ບົດຄວາມ
ຸ້
ຸ້ ...ການຊ-ຂາຍຫ
“ການປັ່ ນຮນ
ກຊບທັ່ ອະຍດຕິທໍາ”
ຂຽນໂດຍ: ທັ່ານ ແກ ຸ້ວປະເສດ ຄໍາມສ, ວິຊາການ ສໍານກງານ ຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກຊບ

ຸ້ ຫ ຕະຫາດຫກຊບ ແມັ່ ນມບົດບາດສໍາຄນຕໍັ່ກບ ທລະກິດ, ຜັ່ ປະກອບການ ແລະ ຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ໃນ
ຕະຫາດຮນ
ຸ້ ນທາງການເງ ິນບໍັ່ສງ, ເປນແຫັ່ ງໃນການຊອກຫາຮນ
ຸ້ ັ່ ສັ່ວນ ຫ
ຖານະທັ່ ຕະຫາດຫກຊບຄ ແຫັ່ ງລະດົມເງ ິນທຶນທມັ່ ຕົນທຶ
ຸ້ ັ່ ວມທຶນ ແລະ ທງຍງເປນສະຖານທັ່ ໃນການສຸ້າງລາຍໄດຸ້ໃຫຸ້ແກັ່ ຜັ່
ຊອກຫາທລະກິດທັ່ ມຄວາມໜຸ້າສົນໃຈໃນການເຂົາຮ
ລົງທຶນ ທງໃນການເກງກໍາໄລ ແລະ ການຫວງຜົນຕອບແທນຈາກການເຕບໂຕຂອງທລະກິດ. ເມັ່ ອຕະຫາດຫກຊບ ຄ
ຸ້ ຮນ
ຸ້ ຈາກ
ແຫັ່ ງຂອງການສຸ້າງເມດເງ ິນທັ່ ເຄັ່ ອນທັ່ ຈາກຜັ່ ລົງທຶນໜຶັ່ງໄປຫາຜັ່ ລົງທຶນອກຄົນໜຶັ່ງ, ຈາກທລະກິດໄປຫາຜຖ
ຸ້ ກຍາກ ກາຍ ເປນຜຮ
ຸ້ ັ່ ງມ ໂດຍ ຕົວຂອງຕະຫາດເອງຈະຂບເຄັ່ ອນ ແລະ
ເງ ິນ 1 ລຸ້ານ ກາຍເປນເງ ິນ 10 ລຸ້ານ ຈາກຜທ

ຸ້ ງົ ທຶນແຕັ່ ລະຄົນທັ່ ມຕໍັ່ລາຄາ
ເຄັ່ ອນໄຫວພາຍໃຕຸ້ອາລົມ, ແຮງມງຸ້ ຫວງ, ຄວາມຄາດຫວງ ແລະ ທດສະນະຄະຕິຂອງຜລ
ຸ້ ໃນຕະຫາດ ແລະ ຂັ່າວສານ-ສະຖານນະການຂອງບນດາບໍລສ
ິ ດຈົດທະບຽນທັ່ ມການເປດເຜຍ ເຊິັ່ງນກວິຊາການ
ຮນ

ທາງກ ານເງ ິນ-ກ ານລົ ງ ທຶ ນ ໄດຸ້ໃ ຫຸ້ນ ິຍ າມ ສິັ່ ງທັ່ ເກ ດຂຶ ຸ້ນນ ຸ້ວັ່ າ “ປະສິ ດ ທິ ພ າບຕະຫ າດ ຫ Efficient Market
Hypothesis (EMH)”. ຈາກກະບວນການ-ກົນໄກດັ່ ງກັ່ າວນ ຸ້ ຈຶັ່ງເຮດໃຫຸ້ເກ ດມ ກັ່ ມຄົນທັ່ ຫວງສວຍໂອກາດຂອງ
ົ ໂດຍຄວາມພະຍາຍາມໃນການສຸ້າງເງັ່ ອນໄຂຂອງການເອົາລດເອົາປຽບ ຜັ່
ລະບົບດັ່ ງກັ່ າວເພັ່ ອສຸ້າງຜົນຕອບແທນໃຫຸ້ຕນ
ຸ້ ັ່ າ “ການຊ-ຂາຍ
ຸ້
ລົງທຶນອັ່ ນໆໃນຕະຫາດຂຶນຸ້ ທັ່ ຖກເອນວ
ຫ ການເຮດທລະກໍາທັ່ ບໍັ່ຍດຕິທໍາຂຶນຸ້ (Unfair Trading)”.

