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ค�ำน�ำ

หุน้ สามัญ กับ ทางสูค่ วามมัง่ คัง่ (Paths to Wealth through Common
Stocks) เป็นหนังสือเล่มที่สองที่คุณพ่อเขียนต่อเนื่องทันทีจากหนังสืออมตะ
เล่มแรกทีท่ า่ นเขียนในปี 1958 (Common Stocks and Uncommon Profits หุ้นสามัญ กับ ก�ำไรที่ไม่สามัญ) ซึ่งหนังสือเล่มแรกนี้ได้กลายเป็นต�ำราเรียน
พื้นฐานในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
มานานกว่าทศวรรษและได้เปลี่ยนความคิดด้านการลงทุนของผู้อ่านจ�ำนวน
นับไม่ถว้ นรวมทัง้ วอเร็น บัฟเฟตต์ ผูซ้ งึ่ กล่าวว่าหนังสือเล่มนีไ้ ด้ดงึ เขาออกจาก
แนวคิดทีย่ ดึ มัน่ ในหลักการของ เบน เกรแฮม แต่เพียงอย่างเดียว และหลังจากนัน้
ท�ำให้เขาน�ำไปก�ำหนดวิธกี ารเฉพาะตัวของเขาเอง แม้หนังสือเล่มนีจ้ ะไม่มยี อดขาย
หรือผลกระทบหรือความยัง่ ยืนเหมือนหนังสือเล่มแรก แต่กม็ คี วามส�ำคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาตลาดหุ้นอย่างจริงจังด้วยเหตุผลสองประการ
ประการแรก เป็นการเพิ่มเติมแนวคิดจากหนังสือเล่มแรกคือ เพิ่มราย
ละเอียดและความเข้มข้น โดยรวบรวมสิง่ ต่างๆ ทีต่ อ่ มาคุณพ่อคิดว่าควรจะรวม
อยู่ในหนังสือเล่มแรก ส�ำหรับคนที่เคยเป็นแฟนหนังสือเล่มแรก (ซึ่งมีจ�ำนวน
มาก) จะพบว่าในหนังสือเล่มนี้จะมีรายละเอียดมากขึ้น หนังสือเล่มนี้เขียน
ภายหลังจากหนังสือ Common Stocks and Uncommon Profits ไม่ถงึ สองปี
และเริ่มตีพิมพ์ก่อนที่คุณพ่อจะสอนวิชาการลงทุนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเพียงเล็กน้อย ซึ่งในหนังสือเล่มนี้
ท่านได้อธิบายแนวคิดเพิม่ เติมอย่างละเอียดถึงความแตกต่างของหุน้ ทัว่ ไปกับ
หุ้นที่ดีและธุรกิจทั่วไปกับธุรกิจที่โดดเด่น
ประการทีส่ อง หนังสือเล่มนีอ้ าจเป็นสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ในอุตสาหกรรมการลงทุน

และเป็นสิ่งที่มืออาชีพให้ความส�ำคัญอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่พวกเขาค้นหา
มาตลอดช่วงทศวรรษที่ 1960 และในบางแง่มมุ มันก็เป็นหนังสือประวัตศิ าสตร์
แม้ในขณะทีท่ า่ นเขียนจะไม่ได้ตงั้ ใจให้เป็นเช่นนัน้ ก็ตาม แต่ผลทีอ่ อกมาก็เป็น
เช่นนัน้ เนือ่ งจากผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ อี ายุมากทีย่ งั คงมีความทรงจ�ำเหตุการณ์ตา่ งๆ
ในทศวรรษที่ 1960 ได้อย่างแม่นย�ำนัน้ ในปัจจุบนั มีจำ� นวนน้อย โดยตัวผมเองก็
ไม่มคี วามทรงจ�ำในช่วงเวลานัน้ ซึง่ ผ่านสายตาอันเลือนรางของเด็กน้อยทีเ่ ห็นพ่อ
แสดงปาฐกถาในงานเลีย้ งอาหารค�ำ่ และปัจจุบนั ผมอายุ 56 ปี หากคุณมีอายุ
มากกว่าผม 10 ปี และก�ำลังจะเกษียณอายุ คุณก็จะเห็นอะไรมากกว่าผม แต่
พวกคุณส่วนใหญ่ก็เคยเป็นเพียงผู้เริ่มต้นที่ยังมีประสบการณ์ไม่มาก การมอง
ภาพกว้างก็ยังไม่ชัดเจน ทศวรรษที่ 1960 เป็นยุคที่มีความส�ำคัญมากส�ำหรับ
การลงทุนซึง่ สร้างระดับราคาไว้สงู มากจนท�ำให้ราคาหุน้ สามัญไม่สามารถปรับ
ตัวขึน้ ต่อไปได้ตลอดช่วงกว่าสองทศวรรษต่อมา หนังสือเล่มนีจ้ งึ ถือเป็นหนังสือ
ประวัตศิ าสตร์ทสี่ ำ� คัญเท่าทีค่ ณ
ุ จะสามารถหาได้ เพราะอธิบายถึงวิธกี ารลงทุน
ของนักลงทุนในช่วงต้นทศวรรษจากมุมมองของผู้ประกอบการชั้นแนวหน้า
หนังสือเล่มแรกของผมในรอบ 13 ปี The Only Three Questions That
Count (ค�ำถามส�ำคัญเพียงสามข้อ) ตีพิมพ์ในปี 2007 และกลายเป็นหนังสือ
ธุรกิจทีถ่ กู จัดอันดับขายดีทสี่ ดุ ของนิตยสารนิวยอร์กไทมส์ (New York Times)
หนังสือเล่มนีอ้ าศัยแนวคิดของสิง่ ทีร่ จู้ กั กันทัว่ ไปทีว่ า่ ความรูด้ า้ นการลงทุนส่วน
ใหญ่หรืออาจจะมากกว่าครึง่ เป็นการแสดงถึงความผิดพลาดของต�ำนานต่างๆ
คุณสามารถรูใ้ นสิง่ ทีค่ นอืน่ ไม่รไู้ ด้โดยเรียนรูท้ จี่ ะค้นหาและประเมินสถานการณ์
และสามารถเอาชนะมันได้ ดังนัน้ ผมจึงชอบค�ำอุทศิ ของหนังสือ “หุน้ สามัญ กับ
ทางสู่ความมั่งคั่ง” (Paths to Wealth through Common Stocks)
หนังสือเล่มนีข้ ออุทศิ ให้แก่นกั ลงทุนทุกคน ทัง้ นักลงทุนรายใหญ่และรายย่อย
ผูซ้ งึ่ ไม่ยดึ ติดกับปรัชญาทีว่ า่ : เพราะทุกคนเชือ่ เช่นนัน้ มันจึงต้องเป็นเช่นนัน้

ค�ำกล่าวนี้พูดถึงหลักการที่ส�ำคัญซึ่งเหมือนกับสิ่งอื่นๆ ทั่วไป อย่าลืม
ว่าค�ำกล่าวนี้เกิดขึ้นก่อนที่ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอจะถูกน�ำไปใช้อย่างแพร่หลาย
ค่อนข้างนาน (ประมาณ 9 ปีก่อนที่ มาร์โควิทซ์ (Markowitz) จะคิดค้นทฤษฎี
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พื้นฐานของทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่)
ท่านเริ่มต้นด้วยการตั้งค�ำถาม “มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่เป็นไปได้ในการ
ลงทุนทีก่ ล่าวถึงในหนังสือเล่มอืน่ หรือไม่?” ปัจจุบนั (47 ปีตอ่ มา) มีหนังสือด้าน
การลงทุนทีไ่ ม่มปี ระโยชน์จำ� นวนมากทีค่ นทัว่ ไปจะคิดถึง มันจึงเป็นค�ำถามทีด่ ี
เสมอเพราะน้อยครั้งที่เราจะผลิตหนังสือด้านการลงทุนที่มีประโยชน์และเป็น
อมตะจริงๆ ได้มากกว่าสองเล่มในช่วงเวลาหนึ่งปีและบางครั้งในช่วงหลายปี
ก็ไม่สามารถสร้างสรรค์ได้เลยแม้แต่เล่มเดียว
ในบทที่ 1 ท่านเริม่ ต้นด้วยประเด็นส�ำคัญทีส่ ดุ แห่งยุคคือ อัตราเงินเฟ้อ
คุณจะพบบทวิเคราะห์ของท่านทัง้ ในด้านทีย่ งั ไม่สมบูรณ์และการมองการณ์ไกล
ในเวลาเดียวกัน ทีไ่ ม่สมบูรณ์เพราะท่านยังไม่มขี อ้ มูลเกีย่ วกับนโยบายการเงิน
ที่ มิลตัน ฟรายด์แมน (Milton Friedman) เพิ่งพัฒนาและน�ำมาใช้อย่างแพร่
หลาย ยิง่ กว่านัน้ ท่านเขียนหนังสือเล่มนีก้ อ่ นทีฟ่ รายด์แมนจะตีพมิ พ์หนังสือ A
Monetary History of The United States 1867-1960 (ประวัตศิ าสตร์ทางการ
เงินของสหรัฐอเมริกา) ที่เปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐานและโลกโดยสิ้นเชิง (ยิ่ง
กว่านั้นต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่หนังสือหนา 860 หน้าของฟรายด์แมนจะ
ได้รับการต้อนรับอย่างรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลก)
อย่างไรก็ตาม ประเด็นทีจ่ ะกล่าวถึงคือ การมองการณ์ไกล ซึง่ ท่านแสดง
ให้คณ
ุ เห็นถึงความชืน่ ชมทีฟ่ รายด์แมนได้รบั ด้วยการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรง
มา เช่น เหตุผลทีก่ ารปรับอัตราดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ และลดลงของธนาคารกลางไม่
จ�ำเป็นต้องสอดคล้องกับนโยบายการเงินทีค่ วบคุมอัตราเงินเฟ้อในสถานการณ์
ที่แท้จริง ท่านจะแสดงให้คุณเห็นถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
ของสหรัฐอเมริกา (Fed) เป็นการเพิ่มแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อมากกว่าที่จะ
เป็นการสกัดกัน้ ท่านยืนยันว่าเฟด (Fed) ไม่ควรควบคุมอัตราเงินเฟ้อด้วยการ
ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นและลง ซึ่งฟรายด์แมนก็เห็นพ้อง แต่ในโลกปัจจุบันยังมี
คนคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับทั้งแนวคิดของคุณพ่อและฟรายด์แมน ซึ่งกลไก
หลักที่ธนาคารกลางใช้ในการต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อก็คือ การปรับขึ้นและลด
อัตราดอกเบี้ย
ในขณะนั้นท่านเห็นว่า ธนาคารกลางให้ความส�ำคัญกับอัตราเงินเฟ้อ
น้อยกว่าแนวโน้มของสังคมค่อนข้างมาก ซึ่งผมเชื่อว่าท่านเข้าใจถูกต้อง หาก

คุณมองว่าเฟดเป็นเหยื่อที่ทรงอ�ำนาจในระบบกว้างที่ก�ำหนดโดยมูลค่าทาง
สังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างช้าๆ ตลอดเวลา ก็มเี หตุผลทีใ่ นบางสถานการณ์
เฟดจะควบคุมได้งา่ ยและในบางสถานการณ์กท็ ำ� ได้ยาก ท่านคาดการณ์ได้คอ่ น
ข้างแม่นย�ำว่าอัตราเงินเฟ้อในตอนนั้นคงที่และอาจเพิ่มขึ้น แนวโน้มสังคมใน
ทศวรรษที่ 1960 ค่อนข้างจะขึ้นกับรัฐบาล การเพิ่มอัตราการใช้จ่ายของคนที่
เกิดในยุคหลังสงคราม (1939-1945) ประกอบกับการเปลีย่ นแปลงของหลักการ
ท�ำให้ความต้องการและระดับราคาเพิม่ ขึน้ มากกว่าทีจ่ ะลดลง ซึง่ เหตุผลเหล่านี้
เป็นแรงผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น แน่นอนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่ต่อมาท่านก็ชี้ให้เห็นโอกาสที่เกิดขึ้น ในภาวะปกติแม้ราคาหุ้นโดย
เฉลี่ยอาจจะหรืออาจจะไม่สามารถชดเชยกับอัตราเงินเฟ้อซึ่งราคาของหุ้นที่
ดีอาจสามารถชดเชยได้ เราก็อาจใช้ประโยชน์จากความอ่อนไหวของตลาด
หุ้นได้โดยเฉพาะในช่วงขาขึ้น แต่จะท�ำได้ดีก็คือในช่วงตลาดขาลงที่ราคาอาจ
กระโดดขึ้นมามากพอที่จะชดเชยอัตราเงินเฟ้อในช่วงหลายปี ซึ่งเป็นการคาด
การณ์จังหวะเวลาในตลาดอย่างมีเหตุมีผลมากที่สุด
คุณพ่อบอกเสมอว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศัตรูของอัตรา
เงินเฟ้อและเป็นมิตรกับนักลงทุน หนังสือเล่มนี้อาจเป็นเล่มแรกที่กล่าวถึงผล
กระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทมี่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการผลิต อัตรา
การเติบโต และอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งประเด็นนี้คุณพ่อไม่เคยพลาดเลยตลอดชีวิต
ท่านเห็นว่าแรงกดดันทางสังคมมักจะท�ำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเสมอ ในขณะที่
ประสิทธิผลและการลดต้นทุนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยที่
สกัดกั้นภาวะเงินเฟ้อ
ผมจะไม่พูดซ�้ำในค�ำอธิบายของท่านในเรื่องนี้ แต่มันก็ยังถูกต้องใน
ปัจจุบนั อย่างทีเ่ คยเป็นมา ปัจจุบนั เราอาศัยอยูบ่ นโลกทีเ่ คยเข้าใจอัตราเงินเฟ้อ
ผิด เพราะประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงทศวรรษล่าสุดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เกินกว่าที่ผู้คาดการณ์จะเข้าใจ อะไรคือแรงผลักดันหรือตัวกระตุ้น? เช่นเดียว
กับที่คุณพ่อผมท่านคาดการณ์ไว้ในหนังสือเล่มนี้เมื่อเกือบ 50 ปีมาแล้ว ท่าน
ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าโรงงานใหม่ทำ� ให้ตน้ ทุนลดลงและช่วยต่อต้านหรือต่อสู้
กับอัตราเงินเฟ้อ ในขณะทีส่ งิ่ ทีร่ ฐั บาลกระท�ำเกือบทุกอย่างรวมทัง้ การปรับขึน้
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะชะลอการสร้างหรือการลงทุนในโรงงาน
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ใหม่ที่ต้นทุนการผลิตลดลงด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และท�ำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ
ท่านเห็นว่า สหภาพแรงงานและวิทยาศาสตร์เป็นศัตรูสำ� คัญทีม่ อี ำ� นาจ
ใกล้เคียงกันคือ สหภาพเป็นตัวท�ำลายและวิทยาศาสตร์เป็นตัวช่วย ซึ่งท่าน
ไม่สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและต่อมาภายหลังระบบ
สหภาพแรงงานส่วนใหญ่ได้เสือ่ มสลายไป (นอกเหนือจากสหภาพแรงงานของ
รัฐบาล ซึง่ มีการเติบโตอย่างมาก) ท่านไม่เคยคาดการณ์หรือเห็นภาพของโลกที่
พนักงานของรัฐจะจ�ำเป็นหรือมีความต้องการหรือจะยินยอมให้สหภาพแรงงาน
คุ้มครองพวกเขาจากรัฐบาล แต่ท่านกลับคาดการณ์และเห็นภาพของโลกที่
รัฐบาลมีหน้าที่ท�ำให้ชีวิตของพวกคุณมีความสุข
ค�ำอธิบายของท่านเกีย่ วกับผลกระทบของภาษีตอ่ ตลาดหุน้ เกิดขึน้ ก่อน
ยุคสมัยของท่าน (ยุคก่อนการใช้หลักเศรษฐศาสตร์ดา้ นอุปสงค์) มันน่าสนใจที่
ท่านให้ความส�ำคัญกับการแข่งขันกับต่างประเทศและการลงทุนของต่างชาติ
ในช่วงเวลาที่เราเชื่อว่าไม่มีใครคิดถึงประเด็นเหล่านี้ แน่นอนสิ่งเหล่านี้มี
ผลกระทบ แต่คุณต้องอ่านเพื่อเรียนรู้จากประวัติศาสตร์
ท่านมีแนวทางหนึง่ ทีต่ รึงแน่นอยูใ่ นความทรงจ�ำของคนทีต่ อ้ งการร�ำ่ รวย
ทุกคน ท่านกล่าวไว้ในหนังสือเล่มนีว้ า่ “สมาชิกทีร่ ำ�่ รวยของครอบครัวใดๆ มัก
จะถูกคนอืน่ อิจฉาและไม่ชอบหน้าเกือบจะเป็นอันดับแรกเสมอ” ซึง่ ก็เป็นความ
จริง แต่เป็นทีน่ า่ สังเกตคือ พวกเราใฝ่ฝนั มากเพียงใดทีจ่ ะเป็นคนทีถ่ กู ไม่ชอบหน้า
แปลกดี! แน่นอนท่านใช้ประโยคนีใ้ นบริษทั ทีแ่ ตกต่างกัน แต่มนั ก็ยงั เป็นความ
จริง การที่คุณมี พี่น้อง หลาน และคนอื่นๆ อิจฉาและไม่ชอบคุณ หมายความ
ว่า คุณร�่ำรวยกว่าพวกเขา แปลกที่เราใฝ่ฝันเหลือเกิน คนจ�ำนวนมากก็เช่นกัน
ในบทที่ 2 ท่านอธิบายเรื่องราวของบริษัท ไพโอเนียร์ เมทัล (Pioneer
Metals Corporation) ซึง่ เป็นตัวอย่างทีส่ มบูรณ์แบบตัวอย่างหนึง่ ของสิง่ ทีเ่ รา
ทุกคนรูแ้ ต่ไม่เคยนึกถึง หนึง่ คน หนึง่ ความคิด และสิง่ ใกล้ตวั ทีค่ ณ
ุ รูจ้ กั (ความ
น่าเบื่อหน่าย) บริษัทที่ไม่มีก�ำไรและไม่มีประโยชน์จะถูกเปลี่ยนสภาพเป็น
นักล่าในโลกยุคใหม่ได้ภายในเวลาเพียง 2-3 ปี แต่เมื่อกลับมาอ่านบทที่ 2 นี้
อีกครัง้ ผมก็ตอ้ งตะลึงในความสมบูรณ์แบบของตัวอย่างทีอ่ ธิบายด้วยสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ที่บริษัท นูคอร์ (Nucor) เมื่อเกือบ 12 ปีต่อมา
ทีบ่ ริษทั นูคอร์ (Nucor Corporation : NUE) เคน ไอเวอร์สนั (Ken Iverson)

