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3 เคล็ดลับ

เพื่อการลงทุนให้สุขใจ

ทุกวันนี้ พบว่ามีนกั ลงทุนจ�ำนวนมาก ไม่ประสบความส�ำเร็จในการลงทุน หลายท่านถึงขัน้ มีความทุกข์อนั เกิดมาจากการลงทุนของตัวเอง วันนีผ้ ม
มีเคล็ดลับง่ายๆ 3 ข้อ เพือ่ ให้ทกุ ท่านลองน�ำไปปรับใช้เพือ่ ให้การลงทุนของท่านนอกจากจะได้ผลตอบแทนทีด่ แี ล้ว ยังน�ำมาซึง่ ความสุขในชีวติ ได้ดว้ ย

รู้เป้าหมาย
เป็ น สิ่ ง ที่ ส�ำคั ญ มากก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม
ลงทุ น เพราะเป้ า หมายทางการเงิ น ที่
แตกต่างกัน ย่อมเหมาะสมกับสินทรัพย์
ทางการเงินที่ต่างกันด้วยเช่น เป้าหมาย
ระยะสั้ น อี ก ไม่ น านจะต้ อ งหยิ บ ใช้ เ งิ น
(0-3 ปี) เคยเห็นคนเอาเงินค่าเทอมลูกที่
จะต้องจ่ายในอีก 3 เดือนลงไว้ในหุ้นถึง
เวลาหุ้นตกต้องขายขาดทุน ดังนั้นเป้า
หมายระยะสั้น หรือหากต้องการพักเงิน
ไว้เพือ่ รอใช้ควรลงทุนในสินทรัพย์ทเี่ สีย่ งต�ำ่
เช่นบัญชีเงินฝาก หรือกองทุนรวมตราสาร
ตลาดเงินเป็นต้น
เป้าหมายระยะกลางเพื่อรอการใช้
ในอนาคต (3-7 ปี) ระยะเวลาที่ยาวขึ้น
สามารถรับความเสี่ยงได้มากขึ้น ดังนั้น
สามารถเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้น หรือ
ตราสารหนี้ระยะกลางได้เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการสร้างผลตอบแทนทีส่ ูงขึ้น
เป้าหมายระยะยาว (เกิน 7 ปีขึ้นไป)
มีเวลาให้เงินลงทุนได้มีโอกาสเติบโตได้
เต็มที่ การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น
หุ้นหรือกองทุนรวมหุ้นสามารถตอบโจทย์
นี้ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี แม้จะมีค วามผัน ผวน
ด้านราคาแต่ระยะยาวก็มีโอกาสได้ผล
ตอบแทนเฉลี่ย 8-10% ต่อปีเลยทีเดียว
การมีเงิน และความอยากที่จะลงทุน
แต่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและน�ำเงินไป
ลงทุนผิดประเภทสินทรัพย์ มักน�ำพามาซึง่
ความยุง่ ยากในอนาคต หรือมีเงินก็จริงแต่
ไม่มีความสงบสุขทางใจ

หวังว่า 3 เทคนิคในวันนี้ 1. รูเ้ ป้าหมาย
2. เลือกตัวที่ดี และ 3. บริหารความ
เสี่ ย งจะช่ ว ยให้ ทุ ก ท่ า นประสบความ
ส�ำเร็จในการลงทุนมากขึ้น นั่นหมายถึง
ความสุขในชีวิตนั่นเองครับ
มีนาคม 2561

เลือกตัวที่ดี
ทุกวันนี้ ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีมากมาย เราสามารถเปรียบเทียบสินค้าทางการเงิน
ประเภทเดียวกันจากหลายๆ ที่ แล้วค่อยพิจารณาเลือกตัวทีด่ ที สี่ ดุ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการ
ซื้อกองทุน LTF สักตัว อยากรู้ว่าตัวไหนดีก็สามารถหาแหล่งข้อมูลที่เป็นกลางเช่น อาจดูจาก
Morningstar Rating เป็นต้น กองทุนไหนได้ 4-5 ดาว มาหลายปีกอ็ าจเลือกจากกลุม่ นัน้ เพราะ
มันบอกถึงฝีมอื ของผูจ้ ดั การกองทุนทีบ่ ริหารได้ดมี าอย่างต่อเนือ่ ง และก็นา่ จะสร้างผลงานทีด่ ี
ได้ในอนาคตได้ไม่ยากเช่นกัน
และหากต้องการเลือกลงทุนในหุน้ การวิเคราะห์งบการเงินและสัดส่วนทางการเงินต่างๆ ก็
เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีจ่ ะช่วยคัดหุน้ ทีเ่ ราต้องการออกมาได้ ซึง่ ทุกวันนีเ้ ราก็ไม่ตอ้ งคิดค�ำนวณ
เอง สามารถค้นหาได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และน�ำมาตัดสินใจได้
แต่ก่อนที่จะเลือกสินค้าทางการเงินตัวไหน ควรจะหาข้อมูลเปรียบเทียบก่อนสักนิด ไม่
เช่นนั้นถ้าซื้อผิด ชีวติ ก็อาจจะเปลี่ยนเลยทีเดียว

