ในช่วงนั้นการถือครองหุ้นได้นั้นถูกมองว่า
เป็นอภิสทิ ธิเ์ ฉพาะบุคคล ตัวอย่างเช่น ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1693 มีผคู้ นเพียง 499
คน ทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์จากการถือครองหุน้ ในบริษทั อีสต์อนิ เดีย (East India) คน
กลุม่ นีไ้ ด้เก็บเกีย่ วผลประโยชน์มากมายจากการถือหุน้ ในบริษทั นี้ อย่างน้อยทีส่ ดุ
เงินปันผลของพวกเขาก็ได้รบั การยกเว้นภาษี และในบรรดาผูถ้ อื ครองหุน้ นีย้ งั รวม
ไปถึงสุภาพสตรีชาวอังกฤษด้วย เนือ่ งจากว่าการถือครองหุน้ นัน้ นับเป็นหนึง่ ในไม่
กีว่ ธิ กี ารทีส่ ภุ าพสตรีคนหนึง่ จะสามารถครอบครองกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์ไว้
ได้ในชื่อของตนเอง บริษทั ทะเลใต้ (South Sea Company) ทีเ่ ป็นส่วนทีช่ ว่ ยเติม
ช่องว่างทางการลงทุนในอังกฤษ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1711 เพื่อที่จะเรียก
ความเชื่อมั่นในความสามารถของรัฐบาลที่จะรักษาสัญญาหรือข้อผูกมัดต่างๆ
ที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ เนื่องจากบริษัททะเลใต้ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในการ
ผ่อนภาระหนีข้ องรัฐบาลถึง 10 ล้านปอนด์ สิง่ ตอบแทนทีบ่ ริษทั ได้รบั จากรัฐบาล
ก็คือ การได้รับสัมปทานผูกขาดการค้าทั้งหมดในทะเลใต้ (หมายถึง น่านน�้ำใน
แถบทวีปอเมริกาใต้บนฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก) ชาวอังกฤษทั่วไปมีความเชื่อ
ว่ามีลู่ทางการค้าขายในแถบนั้นที่จะน�ำมาซึ่งความมั่งคั่งอย่างมหาศาลได้ พวก
เขาจึงให้ความชื่นชอบเป็นพิเศษกับหุ้นของบริษัททะเลใต้
ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งบริษัททะเลใต้เป็นต้นมา บริษัทได้เก็บเกี่ยวผลก�ำไรเรื่อย
มาในขณะที่บริษัทอื่นๆ ในทะเลใต้ไม่ได้รับผลประโยชน์เลยจากการผูกขาดนี้ ผู้
ที่ถือครองหลักทรัพย์ของรัฐบาลที่จะถูกแปลงมาเป็นทุนของบริษัทก็ยินยอมที่
จะแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เหล่านั้นกับหุ้นของบริษัททะเลใต้ ผู้คนที่รู้เรื่องแผนใน
การจัดตั้งบริษัททะเลใต้ก็พยายามที่จะเข้าซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลอย่างเงียบๆ
ซึ่งขายอยู่ในราคาต�่ำเพียงแค่ 55 ปอนด์ เพื่อที่จะน�ำหลักทรัพย์เหล่านั้นมาแลก
กับหุ้นของบริษัททะเลใต้ที่มีราคาพาร์เท่ากับ 100 ปอนด์ เมื่อบริษัทถูกตั้งขึ้นมา
ไม่มีผู้บริหารสักคนเลยในบริษัททะเลใต้ที่พอจะมีประสบการณ์แม้เพียงน้อยนิด
ในการท�ำการค้าในทะเลใต้ แต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้ท�ำให้พวกผู้บริหารกังวลใจเลย พวก
เขากลับเร่งรีบบรรจุเรือของบริษัทให้เต็มไปด้วยทาสชาวแอฟริกัน (การค้าทาส
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ชาวแอฟริกันนั้น เป็นช่องทางการค้าที่มีลู่ทางในการท�ำก�ำไรมากที่สุดชนิดหนึ่ง
ในบรรดาการค้าในทะเลใต้) ถึงกระนั้นก็ตาม การค้าทาสของบริษัททะเลใต้ก็ไม่
ได้ก่อให้เกิดก�ำไรขึ้น เพราะว่าอัตราการตายของทาสที่อยู่บนเรือในการขนย้ายมี
จ�ำนวนสูงมาก
อย่างไรก็ดี ผูบ้ ริหารของบริษทั มีทกั ษะทีเ่ ก่งในเรือ่ งของศิลปะการสร้างภาพ
ลักษณ์ต่อสาธารณชน ตึกที่หรูหราน่าประทับใจในกรุงลอนดอนได้ถูกเช่าเพื่อใช้
เป็นทีท่ ำ� การของบริษทั ภายในห้องประชุมของกรรมการบริหารจะถูกตกแต่งด้วย
เก้าอีส้ ดี ำ� ทีก่ รอบของมันท�ำจากไม้ของต้นโอ๊คและตกแต่งด้วยเครือ่ งหนังชัน้ ดี และ
มีกรงเล็บสีทองทีท่ ำ� ขึน้ อย่างวิจติ ร ซึง่ ท�ำให้มนั ดูสวยงามหรูหรามากแต่ทำ� ให้การ
นั่งไม่มีความสบายเลยแม้แต่นิดเดียว ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ความต้องการซื้อ
