
ບດົຄວາມ 

“ການປ ັ່ ນຮ ຸ້ນ...ການຊ ຸ້-ຂາຍຫ  ກຊ ບທ ັ່ ອະຍ ດຕທໍິາ” 
ຂຽນໂດຍ: ທັ່ ານ ແກ ຸ້ວປະເສ ດ ຄໍາມ ສ , ວຊິາການ ສໍານ ກງານ ຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ  ກຊ ບ 

 

 ຕະຫ າດຮ ຸ້ນ ຫ   ຕະຫ າດຫ  ກຊ ບ ແມັ່ ນມ ບດົບາດສໍາຄ ນຕໍັ່ ກ  ບ ທ ລະກດິ, ຜ ັ່ ປະກອບການ ແລະ ຜ ຸ້ລງົທນຶ ໃນ
ຖານະທ ັ່  ຕະຫ າດຫ  ກຊ ບຄ  ແຫ ັ່ ງລະດມົເງນິທນຶທ ມັ່  ຕົ ຸ້ນທນຶທາງການເງນິບໍັ່ ສ ງ, ເປ ນແຫ ັ່ ງໃນການຊອກຫາຮ ຸ້ນັ່ ສັ່ ວນ ຫ   
ຊອກຫາທ ລະກດິທ ັ່ ມ  ຄວາມໜຸ້າສນົໃຈໃນການເຂົ ຸ້າຮັ່ ວມທນຶ ແລະ ທ ງຍ ງເປ ນສະຖານທ ັ່  ໃນການສ ຸ້າງລາຍໄດ ຸ້ໃຫ ຸ້ແກັ່ ຜ ັ່
ລງົທນຶ ທ ງໃນການເກ ງກໍາໄລ ແລະ ການຫວ ງຜນົຕອບແທນຈາກການເຕ ບໂຕຂອງທ ລະກດິ. ເມ ັ່ ອຕະຫ າດຫ  ກຊ ບ ຄ 
ແຫ ັ່ ງຂອງການສ ຸ້າງເມ ດເງນິທ ັ່ ເຄ ັ່ ອນທ ັ່ ຈາກຜ ັ່ ລງົທນຶໜຶັ່ ງໄປຫາຜ ັ່ ລງົທນຶອ ກຄນົໜຶັ່ ງ, ຈາກທ ລະກດິໄປຫາຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນ ຈາກ
ເງນິ 1 ລ ຸ້ານ ກາຍເປ ນເງນິ 10 ລ ຸ້ານ ຈາກຜ ຸ້ທ ກຍາກ ກາຍ ເປ ນຜ ຸ້ຮ ັ່ ງມ  ໂດຍ ຕວົຂອງຕະຫ າດເອງຈະຂ ບເຄ ັ່ ອນ ແລະ 
ເຄ ັ່ ອນໄຫວພາຍໃຕ ຸ້ອາລມົ, ແຮງມ ຸ້ງຫວ ງ, ຄວາມຄາດຫວ ງ ແລະ ທ ດສະນະຄະຕຂິອງຜ ຸ້ລງົທນຶແຕັ່ ລະຄນົທ ັ່ ມ  ຕໍັ່ ລາຄາ
ຮ ຸ້ນໃນຕະຫ າດ ແລະ ຂັ່ າວສານ-ສະຖານນະການຂອງບ ນດາບໍລສິ ດຈດົທະບຽນທ ັ່ ມ ການເປ ດເຜ ຍ ເຊິັ່ ງນ ກວຊິາການ
ທາງການເງນິ-ການລົງທຶນໄດ ຸ້ໃຫ ຸ້ນິຍາມສິັ່ ງທ ັ່ ເກ ດຂຶ ຸ້ນນ ຸ້ວັ່ າ “ປະສິດທິພາບຕະຫ າດ ຫ   Efficient Market 
Hypothesis (EMH)”. ຈາກກະບວນການ-ກນົໄກດ ັ່ ງກັ່ າວນ ຸ້ ຈ ຶັ່ ງເຮ ດໃຫ ຸ້ເກ ດມ ກ ັ່ ມຄນົທ ັ່ ຫວ ງສວຍໂອກາດຂອງ
ລະບບົດ ັ່ ງກັ່ າວເພ ັ່ ອສ ຸ້າງຜນົຕອບແທນໃຫ ຸ້ຕນົ ໂດຍຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ ຸ້າງເງ  ັ່ອນໄຂຂອງການເອາົລ ດເອາົປຽບ ຜ ັ່
ລງົທນຶອ ັ່ ນໆໃນຕະຫ າດຂຶ ຸ້ນ ທ ັ່ ຖ ກເອ ຸ້ນວັ່ າ “ການຊ ຸ້-ຂາຍ ຫ   ການເຮ ດທ ລະກາໍທ ັ່ ບໍັ່ ຍ ດຕທໍິາຂຶ ຸ້ນ (Unfair Trading)”.  