บริหารความเสี่ยง
มีหลายวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงและท�ำให้การลงทุนของเราประสบความส�ำเร็จได้ใน
ระยะยาวได้มากขึ้น เช่น
กระจายการลงทุน นักลงทุนจ�ำนวนมากมักมองหาสินทรัพย์ทจี่ ะให้ผลตอบแทนสูงทีส่ ดุ
และดีที่สุด แต่ความจริงแล้ว ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่า สุดท้ายแล้วอะไรจะดีที่สุด ดังนั้น
นอกจากหุ้นแล้ว อาจมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ ทองค�ำ หรือสินทรัพย์การเงินชนิด
อื่นๆ และเรายังสามารถแบ่งสัดส่วนการลงทุนไปยังต่างประเทศ ซึ่งก็มีหลายภูมิภาคที่น่า
สนใจ ตัวเลือกพวกกองทุนรวมที่ลงทุนได้ง่าย และมีนโยบายที่หลากหลายก็จะเข้ามาช่วย
จัดการเรื่องนี้ได้ดีมากๆ
การเฉลี่ยซื้อ (Dollar Cost Average, DCA) คือการแบ่งเงินทยอยซื้อสะสมนั่นเอง
ตัวอย่างเช่น การตั้งค�ำสั่งซื้อ LTF หรือ RMF ทุกสิ้นเดือนนอกจากจะช่วยตัดปัญหาที่ว่าไม่รู้
จะซือ้ ตอนไหนดีแล้ว ยังช่วยสร้างระเบียบวินยั ในการลงทุน และถ้าไปดูขอ้ มูลย้อนหลังหลายๆ
ปีแล้ว จะพบว่า ราคาของ LTF และ RMF ปลายปีมักจะสูงกว่าต้นปี ดังเช่นปี 2560 ที่ผ่านมา
ส่งผลให้คนทีเ่ ฉลีย่ ซือ้ ตัง้ แต่ตน้ ปี ได้ก�ำไรสะสมมากกว่าคนทีเ่ ก็บไว้รอซือ้ ปลายปีไปพอสมควร
ถือให้ยาว หากเราลงทุนในกองทุนที่ดี หรือหุ้นที่ดี ระยะยาวราคาก็จะสูงขึ้นตามการ
เติบโตของบริษัทที่เราไปลงทุน แต่ขอย�้ำว่า ต้องลงในหุ้นที่ดี หรือกองทุนที่ดีเท่านั้นนะครับ!
เพราะถ้าตัวที่ถืออยู่ไม่ใช่ตัวที่ดี ถือให้ยาวยังไงก็ไม่มีประโยชน์ครับ เงินลงทุนเราอาจจะไม่
เติบโตเลย หรือเผลอๆ อาจติดลบ
มีโอกาสได้ดูพอร์ตการลงทุนของหลายๆ ท่าน ช่วงที่ตลาดหุ้นขึ้นเยอะๆ ปรากฏว่า ส่วน
ของหุ้นที่เราเล่นเองส่วนใหญ่ ราคาไม่เขียวสดใสเหมือนตลาดเลย บางท่านติดลบด้วยซ�้ำแต่
จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เขียวสดใสอยู่ในพอร์ต พอจะเป็นก�ำลังใจให้ได้บ้าง ก็คอื ส่วนของ LTF ที่
ซื้อสะสมไว้ เหตุเพราะ LTF ถูกบังคับให้ถือยาว ไม่ให้ซ้อื ๆ ขายๆ ตามอารมณ์นักลงทุน ผล
ก็คือ เงินที่ลงทุนไปมันก็ท�ำงานเติบโตให้เราอย่างเต็มที่นั่นเอง
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