ฝ้ายทีเ่ มือง Vera Cruz มีเป็นจ�ำนวนมาก แต่เรือของบริษทั กลับส่งฝ้ายไปทีเ่ มือง
Cartagena แทน เนือ่ งจากไม่มลี กู ค้าทีต่ อ้ งซือ้ ฝ้ายในเมืองนี้ ฝ้ายจึงถูกกองทิง้ ไว้
ที่ท่าเรือ ถึงแม้บริษัทจะเป็นอย่างนี้แล้ว มูลค่าหุ้นของบริษัทก็ยังสามารถพยุงตัว
มันเองได้ และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยในช่วงสองสามปีต่อมาท่ามกลางผล
กระทบจากก�ำไรต่อหุ้นที่ลดลงอันเนื่องมาจากจ�ำนวนหุ้น “โบนัส” ที่บริษัทจ่าย
ออกเพื่อเป็นเงินปันผล และก็ผลกระทบจากการหยุดการค้าขายชั่วคราวระหว่าง
สเปนกับอังกฤษเนื่องมาจากสงครามระหว่างสองประเทศนี้
บนอีกฝากฝัง่ หนึง่ ของช่องแคบอังกฤษ บริษทั แห่งหนึง่ ได้ถกู จัดตัง้ ขึน้ โดย
นายจอห์น ลอว์ (John Law) ผูซ้ งึ่ เป็นชาวอังกฤษทีถ่ กู เนรเทศออกมาจากประเทศ
เป้าหมายสูงสุดในชีวติ ของนายลอว์ คือ การทดแทนเงินตราทีท่ ำ� มาจากโลหะ และ
การสร้างสภาพคล่องทางการเงินด้วยเงินตราทีพ่ มิ พ์มาจากกระดาษซึง่ มูลค่าของ
เงินกระดาษนี้จะถูกหนุนหลังโดยรัฐบาลและถูกควบคุมโดยผ่านเครือข่ายหน่วย
งานของรัฐบาลในท้องถิน่ ต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นเป้าหมายของเขา นายลอว์ได้
เข้าซื้อกิจการของบริษัทมิสซิสซิปปี้ (Mississippi Company) และได้ก่อตั้งกลุ่ม
บริษัทหนึ่งขึ้นมาซึ่งต่อมาที่ได้กลายเป็นหนึ่งในองค์กรที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ในโลกนี้
บริษทั มิสซิสซิปปีไ้ ด้ดงึ ดูดทัง้ ความสนใจและเงินทุนของนักเก็งก�ำไรทัว่ ทวีป
ยุโรป ณ เวลานีเ้ อง ทีค่ ำ� ว่า “มหาเศรษฐีรอ้ ยล้าน (Millionaire)” ได้ถกู สร้างขึน้ มา
และไม่นา่ แปลกใจเลยทีร่ าคาหุน้ ของบริษทั มิสซิสซิปปีเ้ พิม่ ขึน้ จาก 100 เป็น 2,000
ในเวลาเพียงสองปีทงั้ ๆ ทีม่ นั ไม่มเี หตุผลทีเ่ หมาะสมของการเพิม่ ขึน้ ของราคาเลย
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ณ เวลาหนึง่ มูลค่าหุน้ ทัง้ หมดในตลาดของบริษทั มิสซิสซิปปีใ้ นประเทศฝรัง่ เศสมี
ค่ามากกว่า 80 เท่าของมูลค่าของจ�ำนวนเงินและทองค�ำทัง้ หมดทีม่ อี ยูใ่ นฝรัง่ เศส
ในขณะเดียวกัน บนฝั่งประเทศอังกฤษบนช่องแคบนี้ กระแสความนิยม
รักชาติเริม่ ปรากฏขึน้ ในหมูเ่ ศรษฐีชาวอังกฤษ พวกเขาเริม่ ตัง้ ค�ำถามว่า ท�ำไมเงิน
ของชาวอังกฤษจึงควรทีจ่ ะต้องไปลงทุนในบริษทั มิสซิสซิปปีข้ องฝรัง่ เศสด้วย ชาว
อังกฤษควรจะต้องท�ำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ ค�ำตอบของค�ำถามที่เกิดขึ้นก็
คือ บริษทั ทะเลใต้ซงึ่ ดูเหมือนทีจ่ ะมีลทู่ างทีด่ มี ากกว่าเดิมอีกเล็กน้อย โดยเฉพาะ
ข่าวที่ว่ามันจะมีการยุติสงครามระหว่างอังกฤษกับสเปนซึ่งจะเอื้ออ�ำนวยความ
สะดวกต่อการเดินเรือบนเส้นทางการค้าในแถบอเมริกาใต้มากขึ้น และดูเหมือน
ว่าชาวเม็กซิกันในอเมริกาใต้ก็ก�ำลังรอคอยโอกาสนี้ เพื่อที่จะน�ำทองค�ำจ�ำนวน
มากในขุมทองของพวกเขาออกมาแลกเปลี่ยนกับฝ้ายและขนสัตว์ที่ชาวอังกฤษ
มีเป็นจ�ำนวนมาก นี่คือตัวอย่างของบริษัททุนนิยมที่ดีที่สุดตัวอย่างหนึ่งในยุคนั้น
ในปี ค.ศ.1720 ผู้บริหารที่เต็มไปด้วยความละโมบของบริษัททะเลใต้ได้
ตัดสินใจที่จะใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของบริษัท โดยเสนอว่าบริษัทจะช่วยเหลือ
ทางการเงินเพื่อลดหนี้ของรัฐบาลเป็นจ�ำนวนเงิน 31 ล้านปอนด์ นี่ช่างเป็นความ
กล้าหาญจริงๆ และประชาชนชาวอังกฤษก็ชอบความกล้าหาญเช่นนี้ เมือ่ กฎหมาย
ทีจ่ ะยืนยันความช่วยเหลือในครัง้ นีไ้ ด้ถกู น�ำเสนอเข้าสูร่ ฐั สภา ราคาหุน้ ของบริษทั
ก็เพิ่มขึ้นจาก 130 ปอนด์ เป็น 300 ปอนด์ในทันทีทันใด
บรรดาเพื่อนๆ และผู้ที่สนับสนุนที่แสดงความสนใจและเห็นด้วยต่อการ
