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การลงทุนและการออกกำ�ลังกาย มีหลักการที่เหมือนกัน แต่ที่สำ�คัญคือ ต้องรู้ศักยภาพของตนเอง
อย่าออกกำ�ลังกายหรือลงทุนมากเกินไป แทนที่จะเป็นผลดีกับเป็นผลเสีย
K-Expert

หลายๆ คน มักจะคิดว่าการลงทุนเป็นเรื่องไกลตัว และยุ่งยาก แต่จริงๆ แล้ว การลงทุนเป็นเรื่องใกล้ตัว ถ้าจะให้เปรียบเทียบ การลงทุนก็เหมือน
กับการออกกำ�ลังกาย ซึ่งทุกคนอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เช่นเดียวกับสุขภาพการลงทุน ที่เราอยากมีความมั่นคงและมั่งคั่ง เพื่อช่วยให้เห็น
ภาพได้ชัดเจนและง่ายขึ้น K-Expert จะขออธิบายการลงทุนง่ายๆ โดยเปรียบเทียบกับการออกกำ�ลังกาย
การดูแลสุขภาพกาย มีลักษณะคล้ายกับการลงทุน นั่นคือ ในยามที่เป็นหนุ่มสาว เรามักจะยังมีสุขภาพที่ดี หรือมีเงินใช้เพียงพอจากการทำ�งาน เรา
จึงไม่เห็นความจำ�เป็นมากนักที่จะต้องออกกำ�ลังกายหรือต้องเก็บเงินเพื่อลงทุน แต่จริงๆ แล้ว ถ้าเราดูแลสุขภาพทางกายและการเงินตั้งแต่อายุยังน้อย
โอกาสที่เราจะเจ็บป่วยหรือขัดสนในยามที่มีอายุมากขึ้นจะน้อยลง

หลักการง่ายๆ ที่จะช่วยให้เราประสบความสำ�เร็จในการออกกำ�ลังกายมีดังนี้
• เริ่มแรกเราควรตรวจสุขภาพเก็บข้อมูลตัวเองไว้ อีกทั้งมีการปรึกษาแพทย์ หรือหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเลือกการออกกำ�ลังกายที่เหมาะสมกับตัวเอง
นอกจากนี้ เรายังสามารถจ้างโค้ชมาช่วยให้คำ�ปรึกษาในการออกกำ�ลังกายได้อีกด้วย
• ควรมีการวอร์มอัพร่างกายก่อนเริ่มออกกำ�ลังกาย เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้แก่กล้ามเนื้อ ช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการออกกำ�ลังกาย จากนั้นต้อง
• วิเคราะห์ตัวเองว่า ควรเลือกออกกำ�ลังแบบไหนที่เหมาะกับตัวเอง ให้เหมาะกับสภาพร่างกายปัจจุบัน เช่น หากยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว ก็สามารถเลือก
ออกกำ�ลังกายแบบหนักๆ แรงๆ เช่น ไตรกีฬา วิ่งมาราธอน หากอยู่ในวัยกลางคน อาจเลือกออกกำ�ลังกายแบบแรงกระแทกตำ�เช่น วิ่งจ๊อกกิ้งเบาๆ
หรือขี่จักรยาน แต่ถ้าอายุมาก คงต้องออกกำ�ลังแบบเน้นความยืดหยุ่นและเน้นการหายใจ เช่น โยคะ ว่ายนำ� แต่การเลือกการออกกำ�ลังกายที่เหมาะ
กับตัวเอง ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งและสุขภาพของร่างกายมากกว่าอายุ ถ้าหากเราได้มีการออกกำ�ลังกายอย่างสมำ�เสมอ สุขภาพแข็งแรง ทำ�ให้แม้
จะอายุมาก เราก็อาจจะยังสามารถออกกำ�ลังกายแบบหนักๆ ได้เหมือนในวัยหนุ่มสาว
• ออกกำ�ลังกายหลายรูปแบบ การออกกำ�ลังกายไม่จำ�เป็นต้องยึดติดกับการออกกำ�ลังกายประเภทเดียว ทั้งนี้เพื่อลดความเบื่อหน่ายและช่วยป้องกัน
การบาดเจ็บซำ�้ๆ โดยอาจจะกำ�หนดการออกกำ�ลังกายกระจายไปหลายรูปแบบ เช่น จันทร์-วิ่ง อังคาร-ว่ายนำ� พุธ-ขี่จักรยาน พฤหัสบดี-เข้าฟิตเนส
ยกนำ�้หนัก ศุกร์-ตีเทนนิส เสาร์-โยคะ อาทิตย์-หยุด
• ออกกำ�ลังกายอย่างสมำ�เสมอ เพื่อสร้างความแข็งแรงของร่างกาย ควรออกกำ�ลังกายอย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์
สรุป ถ้าอยากให้ร่างกายฟิต สุขภาพแข็งแรง ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการออกกำ�ลังกาย ต้องมีการวอร์มอัพก่อนออกกำ�ลังกายเลือกประเภท
การออกกำ�ลังกายหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเอง และต้องทำ�อย่างสมำ�เสมอด้วยทั้งนี้
เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุน ต้องบอกว่าหลักการลงทุนไม่แตกต่างกับหลักการออกกำ�ลังกาย