ຸ້ ນພາຍໃນເພັ່ ອຊ-ຸ້
ຸ້ ແລະ ການໃຊຸ້ຂໍມ
Unfair Trading ນນຸ້ ໂດຍທົັ່ວໄປແມັ່ ນມກປະກອບດຸ້ວຍ ການປັ່ ນຮນ
ຸ້ ງົ ທຶນຊຶັ່ງຖວັ່າ ທັ່ ເປນໄພຮຸ້າຍແຮງ ແລະ ສຸ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫຸ້
ຂາຍຫກຊບ ເພັ່ ອຫອກລວງ ແລະ ເອົາລດເອົາປຽບຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ ແລະ ຕະຫາດທຶນຫາຍທັ່ ສດ. ການປັ່ ນຮນຸ້ ຫ Market Manipulation ຄວາມໝາຍວັ່າ ຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນໃດໜຶັ່
ແກັ່ ຜລ
ຸ້ ) ຫ ກັ່ ມຜັ່ ລົງທຶນໃດໜຶັ່ງ ມພຶດຕິກໍາສົມຮຮ
ຸ້ ັ່ ວມຄິດກນ ໃນການເຄັ່ ອນໄຫວ
ງ (ທັ່ ມອໍານາດທາງການເງ ິນ ຫ ຈໍານວນຮນ
ຸ້
ຸ້ ເຫນວັ່າ ລາຄາຮ ຸ້ນຄວນ ເພັ່ ມຂຶນ
ຸ້ ຫ ຫດລົງ
ົ ກະຕິ ໂດຍທັ່ ຮນ
ຸ້ ທັ່ ຜິດປກ
ຸ້ ຕົວດັ່ ງກັ່ າວບໍັ່ມປດໃຈໃດເລຍທັ່ ຊໃຫຸ້
ຊ-ຂາຍຮ
ນ
ຸ້ ອນເຮດໃຫຸ້ຜັ່ ລົງທຶນລາຍອັ່ ນໆ
ຸ້ ດັ່ ງກັ່ າວຂຶນ
ອນເຮດໃຫຸ້ເກ ດ ຈິດວິທະຍາ (Psychology) ໃນຕະຫາດຫກຊບຕໍັ່ຮນ
ຸ້ ຸ້ ຫ ເທຂາຍຢັ່າງຕໍັ່ເນັ່ ອງ ຈົນເຮດ
ເກດການຫງົ ເຊັ່ ອ ແລະ ເຄັ່ ອນໄຫວຕາມກົນອບາຍຂອງກັ່ ມຄົນດັ່ ງກັ່ າວ ໃນການເຂົາຊ

ຸ້ ຫ ລົງ ຢັ່າງຮນແຮງ ແລຸ້ວກັ່ ມຜຫ
ຸ້ ຂຶນ
ຸ້ ອກລວງຈະຄັ່ອຍທະຍອຍຖອນໂຕອອກ ແລະ ປັ່ອຍໃຫຸ້ຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນ
ໃຫຸ້ລາຄາຮນ
ຸ້
ລາຍອັ່ ນຢັ່ ໃນພາວະຄຸ້າງຢັ່ ກບລາຄາທັ່ ບໍັ່ສາມາດຊ ຸ້ ຫ ຂາຍໄດຸ້, ໂດຍກັ່ ມດັ່ ງກັ່ າວກະທໍາການສົັ່ງຄໍາສັ່ ງຊ-ຂາຍຫາກ
ນໄປມາ