ที่จะให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านรัฐสภาไปได้นั้น ต่างก็จะได้รับรางวัลตอบแทนเป็น
“หุน้ ” ของบริษทั ทีไ่ ม่ตอ้ งจ่ายเงินซือ้ และพวกเขาจะสามารถขายคืน “หุน้ ” นีค้ นื ให้
กับบริษัทได้เมื่อราคาหุ้นของบริษัทมีค่าสูงขึ้น และพวกเขาก็จะได้ก�ำไรจากการ
ขายหุน้ พวกนี้ ในบรรดาผูค้ นทีไ่ ด้รบั “หุน้ ” คนกลุม่ หนึง่ ก็คอื บรรดานางสนมของ
พระเจ้าจอร์จ (George) ทีห่ นึง่ และบรรดา “หลานสาว” ของพวกหล่อน ผูซ้ งึ่ มีหน้าตา
ที่ละม้ายคล้ายคลึงกับพระเจ้าจอร์จที่หนึ่งอย่างน่าประหลาดใจ
ในวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1720 เพียง 5 วัน หลังจากทีก่ ฎหมายได้ประกาศ
บังคับใช้ บริษทั ทะเลใต้ได้ออกหุน้ จ�ำนวนใหม่เพือ่ ขายในตลาดทีร่ าคา 300 ปอนด์
ซึ่งสามารถซื้อโดยการผ่อนช�ำระได้ โดยผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงิน 60 ปอนด์เพื่อวาง
ดาวน์ และแบ่งจ่ายหนีใ้ นส่วนทีเ่ หลืออีก 8 งวด แม้แต่พระเจ้าจอร์จทีห่ นึง่ ก็ยงั ทรง
ทนไม่ไหว พระองค์ได้เข้าร่วมซือ้ หุน้ ซึง่ คิดเป็นจ�ำนวนเงินทัง้ หมด 100,000 ปอนด์

บทที่ 2 : ความบ้าคลั่งของมวลชน

มีการต่อสูแ้ ย่งชิงกันเพือ่ ทีจ่ ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทะเลใต้ และราคาหุน้ ก็เพิม่ สูงขึน้ เป็น
340 ปอนด์ ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการ
ของมวลชน บริษัททะเลใต้ได้ออกหุ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ราคา 400 ปอนด์ แต่ด้วย
ความหิวกระหายอย่างมากของมวลชน ภายในระยะเวลาเพียงหนึง่ เดือน ราคาหุน้
ก็กลายเป็น 550 ปอนด์ และยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 15 มิถุนายน
มีการออกหุ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ แผนการผ่อนช�ำระยิ่งง่ายไปกว่าเดิม คือ
วางเงินเริ่มต้นเพียงแค่ 10% และยังไม่ต้องจ่ายเงินงวดถัดไปอีกจนกระทั่งหนึ่งปี
ให้หลัง คราวนี้ ราคาหุ้นอยู่ที่ระดับ 800 ปอนด์ กว่าครึ่งหนึ่งของทั้งสมาชิกสภา
ขุนนาง (House of Lords) และสภาสามัญชน (House of Commons) ได้เข้า
ร่วมในการซื้อหุ้นครั้งนี้ และในท้ายที่สุด ราคาก็เพิ่มขึ้นสูงมากกว่า 1,000 ปอนด์
ความบ้าคลั่งในการเก็งก�ำไรได้มาถึงจุดที่เบ่งบานเต็มที่แล้ว
ไม่เพียงแต่บริษทั ทะเลใต้ทสี่ ามารถจะรองรับกับความต้องการของผูโ้ ง่เขลา
ทั้งหลายที่ต้องการพลัดพรากจากเงินของพวกเขา นักลงทุนก็มองหาหนทางการ
ลงทุนในบริษัทที่เกิดใหม่ซึ่งเป็นโอกาสการลงทุนที่พวกเขาสามารถเข้าไปร่วมได้
ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น ไม่ต่างอะไรจากนักเก็งก�ำไรในทุกวันนี้ที่พยายามค้นหาบริษัท
ที่จะกลายเป็นบริษัท Google ต่อไปในอนาคต ดังนั้น ชาวอังกฤษในช่วงต้นของ
ยุค 1700 จึงพยายามทีจ่ ะค้นหาบริษทั ทีจ่ ะกลายเป็นบริษทั ทะเลใต้ตอ่ ไป ผูท้ คี่ อย
สนับสนุนอยู่ในวงการนี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องจัดการน�ำข่าวสารต่างๆ มาสู่นักลงทุน
เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการในการลงทุนของพวกเขาอย่างไม่รู้จักพอ
เมื่อวันเวลาผ่านไป ข้อเสนอทางการเงินรูปแบบต่างๆ มีหลากหลายมาก
ขึ้น ตั้งแต่ข้อเสนอที่ชาญฉลาดจนกระทั่งข้อเสนอที่ดูไร้เหตุผล มีตั้งแต่การน�ำเข้า
เครื่องจักรจ�ำนวนมากจากสเปนเพื่อท�ำน�้ำเค็มให้เป็นน�้ำจืด (ถึงแม้ว่าจะมีน�้ำจืด
จ�ำนวนมากเกินความต้องการอยู่แล้วในอังกฤษ) การโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับ
รูปแบบของการลงทุนเริ่มมีการหลอกลวงเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น เช่น การท�ำไม้
กระดานจากขี้เลื่อย มีข้อเสนอเป็นจ�ำนวนเกือบร้อยแบบ เต็มไปด้วยโครงการ