ได้พลิกจากบริษทั เหล็กทีใ่ กล้จะล้มละลายให้กลายเป็นผูผ้ ลิตเหล็กกล้า ต้นทุน
ต�ำ่ ของโลกและในทีส่ ดุ ก็กลายเป็นผูผ้ ลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ทสี่ ดุ ในอเมริกา ผมมี
ส่วนร่วมเล็กๆ ในเรือ่ งตืน่ เต้นนีด้ ว้ ยการค้นพบบริษทั นูคอร์ (Nucor) ในปี 1976
และชักน�ำกลุ่มนักลงทุนรวมทั้งคุณพ่อให้เข้ามาลงทุน ซึ่งท่านถือหุ้นนี้จนก่อน
ท่านเสียชีวิตและสามารถท�ำก�ำไรได้มากกว่า 100 ต่อ 1 เรื่องราวของนูคอร์
และวิวัฒนาการตลอดช่วงทศวรรษเกือบจะเหมือนกับเรื่องราวของ บริษัท
ไพโอเนียร์ เมทัล (Pioneer Metals Corporation) ทีค่ ณ
ุ พ่อเขียนไว้ทกุ ประการ
หากคุณไม่คนุ้ เคยกับบริษทั นูคอร์ คุณก�ำลังพลาดเรือ่ งราวทีย่ งิ่ ใหญ่เรือ่ งหนึง่
ของอเมริกา และควรจะอ่านประวัตขิ องบริษทั อเมริกนั สตีล (American Steel)
ที่เพื่อนของผม ริชาร์ด เพรสตัน (Richard Preston) เป็นผู้เขียน
แต่ในหนังสือเล่มนีย้ งั มีเรือ่ งราวอีกมาก สิง่ ทีน่ า่ สนใจคือการได้อา่ นเรือ่ ง
ราวเกี่ยวกับบุคคลผู้เปลี่ยนแปลงอาณาจักรของพวกเขาซึ่งคุณพ่อเขียนไว้ ค�ำ
อธิบายของท่านเกี่ยวกับสิ่งที่ บิล ฮิวเลตต์ (Bill Hewlett) และเดฟ แพคการ์ด
(Dave Packard) กระท�ำควบคู่ไปกับการสร้าง Hewlett-Packard ก็แทบไม่
น่าเชื่อ มูลค่าตลาดของบริษัทในขณะที่คุณพ่อเขียนก็เกือบ 150 ล้านเหรียญ
ในขณะนั้นจะมีใครซื้อหุ้นฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard) และถือไว้
ประมาณ 2-3 ทศวรรษเหมือนที่พวกเขาเคยท�ำ บริษัท เท็กซัส อินสตรูเมนต์
(Texas Instruments) เป็นอีกตัวอย่างของบริษัทประเภทนี้ที่ท่านเขียน (สิ่งที่
ทุกคนอยากจะท�ำคือ ซือ้ หนังสือเล่มนี้ หลังจากนัน้ ก็ซอื้ หุน้ เหล่านี้ และหุน้ เหล่านี้
สามารถเอาชนะหุ้นอื่นๆ เป็นเวลาหลายทศวรรษ) ซึ่งด้วยเนื้อหามันเองก็เป็น
เรื่องราวที่น่าสนใจ
ในความคิดของผม บทที่ 3 ไม่ใช่ผลงานที่ดีที่สุดของคุณพ่อ มันเป็น
เรือ่ งเล็กน้อยทีจ่ ะคาดการณ์ในบางเรือ่ งทีแ่ ม้แต่ผมก็สามารถบอกได้ เนือ่ งจาก
เป็นฉบับที่ตีพิมพ์เป็นครั้งแรกส่วนใหญ่จึงเน้นไปที่วิธีการเลือกผู้บริหารเงินที่
บางทีแนวคิดในส่วนนี้ที่ส�ำคัญที่สุดคือ วิธีการที่แท้จริงของกระบวนการเริ่ม
แรกในยุค 1960
แต่ในบทที่ 4 นั้นยอดเยี่ยม ค�ำแนะน�ำของซีอีโอในยุคนั้นที่มุ่งเน้นไป
ที่การควบรวบกิจการ (Merger) และความยุ่งเหยิงของกิจการขนาดใหญ่ใน
ทศวรรษที่ 1960 เป็นสิง่ ทีค่ วรหลีกเลีย่ ง ท่านตอกตะปูตวั แล้วตัวเล่าบนฝาโลง
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ของการควบรวบกิจการทีไ่ ร้ประโยชน์ ท่านให้คำ� นิยามและคาดการณ์การควบ
รวบกิจการประเภททีไ่ ด้ผลดีและหาได้ยาก กล่าวอีกนัยหนึง่ คุณพ่ออธิบายให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้ถงึ วิธกี ารซือ้ กิจการทีเ่ ข้าใกล้ผบู้ ริโภค (Forward Integrate)
หรือเข้าใกล้แหล่งวัตถุดิบ (Backward Integrate) หรือยังคงอยู่ในธุรกิจเดิมที่
กิจการมีความถนัดมักเป็นไปด้วยดี ในขณะทีก่ ารซือ้ กิจการทีก่ ระจายไปลงทุน
ในกิจการประเภทอื่นๆ นัน้ ยากทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จ แน่นอน ความบ้าคลัง่
ในการควบรวมกิจการในทศวรรษที่ 1960 นัน้ เป็นการกระจายไปในกิจการอืน่
เกือบจะทัง้ หมด ซึง่ เมือ่ มองย้อนกลับไปแล้วไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์ใดๆ แก่สงั คม
เลย แต่หลักการ 9 ประการในการควบรวบกิจการเป็นสิ่งที่ควรอ่านส�ำหรับคน
ที่ก�ำลังพิจารณาจะควบรวบกิจการหรือเป็นเจ้าของบริษัทหรือหุ้นที่มีการควบ
รวบกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2007 ซึ่งเป็นช่วงที่หนังสือเล่มนี้ก�ำลังตี
พิมพ์ เพราะการครอบครองกิจการทีม่ กี ารบันทึกอย่างเป็นทางการล้วนเป็นการ
ซื้อกิจการด้วยเงินสด
ในบทที่ 4 จะพูดถึงสิทธิใ์ นการลงคะแนนเสียง (Voting right) ซึง่ แสดง
ให้เห็นความไม่รอบคอบทีป่ จั จุบนั เราให้ความส�ำคัญหรือเน้นเรือ่ งบรรษัทภิบาล
และสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมี ซึ่งเรื่องนี้ท่านพูดถึงเมื่อ 50 ปีก่อน
ยุคของท่าน เมือ่ หลายทศวรรษก่อนเราให้ความส�ำคัญผิดประเด็น เพราะสังคม
มุง่ เน้นไปในเรือ่ งนี้ (โดยนักการเมือง นักสังคมศาสตร์ และทนายความ) และก็
ไม่เคยกลับมาพิจารณาอีก ซึ่งสร้างความเสียหายจ�ำนวนมาก
ท่านพูดได้ตรงประเด็นอีกครั้ง ซึ่งเหมาะกับวิธีการของปี 2007 ท่าน
แสดงให้เห็นว่านักการเมืองและจุดยืนทางการเมืองไม่เป็นอย่างที่เราคิด และ
ท�ำให้เราไม่มีเหตุผลในการขายหุ้นหรือแม้แต่เปลี่ยนประเภทของหุ้นที่ลงทุน
ด้วยเหตุทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอ�ำนาจระหว่างพรรคการเมืองสองพรรค ท่านเน้น
ที่การเปลี่ยนแปลงในรัฐสภามากกว่าตัวประธานาธิบดีซึ่งเป็นประโยชน์อย่าง
มากโดยเฉพาะในปี 2007 อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเขียนได้ใกล้เคียงกับ
เหตุการณ์ในปีนี้อย่างมาก แม้ระยะเวลาจะล่วงเลยมากว่าครึ่งศตวรรษก็ตาม
บทที่ 5 ส่วนหนึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และอีก
ส่วนเป็นเครื่องมือมาตรฐานในการวิเคราะห์ธุรกิจ ท่านเน้นไปที่การวิเคราะห์
อุตสาหกรรมร่วมสมัยในขณะนั้น หากดูผิวเผินแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็น

ประโยชน์กบั ผูอ้ า่ นทีต่ อ้ งการค�ำแนะน�ำในการเลือกซือ้ หุน้ ในปัจจุบนั ผูอ้ า่ นส่วน
ใหญ่จะแปลกใจเมือ่ รูว้ า่ ท่านต้องทุม่ เทและใช้เวลาไปกับอุตสาหกรรมเคมีและ
มีความยุง่ ยากในการวิเคราะห์มากเพียงใด แต่ในสมัยนัน้ มันเป็นอุตสาหกรรม
ทีเ่ ติบโตอย่างมากและอย่างทีท่ า่ นกล่าวมันมีอตั ราการเติบโตมากถึง 3 เท่าของ
อัตราการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ ในปัจจุบนั หากอุตสาหกรรม
ใดมีอัตราการเติบโตมากกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศถึง 3
เท่านั้นใครๆ ก็สนใจ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ในเวลานั้นอุตสาหกรรมเคมี
ก็ได้รับความสนใจเช่นกัน
ในเวลานัน้ อุตสาหกรรมเคมีมคี วามคล้ายคลึงกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ในปัจจุบันอย่างมาก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วมา
หลายทศวรรษ โดยมีกลุม่ ผูล้ งทุนทีเ่ หนียวแน่นและบริษทั ขนาดเล็กทีพ่ ยายาม
เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้จ�ำนวนมาก ท่านอธิบายไว้อย่างชัดเจน หากคุณพบ
บริษัทเคมีที่ดีเพราะบริษัทมีการเติบโตที่ดี คุณก็วางใจได้ว่ามันจะเป็นบริษัท
ที่ดีในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสองบริษัทนี้คือ บริษัท ดาว เคมิคัล (Dow
Chemical) และบริษัท ดูปองต์ (DuPont) ซึง่ ปัจจุบันเป็นบริษทั เคมีภณ
ั ฑ์สอง
แห่งทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในสหรัฐอเมริกา และหากคุณซือ้ หุน้ ของสองบริษทั นีใ้ นตอนนัน้
และถือลงทุนตลอดทศวรรษที่ 1970, 1980 จนถึงปลายทศวรรษที่ 1990 คุณ
จะได้กำ� ไรสูงกว่าผลตอบแทนของตลาดตลอดช่วงเวลานัน้ ในขณะนัน้ ดูปองต์
(DuPont) เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาและบริษัท ดาว
เคมิคัล (Dow Chemical) ใหญ่เป็นอันดับที่ 5
คุณพ่อไม่เคยพูดถึงชือ่ ยูเนีย่ น คาร์ไบด์ (Union Carbide) มอนซานโต
(Monsanto) และดับบลิว อาร์ เกรซ (W.R. Grace) ซึง่ เป็นบริษทั ขนาดใหญ่อนื่ ๆ
ในขณะนัน้ แต่บริษทั เหล่านีไ้ ม่สามารถคงสภาพดัง้ เดิมไว้ได้ ทุกบริษทั มีปญ
ั หา
ถูกแบ่งแยก และขายกิจการให้คนอืน่ รวมทัง้ ขายกิจการบางส่วนให้บริษทั ดาว
เคมิคัล (Dow Chemical) และบริษัท ดูปองต์ (DuPont) บริษัทขนาดเล็กแต่ก็
ยังเป็นบริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในเวลานัน้ อย่างเช่น บริษทั
สตาฟเฟอร์ (Stauffer) และ บริษทั โรห์ม แอนด์ แฮสส์ (Rohm and Hass) ล้วน
ถูกควบกิจการและกลายเป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์เมื่อหลายทศวรรษ
ก่อน ดังนั้นการใช้บริษัท ดาว เคมิคัล (Dow Chemical) และบริษัท ดูปองต์
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(DuPont) เป็นตัวอย่างจึงสามารถพิสูจน์ความสามารถในการคาดการณ์ใน
ระยะยาวของท่าน ซึ่งบางคนก็เข้าใจแต่บางคนก็ไม่เข้าใจ
โดยส่วนตัวแล้วคุณพ่อลงทุนในบริษทั ดูปองต์ (DuPont) ในช่วงทศวรรษ
ที่ 1950 แต่ขายไปในช่วงต้นทศวรรษที่ 1960 หลังจากทีเ่ ขียนหนังสือเล่มนีเ้ สร็จ
สมบูรณ์ ท่านลงทุนในบริษทั ดาว (Dow) จนถึงช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 และใน
ทีส่ ดุ ก็ขาย ในช่วงเวลาทีท่ า่ นขายหุน้ บริษทั ดาว (Dow) มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ
3 ของอุตสาหกรรมด้วยการควบรวมกิจการ และปัจจุบนั เป็นบริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ที่
ใหญ่ทสี่ ดุ ในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบนั อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์มลี กั ษณะคล้ายคลึง
กับสินค้าโภคภัณฑ์ซงึ่ มีอตั ราการเติบโตต�ำ่ มันเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ
มีวงจรผลิตภัณฑ์ที่ยาวและต่อเนื่องไม่ค่อยผันผวน
ในบทที่ 5 คุณพ่อไม่ค่อยได้พูดถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ท่านพูด
ถึง “อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า” ซึ่งตอนนั้นเป็นอุตสาหกรรมใหม่และน่าตื่น
เต้น บริษัทขนาดเล็กสามารถได้ชัยชนะเหนือบริษัทขนาดใหญ่และเติบโตเป็น
บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างก้าวกระโดด ซึ่งอาจเป็นความจริงส�ำหรับอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีในอนาคตอันไม่ไกลมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทสองแห่งนี้
คือ บริษัท เท็กซัส อินสตรูเมนต์ (Texas Instruments) และบริษัท แอมเพ็กซ์
(Ampex) ซึง่ บริษทั เท็กซัส อินสตรูเมนต์ เป็นบริษทั ยักษ์ใหญ่มาเป็นเวลานาน
จนถึงปัจจุบัน ส่วนบริษัท แอมเพ็กซ์นั้น ปัจจุบันไม่มีแล้ว ยกเว้นจะเป็นส่วน
หนึ่งของประวัติศาสตร์ซิลลิคอน วัลเลย์ (Silicon Valley) ซึ่งเป็นบริษัทที่ครั้ง
หนึ่งเคยเป็นดาวรุ่งสดใสที่ดับหายไป
ท่านบรรยายไว้ว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้มีอัตราเติบโตสูงด้วยความ
เสี่ยงสูงนั้นอาจเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมไบโอเทค (Biotech) ในปัจจุบัน
มากกว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซึ่งในความคิดของผมการล่มสลายของผู้น�ำ
ทางเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยี (เหมือนบริษัทไบโอ
เทค) แต่เป็นเพราะการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์สมัยใหม่และความ
แหวกแนวมากกว่า ไม่วา่ จะเป็น อเมซอน (Amazon) แอปเปิล้ (Apple) รีเซิรช์
อิน โมชัน่ (Research in Motion: ผูผ้ ลิต Blackberry) อีเบย์ (eBay) หรือ กูเกิล้
(Google) บริษัทเหล่านี้โดยพื้นฐานไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีและการเติบโตของ
บริษัทก็ไม่ได้เกิดจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี แต่บริษัทเหล่านี้ใช้เทคโนโลยี

เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรมการวิจัยตลาด การออกแบบ
และการกระจายผลิตภัณฑ์
คุณพ่อชีใ้ ห้เห็นว่า ความส�ำเร็จจะสูงสุดเมือ่ ใช้หลายวิธกี ารประกอบกัน
ทั้งด้านการขาย การตลาด และการวิจัยตลาด บริษัทที่เรามีอยู่ในปัจจุบันต้อง
พึง่ พาเทคโนโลยีทกี่ า้ วหน้าอย่างมาก เช่นบริษทั เซมิคอนดักเตอร์ชนั้ น�ำโดยทัว่ ไป
มีอตั ราการเติบโตในระดับต�ำ่ ซึง่ มีความคล้ายคลึงกับบริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ของคุณ
พ่ออย่างมาก และนัน่ คือสิง่ ทีผ่ มอยากให้คณ
ุ พิจารณาว่ากลุม่ อุปกรณ์ไฟฟ้าใน
ปัจจุบันจะมีความเหมือนกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในช่วงทศวรรษที่ 1950
มากเพียงใด จากนั้นจึงพิจารณาอุตสาหกรรมไบโอเทคซึ่งคล้ายคลึงกับกลุ่ม
อุปกรณ์ไฟฟ้า นอกจากนีใ้ นบทที่ 5 คุณจะพบค�ำแนะน�ำมากมายเกีย่ วกับการ
เลือกบริษทั และวิธกี ารบริหารงานของบริษทั สิง่ ทีค่ ณ
ุ พ่อมักจะเน้นก็คอื ความ
เป็นเลิศในการบริหารจัดการ คุณจะได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับวิธบี ริหารงานของบริษทั
ที่เติบโตอย่างรวดเร็วเปรียบเทียบกับบริษัททั่วไปอื่นๆ
หลังจากทุม่ เทเวลาให้กบั อุตสาหกรรมเภสัชกรรม ท่านได้ให้คำ� แนะน�ำ
ไว้ในบทที่ 5 ในหัวข้อ “อุตสาหกรรมอืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจ” ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการ คาด
การณ์อนาคต ในปี 1960 ท่านได้พิจารณาบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งหลายบริษัทใน
อุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับความนิยมซึ่งมีความแตกต่างกันจนกลายเป็นบริษัทที่
น่าสนใจ ยังมีอกี หลายบริษทั ทีไ่ ม่ถกู จัดอยูใ่ นอุตสาหกรรมใด ท่านยังได้พดู ถึง
บริษัทที่สร้างตัวเองจนเติบโตในอุตสาหกรรม “บริการ” ปัจจุบันอุตสาหกรรม
บริการมีขนาดใหญ่กว่าอุตสาหกรรมการผลิตในสหรัฐอเมริกา แต่ในปี 1960
ธุรกิจบริการค่อนข้างใหม่และมีขนาดเล็กมากส�ำหรับการลงทุน
ในปี 1960 การลงทุนเกือบทัง้ หมดจะลงทุนในภาคทีป่ จั จุบนั เรียกว่าภาค
การผลิต หนังสือเล่มนีก้ ล่าวถึงบริษทั เอ. ซี. เนลสัน (A.C. Nielson) และ บริษทั
แมนพาวเวอร์ (Manpower) ในขณะที่เสนอขายหุ้นให้ประชาชนเมื่อเร็วๆ นี้
ซึง่ เป็นบริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพอย่างมากและยังได้พดู ถึงบริษทั ดันน์ แอนด์ แบรดสตรีท
(Dunn & Bradstreet) ซึง่ เป็นบริษทั ทีเ่ พิง่ ก่อตัง้ แม้ปจั จุบนั จะดูเหมือนเป็นชือ่
เก่าแก่และน่าเบือ่ ฟังแล้วเชยๆ แต่บริษทั เหล่านีก้ ไ็ ด้รบั ความนิยมอย่างมากใน
ทศวรรษที่ 1960
หากพอร์ตโฟลิโอของใครประกอบด้วยหุน้ ทีค่ ณ
ุ พ่อพูดถึงในหนังสือเล่มนี้
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เขาหรือเธอก็จะมีผลตอบแทนทีด่ กี ว่าตลาดในช่วงทศวรรษที่ 1960 อย่างมาก
ในทศวรรษที่ 1960 มีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับวิธีการของคุณพ่อ อย่างเช่น
หุน้ สามัญ กับ ก�ำไรทีไ่ ม่สามัญ (Common Stocks and Uncommon Profits)
และ หุ้นสามัญ กับ ทางสู่ความมั่งคั่ง (Paths to Wealth through Common
Stocks) เล่มนี้ ซึ่งมีการเพิ่มเติมมุมมองพื้นฐานในการค้นหาหุ้นของบริษัทที่
โดดเด่นทีม่ ผี บู้ ริหารยอดเยีย่ มทีม่ กั ล�ำ้ หน้าคูแ่ ข่งในการพัฒนาสิง่ ใหม่ไปหลายปี
ซึง่ มักเป็นหุน้ ทีย่ งั ไม่ได้ปรับตัวเพิม่ ขึน้ หรือยังไม่เป็นทีร่ จู้ กั ของนักลงทุนสถาบัน
ราคาจึงสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราการเติบโต ซึ่งยังคงเป็นวิธีการที่
ใช้ได้ในอีก 47 ปีต่อมา
สุดท้าย หลังจากที่ท่านเขียนหนังสือเล่มนี้จบ ท่านได้ตั้งค�ำถามที่มัก
จะถามผู้บริหารเสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดส�ำหรับสิ่งที่ท่านเคยเขียน
“คุณได้ทำ� อะไรในสิ่งทีค่ แู่ ข่งของคุณยังไม่ได้ทำ� ?” จุดทีเ่ น้นคือ ยัง ซึง่ บอกเป็น
นัยว่า การท�ำเช่นนั้นเป็นการน�ำหน้าคู่แข่ง ได้เปรียบคู่แข่ง หรืออาจเป็นการ
กดดันให้คู่แข่งต้องปฏิบัติตาม ในชีวิตผมน�ำประโยคนี้มาใช้บ่อยครั้งและก็ได้
ผลดี ซึ่งผมอยากจะแนะน�ำคุณด้วย มันเป็นเหมือนไฟน�ำทางในธุรกิจของผม
คุณได้ท�ำอะไรที่คู่แข่งของคุณยังไม่ได้ท�ำ? มันเป็นความคิดที่ดีที่สามารถน�ำ
กลับมาใช้ได้สม�ำ่ เสมอและเป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ขี องหนังสือเล่มนี้ แม้จะไม่ได้บอก
หรือกล่าวออกมาตรงๆ
อย่างไรก็ตาม การอ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะเห็นว่า ในวิธีการของคุณ
พ่อ ท่านจะพูดถึงความเสี่ยงควบคู่กันไปเสมอ คุณอาจเลือกหุ้นผิดหากเลือก
ผู้บริหารไม่ถูกต้อง วิธีการที่กล่าวมานี้เป็นวิธีการที่ดี แต่ในความเห็นของผม
ก็มีความเสี่ยงมากเช่นกัน ไม่ใช่เพียงแต่คุณเชื่อว่าผู้บริหารนั้นยอดเยี่ยมทั้งที่
ความเป็นจริงอาจไม่ใช่ หรือคุณอาจเห็นว่าผู้บริหารนั้นดีในขณะที่คุณซื้อหุ้น
แต่ลมื พิจารณาไปว่าผูท้ จี่ ะมารับต�ำแหน่งต่อไปนัน้ อาจไม่ดกี ไ็ ด้ นีค่ อื สิง่ ทีท่ ำ� ได้
ยาก ในชีวิตการท�ำงานของผมนั้น ผมท�ำผิดพลาดหลายอย่างและหลายครั้ง
ปัจจุบันผมจึงควบคุมความเสี่ยงด้วยวิธีการอื่นๆ ซึ่งในเวลานั้นไม่มีเพื่อที่จะ
ท�ำให้ตัวเองหลุดพ้นจากความยุ่งยาก ซึ่งวิธีการเหล่านั้นไม่ปรากฏในหนังสือ
เล่มนี้ ผมยังคงสนับสนุนให้คุณน�ำเทคนิคการควบคุมความเสี่ยงสมัยใหม่มา
ปรับใช้นอกเหนือหรือเพิ่มเติมจากวิธีที่มีในปี 1960

