
นิสัยที่ดีในการลงทุน ชวงกอนการลงทุน
 ใครไมอยากสิ้นเปลืองทรัพยากรการเงิน 

ไปโดยไมจําเปน กอนเริ่มลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

จะตอง

  1) ตอบใหไดวา เปาหมายการลงทุน 

คืออะไร  ตองการจะบรรลุเปาหมายนั้นเมื่อไร  
และจํานวนเงินสําหรับลงทุนที่เหมาะสมของเราคือเทาไร 

เรามีเงินออม เงินสํารองเผื่อฉุกเฉินแลวหรือยัง เพื่อใหการ

สรางความมั่งคั่งจากการลงทุนมีทิศทางที่ชัดเจน การสํารวจ

ความพรอมของตัวเองกอน เปนขั้นตอนที่สําคัญ

 2) รูและเขาใจ ผลิตภัณฑทางการเงิน  วาแตละ

ประเภทคืออะไร ใหผลตอบแทนอยางไร มีความเสี่ยงเฉพาะตัว

อะไรบาง เหมาะสมกับความตองการและจะชวยใหเราบรรลุ

เปาหมายทางการเงินไดหรือไม ปจจุบันมีผลิตภัณฑทางการเงิน

มากมายใหเราเลือกลงทุนไดตามความเหมาะสม ทั้งในดาน

จํานวนเงินลงทุน ระดับความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน 

อยางเชน กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ 

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวม LTF กองทุนรวม RMF 

กองทุนรวมผสม พันธบัตร หุนกู หุนสามัญ ฟวเจอรส และ

ออปชั่นประเภทตางๆ เปนตน

 3) ตองแนใจวา เขาใจวธิีการซื้อขายหลักทรัพย  

การสงคําสั่งซื้อขาย รูจักเปรียบเทียบและเลือกบริษัทหลักทรัพย

ที่มีความมั่นคงและพรอมใหบริการอยางเต็มที่ มีเจาหนาที่

การตลาดที่มีความรับผิดชอบ มีบทวิเคราะหที่ดี เชื่อถือได 

มีระบบการซื้อขายที่ทันสมัยและที่สําคัญมีจรรยาบรรณใน

การดําเนินงาน

 4) วางแผนการลงทุนใหชัดเจน วาจะกระจายการ

ลงทุนไปในสินทรัพยประเภทใดบาง สัดสวนการลงทุนเปน

อยางไร และที่สําคัญควรกําหนดอัตราขาดทุนที่ยอมรับไดไว

ดวย 

 รูจักตัวเอง รูจักเครื่องมือ เขาใจวิธี มีแผนชัดเจน 

เพียงเทานี้ประตูแหงโอกาสในการทํากําไรก็เปดรอใหเรา

เดินเขาไปลงทุนอยางมั่นใจแลว

   สรางภูมิคุมกันใหพอรตการลงทุน 

   เมื่อเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตก็ตองมี

ถดถอยชะลอตัว ธุรกิจมีกําไรก็มีขาดทุน ดอกเบี้ยมีขึ้นก็มีลง 

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดตลอดเวลาและอาจสงผลกระทบตอ

การลงทุนของเรา หากเราเขาใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง

ตามสภาพแหงความเปนจริง รูจักพิจารณาตามการเปลี่ยนแปลง

อยางมีเหตุผล เราก็จะบริหารชีวิต บริหารเงิน บริหารการลงทุน

ใหพรอมรับมือกับทุกสถานการณที่จะเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม 

การสรางความสมดุลในการลงทุนดวยความพอเพียงจะชวยให

พอรตการลงทุนของเรามีภูมิคุมกัน ทนทานไมหวั่นไหวไปตาม

กระแสแหงความผันผวนที่เกิดขึ้น เพราะความพอเพียงจะทําให

เรารูจักคิดอยางรอบคอบตั้งแตกอนเริ่มลงทุน ทั้งการวางแผน

การใชจาย การจัดสรรเงินออมเพื่อการลงทุนใหมีความพอเหมาะ
พอดีสําหรับตัวเราไมมากไป ไมนอยไป แตพอประมาณตาม