ต่างๆ มากมาย แต่ทงั้ หมดมีสงิ่ ทีเ่ หมือนก็คอื ทุกข้อเสนอได้บอกถึงความหวังของ
การได้มาซึง่ ความมัง่ คัง่ อย่างมากมายในอนาคต ในไม่ชา้ ข้อเสนอพวกนีจ้ ะได้รบั
การขนานนามว่าเป็น “ฟองสบู่” ซึ่งเป็นชื่อที่ดูเหมือนว่าจะมีความเหมาะสมมาก
ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะคิดได้ เฉกเช่นกับฟองของน�ำ้ สบู่ มันสามารถทีจ่ ะแตกหายไปได้อย่าง
รวดเร็ว โดยปกติแล้ว มันมักจะแตกหายไปภายในระยะเวลาประมาณหนึง่ สัปดาห์
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ดูเหมือนว่ามวลชนจะยอมซือ้ อะไรก็ได้ บริษทั ใหม่ทตี่ อ้ งการเงินทุนในช่วง
เวลานีไ้ ด้ถกู จัดตัง้ ขึน้ เป็นจ�ำนวนมากด้วยวัตถุประสงค์แตกต่างกัน เช่น การสร้าง
เรือขึ้นเพื่อต่อสู้กับโจรสลัด การสนับสนุนการแพร่พันธุ์ของม้าในประเทศอังกฤษ
การค้าขายเส้นผมของมนุษย์ การสร้างโรงพยาบาลส�ำหรับเด็กทีไ่ ม่มแี ม่ การสกัด
เงินออกจากตะกั่ว หรือแม้กระทั่งการสร้างวงล้อที่ไม่มีวันหยุดหมุน
อย่างไรก็ตาม รางวัลชนะเลิศในบรรดาบริษทั ต่างๆ ทีถ่ กู จัดตัง้ ขึน้ ในช่วงนัน้
ต้องมอบให้กบั คนทีต่ งั้ บริษทั ทีม่ คี ำ� กล่าวอ้างว่า “เป็นบริษทั หนึง่ ทีก่ ำ� ลังจะครอบ
ครองผลประโยชน์มหาศาล แต่ยงั ไม่สามารถบอกให้ใครรูไ้ ด้วา่ มันคืออะไร” เอกสาร
ชีช้ วนของบริษทั ได้สญ
ั ญาผลตอบแทนอย่างงดงามอย่างทีไ่ ม่มใี ครได้เคยเห็นมา
ก่อน ตอนเวลา 9 โมงเช้า เมือ่ มีการเปิดลงชือ่ จอง ผูค้ นจ�ำนวนมากจากทุกสารทิศ
จะกรูกนั เข้าไปแย่งกันลงชือ่ ภายในเวลา 5 ชัว่ โมงถัดมา นักลงทุนจ�ำนวนนับพัน
คนได้จา่ ยเงินออกไปเพือ่ ทีจ่ ะแลกกับการได้มาซึง่ หุน้ ของบริษทั นี้ คนทีโ่ ฆษณาให้
ข่าวของบริษทั นีด้ เู หมือนจะไม่ได้ละโมบเหมือนกับคนอืน่ ๆ เขาปิดการจองและมุง่
หน้าเดินทางออกสูภ่ าคพืน้ ยุโรป และก็ไม่มใี ครทีเ่ คยได้ยนิ ข่าวคราวจากเขาอีกเลย
ไม่ใช่นักลงทุนทุกคนที่เสียเงินซื้อหรือจองหุ้นของบริษัทที่เป็นฟองสบู่ทั้ง
หลายจะเชือ่ ถึงความเป็นไปได้ของสิง่ ประดิษฐ์หรือลูท่ างทางธุรกิจตามทีผ่ โู้ ฆษณา
กล่าวอ้าง พวกเขามีสัญชาตญาณมากเพียงพอส�ำหรับเรื่องพวกนี้ แต่พวกเขา
มีความเชื่อในทฤษฎีของ “คนที่โง่มากกว่า” ที่กล่าวว่า ราคาจะเพิ่มขึ้น จะมีคน
ซื้อที่จะปรากฏตัวขึ้น และเขาจะสามารถท�ำก�ำไรได้ในที่สุด ดังนั้น นักลงทุนส่วน
ใหญ่จึงถือว่าการกระท�ำของเขามีเหตุผลอย่างมาก ด้วยความหวังที่ว่า พวกเขา
จะสามารถขายหุน้ ได้ในราคาทีส่ งู ขึน้ อีกได้ นัน่ คือ การขายหุน้ ไปในตลาดอีกครัง้
หลังจากที่พวกเขาซื้อหุ้นนั้นมาจากตลาดในทีแรก
ใครก็ตามทีพ่ ระผูเ้ ป็นเจ้าต้องการจะท�ำลายล้าง เขาจะเป็นคนแรกทีพ่ ระผู้
เป็นเจ้าจะกล่าวเหยียดหยาม ด้วยสัญญาณที่บ่งบอกว่าจุดจบของการเก็งก�ำไร
ในทะเลใต้ก�ำลังใกล้จะมาถึงแล้ว ได้มีการผลิตส�ำรับไพ่ลายใหม่ออกมา โดยบน
ไพ่แต่ละใบจะมีรปู ล้อเลียนของบริษทั ต่างๆ ทีเ่ ป็นบริษทั ทีม่ รี าคาอยูใ่ นสภาวะฟอง
สบูแ่ ละมีคำ� กลอนเขียนก�ำกับไว้ใต้รปู ในแต่ละใบ หนึง่ ในบรรดาบริษทั ทีเ่ ป็นฟอง
สบูเ่ หล่านัน้ คือ บริษทั Puckle Machine ซึง่ เป็นบริษทั ทีอ่ า้ งว่าสามารถทีจ่ ะผลิต
เครือ่ งยิงทีส่ ามารถยิงกระสุนปืนใหญ่และปืนพกได้โดยใช้ลกู กระสุนทรงกลมและ
ลูกกระสุนทรงเหลีย่ ม บริษทั Puckle Machine อ้างว่านวัตกรรมใหม่ของบริษทั นี้

จะสามารถปฏิวัติรูปแบบการท�ำสงครามได้อย่างสิ้นเชิง ค�ำกลอนบนไพ่ใบที่ 8
โพด�ำได้พรรณนาไว้ว่า

แม้ว่าฟองสบู่หลายๆ ฟองถูกเจาะให้แตกออกไป แต่ก็ไม่ได้ท�ำให้ความ
กระตือรือร้นในการเก็งก�ำไรลดลง แต่การลดลงอย่างเฉียบพลันได้เกิดขึน้ ในเดือน
สิงหาคม ที่ท�ำให้ฟองสบู่ของบริษัททะเลใต้มีรอยรั่วเกิดขึ้นอย่างที่ไม่สามารถจะ
ซ่อมแซมได้ มันเกิดขึ้นจากน�้ำมือของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอง พวก