วิธีการที่คุณพ่อออกแบบยังคงเป็นวิธีหลักที่เป็นพื้นฐานส�ำคัญที่สุดใน
การคัดเลือกหุ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่หนังสือเล่มแรกของท่านยังคงเป็นอมตะและ
ยังคงขายต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน และเป็นเหตุผลที่ผมยินดีและภูมิใจที่ได้
เขียนค�ำน�ำเพื่อแนะน�ำหนังสือเล่มที่สองของท่าน ขอให้สนุกและเพลิดเพลิน
กับหนังสือเล่มนี้
เคน ฟิชเชอร์
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หนังสือเกีย่ วกับการลงทุนในหลักทรัพย์กำ� ลังจะเป็นเหมือนโฆษณาใน
โทรทัศน์และการ์ตูนอาชญากรรม พวกเราส่วนใหญ่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มีมากเกิน
ไป ดังนั้นก่อนที่จะมีหนังสือเล่มใหม่เพิ่มขึ้น มันก็มีหนังสือหรือสื่อที่ท�ำให้นัก
ลงทุนสับสนกับค�ำแนะน�ำในการลงทุนในหุน้ สามัญทีข่ ดั แย้งและสับสนจ�ำนวน
มากอยูแ่ ล้ว ซึง่ ผมตรึกตรองและพิจารณาอย่างละเอียดว่าหนังสือทีผ่ มน�ำเสนอ
เล่มนีจ้ ะช่วยลดหรือเพิม่ ความสับสนกันแน่ เมือ่ สองปีกอ่ น ผมเขียนหนังสือเล่ม
หนึง่ เพิม่ เติมจากหนังสือทีม่ อี ยูแ่ ล้วในท้องตลาดจ�ำนวนมาก แต่ทผี่ มท�ำเช่นนัน้
เพราะผมเชือ่ ว่า (และยังคงเชือ่ ) มันน�ำเสนอปรัชญาการลงทุนทีจ่ ำ� เป็นต้องเปิด
เผย และน่าประหลาดที่สาธารณชนก็ตอบรับและยอมรับบทสรุปของหนังสือ
เล่มนั้น แต่การเขียนหนังสือเล่มที่สองจะเกิดประโยชน์อะไร นอกจากจะเพิ่ม
หนังสือมากขึน้ อีกหนึง่ เล่ม? เหมือนเป็นการเพิม่ สบูอ่ กี หนึง่ ยีห่ อ้ เข้าไปในตลาด
ที่มีอยู่แล้วถึงยี่สิบยี่ห้อหรือไม่?
เบือ้ งต้นเป็นเพราะประสบการณ์ของผมจากการเขียนหนังสือ Common
Stocks and Uncommon Profits (หุน้ สามัญ กับ ก�ำไรทีไ่ ม่สามัญ) ซึง่ ตอกย�ำ้
บทสรุปทีว่ า่ ยังมีความต้องการพืน้ ฐานของหนังสือประเภทนี้ ซึง่ หนังสือเล่มนัน้
ไม่เพียงแต่สรุปวิธกี ารทีส่ ำ� คัญและคุม้ ค่าในการท�ำก�ำไรและจะสามารถท�ำก�ำไร
ได้อย่างต่อเนือ่ งด้วยการลงทุนในหุน้ สามัญเท่านัน้ ตามนโยบายทีผ่ มเชือ่ ว่าจะ
สามารถท�ำก�ำไรได้มากที่สุดในระดับความเสี่ยงที่ต�่ำที่สุด เบื้องต้นความตั้งใจ
ของหนังสือเล่มนัน้ มีสองประการ ประการแรก แสดงวิธกี ารทีน่ กั ลงทุน (หรือที่
ปรึกษา) สามารถพิจารณาบริษัทได้จากผู้บริหารที่โดดเด่น ซึ่งเปรียบเหมือน
สือ่ หรือสิง่ ทีท่ ำ� ให้มลู ค่าตลาดเพิม่ ขึน้ อย่างมากมายในระยะยาว ประการทีส่ อง

บทน�ำ

ความจ�ำเป็นที่ต้องมีหนังสือ
เกี่ยวกับการลงทุนเพิม่ เติม
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ชี้ให้เห็นช่วงจังหวะที่หุ้นของบริษัทแปลกๆ เหล่านี้อาจเหมาะสมที่จะซื้อและ
ช่วงจังหวะหุ้นที่เราเคยซื้อไว้สมควรที่จะขาย
ตัง้ แต่หนังสือเล่มแรกของผมตีพมิ พ์ ผมได้รบั จดหมายและค�ำติชมจาก
นักลงทุนทั่วประเทศ จากข้อสอบถามเหล่านี้ ครั้งแล้วครั้งเล่า ท�ำให้ผมเชื่อว่า
ผมได้รับความรู้และข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นจ�ำนวนมากและได้รับรู้ความ
ต้องการของผู้ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นในอนาคต
ค�ำถามของพวกเขาจะอยู่ในสองประเด็นหลัก ประเด็นแรกคือ วิธี
การน�ำปรัชญาการลงทุนของผม (หรือปรัชญาการลงทุนอืน่ ๆ) ไปปรับใช้กอ่ นที่
สถานการณ์นั้นๆ จะเกิดขึ้น เช่น อัตราเงินเฟ้อมีความส�ำคัญอย่างไรและเรา
จะจัดการกับมันอย่างไร? การแข่งขันกับต่างประเทศคืออะไรและแนวโน้มการ
ลงทุนในต่างประเทศเป็นอย่างไร? อุตสาหกรรมไหนทีค่ วรลงทุนมากทีส่ ดุ ? ใน
ส่วนแรกและส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ ส่วนใหญ่จะมุ่งตอบค�ำถามเหล่านี้
และแสดงวิธีที่นักลงทุนสามารถได้ประโยชน์มากกว่าจะได้รับความเสียหาย
จากปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลแต่แตกต่างกันในช่วงเวลาสัน้ ๆ ก่อนทีจ่ ะท�ำให้หนุ้ บางตัว
มีราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเก็งก�ำไร ในขณะที่หุ้นอื่นๆ อาจต้องผิดหวังและ
ไม่เป็นอย่างที่หลายคนคาดหวัง
ในประเด็นทีส่ อง นักลงทุนจ�ำนวนมากดูเหมือนจะจ�ำสิง่ ทีผ่ มเน้นอย่าง
หนักแน่นในหนังสือเล่มก่อนของผม “นักลงทุนรายย่อยสามารถท�ำก�ำไรจากการ
ลงทุนในหุน้ สามัญได้มากเพียงแต่ตอ้ งมีความรูแ้ ละเวลา” ดังนัน้ นักลงทุนส่วน
ใหญ่จงึ ควรรูว้ ธิ กี ารทีถ่ กู ต้องในการหาผูเ้ ชีย่ วชาญ ผมจึงตัง้ ค�ำถามนีซ้ ำ�้ อีกครัง้
กับคนทุกวัยและทุกระดับความมัง่ คัง่ คือ “ผมจะหาผูเ้ ชีย่ วชาญการลงทุนทีผ่ ม
สามารถไว้วางใจได้อย่างไร?” ส่วนใหญ่ทพี่ บมักจะขาดความเข้าใจพืน้ ฐานใน
จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจต่างๆ ทีล่ งทุน นีค่ อื ความรูพ้ นื้ ฐานทีจ่ ะช่วยให้คน
เหล่านี้ค้นพบคนที่พวกเขาค้นหา ในการตอบค�ำถามนี้ ผมได้เขียนไว้ในหัวข้อ
“แหล่งแนะน�ำการลงทุนที่เหมาะสม” ด้วยความรู้พื้นฐานส�ำคัญเหล่านี้ผมได้
เพิ่มขั้นตอนอีก 5 ขั้นตอนซึ่งในความคิดเห็นของผมนักลงทุนอาจใช้ในการ
คัดสรรประเภทการลงทุนที่เหมาะสม สุดท้าย ผมได้สรุปการคาดการณ์และ
เหตุผล รวมทั้งแนวทางที่บริษัทการลงทุนจะพัฒนาสิ่งที่ก�ำลังท�ำหน้าที่ส�ำคัญ
ในการให้ค�ำแนะน�ำที่ดี

บทน�ำ

นอกจากนี้ผมยังได้เพิ่มส่วนสั้นๆ อีกสองส่วนซึ่งครอบคลุมแนวคิดการ
ลงทุนที่นักลงทุนยังมีความสับสนกันมากเป็นพิเศษ ผมเชื่อว่าหนึ่งในนั้นก็คือ
วิธีที่มูลค่าของหุ้นเพิ่มขึ้นสูงสุด ซึ่งเป็นประเด็นส�ำคัญที่สุดที่ท�ำให้มีก�ำไรจาก
หุ้นสามัญ นอกจากนี้ยังมีบางประเด็นที่นักลงทุนเก้าในสิบคนคิดไม่ถึงหรือ
ไม่ตระหนัก
เช่นเดียวกับหนังสือเล่มอื่นของผม ผมน�ำเสนอในรูปแบบที่เป็นกันเอง
ไม่มพี ธิ รี ตี อง ผมเขียนถึงคุณหรือผูอ้ า่ นเป็นบุคคลทีห่ นึง่ การน�ำเสนอหลักการ
ต่างๆ เหล่านี้ด้วยค�ำพูดเดิมๆ และแสดงให้เข้าใจด้วยตัวอย่างและการอุปมา
อุปไมยที่ผมเคยใช้อธิบายให้แก่นักลงทุนรายใหญ่ซ่ึงเป็นเจ้าของเงินทุนที่ผม
บริหาร
อย่างไรก็ตาม แม้ผมจะพยายามอธิบายตัวเองด้วยภาษาทีใ่ ช้เป็นประจ�ำ
อย่างง่ายๆ แต่ผมก็ไม่พยายามที่จะท�ำให้แนวคิดที่น�ำเสนอนั้นง่ายจนเกินไป
การท�ำให้ง่ายเกินไปอาจท�ำให้เข้าใจว่า การบริหารการลงทุนในหุ้นสามัญนั้น
ท�ำได้งา่ ยมากและยังมีผลให้นกั ลงทุนไม่ได้รบั ประโยชน์ตามทีค่ าดหวัง เพราะ
กฎเกณฑ์ที่เขาก�ำหนดนั้นง่ายเกินไปและอาจไม่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์
ก่อนทีห่ นังสือเล่มแรกของผมจะตีพมิ พ์ ผมได้รบั การบอกกล่าวว่า ผมได้ละทิง้
โอกาสที่จะประสบความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่เพราะผมอธิบายทุกอย่างที่จ�ำเป็น
ต่อการลงทุนทีโ่ ดดเด่นอย่างเปิดเผยมากกว่าด้วยความบังเอิญ ผมอธิบายบาง
อย่างทีไ่ ม่มใี ครและทุกคนก็ไม่สามารถอธิบายได้ในทันที กระนัน้ ก็ตามหนังสือ
เล่มนี้ได้รับการตอบรับอย่างมากมาย ท�ำให้ผมเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยว่า
ส่วนส�ำคัญของการเผยแพร่การลงทุนคือการไม่พยายามท�ำให้มันง่ายเกินไป
ซึง่ เมือ่ น�ำไปปฏิบตั แิ ล้วดูเหมือนจะไม่ได้ผลอย่างทีค่ วรจะเป็นและยินดีทจี่ ะให้
อธิบายเรื่องการลงทุนให้ซับซ้อนขึ้นอย่างที่มันเป็น
เช่นทีเ่ คยปรากฏในหนังสือเล่มก่อนของผม ผมไม่รงั เกียจทีจ่ ะอธิบายสิง่
ทีผ่ มเชือ่ ว่าเป็นหลักสูตรทางการเงินทีด่ ที สี่ ดุ ด้วยวิธกี ารง่ายๆ เพราะบางอย่างที่
ผมเสนอ บางส่วนหรือทัง้ หมดอาจขัดแย้งกับวิธคี ดิ ทางการเงินส�ำคัญซึง่ เป็นที่
ยอมรับกันทัว่ ไป ในหนังสือ Common Stocks and Uncommon Profits ฉบับ
ตีพิมพ์ครั้งแรก ผมกล่าวว่า “มีแนวคิดที่บิดเบือนอย่างมีนัยส�ำคัญ และการ
ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งมีความจริงเพียงครึ่งเดียวเกี่ยวกับมุมมองด้านต่างๆ ของ
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การลงทุนในหุ้นสามัญ อย่างไรก็ตาม... ความสับสนเกี่ยวกับเรื่องเงินปันผลก็
ยังมีอยู่ไม่น้อย” หลังจากการเขียนข้อความเหล่านั้นเพียงสองปีกว่าตลาดหุ้น
ก็เริม่ ตืน่ ตัวและมีตวั อย่างทีย่ นื ยันสิง่ ทีผ่ มเขียน มุมมองหรือแนวคิดทีผ่ ดิ พลาด
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางเมื่อสองปีก่อนแต่บัดนี้เริ่มเลือนราง เช่น
เดียวกันผมได้เน้นย�ำ้ ในหนังสือเล่มนีไ้ ว้หลายแห่ง ซึง่ ผมยังคงยืนยันความเห็น
ที่ค่อนข้างแตกต่างกันเกี่ยวกับสิ่งที่ผมคิดว่า ความคิดที่ง่ายและไม่ระมัดระวัง
นั้นเกือบจะเป็นที่ยอมรับในทันทีโดยทั่วไปของบุคคลทางการเงิน ข้อสังเกต
ของผมเกี่ยวกับความโง่เขลาทั้งหมดของนโยบาย “เงินตึงตัว” ในปัจจุบันของ
คณะกรรมการธนาคารกลางด้วยมุ่งหวังที่จะต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ ความเชื่อ
มั่นในการลงทุน และความคิดในการลงทุนของชาวต่างชาติแต่ก็ไม่ค่อยได้ผล
สิ่งที่ผมสามารถท�ำได้ในเวลานั้นก็เพียงชี้ให้เห็นในประเด็นการลงทุนเท่านั้น
คนจ�ำนวนมากเชื่อว่าเกือบทุกคนยอมรับแนวคิดนี้โดยปราศจากความคิดเห็น
อื่นๆ ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่ถูกต้อง และคนที่คิดแตกต่างและถูกต้องต่างก็ได้รับ
ความร�่ำรวยเป็นรางวัล ในเวลาช่วงเกือบสองปีของความผันผวนในตลาดหุ้น
ดูเหมือนจะตอกย�้ำความถูกต้องในหลายประเด็นที่คนทั่วไปเชื่ออย่างงมงาย
แต่หลังจากทีห่ นังสือเล่มแรกของผมวางตลาด คนเหล่านีก้ เ็ ริม่ ประหลาดใจใน
การเปรียบเทียบ ผมใช้การตัดสินใจที่ถูกต้องในอดีตเปรียบเทียบกับมุมมองที่
ผมน�ำเสนอในตอนนี้กับอนาคตให้คุณเข้าใจ
ฟิลลิป เอ. ฟิชเชอร์
เมืองซานเมทีโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย
ธันวาคม 1959

การเปลีย่ นแปลงทางปัจจัยพืน้ ฐานการลงทุนทีส่ ำ� คัญ มีผลกระทบอย่าง
มีนยั ส�ำคัญต่อหุน้ สามัญส่วนใหญ่ โดยปกติหลังจากทีป่ จั จัยใหม่ๆ เหล่านีม้ ผี ล
กระทบนักลงทุนส่วนใหญ่จะตระหนักถึงผลกระทบที่แท้จริงเหล่านี้น้อยมาก
เมือ่ ความจริงกระจ่างขึน้ การเปลีย่ นแปลงทีน่ า่ ตืน่ เต้นก็จะเกิดขึน้ กับราคาตลาด
ของหุ้นที่ได้รับผลกระทบนั้น บางครั้งความมั่งคั่งก็เกิดขึ้นกับคนที่ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของสิง่ ทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ ได้ในเวลาอันรวดเร็วก่อนทีร่ าคาหุน้ นัน้ ๆ จะ
สะท้อนถึงผลกระทบ
ลองพิจารณาการปรับตัวตามเงือ่ นไขใหม่อย่างรุนแรงสองเหตุการณ์ของ
ชุมชนการเงินในช่วงทศวรรษที่ 1950 การพิจารณาการปรับตัวของอดีตหรือสิง่
ที่ผ่านมาแล้วจะท�ำให้เราสามารถเข้าใจและคาดการณ์สิ่งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นใน
ทศวรรษที่ 1960 ได้ดีขึ้น
หนึ่งในสิ่งเหล่านี้ก็คือ การเข้าใจความก้าวหน้าของศิลปะการบริหาร
กิจการทีม่ ผี ลกระทบต่อภาวะการลงทุนในหุน้ สามัญของ “อุตสาหกรรมทีม่ อี ตั รา
การเติบโตและปัจจัยพื้นฐานดี” ในช่วงค่อนศตวรรษที่ผ่านมา มันง่ายที่จะลืม
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับในช่วงปลายทศวรรษที่ 1940 ทีน่ กั ลงทุน
กลุม่ ใหญ่จะรูส้ กึ ว่า บริษทั เหล่านัน้ ไม่อยูใ่ นฐานะหรือไม่อยากจะเผชิญกับความ
เสีย่ งทีส่ งู จะต้องจ�ำกัดการลงทุนเฉพาะในหุน้ กู้ หุน้ บุรมิ สิทธิค์ ณ
ุ ภาพสูง และหุน้
สามัญของบริษทั สาธารณูปโภคเพียง 2-3 แห่งเท่านัน้ และยังคงจ�ำวันทีก่ จิ การ
ส่วนใหญ่ยงั บริหารโดยสมาชิกในครอบครัวซึง่ ผูท้ คี่ วบคุมกิจการอาจจะเป็นคน
ที่มีความสามารถมากหรืออาจจะไม่มีความสามารถเลย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่
ปฏิบัติกันในเวลานั้นคือ การกระจายหรือมอบอ�ำนาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