ความจําเปนและความตองการของเรา รูจักวางแผนการลงทุน 

ทบทวนและปรับพอรตอยางมีเหตุมีผล รวมทั้งรูจักแสวงหา

ความรูอยางตอเนื่องเพื่อสรางภูมิคุมกันที่ดีทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว นอกจากนี้การลงทุนตามกติกา แยกแยะให

เปนระหวางขอเท็จจริงกับขาวลือ ไมใชขอมูลวงใน ไมยุงเกี่ยว

กับการปนหุน ไมเห็นแกผลประโยชนเล็กๆ นอยๆ ในระยะสั้น 

แตวิเคราะหขอมูลการลงทุนอยางรอบคอบ รอบรู และระมัด

ระวัง รูจักแยกแยะ เชื่อมโยงขอมูลขาวสารและประยุกตใชอยาง

มีสติจะชวยทําใหเราไมประมาทในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ 

พอรตการลงทุนของเราจึงมีภูมิคุมกันที่ เปนรากฐานที่

แข็งแรงพรอมจะตั้งรับอยางมั่นคงในทุกสถานการณ เพราะ

การลงทุนอยางพอเพียงจะลดความเสี่ยงและเพิ่ม
ความสุขใหเราได

“การลงทุนใหมีกําไรความสุขทุกวัน
ไมใชเร องยาก...คุณทําได”
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นิสัยที่ดีในการลงทุน ชวงหลังการลงทุน 
 เมื่อตัดสินใจลงทุนไปแลวอยางรอบคอบ 

ความอุนใจจากอนาคตที่มั่นคงก็จะเกิดขึ้นและ 

จะสรางความสุขใหเราไดทุกวัน เพื่อเปนการ 

เสริมสรางความมั่นใจในระยะยาว นักลงทุน 

ที่ดีจะตอง

เปนบันทึกชวยจําและเพื่อประโยชนในการติดตามการลงทุน

 2) ติดตามขอมูลขาวสารและผลการดําเนินงาน

ของบริษัทที่ลงทุนไวและติดตามสภาวะเศรษฐกิจอยาง

ตอเนื่อง เผื่อมีเหตุการณผิดปกติที่อาจจะเกี่ยวของกับบริษัท

ที่ลงทุนไวเกิดขึ้น จะไดพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนไดทัน

