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11.	 อุทกภัยุครืั�งรื้ายุแรืงในปี	พั.ศ.	2554

 อุทกภัยครั�งร้ายแรงท่ีเกิดข่�น ตั�งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2554 

เป็นต้นมานั�น สร้างความเสียหายต่อกิจกรรมทางเศุรษฐกิจของไทย 

ในช่่วงคร่่งปีหลังเป็นมูลค่ามหาศุาล เน่ืองจากน��าท่วม ทะลักเข้าพื�นท่ี

ศูุนย์กลางเศุรษฐกิจท่ีส�าคัญของประเทศุ ทั�งนิคมอุตสาหกรรมรวม 

7 แห่งในจังหวัดพระนครศุรอียุธิยา และปทมุธิานี ตลอดจนพื�นท่ีหลาย

เขตของกรงุเทพมหานคร โดยความเสยีหายได้ขยายวงเพ่ิมข่�นตามการ

แผ่ของมวลน��าไปตามพื�นท่ีท่ีเป็นทางผ่านออกสู่ทะเล ส่งผลให้ดัช่นี

ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงจาก 1,121.04 จุด ในวันท่ี 18 กรกฎาคม 

2554 เหลือ 916.21 จุด ในวันท่ี 26 กันยายน 2554 เป็นการลดลงถ่ึง

ร้อยละ 18 ก่อนท่ีจะสามารถึปรับตัวเป็นขาข่�นใหม่อีกครั�งหน่่ง

12.	 ปัญี่หาจากเรื่องรืาคานำ�ามันดิบท่�ปรืับลำดลำง 

	 อยุ�างติ�อเน่อง

ปัญหาจากเร่ืองราคาน��ามันดิบท่ีปรับลดลงอย่างต่อเน่ือง 

รวมกับกระแสความขัดเเย้งกรณีร่างรัฐธิรรมนูญของประเทศุไทย 

และความผันผวนของประเทศุจนี ท�าให้นักลงทุนพากันเทขาย

หุ้น จนดัช่นีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง 138.96 จุด หรือลดลงร้อย

ละ 9.2 ในวันท่ี 15 ธัินวาคม 2557 และเหตุการณ์ระเบิดท่ีแยกราช่

ประสงค์เม่ือเย็นวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 ส่งผลให้เกิดการขายหุ้นอย่าง

มาก (Panic sell) กับตลาดหุ้นไทยในวันท่ี 18 ธัินวาคม 2558 ดัช่นี

ตลาดหลักทรัพย์ตกลงทันที 38 จุด มาอยู่ท่ีระดับ 1,370.54 จุด

13.	 จากผู้ลำกรืะทบข่องการืแพัรื�กรืะจายุไวิรืัส

	 COVID-19	

ข้อมูลจนถ่ึง 1 พฤษภาคม 2563 จากดัช่นีตลาดหลักทรัพย์ 

ท่ี 1,600.65 จุด สูงสุดในวันท่ี 17 มกราคม 2563 เปล่ียนแปลงมาน้อย

ท่ีสุดในวันท่ี 13 มีนาคม 2563 ท่ีดัช่นีตลาดหลักทรัพย์ท่ี 969.08 จุด 

มีการใช้่ Circuit Breaker เพ่ือหยุดการซื�อขายรวมถ่ึง 3 ครั�ง คือ ในวันท่ี 

12, 13 และ 23 มีนาคม 2563 และดัช่นีตลาดหลักทรัพย์มีการ 

ปรับตัวกลับมาท่ี 1,301.66 จุดในวันท่ี 30 เมษายน 2563 โดยมี

ประช่ากรของประเทศุไทย มียอดผู้ติดเชื่�อ COVID-19 สะสมรวม 2,960 

คน เสียชี่วิต 54 คน อยู่ในขั�นตอนรักษาตัว 187 คน และรักษาหาย

แล้ว 2,719 คน 

สมบัตีิ วิรินทรนุวิัตีร

คณะบัรึิหารึธุรึกิจั สถาบัันเที่คโนโลย่ไที่ย-ญ่�ปุ �น

กัารบริหารใจ
จากฉบับที่แล้วต่อ

กัับกัารลงทุนทางอ้อม
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จากเหตุการณ์ในอดีตท่ีผ่านมา สุดท้ายไม่ว่าอะไรจะเกิดข่�น 

หน้าท่ีของนักลงทุนทุกคน คือ การเตรียมความพร้อมทั�งด้านองค์ความรู้ 

ต่างๆ ท่ีต้องใช้่เพ่ือการคัดเลือกหุ้น รวมถ่ึงการบริหารความเส่ียงให้

เหมาะสมกับขนาดการลงทุน (จัดการพอร์ตลงทุน) และท่ีส�าคัญท่ีสุด 

คือ การวางแผนภายใต้เหตุการณ์ท่ีควบคุมไม่ได้ รวมถ่ึงเร่ืองของ

จิตวิทยาการลงทุน สภาพจิตใจท่ีพร้อมจะรับมือกับทุกสภาวะวิกฤติท่ี

จะเกิดข่�นอย่างใจเย็น อดทน และมีสติ เพราะส่ิงนี�จะท�าให้คุณสามารถึ

ผ่านพ้นเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆ ท่ีจะเกิดข่�น และยืนหยัดอยู่บนถึนน