1. ปรับตัวให้เข้ากับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ในช่วงทศวรรษที่ 1960

1.
ปรับตัวให้เข้ากับ
ปั จจัยที่มีอิทธิพล
ในช่ วงทศวรรษที่ 1960
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เท่านัน้ แต่เกือบไม่มคี วามคิดทีจ่ ะสร้างความต่อเนือ่ งของการบริหารโดยกลุม่ ผู้
ถือหุน้ ทีเ่ ป็นบุคคลภายนอกเลย โดยปกติแนวคิดทีจ่ ะฝึกผูท้ จี่ ะมาด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่อไปมักจะเกิดจากความคิดเห็นของบุคคลผูม้ อี ำ� นาจทีจ่ ะเสนอญาติผนู้ อ้ ยให้
เข้ามารับต�ำแหน่งต่อไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของครอบครัว ผู้น�ำองค์กรหรือ
กิจการโดยทั่วไปมักเป็นผู้น�ำแบบอัตตาธิปัตย์ ซึ่งการตัดสินใจทั้งดีและเลวอยู่
บนพื้นฐานของความเชื่อส่วนตัว ความคิดในการรวบรวมวัสดุพื้นฐานและผู้
เชี่ยวชาญจากภายนอกจ�ำนวนมากเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ถูกต้องตามความ
เป็นจริงมากขึ้นนั้นไม่เคยเกิดขึ้น จึงไม่น่าประหลาดใจที่ในที่สุดผู้บริหารงาน
ประจ�ำจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งในการวางแผนระยะยาวและ
ความรู้สึกที่จะรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นภายนอก ซึ่งในที่สุดจะเป็นสาเหตุให้นัก
ลงทุนต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นส�ำหรับหุ้นของบริษัทที่มีผลกระทบจากปัจจัยใหม่ๆ
เหล่านี้ แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือแนวโน้มนี้จะน�ำไปสู่การปรับตัวเพิ่มขึ้น
ของมูลค่าทีแ่ ท้จริงของหุน้ อันเนือ่ งจากปัจจัยการบริหารงานเปลีย่ นแปลงอย่าง
รุนแรงที่เกิดขึ้นก่อนที่ราคาหุ้นจะสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นแรมปี
อีกประเด็นทีค่ วรพิจารณาและมีความส�ำคัญเช่นเดียวกับพัฒนาการใหม่ๆ
ทีม่ ผี ลกระทบต่อหุน้ สามัญก็คอื การมีบริษทั ต่างๆ เพิม่ ขึน้ จ�ำนวนมากท�ำให้เกิด
แนวทางการ “วิจัย” ที่ถูกต้องเหมาะสมโดยเฉพาะในศาสตร์ที่ศึกษาลักษณะ
ทางกายภาพของโลก เช่น ฟิสิกส์ เคมี ธรณีวิทยา ชีววิทยา และพฤกษศาสตร์
ซึง่ เป็นการบุกเบิกเทคนิควิธกี ารใหม่ๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดการเติบโตของยอดขายและ
ก�ำไร ด้วยผลงานและการตลาดใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้วิวัฒนาการส�ำคัญเหล่านี้ได้เริ่มต้นมาก่อนหน้า
เป็นเวลานานจนถึงระดับทีน่ า่ สนใจอย่างมากในช่วงปลายทศวรรษที่ 1940 แต่
กลุม่ การเงิน (กลุม่ นักลงทุน) ยังไม่ให้ความสนใจทีจ่ ะลงทุนอย่างแพร่หลายใน
กลุ่มบริษัทที่ได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากการเรียนรู้และน�ำศิลปะในการ
บริหารจัดการมาปรับใช้ จนกระทัง่ ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ความนิยมทีเ่ พิม่ ขึน้
ในทศวรรษที่ 1950 เพียงอย่างเดียวท�ำให้บริษทั ทีม่ ผี ลประกอบการดีสว่ นใหญ่
เริม่ ขายในระดับราคาต่ออัตราการท�ำก�ำไร (Price-earning ratio) ทีส่ ะท้อนให้
เห็นลักษณะนี้
ผมเชื่อว่ามีบทเรียนส�ำคัญสองประการที่สามารถเรียนรู้จากการศึกษา

1. หุ้น และ อัตราเงินเฟ้ อ

1. ปรับตัวให้เข้ากับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ในช่วงทศวรรษที่ 1960

(แล้วไตร่ตรอง) ปัจจัยใหม่ๆ ทีท่ ำ� ให้ราคาหุน้ ต้องปรับตัวในช่วงทศวรรษที่ 1950
ประการแรกคือ การขายท�ำก�ำไร (หรือหลีกเลีย่ งการขาดทุน) ซึง่ สามารถเกิดขึน้
กับคนทีพ่ จิ ารณาปัจจัยใหม่เหล่านัน้ ก่อนทีค่ นอืน่ ๆ จะท�ำเช่นเดียวกัน ประการ
ที่สอง อย่างที่รู้กันทั่วไปว่าปัจจัยใหม่จะเริ่มมีผลกระทบต่อราคาหุ้นส่วนใหญ่
หลังจากที่ผลกระทบนั้นเกิดขึ้นมาแล้วระยะหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นการคาดการณ์
ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบทีส่ ามารถเทียบเคียงกันได้จะท�ำให้พวกเขารับรูส้ งิ่ ทีจ่ ะเกิด
ขึ้นในทศวรรษที่ 1960 โดยไม่ต้องคาดการณ์ปัจจัยพื้นฐานในอนาคต แต่สิ่งที่
ต้องการมากกว่าคือการตรวจสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือข้อมูลภูมิหลังล่าสุด
ของหุ้นกลุ่มนั้นๆ ซึ่งราคาหุ้นมีการปรับตัวแล้วแต่ยังไม่มากพอหรืออาจมีการ
ปรับตัวอย่างไม่มีเหตุผล