ทวงที

 3) ทบทวนพอรตการลงทุนอยางนอยทุกสิ้น

ไตรมาส เพราะบริษัทจะสรุปและเปดเผยขอมูลการดําเนินงาน

ทุกไตรมาส จึงเปนจังหวะเวลาที่ดีสําหรับทบทวนตรวจสอบ

พอรตการลงทุนโดยรวมไปดวย หากพบวาบริษัทมีผลการ

ดําเนินงานไมเปนตามที่คาดการณไวบอยๆ จะไดปรับพอรต

การลงทุน

 4) ทําความเขาใจสทิธแิละหนาที่ของผูถอืหุน เพื่อ

ใหไดประโยชนจากการลงทุนอยางเต็มที่ นักลงทุนที่ดีจะตอง

รูจักใชสิทธิของตนเองอยางเหมาะสมเพื่อกํากับดูแลบริษัท

และการปฏิบัติงานของผูบริหารใหเปนไปตามกฏระเบียบ

ตางๆ อยางเครงครัด ซึ่งการใชสิทธิของนักลงทุนอยางมี

ประสิทธิภาพจะทําใหกลไกบรรษัทภิบาลที่ดีทํางานไดอยาง

สมบูรณ อยางเชน การใชสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุม

ผูถือหุน การใชสิทธิตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการ

และผูบริหารบริษัท เปนตน

 5) สนุกกับการลงทุน ทัศนคติที่ดีตอการลงทุนเปน

เรื่องสําคัญ หากเรามองการลงทุนเปนการเรียนรู เปนความ

ทาทายอยางหนึ่ง เราก็จะไมเครียด ไมวิตกกังวล เมื่อการลงทุน

กลายเปนเรื่องสนุก ทาทาย เราก็จะมีความสุขไดทุกวัน

ไอดอล... 
แบบอยางการลงทุนที่ดี

 หากจ ะถาม ถึ งไ อดอล ที่

เปนแบบอยางการลงทุนที่ดี เชื่อวา

นักลงทุนเลื่องชื่อระดับโลกอยาง

วอรเรน บัฟเฟตต คงจะเปนไอดอล

อันดับตนๆ ในใจใครหลายคน ความ

สําเร็จของวอรเรน บัฟเฟตต ไมได

เกิดขึ้นแบบชั่วขามคืน แตเปนเพราะ

วอรเรน บัฟเฟตต มีความขยัน

หมั่นเพียร มีความวิริยะอดทนในการ

วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของหุนอยาง

รอบคอบ เขาใหความสําคัญกับความ

สามารถในการทํากําไรของบริษัท

เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม ความโปรงใส

ในการบริหารงานของบริษัทที่จะลงทุน 

เขาเลือกลงทุนเฉพาะธุรกิจที่รูจัก

เปนอยางดี ธุรกิจที่เขาเขาใจที่มาที่ไป

อยางไมมีขอสงสัย วอรเรน บัฟเฟตต

ใชเวลาสวนใหญไปกับการหาขอมูล

และวิเคราะหการลงทุน มากกวาที่จะ

เสียเวลาไปนั่งเฝากระดานราคาหุน

เพื่อดูการ เปลี่ยนแปลงของราคา

หุนแบบรายวัน รายชั่วโมง นอกจาก

วอรเรน บัฟเฟตตแลว ยังมีนักลงทุน

อีกมากมายที่ประสบความสําเร็จ

ในการลงทุน เพราะความสําเร็จใน

การลงทุน...ใครๆ ก็สรางได ขอเพียง

มีใจรัก พากเพียรทํา เอาจิตฝกใฝ 
ใชปญญาสอบสวน

นิสัยที่ดีในการลงทุน ชวงการลงทุน  
 เมื่อเตรียมความพรอมอยางดีแลว นักลงทุนที่ดีจะตอง 

ขยันทําการบานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงตัดสินใจลงทุน 

ซึ่งเปนชวงสําคัญมาก เพราะมีปจจัยหลายอยางที่มีผลกระทบตอการลงทุน 

ทั้งทางตรงและทางออม นักลงทุนที่ดีจึงตอง

 1) เขาใจเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยง เพราะการลงทุนในหลักทรัพย

ที่คาดวาจะใหผลตอบแทนสูงยอมจะมีความเสี่ยงสูงดวย การประเมินความเสี่ยง

หรอืความไมแนนอนของผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรบั จะชวยใหเราสรางพอรตการ

ลงทุนที่มีประสิทธิภาพไดจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ณ อัตราผลตอบแทนที่

เหมาะสม

 2) เขาใจการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน เพราะการลงทุนในหุนก็คือการลงทุน

ในบริษัท เราจึงตองเขาใจพื้นฐานของบริษัทที่จะลงทุน การเขาใจสภาวะเศรษฐกิจ 

อตุสาหกรรม วฏัจกัรธุรกจิ ตลอดจนผลการดําเนนิงาน แนวโนมการเติบโตของธุรกจิ 

ฐานะทางการเงิน นโยบายการจายเงินปนผล กลยุทธการดําเนินงานและความมี

จรรยาบรรณของผูบริหาร จะทําใหเราเฟนหาบริษัทที่ดี ในราคาที่เหมาะสมได 
ทั้งนี้ นักลงทุนที่ดีควรมองเปาหมายการลงทุนระยะยาวเปนหลัก ดังนั้น ในการ

คดัเลอืกบรษิทัที่ดจีงึตองเนนบรษิทัทีม่ผีลการดําเนนิงานสมำ่เสมอ ไมผนัผวนตาม

สภาพแวดลอมมากนัก นอกจากนี้ การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานจะทําใหเราทราบมูลคา

ที่แทจริงของหลักทรัพยที่ตองการลงทุน หากมูลคาของหลักทรัพยสูงกวาราคาที่

ซื้อขายกันในตลาดก็ถือวาเปนหลักทรัพยที่นาลงทุน เพราะตามกลไกตลาด ราคา

หลักทรัพยจะปรับตัวเขาหามูลคาที่แทจริงเสมอ สวนเคล็ดลับงายๆ ในการทํา

ความเขาใจพื้นฐานของบริษัท ก็คือใหเริ่มตนจากเลือกบริษัทที่มีสินคาหรือบริการที่

เรารูจักหรืออาจจะใชบริการเปนประจํา เพราะจะชวยใหเราเขาใจลักษณะของธุรกิจ 

คาดการณโอกาส ขอจํากัด รวมทั้งติดตามการดําเนินการไดอยางชัดเจน

 3) เขาใจ Benchmark หรือดัชนีราคาหุน ไดแก SET Index SET50 Index 

SET100 Index หรือ mai Index ซึ่งจะสะทอนภาพรวมของการลงทุนในตลาด

หลักทรัพยวาราคาหลักทรัพยโดยรวมมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง

ใดเมื่อเทียบกับในอดีต

 4) มีวินัยในการลงทุน เมื่อเรามีแผนการลงทุนที่เหมาะสมและชัดเจนแลว 

เราควรปฏิบัติตามแผนการที่วางไวอยางมีวินัยดวย เพราะการมีวินัยในการลงทุน

จะชวยใหเราไมหวั่นไหวไปตามความผันผวน ตามกระแสหรือขาวลือที่จะมาสราง

ความวิตกกังวลในระยะสั้น วินัยในการลงทุนเปนตัวชวยสําคัญที่จะพาเราเดินทาง

ไปสูเปาหมายทางการเงินไดอยางมั่นคง
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    สรางความมั่งคั่งอยางมั่นคง

 ใครอยากมีชีวิต สบายวันนี้และสบายวันหนา  ตองลงมือวางแผน

การเงินอยางจริงจัง เพราะสังคมเปลี่ยนไป วิกฤติเกิดขึ้นมากมาย คนเรามีอายุ

ยืนยาวขึ้น สวัสดิการที่รัฐมอบใหประชาชนทั่วไปไมสอดคลองกับคุณภาพชีวิต

ตามที่แตละคนคาดหวัง เราจึงตองพึ่งพาตนเองใหไดทั้งในปจจุบันและอนาคต 

การวางแผนการเงินที่ดีเทานั้นที่จะชวยใหการจัดสรรทรัพยากรทาง
การเงินของเราเปนไปอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ แตทามกลางวิกฤติ

ที่รุมเรารอบดาน ก็ยังมีโอกาสดีๆ ที่รอใหเราใชประโยชนไดเสมอ เพราะปจจุบัน

มีผลิตภัณฑทางการเงินมากมายที่จะตอบโจทยความตองการที่หลากหลายของ

แตละคนไดอยางเหมาะสม การวางแผนการเงินจะทําใหเราใชประโยชน
จากโอกาสเหลานี้ไดอยางเต็มที่ การสรางความมั่งคั่งทางการเงินเพื่อสราง

อนาคตที่มั่นคงจึงเปนเรื่องที่เปนไปไดสําหรับทุกคน... 