 Unfair Trading ນ ຸ້ນ ໂດຍທົັ່ ວໄປແມັ່ ນມ ກປະກອບດ ຸ້ວຍ ການປ ັ່ ນຮ ຸ້ນ ແລະ ການໃຊ ຸ້ຂໍ ຸ້ມ ນພາຍໃນເພ ັ່ ອຊ ຸ້-
ຂາຍຫ  ກຊ ບ ເພ ັ່ ອຫ ອກລວງ ແລະ ເອາົລ ດເອາົປຽບຜ ຸ້ລງົທນຶຊຶັ່ ງຖ ວັ່ າ ທ ັ່ ເປ ນໄພຮ ຸ້າຍແຮງ ແລະ ສ ຸ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ ຸ້
ແກັ່ ຜ ຸ້ລງົທນຶ ແລະ ຕະຫ າດທນຶຫ າຍທ ັ່ ສ ດ. ການປ ັ່ ນຮ ຸ້ນ ຫ   Market Manipulation ຄວາມໝາຍວັ່ າ ຜ ຸ້ລງົທນຶໃດໜຶັ່

ງ (ທ ັ່ ມ  ອໍານາດທາງການເງນິ ຫ   ຈາໍນວນຮ ຸ້ນ) ຫ   ກ ັ່ ມຜ ັ່ ລງົທນຶໃດໜຶັ່ ງ ມ ພດຶຕກິໍາສມົຮ ຸ້ຮັ່ ວມຄດິກ ນ ໃນການເຄ ັ່ ອນໄຫວ
ຊ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນທ ັ່ ຜດິປກົກະຕ ິໂດຍທ ັ່ ຮ ຸ້ນຕວົດ ັ່ ງກັ່ າວບໍັ່ ມ ປ ດໃຈໃດເລ ຍທ ັ່ ຊ ຸ້ໃຫ ຸ້ເຫ ນວັ່ າ ລາຄາຮ ຸ້ນຄວນ ເພ ັ່ ມຂຶ ຸ້ນ ຫ   ຫ  ດລງົ 
ອ ນເຮ ດໃຫ ຸ້ເກ ດ ຈດິວທິະຍາ (Psychology) ໃນຕະຫ າດຫ  ກຊ ບຕໍັ່ ຮ ຸ້ນດ ັ່ ງກັ່ າວຂຶ ຸ້ນ ອ ນເຮ ດໃຫ ຸ້ຜ ັ່ ລງົທນຶລາຍອ ັ່ ນໆ
ເກ ດການຫ ງົເຊ ັ່ ອ ແລະ ເຄ ັ່ ອນໄຫວຕາມກນົອ ບາຍຂອງກ ັ່ ມຄນົດ ັ່ ງກັ່ າວ ໃນການເຂົ ຸ້າຊ ຸ້ ຫ   ເທຂາຍຢັ່ າງຕໍັ່ ເນ ັ່ ອງ ຈນົເຮ ດ
ໃຫ ຸ້ລາຄາຮ ຸ້ນ ຂຶ ຸ້ນ ຫ   ລງົ ຢັ່ າງຮ ນແຮງ ແລ ຸ້ວກ ັ່ ມຜ ຸ້ຫ ອກລວງຈະຄັ່ ອຍທະຍອຍຖອນໂຕອອກ ແລະ ປັ່ ອຍໃຫ ຸ້ຜ ຸ້ລງົທນຶ
ລາຍອ ັ່ ນຢ ັ່ ໃນພາວະຄ ຸ້າງຢ ັ່ ກ  ບລາຄາທ ັ່ ບໍັ່ ສາມາດຊ ຸ້ ຫ   ຂາຍໄດ ຸ້, ໂດຍກ ັ່ ມດ ັ່ ງກັ່ າວກະທໍາການສົັ່ ງຄໍາສ ັ່ ງຊ ຸ້-ຂາຍຫາກ ນໄປມາ
ແບບໄຍແມງມ ງ ເພ ັ່ ອສ ຸ້າງສະຖານນະການ ການຊ ຸ້-ຂາຍປອມ ເຮ ດຄ ກ ບວັ່ າຮ ຸ້ນດ ັ່ ງກັ່ າວ ພວມເຄ ັ່ ອນໄຫວພາຍໃຕ ຸ້
ປ ດໃຈລ ບບາງຢັ່ າງທ ັ່ ຍ  ງບໍັ່ ທ ນມ ການເປ ດເຜ ຍເທ ັ່ ອ ຈ ຶັ່ ງສົັ່ ງຜນົໃຫ ຸ້ຄນົຕ ຸ້ອງ ການຮ ຸ້ນນ ຸ້ນຫ າຍຂຶ ຸ້ນ ແລະ ລາຄາພ ັ່ ງຂຶ ຸ້ນ 
(ກໍລະນ ປ ັ່ ນລາຄາຮ ຸ້ນ) ເມ ັ່ ອຜ ັ່ ລງົທນຶອ ັ່ ນຫ ງົເຊ ັ່ ອກໍັ່ ຈະເຂົ ຸ້າໄປຊ ຸ້ຫ າຍຂຶ ຸ້ນ ແລະ ສ ດທ ຸ້າຍກໍັ່ ບໍັ່ ສາມາດຂາຍອອກໄປໄດ ຸ້ 