ຸ້
ຸ້ ດັ່ ງກັ່ າວ ພວມເຄັ່ ອນໄຫວພາຍໃຕຸ້
ແບບໄຍແມງມ ງ ເພັ່ ອສຸ້າງສະຖານນະການ ການຊ -ຂາຍປອມ
ເຮ ດຄກ ບວັ່ າຮ ນ
ຸ້ ແລະ ລາຄາພັ່ ງຂຶນ
ຸ້
ຸ້ າຍຂຶນ
ົ ຕຸ້ອງ ການຮ ນ
ຸ້ ນ ນຫ
ປດໃຈລບບາງຢັ່ າງທັ່ ຍງບໍັ່ ທ ນມ ການເປ ດເຜຍເທັ່ ອ ຈຶັ່ງສົັ່ງຜົນ ໃຫຸ້ຄ ນ
ຸ້ າຍຂຶນ
ຸ້ ແລະ ສດທຸ້າຍກໍັ່ບໍັ່ ສາມາດຂາຍອອກໄປໄດຸ້
ຸ້
ຸ້ ) ເມັ່ ອຜັ່ ລົງທຶນອັ່ ນຫງົ ເຊັ່ ອກໍັ່ ຈະເຂົາໄປຊ
(ກໍລະນປັ່ ນລາຄາຮນ
ຫ

ຸ້ ງຫາຍແລຸ້ວ ແລະ ແຮງຊ(ປອມໆ)ກໍ
ຸ້
ັ່ ມິດງຽບ ແລະ ຫາຍໄປໝົດແລຸ້ວ ບໍັ່ມໃຜເຂົາມາ
ຸ້
ເພາະລາຄາຮ ຸ້ນດັ່ ງກັ່ າວປບຕົວຂຶນສ
ຸ້
ຸ້ ັ່ ຜັ່ານໆມານນເອງ.
ຸ້
ຊ-ຂາຍຄ
ກບມທ
ໝາກຫົວໃຈຫກຂອງການປັ່ ນຕະຫາດຄ ການຫອກລວງ, ປກປັ່ ນ ແລະ ສຸ້າງສະຖານະການບນຍາ ກາດການ
ຸ້
ຸ້
ຸ້ ັ່ ນຫງົ ເຂົາໃຈຜິ
ຊ-ຂາຍຫ
ກຊບ ເພັ່ ອຕົວະຍົວະ ຫ ຫອກໃຫຸ້ຜອ
ດຕໍັ່ ທັ່າອັ່ຽງ ແລະ ທິດທາງຂອງລາຄາຫກຊບ ໂດຍມ
ຄວາມພະຍານາມໃນການເຄັ່ ອນໄຫວ ດັ່ ງນ:ຸ້
ເນັ່ ອງ;

ຸ້ ັ່ ອລະໜຸ້ອຍ ແລະ ຕໍັ່
(1) ພະຍາຍາມຄັ່ອຍໆຊ ຸ້ ຫ ຄັ່ອຍໆຍ ຸ້ລາຄາຫກຊບໃດໜຶັ່ງໃຫຸ້ມທັ່າອັ່ຽງປບຕົວເພັ່ ມຂຶນເທ

ຸ້
ຸ້ ັ່ າງຕໍັ່ເນັ່ ອງ ເຊິັ່ງມຜົນໃຫຸ້ລາຄາຮນຸ້ ເລັ່ ມຄັ່ອຍ
(2) ພະຍາຍາມເຮດໃຫຸ້ເກດ ບນຍາກາດການຊ-ຂາຍຫ
ກຊບນນຢ
ຸ້
ັ່ ເພັ່ ມຂຶນຸ້ (ພຶດຕິກາໍ ສົັ່ງຄໍາສັ່ ງຊ-ຂາຍໄປມາຂອງກ
ຸ້
ັ່ ມດຽວກນ);
ໆສງຂຶນຸ້ ຈາກການຈບຄັ່ ຊ-ຂາຍທ
ຸ້
ຸ້ ງົ ທຶນ ອັ່ ນເລັ່ ມເຊັ່ ອວັ່າ ຮນ
ຸ້ ດັ່ ງກັ່ າວພວມມ ຄວາມຕຸ້ອງການຊ -ຂາຍກ
(3) ພະຍາຍາມເຮດໃຫຸ້ຜລ
ນສ ງ ແລະ
ຸ້ ງ (ໂດຍບໍັ່ສງເກດວັ່າ ລາຄາເລັ່ ມຈະສງເກນຈິງແລຸ້ວ ເພາະຍງເຊັ່ ອວັ່າຈະມຄົນມາຊຕໍ
ຸ້ ັ່ ນນເອງ)
ຸ້
ລາຄາກໍັ່ເລັ່ ມປບຕົວຂຶນສ
ຸ້
ຸ້
ຸ້ ັ່ ຈຶັ່ງເລັ່ ມສົັ່ງຄໍາສັ່ ງຊ-ຂາຍເຂົ
ຸ້ ັ່ ວມໂດຍບໍັ່ສົງໃສວັ່າ ຕົນເອງພວມ
ໂດຍຍງມຄົນທັ່ ຍງມຄວາມຕຸ້ອງການຊໃນລາຄານ
ນຢ
າຮ
ຸ້ ັ່ ວມກະບວນການປັ່ ນລາຄາຮນຸ້ ນໍາກັ່ ມດັ່ ງກັ່ າວ;
ເຂົາຮ

