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นักลงทุนท่ีประสบความส าเร็จจากการลงทุนในตลาดหุ้นอยูม่ากมายนักลงทุนทั้งหลาย
เหลา่น้ีอาจมแีนวคิด และวธีิปฏิบติัท่ีอาจเหมอืนหรือแตกตา่งกนัในการตัดสินใจ ซ่ึงการลงทุนจะมี
หลายปัจจยัเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจของนักลงทุน โดยในการลงทุนนั้นนักลงทุนจะ ต้อง มี
ความรอบคอบ  ในการศึกษา และติดตามขา่วสารหาข้อมลูตา่งๆเพื่อสนับสนุนในการประกอบการ  
ตัดสินใจในการลงทุน และต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในปัจจุบัน และการพยากร
สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต รวมถึงดา้นการเมือง อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเ บ้ีย สภาพทางเศรษฐกิจ
ของตา่งประเทศท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์โดยหากนักลงทุนมีข้อมูล ท่ี
ครบถว้นกจ็ะชว่ยลดความเส่ียงและบรรเทาความเสียหายลงได ้    

 ทั้งน้ีนักลงทุนตอ้งอยา่ยึดติดกบักลยุทธ์การลงทุนเพียงแบบเดียว  ในขณะท่ีตลาดเปล่ียนไป

อยา่งรวดเ ร็ว และ ไมม่ีกลยุทธ์ใด สามารถเอาชนะตลาดได้ตลอกเวลา นักลงทุนควรพิจารณา

ผลตอบแทนเทียบกบัความเส่ียงบางคร้ังหุ้นท่ีมโีอกาสท าก  าไรสูงอาจจะมีความเส่ียงสูงจนไมคุ่้มคา่

และควรแกก่ารลงทุนแล้วและนักลงทุนควรท่ีจะต้องท าการศึกษาหุ้นและพยายามมองหาหุ้นท่ีไม ่
เป็นท่ีรู้จกั แตม่มีลูคา่ซอ้นอยูซ่ึ่งหุ้นเหลา่น้ีจะสามารถท าก  าไรให้เป็นอยา่งดีให้กบันักลงทุน  
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discipline in making purchase order in order to achieve the plan to get through the frame 

of the risks from acceptance, the investment allocation, and then divide (Port) Portfolio weight to 

spread the risk. To invest in assets in various categories with the determining investment targeted 
port by merging historical data to compare with current data. 

Investing in the stock market where the investors will obtain advice in the ways they 

succeeded, many case studies of the investors after graduation to be used as guidelines in making 

decision on the number of important factors to be put together. By investing in the investment, the 

investors should have the knowledge and information about shares or securities in double, news 

and weather conditions for the whole season, both politic and economics. Current and foreseen 

politic which is likely to be in the future that might cause both good or bad effect to the shares or 

securities. By fully utilise any information in making decision will help reducing the risk and 
damage in decreasing the mistake to be at minimum. 

Making investment in the current situation where changes occur rapidly in terms of 

politics, economics and technology are strategy that can beat the market in any time is the important 

thing to adapt to the situation which results the returns and risks. In order to be suitable with the 

situation that if not gain, there must not be damage, and if seeking opportunity to invest and lead to 
the profitability targets set for self. 
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