ເພາະລາຄາຮ ຸ້ນດ ັ່ ງກັ່ າວປ ບຕວົຂຶ ຸ້ນສ ງຫ າຍແລ ຸ້ວ ແລະ ແຮງຊ ຸ້(ປອມໆ)ກໍັ່ ມດິງຽບ ແລະ ຫາຍໄປໝດົແລ ຸ້ວ ບໍັ່ ມ ໃຜເຂົ ຸ້າມາ
ຊ ຸ້-ຂາຍຄ ກ ບມ ຸ້ທ ັ່ ຜັ່ ານໆມານ ຸ້ນເອງ. 

 ໝາກຫວົໃຈຫ  ກຂອງການປ ັ່ ນຕະຫ າດຄ  ການຫ ອກລວງ, ປ ກປ ັ່ ນ ແລະ ສ ຸ້າງສະຖານະການບ ນຍາ ກາດການ
ຊ ຸ້-ຂາຍຫ  ກຊ ບ ເພ ັ່ ອຕວົະຍວົະ ຫ   ຫ ອກໃຫ ຸ້ຜ ຸ້ອ ັ່ ນຫ ງົເຂົ ຸ້າໃຈຜດິຕໍັ່ ທັ່ າອັ່ ຽງ ແລະ ທດິທາງຂອງລາຄາຫ  ກຊ ບ ໂດຍມ 
ຄວາມພະຍານາມໃນການເຄ ັ່ ອນໄຫວ ດ ັ່ ງນ ຸ້: 

(1) ພະຍາຍາມຄັ່ ອຍໆຊ ຸ້ ຫ   ຄັ່ ອຍໆຍ ຸ້ລາຄາຫ  ກຊ ບໃດໜຶັ່ ງໃຫ ຸ້ມ ທັ່ າອັ່ ຽງປ ບຕວົເພ ັ່ ມຂຶ ຸ້ນເທ ັ່ ອລະໜຸ້ອຍ ແລະ ຕໍັ່
ເນ ັ່ ອງ; 

(2) ພະຍາຍາມເຮ ດໃຫ ຸ້ເກ ດ ບ ນຍາກາດການຊ ຸ້-ຂາຍຫ  ກຊ ບນ ຸ້ນຢັ່ າງຕໍັ່ ເນ ັ່ ອງ ເຊິັ່ ງມ ຜນົໃຫ ຸ້ລາຄາຮ ຸ້ນເລ ັ່ ມຄັ່ ອຍ 
ໆສ ງຂຶ ຸ້ນ ຈາກການຈ ບຄ ັ່ ຊ ຸ້-ຂາຍທ ັ່ ເພ ັ່ ມຂຶ ຸ້ນ (ພດຶຕກິາໍສົັ່ ງຄໍາສ ັ່ ງຊ ຸ້-ຂາຍໄປມາຂອງກ ັ່ ມດຽວກ ນ); 

(3) ພະຍາຍາມເຮ ດໃຫ ຸ້ຜ ຸ້ລງົທນຶອ ັ່ ນເລ ັ່ ມເຊ ັ່ ອວັ່ າ ຮ ຸ້ນດ ັ່ ງກັ່ າວພວມມ ຄວາມຕ ຸ້ອງການຊ ຸ້-ຂາຍກ ນສ ງ ແລະ 
ລາຄາກໍັ່ ເລ ັ່ ມປ ບຕວົຂຶ ຸ້ນສ ງ (ໂດຍບໍັ່ ສ ງເກດວັ່ າ ລາຄາເລ ັ່ ມຈະສ ງເກ ນຈງິແລ ຸ້ວ ເພາະຍ ງເຊ ັ່ ອວັ່ າຈະມ ຄນົມາຊ ຸ້ຕໍັ່ ນ  ຸ້ນເອງ) 
ໂດຍຍ ງມ ຄນົທ ັ່ ຍ  ງມ ຄວາມຕ ຸ້ອງການຊ ຸ້ໃນລາຄານ ຸ້ນຢ ັ່  ຈ ຶັ່ ງເລ ັ່ ມສົັ່ ງຄໍາສ ັ່ ງຊ ຸ້-ຂາຍເຂົ ຸ້າຮັ່ ວມໂດຍບໍັ່ ສງົໃສວັ່ າ ຕນົເອງພວມ
ເຂົ ຸ້າຮັ່ ວມກະບວນການປ ັ່ ນລາຄາຮ ຸ້ນນາໍກ ັ່ ມດ ັ່ ງກັ່ າວ; 