เขาตระหนักดีวา่ ราคาหุน้ ในตลาดไม่ได้มคี วามสัมพันธ์กบั ลูท่ างการหารายได้ของ
บริษัทในอนาคตเลย พวกเขาจึงได้ขายหุ้นทั้งหมดออกไปในช่วงฤดูร้อน
เมือ่ ข่าวนีไ้ ด้รวั่ ไหลออกมาและหุน้ ของบริษทั ก็ดงิ่ ลง ในไม่ชา้ ราคาหุน้ ก็ถล่ม
ทลายลงมาและความตื่นตระหนกก็เข้ามาครอบง�ำ รัฐบาลได้พยายามที่จะเรียก
ความเชือ่ มัน่ กลับมาแต่ไร้ผล และการล่มสลายของความเชือ่ มัน่ จากสาธารณชน
แทบจะเป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ เช่นเดียวกันราคาหุน้ ของบริษทั มิสซิสซิปปีก้ ล็ ดลง
อย่างน่าสลดใจเมือ่ ฝูงชนได้ตระหนักว่าเงินกระดาษจ�ำนวนมากทีเ่ ป็นส่วนเกินทีเ่ ขา
ครอบครองกันอยู่ มันไม่มีมูลค่าอะไรเลย มันเป็นเพียงแค่ผลของสภาวะเงินเฟ้อ
ที่เกิดขึ้นเท่านั้น หนึ่งในผู้ที่สูญเสียอย่างมากในเหตุการณ์ฟองสบู่ในทะเลใต้ คือ
เซอร์ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton) (นักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ค้นพบกฎแรงโน้ม
ถ่วงของโลก) ผูซ้ งึ่ ได้ปรารภไว้วา่ “ฉันสามารถทีจ่ ะค�ำนวณการเคลือ่ นไหวของวัตถุ
บนสวรรค์ชนั้ ฟ้าได้ แต่ไม่ใช่ความบ้าคลัง่ ของมวลชน” เรือ่ งทีผ่ มเล่ามานัน้ เป็นเรือ่ ง
ราวที่มากพอส�ำหรับการสร้างวิมานในอากาศ
เพือ่ ทีจ่ ะป้องกันสาธารณชนจากการถูกเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม รัฐสภา
ของอังกฤษได้ออกกฎหมายฟองสบู่ (Bubble Act) ซึ่งห้ามการออกใบหุ้นโดย
บริษัท มันเป็นเวลานานกว่าหนึ่งศตวรรษที่มีปริมาณใบหุ้นจ�ำนวนน้อยในตลาด
หุ้นของประเทศอังกฤษจนกระทั่งกฎหมายนี้ได้ถูกยกเลิกไปในปี ค.ศ. 1825

บทที่ 2 : ความบ้าคลั่งของมวลชน

“สิ่งประดิษฐ์ที่ช่างหายาก จะท�ำลายมวลชน
ที่โง่งมในท้องถิ่นของเราเอง แทนที่จะเป็นศัตรูในต่างถิ่น
สหายเอ๋ยอย่าได้กลัวไปเลย เจ้าเครื่องจักรกลที่น่ากลัวนี้
จะท�ำให้บาดเจ็บก็เฉพาะกับผู้ที่มีหุ้นส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น”
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รูปที่ 2.1 รูปบนไพ่ 8 โพด�ำของบริษัท Puckle Machine
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รูปที่ 2.2 ราคาหุ้นของบริษัททะเลใต้ของประเทศอังกฤษ
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Source : Larry Neal, The Rise of Financial Capitalism (Cambridge University Press, 1990)

เรื่องราวของดอกทิวลิปกับฟองสบู่ทะเลใต้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต
ซึ่งผ่านมานานแล้ว มันจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้จะสามารถ
เกิดขึ้นอีกครั้งในยุคที่ผู้คนมีความชาญฉลาดมากขึ้นอย่างในปัจจุบันนี้ ลองมอง
หันกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมา
นี้บ้าง ผืนดินแห่งความหวังแห่งนี้ถึงคราวของมันเช่นกันในช่วงทศวรรษที่ 1920
ด้วยการตอกย�ำ้ ในเรือ่ งของเสรีภาพของคนอเมริกนั และมุง่ เน้นไปทีก่ ารเจริญเติบโต
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่น่าทึ่งมากที่สุดไป
พร้อมๆ กับการพังทลายทีด่ งั ทีส่ ดุ ตัง้ แต่มกี ารมีขนึ้ ของอารยะธรรมของมนุษยชาติ
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
เงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ดูเหมือนจะไม่มีความพร้อมไปมากกว่านี้อีก
แล้วส�ำหรับการเก็งก�ำไรอย่างบ้าคลั่ง ความมั่งคั่งก�ำลังเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐฯ
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วอลสตรีทวางไข่
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อย่างทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน ไม่มใี ครทีจ่ ะไม่เชือ่ มัน่ ในธุรกิจของสหรัฐฯ ดังทีอ่ ดีต
