หุน......ใครๆ ก็เปนนักลงทุนได
หากคุณเปนอีกคนหนึ่งที่อยากลงทุนในหุน แตไมรูจะเริ่มตนตรงไหนดี เรามีคําแนะนําพื้นฐาน
มาบอกกัน กอนอื่นตองมาทําความเขาใจกันกอนวา การลงทุนในหุน หรือที่เรียกกันแบบชาวบานวาเลนหุน
นั้น เคาเลนกันอยางอยางไร
การลงทุนในหุน หรือ การเลนหุนนั้น ก็คือการซื้อขายหุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการซื้อหรือขายหุนนั้น มีดว ยกัน 2 ตลาดคือ ตลาดแรก และ ตลาดรอง ทั้ง 2
ตลาดมีความตางกันอยางไร ตลาดแรก นัน้ ถือเปนตลาดของการซื้อขายหุน IPO (Initial Public Offering )
เกิดจากการที่บริษัทตองการระดมทุนจากนักลงทุน เพื่อขยายกิจ *** หุน IPO คืออะไร ขอยกตัวอยางเชน
สมมุติวาเราเปดรานอาหาร ถาเราเปดรานอาหาร 1 ราน พอทําไปสักพัก ธุรกิจของเราเริ่มขายดี ลูกคาติดใจ
เราจึงมีแนวคิดอยากที่จะขยายสาขาของรานเพิ่ม ซึ่งแนนอนวา เราตองการเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อมาขยาย
ธุรกิจ ซึ่งแหลงเงินทุนที่เราจะสามารถหาได ก็จะมาจาก 2 ทางคือ .มาจากการกูเงิน เชน กูเงินกับธนาคาร
หรือหาเพื่อนมารวมหุนดวย ซึ่งการหาเพื่อนมารวมหุนดวย ในความหมายของลงทุนก็คือ “การระดมทุนโดย
การขายหุนเพิ่มทุน แบบนี้เปนตน***
ในการซื้อหุน IPO จะตองจองซื้อผานผูจัดจําหนาย หรือตัวแทนที่บริษัทเปนผูกําหนด เชน บริษัทหลักทรัพยที่
ไดรับการแตงตั้ง หลังจากนั้นหากจะมีการซื้อขายหุนกันในลําดับตอไป ก็จะเปนการซื้อขายกันใน ตลาดรอง
หรือที่เรียกกันวาซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่พวกเรา (ชาวเมา) ทั้งหลายรูจักกันดี
เมื่อรูจักตลาดในการซื้อขายหุนกันแลว ตอไป เรามาทําความรูจักกับ ผลตอบแทน ที่นกั ลงุทนทั้งหลายควรจะ
ไดรับกันบาง ผลตอบแทนสําหรับการลงทุนในหุนนั้น หลักๆ แลวมี 2 ประเภทคือ
ประเภทที่ 1 ผลตอบแทนที่เรียกวา Capital Gain หรือ ผลตอบแทนจากกําไรสวนตางของราคาหุนที่เราซื้อมา
กับราคาที่เราขายไป เชน เราซื้อหุน TRUE มา 1 ตัว ในราคา 3.75 บาท และอีก 10 วันตอมา เราขายหุน
ตัวเดียวกันไปในราคา 5.00 บาท เรามีกําไรจากการขายครั้งนี้ 1.25 บาท เปนตน
ประเภทที่ 2 ผลตอบแทนที่เรียกวา Dividend หรือ เงินสวนแบงผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทใน
ระหวางป ที่นํามาแบงใหกับผูถือหุน ผลตอบแทนประเภทนี้ นักลงทุนจะสามารถไดรับเงินกอนนี้ ตอเมื่อ
บริษัทที่เราถือหุนเอาไว มีการประกาศจายเงินปนผลใหผูถือหุน ซึ่งก็ไมแนวาจะไดรับทุกปหรือไม ดังนั้น นัก
ลงทุนหนาใหม ตองเขาไปดูในรายละเอียดของบริษัทตางๆ ได ในเวปไซดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ที่สําคัญคุณจะไดรับเงินประเภทนี้ เมื่อคุณซื้อและถือครองหุนตัวนั้นไวจนถึงวันที่บริษัทประกาศจายเงินปนผล
เทานั้นนะ)

ตอไปมาวาดวยเรื่องการเลือกเปนนักลงทุน อันนี้ไมมีกฎตายตัว แตเปนความชอบสวนบุคคล รวมไปถึงคุณ
อาจจะไมไดเลือกแตเหตุการณมันพาไป เชน พวกติดดอย (ซึ่งผูเขียนก็เปนอยูในขณะนี้) วาดวยเรื่องของ
การเปนนักลงทุนแลว สวนใหญ มี 2 ประเภทคือ นักลงทุนสาย Fundamentals และ นักลงทุนสาย
Technical Analysis
ประเภทที่ 1 นักลงทุนสาย Fundamentals คือ นักลงทุนที่เลือกซื้อหุน โดยพิจารณาจากปจจัยพื้นฐาน สวน