(4) ເມ ັ່ ອລາຄາເລ ັ່ ມສ ງໃນລະດ ບທ ັ່ ຕ ຸ້ງເປົ ຸ້າໄວ ຸ້ແລ ຸ້ວ ກ ັ່ ມດ ັ່ ງກັ່ າວກໍັ່ ຈະເລ ັ່ ມປັ່ ຽນບດົບາດຈາກ ຜ ຸ້ຊ ຸ້ (ຂາຍບາງ
ສັ່ ວນ) ມາເປ ນຜ ຸ້ຂາຍຫ  ກ ເພ ັ່ ອທ ັ່ ຈະຄັ່ ອຍໆເທຂາຍຮ ຸ້ນຂອງຕນົເອງໄປໝດົ ເຊິັ່ ງໃນກະບວນການດ ັ່ ງກັ່ າວ ກໍັ່ ອາດໃຊ ຸ້ຄນົ
ໃນກ ັ່ ມຕນົພະຍາຍາມເຂົ ຸ້າຊ ຸ້ປນົນາໍເພ ັ່ ອສ ຸ້າງບ ນຍາກາດວັ່ າ ຍ ງຄງົມ ຄນົຢາກຊ ຸ້ຢ ັ່ ; 

(5) ສັ່ ວນຕັ່ າງຂອງການຊ ຸ້-ຂາຍທ ງໝດົຂອງກ ັ່ ມນ ຸ້ຄ ກໍາໄລ ແລະ ເມ ັ່ ອພວກເຂາົໄດ ຸ້ກໍາໄລແລ ຸ້ວ ກໍັ່ ຈະພາກ ນ
ຖອນໂຕອອກຈາກກະດານຊ ຸ້-ຂາຍໝດົ ຖິ ຸ້ມໃຫ ຸ້ຜ ຸ້ອ ັ່ ນທ ັ່ ຍ  ງບໍັ່ ທ ນຮ ຸ້ໂຕ ຊ ຸ້ ແລະ ບໍັ່ ສາມາດຂາຍໄດ ຸ້ເພາະບໍັ່ ມ ໃຜເຂົ ຸ້າມາຊ ຸ້

ກ  ບຄ ນອ ກແລ ຸ້ວ (ຊ ຸ້ໃນລາຄາສ ງເກ ນກວັ່ າຈະຂາຍໄດ ຸ້) ບໍັ່ ສາມາດຂາຍຫ ຸ້ນອອກໄປໄດ ຸ້. 

