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ฟอร์เร็กพืน้ฐาน 

1.ส่ิงที่ควรรู้ก่อนการเทรดฟอร์เร็กซ์ 

ฟอร์เร็กซ์คืออะไร 

 Foreign Exchange Market หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือของ FOREX, Forex, Retail Forex, FX, Spot 
FX หรือ Spot เฉย ๆ เป็นตลาดการเงินท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ด้วยปริมาณการซือ้ขายตอ่วนัท่ีมากกว่า 4 ล้าน ๆ 
เหรียญ ตอ่วนั  ถ้าคณุเปรียบเทียบตลาดหุ้น นิวยอร์คท่ีมีปริมาณการเทรดตอ่วนั ท่ีมากมายถึง 25 พนัล้าน
เหรียญตอ่วนั คณุจะเห็นได้อยา่งชดัเจนวา่ตลาดฟอร์เร็กซ์ นัน้ใหญ่ขนาดไหน  ซึง่ตลาดมีขนาดใหญ่กวา่ 
ตลาดฟิวเจอร์ และตลาดหุ้น สหรัฐฯ รวมกนัถึง สามเทา่ ฟอร์เร็กซ์สดุยอด!! 

พวกเค้าเทรดอะไรกันในตลาดฟอร์เร็กซ์ 

ค าตอบง่าย ๆ ของค าถามนีคื้อ เงิน  การเทรดฟอร์เร็ก คือการซือ้ขายคา่เงิน  โดยถ้าเรา ซือ้คา่เงินอีกคา่เงิน
หนึง่ เราก็จะขายคา่เงินอีกคา่เงินหนึง่ ซึง่คา่เงินถกูเทรดผ่านโบรกเกอร์ หรือวา่ ดีลเลอร์นัน่เอง แตล่ะครัง้จะ
เทรดเป็นคู ่ตวัอยา่งเชน่ คา่เงินยโูร และ คา่เงินดอลล่าร์ (EUR/USD) หรือ คา่เงินปอนด์ และ คา่เงินเยน 
(GBP/JPY) 

 เพราะวา่ คณุไมไ่ด้ซือ้อะไรท่ีเป็นรูปเป็นร่าง จริง ๆ การเทรดสิ่งเหลา่นี ้จงึคอ่นข้างท าให้สบัสน คณุ
ลองคดิถึงคณุก าลงัซือ้หุ้น โดยท่ีบริษัทท่ีคณุซือ้หุ้นของเขานัน่ก็คือ ประเทศท่ีคณุถือคา่เงินนัน่เอง  สมมตุิวา่ 
คณุซือ้เงินเยน คณุก็ก าลงัลงทนุในเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่ นอยู ่ ซึง่ราคาของคา่เงินนัน้ก็สะท้อนภาวะ
ของตลาดท่ีผู้คนในตลาดคิดวา่ เศรษฐกิจของญ่ีปุ่ นจะเป็นยงัไง ในปัจจบุนัและ อนาคต 

โดยทั่วไป  ค่าเงนิค่าเงนิหน่ึงต่ออีกค่าเงินหน่ึง จะสะท้อนถึงเศรษฐกิจประเทศหน่ึง ที่เปรียบเทียบ
กับอีกประเทศหน่ึงอยู่ 

ซึง่จะแตกตา่งกบัตลาดทนุอ่ืนๆ เชน่ ตลาดหุ้นนิวยอร์ค  ตลาดฟอร์เร็กซ์ไมมี่ท่ีตัง้ หรือวา่ไมมี่ศนูย์กลางการ
แลกเปล่ียน ตลาดฟอร์เร็กนัน้ท าการซือ้ขายผา่นระบบ OTC (Over the Counter) หรือวา่ เรียกว่า 
Interbank market นัน่เอง เน่ืองจากว่าตลาดทัง้หมดนัน้ ท าการซือ้ขายในระบบ electronic ด้วยระบบ
เครือข่ายของธนาคาร ซึง่สามารถท าการซือ้ขายได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

ในชว่งปลายปี 1990 มีแตร่ายใหญ่ ๆ เท่านัน้ท่ีเทรดในตลาดนี ้ซึง่เงินท่ีคณุต้องมีในการเทรดตลาดนีใ้นตอน
นัน้คือ 10 ถึง 50 ล้านดอลล่าร์ ซึง่สว่นใหญ่แล้วจะเป็นธนาคารหรือวา่ สถาบนัการเงินขนาดใหญ่ ไมใ่ชร่าย
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ยอ่ย ๆ อยา่งปัจจบุนั  อย่างไรก็ตาม เพราะวา่ พฒันาการท่ีรวดเร็วของอินเตอร์เนท บริษัทท่ีเทรดฟอร์เร็กซ์
สามารถท่ีจะให้เราเปิดบญัชีท่ีใช้ในการเทรดให้กบัรายย่อยอยา่งเรา ๆ ในตอนนี  ้

สิ่งท่ีคณุควรจะมีในการเทรด คือ คอมพิวเตอร์ซกัเคร่ือง แล้วก็อินเตอร์เนทความเร็วสงู และท่ีขาดไมไ่ด้เลยก็
คือ ข้อมลูซึง่มีอยู่ในเว็บไซต์นีแ้ล้ว 

BabyPips.com ถกูตัง้ขึน้มาเพ่ือให้ค าแนะน าส าหรับนกัเทรดท่ียงัไมรู้่จกัตลาดฟอร์เร็กเลยหรือนกัเทรด
มือใหม ่ให้เข้าใจเก่ียวกบัความรู้พืน้ฐานในตลาด forex นี ้ในแบบท่ีสนกุและง่ายตอ่การท าความเข้าใจ 

ตลาด Spot อะไรคือ? 

Spot คือตลาดใดก็ตามท่ีท าการซือ้ขายในราคานัน้  ๆ ในปัจจบุนั ตามเคร่ืองมือทางการเงินแตล่ะประเภท 

แล้วค่าเงินไหนท่ีเทรดอยู่ในตลาดฟอร์เร็กซ์? 

คา่เงินท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุได้แสดงตามสญัลกัษณ์ ตามตารางข้างลา่งนี ้

สัญลักษณ์  ประเทศ ค่าเงนิ ช่ือเล่นของค่าเงิน 
USD  สหรัฐฯ ดอลลา่ร์  Buck 
EUR  สหภาพยโุรป  ยโูร Fiber 
JPY  ญ่ีปุ่ น เยน Yen 
GBP  สหราชอาณาจกัร ปอนด์ Cable 
CHF  สวิสเซอร์แลนด์ ฟรังค์ Swissy 
CAD  แคนาดา ดอลลา่ร์ Loonie 
AUD  ออสเตรเลีย ดอลลา่ร์ Aussie 
NZD นิวซีแลนด์ ดอลลา่ร์ Kiwi 

สญัลกัษณ์ของคา่เงินในตลาดฟอร์เร็กซ์จะต้องเป็นสามตวัอกัษรเสมอ ซึง่พยญัชนะสองตวัแรกหมายถึงช่ือ
ของประเทศ และตวัสดุท้ายนัน้บง่บอกถึงช่ือของคา่เงินของประเทศนัน้ ๆ 
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เม่ือไหร่ที่ค่าเงนิจะถูกเทรด? 

ตลาดฟอร์เร็กซ์ มีเอกลกัษณ์ของตวัมนัเอง เหมือนกบัซูเปอร์มาเก็ต วอลมาร์ทในสหรัฐฯซึง่เปิดตลอด 24 
ชัว่โมง ไมว่า่จะเป็นท่ีไหนในโลกคณุก็สามารถเทรดได้ ทัง้ธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืนๆ ท่ียงัคงเทรด
คา่เงินอยูท่ัว่โลกทัง้วนัทัง้คืนและหยดุเฉพาะวนัหยดุสดุสปัดาห์ 

ตลาดคา่เงินหมนุตามดวงอาทิตย์รอบโลก  ดงันัน้คณุสามารถเทรดได้แม้กระทัง่ตอนกลางคืน(ถ้าคณุเป็น
แดรคคลูา่) หรือวา่ตอนเช้า (ถ้าคณุเป็นนกท่ีต่ืนเช้าหนอ่ย) แตจ่ าไว้วา่  นกท่ีขยนัต่ืนเช้าไมจ่ าเป็นวา่จะมี
หนอนกินในตลาดแหง่นี ้คณุอาจจะได้หนอนก็จริงอยู ่แตว่า่นกตวัใหญ่ท่ีร้ายกาจกว่าคณุก็อาจจะจ้อง
เขมือบคณุอยูเ่หมือนกนั 

ตวัอยา่ง เวลาของตลาดฟอร์เร็กซ์ 

Time Zone  New York  GMT  
ตลาดโตเกียวเปิด  19:00   0:00  
ตลาดโตเกียวปิด  4:00   9:00  
ตลาดลอนดอนเปิด 3:00  8:00  
ตลาดลอนดอนปิด  12:00  17:00  
ตลาดนิวยอร์คเปิด  8:00  13:00  
ตลาดนิวยอร์คปิด  17:00   22:00  

ตลาดฟอร์เร็ก(OTC) 

ตลาดฟอร์เร็ก เป็นตลาดท่ีใหญ่และได้รับความนิยมมากท่ีสดุในตลาดทนุทัง้หมดด้วยกนัในโลกนี ้ซึง่มี
ปริมาณการเทรดมากท่ีสดุไมว่า่จะมาเหลา่บญัชีเทรดสว่นตวัหรือองค์กร ซึง่ตลาดนีใ้ช้ระบบ OTC ซึง่เทรด
เดอร์แตล่ะคนจะตดัสินใจในการเทรดวา่จะเทรดกบัใครตามเง่ือนไขของ ความดงึดูดใจท่ีมีตอ่ราคา และ 
ความเป็นท่ีนิยมของคา่เงิน 

ชาร์ทข้างลา่งแสดงการเทรดถึงอตัราสว่นการเทรดของคา่เงินตา่ง ๆ ซึง่คา่เงิน Dollar เป็นคา่เงินท่ีมีการเท
รดมากท่ีสดุ ถึง 86 % ของตลาด  รองลงมาคือ เงิน EURO 37 % และอนัดบัสามได้แก่เงินเยน 16.5 % 
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ท าไมพวกเขาถงึเทรดค่าเงนิ? 

การเทรดฟอร์เร็กมีข้อดีหลายอยา่ง ข้างลา่งนีเ้ป็นเหตผุลเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีตอบค าถามว่าท าไมคนสว่นใหญ่
ถึงเลือกเทรดฟอร์เร็กซ์กนั 

 ไม่มี commission (ค่านายหน้า) ไมมี่คา่ธรรมเนียมในการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย ไมมี่คา่ธรรมเนียมใน
การแลกเปล่ียนคา่เงิน ไมมี่คา่ธรรมเนียมท่ีเก็บจากภาครัฐ ไมมี่คา่ธรรมเนียมท่ีคดิโดยโบรกเกอร์ 
ซึง่โบรกเกอร์เหลา่นัน้จะได้ผลตอบแทนจากสว่นตา่งของราคา ท่ีเรียกวา่ Bid กบั Ask หรือเรียกอีก
อยา่งวา่ Spread นัน่เอง 
 

 ไม่มีคนกลาง การเทรด Spot คา่เงินนัน้จะไมมี่การผ่านคนกลาง ซึง่ท าให้คณุสามารถเทรด
โดยตรงกบัตลาดตามราคาจริงของคา่เงินนัน้ ๆ  
 

 ไม่มีการก าหนด Lot หรือ Size ในตลาดฟิวเจอร์ lot หรือวา่ Size ของสญัญาการซือ้ขายขึน้อยู่
กบัการแลกเปล่ียนของตวัเคร่ืองมือนัน้ ๆ  เชน่ size มาตรฐานของสญัญาฟิวเจอร์เงิน  คือ 5000 
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ออนซ์ ใน ในตลาดฟอร์เร็ก คณุสามารถสง่ค าสัง่ได้ตามใจคณุ ซึง่เหตผุลนีท้ าให้เทรดเดอร์สามารถ
เข้าเทรดในตลาดได้ด้วยเงินเพียง 250 เหรียญ (แม้ว่าเราจะบอกว่าการเทรดด้วยเงิน 250 เหรียญ 
เลวร้ายยงัไง) 
 

 ต้นทุนการส่งค าส่ังต ่า  ต้นทนุในการสง่ค าสัง่( Bid/Ask หรือ Spread) ซึง่น้อยกว่า 0.1 
เปอร์เซ็นต์ตามเง่ือนไขของตลาด ส าหรับโบรกเกอร์ใหญ่ๆ Spread อาจจะน้อยถึง .07 เปอร์เซ็นต์
เลย ซึง่ทัง้หมดนีข้ึน้อยู่กบั Leverage ท่ีคณุใช้  
 

 ตลาดที่เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง เราไมต้่องรอให้มีคนมาสัน่กระดิง่เปิดตลาด ตลาดเร่ิมตัง้แตว่นั
อาทิตย์ตอนเย็น จนถึง วนัศกุร์ตอนกลางวนั (เวลา สหรัฐฯ บ้านเราเร่ิม ตีห้าของวนัจนัทร์ – ตีส่ีของ
วนัเสาร์) ตลาดฟอร์เร็กซ์นัน้ไมเ่คยหลบั ซึง่เหมาะกบัคนท่ีเทรดเป็นงานเสริม เพราะวา่คณุสามารถ
เลือกได้ว่าคณุอยากเทรดเม่ือไหร่ ไมว่า่จะเป็นกลางวนั กลางคืน 
 

 ไม่มีใครสามารถควบคุมการเคล่ือนไหวของตลาดได้ ตลาดเทรดคา่เงินเป็นตลาดท่ีใหญ่มาก 
และมีนกัเทรดมากมายหลายระดบัอยูใ่นตลาดซึง่ ไมมี่ใคร(แม้แตธ่นาคารกลาง) ท่ีจะสามารถ
ควบคมุราคาให้เคล่ือนไหวไปตามความต้องการของเขาได้ 
 

 Leverage (คาน) ในการเทรดฟอร์เร็กซ์ แม้วา่เราจะฝากเงินเข้าเพียงน้อยนิด แตเ่ราก็สามารถถือ
ครองสญัญาท่ีมีขนาดใหญ่กวา่เงินในบญัชีของเราได้  Leverage ให้เทรดเดอร์สามารถท าก าไรได้
ในขณะท่ีมีความเส่ียงของเงินทนุต ่า  ตวัอยา่ง  โบรกเกอร์หนึง่ อนญุาตให้เราใช้ leverage 1:200 
นัน่หมายถึงว่า ถ้าเรามีเงินมาร์จิน้ 50 ดอลล่าร์ แตว่า่ท าให้เทรดเดอร์ ซือ้หรือขาย สญัญามลูคา่ 
10,000 เหรียญได้ เชน่เดียวกนั ถ้าเรามีมาร์จิน้อยู ่500 เหรียญ เราก็สามารถเทรดสญัญามลูคา่ 
100,000 เหรียญ ได้เชน่กนั แตว่า่ Leverage ก็เหมือนดาบสองคม ถ้าเราไมมี่การจดัการความ
เส่ียงท่ีดี การใช้ Leverage สงู จะท าให้เราขาดทนุหรือก าไรมหาศาลได้เหมือนกนั 
 

 มีสภาพคล่องสูง.  เพราะว่าตลาดฟอร์เร็กซ์เป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่มาก  ซึง่ท าให้มีสภาพคลอ่ง
สงูเชน่กนั  นัน่หมายถึงว่า ภายใต้สภาวะตลาดปกตเิม่ือคณุคลิกเม้าส์ สง่ออร์เดอร์ คณุจะสามารถ
สง่ค าสัง่ได้ทนัที คณุจะไมต่ิดขดัในการเทรด ไมว่า่คณุจะตัง้ให้เปิดออร์เดอร์แบบอตัโินมตัเิม่ือถึง
ราคาท่ีก าหนด(Limit order) หรือ ให้ปิดออร์เดอร์อตัโนมตัิถ้าราคาไมไ่ด้เป็นไปอย่างท่ีคณุคดิ(Stop 
loss order) 
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 มี บัญชีเทรด Demo, ข่าว , กราฟ และ บทวิเคราะห์บริการให้  โบรคเกอร์ออนไลน์สว่นใหญ่ 
จะมีบญัชี demo ให้ใช้ในการฝึกเทรด พร้อมกบับริการขา่ว และกราฟ รวมอยู่ในโปรแกรมเทรด 
โดยไมมี่คา่ใช้จา่ยใด ๆ สิ่งเหลา่นีเ้ป็นข้อมลูท่ีคณุคา่ส าหรับนกัเทรดท่ี “นา่สงสาร” และ นกัเทรดท่ี
ชาญฉลาด ท่ีอยากจะฝึกปรือฝีมือตวัเองในการเทรดก่อนท่ีจะเปิดบญัชีเงินจริง และเส่ียงในเงินจริง 
ๆ  
 

 การเทรดบัญชี Mini และ บัญชี Micro  คณุอาจจะคดิว่าการท่ีจะเป็นนกัเทรดคา่เงินขึน้มา
ได้นัจ้ะต้องใช้เงินมหาศาล แตจ่ริงๆ แล้ว ถ้าเรามาเทียบการเทรดคา่เงินกบัตลาดหุ้น ออพชัน่หรือ
วา่ ฟิวเจอร์ แตว่า่ไมใ่ชอ่ย่างนัน้  โบรกเกอร์ออนไลน์หลาย ๆ ท่ี มีบริการบญัชี Mini กบั บญัชี 
Micro  ซึง่บางโบรคเกอร์อนญุาตให้คณุฝากเงินได้ต ่าสดุเพียง 300 เหรียญ หรือต ่ากว่านัน้ก็มี  แต่
วา่เราไมไ่ด้หมายถึงวา่ คณุควรจะเปิดบญัชีกบัพวกเขาโดยใช้เงินให้น้อยท่ีสดุนะ  แตเ่ราก าลงั
หมายถึงวา่ มนัท าให้ฟอร์เร็กซ์เข้าถึงคนได้หลายกลุม่ หลายสาขาอาชีพ ผู้ซึง่ไมมี่เงินมากในการ
เปิดบญัชีครัง้แรก 

เราต้องมีเคร่ืองมืออะไรบ้างในการเร่ิมเทรดฟอร์เร็กซ์ 

คอมพิวเตอร์ซกัเคร่ืองพร้อมกบัอินเตอร์เนทความเร็วสงูและข้อมลูทัง้หมดในเว็บของเรา แคนี่ก็้เพียงพอ
ส าหรับการเร่ิมต้นเทรดฟอร์เร็กซ์ 

จะต้องใช้เงนิเท่าไหร่ในการเทรดฟอร์เร็กซ์ 

การเทรดฟอร์เร็กซ์ (บญัชีไมโคร) เราอาจจะเปิดบญัชีด้วยเงินซกัไมก่ี่ร้อยเหรียญ แตอ่ย่าพึง่หวัเราะ – บญัชี
ไมโครและ บญัชี มินิ ก็ดีส าหรับคณุแล้วในการเร่ิมต้นท่ีจะลองเอาขาจุม่ลงในน า้ โดยคณุจะไมจ่มน า้ 
ส าหรับบญัชีไมโคร เราแนะน าวา่ให้เปิดอยา่งน้อย ท่ี 1,000 เหรียญ และ บญัชี มินิ เราแนะน าให้เปิด 
10,000 เหรียญ 

 

2. เราจะท าเงนิได้จากฟอร์เร็กซ์ได้อย่างไร 

ในตลาดคณุจะซือ้หรือขายคา่เงิน การท าการเทรดในตลาดคา่เงินนัน้ง่ายมาก  ซึง่
วิธีการเทรดก็เหมือนกบัตลาดอ่ืน ๆ (เชน่ ตลาดหุ้น) ดงันัน้ถ้าคณุมีประสบการใน
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การเทรดตลาดอ่ืนมาก่อน คณุก็คงเข้าใจได้ง่ายขึน้ 

วตัถปุระสงค์ของการเทรดฟอร์เร็กซ์เพ่ือท่ีจะท าการแลกเปล่ียนคา่เงินเพราะคาดหวงัวา่ราคาจะ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีคาดหวงั ดงันัน้ คา่เงินท่ีคณุซือ้จะมีการเปล่ียนแปลงมลูคา่เม่ือคณุขาย 

ตัวอย่างของการท าก าไรจากค่าเงนิ.  

สิ่งที่เทรดเดอร์ท า          EUR     USD 

 คณุ Buy EURUSD ท่ีราคา 1.18 มลูค่า 10,000 ยโูร       +10,000 -11,800* 

สองสปัดาห์ต่อมา คณุแลกเงินยโูรกลบัมาเป็น
เงินดอลล่าร์ ท่ีราคา 1.2500 . 

      -10,000 +12,500** 

คณุได้ก าไร $700.                   0      +700 

*EUR 10,000 x 1.18 = US $11,800 
** EUR 10,000 x 1.25 = US $12,500 

 

อตัราแลกเปล่ียนเป็นคา่อตัราสว่นของคา่เงินหนึง่ตอ่คา่เงินหนึง่ ตวัอย่างเชน่ USD/CHF อตัราส่วนจะบอก
ได้วา่ จ านวนเงินดอลลา่ร์ก่ีเหรียญ ถึงจะสามารถซือ้ได้ 1 สวิสฟรังค์ หรือ สวิสฟรังค์จ านวนเทา่ไหร่ท่ีคณุ
จะต้องใช้ในการซือ้เงิน 1 ดอลลา่ร์ 

เราจะอ่าน FX Quote ได้อย่างไร? 

คา่เงินนัน้จะเป็นคู ่ๆ เสมอ  เชน่ GBP/USD หรือ USD/JPY เหตผุลท่ีคา่เงินถกูก าหนดเป็นคู ่ๆ เพราะวา่ใน
ตลาดการเงินทกุ ๆ ท่ีคณุจะท าการซือ้คา่เงินหนึง่ ด้วยการขายอีกคา่เงินหนึง่ ตามตวัอยา่งเป็นอตัรา
แลกเปล่ียนคา่เงินปอนด์องักฤษ กบัเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

GBP/USD = 1.7500  

คา่เงินตวัแรกก่อนเคร่ืองหมาย / เรียกวา่ Base Currency (ในตวัอยา่งนีคื้อคา่เงินปอนด์) ขณะท่ีตวัท่ีสอง
ทางขวามือเรียกว่า Quote currency (ในตวัอยา่งนีคื้อคา่เงินดอลลา่ร์) 
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เม่ือคณุซือ้  อตัราแลกเปล่ียนจะบอกคณุว่าคณุต้องจา่ยเทา่ไหร่เป็นจ านวนเงิน Quote currency เพ่ือท่ีจะ
ซือ้ 1 หนว่ยของ Base Currency ตามตวัอย่างข้างต้น คณุต้องจา่ย 1.7500 ดอลลา่ร์ สหรัฐฯเพ่ือจะซือ้เงิน
ปอนด์ 1 ปอนด์ 

เม่ือคณุขาย อตัราแลกเปล่ียจะบอกคณุวา่คณุต้องได้ Quote Currency ก่ีหนว่ยในการขาย 1 หน่วยของ 
base currency ในตวัอยา่งข้างต้น คณุจะได้เงิน 1.7500 ดอลล่าร์ เม่ือคณุขายเงินปอนด์ 1 ปอนด์ 

Base currency เป็นเกณฑ์ ในการซือ้ขาย ถ้าคณุซือ้ EUR/USD น่ีหมายถึงวา่คณุก าลงัซือ้ Base 
Currency และคณุก็ขาย Quote currency 

คณุจะซือ้คูเ่งินนีถ้้าคณุคิดว่าคา่เงิน base currency จะแพงขึน้ถ้าเปรียบเทียบกบั quote currency คณุจะ
ขายคูเ่งินถ้าคณุคิดวา่ คา่เงิน ท่ีเป็น base currency จะลงเม่ือเทียบกบั คา่เงิน ท่ีเป็น quote currency 

Long/Short 

อนัดบัแรก สิ่งท่ีคณุต้องท าคือคณุต้องตดัสินใจวา่คณุต้องซือ้หรือขาย 

ถ้าคณุต้องการซือ้(ซึง่หมายความวา่คณุซือ้ base currency และ ขาย quote currency) คณุต้องการให้
คา่เงินท่ีเป็น base currency มีมลูคา่มากขึน้ คณุ ต้องขายมนัท่ีราคาสงูกวา่ท่ีคณุซือ้ และส าหรับเทรดเดอร์ 
เราเรียกว่า Long หรือ long position ซึง่ก็เท่ากบั Buy นัน่เอง 

ถ้าคณุต้องการขาย(ซึง่หมายควาว่าคณุต้องการขาย base currency และ ซือ้ quote currency) คณุต้อง
ซือ้คา่เงินท่ีเป็น base currency คืนในราคาท่ีต ่ากวา่ ซึง่การท าแบบนีเ้รียกว่า การ short position หรือ 
Short ก็คือการ sell นัน่เอง 

Bid/Ask Spread 

ทกุ ๆ คูเ่งินมีราคา อยูส่องราคาคือ ราคา bid และ ราคา Ask ราคา Bid นัน้จะต ่ากว่าราคา Ask เสมอ 

Bid เป็นราคาซึง่โบรกเกอร์จะซือ้ราคา base currency เพ่ือท่ีจะแลกเปล่ียน กบัคา่เงิน quote currency 
นัน่หมายถึงว่าคณุ(นกัเทรด) จะ sell ได้ 

Ask เป็นราคาท่ี โบรกเกอร์จะขายราคา base currency เพ่ือท่ีจะแลกเปล่ียนกบัคา่เงิน quote currency 
ซึง่หมายถึง Ask เป็นราคาท่ีเราจะซือ้ได้นัน่เอง 

ความแตกตา่งระหวา่ง Bid กบั Ask เรียกได้อีกอย่างหนึง่ว่า Spread. 
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ลองดท่ีูตวัอยา่งของราคาท่ีปรากฏอยูใ่นหน้าจอโปรแกรมเทรดกนั: 

 น่ีคือ คู่เงิน  GBP/USD  ราคา Bid  1.7445 และราคา ask เท่ากบั 1.7449.  น่ี
เป็นสิ่งท่ีโบรคเกอร์เหล่านีมี้เพ่ืออ านวยความสะด้วยให้คณุ  
ถ้าคณุต้องการ  sell GBP,  คณุก็เพียงแค่คลิ๊ก "Sell" ท่ีราคา 1.7445. ถ้าคณุต้องการซือ้ GBP, คณุก็
คลิ๊ก "Buy" และคณุจะได้ราคาท่ี  1.7449.  

ตามตวัอย่างดงักลา่ว เราใช้การวิเคราะห์พืน้ฐาน ในการชว่ยตดัสินใจวา่ จะซือ้หรือขายคูเ่งินนัน้ ๆ ถ้าคณุ
ชอบแอบหลบัในชัน้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือวา่ โดดเรียนบอ่ย ๆ ไมต้่องหว่ง เรามีเนือ้หาให้คณุได้ศกึษา
ในบทตอ่ ๆ ไป ส าหรับตอนนี ้แคเ่ข้าใจวา่เกิดอะไรขึน้ก่อนก็พอ 

EUR/USD 
ตามตวัอย่างนี ้เงินยโูรเป็น base currency และใช้เป็นเกณฑ์ในการ ซือ้ขายด้วย 

ถ้าคณุเช่ือวา่ เศรษฐกิจสหรัฐจะหดตวัอย่างตอ่เน่ือง ซึง่เป็นขา่วร้ายส าหรับคา่เงินดอลลา่ร์เชน่กนั คณุ ก็
จะต้องสง่ค าสัง่ BUY คา่เงิน EUR/USD โดยดงักลา่วคือ คณุซือ้เงินยโูรซึง่คาดว่าจะเคล่ือนไหวในทิศ
ทางตรงข้ามกบั คา่เงินดอลล่าร์ 

ถ้าคณุเช่ือวา่ เศรษฐกิจของสหรัฐฯ นัน้แข็งแกร่งและคา่เงินยโูรจะอ่อนแอเม่ือเทียบกบัคา่เงินดอลลา่ร์สหรัฐ 
คณุต้องสง่ค าสัง่ Sell EUR/USD  นัน่คือ คณุคาดว่าคา่เงินยโูรจะร่วงลงเม่ือเทียบกบัคา่เงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

USD/JPY 
ตวัอยา่งนีคื้อ คา่เงิน ดอลลา่ร์สหรัฐฯ เป็น base currency และใช้เป็นเกณฑ์ในการซือ้ขาย 

ถ้าคณุคดิวา่ รัฐบาลญ่ีปุ่ นจะท าให้คา่เงินเยน ตกต ่าเพ่ือจะกระตุ้นอตุสาหกรรมสง่ออก คณุต้องสง่ออร์เดอร์ 
Buy USD/JPY นัน่หมายถึงคณุซือ้เงินดอลลา่ร์สหรัฐฯเพราะคาดวา่มนัจะแข็งคา่ขึน้เม่ือเทียบกบัเงินญ่ีปุ่ น 

ถ้าคณุเช่ือวา่ นกัลงทนุญ่ีปุ่ น ก าลงัดงึเงินออกจากตลาดการเงินสหรัฐฯ และแลกเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ
ทัง้หมดท่ีเขามีในมือกลบัมาเป็นเงินเยน ซึง่จะท าให้เงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ ได้รับความเสียหาย คณุต้องสง่
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ค าสัง่ Sell USD/JPY โดยการท าแบบนีห้มายความวา่คณุคดิว่าคา่เงินสหรัฐฯ มีการอ่อนคา่ลงเม่ือเทียบกบั
คา่เงินเยน  

GBP/USD 

ตามตวัอย่างนี ้เงินปอนด์เป็น base currency และใช้เป็นเกณฑ์ในการวดัการซือ้หรือขายคูเ่งิน 

ถ้าคณุคดิวา่เศรษฐกิจขององักฤษจะยงัคงเตบิโตตอ่เน่ืองเม่ือเทียบกบัเศรษฐกิจสหรัฐฯ คณุต้องสง่ค าสัง่ 
BUY GBP/USD นัน่คือคณุต้องซือ้เงินปอนด์เพราะคิดวา่มนัจะขึน้เม่ือเทียบกบัคา่เงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

ถ้าคณุคดิวา่เศรษฐกิจของประเทศองักฤษจะชะงกั ขณะท่ีเศรษฐกิจของสหรัฐฯอเมริกายงัคงแข็งแกร่ง
ตอ่เน่ือง คณุก็ต้องสง่ค าสัง่ Sell GBP/USD หมายความว่าคณุต้องขายเงินปอนด์เพราะวา่คณุคดิวา่ ราคา
มนัจะลดลงเม่ือเทียบกบัคา่เงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

USD/CHF 

ตวัอยา่งนี ้คา่เงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ เป็น base currency และจะใช้เป็นเกณฑ์ในการซือ้ขาย 

ถ้าคณุคดิวา่ สวิสฯฟรังค์ราคาเกินมลูคา่จริงท่ีเป็น คณุต้องสง่ค าสัง่ BUY USD/CHF โดยคณุซือ้เงินดอล
ลา่ร์เพราะคณุคดิว่าเงินดอลลา่ร์จะมีมลูคา่เพิ่มขึน้เพ่ือเทียบกบัสวิสฯฟรังค์ ณ ราคาปัจจบุนั 
 

ถ้าคณุเช่ือวา่ ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ของสหรัฐฯจะเผชิญกบัภาวะฟองสบูแ่ตก ซึง่กระทบกบักบัการเตบิโต
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯในภายภาคหน้า ซึง่จะท าให้เงินดอลลา่ร์ออ่นคา่ลง คณุต้องสง่ค าสัง่ Sell USD/CHF 
เพราะวา่คณุคดิวา่ ถ้าคณุมนัจะลดคา่ลงเม่ือเทียบกบัสวิสฯฟรังค์จากราคาปัจจุบนั 

เราไม่มีเงนิพอท่ีจะซือ้ค่าเงนิมูลค่า 10,000 ยูโร เราจะยังเทรดได้อยู่ไหม? 

คณุสามารถเทรดได้เพราะเราสามารถใช้ margin ได้  ค าวา่ Margin หมายถึงการเทรดโดยการยืมเงินจาก 
โบรกเกอร์มานัน่เอง ด้วยเหตนีุค้ณุสามารถเปิดposition มลูคา่ 100,000 เหรียญ หรือ 10,000 เหรียญ โดย
เงินเพียง 50 เหรียญ หรือ 1,000 เหรียญ เทา่นัน้เอง คณุสามารถถือครอง position ขนาดใหญ่ ด้วยเงิน
เพียงน้อยนิด  และต้นทนุไม่แพงมากนกั 

การเทรดแบบใช้มาร์จิน้ ในตลาดคา่เงินนี ้เราเรียกว่า Lot  ซึง่เราจะพดูถึงเร่ืองเหลา่นีอ้ยา่งละเอียดในบท
ตอ่ ๆ ไป ส าหรับตอนนี ้ให้คิดแคว่า่ ค าว่า lot คือปริมาณคา่เงินอยา่งต ่าท่ีคณุสามารถซือ้ได้ก็พอแล้ว เชน่ 
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เม่ือคณุไปร้านขายของช าและอยากซือ้ไข ่ คณุไมส่ามารถท่ีจะซือ้ไขเ่พียงใบเดียวได้ เพราะมนัขายเป็นโหล 
หรือเราเรียกได้ว่า 1 lot ก็ได้ในบญัชี Mini 1 lot มลูคา่เทา่กบั 10,000 เหรียญ และในบญัชี standard นัน้ 
มลูคา่ 100,000 เหรียญ ซึง่ขึน้อยูก่บัวา่คณุเปิดบญัชีประเภทไหนไว้อีกที   

ตัวอย่าง 

 คณุคิดวา่สญัญาณทางเทคนิคท่ีคณุใช้บอกว่า คา่เงินปอนด์จะสงูขึน้เม่ือเทียบกบัเงินดอลลา่ร์ 

 คณุจะเปิด position 1 lot ซึง่มีมลูคา่เทา่กบั 100,000 คณุอยากซือ้เงินปอนด์ท่ี 1 เปอร์เซ็นต์ของ
มาร์จิน้ และรอให้คา่เงินมนัแข็งคา่ขึน้ เม่ือคณุซือ้ GBP/USD 1 ลอท(100,000) ท่ีราคา 1.5000 
คณุก าลงั Buy 100,000 ปอนด์ซึง่มีมลูคา่ 150,000 ดอลลา่ร์สหรัฐ (เงินปอนด์ 100,000 หนว่ย x 
1.50(อตัราแลกเปล่ียนตอ่เงินดอลล่าร์)   ถ้ามาร์จิน้ท่ีต้องใช้เทา่กบั 1 % คณุต้องมีเงิน เทา่กบั 
1,500 เหรียญ อยา่งน้อยในบญัชีของคณุ(150,000 เหรียญX 1%)  ตอนนีค้ณุถือครอง position 
เงินปอนด์ มลูคา่ 100,000 ปอนด์ ซึง่ใช้เงินเพียงแค ่1,500 เหรียญถ้าคา่เงินมนัขึน้ไปอยา่งท่ีคณุ
คดิ และคณุอยากจะซือ้ 

 คณุจะปิด position ท่ีราคา 1.5050 คณุจะได้ 50 pip หรือราว ๆ  500 เหรียญ( Pip (ป๊ิบ) คือ
จ านวนน้อยท่ีสดุท่ีคา่เงินเคล่ือนไหว หรือ 1 จดุนัน่เอง)  

 
การตัดสินใจของคุณ GBP USD 
คณุซือ้เงินปอนด์มลูคา่ 100,000 ในคูเ่งิน GBP/USD ที่ราคา 1.5000  +100,000 -150,000 

หลงัจากคณุซือ้ได้ซกัครู่ มนัวิ่งไป 50 จดุ ที่ราคา 1.5050 คณุเลย
อยากจะขาย 

 -100,000    +150,500** 

คณุได้ก าไร 500 เหรียญ 0      +500 

 
เม่ือคณุตดัสินใจท่ีจะปิด position ก าไรขาดทนุก็จะถกูค านวณ และมนัก็จะเอาไปรวมกบับญัชีของ

คณุท่ีคณุเปิด 
เราจะพดูถึงเร่ืองมาร์จิน้ละเอียดกวา่นี ้และหวงัวา่ คณุคงพอเข้าใจความหมายของมาร์จิน้บ้างแล้ว

ตอนนี ้
 

Rollover 
 น่ีไมใ่ชโ่ปรโมชัน่ตอ่อายเุวลาในการโทรเหมือนบริษัทมือถือแนน่อน  เพราะวา่เก่ียวกบัออร์เดอร์ท่ี
เปิดข้ามคืนจนถึงเวลา “Cut-off time” ปกตจิะราว ๆ ตีห้าบ้านเรา จะมีดอกเบีย้เกิดขึน้ ซึง่เทรดเดอร์จะได้ 
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หรือจะเสีย เท่าไหร่นัน้ ต้องขึน้อยูก่บัจ านวนมาร์จิน้ท่ีคณุถืออยูใ่นตลาด ถ้าคณุไมต้่องการดอกเบีย้นี ้คณุก็
ต้องปิดค าสัง่ของคณุก่อนจะถึงเวลา ตีห้า 
 
ตัง้แตท่ี่ทกุๆ การเทรดคา่เงินนัน้เก่ียวพนักบัการยืมเงินจากคา่เงินคา่หนึง่แล้วน า้ไปซือ้คา่เงินอีกคา่หนึ่ง ซึง่
ดอกเบีย้นีก็้เลยถกูชาร์จเข้าไปในการเทรดฟอร์เร็ก ดอกเบีย้จะถกูจา่ยให้กบัคา่เงินท่ีถกูยืม และได้รับ
ดอกเบีย้จากคา่เงินท่ีถกูซือ้  ถ้าเทรดเดอร์ก าลงัซือ้คา่เงินคา่เงินหนึง่ท่ีมีดอกเบีย้สงูกว่าดอกเบีย้ท่ีเราต้อง
เสียให้กบัคนท่ีเรายืมมา จะท าให้ดอกเบีย้มีผลเป็นบวก(ตวัอยา่งเชน่ USD/JPY) และเทรดเดอร์จะได้เงินคา่
ดอกเบีย้สว่นตา่งเข้าบญัชี คณุสามารถถามรายละเอียดของ Rollover กบัโบรคเกอร์ของคณุ 

และจ าไว้วา่ โบรคเกอร์รายย่อยสว่นมากก็ปรับอตัรา Rollover ซึง่ขึน้อยูก่บัปัจจยัท่ีแตกตา่งกนั 

(เชน่ Leverage, อตัรากู้ ยืมจาก interbank) คณุต้องตรวจสอบข้อมลูเร่ือง Rollover ให้ละเอียด ทัง้ด้าน
เครดิต และ เดบิต  

ถ้าคณุไมรู้่วา่อตัราดอกเบีย้ของแตล่ะคา่เงินเทา่กับเทา่ไหร่ ภาพนีจ้ะชว่ยให้คณุได้เข้าใจขึน้บ้าง ซึง่เป็นของ
วนัท่ี 19 เดือน เมษายน ปี 2009 
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บัญชี Demo 

คณุสามารถเปิดบญัชี demo ได้ฟรีแทบจะทกุโบรคเกอร์ ซึง่บญัชีเดโมนีจ้ะเหมือนบญัชีจริงทกุอยา่ง แล้ว
ท าไมมนัถึงฟรีหละ่? เพราะวา่โบรกเกอร์อยากให้คณุใช้โปรแกรมการเทรดของเขาให้คลอ่ง และถ้าคณุเทรด
ได้ดี คณุก็จะตกหลมุรักในฟอร์เร็กซ์แล้วคณุก็จะอยากฝากเงินจริง บญัชีเดโมจะท าให้คณุเรียนรู้เก่ียวกบั
ตลาดฟอร์เร็กซ์ได้ง่ายขึน้ และสามารถทดสอบความสามารถในการเทรดของคณุได้โดยท่ีคณุไมต้่องเส่ียงท่ี
จะเสียเงินเลย 

คุณควรจะเทรดบัญชีเดโมของคุณอย่างน้อย 6 เดือนก่อนที่คุณคดิว่าจะใส่เงนิจริง ๆ 
ลงไป 

ขอย า้อีกครัง้ว่า คุณควรจะเทรดบัญชีเดโมอย่างน้อยหกเดือนก่อนที่คุณคิดจะใส่บัญชี
เงนิจริงของคุณลงไป 

“อย่าเสียเงนิของคุณ” ให้พูดออกมา 

เอามือของคณุมาแนบกบัหน้าอก แล้วก็พดูออกมา.... 

“ฉันจะเล่นบัญชีจริงเป็นเวลา 6 เดือนก่อนที่จะเทรดเงนิจริง” 

แล้วเอานิว้ชีชี้ไ้ปท่ีหวัของคณุแล้วบอกวา่... 

“ฉันเป็นนักเทรดที่ฉลาดและอดทน” 

3. ท าความรู้จักกับ P และ L 
หลงัจากนีเ้ราต้องใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์นิดหน่อย บางทีคณุอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วกบัค า
วา่ Pip และ Lot ก่อนหน้านี ้และตอนนีเ้ราจะมาอธิบายว่ามนัคืออะไรและมีวิธีคิดอยา่งไร 

คณุต้องใสใ่จกบัมนัหนอ่ยเพราะวา่มนัเป็นความรู้ท่ีนกัเทรดฟอร์เร็กซ์ทกุคนควรจะรู้ อยา่พึง่คดิเร่ืองเทรด
จนกวา่คณุจะรู้สกึวา่คณุเข้าใจวา่ pip และการค านวณก าไรขาดทนุ 

แล้วpip น่ีมันคืออะไร? 

การเพิ่มขึน้หรือลดลงของคา่เงินนัน้เรียกว่า pip ถ้าEUR/USDเคล่ือนไหวจากราคา 1.2250 ไปท่ีราคา 1.2251 
น่ีเรียกวา่ 1 pip ซึง่1 Pip คือตวัเลขทศนิยมตวัสดุท้ายของคา่เงินจากตวัทศนิยมส่ีตวั(ซึ่งบางครัง้ก็ก็อาจจะมี
ถึงห้าจดุ ซึง่บง่บอกถึงจ านวนpip เหมือนกนั) ซึง่เราสามารถใช้ Pip ในการประมาณผลก าไรขาดทนุได้ 
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ซึง่แตล่ะคา่เงินก็มีคา่ท่ีแตกตา่งกนัไป เราจ าเป็นต้องค านวณมลูคา่ ของเงินตอ่ความเคล่ือนไหวตอ่ pip ก่อน  
ในคา่เงินท่ีท่ีคา่เงินดอลล่าร์อยูข้่างหน้าจะถกูคิดดงันี  ้

สมมตุวิา่เป็นคูเ่งิน USD/JPY มีอตัราแลกเปล่ียนอยท่ีู 119.80 (สงัเกตวุา่คา่เงินดงักลา่วจะมีแคส่องจดุทศนิยม 
ซึง่คา่เงินสว่นใหญ่จะมีส่ี) 

ในกรณีของ USD/JPY เคล่ือนไหว 1 จดุจะเทา่กบั .01 

ดงันัน้ 

USD/JPY: 

119.80 

.01 แบง่ตามอตัราแลกเปล่ียนคา่เงิน = pip value  

.01/119.80 = 0.0000834 

ซึง่ออกจะยาวไปหน่อย แตเ่ด๋ียวเราจะเร่ิมค านวณ ขนาดของ lot กนั 

USD/CHF: 

            1.5250 
            .0001 แบง่ตามอตัราแลกเปล่ียนคา่เงิน = pip value 
            .0001 / 1.5250 = 0.0000655 

USD/CAD: 

            1.4890 
            .0001 แบง่ตามอตัราแลกเปล่ียนคา่เงิน = pip value 
            .0001 / 1.4890 = 0.00006715 

 

และในกรณีท่ีคา่เงินดอลลา่ร์อยูข้่างหลงั และคณุต้องการหาคา่จะมีวิธีการเพิ่มขึน้อีกหนอ่ยดงันี  ้

EUR/USD:  

            1.2200 
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            .0001 แบง่ตามอตัราแลกเปล่ียนคา่เงิน = pip value  
ดงันัน้ 
            .0001 / 1.2200 = EUR 0.00008196 

แตว่า่เราต้องคิดกลบัไปเป็นคา่เงินดอลลา่ร์อีกทีซึง่ก็คือ 

            EUR x อตัราแลกเปล่ียน 
ดงันัน้ 
            0.00008196 x 1.2200 = 0.00009999 

เม่ือเราปัดเศษ ก็จะได้  0.0001 

GBP/USD: 

            1.7975 
 
            .0001 แบง่ตามอตัราแลกเปล่ียน = pip value 
ดงันัน้ 

.0001 / 1.7975 = GBP 0.0000556 

แตเ่ราต้องกลบัไปคดิเป็นคา่เงินดอลลา่ร์อีกทีหนึง่ซ่ืงเทา่กบั 

            GBP x อตัราแลกเปล่ียน 

ดงันัน้ 
            0.0000556 x 1.7975 = 0.0000998 

ถ้าเราปัศเศษทศนิยมก็จะได้ 0.0001 

 บางทีตอนนีค้ณุก าลงัอาจจะคดิอยูก็่ได้วา่ ตกลงแล้วเราต้องคิดทัง้หมดทกุคูต่ลอดเลยรึเปลา่ ค าตอบคือ 
ไม ่เกือบทกุ ๆ โบรคเกอร์จะมีรายละเอียดนีใ้ห้คณุอยูแ่ล้ว แตม่นัก็ดีท่ีคณุจะรู้ว่ามนัมาได้ยงัไงคา่เหลา่นี  ้

ในเร่ืองตอ่ไปเราจะพดูกนัเร่ืองนีมี้ประโยชน์ยงัไง 
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Lot คืออะไร? 

การฟอร์เร็กซ์นัน้จะเทรดเป็น lot ซึง่ ขนาดมาตรฐานของ 1 ลอท คือ 100,000 ยนูิท ซึง่ก็มีบญัชีแบบ มินิ 
ลอท เหมือนกนัซึง่มีมลูคา่เท่ากบั 10,000 ยนูิท และอยา่งท่ีบอกวา่ คา่เงินนัน้คิดเป็น pip ซึง่เป็นหนว่ยท่ี
เล็กท่ีสดุของคา่เงินนัน้ ๆ  ในการท่ีจะท าให้เราได้ประโยชน์จากจดุเล็ก ๆ จดุนี ้คือเราต้องเทรดจ านวนมาก
จะท าให้เห็นก าไรขาดทนุได้ชดัเจน 

สมมตุวิา่ เราจะใช้ 100,000 ยนูิท(เทา่กบั 1 สแตนดาร์ดลอท) เราจะลองยกมาค านวณให้ดซูกัตวัอยา่ง
เพ่ือท่ีจะให้เห็นวา่มนัสง่ผลยงัไง 

USD/JPY ท่ีอตัราแลกเปล่ียนเทา่กบั 119.80 

(.01/119.80)x100,000 = 8.34 เหรียญตอ่จดุ 

USD/CHF ท่ีอตัราแลกเปล่ียนเทา่กบั1.4555 

(.0001/1.4555)x100,000 = 6.87 เหรียญ ตอ่จดุ 

และถ้าในกรณีท่ีเงินดอลลา่ร์อยูข้่างหลงั การค านวณก็จะแตกตา่งกนัเล็กน้อย 

EUR/USD ท่ีอตัราแลกเปล่ียนเทา่กบั 1.1930 

(.0001/1.1930)x100,000 = 8.38x1.1930 = 9.99734 ถ้าปัดเศษได้ก็จะเทา่กบั 10 เหรียญตอ่จดุ 

GBP/USD ท่ีอตัราแลกเปล่ียนเทา่กบั 1.8040 
(.0001 / 1.8040) x 100,000 = 5.54 x 1.8040 = 9.99416 ถ้าปัดเศษก็จะได้เทา่กบั10 ตอ่จดุ. 

โบรคเกอร์ของคณุอาจจะมีวิธีการคิดมลูคา่ของ pip ท่ีแตกตา่งกนัออกไป แตไ่มว่า่จะเป็นวิธีการไหน ๆ พวก
เขาสามารถบอกได้วา่ คา่เงินท่ีคณุก าลงัเทรดมลูคา่ตอ่หนึ่งจดุนัน้เป็นเท่าไหร่ในชว่งท่ีคณุก าลงัเทรด  ซึง่ถ้า
ตลาดมีการเคล่ือนไหว มลูคา่ตอ่จดุจะขึน้อยูก่บัคา่เงินท่ีคณุก าลงัเทรดอยู่ 

แล้วเราจะค านวณก าไรขาดทุนได้อย่างไร 

ตอนนี ้คณุคงรู้แล้ววา่จะค านวณมลูคา่ตอ่จดุได้อยา่งไร เราลองมาดวูา่เราจะค านวณก าไรขาดทนุได้
อยา่งไรกนั 
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สมมตุวิา่เราซือ้ดอลลา่ร์สหรัฐ และขาย สวิสฯฟรังค์ 

ซึง่สมมตุวิา่อตัราแลกเปล่ียนตอนนีอ้ยู่ท่ี 1.4525/1.4530 เพราะวา่คณุก าลงัซือ้เงินดอลลา่ร์คณุจะได้ราคาท่ี 
1.4530  

ถ้าคณุซือ้ท่ี 1 สแตนดาร์ด ลอท (100,000 ยนูิท) ท่ีราคา 1.4530. 

ไมก่ี่ชัว่โมงตอ่มา ราคาเคล่ือนไหวขึน้ไปท่ี 1.4550 และคณุตดัสินใจท่ีจะปิดออร์เดอร์ของคณุ 

ซึง่อตัราและเปล่ียนตอนนีจ้ะเทา่กบั 1.4550/1.4555 หลงัจากท่ีคณุปิดออร์เดอร์ของคณุ เรากลบัไปดตูัง้แต่
ท่ีคณุซือ้ และคณุขายมนักลบัเพ่ือท่ีจะปิดออร์เดอร์นัน้ คณุจะได้ราคาท่ี 1.4550 ซึง่เป็นราคาท่ีเราปิดได้ 

ความแตกตา่งของ 1.4530 กบั 1.4550 คือ .0020 หรือเท่ากบั 20 pip  

เราใช้สตูรก่อนหน้านี ้เราก็จะได้หน้าตาดงันี(้.0001/1.4550)x 100,000 1= 6.87 ตอ่จดุ x ด้วย 20 จดุ ซึง่จะ
ได้ก าไรทัง้หมด 137.40 เหรียญ 

จ าไว้วา่ เม่ือคณุเข้าหรือว่าออกจากการเทรด คณุจะต้องจา่ยคา่ spread เหลา่นัน้ด้วย ซึง่ก็คือสว่นตา่ง
ระหวา่ง Bid/Offerดงักลา่ว 

เม่ือคณุ Buy คา่เงินคา่เงินหนึง่ คณุจะต้องเสนอ(offer)ราคา  และเม่ือคณุ Sell คณุก็ต้องตัง้(Bid)ราคา 

ดงันัน้เม่ือคณุ Buy คา่เงิน  คณุจะต้องจา่ย spread เม่ือคณุเข้าเทรดแตว่า่ไม่ต้องจา่ยเม่ือคณุปิดออร์เดอร์  
และเม่ือคณุ Sell คา่เงินคณุไมต้่องจา่ย spread ตอนคณุเข้าเทรดแตว่่าคณุจะต้องจา่ยเม่ือคณุจะปิดออร์
เดอร์  

แล้ว leverage คืออะไร? 

คณุอาจจะเคยคดิวา่นกัลงทนุตวัน้อย ๆ อยา่งคณุจะสามารถวา่เทรดคา่เงินเยอะแยะขนาดนัน้ได้ยงัไง ลอง
คดิสิว่าโบรคเกอร์ของคณุก็คือธนาคารซึง่เขาอยากให้คณุซือ้คา่เงินมลูคา่ 100,000 เหรียญ โดยท่ีเขา
ต้องการเงินจากคณุเพียงแค ่1,000 เหรียญ เพ่ือค า้ประกนั ฟังดงู่ายเกินไปในโลกของความจริงใชไ่หม?  แต่
วา่ น่ีแหละคือฟอร์ และน่ีก็คือ Leverage ท่ีเราใช้ 
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จ านวน leverage ท่ีคณุใช้จะขึน้อยูก่บัโบรคเกอร์ของคณุและขึน้อยู่กบัตวัคณุเองวา่คณุอยากใช้เทา่ไหร่ 

ซึง่โบรคเกอร์จะให้คณุฝากเงินเข้า ท่ีเราเรียกกนัวา่ margin หรือ initial margin เม่ือคณุฝากเงินเข้าบญัชี 
คณุจะสามารถเทรดได้ทนัที และโบรกเกอร์ก็จะบอกคณุเหมือนกนัวา่ คณุต้องใช้เงินเทา่ไหร่ในการเทรด
จ านวนลอทนัน้ ๆ  

ตวัอยา่งเชน่ ถ้า leverage ท่ีเราใช้เทา่กบั 100:1 (หรือ 1 เปอร์เซ็นต์ ของ position ต้องใช้) และคณุต้องการ
เทรดมลูคา่ 100,000 เหรียญ โบรคเกอร์ของคณุจะเรียกมาร์จิน้คณุ 1,000 เหรียญ ดงันัน้ถ้าคณุมีเงิน 
5,000 เหรียญ พวกเขาจะให้คณุเทรดได้มากถึง 500,000 เหรียญ 

 

 มาร์จิน้อยา่งต ่าตอ่ลอทนัน้จะแตกตา่งกนัออกไปตามแตล่ะโบรคเกอร์ จากตวัอยา่งข้างบน โบรกเกอร์
จะต้องใช้มาร์จิน้ 1% ซึง่หมายความวา่ ออร์เดอร์มลูคา่ 100,000 ซึง่คณุจะต้องฝากเงินเข้าไป 1,000 
เหรียญเพ่ือท่ีจะฝากเป็นมาร์จิน้นัน่เอง 

อะไรคือ Margin Call? 

ในเหตกุารณ์ท่ีเงินในบญัชีของคณุนัน้ลดลงจนเหลือน้อยกวา่ มาร์จิน้ ขัน้ต ่า( มาร์จิน้ท่ีคณุต้องใช้ในการถือ 
position) โบรคเกอร์ของคณุจะทยอยปิด ออร์เดอร์ท่ีคณุเปิดอยูเ่พ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้บญัชีคณุขาดทนุจนตดิลบ 
โดยเฉพาะตลาดท่ีมีความผนัผวนสงูคือราคามีการเคล่ือนไหวกว้าง 
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ตัวอย่างที่ 1 

สมมตุวิา่ คณุเปิดบญัชีฟอร์เร็กด้วยเงิน 2,000 เหรียญ(ไมใ่ชค่วามคดิท่ีดี) คณุเปิดบญัชี 1 สแตนดาร์ด ลอท
( 100,000 unit) ของคา่เงิน EUR/USD ซึง่ต้องใช้มาร์จิน้ 1,000 เหรียญ มาร์จิน้ท่ีเหลืออยู่คณุสามารถเปิด
ออร์เดอร์เพิ่ม หรือสามารถรองรับการขาดทนุของออร์เดอร์ท่ีคณุเปิดอยู่ ตัง้แตแ่รกท่ีคณุเปิดบญัชี 2,000 
เหรียญ คณุมีมาร์จิน ท่ีคณุสามารถใช้เทรดได้ 2,000 เหรียญ แตเ่ม่ือคณุเทรด 1 สแตนดาร์ดลอท ซึง่จะใช้
มาร์จิน้ 1,000 เหรียญ และมาร์จิน้ท่ีเหลือของคณุอยู่คือ 1,000  

ถ้าคณุเสียมากกวา่มาร์จิน้ท่ีเหลืออยูคื่อ 1,000 เหรียญ คณุจะโดน margin call  

ตัวอย่างที่ 2  

สมมตุวิา่ คณุเปิดบญัชี ด้วยเงิน 10,000 เหรียญ แล้วคณุเปิดบญัชี 1 สแตนดาร์ดลอท ของคา่เงิน 
EUR/USD และคณุจะต้องใช้ margin 1,000 เหรียญ จ าได้มัย๊ มาร์จิน้ท่ีเหลือเป็นเงินท่ีคณุสามารถใช้ใน
การเปิดออร์เดอร์ตอ่ไป หรือ เอาไว้รองรับการขาดทนุจากออร์เดอร์ท่ีเปิดอยู ่ดงันัน้ถ้าคณุเปิดท่ี 1 standard 
lot ด้วยมาร์จิน้ 10,000 เหรียญ หลงัจากคณุเปิดออร์เดอร์ คณุจะมีมาร์จิน้เหลืออยู ่9,000 เหรียญ และ
1,000 นัน้เป็น มาร์จิน้ท่ีถกูใช้ไปแล้ว 

ถ้าคณุเสียมากกวา่ มาร์จิน้ท่ีเหลือ 9,000 เหรียญ คณุก็จะถกู margin call 

คณุต้องท าความเข้าใจกบัความแตกตา่งของ มาร์จิน้ท่ีถกูใช้ไป(used margin) กบั มาร์จิน้ท่ีเหลืออยู่
(usable margin) คืออะไร 

ถ้ามลูคา่รวมของบญัชีของคณุ มีน้อยกวา่ มาร์จิน้ท่ีเหลือของคณุเน่ืองมาจากผลขาดทนุของการเทรด คณุ
จะต้องฝากเงินเพิ่ม หรือ ไมเ่ชน่นัน้โบรคเกอร์จะปิดออร์เดอร์ของคณุเพื่อจ ากดัความเส่ียงของคณุและความ
เส่ียงของโบรคเกอร์เอง  เพ่ือไม่ให้คณุเสียมากกวา่ท่ีคณุเทรด 

ถ้าคณุจะเทรดโดยใช้บญัชีแบบมาร์จิน้(ยืมเงินโบรคเกอร์เลน่ แบบตลาดหุ้น) มนัส าคญัมากท่ีคณุจะต้อง
เข้าใจนโยบายเก่ียวกบั บญัชี มาร์จิน้ให้ละเอียด 

คณุควรจะรู้วา่โบรคเกอร์สว่นใหญ่จะเรียกมาร์จิน้เพิ่มขึน้ในชว่งปลายสปัดาห์ ซึง่ทีแรกพวกเขาอาจจะให้ใช้
มาร์จิน้ท่ี 1 % ชว่งกลางสปัดาห์ และถ้าคณุถือ position ข้ามสปัดาห์ คณุอาจจะต้องใช้มาร์จิน้เพิ่มขึน้จาก 
1 % เป็น 2% หรืออาจจะสงูกวา่นัน้ 
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ซึง่เร่ืองของมาร์จิน้เป็นเร่ืองท่ีนา่ร าคาญใจและบางคนบอกวา่การใช้มาร์จิน้เยอะเกินไปเป็นเร่ืองอนัตราย 
ซึง่ขึน้อยูก่บัความเข้าใจของแตล่ะบคุคล แตส่ิ่งส าคญัท่ีควรรู้คือ วา่ คณุจะเข้าใจเง่ือนไขหรือนโยบาย
เก่ียวกบัมาร์จิน้ของโบรคเกอร์ของคณุ ซึง่คณุจะได้เข้าใจถึงความเส่ียงท่ีมีอยู่ด้วยนัน่เอง 

บางโบรคเกอร์ได้อธิบายเก่ียวกบัการใช้ leverage ในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์มาร์จิน้ โดยใช้หลกัการธรรมดา 
ๆ ระหวา่ง 2 แบบ คือ 

 Leverage = 100/ เปอร์เซ็นต์มาร์จิน้ 

 เปอร์เซ็นต์มาร์จิน้ = 100/Leverage 

Leverage ส่วนใหญ่จะแสดงอยูใ่นรูปแบบอตัราสว่น เชน่ 100:1 หรือ 200: 1  

3. คุณอยากจะส่ังเฟรนช์ฟรายส์กินกับ Pips ซักหน่อยมั๊ย 

ค าวา่ “order” หมายถึง การท่ีคณุจะท าการตดัสินใจสง่หรือออก postion ในตลาด  ซึง่ตอนนีเ้ราจะพดูถึง
ความแตกตา่งของออร์เดอร์แตล่ะชนิดซึง่สามารถสง่ในตลาดคา่เงินนีไ้ด้ ซึง่มัน่ใจได้เลยวา่ คณุรู้วา่ออร์
เดอร์ ประเภทไหนท่ีโบรคเกอร์ของคณุสามารถยอมรับค าสัง่นัน้ได้  ซึง่ความแตกตา่งของโบรคเกอร์ ก็รับ
ออร์เดอร์ท่ีแตกตา่งกนัไปอีกที 

ชนิดของออร์เดอร์ 

ประเภทของออร์เดอร์พืน้ฐาน – มีออร์เดอร์พืน้ฐานท่ีทกุ ๆ โบรกเกอร์มีให้ใช้ และบางออร์เดอร์ท่ีอาจจะฟังดู
แปลก ๆ แตว่า่อนัท่ีเป็นพืน้ฐานจริง ๆ คือ:  

 Market order 
Market order เป็นออร์เดอร์ท่ีใช้ในการสัง่ Buy หรือ Sell ท่ีราคาตลาด ณ  ปัจจบุนั ตวัอยา่งเชน่ 
EUR/USD ราคาปัจจบุนัอยู่ท่ี 1.2140 ถ้าคณุต้องการ Buy ท่ีราคานี ้คณุจะต้องคลิ๊ก Buy และโปรแกรมเท
รดของคณุก็จะท าการสง่ออร์เดอร์ท่ีราคานัน้ ถ้าคณุเคยซือ้ของใน Amazon.com (เหมือนกบัการใช้ 1-

Click ออร์เดอร์ อย่างนัน้แหละ  ถ้าคณุอยากได้ราคาปัจจบุนัตอนนัน้ คณุก็คลิ๊ก หนึง่ครัง้แล้วมนัก็
จะกลายเป็นของคณุ แตส่ิ่งท่ีแตกตา่งจาการซือ้หรือขายธรรมดา ในตลาดคา่เงินคือคณุจะได้อีก
คา่เงินหนึง่มา  แทนท่ีคณุจะได้ CD ถ้าคณุซือ้ CD ของ บริทนีย์ สเปียร์   

 Limit order 
Limit order คือออร์เดอร์ท่ีสง่เพ่ือ Buy  หรือ Sell ในราคาใดราคาหนึง่ท่ีก าหนดไว้ ซึง่มีอยูส่องตวัแปร 
คือ เวลากบัราคา ตวัอยา่งเช่น EUR/USD ปัจจบุนัเทรดอยู่ท่ีราคา 1.2050 คณุต้องจากท่ีจะสง่ค าสัง่ 
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Buy ถ้าราคามนัถึง 1.2070  คณุสามารถนัง่เฝา้หน้าจอและรอให้มนัถึงราคา 1.2070  (คือจดุท่ีคณุอยาก
สง่ค าสัง่ buy แบบ Market order) หรือคณุสง่ค าสัง่ Buy limit order ท่ี 1.2070 (แล้วคณุก็ไมต้่องนัง่เฝา้ 
คอมพิวเตอร์ของคณุ จะจดัการให้เสร็จสรรพ ถ้าราคามนัมาถึงจดุนัน้) ถ้าราคามนัขึน้ไปถึง 1.2070 

โปรแกรมเทรดของคณุจะท าการสง่ค าสัง่ Buy อตัโนมตั ิตามราคาท่ีคณุได้ก าหนดไว้  ซึง่คณุ
สามารถก าหนดราคา ก าหนดวา่จะ Buy หรือ Sell ในคา่เงินนัน้ ๆ หรือแม้แตก่ าหนดวา่ คณุอยากให้ 
Limit Order นี ้อยูไ่ด้นานเท่าไหร่หลงัจากสง่ค าสัง่(GTC หรือ GFD) 

 Stop-loss order 

 stop-loss order เป็น limit order ท่ีใสเ่ข้าไปหลงัจากท่ีเราเปิดออร์เดอร์เทรดแล้ว จดุประสงค์เพ่ือท่ีจะ
ปอ้งกนัการขาดคณุ ถ้าราคาเคล่ือนไหวไปในทิศทางตรงกนัข้ามกบัคณุ Stop loss order จะมีผล
จนกระทัง่ออร์เดอร์นัน้จะถกูปิดไปแล้ว หรือวา่ ผู้สง่ค าสัง่ ยกเลิกออร์เดอร์ Stop loss ตวัอยา่งเชน่ 
คณุต้องการ Buy EUR/USD ท่ีราคา 1.2230 เพ่ือไมใ่ห้เกิดการขาดทนุเยอะ  คณุเลยอยากตัง้ Stoploss ท่ี
ราคา 1.2200 ซึง่โปรแกรมเทรดของคณุก็จะท าการปิดออร์เดอร์นัน้ ท่ีราคา 1.2200 อตัโินมตั ิพร้อมกบั
ผลขาดทนุ 30 จดุ(อยูยยย) Stop loss มีประโยชน์อยา่งยิ่ง ถ้าคณุไมอ่ยากนัง่เฝา้หน้าจอตลอดทัง้วนั 
แล้วกลวัว่าคณุจะขาดทนุ คณุแคต่ัง้ Stop loss order ขึน้มาใน position ท่ีคณุเปิด คณุจะมีเวลาไปเรียน
สานตะกร้าเพิ่มอีก 

ออร์เดอร์ ที่ช่ือแปลก ๆ    

 GTC (Good ‘til canceled) 
A GTC order  จะมีผลในตลาดจนกระทัง่คณุยกเลิกมนัด้วยตวัคณุเอง โบรกเกอร์ของคณุจะไม่
สามารถยกเลิกมนัได้เลย ดงันัน้ คณุต้องระลึกเสมอวา่คณุมีออร์เดอร์อยูใ่นมือรึเปล่า   

 GFD (Good for the day) 
A GFD order  จะมีผลในตลาดจนกวา่จะจบวนัท่ีท าการเทรด เพราะว่า ตลาดฟอร์เร็กซ์นัน้เปิด
ตลอด 24 ชัว่โมง ซึง่ปกตแิล้วจะใช้เวลา 5 โมงเย็นของสหรัฐฯ เป็นตวัวดั(ตีห้าของเมืองไทย) แตว่า่
เราอยากจะแนะน าอะไรคณุอยา่งให้คณุเช็คกบัโบรกเกอร์ของคณุให้ละเอียดอีกทีเร่ืองเวลา    

 OCO (Order cancels other) 
An OCO order  เป็นออร์เดอร์ท่ีรวม limit and/or stop-loss order ไว้ด้วยกนั ซึง่ก็คือรวมไปด้วย
ตวัแปรทางราคา และ เวลา จะถกูสง่เข้าไปท่ีราคาสงูกว่า หรือราคาท่ีต ่ากวา่ ราคาปัจจบุนัทัง้สอง
อนั เม่ือออร์เดอร์หนึง่ถกูสง่ไปแล้ว อีกออร์เดอร์จะถกูยกเลิก  ตวัอยา่งเชน่  ราคาของ EUR/USD 
อยูท่ี่ 1.2040  เม่ือคณุต้องการซือ้ท่ี 1.2095 เหนือแนวต้านขึน้ไป ซึง่อาจจะไปท า new highและถ้ามนั
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ร่วงลงมาจนเกิน 1.1985 คณุจะเข้า sell order  นัน่คือ ถ้ามนัไปถึงราคา 1.2095 คณุจะสง่ออร์เดอร์ 

buy และออร์เดอร์ sell ท่ีคณุสง่ไว้ท่ี 1.1985 จะถกูยกเลิก     

จ าไว้เสมอวา่ คณุควรจะตรวจสอบกบัโบรกเกอร์ของคณุให้ละเอียดอีกครัง้หนึง่ บางครัง้อาจจะมี
คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิถ้า คณุถือ position ข้ามคืน พยายามท ากฏในการเทรดของคณุให้ง่ายเข้าไว้ 
สิ่งท่ีธรรมดาท่ีสดุยอ่มท าให้คณุเข้าใจง่ายท่ีสดุ    

สรุป 

ค าสัง่พืน้ฐาน (market, stop loss, และ limit)  ซึง่เป็นออร์เดอร์ท่ีเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ต้องใช้ แม้วา่คณุจะ
เป็นนกัเทรดท่ีเก่งกาจ(ใช ่แน่นอน) อยา่พึง่ไปสนใจกบัระบเทรด Trading System ท่ีดซูบัซ้อนหรือมี
เคร่ืองมือสวยงาม คณุไมจ่ าเป็นต้องท าก าไรได้ก้อนใหญ่ในตลาดทกุครัง้ไป ให้คณุมุง่ออกแบบระบบท่ีง่าย 
ๆ ธรรมดาของคณุเองก่อน  

คณุต้องแนใ่จแล้ววา่คณุมีความรู้เก่ียวระบบการเทรดหรือวิธีการสง่ค าสัง่ของโบรคเกอร์ของคณุให้ดีก่อนท่ี
คณุจะเทรด 

อย่าเพิ่ง เทรดเงินจริง จนกว่าคณุจะเข้าใจหน้าตา หรือวา่ ค าสัง่ของโปรแกรมท่ีคณุต้องใช้ในการสง่ค าสัง่
เทรด 

4. การเลือกโบรคเกอร์ ฟอร์เร็กซ์ 

ก่อนท่ีคณุจะเทรดฟอร์เร็กซ์ได้คณุต้องเปิดบญัชีกบัโบรคเกอร์ฟอร์เร็กซ์ก่อน แล้วโบรคเกอร์คืออะไรหละ่? 
ค าอธิบายง่าย ท่ีสดุคือบริษัทหรือใครซกัคนหนึง่ท่ีรับซือ้หรือวา่ขายออร์เดอร์ท่ีมาจากเทรดเดอร์อีกที โบรก
เกอร์ได้เงินจากการชาร์จคา่คอมมิชชัน่ หรือว่าคา่ธรรมเนียมในการบริการ 

คณุอาจจะรู้สึกวา่แล้วจะเลือกโบรคเกอร์ไหนดีเพราะมนัมีเยอะมากท่ีให้บริการ   ในการตดัสินใจเลือกโบรค
เกอร์นีต้้องท าการวิเคราะห์กนันิดหน่อย ซึง่จะท าให้คณุเข้าใจในตวับริการและคา่ธรรมเนียมท่ีตวัโบรคเกอร์
มี 
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ฟอร์เร็กซ์โบรคเกอร์มีใบอนุญาตรึิเปล่า? 