ຸ້ ແລຸ້ວ ກັ່ ມດັ່ ງກັ່ າວກໍັ່ຈະເລັ່ ມປັ່ຽນບົດບາດຈາກ ຜຊ
ຸ້ ົາໄວຸ້
ຸ້ ຸ້ (ຂາຍບາງ
(4) ເມັ່ ອລາຄາເລັ່ ມສງໃນລະດບທັ່ ຕງເປ
ຸ້ າຍຫກ ເພັ່ ອທັ່ ຈະຄັ່ອຍໆເທຂາຍຮນ
ຸ້ ຂອງຕົນເອງໄປໝົດ ເຊິັ່ງໃນກະບວນການດັ່ ງກັ່ າວ ກໍັ່ອາດໃຊຸ້ຄົນ
ສັ່ວນ) ມາເປນຜຂ
ຸ້ ປຸ້ ນ
ົ ນໍາເພັ່ ອສຸ້າງບນຍາກາດວັ່າ ຍງຄົງມຄົນຢາກຊຢຸ້ ັ່ ;
ໃນກັ່ ມຕົນພະຍາຍາມເຂົາຊ
ຸ້
ຸ້ ກໍາໄລ ແລະ ເມັ່ ອພວກເຂົາໄດຸ້ກໍາໄລແລຸ້ວ ກໍັ່ຈະພາກ ນ
(5) ສັ່ວນຕັ່າງຂອງການຊ -ຂາຍທ
ງໝົດຂອງກັ່ ມນຄ
ຸ້
ຸ້
ຸ້
ຸ້
ຸ້ ັ່ ນທັ່ ຍງບໍັ່ທນຮໂຸ້ ຕ ຊ ຸ້ ແລະ ບໍັ່ສາມາດຂາຍໄດຸ້ເພາະບໍັ່ມໃຜເຂົາມາຊ
ຖອນໂຕອອກຈາກກະດານຊ-ຂາຍໝົ
ດ ຖິມໃຫຸ້
ຜອ
ຸ້
ກບຄນອກແລຸ້ວ (ຊໃນລາຄາສ
ງເກນກວັ່າຈະຂາຍໄດຸ້) ບໍັ່ສາມາດຂາຍຫນຸ້ ອອກໄປໄດຸ້.