 ນອກຈາກ ການປ ັ່ ນຮ ຸ້ນຈະເປ ນ ການເຄ ັ່ ອນໄຫວຊ ຸ້-ຂາຍຫ  ກຊ ບ ທ ັ່ ອະຍ ດຕທໍິາ ແລະ ບໍັ່ ເປ ນທໍາ (Unfair 
Trading) ແລ ຸ້ວ; ຍ ງມ ການໃຊ ຸ້ຂໍ ຸ້ມ ນພາຍໃນເພ ັ່ ອຊ ຸ້-ຂາຍຫ  ກຊ ບ ຫ   Insider Trading ເປ ນອ ກໜຶັ່ ງຮ ບການຂອງ
ການຊ ຸ້-ຂາຍຫ  ກຊ ບ ທ ັ່ ອະຍ ດຕທໍິາເຊ ັ່ ນກ ນ ໂດຍ Insider Trading ຄວາມໝາຍວັ່ າ ຜ ຸ້ລງົທນຶໃດໜຶັ່ ງ ອາໃສຂໍ ຸ້ມ ນ
ພາຍໃນຂອງບໍລສິ ດໃດໜຶັ່ ງ ທ ັ່ ຍ  ງບໍັ່ ທ ນມ ການເປ ດເຜ ຍຕໍັ່ ສາທາລະນະຊນົ ກໍັ່ ຄ ຜ ຸ້ລງົທນຶອ ັ່ ນໆໃນຕະຫ າດໄດ ຸ້ຮ ບຮ ຸ້ເທ ັ່ ອ 
ເພ ັ່ ອທໍາການຊ ຸ້ ຫ   ຂາຍຮ ຸ້ນກັ່ ອນທ ັ່ ຈະມ ການເປ ດເຜ ຍຂັ່ າວດ ັ່ ງກັ່ າວ ເພ ັ່ ອສ ຸ້າງໂອກາດໃຫ ຸ້ຕນົໄດ ຸ້ຮ ບຜນົຕອບແທນຈາກ
ການເຄ ັ່ ອນໄຫວຂອງລາຄາຮ ຸ້ນກັ່ ອນຜ ຸ້ລງົທນຶລາຍອ ັ່ ນ. ລ ກສະນະຂອງ Insider Trading ຈະມ ລ ກສະນະຂອງການ 
ຊ ຸ້ ຫ   ຂາຍ ຮ ຸ້ນ ກັ່ ອນທ ັ່ ຈະມ ການປະກາດຂັ່ າວ ເລ ັ່ ອງໃດໜຶັ່ ງ ເຊິັ່ ງຂັ່ າວນ ຸ້ນອາດຈະມ ຜນົກະທົບຕໍັ່ ລາຄາ ຫາກຂັ່ າວ
ດ ັ່ ງກັ່ າວນ ຸ້ນ ໄດ ຸ້ທໍາການເປ ດເຜ ຍແກັ່ ມວນຊນົ ເຊ ັ່ ນ ຖ ຸ້າຖ ຸ້າບໍລສິ ດ ປະກາດຜນົການດໍາເນ ນງານອອກມາດ  ມ ກໍາໄລສ ງ 
ລາຄາຮ ຸ້ນກໍັ່ ສ ງຂຶ ຸ້ນ ເພາະຜ ຸ້ລງົທນຶຄາດຫວ ງເງນິປ ນຜົນ ແລະ ຄວາມຈະເລ ນຂອງທ ລະກດິ. ກງົກ ນຂ ຸ້າມຖຸ້າບໍລສິ ດ 



ປະກາດຜນົການດໍາເນ ນງານບໍັ່ ດ  ຂາດທນຶ ລາຄາຮ ຸ້ນກໍັ່ ຈະຕກົ ເພາະຜ ຸ້ລງົທນຶຜດິຫວ ງກ ບຜນົການດໍາເນ ນທ ລະກດິ ເຊິັ່ ງ
ອາດເຮ ດໃຫ ຸ້ພວກເຂາົບໍັ່ ໄດ ຸ້ຮ ບເງນິປ ນຜນົຕາມຈໍານວນທ ັ່ ຄາດຫວ ງ ຫ   ອາດພຈິາລະນາແລ ຸ້ວວັ່ າ ບໍລສິ ດອາດຈະບໍັ່ ມ 
ຄວາມເຂ ຸ້ມແຂງພຽງພໍໃນການເຮ ດທ ລະກດິໃນຊັ່ ວງເວລານ ຸ້ ຈ ຶັ່ ງທໍາການຂາຍຮ ຸ້ນອອກກັ່ ອນ ກັ່ ອນທ ັ່ ຜ ຸ້ອ ັ່ ນຈະຂາຍຈນົ
ເຮ ດໃຫ ຸ້ລາຄາຕກົລງົຫ າຍກວັ່ ານ ຸ້. ຫາກຜ ຸ້ທ ັ່ ຮ ຸ້ຂໍ ຸ້ມ ນກັ່ ອນ ທໍາການຊ ຸ້ ຫ   ຂາຍຮ ຸ້ນກັ່ ອນທ ັ່ ຂັ່ າວດ ັ່ ງກັ່ າວຈະເກ ດຂຶ ຸ້ນ ກໍັ່ ຈະ
ໄດ ຸ້ຮ ບກໍາໄລຈາກການປັ່ ຽນແປງຂອງລາຄາຮ ຸ້ນ ບໍັ່ ວັ່ າຈະຢ ັ່ ຕະຫ າດຂ ຸ້ນ 1 ຫ   ຂ ຸ້ນ 2 ກໍັ່ ຕາມ. ບ ນຫາ Insider Trading 
ແມັ່ ນຈະມ ຜ ຸ້ຫ ິ ຸ້ນ ຫ   ຜ ຸ້ມ  ສັ່ ວນກັ່ ຽວຂ ຸ້ອງທ ັ່ ມາຈາກກ ັ່ ມຄນົທ ັ່ ອາດສາມາດຮ ບຮ ຸ້, ເຂົ ຸ້າເຖງິ ຫ   ກັ່ ຽວພ ນກ ບຂໍ ຸ້ມ ນທ ັ່ ຍ  ງບໍັ່
ທ ນມ ການເປ ດເຜ ຍໃນລ ກສະນະທາງກງົ ຫ   ທາງອ ຸ້ອມໃດໜຶັ່ ງ ເຊິັ່ ງບ ກຄນົດ ັ່ ງກັ່ າວແມັ່ ນອາດປະກອບດ ຸ້ວຍ: ພະນ ກງານ
ບໍລສິ ດ, ຜ ຸ້ທ ັ່ ເຮ ດວຽກໃນບໍລສິ ດ, ຜ ຸ້ຖ ຮ ຸ້ນ, ພະນ ກງານ ຫ   ບ ກຄນົທ ັ່ ເຮ ດວຽກຕດິພ ນກ ບບໍລສິ ດດ ັ່ ງກັ່ າວ(ຄ ັ່ ຄ ຸ້າ, ບໍລສິ ດ
ທ ັ່ ປຶກສາທາງການເງນິ, ບໍລສິ ດຫ  ກຊ ບ, ຜ ຸ້ກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ບໍລສິ ດຈ ດອ ນດ ບຄວາມໜຸ້າເຊ ັ່ ອຖ ເປ ນຕົ ຸ້ນ), 
ຝັ່ າຍບໍລຫິານ ຫ   ຄນົໃນເຄ ອຍາດ-ກັ່ ຽວພ ນກ ບຄນົພາຍໃນບໍລສິ ດ ຫ   ສະພາບໍລຫິານ ລວມທ ງຜ ຸ້ກວດສອບພາຍໃນ
ເປ ນຕົ ຸ້ນ. 

