
1 
 

ບດົຄວາມເຜີຍແຜ່ຜ່ານສ ື່ຕາ່ງໆ 

5 ຄວາມຮ ູ້ພ ື້ນຖານກ່ອນເຂົື້າມາລງົທນຶໃນຕະຫາຼດຫຼຼັກຊຼັບ 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສລຸຍິາ ໝ ື່ນວເິສດ  
ສ ານຼັກງານຄະນະກ າມະການຄຸູ້ມຄອງຫຼຼັກຊຼັບ 

 

 ທີື່ຈິງແລູ້ວ ການລົງທຶນໃນຫຼຼັກຊຼັບ ຫຼ  ເຄ ື່ອງມ ທາງການເງິນຕ່າງໆ ທີື່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບ ຫຼ  ບ ໍ່
ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບ ຜ ູ້ລົງທຶນແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນທີື່ຈະຕູ້ອງມີຄວາມເຂົື້າໃຈ ແລະ ຄວາມຮ ູ້ກ່ຽວກຼັບ
ການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນໃນລະດຼັບດີພ ສົມຄວນ ເພ ື່ອຮຼັບປະກຼັນໄດູ້ການຕຼັດສິນໃຈລົງທຶນທີື່ຖ ກຕູ້ອງ ແລະ 
ສາມາດຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄດູ້. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ດີ ຜ ູ້ລົງທຶນທ່ານໃດທີື່ຕູ້ອງການເຂົື້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ
ແມ່ນຢ່າງໜູ້ອຍຕູ້ອງມີຄວາມຮ ູ້ພ ື້ນຖານ 5 ຢ່າງ ດຼັັ່ງນີື້: 

1. ຮ ູ້ຈຼັກຕະຫາຼດຫຼຼັກຊຼັບແມນ່ຫຍຼັງ? ຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບແມ່ນສະຖານທີື່ແລກປ່ຽນຊ ື້-ຂາຍຫຼຼັກຊຼັບທີື່ຈົດທະບຽນ
ສ າລຼັບຜ ູ້ຊ ື້ ແລະ ຜ ູ້ຂາຍຫຼຼັກຊຼັບ ທີື່ໃຊູ້ລະບົບທີື່ມີຄວາມຊຼັບຊູ້ອນ ແລະ ທຼັນສະໄໝ ຊຶື່ງຈະແຕກຕ່າງກຼັບ
ການຫຼີື້ນການພະນຼັນອ ື່ນໆ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ຜ ູ້ຊ ື້ ແລະ ຜ ູ້ຂາຍ ຕູ້ອງມີຄວາມຮ ູ້ດູ້ານວິຊາການ ກ ໍ່ຄ ຄວາມຮ ູ້
ດູ້ານການເງິນ, ດູ້ານເສດຖະສາດ ແລະ ຄວາມຮ ູ້ຕ່າງໆທີື່ສາມາດນ າມາພິນິດພິຈາລະນາ ແລະ ຕຼັດສິນໃຈ
ໃນການລົງທຶນວ່າຈະຊ ື້ ຫຼ  ຈະຂາຍ ຫຼຼັກຊຼັບແຕ່ລະປະເພດທີື່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບ ແຕ່ວ່າມີ 

ສິື່ງໜຶື່ງທີື່ເຮຼັດໃຫູ້ການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຮຸູ້ນ ກຼັບການຫຼີື້ນການພະນຼັນແມ່ນ ທຸກໆທຸລະກ າການຊ ື້-ຂາຍ

ແມ່ນຈະປະກອບໄປດູ້ວຍຜ ູ້ກ າໄລ ແລະ ຜ ູ້ຂາດທຶນ. 
2. ຕະຫາຼດຫຼຼັກຊຼັບແມນ່ຕະຫາຼດທີື່ມທີຼັງຜ ູ້ກ າໄລ ແລະ ຜ ູ້ຂາດທນຶ ດຼັັ່ງທີື່ທ່ານຮ ູ້ວ່າ ຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບແມ່ນ

ສະຖານທີື່ຮວບຮວມເງິນລົງທຶນມະຫາສານຂອງຜ ູ້ລົງທຶນທຼັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະກອບກຼັບມີ 

ມຸມມອງໃນການວິເຄາະຕະຫຼາດທີື່ແຕກຕ່າງກຼັນຂອງຜ ູ້ລົງທຶນ ໝາຍຄວາມວ່າເມ ື່ອໃດທີື່ມີຜ ູ້ຂາຍຫຼຼັກຊຼັບ 
ກ ໍ່ຈະມີຜ ູ້ຊ ື້ຫຼຼັກຊຼັບເຊຼັັ່ນດຽວກຼັນ. ໃນເງ ື່ອນໄຂທີື່ຜ ູ້ລົງທຶນບ ໍ່ມີການວິເຄາະຕະຫຼາດທີື່ຖ ກຕູ້ອງໝົດທຸກຄົນ 
ຈຶື່ງເຮຼັດໃຫູ້ໃນຕະຫຼາດຈະມີຜ ູ້ກ າໄລ ແລະ ຜ ູ້ຂາດທຶນ ດຼັັ່ງນຼັື້ນ ມຼັນຈຶື່ງຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ຜ ູ້ລົງທຶນຕູ້ອງມີຄວາມຮ ູ້
ຢ່າງເລິກເຊິື່ງກ່ຽວກຼັບການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນໃນລະດຼັບດີພ ສົມຄວນ ເພ ື່ອກະຈາຍ ຫຼ  ຫຼຼຸດຄວາມສ່ຽງທີື່
ຕິດພຼັນ. 