หลักการลงทุนให้สำ�เร็จ เพื่อความมั่นคงและความมั่นคั่งมีดังนี้
• เริ่มจากการสำ�รวจสุขภาพการเงินของตนเอง เพื่อให้รู้ว่ามีจุดใดต้องแก้ไข และต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เช่นการอ่านหนังสือ การเข้าคอร์ส
สัมมนา หรือการพูดคุยกับที่ปรึกษาทางการเงิน
• ก่อนการลงทุน ควรมีการออมเงินเพื่อสำ�รองฉุกเฉินให้ได้ 6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน เพื่อเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือยามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
• ประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ลงทุนได้ตรงกับระดับความเสี่ยง โดยในวัยหนุ่มสาว ยังมีระยะเวลาและแรงในทำ�งานหาเงิน สามารถที่จะ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ เช่น ลงทุนในหุ้น แต่พอเข้าในวัยกลางคน อาจจะลดความเสี่ยงลงมา เป็นการลงทุนในกองทุนผสม และ
เมื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัย อาจจะลงทุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ� เช่นกองทุนตราสารหนี้ แต่ความเสี่ยงในการลงทุน ไม่จำ�เป็นต้องขึ้นอยู่กับอายุ อาทิ
เช่น หากเรามีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง แม้อายุสูงขึ้น เราก็ยังสามารถที่จะกระจายการลงทุนไปในหุ้นได้
เป็นต้น
• ต้องมีการกระจายความเสี่ยง การลดความเสี่ยงในการลงทุน สามารถทำ�ได้โดยการกระจายความเสี่ยงไปยังการลงทุนหลายๆ ประเภท เช่น ถ้า
รับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูง ก็อาจจะลงทุนในตราสารหนี้ 60% ลงทุนในหุ้น 30% ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% และลงทุนทองคำ� 5%
เป็นต้น
• ลงทุนอย่างสมำ�เสมอ วิธีนี้จะช่วยฝึกนิสัยและวินัยการลงทุน พอร์ตการลงทุนของคุณจะเติบโตเร็วขึ้น ถ้าคุณเพิ่มเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง และ
ทำ�ให้มันเป็นเรื่องง่ายๆ ได้ด้วยการลงทุนแบบตัดบัญชีรายเดือน
สรุป ถ้าอยากให้สุขภาพการเงินมั่นคงและมั่นคั่ง ควรมีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุน ต้องมีการวอร์มอัพ ด้วยการมีเงินออมเพื่อสำ�รอง
ฉุกเฉินก่อน แล้วจึงเลือกการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของตัวเอง การลงทุนต้องมีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และต้องมีวินัยในการ
ลงทุน จะเห็นได้ว่า การออกกำ�ลังกายและการลงทุนมีลักษณะสำ�คัญที่เหมือนกันคือ เราจำ�เป็นต้องดูศักยภาพของตัวเราด้วย
อย่าออกกำ�ลังมากเกินไปโดยไม่ดูสภาพร่างกายตัวเอง ก่อนที่จะฟิตอาจหัวใจวายไปซะก่อน การลงทุนก็เช่นกัน ไม่ควรลงทุนมากเกินไป
เพราะก่อนที่จะรวย เราอาจจะไม่มีเงินกินข้าวก็เป็นได้

WorkShop
3 ข้อควรรู้
ก่อนเริ่มให้เงินทำ�งานในหุ้น

9
วันพฤหัส
13:00 -15:00

สิงหาคม 2018
22
วันพุธ
18:00 -20:00

เลือกกองทุน
อย่างเซียน

16
วันพฤหัส
18:00 -20:00

26
วันอาทิตย์
13:00 -15:00

จับจังหวะหุ้น
ด้วยกราฟพื้นฐาน

8
วันพุธ
13:00 -15:00

เกมการเงิน
ชีวิตออกแบบได้

1
วันพุธ
13:00 -15:00

28
วันอังคาร
18:00 -20:00
21
วันอังคาร
18:00 -20:00

5
การทำ�งบกระแสเงินสดส่วนบุคคล
วันอาทิตย์
เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน
13:00 -16:00

เข้าใจดัชนีเศรษฐกิจ
พิชิตการลงทุน

18
วันเสาร์
13:00 -15:00
7
วันอังคาร
18:00 -20:00

รู้ทันประกัน
คุ้มครองคนที่รักอย่างถูกวิธี

29
วันพุธ
18:00 -20:00

เกษียณสบาย
สไตล์คนมีลูก

30
วันพฤหัส
13:00 -15:00

WorkShop
เสริมแกร่งมือใหม่
หัดลงทุนกองทุนรวม

6
วันพฤหัส
18:00 -20:00

เกษียณโสด
แบบรวยสุข

4
วันอังคาร
13:00 -15:00

ใช้งบการเงินเป็น
เห็นโอกาสลงทุน

5
วันพุธ
13:00 -15:00

สร้างรายได้ต่อเนื่อง
ด้วยกองทุนอสังหาฯ

12
วันพุธ
13:00 -15:00

การวางแผนการเงินและ
วิเคราะห์การเงินส่วนบุคคล

กันยายน 2018
22
วันเสาร์
13:00 -15:00

18
วันอังคาร
18:00 -20:00
25
วันอังคาร
18:00 -20:00

8

วิธีเลือกประกันสุขภาพ
ให้เหมาะกับคุณ

วันเสาร์
13:00 -16:00
12
วันพุธ
18:00 -20:00

27
วันพฤหัส
18:00 -20:00

8 กฏเหล็ก
ที่มือใหม่หุ้นไม่ควรพลาด

19
วันพุธ
18:00 -20:00

29
วันเสาร์
13:00 -15:00

หาหุ้นดี เลือกหุ้นเด่น
ด้วย Valuation Methods

13
วันพฤหัส
18:00 -20:30

26
วันพุธ
18:00 -20:30