 ຫົວໃຈຫ  ກຂອງການໃຊ ຸ້ຂໍ ຸ້ມ ນພາຍໃນຄ  ການເຄ ັ່ ອນໄຫວຊ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນໃນຊັ່ ວງໄລຍະເວລາໃດໜຶັ່ ງ ກັ່ ອນ
ທ ັ່ ຈະມ ການເປ ດເຜ ຍຂໍ ຸ້ມ ນຈາກບໍລສິ ດຈດົທະບຽນ ແລະ ອາດຈະກ ບມາຊ ຸ້ ຫ   ຂາຍຊໍ ຸ້າ ເມ ັ່ ອມ ການເປ ດເຜ ຍຂໍ ຸ້ມ ນດ ັ່ ງ 
ກັ່ າວ ເມ ັ່ ອເຫ ນວັ່ າ ລາຄາຮ ຸ້ນນ ຸ້ນໄດ ຸ້ຮ ບຜນົກະທບົຈາກຂັ່ າວນ ຸ້ນແລ ຸ້ວ ເຊ ັ່ ນ ຂາຍເວລາລາຄາຂຶ ຸ້ນສ ງ ຊ ຸ້ກ  ບຄ ນເມ ັ່ ອລາຄາ
ຕກົລງົມາຫ າຍແລ ຸ້ວຫ  ງຈາກມ ການປະກາດຂັ່ າວ ຫ   ຮຽກວັ່ າ ຂາຍແພງ (ເກ ງກໍາໄລ) ຊ ຸ້ຖ ກ (ເມ ັ່ ອຄນົເລ ັ່ ມເທຂາຍອອກ 
ເຊິັ່ ງຈະເຮ ດໃຫ ຸ້ຕນົສາມາດຊ ຸ້ຮ ຸ້ນໃນລາຄາຖ ກກວັ່ າປກົກະຕ)ິ ໂດຍການກະທໍາໃນລ ກສະນະດ ັ່ ງກັ່ າວນ ຸ້ ສະແດງໃຫ ຸ້ເຫ ນ
ວັ່ າ ເຖງິລ ກສະນະຂອງ ຜ ຸ້ໃຊ ຸ້ຂໍ ຸ້ມ ນພາຍໃນຄ : 

- ຈະເຄ ັ່ ອນໄຫວໃນການຊ ຸ້ ຫ   ຂາຍຫ  ກຊ ບ ໃຫ ຸ້ໜ ຸ້ອຍຄ ຸ້ງທ ັ່ ສ ດ ເພ ັ່ ອທໍາການເກ ບ ຫ   ເທຂາຍຫ  ກຊ ບ (ເພ ັ່ ອບໍັ່
ໃຫ ຸ້ຜ ຸ້ອ ັ່ ນສງົໃສ)ກັ່ ອນທ ັ່ ຈະມ ການເປ ດເຜ ຍຂໍ ຸ້ມ ນ; 