 อาจเพราะคนสวนใหญมองวา การลงทุนมีความเสี่ยง จึงละเลยประเด็น

ที่วา การ ไม” ลงทุนก็มีความเสี่ยงไมแพกัน ในชวงหลายปที่ผานมา 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำกวาอัตราเงินเฟอ หากเราฝากเงินทั้งหมดไวกับธนาคาร 

เราจะมั่นใจไดอยางไรวา ผลตอบแทนที่เราจะไดรับนั้น มีจํานวนเพียงพอใหเรา

พึ่งพาตนเองไดในอนาคต... เงินฝากในธนาคารของเราอาจจะเปน ขาดทุน
แบบทบตน  เมื่อเปรียบเทียบกับเงินเฟอที่เกิดขึ้น ดังนั้น การจัดการ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได จึงเปนเรื่องที่เรา
ควรใหความสําคัญ และนับเปนโอกาสดีที่ปจจุบันเรามีทางเลือกในการลงทุน

ที่หลากหลาย ลองพิจารณาหาทางเลือกใดที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดกันใหพบ

เพราะ...ชีวิตมีทางเลือกเสมอ...เราเลือกไดวาจะจัดการความเสี่ยงสําหรับอนาคต

ทางการเงินของตัวเองอยางไร...ลองทําดู...รับรองคุณทําได

เคล็ดไมลับที่คุณอาจไมรู

 หากพิจารณาจากขอมูลและพฤติกรรมของนักลงทุนที่ไดกําไรและขาดทุนในตลาดหลักทรัพยแลว 

จะเห็นวาคนธรรมดาอยางเราๆ ก็เปนนักลงทุนมอือาชีพที่ประสบความสําเร็จได เพียงรูจักสรางนิสัย
การลงทุนที่ดี โอกาสในการทํากําไรจากการลงทุนก็ไมใชเรื่องยาก 

 หลายคนอาจจะกําลังกลัวๆ กลาๆ ที่จะเริ่มตนลงทุน จะขอบอกเคล็ดไมลับที่นักลงทุนควรรูเพื่อสราง

ความสําเร็จในการลงทุนให ซึ่งเคล็ดไมลับนี้ก็คือ ความไมประมาท หากเราไมประมาทรูจักจัดสรรเงินลงทุน
ใหเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได รูจักพิจารณาทางเลือกในการลงทุนอยางรอบคอบ วางแผนการ

ลงทุนใหเหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การลงทุนใหประสบความสําเร็จก็จะเปนเรื่องที่เปนไปได เพราะวา

ของดีๆ มีอยูจรงิ... แตโลกนี้ไมมีอะไรไดมาฟรีๆ เราจึงตองสรางนิสัยที่ดีและมีวินัยในการลงทุน...แลว

คุณจะมีชัยไปกวาครึ่ง

ตนเปนที่พึ่งแหงตน 

 การปกปองผลประโยชนการลงทุนดวยตนเองถือเปนความจําเปน 

เพราะนักลงทุนที่ไมประมาทในการลงทุนเทานั้น จะสามารถลด
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยลงได รวมทั้งจะเพิ่มโอกาส
ในการทํากําไรจากการลงทุน หากหมั่นศึกษาหาขอมูล ขาวสารตางๆ 
ที่อาจกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย กระทบตอสิทธิ
ประโยชนของผูลงทุน หรอืกระทบตอผลการดําเนนิงานและฐานะ
ทางการเงนิของบรษิัท 

 หากเราพิจารณาผลสาํรวจพฤติกรรมของนักลงทุนที่ไดกาํไรจากการ

ลงทุนในตลาดหุ นไทยและพฤติกรรมของนักลงทุนที่ประสบความสาํเร็จ

ระดับโลกอยางวอรเรน บัฟเฟตต จะเห็นวาโอกาสในการสรางกาํไรจากการ

ลงทุนเปดกวางเสมอสาํหรับคนที่มีการเตรียมตัวที่ดี มีการคิดวิเคราะหอยาง

รอบคอบ มีวินัยในการลงทุน และมีการติดตาม ทบทวนการลงทุนอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งการสรางนสิัยการลงทุนที่ดี อาจแบงไดเปน 3 ชวง คอื 
ชวงกอนการลงทุน ชวงการลงทุน และชวงหลังการลงทุน

 สําหรับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางในการสํารวจครั้งนี้ประกอบไปดวยนักลงทุนทุกเพศทุกวัย ทั้งนักลงทุนที่เพิ่งเริ่มตนลงทุน จนถึงนักลงทุนที่มีประสบการณ