เม่ือคณุเลือกโบรคเกอร์มาซกัโบรคเกอร์หนึง่และพบว่าโบรคเกอร์ของคณุเป็นสมาชิกขององค์กรอะไรซกั
อยา่ง เพราะว่าตลาดฟอร์เร็กซ์นัน้ เป็นตลาดท่ีไมมี่ตวัตนอยู ่และด้วยความทีเป็นอย่างนี ้กฏหรือวา่ 
ใบอนญุาตส าหรับโบรกเกอร์มีความส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะวา่ไมเ่ชน่นัน้คณุอาจจะโดนหลอกก็เป็นได้ 

ในสหรัฐฯ โบรคเกอร์จะต้องลงทะเบียนกบั Futures Commission Merchant(FCM) , Commodity 
Futures Trading Commission(CFTC) หรือ เป็นสมาชิกของ NFA เป็นอย่างน้อยCFTC และ NFA จะการ
เกิดการฉ้อฉล ทจุริต คดโกงเงินในการเทรด 

คณุสามารถตรวจสอบกฏของโบรคเกอร์ จากสถานะของสมาชิกใน Commodity Futures Trading 
Commission(CFTC) และ (NFA) เพ่ือตรวจดปูระวตัิของพวกเขาโดยการโทรไปหา NFA ท่ีเบอร์(800) 621-
3570 หรือสามารถตรวจสอบข้อมลูของโบรคเกอร์ของคณุ ผา่นทางเว็บไซต์ท่ี 
www.nfa.futures.org/basicnet/.  

แล้วมองหาบริษัทท่ีมีประวตัิการท างานท่ีสะอาดและสภาวะการเงินมัน่คง และอย่าไปสนใจกบัโบรกเกอร์ท่ี
ไมมี่องค์กรใด ๆ รับรอง 

NFA จะคอยให้ความรู้กบันกัลงทนุเก่ียวกบัการเทรดฟอร์เร็กซ์ พวกเขามีนิตยสารท่ีได้รับรางวลั Pulitzer ช่ือ
วา่ "Trading in the Retail Off-Exchange Foreign Currency Market”. ซึง่พวกเขาจะแนะน าให้คณุอา่น
มนัก่อน  

พวกเขายงัได้พฒันาตวัโปรแกรมการเรียนรู้เร่ืองฟอร์เร็กออนไลน์ Forex Online Learning Program, 
ขึน้มา ซึง่เป็นโปรแกรมท่ีคณุสามารถศกึษาได้ด้วยตวัเองถ้าคณุอยากจะรู้วา่ฟอร์เร็กซ์นัน้เทรดยงัไง และมี
ความเส่ียงจากการเทรดยงัไง หรือวา่ สิ่งท่ีควรท าความเข้าใจก่อนท่ีจะเปิดบญัชีกบัโบรคเกอร์ซึง่ทัง้สอง
อยา่งนีบ้ริการให้ฟรี 

ฝ่ายบริการลูกค้า  

ตลาดฟอร์เร็กเป็นตลาดท่ีเปิดตลอด 24 ชัว่โมง ดงันัน้จงึมีฝ่ายบริการลกูค้าท่ีออนไลน์ตลอด 24 ชัว่โมง
เหมือนกนั แล้วคณุสามารถจะตดิตอ่โบรคเกอร์เหลา่นัน้ผ่านโทรศทัพ์ อีเมลล์ แชท ได้ไหม? แล้วพนกังาน
รับโทรศพัท์เหลา่นัน้จะตอบค าถามเราได้ไหม? ซึง่เร่ืองคณุภาพของฝ่ายบริการลกูค้านัน้ขึน้อยูก่บัตวัโบรก
เกอร์เอง คณุต้องเช็คให้แนใ่จวา่พวกเขาบริการดีหรือไมก่่อนท่ีจะเปิดบญัชี 

http://www.nfa.futures.org/basicnet
http://www.nfa.futures.org/investor/forex.asp
http://www.nfa.futures.org/forex_training/content/coverpage.htm
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เกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ : เลือกโบรคเกอร์มาซกัสองสามแหง่แล้วติดตอ่ผา่น ศนูย์บริการลกูค้าของพวกเขา ดู
วา่พวกเขาตอบค าถามคณุไวขนาดไหนเพราะว่ามนับอกถึงพวกเขารับผิดชอบตอ่ความต้องการของคณุ
ขนาดไหน ถ้าพวกเขาไมไ่ด้รับค าตอบท่ีน่าพอใจและช้า พวกเขาก็เป็นโบรคเกอร์ท่ีไม่นา่เช่ือถือเทา่ไหร่ และ
ระวงัโบรคเกอร์ประเภทนีเ้ข้าไว้ จ าไว้วา่ บริการก่อนการขาย ย่อยดีกว่าบริการหลงัการขาย 

โปรแกรมเทรดออนไลน์ 

โบรคเกอร์สว่นใหญ่จะอนญุาตให้คณุเทรดผา่นอินเตอร์เนทอยูแ่ล้ว ซึง่โปรแกรมท่ีพวกเขาให้บริการเป็น
ระบบการสง่ค าสัง่ในการเทรด ดงันัน้โปรแกรมท่ีใช้ในการสง่ค าสัง่จงึมีความส าคญัเหมือนกบัการเทรด
ออพชัน่ท่ีพวกเขาจะมีบริการบญัชีเทรดแบบเดโมในบางโบรคเกอร์ 

สิ่งท่ีคณุควรจะดใูนหน้าจอโปรแกรมของโบรคเกอร์ 

 ความสามารถในการดรูาคาหรืออตัราแลกเปล่ียนแบบเรียลไทม์ 

 มีผลสรุปของยอดรวมในบญัชีของคณุและมีก าไรท่ีรับรู้ไปแล้วและก าไรท่ียงัไมรั่บรู้ มีมาร์จิน้ท่ี
เหลืออยู ่และมาร์จิน้ท่ีล็อคไว้แล้วส าหรับในการถือ postion.  

โปรแกรมเทรดส่วนใหญ่หรือแม้แตห่น้าจอท่ีเทรดบนเว็บ โดยใช้ Java หรือว่าโปรแกรมท่ีต้องตดิตัง้ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของลกูค้า ซึง่ควรจะให้เหมาะกบัตวัคณุ 

 โปรแกรมท่ีเทรดบนเว็บเป็นโปรแกรมท่ีมี host หรือแม่ขา่ย อยู่ท่ี เว็บไซต์ของโบรคเกอร์ของคณุ 

คณุไมต้่องตดิตัง้โปรแกรมใด ๆ ในคอมพิวเตอร์ของคณุ และคณุสามารถท่ีจะเข้าไปใช้โปรแกรม
จากท่ีไหนก็ได้ คอมพิวเตอร์เคร่ืองไหนก้ได้ท่ีตอ่อินเตอร์เนท 

 โปรแกรมท่ีติดตัง้อยูก่บัคอมพิวเตอร์ของลกูค้า  เม่ือคณุดาวน์โหลดและตดิตัง้โปรแกรม คณุก็ได้รับ
อนญุาตให้เทรดบนคอมพิวเตอร์ของคณุ(แม้วา่คณุจะลงโปรแกรมไว้ก่ีเคร่ืองก็ตาม).  

ทัว่ ๆ ไป การดาวน์โหลดและการติดตัง้โปรแกรม สามารถท าได้คอ่นข้างรวดเร็วแตว่า่โปรแกรมสว่นใหญ่จะ
ไมมี่โปรแกรมให้เลือกลงได้หลายระบบปฏิบตักิารมากนกั ตวัอยา่งเชน่ โบรคเกอร์สว่นใหญ่จะมีโปรแกรมเท
รดท่ีสามารถติดตัง้ได้บน Microsoft Window อย่างเดียวเทา่นัน้ ถ้าคณุใช้ Mac คณุก็ไมส่ามารถติดตัง้
โปรแกรมเหลา่นัน้ได้ และคณุต้องใช้โปรแกรมท่ีติดตัง้อยูใ่นเว็บของโบรคเกอร์ของคณุอยา่งเดียวเทา่นัน้ ซึง่
โปรแกรมเหลา่นีจ้ะเปิดผา่นโปรแกรมเลน่อินเตอร์เนท อย่าง Explorer , Firefox อีกที 
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โปรแกรมท่ีใช้ซอร์ฟแวร์ Java เป็นท่ีนิยมในหมูโ่บรคเกอร์ ท่ีคิดวา่ปลอดภยัและนา่เช่ือถือมากท่ีสดุเพราะว่า
ยากท่ีจะโดนโจมตีจากไวรัสหรือวา่แฮ็คเกอร์ระหว่างท่ีท าการสง่ถ่ายข้อมลู อยา่งเชน่การ ดาวน์โหลด
โปรแกรม หรือการติดตัง้โปรแกรม 

แตว่า่คณุต้องลองใช้โปรแกรมของโบรคเกอร์ของคณุด้วยบญัชีเดโมก่อนท่ีจะลงเงินในบญัชีจริง! 

 

อย่าลืมใช้ อินเตอร์เนทความเร็วสูงหล่ะ 

ตลาดฟอร์เร็กเป็นตลาดท่ีมีการเคล่ือนไหวของราคารวดเร็ว ดงันัน้คณุควรอินเตอร์เนทท่ีใช้เวลาเพียงไมก่ี่
วินาที ในการรับข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัตลาด ซึง่คณุควรจะมีอินเตอร์ความเร็วสงู แตว่่า ถ้าคุณไม่มี มันก็

จะท าให้พบกับปัญหาจุกจิกในการเทรด ระบบอินเตอร์เนทแบบเดมิไมเ่หมาะอย่างยิ่งส าหรับตลาดฟอร์
เร็ก ถ้าคณุอยากจะเทรดออนไลน์ คณุต้องใช้คอมพิวเตอร์ท่ีใหมแ่ละมีอินเตอร์เนทความเร็วสงู แตว่่ามนัก็
ไมส่ าคญัมากหรอก! 

กระดิ่งกับนกหวีด 

ทกุ ๆ โบรคเกอร์จะให้คณุสง่ออร์เดอร์แบบ เรียลไทม์อยูแ่ล้วซึง่ท าให้คณุสง่ค าสัง่ซือ้ขายได้ทนัที สิ่งเหล่านี ้
เป็นสิ่งท่ีโปรแกรมเทรดพืน้ฐานควรจะมี แตก็่ยงัมีการอพัเกรดโปรแกรมเทรดของคณุเพ่ือใช้ในการอ านวย
ความสะดวก โดยคณุอาจจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมเป็นรายเดือน 

โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ก็จะมีกราฟ หรือว่าชาร์ททางเทคนิคไว้บริการในโปรแกรมเทรดของพวกเขาอยูแ่ล้ว ซึง่ก็
ต้องแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะโบรคเกอร์อีกนัน่แหละ เราควรจะเข้าใจจดุนีไ้ว้ด้วย 

Mini/Micro Accounts 

โบรคเกอร์จะมีบญัชีเล็ก ๆ ให้เรา เรียกวา่ mini account และยงัมีเล็กยิ่งกวา่นัน้อีกคือ บญัชี Micro 
Account ซึง่แคเ่งินไมก่ี่ร้อยเหรียญก็สามารถเลน่ได้และดีส าหรับเทรดเดอร์เพราะว่าเราควรจะใช้บญัชี
ประเภทนีใ้นการหาประสบการณ์การเทรดของคณุ 

นโยบาย หรือเงื่อนไขของโบรคเกอร์ 

ก่อนท่ีจะเลือกโบรคเกอร์ออนไลน์ คณุควรจะหาข้อมลูเก่ียวกบัเง่ือนไข ของโบรคเกอร์ของคณุให้รอบคอบ
เสียก่อน เชน่:   
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 คู่เงนิท่ีสามารถเทรดได้ 

คณุควรจะดวู่าโบรกเกอร์มีคูเ่งินหลกั ๆ อยา่งน้อย เจ็ดคา่เงินให้เลน่รึเปลา่( AUD, CAD, CHF, EUR, 

GBP, JPY, and USD).  

 Transaction Costs 

คือคา่ใช้จา่ยในการสง่ออร์เดอร์นัน่เอง ซึง่จะถกูคิดเป็น pip ซึง่ถ้ายิ่งคา่ spread ต ่าเท่าไหร่ในการ

เทรดตอ่ครัง้หมายความว่าเรามีโอกาสในการท าก าไรสงูขึน้เทา่นัน้ ถ้าเปรียบเทียบกบัโบรคเกอร์ท่ี 
spread สงู ๆ คณุก็จะเห็นความแตกตา่งของมนัชดัเจนเช่น Bid กบั Ask  หรือ Spread ของ 
EUR/USD ทัว่ไปแล้วควรจะเป็น 3 pip แตว่่าคณุอาจจะหาโบรคเกอร์ท่ีมี spread แค ่2 หรือน้อย
กวา่นัน้ได้  

 Margin ที่ต้องใช้  
ส าหรับมาร์จิน้ท่ีต้องใช้ต ่ามาก ๆ (นัน่หมายถึงวา่ต้องใช้ leverage สงู) ซึง่หมายถึงโอกาสในการท า
ก าไร และโอกาสขาดทนุสงูเชน่เดียวกนั  ซึง่เปอร์เซ็นต์มาร์จิน้นัน้สว่นมากจะอยูท่ี่ .25% ถ้าเราหา
โบรคท่ีมีมาร์จิน้ถกู ๆ ยิ่งดี เม่ือคณุคณุเทรดได้ก าไร แตว่า่ถ้าคณุขาดทนุมนัก็เป็นดาบสองคม
เหมือนกนั คณุต้องท าความเข้าใจกบัการสวิงของคา่เงินด้วย และให้ระวงัการใช้มาร์จิน้ของคณุ 

 ขนาดของการเทรดอย่างน้อย 

ขนาดของการเทรดท่ี 1 ลอทอาจจะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะโบรคเกอร์ซึง่ บางโบรคเกอร์อาจจะ
เทา่กบั 1,000, 10,000 , หรือ 100,000 ดอลลา่ร์ ตอ่ 1 ลอท ซึ่งถ้า 1 ลอทมีมลูคา่ 100,000 เหรียญวา่ 
standard ถ้า 1 ลอทมีมลูคา่ 10,000 เรียกวา่ Mini และถ้า 1 ลอท มีมลูคา่ 1,000 เรียกวา่ micro 
บางโบรคเกอร์อาจจะมีขนาดในการสง่ออร์เดอร์ท่ีเล็กกว่านีใ้ห้คณุได้อีก เรียกวา่ odd lot ซึง่คณุ
สามารถก าหนดขนาดการสง่ออร์เดอร์ของคณุได้ 

 Rollover /swap 

Rollover ซึง่จะขึน้อยูก่บัความแตกตา่งของอตัราดอกเบีย้ของแตล่ะประเทศท่ีใช้คา่เงินนัน้ ๆ อยู่
เม่ือเทียบกบัอตัราดอกเบีย้อีกคา่เงินท่ีอยูใ่น คูข่องคา่เงิน ซึง่อตัราดอกเบีย้ท่ีแตกตา่งกนัมาก
เทา่ไหร่ จะท าให้เราต้องจา่ยหรือรับคา่ Rollover เยอะขึน้เทา่นัน้  ตวัอยา่งเชน่  ถ้าเราเทรด 
GBP/USD ถ้าเงินปอนด์มีอตัราดอกเบีย้ท่ีสงูหรือว่าแตกตา่งมากกวา่อตัราดอกเบีย้ของเงินดอล
ลา่ร์สหรัฐฯ ดงันัน้การคิดคา่ Rollover ของการถือเงินปอนด์จะแพง ในทางตรงกนัข้าม เชน่ถ้าเงิน 
สวิสฟรังค์ มีออตัราดอกเบีย้สว่นตา่งน้อยท่ีสดุเม่ือเทียบกบัเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดงันัน้การถือคา่เงิน 
USD/CHF ข้ามคืนก็จะมีคา่ใช้จ่ายน้อยเชน่เดียวกนั   

 อัตราดอกเบีย้ในบัญชีแบบ Margin Account 
การจา่ยดอกเบีย้ของโบรกเกอร์สว่นมากขึน้อยูก่บั ขนาดของ มาร์จิน้ของลกูค้า ซึง่ขึน้ ๆ ลง ๆ ตาม
อตัราดอกเบีย้ท่ีประกาศออกมา ถ้าคณุ ถ้าคณุคดิจะหยดุเทรดไปซกัพกั แตว่า่ดอกเบีย้ในบญัชี
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มาร์จิน้ของคณุยงัคงถกูคิดตอ่ไป จ าไว้ว่าโบรคเกอร์สว่นใหญ่ ไมอ่นญุาตให้คณุ จ าไว้วา่โบรคเกอร์
สว่นใหญ่จะไมอ่นญุาตให้คณุปลอ่ยให้ดอกเบีย้พอกมากขึน้ นอกจากคณุจะใช้มาร์จิน้แค ่2 

เปอร์เซ็นต์ คือ leverage 1: 50  
 Trading Hours 

แทบจะทกุโบรคเกอร์จะใช้เวลาในการเร่ิมเปิดตลาดเป็นเวลาเดียวกนักบัท่ีตลาดฟอร์เร็กซ์ทัว่โลก
เปิดตลาด นัน่คือ 5:00 วนัจนัทร์ ของเมืองไทย จนถึง วนัเสาร์ เวลา ตีส่ี ของเมืองไทย   

เง่ือนไขอ่ืน ๆ   

ให้ตรวจสอบเร่ืองการเปิดบญัชี  “fine print”  ซึง่เก่ียวกบัเง่ือนไขของโบรคเกอร์เพราะวา่ อาจจะแตกตา่ง
กนัเล็กน้อยกบัโบรคอ่ืน ๆ เพราะพวกเขาอาจจะมีเง่ือนไขท่ีตัง้ขึน้เอาไว้เอาเปรียบนกัเทรดมือใหม ่  

การหาโบรคเกอร์ท่ีดี เป็นสิ่งส าคญั มนัไมไ่ด้ง่ายและต้องใช้เวลา อยา่พึง่เลือกโบรคเกอร์ท่ีคณุคิดวา่ ดดีู 
และมองหาความได้เปรียบท่ีอาจจะมีในโบรคเกอร์อ่ืน ๆ ด้วยการใช้บญัชี Demo ของพวกโบรคเกอร์เสมอ ๆ  

สรุป  

สิ่งท่ีเราต้องตรวจสอบใน  online Forex broker/dealer: 

1. ค่า Spreads ต ่า 

ในการเทรดฟอร์เร็ก ‘spread’ คือจดุท่ีแตกตา่งระหวา่ง ราคา Buy กบั Sell ท่ีมีอยูใ่นแตล่ะคา่เงิน ถ้า
ยิ่ง Spread ต ่า ๆ ยิ่งท าให้คณุยิ่งได้เปรียบ  

2. เงนิฝากแรกเข้าขัน้ต ่า ไม่มากนัก 

ส าหรับ คนท่ียงัใหมใ่นตลาดฟอร์เร็ก และไมมี่เงินเป็นล้าน ๆ เหรียญท่ีจะมาเส่ียงในการเทรด การ
เปิดบญัชี micro ด้วยเงินเร่ิมต้นซกั 250 เหรียญ(เราแนะน าอยา่งน้อย 1,000 เหรียญ) ซึง่ก าลงั
พอเหมาะส าหรับมือใหม่  

3. ออร์เดอร์ของคุณ โดน Instant automatic execution  
น่ีเป็นเร่ืองส าคญัมากเม่ือคณุเลือกฟอร์เร็กโบรคเกอร์ อยา่เลือกโบรคเกอร์ท่ีมี Re-Quote เม่ือคณุ
จะซือ้ท่ีราคานัน้ หรือวา่ โบรคเกอร์ท่ีมีการใช้ Slippage ซึง่เป็นสิ่งส าคญัมากเม่ือคณุเทรดแล้วหวงั
ผลก าไรสว่นตา่งไมก่ี่จดุ คณุต้องใช้สิ่งท่ีเราเรียกวา่ WYSIWYG(อา่นวา่ วิซซ่ีวิก)โบรคเกอร์ ซึง่
หมายถึงเม่ือคณุอยากได้ราคานัน้คณุก็ต้องได้ ..WYSIWYG = What You See Is What You Get!  

http://www.babypips.com/school/trading_the_news_at_your_own_r.html
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4. มี charting and technical analysis ให้ฟรี 

เลือกโบรคเกอร์ท่ีให้มีชาร์ทหรือกราฟทางเทคนิคให้คณุ ส าหรับเทรดเดอร์ท่ี แอคทีฟซกัหนอ่ย(เท
รดบอ่ย) ให้คณุหาโบรคเกอร์ท่ีมีกราฟ หรือ ข้อมลูการวิเคราะห์ทางเทคนิคให้คท่ีุคณุสามารถใช้
วิเคราะห์ด้วยตวัของคณุเองในกราฟ   

5. Leverage 

Leverage  สามารถท าให้เรา รวย และ จนได้ในเวลาเดียวกนั ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นอยา่งหลงั
มากกวา่(จน) ในฐานะนกัเทรดท่ีมีประสบการณ์ คณุไมต้่องใช้ leverage เยอะมากอยา่งท่ีคดิ ซึง่ถ้า

จะให้ดีใช้ราว ๆ 1: 100 ส าหรับบญัชี สแตนดาร์ด และ 200:1 ส าหรับบญัชี mini.  
6. การเปิดบัญชีเทรดฟอร์เร็กซ์ 

การเปิดบญัชีเทรดออนไลน์ใหมก่บัฟอร์เร็กซ์ โบรคเกอร์นัน้ มีสามขัน้ตอนส าคญั ๆ ดงันี ้ 

1. เลือกประเภทของบัญชี 

2. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน   
3. ท าการยืนยันตัวตนในบัญชีที่คุณเปิด   

ก่อนท่ีคณุจะเทรดคณุน่าจะลองเปิดบญัชีเดโมเลน่ไป่ก่อน ซึง่สามารถเปิดได้ฟรี ๆ และเลน่ได้ราว ๆ สองถึง
สามเดโมเลย หรือบางโบรคเกอร์อาจจะเยอะกวา่นัน้  ท าหนะ่หรอ? เพราะว่ามนัฟรีหนะ่ คณุควรจะลอง
หลาย ๆ โบรคเกอร์แล้วเลือกอนัท่ีคณุคิดวา่ใชส่ าหรับคณุ  

ประเภทบญัชี 

เม่ือคณุพร้อมจะเปิดบญัชี คณุมีตวัเลือกในการเปิดบญัชีเงินจริงภายต่ือของคณุหรือช่ือทางธรุกิจของคณุ 

คณุตัง้ตดัสินใจวา่อยากจะเปิดบญัชี "standard" หรือว่า บญัชี "mini" (หรือ "micro"ถ้าโบรคเกอร์มีให้
คณุเปิด). นกัเทรดท่ียงัไมมี่ประสบการณ์หรือนกัเทรดท่ีมีเงินทนุน้อย ควรจะเปิดบญัชี mini ถ้าคณุเป็นนกั
เทรดท่ีมีประสบการและมีเงินเยอะคณุควรจะเปิดบญัชีสแตนดาร์ด  

อ่านเงื่อนไขที่โบรคเกอร์ของคุณให้ปริน้ท์ออกมาอ่านเสมอ  

บางโบรคเกอร์มีบริการ “managed account” เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับลกูคา่ ถ้าคณุต้องการโบรคเกอร์ เท
รด ให้คณุ คณุก็เลือก managed account ได้ แตว่่าคณุควรจะเรียนรู้ด้วยตวัคณุเอง ซึง่การเปิดบญัชีแบบ 
managed account จะต้องใช้เงินฝากปริมาณเยอะ อาจจะอยา่งน้อยถึง 25,000 เหรียญ หรือเยอะกวา่นัน้ 
และโบรคเกอร์ก็จะหกัเปอร์เซ็นต์ก าไรของคณุออกไปได้  

http://www.babypips.com/school/leverage_defined.html
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และอยา่ลืมว่า บญัชีของคณุเป็นบญัชี Forex Spot ไมใ่ช่บญัชีแบบ Forwards หรือ Futures. 

การลงทะเบียน 

คณุต้องใช้เอกสารซกัหน่อยในการลงทะเบียนเปิดบญัชีฟอร์เร็ก ซึง่รูปแบบก็จะแตกตา่งกนัตามเง่ือนไขของ
โบรคเกอร์ ซึง่แบบฟอร์มในการลงทะเบียนสว่นใหญ่จะอยู่ในรูปแบบ PDF และสามารถอา่น และปริน้ท์ได้
โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader   

การยืนยนัตวัตน  

เม่ือโบรคเกอร์ได้รับเอกสารในการลงทะเบียนของคณุแล้ว คณุจะได้รับอีเมลล์พร้อมกบัค าแนะน าในการ

ยืนยนัตวัตนของคณุ หลงัจากนัน้ คณุก็จะได้รับอีเมลล์อนัสดุท้ายจะเป็น username, password, และ

ค าแนะน าในการน าเงินเข้าบญัชีเทรดของคณุ  

และน่ีคณุก็เร่ิมเทรดได้เลย หลงัจากนี ้ ไมย่ากเลย ใชม่ัย๊?   

แต่เดี๋ยวก่อน อย่าพึ่งเทรด! 

 

 

 

 

 

เราขอแนะน าวา่ คณุควรใช้เวลาซกัหน่อยในการเรียนท่ี 
โรงเรียน School of Pipsology  ก่อนท่ีคณุจะเร่ิมเลน่เงินจริง ๆ  

ท าไมหรอ? 

เพราะวา่ ถ้าคณุไมเ่รียน คุณอาจจะเสียเงนิทัง้หมดที่คุณมี และ บ้าไปเลย!  

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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คณุอาจจะก าลงัคิดวา่ “ถ้าคณุศกึษาทัง้หมดใน  School of Pipsology  แล้วเราจะไมเ่สียเงินใชไ่หม?” 

ไมห่รอก เราไมไ่ด้พดูอย่างนัน้ คณุก็อาจจะยงัเสียเงินเหมือนกนั.. 

แตว่า่ คณุจะเสียน้อยกวา่ ท่ีคณุไมไ่ด้ศกึษาท่ีโรงเรียนของเรามาก และบางทีคณุอาจจะไมไ่ด้รู้สกึอะไรเลย
กบัเงินท่ีคณุเสีย ลองอา่นดแูล้วคณุจะเข้าใจว่าสิ่งท่ีเราพดูนัน้หมายถึงอะไร  

7.Forex กบั หุ้น 

ความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างหุ้นกับฟอร์เร็กซ์ 

ความได้เปรียบ Forex หุ้น 

เทรดได้ตลอด 24 ชัว่โมง  YES NO 

ฟรีค่าธรรมเนียมในการเทรด YES NO 

สามารถส่งค าสัง่เทรดได้ทนัที YES NO 

สามารถเล่น Short Sell ได้ YES NO 

เทรดได้ 24 ช่ัวโมง 

ตลาดฟอร์เร็ก เป็นตลาดท่ีไมมี่จดุสิน้สดุเพราะว่ามนัเปิดตลอด 24 ชัว่โมง โบรคเกอร์สว่นมากจะเปิดตัง้แต่
วนัอาทิตย์ เวลา บา่ยสอง จนถึง บา่ยส่ีโมงวนัศกุร์ (เวลาสหรัฐฯ) แตว่า่ฝ่ายบริการลกูค้าเปิดตลอด 24 
ชัว่โมงตลอด 7 วนั ซึง่ท าให้เราสามารถเทรดสามตลาดคือ ตลาดสหรัฐฯ ตลาดเอเชีย และตลาดยโุรป คณุ
สามารถก าหนดตารางการเทรดของคณุได้ 

ฟรีคา่ธรรมเนียมในการเทรด  

ฟอร์เร็กซ์โบรคเกอร์ส่วนใหญ่ไมมี่การชาร์จคา่คอมมิชชัน่หรือวา่คา่ด าเนินการใด ๆ ในการเทรดคา่เงิน
ออนไลน์หรือทางโทรศพัท์ ถ้ารวมคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ และคา่ spread แล้ว การเทรดฟอร์เร็กนัมี้ต้นทนุในการ
เทรดต ่ากว่าตลาด ใด ๆ ในโลก โบรคเกอร์ได้รับรายได้จากสว่นตา่งของ Bid/Ask ซึง่ก็คือ คา่ Spread 
นัน่เอง   

สามารถสง่ค าสัง่เทรดได้ทนัทีInstantaneous Execution of Market Orders 
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เม่ือคณุสง่ค าสัง่จะสามารถท าได้ทนัทีภายใต้ภาวะตลาดปกติ และคณุยงัได้ราคาท่ีคณุคดิ ดงันัน้ เม่ือคณุ
คลิ๊กท่ีราคาไหนคณุก็จะได้ราคานัน้  เพราะวา่ตลาดฟอร์เร็กซ์เป็นระบบเรียลไทม์ คณุก็จะได้ราคาท่ีคณุ
อยากได้ท่ีแสดงในหน้าจอโปรแกรมเทรด จะเห็นได้ว่า โบรคเกอร์สว่นใหญ่จะรับประกนัเพียงแค ่ออร์เดอร์ 
Stop , Limit หรือออร์เดอร์ท่ีคณุเข้าเทรดภายในภาวะตลาดปกตเิท่านัน้ แตว่่าถ้าเกิดในชว่งท่ีตลาดมีความ
ผนัผวนมากออร์เดอร์อาจจะมีการลา่ช้าบ้าง ท าให้คณุไม่ได้ราคาท่ีคณุคิด 

สามารถเลน่ Short-Selling ได้ 

ตลาดฟอร์เร็กซ์จะไมเ่หมือนตลาดทนุอ่ืนๆ  จะไมมี่กฏเง่ือนไข ใด  ๆ ในการสง่ค าสัง่ Short selling  โอกาส
ในการเทรดขึน้อยูก่บัภาวะตลาดไมว่า่เทรดเดอร์จะ Buy หรือ Sell หรือว่าตลาดจะเคล่ือนไหวไปในทิศทาง
ไหน เพราะเม่ือมีการซือ้คา่เงินหนึง่ ก็ต้องมีการขายอีกคา่เงินหนึง่จงึไมมี่ผลกระทบอะไรกบัตลาด ดงันัน้
คณุจงึสามารถสง่ค าสัง่ได้ตลาดไมว่า่จะเป็นช่วงท่ีตลาดก าลงัเป็นขาขึน้ หรือ ขาลง  

 

 

 

 

 

 

ดท่ีูอีตาฟอร์เร็กซ์สิ เขาดมูัน่ใจและยงัดแูข็งแรงกว่า นายตลาดหุ้นมากนกั ตลาดหุ้นไม่มีทาง
ชนะเลย ! 

เหตุผลอ่ืน ๆ ที่คุณควรจะเลือกฟอร์เร็กซ์ 

ไม่มีคนกลาง  
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คนกลางในการแลกเปล่ียนสามารถท าให้เราได้เปรียบหลาย ๆ อยา่งแตว่า่ปัญหาอย่างหนึง่ของการเทรด
โดยการผา่นคนกลางคือ ความสมัพนัธ์ของคนกลาง ซึง่ระหวา่งกลุม่เทรดเดอร์และด้านผู้ ซือ้ ด้านผู้ขายใน
ตลาดการทนุทกุเคร่ืองมือทางการเงินจะต้องมีคา่ใช้จา่ยท่ีเราต้องจา่ยให้คนกลาง ซึง่อาจจะคดิเป็นเวลา 
หรือเป็นคา่ธรรมเนียมตายตวัก็แล้วแต ่แตว่า่การเทรดคา่เงินนัน้ไมต้่องผา่นคนกลางและเทรดเดอร์ยงั
สามารถเทรดได้กบัตลาดโดยตรงซึง่ market maker เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ออร์เดอร์ท่ีเทรดเดอร์เป็นผู้สง่ราคา
นัน้ ๆ ดงันัน้ฟอร์เร็กซือ้ขายได้ทนัทว่งทีมากกว่า และยงัมีต้นทนุท่ีถกูกวา่อีกด้วย  

ไม่มีใครสามารถควบคุมตลาดได้  

หลาย ๆ ครัง้ท่ีคณุอาจจะได้ยินวา่ กองทนุ A ก าลงัเทขาย X หรือ ก าลงั ซือ้ Z  มีขา่วลือวา่กองทนุก าลงัจะ
เทขายท าก าไรเพราะวา่ถึงเวลาใกล้ปิดบญัชีแล้ว  หรือว่าจะเป็นวนั "triple witching day"(เป็นวนัท่ี สญัญา
ออพชัน่ หรือ ฟิวเจอร์ หมดพร้อมกนัทัง้ index และก็ตวัหุ้นเอง) , และเหตผุลตา่ง ๆ นานา ท่ีออกมาอธิบาย
วา่ท าไมหุ้นถึงขึน้หรือท าไมตลาดอยูภ่าวะตลาดหมีหรือ ตลาดกระทิง ตลาดหุ้นเป็นตลาดท่ีเคล่ือนไหวไป
ตามกองทนุไมว่า่จะซือ้หรือขาย  

ในการเทรดฟอร์เร็กซ์ การเข้ามาควบคมุตลาดได้ของธนาคารขนาดใหญ่หรือกองทนุใหญ่ ๆ มีน้อยมาก 
ธนาคาร เฮดจ์ฟันด์ รัฐบาล หรือแม้แตบ่ริษัทรับแลกเงินตา่ง ๆ ทัง้หมดเป็นแคผู่้ เทรดในตลาดทัว่โลก ซึง่ท า
ให้มนัมีสภาพคลอ่งหรือมลูคา่มหาศาลนัน่เอง  

 

นักวิเคราะห์ กับ บริษัทโบรคเกอร์มีบทบาทน้อยในการชักน าตลาด   

คณุเคยดทีูวีตอนด ึๆ รึเปลา่ คณุเคยได้ยินเร่ืองหุ้นหรือวา่ บทวิเคราะห์ท่ีโบรคเกอร์ออกมาให้ค าแนะน า เชน่ 
ซือ้ เม่ือหุ้นราคาก าลงัปรับฐาน มนัเป็นธรรมชาตขิองการลงทนุแบบนี ้ไมว่า่รัฐบาลจะออกมาเตือนและไม่
สนบัสนนุการกระท าของโบรคเกอร์แตว่า่เราก็ยงัได้เห็นมนัอยู่ 

การเปิดขายหุ้น IPO ให้กบัประชาชนทัว่ไปเป็นโอกาสในการได้เป็นมหาชนของบริษัทและยงัเป็นโอกาสใน
การท าก าไรของโบรคเกอร์อีกด้วย ซึง่ทัง้สองฝ่ายตา่งมีผลประโยชน์ร่วมกนั ซึง่นกัวิเคราะห์ก็ท างานให้โบรค
เกอร์อยูแ่ล้วและโบรคเกอร์ก็ต้องการลกูค้าก็เป็นธรรมดาท่ีพวกเขาจะได้ผลประโยชน์ร่วมกนัและเราก็ยงัตก
เป็นเหย่ืออยูเ่ร่ือยไป   
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ตลาดแลกเปล่ียนคา่เงินเป็นตลาดใหญ่ มีปริมาณการเทรดเป็นพนั ๆ ล้านจากธนาคารทัว่ทกุมมุถนนทัว่
โลก และเพราะมนัเป็นตลาดการเงินของโลกน่ีแหละ นกัวิเคราะห์ในตลาดฟอร์เร็กซ์ไมส่ามารถเป็นผู้ ชีน้ า
ทิศทางตลาดให้กบัเทรดเดอร์ได้ พวกเขาแคว่ิเคราะห์ตามภาวะตลาดเทา่นัน้เอง  

หุ้น 8,000 ตัว กับ  4 ค่าเงิน 

มีหุ้นอยูใ่นตลาดหุ้น  New York Stock exchange.ประมาณ 4,500 ตวัและ อีกราว ๆ 3,500 ตวัในตลาด  
NASDAQ.  คณุเทรดตลาดไหนอยู่ คณุจะมีเวลาท่ีไหนไปหาบริษัทท่ีมีผลประกอบการจากบริษัททัง้หมด
แปดพนักวา่บริษัท แตว่่าในตลาดคา่เงิน  เรามีคา่เงินเพียงไมก่ี่โหล แตว่า่สว่นใหญ่ท่ีเทรดกนัแค ่4 คา่เงิน 
แล้วการดแูคส่ี่คา่เงินไมง่่ายกวา่การดหูุ้นเป็ฯพนั ๆ ตวัหรอ? คณุคงคดิเองได้  

8. Forex กับ Futures 
 ความได้เปรียบระหว่างฟอร์เร็กซ์ กับ Futures 

ความได้เปรียบ Forex Futures 

เทรดได้ตลอด 24 ชัว่โมง YES NO 

ไม่มีค่าคอมมิชชัน่ในการเทรด* YES NO 

มี leverage สงูถึง 1:400 YES NO 

มีราคาท่ีแน่นอน YES NO 

ความเส่ียงมีจ ากดั YES NO 
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"เฮ้ นาย Futures,การ short sell ของเราดดีูกวา่เห็นรึเปล่า?"  

สภาพคลอ่ง  

ตลาดฟอร์เร็กซ์ มีปริมาณการซือ้ขาย 2 ล้าน ๆ เหรียญตอ่วนัเป็นตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งสงูท่ีสดุในโลกซึง่ถ้า
เราเทียบกนักบัตลาดอ่ืนแล้วท าให้ปริมาณหรือขนาดของตลาดทนุอ่ืน ๆ ดเูล็กลงไปทนัที ตลาดฟิวเจอร์เท
รดอยูร่าว ๆ 30,000 ล้านเหรียญตอ่วนั ตลาดฟิวเจอร์ไมส่ามารถแขง่กบัตลาดฟอร์เร็กซ์เพราะวา่ มนัมี
ปริมาณการเทรดท่ีจ ากดัซึง่หมายความวา่ ออร์เดอร์สามารถสง่ค าสัง่ใด ๆ ก็ตามได้ตลอดเวลาโดย
ปราศจากการคลาดเคล่ือนของราคา นอกจากในชว่งท่ีตลาดมีความผนัผวนสงูหรืออยูใ่นภาวะท่ีไม่ปกติ
เทา่นัน้   

เทรดได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

ณ เวลาบา่ย 2:15 วนัอาทิตย์ ตลาดเร่ิมเทรดท่ี ซิดนีย์ และสิงคโปร์ เวลา หนึง่ทุม่ตรง ตลาดโตเกียวเปิดท า
การ ตามด้วยตลาดลอนดอนเวลาตีสอง และสดุท้ายตลาดนิวยอร์คเปิดเวลา 8 โมงเช้า และปิดท่ีเวลา 5 
โมงเงิน ดงันัน้ก่อนท่ีตลาดนิวยอร์คจะปิด ตลาดสิงคโปร์และตลาดซิดนีย์ก็กลบัมาเปิดอีกครัง้แล้ว และมนัก็
วนอย่างนีไ้มรู้่จกัจบสิน้จนสุดสปัดาห์  ในฐานะเทรดเดอร์คนหนึง่ท าให้คณุต้องสนใจกบัขา่วดีหรือขา่วร้ายท่ี
เกิดขึน้ด้วยการเทรด ถ้าเกิดวา่มีข้อมลูท่ีส าคญัออกมา จากองักฤษ หรือว่า ญ่ีปุ่ น ขณะท่ีตลาดสหรัฐฯ 
ก าลงัจะปิด นัน่หมายความ ถ้ามนัเปิดตลาดมาวนัตอ่ไป ราคาตอ่วิ่งกระฉดูแนน่อน(ตอนกลางคืนแม้
อาจจะมีการเทรดฟิวเจอร์คา่เงินอยูบ้่างแตว่า่ปริมาณการเทรดก็เบาบาง ไมม่ากนกั และยากเกินไปส าหรับ
นกัลงทนุทัว่ไปท่ีจะเข้าเทรด)  

ไม่มีค่าคอมมิชช่ันในการเทรด  

คณุรู้ไหมอะไรส าคญัท่ีสดุในการเทรดคา่เงิน คณุไมต้่องจ่ายคา่คอมมิชชัน่ เพราะวา่คณุตดิตอ่โดยตรงกบั 
market maker ทางโปรแกรมออนไลน์ คณุไมไ่ด้จา่ยคา่ธรรมเนียมให้คนกลางไมว่า่จะเป็นการซือ้ หรือขาย 
แตว่า่ก็ยงัมีคา่ใช้จ่ายนิดหน่อย ซึง่ก็คือ คา่ Spread ซึง่ในการเทรดฟิวเจอร์ หรือการเทรดหุ้น หรือ Equity ก็
มีเหมือนกนั  โบรคเกอร์จะได้ผลตอบแทนจากคา่ spread แทนท่ีจะเป็นคา่คอมมิชชัน่   

มีราคาที่แน่นอน 

เม่ือคณุเทรดฟอร์เร็กซ์ ค าสัง่ซือ้ขายของคณุจะได้รับการส่งค าสัง่อยา่งรวดเร็ว  และได้ราคาท่ีคณุคดิไว้ 
ภายใต้ภาวะตลาดปกต ิแตใ่นทางกลบักนั ราคาของฟิวเจอร์ หรือ equity คณุอาจจะไมไ่ด้ราคาท่ีคณุอยาก
ซือ้หรือสามารถสง่ค าสัง่แล้วได้ออร์เดอร์นัน้ ทนัทีทนัใด แม้วา่คณุจะใช้อินเตอร์เนทความเร็วสงูขนาดไหน 
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หรือวา่ โบรคเกอร์ของคณุสามารถสง่ค าสัง่ได้เร็วขนาดไหน ราคาท่ีคณุต้องตัง้ไว้นัน้อยู่ไกลจากราคา
ปัจจบุนั ซึง่เพราะเม่ือคณุสง่ราคานัน้ออกไป มนัเป็นราคาสดุท้ายท่ีมีการเทรด  แตไ่มใ่ชร่าคาท่ีตวัสญัญา
ระบรุาคาไว้ (เพราะวา่ฟิวเจอร์เป็นการซือ้ขายราคาในอนาคต) 

ความเส่ียงมีจ ากัด  

นกัเทรดจะมี Position Limit วตัถปุระสงค์เพ่ือจดัการความเส่ียง ซึง่ตวัเลขนีเ้ก่ียวกบัจ านวนเงินในบญัชีเท
รดของเทรดเดอร์  ความเส่ียงนัน้ถกูจ ากดัให้เหลือน้อยลงในตลาดฟอร์เร็กซ์ เพราะวา่ โปรแกรมท่ีนกัเทรด
ใช้อยูจ่ะเรียกมาร์จิน้เพิ่มอตัโินมตั ิ(margin call) เม่ือเทรดเดอร์ไมมี่มาร์จิน้เหลืออีก ออร์เดอร์ท่ีเปิดอยูจ่ะ
ถกูปิดทนัทีตามขนาดของ Position ท่ีเปิดอยู ่ในตลาดฟิวเจอร์ Position ของคณุจะต้องใสเ่งินเพิ่มเข้าไป
ตลอดถ้ามนัขาดทนุ หรือว่า มีมลูคา่ต ่ากวา่มาร์จิน้ท่ีโบรคเกอร์ก าหนด และคณุต้องใสเ่งินจ านวนท่ีเทา่กบั
จ านวนท่ีขาดทนุเข้าไปในบญัชี  มนัเป็นเร่ืองบ้า บ้ามาก 

 

9.ออกเดทกับฟอร์เร็กซ์(เรียนรู้ศัพท์ที่ใช้ในฟอร์เร็ก) 

หลงัจากท่ีคณุได้เรียนทกัษะใหม ่ๆ แล้วคณุต้องเรียนศพัท์ท่ีใช้ในวงการฟอร์เร็กซ์ด้วย เหมือนท่ีคณุก าลงัจีบ
สาวใหม ่ๆ  คณุต้องรู้จกัสว่นเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนท่ีคณุจะเร่ิมเทรด บางค านีค้ณุอาจจะรู้อยูแ่ล้วแตว่่า มนัก็
ไมไ่ด้เสียเงินหนิในการ ทบทวนสิ่งท่ีเรียนมา 
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ค่าเงนิหลัก ค่าเงินรอง  

คา่เงินหลกัท่ีมีการเทรดเยอะท่ีสดุ (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, NZD and AUD) เรียกวา่ major 
currencies. (ขออนญุาตทิบัศพัท์) คา่เงินอ่ืนๆ เรียกว่า minor currencies. แตไ่มต้่องไปสนใจ minor 

currencies มาก สว่นใหญ่จะเฉพาะพวกท่ีเลน่มานานแล้วเทา่นัน้ เพราะในเว็บนีส้่วนใหญ่เราจะพดูถึงแต ่ 

Fab Five (USD, EUR, JPY, GBP, and CHF). ซึง่คา่เงินเหลา่นีมี้สภาพคลอ่งสงูและนา่ดงึดดูใจให้เทรด
มากท่ีสดุ  

Base Currency 

 base currency  คือ คา่เงินตวัแรก หรือตวัหน้าของคูเ่งินแตล่ะคู ่ ซึง่มนัจะแสดงว่า มนัมีมลูคา่เทา่ไหร่
เม่ือเทียบกบั  second currency. ตวัอยา่งเชน่ ถ้า USD/CHF เรท เทา่กบั 1.6350 ดงันัน้หมายความวา่ 

1 ดอลลา่ร์ มีมลูคา่เท่ากบั 1.6350 สวิสฟรังค์ ในตลาดฟอร์เร็ก ดอลลา่ร์ส่วนใหญ่จะถกูใช้เป็น คา่เงิน
พืน้ฐาน(base currency) ในการค านวณ ซึง่หมายความว่า เราใช้เงิน 1 USD เทียบกบัคา่เงินอ่ืนในคูอ่ื่น ๆ 
นัน้  แตย่กเว้นคา่เงินตอ่ไปนี ้เงินปอนด์ เงินยโูร และเงินดอลลา่ร์ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ จะใช้คา่เงิน
ตวัเองเป็น คา่เงินพืน้ฐานในการค านวน  

Quote Currency 

quote currency หรือคา่เงินอ้างอิง เป็นคา่เงินตวัท่ีสองของคูเ่งินใด ๆ ท่ีมีในตลาดฟอร์เร็กซ์ ซึง่บางครัง้
อาจจะเรียกวา่ pip currency  และ ก าไรท่ีเรายงัไมรั่บรู้(คือยงัไมไ่ด้ปิด position ) ก็จะถกูอธิบายมาเป็น
คา่เงินนี ้ 

Pip 

pip  คือหนว่ยท่ีเล็กท่ีสดุของราคาในแตล่ะคา่เงิน แทบทกุคา่เงินจะมีทศนิยมอยู่ข้างหลงัตวัเลขอยูเ่สมอ 
ตวัอยา่งคือ  EUR/USD อตัราแลกเปล่ียนเทา่กบั 1.2538. ในท่ีนี ้1 pip เป็นการเปล่ียนแปลงในส่ีจดุ
ทศนิยม นัน่ก็คือ  0.0001 ดงันัน้ ถ้าคา่เงินอ้างอิงในคูเ่งินใด ๆ คือ USD 1 จะเท่ากบั 1/100 ของ 1 cent.  

แต ่USD/JPY มีข้อยกเว้น เพราะวา่ 1  pip = $0.01.  

Bid Price 

Bid เป็นราคาตลาดท่ีใช้ในการซือ้คา่เงินในตลาดฟอร์เร็ก ณ ราคานี ้เทรดเดอร์ใช้ในการ sell base 
currency. จะแสดงอยูท่างด้านซ้ายของราคาคา่เงิน  
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ตวัอยา่ง ในคู ่GBP/USD 1.8812/15,  bid Price คือ 1.8812. ซึง่หมายถึงคณุ  sell 1 ปอนด์ แล้วคณุจะได้
เงิน 1.8812 ดอลลา่ร์ 

Ask Price 

Ask เป็นราคาท่ีใช้ในการขายคา่เงินใด ๆ ในตลาดฟอร์เร็กซ์ ท่ีราคานี ้เทรดเดอร์ จะ buy base currency 
และอยูด้่านขวาของราคาคา่เงิน   

ตวัอยา่ง  EUR/USD 1.2812/15  ask price คือ 1.2815. ซึง่หมายถึงคณุสามารถ buy 1 ยโูรโดยใช้เงิน 
1.2815 ดอลลา่ร์ และราคานีเ้รียกวา่  offer price.  

Bid/Ask Spread 

 Spread เป็นความแตกตา่งระหวา่งราคา bid กบั  ask  “big figure quote”  เป็นค าพดูท่ีโบรคเกอร์ใช้ใน
การอธิบายคา่เงินท่ีมีทศนิยมน้อยโบรคเกอร์จะไมพ่ดูตวัเลขคา่เงินหลกัข้างหน้า ตวัอยา่งเชน่ USD/JPY มี
อตัราแลกเปล่ียนอยูท่ี่ 118.30/118.34 แตว่่าพวกเขาจะเรียกสัน้ ๆ วา่ 30/34 

ที่มาของอัตราแลกเปล่ียน  

อตัราเปล่ียนในตลาดฟอร์เร็กอธิบายได้ง่าย ๆ ดงันี ้ 

Base currency / Quote currency        Bid / Ask 

Transaction Cost 

คา่ bid/ask หรือspread นัน้ก็คือ transaction cost เป็นคา่ใช้จา่ยในการเทรดตอ่ครัง้นัน่เอง   หนึง่รอบจงึ
หมายถึง การซือ้ (หรือขาย) และการปิดบญัชีท่ีเราซือ้(หรือขาย)ในขนาดของออร์เดอร์ท่ีเทา่กนัและคา่เงิน
เดียวกนั ตวัอยา่งเชน่ ในกรณีของ  EUR/USD อตัราแลกเปล่ียนอยูท่ี่  1.2812/15,  transaction cost 
เทา่กบั 3 จดุนัน่เอง  

สตูรในการค านวณ Transaction Cost คือ 

            Transaction cost = Ask Price – Bid Price 

Cross Currency 
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 cross currency คือ คูเ่งินใด ๆ ท่ีไมมี่คา่เงินดอลลา่ร์อยู่ในคูเ่งินนัน้ ๆ ซึง่คูเ่หล่านีจ้ะเอาแนเ่อานอนไมไ่ด้
(ผนัผวน) เพราะต้องใช้คูเ่งินท่ีมีดอลล่าร์สองคูม่าเทียบข้ามคูก่นั ตวัอยา่ง  ในการ  buy) EUR/GBP  นัน่
หมายความวา่คณุก าลงั buy คู ่EUR/USD และก าลงั sell คู ่GBP/USD.  อยู่ การเลน่คูท่ี่เป็น Cross 
currency จะท าให้มีคา่ transaction cost สงูขึน้ด้วย 

Margin 

เม่ือคณุเปิดบญัชีแบบมาร์จิน้ใหมก่บัฟอร์เร็กโบรคเกอร์ คณุต้องฝากเงินไว้กบัโบรคเกอร์ด้วย ซึง่ก็จะมีขัน้
ต ่าแล้วแตว่่าโบรคเกอร์จะให้ฝากเทา่ไหร่ บางโบรคเกอร์อาจจะให้ฝากแค ่100 เหรียญ และบางโบรคเกอร์
อาจจะให้ฝากถึง 100,000 เหรียญ  

ในแตล่ะครัง้ท่ีคณุเทรด จะคิดเเป็นเปอร์เซ็นต์ของของเงินทัง้หมดของบญัชีมาร์จิน้ จะเรียกว่า  initial 
margin requirement ซึง่ขึน้อยู่กบัคา่เงินและราคา รวมทัง้ขนาดของลอทของคูเ่งินนัน้ ๆ ท่ีเราเทรด ซึง่
ขนาดของลอทคือ ขนาดของ base currency.  

ตวัอยา่ง สมมตุิวา่ ถ้าคณุเปิดบญัชี mini ซึง่สามารถใช้ Leverage ได้ท่ี 200:1 หรือ 0.5 % ของมาร์จิน้  
บญัชีแบบ Mini สามารถเทรด mini lot ได้ ถ้าให้ 1  mini lot เท่ากบั 10,000 เหรียญ คณุจะต้องใช้มาจิน้
เทา่กบั 50 เหรียญ ($10,000 x 0.5% = $50).  

Leverage 

Leverage คืออตัราสว่นของทนุท่ีใช้เป็นต้นทนุในการสง่ออร์เดอร์ ซึง่จะต้องใช้มาร์จิน้ Leverage เป็นสิ่งท่ี
สามารถใช้เงินจ านวนหนึง่ในการถือครอง Position ท่ีใหญ่กวา่จ านวนเงินทนุของเรา Leverage จะ
แตกตา่งกนัไปตามแตล่ะโบรคเกอร์ ซึง่อาจจะเร่ิมตัง้แต ่2:1 ไปจนถึง 400:1  

Margin + Leverage = ความสามารถในการพฆิาตบัญชีของคุณในพริบตา 

การเทรดคา่เงินท่ีใช้มาร์จิน้นีค้ณุสามารถเพิ่มพลงัในการซือ้ได้ และหมายความวา่ถ้าคณุมีเงินอยู ่5,000 
เหรียญ ในบญัชีมาร์จิน้ และใช้อตัรา leverage ท่ี 1:100  คณุก็จะสามารถซือ้คา่เงินได้มลูคา่ถึง 500,000 
เหรียญ เพราะวา่คณุแคใ่ช้มาร์จิน้แค ่1 เปอร์เซ็นต์ของมลูคา่ท่ีคณุซือ้ได้ หรือเรียกอีกอยา่งนงึวา่ คณุมีก าลงั
ซือ้ถึง 500,000 เหรียญ 

ด้วยก าลงัซือ้ท่ีสงูนี ้คณุสามารถท าให้ผลตอบแทนตอ่สว่นทนุมีสงูขึน้ แตว่า่คณุก็ต้องระวงัไว้เชน่กนั
เพราะวา่การใช้มาร์จิน้ท าให้คณุมีโอกาศได้ก าไรสงูและขาดทนุสงูเทา่ ๆ กนั  

http://www.babypips.com/school/currencycross.html
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Margin Call 

เทรดเดอร์สว่นใหญ่จะกลวักบัค าวา่  margin call.ซึง่เหตกุารณ์นีจ้ะเกิดขึน้เม่ือโบรคเกอร์ของคณุบอกคณุ
วา่ตอนนีม้าร์จิน้ของคณุมนัน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีต้องใช้ในการถือครอง position เพราะวา่ คา่เงินนัน้ 
เคล่ือนไหวในทางตรงข้ามกบั Position ท่ีคณุถืออยู ่ 

ขณะท่ีคณุก าลงัเทรดโดยใช้มาร์จิน้นัน้ เราอาจจะมีกลยทุธ์ท่ีท าก าไรได้ แตว่า่มนัส าคญัท่ีคณุต้องเข้า
ใจความเส่ียงด้วย คณุต้องเข้าใจเก่ียวกบับญัชีมาร์จิน้อยา่งละเอียด  และต้องอา่นข้อตกลงตอนเปิดบญัชี
ระหวา่งเรากบัโบรคเกอร์อยา่งถ่ีถ้วนด้วย  ให้ถามโบรคเกอร์ของคณุถ้าไมเ่ข้าใจข้อตกลงข้อไหน  

Position ของคณุจะต้องถกูปิด แตว่่าราคามนัอาจจะวิ่งไปต ่ากวา่มาร์จิน้ท่ีคณุมีในบญัชีของคณุ เม่ือราคา
มีการเคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็ว ดงันัน้ คณุอาจจะไมไ่ด้รับการเตือน margin call เพราะออร์เดอร์ของคณุจะ
โดนปิดไปซะก่อน (ของขวญัวนัเกิดแบบไม่คาดฝัน)   

Margin calls สามารถเล่ียงได้โดยการดหูน้าจอเทรดของคณุให้บอ่ยขึน้ หรือ โดยการใช้  stop-loss order 
(จะพดูในเร่ืองตอ่ไป) เพ่ือจะจ ากดัความเส่ียงไว้. 

 

หมายเหตุผู้แปล - margin call ตามความรู้ของผู้แปลคือ การท่ีบญัชีถึงจดุต ่ากว่ามาร์จิน้ท่ีต้องใช้ในการ
ถือครอง position ปกตจิะใช้ในตลาด future ซึง่ถ้ายอดขาดทนุต ่ากวา่ ทางโบรคเกอร์จะเรียกให้ฝากมาร์จิน้
เพิ่ม  ไมเ่ชน่นัน้ โบรคเกอร์ก็จะปิด position ของเราเพ่ือมิให้เกิดการขาดทนุกบัโบรคเกอร์ เพราะตลาดฟิว
เจอร์มีการใช้ Leverage เหมือนกบัตลาดคา่เงิน แตอ่าจจะต ่ากว่ามาก 

10.ป้องกันตัวคุณเองก่อนที่คุณจะท าร้ายตัวเอง 

ก่อนท่ีเราจะลงลกึไปในรายละเอียดกวา่นี ้เราบอกคณุได้อยา่งไมปิ่ดบงัเร่ืองท่ีคณุต้องคิดก่อนท่ีคณุจะเทรด
คือ: 

1. นักเทรดทกุคน หมายถึง ทกุคนจริงๆ จะเสียเงนิในการเทรด   
90 เปอร์เซ็นของเทรดเดอร์จะเสียเงินของเขา เน่ืองจากขาดการวางแผน การฝึก และไมมี่ความรู้
ความเข้าใจเร่ืองการจดัการการเงิน   ถ้าคณุไมอ่ยากเสียเงิน คณุก็เป็นซุปเปอร์แมนหล่ะ คณุ
จะต้องเผชิญกบัความยากล าบากในการเทรด หรือการปรับตวัในการเทรด   

http://www.babypips.com/school/margin_call_example.html
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2. การเทรดฟอร์เร็ก ไม่เหมาะส าหรับคนท่ีไม่ท างาน ไม่เหมาะส าหรับคนท่ีมีรายได้น้อย 
และไม่สามารถดูแลตัวเอง จ่ายค่าน า้ค่าไฟ ค่ากับข้าวให้ตัวเองได้   
คณุควรจะมีเงินอยา่งน้อยในการเทรดซกั 10,000 เหรียญ ในบญัชี mini ซึง่นัน่หมายความวา่เป็น
เงินท่ีคณุสามารถเสียไปได้ไมใ่ชยื่มคนอ่ืนมาเลน่ อยา่คิดวา่คณุจะสามารถเร่ิมเทรดด้วยเงินเพียง
ไมก่ี่ร้อยเหรียญแล้วจะกลายเป็นมหาเศรษฐีในชัว่ข้ามคืน   

ตลาดฟอร์เร็กเป็นตลาดท่ีได้รับความนิยมมากส าหรับนกัเก็งก าไร เน่ืองจากตลาดท่ีมีความคลอ่งตวัสงูของ
การเคล่ือนไหวของทิศทางคา่เงินเม่ือเกิดเทรนด์ขึน้ นกัเทรดทัว่โลกสว่นใหญ่จะเสียเงินขณะท่ีคนท่ีประสบ
ความส าเร็จกบัฟอร์เร็กมีเพียงไมก่ี่เปอร์เซ็นต์ของจ านวนเทรดเดอร์ทัง้หมด  

เทรดเดอร์สว่นใหญ่เข้ามาในตลาดพร้อมกบัความหวงัวา่พวกเขาจะท าเงินได้เป็นล้านเหรียญ  แตว่า่ใน
ความจริงแล้ว พวกเขาต้องมีวินยัในการเทรด ผู้คนสว่นมากจะขาดวินยัอยูแ่ล้วแม้กระทัง่แคพ่ยายามจะลด
น า้หนกัด้วยการไปท่ียิมสามครัง้ตอ่สปัดาห์ยงัท าได้ยาก ถ้าแคน่ัน้คณุยงัท าไมไ่ด้คณุจะเทรดแล้วประสบ
ความส าเร็จได้ยงัไง   

การเลน่ระยะสัน้นัน้ ไมเ่หมาะกบัมือสมคัรเลน่ และมนัเป็นหนทางท่ีเตม็ไปด้วยขวากหนาในการ ท าให้
ตวัเองรวยขึน้ คณุไมส่ามรถท าก าไรได้มหาศาลโดยไมเ่ส่ียงเลยได้หรอก กลยทุธ์การเทรดท่ีเส่ียงสงูย่อม
หมายถึงโอกาสท่ีคณุจะขาดทนุสงูเข้าไปด้วย เทรดเดอร์ท่ีท าอย่างนัน้ เรียกได้ว่าไมมี่แม้กระทัง่กล
ยทุธในการเทรด แม้วา่คณุจะเรียกมนัวา่กลยทุธการพนนัก็ตาม  

ฟอร์เร็ก ไม่ใช่หนทางไปสู่ความร ่ารวยม่ังค่ัง ! 

การเทรดฟอร์เร็กซ์เป็นทักษณะและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ .  

นกัเทรดท่ีมีทกัษะท่ีดีสามารถท าเงินได้จากการเทรด อยา่งไรก็ตามก็เหมือนอาชีพอ่ืน ๆ นัน่แหละว่า
ความส าเร็จไมไ่ด้มาเพียงชัว่ข้ามคืน .  

การเทรดฟอร์เร็กซ์ไมใ่ชเ่ร่ืองกล้วย ๆ (เหมือนท่ีคนบางคนเช่ือ) ลองคดิดูวา่ ถ้าทกุคนท่ีเทรดจะได้เป็นเศรษฐี
กนัหมด ท าไมระดบัมืออาชีพท่ีเทรดมาหลายปีก็ยงัต้องขาดทนุอยู่บ้าง   

ทอ่งไว้ในหวัของคณุเสมอ : ไมมี่ทางลดัในการเทรดฟอร์เร็ก มนัใช้เวลานาน และนาน และนานยิ่งกว่าอย่าง
อ่ืนในการท่ีเราจะกลายเป็นมืออาชีพ   

ไมมี่ตวัส ารองให้เปล่ียนเม่ือเรารู้สกึเหน่ือย และคิดวา่งานนัน้ยากในการฝึกเทรดเดโม และการเลน่เงิน
ปลอมแล้วคิดวา่เป็นเงินจริง   
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อย่าพึ่งเปิดบัญชีเงนิจริง จนกว่าคุณจะเทรดแล้วได้ก าไรในบัญชีเดโม .  

ถ้าคณุไมส่ามารถรอให้คณุท าก าไรในบญัชีเดโมได้ อยา่งน้อยคณุก็ต้องลองเทรดเดโมซกัสองเดือน เพราะ
อยา่งน้อยคณุก็จะไมเ่สียเงินจริงของคณุไปอยา่งน้อยสองเดือน ใชไ่หม? ถ้าแคส่องเดือนคณุยงัเทรดเดโม
ไมไ่ด้ ก็เลิกเลน่ซะ .  

จ าไว้ว่า เล่นคู่หลัก ๆ ซักคู่หน่ึง   

มนัยากท่ีจะเทรดด้วยการเทรดหลายคา่เงินเม่ือตอนท่ีคณุก าลงัหดัเลน่ เลน่แคคู่ห่ลกั ๆ คูเ่ดียวพอเพราะว่า
คา่ spreadจะถกูด้วย  

คุณอาจจะเป็นผู้ชนะในการเทรดฟอร์เร็กซ์ แต่ว่าในชีวิตของคุณ คุณต้องศึกษามันอย่างหนัก ท า
การบ้าน ทุ่มเทและต้องใช้โชคช่วยนิดหน่อย ต้องใช้สามัญส านึก และการตัดสินใจที่ดีเป็นอย่าง
มาก  
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ชัน้อนุบาล 

1.ประเภทของการเทรด 

ขอแสดงความยินดีกบัคณุด้วย คณุผา่นชัน้เตรียมอนบุาลได้แล้ว ตอนนีค้ณุพร้อมแล้วท่ีจะมาเรียนวนัแรก 
คณุผา่นชัน้เตรียมอนบุาลมาแล้วใชม่ัย๊  ตอนนีค้ณุก็รู้เร่ืองเก่ียวกบัฟอร์เร็กบ้างแล้ว วา่มนัได้เงิน หรือเสีย
เงินยงัไง แล้วมนัจะเปล่ียนแปลงราคายงัไง แล้วก็......แล้วก็........แล้วก็  

เรารู้วา่คณุก าลงัคดิอะไร  น่าเบื่อ บอกเราซะทสีิว่าจะท าก าไรยังไง  

เอาหละ่  ไมมี่อีกแล้วแบบนัน้ เพราะวา่ตอ่ไปนีจ้ะเป็นก้าวแรกของการเดนิทางในฐานะฟอร์เร็กเทรดเดอร์…  
  
น่ีเป็นโอกาสสดุท้ายของคณุท่ีคณุสามารถหนัหลงักลบัไปได้  ทานยาเม็ดสีแดงแล้วเราจะพาคณุกลบัไปท่ี ท่ี
คณุจะลืมทกุอยา่งท่ีคณุอา่นมา คณุก็จะกลบัไปมีชีวิตอย่างปกตสิขุ ในการท างานตัง้แต ่9 โมงเช้า ถึง 5 
โมงเย็นทกุ ๆ วนั ท างานให้คนอ่ืนตลอดชีวิต   
  
หรือ   

คณุเลือกยาเม็ดสีเขียว(สีเขียวส าหรับเงินของคณุ เย้ ๆ ๆ) แล้วมาเรียนรู้วา่จะท าก าไรให้คณุเองในตลาดท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในโลกนีไ้ด้ยงัไง ซึง่ก็ต้องใช้สมองกนัหน่อย แตจ่ าไว้วา่  สิ่งท่ีคณุต้องเรียนรู้ยงัมีอีกเยอะ แม้วา่
หลงัจากท่ีคณุเรียนจบไปจาก BabyPips.com คณุต้องศกึษาด้วยตวัคณุเองอีก และถ้าคณุอยากกลายมา
เป็นมืออาชีพด้านการเทรดฟอร์เร็กซ์  ตอนนีค้ณุได้เวลากินยาเม็ดสีเขียวแล้ว ตามด้วยโอวลัตนิ แล้วก็เอา
ป่ินโตข้าวกลางวนัของคณุมา  เราจะไปโรงเรียน…School of Pipsology กนั!  

หมายเหต:ุ ยาเม็ดสีเขียวมีส่วนประกอบของสารลา้งสมอง ตอนนี้คณุตอ้งเชื่อฟังทกุอย่างทีเ่ราพดู ฮ่า ๆ ๆ 
ๆ ๆ  ๆ ๆ ! <--หวัเราะแบบหวัหนา้แก๊งค์ 

การเทรด มีสองประเภท  

มีการเทรด อยูส่องประเภทท่ีเป็นพืน้ฐานในกาเทรดฟอร์เร็กซ์ ดงันี:้   

1. การวิเคราะห์โดยใช้ปัจจยัพืน้ฐาน หรือ Fundamental analysis  
2. การวิเคราะห์โดยใช้ปัจจยัทางเทคนิค หรือ Technical analysis.  
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ทัง้สองประเภทมกัจะมีคนมีแสดงความคิดเห็นหรือวา่ โต้แย้งกนัอยูเ่สมอวา่แบบไหนจะดีกวา่กนั  แตว่่า เรา
บอกความจริงคณุได้อยา่งหนึง่คือ คณุจ าเป็นต้องรู้ทัง้สองอยา่ง อยา่งละหน่อย ตอนนีเ้รามาเจาะลงไปใน
สองเร่ืองนีก้นั แล้วคอ่ยน ามนักลบัมารวมกนัทีหลงั . 

การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพืน้ฐาน หรือ Fundamental Analysis 

การวิเคราะห์ด้วยปัจจยัพืน้ฐาน คือวิธีการท่ีมองหาทิศทางตลาดผา่นทางทิศทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง
ซึง่มีผลตอ่ อปุสงค์ และ อปุทาน หรือเรียกอีกอย่างหนึง่ว่า คณุมองไปท่ีเศรษฐกิจของแตล่ะประเทศวา่ 
ประเทศไหนดีกว่า และเศรษฐกิจประเทศไหนท่ีก าลงัย ่าแย ่ความคิดพืน้ฐานในการวิเคราะห์แบบนี ้คือ ถ้า
ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจดี คา่เงินของพวกเขาก็จะดีตามไปด้วย เพราะวา่ ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจดีกวา่ ความ
นา่เช่ือถือตอ่คา่เงินนัน้ย่อมมีมากกวา่     

ตวัอยา่งเชน่ เงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ แข็งคา่ขึน้เพราะวา่ เศรษฐกิจสหรัฐฯก าลงัปรับตวัขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
เน่ืองจากท่ีเศรษฐกิจเชน่นี ้อตัราดอกเบีย้ก็ต้องสงูขึน้ตามไปด้วยเพ่ือใช้ในการควบคมุเงินเฟ้อ และมลูคา่
ของเงินดอลล่าร์ก็จะมีมลูคา่เพิ่มขึน้ และน่ีคือการวิเคราะห์ปัจจยัพืน้ฐาน  

 

และในชว่งท้ายของบทเรียนคณุจะได้เรียนเก่ียวกบัขา่วท่ีมีผลก็การเคล่ือนไหวของคา่เงินมากท่ีสดุ ตอนนี ้
เราแคท่ าความรู้จกักบัการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจยัพืน้ฐานอยา่งคร่าว ๆ ไปก่อน วา่จะใช้วิเคราะห์โดยใช้การ
วดัความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจยงัไง     

http://www.babypips.com/school/images/fundamentalanalysis.gif
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การวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยทางเทคนิค  

การวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นการศกึษาทิศทางของราคา หรือเรียกอีกอยา่งวา่ การวิเคราะห์ กราฟ แนวคิด
ก็คือ เราสามารถใช้ทิศทางการเคล่ือนไหวของในอดีต และพืน้ฐานของพฤติกรรมราคา มาตดัสินวา่ราคาจะ
ไปในทิศทางใด โดยการดกูราฟนัน้จะท าให้คณุบอกทิศทางหรือรูปแบบของกราฟ ซึง่สามารถชว่ยหาโอกาส
ในการเทรดดี ๆ ได้  

 

สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุคือของการเรียนรู้การวิเคราะห์ด้วยปัจจยัพืน้ฐานคือ เทรนด์ หลาย คนพดูวา่ เทรนด์เป็น
เพ่ือนของคณุ เพราะวา่คณุสามารถท าก าไรได้เม่ือคณุหาเทรนด์เจอและเทรดไปในทิศทางเดียวกบัมนั การ
วิเคราะห์ทางพืน้ฐานจะชว่ยคณุหาเทรนด์ได้เม่ือมนัเร่ิมก่อเทรนด์ ดงันัน้คณุก็จะมีโอกาสท่ีจะท าก าไรได้
สงู     

ตอนนีค้ณุอาจจะก าลงัคดิวา่ “ไอ้หมอน่ี ฉลาดแน ่ๆ  เลย” พวกเขาใช้ค าพดูท่ีหรูหราดดีูเป็นวิชาการ เชน่  
"technical" บ้างหละ่ "fundamental" บ้างหละ่ “เราคงเรียนไมไ่ด้หรอกเพราะมนัคงยาก”  อยา่พึง่ไปกงัวล
มาก หลงัจากท่ีคณุจบจากโรงเรียน  School of Pipsology คณุอาจจะ อืมมมมมมม!!! อาจจะ ฉลาด! 
เหมือนเราน่ีแหละ .  

ยงัไงก็ตาม คณุรู้สึกว่ายามนัออกฤทธ์ิรึยงั? ไหนลองเห่าใหฟั้งซิ!  

แล้วการวิเคราะห์แบบไหนท่ีดีกว่า ?  

http://www.babypips.com/school/images/technicalanalysis.gif
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อะฮา่  ค าถามนีมี้มลูคา่ 1 ล้านเหรียญ ระหวา่งท่ีคณุเดนิทางในเส้นทางฟอร์เร็กซ์ของคณุ เพ่ือต้องการเป็น
นกัเทรดฟอร์เร็กซ์ คณุต้องหาข้อดีข้อด้อย ทัง้การวิเคราะห์โดยการใช้ปัจจยัพืน้ฐานและการวิเคราะห์โดย
การใช้ปัจจยัทางเทคนิค คณุจะมีค าถามนีข้ดัแย้งในตวัคณุตลอดวา่ fundamentals อยา่งเดียวจะชว่ย
ผลกัดนัตลาดได้หรอ? แล้วรูปแบบตา่ง ๆ เหลา่นัน้มนัเกิดขึน้โดยบงัเอิญอย่างนัน้หรอ? หรือว่า อาจจะมีใคร
คนนงึแย้งวา่ ท่ีรูปแบบกราฟเป็นไปตาม technicals เพราะวา่ เทรดเดอร์สว่นใหญ่ใช้การวิเคราะห์ทาง
เทคนิคนี ้ท าให้รูปแบบการเคล่ือนไหวของราคา ในอดีตสามารถท านายรูปแบบราคาในอนาคตได้   

อย่าพ่ึงมาใส่ใจกบัเร่ืองอะไรพวกนี ้ ไม่มีอะไรดีกว่ากนัหรอก...  

ในการท่ีจะกลายมาเป็นนกัเทรดมืออาชีพ คณุจะต้องรู้วา่เราจะใช้การวิเคราะห์ทัง้สองชนิดให้มี
ประสิทธิภาพอยา่งไรมากท่ีสดุ ไมเ่ช่ือใชม่ัย๊? ลองมาดตูวัอยา่งซกัตวัอยา่งกนั วา่การรู้แคอ่ยา่งใดอยา่งหนึ่ง
อยา่งเดียวนัน้อาจจะสร้างความเสียหายให้กบัคณุได้   

 ถ้าคณุก าลงัมองท่ีกราฟของคณุเพื่อหาโอกาสในการเข้าเทรดท่ีดี คณุจะรู้สกึต่ืนเต้นเหมือนกบัวา่
เงินเยอะแยะมากมายก าลงัจะหลน่ลงมาจากฟ้าราวกบัสายฝน คณุคงจะพดูกบัตวัเอง “ฉนัไมเ่คย
เห็นโอกาสงาม ๆ ในการเทรดอย่างนีม้าก่อนเลยหวะ่ ฉนัชอบกราฟของฉนัจงัเลย”  

 คณุเข้าเทรดด้วยรอยยิม้บนใบหน้าท่ีฉีกยิม้กว้าง ๆ (แบบวา่เห็นฟันของคณุหมดเลย)  

 แตเ่ดี๋ยวก่อน เม่ือผา่นไปสกัพกั คณุขาดทนุ 30 จดุ และคณุพึง่มารู้วา่มีการประกาศลดอตัรา
ดอกเบีย้และทกุคนก็เทรดในทิศทางตรงกนัข้ามกบัคณุ  

 ร้อยยิม้ของคณุเม่ือก๊ีเปล่ียนเป็นบดูบึง้ และคณุเร่ิมหงดุหงิดให้กบักราฟของคณุ คณุเหว่ียง
คอมพิวเตอร์ของคณุลงไปกองกบัพืน้ และเร่ิมกระทืบมนั คณุเพิ่งจะเสียเงินของคณุไป และตอนนี ้
คอมพิวเตอร์ของคณุก็พงั และมนัก็จบลงแบบนีเ้พราะวา่คณุไมไ่ด้ใสใ่จกบัการวิเคราะห์
ปัจจยัพืน้ฐาน      

(หมายเหต:ุ เร่ืองนีไ้มไ่ด้มาจากเค้าโครงเร่ืองจริง น่ีไมไ่ด้เกิดกบัเรา เราไมเ่คย ไร้เดียงสาขนาดนัน้ เราเป็น
นกัเทรดท่ีฉลาดเสมอ .... จากเร่ืองท่ีกลา่วมา เราคิดวา่คณุคงนกึภาพออก)   

โอเค โอเค ถึงแม้เร่ืองจะเวอ่ร์ไปหน่อยแตว่่ามนัก็ท าให้คณุเข้าใจผมได้  

ฟอร์เร็กเป็นเหมือนลกูบอลพลงังานขนาดใหญ่และภายในลกูบอลมีความสมดลุกนัของปัจจยัทางพืน้ฐาน
และปัจจยัทางเทคนิคซึง่มีสว่นส าคญัในการก าหนดทิศทางของตลาด   
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จ าได้ไหม แมแ่ละพอ่ของคณุเคยบอกคณุเม่ือตอนเดก็ ๆ ว่าอะไรก็ตามท่ีเยอะเกินไปย่อมไมเ่ป็นผลดีกบัตวั
เรา เอาหละ่คณุอาจจะคิดวา่ เร่ืองนัน้มนัไมเ่ห็นเก่ียวกนัแตว่า่ในฟอร์เร็กเราต้องสินใจวา่เราจะใช้การ
วิเคราะห์แบบไหนในสถานการณ์ไหน อยา่ให้ความส าคญัไปท่ีอย่างเดียว แทนท่ีคณุจะเรียนรู้การใช้ทัง้สอง
อยา่งอยา่งสมดลุกนั เพราะว่ามีคณุเทา่นัน้ท่ีจะบอกได้ว่าสิ่งไหนดีท่ีสดุในการเทรดของคณุเอง  

2.ประเภทของกราฟฟอร์เร็ก 

ลองมาดกูราฟท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุสามอนัดบักนั : 

1. Line chart  
2. Bar chart  
3. Candlestick chart  

Line Charts 

เป็นกราฟแบบธรรมดาท่ีวาดเส้นจากราคาปิดท่ีหนึง่ไปยงัราคาปิดอีกจดุหนึง่ เม่ือเอาเส้นมาเช่ือมกนั เราก็
จะเห็นราคาเคล่ือนไหว ในช่วงเวลานัน้ ๆ   

น่ีเป็นตวัอยา่งของ line chart ของ EUR/USD:  
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Bar Charts  

 Bar chart ก็แสดงราคาปิดเหมือนกนั แตว่า่ก็บอกราคาเปิดได้ด้วย พร้อมทัง้จดุสงูสดุและจดุต ่าสดุของ
ราคา เส้นแนวตัง้ท่ีแสดงจดุท่ีอยู่ต ่าสดุของบาร์แสดง ราคาท่ีต ่าสดุท่ีมีการเทรดในช่วงเวลานี ้ขณะท่ีจดุยอด
สดุของบาร์ก็คือราคาสงูสดุของชว่งเวลาดงักล่าวเหมือนกนั ดงันัน้มนัจงึบอกระยะของราคาท่ีเคล่ือนไหว 
และเส้นแนวขวางด้านซ้ายของบาร์นัน้ เป็นราคาเปิด และด้านขวาของบาร์เป็นราคาปิด  

น่ีเป็นตวัอยา่งของ  bar chart ของ EUR/USD: 

 

http://www.babypips.com/images/chart-types/line-chart-lg.gif
http://www.babypips.com/images/chart-types/bar-chart-lg.gif
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หมายเหตุ: ตลอดท่ีผ่านมาของบทเรียนของเรา คณุจะเห็นวา่ ค าว่า “bar” หมายถึงขีดหนึง่ขีดบนชาร์ท  
bar 1 bar แสดงหนึง่ชว่งเวลา ไมว่า่จะเป็นหนึง่วนั หนึง่สปัดาห์ หรือหนึง่ชัว่โมง เม่ือคณุเห็นค าวา่  ‘bar’ 
คณุก็ต้องรู้ว่ามนัอยู่ในชว่งเวลา ( time frame ) ใด  

Bar charts อาจจะเรียกวา่  “OHLC” เพราะวา่ กราฟเหล่านีบ้อกได้ถึงราคาเปิด ราคาสงูสดุ ราคาต ่าสดุ 
และราคาปิด (the Open, the High, the Low, and the Close) ส าหรับคา่เงินคา่เงินหนึง่ ตามตวัอยา่งดงันี ้
:  

 

Open: เส้นแนวนอนทางซ้ายเป็นราคาเปิด  
High: จดุยอดของเส้นแนวตัง้บอกถึงราคาท่ีสงูท่ีสดุของเวลาท่ีใช้อยู ่ 
Low: จดุต ่าสดุของเส้นแนวตัง้ บอกถึงราคาท่ีจดุต ่าสดุของเวลาท่ีใช้อยู ่ 
Close: เส้นแนวนอนทางด้านขวาคือราคาปิด   

Candlestick Charts  

หรืออีกช่ือหนึง่ก็คือกราฟแท่งเทียนซึง่แสดงข้อมลูประเภทเดียวกนักบั  bar chart, แตว่า่ในรูปแบบท่ีดดีูกว่า 
และมีมิตมิากกว่า   

กราฟแทง่เทียนสามารถบอกราคาสงูสดุและต ่าสดุด้วยการใช้เส้นแนวตัง้แนวนอน อยา่งไรก็ตามกราฟแทง่
เทียน มีกล่องส่ีเหล่ียมใหญ่ ๆ อยู่ตรงกลางในระยะระหว่าง ราคาเปิดกบัราคาปิด โดยทัว่ไปแล้ว ถ้าบล็อคท่ี
อยูต่รงกลางมีสี แสดงวา่คา่เงินนัน้ปิดต ่ากวา่ราคาเปิด   
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ตามตวัอย่างข้างลา่ง  ส่ีท่ีเติมลงไปเป็นสีด า ส าหรับเส้นด้านบนของบล็อคเป็นราคาเปิด และเส้นด้านลา่ง
ของกลอ่งส่ีเหล่ียมเป็นราคาปิด ถ้าราคาปิดสงูกวา่ราคาเปิด บล็อคก็จะมีสีขาว หรือว่าไมมี่สีใด ๆ    

 

เราไมน่ิยมใช้กราฟแทง่เทียนสีด าและสีขาว เรารู้สึกวา่ดงู่ายกวา่ถ้าชาร์ทมีสี ทีวีสียอม่ดีกวา่ทีวีขาวด า จริง
มัย๊?   

โดยปกตเิราใช้สีเขียวแทนสีขาว และใช้สีแดงแทนสีด า ซึง่หมายถึงราคาปิดท่ีสงูกวา่ราคาเปิด และกราฟ
แทง่เทียนจะกลายเป็นสีเขียว ถ้าราคาปิดอยู่ต ่ากวา่ราคาเปิดกราฟแทง่เทียนจะเป็นสีแดง ในบทตอ่ไปคณุก็
จะเห็นวา่การใช้สีเขียวและสีแดงจะท าให้คณุเห็นและเข้าใจอะไรได้เร็วขึน้ เช่นขาขึน้ ขาลงและจดุกลบัเท
รนด์   
 
ตอนนีแ้คจ่ าไว้วา่ เราใช้สีแดง และสีเขียวในกราฟแทง่เทียนแทนการใช้สีด าและสีขาวและเราจะใช้สีนีต้ัง้แต่
นีไ้ป   

ลองมาดกูราฟแทง่เทียนเหล่านีก้นัในแบบของ BabyPips.com ว้าววววววว เรารู้คณุชอบ ใชม่ัย๊หละ่ ! 
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น่ีเป็นตวัอยา่งของกราฟแทง่เทียนส าหรับคา่เงิน  EUR/USD.   ดดีูใชม่ัย๊?  

 

จดุประสงค์ของการใช้กราฟแทง่เทียนคือ เพราะมนัง่ายตอ่การท าความเข้าใจ และให้ข้อมลูได้ละเอียด
เชน่เดียวกนักบั  OHLC bar chart จดุท่ีได้เปรียบกว่าของกราฟแทง่เทียนมีดงันี ้:  

http://www.babypips.com/images/chart-types/candlestick-chart-lg.gif
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 กราฟแทง่เทียนเข้าใจได้ง่ายกวา่และ ง่ายส าหรับมือใหม ่ในการใช้กราฟในการวิเคราะห์   
 กราฟแทง่เทียนใช้ง่าย ซึง่ตาของคณุจะรับรู้ข้อมลูท่ีมนัแสดงอยา่งง่ายดาย   
 กราฟแทง่เทียน และ รูปแบบของกราฟแทง่เทียนมีช่ือท่ีเก๋ไก๋ เชน่ shooting star ซึง่ชว่ยให้คณุจ า

ได้วา่รูปแบบอย่างนีห้มายความวา่ยงัไง   
 กราฟแทง่เทียนใช้ในการวิเคราะห์จดุกลบัตวัในตลาดได้ดี – จดุกลบัตวัจากเทรนด์ขาขึน้กลายเป็น

ขาลงคณุจะได้เรียนรู้เร่ืองนีใ้นบทตอ่ไป     

ตอนนีค้ณุก็รู้แล้วว่าท าไมกราฟแทง่เทียนถึงใช้ได้ดี และมนัถึงเวลาแล้วท่ีคณุจะใช้กราฟแทง่เทียน แม้จะยัง
มีกราฟอ่ืน ๆ อีก ท่ีเราจะพดูถึง 

3.บทสรุปของการวิเคราะห์และกราฟ   

ชนิดของการเทรด: 

 มีการวิเคราะห์อยูส่องชนิดคือ การวิเคราะห์ด้วยปัจจยัพืน้ฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค  
 การวิเคราะห์ด้วยปัจจยัพืน้ฐานคือการวิเคราะห์ภาวะตลาดผา่นความแข็งแกร่งของภาวะเศรษฐกิจ 

(ตวัอยา่งเชน่ เงินดอลลา่ร์ก าลงัแข็งคา่เพราะวา่เศรษฐกิจสหรัฐฯก าลงัเป็นขาขึน้)  
 การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของราคา การวิเคราะห์ทางเทคนิค = การ

ใช้กราฟ  
 กราฟทางเทคนิคจะชว่ยให้เราวิเคราะห์เทรนด์ซึง่ท าให้เรามีโอกาสในการท าก าไร  
 การท่ีจะเป็นเทรดเดอร์ท่ีประสบความส าเร็จ คณุต้องใช้และรู้จกักบัการวิเคราะห์ทัง้สองแบบ  
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เกรด 1 กราฟแท่งเทยีน 

1.กราฟแท่งเทยีนคืออะไร?  

ท่ีผา่นมาเราคยุกนัเร่ืองกราฟแทง่เทียนอยา่งยอ่ ๆ ไปแล้วรวมทัง้การวิเคราะห์ด้วย ตอนนีเ้ราจะลงลกึไปสู่
รายละเอียด กนั แตก่่อนอ่ืนเรามาทบทวนกนัคร่าว ๆ กนัก่อน   

การเทรดโดยใช้กราฟแท่งเทียนคือะไร?  

ย้อนกลบัไปเม่ือวนัท่ีก็อดซิลลา่ยงัคงเป็นแคกิ่ง้ก่าน้อยดดูนมจ๊วบ ๆ อยู่ กราฟแทง่เทียนได้ถกูคดิค้นขึน้เพ่ือ
ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบเก๋ากึ๊ก เพ่ือใช้ในการเทรดข้าว มีชาวตะวนัตกคนหนึง่ช่ือวา่ Steve Nison 
ค้นพบความลบัเทคนิคการใช้และการอา่นกราฟแทง่เทียน มาจาก โบรคเกอร์ท่ีญ่ีปุ่ น และกราฟแทง่เทียนก็
เลยอยูม่าจนถึงทกุวนันี ้  Steve ได้ศกึษา เรียนรู้ มีชีวิตอยู่ และหายใจเข้าออกและแทบจะกินกราฟแทง่
เทียน เขาเร่ิมเขียนหนงัสือเก่ียวกบัเร่ืองนีแ้ละมนัเร่ิมเป็นท่ีนิยมในชว่งปี 1990 เพ่ือท่ีจะท าให้เร่ืองยาว ๆ สัน้
ลงหนอ่ย ก็คือวา่ ถ้าไมมี่ steve nison เร่ืองราวของกราฟแทง่เทียนก็ยงัคงเป็นความลบัจนกระทัง่ทกุวนันี ้
Steve Nison ก็คือ  Mr. Candlestick.  

โอเคแล้ว ไอ้กราฟแทง่เทียนนีม้นัเป็นยงัไง ? 

การอธิบายท่ีดีท่ีสดุคือการอธิบายด้วยภาพ : 
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กราฟแทง่เทียนจะบอกราคาสงูสดุ ต ่าสดุ และราคาเปิด และราคาปิด .   

 ถ้าราคาปิดสงูกว่าราคาเปิดแล้วกราฟแทง่เทียนก็จะถกูวาดขึน้(ปกตจิะเป็นสีขาว)   
 ถ้าราคาปิดอยูต่ ่ากว่าราคาเปิด กราฟแทง่เทียนก็จะถกูวาดขึน้(ปกตเิป็นสีด า)   
 สิ่งท่ีถกูวาดหรือวา่ท่ีเตมิสีลงไปนัน้เรียกวา่ตวัแทง่เทียน หรือวา่ body 
 เส้นบาง ๆ ท่ีทะลขุึน้ข้างบนหรือข้างลา่งของตวั body แสดงให้เห็นราคาต ่าสงูเป็นไส้เทียน   
 ท่ีจดุสงูสดุของไส้เทียนเรียกว่า  “high”.  
 ท่ีจดุต ่าสดุของไส้เทียนเรียกว่า  “low”.  

2.รูปร่างของกราฟแท่งเทยีนกับรูปแบบต่าง ๆ ของไส้เทยีน  

รูปร่างของกราฟแท่งเทียน  

รูปร่างของกราฟแทง่เทียนก็คล้าย ๆ กบัคนเราน่ีและ มีรูปร่างลกัษณะแตกตา่งกนั และเม่ือเรามองกลบัมาท่ี
การเทรดฟอร์เร็ก ไมมี่อะไรท่ีนา่สนใจเทา่กบัการดรููปร่างของกราฟแทง่เทียน  
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รูปร่างยาวแสดงถึงมีแรงซือ้หรือขายเข้ามาอยา่งทว่มท้น ย่ิงตวัแทง่เทียนนัน้ยิ่งยาว นัน่หมายความวา่มี
ปริมาณการซือ้ขายปริมาณมาก   

สว่นตวัแทง่เทียนท่ีสัน้นัน้หมายความวา่การซือ้ขายนัน้มีเบาบาง ในวงการฟอร์เร็กนัน้เราเรียกผู้ ซือ้วา่ 
กระทิงและเรียกผู้ขายวา่ หมี  

 

กราฟแทง่เทียนสีขาว ยาว ๆ แสดงให้เห็นถึงแรงซือ้ท่ีมีปริมาณมาก ยิ่งกราฟแทง่เทียนยิ่งยาวเท่าไหร่ นัน่
หมายความวา่ราคาปิดยิ่งอยู่หา่งราคาเปิดเทา่นัน้ ซึง่บอกวา่ราคาเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วหรือในภาษาของเรา
เรียกวา่ กระทิงรุมขวิดหมีครัง้ใหญ่ ! 

กราฟแทง่เทียนแทง่ยาวสีด าแสดงให้เห็นถึงแรงขายปริมาณมาก ซึง่ยิ่งกราฟยิ่งยาวเทา่ไหร่ แสดงถึง
ระยะหา่งของราคาเปิดและปิดเทา่นัน้ และบง่บอกได้ถึงราคาท่ีร่วงจากราคาเปิด จากการกระหน ่าขายของ
ฝ่ังผู้ขาย เรามีค าเฉพาะเรียกนีว้า่ หมีก าลงัตะปกกระทิงโดยการคว้าท่ีเขาของกระทิงแล้วก็ทุม่ลงกบัพืน้   

ไส้เทียนพศิวง 

ไส้เทียนท่ีอยู่ข้างบนตวัเทียน หรือท่ีอยูข้่างลา่งเทียนนัน้ให้รายละเอียดบางอย่างท่ีส าคญัเก่ียวกบัการเทรดท่ี
เกิดขึน้ในเวลาชว่งนัน้ ๆ   

ไส้เทียนท่ีอยู่ข้างบนบอกราคาท่ีสงูท่ีสดุของระยะเวลานัน้ ๆ ก่อนท่ีจะปิดท่ีตวัแทง่เทียน และไส้เทียน
ข้างลา่งก็บอกราคาต ่าสดุท่ีเกิดขึน้หลงัจากราคาเปิด ก่อนท่ีจะกลบัมาท่ีราคาท่ีปิด   

กราฟแทง่เทียนท่ีมีไส้เทียนยาว แสดงให้เห็นถึงผลการเทรดหรืออารมณ์ตลาดท่ีเกิดขึน้ราคาได้วิ่งหา่งจาก
ราคาเปิดหรือ ราคาปิด   

กราฟแทง่เทียนท่ีมีไส้เทียนสัน้ แสดงถึงภาวะราคาตลาดท่ีวิ่งอยูใ่กล้ๆ กบัราคาเปิดหรือราคาปิด   
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ถ้ากราฟแทง่เทียนมีไส้เทียนท่ียาวข้างบน และมีไส้ท่ีสัน้กวา่ข้างลา่ง นัน่หมายถึงฝ่ังผู้ ซือ้พยายามซือ้ขึน้ไป 
แตว่า่อีกด้านหนึง่ฝ่ังผู้ขายพยายามดงึราคากลบัมาให้อยู่ในราคาท่ีใกล้จดุท่ีราคาเปิด   

ถ้ากราฟแทง่เทียนมีไส้เทียนท่ียาวด้านลา่งและมีไส้เทียนสัน้ ๆ ด้านบน นัน่หมายถึงว่าพยามท่ีจะกดดนั
ราคาลงอยา่งรุนแรง เพ่ือให้ราคาต ่าลงไปอีก แตว่า่ฝ่ังผู้ ซือ้ก็ได้ดงึราคาให้กลบัมาอยูใ่กล้กบัจดุท่ีราคาเปิด  

รูปแบบกราฟแท่งเทยีนพืน้ฐาน  

Spinning Tops 

กราฟแทง่เทียนจะมีไส้เทียนยาว ๆ อยู่ด้านบนและด้านล่าง และมีตวัเทียนสัน้ เรียกวา่ spinning tops สี
ของแทง่เทียนจะไมส่ าคญัมาก  

รูปแบบของแทง่เทียนบง่บอกถึงภาวะตลาดท่ีลงัเล ระหวา่งผู้ ซือ้กบัผู้ขาย   

 

ตวัแทง่เทียนเล็ก ๆ ไมว่า่จะสีอะไรซึง่แสดงให้เห็นถึงการเคล่ือนไหวเล็กน้อยจากราคาเปิดไปจนถึงราคาปิด 
ซึง่บอกว่าทัง้ฝ่ังผู้ ซือ้และฝ่ังผู้ขายก าลงัตอ่สู้แยง่ชิงราคากนัและไมมี่ความได้เปรียบเสียเปรียบ   
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แม้วา่ จดุเปิดและปิดจะแตกตา่งกนัเพียงเล็กน้อย ราคาท่ีเคล่ือนไหวขึน้ ๆ ลง ๆ โดยทัว่ไป ไมว่า่ทัง้ผู้ ซือ้หรือ
ผู้ขาย ไมส่ามารถแยง่ชิงความได้เปรียบซึง่ผลออกมาก็คือ ตา่งคนตา่งยงัเลือกทิศทางไมไ่ด้    

ถ้า spinning top เกิดขึน้ชว่งท่ีก าลงัอยูใ่นขาขึน้ นัน่หมายความว่า ตอนนีไ้ม่คอ่ยมีคนอยากซือ้แล้วและ
อาจจะเกิดจดุกลบัเทรดขึน้ได้    

ถ้า spinning top เกิดระหวา่งชว่งทิศทางขาลง นัน่หมายถึง ไมค่อ่ยมีคนอยากเลน่ฝ่ัง sell มากแล้วและ
อาจจะเกิดจดุกลบัเทรนด์ในทิศทางตรงกนัข้ามได้    

Marubozu 

ฟังดเูหมือนช่ือเวทมนตร์ วดู ูมัย๊ ฉนัจะเสกคาถามหาเวทย์ Marubozu ใส่คณุ แตเ่ป็นโชคดีของคณุท่ีมนั
ไมไ่ด้หมายความอย่างนัน้ Marubozu หมายถึง ไมมี่ไส้เทียน มีแตต่วัแทง่เทียน ซึง่ขึน้อยูก่บัว่า ตวัแทง่เทียน
จะเป็นสีอะไร  จดุท่ีสงูท่ีสดุและจดุท่ีต ่าสดุเป็นจดุเดียวกบัจดุเปิดและจดุปิด ถ้าคณุดตูามรูปข้างลา่งจะมี 
Marubozu อยูส่องชนิด   

 

 White Marubozu ประกอบด้วยตวัเทียนสีขาว โดยไมมี่ไส้เทียน ราคาเปิดเท่ากบั ราคาต ่าสดุ และ ราคา
ปิดคือ ราคาสงูสดุ ซึง่น่ีบอกวา่เป็นภาวะกระทิงอย่างเห็นได้ชดัวา่ผู้ ซือ้ก าลงัควบคมุตลาดอยู่ชดัเจน และ
กราฟแบบนีจ้ะเป็นสว่นหนึง่ของการเกิดภาวะกระทิงอยา่งตอ่เน่ืองหรือ จดุกลบัตวัมาสูภ่าวะกระทิงด้วย  

 Black Marubozu ประกอบด้วยตวัเทียนสีด า โดยไมมี่ไส้เทียน  ราคาเปิดจะเท่ากบัราคาสงูสดุ และ ปิดท่ี
ราคาต ่าท่ีสดุ น่ีเป็นกราฟของภาวะหมี  ซึง่แสดงให้เห็นว่าผู้ ซือ้มีอ านาจเหนือตลาด และแสดงให้เห็นวา่ 
ผู้ขายควบคมุราคาทัง้หมดในชว่งราคานี ้บง่บอกวา่ภาวะหมีเกิดขึน้อยู่อยา่งตอ่เน่ือง หรือ เกิดการกลบัตวั
มาสูภ่าวะหมี  
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Doji 

Doji คือ กราฟแทง่เทียนมีราคาเปิด และราคาปิด หรือวา่ก็คือ ตวัเทียนน้อยมาก และตวั Doji นีจ้ะมีตวัแทง่
เทียนน้อย และ แทบจะเป็นเส้นบาง ๆ อยูแ่ล้ว  

Doji บอกถึงภาวะท่ีเกิดแรงดงึทัง้ผู้ ซือ้และผู้ขาย ราคาเร่ิมขยบัขึน้หรือลงในชว่งราคาเปิด แตส่ดุท้ายก็ปิด ณ 
จดุใกล้ ๆ ราคาเปิด   

ไมว่า่ผู้ ซือ้หรือผู้ขายไมส่ามารถท่ีจะมีอ านาจในการควบคมุ และผลก็คือออกมา ไมไ่ปไหนเลย   

ซึง่ Doji มี 4 ประเภท ซึง่ความยาวของไส้เทียนจากจดุต ่าสดุถึงจดุสงูสดุนัน้มีหลายแบบ และท าให้มี
รูปแบบของมนัมีดงันี ้คือ ดเูหมือนไม้กางเขน หรือว่าเคร่ืองหมายบวก ค าว่า Doji มีหมายถึงรูปแบบเดียว
และหลายรูปแบบ  

 

เม่ือ Doji เกิดขึน้ คณุต้องสนใจกบัมนัเป็นพิเศษกบักราฟชว่งนี ้  

ถ้า รูปแบบของ Doji หลงัจากเกิดแทง่เทียนขึน้ยาว ๆ ไมมี่ไส้มาได้สกัชดุหนึง่ เหมือน กบัเหมือนกบั white 
marubozus เพราะว่าสญัญาณ Doji บอกวา่ผู้ ซือ้ก าลงัหมดแรงและอ่อนตวั  ซึง่ผู้ ซือ้อยากจะให้ราคาขึน้อีก 
แตม่นัไมไ่ด้เป็นอยา่งนัน้อีกแล้ว เม่ือฝ่ังผู้ขาย ก าลงัมีอิทธิพลเหนือกวา่ตลาดและก าลงัหาจงัหวะเข้มา
ในตลาเพ่ือจะผลกัดนัราคาลง   
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จ าไว้วา่ หลงัจากท่ี Doji เกิดขึน้ ไมไ่ด้หมายความว่าเราจะต้อง sell ทนัทีทนัใด  เราต้องรอสญัญาณใช้ใน
การ confirm อยู ่รอให้เกิดภาวะหมี ให้ราคาปิดต ่ากวา่จดุเปิดของ กราฟแทง่เทียนท่ีขึน้ยาว ๆ (Marubozu) 
ก่อนหน้า   

ถ้า Doji เกิดขึน้หลงัจาก กลุ่มของกราฟแทง่เทียนสีด า(แดง) หรือ black marubozu แล้ว สญัญาณ Doji 
นัน้บอกวา่ ฝ่ังผู้ขายก าลงัหมดแรงและอ่อนตวั  ถ้าพวกเขาอยากให้ราคาตกอีก พวกเขาต้อง sell เพิ่ม แตว่า่ 
ฝ่ังผู้ขายตอนนีมี้อิทธิพลน้อยกวา่ผู้ ซือ้ และผู้ ซ้อก าลงัคอยโอกาสเพ่ือพวกเขาจะได้ราคาท่ีถกู   

 

ขณะท่ีเทรนด์ขาลงก าลงัอ่อนตวัเน่ืองจากขาดแรงขายจากผู้ขายรายใหม ่แตว่า่เราก็ยงัต้องรอให้มีการคอน
เฟิร์มจดุกลบัตวั โดยเราต้องหากราฟแทง่เทียนสีขาว(เขียว) ท่ีราคาปิดสงูกวา่ราคาเปิดของกราฟแทง่เทียน
สีด า  
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จุดกลับตัว 

ก่อนเกิดเทรนด์  

รูปแบบท่ีเราจะบอกวา่ เกิดจดุกลบัตวั ซึง่ควรจะมีจดุท่ีบอกได้ก่อนเกิดเทรด จดุเกิดสญัญาณวา่เป็น
สญัญาณกระทิงซึง่จะต้องมีการเกิดภาวะหมีและมีจดุกลบัตวัก่อนท่ีจะเกิดเทรนด์ขาขึน้ ทิศทางของเทรนด์ 
สามารถบอกได้โดยใช้ เส้น Trend line, moving average หรือ การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบอ่ืน  

Hammer and Hanging Man  

Hammer กบั hanging man จะมีรูปร่างและความหมายแตกตา่งกนัอยา่งสิน้เชิง ซึง่ขึน้อยูก่บัทิศทางราคา
ท่ีผา่นมา ทัง้คูจ่ะมีตวัเทียนเล็ก ๆ นา่รัก(ขาวและด า) มีไส้เทียนข้างลา่งยาว และมีข้างบนโผลม่าอยูน่ิด
เดียว   
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Hammer เป็นจดุกลบัตวัก่อนเกิดภาวะกระทิง จะก่อตวัขึน้หลงัจากการเกิดเทรนด์ขาลง ท่ีช่ือเป็นอยา่งนี ้
เพราะวา่ ตลาดก าลงักลบัตวัจากจดุต ่าสดุ มีลกัษณะเหมือนค้อน  

เม่ือราคาร่วงลง  สญัญาณ hammers จะเกิดขึน้ท่ีจดุต ่าสดุของราคาก่อนท่ีราคาจะเร่ิมขึน้อีกครัง้ ไส้เทียนท่ี
ยาวบง่บอกถึงราคาท่ีผู้ขายพยายามกดดนัราคาลง แตว่า่ฝ่ังผู้ ซือ้สามารถพลิกสถานการณ์มาเป็นฝ่าย
ได้เปรียบ และปิดใกล้กบัจดุเปิด   

มีค าพดูหนึง่ บอกวา่  ถ้าเพียงแคค่ณุเห็นรูปแบบ hammer เกิดขึน้ในชว่งขาลง ไมไ่ด้หมายความวา่ คณุ
จะต้องสง่ออร์เดอร์ทนัที คณุควรจะรอให้มีสญัญาณคอนเฟิร์ม ก่อนท่ีจะตดัสินใจไป สิ่งท่ียืนยนัสญัญาณได้
ดี ตวัอยา่งเชน่ ต้องรอให้มีแทง่เทียนสีขาวและปิดเหนือราคาเปิดของแทง่เทียนท่ีอยู่ด้านซ้ายของรูปค้อน
เสียก่อน   

สิ่งท่ีควรจ า 

 ไส้เทียนข้างลา่งควรจะยาวอยา่งน้อยสองหรือสามเทา่ของตวัเทียน   
 มีไส้เทียนข้างบนอาจจะไมมี่ หรือมีนิดหน่อย   
 ตวัเทียนจะอยูส่ว่นบนของชว่งราคา   
 สีของตวัเทียนไมไ่ด้มีความส าคญัอะไรพิเศษ   

 hanging man เป็นรูปแบบกลบัตวัของภาวะตลาดหมีซึง่สามารถบอกแนวต้านท่ีส าคญัได้  เม่ือราคา
สงูขึน้ การเกิดรูป Hanging man หมายความวา่ ฝ่ังผู้ขายก าลงัเร่ิมมีบทบาทมากกวา่ผู้ ซือ้ และ ไส้เทียน
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ด้านลา่งท่ียาวนัน้แสดงถึงราคาท่ีผู้ขายได้กดราคาให้ต ่าในชว่งเวลานัน้ ๆ แตผู่้ ซือ้สามารถพลิกราคากลบัได้ 
แตท่ าได้แคร่าคาใกล้จดุเปิด ซึง่เหตกุารณ์นีบ้อกเราว่า ไมมี่คนซือ้ท่ีอยากซือ้อีกท่ีจะท าให้ตลาดขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ืองได้  

สิ่งท่ีควรจ า 

 ไส้เทียนยาว ๆ ท่ีอยู่ด้านลา่งควรจะยาวเป็นสองหรือสามเทา่ของตวัเทียนเป็นอยา่งน้อย   
 มีไส้เทียนข้อบนอยู่นิดหนอ่ยหรืออาจจะไมมี่   
 ตวัเทียนอยูส่่วนบนของชว่งราคา   
 สีของแทง่เทียนไมมี่ความส าคญั และ แทง่สีด านัน้บอกวา่เทรนด์เป็นขาลงได้ชดัเจนได้มากกวา่แทง่

สีขาว   

Inverted Hammer and Shooting Star 

 Hammerแบบกลบัหวั and shooting star ก็คล้าย ๆ กนั แตข้่อแตกตา่งของสองอนันีคื้อ แม้วา่คณุจะอยู่
ในชว่งขาขึน้หรือ ขาลง กราฟแทง่เทียนมีตวัเทียนตวัเล็ก ๆ (ไมว่า่จะเป็นสีขาว กบัสีด า) และมีไส้เทียน
ด้านบนท่ียาว และ ไส้เทียนด้านลา่งท่ีสัน้   
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Inverted hammer  หรือว่า Hammer กลบัหวั เกิดขึน้เม่ือราคาร่วงลงอย่างตอ่เน่ือง และ บอกความ
เป็นไปได้ในการเกิดจดุกลบัเทรนด์  ไส้เทียนยาว ท่ีอยู่ด้านบนแสดงให้เห็นวา่ผู้ ซือ้พยายามท่ีจะดนัราคาให้
สงูขึน้ อยา่งไรก็ตาม ผู้ขายเห็นสิ่งท่ีผู้ ซือ้ก าลงัท า เลยพดูว่า “เฮ้ย ไมน่ะ”  และพยายามดงึราคากลบัลงมา  
โชคดี ท่ี ฝ่ังผู้ ซือ้ ท่ีได้เตรียมตวัมาดีและผู้ขายไมส่ามารถปิดราคาให้อยู่ต ่ากว่าราคาเปิดได้ ซึง่เป็นจดุท่ีบอก
ได้วา่ ทกุ ๆคนท่ีต้องการขายได้ขายจนหมดแรงขายแล้ว และถ้าไมมี่ใครขายอีก จะเหลือใครอีกนอกจากผู้
ซือ้   

Shooting star เป็นรูปแบบการกลบัตวัของภาวะหมีซึง่ดคูล้ายกบัรูป inverted hammer แตเ่กิดขึน้เม่ือ
ราคาได้มีการขึน้มาก่อนหน้านัน้ และ shooting star บอกได้วา่ราคาเปิดท่ีราคาต ่า แตว่า่ ถกูดงึกลบัขึน้มา 
ซึง่หมายความวา่ ผู้ ซือ้พยายามจะผลกัดนัให้ราคาขึน้ แตว่า่ผู้ขายกลบัมาขายมากกวา่ในภายหลงั ซึง่บอก
สญัญาณของภาวะหมีตัง้แตท่ี่ไมมี่ผู้ ซือ้อยูใ่นตลาดเหลืออยูเ่พราะวา่พวกเขาซือ้ไปหมดแล้ว   
 

บทสรุปของกราฟแท่งเทยีน  

กราฟแทง่เทียนจะบอกราคา open, high, low และ close.   

 ถ้าราคาปิดสงูกว่าราคาเปิด กราฟจะเป็นแท่งโปร่ง(โดยทัว่ไปจะแทนสีขาว)   
 ถ้าราคาปิดอยู่ต ่ากว่าราคาเปิด และกราฟเป็นสีทบึ( โดยปรกติจะเป็นสีด า)   
 ไม่ว่าจะเป็นแท่งโปร่งหรือทบึ ของแท่งเทียน ก็จะเรียกว่า ตวัแท่งเทียน   
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 เส้นบาง ๆ ท่ีทะลจุากตวัเทียนข้างล่าง หรือ ข้างบนของตวัเทียนจะแสดงราคาสงูต ่า 
เรียกว่า ไส้เทียน   

 จดุสงูสดุของไส้เทียนคือ “high”.  

 จดุต ่าสดุของไส้เทียนคือ  “low”.  

ตวัเทียนท่ียาวบง่บอกถึงเทรนด์การซือ้การขายท่ีแข็งแกร่ง ยิ่งตวัแทง่เทียนยิ่งยาว ย่ิงบอกถึงแรงซือ้แรงขาย
ท่ีผู้ ซือ้หรือผู้ขายกระท าตอ่ตลาด   

ตวัเทียนท่ีสัน้ บอกถึงการซือ้การขายท่ีมีปริมาณน้อย ในภาษาฟอร์เร็ก กระทิงคือผู้ ซือ้ และ หมีคือผู้ขาย  

ไส้เทียนข้างบนบอกถึงราคาท่ีขึน้ไปสงูของชว่งเวลานัน้   

ไส้เทียนข้างลา่งบอกถึงราคาท่ีต ่าสดุของชว่งเวลานัน้  

กราฟแทง่เทียนท่ีมี ไส้เทียนด้านบนยาว หรือ ไส้เทียนด้านลา่งยาว และมีตวัเทียนเล็ก ๆ อยูร่ะหวา่งไส้เทียน
เรียกวา่ Spinning Top ซึง่บอกอารมณ์ตลาดได้วา่ ไมส่ามารถตดัสินได้ ระหวา่งผู้ ซือ้กบัผู้ขาย   

Marubozu หมายถึง ไมมี่ไส้เทียนจากตวัเทียน ขึน้อยู่กบัว่าตวัเทียนนัน้จะเป็นสีทบึหรือวา่สีโปร่ง เพราะ
จดุสงูสดุและต ่าสดุของราคา เป็นจดุปิดและจดุเปิดในตวัเดียวกนั  

Doji มีราคาเปิดและราคาปิดท่ีจดุเดียวกนั หรือใกล้เคียงกนั และตวัเทียนนัน้แทบจะไม่มีหรือมีน้อยมาก
ท่ีสดุ   

Hammer เป็นรูปแบบการกลบัตวัสูภ่าวะกระทิง ซึง่เกิดจากการเกิด เทรนด์ขาลงในชว่งเวลาก่อนหน้า ท่ีได้
ช่ืออย่างนี ้เพราะวา่ ตลาดได้ฟืน้จากภาวะเทรนด์ขาลง  

Hanging man เป็นรูปแบบการเกิดการกลบัตวัสูภ่าวะตลาดหมี ซึง่สามารถบอกว่าจดุนัน้เป็นจดุแนวต้านท่ี
แข็งแกร่ง   

Inverted hammer หรือ Hammer กลบัหวัเกิดขึน้เม่ือราคาได้ร่วงมาอย่างตอ่เน่ืองและมีความเป็นไปได้ใน
การเกิดจดุกลบัเทรนด์   

Shooting star เป็นรูปแบบการกลบัตวัเข้าสูภ่าวะตลาดหมี ซึง่มีลกัษณะคล้ายกบั Inverted Hammer แต่
วา่เกิดขึน้เม่ือราคาได้ขึน้ตดิตอ่กนั  
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เกรด 2  

       แนวรับ และ แนวต้าน 

 
แนวรับ และ แนวต้านเป็นหนึง่ในเคร่ืองมือท่ีมีคนใช้เยอะมากในการเทรด ซึง่คนสว่นใหญ่ก็จะมีความคดิ
หรือแนวคิดของตวัเองในการประมาณวา่ อะไรคือแนวรับอะไรคือแนวต้าน 

ลองมาดตูรงพืน้ฐานกนัก่อน   

 

ดท่ีูภาพด้านบน คณุจะเห็น รูปกราฟ ซิกแซก ก าลงัเป็นเทรนด์ขาขึน้(ตลาดกระทิง)  เม่ือตลาดปรับตวัขึน้
แล้วปรับฐานลงมา จดุสงูสดุท่ีเคยมาถึงก่อนหน้ามนัจะปรับฐาน จดุนัน้เรียกวา่ แนวต้าน  

เม่ือตลาดเคล่ือนตวัขึน้อีกครัง้ จดุต ่าสดุท่ีมนัปรับฐาน คือจดุท่ีใช้เป็นแนวรับ กรณีนี ้แนวต้านและแนวรับจะ
เกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง และแม้จะเกิดการกลบัเทรนด์กลายเป็นตลาดขาลงก็จะยงัมีแนวต้านแนวรับอยู่
เชน่เดมิ   

1.การก าหนดแนวรับแนวต้าน 

สิ่งหนึง่ท่ีควรเข้าใจไว้เก่ียวกบัแนวรับและแนวต้านคือไมใ่ชต่วัเลข หรือว่า จดุตายตวั ทกุครัง้ คณุจะเห็นแนว
รับแนวต้านถกูท าลาย แตบ่างครัง้คณุจะพบวา่มนัเป็นการขึน้ไปทดสอบแนวรับแนวต้านเฉย ๆ  ซึง่ถ้าเรา
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มองโดยใช้ กราฟแทง่เทียน การทดสอบแนวรับแนวต้านนัน้ จะใช้ตวัไส้เทียนเสมอ ในการวดัวา่เป็นการ
ทดสอบแนวรับแนวต้าน 

 

สงัเกตไุส้ของแทง่เทียนทดสอบท่ีแนวต้าน 2500 ซึง่ดผูิวเผินแล้วตลาดเหมือนจะท าท่าท าลายแนวต้าน แต่
วา่เราจะเห็นได้ว่า ตลาดเพียงแคท่ดสอบแนวต้านเทา่นัน้   

แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า แนวรับแนวต้านถูกท าลายแล้ว?   

ไมมี่ค าตอบท่ีถกูท่ีสดุของค าถามนี ้บางคนอาจจะบอกว่าแนวรับแนวต้านถกูท าลายแล้วเพราะวา่ตลาดนัน้
ปิดเหนือ แนวต้านนัน้ อย่างไรก็ตามคณุจะพบวา่ บางครัง้จดุนีก็้ไมส่ามารถวดัได้ (ตามภาพ) ดตูวัอย่างจาก
ภาพคณุจะพบวา่ เรายงัใช้จดุนีว้ดัไมไ่ด้ได้วา่มนัทะลขุึน้ไปเหนือจากเส้น 2500 แล้ว  

http://www.babypips.com/school/images/resistance.gif
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ตวัอยา่งกรณีนี ้ราคาปิดเหนือแนวต้าน ท่ีเส้น 2500 สองครัง้แตว่่าเวลาดงักลา่ว ก็ย้อนกลบัมาปิดต ่ากวา่
เส้นแนวต้านอีก ถ้าคณุเช่ือว่า น่ีเป็นการท าลายแนวต้านจริง และซือ้ ณ ตอนนัน้ คณุก็คงจะเจ็บตวั ลองดท่ีู
กราฟสิ คณุจะเห็นวา่มนัร่วงลงมาในท่ีสดุเพราะวา่ราคาไมส่ามารถทะลแุนวต้านไปได้ และราคาได้อ่อนตวั
ลงเป็นระยะ ๆ และออ่นตวัได้อย่างชดัเจน ท้ายท่ีสดุ  

ดงันัน้ในการท่ีจะกรองสญัญาณ breakout ตอ่ไปนี ้คณุควรจะคดิวา่ แนวรับและแนวต้านนัน้ เป็นโซน 
มากกวา่ การท่ีจะใช้เพียงแคต่วัเลขเดี่ยว ๆ วิธีหนึง่ท่ีชว่ยในการหาโซนนีคื้อการวางแนวรับแนวต้าน โดยการ
ใช้ Line Chart แทนท่ีจะใช้ กราฟแทง่เทียน เหตผุลเพราะวา่มนัแสดงให้คณุเฉพาะราคาปิด ขณะท่ีกราฟ
แทง่เทียนนัน้ ยงัแสดงราคา สงูสดุ และต ่าสดุ ซึง่ท าให้เข้าใจผิด และอาจจะผิดได้บอ่ย ๆ เพราะวา่มนั
เกิดขึน้อยา่งทนัทีทนัใด ของสภาวะตลาด มนัท าให้คนบางคน ตดัสินใจอะไรออกมาก แตถ้่าเราถามเขา เขา
จะบอกว่า “ขอโทษที มนัเป็นปฏิกิริยาจากภาวะตลาด ”   

เมื่อเราพล็อทเสน้ แนวรับ และ แนวต้าน คณุไม่จ าเป็นต้องใช้ปฏิกิริยาจากภาวะการเคลือ่นไหวของตลาด 
คณุแค่พล็อทมนัออกมาอย่างคร่าว ๆ ก็พอ   

ลองด ูLine Chart ข้างลา่ง คณุต้องพล็อทแนวต้านและแนวรับรอบ ๆ พืน้ท่ี ท่ีคณุเห็นราคาขึน้ไปจดุสงูสดุ   

http://www.babypips.com/school/images/resistance2.gif
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จุดอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจเก่ียวกับ แนวรับและแนวต้าน   

1. เม่ือตลาดทะลผุ่านแนวต้าน และแนวต้านนัน้จะกลายเป็นแนวรับ   
2. ยิ่งราคาทดุสอบแนวรับหรือแนวต้านบ่อยครัง้เท่าไหร่ และไม่สามารถผ่านไปได้ ยิ่งท าให้

เห็นว่าแนวรับแนวต้านนีเ้ป็นแนวท่ีแข็งแกร่ง   

 

  

http://www.babypips.com/school/images/zones.gif
http://www.babypips.com/images/chart-types/support-and-resistance-lg.gif
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เส้นเทรนด์ไลน์  

Trend lines เป็นการวิเคราะห์เทคนิคท่ีธรรมดาท่ีสดุปัจจบุนันี ้ซึง่เป็นอนัหนึง่ท่ีคอ่นข้างท่ีใช้ได้ผลมาก
ทีเดียว . 
 
ถ้าเราวาดได้ถกูต้อง มนัก็จะบอกเทรนด์ได้แมน่ย าเหมือนวิธีการอ่ืน ๆ แตว่่าโชคไม่ดีท่ี เทรดเดอร์สว่นใหญ่
จะวาดมนัไมค่อ่ยถกูนกั ซึง่พวกเขาพยายามจะวาดเส้นให้แนบชิดกบัราคาเกินไปแทนท่ีจะให้เป็นแนวระยะ  

เส้นเทรนด์ไลน์ มีรูปแบบพืน้ฐานของมนั เส้นเทรนด์ไลน์ขาขึน้จะถกูวาดจากจดุท่ีราคาอยูต่ ่าจากท่ีจดุแนว
รับมา  เส้นเทรนด์ขาขึน้ เทรนด์จะถกูวาดจากราคาสงูสดุลงมาจากเส้นแนวต้านลงมา ก็คือ จดุพีคของราคา
นัน่เอง  

 

 

Channels 

ถ้าเราใช้ Trend Line แบบรุดหน้าอีกหนอ่ยคือใช้มมุองศาท่ีใกล้เคียงกนัระหว่างเทรนด์ขาขึน้กบัขาลง นัน่
คือเราได้ท า channel ขึน้มาแล้ว  

ในการสร้าง Channel ขาขึน้นัน้ เราจะวาดเส้นเทรนด์ในระนาบเดียวกนักบัเทรนด์ แล้วย้ายเส้นเทรนด์ไลน์
ไปแตะท่ีจดุพีคของแตล่ะเทรนด์ ซึง่เราก็จะได้เส้นเทรนด์ไลน์มา  

http://www.babypips.com/images/chart-types/uptrend-downtrend-chart-lg.gif
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ในการสร้าง Channel ขาลง เราจะวาดเส้นเทรนด์ท่ีระนาบระดบัเดียวกนัแล้วย้ายเส้นเทรนด์ไลน์ไปสมัผสั
กบัจดุต ่าสดุ ซึง่คณุก็จะได้เส้นเทรนด์ไลน์อีกหนึง่เส้น   

เม่ือราคาได้แตะจดุต ่าสดุของเทรนด์ไลน์ขาลง เราอาจจะใช้จดุนีเ้ป็นจดุซือ้ ในทางกลบักนั ซึง่เม่ือราคาแตะ
จดุสงูสดุของเทรนด์ไลน์ขาลงเราจะใช้นีเ้ป็นจดุขาย   

(ภาพประกอบด้านลา่ง) 

 

 

สรุปเร่ืองแนวรับ และ แนวต้าน  

เม่ือตลาดปรับราคาขึน้แล้วพกัฐานกลบัมา จดุสงูสดุก่อนหน้าก่อนท่ีมนัจะพกัฐานลงมาเรียกวา่ แนวต้าน  

และเม่ือราคายงัคงปรับขึน้ตอ่ไป จดุต ่าสดุของราคาหลงัจากท่ีพกัฐานจะกลายมาเป็นแนวรับ  

ในรูปแบบของพืน้ฐานทัว่ไปของกราฟแทง่เทียน เส้นเทรนด์ไลน์ขาขึน้จะวาดจากจดุต ่าสดุของราคามาจาก
เส้นแนวรับ ในชว่งเทรนด์ขาลง เส้นเทรนด์ไลน์จะวาดจากราคาสงูสดุ จากเส้นแนวต้าน หรือจดุพีค  

ในการสร้าง Channel ขาขึน้ เราจะต้องวาดเส้นท่ีมีองศาเดียวกบัเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึน้ แล้วน าไปวางเป็น
ระยะเดียวกบัจดุท่ีราคาสงูสดุขึน้ไปแตะจดุสงูสดุ 

http://www.babypips.com/images/chart-types/channels-lg.gif
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ในการสร้าง Channel ขาลง เราจะต้องวาดเส้นท่ีมีองศาเดียวกบัเส้นเทรนด์ไลน์ขาลง แล้วน าไปวางเป็น
ระยะเดียวกบัจดุท่ีราคาไปแตะจดุต ่าสดุ  
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เกรด 3 ฟิโบนาชี่ 

ใครคือ ฟิโบนาช่ี? 

เราใช้อตัราสว่น ฟิโบนาช่ี ในการเทรด ดงันัน้ คณุต้องเรียนรู้และรักฟิโบนาช่ีเหมือนท่ีคณุรักแมข่องคณุ
(ขนาดนัน้เลย) ฟิโบนาช่ีไมใ่ชเ่ร่ืองเล็ก ๆ อีกตอ่ไป มีการศกึษาฟิโบนาช่ีหลาย ๆ แบบ ด้วยช่ือแปลก ๆ 
ออกมา แตว่า่เราจะพดูกนัแคส่องแบบคือ  retracement  และ  extension.  

ทีนีเ้ราจะเลา่เร่ือง มิสเตอร์ Leonard Fibonacci ก่อนเป็นอนัดบัแรก  

Leonard Fibonacci เป็นนกัคณิตศาสตร์ ชาวอิตาเลียน ท่ีฉลาดท่ีสดุ ซึ่งเป็นผู้ ค้นพบชดุของตวัเลขท่ีสร้าง
อตัราสว่นในการบรรยาย สิ่งอ่ืน ๆ ทางธรรมชาติและสิ่งอ่ืน ๆ ในจกัรวาล  

อตัราสว่นของชดุตวัเลขนีเ้ร่ิมจากตวัเลขดงัตอ่ไปนี ้ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 …… 

ชดุตวัเลขเหลา่นีเ้ร่ิมจาก 1 และตามด้วย 2 ซึง่เราจะน า 1 + 2 เราก็จะได้ 3, และตวัเลขชดุท่ีสามคือ 2 + 3 
เราก็จะได้เลข 5, ซึง่เป็นตวัเลขท่ี 4 และท าซ า้อยา่งนีไ้ปเร่ือย ๆ   

หลงัจากท่ีเราได้ตวัเลขเป็นชดุแบบนีแ้ล้ว ถ้าคณุประมาณอตัราสว่นของตวัเลขตอ่ไปนีก้บัตวัเลขท่ีสงูกว่า 
หรือผลรวมของตวัเลขก่อนหน้า กบัตวัเลขท่ีใช้บวกตวัหลงั คณุจะได้อตัราส่วน ราว ๆ .618 ตวัอยา่งเชน่ 34 
ซึง่หาร โดย 55 เทา่กบั 0.618     

ถ้าคณุประมาณอตัราส่วนระหวา่ง ตวัเลขของผลรวมตวัเลขข้างหลงัก็จะได้ตวัเลขเทา่กบั .382. 
ตวัอยา่งเชน่ 34 / 89 = 0.382 ซึง่จะอธิบายเหตผุลของอตัราสว่นตา่ง ๆ ท่ีเราใช้  

อตัราสว่นเหลา่นี ้เรียกวา่ อตัราสว่นทอง หรือ “Golden mean.”  โอเค แคนี่ค้งพอส าหรับทฤษฎี ตอนนีผ้ม
เร่ิมรู้สกึง่วง กบัการอธิบายตวัเลขนีแ้ล้ว  ผมจะตดับทออกไปเลย มาสู่อตัราสว่นท่ีเราต้องรู้ดงันี :้ 

ระดับ Fibonacci Retracement  
0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764 

ระดับ Fibonacci Extension  
0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618 

http://www.babypips.com/school/fibonacci_retracement.html
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คณุไมต้่องจ าเป็นต้องรู้เลยว่า จะค านวณ ตวัเลขนีไ้ด้อย่างไร  กราฟในโปรแกรมของคณุจะค านวณแทน
คณุหมดเลย แตว่า่เราก็ควรจะรู้เร่ืองพืน้ฐานพวกนีก้่อนว่าเบือ้งหลงั เคร่ืองมือท่ีเราจะใช้นัน้ ท าให้คณุมี
ความรู้ประดบัสมองได้อีกด้วย  

เทรดเดอร์จะใช้ เส้น Fibonacci retracement เพ่ือเป็นจดุก าหนด แนวรับแนวต้าน มีเทรดเดอร์หลายคนท่ี
ใช้แนวรับแนวต้านแบบนี ้และสง่ออร์เดอร์โดยใช้ฟิโบนาช่ีเป็นพืน้ฐานการตดัสินใจ หรือวา่ ท าการปิดออร์
เดอร์ ซึง่เส้นแนวรับแนวต้านแบบนีก็้เตมิเตม็ความสามารถในการเทรดให้กบัพวกเขาได้ 

เทรดเดอร์จะใช้ ฟิโบนาช่ีในการเป็นจดุท าก าไร และขอย า้อีกครัง้วา่ เทรดเดอร์หลายคนใช้เป็นแนวรับ
แนวต้าน ในการซือ้และขาย หรือว่า เป็นจุดท าก าไร  

โปรแกรมท่ีใช้ดกูราฟสว่นใหญ่ ก็จะมี Fibonacci ให้ใช้อยแูล้ว และในการใช้ ฟิโบนาช่ี กบักราฟของคณุนัน้ 
คณุต้องหาจดุสงูสดุและต ่าสดุของเทรนด์ให้ได้ก่อน   

จดุสงูสดุ คือ จดุท่ีกราฟแทง่เทียนเคล่ือนไหวไปได้สงูสดุ ในชว่งเวลาใด เวลาหนึง่ทัง้ด้านซ้ายและด้านขวา
ในหน้าจอของกราฟแทง่เทียน  

จดุต ่าสดุ คือจดุท่ีกราฟแทง่เทียนเคล่ือนไหวไปได้ต ่าท่ีสดุ ในชว่งเวลา ใด เวลาหนึง่ทัง้ด้านซ้ายและด้านขวา
ในหน้าจอของกราฟแทง่เทียน 

ทีนีเ้รามาดกูารใช้ ฟิโบนาช่ี กนั   

เส้นฟิโบนาชี่ Retracement 

ในขาขึน้ เราควรจะสง่ค าสัง่ Buy ในระดบัเส้น Fibonacci และในการท่ีจะหาคา่ของเส้นฟิโบนาช่ีนัน้ คณุ
สามารถคลิ๊กใช้เคร่ืองมือ แล้วลากจากจดุท่ีสวิงต ่าสดุ ไปยงัจดุท่ีสวิงสงูสดุของราคา แล้วมนัจะปรากฏเส้น
ตา่ง ๆ ท่ีแสดงเป็นอตัราสว่น และเป็นไปตามสดัสว่นของฟิโบนาช่ี   เราลองมาดตูวัอยา่ง ตลาดในขาขึน้กนั   

     มีวิดีโอประกอบการใช้เคร่ืองมือ 

น่ีเป็นกราฟ USD/JPY ท่ี Time Frame 1 ชัว่โมง ซึง่เราจะวางเส้นฟิโบนาช่ี โดยการคลิ๊กท่ีจดุท่ีราคาสวิงท่ี
ราคาต ่าท่ีสดุ ณ  110.78 ในวนัท่ี 07/12/05  แล้วก็ลากเม้าส์ไปท่ีจดุราคาสวิงสงูสดุคือ ท่ี 112.27 ในวนัท่ี 
07/13/05  คณุจะเห็นวา่ จะมีระดบัฟิโบนาช่ีตา่ง ๆ ท่ีโปรแกรมสร้างขึน้  ซึ่งมีระดบัตา่ง ๆ ดงันี ้111.92 
(0.236), 111.70 (0.382), 111.52 (0.500), และ 111.35 (0.618). ตอนนี ้การคาดการณ์ของเราก็คือ ถ้า 
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USD/JPY ราคาลดลงมาจากจดุสงูสดุ มนัจะชนกบัแนวรับท่ีเส้น แรกของฟิโบนาช่ี และเทรดเดอร์จะสง่
ค าสัง่ ซือ้ท่ี ราคานี ้ถ้าเทรดเดอร์คาดการณ์ว่าตลาดจะตีกลบัขึน้ไปอีก 

 

ทีนีเ้ราลองมาดวูา่เกิดอะไรขึน้หลงัจากท่ีราคาสวิงไปท่ีจดุสงูสดุแล้ว ตลาดได้ปรับฐานลงมาท่ีระดบั 0.236 
และเคล่ือนไหวไปท่ีระดบั 0.382 แตว่า่ไมส่ามารถท าการปิดต ่ากวา่ระดบันีไ้ด้ และในวนัถดัมา ตลาดก็วิ่ง
เป็นเทรนด์ขาขึน้ตอ่ไป ซึง่ถ้าเราซือ้ท่ี ระดบั 0.382 เป็นออร์เดอร์ท่ีดีมากส าหรับการเทรดระยะสัน้   

 

http://www.babypips.com/images/chart-types/fibonacci-retracement-lg.gif
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ตอนนีเ้ราลองมาดกูารใช้ ฟิโบนาช่ีกบัขาลงกนับ้าง  น่ีเป็นกราฟ 1 ชัว่โมง คา่เงิน EUR/USD ตามท่ีคณุเห็น 
เราพบวา่ราคาสงูสดุครัง้ก่อนอยูท่ี่ 1.3278 ในวนัท่ี 02/28/05 และจดุท่ีราคาต ่าสดุอยูท่ี่ 1.3169 ภายในไมก่ี่
ชัว่โมงหลงัจากนัน้ จากนัน้เราจะลากเส้น Fibonacci และจะมีระดบัตา่ง ๆ ดงันี ้1.3236 (0.618), 1.3224 
(0.500), 1.3211 (0.382), และ 1.3195 (.236). เราคาดว่า จะยงัเป็นขาลง และถ้าราคามาชนแนวต้านใด ๆ 
ในเส้นฟิโบนาช่ี เทรดเดอร์จะสง่ออร์เดอร์ sell ท่ีระดบันัน้ ๆ   

 

แล้วเราลองมาดวูา่เกิดอะไรขึน้หลงัจากนัน้ ไมน่าน คณุจะเห็นวา่ เราเข้าได้ราคาดีขนาดไหน  ตลาด
พยายามจะวิ่งเปล่ียนทิศทางผา่น ระดบั 0.500 ไปจนถึงราคาท่ี 1.3227 และมนัก็ปิดต ่ากวา่เส้น ฟิโบนาช่ี
ของเรา หลงัจากแทง่นัน้ คณุจะเห็นได้วา่ ตลาดหมีได้แสดงพลงัอยา่งชดัเจน และ ถ้าเราสง่ค าสัง่ขายท่ี
ระดบั 0.382 ก็ถือเป็น รางวลัก้อนโตส าหรับเราเลย   

http://www.babypips.com/images/chart-types/fibonacci-retracement-downtrend.gif
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 น่ีเป็นอีกตวัอยา่งหนึง่ ท่ีเห็นเป็นกราฟ ใน Time frame 1 ชัว่โมงของคา่เงิน GBP/USD เรามีจดุท่ีราคาขึน้
ไปสงูสดุท่ี 1.7438 ณ วนัท่ี 07/26/05 และจดุท่ีราคาปรับตวัต ่าสดุท่ี ราคา 1.7336 ในวนัถดัไป ดงันัน้ ระดบั
ของเส้นฟิโบนาช่ีเป็นดงันี ้1.7399 (0.618), 1.7387 (0.500), 1.7375 (0.382), และ 1.7360 (0.236). 
หลงัจากนัน้เรากลบัมามองดท่ีู กราฟ ตลาดเหมือนจะพยายามท าลายแนวต้านท่ีระดบั 0.500 หลายครัง้ 
แตว่า่ มนัก็ไมส่ามารถทะลไุปได้ ดงันัน้ เราอาจจะสง่ออร์เดอร์ Sell ท่ี ระดบั 0.500 ซึง่อาจจะเป็นจดุเข้าท่ีดี 

 

ทีนีเ้ราลองมาดผูลกนั ถ้าคณุสง่ออร์เดอร์ คณุจะเสียหายอยา่งใหญ่หลวง ลองดใูนกราฟวา่เกิดอะไรขึน้
หลงัจากนัน้ จดุต ่าสดุของราคาเป็นจดุท่ีต ่าสดุของขาลงด้วยเชน่กนั ซึง่ท าให้ตลาดปรับตวัเองขาขึน้  

http://www.babypips.com/images/chart-types/fibonacci-retracement-downtrend-after-lg.gif
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จากตวัอย่างคณุจะเห็นว่า ตลาดนัน้ พยายามท่ีจะหาจดุแนวรับแนวต้านของมนัเอง ทัง้ในชว่งขาขึน้หรือขา
ลง ตามจดุตา่ง ๆ ของเส้น ฟิโบนาช่ีท่ีเราขีดขึน้มา ซึง่ก็มีปัญหานิดหนอ่ยในการตดัสินเร่ืองนี ้ เพราะว่าเรา
ไมมี่ทางรู้ได้เลยวา่ จดุไหนท่ีมนัจะกลายเป็นแนวรับหรือแนวต้าน ท่ีจดุ 0.236  ดเูหมือนจะเป็นแนวรับแนว
ต้านท่ีออ่นไปหน่อย แตจ่ดุอ่ืน ๆ ก็ให้แนวรับแนวต้านในระดบัความแข็งแกร่งของมนัเทา่ ๆ กนัหมด แม้วา่
กราฟในนีจ้ะเห็นว่ากราฟสว่นใหญ่จะท าการปรับตวัท่ี ระดบั  0.382 แตม่นัก็ไมไ่ด้หมายความวา่ เราจะยดึ
จดุนีเ้ป็นจดุตดัสินตายตวัได้ทกุครัง้ว่ามนัจะกลบัตวัหรือไปตอ่ บางครัง้มนัก็ไปชนระดบั 0.500 แล้วก็กลบั
ตวั หรือบางครัง้มนัอาจจะไปจนถึงระดบั 0.618 หรือวา่บางครัง้ มนัอาจจะพุง่ตรงทะลแุนวฟิโบนาช่ีเหลา่นี ้
ไป ผา่นระดบัท่ีเราขีดขึน้มาอยา่งไมส่นใจใยดี เหมือนกบัท่ี อลัเลน ไอเวอร์สนั(นกักีฬาบาสเก็ตบอล) พาลกู
ผา่นแนวรับไปซะอย่างนัน้  จ าไว้วา่ ตลาดจะไมบ่อกว่าเป็นขาขึน้ทกุครัง้ ถ้ามนัเจอแนวต้าน และบางครัง้
ราคาอาจจะกลบัมาเป็นขาลงตามเดมิถ้ามนัไมส่ามารถท าลายแนวต้านได้ และอาจจะท าราคาต ่าสดุครัง้
ใหมข่ึน้ หรือ อีกนยัหนึง่ ตลาดอาจจะทะลแุนวต้านแล้วกลบัไปท าราคาสงูสดุใหมข่ึน้ ก็เป็นไปได้เชน่กนั  

การใสจ่ดุ SL ถือเป็นความท้าทายอยา่งหนึง่ ซึง่มนัจะดีมากถ้าเราใสจ่ดุ SL ท่ีจดุท่ีราคาท าราคาต ่าสดุเดมิ
เม่ือกี ้(ในกรณีท่ีเป็นขาขึน้) หรือวา่ เหนือจดุ ท่ีราคาเคล่ือนท่ีไปได้สงูสดุเดมิ (ในกรณีขาลง) แตว่า่มนัก็
รวมถึงความเส่ียงก้อนใหญ่ท่ีเราต้องแบกรับ ซึง่เรียกวา่ อตัรา Reward ตอ่ Risk ในบทตอ่ ๆ ไปคณุจะได้
เรียนรู้เก่ียวกบั การจดัการการเงิน และการควบคมุความเส่ียง ซึง่คณุจะเทรดเม่ือคณุเข้าใจอตัรา Reward 
ตอ่ Risk ชดัเจนแล้ว  