- ເມ ັ່ ອມ ການເປ ດເຜ ຍຂໍ ຸ້ມ ນແລ ຸ້ວ ຜ ຸ້ໃຊ ຸ້ຂໍ ຸ້ມ ນພາຍໃນ ອາດຈະຢ ດການເຄ ັ່ ອນໄຫວໂດຍທ ນທ  ເພ ັ່ ອລໍຜນົ; 

- ຜ ຸ້ທ ັ່ ເຄ ັ່ ອນໄຫວໃນລ ກສະນະດ ັ່ ງທ ັ່ ກັ່ າວມາ ຈະມ ຄວາມກັ່ ຽວພ ນກ ບ ບໍລິສ ດທ ັ່ ຈດົທະບຽນ ເຊິັ່ ງອາດ
ເປ ນຄວາມກັ່ ຽວພ ນໂດຍກງົ (ຄນົໃນບໍລສິ ດ) ຫ   ໂດຍອ ຸ້ອມ (ຜ ຸ້ທ ັ່ ມ  ສັ່ ວນກັ່ ຽວຂ ຸ້ອງກ ບບໍລສິ ດ-ຄນົໃນບໍລສິ ດ) ເຊິັ່ ງເຮ ດ
ໃຫ ຸ້ພວກເຂາົຮ ຸ້ຂໍ ຸ້ມ ນພາຍໃນທ ັ່ ຍ  ງບໍັ່ ທ ນໄດ ຸ້ເປ ດເຜ ຍ ເພ ັ່ ອນໍາເອາົຂໍ ຸ້ມ ນດ ັ່ ງກັ່ າວມາຫາຜນົປະໂຫຍດ ຈາກການຊ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນ
ຂອງບໍລສິ ດດ ັ່ ງກັ່ າວ. 

 ດ ັ່ ງນ ຸ້ນ, ທາງທ ັ່ ດ ທ ັ່ ສ ດທ ັ່  ທັ່ ານຈະສາມາດປຸ້ອງກ ນໂຕເອງຈາກການປ ັ່ ນຮ ຸ້ນໄດ ຸ້ກໍັ່ ຄ  ການມ ສະຕໃິນການຊ ຸ້-ຂາຍ
ຫ  ກຊ ບ ແລະ ຄວນຊ ຸ້-ຂາຍຫ  ກຊ ບພາຍໃຕ ຸ້ການພຈິາລະນາສະຖານະການ ແລະ ລາຄາຂອງຫ  ກຊ ບກັ່ ອນທ ກຄ ຸ້ງທ ັ່ ຈະຊ ຸ້-
ຂາຍຫ  ກຊ ບ ແລະ ທ ັ່ ສໍາຄ ນທ ັ່ ສ ດທ ັ່ ຈະຊັ່ ວຍໃຫ ຸ້ທັ່ ານຫ  ດພົ ຸ້ນ ແລະ ຫ  ກລັ່ ຽງທ ກຄວາມສັ່ ຽງຈາກການລງົທນຶໄດ ຸ້ທ ກຮ ບ
ແບບກໍັ່ ຄ ຄວາມບໍັ່ ໂລບມາກ ແລະ ຫ ງົເຊ ັ່ ອຜນົຕອບແທນທ ັ່ ສ ງເກ ນຈງິ ເພາະເມ ັ່ ອໃດທ ັ່ ທັ່ ານຫ ງົເຊ ັ່ ອກ ບຜນົຕອບແທນທ ັ່

ຄາດວັ່ າຈະໄດ ຸ້ສ ງຢັ່ າງຂາດສະຕແິລ ຸ້ວ ທັ່ ານກໍັ່ ອາດຈະກາຍເປ ນເຫຍ ັ່ ອຂອງມດິສາຊ ບໄດ ຸ້ ບໍັ່ ວັ່ າຈະເປ ນການລງົທນຶໃນສິັ່ ງ



ໃດກໍັ່ ຕາມ. ດ ັ່ ງນ ຸ້ນ ກັ່ ອນລງົທນຶ ຫ   ຕ ດສນິໃຈລງົທນຶບໍັ່ ວັ່ າຈະເປ ນການລງົທນຶໃນຕະຫ າດຫ  ກຊ ບ ຫ   ລງົທນຶໃນສິັ່ ງໃດກໍັ່
ຕາມ ທັ່ ານລອງຕອບຄໍາຖາມເຫ ົັ່ ານ ຸ້ກັ່ ອນວັ່ າ ມ ນຈະເປ ນຄວາມຈງິ ຫ   ບໍັ່  ? 