ຸ້
ຸ້ ຈະເປນ ການເຄັ່ ອນໄຫວຊ -ຂາຍຫ
ນອກຈາກ ການປັ່ ນຮນ
ກຊ ບ ທັ່ ອະຍດຕິທໍ າ ແລະ ບໍັ່ ເປ ນທໍ າ (Unfair
ຸ້
ຸ້ ນພາຍໃນເພັ່ ອຊ-ຂາຍຫ
Trading) ແລຸ້ວ; ຍງມ ການໃຊຸ້ຂໍມ
ກຊບ ຫ Insider Trading ເປນອກໜຶັ່ງຮບການຂອງ
ຸ້
ຸ້ ນ
ຸ້ ງົ ທຶນໃດໜຶັ່ງ ອາໃສຂໍມ
ການຊ-ຂາຍຫ
ກຊບ ທັ່ ອະຍດຕິທໍາເຊັ່ ນກນ ໂດຍ Insider Trading ຄວາມໝາຍວັ່າ ຜລ
ິ ດໃດໜຶັ່ງ ທັ່ ຍງບໍັ່ທນມການເປດເຜຍຕໍັ່ສາທາລະນະຊົນ ກໍັ່ຄຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນອັ່ ນໆໃນຕະຫາດໄດຸ້ຮບຮເຸ້ ທັ່ ອ
ພາຍໃນຂອງບໍລສ
ຸ້ ກັ່ ອນທັ່ ຈະມການເປດເຜຍຂັ່າວດັ່ ງກັ່ າວ ເພັ່ ອສຸ້າງໂອກາດໃຫຸ້ຕນ
ົ ໄດຸ້ຮບຜົນຕອບແທນຈາກ
ເພັ່ ອທໍາການຊ ຸ້ ຫ ຂາຍຮນ
ຸ້ ກັ່ ອນຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນລາຍອັ່ ນ. ລກສະນະຂອງ Insider Trading ຈະມລກສະນະຂອງການ
ການເຄັ່ ອນໄຫວຂອງລາຄາຮນ
ຸ້
ຸ້ ກັ່ ອນທັ່ ຈະມ ການປະກາດຂັ່ າວ ເລັ່ ອງໃດໜຶັ່ງ ເຊິັ່ງຂັ່າວນ ນອາດຈະມ
ຊ ຸ້ ຫ ຂາຍ ຮ ນ
ຜົນ ກະທົບ ຕໍັ່ ລາຄາ ຫາກຂັ່າວ
ິ ດ ປະກາດຜົນການດໍາເນນງານອອກມາດ ມກໍາໄລສງ
ດັ່ ງກັ່ າວນນຸ້ ໄດຸ້ທໍາການເປດເຜຍແກັ່ ມວນຊົນ ເຊັ່ ນ ຖຸ້າຖຸ້າບໍລສ

ຸ້ ເພາະຜ ລ
ຸ້ ກໍັ່ສງຂຶນ
ຸ້ ງົ ທຶນຄາດຫວງເງ ິນປນຜົນ ແລະ ຄວາມຈະເລ ນຂອງທ ລະກິດ . ກົງກ ນຂຸ້າ ມຖຸ້າບໍ ລ ສ
ິ ດ
ລາຄາຮນ

ຸ້ ກໍັ່ຈະຕົກ ເພາະຜລ
ຸ້ ງົ ທຶນຜິດຫວງກບຜົນການດໍາເນນທລະກິດ ເຊິັ່ງ
ປະກາດຜົນການດໍາເນນງານບໍັ່ດ ຂາດທຶນ ລາຄາຮນ
ິ ດອາດຈະບໍັ່ ມ
ອາດເຮດໃຫຸ້ພວກເຂົາບໍັ່ໄດຸ້ຮບເງ ິນປນຜົນຕາມຈໍານວນທັ່ ຄາດຫວງ ຫ ອາດພິຈາລະນາແລຸ້ວວັ່າ ບໍລສ
ຸ້
ຸ້ ອອກກັ່ ອນ ກັ່ ອນທັ່ ຜອ
ຸ້ ັ່ ນຈະຂາຍຈົນ
ຄວາມເຂມແຂງພຽງພໍ
ໃນການເຮດທລະກິດໃນຊັ່ວງເວລານ ຸ້ ຈຶັ່ງທໍາການຂາຍຮນ
ຸ້ ກໍັ່ຈະ
ຸ້ ນກັ່ ອນ ທໍາການຊ ຸ້ ຫ ຂາຍຮນ
ຸ້ ັ່ ຮຂ
ຸ້ ໍມ
ຸ້ ກັ່ ອນທັ່ ຂັ່າວດັ່ ງກັ່ າວຈະເກດຂຶນ
ເຮດໃຫຸ້ລາຄາຕົກລົງຫາຍກວັ່ານ.ຸ້ ຫາກຜທ

ໄດຸ້ຮບກໍາໄລຈາກການປັ່ຽນແປງຂອງລາຄາຮນຸ້ ບໍັ່ວັ່າຈະຢັ່ ຕະຫາດຂນຸ້ 1 ຫ ຂນຸ້ 2 ກໍັ່ຕາມ. ບນຫາ Insider Trading
ຸ້ ງ ຫ ກັ່ ຽວພນກບຂໍມ
ຸ້ ນທັ່ ຍງບໍັ່
ຸ້ ນ
ິ ຸ້ ຫ ຜມ
ຸ້ ສັ່ວນກັ່ ຽວຂຸ້ອງທັ່ ມາຈາກກັ່ ມຄົນທັ່ ອາດສາມາດຮບຮ,ຸ້ ເຂົາເຖິ
ແມັ່ ນຈະມຜຫ