อีกปัญหาหนึง่เก่ียวกบัการตดัสินใจ คือการตดัสินวา่จดุไหนเป็นจดุต ่าสดุของราคาและจดุไหนเป็นจดุสงูสดุ
ของราคาแล้วเพ่ือการขีดเส้นแบง่ระดบั Fibonacci เราสามารถมองดท่ีูกราฟ คณุจะเห็นวา่ มนัมีหลาย
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รูปแบบแตกตา่งกนัไป แตป่ระเดน็คือ ไมมี่วิธีการท่ีตายตวัหรอกว่าเราจะตดัสินจดุต ่าสดุของเทรนด์ยงัไง ซึง่
บางครัง้อาจจะฟังดแูยท่ี่มนัขาดหลกัการ แตน่ี่ก็เป็นสิ่งท่ีเราต้องเดากนัหละ่  

ฟิโบนาชี่ Extension 

ขัน้ตอ่ไปของการใช้ ฟิโบนาช่ี คือ คณุจะต้องประยกุต์การใช้ฟิโบนาช่ี เรามาลองซกัตวัอยา่งในขาขึน้กนั
ก่อน   

โดยทัว่ไปขาขึน้ท่ีเราจะพดูถึงนีเ้ป็นการท าก าไร จากออร์เดอร์ Buy จากการเทรดโดยการใช้ Fibonacci 
Extension คณุสามารถใช้  Fibonacci  Extension ในการท าก าไรด้วยใช้ใช้เมาส์คลิ๊ก เพียงสามจดุเทา่นัน้  
ขัน้แรก คณุต้องคลิกท่ีจดุ ต ่าสดุของราคาเดมิ แล้วก็ย้ายเม้าส์ของคณุไปท่ีจดุราคาเคล่ือนไหวสงูสดุ  และ
ขัน้ตอนสดุท้ายให้คณุลากเม้าส์กลบัไปคลิ๊กท่ีจดุราคาท าการปรับฐานท่ีราคาต ่าสดุก่อน ราคาในปัจจบุนั 
ซึง่โปรแกรมก็จะแสดงระดบัอตัราเส้น Fibonacci Extension ในระดบัตา่ง ๆ กนัออกมา  

 มีวีดีโอส าหรับการใช้เคร่ืองมือ  

ท่ีกราฟ 1 ชัว่โมง ของคา่เงิน   USD/CHF เราจะวาดกราฟ Fibonacci extension โดยการคลิ๊กท่ี จดุราคา
ต ่าสดุท่ี 1.2447 ณ วนัท่ี 08/14/05 แล้วลากเม้าส์ไปจดุท่ีราคาท าจดุสงูสดุท่ีราคา 1.2593 ในวนัท่ี 
08/15/05 และหลงัจากนัน้เราจะลากกลบัมาท่ีจดุราคาต ่าสดุท่ีราคามีการพกัฐานของขาขึน้ท่ีราคา 1.2541 
ณ 08/15/05. กราฟ Fibonacci extension ก็จะสร้าง ระดบัราคา และระดบัของฟิโบนาช่ีออกมาดงันี ้
1.2597 (0.382), 1.2631 (0.618), 1.2687 (1.000), 1.2743 (1.382), 1.2760 (1.500), และ 1.2777 
(1.618).  

http://www.babypips.com/school/videos/fibonacci-retracement.html
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ทีนีเ้ราลองมาดวูา่ เกิดอะไรขึน้หลงัจากมีการปรับฐานเกิดขึน้   

 ตลาดวิ่งไปสู่ระดบั  0.500  

 และปรับฐานท าราคา ต ่าสดุก่อนจะเกิดจดุกลบัตวั   
 หลงัจากนัน้ราคาทะยานไปท่ีจดุ  0.500 อีก   
 และมีการปรับฐานอีกนิดหน่อย   
 ราคาวิ่งไปสู่จดุฟิโบนาช่ีท่ีระดบั 0.618   

 แล้วปรับฐานมาท่ีระดบั  0.382 ซึง่ดเูหมือนจะเป็นแนวรับ   
 หลงัจากนัน้ราคา เคล่ือนไหวขึน้ไปจนถึงระดบั  1.382   

 ราคากระจกุตวัอยู่ช่วงหนึ่ง   
 และเคล่ือนไหวไปสู่ฟิโบนาช่ีระดบั  1.500  

http://www.babypips.com/images/chart-types/fibonacci-extension-before-lg.gif
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คณุจะเห็นจากตวัอยา่งนีว้า่ ตลาดนัน้ พยายามหาจดุท่ีเป็นแนวรับแนวต้าน ท่ีระดบัของ  Fibonacci 
extension บอ่ยครัง้ แตว่่าไมไ่ด้เป็นอยา่งนัน้ทกุครัง้ ตามตวัอยา่ง ก็ยงัมีปัญหาเก่ียวกบัการใช้ Fibonacci 
extension อยู่บ้างท่ีเราควรจะต้องท าความเข้าใจด้วย อย่างแรกคือ ไมมี่ทางท่ีเราจะรู้ว่า แนวรับแนวต้าน 
นัน้จะไปหยดุหรือวา่ จะไปอยูต่รงระดบั Fibonacci extension ระดบัไหน แม้วา่ ท่ีระดบั 0.500 จะเป็นจดุท่ี
ดี ตามตวัอย่างดงักลา่ว แตว่่าถ้ามนัไมไ่ด้เป็นอยา่งท่ีเราคิด เราก็จะเหลือก าไรไมม่ากเทา่ไหร่ในพอร์ทของ
เรา  

อีกข้อหนึง่เร่ืองการตดัสินใจการใช้จดุ ต ่าสดุ และจดุสงูสดุของราคาชว่งไหน เพ่ือใช้เป็นจดุเร่ิมต้นในการ
วาด กราฟ Fibonacci Extension ท่ีตามตวัอยา่งนัน้ ท่ีจดุต ่าสดุของราคา เราใช้ต ่าสดุของกราฟแทง่เทียน 
30 แทง่ และอีกครัง้หนึง่ มนัไมไ่ด้มีกฏตายตวัในการประเมิน หรือประมาณวา่มันเป็จดุต ่าสดุ ซึง่เราก็ท าได้
แคเ่ดาอีกเหมือนกนั  

เอาหละ่ ตอ่ไปเราจะมาดวู่า การใช้ Fibonacci extension ในขาลงนัน้ จะท ายงัไง ในขาลงนัน้ โดยทัว่ไป
การใช้ Fibonacci extension ตลาดนัน้จะพยายามวิ่งเข้าหาแนวรับ   

ณ กราฟ EUR/USD หนึง่ชัว่โมง เราจะวาดกราฟ Fibonacci extension โดยคลิ๊กท่ีจดุท่ีราคาท าจดุสงูสดุ ท่ี
ราคา 1.21377 ณ วนัท่ี 07/15/05 แล้วลากเม้าส์ไปจดุท่ีราคาได้ท าจดุต ่าสดุท่ี 1.2021 ณวนัท่ี 08/15/15 
หลงัจากนัน้ กลบัไปท่ีจดุราคาจดุสงูสดุท่ีมีการพกัฐานของขาลง ท่ี 1.2085.  พอเสร็จแล้วเราก็จะได้กราฟ  
Fibonacci extension ท่ีแสดงคา่ในระดบัตา่งกนัดงันี ้1.2041 (0.382), 1.2027 (0.500), 1.2013 (0.618), 
1.1969 (1.000), 1.1925 (1.382), 1.1911 (1.500), และ 1.1897 (1.618).  

http://www.babypips.com/images/chart-types/fibonacci-extension-after-lg.gif


WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

 

ทีนีเ้รามาดวูา่ เกิดอะไรขึน้ หลงัจากท่ีราคาได้ท าจดุต ่าสดุครัง้ใหมเ่กิดขึน้   

 ตลาดปรับตวัลงมาจนถึงระดบั  0.382ซึง่เป็นแนวรับส าหรับตอนนี ้  
 ตลาดเคล่ือนไหวอยู่ในช่วง sideway ระหว่างเส้นฟิโบนาช่ีระดบั 0.382   

 สดุท้าย ราคาวิ่งทะลรุะดบั 0.382 และพกัตวัอยู่ท่ีระดบั  0.500  

 หลงัจากนัน้ มนัราคาท าลายระดบั 0.500 และร่วงไปจนถึงระดบั  1.000 

 

http://www.babypips.com/images/chart-types/fibonacci-extension-downtrend-before-lg.gif
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ด้วยการใช้ฟิโบนาช่ี จะไมท่ าให้คณุรวยได้ อยา่งไรก็ตาม ฟิโบนาช่ีก็มีประโชน์ในสว่นของการวิเคราะห์ และ
เทคนิคการใช้ คณุจะเห็นวา่ กญุแจของการเทรดท่ีประสบความส าเร็จนัน้ คือการใช้ เคร่ืองมือไมม่ากนกั ซึง่
คนสว่นใหญ่ไมไ่ด้ยดึแนวทางตามนี ้  

นกัเทรดท่ีประสบความส าเร็จสว่นใหญ่จะรู้วา่ ควรจะใช้เคร่ืองมือตา่ง ๆ อยา่งไร (รวมทัง้ ฟิโบนาช่ี) ให้
แตกตา่ง บทเรียนท่ีคณุได้จากท่ีน่ี คือ ระดบัเส้น ฟิโบนาช่ี เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ แตว่า่อยา่ใช้ในการ
เข้าเทรดหรือว่าท าก าไรจากการเทรดโดยใช้ฟิโบนาช่ีเพียงอย่างเดียว  

บทสรุปของการใช้ฟิโบนาชี่ในการเทรด  

การใช้เส้นฟิโบนาช่ี มีระดบัตา่ง ๆ ดงันี ้0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764 

เทรดเดอร์จะใช้ ฟิโบนาช่ี เป็นแนวรับแนวต้าน ดงันัน้ เทรดเดอร์หลาย ๆ คน จงึมองระดบัแนวรับแนวต้าน
เดียวกนั และสง่ออร์เดอร์ Buy หรือ Sell หรือแม้กระทัง่ใช้เป็นจดุท าก าไรและจดุออกเพ่ือเตมิเตม็ความ
มัน่ใจในการวิเคราะห์การเทรดของพวกเขา 

Fibonacci extension มีระดบัตา่ง ๆ ดงันี ้0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618 

เทรดเดอร์จะใช้  Fibonacci extension ในการก าหนดจดุท าก าไร และเน่ืองจากถ้ามีคนใช้ หลายคนในการ
สง่ออร์เดอร์ Buy หรือ Sell หรือแม้แตก่ารท าก าไร เพ่ือเติมเตม็ความมัน่ใจในการวิเคราะห์การเทรดของ
พวกเขา  

ในการประยกุต์ใช้ ฟิโบนาช่ีในกราฟของคณุ คณุต้องวิเคราะห์หาจดุ ท่ีราคา วิ่งไปจนถึงจดุสงูสดุ และและ 
จดุต ่าสดุ  

การเกิดจดุสงูสดุของราคา คือมีแทง่เทียนท่ีอยู่ต ่ากวา่วดัจากแทง่ท่ีเราใช้เป็นจดุสงูสดุทัง้ด้านซ้ายและ
ด้านขวา  

การเกิดจดุต ่าสดุของราคา คือมีแทง่เทียนท่ีมีระดบัสงูกวา่จากแทง่ท่ีเราใช้เป็นจดุต ่าสดุทัง้ด้านซ้ายและ
ด้านขวา  
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เกรด 4 ค่าเฉล่ียเคล่ือนที่ 

ความเรียบของการเคล่ือนไหวของราคา 

คา่เฉล่ียเคล่ือนท่ี เป็นวิธีธรรมดา ๆ วิธีหนึง่ในการท่ีจะท าให้การเคล่ือนไหวของราคานัน้ ดเูรียบขึน้ ค าวา่ 
คา่เฉล่ียเคล่ือนท่ีนัน้หมายความวา่เราจะใช้ ราคาปิดเฉล่ียของคา่เงินในจ านวนชว่งเวลาใดเวลาหนึง่ขึน้มา   

 

เหมือนกบั อินดเิคเตอร์ตวัอ่ืน ๆ (ใช้ค าวา่ Moving Average แทน คา่เฉล่ียเคล่ือนท่ี) Moving Average ใช้
ในการคาดเดาราคาในอนาคต โดยดคูวามชนัของคา่เฉล่ีย ซึง่คณุจะสามารถท านายทิศทางราคาว่าจะไป
ในทิศทางใด    

อยา่งท่ีเราบอก Moving Average ท าให้การเคล่ือนไหวของราคาเรียบขึน้ และมีรูปแบบตา่ง ๆ ของการใช้ 
Moving Average ซึง่แตล่ะแบบก็มีความราบเรียบของตวัมนัเองแตกตา่งกนัไป ซึง่โดยทัว่ไปแล้ว ยิ่งราคามี
ความราบเรียบมาก ยิ่งท าให้ปฏิกิริยา ของ Moving Average ช้าลง และยิ่ง Moving Average ไมร่าบเรียบ
มาก ก็จะตอบสนองตอ่ปฏิกิริยาการเคล่ือนไหวทิศทางราคาของตลาดได้เร็ว  

เราจะอธิบายเร่ืองนีอี้กที แตว่า่ตอนนีเ้รามาดคูวามแตกตา่งของ Moving Average แตล่ะชนิด และจะมี
หลกัการค านวณหาคา่ Moving Average อยา่งไร   

Simple Moving Average 

Simple Moving Average (SMA) 
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 Simple moving average เป็นชนิดท่ีธรรมดาท่ีสดุของเส้น moving average ปกติแล้ว เส้นSimple 
moving average จะค านวณโดยใส่คา่จ านวน (แทง่เทียน) ของราคาปิดแตล่ะชว่งนัน้ และหารด้วยจ านวน
แทง่นัน้ งงรึเปลา่???? งัน้แบบนีดี้กวา่   

 ถ้าคณุใช้กราฟ 5 แทง่ ของ Simple Moving Average ใน Timeframe 1 ชัว่โมง คณุจะต้องใช้คา่ราคาปิด
ของ 5 ชัว่โมงท่ีแล้ว แล้วหารด้วย 5 คณุก็จะได้คา่ Moving Average ในเวอร์ชัน่ของคณุ  

ถ้าคณุใช้กราฟ 5 แทง่ ในการค านวณ Simple Moving Average ในกราฟ 10 นาที คณุจะต้องใช้ราคาปิด 
ของ เวลา 50 นาที ก่อนหน้า และหารด้วย 5    

ถ้าคณุจะใช้กราฟ 5 แทง่ในการค านวณ Moving Average ในกราฟ 30 คณุจะต้องใช้ราคาปิดของเวลา 
ทัง้หมด 150 นาทีท่ีแล้วและ หารด้วยเลข 5   

ถ้าคณุ จะใสก่ราฟ 5 แทง่ในการค านวณ Simple Moving Average ในกราฟ 4 ชัว่โมง เออ่…………โอเค 
คดิว่าคณุคงเห็นภาพแล้ว อ๊ะมาเข้าเร่ืองกนัซกัที  

สว่นใหญ่โปรแกรมของคณุก็จะมีอยูแ่ล้ว แล้วก็ยงัค านวณให้คณุอยา่งเสร็จสรรพอีกด้วย  สว่นท่ีเราเพิ่งจะ
ท าให้คณุเบื่อ(หาว!!) เร่ืองการค านวณคา่ Simple Moving Average ไปเม่ีอกี ้เพราะว่า มนัส าคญัมากใน
การท่ีคณุต้องรู้วา่ คา่เหล่านัน้หาได้อยา่งไร ถ้าคณุเข้าใจแล้ววา่คา่ตา่ง ๆ เหลา่นัน้ คณุจะได้รู้วา่แบบไหนท่ี
คณุอยากจะใช้   

เชน่เดียวกบั อินดเิคเตอร์ ตวัอ่ืน ๆ  Moving Average จะเคล่ือนไหวช้า เพราวา่ เป็นราคาเฉล่ียของคา่เงิน
นัน้ ๆ คณุท าได้แค ่ท านายราคาในอนาคต เทา่นัน้ ไมใ่ชว่่าเราจะรู้ราคาในอนาคตได้ จ าไว้วา่ Moving 
Average ไมส่ามารถเปล่ียนให้คณุเป็น Ms Cleo ผู้ มีพลงัจิต บงัคบัสิ่งตา่ง ๆ ได้ (ไมรู้่เหมือนกนัวา่ Ms. 
Cleo คือใคร?)  

http://www.babypips.com/school/price_smoothies.html
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น่ีเป็นตวัอยา่งของ Moving Average ท าให้ราคานัน้ เรียบขึน้ได้อยา่งไร    

ในกราฟก่อนนี ้คณุจะเห็น เส้น SMAs( Simple Moving Average) อยา่งท่ีคณุเห็น ย่ิงคณุใช้ ระยะเวลา
มากขึน้เทา่ไหร่  ดท่ีูเส้น SMA 62 วนั ซึง่อยู่หา่งจากราคาปัจจบุนัมากกวา่ เส้น SMA  30 และ เส้น SMA 5 
วนั ซึง่น่ีเพราะวา่ เส้น SMA 62 ใช้ราคาปิดของ 62 แทง่ แล้วหารด้วย 62 ยิ่งคณุใช้ตวัเลขเยอะเทา่ไหร่ ยิ่ง
ท าให้เส้น Moving Average มีปฏิกิริยากบัราคาตลาดน้อยลง  
 

เส้น SMA ในกราฟจะแสดงให้คณุถึงอารมณ์ตลาด ณ เวลา นัน้ ๆ แทนท่ีเราจะต้องดแูคร่าคาปัจจบุนัของ
ตลาดปัจจบุนั เส้น Moving Average จะเปิดมมุมองท่ีกว้างให้คณุได้มากกว่า ท าให้คณุสามารถท านาย
ราคาได้ชดัเจนมากขึน้. 

Exponential Moving Average 

Exponential Moving Average (EMA) 

แม้วา่ เส้น  simple moving average  จะเป็นเคร่ืองมือท่ียอดเย่ียม แตก็่มีข้อบกพร่องอยูด้่วยเชน่กนั 
เพราะวา่  Simple moving averages  ออ่นไหวเกินไปตอ่การเคล่ือนไหวราคาท่ีเปล่ียนแปลงเยอะ  งัน้ลอง
มาดตูวัอย่างกนั  

สมมตุวิา่ เราสร้าง เส้น SMA 5 แทง่ขึน้มาในกราฟ Day ในกราฟ EUR/USD และ ราคาปิดของ 5 วนัก่อน
หน้าดงันี ้ 

http://www.babypips.com/school/simple_moving_average.html
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Day 1: 1.2345 
Day 2: 1.2350 
Day 3: 1.2360 
Day 4: 1.2365 
Day 5: 1.2370 

Simple moving average จะถกูค านวณดงันี ้ 
(1.2345+1.2350+1.2360+1.2365+1.2370)/5= 1.2358 

พอเข้าใจบ้างแล้วใชม่ัย๊หละ่?  
 
เอาหละ่ ทีนี ้ถ้าวนัท่ี 2 ราคา 1.2300? ผลก็คือ เส้น SMA จะท าให้เส้น ลดต ่าลงมาก ซึ่งบางครัง้ การ
เคล่ือนไหวของราคาแบบนัน้ อาจจะเกิดขึน้แคว่นัเดียวเท่านัน้ ในความจริง (อย่างเชน่ขา่วการประกาศลด 
หรือ เพิ่มอตัราดอกเบีย้)  

ประเดน็ก็คือ บางครัง้ เส้น Simple Moving Average อาจจะ ธรรมดามากไป และถ้าคณุมีวิธีท่ีจะกรอง 
สญัญาณความผิดพลาดของเคร่ืองมือ ในชว่งท่ีราคาเกิดการเคล่ือนไหวอยา่งรุนแรงเช่นนี ้คณุก็จะลด
ความผิดพลาดในการตดัสินใจเทรดของคณุ อืมมมมมมมม เด๋ียวก่อน ใช ่มีสิ ยงัพอมีทางอยู!่    

 เราเรียกมนัวา่  Exponential Moving Average! 

Exponential moving averages (EMA) จะให้น า้หนกัมากกวา่ในราคาท่ีเป็นปัจจบุนั จากตวัอย่างข้างบน
ของเรา เส้น EMA จะให้น า้หนกัมากกวา่บนวนัท่ี 3-5 ซึง่ราคาท่ีเปล่ียนแปลงในวนัท่ีสองจะมีผลน้อยมาก
กบัคา่เฉล่ีย และจะไมก่ระทบกบัเส้น Moving Average มากนกั ซึง่ตอบความต้องการของเทรดเดอร์ได้
มากกวา่    
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เม่ือเราเทรด สิ่งที่ส าคัญท่ีสุดคือ ราคาตลาดที่เทรดในปัจจุบัน  มากกว่าที่เราจะให้ความส าคัญ
กับราคาที่เกิดขึน้ เม่ือสัปดาห์ที่แล้วหรือ เดือนท่ีแล้ว  
 
SMA vs. EMA 

แล้วอันไหนดีกว่า ระหว่าง :  Simple or Exponential? 

อนัดบัแรก เราลองมาเร่ิมดตูรง  exponential moving average กนัก่อน เม่ือคณุต้องการราคาเฉล่ียท่ี
ตอบสนองตอ่ราคามากหน่อย คณุควรใช้ EMA ท่ีใช้ระยะเวลาสัน้ มากหนอ่ย ซึง่จะท าให้คณุ จบัเทรนด์ได้
เร็วมากขึน้ หมายความว่า คณุก็จะมีโอกาสได้ก าไรเยอะเชน่กนั จริง ๆ แล้วยิ่งคณุจบัเทรนด์ได้เร็วเทา่ไหร่ 
คณุก็สามารถอยูใ่นเทรนด์ได้นานขึน้เทา่นัน้ และนัน่หมายความว่าก าไรก็สงูขึน้ด้วย    

สว่นข้อเสียของ การใช้ Moving Average ท่ีจบัเทรนด์ได้เร็ว คือ คณุอาจจะเจอสญัญาณหลอก เพราะวา่ 
เส้น Moving Average นัน้ ตอบสนองการเคล่ือนไหวของราคาเร็วเกินไป คณุอาจจะคิดวา่ เทรนด์ก าลงั
เกิดขึน้ แท้จริงแล้วมนัอาจจะเป็นชว่งท่ีราคากระชากลงเท่านัน้เอง   

และ ถ้าเป็น  simple moving average เม่ือคณุต้องการให้ Moving Average นัน้มีความราบเรียบกว่า 
การตอบสนองตอ่ราคาของตลาด ซึง่ยิ่งเราใช้ SMA ในช่วงเวลาท่ีสงูขึน้เพียงใด ก็จะมีความเรียบของ
สญัญาณมากขึน้เท่านัน้    

http://www.babypips.com/school/exponential_moving_average.html
http://www.babypips.com/school/simple_moving_average.html
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แม้วา่ เส้น Simple Moving Average จะตอบสนองตอ่พฤตกิรรมราคาของตลาดช้า แตว่า่ มนัก็จะท าให้
คณุปลอดภยัจากสญัญาณหลอก หลาย ๆ สญัญาณ แตข้่อเสียของมนั คือ มนัอาจจะให้สญัญาณช้า
เกินไป และ ท าให้คณุพลาดโอกาสในการได้เข้าเทรดท่ีราคาท่ีดีท่ีสดุไป  

 

 SMA EMA 
ข้อดี ให้สญัญาณท่ีเรียบ และขจดัสญัญาณหลอก

ได้ดี  
เคล่ือนไหวได้เร็ว และแสดงปฏิกิริยากบั ราคาท่ี
เคล่ือนไหวปัจจบุนัได้ดี  

ข้อเสีย เคล่ือนไหวช้าเกินไปซึง่ท าให้เราเข้าสง่ออร์
เดอร์ ไมว่่าจะ Buy หรือ Sell  

สญัญาณหลอกอาจจะมาก และท าให้เกิด
สญัญาณผิดพลาด  

 
แล้วแบบไหนดีกวา่ มนัขึน้อยู่กบัคณุวา่จะตดัสินยงัไง เทรดเดอร์หลาย ๆ คนใสเ่ข้าไปทัง้สองชนิด โดยใช้
ข้อดีของทัง้สองด้าน และอาจจะใช้ระยะเวลานานขึน้ในเส้น Simple Moving Average ในการหาเทรนด์ 
และใช้ เส้น Exponential Moving Average ในการหาจดุเข้าท่ีดี   

จริง ๆ แล้ว ระบบเทรดหลาย ๆ ระบบ ก็ถกูสร้างโดยใช้แนวคดินี ้ซึง่เราเรียกวา่ “Moving Average 
Crossovers”. และในบทตอ่ ๆ ไปในบทเรียนของเรา ก็จะมีตวัอยา่งนีเ้ข้ามาซึง่คณุก็จะได้รู้วา่ คณุจะใช้ 
Moving Average ในการสร้างระบบของคณุยงัไง  

 

เร่ิมมองเห็นหนทางกนับ้างแล้วใชม่ัย๊ เปิดกราฟขึน้มา แล้ว ลองใส ่กราฟ Moving Average เข้าไปซกัอนั
สองอนั แล้วลองเทียบความแตกตา่งของมนัใน เส้น Moving Averageท่ีมีอยูใ่นโปรแกรมเทรดของคณุ วา่
มนัแตกตา่งกนัยงัไง ในชว่งเวลาท่ีเราใช้ในการค านวณคา่ เฉล่ียเคล่ือนท่ี และ คณุก็จะรู้วา่ คณุควรจะใช้ 
Moving Average แบบไหน ท่ีจะเหมาะกบัตวัคณุมากท่ีสดุ เลิกเรียนได้!!!!   

สรุป  

 เส้น moving average  เป็นวิธีการหนึง่ท่ีท าให้ทิศทางราคาดเูรียบขึน้และง่ายตอ่การท าความ
เข้าใจ   

http://www.babypips.com/school/price_smoothies.html
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 มี เส้น Moving Average มีหลายประเภท แตว่่า มีสองประเภท หลกั ๆ คือ   Simple Moving 
Average และ  Exponential Moving Average.  

 Simple moving averages เป็นเคร่ืองมือท่ีสามญัท่ีสดุของ เส้น moving averages, แตก็่ยงัมีจดุ
บอดอยู่   

 Exponential moving averages ให้น า้หนกัมากวา่ และให้ความส าคญัมากกวา่ ท่ีราคาณ จดุ
ปัจจบุนั ดงันัน้ มนัจงึแสดงอารมณ์ตลาดท่ีเกิดขึน้ตอนนัน้   

 เป็นเร่ืองส าคญัมากท่ีเราต้องรู้วา่เทรดเดอร์ก าลงัคดิและท าอยา่งไรกนัตอนนี ้มากกว่า ท่ีจะให้
ความส าคญักบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ สปัดาห์ท่ีแล้ว   

 Simple moving averages นัน้ให้สญัญาณท่ีเรียบกวา่ Exponential moving averages.  

 ยิ่งใช้เวลาท่ีมากขึน้ในการค านวณ กราฟท่ีออกมาก็มีความเรียบของสญัญาณ มากกว่า กราฟท่ีใช้
เวลาในการค านวณคา่เฉล่ียเคล่ือนท่ีน้อยวนั   

 คา่เฉล่ียเคล่ือนท่ี ท่ีใช้คา่ใกนารค านวณน้อย นัน้ จะสามารถจบัเทรนด์ได้เร็ว และตอบสนองตอ่การ
จบัเทรนด์ได้รวดเร็ว  อยา่งไรก็ตาม เพราะวา่ด้วยปฏิกิริยาท่ีจบัความเคล่ือนไหวของตลาดได้เร็วนี ้ 
ท าให้เกิดสญัญาณหลอกมากมาย   

  moving averages ท่ีมีสญัญาณเรียบนัน้ จะตอบสนองพฤตกิรรมของราคาได้ช้า แตว่า่จะชว่ย
คณุจากสญัญาณหลอกได้ อยา่งไรก็ตาม เพราะวา่ ด้วยปฏิกิริยาท่ีช้านีท้ าให้คณุอาจจะตดัสินใจ
ได้ช้าและพลาดโอกาสดี ๆ ไป   

 วิธีท่ีดีท่ีสดุในการใช้เส้น Moving Average คือ การใส่กราฟ Moving Average หลาย ๆ ชินดเข้า
ไปในกราฟ ดงันัน้คณุจะเห็นทัง้การเคล่ือนไหวเทรนด์ระยะยาว และกราเคล่ือนไหวในชว่งสัน้ ๆ   

 

 

 

 

http://www.babypips.com/school/simple_moving_average.html
http://www.babypips.com/school/simple_moving_average.html
http://www.babypips.com/school/exponential_moving_average.html
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เกรด 5 อนิดเิคเตอร์ อ่ืน ๆ  

Bollinger Bands 

 ยินดีกบัทกุคนด้วย ตอนนีเ้ราอยูเ่กรด 5 แล้ว ทกุ ๆ ครัง้ท่ีเราผา่นไปหนึง่บท เราจะมีเคร่ืองมือท่ีเพิ่ม
เข้าไปในกล่องเคร่ืองมือในการเทรดของเราเพิ่มขึน้  “แล้วกลอ่งเคร่ืองมือการเทรดของเราคืออะไร”  พดูให้
เข้าใจง่ายท่ีสดุก็คือ กลอ่งเคร่ืองมือของเราท่ีเราจะใช้สร้าง สร้างบญัชีเทรดของเรา ย่ิงเรามีเคร่ืองมือเยอะ
มากเทา่ไหร่(ความรู้) ในกล่องของคณุ(สมอง) คณุก็จะสร้างระบบของคณุได้ง่ายย่ิงขึน้      

ดงันัน้ในบทเรียนนี ้และคณุได้เรียนรู้การใช้อินดเิคเตอร์เหลา่นี ้ ลองคิดดวู่าคณุมีเคร่ืองมือใหม่ๆ   ท่ีจะเอา
มาใสใ่นกลอ่งเคร่ืองมือของคณุ คณุอาจจะไมไ่ด้ใช้มนัทกุเคร่ืองมือ แตว่า่ มนัก็ดีใชไ่หม?ในการท่ีจะมี
ตวัเลือกให้คณุเลือกใช้มากขึน้ ตอนนีเ้รามาเร่ิมกนัเถอะ   

Bollinger Bands 

Bollinger bands ถกูใช้ในการวดัความผนัผวนของตลาด ปกต ิเคร่ืองมือเล็ก ๆ ตวันีจ้ะบอกเราวา่ตลาด
เงียบ หรือวา่ ตลาดคกึคกั เม่ือตลาดเงียบ เส้นทัง้สองก็จะเบียบแคบเข้ามา เม่ือตลาดมีความคกึคกั และ
เส้นก็จะหา่งออกจากกนั ให้สงัเกตกุราฟข้างลา่งเมื่อตลาดเงียบ และเม่ือเส้นทัง้สองบีบเข้าหากนั แตเ่ม่ือ
ราคามีการเคล่ือนไหว เป็นขาขึน้ เส้นทัง้สองก็จะหา่งออกจากนั    

 

หมดแล้วเร่ืองของทฤษฎีของ Bollinger Band แตเ่ราเหลือเร่ืองประวตัขิอง Bollinger Band ไมว่า่จะเป็น
การค านวณว่า มนัค านวณยงัไง เร่ืองสตูรท่ีใช้ในการค านวณ และเร่ืองอ่ืน ๆ แตว่่าเราไมอ่ยากพิมพ์เร่ือง
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พวกนีอี้กแล้ว  
  
พดูตรง ๆ เลยวา่ คณุไมจ่ าเป็นต้องรู้ว่าเร่ืองพวกนีคื้ออะไร เราคิดวา่ มนัจะส าคญักวา่ท่ีจะสอนคณุเร่ืองการ
ใช้ Bollinger band ในการเทรดของคณุ   

หมายเหต:ุ ถ้าคณุต้องการท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัการค านวณ Bollinger Band คณุสามารถหาได้จาก 
www.bollingerbands.com  

การเด้งของราคาใน The Bollinger band  

อีกอยา่งหนึง่ท่ีคณุควรจะรู้เก่ียวกบั  Bollinger Bands คือราคาจะวิ่งกลบัมาหาตรงกลางของเส้น Bollinger 
band เสมอ น่ีเป็นแนวคดิเร่ืองการเด้งของราคาใน Bollinger band (เข้าทา่ป่าว?) ในกรณีนี ้ลองมาดท่ีู
กราฟข้างลา่งนี ้คณุสามารถบอกเราได้รึเปล่าวา่ราคาจะไปทิศทางใด?  

 

ถ้าคณุบอกวา่ มนัจะลง คณุถกู เพราะคณุจะเห็นวา่ ราคานัน้วกกลบัลงมาท่ีตรงกลางของเส้น Bollinger 
band  

 

หมดแล้วเร่ืองการเด้งของราคาใน Bollinger Band เป็นสิ่งท่ีคณุพึง่ได้เรียนรู้ไป สาเหตขุองการเกิดการเด้ง
ของราคาแบบนีเ้พราะวา่ Bollinger band จะถกูใช้เป็นเหมือนแนวรับแนวต้าน ส าหรับแนวคิดนี ้ยิ่งคณุใช้ 
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Time Frame ท่ีใหญ่ขึน้เทา่ไหร่ คณุก็จะเห็นชดัเจนยิ่งขึน้ เทรดเดอร์หลาย ๆ คนได้พฒันาระบบโดยใช้การ
เด้งของราคานี ้และกลยทุธ์นีก็้ใช้ได้ดีเม่ือตลาดอยูใ่นชว่ง ไมป่รากฎเทรนด์ชดัเจน หรือ ตลาด sideway    

ทีนีเ้รามาดอีูกวิธีหนึง่ในการใช้ Bollinger band เม่ือมนัเกิดเทรนด์  

การบีบอัดของ Bollinger band  

การเกิดเทรนด์ในชว่งท่ีเกิดการบีบอดัของ เส้น Bollinger ก็อธิบายตวัมนัเองได้ดีอยูแ่ล้ว เม่ือเส้น Bollinger 
Band บีบอดัมาก ๆ นัน่หมายความวา่ จะเกิดเทรนด์หลงัจากเหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้ ถ้าเกิดวา่กราฟแทง่เทียน
เร่ิมทะลขุึน้ข้างบน เป็นไปได้วา่จะเคล่ือนไหวขึน้ตอ่เน่ือง และถ้ากราฟแทง่เทียนแตะเส้นข้างลา่ง เราอาจจะ
ท านายได้วา่จะเคล่ือนท่ีเป็นขาลงอยา่งตอ่เน่ือง   

 

มองดกูราฟข้างบน คณุจะเห็นวา่ เส้น Bollinger Band จะบีบตวัเข้าหากนั และราคาก็เร่ิมท่ีจะแตะเส้น 
Bollinger Band ด้านบน ด้วยข้อมลูเบือ้งต้นนีค้ณุคดิวา่ ราคาจะไปในทิศทางใด? 

 



WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

ถ้าคณุตอบวา่ขึน้  คณุคดิถกูแล้ว น่ีเป็นการใช้แนวคิดการบีบอดัตวัของ Bollinger Band ท่ีถกูต้อง กลยทุธ์
นีส้ามารถให้คณุจบัเทรนด์ได้รวดเร็วยิ่งขึน้ แตว่า่การเคล่ือนตวัของกราฟแบบนีก็้ไมไ่ด้เกิดขึน้ทกุวนัหรอก 
แตว่า่คณุอาจจะต้องสงัเกตดุพูฤตกิรรมของราคา สกัสองสามครัง้ตอ่หนึง่สปัดาห์ ถ้าคณุเลน่ท่ี Time 
Frame 15 นาที   

ตอนนีค้ณุรู้แล้ววา่ Bollinger band คืออะไร และคณุรู้วิธีท่ีจะใช้มนัแล้ว มีอะไรอีกมากท่ีคณุต้องเรียนรู้
เก่ียวกบั Bollinger Band แตว่า่สองกลยทุธ์นีเ้ป็นกลยทุธ์ปกตท่ีิคนส่วนใหญ่ใช้กนั ดงันัน้ คณุสามารถเก็บ
กลยทุธ์ในไว้ในกลอ่งเคร่ืองมือ ของคณุ แล้วเราจะไปดเูคร่ืองมือตวัอ่ืนๆ กนั  

MACD 

MACD ช่ือเตม็ของมนัคือ Moving Average Convergence Divergence.   เคร่ืองมือนีใ้ช้ในการวิเคราะห์
ราคาจากเส้น  moving averages หรือเส้นคา่เฉล่ียเคล่ือนท่ีซึง่จะบอกเทรนด์ ทัง้ตลาดกระทิง และภาวะ
ตลาดหมี สิ่งส าคญัท่ีสดุในการเทรดคือ ความสามารถในการบอกเทรนด์ได้ เพราะวา่เป็นวิธีท่ีได้ผลดีท่ีสดุ
ในการท าก าไร    

 

ด้วยกราฟ MACD คณุจะเห็นวา่มีตวัเลขสามชดุท่ีใช้ในการตัง้คา่ ดงันี ้  

 ตวัเลขชดุแรกคือ ชว่งเวลาท่ีให้ในการค านวณ เส้น Fast Moving Average (คา่เฉล่ียเคล่ือนท่ีเร็ว   

http://www.babypips.com/school/price_smoothies.html
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 ชดุตวัเลขท่ีสองคือ ช่วงเวลาท่ีใช้ในการค านวณเส้น Slow Moving Average(คา่เฉล่ียเคล่ือนท่ีช้า)   

 และตวัเลขชดุท่ีสามคือ จ านวนของกราฟแตล่ะแทง่ท่ีใช้ในการค านวณความแตกตา่งของคา่ Fast 
Moving Average และ Slow Moving Average   

ตวัอยา่งเชน่ ถ้าคณุเห็น ตวัเลข ชดุดงันี ้คือ  “12, 26, 9” ท่ีตวัตัง้คา่ของ MACD (ปกติแล้วน่ีจะเป็นคา่
มาตรฐานท่ีโปรแกรมท่ีมีกราฟ MACD ใช้), น่ีเป็นวิธีท่ีเราอธิบายตวัเลขเหลา่นัน้:  

 ตวัเลข  12 หมายถึง จ านวนแทง่เทียน หรือวา่ จ านวนบาร์ก่อนหน้า 12 แทง่ของเส้น Fast Moving 
average   

 ตวัเลข 26 หมายถึง จ านวนแทง่เทียน หรือวา่ จ านวนบาร์ก่อนหน้า 26 แทง่เทียน ของเส้น Slower 
Moving Average.  

 ตวัเลข 9 หมายถึง จ านวนแทง่เทียน หรือวา่ จ านวนบาร์ก่อนหน้า 9 แทง่ ท่ีใช้ในการค านวณความ
แตกตา่งระหวา่งเส้น Fast Moving Average และ Slow Moving Average ซึง่จะถกูวาดในกราฟ
เป็นเส้นแนวตัง้เป็นเส้น Histogram (เส้นสีน า้เงินในกราฟข้างบน)  

   

มีเร่ืองเข้าใจผิดเก่ียวกบัเร่ืองของแนวคดิของเส้น MACD หลายคนคิดวา่ เส้นสองเส้นนัน้เป็นเส้น Moving 
Average ของราคา แตว่่า แท้จริงแล้ว มนัเป็นเส้นท่ีบอกความแตกตา่งของการเคล่ือนไหวของคา่ Moving 
Average สองเส้น   

ในตวัอยา่งของเราข้างบน เส้น Fast Moving Average เป็นความแตกตา่งของชว่งระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ค านวณคา่ Moving Average 12 และ 26 และ Slow Moving Average ใช้ในการค านวณเส้น MACD 
ขึน้มา ซึง่จากตวัอยา่งข้างบน จะเทา่กบั เส้น Moving Average ระยะเวลา 9 แทง่ของ Time Frame ท่ีเรา
ใช้     

น่ีหมายความวา่ เราใช้คา่เฉล่ียของ 9 แทง่ใน Time Frame ท่ีเราใช้ ของเส้น MACD และค านวณขึน้จาก
เส้น Slow Moving Average ซึง่ท าให้มนัมีความเรียบของสญัญาณมากขึน้ ท าให้มีความแมน่ย าในการใช้
เส้นมากขึน้   

เส้น Histogram สร้างจากความแตกตา่งของคา่ Fast Moving Average และ Slow Moving Average ถ้า
คณุมองดท่ีูกราฟ คณุจะเห็นว่ามีเส้น Moving Average สองเส้นแยกกนัอยู ่เส้น ยิ่งเส้นสองเส้นอยู่หา่งกนั
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มากเทา่ไหร่ เส้น Histogram ก็ยิ่งยาวขึน้เทา่นัน้ เราเรียกวา่ Divergence (การแยกออกจากกนั) เพราะวา่ 
เส้น Fast Moving Average คือการแยกกนั หรือแยกห่างออกจาก Slow Moving Average   

เม่ือ Moving averages เข้าใกล้กนั เส้น Histogram เข้าใกล้กนั น่ีเราเรียกวา่ convergence (การบรรจบ
เข้าหากนั) เพราะวา่ เส้น Fast Moving Average ก าลงับรรจบเข้าหากนั และน่ีเป็นเหตผุลวา่ท าไมเราถึง
เรียกมนัวา่ Moving Average Convergence Divergence! พร้อมจะลยุกนัแล้วใชม่ัย๊? !  

โอเค ตอนนีค้ณุรู้แล้ววา่ MACD ท างานยงัไง เรามาดกูนัวา่ MACD ให้อะไรคณุได้บ้าง 

การตัดกันของMACD  

เพราะวา่เรามีเส้น Moving Average สองเส้นและมีความเร็วตา่งกนั ตวัเส้นท่ีเร็วกวา่ย่อมจะเคล่ือนไหว
ตอบสนองทิศทางของราคาได้เร็วกวา่เส้นท่ีมีคา่มากกวา่ เม่ือเกิดเทรนด์ใหมเ่กิดขึน้ เม่ือเกิดการตดักนัของ
สองเส้นนีเ้กิดขึน้ และเส้นท่ีเคล่ือนท่ีเร็วกว่าเร่ิมท่ีจะแยกหา่งออกจากเส้นท่ีเคล่ือนไหวได้ช้ากว่า มนับอกเรา
ได้วา่เกิดเทรนด์ใหมข่ึน้แล้ว   

 

จากกราฟข้างบน คณุจะเห็นวา่เส้นท่ีเร็วกวา่ตดักบัเส้นท่ีเคล่ือนท่ีได้ช้ากวา่ และบอกเทรนด์กบัเราได้อย่าง
ชดัเจนวา่เป็นขาลงและ เส้น Histogram เร่ิมหายไป เพราะวา่ ความแตกตา่งของเส้นท่ีเวลานีเ้ทา่กบั 0 และ
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เม่ือขาลงเกิดขึน้ เส้น Fast Moving Average ก็แยกหา่งจากเส้น Slow Average ให้สงัเกตเุม่ือเส้นตดั
กนัลง เส้น Histogram ก็จะยาวขึน้ ซึง่บอกเราได้ดีวา่เกิดเทรนด์ชดัเจน   

MACD นัน้มกัจะช้ากวา่ความเป็นจริงอยูน่ิดหน่อยเพราะวา่ เส้น Moving average นัน้เคล่ือนท่ีช้ากว่า
ราคาปัจจบุนัจริง ๆ อยูแ่ล้ว เพราะวา่ เส้น Moving Average นัน้ค านวนหลงัจากท่ีราคาได้เกิดขึน้แล้ว ซึง่ 
เส้น MACD ก็ใช้เส้น Moving average ท่ีเร็วกวา่ท าให้มนัมีสญัญาณเรียบขึน้ คณุจะรู้วา่ มนัก็ช้าอยู่อยู่ดี 
แตว่า่ยงัไงก็ตาม น่ีเป็นเคร่ืองมือท่ียอดนิยมของเทรดเดอร์หลาย ๆ คน   

Parabolic SAR 

ตอนนี ้เรามีเคร่ืองมือหลายตวัท่ีใช้ในการจบัเทรนด์ และแม้วา่การจบัการเกิดของเทรนด์นัน้จะส าคญั
เพียงใด การหาวา่เทรนด์จบยงัไงก็ส าคญัเชน่กนั ทัง้หมดนีก็้จะท าให้เราเข้าออร์เดอร์ท่ีดีและท าก าไรได้ถกูท่ี
ถกูเวลาเชน่กนั ใชไ่หม?    

 

เคร่ืองมือตวัหนึง่ท่ีสามารถช่วยให้เราสามารถบอกได้วา่เทรนด์จะจบท่ีไหนก็คือ Parabolic SAR (Stop 
And Reversal).   Parabolic SAR จะเป็นจดุ หรือว่า ต าแหนง่ในกราฟซึง่บอกว่า จดุไหนจะเป็นจดุกลบัตวั
ของเทรนด์ จากกราฟดงักล่าว คณุจะเห็น จดุเล็ก ๆ ท่ีอยู่ข้างบนของกราฟแทง่เทียนเม่ือเทรนดอยูใ่นขาลง 
และจะอยูข้่างลา่งกราฟแทง่เทียน เม่ือเทรนด์เปล่ียนไปอยู่ในขาขึน้  

การใช้ Parabolic SAR 

ข้อดีของ  Parabolic SAR คือมนัใช้ได้ง่าย ตามหลกัการของมนัเม่ือจดุไข่ปลาท่ีอยูใ่ต้แทง่เทียน แสดงวา่
เป็นสญัญาณซือ้ และเม่ือจดุอยขู้างบนแทง่เทียนนัน้เป็นสญัญาณของขาลง บางทีน่ีเป็นจะเคร่ืองมือท่ีใช้
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ง่ายท่ีสดุก็วา่ได้ ด้วยเหตนีุ ้เคร่ืองนีเ้หมาะส าหรับท่ีจะใช้ในชว่งท่ีตลาดมีเทรนด์ขึน้มา และมีการเกิดเทรนด์
ยาวนาน คณุไม่ต้องใช้เคร่ืองมือนี ้ในชว่งท่ีตลาดท่ีไมมี่เทรนด์ชดัเจน หรือวา่ การเคล่ือนไหวของราคาอยู่
ในชว่ง sideway   

Stochastics 

Stochastics 

Stochastics เป็นอีกเคร่ืองมืออีกตวัหนึง่ท่ีชว่ยให้เราตดัสินใจท่ีซึง่เทรนด์ก าลงัใกล้จะจบ ค านิยามของ 
stochastic คือ oscillator (เคร่ืองมือท่ีบอกการแกวง่ตวั) ซึง่สามารถบอกปริมาณวา่ เกิดการ overbought 
และ oversold (มีการซือ้มากเกินไป และ ขายมากเกินไป) ในภาวะของตลาด เส้นสองเส้น คล้าย ๆ กนักบั
เส้น MACD ในกรณีกบัเดียวกนัคือ เส้นหนึง่เร็วกวา่อีกเส้นหนึง่   

 

เราจะประยุกต์ใช้  Stochastics ได้อย่างไร 

เหมือนอยา่งท่ีเราได้พดูก่อนหน้านี ้Stochastics จะบอกเราวา่เม่ือไหร่ตลาดจะ Overbought และ 
Oversold (สญัญาณท่ีแสดงวา่มีการซือ้เยอะเกินไป และ ขายเยอะเกินไป) Stochastics มีมาตรวดัเป็นคา่
ตวัเลข จาก 0 ถึง  100 เม่ือเส้น Stochastic อยูเ่หนือคา่ 80 (เส้นประเส้นตรงท่ีอยูใ่นกราฟข้างบน) นัน่
หมายความวา่ตลาดมีการซือ้เยอะเกินไป และเมื่อ Stochastic ต ่ากวา่เส้น 20 (เส้นประสีน า้เงินท่ีอยู่

http://www.babypips.com/school/oscillators_leading_indicators.html
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ด้านลา่งของเส้น Stochastics) นัน่หมายความว่าตลาดมีการขายเยอะเกินไป จากการท่ีเราตัง้กฏมาแบบนี ้
เราจะซือ้เม่ือตลาดเกิดภาวะ Oversold และเราจะขายเม่ือตลาดเกิดการ overbought . 

 

มองดท่ีูกราฟข้างบน คณุจะเห็นวา่เส้น Stochastic แสดงให้เห็นถึงวา่ภาวะตลาดเป็น Overbought ในชว่ง
เวลานัน้ ๆ ด้วยข้อมลูนีค้ณุสามารถท านายราคาได้วา่ราคาจะไปในทิศทางใด?  

 

ถ้าคณุเดาว่าราคาจะปรับตวัลง คณุถกูอยา่งแนน่อนท่ีสดุเพราะวา่ เม่ือตลาดเกิดภาวะ Overbought ใน
เวลานาน ๆ การเกิดเทรนด์ย่อมมีโอกาสเกิดขึน้    
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น่ีเป็นพืน้ฐานของ Stochastic เทรดเดอร์หลาย ๆ คนใช้ stochastic ในหลาย ๆ แบบ แตกตา่งกนัแต่
จดุประสงค์หลกัของการใช้ อินดเิคเตอร์เพ่ือจะบอกเราว่าตลาดอยูใ่นภาวะ Overbought และ Oversold ท่ี
ผา่นมาคณุได้เรียนรู้วิธีการใช้ Stochastic ให้เหมาะกบัรูปแบบการเทรดของตวัคณุเอง โอเค!! เราจะไปตอ่
กนัในเร่ือง RSI   

Relative Strength Index 

Relative Strength Index, หรือ RSI, ก็มีลกัษณะคล้าย ๆ กบั Stochastic ซึง่บอกเราได้วา่เกิดภาวะ 
Overbought และ Oversold ในตลาด และยงัใช้ การวดัจากคา่ตวัเลขคล้ายกนัอีก คือจากเลข 0 ถึง 100 
แตว่า่อาจจะตา่งกนัตรงการอา่นเพราะวา่ ถ้าคา่ต ่ากวา่ 30 นัน่บง่บอกถึงตลาดเกิดภาวะ Oversold และถ้า
คา่นัน้มีมากวา่ 70 นัน้บง่บอกวา่ตลาดอยูใ่นภาวะ Overbought    

 

การใช้ RSI 

RSI สามารถใช้ได้เชน่เดียวกบั stochastic.  จากกราฟข้างบนคณุสามารถเห็นได้วา่เม่ือ RSI อยู่ต ่ากว่า 30 
มนัจะบอกเราได้ชดัเจนวา่วา่ตลาดอยูใ่นภาวะ Oversold และหลงัจากท่ีมนัตก ราคาก็ดีดกลบัทนัที    
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RSI เป็นเคร่ืองมือยอดนิยม เพราะมนัสามารใช้ในการยืนยนัการเกิดเทรนด์ได้อีก ถ้าคณุคดิวา่จะมีการเกิด
เทรนด์ขึน้ คณุต้องกลบัมาดท่ีูเส้น RSI และมองดวูา่มนัอยูต่ ่าว่า หรืออยูส่งูกวา่ เส้น 50 ถ้าคณุก าลงัคิดว่า
มนัอาจจะเป็นขาขึน้ คณุต้องดวูา่ RSI ต้องอยูเ่หนือเส้น 50 และถ้ามนัเป็นขาลงคณุต้องแนใ่จวา่ RSI อยู่ต ่า
กวา่ เส้น 50   

 

ในตอนต้นของกราฟข้างบน เราจะเห็นวา่ เป็นไปได้วา่จะเกิดเทรนด์ขาขึน้ ในการหลีกเล่ียงสญัญาณหลอก 
เราต้องรอให้ RSI ข้าม เส้น 50 เพ่ือยืนยนัสญัญาณ คณุจะแนใ่จยิ่งขึน้เม่ือ RSI ผ่านเส้น 50 ก็เป็นจดุยืนยนั
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สญัญาณท่ีดี วา่เทรนด์ขาขึน้ก าลงัก่อตวัขึน้ ตอนนีเ้ราก็มีเคร่ืองมืออยูใ่นกลอ่งเคร่ืองมือของเราพอสมควร 
เราลองมาดกูนัวา่เราจะใช้สิ่งท่ีคณุเรียนรู้มา ใสเ่ข้าด้วยกนัได้อยา่งไร…..  

ใส่มันเข้าด้วยกัน  

ในทางทฤษฏีเราควรจะเลือกใช้เคร่ืองมือใดเคร่ืองมือหนึง่ แตว่า่ปัญหาคือ เราไมไ่ด้อยูใ่นโลกของทฤษฎี 
และเคร่ืองมือเหล่านัน้ไมไ่ด้สมบรูณ์แบบแม้แตต่วัเดียว ซึง่น่ีเป็นเหตผุลให้เทรด เดอร์หลาย ๆ คน รวม
เคร่ืองหลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกนั ท าให้เคร่ืองมือกรองจดุบอดของสญัญาณ หรือข้อเสียของเคร่ืองมืออีกตวั
หนึง่ท่ีมีอยู่ออกไป เราอาจจะใช้เคร่ืองมือซกัสามอยา่ง และเราจะไมเ่ทรดจนกวา่ เคร่ืองมือทัง้สามประเภท
ให้สญัญาณตรงกนัหมด   

หลงัจากท่ีคณุเดนิทางมาในฐานะเทรดเดอร์จนวนันี ้คณุคงได้พบเคร่ืองท่ีดีท่ีสดุส าหรับคณุแล้ว แตเ่ราขอ
แนะน าคณุให้ใช้ MACD Stochastic และ RSI แม้วา่คณุอาจจะชอบอย่างอ่ืนมากกวา่  เทรดเดอร์ทกุคน
มกัจะพยายามหาของอินดเิคเตอร์ท่ีคดิว่าดีท่ีสดุ และให้สญัญาณท่ีถกูต้องส าหรับเขาซกัตวัหนึง่ แตว่า่
ความจริงแล้ว มนัไมมี่เคร่ืองมีอยา่งนัน้หรอก 
 
เราอยากให้คณุศกึษาเคร่ืองมือ หรือ Indicator แตล่ะชนิดด้วยตวัของคณุเองจนกวา่คณุจะรู้วา่ มนั
ตอบสนองกบัปฏิกิริยาของตลาด และค้นหาส่วนผสมของ เคร่ืองมือเหลา่นัน้ท่ีเหมาะกบัรูปแบบการเทรด
ของคณุ ในสว่นท้ายของบทเรียนนี ้เราได้แสดงให้เห็นวา่การรวมเอาเคร่ืองมือตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั วา่มนัจะ
เป็นของขวญัท่ีเหมาะกบัคณุมากเพียงใด 

สรุปเร่ืองเคร่ืองมือต่าง ๆ  

ทกุ ๆ อยา่งท่ีคณุเรียนรู้เก่ียวกบัการเทรดเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ใสใ่นกลอ่งเคร่ืองมือของคณุ เคร่ืองมือของคุญ
จะท าให้คณุสร้างตวัเลขในบญัชีเทรดของคณุได้ง่ายขึน้    

Bollinger Bands 

 ใช้ในการวดัความผนัผวนของตลาด  
 ท าหน้าท่ีเหมือนแนวรับแนวต้าน   
 การเด้งของราคาใน Bollinger Band  

o กลยทธ์ท่ีใช้จะขึน้อยูก่บัวา่ ราคาจะวิ่งเข้าหาจดุกึ่งกลางของ Bollinger Band เสมอ ๆ   
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o คณุจะสง่ ออร์เดอร์  buy เม่ือราคาชนเส้น Bollinger Band ท่ีอยู่ด้านล่าง  
o คณุจะสง่ ออร์เดอร์ Sell เม่ือราคาชนเส้น Bollinger Band ท่ีอยูด้่านบน   
o Best used in ranging markets  

 การบีบตวัของ Bollinger band  
o กลยทุธ์ท่ีจะใช้คือใช้ในการหาจดุทะลแุนวรับและแนวต้าน หรือการเกิด Break out   
o เม่ือ Bollinger Band บีบตวั ราคาจะบอกเราวา่ตลาดนัน้เงียบ และเม่ือเกิดการเบรคเอาท์

ขึน้มา เราจะเข้าเทรดในด้านท่ีราคาได้ทะลเุส้น Bollinger band ขึน้ไป หรือลงไป    

MACD 

 ใช้ในการจบัเทรนด์ และสามารถชว่ยเราก าหนดจดุกลบัเทรนด์ได้   
 มนัประกอบด้วย เส้น Moving Average 2 เส้น  (1 fast, 1 slow) และเส้นแนวตัง้ ท่ีเราเรียกวา่ เส้น 

histogram ซึง่ใช้วดัความตา่งของเส้น Moving Average สองเส้นดงักลา่ว   
 ตรงกนัข้ามกบัสิ่งท่ีหลาย ๆ คนคิด เส้น Moving Averageท่ีอยูใ่น MACD ไมใ่ชเ่ส้นราคาเฉล่ียของ

ราคาตลาด แตเ่ป็นเส้นคา่เฉล่ียของเส้นคา่เฉล่ียอีกทีหนึง่   
 MACD นัน้เคล่ือนไหวตอบสนองช้าเพราะวา่มนัใช้คา่เฉล่ียของเส้นราคาเฉล่ียอีกทีหนึ่ง    
 วิธีหนึง่ในการใช้ MACD คือการรอให้เส้น Fast ข้ามเส้น Slow เพราะวา่มนัเป็นสญัญาณวา่เกิดเท

รนด์ใหม ่  

Parabolic SAR 

 เคร่ืองมือนีจ้ะสร้างจดุ และใช้บอกจดุกลบัเทรนด์ ดงันัน้ ช่ือของมนัคือ Parabolic Stop And 
Reversal (SAR)  

 น่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ง่ายท่ีสดุในการอ่านสญัญาณ เพราะว่า มนัให้สญัญาณในภาวะตลาดหมีและ
ภาวะตลาดภาวะกระทิงได้ดี .   

 เม่ือเคร่ืองมือได้สร้างจดุเหนือ กราฟแทง่เทียนนัน่หมายความวา่เกิดสญัญาณ Sell.  
 เม่ือเคร่ืองได้สร้างจดุข้างลา่ง กราฟแทง่เทียนนัน่หมายความวา่เป็นสญัญาณ Buy เกิดขึน้   
 เคร่ืองมือนีใ้ช้ได้ดีในตลาดท่ีมีเทรนด์และซึง่จะบอกถึงความยาวของเทรนด์ และจดุกลบัตวั  

 
  

Stochastics 
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 ใช้ในการบอกสญัญาณเม่ือตลาดมีภาวะ  overbought และ oversold   
 เม่ือเส้น moving averageอยูเ่หนือ 80 หมายความวา่ตลาดนัน้มีมีการซือ้เยอะเกินไปและเราควร

หาจงัหวะสง่ออร์เดอร์ Sell   
 เม่ือเส้น Moving average อยูต่ ่ากวา่ 20 หมายความวา่ตลาดนัน้มีการขายเยอะเกินไปเราควรจะ

หาจงัหวะสง่ออร์เดอร์ Buy   

Relative Strength Index (RSI) 

 เชน่เดียวกบักบั stochastic ท่ีจะบอกวา่ overbought และ oversold  
 เม่ือเส้น RSI อยูเ่หนือเส้น 70หมายถึงตลาดนัน้มีการซือ้มากเกินไปและเราควรสง่ค าสัง่ Sell  
 เม่ือ RSI อยูใ่ต้เส้น 30 มนัหมายถึงตลาดนัน้มีการขายมากเกินไป และเราควรหาจงัหวะซือ้   
 RSI เราสามารถใช้ในการยืนยนัการเกิดเทรนด์ ถ้าคณุคิดวา่เทรนด์ก าลงัจะเกิดขึน้ คณุควรจะรอให้ 

RSI ให้อยูเ่หนือ 50 (ซึง่ขึน้อยูก่บัว่าคณุจะมองด ูเทรนด์ขาขึน้ และขาลง) ก่อนท่ีคณุจะเข้าเทรด   

เคร่ืองมือแตล่ะชนิดนัน้มีความไมส่มบรูณ์แบบในตวัมนัเอง น่ีเป็นเหตผุลวา่ ท าไมเทรดเดอร์ หลายคนใช้
เคร่ืองมือหลาย ๆ ตวัในการกรองสญัญาณหลอกให้กบัตวัอ่ืน หลงัจากท่ีคณุก้าวหน้าในอาชีพการเทรดของ
คณุในบทเรียนท่ีผ่าน ๆ มาแล้ว ซึง่คณุจะเรียนรู้เคร่ืองมือท่ีคณุชอบท่ีสดุ และคณุควรจะเรียนรู้ในการใช้มนั
ให้เข้ากนัและเหมาะกบัรูปแบบการเทรดของคณุ  

เรารู้วา่ บทนีเ้ป็นบทเรียนท่ียาววววววววววววววววววววววว นานส าหรับคณุขนาดไหน เราอยากจะกระตุ้น
ให้คณุให้กลบัไปทบทวนบทเรียนเก่า ๆ บ้างท่ีคณุยงัไมค่อ่ยเข้าใจ เพียงแคค่ณุหยิบมนัมาอา่นบางครัง้ 
ก่อนท่ีจะลงมือศกึษา หรือวา่ สง่ออร์เดอร์ ก็ได้   

เม่ือคณุเข้าใจหลกัการของ อินดเิคเตอร์ตา่ง ๆ เป็นอย่างดีแล้ว ให้คณุกลบัไปท่ีโปรแกรมเทรดของคณุแล้ว 
เรียนรู้ท่ีจะใช้เคร่ืองมือให้คล่องแคลว่ และมุง่ไปวา่เคร่ืองมือแตล่ะตวัมีปฏิกิริยากบัพฤตกิรรมการเคล่ือนไหว
ของราคาอยา่งไร    

เม่ือคณุเข้าใจ อินดเิคเตอร์ ตวัในตวัหนึง่เป็นอยา่งดีแล้ว มนัก็จะกลายมาเป็นเคร่ืองมือของคณุในกล่อง
เคร่ืองมือของคณุ ตอนนีเ้ราคดิว่าคณุควรจะพกัได้แล้ว แล้วก็หากาแฟซกัแก้ว หาอะไรกิน เรารู้วา่หนงัตา
คณุเร่ิมตกแล้ว จบไว้ตรงนีก้่อน แล้วคอ่ยกลบัมาเม่ือสมองของคณุปลอดโปร่งและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ !  
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เกรด 6  
Oscilator กับ Momentum Indicator 

อนิดเิคเตอร์ทีให้สัญญาณเร็วกับให้สัญญาณช้า 

ท่ีผา่นมาเราได้ศกึษาเคร่ืองมือตา่ง ๆ มากมายท่ีชว่ยคณุในการวิเคราะห์กราฟและใช้ในการวิเคราะห์เทรนด์ 
จริง ๆ แล้วตอนนีค้ณุอาจจะมีข้อมลูเพียงหรือเคร่ืองมือพอแล้วท่ีจะใช้มนัให้มีประสิทธิภาพ   

ในบทเรียนนี ้เราจะพฒันาการใช้เคร่ืองมือกราฟ อินดเิคเตอร์ของคณุ เราต้องการให้คณุเข้าใจถึงจดุออ่น
และจดุแข็งของเคร่ืองมือแตล่ะชนิด ดงันัน้คณุจะสามารถตดัสินใจวา่เคร่ืองมือไหนท่ีเหมาะส าหรับคณุและ
แผนการเทรดของคณุ และเคร่ืองมือไหนไมเ่หมาะสม  

อินดเิคเตอร์ที่ให้สัญญาณเร็วกับที่ให้สัญญาณช้า  

ลองมาดแูนวคิดกนัก่อน เน่ืองจากมีอินดเิคเตอร์สองประเภทคือ อินดเิคเตอร์ท่ีให้สัญญาณเร็ว และอินดเิค
เตอร์ท่ีให้สญัญาณช้า   

อินดเิคเตอร์ท่ีให้สญัญาณเร็ว จะให้สญัญาณสง่ออร์เดอร์ ก่อนท่ีจะเกิดเทรนด์ครัง้ใหม่ หรือจดุกลบัตวัขึน้
เสียอีก. 

อินดเิคเตอร์ท่ีให้สญัญาณช้าจะให้สญัญาณหลงัจากท่ีเทรนด์ได้เกิดขึน้แล้ว และมนัจะบอกคณุว่า “เฮ้ 
เพ่ือนตัง้ใจฟังนะ เทรนด์ก่อตวัขึน้แล้วและคณุก าลงัจะตกรถ”   

บางทีตอนนีค้ณุอาจจะก าลงัคดิว่า “โว๊ววว  ฉนัก าลงัจะรวยด้วยการใช้อินดเิคเตอร์ท่ีให้สญัญาณเร็ว” 
เพราะวา่คณุสามารถท าก าไรได้จากการท่ีเกิดเทรนด์ใหม่ขึน้ตัง้แตต่อนท่ีมนัเร่ิมเกิดเทรนใหม ่ๆ ใชไ่หม? 
คณุพดูถกู คณุอาจจะจบัเทรนด์ได้ทกุครัง้ท่ีตอนมนัพึง่เกิด ถ้าเคร่ืองมือท่ีคณุใช้ให้สญัญาณถกูนะ  แตว่า่
มนัไมไ่ด้เป็นอย่างนัน้เสมอไปหนะ่สิ   

เม่ือคณุใช้อินดเิคเตอร์ท่ีให้สญัญาณเร็ว คณุจะเจอกบัสถานการณ์ เทรนด์หลอก บอ่ย ๆ  อินดเิคเตอร์ท่ีให้
สญัญาเร็ว  ขึน้ช่ือด้านการให้สญัญาณผิดพลาด ซึง่จะท าให้คณุเข้าใจผิดได้เหมือนกนั  ฮา่ ๆ เคร่ืองมือนี ้
หลอกแม้กระทัง่ตวัมนัเองได้    
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ทางเลือกอ่ืน ๆ คือใช้อินดเิคเตอร์ท่ีให้สญัญาณช้า ซึง่ไมมี่สญัญาณหลอก เพราะวา่ อินดเิคเตอร์ประเภทนี ้
จะให้สญัญาณเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงของทิศทางราคาไปแล้วและเกิดเทรนด์ขึน้แล้วเทา่นัน้ แตข้่อเสียคือ
คณุจะเข้าเทรดได้ช้ากวา่ปกต ิซึง่การเคล่ือนไหวของเทรนด์แรง ๆ มกัจะเกิดตอนต้นของเทรนด์ไมก่ี่แทง่ซะ
ด้วย แตถ้่าคณุใช้เคร่ืองมือประเภทนีค้ณุก็อาจจะต้องพลาดก าไรไปเยอะได้เหมือนกนั ซึง่ไมดี่เลย  

อินดเิคเตอร์ที่เป็น Oscillators และ Trend Following  

จดุประสงค์ของบทนี ้เพ่ือท่ีจะแบง่ประเภทของอินดเิคเตอร์ของเราเป็นสองรูปแบบดงันี ้  

1. Oscillators   
2. Trend following หรือ momentum  

 

Oscillator เป็นอินดเิคเตอร์ประเภท ให้สญัญาณเร็ว  
  
Momentum เป็นอินดเิคเตอร์ท่ีให้สญัญาณช้า  
  
ซึง่อินดเิคเตอร์ทัง้สองประเภทสามารถใช้ร่วมกนัได้แม้ว่าเคร่ืองมือทัง้สองประเภทจะดขูดัแย้งกนัซกัหน่อย 
เราไมไ่ด้บอกวา่อนัไหนท่ีคณุจะต้องให้ความส าคญัเป็นพิเศษ แตว่า่ คณุต้องเข้าใจถึงข้อดีข้อเสียของแตล่ะ
อนั   

Oscillators อนิดเิคเตอร์ที่ให้สัญญาณเร็ว 

Oscillator เป็นท่ีวตัถหุรือข้อมลูท่ีย้อนหลงัหรือก่อนหน้าของข้อมลู ณ จดุใดจดุหนึง่ เราสามารถกล่าวอีก
อยา่งหนึง่ได้วา่ มนัมนัเป็นเคร่ืองมือท่ีจะก าหนดจดุระหว่างจดุ A และจดุ B เสมอ ลองคดิถึงเม่ือคณุกดปุ่ ม
ท่ีท าให้พดัลมสา่ยท่ีพดัลมของคณุ   

แล้วเร่ืองอินดเิคเตอร์ของเราก็เป็นเชน่นัน้เหมือนกนั ย่ิงไปกวา่นัน้ Oscillator จะให้สญัญาณ Buy หรือ Sell 
แม้วา่มนัจะเป็นจดุกลบัเทรนด์หรือวา่จดุจบของเทรนด์แบบไมช่ดัเจนมากก็ตาม    

คณุฟังดคูุ้น ๆ รึเปลา่ ดงันัน้มนัควรจะเป็นอินดเิคเตอร์ตอ่ไปนี ้Stochastics, Parabolic SAR และ Relative 
Strength Index (RSI)เป็น oscillators ทัง้หมด อินดเิคเตอร์แตล่ะอนันีถ้กูออกแบบมาเพ่ือหาจดุท่ีเป็นไปได้
วา่จะเกิดการกลบัเทรนด์หลงัจากท่ีเกิดเทรนด์มาก่อนหน้าและเมื่อราคาจะเปล่ียนทิศทางอีก    

http://www.babypips.com/school/oscillators_leading_indicators.html
http://www.babypips.com/school/stochastics.html
http://www.babypips.com/school/parabolic_sar.html
http://www.babypips.com/school/relative_strength_index.html
http://www.babypips.com/school/relative_strength_index.html
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เราลองมดตูวัอยา่งซกัสองสามตวัอยา่งกนั   

ในกราฟ 1 ชัว่โมง ของ USD/EUR ข้างลา่งนี ้เราได้ใส่ อินดเิคเตอร์ Parabolic SAR ลงไปแล้วก็ RSI กบั 
Stochastic ลงไปด้วย หลงัจากท่ีคณุได้เรียนรู้แล้ววา่ เม่ือ Stochastic และ RSI เม่ือเคร่ืองเหลา่นีเ้ร่ิมหลุด
จากสญัญาณ Oversold นัน้แสดงวา่เป็นสญัญาณ Buy  

ตอนนีเ้ราได้สญัญาณ Buy เวลา 3.00 am และ 7.00 am ในวนัท่ี 08/24/05. เคร่ืองมือทัง้สามประเภทนี ้
ให้สญัาณซือ้หรือขายตาม ๆ กนัไมก่ี่ชัว่โมงเทา่นัน้ และน่ีจะเป็นออร์เดอร์เทรดท่ีดีออร์เดอร์หนึง่เลย   

 

เรายงัได้สญัญาณSell จากอินดเิคเตอร์ทัง้สามตวัในชว่งเวลา 2.00 am และ 5.00 am ในวนัท่ี 08/25/05 
อยา่งท่ีคณุเห็นเคร่ืองมือ Stochastic ยงัคงอยูใ่นภาวะ overbought อยูค่อ่นข้างนานประมาณ 20 ชัว่โมง 
ปกติแล้วเม่ือ oscillator ยงัอยูใ่นโซน overbought หรือ oversold อยูน่ัน้ หมายความว่าเทรนด์นัน้เป็นเท
รนด์ยาว ในตวัอยา่งตัง้แต ่Stochastic อยูใ่นโซน overbought คณุก็จะเห็นวา่เป็นเทรนด์ขาขึน้อย่าง
ตอ่เน่ือง     

แล้วมาด ูOscillator ท่ีให้สญัญาณเร็ว อีกตวัหนึง่เน่ืองจากวา่สญัญาณท่ีเกิดนีไ้มไ่ด้สมบรูณ์แบบ ลองดู
กราฟข้างลา่งนี ้คณุจะเห็นว่ามีสญัญาณหลอกมากมายในออร์เดอร์ buy คณุจะเห็นว่าอินดเิคเตอร์ตวัหนึง่
บอกวา่ buy แตอิ่นดเิคเตอร์ตวัหนึง่บอกวา่ Sell    
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ในชว่งเวลา  1 am วนัท่ี 08/16/05, ทัง้ตวั RSI และ stochastic ให้สญัญาณ buy ขณะท่ี Parabolic SAR  
ยงัให้สญัญาณ Sell อยูเ่ลย ใช ่Parabolic SAR ให้สญัญาณ Buy อีกสามชัว่โมงถดัมา ถ้าคณุมองดท่ีูกราฟ
แทง่พร้อมกบั Parabolic SAR ข้างลา่ง คณุจะสงัเกตเุห็นกราฟแทง่เทียนท่ีแสดงขาลงสีแดงชดัเจนพร้อม
กบัไส้เทียนท่ีมีอยูน่ิดหน่อย และดดู้วยวา่แทง่ถดัไปนัน้ปิดต ่ากวา่แทง่ก่อนหน้า ซึง่น่ีหมายความวา่ เป็น
สญัญาณของเทรนด์ระยะยาวซึง่ไมเ่หมาะกบัการสง่ออร์เดอร์ Buy   

สญัญาณ Oversold (buy) สองสญัญาณสดุท้ายท่ีให้สญัญาณโดย stochastic จะสงัเกตไุด้วา่ไมมี่
สญัญาณมาจาก RSI และ Parabolic SAR ก็ยงัให้สญัญาณ Sell อยู ่เกิดอะไรขึน้ ณ จดุนี ้แตล่ะอนัให้
สญัญาณท่ีแตกตา่งกนัหมดเลย!  

