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เรื่องควรรู้ ก่อนเริ่ มลงทุนหุ้น
จำนวนผูเ้ ปิ ดบัญชีลงทุนในหุน้ ไทย ในปี 62 มีจำนวนเพิม่ ขึน้ กว่ำ 140,000 คน และใน 5 เดือนแรกปี น้ี
เพิม่ ขึน้ อีกเกือบ 150,000 คน ชีใ้ ห้เห็นถึงควำมสนใจเข้ำมำลงทุนอย่ำงชัดเจน ซึง่ ผมเองสนับสนุนให้คนไทย
ได้ออมเงินในตลำดหุน้ อย่ำงถูกวิธี โดยมีควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้อง รูจ้ กั วิธลี ดควำมเสีย่ ง
วันนี้ ขอใช้พน้ื ทีค่ อลัมน์ให้ขอ้ คิดควำมเข้ำใจ แก่ผทู้ ย่ี งั ลงทุนมำไม่นำน ดังนี้
- หุน้ เป็ นทัง้ โอกำส เป็ นทัง้ ควำมเสีย่ งต่อฐำนะกำรเงิน อย่ำได้เชื่อว่ำ มีวธิ งี ำ่ ยๆทีท่ ำให้รวยเร็วมำก
อย่ำงแน่นอนอีกด้วย เพรำะถ้ำมีวธิ งี ำ่ ยๆและแน่ๆแบบนัน้ ทุกประเทศในโลกคงไม่ต้องเคีย่ วเข็ญให้คนต้อง
อบรมและสอบเป็ นนักวิเครำะห์ ผูจ้ ดั กำรกองทุน และผูแ้ นะนำกำรลงทุน ให้เปลืองแรง เปลืองค่ำจ้ำงหรอก
ครับ
- ในควำมเป็ นจริง มีวธิ เี รียนรู้ทย่ี ำกแบบปำนกลำง เเต่สำมำรถจะเรียนรู้ ฝึกฝนได้ ในหลักวิธกี ำร
ลงทุน กำรคัดเลือกหุน้ คุมควำมเสีย่ ง ทำให้มโี อกำสทีจ่ ะรวยได้โดยใช้เวลำบ้ำง ทัง้ นี้ ผมแนะนำให้เรียนรู้
กับบล. ทีเ่ ปิ ดบัญชีอยู่ หรือกับองค์กรและตัววิทยำกรทีน่ ่ำเชื่อถือ เช่น ตลำดหลักทรัพย์ฯ และสมำคมทีไ่ ด้รบั
กำรยอมรับจำกสำนักงำนกลต. เป็ นต้น มีทงั ้ บทควำม วิดโี อ ในเว็บและใน Facebook
- ถ้ำได้รบั กำรเชิญชวนไปเรียนแพงๆจำกใครทีอ่ ำ้ งควำมเป็ นโคตรเซียน ทีจ่ ะสอนให้เรำ รวยเร็วมำก
ได้แน่ๆเป็ น 100% มีวธิ เี ช็คข้อมูลขัน้ ต้นว่ำ โคตรเซียนดังกล่ำวมีประสบกำรณ์และควำมรอบรูท้ ย่ี นื ยันได้
หรือไม่ โดยกำรค้นประวัตวิ ่ำเคยทำงำนด้ำนไหนมำก่อน ถ้ำไม่ตรงสำยให้สงสัยไว้ก่อนครับ ถ้ำเก่งขนำดนัน้
จริง ทำไมบล.หรือบลจ.ถึงไม่ดงึ ตัวไปเป็ นหัวหน้ำฝ่ ำยวิเครำะห์ หรือเป็ นผูจ้ ดั กำรกองทุน
- เข้ำดู ข้อมูล ของสำนักงำนกลต. ตำม Link
นี้ https://www.sec.or.th/th/pages/marketdata/marketprofessionals.aspx หรือใช้ google แล้วค้นหำด้วย
ประโยค “กลต. บุคคลทีไ่ ด้รบั ใบอนุญำต” ก็จะเข้ำสูห่ น้ำทีใ่ ห้พมิ พ์ช่อื ของผูท้ ่ีชวนเรำไปจ่ำยค่ำเคล็ดวิชำ ก็จะ
ทรำบว่ำ เคยผ่ำนกำรเรียน กำรสอบเป็ น นักวิเครำะห์ หรือ ผูแ้ นะนำกำรลงทุนอะไรมำบ้ำงไหม
- ตลำดหุน้ ไทย พัฒนำมำ 45ปี แต่ยงั มีควำมผันผวนอยู่ค่อนข้ำงมำก จำนวนปี ทต่ี ลำดหุน้ ขึน้ กับปี ท่ี
ลง อยู่ในอัตรำส่วน 3 ต่อ 2 ดังนัน้ กำรลงทุนปี เดียว อำจยังไม่เห็นผลบวกก็เป็ นได้
- รำคำหุน้ ระยะสัน้ ขึน้ กับปั จจัยสำรพัดชนิด ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ และจิตใจของผูล้ งทุน แต่ในระยะ