ประธานาธิบดีคาลวิน คูลริดจ์ (Calvin Coolidge) ได้กล่าวไว้วา่ “การท�ำงานของ
สหรัฐอเมริกา ก็คือ การท�ำธุรกิจ” นักธุรกิจถูกเปรียบเสมือนเป็นนักสอนศาสนา
และถูกบูชาดั่งเทพเจ้า มีการเปรียบเทียบในทางกลับกันด้วยว่า พระเยซูก็คือนัก
ธุรกิจ นายบรูซ บาร์ตนั (Bruce Barton) ตัวแทนบริษทั โฆษณา Batten, Barton,
Durstine & Osborn ได้เขียนไว้ในหนังสือ The Man Nobody Knows ว่า พระ
เยซูเจ้าเป็น “นักธุรกิจรายแรก” และเรื่องนิทานของท่านเป็น “โฆษณาที่ทรงพลัง
อ�ำนาจมากที่สุดตลอดกาล”
การเก็งก�ำไรในตลาดหุน้ ได้กลายเป็นกิจกรรมยามว่างประจ�ำชาติทเี่ ริม่ ขึน้
ในปี ค.ศ. 1928 ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1928 จนถึงต้นเดือนกันยายน ปี
ค.ศ. 1929 เปอร์เซ็นต์การเพิม่ ขึน้ ของมูลค่าของตลาดในช่วงเวลานัน้ มีคา่ เท่ากับ
เปอร์เซ็นต์การเพิม่ ขึน้ ของมูลค่าของตลาดตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1923 ถึงปี ค.ศ. 1928 ใน
บางเวลาการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นในอุตสาหกรรมหลักมีค่ามากถึง 10 ถึง 15 จุด
ต่อวัน ตัวอย่างของการเพิ่มขึ้นของราคาได้แสดงอยู่ในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1
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หลักทรัพย์
American Telephone & Telegraph
Bethlehem Steel
General Electric
Montgomery Ward
National Cash Register
Radio Corporation of America

ราคาเปิด
3 มีนาคม
ค.ศ. 1928
179.500
56.875
128.750
132.750
50.750
94.500

ราคาสูงสุด
3 กันยายน
ค.ศ. 1929*
335.625
140.375
396.250
466.500
127.500
505.000

เปอร์เซ็นต์
ที่เพิ่มขึ้น
ในช่วง
18 เดือน
87.0
146.8
207.8
251.4
151.2
434.5

*มีการปรับราคาส�ำหรับการแตกหุ้นและมูลค่าของสิทธิ์ที่ได้รับจากหุ้นตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1928

* Golconda (ขณะนี้เป็นเพียงซากปรักหักพัง) เคยเป็นเมืองในประเทศอินเดีย ตามต�ำนานกล่าวไว้ว่า ทุกๆ คน
ที่เดินทางผ่านเมืองนี้จะกลายเป็นมหาเศรษฐี
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ไม่ใช่คนทุกคนทีก่ ำ� ลังเป็นนักเก็งก�ำไรในตลาด การยืมเงินเพือ่ น�ำมาลงทุน
ซื้อหุ้น [หรือที่รู้จักกันในชื่อว่าการซื้อโดยใช้บัญชีมาร์จิน (Margin Account)] ได้
เพิ่มสูงขึ้นจาก 1 พันล้านเหรียญในปี ค.ศ. 1921 จนเป็นเกือบ 9 พันล้านเหรียญ
ในปี ค.ศ. 1929 แต่ในปี ค.ศ.1929 มีประชากรเพียงประมาณหนึง่ ล้านคนเท่านัน้
ทีถ่ อื ครองหุน้ โดยใช้บญ
ั ชีมาร์จนิ บรรยากาศในการเก็งก�ำไรได้แผ่กว้างขึน้ เหมือน
กับความบ้าคลั่งที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต และความเข้มข้นของมันก็มากขึ้นเสีย
จนไม่อาจจะมีครั้งไหนในอดีตที่สามารถเทียบเคียงได้กับครั้งนี้ ที่ส�ำคัญไปกว่า
นั้น การเก็งก�ำไรในตลาดหุ้นได้กลายเป็นวัฒนธรรมของชาวอเมริกันที่มีความ
ส�ำคัญไปเสียแล้ว นายจอห์น บรูคส์ (John Brooks) ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Once
in Golconda* นึกถึงข้อความจากจดหมายของชาวอังกฤษทีเ่ พิง่ ส่งมาถึงนิวยอร์ก
ว่า “คุณสามารถที่จะพูดเกี่ยวกับกฎหมายการห้ามผลิตหรือดื่มแอลกอฮอล์ หรือ
นักประพันธ์ที่ชื่อเฮมมิ่งเวย์ (Hemingway) หรือสภาพอากาศ หรือดนตรี หรือม้า
แข่ง แต่ในท้ายทีส่ ดุ คุณก็จะต้องพูดเกีย่ วกับตลาดหุน้ และนัน่ คือจุดทีบ่ ทสนทนา
จะเริ่มมีความจริงจังมากขึ้น”
โชคไม่ดเี อาเสียเลยทีม่ ผี คู้ นนับร้อยทีพ่ ร้อมและยินดีจะให้ความช่วยเหลือ
แก่มวลชนในการสร้างวิมานในอากาศ การปัน่ ราคาหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์กลาย