25

ในทศวรรษที่ 1960 (เหมือนทีเ่ คยเป็นมาเมือ่ 3 ทศวรรษก่อน) ภัยคุกคาม
จากภาวะเงินเฟ้อจะยังคงมีผลต่อเนือ่ งอย่างส�ำคัญต่อนักลงทุนทุกคน อย่างไร
ก็ตาม ผมเชือ่ ว่าความสัมพันธ์ทแี่ ท้จริงของการเป็นเจ้าของหุน้ สามัญกับภาวะ
เงินเฟ้อจะเป็นที่เข้าใจชัดเจนขึ้นอย่างแน่นอน เหมือนเช่นที่ก�ำลังเกิดขึ้นใน
ทศวรรษที่ 1960 ผลก็คือหุ้นกลุ่มนั้นๆ อาจขายในระดับราคาที่แตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส�ำหรับคนที่เข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้อาจจะรอดพ้นจาก
การขาดทุนล่วงหน้าเป็นปี
เพราะประเด็นนีม้ คี วามส�ำคัญต่อการลงทุนอย่างมาก ผมจึงเชือ่ ว่ามัน
คุ้มค่าที่จะศึกษาธรรมชาติพื้นฐานของภาวะเงินเฟ้ออย่างละเอียดก่อนที่จะ
พิจารณาความสัมพันธ์ของเงินเฟ้อกับหุน้ สามัญในกลุม่ ต่างๆ เมือ่ เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ถงึ สาเหตุทแี่ ท้จริงแล้วจึงไม่นา่ เป็นไปได้ทนี่ กั ลงทุนจะมีความคิดพืน้ ฐาน
สับสนเนื่องจากความเห็นหรือค�ำแนะน�ำของผู้น�ำทางการเมืองของเราบางคน
แน่นอน ประการแรกทีค่ วรพิจารณาก็คอื สิง่ ทีเ่ พิง่ จะกล่าวถึงคือ ภาวะ
เงินเฟ้อ แม้จะมีคำ� จ�ำกัดความทีซ่ บั ซ้อนมากมาย แต่ผมไม่เชือ่ ว่ามันจะจ�ำเป็น
หรือจะต้องการค�ำจ�ำกัดความทีว่ จิ ติ รพิสดารเพือ่ วัตถุประสงค์ในการลงทุน ใน
ทางปฏิบตั มิ นั เหมาะทีจ่ ะพิจารณาภาวะเงินเฟ้อในฐานะทีเ่ ป็นเงือ่ นไขหนึง่ ทีม่ ี
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ผลกระทบต่อสิง่ ต่างๆ หรือบริการต่างๆ อย่างมาก (หรืออาจมีผลกระทบเพียง
เล็กน้อยและเพียงชั่วคราว) ที่สามารถท�ำให้เงินจ�ำนวนเท่ากันมีค่าน้อยลง
เรื่อยๆ สถานการณ์เช่นนี้จะตรงข้ามโดยสิ้นเชิงกับเงื่อนไขพื้นฐานที่เกิดขึ้นใน
ยุคก่อนหน้าของประวัติศาสตร์อเมริกันเมื่อนานมาแล้ว เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า
ลงและคงตัว วงจรนี้ก็จะยืดยาวเมื่อระดับราคาสินค้ามีแนวโน้มลดลงมูลค่า
ของดอลลาร์คงจะลดลงเช่นเดียวกัน
สิง่ แรกและอาจเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีน่ กั ลงทุนจะต้องตระหนักเกีย่ วกับ
อัตราเงินเฟ้อก็คือ ตราบใดที่คนอเมริกันส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นในความคิดเห็น
ที่เป็นอยู่เกี่ยวกับหน้าที่และพันธกรณีของรัฐบาล อัตราเงินเฟ้อก็ยิ่งเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ การก�ำจัดหรือลดการใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองของรัฐบาลและ
ท�ำให้งบประมาณสมดุลเป็นเป้าหมายที่ต้องการอย่างมาก หากท�ำได้โดยที่
ไม่ทำ� ให้ธรุ กิจโดยทัว่ ไปปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงก็จะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่
หลวงทีจ่ ะชะลอการเพิม่ ขึน้ ของอัตราเงินเฟ้อในอนาคตและอาจจะท�ำให้ภาวะ
เงินเฟ้อหยุดชะงักชั่วคราว อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้น�ำทางการเมืองอเมริกันกล่าว
ว่าจะควบคุมภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบนั ให้คงทีต่ ลอดกาลนัน้ เป็นเพียงค�ำพูดและ
แทบจะไม่มีผลอะไรเลย
ท�ำไมจึงมัน่ ใจว่าจะเกิดภาวะเงินเฟ้อ? เพราะภายใต้ระบบเศรษฐกิจทีเ่ รา
สร้างขึน้ อัตราเงินเฟ้อจะไม่มผี ลกระทบในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจรุง่ เรือง แต่จะมีผลกระ
ทบในช่วงทีเ่ กิดภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน ประมาณ 80% ของรายได้ของรัฐบาล
กลางมาจากภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลและบุคคลธรรมดา แหล่งรายได้พนื้ ฐานของ
รัฐบาลกลางจึงมีความอ่อนไหวต่อระดับของธุรกิจทัว่ ไปอย่างมาก รายได้นจี้ ะ
ลดลงอย่างรุนแรงแม้ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมลดลงไม่มาก
อย่างไรก็ตาม นีไ่ ม่ใช่ทงั้ หมดทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ธุรกิจโดยทัว่ ไปเลวร้าย เรายัง
มีกฎหมายทีป่ ระกาศใช้รวมทัง้ การประกันการว่างงานและการชดเชยความเสีย
หายทางการเกษตรซึง่ จะท�ำให้รายจ่ายของรัฐบาลเพิม่ ขึน้ อย่างรุนแรง ซึง่ มักเกิด
ขึน้ ในช่วงเวลาเดียวกับทีธ่ รุ กิจเลวร้ายและรายได้ของรัฐบาลลดลงถึงระดับต�ำ่
สุด นอกจากนีก้ ฎหมายเหล่านีไ้ ด้ประกาศอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ แต่มกี ลุม่
คนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์โดยตรงจากเงินก้อนนีข้ องรัฐบาลเพียงหยิบมือเมือ่ เกิดภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากปฏิกิริยาของสภา
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คองเกรสในช่วงทีภ่ าวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปี 1958 ข้อเสนอทุกประเภทล้วน
แต่ช่วยกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจในระยะสั้นด้วยการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
ประเทศทั้งสิ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในแนวทางการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และเงินได้นติ บิ คุ คลอย่างรุนแรง (เนือ่ งจากอ�ำนาจการซือ้ ลดลงอย่างมาก) จนถึง
การจัดตัง้ องค์กรเพือ่ ให้สนิ เชือ่ หรือเงินกูพ้ เิ ศษแก่กลุม่ ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายและ
ขยายการลงทุนอย่างมากในโครงการสาธารณูปโภค ในขณะทีม่ าตรการเหล่านี้
ส่วนใหญ่ไม่ประสบความส�ำเร็จ แต่สงิ่ ทีน่ า่ สนใจก็คอื เหตุผลทีม่ าตรการเหล่า
นีล้ ม้ เหลว “หากต้องการหยุดภาวะถดถอยอย่างจริงจัง” แต่กแ็ ทบจะไม่มเี สียง
คัดค้านมาตรการเหล่านี้เลยแม้แต่น้อย ยิ่งกว่านั้นพรรครีพับลิกันยังให้ค�ำมั่น
ว่า ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะจบสิน้ ภายในเวลาอันสัน้ ซึง่ จะดีกว่าการรอและมี
เพียงการใช้มาตรการควบคุมอัตราเงินเฟ้อเท่านัน้ และหากคิดว่าเป็นไปได้ยาก
ที่เศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้น “มาตรการนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งจ�ำเป็น”
ปรากฏว่าเหตุการณ์ในปี 1958 เกิดขึ้นไม่นานและมีการน�ำมาตรการ
เหล่านี้มาใช้เพียง 2-3 มาตรการเท่านั้น ท�ำให้คนที่ไม่ค่อยมีความเข้าใจใน
การน�ำนโยบายของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาปฏิบัติตั้งข้อสงสัยว่า หากธุรกิจย�่ำแย่
ในช่วงเวลาทีย่ าวนานกว่านีน้ กั การเมืองทีเ่ ราเลือกจะมีมติเห็นชอบกับนโยบาย
การขาดดุลงบประมาณประจ�ำปีจ�ำนวนหลายหมื่นล้านมากกว่าที่จะเห็นชอบ
กับมาตรการที่ก�ำลังด�ำเนินการกับความยากล�ำบากที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต�่ำนี้อีกหรือไม่? ส�ำหรับประเด็นนี้ ใครจะรับรองได้ว่าสาเหตุการขาดดุลงบ
ประมาณนัน้ ท�ำไปเพือ่ ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ในเบือ้ งต้นเป็นทีย่ อมรับได้
ว่า การขาดดุลงบประมาณจ�ำนวนมากเป็นการสกัดกัน้ หรือจ�ำกัดขอบเขตของ
การเกิดภาวะเงินเฟ้อ เราตระหนักดีวา่ ผลกระทบทีเ่ กิดจากการปรับเพิม่ ขึน้ ของ
ราคาสินค้าโดยทัว่ ไปนัน้ ไม่ยตุ ธิ รรมและก่อให้เกิดความทุกข์ยาก อย่างไรก็ตาม
ความไม่ยุติธรรมและความทุกข์ยากเหล่านี้ ส�ำหรับคนที่เคยรู้รสความยากจน
นั้นมากเท่ากับความทรมานและทุกข์ยากที่เกิดกับคนงานและเจ้าของกิจการ
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำในต้นทศวรรษที่ 1930 หรือไม่?
ไม่ว่าเราในฐานะบุคคลธรรมดาจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร มันก็ถูก
ตัดสินว่าผิดไปเรียบร้อยแล้วโดยประชาชนส่วนใหญ่ ความคิดเห็นของประชาชน
โดยทั่วไปเมื่อ 150 ปีก่อนที่ว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องท�ำให้ภาวะ
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เศรษฐกิจเจริญรุง่ เรืองอย่างยัง่ ยืน (อ้างถึงตัวอย่างทีผ่ มใช้ในหนังสือ Common
Stocks and Uncommon Profits) มากกว่าทีพ่ วกเขาจะคิดว่ามันเป็นหน้าทีข่ อง
รัฐบาลที่จะรับประกันหรือท�ำให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตครอบครัว ซึ่งปัจจุบัน
ความคิดนีไ้ ด้หายไปแล้ว แต่เมือ่ 50 ปีกอ่ นความคิดของประชาชนทัว่ ไปกลับคิด
ว่ามันจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีทงั้ สองอย่างด้วยค่าครองชีพทีไ่ ม่แพงมากนัก เช่น ให้มี
ความเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียงและการสร้างโรงทานแจกอาหารเพือ่ ให้แน่ใจว่าจะ
ไม่มคี นอดอยาก ในเวลานัน้ ความเห็นของประชาชนทัว่ ไปส่วนใหญ่เป็นเช่นนัน้
ซึง่ ในขณะนัน้ ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบระบบเกษตรและปัญหาระหว่างการขาด
ดุลงบประมาณและภาวะเงินเฟ้อก็ยงั มีไม่มาก แน่นอนรายได้จากเงินภาษีของ
รัฐบาลกลางก็ยงั ขึน้ กับสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต รายได้ของรัฐบาลกลางทีค่ าด
การณ์ยงั ไม่ผนั ผวนมากเท่าทีเ่ ป็นในปัจจุบนั แม้ภาวะเศรษฐกิจจะเปลีย่ นแปลง
ตามภาวะตลาดก็ตาม (เมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์)
แนวความคิดเหล่านี้หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่? ไม่เพียงแต่ในอดีตเท่านั้น
แต่ในปัจจุบันก็เช่นกัน ความเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต่างเห็นพ้อง
กันว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลความเจริญรุ่งเรืองให้คงอยู่ตลอด
ไป และดูเหมือนความคิดนีจ้ ะไม่เปลีย่ นแปลง แต่โชคไม่ดเี มือ่ เกิดปัญหาขึน้ วิธี
แก้ปัญหาที่รัฐบาลรู้จักก็มีเพียงวิธีเดียวคือ การใช้จ่ายที่มาก (ซึ่งเกินกว่าภาษี
ที่จัดเก็บ) พอที่จะสร้างอ�ำนาจการซื้อใหม่เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนแนวโน้ม ซึ่งวิธี
นี้จะท�ำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเช่นกัน บางครั้งดูเหมือนการตกต�่ำของธุรกิจ
จะเป็นส่วนหนึ่งของราคาหรือสิ่งที่เราต้องจ่ายส�ำหรับประโยชน์ที่ได้รับจาก
การประกอบธุรกิจอย่างอิสระของภาคเอกชน (ระบบการค้าเสรี) เช่นเดียวกัน
มาตรฐานการครองชีพของทุกคนที่ลดลง การผลิตสินค้าที่ลดลง และเสรีภาพ
ส่วนบุคคลทีส่ ญ
ู เสียไป ต่างก็ดเู หมือนจะเป็นราคาทีค่ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศที่
มีรฐั บาลเป็นเพียงนายจ้างจะต้องจ่าย ดังนัน้ ตราบใดทีเ่ รายังคงได้รบั ประโยชน์
จากระบบเศรษฐกิจเสรี ภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำอย่างไม่คาดคิดก็คงจะเกิดขึ้น
เป็นครัง้ คราวตราบใดทีเ่ รายังปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและตอบสนอง
ความคิดเห็นของมวลชนอย่างเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผลที่ตามมาก็คืออัตรา
เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ
อย่างไรก็ตามมีอกี ประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาคือ การทีย่ งั มีคนจ�ำนวนมาก
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ทีม่ คี วามคิดไม่ถกู ต้องว่า อัตราเงินเฟ้อสามารถถูกสกัดกัน้ ได้ดว้ ยการปกครอง
แบบเผด็จการ ดังนัน้ จึงยังมีคนอีกมากทีม่ มี มุ มองผิดๆ ซึง่ แสดงว่ายังมีบางอย่าง
เกีย่ วกับกระบวนการทีท่ ำ� ให้อตั ราเงินเฟ้อเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ งอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ อัตราเงินเฟ้อบางครั้งก็เปรียบเหมือนม้าที่อาจจะเริ่มต้นด้วย
การเดินช้าๆ แต่มักจบลงด้วยการวิ่งห้อที่รุนแรงและอันตราย ค�ำศัพท์ที่ได้ยิน
กันบ่อยๆ ที่ว่า อัตราเงินเฟ้อ “ก�ำลังวิ่งห้อ” และ “เตลิด” คงจะมีที่มาจากนัยนี้
อย่างไม่ต้องสงสัย
ค�ำอธิบายของคนที่เชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อที่มีลักษณะการเพิ่มขึ้นเช่นนี้
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ขณะที่ราคาเริ่มปรับเพิ่มขึ้นคนที่มีสายตากว้าง
ไกลรู้ว่ามีผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อเกิดขึ้น พวกเขาจะเริ่มซื้อสิ่งของต่างๆ ที่
จ�ำเป็นในอนาคตก่อนทีร่ าคาสินค้าเหล่านีจ้ ะปรับเพิม่ ขึน้ แม้กระนัน้ ราคาก็ยงั สูง
ขึน้ ในอีกด้านหนึง่ ความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นพิเศษนีม้ แี นวโน้มทีจ่ ะท�ำให้ราคา
สินค้าเหล่านีป้ รับเพิม่ มากขึน้ และเร็วขึน้ การปรับราคาเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วของ
สินค้าเหล่านีท้ ำ� ให้ผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อทีเ่ กิดขึน้ รุนแรงขึน้ อีก เนือ่ งจาก
การค�ำนึงถึงความต้องการในอนาคตทีเ่ พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จะส่งผลให้อตั ราเงินเฟ้อ
เกิดแรงเหวีย่ งรุนแรงขึน้ การทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ สินค้าทีต่ อ้ งการใช้ในอนาคตเพิม่ ขึน้
นักธุรกิจกักตุนวัสดุและสินค้าคงคลังมากกว่าปกติ ประกอบกับนักเก็งก�ำไรที่
พยายามหาก�ำไรในสถานการณ์เช่นนี้ ล้วนมีสว่ นท�ำให้เกิดความสับสนอลหม่าน
มากขึ้น
มันแปลกที่ความจริงแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนขัดแย้งกัน ดังนั้นคน
จ�ำนวนมากทีป่ ระเมินความร้ายกาจของอัตราเงินเฟ้อทีม่ อี ยูต่ ามความเป็นจริง
จะเกิดความตกใจและท�ำให้นกั ลงทุนเข้าใจผิดด้วยการเปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อ
ในปัจจุบนั ทีย่ งั ไม่สงู มากนักจะเพิม่ สูงขึน้ อีกมากและรวดเร็วขึน้ อย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ แม้คนกลุม่ นีจ้ ะคาดการณ์วา่ จะเกิดพัฒนาการเช่นนีม้ าหลายปีแล้วและ
เท่าทีผ่ า่ นมาก็ผดิ พลาดโดยสิน้ เชิง แต่วธิ กี ารอธิบายและเหตุผลของพวกเขาก็
เป็นทีย่ อมรับของคนทัว่ ไป การยอมรับเช่นนีม้ ผี ลกระทบต่อนักลงทุนอย่างมีนยั
ส�ำคัญ ซึง่ ผมจะอธิบายต่อไป แต่กอ่ นอืน่ ท�ำไมมุมมองนีจ้ งึ ขัดแย้งกับสิง่ ทีเ่ กิด
ขึน้ จริง? ภาคธุรกิจจ�ำนวนมากยอมรับว่าในบางปีมคี วามเป็นไปได้มากทีอ่ ตั รา
เงินเฟ้อจะปรับสูงขึน้ อย่างมาก ทัง้ ทีไ่ ม่มธี รุ กิจใดในโลกนีท้ จี่ ะมีแนวโน้มในการ
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กักตุนหรือเพิม่ สินค้าคงคลังด้วยเหตุผลนีใ้ นภาวะปกติ ตรงกันข้ามสิง่ ทีพ่ บเห็น
ทัว่ ไปคือความพยายามในการหาวิธปี รับลดสินค้าคงคลังลงให้มากทีส่ ดุ เหตุผล
ง่ายๆ ก็คือการเก็บสินค้าคงคลังมีต้นทุนค่อนข้างมากและคงจะไม่เก็บสินค้า
คงคลังเพิม่ ขึน้ เพียงเพราะคาดว่าระดับราคาสินค้าโดยทัว่ ไปจะปรับตัวเพิม่ ขึน้
อีก
เพื่อความเข้าใจที่กระจ่างขึ้น จึงเป็นการดีที่จะพิจารณาต้นทุนเหล่านี้
โดยละเอียด ประการแรก เงินที่ลงทุนในสินค้าคงคลังส่วนเกินอาจก่อให้เกิด
ดอกเบีย้ รับ หากไม่มเี งินทุนสินค้าคงคลังส่วนเกินนีก้ ต็ อ้ งลงทุนด้วยเงินกูย้ มื ซึง่
มีต้นทุนที่สูงกว่า ประการต่อมาก็คือ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของโกดังเก็บสินค้า
ซึง่ จะรวมค่าประกันอัคคีภยั ค่าประกันสินค้าสูญหาย หรือเสียหายอืน่ ๆ ต่อมา
ก็มีภาษีทรัพย์สินซึ่งอาจถูกเรียกเก็บหากสินค้าคงคลังนั้นจัดเก็บในช่วงเวลา
การประเมินภาษีประจ�ำปีในแต่ละท้องที่ ประการสุดท้าย ในกรณีที่เป็นสินค้า
โภคภัณฑ์ก็จะมีความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพตามระยะเวลา ในกรณีที่เป็น
สินค้าประเภทอื่นก็จะมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
รูปแบบซึ่งจะท�ำให้สินค้ามีมูลค่าลดลง
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เราจึงไม่พบแนวโน้มการเก็บสินค้าเพิ่มขึ้นในขณะ
เกิดภาวะเงินเฟ้อ แม้จะเกิดภาวะเงินเฟ้อและคนส่วนใหญ่ก็ตระหนักถึงอัตรา
เงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 การซื้อล่วง
หน้าที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะความกลัวที่จะขาดแคลน
สินค้า (เช่นในช่วงต้นสงครามเกาหลี) หรือกลัวว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่งจะเพิ่มขึ้น แต่ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เคยมีการ
กล่าวว่าส�ำหรับสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทการซื้อล่วงหน้าไม่เคยกระตุ้นให้
ระดับราคาเพิ่มขึ้นในทันทีแต่จะมีผลต่อราคาล่วงหน้าในระยะปานกลาง แต่
ราคาทีป่ รับเพิม่ ขึน้ นัน้ ก็นอ้ ยมากเมือ่ เปรียบเทียบกับค่าใช้จา่ ยในการเก็บรักษา
ไม่มีใครคิดว่าอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นด้วยอัตราเร่งที่เกิดขึ้นในประเทศ
เยอรมันและฝรั่งเศสในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ไม่นานจะไม่เกิดขึ้นใน
สหรัฐอเมริกา มันอาจจะเกิดขึน้ ได้ทนี่ ี่ อย่างไรก็ตาม ในการทีจ่ ะเกิดภาวะเช่นนี้
กระบวนการเกิดอัตราเงินเฟ้อทัง้ หมดจะต้องรวดเร็วมากและจะต้องมีสญ
ั ญาณ
บ่งบอกต่างๆ เกิดขึน้ ล่วงหน้า นอกจากนีห้ ากเกิดขึน้ จริงอัตราเร่งนีก้ ค็ วรจะเกิดขึน้
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ในช่วงทีภ่ าวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ มากกว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจรุง่ เรือง ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว การลงทุนในหุน้ สามัญทีม่ กี ารต่อรองราคาจะเกิดขึน้ อย่างมากในช่วง
เวลานั้น ซึ่งมีความส�ำคัญต่อนักลงทุนอย่างมาก หมายความว่า เมื่อราคาหุ้น
สูงขึน้ นักลงทุนก็ไม่จำ� เป็นต้องรีบจ่ายเงินสดส่วนเกินเพือ่ ลงทุนในตลาดเพราะ
กลัวว่าอัตราเงินเฟ้อจะเป็นอีกปัจจัยที่ท�ำให้มูลค่าของเงินสดของเขาลดลง
เมื่อไหร่ก็ได้
ในความเป็นจริงอัตราเงินเฟ้อเคยปรับขึ้นมากเพียงใดนั้น ไม่มีใคร
สามารถบอกได้อย่างแน่ชดั ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิม่ ขึน้ รวดเร็วเพียงใดในแต่ละปี
(นัน่ คือ เงินจ�ำนวนเท่าเดิมสามารถซือ้ สินค้าได้นอ้ ยลงเท่าไหร่) ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะ
ไม่มีใครสามารถแน่ใจได้ว่าจะไม่มีความคลาดเคลื่อนในดัชนีต่างๆ ที่กำ� หนด
เพือ่ ประเมินเรือ่ งนีอ้ ย่างรัดกุม แต่ดชั นีราคาผูบ้ ริโภค (CPI : Consumer Price
Index) ของสหรัฐอเมริกาที่ค�ำนวณโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติด้วยความ
รอบคอบอาจจะมีความเหมาะสมที่จะใช้วัดประเด็นซับซ้อนเช่นนี้ได้ ในระยะ
เวลา 10 ปีจากวันที่ 1 มกราคม 1950 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 1959 ดัชนีราคา
ผูบ้ ริโภครายปีโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ มากกว่า 2% ต่อปีเพียงเล็กน้อย สมมติวา่ ดัชนี
นีม้ คี วามผิดพลาดในการวัดการเปลีย่ นแปลงของราคาสูงถึง 50% ซึง่ ไม่นา่ เป็น
ไปได้กจ็ ะมีผลท�ำให้ดชั นีรายปีโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ สูงกว่า 3% เพียงเล็กน้อยเท่านัน้
ความส�ำคัญของอัตราเงินเฟ้อมีผลต่อการลงทุนอย่างชัดเจน แม้กระนัน้
นักลงทุนก็มกั พลาดทีจ่ ะจับสัญญาณเหล่านี้ ซึง่ หมายความว่า ในมุมมองระยะ
ยาวอัตราเงินเฟ้อเป็นแรงกดดันส�ำคัญที่จะต้องค�ำนึงถึง ดังนั้นหากการลงทุน
ใดไม่สามารถเพิ่มมูลค่าภายในตัวเองได้ 20-30% เป็นอย่างน้อยในทุก 10 ปี
ก็จะถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ดีพอ
กล่าวอีกนัยหนึง่ การทีน่ กั ลงทุนจ�ำนวนมากหลงทางหรือผิดพลาดอย่าง
ร้ายแรงก็เพราะเงินสด หุน้ กู้ และหุน้ ประเภทต่างๆ ไม่มแี ม้แต่เครือ่ งป้องกันเกีย่ ว
กับเงินเฟ้อซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าทรัพย์สินประเภทนี้ควรจะถูกมองข้ามและ
การลงทุนในหุน้ ทีด่ แี ละถูกต้องจะสามารถท�ำได้ในการลงทุนครัง้ แรก ในปีทไี่ ม่
ค่อยดีนกั มูลค่าทีแ่ ท้จริงของเงินสดอาจลดลงมากทีส่ ดุ ประมาณ 2-3% ซึง่ โดย
ประมาณจะใกล้เคียงกับผลตอบแทนของเงินสดในรูปดอกเบีย้ รับ นีห่ มายความ
ว่าภายในเวลาไม่เกิน 4 ปี มูลค่าแท้จริงที่ลดลงก็ไม่เกิน 8-12% หากมองข้าม
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หรือไม่สนใจปัจจัยเรือ่ งดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม ในบางปีหนุ้ สามัญบางประเภท
ทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการมากๆ อาจมีระดับราคาเปลีย่ นแปลงมากกว่า 3% และในระยะ
เวลา 4 ปี การเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะมากกว่า 8-12% หลายเท่า
นักลงทุนที่ฉลาดควรค�ำนึงถึงประเด็นของอัตราเงินเฟ้อด้วย ในระยะ
ยาว ผมเชือ่ ว่าสิง่ เหล่านีจ้ ะกลายเป็นเป้าหมายของนักลงทุน จะไม่มกี ารลงทุน
ทีใ่ ห้ผลตอบแทนทีไ่ ม่คมุ้ ค่ากับค่าของเงินทีล่ ดลงอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ในอนาคต
แต่ในระยะสั้นนักลงทุนควรตระหนักว่าการเลือกลงทุนที่ถูกต้องและซื้อในช่วง
จังหวะที่เหมาะสมเป็นสิ่งส�ำคัญกว่าการมีการป้องกันอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว ตรงกันข้ามเมือ่ นักลงทุนเก็บเงินไว้จำ� นวนหนึง่ และตัง้ ใจจะใช้เงิน
จ�ำนวนนีโ้ ดยมีวตั ถุประสงค์ทชี่ ดั เจนในอีก 2-3 ปีขา้ งหน้า (ตัวอย่างเช่น ใช้สร้าง
บ้านหรือพาครอบครัวไปต่างประเทศ) ผมเชือ่ ว่าเขาจะเก็บเงินจ�ำนวนนีไ้ ว้ในรูป
เงินสดและไม่พยายามปกป้องเงินจ�ำนวนนีจ้ ากอัตราเงินเฟ้อ ถ้าเขาซือ้ ตราสาร
ทีม่ กี ารป้องกันอัตราเงินเฟ้อ (คือมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับอัตราเงินเฟ้อ) ราคา
ของตราสารอาจจะลดลงเมือ่ เขาต้องการเงินสดโดยขายตราสารและได้เงินค่อน
ข้างน้อย เงินออมที่ใช้ซื้อตราสารในตอนแรกก็จะมีมูลค่าลดลงในช่วงเวลานั้น
ท�ำไมนักลงทุนจ�ำนวนมากทีอ่ ยูใ่ นยุคทีต่ ระหนักถึงผลกระทบของอัตรา
เงินเฟ้อ จึงวิตกในการถือเงินสดจ�ำนวนมาก? พวกเขารีบร้อนซื้อตราสารโดย
ไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่นอ้ ยในการค้นหาโอกาสการลงทุนทีโ่ ดดเด่นทัง้ ทีจ่ ำ� เป็นใน
บางกรณี นีอ่ าจเป็นเพียงสัญญาณบ่งบอกถึงความไม่อดทนหรือการขาดวุฒภิ าวะ
ของนักลงทุนแต่ละคน อย่างไรก็ตามบ่อยครัง้ ทีผ่ มเชือ่ ว่ามีเบือ้ งหลังบางอย่าง
ของการกระท�ำที่แตกต่างกันอย่างมากนั้น เช่น ความเข้าใจผิดที่แพร่หลาย
ทั่วไปซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อกังขาว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
แน่นอน ดังนั้นการเร่งก�ำจัดเงินสดหรือสิ่งที่มีค่าเทียบเคียงกับเงินสดจึงกลาย
เป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด
เพราะผมได้ยนิ มาบ่อยมาก ผมจึงตระหนักดีถงึ ความรูส้ กึ ขัดแย้งต่อข้อ
สรุปพื้นฐานของผม ซึ่งคนที่คิดไตร่ตรองจ�ำนวนมากคงจะคัดค้านหรือไม่เห็น
ด้วย พวกเขาอาจกล่าวว่า ค�ำกล่าวของผมที่ว่า การเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงของ
อัตราเงินเฟ้อจะเกิดขึน้ เฉพาะเมือ่ เกิดการขาดดุลงบประมาณทีม่ สี าเหตุมาจาก
การเกิดสงครามหรือภาวะตกต�ำ่ ทางธุรกิจเท่านัน้ (ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ งรีบร้อนทีจ่ ะ
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ป้องกันผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อในช่วงเวลาอืน่ ๆ) โดยมีหลักการพืน้ ฐานบน
สมมติฐานที่ว่าอัตราเงินเฟ้อเกิดจากการขยายฐานเงิน อันที่จริงพวกเขาอาจ
จะอ้างว่าราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างสม�่ำเสมอนั้นมีสาเหตุที่แตกต่างกัน นี่เป็นข้อได้
เปรียบที่ไม่ยุติธรรมในเศรษฐกิจของเราซึ่งกฎหมายเอื้อให้แก่สหภาพแรงงาน
ของเรา สหภาพเหล่านี้มีความแข็งแกร่งที่ส่วนอื่นๆ ในชุมชนไม่สามารถเทียบ
ได้ซึ่งองค์กรนี้มีอ�ำนาจผูกขาดในการจัดหาคนงานที่จ�ำเป็นหรือจะปฏิเสธการ
จัดหาแรงงานทัง้ หมดให้แก่อตุ สาหกรรมต่างๆ ซึง่ เป็นสาเหตุให้คา่ จ้างแรงงาน
เพิม่ ขึน้ อย่างมากและธุรกิจก็ไม่มที างเลือกนอกจากจะผลักภาระค่าใช้จา่ ยส่วน
เพิม่ ให้กบั ประชาชนในรูปของราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนัน้ จึงเป็นแรงกดดันให้เกิดภาวะ
เงินเฟ้อ ซึง่ ในภาวะเศรษฐกิจดีจะมีผลให้อตั ราเงินเฟ้อเพิม่ ขึน้ ได้มากกว่าในยาม
ที่เศรษฐกิจไม่ดี
ผมเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งนีอ้ ย่างมาก แต่ผมเชือ่ ว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึง่
ของภาพรวม ในขณะทีม่ เี งินในระบบมากขึน้ และค่าแรงไม่เพิม่ ขึน้ ซึง่ เป็นสาเหตุ
โดยตรงของอัตราเงินเฟ้อ ปัจจัยทัง้ สองยังคงเหมือนเดิม ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะค่าแรงที่
ให้เพิม่ ขึน้ นัน้ มักจะสูงกว่าผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ ผูบ้ ริหารไม่มที างเลือก แต่จะผลัก
ภาระส่วนใหญ่หรือทัง้ หมดนีไ้ ปในรูปแบบของราคาสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ในทางกลับ
กันก็เป็นเพราะก�ำไรทัง้ หมดโดยเฉลีย่ ของธุรกิจค่อนข้างน้อยและค่าแรงทัง้ หมด
นีส้ งู กว่าก�ำไรส่วนนีห้ ลายเท่าจึงไม่สามารถรับสภาพนีไ้ ด้นอกจากจะปรับราคา
สินค้าเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็เป็นหน่วยงานต่อมาทีไ่ ม่มที างเลือกซึง่ ไม่
ช้าก็เร็วรัฐบาลก็จะต้องอนุมตั ใิ ห้ปรับเพิม่ ค่าแรงโดยรวมโดยผ่านระบบธนาคาร
กลาง ด้วยการเพิม่ ปริมาณเงินในระบบของประเทศให้เพียงพอ เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถซือ้ สินค้าในปริมาณปกติดว้ ยระดับราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ เนือ่ งจากผลกระทบ
ของค่าแรงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามรัฐบาลสามารถปฏิเสธหรือไม่อนุมัติให้เพิ่ม
ค่าแรงและรักษาระดับปริมาณเงินให้คงที่ แต่หากรัฐบาลปฏิเสธทีจ่ ะอนุมตั ิ เงิน
ในระบบก็จะไม่เพียงพอส�ำหรับปริมาณธุรกิจปกติ ณ ระดับราคาทีส่ งู ขึน้ ภาวะ
เศรษฐกิจก็จะเริม่ แย่ ถึงตอนนีผ้ ทู้ ถี่ กู เรียกว่า “ผูจ้ ดั การหรือผูบ้ ริหารการเงิน” ก็
ต้องปรับเปลีย่ นนโยบายของตัวเองหรือมิฉะนัน้ ภาวะเศรษฐกิจก็จะยิง่ ตกต�ำ่ ลง
จากนั้นรายได้ของรัฐบาลก็จะลดลงอย่างรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การ
ขาดดุลงบประมาณก็จะมากพอที่จะท�ำให้ต้องเพิ่มปริมาณเงินในระบบด้วย
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วิธีการดังกล่าวและในที่สุดก็ต้องอนุมัติให้มีการปรับเพิ่มค่าแรง
โชคดีทปี่ จั จุบนั ยังมีอกี ปัจจัยหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญใกล้เคียงกับอิทธิพลของ
สหภาพแรงงานขนาดใหญ่และมีแนวโน้มในทางตรงข้ามทีจ่ ะกระทบต่อโครงสร้าง
ราคาโดยทัว่ ไป นัน่ คือการเติบโตอย่างมหัศจรรย์ของการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
และวิวัฒนาการทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม ดังนั้นความสามารถในการท�ำ
ก�ำไรทีข่ นึ้ กับการท�ำงานเป็นทีมของนักบริหารธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร
ซึง่ เป็นสิง่ ที่ ศาสตราจารย์ ซัมเนอร์ ชลิชเตอร์ (Professor Sumner Schlichter)
แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคยตั้งชื่อไว้อย่างเหมาะสมว่า “อุตสาหกรรมแห่ง
การค้นพบ” ซึ่งมีการเติบโตอย่างมากมายมหาศาล อัตราการเพิ่มในช่วง 6 ปี
ที่ผ่านมานี้สูงขึ้นถึง 3 เท่า และปัจจุบันค่าใช้จ่ายประจ�ำปีในบางแห่งสูงเกือบ
ถึง 9 พันล้านเหรียญ ซึง่ อัตราการเพิม่ ขึน้ เกือบเป็นเส้นตรงเมือ่ เปรียบเทียบกับ
เมื่อ 30 ปีก่อน ซึ่งมีเพียง 2-3 ล้านเหรียญเท่านั้น
มันง่ายที่กลุ่มวิศวกรจะจินตนาการผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างราคา
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องจักรกลใหม่และวิธีการใหม่ๆ ซึ่งมักเป็นการหา
แนวทางเพือ่ ผลิตสินค้าในราคาทีถ่ กู ลง และบางครัง้ การท�ำเช่นนีก้ ม็ ผี ลกระทบ
ต่อโครงสร้างราคาทีน่ กั วิจยั กลุม่ อืน่ ๆ ได้พฒ
ั นาคุณภาพสินค้าให้ดขี น้ึ เนือ่ งจาก
กลุม่ วิศวกรมักจะอ้างอิงสถิตทิ มี่ อี ยู่ ตัวอย่างต่อไปนีอ้ าจท�ำให้เห็นภาพได้ชดั เจน
ขึน้ สมมติวา่ ต้นทุนของยางรถยนต์ในปัจจุบนั เท่ากับต้นทุนเมือ่ 35 ปีกอ่ น เมือ่
ใช้งานไป 2-3 พันไมล์กม็ กั จะเกิดการรัว่ แต่ปจั จุบนั ไม่คอ่ ยจะเป็นเช่นนี้ ต่อมา
ระยะทางการใช้งานต่อยางรถยนต์หนึง่ เส้นได้กลายเป็นอายุการใช้งานมาตรฐาน
ด้วยอัตราการช�ำรุดเสียหายเพียงเล็กน้อย แม้จะใช้ในอัตราความเร็วต�ำ่ ๆ ดังนัน้
ต้นทุนโดยรวมซึ่งรวมค่าซ่อมบ�ำรุงจึงลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ใน “อุตสาหกรรมแห่งการค้นพบ” ที่เคยเติบโตนี้ เรามีแรงกดดันที่ตรง
ข้ามกับความพยายามที่จะผลิตสินค้าในราคาที่ถูกลง นั่นคือผลกระทบของ
อัตราค่าแรงทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ มีผลให้ตน้ ทุนสินค้าแพงขึน้ ช่วงเวลาระหว่างเวลาทีใ่ ช้
จ่ายเพือ่ ท�ำวิจยั กับช่วงเวลาทีเ่ กิดผลลัพธ์ในการลดต้นทุนการผลิตหรือปรับปรุง
คุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นจริงนั้นมีมากพอสมควร เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ งเกิดขึน้ หนึง่ ปีกอ่ นทีผ่ ลประโยชน์จะเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีเ่ ท่ากัน ดังนัน้
จึงค่อนข้างมั่นใจว่าผลกระทบของการท�ำให้ราคาลดลงจากแหล่งนี้จึงน่าจะมี