 
เกิดอะไรขึน้กบักลุม่ของอินดิเคเตอร์ท่ีเราใช้ ?  

ค าตอบมีอยูใ่นขัน้ตอนของการค านวณอินดเิคเตอร์แตล่ะประเภท Stochastic นัน้ค านวณอยู่บนพืน้ฐาน
ของ ราคา High Low ในชว่งเวลาใดเวลาหนึง่ (กรณีนีคื้อ 1 ชัว่โมง) ซึง่ไมน่บัจนกวา่จะจบแทง่นี ้Relative 
Strength (RSI) ใช้หลกัการเปล่ียนแปลงของราคาปิดของแทง่เทียน และ Parabolic SAR มีการค านวณ
ตามแบบของมนัเองซึง่ท าให้เกิดการขดัแย้งกนัมากขึน้.  

ถึงแม้ธรรมชาตขิอง Oscillator ควรจะให้รูปแบบการกลบัตวัของเทรนด์ในรูปแบบไมเ่หมือนกนั แนน่อน
เร่ืองนีไ้มจ่ริง และยอมรับไมไ่ด้  
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ขณะท่ีเราจะมวัมาดวูา่ท าไมอินดเิคเตอร์ท่ีให้สญัญาณเร็ว ท าไมถึงผิดพลาด เราไมมี่ทางท่ีจะหลีกเล่ียง
ข้อผิดพลาดนีไ้ด้หรอก ถ้าคณุได้รับสญัญาณท่ีแตกตา่งกนัตามลกัษณะตวัอยา่งข้างบนนัน้ คณุไมค่วรจะ
ท าอะไรเลยดีกวา่การมานัง่เดามนั ถ้ากราฟไมไ่ด้ให้สญัญาณในทิศทางเดียวกนัหมด อยา่บงัคบัตวัเองให้เท
รด คอ่ยหาสญัญาณใหมท่ี่เข้าเง่ือนไข   

Momentum อนิดเิคเตอร์ที่ให้สัญญาณช้า 

แล้วเราจะบอกการเกิดเทรนด์ได้ยงัไง อินดเิคเตอร์ท่ีบอกเทรนด์ตอนท่ีมนัเกิดไปแล้วได้ดีก็คือ MACD และ 
Moving Average อินดเิคเตอร์นีจ้ะบอกเทรนด์เม่ือมนัเกิดเทรนด์ขึน้แล้วดงันัน้จงึมีสญัญาณท่ีช้า แตข้่อดีก็
คือ ท าให้เราพลาดน้อยลง 
 
ในกราฟ 1 ชัว่โมงคูเ่งิน EUR/USD มีสญัญาณภาวะตลาดกระทิงในตวัอินดเิคเตอร์ MACD เวลา  3:00 
วนัท่ี 08/03/05  และ เส้น EMA  10 ตดัเส้น EMA 20 เวลา 5:00 am ซึง่เคร่ืองบอกสญัญาณสองตวันีมี้
ความแมน่ย าสงู แตว่า่ถ้าคณุรอให้สญัญาณทัง้สองตวัให้สองตวัให้สญัญาณภาวะตลาดกระทิงกบัคณุ คณุ
จะพลาดโอกาสในการเข้าต าแหนง่ดี ๆ ถ้าคณุลองคดิมาจากวนัท่ีมนัเกิดสญัญาณครัง้งแรก ณ  10:00 pm 
วนัท่ี 08/02/05 มาจนถึงเวลา  5:00 วนัท่ี 08/03/05 คณุจะต้องนัง่มองดมูนัขึน้ 159 จดุโดยไมไ่ด้เข้าเทรด
เลย   
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เราลองมาดท่ีูกราฟ แล้วคณุจะเห็นวา่ บางครัง้สญัญาณเหลา่นีก็้ให้สญัญาณหลอกได้เชน่เดียวกนั เราจะ
เรียกมนัวา่ สญัญาณหลอก  ก็แล้วกนั ลองดท่ีูสญัญาณหมีท่ีเกิดขึน้ในกราฟ MACD ท่ีเกิดขึน้หลงัจาก
สญัญาณภาวะตลาดกระทิง   

สิบชัว่โมงหลงัจากนัน้ เส้น EMA 10 ตดัข้ามเส้น EMA 20 ซึง่ให้สญัญาณ Sell คณุจะเห็นวา่ราคาไมไ่ด้ออ่น
ตวัลงซึง่คอ่นข้างจะอยู่ในระดบั sideway ด้วยซ า้ แล้วก็เกิดเทรนด์ขาขึน้ตอ่อีก โดยอินดเิคเตอร์ทัง้สองตวั
ให้สญัญาณ Sell ทัง้คู ่ถ้าเราท าตามสญัญาณนัน้เราจะส่งออร์เดอร์ Sell ท่ีจดุต ่าสดุของราคา และนัง่มองดู
ตวัเองขาดทนุหลงัจากนัน้! 

 

 
สรุป อนิดเิคเตอร์ที่ให้สัญญาณเร็ว และให้สัญญาณช้า  

ค าถามมูลค่าล้านเหรียญ  

คณุจะตดัสินใจใช้  Oscillators, หรืออินดเิคเตอร์ประเภท trend following อยา่งไร? เม่ือคณุก็รู้วา่ มนัไมไ่ด้
สมบรูณ์แบบในตวัมนัเองทัง้สองแบบ   

น่ีเป็นสว่นท่ีท้าทายท่ีสดุของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และเป็นเหตผุลว่าท าไมเราถึงเรียกมนัวา่ค าถาม
มลูคา่ล้านเหรียญ 

http://www.babypips.com/school/oscillators_leading_indicators.html
http://www.babypips.com/school/momentum_lagging_indicators.html
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เราจะให้ค าตอบมลุคา่ล้านเหรียญในบทเรียนข้างหน้า   

ตอนนี ้เพียงแครู้่วา่ เม่ือคณุสามารถวิเคราะห์เทรนด์ได้ วิเคราะห์ภาวะตลาดได้ คณุก็จะรู้วา่ อินดเิตอร์ตวั
ไหนท่ีมีความแมน่ย า และอนัไหนท่ีไมมี่ประโยชน์ส าหรับคณุ  

น่ีไมใ่ชเ่ร่ืองกล้วยๆ แตว่่ามนัเป็นทกัษะท่ีคณุจะต้องคอ่ย ๆ เรียนรู้และปรับปรุง ให้คณุมีประสบการณ์
เพิ่มขึน้  

สรุป  

 มีอินดเิคเตอร์สองประเภทคือ อินดเิคเตอร์ท่ีให้สญัญาณเร็ว และ อินดเิคเตอร์ท่ีให้สญัญาณช้า 
 อินดเิคเตอร์ท่ีให้ส ญญาณเร็วจะให้สญัญาณ BUY ก่อนท่ีจะเกิดเทรนด์หรือ เกิดจดุกลบัตวัเกิดขึน้   
 อินดเิคเตอร์ท่ีให้สญัญาณช้าจะให้สญัญาณการเข้าเทรด หลงัจากท่ีเกิดเทรนด์ไปแล้ว  
 เคร่ืองมือทางเทคนิคสามารถแบง่ได้เป็นสองประเภทคือ  Oscillators และ trend following หรือ 

momentum อินดเิคเตอร์    
 Oscillators เป็นเคร่ืองมือท่ีให้สญัญาณเร็ว   
 Momentum เป็นเคร่ืองมือท่ีให้สญัญาณช้า   
 ถ้าคณุสามารถจะวิเคราะห์ทิศทางของตลาดได้ในชว่งท่ีคณุก าลงัเทรด คณุจะเรียนรู้ว่าเคร่ืองชนิด

ไหนท่ีให้สญัญาณท่ีมีความแมน่ย ากบัคณุได้ และเคร่ืองมือชนิดไหนท่ีคณุไมค่วรจะใช้  
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เกรด 7  
รูปแบบกราฟที่ส าคัญ 

รูปแบบกราฟ 

ตอนนีค้ณุมีปืนใหญ่ท่ีจะใช้เม่ือคณุต้องสู้กบัตลาด ในบทเรียนนีค้ณุจะได้อาวธุเพิ่มอีก เรียกว่า ชาร์ทแพท 
เทิร์น (CHART PATTERNS!) หรือ รูปแบบกราฟ นัน่เอง 

ลองคดิถึงรูปแบบกราฟเหมือนกบัตวัตรวจสอบกปัดกัระเบดิ เพราะวา่เม่ือคณุเรียนรู้ไปแล้วคณุจะสามารถ
หาจดุท่ีเกิดการระเบิดขึน้ ในกราฟก่อนท่ีมนัจะระเบิดขึน้ คณุจะท าเงินได้เยอะแยะจากสิ่งท่ีคณุได้เรียนรู้
เหลา่นี ้  

ในบทเรียนนี ้เราจะสอนคณุเก่ียวกบัรูปแบบกราฟพืน้ฐานและการเกิดของมนั เม่ือเราวิเคราะห์ได้ถกูต้อง
มนัก็จะน าเราไปสูจ่ดุเบรคเอาท์ของเทรนด์ หรือว่า ถ้าเราเรียกตามบทเรียนนีก็้เรียกว่า การระเบิดของเท
รนด์  

จ าได้รึเปลา่ เปา้หมายของเราคือพยายามหาจดุท่ีเกิดการเคล่ือนไหวของตลาดมากท่ีสดุ ก่อนท่ีมนัจะ
เกิดขึน้ ดงันัน้เราจะสามารถข่ีเทรนด์และท าก าไรได้ รูปแบบของกราฟจะชว่ยให้เราบอกสภาวะตลาดวา่
เม่ือไหร่ท่ีจะเกิด Break out (เบรคเอาท์ คือ การทะลแุนวต้านแนวรับ หรือวา่เกิด นิวโลว์ นิวไฮ) 

น่ีเป็นรูปแบบของกราฟท่ีเราจะเรียนในบทเรียนนี ้: 

 Symmetrical Triangles   (สามเหล่ียม บางคนเรียก สามเหล่ียมธง) 
 Ascending Triangles      (สามเหล่ียมเฉียงขึน้) 
 Descending Triangles    (สามเหล่ียมเฉียงลง) 
 Double Top                    ( หวัหยกั) 
 Double Bottom              (ก้นหยกั) 
 Head and Shoulders      (หวัและไหล)่ 
 Reverse Head and Shoulders   (หวัและไหลก่ลบัหวั) 

   เน่ืองจากให้ตรงกับที่อื่นเรียกเป็นสากล จึงอยากให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษมากกว่า 

http://www.babypips.com/school/symmetrical_triangles.html
http://www.babypips.com/school/ascending_triangles.html
http://www.babypips.com/school/descending_triangles.html
http://www.babypips.com/school/double_top.html
http://www.babypips.com/school/double_bottom.html
http://www.babypips.com/school/head_and_shoulders.html
http://www.babypips.com/school/reverse_head_and_shoulders.html
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Symmetrical Triangles 

Symmetrical triangles เป็นรูปแบบกราฟซึง่กราฟเส้นแนวต้านลาดเอียงลงจากราคาสงูสดุ และกราฟ
เส้นแนวรับลาดเอียงขึน้จากด้านลา่งไปบรรจบกนัท่ีจดุ ๆ หนึง่ซึง่ท าให้มีรูปร่างเหมือนสามเหล่ียม แล้วเกิด
อะไรขึน้กบักราฟลกัษณะนี ้คือราคาปิดต ่ากวา่ราคา high และอีกด้านหนึง่ก็ปิดได้สงูกวา่ราคา low ในด้าน
แนวรับ ซึง่หมายความวา่ทัง้ด้านผู้ ซือ้และผู้ขายก าลงัดงึราคากนั และผลออกมาก็คือเสมอกนั   

ซึง่เราเรียกวา่ การสะสมแรงซือ้ขาย   

ในกราฟ เราจะเห็นวา่ทัง้ผู้ ซือ้และผู้ขายไมส่ามารถผลกัดนัราคาให้ไปในทิศทางท่ีพวกเขาก าหนดได้ เม่ือ
เกิดเหตกุารณ์ท่ีราคาปิดต ่ากวา่ราคา High ในด้านเส้นแนวต้าน และราคาปิดสงูกว่าราคา low ในด้านแนว
รับ เม่ือเส้นแนวรับแนวต้านนัน้เอียงเข้าหากนั หมายความวา่จดุเบรคเอาท์ใกล้จะเกิดขึน้ในไมช้่า เราไมรู้่
หรอกว่าเทรนด์จะเกิดในทิศทางไหน แตว่า่เรารู้วา่ตลาดจะเกิด เบรคเอาท์ซึง่แล้วแตว่่าตลาดจะให้เกิดใน
ทิศทางไหน  
 
ดงันัน้เราจะใช้ความได้เปรียบนี?้ ใชม่ัย๊ เราสามารถสง่ออร์เดอร์ท่ีเหนือหรือวา่ ณ จดุต ่ากวา่เส้นแนวรับแนว
ต้านท่ีเราขีดขึน้ เม่ือเรารู้วา่ราคาจะเกิด เบรคเอาท์ในทิศทางไหน เราจะสามารถข่ีเทรนด์ไปในทิศทางท่ี
เกิดขึน้    

 

ในตวัอยา่งนี ้ถ้าเราสง่ออร์เดอร์ ณ ท่ีจดุเหนือเส้นแนวต้านเราก็จะได้ออร์เดอร์เทรดท่ีดี และถ้าคณุสง่ออร์
เดอร์อีกออร์เดอร์ท่ีด้านลา่งของแนวรับ คณุก็จะสามารถยกเลิกออร์เดอร์ได้ทนัทีท่ีมนัเกิดเบรคเอาท์ด้านบน
เชน่เดียวกนั   
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Ascending Triangles 

รูปแบบกราฟรูปแบบนีเ้กิดขึน้เม่ือ เกิดแนวต้านท่ีเป็นเส้นตรงและเส้นแนวรับท่ีเฉียงขึน้  สิ่งท่ีเกิดขึน้ใน
เหตกุารณ์นีคื้อ มีแนวต้านท่ีฝ่ังผู้ ซือ้ไมส่ามารถทะลไุปได้ แตอ่ยา่งไรก็ตามฝ่ังผู้ ซือ้ ก็ได้พยายามยกระดบั
ราคา low ให้สงูขึน้อยูเ่ร่ือย ๆ   

 

ในกราฟข้างบน คณุจะเห็นว่าฝ่ังผู้ ซือ้ก าลงัได้เปรียบเพราะวา่พวกเขาดนัราคา Low ให้สงูขึน้เร่ือย ๆ และ
เพิ่มความกดดนัให้กบัเส้นแนวต้านตามภาพ ซึง่ถ้าเกิดเบรคเอ้าท์ขึน้ ค าถามของเราก็คือ มนัจะเกิดขึน้
ทิศทางใด ผู้ ซือ้จะสามารถผ่านดา่นแนวต้านนีไ้ปได้รึเปล่าหรือว่า แนวต้านนีแ้ข็งแกร่งเกินไปส าหรับเขา?”  

หนงัสือกราฟหลาย ๆ เลม่จะบอกคณุว่า ในกรณีนี ้ทางฝ่ังผู้ ซือ้จะเป็นฝ่ายชนะ และราคาจะทะลผุา่นแนว
ต้านขึน้ไปได้ อยา่งไรก็ตาม ประสบการณ์ของเราบอกวา่ มนัไมไ่ด้เป็นแบบท่ีหนงัสือส่วนใหญ่ได้กล่าวไว้
หรอก บางครัง้แนวต้านก็แข็งแกร่งเกินไปท่ีผู้ ซือ้จะสามารถฝ่าไปได้ และผู้ ซือ้ไมมี่ก าลงัซือ้เพียงพอท่ีจะ
ผลกัดนัราคาให้ทะลผุา่นไปได้   

สว่นใหญ่ ราคาจะขึน้ขึน้ไป แตป่ระเดน็ก็คือ เราไมส่นใจหรอกว่ามนัจะเกิดเบรคเอาท์ในทิศทางไหน แตเ่รา
ต้องการท่ีจะพร้อมส าหรับการเคล่ือนไหวของราคาท่ีเกิดขึน้ไมว่า่จะเป็นทิศทางไหนตา่งหาก ในกรณีนี ้เรา
จะสง่ Stop order ทัง้ด้านบนและด้านล่างของเส้นแนวต้าน และแนวรับของรูปสามเหล่ียม  
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ในสถานการณ์นี ้ฝ่ังผู้ ซือ้เป็นฝ่ายชนะและราคาพุง่ยงักบักระสวยอวกาศท่ีถกูปลอ่ย !  

Descending Triangles 

บางครัง้คณุอาจจะคดิวา่  Descending Triangle นัน้ตรงกนัข้ามกบั Ascending Triangles (เรารู้ว่าคณุ
ฉลาด) Descending Triangles นัน้ มีเส้นแนวรับท่ีเป็นเส้นตรงและเส้นแนวต้านเป็นเส้นเฉียงลงมาบรรจบ
กบัเส้นแนวรับ ซึง่เส้นแนวรับเป็นเส้นท่ีแนวรับท่ีแข็งแกร่งยากท่ีราคาจะทะลผุ่านไปได้   
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ในกราฟข้างบน  คณุจะเห็นว่าราคา ก าลงัท าจดุ High ต ่าลงเร่ือย ๆ ซึง่บอกเราวา่ผู้ขายก าได้มีความ
ได้เปรียบเหนือผู้ ซือ้มากขึน้อยากตอ่เน่ือง ตอนนีร้าคาจะทะลแุนวรับและจะพยายามปรับตวัลงตอ่ไป  

อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณีท่ีเส้นแนวรับแข็งแกร่งเกินไปท่ีจะถกูท าลายได้ ราคาจะเด้งกลบัและเคล่ือนไหว
เป็นขาขึน้อยา่งรุนแรง   

ขา่วดีก็คือ เราไมส่นหรอกวา่ ราคาจะไปทิศทางใด เรารู้แคว่า่เม่ือราคาเคล่ือนไหวไปในทิศทางใดทิศทาง
หนึง่ ในกรณีนีเ้ราจะสง่ออร์เดอร์เข้าไป เหนือ หรือว่า ข้างใต้เส้นเม่ือราคานัน้ได้ทะลแุนวเส้นแนวรับและ
แนวต้านไปแล้ว   
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ในกรณีตวัอยา่งนี ้ราคาได้ทะลเุส้นแนวรับมาและร่วงลงเกิดเทรนด์ขาลงอยา่งรวดเร็ว(หมายเหต ุตลาด
ในชว่งท่ีเกิดเทรนด์ขาลง จะเร็วกวา่ตลาดท่ีเป็นเทรนด์ขาขึน้ซึง่หมายความวา่เม่ือคณุเลน่ ออร์เดอร์ Sell 
คณุก็จะท าเงินได้เร็วกว่า)  

Double Top 

Double top คือ รูปแบบการกลบัตวัของกราฟ ซึง่ก่อตวัหลงัจากมีการขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ค าว่า Top ก็คือ
จดุสงูสดุซึง่จะเกิดขึน้เม่ือราคาไปชนยงัจดุแนวต้านจดุใดจดุหนึง่ หลงัจากชนแล้ว ราคาก็จะคอ่ย ๆ ปรับตวั
ลงและพยายามทะลแุนวต้านนัน้อีก และถ้าคราวนีม้นัไมส่ามารถทะลแุนวต้านได้อีกเป็นครัง้ท่ีสอง คณุก็จะ
ได้รูปแบบกราฟ DOUBLE top!  
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ในกราฟข้างบนนีค้ณุจะเห็นวา่มีจดุสงูสดุของราคาสองจดุ หรือท่ีเราเรียกว่า Top เม่ือกี ้ได้ก่อตวัขึน้
หลงัจากการเกิดเทรนด์ขาขึน้ครัง้ใหญ่ สงัเกตดุวูา่ตวั Top ตวัท่ีสองไมส่ามารถจะทะลแุนวต้านท่ี Top ตวัท่ี
หนึง่ได้สร้างไว้ได้ น่ีเป็นสญัญาณท่ีชดัเจนว่าจะเกิดการกลบัตวัของเทรนด์ เพราะวา่มนัก าลงับอกเราว่า
ความกดดงัจากแรงซือ้ท่ีมีมาอยา่งตอ่เน่ืองก าลงัจะหมดลง 

เม่ือเกิด กราฟ Double Top แล้วเราจะใสอ่อร์เดอร์ของเราข้างใต้จดุ Low ก่อนการกลบัตวัขึน้ไปก่อ Top 
ครัง้ท่ี 2 เพราะวา่คาดวา่จะเกิดการกลบัตวัของเทรนด์ขาขึน้   
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ว๊าวว เราต้องเป็นคนท่ีมีพลงัจิตแน ่ๆ เลยเพราะวา่ เราพดูถกูอีกแล้ว มองดท่ีูกราฟสิ  คณุจะเห็นวา่ราคา
ทะลแุนวรับลงมาแล้ว และเกิดเทรนด์ขาลงอยา่งตอ่เน่ือง จ าไว้อยา่งว่า Double Top นัน้เป็นจดุกลบัเทรนด์ 
คณุจะต้องดเูอาไว้หลงัจากท่ีมนัเกิดเทรนด์ขาขึน้ครัง้ใหญ่  

Double Bottom 

Double bottoms คือรูปแบบการกลบัเทรนด์ แตว่า่คราวนีเ้ราต้องหาจงัหวะ Buy แทนท่ีจะ Sell รูปแบบนี ้
เกิดขึน้หลงัจากเกิดเทรนด์ขาลง เม่ือมีการเกิด จดุ low สองแหง่ เกิดขึน้ (ตรงข้ามกบั Double Top)   
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คณุจะเห็นวา่รูปแบบของกราฟข้างบนหลงัจากการเกิดเทรนด์ขาลง ราคาได้เกิดรูปแบบร่องสองร่อง เพรา
วา่มนัไมส่ามารถท่ีจะทะลตุ ่าลงไปวา่แนวรับท่ีจดุต ่าสดุเกิดขึน้ครัง้แรกได้ Bottom ท่ีสองท่ีเกิดครัง้ท่ีสองจงึ
ไมส่ามารถทะลแุนวรับไปได้   

น่ีเป็นสญัญาณวา่ ความกดดนัจากแรงขายอยา่งตอ่เน่ืองก าลงัจะหมดไป และจะเกิดกลบัตวัเกิดขึน้ ใน
สถานการณ์นี ้เราจะสง่ออร์เดอร์ เหนือเส้นท่ีเกิดจดุสงูสดุก่อนการเกิด Bottom ครัง้ท่ีสอง   

 

ลองดน่ีูกนั   
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ราคาทะลเุส้นแนวต้านท่ีเกิดหลงัจากการเกิด Double Bottom และเกิดเทรนด์ขาขึน้อยา่งตอ่เน่ือง จ าไว้ว่า 
เหมือนกบัรูปแบบ double Top ตวั Double bottom นัน้ก็เป็นจดุกลบัตวัหลงัการเกิดเทรนด์เชน่เดียวกนั สิ่ง
ท่ีคณุต้องท าก็คือ มองหาเทรนด์ขาลงแรง ๆ เพ่ือรอการเกิด double bottom 

Head and Shoulders 

รูปแบบของ Head and shoulders ก็เป็นรูปแบบของจดุกลบัตวัเชน่เดียวกนั มนัจะสร้างจดุสงูสดุแรก และ
จดุสงูสดุท่ีสองนัน้ จะสงูกวา่จดุแรก และจดุสงูสดุอนัท่ีสามใกล้เคียงกบัจดุแรก เส้นแนวรับถกูขีดใต้จดุ low 
หลงัจากเกิดจดุ สงูสดุแรกมาซึง่จะเช่ือมกบัจดุต ่าสดุหลงัการเกิด Head ด้วยเชน่กนัซึง่บางครัง้อาจจะเอียง
ขึน้หรือลงนิดหน่อย ตามประสบการณ์ของเราท่ีผา่นมา เม่ือเส้นเอียงลงนิดหน่อย จะให้สญัญาณท่ี
นา่เช่ือถือได้มากกวา่   

 

ในตวัอยา่งนี ้เราจะเห็น Head and shoulder คือ Head เป็นจดุสงูสดุครัง้ท่ีสองของรูปแบบกราฟประเภทนี ้
Shoulder สองอนัท่ีเกิดหลงัจากเกิดราคาสงูสดุของจดุ head   

ด้วยรูปแบบกราฟนี ้เราจะสง่ออร์เดอร์ข้างลา่งของเส้นแนวรับ และเราจะสามารถประเมินได้จากจดุสงูสดุ
ของ Head มาจนถึงราคาท่ีต ่าสดุหลงัจากท า high ท่ีเกิดรูปแบบ Head เพ่ือใช้ก าหนด เปา้หมายของราคา
ท่ีเราคาดไว้   
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คณุจะเห็นวา่เม่ือราคาหลดุแนวรับมามนัเกิดเทรนด์ขาลงอยา่งตอ่เน่ืองและเป็นขนาดเดียวกนักบัความยาว
ของจดุเกิดรูปแบบ Head  

Reverse Head and Shoulders 

ช่ือนีน้ัน้อธิบายความหมายของตวัมนัเองอยูแ่ล้ว ซึง่เป็นเหมือนกบั Head and shoulder แตว่่าคราวนีม้นัมี
ลกัษณะตรงกนัข้ามกนั ตวัร่องท่ีเป็น(shoulder) จะตามด้วยการเคล่ือนไหวของราคาท่ีต ่ากวา่เดมิ(Head) 
และจะเกิดร่อง(shoulder) อีกครัง้ รูปแบบกราฟนีจ้ะเกิดหลงัจากท่ีเกิดการเกิดเทรนด์ขาลงอยา่งตอ่เน่ือง
และเกิดรูปแบบกราฟนีต้ามมา  
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ตอนนีค้ณุจะเห็นวา่เหมือนกบัรูปร่างแบบ Head and Shoulder เลย แตว่่ามนักลบัหวัอยูเ่ทา่นัน้ เม่ือกราฟ
รูปแบบนีเ้กิดขึน้เราจะสง่ออร์เดอร์ buy ท่ีด้านบนของเส้นแนวต้านท่ีเราขีดขึน้ เปา้หมายของราคาท่ีเราคาด
วา่มนัจะไปถึงค านวณจาก ระยะหา่งระหวา่งจดุท่ีเป็น Head (Low) ไปจนถึงจดุ High ซึง่เราสามารถน ามา
ประเมินคร่าว ๆ วา่ราคาจะเคล่ือนไหวไปประมาณเท่าไหร่  

 

คณุจะเห็นวา่ ราคาเคล่ือนท่ีขึน้หลงัจากท่ีทะลแุนวต้าน เรารู้วา่คณุก าลงัคดิวา่ “ราคามนัอาจจะไปไกลยิ่ง
กวา่ท่ีเราประมาณไว้”  
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แตส่ิ่งท่ีเราอยากจะบอกคณุคือ  “อย่าโลภ”   

ถ้าราคาเปา้หมายถึงจดุท่ีเราตัง้ไว้ ให้มีความสขุกบัก าไรท่ีได้ อย่างไรก็ตาม ก็มีกลยทุธ์หลาย ๆ กลยทุธ์ท่ี
คณุสามารถล็อคก าไรไว้และปลอ่ยให้ก าไรวิ่งตอ่ไป ซึง่คณุจะได้เรียนรู้ในบทตอ่ ๆ ไป   

 

สรุปเร่ืองรูปแบบของกราฟ  

รูปแบบกราฟ เหมือนกบั บาซูก้าเพราะวา่มนัจะท าให้เกิดการระเบิดครัง้ใหญ่ในกราฟของคณุ   

สามเหล่ียม  

Symmetrical triangles   

 ราคา High จะคอ่ย ๆ ลดต ่าลง และราคา Low ก็จะคอ่ย ๆ สงูขึน้   
 สง่ออร์เดอร์ ณ ข้างบนเส้นแนว ต้านแนวรับ ท่ีเราขีด ตามราคา High และ Low   

Ascending triangles  

 ราคา Low จะปรับตวัสงูขึน้ เข้าหาเส้นแนวต้าน ท่ีเราขีดไว้ด้านบน  

 ปกติแล้วจะหมายถึง ราคาจะทะลแุนวต้านและคณุควรจะสง่ออร์เดอร์ทัง้สองด้านทัง้ด้านแนวรับ
และแนวต้าน ในกรณีท่ีเส้นแนวต้านนัน้แข็งแกร่งเกินไปท าให้ราคาไมส่ามารถทะลผุ่านไปได้    

 สง่ออร์เดอร์ของคณุเหนืเส้นแนวต้าน และ เตรียมออร์เดอร์ ท่ีเส้นแนวรับไว้ด้วย    

Descending triangles     

 ราคา high จะปรับตวัลงและมีเส้นแนวรับ อยู่ด้านล่าง   
 นัน่หมายความว่าราคาจะพยายามท าลายแนวรับและเป็นขาลงของราคาคณุควรจะสง่ออร์เดอร์ทัง้

สองด้านในกรณีท่ีเส้น แนวรับแข็งแกร่งเกินไป    
 สง่ออร์เดอร์ของคณุข้างบน หรือวา่ข้างใต้แนวรับแนวต้านทัง้สองด้าน  

รูปแบบท่ีบอกจุดกลับตัว   
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Double Top  

 เกิดหลงัจากท่ีใกล้จะหมดเทรนด์ขาขึน้   
 จะมีรูปแบบจดุสงูสดุของราคาสองท่ี และไมส่ามารถทะลรุาคาในชว่งในชว่งหนึง่ ซึง่ท่ีระดบันัน้จะ

กลายเป็นเส้นแนวรับ    
 สง่ออร์เดอร์ Sell ข้างลา่งหรือวา่ต ่ากวา่เส้นแนวรับ ของ Double Top   

Double Bottom  

 เกิดหลงัจากท่ีเกิดเทรนด์ขาลงตอ่เน่ือง   
 เกิดรูปแบบเป็นร่อง 2 ร่องซึง่ไมส่ามารถทะลรุาคา ณ จดุ หนึง่ ซึง่จะกลายมาเป็นแนวต้าน   

 สง่ออร์เดอร์ Buy ข้างบ แนวต้านท่ีจดุสงูสดุ ของร่องท่ีเกิด double bottom    

Head and Shoulders  

 เกิดหลงัจากเทรนด์ขาขึน้   
 เกิดรูปแบบ จดุสงูสดุ จดุหนึ่ง และตามด้วย ราคา High ท่ีสงูกวา่ และตอ่ไปจะเกิดจดุ High ท่ีสาม ซึง่

ต ่ากว่าจดุ high จดุท่ีสอง และเราจะขีดเส้นแนวรับท่ีจดุ low ของราคาชว่ง การเกิด Head    

 สอ่งออร์เดอร์ Sell ท่ีจดุ ต ่ากว่าเส้นแนวรับ   
 เราจะค านวณราคาเปา้หมายของเราโดยประเมินจากระยะระหวา่งจดุสงูสดุของราคา และจดุ

ต ่าสดุของราคาท่ีเกิดในรูปแบบกราฟ Head และเราจะประมาณระยะทางขนาดนัน้ในการหาจดุ TP 

จากราคาท่ีเราสง่ออร์เดอร์      

Reverse Head and Shoulders  

 เกิดหลงัจากเทรนด์ขาลง   
 เกิดรูปแบบ  จดุต ่าสดุของราคา จดุแรก ก่อนท่ีจดุต ่าสดุของราคาท่ีสองซึง่ต ่ากวา่จดุท่ีสอง ตามมา  

และตามมาด้วย จดุต ่าสดุ จดุท่ีสาม ซึง่จะมีเส้นแนวต้านท่ีเราขีดขึน้มาจากราคาท่ีปรับตวัขึน้สงูสดุ
ชว่งของการเกิด Head แบบกลบัหวั ซึง่จะเช่ือมกนัสองจดุ    

 สง่ออร์เดอร์ Buy ของคณุเหนือจดุแนวต้านท่ีเราขีดขึน้มา   
 เราจะค านวณราคาเปา้หมายจากการค านวณชว่งราคาระหวา่งจดุต ่าสดุของ Head กลบัหวัและ 

จดุสงูสดุของ shoulder  ซึง่เราจะใช้คา่ประมาณนีห้ลงัจากท่ีราคาทะลเุส้นแนวต้าน   
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เกรด 8 Pivot Piont 

Forex Pivot Points 

นกัเทรดมืออาชีพ และ Market Maker (ผู้ดแูลสภาพคล่องในตลาด) ใช้ Pivot Point ในการวิเคราะห์แนวรับ 
และ แนวต้านท่ีส าคญั โดยการใส ่Pivot Point และแนวรับแนวต้านของตวัpivot Point ซึง่เป็นทิศทางของ
ราคาท่ีสามารถจะเกิดการเปล่ียนแปลงขึน้ ณ จดุนัน้ได้   

Pivot points เป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับนกัเทรดระยะสัน้ทัง้หลายผู้ ท่ีก าลงัมองหาความได้เปรียบ
ของการเคล่ือนไหวของทิศทางของราคาในชว่งสัน้ ๆ    

Pivot points สามารถใช้ทัง้นกัเทรดท่ีเล่นการ swing ของราคา และนกัเทรดท่ีเลน่ในลกัษณะการใช้จดุ 
Break out นกัเทรดท่ีใช้การ swing ของราคาใช้ Pivot Point ในการวิเคราะห์จดุกลบัตวัของพฤติกรรมราคา 
และนกัเทรดท่ีใช้จดุ Break out จะใช้ Pivot Point ในการหาจดุท่ีราคาจะสามารถทะลรุะดบัราคาท่ีพวกเขา
ก าหนดไว้  

น่ีเป็นตวัอยา่งของ Pivot Point ซึง่ใช้บนกราฟ 1 ชัว่โมง คา่เงิน EUR/USD: 

 

http://www.babypips.com/images/pivot-points/pivot-point-1-lg.gif
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Pivot Points มีวธีิการค านวณอย่างไร 

Pivot point และ เส้นแนวรับแนวต้านท่ีใช้ด้วยกนัจะถกูค านวณโดยการใช้ชว่งราคา High Low และราคา
ปิดของชว่งเวลาการเทรดก่อนหน้านี ้เพราะตลาด forex นัน้เปิดตลอด 24 ชัว่โมง เทรดเดอร์สว่นใหญ่ก็จะ
ใช้ เวลาปิดของตลาด New York ท่ีเวลา ตีส่ีเป็นเวลาปิดของการเทรดของตลาด   

การค านวณ จดุ Pivot Point แสดงข้างลา่งดงันี:้ 

Pivot point (PP) = (High + Low + Close) / 3 

แนวรับ และแนวต้านจะถกูค านวณจากจดุ Pivot point อีกทีดงันี:้  

แนวรับแรกและแนวต้านแรก: 

แนวรับแรก (S1) = (2*PP) – High 

แนวต้านแรก (R1) = (2*PP) – Low  

แนวรับท่ีสองและแนวต้านท่ีสอง : 

แนวรับที่สอง (S2) = PP – (High – Low) 
 
แนวต้านที่สอง (R2) = PP + (High - Low) 

อยา่กงัวลเร่ืองการค านวณนีเ้ลย  โปรแกรมเทรดจะค านวณให้คณุอยา่งเสร็จสรรพและก าหนดจดุตา่ง ๆ ให้
บนกราฟ  

และจ าไว้ด้วยวา่ บางโปรแกรมยงัให้รายละเอียดของ Pivot Point มากกวา่นัน้อีกเชน่ ให้แนวรับแนวต้าน
แนวท่ีสาม และให้จดุกึ่งกลางของ Pivot Point (คือจดุระหวา่ง Pivot Point และกึ่งกลางระหวา่งเส้นแนวรับ
แนวต้าน).  

เส้นพิเศษเหลา่นีท่ี้สร้างขึน้ ไมไ่ด้ส าคญัเหมือนกบั 5 จดุท่ีเรากลา่วถึงตอนแรก แตว่่า มนัก็ไมไ่ด้เสียเงินแค่
เพิ่มมนัเข้าไปอีกหน่อย ข้างล่างนีเ้ป็นตวัอยา่ง :  

http://www.babypips.com/school/pivot_points.html
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เราจะใช้  Pivot Points ในการเทรดอย่างไร 

การเทรดโดยใช้ Breakout 

 Pivot point  ควรจะเป็นสิ่งแรกท่ีคณุควรจะใช้ในการเทรด เพราะมนัเป็นทัง้แนวรับและแนวต้านแรก การ
เคล่ือนไหวของราคาครัง้ใหญ่ ปกตแิล้วจะเกิดขึน้ท่ีช่วงราคาของ Pivot Point อยูแ่ล้ว  

เม่ือราคาถึง Pivot Point จะสามารถบอกได้วา่เราควรจะสง่ Buy หรือ Sell และตัง้จดุท าก าไร และ จดุ หยดุ
ขาดทนุไว้ตรงไหน โดยปกตถ้ิาราคาอยูเ่หนือเส้น Pivot นัน่คือภาวะตลาดกระทิง และถ้าต ่ากวา่เส้น Pivot 
นัน่คือตลาดอยูใ่นภาวะตลาดหมี   

สมมตุวิา่ ราคาก าลงัขึน้ ๆ ลง ๆ อยูแ่ถวจดุ Pivot Point และปิดต ่ากว่าจดุ Pivot Point ดงันัน้คณุจะควร
ตดัสินใจ สง่ออร์เดอร์ Sell จดุหยดุขาดทนุก็จะอยูเ่หนือจดุ Pivot Point และจดุท าก าไรของคณุจะอยู่
เส้นแนวรับแรก   

http://www.babypips.com/school/pivot_points.html
http://www.babypips.com/images/pivot-points/full-pivot-points.gif
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อยา่งไรก็ตาม ถ้าคณุเห็นราคายงัเคล่ือนไหวในขาลงอยา่งตอ่เน่ือง แทนท่ีคณุจะท าก าไรท่ีแนวต้านท่ีหนึง่ 
ในดอูยา่งใกล้ชิด ซึง่แนวรับท่ีสองก็จะเป็นจดุต ่าสดุท่ีราคาจะเคล่ือนไหวไปถึงได้แทนในวนัท าการและควร
จะเป็นจดุท าก าไรท่ียอดเย่ียม ซึง่ไมค่วรจะขยบัไปอีก   

การเกิดการกลบัตวัมาเป็น ขาขึน้ ถ้าราคาปิดเหนือจดุ Pivot Point คณุจะต้องสง่ออร์เดอร์ Buy ถ้าราคาปิด
สงูกวา่ราคา Pivot Point และเราจะตัง้จดุท าตดัขาดทนุ ท่ีจดุต ่ากวา่จดุ Pivot Pointและใช้แนวต้านท่ี 1 
และ แนวต้านท่ีสองเป็นจดุท าก าไรของเรา  

การเทรดโดยการใช้จังหวะสวิงของราคา  

ความแข็งแกร่งของแนวรับและแนวต้านท่ีจดุ Pivot ในระดบัท่ีแตกตา่งกนัซึง่จะวดัจากจ านวนครัง้ท่ีราคามา
ทดสอบแนวรับแนวต้านท่ี Pivot นัน้   

ยิ่งราคาทดสอบแนวรับแนวต้านแล้วไมส่ามารถผา่นไปได้ ย่ิงหมายความวา่จดุ Pivot จดุนัน้เป็นแนวรับแนว
ต้านท่ีแข็งแกร่ง Pivot นัน้หมายถึงการเข้าไปทดสอบแนวรับแนวตต้านและหลงัจากนัน้จะกลบัตวั ดงันัน้เรา
จงึเรียกวา่ Pivot   

ถ้าราคาอยูใ่กล้ระดบัแนวต้านข้างบนคณุสามารถสง่ค าสัง่ Sell และตัง้จดุหยดุขาดทนุท่ีจดุเหนือเส้นแนว
ต้าน   

ถ้าราคา ยงัคงเคล่ือนไหวไปในทิศทางขาขึน้อยา่งตอ่เน่ืองเหนือเส้นแนวต้าน ซึง่เป็นจดุการเกิดเบรคเอาท์
ขาขึน้ เราก็ควรจะปิดออร์เดอร์ของเรา แตถ้่าคณุเช่ือว่า ราคาจะยงัเคล่ือนไหวรุนแรงตอ่ไป คณุอยากจะไหล
ไปตามเทรนด์คณุก็สามารถสง่ Buy แล้วก็ใสจ่ดุตดัขาดทนุให้ต ่ากวา่จดุแนวต้านท่ีคณุเพิ่งจะใช้เป็นจดุ 
Stop loss ในออร์เดอร์ก่อนหน้า ซึง่ตอนนีจ้ะกลายมาเป็นแนวรับแล้ว   

ถ้าราคาอยูใ่กล้เส้นแนวรับข้างลา่ง คณุสามารถสองออร์เดอร์ Buy และใสจ่ดุตดัขาดทนุต ่ากวา่เส้นแนวรับ
ได้ เชน่เดียวกนั   

ความสมบูรณ์แบบของทฤษฎี ? 

ในโลกของทฤษฎี มนัฟังจะดเูหมือนง่ายและเป็นไปตามใจเราทกุอยา่งจริงมัย๊? !  

แตใ่นโลกแหง่ความจริง Pivot point ไมไ่ด้สมบรูณ์แบบไปทกุครัง้ การเคล่ือนไหวของราคาดเูหมือนจะแกวง่
ตวัขึน้ ๆ ลง ในชว่งของ pivot point อยูต่ลาดเวลา และบางครัง้มนัก็ยากจะบอกวา่มนัจะเกิดอะไรขึน้ตอ่ไป   
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บางครัง้ ราคาก็หยดุก่อนท่ีมนัจะถึงราคาท่ี Pivot point ก าหนดขึน้ และบางครัง้อาจจะไมถ่ึงจดุท าก าไรของ
คณุ หรือวา่ ในบางครัง้ เส้นแนวรับแนวต้าน ก็ไมไ่ด้เป็นเส้นแนวรับแนวต้านท่ีแข็งแกร่งจนคณุเห็นแตร่าคา 
ร่วงเอาร่วงเอาอยา่งไมค่ดิจะหยดุ   

คณุต้องเลือกท่ีจะเลน่ซกัหน่อย และคณุต้องสร้างเง่ือนไขให้กบั Pivot Point ท่ีคณุคิดว่าจะเป็นจดุในการ
ตดัสินใจอย่างเคร่งครัด   

ลองมาดท่ีูกราฟข้างลา่งวา่ จดุไหนท่ียากและง่ายในการท าความเข้าใจ กนับ้าง   

 

โอ๊ว สีสนัเยอะดี เราชอบ.......  

มองดท่ีูวงรีสีส้ม จะเห็นวา่ Pivot Point เป็นแนวรับท่ีแข็งแกร่งแตถ้่าคณุสง่ออร์เดอร์ BUY มนัก็ไปไมถ่ึง 
เส้นแนวต้านท่ีหนึง่เลย  

มองดท่ีูวงกลมสีมว่ง คา่เงินทะล ุPivot Point แตว่า่ไปไมถ่ึงแนวรับท่ี 1 ก่อนท่ีจะวกกลบัไปท่ีเส้น Pivot 
Point ครัง้ท่ีสองของการทะลจุดุ pivot Point ขึน้ไป (จดุวงกลมสีมว่งต าแหนง่ท่ีสอง) พยายามจะไปทดสอบ
แนวต้านท่ี 1 ก่อนท่ีจะกลบัตวัเข้ามาอยูต่ ่ากวา่เส้น pivot point อีกครัง้   

ดท่ีูวงรีสีชมพอีูกครัง้ จดุ Pivot Point เป็นแนวรับท่ีแข็งแกร่งแตว่า่ราคาก็ไมส่ามารถทะลผุา่นแนวต้านท่ี 1 
ไปได้   

ในวงกลมสีเหลือง คา่เงินเปล่ียนมาเป็นขาลงอีกครัง้ ทะลผุา่นแนวรับท่ีหนึง่และลงไปจนถึงแนวรับท่ีสอง   

http://www.babypips.com/images/pivot-points/pivot-point-3-lg.gif
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ถ้าคณุพยายามท่ีจะสง่ค าสัง่ Buy ในกราฟลกัษณะนี ้ออร์เดอร์ของคณุจะชน Stop loss ทกุ ครัง้  

โดยสง่ตวัแล้ว เราไมเ่คยคิดจะแนะน าให้คณุสง่ออร์เดอร์ Buy ในคา่เงินนีเ้ลย ท าไมหน่ะหรอ? เรามี
ความลบันิดหนอ่ย ซึง่เราไมไ่ด้ใสล่งไปในกราฟนีเ้น่ืองจากราฟนีเ้ป็นเทรทนด์ขาลง  

จ าไว้วา่ เราต้องเกาะเทรนด์เสมอ เราไมต้่องไมแ่ทงข้างหลงั(ทะลถุึงหวัใจ ฮา) เพ่ือนของเราด้วยการเทรด
ตรงข้ามกบัเทรนด์เม่ือเทรนด์คือเพ่ือนของเรา  
 
ในบทตอ่ไป คณุจะได้เรียนรู้การใช้ Time Frame หลาย ๆ Time Frame ในการเทรด์ให้ถกูเทรนด์ ดงันัน้คณุ
ก็จะสามารถหลีกเล่ียงความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้เชน่กราฟข้างบนได้  

เกร็ดเล็ก ๆ น้อย ในการเทรด Forex Pivot Point 

น่ีเป็นทิปเล็ก ๆ น้อยท่ีง่ายในการจดุจ าและจะชว่ยคณุตดัสินใจในการเทรดด้วยการใช้ Pivot Point  

 ถ้าราคาอยูท่ี่ Pivot Point ให้รอวา่มนัจะไปท่ี แนวต้านท่ี 1 หรือ แนวรับท่ี 1   
 ถ้าราคาอยูท่ี่ แนวต้านท่ีหนึง่ ให้ดวู่ามนัจะไปท่ีแนวต้านท่ีสองหรือว่า เส้น Pivot Point   
 ถ้าราคาอยูท่ี่ แนวรับท่ี หนึง่ ให้ดวูา่มนัจะไปท่ีแนวรับท่ีสองหรือกลบัมาท่ีจดุ Pivot Point  
 ถ้าราคาอยูท่ี่แนวต้านท่ี สอง ให้ดวูา่มนัจะไปท่ีแนวต้านท่ี สาม หรือกลบัมาท่ีแนวต้านท่ีหนึง่   
 ถ้าราคาอยูท่ี่แนวรับท่ีสอง ให้ดวูา่มนัจะไปท่ีแนวรับท่ีสามหรือย้อนกลบัมาท่ีแนวรับท่ีหนึง่   
 ถ้าไมมี่ขา่วอะไรส าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่ตลาด ราคาจะเคล่ือนท่ีจาก Pivot Point ไปยงั แนวรับท่ี หนึง่

หรือแนวต้านท่ีหนึง่   
 ถ้ามีขา่วส าคญัท่ีกระทบขึน้กบัตลาดราคาอาจจะดิง่ตรงผ่านแนวรับหรือแนวต้านท่ี หนึ่ง และมุง่สู่

แนวรับหรือแนวต้านท่ีสอง หรืออาจจะถึงแนวท่ีสามก็อาจจะเป็นไปได้   
 เส้นแนวรับและแนวต้านท่ีสาม เป็จดุท่ีบอกการเคล่ือนไหวสงูสดุของชว่งเวลานัน้ได้ดีวา่วนันัน้มี

ความผนัผวนสงู แตเ่หตกุารณ์นีก็้ไมไ่ด้เกิดบอ่ย   
 เส้น Pivot จะใช้ได้ดีในชว่งตลาด Side way เพราะวา่ราคาสว่นใหญ่จะวิ่งอยูใ่นชว่งแนวต้านท่ี 1 

และแนวรับท่ี 1   
 ในชว่งท่ีมีเทรนด์ชดัเจน ราคาจะทะลผุา่นเส้น Pivot ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้  
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บทสรุปของ Forex Pivot Points 

 Pivot points เป็นเทคนิคท่ีใช้โดยนกัเทรดมืออาชีพหลาย ๆ คนและรวมทัง้ผู้ ท่ี Market Maker ด้วย 
ในการตดัสินใจหาจดุเข้าและจดุออกในการเทรดแตล่ะวนัซึง่มีพืน้ฐานการค านวณจาก คา่ของวนั
ก่อนหน้าและใช้เทคนิคนีใ้นการตดัสินทิศทางของราคาซึง่เหมาะเม่ือเทรนด์ชดัเจนแล้ว   

 Pivots Point นัน้เป็นประโยชน์อยา่งมากในตลาดฟอร์เร็ก เม่ือคา่เงินหลาย ๆ คา่เงินมกัจะมี
ความสมัพนัธ์ใกล้เคียงของช่วงระดบัตา่ง ๆ ของมนั   

 นกัเทรดท่ีอาศยัการสวิงของราคาจะสง่ออร์เดอร์ Buy เม่ือราคาอยูใ่กล้เส้นแนวรับ และสง่ออร์เดอร์ 
Sell เม่ือราคาอยูใ่กล้เส้นแนวต้าน   

 Pivot points ยงัสามารถใช้ได้กบันกัเทรดท่ีใช้ จดุ Break out เพ่ือบอกวา่จดุนีเ้ป็นจดุท่ีราคาได้ทะลุ
แนวรับแนวต้านขึน้ไปแล้ว   

 ด้วยความธรรมดาของ Pivot Point ท าให้ตวัมนัเองเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ และท าให้คณุ
เห็นต าแหนง่ตา่ง ๆ ซึง่มีผลตอ่พฤติกรรมราคา คณุก็จะสามารถเช่ือมสิ่งเหลา่นีก้บัการเคล่ือนไหว
ของราคาและสามารถได้ข้อมลูในการตดัสินใจท่ีดีได้   

 เรียนรู้ท่ีจะใช้ Pivot Point ควบคูก่บัเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอ่ืน ๆ เชน่ กราฟแทง่เทียน 
รูปแบบของกราฟแทง่เทียน กราฟ MACD เส้น Moving Average  Stochastic ระดบั 
Overbought Oversold ซึง่เป็นตวัยืนยนัสญัยษณท่ีดี และยิ่งเพิ่มโอกาสในการประสบความส าเร็จ
ของคณุ! 
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ภาคเรียน ฤดูร้อนก่อนขึน้เกรด 9 ตอนที่ 1 

รูปแบบราคาแบบ Harmonic 

 

ตอนนีค้ณุมีรูปแบบกราฟพืน้ฐานในกล่องเคร่ืองมือของคณุ มาพอสมควรแล้ว และตอนนึถ้ึงเวลาท่ีจะเดิน
ก้าวตอ่ไป และหาเคร่ืองมือท่ีรุดหน้ากวา่นีเ้พ่ือใช้ในการเทรดของคณุ   

ในบทเรียนนีเ้ราจะ เน้นไปท่ีรูปแบบพฤติกรรมราคาแบบ ฮาร์โมนิค ซึง่อาจจะยากในการท าความเข้าใจอยู่
ซกัหนอ่ย แตเ่ม่ือคณุจบัแนวทางถกู มนัก็จะท าให้คณุได้ก าไรอยา่งง่ายดายได้เหมือนกนั ! 

ประเดน็ของการเลน่แบบนีก็้คือ ท าให้พวกเราชว่ยระบรุะดบัตา่ง ๆ ของเทรนด์ปัจจบุนัได้ ซึง่จริง ๆ แล้วเรา
จะใช้เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ทีเรารู้มาด้วยในบทนี ้เชน่ แนวเส้นตา่ง ๆ ของ Fibonacci และ Fibonacci extension!  

ถ้าเราเอามาประยกุต์กบัเคร่ืองมือเหลา่นีใ้นการบอกรูปแบบราคาแบบ Harmonic ก็จะสามารถบอกได้วา่
บริเวณไหนท่ีจะเป็นจดุท่ีเทรนด์จะหยดุ หรือจะไปตอ่  

ในบทเรียนนี ้เราจะคยุกนัเร่ือง รูปแบบราคาแบบฮาร์โมนิค ดงันี ้: 
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 รูปแบบ ABCD  
 รูปแบบ Three-Drive  
 รูปแบบ Gartley  
 รูปแบบ Crab  (ป)ู 
 รูปแบบ Bat  (ค้างคาว) 
 รูปแบบ Butterfly  (ผีเสือ้) 

ฟิว้ว! เยอะไปหนอ่ย!  

 
แตไ่มต้่องห่วง เม่ือคณุเข้าใจแนวทางของมนัแล้วมนัจะง่ายกวา่ท่ีคณุคดิ เหมือนกบัเลข 1-2-3! และเราจะ
เร่ิมจาก รูปแบบพืน้ ๆ  แบบ  ABCD และรูปแบบ three-drive ก่อนท่ีเราจะไปท่ีรูปแบบ Gartley และ
รูปแบบสตัว์ตา่ง ๆ   

หลงัจากท่ีเราได้เรียนรู้และเข้าใจมนัแล้ว เราจะไปศกึษายงัสิ่งท่ีคณุจะต้องใช้กบัรูปแบบเหลา่นีใ้นการเทรด
อยา่งประสบความส าเร็จ  

ส าหรับ รูปแบบฮาร์โมนิคเหลา่นี ้ประเดน็ก็คือให้รอจนกวา่จะมีรูปแบบเกิดขึน้ก่อนท่ีคณุจะเทรดไมว่า่จะ
เป็นออร์เดอร์ Buy หรือ Sell แล้วคณุก็จะเข้าใจเองในสิ่งท่ีเราก าลงัจะอธิบายให้คณุรู้ตอ่ไปนี ้โอเค มาเร่ิม
กนัเถอะ! 

รูปแบบ ABCD และรูปแบบ Three-Drive 

รูปแบบ  ABCD 

มาเร่ิมบทนีด้้วยรูปแบบราคาแบบ ฮาร์โมนิคท่ีง่ายท่ีสดุกนัก่อน แล้วจะมีอะไรง่ายไปกว่า ABC อีก เอาหละ่
เราจะเพิ่มตวัอกัษรเข้าไปอีกซกัตวั เราจะได้รูปแบบกราฟแบบ ABCD! 

ในการท่ีจะก าหนดรูปแบบกราฟแบบนีใ้นโปรแกรมของคณุ คณุจะต้องใช้สายตาท่ีเฉียบคมดจุเหย่ียวและ
เคร่ืองมือ Fibonacci  

ทัง้กราฟรูปแบบกระทิงและรูปแบบหมีในเวอร์ชัน่ของ ABCD เส้น AB และเส้น CD จะถกูเรียกวา่ขาใน
ขณะท่ี เส้น BC จะเป็น Correction หรือ เส้นแนวรับ ถ้าคณุใช้ Fibonacci ท่ีขาของเส้น AB เส้น BC ก็จะ
อยูท่ี่ระดบั 0.618 และเส้น CD ก็จะอยู่ท่ีระดบั 1.272 ใน Fibonacci extension ของเส้น BC 
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ง่ายมากใชไ่หม? สิ่งท่ีคณุต้องท าคือรอให้รูปแบบเหลา่นีเ้กิดขึน้เสร็จแล้ว(ให้ถึงจดุ D) ก่อนท่ีจะสง่ออร์เดอร์ 
Buy หรือ Sell   

 

 
อ้อ! แตถ้่าคณุต้องการจะจริงจงักบัมนัซกัหน่อย เราก็มีกฏให้ใช้กบัรูปแบบ ABCD เหมือนกนั: 

 ความยาวของเส้น AB ควรจะเท่ากบัความยาวของเส้น CD   

 เวลาท่ีท าให้ราคาจะเคล่ือนไปจากจดุ A ถึงจดุ B ควรจะเท่ากบัเวลาท่ีมนัเคลื่อนไหวจาก
จดุ C ถึงจดุ D   

รูปแบบ Three-Drive 

รูปแบบ Three-drive เหมือนกบัรูปแบบ ABCD ยกเว้นมนัมีสามขา (ซึง่เราเรียกวา่ Drive) และมีเส้น 
Correction หรือ แนวรับ ง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยใชไ่หม? จริง ๆ แล้ว รูปแบบ Three drive เป็นต้นก าเนิด
ของ Elliott Wave   

อยา่งท่ีบอก คณุจ าเป็นต้องมีสายตาแหลมคมแบบเหย่ียว เคร่ืองมือ Fibonacci เป็นกญุแจในการถอดรหสั
รูปแบบนี ้ 
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ตามท่ีคณุเห็นจากกราฟข้างบน จดุ A ควรจะเป็นระดบั Fibonacci ท่ี 61.8% ของ Drive ท่ี 1 และ
เหมือนกนั จดุ B ควรจะเป็นระดบั 0.618 ของ drive 2. และ Drive 2 ควรจะอยูท่ี่ระดบั1.272 ของ 
Correction A และ Drive 3 ควรจะอยูท่ี่ระดบั 1.272 extension Fibonnacci ของ correction B.  

โดยทัว่ไปแล้ว เม่ือรูปแบบ Three-drive เกิดขึน้แล้ว คณุสามารถสง่ออร์เดอร์ของคณุได้ทัง้ออร์เดอร์ Buy 
และ ออร์เดอร์ Sell ซึง่เม่ือราคาถึงจดุ B คณุสามารถสง่ออร์เดอร์ Buy หรือ Sell ท่ีระดบั 1.272 extension 
ซึง่คณุไมค่วรจะพลาด! 

แตก่่อนอ่ืน เราควรจะตวรจดวูา่ มนัตรงตามกฏเหลา่นีรึ้ยงั: 

 เวลาท่ีไปจนถึงจดุสิน้สดุของ Drive 2 ควรจะเท่ากบัเวลาท่ีจบ Drive 3   
 และ เวลาท่ีไปถึงจดุสิน้สดุของเส้นแนวรับ A ควรจะเท่ากบัจดุแนวรับ B.  

หมายเหต:ุ คนทีไม่เข้าใจว่า Extension คืออะไรให้กลบัไปดบูทเรียนเร่ือง Fibonnacci extension  

รูปแบบGartley และรูปแบบสัตว์ต่าง ๆ  

กาลครัง้หนึง่ มีนกัเทรดอจัฉริยะคนหนึง่ช่ือวา่ Harold McKinley Gartley.  

เขาเป็นผู้ให้บริการให้ค าปรึกษาในการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ ในชว่งกลางของยคุ 1930 และมีลกูค้า
มากมาย ซึง่บริการของเขาเป็นการรวมเอาวิทยาศาสตร์และวิธีการทางสถิตใินการวิเคราะห์พฤตกิรรมของ
ราคาตลาดหุ้น   

ในท่ีสดุ  Gartley เขาก็สามารถแก้ปัญหาใหญ่ ๆ สองอยา่งของนกัเทรดได้ คือ ควรจะซือ้อะไรและเม่ือไหร่   

ในไมช้่า นกัเทรดก็เข้าใจวา่ รูปแบบนีก็้สามารถประยกุต์ใช้กบัตลาดอ่ืน ๆ ได้เชน่กนัซึง่หนงัสือ โปรแกรมเท
รด หรือรูปแบบการเทรดตา่ง ๆ นีก็้อ้างทฤษฎีจากทฤษฎีของเขาด้วย   

รูปแบบ Gartley a.k.a. "222"  

รูปแบบ  Gartley "222” เป็นช่ือของเลขหน้าท่ีพบในหนงัสือของ Gartley ช่ือ Profits in the Stock Market. 
รูปแบบ Gartleys เป็นรูปแบบซึง่รวมไปด้วยรูปแบบพืน้ฐานอย่าง ABCD ท่ีเราพดูไปก่อนหน้านีแ้ล้ว และให้
ความส าคญัของจดุสงูสดุและจดุต ่าสดุของราคา   
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ตอนนี ้รูปแบบนีจ้ะเกิดขึน้เม่ือเกิดรูปแบบ Correction ของเทรนด์ซึง่จะมีรูปร่างคล้าย ตวั M หรือตวั W ใน
ภาวะตลาดหมี รูปแบบนีช้ว่ยให้นกัเทรดหาจดุเข้าท่ีดีในการเข้าเทรดในเทรนด์ตา่ง ๆ ได้ดี   

 

 
รูปแบบ Gartley จะเกิดขึน้เม่ือพฤตกิรรมราคาในเทรนด์ขาขึน้หรือขาลง แตว่า่ ต้องมีรูปแบบสญัญาณ 
Correction ก่อน   

แล้วสิ่งท่ีท าให้รูปแบบ  Gartley ท าให้มนัท างานได้ดีเม่ือในการหาจดุเหลา่นีคื้อ Fibonacci และ Fibonacci 
extension จดุนีใ้ห้สญัญาณชดัเจนวา่ทิศทางราคา อาจจะเกิดการกลบัตวั  

รูปแบบนีอ้าจจะยากซกัหน่อย เพราะมนัท าให้คณุสบัสนัเม่ือคณุใส ่เคร่ืองมือ Fibonacci ลงไป กญุแจ
ส าคญัในการหลีกเหล่ียงเพื่อไมใ่ห้ความสบัสนนีคื้อให้ท าทีละอยา่ง แล้วคอ่ย ๆ วิเคราะห์ทีละขัน้ 

แตไ่มว่า่ยงัไงก็ตาม รูปแบบตอ่ไปนีจ้ะเกิดขึน้ทัง้รูปแบบ ABCD ในภาวะตลาดหมี และตลาดกระทิงได้ทัง้คู ่
แตว่า่ต้องมีจดุ (x) มาก่อนจดุ D ถึงจะสามารถวิเคราะห์รูปแบบ Gartley ได้โดยจะมีลกัษณะดงันี:้  

1. เส้น AB ควรจะอยู่ท่ีระดบั .618 ของเส้น XA.  

2. เส้น  BC ควรจะอยู่ท่ีระดบั .382 หรือ .886 ท่ีใดท่ีหนึง่ของเส้น AB.  

3. ถ้าเส้น BC อยู่ท่ีระดบั .382 ของเส้น AB ดงันัน้เส้น CD ควรจะอยู่ท่ีระดบั 1.272 ของเส้น 
BC และถ้าเส้น BC อยู่ท่ีระดบั .886 ของเส้น AB  เส้น CD ก็ควรจะเล่ือนไปอยู่ท่ีระดบั 1.618 

ของเส้น BC ตามล าดบั  

4. เส้น CD ควรจะอยู่ท่ี .786 ของเส้น XA   
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รูปแบบ สัตว์ต่าง ๆ  

เม่ือเวลาผา่นไป  รูปแบบ Gartley ได้รับความนิยมมากขึน้ และพวกเขาก็มาพร้อมกบัรูปแบบของปัญหา
หรือตวัแปรท่ีแตกตา่งกนั   

ด้วยเหตผุลบางอย่าง ผู้ ค้นพบตวัแปรเหลา่นีจ้งึได้ตัง้ช่ือของมนัเป็นช่ือของสตัว์แตล่ะชนิด ซึง่มีดงันี ้... 

The Crab  (ปู)  

 

 
ในปี  2000, Scott Carney, คนท่ีเช่ือในรูปแบบราคาแบบ harmonic ค้นพบรูปแบบ “Crab" (ป)ู  

ตามท่ีเขาได้บอกเอาไว้ เขาบอกวา่รูปแบบนีเ้ป็นรูปแบบท่ีแมน่ย าท่ีสดุในหมูข่องรูปแบบ Harmonic 
เพราะวา่เป็นจดุท่ีอาจะเกิดจดุกลบัเทรนด์ได้ (บางครัง้เรียกวา่เป็นจดุท่ีคณุจะหมดตวัได้)  

รูปแบบนีเ้ป็นรูปแบบท่ี High reward-to-risk (อตัราก าไรสงูกวา่ขาดทนุ) เพราะวา่คณุสามารถตัง้ Stop 
loss ได้ไมต้่องมากนกั รูปแบบปจูะต้องมีลกัษณะอยา่งนี:้  

1. เส้น  AB ควรจะอยู่ท่ีระดบั .328 หรือ .618 ของเส้น XA   

2. เส้น  BC  ควรจะอยู่ท่ี .328 หรือไม่ก็ .886 ของเส้น AB   

3. ถ้าเส้น BC ระดบั Fibonacci เท่ากบั .328 ของเส้น AB ดงันัน้ เส้น CD ควรจะเท่ากบั 2.24 

ของเส้น BC และ ถ้าเส้น BC อยู่ท่ีระดบั .886 ของเส้น AB  เส้น CD ก็ควรจะอยู่ท่ีระดบั 
3.618  extension ของเส้น BC   

4. เส้น CD ควรจะอยู่ท่ีระดบั 1.618 extension ของเส้น XA   
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The Bat (ค้างคาว) 

 

 
ในปี 2001  Scott Carney พบรูปแบบ Harmonic ขึน้มาอีก เขาจงึเรียกมนัวา่ Bat หรือค้างคาว รูปแบบ 
Bat นีจ้ะอยู่ท่ีระดบั .886 ของเส้น XA ซึง่จะเป็นจดุท่ีคาดวา่จะเป็นจดุกลบัตวัของทิศทางราคา โดยรูปแบบ 
Bat จะมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้: 

1. เส้น AB ควรจะอยู่ท่ีระดบั .382 หรือ .500 ของเส้น XA   

2. เส้น BC ควรจะอยท่ีูระดบั .382 หรือ .886 ของเส้น AB   

3. ถ้าเส้น BC อยท่ีูระดบั .382 ของ AB และเส้น CD อยู่ท่ี 1.618 ของ extension ของเส้น BC 

และ BC อยู่ท่ี .886 ของเส้น AB เส้น CD ควรจะอยู่ท่ี 2.168 ของ Extension BC ตามล าดบั  
4. เส้น CD ควรจะอยู่ท่ีระดบั .886 ของเส้น XA   

The Butterfly (ผีเสือ้) 

 

 
ตอ่มาเป็นรูปแบบ  Butterfly (ผีเสือ้) เปรียบรุปแบบนีเ้หมือนกบัมฮูมัหมดั อาลี ถ้าคณุเห็นรูปแบบนี ้คณุก็
อาจจะมีโอกาสน็อคคูต่อ่สู้  และได้รางวลัเป็น pip มากมาย!  
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รูปแบบนีค้้นพบโดย  Bryce Gilmore รูปแบบ Butterfly ท่ีสมบรูณ์แบบคือ เส้น AB อยูที่ระดบั .768 ของ
เส้น XA และเส้น Butterfly จะมีลกัษณะดงันี:้   

1. เส้น AB ควรจะอยู่ท่ีระดบั .786 ของเส้น XA   

2. เส้น BC ควรจะอยู่ท่ีระดบั .382 หรือ .886  ของเส้น AB   

3. ถ้าเส้น BC อยู่ท่ีระดบั .382 ของเส้น AB ดงันัน้ เส้น CD ควรจะอยู่ท่ีระดบั 1.618 ของ เส้น 
BC extension  และถ้า เส้น BC อยู่ท่ี .886 ของเส้น AB ดงันัน้เส้น CD ควรจะอยู่ท่ีระดบั 
2.168 ของเส้น BC extension  

4. เส้น CD ควรจะอยู่ท่ีระดบั 1.27 หรือ 1.618  ของเส้น XA extension  

3 ขัน้ตอนของการเทรดโดยใช้รูปแบบราคาแบบ 
Harmonic 

อยา่งท่ีคณุได้รู้มาจากบทเรียนนี ้เราจะท าก าไรได้จากการเทรดแบบ ฮาร์โมนิคได้ก็ตอ่เม่ือเราสามารถระบุ
การเกิดรูปแบบอยา่งสมบรูณ์แบบและสง่ออร์เดอร์เม่ือมนัเกิดรูปแบบท่ีสมบรูณ์แล้ว 

มีขัน้ตอนพืน้ฐานสามขัน้ตอนในการระบกุารเกิดของรูปแบบทิศทางราคาแบบ Harmonic:  

 ขัน้ท่ี 1: ระบุการเกิดรูปแบบ Harmonic   
 ขัน้ท่ี 2: ประเมินรูปแบบ Harmonic ว่าอยู่ในระดับใด(Fibonacci)  
 ขัน้ท่ี 3: ส่งออร์เดอร์ Buy หรือ sell หลังจากท่ีรูปแบบ Harmonic เกิดขึน้โดยสมบูรณ์แล้ว  

ตามขัน้ตอนดงักลา่ว คณุสามารถระบกุารเกิดรุปแบบ Harmonic ท่ีมีความน่าจะเป็นสงูในการท าก าไรได้   

เรามาดขูองจริงกนัเถอะ ! 