1. ລາຄາຮ ຸ້ນຂຶ ຸ້ນສ ງຫ າຍ ເພາະຫຍ ງ? ບໍລສິ ດປະກາດຜນົປະກອບການ ຫ   ບໍັ່ ?  ບໍລສິ ດ ແຈ ຸ້ງຂັ່ າວບາງຢັ່ າງທ ັ່ ມ  
ຜນົຕໍັ່ ກ  ບລາຄາຫ  ກຊ ບຫ  ບໍັ່ ?ຫ   ທ ັ່ ເພ ັ່ ມຂຶ ຸ້ນນ ຸ້ນຍ ຸ້ອນຫຍ ງ? 

2. 2ມ ຸ້ກັ່ ອນ ລາຄາກໍັ່ ຂຶ ຸ້ນ ມ ຸ້ນ ຸ້ລາຄາກໍັ່ ຂຶ ຸ້ນ ທັ່ ານຈະເຊ ັ່ ອໄດ ຸ້ແນວໃດວັ່ າມ ນຈະຂຶ ຸ້ນໄປອ ກ? ຖຸ້າທັ່ ານເຊ ັ່ ອກໍັ່ ລອງ
ຫາເຫດຜນົປະກອບການຕ ດສນິໃຈເບິັ່ ງ?  

3. ຖຸ້າທັ່ ານຈະຊ ຸ້ຫ  ກຊ ບນ ຸ້ນ ລອງຖາມຕວົທັ່ ານເອງກັ່ ອນວັ່ າ ຖ ຸ້າທັ່ ານຈະຊ ຸ້ເພ ັ່ ອເກ ງກາໍໄລສັ່ ວນຕັ່ າງລາຄາແລ ຸ້ວ
ນ ຸ້ນ ລາຄາທ ັ່ ທັ່ ານຈະຂາຍ ແມັ່ ນລາຄາເທົັ່ າໃດ? ລາຄານ ຸ້ນແມັ່ ນເກ ດຈາກການຄາດການ ຫ   ການພຈິາລະນາແນວໃດ? 

4. ຖຸ້າມ ຄນົບອກທັ່ ານວັ່ າ ລງົທນຶນໍາເຂາົເຈ ົ ຸ້າແລ ຸ້ວຈະໄດ ຸ້ຜນົຕອບແທນສ ງແທ ຸ້ສ ງວັ່ າ ສ ງກວັ່ າທະນາຄານ ຖຸ້າດ 
ແທ ຸ້ແນວນ ຸ້ນເປ ນຫຍ ງເຂາົຄ ບໍເຮ ດເອງ ເປ ນຫຍ ງຕ ຸ້ອງຊວນທັ່ ານເຮ ດ? 

5. ໃຜກໍັ່ ຕາມທ ັ່ ສ ນຍາກ ບທັ່ ານວັ່ າ ລງົທນຶກ ບເຂາົແລ ຸ້ວທັ່ ານຈະໄດ ຸ້ຜນົຕອບແທນເທົັ່ ານ ຸ້ນເທົັ່ ານ ຸ້ ຂໍບອກເລ ຍວັ່ າ 
ທັ່ ານຖ ກຕວົະແລ ຸ້ວ ຖຸ້າເຂາົເຮ ດໄດ ຸ້ຄ ດ ັ່ ງທ ັ່ ເວົ ຸ້າເປ ນຫຍ ງເຂາົຕ ຸ້ອງມາຊວນທັ່ ານນາໍ? ທັ່ ານແມັ່ ນໃຜ? 

 ບ ນດາຄໍາຖາມທ ັ່ ຕ ຸ້ງມານ ຸ້ ກໍັ່ ເພ ັ່ ອໃຫ ຸ້ທັ່ ານ ຕ ຸ້ງສະຕພິຈິາລະນາ ກັ່ ອນການຕ ດສນິໃຈລງົທນຶບໍັ່ ວັ່ າກ ບສິັ່ ງໃດກໍັ່
ຕາມ ໂດຍຢັ່ າໃຫ ຸ້ເລ ັ່ ອງເງນິເງນິທອງທອງ ເລ ັ່ ອງຜນົຕອບແທນ ມາປດິຫ ບ ງຕາ ແລະ ທໍາລາຍສະຕຂິອງທັ່ ານ ຫາກທັ່ ານ
ເຮ ດໄດ ຸ້ ຄວາມບໍັ່ ຍ ດຕທໍິາໃນການຊ ຸ້-ຂາຍ ຫ   ຄວາມບໍັ່ ຍ ດຕທໍິາໃນການລງົທນຶກໍັ່ ຈະບໍັ່ ເກ ດຂຶ ຸ້ນແນັ່ ນອນ. 

 