ยำว รำคำหุน้ มักเป็ นไปตำมขนำดของผลกำไรบริษทั ซึง่ ก็สมั พันธ์กบั กำรเพิม่ ขึน้ ของGDP นันเอง
่
- ค่ำเฉลีย่ ระยะยำวของตลำดหุน้ ไทยโดยรวม ให้ผลกำไรรวมเงินปั นผลประมำณ 10% แต่ในช่วง 10
ปี หลังทีเ่ ศรษฐกิจโตต่ำลง และบริษทั ในตลำดหุน้ มีกำรเติบโตของกำไรน้อยลง ค่ำเฉลีย่ ผลตอบแทนเหลือ
ประมำณ 7 % ต่อปี โดยทีค่ รึง่ นึงเป็ นเงินปั นผล
- กำรซือ้ หุน้ ทีด่ ี หลำยบริษทั กระจำยหลำยธุรกิจจะทำให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับค่ำเฉลีย่ ของ
ตลำด ส่วนกำรซือ้ เน้นๆ 1-2 บริษทั จะเปิ ดขอบเขตกำรได้กำไรและกำรขำดทุนมำกขึน้
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- ข้อมูลทีด่ ี และสะดวกใช้โดยไม่คดิ ค่ำใช้จ่ำย อยู่ใน www.settrade.com โดยมีตวั เลขทีส่ ำคัญทำง
กำรเงิน เพือ่ ให้ดแู นวโน้มและควำมสำมำรถทำกำไรทำงธุรกิจ อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน เป็ นต้น และมีบทสรุป
ย่อเกีย่ วกับกิจกำรของบริษทั ทีใ่ ช้ช่อื รำยงำนว่ำ Factsheet
- กำรซือ้ หุน้ เป็ นกำรซือ้ อนำคตของบริษทั นัน้ ดังนัน้ ข้อมูลสำคัญทีส่ ุด คือกำรวิเครำะห์อนำคตทำง
ธุรกิจของบริษทั นัน้ ๆ ผูล้ งทุนควรดู IAA Consensus ทีส่ มำคมนักวิเครำะห์ฯ นำข้อมูลกำรวิเครำะห์ทำง
ธุรกิจของหุน้ ประมำณ 280 บริษทั รวมถึงประเมินมูลค่ำหุน้ มำให้ดใู น settrade.com โดยไม่คดิ ค่ำใช้จ่ำย
เรำสำมำรถเลือกหุน้ ดีหนุ้ เด็ดได้สดวกจำกช่องทำงนี้
- กำรคำดกำรณ์ต่ำงๆนัน้ มีโอกำสถูก และผิดได้ในรำยครัง้ ดังนัน้ ต้องไม่มนใจเกิ
ั่
นสถิตคิ วำมเป็ น
จริง ไม่ทุ่มซือ้ หุน้ ครัง้ เดียว หุน้ บริษทั เดียว แต่ควรกระจำยไปหลำยธุรกิจ และกระจำยจังหวะเวลำโดยวิธกี ำร
ทีเ่ รียกว่ำ DCA ซึง่ เป็ นกำรซือ้ ทยอยเป็ นรำยเดือนหรือรำยเวลำอื่นๆ
- กำรวิเครำะห์กรำฟรำคำทำงเทคนิค เป็ นเครื่องมือทีช่ ่วยสนับสนุนหำจังหวะเข้ำออกทีม่ ี
ประโยชน์ แต่ไม่ควรเป็ นเครื่องมือหลักเพียงเครื่องมือเดียว เนื่องจำกมีขอ้ จำกัดและจุดอ่อนอยู่บำงประกำร
และสัญญำนซือ้ ขำยอำจเปลีย่ นข้ำงพลิกผันได้อย่ำงรวดเร็ว จนผูล้ งทุนใหม่ๆไม่อำจตำมทันได้ แนะนำให้ใช้
ปั จจัยพืน้ ฐำนทำงธุรกิจเป็ นหลัก แล้วใช้กำรวิเครำะห์กรำฟเป็ นเครื่องมือสนับสนุน
ท้ำยนี้ ขอฝำกประชำสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ (นับชม.ได้ 3 ชม.) กำรลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลำดทุนทีเ่ ป็ น
สกุลเงินต่ำงประเทศ) ในวันอาทิ ตย์ที่ 19 ก.ค. 2563 เวลา 09.30 – 12.30 น. ราคา 1,700 บาท Net.
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