1. ปรับตัวให้เข้ากับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ในช่วงทศวรรษที่ 1960

มากขึ้นไม่ใช่น้อยลง นี่คือเหตุผลที่ผมไม่เชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อจะหมดไป แต่ผล
ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มักจะหน่วงเหนีย่ วหรือชะลอผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อได้ยกเว้น
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำที่เกิดจากการขาดดุลงบประมาณอย่างมากซึ่ง
เป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนค้นหาการลงทุนที่โดดเด่น นักลงทุนจึงไม่จ�ำเป็นต้อง
ตืน่ ตระหนกกับอัตราความเร็วของเงินเฟ้อทีเ่ พิม่ ขึน้ จนต้องรีบเข้าลงทุนในช่วง
ที่เพิ่งเริ่มเกิดภาวะเงินเฟ้อซึ่งมีผลท�ำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอีก
ทันที่ที่นักลงทุนตระหนักถึงความเชื่อมั่นในอัตราเงินเฟ้อมากขึ้น โดย
ธรรมชาติของเขาจะหมกมุ่นไปยังเรื่องนั้นๆ โดยตรง เช่น จะน�ำเงินของเขาไป
ลงทุนอย่างไรในโลกทีม่ อี ตั ราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามผมเชือ่ ว่ายังคงมีปจั จัยพืน้
ฐานอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนอย่างมาก หากมีความเข้าใจก่อนที่
จะเจาะจงลงทุนในกิจการที่เหมาะกับภาวะเงินเฟ้อมากที่สุดเช่นเดียวกับใน
ทศวรรษที่ 1960
สิง่ ทีผ่ มก�ำลังจะพูดต่อไปนีอ้ าจจะท้าทายต่อความถูกต้องของความเชือ่
ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป เพียงเพราะคนจ�ำนวนมากยอมรับว่าสิง่ นัน้ ถูกต้องจึง
เป็นเหตุให้ไม่มใี ครคิดตัง้ ค�ำถามหรือข้อสงสัย ซึง่ ผมอยากจะบอกว่าในอดีตหรือ
ประวัตศิ าสตร์แสดงให้เห็นว่ามีความคิดเห็นทีค่ นเกือบทุกคนยอมรับว่าถูกต้อง
และไม่เคยคิดทีจ่ ะโต้แย้งนัน้ ซึง่ ในเวลาต่อมาได้พสิ จู น์ให้เห็นว่าสิง่ เหล่านัน้ ผิด
พลาดโดยสิน้ เชิง มันต้องใช้อารยธรรมหลายศตวรรษก่อนทีจ่ ะรูว้ า่ โลกหมุนรอบ
ดวงอาทิตย์และไม่ได้เป็นอย่างทีเ่ ชือ่ กันในเวลานัน้ เมือ่ เวลาผ่านไปหนึง่ ยุคสมัย
นักวิทยาศาสตร์ผเู้ ชีย่ วชาญก็ยงั หัวเราะเยาะ แม้ความคิดทีว่ า่ มีวตั ถุตา่ งๆ อยูใ่ น
อวกาศทีเ่ วิง้ ว้าง ซึง่ เป็นกรณีตวั อย่างทีเ่ รารูก้ นั คุณจ�ำได้หรือไม่ทมี่ กี ารบอกให้
ผูห้ ญิงมีครรภ์รบั ประทานอาหารให้เพียงพอส�ำหรับคนสองคนซึง่ ในทางปฏิบตั ิ
นัน้ เราได้เรียนรูว้ า่ มันเป็นสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา เพราะบางสิง่ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
นับถือโดยทัว่ ไปว่า เป็นผูน้ ำ� ทีม่ อี ำ� นาจในการก�ำหนดนโยบายของตนเองให้เป็น
เช่นนั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกต้องเสมอไป
ในยุคปัจจุบัน นายธนาคารเกือบทั้งหมดและหลายรัฐบาลใช้วิธีการ
ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นแนวทางในการต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งวิธีการ
ควบคุมหรือยับยัง้ อัตราเงินเฟ้อเช่นนีจ้ ะใช้ได้ผลในภาวะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อเพิม่ ขึน้
อย่างช้าๆ และผู้คนปฏิบัติตามแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อของ
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นักเศรษฐศาสตร์หรือปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับช่วงทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
ผลที่ตามมาคือ นักธุรกิจ ผู้บริโภค และนักเก็งก�ำไร ต่างแข่งกันกักตุนสินค้าที่
ปัจจุบนั ยังไม่มคี วามจ�ำเป็นแต่เชือ่ ว่าราคาจะปรับขึน้ ในภายหลังซึง่ มีผลท�ำให้
ราคาสินค้าเพิ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมีการเก็บสินค้าคงคลังมากเกินไปและ
ซื้อสินค้ามากเกินไป และที่สุดความรุ่งเรืองหรือลูกโป่งก็แตก การซื้อสินค้าที่
มากเป็นพิเศษเช่นนี้ส่วนใหญ่มักใช้เงินจากการกู้ยืมหรือซื้อด้วยเครดิต (เงิน
เชื่อ) ดังนั้นเงินจ�ำนวนนี้ซึ่งมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจึงถูกปฏิเสธในการขอวงเงินเพิ่ม
ขึน้ ท�ำให้กระบวนการอันตรายนีห้ ยุดชะงักและกลายเป็นมาตรการยับยัง้ อัตรา
เงินเฟ้อทีแ่ ท้จริง อย่างไรก็ตาม ในภาคปฏิบตั นิ นั้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือไม่มใี ครในกลุม่
นี้มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าที่ยังไม่มีความจ�ำเป็นและซื้อล่วงหน้า การเพิ่มอัตรา
ดอกเบีย้ เพือ่ แก้ไขอัตราเงินเฟ้อเช่นนีจ้ งึ อาจคล้ายการใช้ยารักษาโรคปอดบวม
เฉียบพลันไปรักษาคนไข้ที่มีอาการท้องเฟ้อเนื่องจากรับประทานอาหารมาก
เกินไป
เราจะพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม
ขึ้นโดยละเอียด ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การ
ลงทุน ประการแรกลองพิจารณาสิ่งที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางบอกกับพวกเรา
บุคคลเหล่านีเ้ ป็นบุคคลทีม่ อี ำ� นาจเพราะพวกเขาสามารถควบคุมปริมาณการ
ให้สินเชื่อหรือเครดิตของธนาคาร เนื่องจากต�ำแหน่งของพวกเขามีผลกระทบ
ต่อปริมาณเงินอย่างมาก
พวกเขากล่าวว่า การเพิม่ อัตราค่าจ้างเป็นการเพิม่ อัตราเงินเฟ้อ มันท�ำให้
ต้นทุนในการท�ำธุรกิจเพิ่มขึ้นซึ่งก็คือราคาหรือต้นทุนของสิ่งที่ผู้บริโภคต้องซื้อ
วัตถุดิบ สินค้าส�ำเร็จรูป หรือบริการที่เพิ่มขึ้น นั่นก็คืออัตราเงินเฟ้อนั่นเอง ซึ่ง
ไม่เพียงมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนสินค้าเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการเพิม่ ต้นทุนของ
ธุรกิจประเภทอืน่ ทีซ่ อื้ สินค้าและบริการเหล่านี้ และเป็นแรงกดดันให้ราคาอืน่ ๆ
เพิม่ ขึน้ ด้วย แต่เจ้าหน้าทีธ่ นาคารกลางกลับกล่าวว่าต้นทุนเงิน (อัตราดอกเบีย้ )
ที่เพิ่มขึ้นเป็นการชะลอหรือลดอัตราเงินเฟ้อ! พวกเขากล่าวว่า แม้ธุรกิจต้อง
กู้ยืมเงินเพื่อด�ำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจและท�ำให้ต้นทุนในการด�ำเนินธุรกิจ
เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับราคาอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น แต่ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินการ
ที่ธุรกิจต้องท�ำ แต่สิ่งเหล่านี้มีเหตุผลหรือไม่?
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ทีน่ า่ แปลกคือ ภายใต้สถานการณ์ทหี่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ มันก็เป็นสิง่ ทีย่ อมรับ
ได้ แต่โชคไม่ดี สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างจากสถานการณ์
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจปกติของอเมริกันโดยสิ้นเชิง แต่สมมติภาวะเศรษฐกิจ
ของเราอยูใ่ นภาวะรุง่ เรืองเกือบเต็มที่ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่กจ็ ะขยายโรงงาน
มากเท่าที่ท�ำได้ สมมติต่อไปอีกว่า อัตราการบริโภคที่แท้จริงของสินค้า เช่น
เหล็กกล้าไม่ได้มากเท่ากับความต้องการผลิต อย่างไรก็ตาม โรงงานผลิต
เหล็กกล้าซึ่งท�ำงานมากเกินไปนั้นไม่เพียงแต่จะพยายามผลิตเหล็กกล้าให้
เพียงพอต่อความต้องการของประเทศเท่านั้น แต่ยังสร้างโรงงานเหล็กกล้า
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมที่คาดการณ์ ซึ่งจะเพียงพอ
ต่อความต้องการเหล็กกล้าในปัจจุบันและโรงงานเหล็กกล้าที่เกิดขึ้นใหม่ ใน
สถานการณ์ดังกล่าวนี้ ธุรกิจที่ขาดเงินและต้องกู้ยืมเงินจะท�ำสองสิ่งนี้พร้อม
กันคือ ชะลอการสร้างโรงงานเหล็กกล้าแห่งใหม่ ซึ่งจะเป็นการผลักดันความ
ต้องการเหล็กกล้าส่วนเพิม่ ไปเป็นความต้องการในอนาคตและในทีส่ ดุ ก็เป็นการ
ชะลอการเติบโต ที่ส�ำคัญยิ่งกว่าคือ จะกดดันให้บริษัทส่วนใหญ่ต้องปรับตัว
ในการเก็บเหล็กกล้าคงคลังให้มีน้อยที่สุดเพื่อให้ธุรกิจด�ำเนินต่อไปได้ วิธีนี้จะ
ช่วยป้องกันไม่ให้ราคาเหล็กกล้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในที่สุดก็จะต้องเกิด
ขึ้นหากลูกค้าทั้งหมดของอุตสาหกรรมเหล็กกล้าเสนอราคาแข่งกันในปริมาณ
ที่สูงกว่าเหล็กกล้าที่โรงงานจะสามารถผลิตได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ภายใต้
สถานการณ์เช่นนี้ (เฉพาะในสถานการณ์เช่นนี้เท่านั้น) อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
และสภาพคล่องที่ตึงตัวจะสามารถควบคุมแนวโน้มที่จะเกิดอัตราเงินเฟ้อได้
อย่างไรก็ตาม ในทศวรรษที่ 1960 ภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาแตกต่าง
จากตัวอย่างทีอ่ ธิบายมาโดยสิน้ เชิง ยกเว้นการประสบกับการประท้วงนัดหยุด
งานในอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย อุตสาหกรรมหลักส่วนใหญ่ด�ำเนินการ
ด้วยการใช้กำ� ลังผลิตเพียง 70-90% เท่านัน้ และมีกำ� ลังการผลิตส่วนเกินเกือบ
ทุกแห่ง จึงมีคนตกงานหลายล้านคนและอาจมีเพิ่มขึ้นอีก และที่ส�ำคัญที่สุด
โครงการที่ลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องจักรใหม่ของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ก�ำลัง
พิจารณาในปัจจุบันหรือโครงการที่ได้รับการอนุมัติในขณะที่อัตราดอกเบี้ยยัง
อยูใ่ นระดับต�ำ่ แต่เป็นโครงการทีถ่ กู ตัดลดงบประมาณเมือ่ อัตราดอกเบีย้ สูงนัน้
ล้วนไม่ใช่โครงการส�ำหรับเพิม่ ก�ำลังการผลิตใหม่ แต่กลับเป็นโครงการปรับปรุง
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ก�ำลังการผลิตเดิมให้มคี วามทันสมัยมากขึน้ ซึง่ จะท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตต่อหน่วย
ต�ำ่ ลง ซึง่ โดยปกติจะเป็นการทดแทนเครือ่ งจักรเก่าและวิธกี ารผลิตแบบเก่าด้วย
เครื่องจักรใหม่และกระบวนการผลิตที่ดีกว่า
ไม่มอี ะไรทีจ่ ะส�ำคัญกว่าการควบคุมหรือหยุดยัง้ อัตราเงินเฟ้อได้ดไี ปกว่า
นี้ นีเ่ ป็นอาวุธทีจ่ ะต้านทานอัตราเงินเฟ้อจากสองด้านพร้อมกัน ด้านหนึง่ โดยการ
ช่วยให้อตุ สาหกรรมสามารถกูย้ มื เงินอัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ เพือ่ ด�ำเนินกิจการต่อไป
ด้วยการปรับปรุงการผลิต ซึง่ ในทีส่ ดุ อุตสาหกรรมจะสามารถลดต้นทุนให้ตำ�่ ลง
และต้นทุนทีส่ ามารถประหยัดได้นมี้ กั จะส่งต่อไปยังผูบ้ ริโภคในภาวะการแข่งขัน
ปกติ แม้ในขณะนัน้ ต้นทุนทีป่ ระหยัดได้นจี้ ะท�ำให้อตุ สาหกรรมสามารถรองรับ
กับค่าจ้างแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ เท่านัน้ แต่อตุ สาหกรรมก็ไม่ตอ้ งปรับราคาสินค้าเพิม่
ขึ้น อีกด้านหนึ่ง ปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมจะถูกสนองตอบ
ด้วยโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ท�ำให้สามารถผลิตสินค้าได้เพียง
พอกับความต้องการของกิจการ หรืออาจกล่าวได้วา่ ก�ำลังการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ไม่
ได้ท�ำให้ค่าใช้จ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้น แต่จะท�ำให้งบประมาณของประเทศดีขึ้น
อย่างมาก เนื่องจากงบประมาณของประเทศจะขึ้นกับความเปลี่ยนแปลงของ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจชัดเจนขึ้นถึงสาเหตุหรือเหตุผลที่การเกิดภาวะ “เงิน
ตึงตัว” ไม่ได้กอ่ ให้เกิดการชะลออัตราเงินเฟ้อซึง่ เป็นสิง่ ทีม่ นั ควรจะเป็นแต่กลับ
เร่งอัตราเงินเฟ้อให้เพิ่มมากขึ้น ผมได้อธิบายให้เห็นว่า อัตราเงินเฟ้อสามารถ
ควบคุมได้ด้วยการหาวิธีการผลิตสินค้าที่ต้นทุนถูกกว่าและดีกว่าเสมอๆ ซึ่ง
การวิจัยและการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมจะมีบทบาทอย่างมากในการชะลอ
กระบวนการเกิดอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามการพัฒนาทางวิศวกรรมเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตต่างก็ตอ้ งมีเงินลงทุนซึง่ จะมีผลกระทบโดยตรงต่อตลาดการเงิน
เมือ่ การกูย้ มื เงินท�ำได้ยากและต้นทุนสูงขึน้ บริษทั ส่วนใหญ่จงึ ถูกกดดันให้ตอ้ ง
ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และการพัฒนาเท่าทีม่ อี ยูเ่ ท่านัน้ ดังนัน้ โครงการทีน่ า่
สนใจจึงมีแนวโน้มที่จะต้องเลื่อนออกไปหรือต้องยกเลิกเพราะไม่มีเงินลงทุน
หรือต้นทุนสูงเกินไป ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยท�ำให้การลดต้นทุน
การผลิตไม่สามารถท�ำได้และที่สุดราคาสินค้าก็ไม่สามารถลดลงได้เช่นกัน
นี่อาจจะไม่ใช่แนวทางพื้นฐานหรือเป็นเพียงแนวทางเดียวที่มาตรการ
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เงินตึงตัวท�ำให้อัตราเงินเฟ้อยิ่งเพิ่มสูงขึ้น ผมได้พยายามแสดงให้เห็นแล้วว่า
ปัจจัยหลักทีก่ อ่ ให้เกิดอัตราเงินเฟ้อก็คอื ภาวะตกต�ำ่ หรือภาวะซบเซาของธุรกิจ
เนื่องจากขาดเงินสนับสนุนจ�ำนวนมากที่ต้องน�ำเข้ามาในช่วงที่ธุรกิจจ�ำนวน
มากก�ำลังตกต�่ำ ไม่ว่าจะนานมาแล้วอย่างในช่วงทศวรรษที่ 1930 หรือเมื่อไม่
นานมานี้ อย่างในปี 1957 เมื่อไหร่ก็ตามที่ธนาคารกลางกระตุ้นให้เกิดภาวะ
เงินตึงตัวอย่างมากด้วยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ
โดยทั่วไปก็จะไม่แตกต่างกัน อุตสาหกรรมจะตัดทอนงบประมาณการลงทุน
อุตสาหกรรมสร้างบ้านและอุตสาหกรรมส�ำคัญอืน่ ๆ ทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ มีผลกระทบ
ต่อราคาเสนอขายอย่างมากซึง่ ปกติจะมีผลกระทบต่อผูบ้ ริโภคเช่นกัน ซึง่ มีผล
กระทบท�ำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้เกิดภาวะถดถอยและเริ่มท�ำให้อุตสาหกรรม
อืน่ ๆ ได้รบั ความเสียหาย และในทีส่ ดุ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็จะเกิดขึน้ ตัง้ แต่
ช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ อย่างรุนแรงในทศวรรษที่ 1930 การถดถอยของธุรกิจ
เหล่านีแ้ ต่ละประเภทท�ำให้เกิดการขาดดุลงบประมาณอย่างมาก ซึง่ ผลกระทบนี้
รุนแรงมากกว่าที่อัตราเงินเฟ้อมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจ
หากผมอยูใ่ นช่วงเวลาทีด่ เู หมือนว่าจะไม่มเี หตุผลอันเนือ่ งจากผลกระทบ
ของอัตราดอกเบี้ยระดับสูง มันก็เป็นเพราะผมคิดว่ามันมีความส�ำคัญต่อ
นักลงทุนมากกว่าที่นักลงทุนส่วนใหญ่ตระหนัก ในช่วงเวลาปกตินักลงทุนไม่
ควรมองข้ามความเป็นไปได้ทภี่ าวะเงินเฟ้อจะเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง การเปลีย่ นแปลง
ของอัตราเงินเฟ้อจะค่อยเป็นค่อยไปดังนัน้ นักลงทุนจึงควรรอโอกาสทีด่ มี ากกว่า
ทีจ่ ะรีบคว้าหรือรีบซือ้ สินค้าเพราะกลัวราคาจะเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตามเมือ่ อัตรา
ดอกเบี้ยเริ่มไต่ระดับสูงขึ้นและผู้บริหารก็ดูเหมือนจะสนับสนุนการขึ้นอัตรา
ดอกเบีย้ กฎเกณฑ์กจ็ ะเปลีย่ นไป นักลงทุนจึงต้องยิง่ ระมัดระวังให้มากกว่าปกติ
ธุรกิจอาจซบเซาลงแต่แม้จะไม่ซบเซาลงอัตราผลตอบแทนก็ดูเหมือนจะท�ำให้
ราคาหุน้ สามัญลดลงตามหุน้ กู้ ซึง่ ก็ไม่ได้หมายความว่านักลงทุนควรหยุดการ
ซือ้ ในช่วงเวลานี้ (ส�ำหรับโอกาสทีโ่ ดดเด่นจริงๆ ก็ไม่ควรปล่อยให้ผา่ นไปเพราะ
เป็นเพียงผลกระทบในระยะสั้นมากกว่า) แต่ตรงข้ามนักลงทุนควรลงทุนในสิ่ง
ที่พวกเขาซื้อเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ภาวะเงินตึงตัวปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน สภาพ
การณ์ต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง ในการควบคุมอัตราดอกเบี้ยอย่าง