 ขัน้ท่ี 1: ระบุการเกิดรูปแบบ Harmonic   
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โว๊วว ว๊าว ดเูหมือนรูปแบบ Harmonic ขึน้มาบ้างรึยงั และ ณ จดุนี ้เราไมแ่นใ่จวา่มนัเป็นรูปแบบอะไร มนั
เหมือนรูปแบบ three drive แตว่า่อาจจะเป็นรุปแบบ Bat หรือ Crab อีกก็เป็นได้   

รึวา่อาจจะเป็นกวางมสู ก็ได้ แตช่า่งมนัเถอะ เรามาหาจดุกลบัตวักนัดีกว่า  

ขัน้ท่ี 2: ประเมินรูปแบบ Harmonic ว่าอยู่ในระดับใด (Fibonacci)  

ใช้เคร่ืองมือ Fibonacci ปากกา กระดาษ แล้วมาดกูนั   
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1. เส้น BCอยูท่ี่ระดบั .618 ของเส้น AB   
2. เส้น CD อยูท่ี่ระดบั 1.272 extension ของเส้น BC   
3. ความยาวของเส้น AB จะมีความยาวใกล้เคียงกบัความยาวของเส้น CD   

รูปแบบนี ้จะท าให้เกิดรูปแบบตลาดกระทิง ABCD ซึง่เป็นสญัญาณให้เราซือ้   

ขัน้ท่ี 3: ส่งออร์เดอร์ Buy หรือ sell หลังจากท่ีรูปแบบ Harmonic เกิดขึน้โดยสมบูรณ์แล้ว  
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หลงัจากท่ีเกิดรูปแบบราคาแล้ว สิ่งท่ีคณุจะต้องท าคือสง่ออร์เดอร์ให้ถกูทาง ไมว่า่จะเป็น Buy หรือ Sell   

ในกรณีนี ้คณุควรจะซือ้ท่ีจดุ D ซึง่อยูท่ี่ 1.272 ของเส้น Fibonacci extension ของเส้น CB และใส ่stop 
loss ให้ต ่ากว่าราคาท่ีคณุสง่ออร์เดอร์นิดหนอ่ย  

มนัจะง่ายไปหนอ่ยไหม?   

ไมอ่ยา่งนัน้เสมอไปหรอก   

ปัญหาของรูปแบบ Harmonic คือมนัยากท่ีจะระบจุดุท่ีมนัเกิดได้ ยากท่ีจะระบปุระเภทของมนัได้   

นอกจากคณุจะเข้าใจขัน้ตอนในการวิเคราะห์ตา่ง ๆ แล้วคณุ่ต้องมีสายตาเฉียบคมในการระบกุารเกิด
รูปแบบฮาร์โมนิค และต้องอดทนเพ่ือไมใ่ห้ตวัเองเขาไปในชว่งท่ีรูปแบบ Harmonic จะเกิดขึน้อยา่งสมบรูณ์
แล้ว   

สรุป รูปแบบราคาแบบ Harmonic  

 

รูปแบบทิศทางราคาแบบ Harmonic ท าให้เราบอกได้ว่าจดุไหนท่ีเทรนด์จะไปตอ่หรือจะเกิดจดุกลบัตวั  

รูปแบบทิศทางราคาแบบ Harmonic มี 6 แบบ : 
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 รูปแบบ ABCD  
 รูปแบบ Three-Drive 
 รูปแบบ Gartley  
 รูปแบบ Crab  (ป)ู 
 รูปแบบ Bat  (ค้างคาว) 
 รูปแบบ Butterfly (ผีเสือ้) 

ขัน้ตอนพืน้ฐานในการระบกุารเกิดรูปแบบทิศทางราคาแบบ Harmonic มีดงันี ้ 

 ขัน้ท่ี 1: ระบกุารเกิดรูปแบบ Harmonic   
 ขัน้ท่ี 2: ประเมินรูปแบบ Harmonic วา่อยูใ่นระดบัใด(Fibonacci)  
 ขัน้ท่ี 3: สง่ออร์เดอร์ Buy หรือ sell หลงัจากท่ีรูปแบบ Harmonic เกิดขึน้โดยสมบรูณ์แล้ว  

และ อีกครัง้รูปแบบ Harmonic จะมีความสมบรูณ์แบบเพียงใด แตว่า่มนัยากในการระบ ุ 
 
สิ่งท่ีส าคญัยิ่งกวา่ขัน้ตอนพืน้ฐานเหลา่นีคื้อคณุต้องมีสายตาท่ีเฉียบคมในการระบกุารเกิดรูปแบบ 
Harmonic และมีความอดทนในการท่ีจะไมเ่ข้าตลาดก่อนท่ีรูปแบบHarmonic จะเกิดขึน้อยา่งสมบรูณ์แล้ว  

ถ้าคณุฝึกแล้วมีประสบการณ์เพียงพอแล้ว การเทรดโดยใช้ Harmonic จะสามารถท าก าไรให้คณุได้อย่าง
งาม! 
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ภาคเรียน ฤดูร้อนก่อนขึน้เกรด 9 ตอนที่ 2 

ทฤษฎี Elliott Wave (คล่ืนเอลเลียต) 

 

ย้อนกลบัไปในปี 1920-30s มีอจัฉริยะด้านการบญัชีคนหนึง่ช่ือ Ralph Nelson Elliott (ราฟ เนลสนั เอล
เลียต) 

เขาได้ท าการวิเคราะห์วิจยัตลาดหุ้นอยา่งใกล้ชิดกบัข้อมลูบน 75 ปีของตลาดหุ้น เขาพบวา่ตลาดหุ้นนัน้มี
พฤตกิรรมท่ีการเคล่ือนไหวของราคาท่ีไร้รูปแบบ ซึง่ปกตไิมไ่ด้เป็นแบบนัน้   

เม่ือเขาอายไุด้ 66 ปี เขาได้หลกัฐานสดุท้ายท่ีท าให้เขามัน่ใจในการค้นพบของเขา   

เข้าตีพิมพ์ทฤษฎีของเขาลงหนงัสือ ช่ือ  The Wave Principle.  

เขาบอกวา่ ตลาดนัน้มีการเทรดเป็นลกัษณะวงจรท่ีเกิดขึน้ซ า้ ๆ กนั ซึง่เขาบอกว่าสาเหตนุัน้มาจากอารมณ์
ของนกัลงทนุท่ีสง่ผลมาจากปัจจยัตา่ง ๆ กนั เชน่ (ข่าวใน CNBC Bloomberg, ESPN) หรือข่าวท่ีมีผลตอ่
จิตวิทยาของนกัลงทนุเวลานัน้ ๆ   

เขาอธิบายอีกวา่ การสวิงขึน้ลง ของทิศทางราคาสาเหตนุัน้เกิดจากพฤติกรรมทางจิตวิทยาซึง่แสดงออกมา
ในรูปแบบเดมิ ๆ ซ า้ ๆ เสมอ ๆ   

เขาเรียกการสวิงขึน้ลงของราคาในลกัษณะนีว้า่  คล่ืน หรือ "Waves". 

http://www.babypips.com/school/images/grade9/elliot2.png
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เขาเช่ือวา่ ถ้าเราสามารถวิเคราะห์ได้อยา่งถกูต้องเก่ียวกบัพฤตกิรรมราคาท่ีเกิดซ า้ ๆ ได้ คณุก็สามารถ
ท านายทิศทางราคาได้วา่มนัจะไปทางไหน(หรือว่าไมเ่คล่ือนไหว) ตอ่ไป   

น่ีท าให้ Elliott waves นัน้เป็นท่ีนิยมในหมูน่กัเทรด มนัท าให้พวกเขาสามารถวิเคราะห์ราคาวา่จะไปทิศทาง
ไหนหรือกลบัตวัท่ีจดุไหน หรือถ้าจะให้พดูอีกอย่าง Elliot Wave ท าให้นกัเทรดสามารถจบัรูปแบบการเกิด 
Top จดุสงูสดุ กบั Bottom จดุต ่าสดุได้   

ดงันัน้ทา่มกลางความวุน่วายของทิศทางราคา Elliott ค้นพบการจดัเรียงตวัของมนั ยอดเย่ียมไปเลยใชม่ัย๊? 

เหมือนอจัฉริยะคนอ่ืน ๆ เขาต้องเป็นเจ้าของการค้นพบนี ้ดงันัน้มนัจงึมีช่ือทฤษฎีของเขาวา่  The Elliott 
Wave Theory.  

แตก่่อนท่ีเราจะเจาะลกึกบัตวั  Elliott waves คณุต้องเข้าใจเป็นอนัดบัแรกก่อนว่า มนัคือ Fractals  

Fractals 

โดยทัว่ไปแล้ว Fractal เป็นโครงสร้างแบบหนึง่ท่ีสามารถแบง่ออกเป็นส่วน ๆ ได้ ซึง่สว่นตา่ง ๆ เหลา่นัน้ท่ีถูก
แยกออกมาก็จะมีลกัษณะความคล้ายคลงึกนั นกัคณิตศาสตร์จะเรียกปรากฏการณ์ นีว้า่ “ความเหมือนใน
ตวัมนัเอง” หรือ Self similarity   

คณุไมต้่องไปหาตวัอย่างของเร่ือง Fractal นีท่ี้ไหนไกล เพราะวา่ตวัอยา่งของมนัเราสามารถหาได้ตาม
ธรรมชาตเิยอะแยะ อยูแ่ล้ว! 

 

เปลือกหอยทะเล ก็เป็นตวัอยา่งของ Fractal แบบหนึง่ เกล็ดหิมะก็เป็น Fractal และรวมทัง้เมฆ และ
สายฟ้าก็เป็น Fractal ด้วยเช่นกนั   

แล้ว Fractal ส าคญัยงัไง?   
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สิ่งส าคญัอยา่งหนึง่ของลกัษณะของ Elliot Wave คือมนัเป็น Fractal ซึง่มีลกัษณะเดียวกนักบัเปลือกหอย
ทะเลและเกล็ดหิมะ Elliot Wave อาจจะแบง่ย่อย ๆ ได้เป็นกลุม่คล่ืนเล็ก ๆ ได้อีกมากมาย   

พร้อมท่ีจะเป็นผู้ เช่ียวชาญด้าน Elliott wave กนัรึยงั? มาลยุกนัเลย! 

รูปแบบคล่ืน  5 - 3  

อีตา Elliott บอกว่าตลาดและการเคล่ือนไหวของทิศทางราคาในตลาดนัน้เคล่ือนไหวในรูปแบบท่ีเขา
เรียกวา่ 5 -3   

รูปแบบคล่ืน 5 คล่ืนแรกนัน้เรียกวา่ Impulse waves  

รูปแบบคล่ืน 3 คล่ืนเรียกว่า  Corrective waves. 

ในเวฟรูปแบบนี ้เวฟท่ี 1 3 5 เป็นรูปแบบ Motive หมายถึง มนัจะไปในทิศทางเดียวกบัเทรนด์หลกั ขณะท่ี
เวฟ 2 กบั 4 เป็นตวั Corrective  

อยา่สบัสนกบัเวฟ 2 และ 4 มาปนกบัรูปแบบ Corrective ABC (อยูใ่นเร่ืองตอ่ไป) 

ทีนีเ้รามาดรููปแบบ 5 คล่ืนแบบ Impulse กนัก่อน ภาพอธิบายได้เข้าใจได้ง่ายอยูแ่ล้ว:  

 

ภาพข้างต้นอาจจะยงัยากตอ่การท าความเข้าใจ ลองมาใสสี่สนัเข้าไปซกัหน่อยกนั  
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ว๊าว ดดีูขึน้มาทนัทีวา่มัย๊ เราชอบสี เราจะก าหนดสีให้มนัเพ่ือมีการนบัคล่ืน   

เอาหละ่เรามาเร่ิมท าความเข้าใจวา่เกิดอะไรขึน้ในแตล่ะเวฟกนัก่อน   

เราจะใช้ จะใช้หุ้นเป็นตวัอยา่งเพราะวา่ หุ้นเป็นกรณีศกึษาของ Elliott แตว่า่มนัไมส่ าคญัหรอก มนัใช้ได้ทัง้ 
คา่เงิน อนพุนัธ์ ทอง หรือ ตุ๊กตา Tickle Me Elmo แตส่ิ่งส าคญัคือทฤษฎี Elliot Wave สามารถประยกุต์ใน
ตลาดแลกเปล่ียนเงินตราได้ด้วย   

คล่ืนที่ 1 

ราคาหุ้นพุง่ขึน้ และน่ีเป็นเพราะมีคนกลุ่มเล็ก ๆ ในตลาด(ด้วยหลาย ๆ เหตผุล ทัง้จินตนาการ
หรือการคิดแบบมีเหตผุลของพวกเขา) พวกเขาคิดว่าราคาหุ้นนัน้ถกูและเป็นเวลาเหมาะท่ีจะซือ้
ท าให้ราคาขึน้   

คล่ืนที่ 2 

ท่ีจดุนี ้เป็นจดุท่ีผู้คนส่วนหนึง่ท่ีถือหุ้นมาก่อนแล้วคิดว่าหุ้นได้แพงเกินมลูค่าของมนัแล้ว พวก
เขาจงึขายท าก าไรออกมา ท าให้ราคาหุ้นลง อย่างไรก็ตาม ราคามนัจะไม่ต ่ากว่าราคา Low เดิม 
(ราคาต ่าสดุครัง้ก่อนหน้านี)้ ก่อนท่ีจะมีการเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึง่ต่อไป   
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คล่ืนที่ 3 

น่ีเป็นคล่ืนท่ีแรงท่ีสดุในบรรดาคล่ืนเหล่านี ้หุ้นขึน้มาจากคนส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาร่วมกนัซือ้ ผู้คน
สนใจหุ้นตวันีม้ากขึน้และอยากจะซือ้มนั ท าให้ราคาพุง่สงูขึน้ไปเร่ือย ๆ ซึง่จะทะลรุาคาสงูสดุ
ของคล่ืนท่ี 1 ก่อนหน้านีไ้ป   

คล่ืนที่ 4 

เทรดเดอร์เร่ิมขายท าก าไรเพราะพวกเขาคิดว่าราคาหุ้นแพงไปแล้ว แต่ว่าคล่ืนนีก็้ไม่ค่อยมีแรง
ขายมากเท่าไหร่เพราะว่ายงัมีคนเข้ามาในตลาดเพิ่มขึน้และยงัคิดว่าหุ้นตวันีย้งัอยู่ในขาขึน้และ
อยากจะซือ้ในราคาท่ีมนัปรับฐานลงมา   

คล่ืนที่ 5 

น่ีเป็นจดุท่ีคณุส่วนใหญ่เข้าสู่ตลาดหุ้นซึง่มาจากอารมณ์ของเขาล้วน ๆ เพราะคณุเห็น CEO ของ
บริษัทออกมพดูในหน้าต่าง ๆ ของนิตยสารดงั ๆ ในฐานะบคุคลแห่งปี เทรดเดอร์และนกัลงทนุ
เร่ิมจะหาเหตผุลท่ีน่าขนัมาซือ้หุ้นตวันี ้และพยายามท าให้คณุตกใจกบัราคาท่ีพุง่ไปถ้าคณุคิด
ว่าหุ้นตวันีแ้พงมากแล้ว ซึง่เหตกุารเหล่านีเ้กิดขึน้เม่ือ ราคาหุ้นเร่ิมท่ีจะมีมลูค่าสงูเกินจริง ซึง่
พวกท่ีเล่น Short ก็จะเร่ิมเข้ามา Sell ในตลาดนีเ้ม่ือหุ้นเร่ิมเข้าสู่ภาวะ ABC   

คล่ืนขยาย Impulse Waves 

สิ่งหนึง่ท่ีคณุต้องรู้เก่ียวกบัทฤษฎี Elliot Wave ซึง่ก็คือ คล่ืนแบบ Impulse 3 คลื่น (1 3 5) ซึง่จะ
มีคลื่นตวัใดตวัหนึง่ยาวกว่าอีกสองคล่ืน เสมอ เร่ิมจาก คลื่นท่ี 1 แล้วคลื่นท่ี 3 ก็จะยาวกว่าคล่ืน
ท่ีหนึง่และคล่ืนท่ี 5 ตามระดบัความยาวของแรงคล่ืน  

ตามท่ี Elliott กล่าวไว้คลื่นท่ี 5 จะเป็นคล่ืนขยายเข้ามาตอนท้าย แต่เม่ือเวลาผ่านไปเม่ือก่อน
คลื่นท่ี 5 นีไ้ด้เปล่ียนไปเพราะว่าทกุคนเร่ิมใช้คลื่นท่ีสามมาเป็นคล่ืนขยายเข้ามา 

* คลื่นขยายหมายถึงตวัคลื่นท่ีมีความยาวกว่าคล่ืนปกติ หรือได้ถกูขยายออกไป  
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รูปแบบ ABC Correction 

เทรนด์ของคล่ืนทัง้ 5 ซึง่จะถกูยืนยนัจากการเกิดรูปแบบกลบัตวัจาก คล่ืนสามคล่ืนท่ีตรงข้ามกบัเทรนด์ 
ตวัอกัษรจะถกูใช้แทนการใช้ตวัเลขในการนบัเทรนด์ ลองมาดตูวัอย่างของการนบัคล่ืนแบบ Corrective 3-
wave pattern! กนั 

 

เพราะวา่เราได้ใช้ตลาดในภาวะกระทิงเป็นตวัหลกัในตวัอยา่งแตไ่มไ่ด้หมายความวา่ Elliot Wave นัน้ใช้
ไมไ่ด้กบัตลาดหมี ซึง่ คล่ืน 5-3 จะมีรูปร่างแบบนี:้ 
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ประเภทของรูปแบบ  Corrective Wave  

ตามท่ี Elliott ได้กลา่วไว้ มีรูปแบบ Corrective Wave ABC อยูถ่ึง 21 รูปแบบจากรูปแบบง่าย ๆ ไปจนถึง
รูปแบบท่ีมีความซบัว้อน   

“21 รูปแบบเลยหรอ? เราคงจ าไมไ่ด้หมด แคท่ฤษฎีพืน้ฐานก็ท าให้เรามนึไปหมดแล้ว  

ใจเย็น ๆ ข้อดีของ Elliot Wave คือคณุไม่ต้องมีอายเุกิน 18 ปีขึน้ไปแล้วเทา่นัน้ถึงจะด่ืมเคร่ืองดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล์ได้ คณุไมจ่ าเป็นต้องใช้บตัรประชาชนปลอมหรือวา่ต้องจ ารูปแบบทัง้ 21 ชนิดนีท้ัง้หมด
เพราะวา่มนัสร้างขึน้มาจากรูปแบบสามรูปแบบท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย  

เราลองมาดรููปแบบสามรูปแบบนี ้รูปแบบข้างลา่งนีใ้ช้กบัเทรนด์ขาขึน้ แตค่ณุสามารถปรับใช้เทรนด์ขาลง
ได้เชน่เดียวกนั   

รูปแบบ  Zig-Zag  

 

รูปแบบ Zig-zag เป็นรูปแบบกราฟทิศทางราคาท่ีมีความชนัมากซึง่ไปในทิศทางตรงกนัข้ามกบัเทรนด์ คล่ืน 
B ปกตแิล้วจะสัน้เม่ือเปรียบเทียบกบัคล่ืน A และคล่ืน C ซึง่รูปแบบ zig zag นีส้ามารถเกิดสองหรือสาม
ครัง้ใน Elliott wave Correction (มี zig zag สองถึงสามอนัตอ่กนั) และเหมือนคล่ืนอ่ืน ๆ คล่ืนแตล่ะชนิด
ใน Zig Zag ก็สามารถแตกย่อยเป็น 5 คล่ืนได้อีกเหมือนกนั   
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รูปแบบราบ  

 

รูปแบบราบนีเ้ป็นรูปแบบ Side way corrective wave ความราบของความยาวของคล่ืนจะมีเทา่ ๆ กนัซึง่ 
คล่ืน B เป็นการกลบัตวัของคล่ืน A และคล่ืน C เป็นรูปแบบการกลบัตวัของคล่ือน B อีกทีหนึง่ อาจจะ
เป็นได้วา่คล่ืน B อาจจะเลยจากจดุก าเนิดของคล่ืน A ได้นิดหน่อย   

รูปแบบสามเหล่ียม  

 

รูปแบบสามเหล่ียนเป็นรูปแบบท่ีราคาเป็นคล่ืนเด้งขึน้ลงอยูใ่นแนวเส้นรูปสามเหล่ียม  สามเหล่ียมจะมี 5 
คล่ืนท่ีอยูใ่นรูปสามเหล่ียม อาจจะเป็นแบบสามเหล่ียมหดตวัลง หรือ กว้างขึน้   
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คล่ืนเล็กในคล่ืนใหญ่  

เหมือนท่ีเราพดูไปก่อนหน้านี ้คล่ืน Elliott เป็น Fractal ซึง่คล่ืนแตล่ะคล่ืนจะมีคล่ืนเล็ก ๆ แทรกอยู ่เด๋ียวเรา
มีภาพให้คณุด ูภาพมนัอธิบายได้ดีกวา่ ใชม่ัย๊? มาดกูนั ! 

 

คณุเห็นรึเปลา่วา่คล่ืนท่ี  1, 3, และ 5 จะมีคล่ืนเล็ก ๆ แทรกอยูใ่นคล่ืนเหล่านี ้และคล่ืนท่ี 2 และคล่ืนท่ี 4 ก็มี 
3 คล่ืนเล็กๆ แทรกอยูใ่นนัน้ ด้วยเหมือนกนั   

คณุต้องจ าไว้เสมอว่า คล่ืนแตล่ะคล่ืนจะประกอบด้วยคล่ืนเล็ก ๆ อีก ซึง่รูปแบบนีจ้ะมีความคล้ายตวัของ
มนัเอง    
 
จนไมมี่ท่ีสิน้สดุ! 

ถ้าจะให้เราเข้าใจเร่ืองนีง้่ายหนอ่ย เราสามารถบอกได้วา่ ทฤษฎี Elliott Wave เป็นการจดัล าดบัจากคล่ืนท่ี
ใหญ่สดุไปหาคล่ืนท่ีเล็กท่ีสดุ ซึง่ประกอบด้วย:   

 Grand Supercycle  
 Supercycle  
 Cycle  
 Primary  
 Intermediate  
 Minor  
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 Minutte  
 Minuette  
 Sub-Minuette 

 Grand Supercycle ได้มาจากคล่ืนของ Supercycle มาจาก คล่ืนแบบ Cycle  ท่ีมาจากคล่ืน  Primary 
และคล่ืนแบบ Primary ก็มาจากคล่ืนแบบ  Intermediate คล่ืนแบบ Intermediate มาจากคล่ืนแบบ Minor  
คล่ืนแบบก็มาจากคล่ืนแบบ  Minute ก็มาจาก  Minuette และคล่ืนแบบ Minuete ก็มาจาก Sub-Minuette 
ไมรู้่วา่พอจะเข้าใจรึเปลา่ ? 

โอเค เรามาท าให้ทฤษฎีท่ีเราได้อธิบายให้มนัง่ายหนอ่ยกนั มาดวู่าเราจะใช้ Elliott Wave ในกราฟจริง ๆ ได้
ยงัไง   

 

อยา่งท่ีคณุเห็น คล่ืนไมไ่ด้มีรูปร่างแบบท่ีเราอธิบายไปในกราฟจริง ๆ คณุจะพบวา่มนัยากท่ีจะก าหนดคล่ืน
ด้วย แตว่่ายิ่งคณุฝึกมากเท่าไหร่คณุก็จะยิ่งเข้าใจมนัได้มากขึน้เทา่นัน้   

อีกอยา่งหนึง่ เราจะไมป่ล่อยให้คณุศกึษามนัอย่างล าพงั ในบทนีเ้ราจะให้เคล็ดลบักบัคณุในการจะ
วิเคราะห์ และเพื่อให้ง่ายในการวิเคราะห์ลกัษณะของคล่ืน ซึง่จะท าให้คณุ เทรดโดยใช้คล่ืน Elliotte ได้ดี 
มาโต้คล่ืนกนั! 

http://www.babypips.com/school/images/grade9/real-life-waves2.png
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กฏที่ส าคัญ 3 ข้อ และแนวทางการใช้ 

 

คณุก็คงจะคดิเหมือนกนัวา่ การใช้ Elliot Wave ในการเทรดมนัขึน้อยูก่บัการสามารถท่ีจะวิเคราะห์ตวัคล่ืน
ได้   

ในการพฒันาการมองคล่ืนของเราวา่ตอนนีต้ลาดอยูใ่นคล่ืนท่ีเทา่ไหร่ คณุจะสามารถบอกได้วา่คณุควรจะ
เทรดด้านไหน Buy หรือ Sell   

มีกฏส าคญั สามข้อท่ีเราห้ามแหกกฏ เพื่อการวิเคราะห์คล่ืน ดงันัน้ก่อนท่ีคณุจะกระโดดเข้าเทรดแบบ
ทฤษฎี Elliotte Wave ในการเทรดของคณุ คณุต้องจดบนัทกึกฏตอ่ไปนีไ้ว้   

การวิเคราะห์คล่ืนผิดจะท าให้เงินบญัชีของเราหายไปอย่างมาก  

กฏ 3 ข้อของทฤษฎี Elliott Wave Theory 

 กฏข้อท่ี  1:คลื่นท่ี3 จะไม่มีทางสัน้กว่าคล่ืนท่ี 1 และคล่ืนท่ี 5  

 กฏข้อท่ี 2: คลื่นท่ี 2 จะไม่ลงไปต ่ากว่าจดุเร่ิมต้นของคลื่นท่ี 1   
 กฏข้อท่ี 3: คลื่นท่ี 4 จะไม่สามารถลง ไปจนถึงพืน้ท่ีของคล่ืนท่ี 1 ได้  

และ มีแนวทางท่ีจะชว่ยให้คณุระบลุกัษณะของคล่ืนได้อยา่งถกูต้อง ซึง่จะไมเ่หมือนกบักฏทัง้สามข้อ 
ข้างบนมนัคือ แนวทางสามารถยืดหยุน่ได้ ซึง่เป็นดงันี ้: 

 ในทางกลบักนั บางครัง้ คล่ืนท่ี 5 จะไมล่งไปต ่ากวา่จดุสิน้สดุของคล่ืนท่ี 3 ซึง่เรียกวา่การแบง่เป็น
สว่น ๆ   
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 คล่ืน 5 จะไมท่ะลเุส้นเทรนด์ไลน์ท่ีลากเฉียงมาจากจดุเร่ิมต้นของคล่ืน ๆ ท่ีสาม และจดุเร่ิมต้นของ
คล่ืนๆ ท่ี 5  

 คล่ืนท่ี 3 จะยาว คม และ ขยายออกไป  
 คล่ืนท่ี  2 และ 4 จะหลดุออกจาก แนวเส้น Fibonacci  

โต้คล่ืน Elliott  

 

น่ีเป็นสิ่งท่ีคณุก าลงัรออยู่ คือการใช้ทฤษฎีคล่ืน Elliott ในการเทรด ในหมวดนี ้เราจะมาดกูารประยกุต์ใช้ใน
การหาจดุเข้าจดุ หยดุขาดทนุ และจดุท าก าไร ลยุกนัเลย! 

เหตุการณ์ที่ 1 ในบางสถานการณ์ การไม่ต้องมีเหตุผลอาจจะดีกว่าก็เป็นได้ : 

สมมตุวิา่คณุอยากจะเร่ิมนบัคล่ืน คณุจะเห็นวา่ราคาเร่ิมจะมีจดุต ่าสดุ และเร่ิมจะมีการเคล่ือนไหวขึน้ ใช้
ความรู้ของคณุเร่ือง Elliot Wave คณุเร่ิมนบัตรงนีว้่าเป็นคล่ืนท่ี 1 และจดุแนวรับเป็นคล่ืนท่ีสอง   
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ในการหาจดุเข้าท่ีดี คณุต้องกลบัไปดกูฏทัง้สามข้อง และ แนวทางในการใช้ Elliott Wave มาประยกุต์ใช้ 
แล้วสิ่งท่ีคณุจะต้องเจอคือ: 

 กฏข้อท่ี 2 คล่ืนท่ีสองจะไม่ลงไปต ่ากว่าจดุเร่ิมต้นของคลื่นท่ี 1   
 คลื่นท่ีสองและคล่ืนท่ี 4 จะเคล่ือนไหวออกจากแนวเส้น  Fibonacci 

ดงันัน้ เราควรใช้ทกัษะของ Elliot Wave นีใ้ช้การเทรด ถ้าคณุลองใส ่Fibonnacci 

ลงไปในกราฟของคณุ แล้วถ้าราคาอยู่ที่แนว Fibonnacci และราคาก าลงั
เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ๆ ระหว่างเส้น Fibonacci 50% ซึง่หมายความว่า น่ี
อาจจะเป็นจดุเร่ิมต้นของคลื่นที่ 3 เป็นสญัญาณซือ้ท่ีแรงมาก สญัญาณหนึ่ง   

http://www.babypips.com/school/images/grade9/elliott-wave-start2.png
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ตัง้แตค่ณุได้เรียนรู้อะไรกบัเราไปเยอะ คณุจะเห็นว่าสิ่งหนึง่ท่ีส าคญัคือ คณุจะต้องใส่จดุหยดุขาดทนุเข้าไป
ด้วย   

ตามกฏข้อท่ีสอง ท่ีบอกวา่ คล่ืนท่ีสองจะไมไ่ปต ่ากวา่จดุเร่ิมต้นของคล่ืนลกูท่ี 1 ดงันัน้คณุอาจจะตัง้จดุหยุด
ขาดทนุ (Stop loss) ไว้ให้ต ่ากวา่จดุต ่าสดุครัง้ก่อนหน้าหรือ จดุเร่ิมต้นของคล่ืนท่ีหนึง่อยูน่ิดหนอ่ย   

ถ้าราคามนัลงไปเยอะกวา่ 100 % ของคล่ืนลกูท่ี 1 นัน่หมายความวา่คณุนบัคล่ืนผิด 

มาดวูา่เกิดอะไรขึน้ตอ่จากนีก้นั ... 

 

http://www.babypips.com/school/images/grade9/elliott-wave-fibs2.png
http://www.babypips.com/school/images/grade9/elliott-wave-end2.png
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การวิเคราะห์  Elliott Waveของคณุได้ผลเป็นอยา่งดี และคณุสามารถเข้าเทรนด์ใหญ่ ๆ ได้ ถึงเวลาท่ีคณุ
ต้องไปท่ี เวกสั หรือ มาเก๊า แล้วเอาก าไรไปเลน่รูเลทซกัหนอ่ยน่าจะดี และก็แทงตาเดียวให้มนัหมดตวัเลย 
แตไ่มต้่องห่วงเพราะเรามีวิธีท าก าไรท่ีคณุสามารถท าเงินได้อีกครัง้  

เหตุการณ์ที่ 2: 

ตอนนีเ้ราจะให้คณุใช้ความรู้ท่ีคณุมีในการวิเคราะห์ Elliot Wave แบบ corrective waves ในการหาจดุเข้า
ออกกนั   

 

คณุต้องเร่ิมนบัคล่ืนตอนขาลงและสงัเกตวุา่ รูปแบบ ABC corrective ก าลงัเคล่ือนไหวเป็น Side way   ซึง่
น่ีเป็นรูปแบบ ราบ (Flat formation) นัน่หมายความวา่ราคาพึง่จะเร่ิมเป็นตวั Elliott Wave อีกครัง้เมือ ตวั
คล่ืน C จบลง   

http://www.babypips.com/school/images/grade9/elliott-wave-flat-example2.png
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เช่ือทกัษะของคณุสิ ให้คณุส่งออร์เดอร์ Sell และจะได้ข่ีเทรนด์ไปด้วยกนั   

คณุสง่ออร์เดอร์หยดุขาดทนุให้เหนือกวา่จดุเร่ิมต้นของคล่ืนท่ี 4 นิดหนึง่เผ่ือว่าคณุนบัคล่ืนผิด   

 

เพราะเราชอบตอนจบแบบ แฮปปี ้เอนดิง้ การเทรดของคณุประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี และท าก าไรให้
คณุได้หลายพนัจดุวนันี ้ซึง่เกิดขึน้ได้ไมบ่อ่ยนกั   

คณุยงัได้บทเรียนตอนนีอี้กว่า อย่าไปเลน่การพนนั ไมว่า่จะท่ีลาสเวกสั หรือท่ีมาเก๊า แล้วใช้ก าไรท่ีคณุได้
เพิ่มทนุเข้าไปให้บญัชีของคณุจะดีกวา่   

http://www.babypips.com/school/images/grade9/elliott-wave-entry2.png
http://www.babypips.com/school/images/grade9/elliot-wave-exit2.png
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บทสรุปของ : ทฤษฏี คล่ืน Elliott  

 

 Elliott Wavesเป็น fractals คล่ืนแตล่ะคล่ืนสามารถแยกเป็นคล่ืนยอ่ย ๆ ได้ ซึง่เม่ือแบง่ออกมาแล้ว
ก็จะมีลกัษณะความคล้ายกนัของตวัมนัเองอยูท่กุคล่ืน นกัคณิตศาสตร์มกัจะเรียกปรากฏการนีว้่า 
ความคล้ายตวัของมนัเอง หรือ "self-similarity".  

 ตลาดท่ีเกิดเทรนด์จะเคล่ือนไหวเป็นรูปแบบ คล่ืน 5-3   
 คล่ืน 5 คล่ืนแรก เรียกวา่ Impulse wave.  
 คล่ืนใดคล่ืนหนึง่ในสามคล่ืนแบบ  impulse(1, 3, หรือ 5)   จะเป็นคล่ืนขยาย ซึง่ปกตจิะเป็นคล่ืนท่ี 

3    
 คล่ืน สามคล่ืนหลงั เรียกว่า คล่ืน corrective  จะใช้ตวัอกัษรแทนการเรียกเป็นเลข   
 คล่ืนท่ี  1, 3 และ  5, จะมีคล่ืนเล็ก ๆแบบ impulse 5 คล่ืนอยูใ่นนัน้   5 คล่ืน ขณะท่ีคล่ืน 2 – 4 จะ

มีคล่ืนเล็ก ๆ แบบ corrective อยูส่ามคล่ืนแทรกอยูใ่นนัน้   
 มีคล่ืนแบบ  corrective  อยุ่ 21 ชนิด แตว่า่มนัมีพืน้ฐานมาจากพืน้ฐานของสามชนิดง่าย ๆ ท่ีจะท า

ความเข้าใจ   
 รูปแบบพืน้ฐานของ Corrective เหลา่นัน้คือ  ซิกแซก (zig-zags), แบบราบ(flats), และ แบบ

สามเหล่ียม (triangles) 
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 มีกฏสามข้อในการระบคุล่ืน:  

 กฏข้อท่ี 1  คล่ืนท่ี 3 จะไมส่ัน้กวา่คล่ืนท่ี 1 และคล่ืน ท่ี 5  
 กฏข้อท่ี 2  คล่ืนท่ี 2 จะไมล่งไปต ่ากวา่จดุเร่ิมเกิดคล่ืนท่ี 1   
 กฏข้อท่ี 3  คล่ืนท่ี 4 จะไมล่งไปต ่าจนถึงพืน้ท่ีของคล่ืนลกูท่ี 1  

 ถ้าคณุมองดใูห้ดี ๆ ตลาดนัน้เคล่ือนไหวเป็นแบบคล่ืนจริง ๆ   
 เพราวา่ตลาดไมไ่ด้เคล่ือนไหวง่าย ๆ ตามท่ีเราได้อธิบาย แตว่า่มนัจะใช้เวลานาน มากในการวิเคราะห์

คล่ืนก่อนท่ีคณุจะเร่ิมรู้สกึวา่คณุจะหาคล่ืน Elliott ได้ง่าย ขอให้คณุขยนัเข้าไว้และอย่ายอมแพ้! 
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เกรด 9 

 การใช้ Divergence ในการเทรด 

การใช้Divergence (ความขัดแย้งกัน)ในการเทรด  

ถ้าเรามีวิธีท่ีมีความเส่ียงต ่าในการสง่ออร์เดอร์ Sell ท่ีจดุสงูสดุก่อนกลบัตวัของขาขึน้ หรือ ออร์เดอร์ Buy ท่ี
ใกล้จดุต ่าสดุของขาลงหละ่? 

และถ้าคณุเปิด ออร์เดอร์ Buy อยูแ่ละคณุสามารถรู้ลว่งหน้าวา่จดุไหนควรจะเป็นจดุท่ีเหมาะสมในการออร์
จากการเทรด แทนท่ีจะนัง่มองก าไรท่ีคณุยงัไมไ่ด้เป็นก าไรของคณุเอง คณุก าลงัฝันถึงรถในฝัน Aston 
Martin แตเ่พียงแคค่ณุขยีต้าแป๊บเดียว มนัเกิดการกลบัเทรนด์ขึน้อยา่งรวดเร็ว? 

ถ้าคณุคดิวา่ คา่เงินจะยงัคงอยูใ่นทิศทางขาลงตอ่ไป แตว่า่คณุอยากจะสง่ออร์เดอร์ Sell ในจดุท่ีคณุได้
ราคาดีกว่านีอี้กหน่อย หรือว่าจดุท่ีเส่ียงน้อยกวา่นีอี้กหน่อยนงึหละ่?  

ลองมาดกูนั วิธีนี ้เราเรียกวา่  divergence trading หรือการเทรดโดยใช้ Divergence 

สิ่งส าคญัอยา่งหนึง่คือ Divergence สามารถจะมามองเห็นด้วยการเปรียบเทียบพฤตกิรรมราคา กบั การ
เคล่ือนไหวของ อินดเิคเตอร์ตา่ง ๆ ไมส่ าคญัวา่จะเป็น อินดเิคเตอร์ประเภทไหน คณุจะใช้ RSI, MACD, 

stochastic, CCI, ฯลฯ.  

แตส่ิ่งส าคญัส าหรับ Divergences คือคณุสามารถใช้มนัในการเป็นตวัน าทาง ในการตดัสินใจในการเทรด
และ วิธีใช้ก็ไมไ่ด้ยากเย็นอะไรมากนกั  

ปกติแล้วคณุสามารถจะท าก าไรได้อยา่งตอ่เน่ืองเองด้วยการเทรดด้วย Divergence และข้อดีของ 
Divergence คือ คณุแทบจะซือ้ได้ในราคาต ่าสดุของเทรนด์ขาขึน้และ Sell ได้สงูสดุของเทรนด์ขาลงเลย ซึง่
ท าให้คณุลดความเส่ียงลงไปได้มากและท าให้คณุได้ก ามากเชน่กนั   

Higher Highs and Lower Lows 

ให้จ าไว้วา่  "Higher highs" และ "lower lows". 
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ราคาและ ความสมดลุของทิศทางราคาปกตจิะไปด้วยกนัเหมือนกบั  Hansel and Gretel, Batman and 
Robin, Serena and Venus Williams, เกลือ กบั พริกไทย พอจะเข้าใจไอเดียรึเปล่า?  

 

ถ้าราคา เกิด Higher highs, (ท าราคาสงูสดุครัง้ใหม)่ ตวั oscillator (MACD RSI ฯลฯ) ควรจะมีรูปแบบ 

higher highs. ด้วย ถ้าราคาเกิดรูปแบบ  Lower lows, ตวั oscillator ก็ควรจะมีรูปแบบ lower lows.ด้วย
เชน่กนั 

แตถ้่าไม ่นัน่หมายความว่าราคาและ Oscillator ก าลงัเกิดการขดัแย้ง Divergence ซึง่กนัและกนั และ

ด้วยเหตนีุเ้ราจงึเรียกวา่ Divergence  

การเทรดโดยใช้ Divergence เป็นเคร่ืองมือ ท่ียอดเย่ียมท่ีคณุควรจะมีในกล่องเคร่ืองมือของคณุ
เพราะวา่สณัญาณ Divergence ท่ีคณุได้มานัน้จะบอกเราวา่จะมีบางอยา่งก าลงัจะเกิดขึน้ และคณุควรจะ
จบัตาดอูยา่งใกล้ชิด   

การใช้ Divergence ในการเทรดในการหาจดุกลบัตวั หรือวา่เม่ือตลาดหมดแรง บางครัง้คณุอาจจะใช้มนั
เป็นสญัญาณบอกวา่เทรนด์จะไปตอ่รึเปลา่ด้วยก็ได้! 
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การเกิด Divergence มีสองประเภท:  

1. แบบปกติ  
2. แบบแฝง 

ในบทเรียนนี ้เราจะสอนคณุให้รู้จกักบั Divergence และจะใช้มนัในการเทรดได้อยา่งไร เรายงัมีอะไรให้คณุ
แปลกใจในตอนท้ายอีกนิดหนอ่ย   

Divergence ปกต ิ

Divergence ปกตจิะใช้ในการบอกวา่อาจจะมีสญัญาณการกลบัตวัของเทรนด์เกิดขึน้   

ถ้าราคาเกิดรูปแบบ Lower lows (LL), แตว่า่ ตวั oscillator เกิด higher lows (HL), เราเรียกลกัษณะการ
เกิดแบบนีว้่า regular bullish divergence.  หรือวา่การเกิด Divergence ขาขึน้แบบปกติ 

ซึง่จะเกิดขึน้หลงัจากการจบเทรนด์ขาลง หรือหลงัจากท่ีมีการเกิดรูป Double bottom ท่ีสองขึน้มา ถ้า 
Oscillator ท าทา่เหมือนจะเกิดราคาต ่ากวา่เดมิ (New Low) แตว่า่ทิศทางราคาท าท่าเหมือนวา่จะขึน้ และ
โมเมนตัม้ของราคาก็ดเูหมือนจะขยบัไปในทิศทางเดียวกนั  

ข้างลา่งนีเ้ป็นภาพตวัอย่างของ  Regular bullish divergence หรือการเกิด Divergence ขาขึน้แบบปกต ิ 
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ตอนนี ้ถ้าราคาได้เกิด  Higher high (HH), แตว่า่ตวั oscillator กลบัเกิด Lower high (LH), คณุก็จะได้
สญัญาณ regular bearish divergence หรือ Divergence ขาลงแบบปกติ 

Divergence ลกัษณะนี ้สามารถพบได้ในขาขึน้ หรือหลงัจากท่ีราคาเกิดราคาสงูสดุครัง้ใหม่ ถ้าตวั 
Oscillator เกิด Lower High คณุอาจจะคาดได้วา่ราคาก าลงัจะเกิดจดุกลบัตวัและร่วงลงมา   

ในรูปข้างลา่งนี ้เราจะเห็นวา่ราคาเกิดจดุกลบัตวัหลงัจากท่ีมนัพยายามท าราคาสงูสดุครัง้ใหม ่ 

 

จากท่ีคณุได้เห็นจากรูปข้างบน การเกิด Divergence แบบปกตเิหมาะส าหรับการเข้าออร์เดอร์ในจดุท่ี
ต ่าสดุหรือสงูสดุ ซึง่คณุจะใช้ในการมองว่าจดุไหนจะเป็นจดกลบัตวั   

สว่นตวัสณัญาณ Oscillator นัน้ ถ้ามนัเร่ิมท่ีจะมีการ Divergence แล้ว ถึงแม้พฤติกรรมของราคายงัจะเกิด 
higher high (or lower low) นัน่หมายความว่าเทรนด์จะไมย่ัง่ยืนอีกตอ่ไป  

Divergence แฝง 

ตวั Divergence นัน้นอกจากจะให้สณัญาณจดุกลบัตวัแล้วยงัใช้ในการบอกสณัญาณวา่จะเกิดเทรนด์
ตอ่เน่ืองหรือไม่ด้วย และจ าไว้อยูเ่สมอวา่ เทรนด์เป็นเสมือนเพ่ือนของคณุ ดงันัน้เม่ือไหร่ก็ตามท่ีคณุได้
สญัญาณวา่จะเกิดเทรนด์อย่างตอ่เน่ือง คณุก็ควรจะรู้วา่ควรจะต้องท ายงัไงหละ่!  

http://www.babypips.com/school/images/grade11/blue-regular-bearish-divergence.png
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Hidden bullish divergence หรือ divergence ขาลงแบบแฝง เกิดขึน้เม่ือราคาได้เกิด higher low (HL) 
(การปิดสงูกวา่ราคา Low) แตว่า่ตวั oscillator กลบัให้สญัญาณ lower low (LL).  

สญัญาณนีห้มายความวา่คา่เงินนัน้ก าลงัจะเปล่ียนเป็นขาขึน้ เม่ือราคาเกิด  Higher low ให้จบัตาดวู่าถ้า
ตวั oscillator มีความเคล่ือนไหวคล้ายกนั แตถ้่าตวั Oscillator ไมไ่ด้เกิดสญัญาณ lower low คณุก็จะได้
สญัญาณ hidden divergence หรือสณัญาณ Divergence แฝงมา  

 

ตอนนีเ้ราจะได้สณัญาณ สณัญาณ Hidden bearish divergence หรือสณัญาณ Divergence ขาขึน้แฝง 
ซึง่รูปแบบนีจ้ะเกิดเม่ือตลาดให้สณัญาณ lower high (LH) แตต่วั oscillator ก าลงัท ารูปแบบ higher high 
(HH). คณุอาจจะคดิวา่เป็นรูปแบบของเทรนด์ขาลง เม่ือคณุเจอรูปแบบ Hidden bearish divergence นัน่
หมายความวา่ โอกาสท่ีราคาจะเคล่ือนไหวในทิศทางขาลง อยา่งตอ่เน่ืองเป็นไปได้สงู   

http://www.babypips.com/school/images/grade11/blue-hidden-bullish-divergence.png


WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

 

ทีนีเ้ราลองมาทบทวนบทเรียนกนันิดหนอ่ย ท่ีคณุได้เรียนมาทัง้หมด เก่ียว  Hidden divergence หรือ
สญัญาณ Divergence แฝง 

ถ้าคณุเลน่แบบ Trend follower (เทรดตามเทรนด์) คณุควรจะใช้เวลาในการศกึษารูปแบบ hidden 
divergence นีบ้้าง 

ถ้าคณุเอาใจใสม่นั บางทีมนัอาจจะชว่ยคณุเข้าเทรนด์ในชว่งท่ีก าลงัเกิดเทรนด์ได้  

ดเูข้าทา่ใชม่ัย๊? 

โอเค ตอนนีเ้รารู้เก่ียวกบั  regular (แบบปกต)ิ และ hidden(แบบแฝง) divergence.  

เราหวงัวา่คณุจะได้ก าไรจาก Divergence และจ าไว้เสมอวา่   regular divergences เป็นสณัญาณว่า
อาจจะเกิดจดุกลบัเทรนด์ขณะท่ี hidden divergences เป็นสญัญาณว่าเทรนด์จะยงัคงมีตอ่ไป  

ในบทตอ่ไป เราจะยกตวัอยา่งจากตวัอยา่งจริงและคณุจะเทรดอยา่งไรกบัการใช้ Divergence   

เราจะใช้ Divergences ในการเทรดได้อย่างไร? 

ตอนนีถ้ึงเวลาท่ีจะใช้  Jedi-divergence ของเจได (สตาวอร์) ในการท าก าไรจากตลาดแล้ว   
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เราจะยกตวัอยา่งให้คณุซกัตวัอยา่งหนึง่เม่ือมีการเกิด Divergence ระหวา่งราคากบัการเคล่ือนไหวของ 
oscillator ขึน้ 

สิ่งแรก ให้มาด ูDivergence แบบ regular divergence ก่อน ข้างลา่งนีเ้ป็นกราฟของคูเ่งิน USD/CHF 
กราฟวนั 

 

เราจะเห็นการร่วงลงของราคาในเทรนด์ขาลงซึง่ USD/CHF ก าลงัอยูใ่นเทรนด์ขาลง อยา่งไรก็ตาม มีสณั
ญาณบอกวา่ขาลงก าลงัจะหมดไป  

ขณะท่ีราคาได้เกิดรูปแบบ Lower lows (ตามกราฟแทง่เทียน) แต ่stochastic (ตวัอินดเิคเตอร์ท่ีเรา
เลือกใช้) ก าลงัแสดงภาวะ higher low.  

ไมย่ากเลยใชม่ัย๊ แล้วมนัเกิดการกลบัตวัในท้ายท่ีสดุหรือไม ่เป็นเวลาท่ีต้องสง่ออร์เดอร์ Buy หรือไม?่? 

http://www.babypips.com/school/images/grade11/regular-bullish-divergence2.png
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ถ้าค าตอบท่ีมีอยูใ่นใจของคณุ คือ ใช ่ในค าถามท่ีเราถามไป คณุจะพบว่า คณุก าลงัอยูท่ี่แคริบเบีย้นก าลงั
ด่ืมมาการิต้า เพราะคณุได้ก าไรเยอะแยจ่ากตรงจดุนัน้ !  

ผลท่ีออกมาคือ การเกิดความขดัแย้ง หรือ Divergence ระหวา่ง stochastic และพฤติกรรมราคาเป็น
สญัญาณท่ีดีในการสง่ค าสัง่ Buy ราคาทะลเุส้นเทรนด์ไลน์ขาลงขึน้ไปและเกิดรูแบบเทรนด์ขาขึน้ใหม ่ถ้า
คณุซือ้ท่ีใกล้จดุต ่าสดุ คณุสามารถท าก าไรได้มากกวา่พนัจดุ ซึง่ราคายงัคงเคล่ือนไหวตอ่เน่ืองในเดือน
ดงักลา่ว   

ตอนนีค้ณุจะเห็นแล้ววา่มนัสามารถบอกเราได้วา่จะเกิดการกลบัเทรนด์ซึง่ท าให้เราเข้าเทรดได้เร็วขึน้! 

ก่อนท่ีเราจะไปในเร่ืองตอ่ไป คณุสงัเกตเุห็นอะไรจากราคา Low ท่ีเกิดขึน้ครัง้ท่ีสองบ้าง?   

ดท่ีูสณัญาณตวัอ่ืน ท่ีให้สณัญาณวา่เป็นจดุกลบัเทรนด์ วา่มนัให้การยืนยนัสณัญาณวา่เทรนด์ก าลงัจะจบ
และมนัท าให้เรามัน่ใจกบัสณัญาณท่ีเราได้รับจากการเทรดโดยใช้ divergence มากขึน้ ! 

ตอ่ไปเรามาดตุวัอยา่งของรูปแบบ Hidden divergence กนับ้าง อีกครัง้เราลองมาดท่ีูกราฟ USD/CHF กนั
บ้าง ในกราฟวนั. 
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ทีนีเ้ราจะมาดวูา่ คา่เงินคูน่ัน้อยูใ่นขาลงยงัไง สงัเกตท่ีุราคาได้เกิดรูปแบบ Lower High แตว่่าตวั 
stochastic ก าลงัเกิด higher high ขึน้ 

ตามหลกัการท่ีเราเรียนรู้มา  น่ีเป็น รูปแบบ  Hidden bearish divergence! อืมมมมมแล้วเราควรจะท า
ยงัไง หมายความวา่ เทรนด์จะเกิดตอ่ไปใชไ่หม? ?  

เออ่ ถ้าเกิดวา่คณุไมแ่นใ่จ คณุสามารถดเูฉย ๆ วา่หลงัจากนัน้ก็ได้  

 

ถ้าคณุตดัสินใจนัง่ดมูนัเฉยๆ  บางทีคณุอาจจะหวัล้านเหมือนกบัProfessor Xavier(X-men) เพราะวา่คณุ
หงดุหงิดตวัเองจนกระชากผมตวัเองออกหมดเลย   

ท าไมหรอ?  

http://www.babypips.com/school/images/grade11/hidden-bearish-divergence2.png
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เพราะวา่ ราคามนัยงัเป็นขาลงตอ่หนะ่สิ !  

ราคาดีดออกจากเส้นเทรนด์ไลน์ และร่วงลงไปเกือบจะสองพนัจดุ  

ลองคดิดวู่าถ้าคณุใช้ Divergence แล้วคณุจะสามารถเห็นสณัญาณกลบัตวัล่วงหน้าหรือวา่ สณัญาณการ
เกิดเทรนด์ตอ่ไปดสูิ?   

ไมเ่พียงแตค่ณุก าลงัจิบมาการิต้า อยูใ่นแคริเบียนเทา่นัน้ คณุอาจจะมีสาว ๆ มานัง่ล้อมรอบด้วยๆ  ! 

เกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆเก่ียวกับMomentum 

ขณะท่ีการใช้ Divergence ในการเทรดนัน้เป็นเคร่ืองมือท่ียอดเย่ียมนัน้ในกลอ่งเคร่ืองมือขอคณุแล้ว คณุยงั
ต้องเอาใจใสก่บัการไมเ่ข้าเทรด เร็วเกินไปด้วย เพราะวา่คณุไมไ่ด้รอให้เกิดสณัญาณยืนยนัเสียก่อน 
ข้างลา่งเป็นเกร็ดเล็ก น้อย ท่ีจะใช้ในการยืนยนัสณัญาณวา่ Divergence ท่ีให้มีความแมน่ย าขนาดไหน  

รอให้เกิดการ Crossover (ตัดข้ามเส้น) 

ไมไ่ด้ส าคญัมากมายหรอก แตเ่ป็นเหมือนกบักฏมากกวา่ เชน่วา่รอให้เกิดการตดัข้ามเส้น อินดเิคเตอร์ก่อน 
ซึง่มนัจะชว่ยยืนยนัเราได้ ไม่วา่จะเป็นสณัญาณ Buy หรือสณัญาณ Sell เหตผุลหลกัในเร่ืองนีท่ี้คณุจะต้อง
รู้จกัรอ เพราะวา่การเกิดรูปแบบ Divergence ยงัไมช่ดัเจนพอท่ีเราจะยืนยนัได้ว่ามนัเกิดเทรนด์ใหมข่ึน้แล้ว 
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ในกราฟข้างบน คา่เงินปรากฏรูปแบบ Lower highs ขณะท่ี Stochastic เกิดรูปแบบ Higher high ตอนนี ้
ซึง่ตอนนีส้ณัญาณ bearish divergence ณจดุนีแ้ละมนัเหมาะท่ีเราจะสง่ออร์เดอร์ Sell   

แตค่ณุรู้ไหม  เราควรจะรอดมูนัซกัหนอ่ย คืออยา่งน้อยรอให้ Stochastic เกิดรูปแบบการตดัลงก่อน เพ่ือ
ยืนยนัสณัญาณวา่เป็นขาลงตอ่เน่ืองจริง ๆ  

 

หลงัจากนัน้ไมก่ี่แทง่ Stochastic ก็ตดัข้ามกนัลงมา ถ้าเรา เทรดบน bearish divergence นีท้ าให้เราได้
ก าไรอย่างแนน่อน! 

ในความหลกัของเร่ืองนีก็้คือ ให้อดทนรอ อยา่พึง่กระโดดเข้าตลาดทนัทีเพราะวา่คณุจะไมรู้่วา่มนัจะไปใน
ทิศทางไหนจริง ๆ เม่ือมีการสร้างรูปแบบชดัเจนแล้วเทา่นัน้ ถ้าคณุไมอ่ดทน คณุอาจจะล้างพอร์ดได้ ! 

ให้หลุดแนว Overbought / oversold 

อีกอยา่งหนึง่ก็คือ เราต้องรอให้ Momentum ในอินดเิคเตอร์ของเราชนแนว overbought และ oversold 
ของเราเสียก่อน และให้รอมนัหลดุแนว Overbought และ Oversold ลงมา เพ่ือเป็นการยืนยนัสณัญาณ   

เหตผุลในเร่ืองนีก็้เหมือนๆกนั กบัการรอให้เกิดการ Crossover ของอินดเิคเตอร์ (Stochastic) คณุไมค่วร
จะเข้าเทรดเม่ือ Momentum ของอินดเิคเตอร์ก าลงัจะยกตวัขึน้    
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สมมตุวิา่คณุก าลงัดท่ีูกราฟ และสงัเกตวุา่ Stochastic ได้เกิดราคาต ่าสดูครัง้ใหมข่ึน้ (New Low) แตว่า่
กราฟแทง่เทียนไมไ่ด้แสดงอยา่งนัน้   

 

คณุอาจจะคดิวา่ มนัเป็นเวลาท่ีเราจะต้องสง่ออร์เดอร์ Buy เพราะวา่อินดเิคเตอร์ก าลงับอกเราวา่มนัเกิด
ภาวะ Oversold และ ก็เกิด Divergence แล้วด้วย   อย่างไรก็ตาม แรงขายอาจจะเพิ่มเข้ามาและราคา
อาจจะท าราคาต ่าสดุครัง้ใหมข่ึน้อีก   

คณุอาจจะผิดหวงัเม่ือคณุคิดวา่เทรนด์ไมไ่ด้ไปตอ่ จริง ๆ แล้วเทรนด์ขาลงครัง้ใหมอ่าจจะก าลงัก่อตวัขึน้
เพราะวา่มนัก าลงัเกิด Lower high แตถ้่าคณุดือ้ คณุอาจจะพลาดขาลงตอ่ไปท่ีจะเกิดขึน้นี ้ 

ถ้าคณุรออยา่งอดทน ให้เกิดการยืนยนัสณัญาณ คณุก็จะสามารถหลีกเล่ียงการขาดทนุและเข้าใจวา่เทรนด์
ครัง้ใหมก่ าลงัก่อตวัขึน้  

วาดเส้น Trend lines ในตัวอนิดเิคเตอร์  

ฟังดอูาจจะนา่หวัเราะ ไปซกัหนอ่ยซึง่ปกติคณุจะวาดเส้นเทรนด์ไลน์ในกราฟแทง่เทียนเทา่นัน้ แตว่า่ มนั
เป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีเราอยากจะให้คณุรู้ มนัไมไ่ด้ท าให้คณุเสียตงัค์หรอกท่ีจะมีอาวธุอีกซกัอนัไว้ในคลัง
อาวธุของคณุ จริงมัย๊? คณุไมรู้่หรอกว่ามนัอาจจะได้ใช้ก็ได้ในวนัหน้า ! 

เคล็ดลบันีเ้ป็นประโยชน์เม่ือเราก าลงัมองการจดุกลบัตวั หรือวา่ การเกิดเบรคเอาท์ เม่ือคณุเห็นราคา
สามารถวาดเทรนด์ไลน์ได้ ให้คณุวาดเส้นเทรนด์ไลน์ในตวัอินดเิคเตอร์ของคณุเข้าไปด้วย   

http://www.babypips.com/school/images/grade11/divergence-overbought2.png
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คณุจะเห็นวา่ อินดเิคเตอร์ท่ีเราใช้นัน้ยงัเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนักบัเทรนด์ไลน์เลย ถ้าคณุเห็นราคา
ทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนั และตวัอินดเิคเตอร์ท่ีเราใช้มนัทะลเุส้นเทรนไลน์ขึน้มา หมายความวา่อาจจะเกิด
การกลบัเทรนด์ขึน้ได้ ใชท่ะลขุึน้ไป  Break it down เหมือนกบั มิวสิควีดีโอของไมเคลิแจ็คสนัเลย! 

กฏ 9 ข้อในการใช้ Divergence  

ก่อนท่ีเราจะเร่ิมไปศกึษาด้วยตวัคณุเองเรามาลองดกูฏของมนัทัง้เก้าขอก่อนท่ีจะไปเทรดด้วย  Divergence 
กนั   

ให้คณุเรียนรู้กฏ จดจ ากฏ (หรือย้อนกลบัมาอ่านตรงนีบ้อ่ย ๆ ก็ได้) และประยกุต์ใช้ในการเทรดของคณุให้ดี
ขึน้ หรือ ไมก็่ชา่งมนั ข้ามไปแล้วก็ เตรียมล้างพอร์ท  

1. ดูให้ดีซะก่อนว่าแว่นคุณใสสะอาดดีรึเปล่า  

ในการเกิด Divergence นัน้ ราคามกัจะมีรูปแบบดงัตอ่ไปนี:้ 

 Higher high สงูกวา่ราคา high  ก่อนหน้า 
 Lower low ต ่ากวา่ ราคา  low  ก่อนห้า 
 Double top  
 Double bottom  

http://www.babypips.com/school/images/grade11/divergence-trendline2.png
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อยา่พึง่ไปดตูวัอินดเิคเตอร์ ถ้าเกิดว่าไมมี่การเกิดรูปแบบนีข้ึน้มา ถ้าคณุไมไ่ด้ท าตาม คณุก็ไมไ่ด้เป็นนกัเท
รด Divergence หรอก คณุเป็นแคน่กัเทรดท่ีใช้จินตนาการคิดไปเอง และให้รีบไปเข้าร้านตดัแวน่ หาแวน่
ใหมซ่กัอนัดีกว่า  

 

 

2. วาดเส้นเทรนด์ไลน์ ที่ราคา สูงสุด และราคาต ่าสุด  

โอเค ตอนนีค้ณุต้องลองวาดดแูล้ว(ตามราคาตอนนี)้ ลองดใูนกราฟท่ีเรามีตามภาพ จ าไว้วา่ คณุจะต้องเห็น
อยา่งใดอย่างหนึง่ตอ่ไปนีก้่อน :  Higher high, หรือ New high, lower low, หรือ New  low.  

แล้วลองวาดเส้นจากจดุสงูสดุหรือต ่าสดุของราคาแล้วลากย้อนกลบัจากจดุงักล่าวไปยังจดุ ต ่าสดุ หรือ
สงูสดุก่อนหน้านี ้ซึง่มนัก็นา่จะได้เส้นตามท่ีเราคาดไว้ แม้วา่คณุจะเห็นว่าราคามนั ขึน้ ๆ ลง ๆ อยู่บ้างแต่ไม่
ต้องไปสนใจ ท าในสิ่งท่ีคณุต้องท า แม้ว่าคนอ่ืนจะวา่ยงัไงก็ตาม  

3. ท าในส่ิงที่ถูกต้อง – ให้ลาก TOPS และ BOTTOMSเท่านัน้ 

http://www.babypips.com/school/images/grade11/rule1-yes.png
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เม่ือคณุเห็นราคาท า High สองครัง้ ให้คณุลากเส้นจากจดุ Top อีกตวัหนึง่ มายงัจดุ Top อีกท่ีหนึง่ ตอนนี ้
คณุก็จะได้เส้นมา และในทางกลบักนั ถ้าเกิดราคาต ่าสดุสองครัง้คณุก็ท าเชน่เดียวกนั กบั Bottoms  

อยา่ตดัสินใจผิด ๆ ด้วยการลากเส้นโดยการท่ีคณุเห็นวา่มีเส้น Bottom เม่ือคณุเห็นมนัเกิด จดุ High สอง
จดุ มนัไมเ่ข้าทา่เลยจริง ๆ ท าให้เราเกิดความสบัสนขึน้ได้   

 

 

4. จับตาดูที่ราคาตลอด  

ถ้าคณุได้เช่ือมหรือลากเส้นจากจดุ Top หรือ Bottom ทัง้สองมาชนกนัแล้วตอนนี ้ให้มองหาอินดเิคเตอร์ท่ี
คณุจะใช้ในการเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมราคานี ้ไมว่า่จะเป็นอะไรก็ตามท่ีคณุอยากใช้ จ าไว้วา่ให้
เปรียบเทียบ Top หรือ Bottom ซึง่บางตวัอยา่งเชน่ MACD หรือวา่ stochastic มีเส้นสองเส้นและวิ่งขึน้ ๆ 
ลง ๆ เหมือนอารมณ์ไวรุ่น อยา่ไปกงัวลว่ามนัจะเป็นอยา่งไรท าในสิ่งท่ีคณุควรจะท า  

http://www.babypips.com/school/images/grade11/rule1-yes.png
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5. ให้ท าตัวเหมือนกับ Pip Diddy (วาทยากรคนหน่ึง) 

ถ้าคณุลากเส้นเช่ืองระหวา่งจดสองจดุแล้ว คณุต้องลากเส้นเหมือนกบัท่ีคณุท าในกราฟแทง่เทียนในอินดเิค
เตอร์ของคณุด้วย ทัง้ High และ Low เพ่ือให้มนัสมัพนัธ์กนั ! 

 

 

http://www.babypips.com/school/images/grade11/rule4.png
http://www.babypips.com/school/images/grade11/rule5-yes.png
http://www.babypips.com/school/images/grade11/rule5-no.png


WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

6. ให้ตรงกับแนว 

จดุ High หรือ low ท่ีคณุวิเคราะห์ออกมาในอินดเิคเตอร์ของคณุต้องเป็นแนวเดียวกนักบัราคาในกราฟท่ี
เกิดรูปแบบ High หรือ Low เหมือนกบัวา่คณุก าลงัเลือกชดุไปเท่ียวผบันัน่แหละ คณุต้องแตง่ตวัให้แมทช์
กนั โยว่วว!  

 

7. ใช้ความชันของกราฟ  

Divergence จะเกิดขึน้เม่ือ ความชนัของกราฟนัน้แตกตา่งกนั ระหว่างความชนัของกราฟ กบัความชนัของ 
Indicator ซึง่ความชนัอาจจะออกมาในรูปของ: Ascending (เฉียงขึน้) descending (เฉียงลง) Flat (ราบ) 

 

8. ถ้าเราตกเรือแล้ว ให้รอล าต่อไป  

ถ้าคณุจะเทรดโดยใช้ Divergence แตว่า่ราคานัน้ได้วิ่งไปไกลแล้ว ซึง่หมายความวา่มนัเกิดเทรนด์ไปแล้ว
นัน่เอง สิ่งท่ีคณุควรจะท าคือ รอ แลรอให้มนัเกิดการสวิง High Low ครัง้ตอ่ไป  

http://www.babypips.com/school/images/grade11/rule6.png
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9. กลับมาดูส่ิงที่เกิดขึน้แล้ว  

สณัญาณ Divergence นัน้ดจูะใช้ได้ในกราฟท่ี Time Frame ยาว ๆ คณุจะไมค่อ่ยพบสณัญาณหลอกมาก
นกั ซึง่หมายความว่าคณุก็ไมไ่ด้เทรดบอ่ยมากนกัด้วยแตถ้่าคณุวางลกัณะการเทรดของคณุดี ๆ ก าไรท่ีคณุ
จะได้ก็เป็นก าไรก้อนโต ๆ แตถ้่าเราใช้ใน Time Frame ท่ีสัน้หนอ่ย มนัก็จะไมค่อ่ยนา่เช่ือถือซกัเทา่ไหร่   

เราแนะน าให้คณุใช้กบักราฟ Time Frame หนึง่ชัว่โมงขึน้ไป บางคนใช้กบักราฟ 15 นาที หรือน้อยกว่านีอี้ก 
ท าให้มีสณัญาณหลอกมากมายเตม็ไปหมด ซึง่เราควรจะอยูห่า่ง ๆ ไว้ดีกวา่  

ตอนนีค้ณุก็ได้กฏทัง้ 9 ข้อคณุต้องท าตามกฏ ถ้าคณุอยากจะใช้ Divergence ในการเทรด เช่ือเราสิ คณุไม่
อยากจะแหกกฏนีห้รอก  

ท าตามกฏ และคณุก็จะกลายเป็นนกัเทรด Divergence ท่ีมีความช านาญและได้ก าไรมากขึน้   

ตอนนีล้องกลบัไปดกูราฟของคณุเอง ถ้าคณุเห็นวา่มี Divergenceเกิดขึน้ในกราฟคณุท่ีผา่นมา แสดงวา่
คณุมีแววท่ีจะใช้ Divergence ในการเทรดของคณุได้   

สมุดเล็คเชอร์ Divergence 

มาทบทวนทัง้หมดท่ีเราเรียนไปกนัหน่อย ! 