ลงทุนมากกวา 10 ป มีทั้งวัยรุน คนหนุมสาว วัยกลางคน จนถึงวัยเกษียณ และมีอาชีพที่หลากหลายทั้งนกัเรียน นักศึกษา ขาราชการ แมบาน ผูบริหาร พนักงาน

บริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เจาของกิจการ ผูวางงาน ตลอดจนคุณตาคุณยายวัยเกษียณ ฯลฯ

ผูสนใจสามารถดาวนโหลด

เอกสารไดที่  

www.set.or.th/setresearch

 1. ศึกษาหาความรูกอนการลงทุนทั้งความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเงิน และความรู

เกี่ยวกับวิธีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เชน วิธีการสงคําสั่งซื้อขาย การขึ้นเครื่องหมาย

ในการซื้อขาย กระบวนการรับเงินปนผล  เปนตน

 2. กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพยประเภทอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่ำกวาหุน เชน พันธบัตร 

ตราสารหนี้ กองทุนรวม ทองคํา เปนตน

 3. วางหลักเกณฑหรือแนวทางในการลงทุนในหลักทรัพยไวลวงหนา เชน กําหนดอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน กําหนดประเภทของหลักทรัพยที่ตองการลงทุน เปนตน

 4. กําหนดระดับอัตราผลขาดทุนที่ยอมรับไดจากการลงทุนในแตละหลักทรัพย ซึ่งนักลงทุน

ที่มีผลกําไรสวนใหญ กําหนดอัตราผลขาดทุนที่ยอมรับไดอยูที่รอยละ 1-5 

 5. ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวลวงหนาหรือมีวินัยในการลงทุน เพื่อเปาหมาย 

การลงทุนที่กําหนดไว

 6. ใชปจจัยพื้นฐานและปจจัยทางเทคนิคเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในระดับที่มาก 

โดยมีการพิจารณาปจจัยดานภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ปจจัยดานภาวะอุตสาหกรรม 

ปจจัยดานบริษัทที่ลงทุน ปจจัยที่เกี่ยวกับภาวะตลาดหลักทรัพยโดยรวม

 7. ทยอยซื้อหลักทรัพย โดยผูลงทุนที่มีผลกาํไรสวนใหญทยอยซื้อหลักทรัพยแตละ

หลักทรัพย จาํนวน 2-3 ครั้ง และในชวงตลาดขาขึ้น ไมซื้อขายหลักทรัพยบอยเกินไป

 8. มีรูปแบบในการซื้อขายหลักทรัพย อยางเชน ซื้อหุนเพิ่มเติมเมื่อ SET Index มีแนวโนม

วาจะขึ้นจากการประเมินดานเทคนิค ซื้อหุนตามแนวเสนคาเฉลี่ย (Moving Average)  

ขายหุนเมื่อ SET Index มีแนวโนมวาจะลง ขายหุนตามแนวตานหรือเมื่อหลุดแนวรับ เปนตน 

 9. บันทึกการซื้อขายหลักทรัพยอยางสม่ำเสมอ

 10. ติดตามขอมูลของบริษัทที่ลงทุนและคาดวาจะลงทุน รวมถึงสภาวะตลาดเปนประจํา

 1. ไมศึกษาหาความรูกอนการลงทุน 

 2. ไมกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพยประเภทอื่นๆ ที่มีความเสี่ยง

แตกตางกัน

 3. ไมวางแผน หรือแนวทางในการลงทุน 

 4. ไมมีการกําหนดระดับอัตราผลขาดทุนที่ยอมรับได จากการลงทุน

ในแตละหลักทรัพย

 5. ไมมีวินัยในการลงทุน ไมสามารถปฏิบัติไดตามแผนการลงทุน

ที่วางไว

 6. ใชประโยชนจากการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานและปจจัยทางเทคนิค

คอนขางนอย แตมักซื้อขายหุนตามขาวลือ 

 7. ไมมีการทยอยซื้อหุน มักจะซื้อขายหุนบอยครั้งในชวงตลาดขาขึ้น

 