3. ສິື່ງໃດທີື່ສາມາດກະທບົລາຄາໃຫູ້ຂຶື້ນລງົໄດູ້? ຕາມການປະຕິບຼັດຕົວຈິງແລູ້ວ ມີຫຼາຍປັດໄຈທີື່ສາມາດກ ານົດ
ລາຄາຮຸູ້ນ ຫຼ  ຫຼຼັກຊຼັບທີື່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບໄດູ້ ເປັນຕົື້ນແມ່ນ ສ ື່ສິື່ງພິມ, ຄວາມຄິດເຫຼັນຂອງ
ວິຊາການທີື່ມີຊ ື່ສຽງ ແລະ ຍອມຮຼັບໃນວົງການການເງິນ, ວິກິດການທ າມະຊາດ, ຄວາມບ ໍ່ສະຫງົບທາງ
ດູ້ານການເມ ອງ ແລະ ສຼັງຄົມ ລວມໄປເຖິງວິກິດການທາງການເງິນພາຍໃນປະເທດ, ຂົງເຂດ ແລະ ພາກ
ພ ື້ນ ແລະ ອ ື່ນໆ. ຍູ້ອນຜົນກະທົບຂອງປັດໄຈຕ່າງໆແມ່ນ ສາມາດເຮຼັດໃຫູ້ແນວຄວາມຄິດຂອງ 
ຜ ູ້ລົງທຶນມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ເຮຼັດໃຫູ້ການເໜຼັງຕີງຂອງດຼັດສະນີຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບໄປຢ ່ 2 ທິດທາງ ຄ  
ຕະຫຼາດກະທິງ (ລາຄາຮຸູ້ນສ່ວນໃຫຍ່ເໜຼັງຕີງໃນທິດບວກ) ແລະ ຕະຫຼາດໝີ (ລາຄາຮຸູ້ນສ່ວນໃຫຍ່ 
ເໜຼັງຕີງໃນທິດລົບ) ຫຼ  ເວົື້າໄດູ້ອີກຢ່າງໜຶື່ງວ່າ ຖູ້ມີຈ ານວນຜ ູ້ຂາຍຫຼາຍກວ່າຜ ູ້ຊ ື້ ລາຄາຮຸູ້ນຈະຫຼຼຸດລົງ 
ກົງກຼັນຂູ້າມ ຖູ້າມີຈ ານວນຜ ູ້ຊ ື້ຫຼາຍກວ່າຜ ູ້ຂາຍ ລາຄາຮຸູ້ນຈະເພີື່ມຂຶື້ນ ຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ. 
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4. ເປນັຫຍຼັງຮຸູ້ນໃນຕະຫາຼດຫຼຼັກຊຼັບຈຶື່ງມຄີວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການກ ານດົລາຄາ? ການກ ານົດລາຄາຂອງຮຸູ້ນທີື່
ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບແມ່ນມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ແລະ ສຼັບສົນ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລູ້ວ ຄ າຖາມ
ສ່ວນໃຫຍ່ທີື່ຜ ູ້ລົງທຶນມຼັກຕຼັື້ງຂຶື້ນມາແມ່ນ ເວລາໃດຄວນສົັ່ງຄ າສຼັັ່ງຊ ື້ຮຸູ້ນ, ເວລາໃດຄວນຖ ຄອງໄວູ້ ແລະ 
ເວລາໃດສົມຄວນຊ ື້ຮຸູ້ນ. ຜ ູ້ລົງທຶນບາງຄົນຕຼັດສິນໃຈຂາຍຮຸູ້ນທີື່ຕົນຖ ຄອງຢ ່ໄປແລູ້ວ ຕ ໍ່ມາລາຄາຮຸູ້ນ
ດຼັັ່ງກ່າວພຼັດເພີື່ມສ ງຂຶື້ນ ນີື້ກ ໍ່ແມ່ນໜຶື່ງໃນກ ລະນີທີື່ສະແດງໃຫູ້ເຫຼັນວ່າ ຜ ູ້ລົງທຶນໃນຮຸູ້ນບ ໍ່ໄດູ້ວິເຄາະຢ່າງ 
ຖີື່ຖູ້ວນ ຫຼ  ວິເຄາະຖີື່ຖູ້ວນແລູ້ວ ແຕ່ກ ໍ່ຍຼັງມີບາງປັດໃຈທີື່ເຮຼັດໃຫູ້ລາຄາຮຸູ້ນດຼັັ່ງກ່າວເພີື່ມສ ງຂຶື້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກ ໍ່ຕາມ ຜ ູ້ລົງທຶນຄວນພິຈາລະນາ 3 ປັດໄຈພ ື້ນຖານ ດຼັັ່ງນີື້: 1. ຕູ້ອງສາມາດກ ານົດລາຄາຮຸູ້ນທີື່ຄວນ 
ຈະເປັນຢ່າງຖ ກຕູ້ອງ, 2. ເຫດການຕ່າງໆທີື່ສາມາດເຮຼັດໃຫູ້ລາຄາຮຸູ້ນຕົກຕ ໍ່າ ແລະ ສຸດທູ້າຍ 3. ຕູ້ອງມີ
ຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ຂະບວນການຕຼັດສິນໃຈຂອງຜ ູ້ລົງທຶນ. 