มี Divergence อยูส่องประเภท: 

1. Divergence รูปแบบปกติ 
2. Divergence รูปแบบแฝง 

http://www.babypips.com/school/images/grade11/rule8.png
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Divergence แตล่ะประเภทนัน้จะเป็นตวัก าหนดภาวะกระทิงและภาวะหมี  

หลงัจากท่ีคณุเรียนกบัเรามาอยา่งหนกั ไมเ่คยโดดเรียนเลย เราอยากจะชว่ยคณุ (เพราะเราเป็นสภุาพบรุุษ) 
โดยการให้ สมดุเล็กเชอร์ของเราท่ีชว่ยให้คณุ บอกวา่แบบไหนเป็น Divergence แบบปกต ิหรือ เป็นแบบ
แฝงได้เร็วยิ่งขึน้   

 

ประเภท 
รูปแบบเท

รนด์ 
รูปแบบ
ราคา 

Oscillator ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

แบบ
ปกต ิ

Bullish Lower Low 
Higher 
Low 

เส้นท่ีขีดใต้ตวัอินดเิคเตอร์ของเรามีความ
แข็งแกร่ง ภาวะหมีก าลงัอ่อนตวัลง เกิด
แนวโน้มว่าจะเกิดจดุกลบัตวัจากขาลง
เป็นขาขึน้  

 

   

เส้นท่ีขีดใน อินดเิคเตอร์ของเรามีความ
อ่อนแอภาวะตลาดกระทงิก าลงัอ่อนตวัลง 
มีสณัญาณเตือนว่าอาจจะเกิดจดุกลบัตวั
เป็นขาลง  

 

Bearish 
Higher 
High 

Lower 
High  

 

แบบแฝง 

Bullish 
Higher 
Low 

Lower Low 

เส้นท่ีขีดใน อินดเิคเตอร์มีความแขง็แกร่ง 
เหมาะส าหรับการเข้าออร์เดอร์หรือสง่ออร์
เดอร์เพิ่มอีกครัง้หนึง่ จะเกิดระหว่างเท
รนด์ขาขึน้ ให้สงัเกตดุรูาคามาทดสอบ
แนวรับท่ีจดุ Low และเกิดการกลบัเทรนด์
เสียก่อน   
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Bearish 
Lower 
High 

Higher 
High 

เส้นท่ีขีดในอินดเิคเตอร์ มีการอ่อนตวัของ
เทรนด์ ซึง่จะพบระหว่างเทรนด์ขาลง ควร
ท่ีจะดรูาคาให้กลบัจากการชนแนวต้าน 
หรือการเกิด High ก่อน และมีการ Sell 
ตามมา  
 
 
 
 

 

 
ฮู้วววว มีอะไรต้องจ าเยอะแยะไปหมดเลย ใชไ่หม? เรามีตวัเลือกให้คณุสองตวัเลือก  

1. บนัทกึทัง้หมดน่ีลงใน ปาล์ม(PDA) ของคณุเม่ือคณุเทรด  ถ้าคณุเป็นประเภทท่ีเหงือออกมือเตม็ไป
หมด เราไมแ่นะน าวิธีนี ้  

2. แคท่ าคัน่หน้านีไ้ว้ และแคเ่ปิดมาดเูม่ือเกิด รูปแบบกราฟดงัตอ่ไปนี ้ higher lows, lower highs, 
lower lows, and higher highs. คณุไมอ่ยากจะเดาในการเทรดของคณุใชม่ัย๊?เม่ือโอกาสมาถึง  

 

สรุป : Divergences 

 

กรุณาจ าไว้วา่ เราใช้ Divergence เป็นเคร่ืองมือ ไมใ่ชส่ณัญาณในการเข้าเทรด ! 
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การเทรดโดยใช้ Divergence จะไมเ่หมาะ หรือเป็นสิ่งท่ีควรหลีกเล่ียงเม่ือสณัญาณ Divergence นัน้ก่อให้
กิดสณัญาณหลอกมากมาย มนัไมไ่ด้เป็นเคร่ืองมือท่ียืนยนัให้คณุได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แตว่า่ เม่ือคณุใช้มนั
ตามเง่ือนไขท่ีเราก าหนดไว้ก่อนหน้านี ้รวมกบัเคร่ืองมือยืนยนัสณัญาณอ่ืน ๆ การเทรดของคณุก็มีโอกาสสงู
ท่ีคณุจท าก าไรได้และมีความเส่ียงต ่า  

มีวิธีสองวิธีในการใช้ Divergence อยา่งไรให้ได้เปรียบหรือเกิดประโยชน์มากท่ีสดุ   

วิธีแรก คือ ให้มองหาเทรนด์ หรือใช้รูปแบบของกราฟแทง่เทียนในการยืนยนัทัง้ จดุกลบัตวัหรือจดุท่ีคดิว่าเท
รนด์จะไปตอ่ในการสง่ออร์เดอร์   

สว่นอีกวิธีคือ การใช้ โมเมนตัม้ โดยการดจูดุท่ีมนัตดักนัของ Oscillator หรือรอให้ เคร่ืองมือของเราหลดุ
ออกจากโซน Overbought Oversold เสียก่อน หรือใช้การวาดเส้นเทรนด์ไลน์ในตวัเคร่ืองมือ Oscillator 
ด้วยก็ได้   

ด้วยเทคนิคเหลา่นี ้คณุสามารถปอ้งกนัตวัคณุเองจากสณัญาณหลอก และสามารถกรองหาจดุท่ีคิดวา่
สามารถท าก าไรได้   

ถ้าเราเทรดตรงข้ามกบั อินดเิคเตอร์ของเรามนัอนัตรายมาก   
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ถ้าคณุไมแ่นใ่จว่าเราควรจะเทรดในทิศทางไหน ก็อยา่พึง่เทรดให้นัง่สงัเกตกุารณ์ไปก่อน   

จ าไว้วา่ การไมเ่ทรด ก็เป็นการตดัสินใจในการเทรดแบบหนึง่ และพยายามรักษาก าไรไว้แทนท่ีจะไปนัง่เสีย
ในสิ่งท่ีเราไมรู้่วา่จะเกิดอะไรขึน้  

Divergences จะไมเ่กิดขึน้บอ่ยนกั แตว่า่เม่ือมนัเกิดขึน้คณุควรจะต้องให้ความสนใจมนัมากหนอ่ย เพราะ
มนัท าผลตอบแทนได้มหาศาล   

Divergencesแบบปกตชิว่ยคณุสามารถสะสมก าไรก้อนใหญ่ๆ เพราะวา่ มนัท าให้คณุเข้าได้ถกูทิศทางและ
เข้าตอนท่ีเทรนด์ก าลงัก่อตวั   

Divergences แบบแฝง จะบอกคณุวา่เทรนด์ก าลงัจะไปตอ่ท าให้คณุสามาถรข่ีเทรนด์และท าก าไรได้
มากกวา่ท่ีคณุคาดคิด  

เทคนิคตา่ง ๆ เหลา่นีเ้ป็นการฝึกสายตาของคณุให้หาจดุ Divergence เม่ือมนัเกิดขึน้ได้ง่ายและใช้ 
Divergenceในการเทรดได้ถกูต้อง  

ถ้าเพียงเพราะวา่คณุเห็นและคดิว่ามนัเป็น Divergence มนัไมไ่ด้หมายความวา่คณุจะต้องรีบกระโดดเข้า
เทรด ให้เลือกจดุท่ีคณุคิดวา่ดีท่ีสดุเทา่นัน้และคณุจะเทรดได้ดี 
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เกรด 10 สภาวะตลาด 

การระบุเทรนด์  

สมมตุวิา่มีคนสองคนก าลงัจะไปท าสงคราม คนโง่มกัจะกระโจนเข้าสูส่นามรบแบบไมไ่ด้วางแผน 
เหมือนกบัคนท่ีก าลงัหิวและเห็นโต๊ะบฟุเฟต์รออยู่   

ในขณะท่ี คนฉลาดจะต้องรู้สถานการณ์ก่อนเสมอ วา่มีสภาพแวดล้อมเป็นยงัไงและจะสง่ผลกระทบกบัตวั
เขาอยา่งไร  

 

เหมือนกบัในการท าสงคราม เราต้องเข้าใจสถานการณ์ในตลาดขณะท่ีเราก าลงัเทรด หมายความวา่เราต้อง
รู้วา่ สภาวะตลาดเป็นอยา่งไร นกัเทรดบางคนกลบัไปโทษระบบเทรดของตนวา่ไมไ่ด้เร่ือง   

บางครัง้ ระบบเทรดก็อาจจะไมไ่ด้เร่ือง แตว่่าบางครัง้ระบบเทรดก็สามารถท าก าไรให้เราได้ แตว่า่ถ้าเราใช้
มนัในการเทรดท่ีผิดสถานการณ์ผิดเวลา  

นกัเทรดท่ีรู้จกัดโูอกาสจะหากลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการเทรดตามสภาวะตลาดท่ีพวกเขาก าลงัเทรดอยูใ่น
ขณะนัน้   
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มนัถึงเวลาท่ีเราควรจะต้องตรวจดกูารใช้ Fibonacci ดวูา่เป็นการพกัฐาน หรือวา่ เราต้องถือออร์เดอร์ตอ่ไป
ดี?  

เหมือนกบัโค๊ช ท่ีจะสง่นกัเตะลงสนามในสถานการณ์ท่ีตา่งกนั หรือวา่เจอคูต่อ่สู้ ท่ีตา่งออกไป คณุควรจะติด
สินด้วยวา่กลยทุธ์ไหนควรจะใช้ในสภาวะการเทรดแบบไหน   

โดยการรู้ให้ได้ซะก่อนวา่ สภาวะตลาดแบบไหนท่ีเราก าลงัเทรดอยู่ และเราควรจะใช้กลยทุธ์ Trend 
Following หรือว่า Swing Trade ในแตล่ะตลาดท่ีแตกตา่งกนั   

คณุก าลงัคดิว่า คณุไมไ่ด้เลน่แบบ Swing Trade ใชไ่หม? หรือ คณุลืมการเล่นแบบเทรนด์ Following ของ
คณุไปแล้วหรอยงั?  

ไมต้่องกงัวล!  

ตลาดฟอร์เร็กนัน้มีทัง้ภาวะท่ีเกิดเทรนด์และมีชว่งท่ีเกิดการสวิงของราคาให้เราเทรดเยอะแยะไปหมด 
ตามแตล่ะ Time Frame ท่ีเราเลือกเลน่ซึง่ขึน้อยูก่บักลยทุธ์ท่ีเราเลือกใช้อีกทีหนึง่  

ถ้าเรารู้ว่ากลยทุธ์ไหนท่ีเหมาะกบัเรา เราจะรู้วา่เราต้องใช้เคร่ืองมืออะไรบ้าง จากกล่องเคร่ืองมือของคณุ
อยา่งรวดเร็ว   

สดุท้ายแล้ว Fibonacci และเส้นเทรนด์ไลน์ เหมาะส าหรับตลาดท่ีเกิดเทรนด์ ขณะท่ี Pivot Point และ
เส้นแนวรับแนวต้าน ก็เป็นประโยชน์มากในการเลน่แบบ Swing Trade   

ก่อนท่ีเราจะท าการหาโอกาสในการเทรดของเรา เราควรจะบอกได้วา่ชว่งนีต้ลาดอยู่ในภาวะใด และตลาด
นัน้สามารถก าหนดออกมาเป็นสามลกัษณะได้ดงันี ้ 

 ขาขึน้ 
 ขาลง  
 Side way  

แล้วตลาดที่เกิดเทรนด์คืออะไร? 

ตลาดท่ีเกิดเทรนด์คือ การท่ีตลาดเคล่ือนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึง่อยา่งชดัเจน   
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แนน่อนวา่ ราคาอาจจะไมไ่ด้เคล่ือนไหวไปตามเทรนด์ทกุครัง้ แตว่า่ให้ดรูะยะยาว หรือดท่ีู Time Frame 
ใหญ่ ๆ คณุจะเห็นวา่ท่ีมนัเคล่ือนไหวตรงข้ามกบัเทรนด์นัน้เป็นแคก่ารพกัฐานของราคา  

 

เทรนด์ มกัจะถกูก าหนดโดย  "Higher highs"(ท าราคาสงูสดุครัง้ใหม)่ และ "higher lows" (พกัฐาน) ในเท
รนด์ขาขึน้ และในเทรนด์ขาลงก็จะเป็น "lower highs" (พกัฐานขาลง) "lower lows" ท าราคาต ่าสดุครัง้ใหม ่
ในเทรนด์ขาลง   

เม่ือเราใช้กลยทุธ์การเทรดแบบการเทรดตามเทรนด์ นกัเทรดควรจะใช้คา่เงินหลกัหรือคา่เงินท่ีเปรียบเทียบ
กบัเงินดอลลา่ร์เพราะว่าคา่เงินจะมีเทรนด์ท่ีเยอะกวา่และมีสภาพคลอ่งมากกว่าคา่เงินอ่ืน ๆ  

สภาพคลอ่งนัน้มีความส าคญัตอ่การเทรดท่ีอ้างอิงการเกิดเทรนด์ หรือระบบเทรดแบบ Trend following ยิ่ง
คา่เงินมีสภาพคลอ่งเยอะเทา่ไหร่ ย่ิงมีการเคล่ือนไหวมากขึน้ตามตวั   

ยิ่งคา่เงินแสดงการเคล่ือนไหวได้ชดัเจนเท่าไหร่ เราก็จะมีโอกาสในการเคล่ือนไหวเหลา่นัน้ ซึง่จะเคล่ือนไหว
ในทิศทางเดียว แทนท่ีจะเคล่ือนไหวในกรอบแคบ ๆ และในชว่งราคาท่ีไมม่ากอย่างตลาด Sideway หรือ
การเลน่แบบ Swing Trade  

แทนท่ีเราจะใช้การสงัเกตพุฤตกิรรมราคา คณุสามารถใช้ เคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีคณุได้เรียนรู้ในบทก่อน
หน้านี ้ในการตดัสินใจวา่คา่เงินไหนท่ีเกิดทรนด์หรือว่าไมไ่ด้เกิดเทรนด์   

http://www.babypips.com/school/images/grade12/market-trending.png
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เคร่ืองมือ ADX ในช่วงที่ตลาดมีเทรนด์ชัดเจน  

วิธีหนึง่ในการจะบอกวา่ตลาดก าลงัเกิดเทรนด์คือ การใช้เคร่ืองมือ  Average Directional Index หรือเรียก
สัน้ ๆ วา่ ADX   

เคร่ืองมือนีถ้กูพฒันาขึน้โดย J. Weller Wilder เคร่ืองมือนีใ้ช้ในการวดัระยะการเคล่ือนไหวจาก 0 -100 ว่า
ถ้าเกิดราคาเคล่ือนท่ีในทิศทางใดทิศทางหนึง่ ว่าตลาดนัน้เป็น ชว่งท่ีมีเทรนด์ หรือวา่ เป็นชว่งตลาด Side 
way   

ถ้าคา่ท่ีออกมา มากวา่ 25 เคร่ืองจะบอกได้วา่ราคาชว่งนีก้ าลงัเกิดเทรนด์หรือว่า ชว่งนีก้ าลงัอยูใ่นเทรนด์ท่ี
แรงพอสมควร  

ยิ่งตวัเลขยิ่งสงู เทรนด์ยิ่งมีความแรงมากเทา่นัน้   

อยา่งไรก็ตาม เส้น ADX เป็นเคร่ืองมือท่ียงัมีความผิดพลาดอยู่ ซึง่หมายความว่ามนัไมส่ามารถท านาย
อนาคตได้ และมนัก็ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีบอกทิศทางไมไ่ด้ นัน่หมายความวา่มนัไมไ่ด้บอกวา่เทรนด์จะไปทาง
ขาขึน้หรือขาลง   

ลองมาดตูวัอยา่งซกัตวัอยา่งกนั ราคาก าลงัเกิดเทรนด์ เป็นเทรนด์ขาลง และตวั ADX เคล่ือนไหวอยู่ท่ี
ระดบัสงูกว่า 25  

 

http://www.babypips.com/school/images/grade12/ADX-trend.png
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เคร่ืองมือ Moving Averages (ค่าเฉล่ียเคล่ือนที่) ในช่วงที่ตลาดเกดิเทรนด์  

ถ้าคณุไมช่อบใช้ ADX คณุสามารถใช้เคร่ืองมือ ธรรมดา ๆ แบบเส้น simple moving averages มาดกูนั! 

เพิ่ม เส้น SMA คา่ 7, 20 และ 65 ลงในกราฟของคณุ แล้วรอให้ทัง้สามเส้นนัน้มนักระจกุตวัก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจเทรด  

ถ้าเส้น SMA 7อยูเ่หนือเส้น SMA 20 และเส้น SMA 20 อยูเ่หนือเส้น SMA 65 หมายความว่าตอนนีก้ าลงั
เป็นขาขึน้   

 

หรืออีก กรณีหนึง่ถ้าเส้น SMA 7 อยูข้่างลา่งเส้น SMA 20 และเส้น SMA 20 อยูต่ ่ากวา่เส้น SMA 65 
หมายความวา่ตลาดก าลงัอยูใ่นชว่งขาลง  

http://www.babypips.com/school/images/grade12/moving-averages-downtrend.png
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การใช้ Bollinger Bands ในการบอกเทรนด์ของตลาด  

มีเคร่ืองมือตวัหนึง่ท่ีใช้ในการบอกการสวิงตวัของราคา ซึง่เราสามารถมาใช้ในการเทรดท่ีมีเทรนด์ได้
เชน่เดียวกนั เราก าลงัพดูถึง Bollinger band หรือเรียกสัน้วา่ Band   

อีกอยา่งหนึง่ท่ีคณุควรรู้ไว้คือ เทรนด์นัน้ไมไ่ด้เกิดขึน้บอ่ยนกั  แตร่าคามกัจะเคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบ 70 -80 
เปอร์เซ็นต์ของเวลานัน้ เพราะวา่ นัน่เป็นปกตขิองราคาท่ีมีการเคล่ือนไหวอยูแ่ล้ว   

แตถ้่าราคานัน้เบี่ยงเบนจากคา่ปกติ เราถึงจะเรียกวา่เกิดเทรนด์ ใชไ่หม?  แล้วเคร่ืองมืออะไรท่ีสามารถบอก
ได้ในบทเรียนก่อนหน้าในการวดัคา่เบี่ยงเบนกนัหละ่?   

ถ้าคณุตอบวา่ ไม้บรรทดั เราคงผิดหวงัมากกบัการท่ีเราพยายามสอนคณุมาตัง้นาน   

ถ้าคณุตอบวา่ Bollinger Band เราจะมีรางวลัเป็นนมกบัคุ๊กกีไ้ซเบอร์ น่ีไง จดัให้เลย!!!  

http://www.babypips.com/school/images/grade12/moving-averages-uptrend.png
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Bollinger bands จะประกอบด้วยคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน แตว่า่ไมต้่องหว่งเก่ียวกบัวา่ ไอ้คา่เบี่ยงเบน
มาตรฐานนีม้นัเป็นยงัไง   

น่ีเป็นตวัอยา่งวา่เราจะใช้ Bollinger Band ในการบอกเทรนด์ได้อยา่งไร เตรียมพร้อมกนัรึยงั  

ใส ่Bollinger bands และใช้คา่ standard deviation (คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน) ท่ี 1 และใส ่Bollinger band 
ตวัท่ีสองและใช้คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 2 คณุจะเห็นโซนราคาสามโซน คือ Sell Zone buy zone, และ 
"No-man's Land." (พืน้ท่ีไร้การครอบครอง) 

 

Sell zone ก็คือ พืน้ท่ีระหวา่ง Band ท่ีอยูข้่างลา่งของ Band ท่ีใช้คา่ Standard deviation 1 และ 
Standard deviation 2 ให้เรารับรู้ไว้วา่ถ้าราคาของกราฟแทง่เทียนนัน้ปิดอยูภ่ายใต้ Band นัน่คือ พืน้ท่ี 
Sell นัน่เอง  

http://www.babypips.com/school/images/grade12/bollinger-bands-example.png
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Buy zoneก็คือ พืน้ท่ีระหว่าง Band ท่ีอยู่ด้านบนของเส้น SD 1 และเส้น SD (Standard Deviation) 
เชน่เดียวกบั Sell Zone ราคาต้องปิดระหวา่ง Band ข้างบนทัง้สองถึงจะบอกได้วา่ราคาอยูใ่น Buy Zone  

พืน้ท่ีระหวา่งคา่ Bollinger Band 1 คือพืน้ท่ีๆ ท่ีตลาดจะยงัลงัเลในการหาทิศทาง ราคาจะปิดอยุใ่นพืน้ท่ี
นัน้ท่ีเรียกวา่ “No-Man's Land” ทศิทางราคาค่อนข้างกระจุกตัว  

 Bollinger bands ท าให้การยืนยนัการเกิดเทรนด์นัน้ง่ายขึน้มาก   

เทรนด์ขาลง สามารถยืนยนัได้เม่ือราคาอยูใ่น  sell zone.  

เทรนด์ขาขึน้ สามารถยืนยนัได้เม่ือราคาอยูใ่น Buy zone  

ตลาด Side Way คืออะไร?  

ตลาด Side way คือลกัษณะท่ีราคาขึน้ ๆ ลงระหวา่งระยะ high และ Low ราคา High จะท าหน้าท่ีเหมือน
แนวต้าน ท าให้ราคาไมส่ามารถทะลขุึน้ไปได้   

เชน่เดียวกนั ราคา Low ก็จะเป็นเหมือนแนวรับซึง่ราคาไม่สามารถทะลไุปได้ด้วยเหมือนกนั การเคล่ือนไหว
ของตลาดนัน้ สามารถใช้เส้น Horizontal ในการก าหนดการเกิด sideway  

 

http://www.babypips.com/school/images/grade12/market-ranging.png
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การใช้ ADX ในตลาด sideway  

อีกวิธีหนึง่ในการบอกวา่ตลาดก าลงัอยูใ่นภาวะตลาด Sideway คือใช้ ADX ท่ีเราพดูถึงก่อนหน้านี ้ตลาด
จะบอกว่ามนัอยูใ่นตลาด Sideway ก็ตอ่เม่ือตวั ADX ต ่ากวา่ 25 จ าไว้วา่ ตวัเลขของ ADX ถ้าต ่า
หมายความวา่เทรนด์นัน้ไมมี่แรง   

 

Bollinger Bands กับตลาด Sideway  

ปกติแล้ว Bollinger bands นัน้จะแคบเม่ือตลาดมีความผนัผนัต ่า และ Bollinger Band จะขยายออกเม่ือ
ตลาดมีความผนัผวนสงู และด้วยเหตนีุ ้Bollinger Band เป็นสญัญาณการเกิด Break out ท่ีดีได้   

เม่ือ Bollinger band นัน้แคบและบาง ความผนัผวนจะต ่า และอาจจะเกิดการเคล่ือนไหวในทิศทางใดทาง
หนึง่ อย่างไรก็ตาม เม่ือ Band ขยายออก ความผนัผวนจะเพิ่มขึน้ในทิศทางใดทิศทางหนึง่  
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โดยทัว่ไปแล้ว ถ้าเราเทรดในตลาด Side way จะมี Band ท่ีแคบและเคล่ือนตวัไปด้านข้างอยา่งชดัเจน 
กรณีข้างบนนีเ้ราจะเห็นวา่ Bollinger Band จะแคบและราคาก็จะเคล่ือนไหวในพืน้ท่ีจ ากดั   

แนวคิดของกลยทุธ์การเทรด Side way คือ คา่เงินมี ราคา High กบัราคา Low และเราก็จะเทรดในชว่ง
ราคาเหล่านี ้  

โดยการซือ้เม่ือราคาอยูจ่ดุ Low และเทรดเดอร์ก็ต้องตัง้จดุท าก าไรอยูร่าว ๆ จดุ High และเทรดเดอร์ก็จะตัง้ 
จดุ Sell ใกล้กบัราคา high และต้องตัง้จดุท าก าไรท่ีจดุ Low เคร่ืองมือท่ีใช้ก็จะต้องเป็นชอ่งท่ีก าหนด High 
Low ก็คือ Bollinger Band  

การใช้ Oscillator เชน่ stochastic หรือ RSI จะชว่ยเพิ่ม จดุกลบัตวัของตลาดและสามารถวิเคราะห์จดุ ท่ี
บอกวา่มีการซือ้เยอะ หรือขายเยอะเกินไป (overbought และ oversold น่ีเป็นตวัอยา่ง การใช้ใน 
GBP/USD  

http://www.babypips.com/school/images/grade12/bollinger-bands-range.png
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เกร็ดเล็ก ๆ : คา่เงินท่ีเหมาะสมกบัการเลน่กลยทุธ์ Swing Trade คือคา่เงินท่ีเทียบข้ามคู ่นัน่หมายถึง
คา่เงินท่ีไมมี่คา่เงิน USD อยู่ในคูเ่งินนัน้   

คูเ่งินท่ีเหมาะส าหรับการเลน่แบบนีอี้กคูห่นึง่ก็คือ EUR/CHF เพราะวา่อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของ
ทวีปยโุรปท่ีมีความใกล้เคียงกนัท าให้คูเ่งินนีมี้ความเสถียร  

บทสรุป  

ไมว่า่คณุจะเทรดแบบตามเทรนด์ หรือคณุจะเลน่แบบ Swing Trade คณุก็ควรจะท าใจให้สบายวา่ไมว่า่วิธี
ไหนก็ท าก าไรได้เหมือนกนั   

โดยคณุต้องเข้าใจสภาวะของเทรนด์และการสภาวะของราคาท่ีเป็น Side way และมนัมีลกัษณะยงัไง ท า
ให้คณุใช้กลยทุธ์ได้เหมาะสม  

เหมือนท่ีคนแก่ ๆ ท่ีมีประสบการณ์ในสวนสาธารณะมกัจะพดูวา่  “ Only a fool dips his cookies in 
habanero salsa!"  

พักฐานหรือเป็นจุดกลับตัว? 

คณุเคยอยูใ่นสถานการณ์นีรึ้เปลา่ ? 
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เหมือนกบัวา่ราคาอาจจะวิ่งขึน้และเราควรจะสง่ออร์เดอร์ Buy  

ผิด! 

 

คณุโดนหลอกเพราะวา่มนัเป็นการพกัฐานเท่านัน้  

ไมมี่ใครอยากโดนหลอกหรอก แตว่า่ มนัก็ต้องมีกนับ้าง  
ท าไมหรอ?  

ตามตวัอย่างข้างบน  เทรดเดอร์บอกความแตกตา่งระหวา่งการพกัฐานกบัการกลบัตวัไมไ่ด้ แทนท่ีจะอดทน
และตดัสินใจตามเทรนด์ขาลงไป แตเ่ทรดเดอร์คดิว่านัน่คือจดุกลบัเทรนด์ และสง่ออร์เดอร์ Buy และท าให้
เขาเสียเงิน! 

http://www.babypips.com/school/images/grade12/retracement-or-reversal2.png
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ในบทเรียนนี ้คณุจะได้เรียนรู้วา่ ลกัษณะของจดุกลบัตวัและการพกัฐานนัน้เป็นอยา่งไร และจะรู้ได้ยงัไง 
รวมทัง้การปอ้งกนัตวัเองจากสญัญาณหลอก  

การพักฐานคืออะไร ? 

การพกัฐานเป็นการเคล่ือนท่ีของราคาเพียงครู่หนึง่ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัการเกิดเทรนด์ การดกูารพกั
ฐานคือจะมีชว่งหนึง่ท่ีราคาได้เคล่ือนไหวตรงข้ามกบัเทรนด์แต่วา่มนัจะกลบัตวัมาในทิศทางกนักบัเทรนด์
ตอ่มา   
 

 

ง่ายไหม? มาดกูนัตอ่…... 

จุดกลับตัวคืออะไร? 

จดุกลบัตวัคือจดุท่ีเป็นจดุเปล่ียนของเทรนด์โดยรวม เม่ือเทรนด์ขาขึน้เปล่ียนเป็นขาลง เม่ือเทรนด์ขาลง
เปล่ียนเป็นขาขึน้ จากตวัอย่างข้างบนเราจะให้คณุดวูา่การเกิดจดุกลบัเทรนด์นัน้คืออะไรและมนัมีลกัษณะ
ยงัไง   

http://www.babypips.com/school/images/grade12/retracements.png
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แล้วคุณควรท าอย่างไรบ้าง ? 

เม่ือคณุพบกบัการพกัฐานหรือ จดุท่ีคณุคดิวา่ก าลงัจะเกิดจดุกลบัเทรนด์ คณุมีสามทางเลือกนี :้ 

1. ถ้าคณุมีออร์เดอร์อยู่แล้ว คณุควรจะถือไปก่อน  แต่อาจจะท าให้คณุขาดทนุได้ถ้าจดุพกั
ฐานกลายเป็นจดุกลบัเทรนด์   

2. คณุอาจจะ ปิดออร์เดอร์ไปก่อนแล้ว เข้าเทรดอีกครัง้เม่ือราคาเร่ิมกลบัปรากฎทิศทาง
ชดัเจนอีกครัง้ แน่นอนว่าเราอาจจะเสียโอกาสไปบ้างถ้าราคามนัเคลื่อนไปทางไหนทาง
หนึง่ และคณุจะต้องเสียค่า Spread เพิม่ในการเข้าเทรดอีกครัง้   

3. คณุควรจะปิดออร์เดอร์ไปเลย แม้ว่าคณุจะส่งผลให้คณุเสีย(ถ้าราคาไปในทิศทางท่ีตรง
ข้ามกบัท่ีคณุคิด) หรืออาจจะได้ก าไรเยอะ(เพราะคณุปิดท่ีต าแหน่ง Top หรือ Bottom ) ซึง่
ขึน้อยู่กบัว่าคณุเทรดยงัไงและเกิดอะไรขึน้หลงัจากนัน้   

เพราะวา่ จดุกลบัเทรนด์เกิดขึน้เม่ือไหร่ก็ได้ การดวูา่จะเลือกวิธีไหนนัน้เลยไมใ่ชเ่ร่ืองง่ายอีก  น่ีเป็นเหตผุล
วา่เราควรจะใช้ Trailing Stop เพราะเป็นการจดัการความเส่ียงท่ีดี เม่ือคณุเทรด แบบตามเทรนด์ คณุ
สามารถรักษาก าไรไว้ได้และ มัน่ใจได้วา่คณุจะได้ก าไรถ้าเทรนด์ไปตอ่แม้วา่อาจจะเกิดการพกัฐานอยู่บ้าง   
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การวเิคราะห์การเกิดจุดกลับตัว  

ความแตกตา่งระหวา่ง การพกัฐานของราคาและจดุกลบัตวั  สามารถลดอตัราการเทรดเสีย และยงัเพิ่ม
อตัราการเทรดได้ก าไรได้ด้วย  

การจดัจ าแนกประเภทของพฤตกิรรมราคา วา่เป็นการพกัฐานหรือ การกลบัตวัของราคานัน้เป็นสิ่งส าคญั  

มีจดุส าคญัท่ีเราจะใช้ในการบอกความแตกตา่งของการพกัฐานชัว่คราวออกจากการกลบัตวัก่อนการเกิดเท
รนด์ระยะยาว มีดงันี ้: 

การพักฐาน จุดกลับตัว 

จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีมีราคาเกิดเทรนด์ครัง้
ใหญ่  

เกิดเม่ือไหร่ก็ได้  

ระยะสัน้ และ เป็นจดุกลบัตวัระยะสัน้ 
เป็นการเปล่ียนแปลงทิศทางราคา

แบบระยะยาว 

พืน้ฐานไม่ได้เปล่ียน  
พืน้ฐานเปล่ียน ซึง่เป็นจดุเปล่ียน
ท่ีมาจากการกลบัตวัไปสู่เทรนด์

ระยะยาว  

ในช่วงขาขึน้ ฝ่ังการขายมีอิทธิพลแล้วท าให้
ราคาเคลื่อนท่ีเป็นรูปแบบการพกัฐาน  ในขา

ลงฝ่ังการซือ้มีอิทธิพลแล้วท าให้ราคา
เคล่ือนท่ีเป็นรูปแบบการพกัฐาน  

ในขาขึน้ มีแรงกดดนัจากฝ่ังผู้ขาย
เข้ามา ในขาลงมี ผู้ซือ้เร่ิมมีแรง

กดดนัเพ่ืมขึน้ท าให้ราคาเคลื่อนไหว
ขึน้                           

การวเิคราะห์การพกัฐาน  

วิธีท่ีนิยมในการบอกจดุพกัฐานคือการใช้ Fibonacci   

ซึง่ราคาท่ีเกิดจดุพกัฐาน จะอยูร่าว ๆ   38.2%, 50.0% และ61.8% ของเส้น Fibonacci ก่อนท่ีเทรนด์จะไป
ตอ่ 
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ถ้าราคาขึน้เลยไปจากจดุนี ้นัน่หมายความวา่อาจจะเป็นจดุกลบัเทรนด์ สงัเกตวุา่เราไม่ได้บอกวา่มนัต้อง
เกิด คณุก็คงรู้อยู่แล้ววา่ การวิเคราะห์ทางเทคนิคนัน้ไมไ่ด้เป็นศาสตร์ ซึง่หมายความว่าไมมี่อะไรแนน่อน 
โดยเฉพาะตลาดฟอร์เร็กซ์   

 

 
 

ในกรณีนี ้ราคาหยดุพกัหายใจท่ีระดบั 61.8 % ของเส้น Fibonacci ก่อนท่ีมนัจะเปล่ียนไปเป็นขาขึน้
อีก และมนัก็ย่อลงอีกท่ีเส้น 50 % ก่อนท่ีมนัจะท าราคา High ครัง้ใหม่  

อีกวิธีหนึง่ท่ีจะดวูา่เป็นจดุกลบัตวัรึเปลา่คือ การใช้  pivot points. 

ในขาขึน้ เทรดเดอร์จะมองหาจดุแนวรับท่ี (S1, S2, S3) และรอให้มนัทะลลุงมา ในเทรนด์ขาลงเทรดเดอร์ก็
จะมองหาแนวต้าน (R1, R2, และ R3) และรอให้มนัเกิดจดุ Break out  

ถ้ามนัทะลขุึน้ไป การกลบัตวัก็เกิดขึน้ ถ้าอยากเข้าใจเร่ือง Pivot Point มากกวา่นีใ้ห้ไปดบูทเรียนเร่ือง Pivot 
Points!  
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ขัน้ตอนสดุท้ายคือการใช้เส้นเทรนไลน์ เม่ือราคาทะลเุส้นเทรนด์ไลน์ขึน้มา การเกิดจดุกลบัตวัก็อาจจะ
เกิดขึน้ได้  

การใช้เคร่ืองมือทางเทคนิคกบัรูปแบบกราฟแทง่เทียนเหมือนท่ีเราพดูก่อนหน้านี ้อาจจะท าให้นกัเทรด
สามารถบอกจดุกลบัเทรนด์ได้ดีเชน่กนั  

 

 

http://www.babypips.com/school/images/grade12/retracement-pivot-point.png
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ขณะท่ีวิธีนีส้ามารถบอกจดุกลบัเทรนด์ได้แตว่า่มนัก็ไมไ่ด้มีวิธีเดียวเชน่กนั ไมมี่อะไรท่ีบอกเราได้ดีไปกว่า
การฝึกและประสบการณ์ 

ถ้าคณุใช้เวลาศกึษาพอสมควร คณุจะรู้วา่จะหาวิธีบอกจดุกลบัตวัและจดุพกัฐานได้อยา่งไร  

ป้องกันตัวเองจากการเกิดจุดกลับตัว 

เม่ือไหร่ก็ตาม ดญ.Happy Pip ไปว่ายน า้ท่ีชายหาดหรือ ท่ีสระวา่ยน า้เธอมกัจะเอาหว่งยางสีชมพ ูรูปเป็ด
ไปด้วยเสมอ เม่ือไหร่ก็ตามท่ีเธอเทรดบนการพกัฐานเธอมกัจะใช้ Stop loss ด้วย.  

หว่งยางเป็ดสีชมพ ูเป็นเคร่ืองมือชว่ยชีวิต และ Stop loss ก็เป็นเคร่ืองมือชว่ยปอ้งกนัเงินทนุของคณุ  

 

อยา่งท่ีเราบอกก่อนหน้านี ้จดุกลบัเทรนด์จะเกิดขึน้เม่ือไหร่ก็ได้ จดุพกัฐานก็อาจจะกลายเป็นจดุกลบัเท
รนด์โดยไมเ่ตือนเราให้รู้ก่อนลว่งหน้า   
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น่ีท าให้การใช้ Trailing Stop มีบทบาทส าคญั เพราะ Trailing Stop คณุจะสามารถปอ้งกนัตวัคณุเองจาก
การออกจากการเทรด เร็วเกินไป ระหวา่งการเกิดการพกัฐาน และ ปอ้งกนัการขาดทนุจากการเกิดจดุกลบั
ตวั   

สรุป  

คณุไมต้่องโดน การพกัฐานหลอก คณุไมต้่องเสียก าไรท่ีคณุได้มาทัง้หมด และคณุไมจ่ าเป็นต้องใสห่ว่งยาง
รูปเป็ดสีชมพ ู(แม้วา่มนัจะเป็นสีท่ีคณุชอบมากก็ตาม )  

แครู้่วิธีการบอกการเกิดการกลบัเทรนด์หรือกรพกัฐานได้เทา่นัน้ น่ีเป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาตวัเองให้เป็น 
เทรดเดอร์ ในการมีความสามารถลดอตัราการขาดทนุและปอ้งกนัก าไรท่ีจะกลบักลายเป็ฯขาดทนุ   

และด้วยการฝึกฝนอย่างหนกัและประสบการณ์เทา่นัน้จะท าให้การเกิดการพกัฐานไม่สง่ผลตอ่ก าไรของคณุ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

เกรด 11 

การเทรดโดยใช้ Break out กับ Fake Out 

การเทรดโดยใช้ Breakouts 

Breakouts คืออะไรและเราจะใช้มันได้อย่างไร? 

 

Breakouts จะเหมือนกบัเราตรงท่ีขึน้ตรงหน้าเหมือนกนักบัสิว ซึง่ Break out ในโลกของการเทรดจะ
แตกตา่งนิดหนอ่ย!  

 Breakout เกิดขึน้เม่ือราคามนัเกิด Break out (ทะลอุอกมา) จากแนวของราคาท่ีวิ่งอยูป่กติ  

 Breakout สามารถเกิดขึน้เม่ือราคาถึงจดุ ๆ หนึง่หรือ ทะลแุนวรับแนวต้าน Pivot Point และเส้น 
Fibonacci หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ  

การเทรดแบบ Breakout จดุประสงค์คือ การเข้าสู่ตลาดเม่ือราคาทะลจุดุงักล่าวออกมาและเราจะเกาะเท
รนด์ไปจนกระทัง่ความผนัผวนนัน้หมดลง   
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ความผันผวน(Volatility), ไม่ใช่ปริมาณ(Volume) 

 

สิ่งหนึง่ท่ีคณุจะเห็นจาก Forex วา่ไมเ่หมือนกบัตลาด หุ้น และ ตลาดฟิวเจอร์ คือไมมี่ทางท่ีเราจะเห็น
ปริมาณการเทรดในตลาด Forex   

ถ้าในตลาดหุ้นหรือ Future ปริมาณนัน้เป็นสิ่งส าคญัตอ่การใช้ Break out ในการเทรด ดงันัน้การท่ีเราไม่มี
ข้อมลูนีใ้นตลาด Forex ท าให้เราเสียเปรียบ   

ด้วยความท่ีเราเสียเปรียบนี ้ไมเ่พียงเราต้องมีการจดัการความเส่ียงท่ีดี แตว่่าเราต้องมีจดุก าหนดในการหา
จดุ เข้าสง่ออร์เดอร์ท่ีดีท่ีคิดว่าจะเป็นจดุ Break out   

ถ้าราคามีการเคล่ือนไหวมาก ภายในเวลาสัน้ ๆ หมายความวา่ คา่ความผนัผวนย่อมมีสงูได้เหมือนกนั   

หรืออีกนยัหนึง่ ถ้าเกิดว่ามีความเคล่ือนไหวเล็กน้อยในช่วงเวลาท่ีเราคดินัน่หมายความวา่คา่ความผนัผวน
นัน้มีต ่า  

ขณะท่ีตลาดมีการเคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็วราวกบัลกูกระสนุ คณุจะพบว่าตวัเองอยู ่ท่ามกลางความกดดนั 
และตดัสินใจพลาดได้ง่าย เพราะวา่เงินของคณุเคล่ือนท่ีขึน้ ๆ ลง ๆ เช่นกนั   

ยิ่งตลาดมีความผนัผวนสงูท าให้เทรดเดอร์มากมายเข้ามาในตลาด แตว่่าความผนัผวนก็ฆา่พวกเขาไป
หลายคนเหมือนกนั   

ประเดน็ของตรงนีคื้อเราจะใช้ความผนัผวนเป็นความได้เปรียบของเรา   

แทนท่ีเราจะกระโดดเข้าตลาดตอนท่ีมนัผนัผวนมากเราควรจะรอให้มนัมีความผนัผวนต ่าดีกวา่  
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วิธีนีค้ณุสามารถก าหนดการเลน่ของคณุและเพราะม่ือเกิด Break Out คณุก็พร้อมท่ีจะฉวยโอกาสจาก
ความผนัผวนนี ้ 

วธีิการประเมนิความผันผวน 

ความผนัผวนเป็นสิ่งท่ีเราสามารถใช้ในการหาจดุ Break out ท าให้เรามีโอกาสในการเทรดได้  

ความผนัผวนนัน้บอกการแกวง่ตวัของราคาตามชว่งเวลาตา่ง ๆ และสิ่งนีเ้ราจะถกูใช้ในการหาจดุ Break 
out   

มีเคร่ืองมือไมก่ี่ชนิดท่ีสามารถชว่ยคณุกะเกณฑ์ความผนัผวนของคา่เงินได้ การใช้ Indicator ชว่ยคณุได้
มากในการหาจดุ Break Out   

1. Moving Average 

Moving averages เป็นเคร่ืองมือท่ีอยูท่ัว่ไป ท่ีเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้ และแม้ว่ามนัจะเป็นเคร่ืองมือธรรมดา 
แตม่นัก็ให้ข้อมลูท่ีไมส่ามารถตีมลูคา่ได้ 

เราแคใ่ส ่Moving Average ในการประเมินการเคล่ือนไหวเฉล่ียของตลาดในจ านวน x ของชว่งเวลาใด
ชว่งหนึง่ ซึง่ X คือราคาท่ีคณุอยากให้มนัเป็น   

ตวัอยา่งเชน่ ถ้าคณุใสเ่ส้น Moving Average 20 ในกราฟวนั มนัจะแสดงให้คณุเห็นราคาเฉล่ียของกราฟ 
20 วนัท่ีผา่นมา  

มี Moving Average เชน่ Exponential และ weighted แตว่า่จดุประสงค์ของบทเรียนนีเ้ราไมต้่องลงไปใน
รายละเอียดมากนกั   

ถ้าคณุอยากเข้าใจเร่ือง Moving Average มากกวา่นีใ้ห้กลบัไปดบูทเรียนเร่ือง Moving Average  
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2. Bollinger Bands 

Bollinger bands เป็นเคร่ืองมือท่ียอดเย่ียมในการใช้วดัความผนัผวนเพราะวา่มนัออกแบบมาเพื่อสิ่งนี.้  

Bollinger bands ประกอบด้วยเส้นสองเส้นซึง่จะประกอบด้วยเส้นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 เส้น อยูข้่างลา่ง
และข้างบนเส้น Moving Average ส าหรับชว่งเวลา X และ ท่ีราคา X   

และถ้าเราตัง้คา่ท่ี 20 เราก็จะได้เส้น Simple Moving Average 20 และเส้นเบี่ยงเบนมาตรฐานสองเส้นซึง่
เส้นหนึง่คือเส้นเบี่ยงเบนมาตรฐาน +2 อยูข้่างบน และเส้นเบี่ยงเบนมาตรฐานคา่ -2 อยูข้่างลา่งเส้น 
Simple Moving Average  

เม่ือBollinger Band นัน้แคบลง มนัจะบอกวา่คา่ความผนัผวนนัน้มีต ่า   

และเม่ือ Bollinger Band นัน้กว้างขึน้ มนับอกเราว่าคา่ความผนัผวนในตลาดมีสงู   

ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบั Bollinger Band มากกวา่นีใ้ห้ย้อนกลบัไปดเูนือ้หาเร่ือง Bollinger Band ก่อน
หน้านี ้ 

http://www.babypips.com/school/images/grade13/moving-averages2.png
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3. Average True Range (ATR) 

เคร่ืองมือสดุท้ายแล้ว นัน่คือ  ATR.  

 ATRเป็นเคร่ืองมือท่ียอดเย่ียมในการวดัคา่ความผนัผวนเพราะวา่มนับอกเราเก่ียวกบัชว่งราคาเฉล่ียของ
ตลาดใจจ านวน X ของชว่งเวลานัน้ ซึง่ X เป็นอะไรก็ตามท่ีคณุอยากให้เป็น  

ดงันัน้ถ้าคณุตัง้คา่ ATR 20 ในกราฟ Daily มนัจะเป็นคา่ช่วงราคาเฉล่ียของ 20 วนัท่ีผ่านมา   

 

เม่ือ ATR ก าลงัลดลง มนับอกเราวา่คา่ความผนัผวนก็ลดลงด้วย และเม่ือ ATR สงูขึน้ มนัก็จะบอกเราวา่คา่
ความผนัผวนเพิ่มขึน้แล้ว  

http://www.babypips.com/school/images/grade13/bollinger-bands2.png
http://www.babypips.com/school/images/grade13/average-true-range2.png


WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

ประเภทของ Breakouts  

เม่ือคณุเทรดโดยใช้ Breakout คณุจะต้องรู้วา่ มีประเภทของBreakouts สองประเภทดงันี:้  

1. breakouts แบบเทรนด์ตอ่เน่ือง 
2. breakouts แบบเกิดจดุกลบัตวั 

ถ้าคณุรู้วา่ Breakouts ท่ีเกิดเป็นประเภทไหนจะท าให้คณุเข้าใจภาพรวมของตลาดว่าเกิดอะไรขึน้กบัตลาด
ในชว่งเวลานัน้  

Breakouts มีความส าคญัเพราะวา่ Breakout บอกการเปล่ียนแปลงของ Supply กบั Demand ของคา่เงิน
ในชว่งท่ีคณุก าลงัเทรด การเปล่ียนแปลงเหลา่นีเ้ป็นสาเหตขุองการเคล่ือนไหวของราคาซึง่มีโอกาสในการ
ท าก าไรซอ่นอยู่ด้วยถ้าคณุมองมนัออก  

1. Breakout แบบเทรนด์ต่อเน่ือง  

บางครัง้เม่ือทิศทางราคามีการเคล่ือนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึง่ จะมีการหยดุพกัท าราคาฐานเสมอ ซึง่น่ี
เกิดขึน้เม่ือผู้ ซือ้และผู้ขายหยดุเพ่ือรอดวู่าพวกเขาควรจะท าอยา่งไรตอ่ไป ในชว่งนีจ้ะเป็นชว่งท่ีราคา มีการ
แกวง่ตวั เราเรียกวา่ Consolidation (จดุท่ีราคามีความแข็งแกร่งจนไมส่ามารถผา่นไปได้)  

 

ถ้าเทรดเดอร์ตดัสิน Breakout ได้ถกูต้อง และพยายามจะเทรดในทิศทางเดียวกนันัน้ ผลก็คือ จะเกิด 
Breakout ขึน้ตอ่ไป ให้คดิแคว่า่ เทรนด์จะมีตอ่ไปอยา่งแน่นอน.... เรารู้วา่คณุท าได้!  

http://www.babypips.com/school/images/grade13/continuation-breakout-before.png
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Breakouts แบบจุดกลับตัว 

Breakouts แบบจดุกลบัตวั มีจดุเร่ิมต้นแบบเดียวกนักบั Breakout แบบเทรนด์ตอ่เน่ืองและหลงัจากการ
เกิดเทรนด์มายาวนาน ราคาอาจจะมีการหยดุ และแกวง่ตวั  

 

แตข้่อแตกตา่ง ของจดุ Breakouts แบบจดุกลบัตวันีคื้อ เทรดเดอร์ตดัสินใจวา่เทรนด์นัน้หมดแล้วและได้ดนั
ราคาไปในทิศทางตรงข้ามกบัทิศทางก่อนหน้า  ซึง่คณุต้องรีบเข้าหนอ่ย ก่อนจะตกรถ! 

http://www.babypips.com/school/images/grade13/continuation-breakout-after2.png
http://www.babypips.com/school/images/grade13/reversal-breakout-before.png
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สัญญาณ Breakouts หลอก 

ตอนนีเ้รารู้ว่าคณุก าลงัอดใจรอไมไ่หวแล้วท่ีจะเทรดโดยใช้ Breakout (บอกทีซิวา่ ยงัไมไ่ด้เทรด) แตว่่าคณุ
ต้องระวงัด้วย เหมือนกบั Kobe Bryant สามารถหลอกแนวรับให้หลงงงงวย ในบาสเก็ตบอล NBA ได้ 
ตลาดก็สามารถสร้างสร้างสญัญาณ Breakouts หลอกได้เหมือนกนั  

สญัญาณ Breakouts หลอกสามารถเกิดขึน้ได้เม่ือราคาผ่านระดบัท่ีแนน่อนแล้ว (แนวรับแนวต้าน หรือ
รูปแบบสามเหล่ียนมตา่ง ๆ รวมทัง้เส้นเทรนด์ไลน์) แตว่า่ไมไ่ด้เคล่ือนไหวตอ่ในทิศางนัน้ แตค่ณุจะเห็นว่า
ราคากลบัมาท่ีจดุแกวง่ตวั  

 

http://www.babypips.com/school/images/grade13/reversal-breakout-after.png
http://www.babypips.com/school/images/grade13/false-breakout2.png
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วิธีเข้าเทรดท่ีดีในการใช้ Breakout คือ ต้องรอจนกวา่ราคาพกัฐานมายงัจดุท่ีราคาเกิด Breakout และรอให้
มนัเคล่ือนไหวพยายามท่ีจะเกิดจดุ High หรือ Low จดุใหม ่(ซึง่ขึน้อยูว่่าคณุเทรดทิศทางใด)   

 

อีกวิธีหนึง่ในการตอ่สู้กบั Breakouts คือไมต้่องเทรดกบั Breakout แรกท่ีคณุเห็น แล้วรอดวูา่ราคายงัคง
เคล่ือนไหวไปในทิศทางนัน้ตอ่เน่ืองหรือไม ่ให้รอจงัหวะท่ีคณุมัน่ใจมากท่ีสดุ ข้อเสียของวิธีนีคื้อคณุอาจจะ
ไมไ่ด้เทรดในบางจงัหวะซึง่ราคาได้เคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็ว อยา่งตอ่เน่ืองโดยไมมี่การพกัฐาน  

การระบุการเกดิ Breakouts 

เหมือนกบั Breakouts ท่ีคณุเข้าใจ ข้อดีของ Breakout คือโอกาสท่ีเราสามารถมองเห็นด้วยตาของเราเอง 
โดยไมต้่องใช้เคร่ืองมือพิเศษอะไรมากนกั! 

เม่ือคณุเร่ิมใช้สญัญาณ Breakout คณุสามารถจะระบสุญัญาณท่ีใช้ในการเทรดได้อยา่งรวดเร็วและ
แมน่ย า  

รูปแบบกราฟ  

ตอนนีค้ณุควรจะชินกบัการมองดกูราฟและจ ารูปแบบของกราฟตา่ง ๆท่ีบอกจดุ Breakout ได้ ดงันี:้ 

 Double Top/Bottom  
 Head and Shoulders  

http://www.babypips.com/school/images/grade13/false-breakout-entry.png
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 Triple Top/Bottom 
(ขออนญุาตไิมแ่ปล ใช้เรียกตรงตวัดีกวา่) 

ถ้าคณุอยากได้รายละเอียดให้ไปดบูทเรียนเร่ือง รูปแบบกราฟท่ีเราได้ศกึษามาก่อนหน้า  

ยิ่งไปกวา่นัน้ รูปแบบกราฟจะมีเคร่ืองมือท่ีบอกจดุกลบัตวัและตวั Indicator ซึง่คณุสามารถใช้ในการ
สนบัสนนุการตดัสินใจในการระบจุดุ Breakout ท่ีเกิดจดุกลบัตวั  

เส้น เทรนด์ไลน์(Trend Lines)  

วิธีแรกในการระบใุนการเกิด Breakout คือการขีดเส้น Trend line ในกราฟ และวาดเส้นเทรนด์ไลน์ตาม
แบบท่ีคณุเคยวาดตามเทรนด์ท่ีเกิดขึน้  

 

เม่ือคณุวาดเส้น Trend line นัน้คณุควรจะลากจากจดุ Top ของแตล่ะจดุติดตอ่กนัอย่างน้อยสองจดุ หรือ
วา่จดุBottom ด้วยก็ได้เชน่กนั ย่ิงจดุท่ีคณุลากมาตอ่กนัยิ่งมาก นัน่ยิ่งบอกวา่เทรนด์ไลน์มีความแข็งแกร่ง
มากขึน้  

แล้วคณุจะใช้เทรนด์ไลน์อยา่งไรให้ได้เปรียบ?  เม่ือราคาเขาใกล้เส้นเทรนด์ไลน์ท่ีคณุวาดขึน้  มีสองอยา่งท่ี
อาจจะเกิดขึน้ ราคาอาจจะมาพกัฐานเทา่นัน้ แล้วก็ไปตอ่ หรืออาจจะเกิด Breakout ทะลขุึน้เหนือเทรนด์
ไลน์ และเกิดจดุกลบัตวั เราต้องฉวยโอกาสจากจดุ Breakouts นี!้ 

การดแูคร่าคาอาจจะไมพ่อ ซึ่งสิ่งท่ีคณุต้องท า คือใช้ Indicator หรือ เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ในการยืนยนัสญัญาณ
จะชว่ยคณุได้มาก 

http://www.babypips.com/school/images/grade13/falling-trend-line2.png
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จะสงัเกตวุา่ EUR/USD เม่ือมนัทะลเุส้น Trend Line MACD ก็แสดงวา่เกิดภาวะตลาดหมี ถ้าเราใช้ข้อมลู
เหลา่นีใ้นการยืนยนัสญัญาณ ซึง่เพียงพอแล้วในการบอกวา่ Breakout จะท าให้คา่เงินยโูรออ่นคา่ลงและ
เราควรสง่ออร์เดอร์ Sell  

Channels 

อีกวิธีหนึง่ในการระบกุารเกิด Breakout คือการวาดเส้น Channel ซึง่ไมไ่ด้แตกตา่งจากการใช้ Trend line 
ยกเว้นแตว่า่หลงัจากท่ีคณุวาดเส้นเทรนด์ไลน์คณุต้องวาดทัง้ด้านบนและด้านล่าง  

 

Channels มีประโยชน์ส าหรับคณุเพราะว่าสามารถบอกจดุ Breakout ได้ทัง้สองด้านของเทรนด์ซึง่ลกัษณะ
การใช้ก็ใกล้เคียงกบัการใช้ Trend line คือถ้ามนัเข้าใกล้เส้นใดเส้นหนึง่และรอให้มนัเกิด Break out  

http://www.babypips.com/school/images/grade13/rising-trendline-breakout.png
http://www.babypips.com/school/images/grade13/rising-channel.png
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ให้สงัเกต ุMACD ก าลงัปรากฏภาวะตลาดหมีอย่างชดัเจนเม่ือมนัทะลเุส้น Channel ข้างลา่งลงมา ซึง่เป็น
สญัญาณท่ีเราควรจะสง่ออร์เดอร์ Sell ! 

Triangles (รูปแบบสามเหล่ียม) 

วิธีท่ีสามท่ีเราสามารถระบกุารเกิด Breakout คือการใช้รูปแบบสามเหล่ียม รูปแบบสามเหล่ียมจะเกิดขึน้
เม่ือตลาดเร่ิมมีความผนัผวนและเร่ิมบีบตวัเป็นรูปสามเหล่ียม จดุประสงค์ของเราคือ เม่ือตลาดบีบตวัแคบ
ลง เราสามารถดกัจบัการเกิด Breakout ได้  

รูปแบบสามเหล่ียมมี 3 แบบ: 

1. สามเหล่ียมเฉียงขึน้ (Ascending triangle) 
2. สามเหล่ียมเฉียงลง (Descending triangle ) 
3. สามเหล่ียมธง  (Symmetrical triangle) 

สามเหล่ียมเฉียงขึน้ (Ascending Triangles) 

รูปแบบสามเหล่ียมเฉียงขึน้ เกิดขึน้เม่ือมีแนวต้านเกิดขึน้ และราคาเกิดราคาต ่าสดุมีการขยบัขึน้ทกุครัง้ ซึ่ง
เป็นสญัญาณว่าจะเกิดภาวะตลาดกระทิง ในไมช้่าเพราะวา่ผู้ ซือ้มีโมเมนตัม้เยอะกวา่ทางด้านผู้ขาย   

http://www.babypips.com/school/images/grade13/rising-channel-breakout2.png
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สิ่งท่ีเกิดขึน้ในตวัสามเหล่ียมเฉียงขึน้คือราคาจะขึน้ไปถึงจุด High ทกุครัง้แตว่า่ฝ่ังผู้ขายก็พยายามดงึราคา
กลบัลงมา ผลก็คือท าให้ราคานัน้ย่อกลบัลงมา   

อีกด้านหนึง่ คือเม่ือเทรดเดอร์เห็นวา่ราคาควรจะสงูกว่านีแ้ละเม่ือราคาเร่ิมลดลง ฝ่ังผู้ ซือ้ก็เลยซือ้ในราคาท่ี
สงูกวา่ราคา Low ครัง้ก่อนหน้า ผลก็คือราคามนัติดอยุร่ะหวา่งตลาดหมีกบัตลาดกระทิง... 

 

http://www.babypips.com/school/images/grade13/ascending-triangle.png


WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

สิ่งท่ีเราก าลงัรอคอยคือการเกิด Breakout เม่ือเกิดสามเหล่ียมเฉียงขึน้ ขึน้ซึง่โดยทัว่ไปเป็นสญัญาณตลาด
กระทิง เม่ือเราเห็นมนัทะลแุนวต้านมา คณุควรสง่ออร์เดอร์ Buy ส าหรับสถานการณ์นี ้ 

 

สามเหล่ียงมเฉียงลง (Descending Triangles) 

สามเหล่ียมเฉียงลงเป็นรูปแบบตรงกนัข้ามกบัสามเหล่ียมเฉียงขึน้ ฝ่ังผู้ขายก าลงัสร้างแรงกดดนัให้กบั
ทางด้านผู้ ซือ้อยา่งตอ่เน่ือง และผลก็คือ ราคาเกิดภาวะ ราคาสงูสดุได้มีการลดต ่าลงเร่ือย ๆ และมีแนวรับ
อยูข้่างลา่ง  

 

สามเหล่ียมเฉียงลงจะเป็นสญัญาณภาวะตลาดหมี เราจะใช้ความได้เปรียบนีใ้นการเปิดออร์เดอร์ในด้าน 
Sell ถ้าราคาทะลแุนวรับ หรือเกิด Breakout ลงไปจากเส้นแนวรับ  

http://www.babypips.com/school/images/grade13/ascending-triangle-entry.png
http://www.babypips.com/school/images/grade13/descending-triangle.png
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รูปแบบสามเหล่ียม(ธง) (Symmetrical Triangles) 

สามเหล่ียมประเภทท่ีสามคือ สามเหล่ียมธง หรือ สามเหล่ียมธรรมดา แตว่่าจะไมมี่เส้นแนวรับแนวต้าน แต่
วา่จะมีรูปแบบราคาสงูสดุลดต ่าลง และราคาต ่าสดุท่ีเพิ่มขึน้มาเป็นรูปสามเหล่ียม ซึง่จะมาบรรจบกนัท่ีไหน
ซกัท่ีหนึง่ ณ จดุกึ่งกลาง  

 

ซึง่สิ่งท่ีไมเ่หมือนกบัสามเหล่ียมเฉียงขึน้และสามเหล่ียมเฉียงลงท่ีบอกภาวะตลาดหมีและตลาดกระทิงคือ 
สามเหล่ียมธงนีจ้ะไมมี่การบอกทิศทางวา่จะเป็นตลาดหมีหรือตลาดกระทิงจ าเพาะไว้ คณุต้องเตรียมพร้อม
เสมอเม่ือมนัเกิดจดุ Breakout ไมว่า่ด้านไหนก็ตาม! 

http://www.babypips.com/school/images/grade13/descending-triangle-entry2.png
http://www.babypips.com/school/images/grade13/symmetrical-triangle.png
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จากตวัอย่างคณุจะเห็นว่าคณุต้องเตรียมตวัให้พร้อมกบัการเกิด Breakout ทัง้สองด้าน คณุอาจจะใช้การ
สง่ออร์เดอร์แบบ Pending Order (ถ้าไมรู้่จกัรีบหาดดูว่น) ไว้ซกัด้านหนึง่! 

 

ในเหตกุารณ์นี ้GBP/USD เกิด Breakout ด้านบนและเราสง่ออร์เดอร์ Buy ทนัที   

ช าแหละรูปแบบ Breakout แบบสามเหล่ียม  

ในการจ ารูปแบบตา่ง ๆ ของ Breakout แบบสามเหล่ียมนัน้ ให้คิดแคว่า่มนัเป็น Breakout เกิดบนใบหน้า
คณุ (เหมือนสิว) 

รูปแบบสามเหล่ียมเฉียงขึน้ (Ascending triangles) ปกติจะเกิด Breakout ด้านบน เม่ือคณุเห็น 
สามเหล่ียมแบบ เฉียงขึน้ ให้คณุคิดวา่เหมือนสิวขึน้กบั หน้าผากของคณุ   

http://www.babypips.com/school/images/grade13/symmetrical-triangle-breakout.png
http://www.babypips.com/school/images/grade13/symmetrical-triangle-entry.png
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รูปแบบสามเหล่ียมเฉียงลง (Descending triangles) ปกตจิะเกิด Breakout ด้านลา่ง ดงันัน้เม่ือคณุเห็น
สามเหล่ียมเฉียงลง ให้คณุคิดวา่เหมือนกบัสิวท่ีเกิดตรงคางของคณุ   

รูปแบบสามเหล่ียมธง (Symmetrical triangles) สามารถเกิด Breakout ได้ทัง้ด้านบนและด้านลา่ง ดงันัน้
เม่ือคณุนึกถึงสามเหล่ียมธงให้คณุนกึถึงสิวท่ีเกิดขึน้บนคางและหน้าผากของคณุพร้อม ๆ กนั   

 

น่ีเป็นตวัอยา่งท่ีท าให้เราจ าได้รวดเร็ว : 

สามเหล่ียมเฉียงขึน้ (Ascending triangle) = สิวบนหน้าผาก (Forehead breakout) 

สามเหล่ียมเฉียงลง( Descending triangle) = สิวท่ีคาง (Chin breakout) 

สามเหล่ียมธง (Symmetrical triangle) = หน้าผากหรือคาง (Forehead OR chin breakout) 

แหวะ ย๊ี???? แตเ่ราเช่ือวา่คณุจะจ ามนัได้ง่ายขึน้ 

การวัดความแรงของ Breakout  

เหมือนท่ีคณุได้รู้มา เม่ือเทรนด์เคล่ือนท่ีหรือเกิดมาได้ซกัระยะ และมนัเร่ิมท่ีจะหมดแรง สองอยา่งท่ีอาจจะ
เกิดขึน้: 

1. ราคาอาจจะเคล่ือนไหวเกิดเทรนด์ตอ่เน่ืองในทิศทางเดียวกนั (แบบเทรนด์ตอ่เน่ือง)  



WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

2. ราคาอาจจะกลบัทิศทางในทิศทางตรงกนัข้าม  (แบบกลบัตวั) 

มนัคงไมค่อ่ยดีเทา่ไหร่ถ้าเรามีวิธีการยืนยนัการเกิด Breakoutแตไ่มมี่วิธีในการหลีกเล่ียงสญัญาณหลอกได้
...  

อืมมมมมม... 

คณุคงคดิว่า  มนัต้องมีวิธีสินา่ !! 

จริง ๆ แล้ว มีหนทางอยูบ้่าง ในการจะบอกว่าเทรนด์ก าลงัจะเกิดตอ่ไปอีก และ Breakout จะไมเ่กิดขึน้  

Moving Average Convergence/Divergence (MACD) 

ตอนนีค้ณุคงมีพืน้ฐานเร่ือง MACD มาบ้างแล้วถ้าคณุยงัไมค่อ่ยเข้าใจให้ย้อนกลบัไปในบทเรียนท่ีมีเนือ้หา
เร่ือง MACD ก่อนหน้านี ้ 

MACD เป็นเคร่ืองมือหนึง่ท่ีมีคนใช้คอ่นข้างเยอะ และมนัคอ่นข้างได้ผลดี ซึง่มนัธรรมดาและสามารถชว่ย
คณุหาโมเมนตัม้ และในตอนท่ีตลาดไมมี่โมเมนตัม้! 

MACD สามารถใช้ได้หลายวิธี แตว่า่วิธีหนึง่ท่ีนา่เย้ายวนท่ีสดุคือให้ดท่ีูเส้น (แทง่) Histogram ซึง่ 
Histogram ซึง่แสดงความแตกตา่งระหวา่งเส้น Slow MACD และ Fast MACD เม่ือ Histogram ใหญ่ขึน้ 

หมายความวา่ โมเมนตัม้เร่ิมแข็งแกร่งมากขึน้เม่ือ เม่ือเส้น Histogram เล็กลงหมายความว่า โมเมนตัม้
นัน้ออ่นแรงลง  

 

http://www.babypips.com/school/images/grade13/MACD-histogram.png
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แล้วเราจะใช้เคร่ืองมือนีใ้นการระบจุดุกลบัเทรนด์ได้อย่างไร?  ดีใจท่ีคณุถามค าถามนี ้!! 

จ าได้ไหม สญัญาณเทรดท่ีเราพดูถึงก่อนหน้านีท่ี้เรียกวา่ Divergence และ มนัเกิดขึน้เม่ือราคาและ 
Indicator นัน้เคล่ือนไหวในทิศทางตรงกนัข้าม? ซึง่ MACD จะแสดงโมเมนตัม้ และโมเมนตัม้จะเพิ่มเม่ือ
ตลาดเกิดเทรนด์ อยา่งไรก็ตาม ถ้า MACD เร่ิมลดลงแม้ว่าเทรนด์ยงัคงไปตอ่ ซึง่หมายความว่า โมเมนตัม้
เร่ิมลดลงแล้วและเทรนด์ก็ใกล้จะจบแล้วเชน่กนั  

 

คณุจะเห็นวา่จากภาพราคาเคล่ือนไหวสงูขึน้เร่ือย ๆ แตว่่า MACD นัน้เร่ิมหดตวัลง นัน่หมายความวา่แม้วา่
ราคายงัคงเกิดเทรนด์อยู่ตอ่เน่ือง แตว่า่โมเมนตัม้นัน้เร่ิมลดลง เร่ืองนีเ้ราสามารถสรุปได้วา่เทรนด์ก าลงัจะ
เกิดจดุกลบัตวั  

Relative Strength Index (RSI) 

RSIเป็นเคร่ืองมือท่ีบอก โมเมนตัม้อีกชนิดหนึง่ท่ีสามารถใช้ยืนยนัการเกิดจดุกลบัตวัได้เป็นอยา่งดี 
ตามปกตแิล้วเคร่ืองมือตวันีจ้ะบอกเราถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ระหวา่งราคาสงูสดุ กบัต ่าสดุใน
ชว่งเวลาใดเวลาหนึง่ เราจะไมพ่ดูถึงรายละเอียดลึกมากนกั แตถ้่าคณุอยากรู้ให้ย้อนกลบัไปดบูทเรียนเร่ือง 
RSI ได้  

RSI สามารถใช้ได้แบบเดียวกนักบั MACD ซึง่มนัท าให้เกิดสญัญาณ Divergence ซึง่ถ้าคณุเห็นการเกิด 
Divergence หมายความวา่คณุก็จะคาดจดุท่ีว่านา่จะเป็นจดุกลบัตวัได้  

http://www.babypips.com/school/images/grade13/MACD-divergence2.png
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อยา่งไรก็ตาม RSI ก็ยงัใช้ในการดวูา่เทรนด์นัน้เกินมลูคา่หรือวา่ต ่ากวา่มลูคา่อยา่งไรบ้างได้ด้วย ซึง่การดวู่า
ตลาดนัน้เกิดภาวะเกินมลูคา่หรือ ต ่ากวา่มลูคา่ (Overbought, Oversold) คือถ้า RSI อยูส่งูกวา่ ระดบั 70 
เราเรียกว่า Overbought และอีกด้านหนึง่ถ้าเส้น RSI อยู่ต ่ากว่าระดบั 30 เรียกวา่ Oversold  

เพราะวา่เทรนด์นัน้เคร่ืองไหวในทิศทางเดียวกนัในชว่งระยะเวลาหนึง่ คณุจะเห็นได้บอ่ย ๆ ว่า RSI นัน้เกิด
ภาวะ Overbought Oversold อยูช่ว่งหนึง่ ๆ ซึง่ขึน้อยูก่บัทิศทางของเทรนด์  

ถ้าเทรนด์นัน้เกิดสญัญาณ Oversold หรือ Overbought มาชว่งระยะเวลาหนึง่และเร่ิมกลบัเข้ามาสูร่ะยะ
ปกติของ RSI เป็นสญัญาณท่ีดีวา่เทรนด์นัน้อาจจะเกิดการกลบัตวัขึน้ 

 

http://www.babypips.com/school/images/grade13/RSI-divergence2.png
http://www.babypips.com/school/images/grade13/RSI-overbought.png
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ในตวัอยา่งเดียวกนักบัตวัอย่างก่อนหน้า เส้น RSI แสดงว่าตลาดนัน้อยูใ่นภาวะ Overbought มาเป็นล้าน 
ๆ วนัแล้ว (อาจจะไมน่านอย่างนนั) เม่ือ RSI เคล่ือนท่ีลงมาต ่ากวา่ท่ีระดบั 70 มนัเป็นสญัญาณวา่จะเกิดจดุ
กลบัตวัขึน้  

การเทรดโดยใช้สัญญาณหลอก  

การเทรดโดยใช้ Breakout นัน้เป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งมาก   

เพราะมนัเข้าใจได้ง่ายใชไ่หม?   