สายนักลงทุนมืออาชี่พได้อย่างม่ันคง 

คุ่ณ์พร้อมกับุการบุริห้ารใจกับุการลี่งทุ่นอย่ิ่างต่ิอเนื�อง 

สุำาห้รับุวิกฤติิในปีั 2020 กับุ COVID-19 แล้ี่วห้รือยัิ่ง

10 อันดั้บุการติิด้ลี่บุของดั้ช้น่ติลี่าด้ห้ลัี่กท่รัพย์ิ่แห่้ง

ปัระเท่ศไท่ยิ่ (วันท่่�เลี่วร้ายิ่)

อันดั้บุ 1  วันท่ี 12/3/2563 ดัช่นีตลาดหลักทรัพย์ -125.05 จุด 

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีเร่ิมมาจาก

ค้างคาวไปยังประช่ากรช่าวจีนในช่่วงกุมภาพันธ์ิ 2563

อันดั้บุ 2  วันท่ี 12/1/2537 ดัช่นีตลาดหลักทรัพย์ -117.3 

จุด เป็นปีท่ีดัช่นีไทยทะลุท�านิวไฮ้ ก่อนหน้านั�นแค่วันท่ี 5/1/2537 

เพ่ิงจะท�าจุดสูงสุดใหม่ท่ี 1767.30 จุด

อันดั้บุ 3  วันท่ี 13/3/2563 ดัช่นีตลาดหลักทรัพย์ -111.52 จุด 

จากเหตุต่อเน่ืองการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 

อันดั้บุ 4  วันท่ี 09/3/2563 ดัช่นีตลาดหลักทรัพย์ -108.63 จุด 

จากเหตุการณ์สงครามราคาน��ามันท่ีอธิิบายไปข้างต้น PTTEP 

หุ้นน��ามันระดับประเทศุปิดท่ีราคา Floor รวมถ่ึงหุ้นกลุ่มน��ามัน และ 

โรงกล่ันตัวอ่ืนๆ อย่าง PTT TOP IRPC BCP ก็ลงแรงเช่่นกัน กดดันให้

ตลาดลงหนัก เน่ืองจาก Sector นี�คิดเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดของตลาด

หุ้นไทย

อันดั้บุ 5 วันท่ี 19/12/2549 ดัช่นีตลาดหลักทรัพย์ -108.41 

จุด จากเหตุการณ์ท่ีมาของหม่อมอุ�ย 100 จุด โดยขณะนั�น 

หม่อมราช่วงศุ์ปรีดิยาธิร เทวกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใน

ขณะนั�น โดยออกมาตราการกนัเงินส�ารอง 30% เพ่ือสกัดค่าเงินบาทแข็ง 

ในเวลานั�น และมีการใช้่ Circuit Breaker เป็นครั�งแรกด้วย ก่อนจะ

ยกเลิกมาตราการกันกันเงินส�ารอง ในวันต่อมา ท�าให้ตลาดรีบาวด์กลับ

ไปท่ีเดิม

อันดั้บุ 6  วันท่ี 7/2/2537 ดัช่นีตลาดหลักทรัพย์ -99 จุด 

อันดั้บุ 7  วันท่ี 7/1/2537 ดัช่นีตลาดหลักทรัพย์ -92.51 จุด 

จากช่่วงต้นปี 2537 ดัช่นีตลาดหลักทรัพย์มีการปรับตัวสูงข่�นทะลุ 

ท�า All time high ก่อนหน้านี�

อันดั้บุ 8 วันท่ี 23/3/2563 ดัช่นีตลาดหลักทรัพย์ -90.19 จุด

อันดั้บุ 9 วันท่ี 6/8/2533 ดัช่นีตลาดหลักทรัพย์ -88.48 จุด

อันดั้บุ 10 วันท่ี 7/8/2533 ดัช่นีตลาดหลักทรัพย์ -86.69 จุด 

จากส่งครามอ่าวเปอร์เซีย ประธิานาธิิบดี ซัดดัม ฮุ้สเซน ของอิรักบุก

ย่ดคูเวต ตลาดหุ้นท่ัวโลกร่วงไปตามตามๆ กัน

 

สุดท้ายนี�ก็อยากจะฝัากไว้ว่า ในทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอ อยู่ท่ี

เราจะเรยีนรู้ และน�ามาปรับใช้่ได้มากน้อยแค่ไหน อยากใหทุ้กคนลงทุน

อย่างมีสติครับ อย่ามุ่งแต่แสวงหาก�าไรจนเกินความรู้ ให้ปกป้องทุน

ก่อน เพ่ืออยู่ในตลาดให้ได้นาน การลงทุนนั�นเป็นเกมระยะยาว เม่ือเรา

อยู่รอดนานพอจนมคีวามรู้ ประสบการณม์าก พอมโีอกาสเข้ามาเราก็

จะหยิบฉวยโอกาสนั�น และก�าไรจะตามมาเองครับ