5. ເວລາໃດຄວນຊ ື້-ຂາຍ ຫຼຼັກຊຼັບ? ມີສອງສິື່ງທີື່ຜ ູ້ລົງທຶນຕູ້ອງຕຼັດສິນໃຈແມ່ນ ເວລາໃດຄວນຊ ື້ ຫຼ  ເວລາໃດ

ຄວນຂາຍ. ເວລາທີື່ຄວນຊ ື້ນຼັື້ນ ແມ່ນເວລາທີື່ຜ ູ້ລົງທຶນອ ື່ນແມ່ນມີແນວຄິດດູ້ານລົບຕ ໍ່ຕະຫຼາດທຶນ 
ກົງກຼັນຂູ້າມ ເວລາທີື່ຄວນຂາຍ ແມ່ນເວລາທີື່ຜ ູ້ລົງທຶນຕ່າງໆແມ່ນມີແນວຄວມມຄິດດູ້ານບວກຕ ໍ່ກຼັບ
ຕະຫຼາດທຶນ ຊຶື່ງເພີື່ມທະວີຄວາມຕູ້ອງການຊ ື້ຮຸູ້ນໃນຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບໃຫູ້ຫຼາຍຂຶື້ນ. ຕົວຢ່າງ: ຫຼຼັງຈາກທີື່
ລາຄາຮຸູ້ນຂອງບ ລິສຼັດ ກ ໄດູ້ຕົກລົງ 30%, 40% ຫຼ  ຫຼາຍກວ່ານຼັື້ນ ຄ າຖາມທີື່ຄວນຄ ານຶື່ງເຖິງແມ່ນ 
ຍູ້ອນສາເຫດອຼັນໃດ? ເປັນຫຍຼັງລາຄາຮຸູ້ນຈຶື່ງຕົກລົງຫຼາຍແບບນຼັື້ນ?, ຮຸູ້ນຂອງບ ລິສຼັດອ ື່ນໆໃນຂະແໜງ 
ອຸດສາຫະກ າດຽວກຼັນມີການປ່ຽນແປງຄ ແນວນີື້ບ ໍ່? ຖູ້າວ່າຮຸູ້ນຂອງບ ລິສຼັດອ ື່ນໆໃນຂະແໜງດຽວກຼັນ ຫຼ  
ໃນຂະແໜງອ ື່ນໆ ກ ໍ່ຫຼຼຸດລົງເຊຼັັ່ນດຽວກຼັນ ນຼັື້ນໝາຍເຖິງເສດຖະກິດໂດຍລວມແມ່ນບ ໍ່ສູ້າງປັດໄຈໃຫູ້ມີການ
ສູ້າງຄວາມສາມາດໃນການເພີື່ມກ າໄລຂອງບ ລິສຼັດໄດູ້ ແຕ່ຖູ້າລາຄາຮຸູ້ນບ ລິສຼັດອ ື່ນໆແມ່ນຍຼັງສາມາດ
ຂະຫຍາຍຕົວໄດູ້ ນຼັື້ນສະແດງວ່າບ ລິສຼັດ ກ ຕູ້ອງມີບຼັນຫາໃດໜຶື່ງຢ່າງແນ່ນອນ ດຼັັ່ງນຼັື້ນ ຜ ູ້ຖ ຮຸູ້ນກ ໍ່ຄວນຂາຍ
ຮຸູ້ນດຼັັ່ງກ່າວໄວເທົັ່າທີື່ຈະໄວໄດູ້. 

 ດຼັັ່ງນຼັື້ນ, ກ່ອນທີື່ຈະຕຼັດສິນໃຈລົງທຶນໃນຫຼຼັກຊຼັບປະເພດຕ່າງໆ ຜ ູ້ລົງທຶນຄວນກ າໄດູ້ລຼັກສະນະສະເພາະ ແລະ 
ພິເສດຂອງຫຼຼັກຊຼັບປະເພດນຼັື້ນໆ. ພູ້ອມນຼັື້ນ, ຕູ້ອງມີແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດຢ່າງຄຼັກແນ່ໃນການລົງທຶນ ໂດຍ
ສະເພາະທີື່ສ າຄຼັນທີື່ສຸດແມ່ນ ການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຍອມຮຼັບຄວາມສ່ຽງ ເພ ື່ອ
ຮຼັບປະກຼັນຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ. 