ใหญจะเปนพวกที่มีความเชี่ยวชาญหรือใหความสําคัญกับการอานผลประกอบการของบริษัท ผาน งบการเงิน
(งบการเงินคืองบที่แสดงผลประกอบการของบริษัท และงบที่แสดงสัดสวนของทรัพยสิน หนี้สิน และทุน รวม
ไปถึงสภาพคลองของเงินที่ใชหมุนเวียน เชน งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ) นักลงทุนสายนี้
สวนใหญจะเฝารอจังหวะ ในการเขาซื้อ หรือ ขายทํากําไร บางคนใชเวลาหลายปกวาจะขายหุนที่ซื้อไว หรือ
อาจจะไมขายเลย หากพิจารณาผลประกอบการแลวเห็นวา บริษัท ยังสามารถเติบโตตอไปได แถมระหวาง
ทางมีเงินปนผลเปนคาตอบแทน พวกนี้สวนใหญมีเงินเยอะ และเปนเงินเย็น
ประเภทที่ 2 นักลงทุนสาย Technical Analysis คือนักลงทุนที่เนนวิเคราะหตามเครื่องมือตางๆ ในทาง
คณิตศาสตร เชน ดู กราฟ MA MACD EMA และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อหาสัญญาณเขาซื้อ และหา
สัญญาณจุดขายเพื่อทํากําไร จากเครื่องมือที่กลาวมา นักลงทุนประเภทนี้ สวนใหญไมเนน ถือนานเพื่อรอปน
ผล แตจะเนนทํากําไรเปนรายรอบ (รอบใครรอบมัน กําหนดรอบกันเอาเองตามความพอใจ)
อยางที่กลาวไวขางตน เราอยากจะเปนนักลงทุนสายไหน ขึ้นกับจริตของแตละคน ไมมสี ูตรตายตัว แตสวนใหญ
เทาที่เห็น เขามาใหมๆ ก็นิยมเปนนักลงทุน สาย Technical Analysis แตพออยูไปอยูมา นานวันเขา ก็
กลายเปนนักลงทุนประเภท Fundamentals ไปเองโดยไมรูตัว เพราะซื้อมาแลว หุนตก ขายไมทัน และติด
ดอย
หลังจากตัดสินใจแลววาอยากจะเปนนักลงทุน ขั้นตอนตอไปคือ ไปเปดบัญชีหุน ในการซื้อขายหุนในตลาด
หลักทรัพย เราจําเปนตองเปดบัญชีหุนกับธนาคาร หรือที่เรียกวา เปดพอรต เพื่อซื้อขายหุน นั่นเอง ซึ่งอัตรา
ขั้นต่ําสําหรับการเปดพอรต แตกตางกันไป (อันนี้ติดตอไปจากธนาคารที่เปนตัวแทน) หลังจากเราเปดบัญชี
เสร็จแลว เราก็จะไดพี่เลี้ยงสวนตัว หรือ โบรคเกอร ทําหนาที่เปนตัวแทนเราในการรับคําสั่งซื้อ หรือ ขายจาก
เราและไปดําเนินการตางๆ นานาใหเราจนเราไดหุน หรือ เราขายหุน ได แตหลังจากที่เราเขามาวงการซื้อ
ขายหุนไดสักพัก ตอไปเราก็จะซื้อหรือขายไดดวยตัวเราเอง (แต...เราก็จะยังจําเปนที่จะตองมีโบรกเกอรติดตัว
เราไปตลอด ไมสามารถบอกเลิกไดวางั้นเถอะ) โบรคเกอรจะไดคาตอบแทน จากการซื้อหรือขาย ของเราทุก
รอบ ไมวาเราจะไดขายไดกําไร หรือ ขายขาดทุนก็ตาม
เมื่อมีบัญชีหุนแลว ตอไป ลงสนามไดเลย
โบรคเกอรจะแนะนําใหเราหาโปรแกรมมาเพือ่ ใชในการเทรด (ซื้อ-ขาย) หุน โดยทั่วไปโปรแกรมทีใ่ ชกนั ก็จะมี
Streaming Pro หรือ โปรแกรม eFinance โปรแกรมเหลานี้จะมีขอมูลสําคัญเกี่ยวกับหุน เชน ขาวหุน

ราคาหุนแบบ real time เครื่องมือเทคนิควิเคราะหตางๆ ทางคณิตศาสตร รวมถึง ขอมูลพื้นฐานของบริษัทที่
จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บทวิเคราะหทั้งหลายรายวัน แนะนําวาใหอานเพื่อทํา
ความเขาใจประกอบการตัดสินใจซื้อขาย ทีส่ ําคัญ การตัดสินใจซื้อหรือขายแตละครั้ง ควรมาจากตัวเราเอง มา
จากใจเราเอง เพราะไมมีราคาซื้อ หรือ ราคาขาย ที่เหมาะสม ในความเปนจริง เนนวา ไมมี
เมื่อทุกอยางมีครบ บวกความพรอมของผูลงทุน ขั้นตอนตอไปคือ ลงมือทําจริง ขอใหทุกคนโชคดี
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