เป็นบันทึกเรื่องใหม่ของการกระท�ำที่ขาดศีลธรรม ไม่มีตัวอย่างไหนที่ดีไปกว่า
ตัวอย่างของยุทธการการร่วมลงทุน (Investment Pool) ตัวอย่างหนึ่งของการ
กระท�ำเช่นนี้ท�ำให้ราคาหุ้นของบริษัท RCA เพิ่มขึ้น 61 จุดภายใน 4 วัน ให้ผม
ช่วยอธิบายให้คณ
ุ ฟังว่ายุทธการการร่วมลงทุนสามารถทีจ่ ะปัน่ ราคาหุน้ ได้อย่างไร
ในด้านหนึง่ การร่วมลงทุนต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิ และมัน
จะต้องใช้ความไม่แยแสต่อความเป็นอยูข่ องสาธารณชน ในอีกด้านหนึง่ โดยทัว่ ไป
แล้วการปฏิบตั กิ ารเช่นนีจ้ ะเกิดขึน้ เมือ่ มีนกั ลงทุนจ�ำนวนมากพอจ�ำนวนหนึง่ ทีจ่ ะ
ร่วมมือกันเพือ่ ทีจ่ ะปัน่ ราคาหุน้ ตัวใดตัวหนึง่ พวกเขาจะตัง้ ผูจ้ ดั การกลุม่ ขึน้ และท�ำ
สัญญาว่าจะไม่มีการหักหลังซึ่งกันและกัน
ผูจ้ ดั การกลุม่ จะทยอยซือ้ หุน้ สะสมไว้คราวละมากๆ โดยไม่ให้เป็นทีส่ งั เกต
ตลอดช่วงเวลาหลายสัปดาห์ ถ้าเป็นไปได้เขาจะถือครองออปชัน่ เพือ่ ทีจ่ ะมีสทิ ธิซ์ อื้
หุน้ เป็นจ�ำนวนมากทีร่ าคาตลาดปัจจุบนั แต่จะใช้สทิ ธิซ์ อื้ จริงในช่วงเวลาประมาณ
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อีก 3 ถึง 6 เดือนข้างหน้า ต่อจากนั้นเขาจะพยายามที่จะหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การซื้อขายหุ้นเข้ามาเป็นพันธมิตร
สมาชิกคนอืน่ ๆ ในกลุม่ ร่วมลงทุนนีจ้ ะกระโดดเข้ามาร่วมเล่นด้วยพร้อมๆ
กับผูเ้ ชีย่ วชาญคนนี้ หน้าทีข่ องผูเ้ ชีย่ วชาญรายนี้ คือ การเป็นนายหน้าของนายหน้า
ซือ้ ขายหุน้ อีกทีหนึง่ ถ้าราคาหุน้ ในตลาดซือ้ ขายกันอยูท่ ี่ 50 เหรียญ และคุณท�ำการ
สั่งซื้อผ่านนายหน้าของคุณที่ราคา 45 เหรียญ นายหน้าของคุณจะท�ำการสั่งซื้อ
ไปยังผู้เชี่ยวชาญรายนี้ และเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาหุ้นตกลงมาอยู่ท่ี 45 เหรียญ
ผูเ้ ชีย่ วชาญก็จะท�ำการซือ้ ตามค�ำสัง่ ซือ้ จากนายหน้าของคุณ ค�ำสัง่ ซือ้ ทุกๆ ค�ำสัง่ ที่
มีการซือ้ ในราคาต�ำ่ กว่าราคาตลาดหรือค�ำสัง่ ขายทีข่ ายในราคาทีส่ งู กว่าราคาตลาด
จะถูกบันทึกลงใน “สมุดบันทึกส่วนตัว” ของผูเ้ ชีย่ วชาญคนนี้ ทีนคี้ ณ
ุ คงพอจะเห็น
แล้วว่าท�ำไมการเป็นพันธมิตรกับผูเ้ ชีย่ วชาญรายนีถ้ งึ เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมากส�ำหรับ
ผูจ้ ดั การของกลุม่ ร่วมลงทุน สมุดบันทึกของผูเ้ ชีย่ วชาญจะบอกข้อมูลเกีย่ วกับค�ำ
สัง่ ซือ้ ขายทีส่ งู หรือต�ำ่ กว่าราคาตลาดทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด มันเป็นประโยชน์อย่างมากที่
เราจะรูข้ อ้ มูลของผูเ้ ล่นรายอืน่ ๆ ในตลาดให้ได้มากทีส่ ดุ ถึงตอนนีค้ วามสนุกสนาน
ที่แท้จริงก็ก�ำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
โดยปกติแล้วผูจ้ ดั การของกลุม่ ร่วมลงทุนจะสัง่ ให้สมาชิกของกลุม่ ท�ำการซือ้
ขายหุน้ ระหว่างกันเอง ยกตัวอย่างเช่น นายเฮสเกล (Haskell) ขายหุน้ จ�ำนวน 200
หุน้ ให้กบั นายซิดนีย์ (Sidney) ทีร่ าคา 40 เหรียญ และนายซิดนียก์ ไ็ ด้ขายกลับให้นาย
เฮสเกลทีร่ าคา 40.125 เหรียญ กระบวนการนีจ้ ะถูกท�ำซ�ำ้ ต่อไปอีกด้วยหุน้ จ�ำนวน
400 หุน้ โดยมีราคาหุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็น 40.250 และ 40.500 เหรียญตามล�ำดับ ต่อจาก
นัน้ ถึงคราวทีจ่ ะขายหุน้ 1,000 หุน้ ทีร่ าคา 40.625 และตามมาด้วยการขายซ�ำ้ ทีร่ าคา
40.750 อีกครัง้ รายละเอียดของธุรกรรมการซือ้ ขายเหล่านีจ้ ะถูกบันทึกลงในระบบ
ฐานข้อมูลทีแ่ สดงรายการธุรกรรมการซือ้ ขายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ ประเทศ กิจกรรม
การสร้างภาพลวงตาเช่นนีจ้ ะถูกสือ่ สารออกไปสูฝ่ งู ชนทีค่ อยเฝ้าจับตาดูขอ้ มูลจาก