ທນມການເປດເຜຍໃນລກສະນະທາງກົງ ຫ ທາງອຸ້ອມໃດໜຶັ່ງ ເຊິັ່ງບກຄົນດັ່ ງກັ່ າວແມັ່ ນອາດປະກອບດຸ້ວຍ: ພະນກງານ
ິ ດ, ຜທ
ຸ້ ັ່ ເຮດວຽກໃນບໍລສ
ິ ດ, ຜຖ
ຸ້ ຮນຸ້ , ພະນກງານ ຫ ບກຄົນທັ່ ເຮດວຽກຕິດພນກບບໍລສ
ິ ດດັ່ ງກັ່ າວ(ຄັ່ ຄຸ້າ, ບໍລສ
ິ ດ
ບໍລສ
ຸ້
ິ ດຫກຊບ, ຜກ
ຸ້ ວດສອບພາຍນອກ ແລະ ບໍລສ
ິ ດຈດອນດບຄວາມໜຸ້າເຊັ່ ອຖເປນຕົນ),
ທັ່ ປຶກ ສາທາງການເງ ິນ, ບໍ ລສ
ິ ານ ຫ ຄົນໃນເຄອຍາດ-ກັ່ ຽວພນກບຄົນພາຍໃນບໍລສ
ິ ດ ຫ ສະພາບໍ ລຫ
ິ ານ ລວມທງຜກ
ຸ້ ວດສອບພາຍໃນ
ຝັ່າຍບໍລຫ
ຸ້
ເປນຕົນ.
ຸ້
ຸ້ ນພາຍໃນຄ ການເຄັ່ ອນໄຫວຊ -ຂາຍຮ
ຸ້ ໍ ມ
ຸ້ ໃນຊັ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜຶັ່ງ ກັ່ ອນ
ຫົວ ໃຈຫ ກຂອງການໃຊ ຂ
ນ
ຸ້ ນຈາກບໍລສ
ຸ້ ນດັ່ ງ
ິ ດຈົດທະບຽນ ແລະ ອາດຈະກບມາຊ ຸ້ ຫ ຂາຍຊໍາຸ້ ເມັ່ ອມການເປດເຜຍຂໍມ
ທັ່ ຈະມການເປດເຜຍຂໍມ
ຸ້ ງ ຊກ
ຸ້ ບຄນເມັ່ ອລາຄາ
ຸ້
ຸ້
ຸ້ ນນໄດຸ້
ກັ່ າວ ເມັ່ ອເຫນວັ່າ ລາຄາຮນ
ຮບຜົນກະທົບຈາກຂັ່າວນນແລຸ້
ວ ເຊັ່ ນ ຂາຍເວລາລາຄາຂຶນສ
ຸ້ ກ (ເມັ່ ອຄົນເລັ່ ມເທຂາຍອອກ
ຕົກລົງມາຫາຍແລຸ້ວຫງຈາກມການປະກາດຂັ່າວ ຫ ຮຽກວັ່າ ຂາຍແພງ (ເກງກໍາໄລ) ຊຖ