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เข้มงวดเพือ่ ต่อสูก้ บั ราคาสินค้าทีส่ งู ขึน้ นัน้ เจ้าหน้าทีห่ รือผูบ้ ริหารธนาคารกลาง
ก็เหมือนกับคนทีม่ ไี วรัสร้ายแรงอยูใ่ นระบบของเขาและเหมือนคนทีต่ ดั สินใจอด
อาหารเพื่อยับยั้งหรือฆ่าไวรัส เขาอาจจะตายจากการอดอาหารนานก่อนที่จะ
สามารถฆ่าไวรัสได้ ยิ่งไปกว่านั้นธนาคารกลางมักจะเลิกล้มความตั้งใจและ
เปลี่ยนนโยบาย เพราะวิธีการอดอาหารจะยิ่งท�ำให้เจ็บปวดมากขึ้น นักลงทุน
มักไม่มีทางรู้อย่างชัดเจนหรือแน่ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
ใด แต่ยิ่งช่วงการอดอาหารยิ่งยาวนานและการขาดดุลงบประมาณที่มากก็จะ
ยิ่งทวีความรุนแรง ในขณะที่สินค้าประเภททุนและอุตสาหกรรมก่อสร้างก�ำลัง
เสียหายการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงของอัตราเงินเฟ้อที่จะตามมาก็มีความเป็นไป
ได้มากขึน้ ดังนัน้ ยิง่ ช่วงเวลาการขาดดุลงบประมาณยิง่ ยาวนาน ประชาชนหรือ
คนทัว่ ไปก็ยงิ่ อยากรูว้ า่ หลักทรัพย์ของเขาเหมาะทีจ่ ะถือลงทุนระยะยาวหรือไม่
การลงทุนประเภทใดทีจ่ ะสามารถป้องกันผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อได้
บ้าง? ผมคิดว่าความคิดทีห่ ยาบและทีไ่ ร้เดียงสาทีเ่ กิดขึน้ ในทศวรรษก่อนๆ จะ
กลับมามีอทิ ธิพลอีกเหมือนทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงทศวรรษที่ 1960 โดยทัว่ ไปเชือ่ ว่าหุน้
สามัญเกือบทุกประเภทซึง่ แสดงถึงความเป็นเจ้าของในทรัพย์สนิ จะเป็นเครือ่ ง
ป้องกันอัตราเงินเฟ้อและจะยังคงเป็นต่อไป ซึ่งไม่ถูกต้อง เมื่อพิจารณาจาก
อดีตสิง่ เหล่านีส้ ามารถอธิบายได้จากการทีห่ นุ้ สามัญจ�ำนวนมากทีเ่ ป็นเจ้าของ
ทรัพย์สนิ ซึง่ ราคาปรับเพิม่ ขึน้ ตลอดช่วง 15 ปีทผี่ า่ นมา (และมีผลให้อำ� นาจการ
ซือ้ ลดลงอย่างมาก) แต่ราคาของหุน้ เหล่านีก้ ลับไม่เพิม่ ขึน้ และมีบางส่วนทีร่ าคา
ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ ขัดแย้งกับความเชือ่ โดยทัว่ ไปและดูเหมือนจะเป็นข้อ
โต้แย้งทีม่ เี หตุผลน่าเชือ่ ถือว่า เป็นเพราะหุน้ แสดงความเป็นเจ้าของในสิง่ ทีจ่ บั
ต้องได้ (เช่นที่ดิน โรงงาน สินค้าคงคลัง ฯลฯ) และในขณะที่เกิดภาวะเงินเฟ้อ
มูลค่าของสิ่งเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับค่าเงินดอลลาร์ การเป็นเจ้าของสิ่ง
เหล่านี้ด้วยการเป็นเจ้าของหุ้นจึงช่วยปกป้องเจ้าของจากการลดค่าอย่างต่อ
เนื่องของเงินดอลลาร์
ยิง่ ไปกว่านัน้ มีนกั ลงทุนจ�ำนวนมากสนับสนุนเหตุผลนี้ พวกเขาอ้างว่า
บริษัทที่เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นดินจ�ำนวนมากอย่างเช่นบริษัท
เหมืองแร่และปิโตรเลียม จะเป็นเครื่องป้องกันเงินเฟ้อได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ในขณะทีค่ า่ เงินดอลลาร์ลดลงมูลค่าความเป็นเจ้าของในทรัพย์สนิ ทีแ่ ท้จริงจะ
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เพิม่ ขึน้ เป็นสัดส่วนกัน ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั แบบนีจ้ ะมีเครือ่ งป้องกันไปในตัว
ส�ำหรับเหตุผลต่างๆ ผมจะพยายามอธิบายดังนี้ บางบริษทั ในกลุม่ นีอ้ าจจะเป็น
เครือ่ งป้องกันอัตราเงินเฟ้อได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการเป็นเจ้าของวัตถุดบิ
ทีม่ ปี ระโยชน์จำ� นวนมากอาจแตกต่างกันอย่างมาก ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะปัจจัยต่างๆ
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง นี่คือสิ่งที่เจ้าของหุ้นบริษัทน�้ำมันที่เคยกระหยิ่มใจในปี
1958 และ 1959 เริ่มประสบด้วยตัวเอง
เราสามารถก�ำจัดความเชือ่ ผิดๆ ทีว่ า่ “เพราะหุน้ สามัญแสดงความเป็น
เจ้าของทรัพย์สนิ ทีจ่ บั ต้องได้ ซึง่ สามารถป้องกันเราจากอัตราเงินเฟ้อ” ออกไป
จากชีวติ ของเราได้ไม่ยากหากเรายึดแนวคิดพืน้ ฐานอย่างหนึง่ ไว้ในใจ ในระดับ
ราคาปกติ สิง่ ทีเ่ ราซือ้ จะมีราคาเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาเมือ่ เปรียบเทียบกับทรัพย์
สินอื่นๆ แม้ว่าในระดับราคาโดยทั่วไปอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (แต่ช้าๆ) (ภายใต้
การเคลือ่ นไหวทีร่ นุ แรงแต่คอ่ ยเป็นค่อยไป) ทรัพย์สนิ บางอย่างราคาเพิม่ ขึน้ ใน
ขณะทีร่ าคาทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ก�ำลังลดลง ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการประดิษฐ์และ
คิดค้นกระบวนการใหม่ๆ บางครั้งก็สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก
และบางครัง้ ก็ทำ� ให้นา่ ตืน่ เต้น ในท�ำนองเดียวกันการเปลีย่ นแปลงรสนิยมของ
ประชาชนก็สามารถท�ำให้ราคาสินค้าหรือบริการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงอย่างเห็นได้
ชัด
ผมจะใช้กรณีทดี่ เู หมือนจะรุนแรงเกินจริงเพือ่ อธิบายประเด็นนี้ อย่างไร
ก็ตามผมเชื่อว่ามันจะเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นอาจจะต้องจดจ�ำให้ดี เพื่อหลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดง่ายๆ จากการซื้อหุ้นผิดประเภทในช่วงที่เกิดภาวะเงินเฟ้อ ยิ่ง
ไปกว่านั้นผมจะยกตัวอย่างที่อัตราเงินเฟ้อรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในโลก
สมัยใหม่ โดยเฉพาะในประเทศเยอรมันช่วงต้นทศวรรษที่ 1920 ในเวลานั้น
เงินมาร์คของเยอรมัน (ก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 1 มีคา่ ประมาณ 25 เซ็นต์) หมด
ค่าโดยสิ้นเชิง เงินพันล้านในช่วงเวลาหนึ่งมีมูลค่าซื้อขนมปังได้ไม่ถึงหนึ่งก้อน
ชาวเยอรมันจ�ำนวนมากเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น การเปลี่ยนเงินที่
มีค่าลดลงให้เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีตัวตนจึงน่าจะดีที่สุด แต่สมมติว่า
หนึ่งในนั้นคือ การซื้อคลังสินค้าที่เต็มไปด้วยสุ่มสวมใต้กระโปรงเพื่อป้องกัน
ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ ในช่วงทศวรรษที่ 1890 ผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องการ
ปิดบัง (หรือเน้น?) สรีระบางส่วนของร่างกายซึง่ เป็นเหตุผลทีเ่ กินกว่าผมจะเข้าใจ
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ความต้องการที่จะเป็นเจ้าของคลังสินค้านี้จึงเพิ่มขึ้น ในช่วงเวลานั้นสินค้าจึง
ถูกกักตุนมากขึน้ เช่นเดียวกับราคา อย่างไรก็ตาม ในทศวรรษที่ 1920 นอกจาก
ความต้องการเป็นครัง้ คราวส�ำหรับการแสดงละครแล้วสุม่ สวมใต้กระโปรงก็เกือบ
จะไม่มีค่าอะไรเลย มันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยไม่ว่าราคาจะสูงหรือต�ำ่ หรือ
แม้จะตั้งราคาในสกุลเงินที่ทุกคนคิดว่าจะไร้ค่าในไม่ช้า ไม่มีใครต้องการและ
ก็ไม่มีใครซื้อมันด้วย สุ่มสวมใต้กระโปรงในทศวรรษที่ 1920 จึงอาจไม่ใช่สิ่ง
ป้องกันอัตราเงินเฟ้อ
คราวนีม้ าลองพิจารณาหุน้ สามัญ มูลค่าของทรัพย์สนิ ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังหุน้
สามัญแต่ละหุ้นมีผลต่อราคาหุ้นน้อยมากในการซื้อขายหุ้นตามปกติในตลาด
ยกเว้นเมื่อบริษัทขายทรัพย์สินเพื่อปิดกิจการ เหตุผลส�ำคัญคือผู้ถือหุ้นสนใจ
เฉพาะสิง่ ทีพ่ วกเขาจะได้รบั หรือสิง่ ทีค่ นในแวดวงการเงินโดยรวมคิดว่าพวกเขา
จะได้รับ เว้นแต่ทรัพย์สินจะถูกแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น หากคุณสงสัยในเรื่องนี้
และต้องการการยืนยันก็ลองทดสอบแบบง่ายๆ รายชือ่ หุน้ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาด
หุน้ นิวยอร์กมักจะเรียงตามตัวอักษร เลือกหุน้ ใดหุน้ หนึง่ จากรายชือ่ นีแ้ ละศึกษา
หุ้นใน 20 อันดับถัดมาจะสังเกตเห็นว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างราคา
ตลาดและมูลค่าทรัพย์สินไม่ว่าคุณจะเลือกหุ้นกลุ่มไหนก็ตาม หุ้นบางตัวอาจ
จะถูกขายในราคาทีม่ สี ว่ นลดจากมูลค่าทรัพย์สนิ จ�ำนวนมากและหุน้ อืน่ ๆ อาจ
จะขายในราคาสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินหลายเท่าตัวซึ่งจะไม่พบความสัมพันธ์
ใดๆ ทั้งสิ้น หากนี่ยังไม่สามารถท�ำให้คุณเชื่อได้ก็ลองทดสอบด้วยวิธีการอื่น
ในช่วงทีร่ าคาต�ำ่ กว่าระดับราคาเมือ่ หลายปีกอ่ นค่อนข้างมาก โบรกเกอร์กจ็ ะตี
พิมพ์รายงานฉบับย่อเพือ่ ให้นกั ลงทุนหันมาสนใจหุน้ ทีม่ รี าคาลดต�ำ่ กว่ามูลค่า
ทรัพย์สินมาก ตัวอย่างหนึ่งซึ่งเคยตีพิมพ์มาเมื่อหลายปีมาแล้ว ลองพิจารณา
เปรียบเทียบล�ำดับเหตุการณ์ในตลาดของหุ้นกลุ่มนี้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฐานะ
เป็นดัชนีตลาด คุณจะพบว่าตัวทรัพย์สินมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง
ของราคาในตลาดน้อยมาก มูลค่าทรัพย์สินอาจจะเพิ่มขึ้นหรือไม่เพิ่มขึ้นใน
ช่วงเกิดภาวะเงินเฟ้อ แต่ก็ไม่มากพอที่ท�ำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสัดส่วน
กัน โดยมูลค่าของตัวทรัพย์สินเองไม่สามารถท�ำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นได้
มูลค่าของหุ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจัยสองประการที่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมาก ปัจจัยแรกคือ อ�ำนาจหรือความสามารถในการท�ำก�ำไรทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ
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หุน้ อีกปัจจัยซึง่ เป็นปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญมากกว่าก็คอื ความเห็นเกีย่ วกับการ
ลงทุนของคนส่วนใหญ่ทมี่ ตี อ่ แนวโน้มหรืออนาคตของความสามารถในการท�ำ
ก�ำไร ปัจจัยทัง้ สองนีม้ คี วามสัมพันธ์กนั อย่างมากเนือ่ งจากคนในแวดวงการเงิน
ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า บริษทั นัน้ ๆ มีกำ� ไรต่อหุน้ เพิม่ ขึน้ ในอัตราทีโ่ ดดเด่น
ปีแล้วปีเล่าและแนวโน้มนี้จะคงอยู่เป็นเวลายาวนานบวกหรือลบด้วยอิทธิพล
ของวงจรธุรกิจ ซึ่งเหตุผลนี้ค่อนข้างเป็นจริงแม้ว่าบางครั้งอาจไม่เป็นเช่นนั้น
ก็ได้ การเพิ่มขึ้นอย่างสม�่ำเสมอของก�ำไรต่อหุ้นไม่ว่าในอัตราใดจะขึ้นอยู่กับ
อัตราการเพิม่ ของราคาตลาดต่อก�ำไรทีส่ ม�ำ่ เสมอ (P/E) ซึง่ ท�ำให้มลู ค่าของหุน้
เติบโตขึ้นอย่างมาก องค์ประกอบนี้จะท�ำให้นักลงทุนมีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่าง
มากในช่วงทีห่ นุ้ มีสภาพคล่องและสามารถป้องกันผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อ
ในช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่า
กล่าวอีกนัยหนึ่ง หุ้นที่ราคาเพิ่มขึ้นมากโดยไม่เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ
เป็นหุ้นเพียงประเภทเดียวที่สามารถป้องกันทรัพย์สินของนักลงทุนจากอัตรา
เงินเฟ้อได้ ซึ่งไม่ใช่เป็นเพราะความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างหุ้นสามัญและ
การป้องกันผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อ ความสัมพันธ์เช่นนีไ้ ม่มอี ยูจ่ ริง เหตุผล
ทีแ่ ท้จริงของเหตุการณ์ทนี่ า่ ยินดีนกี้ ค็ อื การด�ำเนินการของบริษทั ท�ำให้มลู ค่าของ
หุ้นเพิ่มขึ้นเท่ากับหรือมากกว่าที่อัตราเงินเฟ้อท�ำให้เงินของนักลงทุนมีมูลค่า
ลดลง ซึง่ หมายความว่า ทรัพย์สนิ ทีแ่ ท้จริงของนักลงทุนจะยังคงเดิมเพราะส่วน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ จะเท่ากับอัตราเงินเฟ้อ มิเช่นนัน้ มูลค่าทรัพย์สนิ ก็คงจะลดลง หากหุน้
เติบโตที่แท้จริงถูกซื้อก่อนที่นักลงทุนอื่นๆ จะสนใจหรือเล็งเห็นความน่าสนใจ
ของบริษัท ก็มักจะเป็นการดีท่ีในภาวะที่อัตราเงินเฟ้อค่อยๆ เปลี่ยนแปลงหุ้น
ประเภทเดียวกับหุน้ ของเราก็จะมีราคาปรับเพิม่ ขึน้ มากกว่ามูลค่าของเงินทีล่ ดลง
ดังนั้นนักลงทุนจะมีก�ำไรที่แท้จริงจ�ำนวนมาก เนื่องจากมีการป้องกันหรือ
ผลตอบแทนที่ได้รับสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง กฎเกณฑ์ในการเลือกหุ้นประเภทที่สามารถป้องกัน
อัตราเงินเฟ้อได้อย่างแท้จริงนัน้ ผมเคยสรุปไว้ในหนังสือ Common Stocks and
Uncommon Profits (หุน้ สามัญ กับ ก�ำไรทีไ่ ม่สามัญ) คือ การค้นหาบริษทั ทีม่ ผี ู้
บริหารทีม่ คี วามสามารถโดยเฉพาะด้านการวิจยั หรือวิธกี ารอย่างอืน่ ทีส่ ามารถ
เพิ่มก�ำไรต่อหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง (อาจผันผวนตามวงจรธุรกิจบ้างในแต่ละปี)
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และต้องแน่ใจว่าผูบ้ ริหารสามารถรักษาอัตราการเติบโตนีแ้ ละมีภมู คิ มุ้ กันด้วย
การฝึกผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่มารองรับภายใต้นโยบายเดิม จากนัน้ ซือ้ หุน้ เหล่านีก้ อ่ น
ทีน่ กั ลงทุนอืน่ ๆ จะตระหนักในคุณค่าของมัน ลงทุนและถือไว้ไม่วา่ ราคาจะเพิม่
ขึน้ เท่าไหร่ ถือไว้ตราบเท่าทีน่ โยบายเหล่านัน้ ยังคงอยู่ เมือ่ ท�ำทุกอย่างแล้วคุณ
ก็จะมีเครือ่ งป้องกันอัตราเงินเฟ้อทีแ่ ท้จริงและมูลค่าก็จะยิง่ มากขึน้ การซือ้ หุน้ ที่
เหมือนกันนีภ้ ายหลังจากทีค่ ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษเหล่านีเ้ ป็นทีร่ จู้ กั กันอย่างกว้างขวาง
แล้วคุณก็อาจจะยังคงมีเครื่องป้องกันอัตราเงินเฟ้อได้ แต่อาจจะป้องกันได้ไม่
มากนัก ในทางตรงข้ามหากซือ้ หุน้ บริษทั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพปานกลางโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ซือ้ ตอนทีร่ าคาหุน้ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ไปแล้ว คุณก็อาจจะไม่สามารถป้องกันผล
กระทบจากอัตราเงินเฟ้อได้เลย
หลายคนถามว่า “หากหุน้ สามัญไม่สามารถป้องกันผลกระทบจากอัตรา
เงินเฟ้อได้อย่างเต็มที่ แต่อย่างน้อยมันจะสามารถป้องกันได้บ้างหรือไม่?” ใน
ที่สุดอัตราเงินเฟ้อประเภทที่เราพูดถึงมีแนวโน้มที่จะท�ำให้เกิดช่วงตกต�่ำของ
ธุรกิจสั้นกว่าที่ควรจะเป็นและอาจจะกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เมื่อธุรกิจ
ทั่วไปอยู่ในภาวะที่ดี สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการท�ำก�ำไร
ให้แก่หนุ้ ทัง้ หมดได้หรือไม่? ความสามารถในการท�ำก�ำไรนีจ้ ะมากพอทีจ่ ะสร้าง
มูลค่าเพิม่ ทีแ่ ท้จริงเพือ่ ชดเชยกับมูลค่าของเงินทีล่ ดลงแม้เพียงบางส่วนได้หรือ
ไม่?
ผมไม่คดิ ว่าจะมีหลักฐานทีน่ า่ เชือ่ ถือได้มากพอทีจ่ ะหาค�ำตอบทีด่ ใี ห้กบั
ค�ำถามนีไ้ ด้ อย่างไรก็ตาม ผมสงสัยว่าความเจริญก้าวหน้าในทศวรรษที่ 1950
และความเชือ่ ทีก่ ระจายไปอย่างรวดเร็วในแวดวงการลงทุนทีว่ า่ หุน้ สามัญคือที่
หลบภัยจากอัตราเงินเฟ้อ ซึง่ มีการให้นำ�้ หนักกับประเด็นนีม้ ากเกินไป ทัง้ นีเ้ ป็น
เพราะนักลงทุนมองข้ามหรือละเลยมุมมองอืน่ ๆ ในสถานการณ์เดียวกันนัน่ คือ
อัตราเงินเฟ้อสามารถท�ำให้หนุ้ สามัญเสียหายได้เช่นเดียวกับทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
หุ้นสามัญ
ในขณะทีร่ าคาเพิม่ ขึน้ จะต้องใช้เงินจ�ำนวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในการด�ำเนิน
ธุรกิจขนาดเท่าเดิม สมมติว่า บริษัทมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานสูงโดย
บริหารงานด้วยสินค้าคงคลังจ�ำนวนน้อยทีส่ ดุ เพือ่ ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้า หากราคาสินค้าเพิ่มขึ้นในแต่ละรอบที่สั่งซื้อสินค้า ซึ่งหมายความ