ระบบทีแ่ สดงรายการของธุรกรรมการซือ้ ขายเหล่านีอ้ ยู่ พวกฝูงชนเหล่านีม้ กั จะรวม
ตัวกันอย่างหนาแน่นทีส่ ำ� นักงานของนายหน้าซือ้ ขายหุน้ กิจกรรมการซือ้ ขายเช่นนี้
ถูกเรียกว่า การจับคูซ่ อื้ ขายกันเอง (Wash Sales) และมันก�ำลังจะสร้างกระแสความ
คิดทีว่ า่ เหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์หนึง่ ก�ำลังจะเกิดขึน้
ตอนนี้ถึงเวลาที่นักเขียนค�ำแนะน�ำและนักวิจารณ์เกี่ยวกับหุ้นซึ่งอยู่ภาย
ใต้การควบคุมของผูจ้ ดั การของกลุม่ ร่วมลงทุนจะต้องสร้างสรรค์เรือ่ งราวต่างๆ ที่
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น่าสนใจเกีย่ วกับอนาคตของบริษทั ออกมา ผูจ้ ดั การของกลุม่ ร่วมลงทุนก็จะพยายาม
ที่จะท�ำให้ข่าวดีของบริษัทที่ออกมาจากผู้บริหารของบริษัทได้ไหลออกมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ อาจเป็นไปได้วา่ มีผบู้ ริหารของบริษทั เหล่านีร้ ว่ มอยูใ่ นกลุม่ ร่วมลงทุนนี้
ด้วย ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีและเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเก็งก�ำไร
เหมือนกับในช่วงปี ค.ศ. 1928 – 1929 มันแทบจะไม่มโี อกาสทีจ่ ะพลาดไปได้เลย
การร่วมมือกันจัดการให้ระบบแสดงข้อมูลการซือ้ ขายทีน่ า่ สนใจและการจัดการข่าว
คราวเกีย่ วกับบริษทั ให้แพร่ออกมาถึงฝูงชนเพือ่ ดึงให้พวกเขาเข้ามาร่วมลงทุนด้วย
ทันทีที่มวลชนเข้ามาร่วมด้วย ความรู้สึกที่ว่า “มีของฟรีส�ำหรับทุกคน”
ก�ำลังจะเริ่มขึ้น และมันก็จะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะ “ดึงปลั๊กออก” ด้วยการท�ำ
อย่างรอบคอบ ในขณะที่ฝูงชนก�ำลังสนใจเอาแต่ซื้อ กลุ่มร่วมลงทุนก�ำลังสนใจ
เอาแต่ขาย ผูจ้ ดั การของกลุม่ ร่วมลงทุนเริม่ ป้อนหุน้ เข้าสูฝ่ งู ชนอย่างช้าๆ และค่อยๆ
เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ตามล�ำดับ ก่อนที่ฝูงชนเหล่านี้จะเริ่มรู้สึกตัวและระลึก
ถึงเหตุผลของการซือ้ หุน้ ได้ ในตอนจบผูจ้ ดั การของกลุม่ ร่วมลงทุนจะเก็บเกีย่ วผล
ก�ำไรจ�ำนวนมากไป ในขณะที่มวลชนจะถูกทอดทิ้งในทันทีทันใดเช่นเดียวกันกับ
ราคาหุ้นที่ตกลงอย่างรวดเร็ว
แต่มันไม่จ�ำเป็นที่จะต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อการร่วมลงทุนเช่นนี้เพื่อที่จะ
หลอกลวงมวลชน บุคคลหลายๆ ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
ของบริษัทก็สามารถท�ำได้ดีพอสมควรด้วยตัวของพวกเขาเอง เช่น กรณีของนาย
อัลเบิร์ต วิกกิ้น (Albert Wiggin) เจ้านายใหญ่ที่ธนาคารเชส (Chase) ซึ่งเป็น
ธนาคารทีใ่ หญ่เป็นอันดับสองของประเทศในขณะนัน้ ในปี ค.ศ. 1929 นายวิกกิน้
เป็นกังวลเกี่ยวกับระดับราคาหุ้นของธนาคารของเขาที่ก�ำลังไต่ขึ้นไปสูงมากจน
น่ากลัวและรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักเกี่ยวกับการเก็งก�ำไรของตลาดในช่วงขาขึ้น
หรือตลาดกระทิง (มีขา่ วลือกันว่าเขาได้ทำ� ก�ำไรหลายล้านเหรียญจากการร่วมกัน
ปั่นราคาหุ้นของธนาคารของเขาเอง) เขาได้ขายหุ้นของธนาคารล่วงหน้า (Short
Sales) มากกว่า 42,000 หุน้ โดยเชือ่ ว่าแนวโน้มของราคาหุน้ ของธนาคารของเขา
ในอนาคตจะไม่ค่อยดีนัก (อาจจะเนื่องจากการเก็งก�ำไรของเขาเองในอดีต) การ
ขายหุน้ ล่วงหน้าเป็นวิธหี นึง่ ในการท�ำก�ำไรถ้ารูว้ า่ ราคาหุน้ จะมีคา่ ลดลงในอนาคต
มันเป็นวิธีที่ท�ำโดยการขายหุ้นที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของอยู่ในปัจจุบันให้กับคนอื่น
ไปก่อนโดยที่คุณคาดว่าจะสามารถซื้อหุ้นกลับมาคืนมาได้ในที่ราคาที่ต�่ำกว่าที่
คุณขายไป มันเหมือนกับการคาดหวังที่จะซื้อหุ้นในราคาต�่ำและขายไปในราคา
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