 8. มีรูปแบบในการซื้อขายหลักทรัพย เชน ซื้อหุนที่มปีริมาณซื้อขาย

มาก หรือซื้อหุนตอนหุนวิ่งแตราคาไมปรับตัวขึ้นเลยขาย 

 

 9. ไมจดบันทึกการซื้อขาย

 10. ไมติดตามขอมูลการลงทุนอยางสม่ำเสมอ

   ลงทุนแบบนี้...มีชัยไปกวาครึ่ง 

   เชื่อวานักลงทุนตางรูดีวา ความไมรู  คอืความเสี่ยง ดังนั้น เมื่อเรา รู  คือมีความรู มีการศึกษาคนควาจนเกิดความเขาใจอยางถองแท ความไมรู
ก็จะหมดไป ความเสี่ยงก็จะลดลง ใครไมเชื่ออยากใหลองเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักลงทุนที่ขาดทุนและนักลงทุนที่ไดกําไรจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

โดยสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดมอบหมายใหบริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด สํารวจและวิเคราะหพฤติกรรมของนักลงทุน

รายยอยที่เนนลงทุนระยะสั้นในตลาดหุนไทยในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2553 พบวา  นักลงทุนรายยอยที่มีผลกําไรจากการลงทุนมากกวา 15% 
และนักลงทุนรายยอยที่มีผลขาดทุนจากการลงทุนมากกวา 15% มีพฤตกิรรมการลงทุนที่แตกตางกัน  โดยรายงานชิ้นนี้เปดเผย 10 พฤตกิรรมการ
ลงทุนที่จะเพิ่มโอกาสในการทํากําไร และพฤตกิรรมที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับนักลงทุนรายยอย ไวดังนี้ี้

ไ  ไป ั ิ ั ป ื่ ี่ ี ี่ไไปป ัั ิิ ัั ปป ืื่ ีี่ ีี ีี่ ่ำำ    ัั ัั

ไ ึ ึ  ้้  ่่  

3 ไ  ื ใ3 ัั  ืื ใใ ใใ ัั ัั ไไ    ช ํ ัั

4 ไมมีการกําหนดระดับอัตราผลขาดทนที่ยอมรับได จากการลงทน44 กําหนดดระดดับอัตตราผลขาดดทนที่ยอมรับไไดดจากการลงทนใในแตตละหลักทรัพยซซึ่งนักลงทน

5 ไมมีวินัยในการลงทน ไมสามารถปฏิบัติไดตามแผนการลงทน55 ปปฏฏิบบัตติตตาามมแแนนววททาางงทที่กกําาหหนนดดไไววลลววงงหหนนาาหหรรืออมมีววินนัยยใในนกกาารรลลงงททนน เเพพื่ออเเปปาาหหมมาายย

ุุ

ใใ ปป ัั ืื้ ปป ัั ิิ ปป  ปป ัั ิิ ใใ ใใ ัั ีี่ ใ ป โ  ิ ป ั ื้ ป ั ิ

ุ

ืื้ ัั ัั  โโ  ีี่ ีี ํํ ไไ  ใใ  ืื้ ัั ัั   ไ  ี ื้  ั ื้   ั้ ใ  ึ้

8 ีี ปป ใใ ซืื้ ัั ัั   ช ซืื้  ิิ่ ิิ ืื่ SET I d ีี โโ  ี ป ใ ื้ ั ั   ื้  ี่ ีป ิ ื้

ุ ุ ุ

ัั ึึ ืื้ ัั ัั   ่ำำ 9 ไ  ั ึ ซื้

ิิ  ิิ ัั ีี่  ึึ ปป ปป ํํ ไ  ิ   ่ำ

พฤติกรรมที่อาจนําไปสูความสําเร็จ (เพิ่มโอกาสในการทํากําไร) พฤติกรรมที่อาจนําไปสูความผิดพลาด (ควรหลีกเลี่ยง)
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