1. ปรับตัวให้เข้ากับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ในช่วงทศวรรษที่ 1960

ว่าจะต้องใช้เงินจ�ำนวนมากขึ้นในการรักษาระดับวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต
และสินค้าส�ำเร็จรูปในระดับเดิม และจ�ำได้ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่ไม่มี
สภาพคล่องยกเว้นในแง่บญ
ั ชี มันแสดงถึงการลงทุนเพิม่ ทีถ่ าวรซึง่ บริษทั จะต้อง
ถือลงทุนตลอดเวลา เพราะบริษทั จะต้องรักษาระดับสินค้าคงคลังน้อยทีส่ ดุ ใน
ระดับนี้ หากบริษทั ยังต้องการจะรักษาสถานะปัจจุบนั ไว้ในขณะทีร่ าคาปรับเพิม่
ขึน้ จ�ำนวนเงินทีอ่ ยูใ่ นบัญชีลกู หนีก้ ารค้าก็จะยิง่ เพิม่ ขึน้ แม้ปริมาณของธุรกิจจะ
เท่าเดิมก็ตาม ประการสุดท้ายซึง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื เงินจะต้องใช้และหมดไปกับ
โรงงานและเครื่องจักรซึ่งอย่าลืมว่าเครื่องจักรบางตัวและอาคารบางส่วนอาจ
จะช�ำรุดเสียหายก่อนหมดอายุการใช้งานจริงและไม่สามารถใช้งานได้ในขณะ
ทีเ่ ครือ่ งจักรและอุปกรณ์อนื่ ๆ ยังมีอายุการใช้งานทีย่ าวนานกว่า อย่างไรก็ตาม
สิง่ เหล่านีท้ งั้ หมดก็จะต้องช�ำรุดเสียหายในช่วงเวลาหนึง่ อัตราค่าเสือ่ มราคาที่
บริษทั จะสามารถหักเป็นค่าใช้จา่ ยได้ขนึ้ อยูก่ บั หน่วยงานทางด้านภาษีจะเป็นผู้
ประเมินอายุการใช้งานของเครื่องจักรและอาคารแต่ละรายการ อย่างไรก็ตาม
อัตราค่าเสือ่ มทีก่ ฎหมายอนุญาตให้ใช้นคี้ อ่ นข้างจะคร�ำ่ ครึและไม่คอ่ ยยุตธิ รรม
ที่อนุญาตให้บริษัทชดเชยทรัพย์สินแต่ละรายการนี้ด้วยราคาต้นทุนเดิม ไม่ใช่
ด้วยต้นทุนหรือราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินตัวใหม่ที่ต้องซื้อมาทดแทน
ดังนั้นในช่วงที่เกิดภาวะเงินเฟ้อจะเกิดการรั่วไหลและสูญเสียทางการเงินของ
โรงงานและอุปกรณ์ในทุกบริษทั เงินจ�ำนวนทีส่ ญ
ู เสียนีจ้ ะเท่ากับความแตกต่าง
ระหว่างราคาของทรัพย์สินที่บันทึกในบัญชีกับราคาที่แท้จริงที่จะซื้อทรัพย์สิน
นั้นมาทดแทน
จากมุมมองของผู้ถือหุ้นสามัญมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะป้องกันการ
บั่นทอนทางการเงินของอัตราเงินเฟ้อนั่นคือ ผู้บริหารสามารถท�ำให้ก�ำไรเพิ่ม
ขึน้ อย่างสม�ำ่ เสมอซึง่ โดยปกติกำ� ไรทีเ่ พิม่ ขึน้ นีม้ กั เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของขนาด
กิจกรรมหรือธุรกิจในปัจจุบนั หรือการเริม่ กิจกรรมใหม่ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้มาก
พอทีจ่ ะส่งเสริมธุรกิจในภาวะเงินเฟ้อ ซึง่ เงินทุนทีธ่ รุ กิจเดิมต้องการเพิม่ จะต้อง
สูงมากจริงๆ และยังมีปัญหาจากการที่ธุรกิจใหม่ก็ต้องการเงินทุนเช่นกัน ซึ่ง
การจะท�ำได้เช่นนี้ต้องอาศัยความสามารถอย่างมากและการตัดสินใจขยาย
ธุรกิจในช่วงเวลาที่ถูกต้องได้อย่างยอดเยี่ยมของผู้บริหาร บริษัทที่มีผู้บริหาร
ประเภทนี้มักจะเป็นบริษัทเดียวกับบริษัทที่คุ้มค่าแก่การลงทุนในภาวะที่ไม่มี
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เงินเฟ้อ นีค่ อื เหตุผลทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั ทีม่ ผี บู้ ริหารมีความสามารถไม่โดดเด่น
ไม่สามารถป้องกันผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อ
เมือ่ เริม่ ต้นทศวรรษที่ 1960 ผมเชือ่ ว่า การเข้าใจประเด็นนีเ้ ป็นสิง่ ส�ำคัญ
อย่างยิ่งที่ท�ำให้สามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อความซับซ้อน
ทางการเงินมีมากขึ้นอันเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในปีต่อๆ ไป ในช่วง
ทศวรรษที่ 1940 และต้นทศวรรษที่ 1950 สัญญาณทัง้ หมดบ่งชีว้ า่ อัตราเงินเฟ้อ
จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนเช่นที่เคยเกิดขึ้นอย่างชัดเจนใน
ภายหลังเมื่อทศวรรษก่อน อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลบางประการ นักลงทุน
จ�ำนวนมากอ่านสัญญาณเหล่านีไ้ ม่ออกจนกระทัง่ เมือ่ 2-3 ปีทผี่ า่ นมานี้ ต่อมา
ในปี 1956 ถึง 1957 นักลงทุนนับล้านที่เมื่อก่อนไม่เคยให้ความสนใจเรื่อง
เงินเฟ้อกลับหวาดกลัวอัตราเงินเฟ้ออย่างมากและยิ่งกลัวมากขึ้นในปี 1958
และ 1959 ทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและอัตราเงินเฟ้อก็ไม่ได้
อันตรายมากขึ้นหรือน้อยลงกว่าที่เคยเป็นเมื่อหลายปีก่อน พวกเขาท�ำราวกับ
ว่าเงินของพวกเขาจะหายไปหากไม่ซอื้ หุน้ สามัญ (หุน้ สามัญเกือบทุกประเภท)
เพือ่ เป็นการป้องกันอย่างฉับพลันทันใด ผลก็คอื ราคาทีเ่ สนอซือ้ และอัตราส่วน
ราคาต่อก�ำไรของหุ้นสามัญทุกประเภทพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยหุ้นสามัญบาง
ประเภทก็สามารถป้องกันผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อได้อย่างแท้จริง อย่างไร
ก็ตามหุน้ สามัญอืน่ ๆ อาจจะป้องกันผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อได้ไม่เพียงพอ
หรืออาจป้องกันผลกระทบไม่ได้เลย
บุคคลที่มีความมั่งคั่งส่วนใหญ่ต่างมุ่งเข้าตลาดเพื่อซื้อหุ้นเป็นครั้งแรก
ในช่วงปี 1956 จนถึงปี 1959 จึงอาจถูกจัดเป็นนักลงทุนระยะยาวอย่างแท้จริง
และไม่ใช่นกั เก็งก�ำไร พวกเขาให้ความสนใจเรือ่ งเงินเฟ้ออย่างจริงจัง ท�ำให้พวก
เขาเสียความเชื่อมั่นในหุ้นกู้ปลอดภาษีที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นและรายได้
สุทธิหลังภาษีทมี่ ากกว่าซึ่งหลักทรัพย์ปลอดภาษีเหล่านีเ้ สนอขายแก่นกั ลงทุน
ทีม่ งั่ คัง่ พวกเขาไปซือ้ หุน้ สามัญในทุกระดับราคาแล้วเก็บไว้ในกล่องอย่างแน่น
หนาด้วยความรู้สึกว่า ขณะนี้พวกเขาได้รับการป้องกันจากอัตราเงินเฟ้อที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตในทุกระดับราคา ดังนั้นในช่วงที่เกิดภาวะเงินเฟ้อราคาหุ้นก็
จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ ท�ำให้นักลงทุนที่ฉลาดหลักแหลมต้องติดตาม

1. ปรับตัวให้เข้ากับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ในช่วงทศวรรษที่ 1960

สถานการณ์ในต้นทศวรรษที่ 1960 อย่างใกล้ชดิ ทีผ่ มพูดเช่นนีเ้ พราะผมคิดว่า
มันสมเหตุสมผลที่จะสรุปว่า นักลงทุนหน้าใหม่ในตลาดหุ้นที่มีความมั่งคั่ง
มากกว่าอาจจะมีความสามารถมากในด้านอื่นๆ แต่คนเหล่านี้มีความรู้เกี่ยว
กับการลงทุนน้อยมาก อีกประการหนึ่ง สัญญาณต่างๆ เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ
ก็เพิ่งเกิดขึ้นเพียง 10 ปีก่อนหน้านี้เท่านั้นซึ่งพวกเขาไม่เคยตระหนักหรือรับรู้
ถึงอันตรายของการปลอดภาษีอันเกิดจากอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวหรือระยะ
สั้นและยอมรับหลักการที่ว่าหุ้นไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่จะสามารถปกป้องพวก
เขาจากอัตราเงินเฟ้อโดยไม่เคยโต้แย้งหรือมีค�ำถาม
สิง่ ทีผ่ มเชือ่ ว่าจะเกิดขึน้ อย่างแน่นอนก็คอื สิง่ ทีจ่ ะก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ
และมีผลต่อหุน้ สามัญอาจก่อให้เกิดผลดีเพราะคุณอาจจะคาดหวังได้วา่ มีบาง
คนอาจประพฤติตวั เสมือนคนทีใ่ ช้ชวี ติ ในโลกใต้ดนิ หรือเหมือนคนทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั
วิธีการที่ดีเหล่านี้
สิง่ ทีผ่ มเชือ่ ว่าจะเกิดขึน้ ได้โดยง่ายก็คอื แรงกระตุน้ ให้เกิดอัตราเงินเฟ้อ
เหล่านีท้ ำ� ให้เชือ่ ว่า หุน้ สามัญอาจเป็นไปอย่างทีค่ ณ
ุ คาดหวัง บางคนก็แสดงออก
ราวกับว่าเป็นมนุษย์ใต้ดินหรือเสมือนคนที่ไม่เคยเห็นสวรรค์มาก่อน คุณชี้ให้
คนเหล่านี้เห็นว่าพระจันทร์ขึ้นตอน 2 ทุ่มตรง คุณบอกเขาว่าเมื่อเวลากลาง
คืนผ่านไปดวงจันทร์ก็จะปรากฏขึ้นและเคลื่อนที่ข้ามขอบฟ้าไปอย่างเห็นได้
ชัด เขาจะจ้องมองดวงจันทร์ด้วยความตั้งอกตั้งใจแต่เขาจะไม่สามารถมอง
เห็นมันเคลือ่ นที่ ดังนัน้ เขาจึงเฝ้ามองต่อไป เมือ่ เวลาผ่านไป 20:01 มันดูเหมือน
ยังอยู่ที่เดิม เวลา 20:02 เขาก็ยังเห็นว่ามันไม่เปลี่ยนแปลง เวลา 20:03 เขา
ก็ยังคงเห็นเหมือนเดิม และเมื่อเวลา 20:04 เขาเริ่มท้อด้วยความโกรธเพราะ
ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม เขาตัดสินใจที่จะใช้เวลาไปท�ำอย่างอื่นที่ดีกว่าและ
เป็นประโยชน์มากกว่า อย่างไรก็ตามหากเขากลับมาและมองดูดวงจันทร์ใน
เวลา 2:00 นาฬิกาตอนเช้ามืดก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นตาตื่นใจที่เขา
พยายามมองหาเมื่อตอน 20:04 น.
ผมคิดว่าสิ่งนี้สามารถเทียบเคียงได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ลงทุนในหุ้น
สามัญด้วยเหตุผลเบื้องต้นจากอัตราเงินเฟ้อ เวลาผ่านไปหลายเดือนหรืออาจ
จะหลายปี อัตราเงินเฟ้ออาจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ยากจะสังเกตเห็นในขณะนั้น
เพราะพวกเขาซื้อหุ้นสามัญเมื่อตอนที่อัตราเงินเฟ้อมีความกดดันสูงมากแล้ว
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