ຸ້ ນ
ົ ກະຕິ) ໂດຍການກະທໍາໃນລກສະນະດັ່ ງກັ່ າວນ ຸ້ ສະແດງໃຫຸ້ເຫນ
ົ ສາມາດຊຮ
ຸ້ ໃນລາຄາຖກກວັ່າປກ
ເຊິັ່ງຈະເຮດໃຫຸ້ຕນ
ໍ ຸ້ ນພາຍໃນຄ:
ວັ່າ ເຖິງລກສະນະຂອງ ຜໃຸ້ ຊຸ້ຂມ
ຸ້ ັ່ ສດ ເພັ່ ອທໍາການເກບ ຫ ເທຂາຍຫກຊບ (ເພັ່ ອບໍັ່
ຸ້ ຍຄງທ
- ຈະເຄັ່ ອນໄຫວໃນການຊ ຸ້ ຫ ຂາຍຫກຊບ ໃຫຸ້ໜອ
ຸ້ ນ;
ຸ້ ັ່ ນສົງໃສ)ກັ່ ອນທັ່ ຈະມການເປດເຜຍຂໍມ
ໃຫຸ້ຜອ
ຸ້ ນແລຸ້ວ ຜໃຸ້ ຊຸ້ຂມ
ໍ ຸ້ ນພາຍໃນ ອາດຈະຢດການເຄັ່ ອນໄຫວໂດຍທນທ ເພັ່ ອລໍຜນ
ົ ;
- ເມັ່ ອມການເປດເຜຍຂໍມ
ຸ້ ັ່ ເຄັ່ ອນໄຫວໃນລ ກສະນະດັ່ ງທັ່ ກັ່ າວມາ ຈະມ ຄວາມກັ່ ຽວພ ນກ ບ ບໍ ລ ິສ ດທັ່ ຈົດ ທະບຽນ ເຊິັ່ງອາດ
- ຜທ
ິ ດ) ຫ ໂດຍອຸ້ອມ (ຜທ
ຸ້ ັ່ ມສັ່ວນກັ່ ຽວຂຸ້ອງກບບໍລສ
ິ ດ-ຄົນໃນບໍລສ
ິ ດ) ເຊິັ່ງເຮດ
ເປນຄວາມກັ່ ຽວພນໂດຍກົງ (ຄົນໃນບໍລສ
ຸ້
ຸ້ ນດັ່ ງກັ່ າວມາຫາຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການຊ-ຂາຍຮ
ຸ້ ມ
ໍ ຸ້ ນພາຍໃນທັ່ ຍງບໍັ່ທນໄດຸ້ເປດເຜຍ ເພັ່ ອນໍາເອົາຂໍມ
ຸ້
ໃຫຸ້ພວກເຂົາຮຂ
ນ
ິ ດດັ່ ງກັ່ າວ.
ຂອງບໍລສ

ຸ້
ຸ້ ທາງທັ່ ດທັ່ ສດທັ່ ທັ່ານຈະສາມາດປອ
ຸ້ ງກນໂຕເອງຈາກການປັ່ ນຮນ
ຸ້ ໄດຸ້ກັ່ ຄ
ໍ ການມສະຕິໃນການຊ-ຂາຍ
ດັ່ ງນນ,
ຸ້
ຸ້ ັ່ ຈະຊ-ຸ້
ຫກຊບ ແລະ ຄວນຊ-ຂາຍຫ
ກຊບພາຍໃຕຸ້ການພິຈາລະນາສະຖານະການ ແລະ ລາຄາຂອງຫກຊບກັ່ ອນທກຄງທ
ຸ້ ແລະ ຫກລັ່ຽງທກຄວາມສັ່ຽງຈາກການລົງທຶນໄດຸ້ທກຮບ
ຂາຍຫກຊບ ແລະ ທັ່ ສໍາຄນທັ່ ສດທັ່ ຈະຊັ່ວຍໃຫຸ້ທັ່ານຫດພົນ
ແບບກໍັ່ຄຄວາມບໍັ່ໂລບມາກ ແລະ ຫງົ ເຊັ່ ອຜົນຕອບແທນທັ່ ສງເກນຈິງ ເພາະເມັ່ ອໃດທັ່ ທັ່ານຫງົ ເຊັ່ ອກບຜົນຕອບແທນທັ່
ຄາດວັ່າຈະໄດຸ້ສງຢັ່າງຂາດສະຕິແລຸ້ວ ທັ່ານກໍັ່ອາດຈະກາຍເປນເຫຍັ່ ອຂອງມິດສາຊບໄດຸ້ ບໍັ່ວັ່າຈະເປນການລົງທຶນໃນສິັ່ງ

ໃດກໍັ່ຕາມ. ດັ່ ງນນຸ້ ກັ່ ອນລົງທຶນ ຫ ຕດສິນໃຈລົງທຶນບໍັ່ວັ່າຈະເປນການລົງທຶນໃນຕະຫາດຫກຊບ ຫ ລົງທຶນໃນສິັ່ງໃດກໍັ່
ົ ກັຸ່້ ອນວັ່າ ມນຈະເປນຄວາມຈິງ ຫ ບໍັ່ ?
ຕາມ ທັ່ານລອງຕອບຄໍາຖາມເຫັ່ ານ
ຸ້ ງຫາຍ ເພາະຫຍງ? ບໍລສ
ິ ດປະກາດຜົນປະກອບການ ຫ ບໍັ່? ບໍລສ
ິ ດ ແຈ ຸ້ງຂັ່າວບາງຢັ່າງທັ່ ມ
1. ລາຄາຮນຸ້ ຂຶນສ
ຸ້ ນຍ
ຸ້ ຸ້ອນຫຍງ?
ຜົນຕໍັ່ກບລາຄາຫກຊບຫບໍັ່?ຫ ທັ່ ເພັ່ ມຂຶນນ
ຸ້ ມນຸ້ ລາຄາກໍ
ຸ້
ຸ້
ັ່ ຂຶນຸ້ ທັ່ານຈະເຊັ່ ອໄດຸ້ແນວໃດວັ່າມນຈະຂຶນໄປອ
2. 2ມກັຸ່້ ອນ ລາຄາກໍັ່ຂຶນ
ກ? ຖຸ້າທັ່ານເຊັ່ ອກໍັ່ລອງ
ຫາເຫດຜົນປະກອບການຕດສິນໃຈເບິັ່ງ?
ຸ້ ກຊບນນຸ້ ລອງຖາມຕົວທັ່ານເອງກັ່ ອນວັ່າ ຖຸ້າທັ່ານຈະຊເພ
ຸ້ ັ່ ອເກງກໍາໄລສັ່ວນຕັ່ າງລາຄາແລຸ້ວ
3. ຖຸ້າທັ່ານຈະຊຫ
ຸ້
ນນຸ້ ລາຄາທັ່ ທັ່ານຈະຂາຍ ແມັ່ ນລາຄາເທົັ່າໃດ? ລາຄານນແມັ່
ນເກດຈາກການຄາດການ ຫ ການພິຈາລະນາແນວໃດ?
ຸ້ ວຈະໄດຸ້ຜນ
ົ ຕອບແທນສງແທຸ້ສງວັ່າ ສງກວັ່າທະນາຄານ ຖຸ້າດ
4. ຖຸ້າມຄົນບອກທັ່ານວັ່າ ລົງທຶນນໍາເຂົາເຈົາແລຸ້
ຸ້ ນຫຍງເຂົາຄບໍເຮດເອງ ເປນຫຍງຕຸ້ອງຊວນທັ່ານເຮດ?
ແທຸ້ແນວນນເປ
ຸ້ ັ່ ານ ຸ້ ຂໍບອກເລຍວັ່າ
5. ໃຜກໍັ່ຕາມທັ່ ສນຍາກບທັ່ານວັ່າ ລົງທຶນກບເຂົາແລຸ້ວທັ່ານຈະໄດຸ້ຜົນຕອບແທນເທົັ່ານນເທົ
ຸ້ ນຫຍງເຂົາຕ ຸ້ອງມາຊວນທັ່ານນໍາ? ທັ່ານແມັ່ ນໃຜ?
ທັ່ານຖກຕົວະແລຸ້ວ ຖຸ້າເຂົາເຮດໄດຸ້ຄດັ່ ງທັ່ ເວົາເປ
ຸ້ ກໍັ່ເພັ່ ອໃຫຸ້ທັ່ານ ຕ ງສະຕິ
ຸ້
ຸ້
ິ າລະນາ ກັ່ ອນການຕ ດສິນໃຈລົງທຶນບໍັ່ວັ່າກ ບສິັ່ງໃດກໍັ່
ບນດາຄໍາຖາມທັ່ ຕງມານ
ພຈ
ິ ຫບງຕາ ແລະ ທໍາລາຍສະຕິຂອງທັ່ານ ຫາກທັ່ານ
ຕາມ ໂດຍຢັ່າໃຫຸ້ເລັ່ ອງເງ ິນເງ ິນທອງທອງ ເລັ່ ອງຜົນຕອບແທນ ມາປດ
ຸ້
ຸ້
ເຮດໄດຸ້ ຄວາມບໍັ່ຍດຕິທໍາໃນການຊ-ຂາຍ
ຫ ຄວາມບໍັ່ຍດຕິທໍາໃນການລົງທຶນກໍັ່ຈະບໍັ່ເກດຂຶນແນັ່
ນອນ.