เม่ือราคาทะลแุนวรับหรือแนวต้าน เราก็จะคาดหวงัวา่ราคาจะเคล่ือนท่ีตอ่ไปในทิศทางเดียวกนักบัจดุท่ีมนั
เกิด Breakout ซึง่จะต้องมีโมเมนตัม้เกิดขึน้ในทิศทางท่ีราคาได้ทะลแุนวต้านหรือแนวรับออกไป ด้วยใช่
ไหม?   

ก็คือถึงเวลาท่ีเราต้องกระโดดขึน้รถไฟเท่ียวนัน้ สิ่งท่ีคณุต้องท าหลงัจากนัน้ก็คือ รอ และก็รอให้มนัก าไร ...  

ใช ่รอให้มนัก าไร ... 

 

พอรอได้ไปซกัหน่อย  เราเห็นราคาขึน้ไปได้ซกันิว้หนึง่ แตว่่าไมท่นัไรราคากลบัเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกนั
ข้ามกบัท่ีเราคิดไว้เป็นไมล์เลย !  

http://www.babypips.com/school/images/grade13/EMA-fakeout-start.png
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หา?!? แล้วมนัเกิดอะไรขึน้น่ี ?!  มนัเกิดอะไรขึน้กบัเราผู้น่าสงสารกบัก าไรอนัน้อยนิด หรือวา่กลยทุธ์ของเรา
มนัผิดพลาด?   

จดุจบของเร่ืองก็คือ : คณุเหลือซองซอสมะเขือเทศและบิสกิตนิดหน่อยเหมือนกบัทอม แฮงค์ในเร่ือง The 
Terminal. (หนงัเร่ืองนีดี้มาก ๆ ขอบอก) 

อยา่งหนึง่ท่ีคณุควรจ าไว้ หรือวา่ควรจะจดโน๊ตไว้เก่ียวกบัแนวรับแนวต้านคือมนัเป็นพืน้ท่ีท่ีเราคาดวา่มนั
ควรจะเป็นเทา่นัน้   

เส้นแนวรับเป็นพืน้ท่ี ท่ีแรงซือ้มีเข้ามาอิทธิพลตอ่แรงขายและ ท าให้ขาลงนัน้สะดดุหรือเกิดจดุกลบัตวัได้   

แนวรับท่ีแข็งแกร่งนัน้ราคาจะอยูใ่นชว่งนัน้ ถึงแม้วา่อาจจะทะลแุนวรับไปบ้างแตว่า่มนัก็ให้สญัญาณซือ้ ท่ีดี
ด้วย 

แนวต้านเป็นก็เป็นเหมือนกบัแนวรับแตว่า่อยู่ด้านตรงกนัข้าม ซึง่มกัจะท าให้เทรนด์ขาขึน้นัน้สะดดุหรือเกิด
จดุกลบัตวั   

ระดบัแนวต้านนัน้เป็นพืน้ท่ีท่ีแรงขายมีอิทธิพลตอ่แรงซือ้และดนัราคาให้ย้อนกลบัไปในทิศทางตรงกนัข้าม   

เส้นแนวรับท่ีแข็งแกร่งนัน้จะท าให้ราคาอยูใ่นช่วงนัน้ ถึงแม้วา่ราคาอาจจะทะลแุนวต้านไปบ้างแตว่า่มนัก็
เป็นโอกาสของผู้ขายท่ีจะสามารถสง่ออร์เดอร์ Sell ได้ด้วย  

ในเร่ืองตอ่ไปเราจะมาศกึษากนัเร่ืองสญัญาณหลอก และมาดกูนัวา่ท าไมเราควรจะเทรดบนสญัญาณ
หลอกและเราจะท าก าไรได้จากมนัได้อยา่งไร   

http://www.babypips.com/school/images/grade13/EMA-fakeout-end2.png
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ซึง่เรายงัเรียนรู้เร่ืองการใช้กลยทุธ์ Breakout ยงัไมห่มดหรอก เราต้องรู้วา่จะต้องท ายงัไงเม่ือเจอสญัญาณ
หลอก   

น่ีเป็นสว่นหนึง่ของการฝึกเป็น เจได และคณุต้องสามารถใช้สญัญาณหลอกได้ด้วย   

คณุพร้อมแล้วรึยงั? 

 Breakout ที่ไม่ชัดเจน 

คณุพึง่บอกวา่ มี Breakout ท่ีไมช่ดัเจนใชไ่หม? มนัเป็นประเภทหนึง่ของ Breakouts ยงังัน้หรอ? หรือวา่คณุ
ก าลงัหมายถึงการเทรด Breakout? 

ไมใ่ชห่รอก! 

สัญญาณbreakouts ที่ไม่ชัดเจนนีห้มายถงึให้เราเทรดในทศิทางตรงข้ามกับทิศทางท่ีมีการเกิด 
Breakout  

Breakouts ไม่ชัดเจน = การเทรดบนสัญญาณ Breakout หลอก  

คณุจะรู้วา่อนัไหนเป็นสญัญาณ Breakout หลอกถ้าคณุเช่ือวา่จดุท่ีเกิด Breakout จากแนวรับแนวต้านนัน้
ไมส่ามารถท่ีจะไปตอ่ได้ ซึง่หมายความวา่แนวรับและแนวต้านนัน้แข็งแกร่งอยา่งมีนยัส าคญั สญัญาณ 
Breakout หลอกอาจจะดยูากกวา่สญัญาณ Breakout แบบทัว่ไป   

จ าไว้เสมอวา่การเทรดบนสญัญาณหลอก เป็นกลยทุธ์ระยะสัน้ จดุ Breakout นัน้ดทู่าจะไปไมร่อดในเวลา
ไมน่านนกั   

ย า้: การเทรดโดยใช้สญัญาณหลอกนัน้เป็นกลยทุธ์การเทรดท่ียอดเย่ียมในระยสัน้ ไมเ่หมาะส าหรับการเลน่
ระยะยาว ถ้าเรารู้วา่การเทรดสญัญาณ Breakout หลอกตวันีค้ณุก็สามารถใช้มนัหลีกเล่ียงการขาดทนุ ได้
ด้วย  

การใช้ Breakout ในการเทรดท าไมจงึเป็นท่ีนิยมของนกัเทรดทัว่ไป ท าไม?  

แนวรับและแนวต้านเป็นช่วงราคาท่ีถกูสมมตุิขึน้มาวา่เป็นราคา Floor (ราคาพืน้) หรือ Ceiling (เพดาน
ราคา) ถ้าระดบัเหล่านีถ้กูท าลาย นัน่หมายความวา่ราคาอาจจะเคล่ือนไหวตอ่เน่ืองในทิศทางเดียวกนันัน้  
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หมายเหต:ุ ในตลาดหุ้นไทย ราคา floor กบั Ceiling นัน้ถกูก าหนดเป็น 30% ขึน้ลงจากราคาเปิดของวนัซึง่
ถ้าถึง30 % จะไมส่ามารถซือ้ขายได้ราคาท่ีสงูกวา่นัน้  

ถ้าแนวรับถกูท าลายหมายความวา่ ราคานัน้เป็นขาลงและผู้คนอยากจะขายมากกวา่ซือ้   

ในทางกลบักนั ถ้าแนวต้านถกูท าลาย และผู้คนเช่ือวา่ราคานัน้จะวิ่งสงูขึน้อีกพวกเขาจะซือ้มากกว่า
อยากจะขาย   

นกัเทรดรายย่อยท่ีมกัจะมีความโลภมาก พวกเขาเช่ือการเทรดในทิศทางท่ีเกิด Breakout พวกเขาคิดว่าจะ
ได้ก าไรก้อนโต สามารถจบัปลาตวัใหญ่ และลืมก าไรก้อนเล็ก ๆ ไปซะ  

ในโลกแหง่จินตนาการ มนัอาจจะจริง แตว่า่ในโลกของเราทกุวนันี ้กบและเจ้าหญิงไมมี่ทางท่ีจะได้อยู่
ด้วยกนัได้  มนัจะเกิดอะไรขึน้ถ้าจดุ Breakout เหลา่นัน้เป็นสญัญาณหลอก  

Breakouts นัน้มีสญัญาณหลอกเพราะวา่มีคนกลุม่เล็ก ๆ ใช้โอกาสนีใ้นการท าก าไร แตอ่ย่าพึง่รู้สกึแย ่กลุม่
คนเหลา่นนีม้กัจะเป็นขาใหญ่ท่ีมีเงินหนา และสง่ออร์เดอร์ท่ีสามารถสง่ผลกระทบกบัตลาดได้   

ในการจะสง่ออร์เดอร์ Sell ต้องมีผู้ ซือ้มารองรับ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ถ้าทกุคนต้องการจะซือ้เหนือแนวต้าน 
หรือวา่ ขายท่ีจดุต ่ากวา่แนวรับ หมายความวา่ Market Maker (ส่วนใหญ่เป็นโบรคเกอร์) จะต้องรับผิดชอบ
กบัออร์เดอร์อีกด้านหนึง่ และเราขอเตือนคณุไว้อยา่งหนึ่ง คือ พวกเขาไมไ่ด้โง่  
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นกัเทรดรายย่อย ชอบเทรดโดยใช้ Breakout  

คนฉลาดกลุม่เล็ก ๆ หรือสถาบนัการเงิน หรือนกัเทรดท่ีมีประสบการณ์ชอบเทรดสญัญาณหลอก Breakout 
มากกวา่  

นกัเทรดท่ีฉลาดจะใช้ความได้เปรียบนีใ้นการฉวยโอกาสจากนกัเทรดท่ีไมมี่ประสบการณ์ ซึง่เป็นเหตผุลวา่
ถ้าเราเทรดตามคนเหล่านีจ้ะท าให้เราได้ก าไร   

แล้วคณุอยากจะอยูใ่นกลุม่ไหน : จะเป็นคนกลุม่เล็ก ๆ นัน้ท่ีเทรดโดยใช้สญัญาณหลอก หรือจะเป็นคนส่วน
ใหญ่ท่ีขาดทนุจากสญัญาณ Breakout หลอก  

เราจะเทรดโดยใช้สัญญาณหลอกอย่างไร  

ในการเทรดโดยใช้สญัญาณหลอก คณุจ าเป็นต้องรู้วา่จดุไหนท่ีจะเป็นจดุท่ีเกิดสญัญาณหลอกขึน้ได้   

สญัญาณหลอกนัน้จะพบอยู่แถวแนวรับแนวต้านท่ีเกิดจากการขีดเส้นเทรนด์ไลน์  จากรูปแบบกราฟ แบบ
แพทเทิร์น หรือการใช้ ราคาสงูสดุต ่าสดุของวนัก่อนหน้า   

เทรนด์ไลน์(Trend lines) 

ในการใช้สัญญาณหลอก ต้องจ าไว้เสมอว่า จะมีช่องว่างระหว่างเทรนด์ไลน์และราคา  

ถ้าเกิดมี Gap ระหว่างเส้น เทรนด์ไลน์ และราคา นัน่หมายถึงราคาก าลงัจะเกิดเทรนด์หรือจดุกลบัตวั ตาม
ตวัอยา่งข้างลา่งจะมีชอ่งวา่งระหวา่งเทรนด์ไลน์และราคาท าให้ราคานัน้พกัฐานและวิ่งเข้าหาเทรนด์ไลน์หรื
บางครัง้ก็อาจจะทะลขุึน้ไปด้วยซ า้ และมนัก็มีสญัญาณหลอกให้เราเทรดด้วยเชน่กนั  
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ความเร็วของการเคล่ือนไหวของราคาก็เป็นสิ่งส าคัญ  

ถ้าราคาพุง่ขึน้เป็นนิว้ ๆ ตัง้ตรงเป็นเสาวิหาร ทะลอุอกจากเส้นเทรนด์ไลน์ แสดงว่าไมใ่ชส่ญัญาณหลอก  
ด้วยความเร็วขนาดนัน้ โมเมนตัง้ของราคาจะสามารถท าให้ราคาทะลผุา่นและเกิดเทรนด์ได้อยา่งไม่
ยากเย็น  ในสถานการณ์แบบนี ้เราควรจะหยดุการเทรดโดย ใช้สญัญาณหลอก  

 

แล้วเราจะดสูญัญาณหลอกได้ยงัไง ?  

ไมใ่ชเ่ร่ืองยากเลย แคใ่ห้เข้าตรงจดุท่ีราคาย้อนกลบัมาภายใต้เส้นเทรนด์ไลน์อีกครัง้   

ซึง่จะท าให้เข้าสญัญาณหลอกได้ปลอดภยัและปลอดภยัจากการเกิดเบรคเอาท์ คณุไม่ต้อง Sell ข้างบน
หรือ ข้างลา่งเส้นเทรนด์ไลน์แล้วมาพบวา่มนัเป็น Breakout จริง ๆ!  

http://www.babypips.com/school/images/grade13/fading-opportunities.png
http://www.babypips.com/school/images/grade13/breakout.png


WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

ข้างลา่งนีเ้ป็นตวัอยา่งมาดกูนัวา่จดุไหนท่ีเป็นจดุท่ีเราควรจะเข้าเทรด โดยการ Zoom กราฟออกมา   

 

 
รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) 

รูปแบบกราฟ แบบ Chart patterns เป็นกลุม่ของราคาท่ีคณุเห็นด้วยตาของคณุเองพวกมนัมีความส าคญั
ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและยงัชว่ยให้คณุตดัสินใจเข้าเทรดได้ดีอีกด้วย   

ซึง่จะมีรูปแบบท่ีสญัญาณ Breakout หลอกเกิดขึน้ได้ดงันี:้ 

 Head and Shoulders  
 Double Top/Bottom 

รูปแบบ Head and shoulders (หวัและไหล)่ เป็นรูปแบบหนึง่ท่ีมีความยากมากส าหรับนกัเทรดหน้าใหมใ่น
การระบกุารเกิดของมนั แตอ่ยา่งไรก็ตามเม่ือคณุมีประสบการณ์มากขึน้ รูปแบบนีจ้ะกลายมาเป็นเคร่ืองท่ี
ส าคญัส าหรับคณุได้  

ทัง้รูปแบบหวัและไหลน่ัน้เป็นจดุกลบัเทรนด์ ถ้ามนัเกิดขึน้ ณ จดุปลายของขาขึน้ มนัก็จะให้สญัญาณกลบั
ตวัแล้วเกิดภาวะตลาดหมี ในทางกลบักนั ถ้ามนัเกิดขึน้ ณ ชว่งปลายของขาลงมนัก็จะให้สญัญาณตลาด
กระทิงเม่ือเกิดการวกกลบั รูปแบบ Head and Shoulder นัน้อาจจะให้สญัญาณหลอกได้และท าให้เรามี
โอกาสในการเทรดโดยใช้สญัญาณหลอกเหลา่นี ้ 

http://www.babypips.com/school/images/grade13/fadeout-entry-points.png
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การเกิด Breakout หลอกนัน้จะเกิดขึน้ในรูปแบบนีบ่้อยเพราะว่า เทรดเดอร์หลายคนท่ีเหน็
รูปแบบนีจ้ะใส่ Stop loss ที่ใกล้กับเส้น Neck line หรือเส้นแนวรับแนวต้านล่าสุด  

 

เม่ือเกิดสญัญาณหลอก ราคาจะย้อนกลบัมา เทรดเดอร์ท่ีสง่ออร์เดอร์ Sell หรือผู้ ท่ีซือ้ด้าน Buy ของ 
Breakout จะใส ่Stop loss เพ่ือปอ้งกนัในกรณีท่ีวิ่งในทิศทางตรงกนัข้ามกบัท่ีพวกเขาคดิ ซึง่น่ีอาจจะมา
จากพวกนกัลงทนุสถานบนัท่ีจะพยายามหาเงินจากพวกรายยอ่ย  

 

ในรูปแบบ  Head and shoulders คณุอาจจะใช้ สญัญาณ Breakout แรกนัน้เป็นสญัญาณหลอก  

คณุสามารถสง่เทรดกบัลกัษณะกราฟเชน่นีด้้วยการสง่ Limited Order ในช่วงแนวรับแนวต้านนัน้ และใส่ 
Stop loss เหนือจดุออร์เดอร์ของคณุนิดหน่อย   

http://www.babypips.com/school/images/grade13/head-and-shoulders-fakeout.png
http://www.babypips.com/school/images/grade13/head-and-shoulders-fakeout-end.png
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คณุสามารถสง่ออร์เดอร์ Take Profit ของคณุให้ต ่ากวา่ ราคา High หรือ Low ของจดุท่ีเป็นไหล่ท่ีสอง ทัง้
ภาวะตลาดขาขึน้และขาลง   

รูปแบบตอ่ไปคือรูปแบบ  Double top หรือ double bottom. 

เทรดเดอร์ชอบรูปแบบนีม้าก ! ท าไมหนะ่หรือ? มนัดงู่ายหนะ่สิ ! 

เม่ือราคาทะลเุส้น แนวรับ หรือเส้น Neckline, มนัจะให้สญัญาณการเกิดจดุกลบัเทรนด์เพราะวา่มีนกัเทรด
หลายคนจะสง่ออร์เดอร์ท่ีจดุใกล้ ๆ กบัจดุแนวรับเม่ือมนักลายเป็นจดุกลบัตวัของเทรนด์   

 

ปัญหาของรูปแบบกราฟแบบนีคื้อ เทรดเดอร์จ านวนนบัไมถ้่วนรู้จกัมนัและสง่ออร์เดอร์เหมือน ๆ กนัซึง่ท า
ให้นกัเก็งก าไรสถาบนัพยายามเข้ามฉกฉวยจงัหวะในการท าก าไรเหลา่นี ้  

 

http://www.babypips.com/school/images/grade13/double-top-fakeout.png
http://www.babypips.com/school/images/grade13a/double-top-fakeout-end.png
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และเหมือนกบัรูปแบบ Head and Shoulder คณุสามารถสง่ออร์เดอร์เม่ือราคาย้อนกลบัไปท่ีเดมิ คณุ
สามารถสง่ Stop Order ให้เลยจากจดุท่ีมนัเกิดสญัญาณ หลอกนิดหนอ่ย   

ชว่งไหนท่ีเราควรใช้ การเทรดโดยใช้สญัญาณ Breakout หลอก? 

จดุท่ีดีท่ีสดุมกัจะเกิดในตลาดแกวง่ตวั อยา่งไรก็ตามคณุสามารถหลีกขา่วได้ หรือใช้เพียงแคเ่ซนส์วา่ชว่งนี ้
ไมค่วรเทรดก็ได้เชน่กนั หรือแม้กระทัง่ใช้การวิเคราะห์ตลาดแบบอ่ืนชว่ยด้วย   

ตลาดเงินนัน้ใช้เวลามากพอสมควรในการเด้งกลบัมาและเคล่ือนไหวกลบัไป และจะไมเ่บี่ยงเบนออกจาก
ราคา High และ Low มากนกั   

ราคาจะสวิง ตามระดบัแนวรับและแนวต้าน และผู้ ซือ้และผู้ขายก็ยงัคงดนัราคาขึน้ ๆ ลง ๆ ภายในจดุสวิง
เหลา่นีซ้ึง่การเทรดโดยใช้ สญัญาณหลอกจะท าก าไรได้ดีในชว่งนี ้อยา่งไรก็ตาม ณบางจดุ เทรนด์อาจจะ
ก่อตวัขึน้ได้ ไมมี่ใครรู้  

บทสรุปของการเทรดโดยใช้ Breakout และสัญญาณ
หลอก  
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การเทรดโดยใช้ Breakouts 

การเทรดโดยใช้ Breakout เปา้หมายคือการเข้าตลาดในเวลาท่ีถกูต้องเม่ือราคาได้ทะลจุดุแนวรับแนวต้าน
ก่อนหน้าและยงัคงเทรดตอ่ไปเม่ือเทรนด์จบลง  

การเทรดโดยการใช้ Breakout มีความส าคญัอยา่งยิ่งเพราะวา่มนับง่บอกถึงการเปล่ียนแปลงของอปุสงค์
อปุทานของคา่เงินท่ีเราก าลงัเทรดอยู ่  

คณุจะเห็นวา่มนัแตกตา่งจากการเทรด หุ้นและ Future เพราะวา่คณุไมมี่ทางเป็นปริมาณการเทรดของใน
ตลาด Forex นี ้ ด้วยเหตนีุเ้ราจงึต้องใช้ความผนัผวนให้เป็นประโยชน์  

ความผนัผวนสามารถวดัได้โดยการแกวง่ตวัของทิศทางราคาในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ และด้วยข้อมลูนีท้ าให้
เราพบจดุ Breakout  

มีเคร่ืองมือไมม่ากนกัท่ีสามารถชว่ยคณุระบคุวามผนัผวนของคา่เงิน การใช้เคร่ืองมือเหลา่นีส้ามารถชว่ย
คณุได้มากในการหาจงัหวะการเกิด Breakout  มีดงันี ้

 Moving Averages  
 Bollinger Bands  
 Average True Range (ATR) 

มี Breakout อยูส่องประเภท: 

 Breakout แบบตอ่เน่ือง   
 Breakout แบบเกิดจดุกลบัตวั    

ในการระบจุดุการเกิด Breakout คณุสามารถดไูด้ตามเคร่ืองมือดงันี:้ 

 รูปแบบกราฟ แบบ Chart Patterns  
 เส้นเทรนด์ไลน์ Trend lines  
 เคร่ืองมือ Channels  
 รูปแบบสามเหล่ียม Triangles 

คณุสามารถวดัความแรงของการเกิด Breakout โดยการใช้เคร่ืองมือดงันี:้ 
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 Moving Average Convergence/Divergence (MACD)  
 RSI 

สดุท้าย Breakout นัน้จะท างานได้เดียวในบางชว่ง เชน่ ช่วงท่ีเกิดขา่ว คณุต้องคอยเช็คปฏิทินข่าวให้ดีให้
ส าคญักบัการเกิด Breakout การเทรดโดยใช้ Breakout ให้เหมาะสมกบัเหตกุารณ์  

การเทรดโดยใช้สัญญาณหลอก  

นกัเก็งก าไรสถาบนัชอบเทรดโดยใช้สญัญาณ Breakout หลอก เราก็ควรจะใช้ด้วยเหมือนกนั   
คณุจะวิ่งตามผู้คน หรือว่าคณุควรจะวิ่งตามเงินหละ่?  

คดิ ท า กินหลบั  ดหูนงัเร่ืองเดียวกนักบัท่ีพวกเขาด ูถ้าคณุอยากเทรดเหมือนพวกสถาบนัท ากนั ความส าเร็จ
อยูไ่มไ่กลแล้ว  

การเทรดโดยใช้ สญัญาณ Breakout หลอกนีห้มายความวา่ การเทรดในทิศทางตรงข้ามกบัทิศทางท่ีเกิด 
Breakout  คณุจะเทรดสญัญาณหลอกถ้าคณุเช่ือว่านัน่เป็นจดุ Breakout จากแนวรับแนวต้านนัน้เป็น
สญัญาณหลอกและไมส่ามาถรเกิดการกลบัตวักลายเป็นเทรนด์ได้อย่างแนน่อน   

ในกรณีท่ีแนวรับหรือแนวต้านได้ถกูท าลายนัน้อย่างมีนยั แล้วการเทรดโดยใช้สญัญาณหลอกย่อมจะมีข้อ
ได้เปรียบการเทรดโดยใช้ Breakout อยู ่ 

สญัญาณหลอกนัน้มกัจะพบบริเวณแนวรับแนวต้านซึง่สามารถก าหนดได้ด้วยการใช้  trend lines, รูปแบบ
กราฟตา่ง ๆ chart patterns, หรือ ราคาสงูสดุต ่าสดุของวนัก่อนหน้า  

การเทรดโดยใช้สญัญาณหลอกนัน้เหมาะส าหรับตลาดท่ีอยูภ่าวะ swing คณุสามารถเทรดโดยหลีกชว่งท่ีมี
ขา่ว หรือแคใ่ช้ความรู้สกึประเมินวา่ชว่งนีไ้มค่วรเทรด และอาจจะใช้เคร่ืองมือชนิดอ่ืนช่วยได้   

ตลาดเงินนัน้ใช้เวลามากพอสมควรในการเด้งกลบัมาและเคล่ือนไหวกลบัไป และจะไมเ่บี่ยงเบนออกจาก
ราคา High และ Low มากนกั   

ราคาจะสวิง ตามระดบัแนวรับและแนวต้าน และผู้ ซือ้และผู้ขายก็ยงัคงดนัราคาขึน้ ๆ ลง ๆ ภายในจดุสวิง
เหลา่นีซ้ึง่การเทรดโดยใช้ สญัญาณหลอกจะท าก าไรได้ดีในชว่งนี ้อยา่งไรก็ตาม ณ บางจดุ เทรนด์อาจจะ
ก่อตวัขึน้ได้  
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เกรด 12   

การวเิคราะห์โดยใช้ปัจจยัพืน้ฐาน 

การวเิคราะห์โดยใช้ปัจจยัพืน้ฐานคืออะไร ? 

หลงัจากท่ีคณุได้เรียนกบัเรามานาน คณุได้ผา่นมาทัง้ Gulliver (กลัลิเวอร์ผจญภยั) Frodo (Lord of the 
ring) และตอนนีเ้รามาถึงการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจยัพืน้ฐานแล้ว.  

เดี๋ยวก่อน ... 

เรา ได้เกร่ินไปนิดหนอ่ยแล้วตอนท่ีเรายงัอยูช่ัน้อนบุาล ตอนนีเ้รามาดรูายละเอียดของการวิเคราะห์โดย
ปัจจยัพืน้ฐานกนั ! 

การวิเคราะห์โดยปัจจยัพืน้ฐานคืออะไรกนัแน ่และเราจะต้องใช้มนัอยา่งนัน้หรือ? การวิเคราะห์โดยใช้
ปัจจยัพืน้ฐานเป็นการศกึษาถึงราคาพืน้ฐานของมนั และมนัไมย่ากหรอก?  รึเปลา่? ฮ่า ๆ ๆ ! 

มนัมีอะไรท่ีมากกว่าท่ีเราเห็นเยอะมาก   

เม่ือไรก็ตามท่ีคณุได้ยินคนพดูถึงการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจยัพืน้ฐาน พวกเขาจะพดูถึงการวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีมีคา่เงินนัน้อยูเ่สมอ   

การวิเคราะห์พืน้ฐานครอบคลมุ ข้อมลูกว้างใหญ่ ไมว่า่จะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมือง หรือรายงานทาง
เศรษฐกิจตา่ง ๆ ข้อมลูหรือเหตกุารณ์ท่ีประกาศออกมา  

การวิเคราะห์ด้วยปัจจยัพืน้ฐานคือการใช้และการศกึษาในเร่ืองของปัจจยัเศรษฐกิจเพื่อท านายทิศทางราคา
ของคา่เงินในอนาคต  

การวิเคราะห์ด้วยปัจจยัพืน้ฐานเป็นการศกึษา วา่เกิดอะไรขึน้ใจโลก รอบ ๆ ตวัเรา เก่ียวกบัทางเศรษฐกิจ 
การเงินท่ีมีประกาศออกมา และสว่นใหญ่จะเก่ียวกบัเศรษฐกิจมหภาค(เชน่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เงินเฟ้อ อตัราการจ้างงาน) ท่ีมีผลกระทบตอ่การเทรด   
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ข้อมูล และรูปแบบของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน  

การวิเคราะห์ด้วยปัจจยัพืน้ฐานนัน้จะให้ความส าคญัวา่ ทิศทางราคานัน้มีปฏิกิริยายงัไง หรือ ควรจะเป็น
อยา่งไรตอ่ขา่ว หรือเหตกุารณ์ทางเศรษฐกิจท่ีออกมา   

รูปแบบของข้อมลูท่ีใช้ในการวิเคราะห์ด้วยปัจจยัพืน้ฐานมีหลายรูปแบบแตกตา่งกนั   

มนัอาจจะเป็นรายงานซึง่ออกโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ เก่ียวกบัยอดขายบ้าน หรืออาจจะเป็นขา่วท่ี
ธนาคารกลางยโุรปประกาศการเปล่ียนแปลงนโยบายทางการเงิน   

ข้อมลูท่ีออกมานีม้กัจะเปล่ียนทิศทางเศรษฐกิจ ซึง่สง่ผลตอ่ปฏิกิริยาตอ่นกัลงทนุและนกัเก็งก าไร   

บางครัง้แม้จะไมมี่ขา่วท่ีพิเศษมากมายออกมา แตว่า่การคาดการณ์เร่ืองรายงานท่ีเกิดขึน้ก็เป็นส่วนหนึง่
ของการวิเคราะห์ด้วยปัจจยัทางพืน้ฐาน   

การเก็งก าไรอตัราดอกเบีย้ จะเกิดขึน้บางครัง้อาจจะก่อนหน้าหลายชัว่โมง หรืออาจจะก่อนหน้าเป็นวนั ๆ 
เลยก็ได้   

จริง ๆ แล้วคา่เงินอาจจะรับรู้เป็น 100 จดุไปแล้วก่อนท่ีข่าวเศรษฐกิจเหลา่นัน้จะออกมา ซึง่ต้องใช้ความ
กล้าตดัสินใจในการเทรดหรือท าก าไรจากขา่ว   

นัน่เป็นเหตผุลวา่ท าไมเทรดเดอร์หลายคน ท าไมถึงต้องจดจ้อง กบัขา่วท่ีออกมาและคณุก็ควรจะต้องท า
ด้วยเหมือนกนั ! 

ปกติแล้ว เคร่ืองมือทางเศรษฐกิจนัน้มีข้อมลูเยอะแยะมากท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์ด้วยปัจจยัพืน้ฐาน 
เหมือนกบัสญัญาณเตือนไฟไหม้ท่ีดงัขึน้เม่ือมนัพบวา่มีควนัหรือประกายไฟ ไอความร้อน เคร่ืองมือเหลา่นี ้
หรือขา่วเหลา่นีก็้แสดงสภาพเศรษฐกิจท่ีแตล่ะประเทศเป็นอยูไ่ด้เป็นอยา่งดี   

ขณะท่ีมนัส าคญัมากในการรู้ตวัเลขทางเศรษฐกิจเหล่านี ้สิ่งท่ีส าคญัไมแ่พ้กนัคือ การคาดเดาทิศทางของ
ตลาดและมลูคา่ของมนั   

การเข้าใจถึงผลกระทบและความสมัพนัธ์ของขา่วกบัการคาดเดาทิศทางราคาเป็นสว่นท่ีส าคญัท่ีสดุ ปัจจยั
เหลา่นีล้้วนแตเ่ป็นปัจจยัส าคญัมากในการตดัสินใจเข้าเทรด  
 
ฟิว้ววว!  
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ไมต้่องหว่ง มนัอาจจะง่ายกว่าท่ีคณุคดิและไมจ่ าเป็นต้องรู้สตูรวิทยาศาสตร์อะไรเก่ียวกบัปัจจยัทาง
เศรษฐกิจนี ้  

การวิเคราะห์ปัจจยัพืน้เป็นเคร่ืองมือท่ีมีคา่ในการประเมินเง่ือนไขทางเศรษฐกิจในอนาคต แตว่่าไมส่ามารถ
บอกทิศทางของคา่เงินได้   

การวิเคราะห์ประเภทนีค้อ่นข้างจะคลมุเครือเพราะวา่ข้อมลูทางพืน้ฐานเหลา่นีอ้ยูใ่นรูปแบบของรายงาน
หรือ ว่า นโยบายทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงซึง่ เคร่ืองมือเหลา่นีค้อ่นข้างคลมุเครือมากกวา่เคร่ืองมือการ
วิเคราะห์ทางเทคนิค   

การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจท่ีออกมาและรายงานของข้อมลูทางพืน้ฐานจะมีลกัษณะคล้าย ๆ กนัแบบนี ้: 

" อตัราดอกเบีย้ท่ีมีการปรับขึน้ดงักลา่ว อาจจะท าให้คา่เงินยโูรมีการปรับตวัขึน้ได้” 

"คา่เงินดอลลา่ร์นา่จะเคล่ือนไหวเป็นขาลงเน่ืองจากมนัมีมลูคา่ลดลง." 

"ดชันีความมัน่ใจผู้บริโภค ลดลง 2% จากรายงานคราวท่ีแล้ว " 

โอเค น่ันเป็นรายงานทางเศรษฐกิจ แล้วไงหล่ะ?  

ตลาดนัน้มีการเคล่ือนไหวตามทิศทางตามความรู้สกึของคน ซึง่ความรู้สกึเหล่านีจ้ะสง่ผลกบัขา่วหรือ
รายงานทางเศรษฐกิจ ซึง่ขึน้อยูเ่ง่ือนไขทางตลาด   

ลองเดาดสูิ  มีผู้คนมากมายท่ีมีความคดิและความรู้สึกตา่งกนัมากมาย   

คณุอาจจะก าลงัคิดวา่ “แล้วท าไมมนัไมมี่อะไรชดัเจนและแนน่อนเลยหรือส าหรับการวิเคราะห์ด้วย
ปัจจยัพืน้ฐานน่ี!"  

ใชค่ณุพดูถกู   

ไมมี่ทางท่ีเราจะรู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์วา่คา่เงินจะไปถึงไหนเพราะวา่ข้อมลูพืน้ฐานท่ีมนัประกาศออกมา   

แตว่า่เราไมไ่ด้หมายความว่าให้คณุลืมเร่ืองนีไ้ปเลย  

ไมท่ัง้หมดหรอก   
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เพราะวา่ปริมาณข้อมลูท่ีเรามีนีค้นสว่นใหญ่มกัจะไมเ่ข้าใจในการวิเคราะห์ข่าวท่ีออกมานัน้   

พวกเขาเข้าใจเก่ียวกบัรายงานพวกนัน้แตว่า่ไมส่ามารถเข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจ ซึ่งสว่นนีต้้องใช้เวลา
และความเข้าใจท่ีมากหน่อยเก่ียวกบัข้อมลูสว่นนี ้  

และเม่ือข้อมลูพืน้ฐานถกูรายงานออกมาส าหรับคา่เงินใด ๆ แล้วข้อมลูส าหรับคา่เงินอ่ืนก็ต้องใช้เชน่กนัเพ่ือ
ใช้ในการเปรียบเทียบและให้ได้การตดัสินใจท่ีเฉียบคมมากขึน้   

อยา่งท่ีเราบอก มนัเก่ียวกบัการเปรียบเทียบคา่เงินท่ีแข็งคา่หนึง่และออ่นคา่อีกคา่หนึง่  

ณ จดุนี ้คณุอาจจะยงัคงรอค าตอบวา่ แล้วเราต้องใช้การวิเคราะห์พืน้ฐานเม่ือเม่ือถึงจะเป็นนกัเทรดท่ี
ประสบความส าเร็จ?   

เราเข้าใจวา่ มนัก็มีดีกนัทัง้สองแบบ   

การวิเคราะห์ทางเทคนิคดจูะเป็นวิธีท่ีนิยมกนัของนกัเทรดระยะสัน้ เพราะมนัชว่ยในการวิเคราะห์ทิศทาง
ราคาพวกเขาด้วย    

นกัเทรดระยะกลางหรือนกัเทรดระยะยาวมกัจะให้ความส าคญักบัการวิเคราะห์ทางพืน้ฐานเพราะวา่มนั
บอกเขาเร่ืองมลูคา่ของคา่เงิน   
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ถึงเราจะดบู้า ๆ หนอ่ยท่ีจะบอกคณุวา่ เราต้องใช้ทัง้คู ่  

ปกติแล้วการเทรดแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะไมค่อ่ยมีบทบาทนกัเม่ือมีข่าวหรือเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวกบั
การวิเคราะห์พืน้ฐานเกิดขึน้ และด้วยเหตผุลบางอย่างนกัเทรดท่ีวิเคราะห์ด้วยปัจจยัพืน้ฐานจะพลาด
โอกาสในการเทรดในชว่งเวลาสัน้ ๆ ท่ีเกิดรูปแบบทิศทางราคาตา่ง  ๆท่ีการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถให้
ค าตอบได้   

การใช้การวิเคราะห์ด้วยปัจจยัพืน้ฐาน และการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือทางเทคนิคผสมเข้าด้วยกนัจะ
สามารถครอบคลมุได้ทัง้หมด คณุควรให้ความส าคญักบัขา่ว ส าคญั ๆ ท่ีจะออกมาแตว่า่คณุก็ควรจะ
วิเคราะห์และใช้เคร่ืองมือทางเทคนิคชนิดตา่ง ๆ ท่ีผู้คนในตลาดใช้อยู่   

น่ีคือค าตอบ!  

พอเข้าใจรึยงั ?! 

ในบทเรียนนี ้เราจะพดูถึงปัจจยัพืน้ฐานหลกัท่ีมีผลกระทบตอ่คา่เงิน เชน่อตัราดอกเบีย้ นโยบายการเงิน 
และรายงานทางเศรษฐกิจทีมีผลตอ่ความเคล่ือนไหวของเศรษฐกิจ   
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อัตราดอกเบีย้ 101 

ถ้าจะอธิบายง่าย ๆ ก็คือ อตัราดอกเบีย้ท าให้โลกแหง่ฟอร์เร็กหมนุตอ่ไป หรืออีกทางหนึง่ก็คือ ตลาดฟอร์
เร็กซ์ ถกูก าหนดโดยอตัราดอกเบีย้เชน่กนั  

อตัราดอกเบีย้คา่เงิน บางทีก็เป็นปัจจยัหลกัในการบอกมลูคา่ของคา่เงิน ดงันัน้ ถ้าเรารู้วา่ธนาคารกลางแต่
ละประเทศนัน้มีนโยบายการเงินของเขาอย่างไร อย่างเชน่ การตดัสินใจเร่ืองอตัราดอกเบีย้ของพวกเขา ซึง่
จะเป็นสิ่งท่ีท าให้คณุหวัหมนุได้เหมือนกนั   

สิ่งท่ีท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจตอ่การขึน้ลง และความเสถียรของคา่เงินคือ เงินเฟ้อ   

เงินเฟ้อจะเพิ่มขึน้อยูต่อ่เน่ืองเน่ืองจากราคาของสินค้าและบริการท่ีเพิ่มขีน้   

เงินเฟ้อ เป็นเหตผุลหนึง่วา่ท าไมเงินผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของพอ่แมข่องคณุจา่ยตงัค์แคไ่มก่ี่สลงึซือ้
ก๋วยเตี๋ยวซกัถ้วยเม่ือ 80 ปีท่ีแล้ว แตว่า่ตอนนีพ้วกเรากลบัจา่ยเป็น 20 เทา่กบัก๋วยเต๋ียวเหมือนกนั  

เป็นท่ียอมรับโดยทัว่กนัวา่เงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึน้นัน้มาพร้อมกบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึน้ด้วย   

อยา่งไรก็ตาม  เงินเฟ้อท่ีเยอะเกินไปสามารถท าให้เศรษฐกิจอยูใ่นอนัตรายได้ ซึง่น่ีเป็นเหตผุลวา่ท าไม
ธนาคารกลางแตล่ะท่ีจะคอยควบคมุเงินเฟ้อให้มีความส าคญักบัเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจตวัอ่ืน เชน่ CPI 
และ PCE (ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค กบั ดชันีรายจา่ยภาคครัวเรือน) 

ประเทศ ธนาคารกลาง 

ออสเตรเลีย Reserve Bank of Australia (RBA) 

แคนาดา Bank of Canada (BOC) 

สหภาพยโุรป  European Central Bank (ECB) 

ญ่ีปุ่ น Bank of Japan (BOJ) 

นิวซีแลนด์ Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) 

สวิสเซอร์แลนด์ Swiss National Bank (SNB) 

สหราชอาณาจกัร Bank of England (BOE) 

สหรัฐฯ Federal Reserve (Fed) 
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ในการพยายามรักษาเงินเฟ้อให้อยูใ่นระดบัท่ีควบคมุได้ ธนาคารกลางซึง่จะเป็นผู้ตดัสินใจเร่ืองอตัรา
ดอกเบีย้ ซึง่จะสง่ผลในตอ่อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและชะลอเงินเฟ้อได้   

ท่ีเป็นอยา่งนีเ้พราะวา่อตัราดอกเบีย้ท่ีสงูในท าให้ผู้บริโภคลดการกู้ ยืมและประหยดัมากขึน้ มากกวา่ท่ีจะ
เอาเงินไปลงทนุภาคธุรกิจ การกู้ เงินจะเร่ิมมีคา่ใช้จา่ยสงูขึน้ซึง่การฝากเงินนัน้มีผลตอบแทนดีพอสมควร   

อีกนยัหนึง่เม่ืออตัราดอกเบีย้เพิ่มขึน้ ผู้บริโภคและภาคธุรกิจจะเร่ิมเพิ่มการกู้ ยืม(เพราะวา่ธนาคารจะลด
ข้อจ ากดัในการกู้ลง) ซึง่ท าให้ธุรกิจรายยอ่ยนัน้มีเงินทนุหมนุเวียนและท าให้เศรษฐกิจเตบิโตขึน้   

ยิปปี ้!  

 

แล้วเราจะใช้มนักบัตลาด Forex ยงัไง?  

คา่เงินนัน้ขึน้อยู่กบัอตัราดอกเบีย้เพราะวา่มนัเคล่ือนไหวตามตามกระแสเงินท่ีไหลเข้าและออกจากประเทศ
หนึง่ไปยงัประเทศหนึง่  และมนัยงัเป็นสิ่งท่ีนกัลงทนุส่วนใหญ่ใช้ตดัสินวา่พวกเขาจะเข้าลงทนุในประเทศ
นัน้ ๆ หรือไม ่  

ถ้าคณุมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบีย้ 1 เปอร์เซ็นต์ และอีกธนาคารหนึง่ให้ดอกเบีย้ .25 เปอร์เซ็นต์ คณุ
จะฝากธนาคารไหนหละ่   

คณุไมจ่ าเป็นต้องบอกเราก็รู้  
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ใช ่ค าตอบก็ไมไ่ด้แตกตา่งกนัหรอก เอาเงินไปใสไ่หฝังดนิดีกวา่? เราพดูเลน่หนะ่   

ฮา่ ๆ ๆ เราก็ต้องเลือก 1 % ใชไ่หม?   

เราก็คิดเชน่นัน้ เพราะวา่ 1 ก็ต้องมากกวา่ .25 อยูแ่ล้ว !  

ยิ่งประเทศนัน้มีอตัราดอกเบีย้สงูเทา่ไหร่ และยิ่งท าให้คา่เงินนัน้แข็งคา่ขึน้ คา่เงินท่ีดอกเบีย้ต ่านัน้เป็น
คา่เงินท่ีอ่อนคา่ในระยะยาว   

ไมย่ากเลยใชไ่หม?  

จดุประสงค์หลกัท่ีเราต้องเรียนรู้ท่ีน่ีคืออตัราดอกเบีย้ภายในประเทศนัน้สง่ผลตอ่ความรู้สกึของนกัลงทนุใน
ตลาดโลกรู้สึกยงัไงกบัมลูคา่ของคา่เงินหนึง่ซึง่เทียบกบัอีกคา่เงินหนึง่   

ความคาดหวังเร่ืองอัตราดอกเบีย้  

ตลาดนัน้เปล่ียนแปลงตามปัจจยัท่ีและสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนั อตัราดอกเบีย้ก็เหมือนกนั มนัจะเปล่ียน
แตว่า่ไมไ่ด้เปล่ียนบอ่ยมากนกั   

เทรดเดอร์สว่นใหญ่ไมไ่ด้ใช้เวลามากมายสนใจเร่ืองอตัราดอกเบีย้เพราะว่าตลาดนัน้ได้รับรู้ราคานัน้ก่อน
ลว่งหน้าไปแล้ว แล้วอะไรท่ีส าคญัวา่เม่ืออตัราดอกเบีย้ท่ีเตม็ไปด้วยความคาดหวงัวา่จะท าให้คา่เงิน
เคล่ือนไหวในทางท่ีทกุคนคิด  

มนัก็เป็นเร่ืองส าคญัเหมือนกนัท่ีจะรู้ว่าอตัราดอกเบีย้จะเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนักบันโยบาย
ทางการเงิน และวฏัจกัรทางการเงิน   

ถ้าอตัราดอกเบีย้ต ่ากวา่ในช่วงท่ีผา่นมา มนัเป็นไปไมไ่ด้ท่ีการเคล่ือนไหวคา่เงินจะเป็นไปในทิศทางตรงกนั
ข้าม   

อตัราดอกเบีย้จะสงูขึน้เพราะบางเหตผุลเท่านัน้   

และคณุสามารถตรวจสอบดไูด้วา่นกัเก็งก าไรพยายามท่ีจะคาดหวงัวา่เกิดอะไรขึน้หลงัจากท่ีอตัราของเบีย้
ได้ประกาศออกมาและเคล่ือนไหวอยา่งไร   

ตลาดจะบอกเขาเอง มนัเป็นธรรมชาต ิความคาดหวงันัน้เป็นสญัญาณท่ีบอกวา่การเก็งก าไรจะเร่ิมขึน้และ
จะมีโมเมนตัม้ของอตัราดอกเบีย้จะเปล่ียนในไมช้่า  
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ขณะท่ีอตัราดอกเบีย้มีการเปล่ียนแปลงและนโยบายการเงินก็มีการเปล่ียนแปลง อารมณ์ตลาดก็จะ
เปล่ียนไปด้วยทนัทีเพียงเม่ือมีรายงายเร่ืองนัน้ออกมา   

น่ีเป็นสาเหตใุห้อตัราดอกเบีย้เปล่ียนแปลงตลาด ไมว่า่ข่าวนัน้จะเป็นท่ีคาดการณ์ไว้ก่อนแล้วก็ตาม   

ดงันัน้ คณุก็ควรตดิตามขา่วเหลา่นัน้ด้วย ! 

ความแตกต่างของอัตราดอกเบีย้  

เลือกมาซกัคู ่ คูไ่หนก็ได้   

นกัเทรด Forex หลายคนใช้เทคนิคในการเปรียบเทียบอตัราดอกเบีย้ของคา่เงินหนึง่กบัอีกคา่เงินหนึง่ ใน
การตดัสินว่าคา่เงินไหนจะอ่อนคา่ และคา่เงินไหนจะแข็งคา่   

ความแตกตา่งระหวา่งอตัราดอกเบีย้สองคา่เงิน เป็นท่ีรู้จกักนัในเร่ืองของ ความแตกตา่งของอตัราดอกเบีย้ 
ซึง่เป็นกญุแจส าคญัท่ีคณุต้องเอาใจใส ่เร่ืองนีช้่วยคณุในการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของคา่เงิน   

ความแตกตา่งของอตัราดอกเบีย้ท่ีมากขึน้จะชว่ยให้คา่เงินท่ีมีผลตอบแทนดีกวา่นัน้แข็งแกร่งมากขึน้ 
ขณะท่ีความแตกตา่งของดอกเบีย้คา่เงินท่ีมีสว่นตา่งน้อยกวา่จะชว่ยให้คา่เงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้น้อยกวา่
ได้เปรียบ   

เม่ืออตัราดอกเบีย้ของสองประเทศ เคล่ือนไหวในทิศทางตรงกนัข้ามกนัจะท าให้ตลาดนัน้แกวง่ตวัสงู   

อตัราดอกเบีย้ท่ีเพิ่มในคา่เงินใดคา่หนึง่ บวกกบัอีกคา่หนึ่งท่ีมีอตัราดอกเบีย้ลดลงนัน้จะท าให้เกิดการแกวง่
ตวัสงู ! 

รูปธรรม กับ นามธรรม  

เม่ือคนเร่ิมพดูกนัเร่ืองอตัราดอกเบีย้ พวกเขาก็จะเอย่ถึงอตัราดอกเบีย้ท่ีเป็นรูปธรรมและดอกเบีย้ท่ีเป็น
นามธรรม   

แล้วมนัแตกตา่งกนัยงัไง ?  

อตัราดอกเบีย้ท่ีเป็นนามธรรมจะไมส่ามารถท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้อย่างถาวรได้เพราะวา่อตัรา
ดอกเบีย้แบบนามธรรมก็คืออตัราดอกเบีย้ก่อนท่ีจะมีการประกาศอตัราเงินเฟ้อนัน่เอง  
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อัตราดอกเบีย้ท่ีรูปธรรม  =  อัตราดอกเบีย้นามธรรม  - ค่าเงนิเฟ้อ  

 
อตัราดอกเบีย้ท่ีเป็นนามธรรมปกตจิะขึน้อยู่กบัสิ่งท่ีคณุเห็นได้ทัว่ไป( เงินปันผลของพนัธบตัรและอ่ืน ๆ )   

อีกแง่หนึง่ตลาดจะไมมี่ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้นี ้แตว่า่ตอบรับจากอตัราดอกเบีย้ท่ีเป็นรูปธรรม
มากกวา่   

ถ้าคณุถือพนัธบตัรท่ีผลตอบแทน 6 % ตอ่ปี แตว่า่พอประกาศอตัราเงินเฟ้อออกมาแล้วเทา่กบั 5 % ตอ่ปี 
อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรท่ีแท้จริงก็เพียงแค ่1 เปอร์เซ็นต์เทา่นัน้เอง   

วฮูู้ววววว!  

น่ีเป็นสิ่งท่ีแตกตา่งกนัมากดงันัน้คณุต้องจ าไว้เสมอวา่มนัตา่งกนัยงัไง  

นโยบายการเงนิ 411  

ตามท่ีเราได้พดูก่อนหน้า รัฐบาลของแตล่ะประเทศ และธนาคารกลางจะก าหนดนโยบายการเงินจะมี
อ านาจในการก าหนดเปา้หมายหรือทิศทางเศรษฐกิจ   

ธนาคารกลางและนโยบายทางการเงินเป็นเร่ืองท่ีมาด้วยกนัซึง่คณุจะเล่ียงไมเ่อย่ถึงเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ไมไ่ด้  

ขณะท่ีเปา้หมายบางอยา่งจะถกูก าหนดด้วยปัจจยัจากธนาคารหลาย ๆ ธนาคาร ซึ่งธนาคารกลางแตล่ะ
แหง่นัน้มีเปา้หมายในการก าหนดทิศทางเศรษฐกิจแตกตา่งกนั   

ท่ีสดุแล้วนโยบายการเงินนัน้ก็ตัง้ขึน้เพ่ือคงไว้ซึง่เสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คง   

ในการบรรลเุปา้หมายเหลา่นี ้ธนาคารกลางจะต้องใช้นโยบายทางการเงินดงันี ้: 

 อตัราดอกเบีย้ผกูตดิกบัคา่เงิน   
 การเพิ่มขึน้ของอตัราเงินเฟ้อ   
 อปุทานของคา่เงิน   
 เงินส ารองคงคลงัของธนาคาร   
 และอตัราสว่นเงินกู้ดอกเบีย้ซือ้ลด ท่ีให้กบัธนาคารพาณิชย์  
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ประเภทของนโยบายการเงนิ  

นโยบายการเงินนัน้มีอยูไ่มก่ี่แบบ คือ นโยบายการเงินแบบหดตวั (Contractionary) หรือ นโยบายการเงิน
แบบเข้มงวด (Restrictive Monetary Policy Monetary) ซึง่จะใช้เพ่ือลดขนาดของปริมาณเงินในตลาด 
และจะเกิดขึน้เม่ืออตัราดอกเบีย้สงูขึน้   

ประเดน็คือเป็นการลดอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการใช้ดอกเบีย้ท่ีสงู การกู้ ยืมเงินจากธนาคารจงึ
เร่ิมยากมากขึน้และมีคา่ใช้จ่ายสงูขึน้ ซึง่จะชว่ยลดการใช้จา่ยและการลงทนุทัง้จากผู้บริโภคและนกัลงทนุ
เอง . 

 

นโยบายการเงินแบบขยาย (Expansionary monetary) พดูอีกอยา่งหนึง่ว่า ขยายและเพิ่มปริมาณเงินขึน้ 
และท าการลดอตัราดอกเบีย้   

เม่ือต้นทนุการกู้ ยืมมีต ่าเพ่ือท่ีจะให้มีการลงทนุและมีการใช้จา่ยเพิ่มขึน้   

นโยบายการเงินแบบพอดี (Accommodative monetary)  นโยบายนีพ้ยายารมท่ีจะสร้างอตัราการเตบิโต
ทางเศรษฐกิจพร้อมกบัอตัราดอกเบีย้ท่ีต ่า ซึง่นโยบายการเงินประเภทนีจ้ะต้องลดเงินเฟ้อ หรือควบคมุการ
เพิ่มอตัราดอกเบีย้   

สดุท้าย นโยบายการเงินท่ีมีมาก็เพ่ือจะสร้างอตัราการเจริญเตบิโตของเศรษฐกิจและมีภาวะเงินเฟ้อท่ีต ่า .  

สิ่งส าคญัอยางหนึง่ท่ีควรจะจ าไว้เก่ียวกบัเงินเฟ้อคือ ธนาคารกลางจะมีอตัราเงินเฟ้ออยูแ่ล้วในใจ เชน่ 2 
เปอร์เซ็นต์   

พวกเขาอาจจะไมอ่อกมาบอกเร่ืองนีแ้ตว่า่นโยบายการเงินของเขาก็จะพยายามควบคมุให้มนัอยูใ่นระดบันี ้  
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พวกเขารู้วา่เงินเฟ้อ ในบางมมุก็เป็นสิ่งท่ีดี แตว่า่เงินเฟ้อท่ีควบคมุไมไ่ด้สามารถท าให้ผู้คนนัน้ขาดความ
มัน่ใจในเศรษฐกิจ งาน และเงินของพวกเขา   

การท่ีมีระดบัเปา้หมายเงินเฟ้อตา่ง ๆ นี ้ธนาคารกลางจะช่วยให้พวกนกัลงทนุรู้วา่พวกเขาจะจดัการกบั
สภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนัยงัไง   

เรามาลองดตูวัอยา่งกนั  

ย้อนกลบัไปในเดือนมกราคม ปี 2010 อตัราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจกัร พุง่ขึน้ไปอยูท่ี่ 3.5 % จาก 2.9 
เปอร์เซ็นต์ภายใน 1 เดือน ซึ่งด้วยเปา้หมายอตัราเงินเฟ้อท่ี 2 เปอร์เซ็นต์ท าให้อตัราเงินเฟ้อนีม้นัมากกว่าท่ี
ธนาคารกลางองักฤษประมาณการไว้   

Mervyn King,ผู้วา่การธนาคาร BOE (Bank Of England) ได้ออกรายงานเพ่ือให้ผู้คนนัน้เข้าใจวา่ปัจจยัท่ี
ท าให้เกิดการพุง่ขึน้ของเงินเฟ้อและ อตัราเงินเฟ้อนัน้จะลดลงในไมช้่าและทางธนาคารกลางก็ไมไ่ด้ท าอะไร
มากนกั 

ไมว่า่สิ่งท่ีเขาพดูออกมาจะเป็นจริงหรือไมน่ัน้ไมใ่ชป่ระเด็น เราเพียงแคต้่องการแสดงให้เห็นวา่มนัไมไ่ด้
สง่ผลกระทบอะไรตอ่ตลาดมากนกั เม่ือเรารู้ว่าท าไมธนาคากรกลางได้ท าหรือไมไ่ด้ท าอะไรลงไปบ้างท่ี
สง่ผลตอ่อตัราดอกเบีย้ท่ีตัง้ไว้   

แนน่อนวา่ นกัเทรดชอบความเสถียร   

ธนาคารกลางก็ชอบความเสถียร   

เศรษฐกิจก็ชอบความเสถียร ถ้าเรารู้ว่าเปา้หมายเงินเฟ้อท่ีเราตัง้ไว้จะชว่ยให้เทรดเดอร์เข้าใจวา่ท าไม
ธนาคารถึงตดัสินใจอยา่งนัน้  

วันแล้ววันเล่ากับวัฏจักรของนโยบายการเงนิ  

ส าหรับคนท่ีเลน่คา่เงิน และเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อยู(่อาจจะไมท่กุคน) จ าได้ถึงไมก่ี่ปีก่อน ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ได้เพิ่มอตัราดอกเบีย้ 10 เปอร์เซ็นต์ ?  

มนัเป็นสิ่งท่ีบ้ามาท่ีพวกเขาออกมาอยา่งนัน้และเศรษฐกิจโลกบมูระเบิด !  

แตเ่ดี๋ยวก่อนคณุจ าไมไ่ด้หรือวา่เกิดอะไรขึน้ ?  
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ทกุ ๆ ส่ือกลา่วถึงมนั   

เม่ือราคาน า้มนัพุง่สงูเป็นประวตักิาลและราคานมก็พุง่อย่างกบัทองค า   

คณุคงก าลงัหลบัฝันดี ! 

อ้อ เด๋ียวเราพึง่สะกิดขาคณุได้ต่ืน !  

เราอยากให้คณุคิดให้ดีก่อนและแนใ่จวา่คณุตื่นอยู ่นโยบายการเงินจะไมมี่ทางเปล่ียนแปลงได้แบบละคร
น า้เนา่แบบนัน้   

การเปล่ียนแปลงนโยบายสว่นใหญ่ จะคอ่ยถกูปรับทีละนิดเพราะวา่ขาใหญ่ในธนาคารกลางจะงานเข้า
ทนัทีถ้าอตัราดอกเบีย้นัน้แกวง่ตวัสงูเกินไป   

ถ้าเร่ืองท่ีพดูข้างบนนัน้เกิดขึน้จริงจะสร้างความวุน่วายอยา่งมหาศาล ไมเ่พียงแตแ่คเ่ทรดเดอร์อิสระจะ
ได้รับความเสียหายแล้ว แตว่่าเป็นระบบเศรษฐกิจโดยรวมทัง้หมดด้วย  

นัน่เป็นเหตผุลวา่ท าไมเราเห็นอตัราดอกเบีย้มนัขยบัทีละ .25 % หรือ 1 เปอร์เซ็นต์เทา่นัน้ และอีกครัง้จ าไว้
เสมอวา่ธนาคารกลางนัน้อยากให้ราคามีเสถียรภาพ ไมใ่ชต้่องการสร้าง เซอร์ไพรส์ให้กบัคนอ่ืน   

สว่นหนึง่ของความมีเสถียรภาพมาพร้อมกบัจ านวนของเวลาท่ีท าให้อตัราดอกเบีย้เกิดการเปล่ียนแปลงขึน้ 
ซึง่มนัต้องใช้เวลาหลายเดือน หรือหลายปี   
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เหมือนกบัเทรดเดอร์ผู้ ท่ีคอยสะสมข้อมลู เพ่ือความก้าวหน้าในการเทรดของพวกเขา  และธนาคารกลางแต่
ละแหง่ก็คดิเช่นเดียวกนั แตว่่าพวกเขาต้องให้ความส าคญัในการตดัสินใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจโดยรวมไมใ่ช่
เพียงแคเ่พียงแคก่ารเทรด   

การขึน้อตัราดอกเบีย้นัน้สามารถเพิ่มขึน้เป็นล าดบัขัน้ตอนขณะท่ีการลดอตัราดอกเบีย้สามารถท าได้อยา่ง
กระทนัหนั รวดเร็ว เหมือนกบัแตะเบรครถยนต์ แตว่า่ผู้บริโภคและนกัธุรกิจนัน้มีปฏิกิริยาตอบสนองเร่ืองนี ้
ช้ามาก   

ซึง่ความสมัพนัธ์ระหวา่งเวลานีก้บัการเปล่ียนแปลงนโยบายทางการเงินนีจ้ะสง่ผลตอ่เศรษฐกิจประมาณปี
ถึงสองปีขึน้ไป   

ใครเป็นใครในธนาคารกลาง  

เราพึง่เรียนรู้ไปวา่คา่เงินนัน้จะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลของอตัราดอกเบีย้ของประเทศนัน้ ๆ   
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ตอนนีเ้รารู้แล้ววา่อตัราดอกเบีย้นัน้สง่ผลยงัไง จากมมุมองของธนาคากลางเก่ียวกบัเศรษฐกิจและคา่ความ
เสถียรของคา่เงินซึง่สง่ผลมาจากนโยบายทางการเงิน   

ธนาคารกลางนัน้ มีหน้าท่ีคล้ายกบัธุรกิจสว่นใหญ่ คือพวกเขาก็มีผู้น าเหมือนกนั มีประธาน หรือผู้บริหาร 
ซึง่มีบทบาทในฐานะผู้ก าหนดทิศทางของธนาคารกลาง และก าหนดทิศทางของนโยบายทางการเงิน 
เหมือนกบั Steve Jobs หรือ Michael Dell ท่ีพดูกลา่วในโอกาสตา่ง ๆ และทกุคนก็จะตัง้ใจฟัง   

ดงันัน้ถ้าใช้สมการ ปีทากอรัส  Pythagorean Theorem (where a² + b² = c²),คงจะเวิร์คในการจบัตาดวูา่
คนเหลา่นีท่ี้มาจากธนาคารกลาง เหลา่นีก้ าลงัพดูอะไร?   

แล้วเราต้องใช้สมการซบัซ้อนขนาดนัน้เลยรึเปลา่  ค าตอบก็คือ ใช่ !  

มนัส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะรู้ว่า จะเกิดอะไรขึน้ ถ้าเกิดวา่นโยบายทางการเงินนัน้เปล่ียนไป และโชคดีของคณุท่ี
ประกาศหรือรายงานของธนาคารกลางเหลา่นัน้คอ่นข้างสง่ผลโดยตรงกบัตลาด   

แม้วา่คณุจะเข้าใจวา่เกิดอะไรขึน้ในสิ่งท่ีเขาพดู แตว่า่บางครัง้มนัอาจจะไมไ่ด้เป็นเร่ืองเดียวกนักบัท่ีคณุ
เข้าใจก็ได้  

ดงันัน้ ครัง้ตอ่ไป ถ้า Ben Bernanke หรือ Jean-Claude Trichet พวกเขาจะกล่าวอะไรซกัอย่าง ให้ตัง้ใจฟัง
ได้ดี และใช้ปฏิทินเศรษฐกิจท่ีมีอยูใ่นเว็บ Babypips.com นีเ้พ่ือเตรียมตวัของคณุให้พร้อมก่อนท่ีพวกเขา
จะออกมากลา่วอะไรซกัอยา่ง   
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ประธานของธนาคารกลางนัน้ ไมไ่ด้เป็นคนท่ีตดัสินใจเร่ืองนโยบายทางการเงินเพียงผู้ เดียวในนโยบาย
การเงินทัง้ประเทศ  สิ่งท่ีเขาหรือเธอพดูนัน้เป็นสิ่งท่ีเราไมค่วรจะเพิกเฉย  แตเ่ราควรจะรับฟังและท าความ
เข้าใจอีกด้วย   

โอเค   บางทีมนัอาจจะเวอ่ร์ไป แตว่า่คณุพอจะเข้าใจสิ่งท่ีเราพยายามส่ือรึเปล่า?   

ธนาคารกลางแตล่ะแหง่จะมีนโยบายการเงินไมเ่หมือนกนั   

ค าพดูของธนาคารกลางจะตอบสนองตลาด ดงันัน้ เราต้องดกูารเคล่ือนไหวท่ีเกิดขึน้อาจจะรวดเร็วเม่ือมี
การประกาศออกมา   
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ค าพดูอาจจะมีบางอยา่งท่ีเปล่ียนแปลง ไมว่า่จะการเพิ่ม ลด หรือวา่คงอตัราดอกเบีย้ เร่ืองเก่ียวกบัอตัรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และมมุมองเก่ียวกบันโยบายทางการเงินท่ีประการออกมาท่ีมีผลตอ่สภาวะตลาด
ปัจจบุนัหรือในอนาคต  

แตว่า่อยา่พึง่สิน้หวงั ถ้าคณุไมส่ามารถจนูหาช่องท่ีเค้าจะประกาศขา่วออกมาได้ เม่ือมีการประกาศรายงาน
ทางเศรษฐกิจออกมา พวกโบรคเกอร์ตา่ง ๆ ก็จะมีบริการเหลา่นีใ้ห้คณุได้ทนัทีเชน่กนั   

การวิเคราะห์คา่เงินและตวัเทรดเดอร์เองเม่ือมีขา่วออกมาพวกเขาพยายามจ าแนกขา่ว หรือรายงาน 
โดยเฉพาะเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้หรือข้อมลูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเข้ามาด้วย   

ซึง่ไมแ่ตกตา่งจากท่ีตลาดนัน้มีปฏิกิริยาตอ่ตลาดเม่ือขา่วหรือวา่รายงานทางเศรษฐกิจออกมาแล้ว เทรด
เดอร์นัน้มีปฏิกิริยาตอ่ความเคล่ือนไหวของการตดัสินใจของธนาคารกลางและการเปล่ียนแปลงอตัรา
ดอกเบีย้ ในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของตลาด  เชน่กนั 

มนัไมไ่ด้ยากเลยในการคาดเดาเก่ียวกบันโยบายทางการเงินวา่จะเป็นไปในรูปแบบใดเน่ืองการแสดงทา่ที
อยา่งเดน่ชดัโดยธนาคารกลาง   

และมีความเป็นไปได้เสมอว่าธนาคารกลางจะมีมมุมองท่ีดีกวา่หรือแยก่ว่าท่ีนกัเทรดคาดไว้  ซึง่ชว่งนีแ้หละ
ท่ีความผนัผวนของตลาดจะมีสงูและเราควรให้ความใสใ่จกบัออร์เดอร์ท่ีเรามีอยู่หรือว่าเราก าลงัจะเปิด   

Los Angeles Hawks vs. the New York Doves 

ใชต่อนนีค้ณุอยูท่ี่น่ีแล้ว   

แมทช์คืนนีเ้ป็นการแขง่ขนัระหวา่ง L.A. Hawks และ N.Y. Doves.  

คณุก าลงัอยูใ่นเกมส์ของ......เอ๊ะ เดี๋ยวก่อน?!  

อุ้ย  ขอโทษครับ คนละเร่ือง!!!!   

เราหมายถึงแค ่นกเหย่ียวกบันกเขาหนะ่  ธนาคาการกลางนกเหย่ียว และธนาคากลางนกเขา ซึง่ธนาคาร
กลางเองสามารถมองได้เป็นสองแบบคือ มองเป็นนกเหย่ียว หรือเราสามารถมองพวกเขาเป็นนกเขาได้ 
ขึน้อยู่กบัว่าพวกเขาตดัสินใจยงัไงกบัเหตกุารณ์ทางเศรษฐกิจ  
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ธนาคารกลางท่ีเราบรรยายว่า มีลกัษณะเป็นเหย่ียว ก็คือเม่ือพวกเขาอยูใ่นฐานะเป็นผู้ ให้การผลกัดนัการ
ขึน้ดอกเบีย้ในการตอ่สู้กบัเงินเฟ้อ  ในชว่งเศรษฐกิจทรุดตวั หรือการจ้างงานลดลง   

ตวัอยา่งเชน่ ธนาคารกลางแหง่ชาตอิงักฤษบอกวา่จะด าเนินการกบัการแก้ปัญหาเงินเฟ้อสงูขึน้ ธนาคาร
แหง่ชาตอิงักฤษกล่าวออกมาด้วยสายตาอนัยาวไกลในการด าเนการเพิ่มอตัราดอกเบีย้เพ่ือบรรเทา
เศรษฐกิจในภาวะท่ีเงินเฟ้อสงู  

ธนาคารกลางท่ีเราบรรยายว่า มีลกัษณะเป็นนกเขา คือเม่ือเศรษฐกิจและอตัราการว่างงาน เตบิโตในอตัรา
ปกตพิร้อมกบัอตัราดอกเบีย้ต ่า พวกเขาก็จะไมก่ระตือรือร้นในชว่งท่ีเศรษฐกิจเป็นแบบนี ้ 

 

แล้วแบบไหนดีกวา่  ไมมี่แบบไหนดีกวา่ !  

แตว่า่.....  

คณุจะพบวา่ธนาคารหลายธนาคาร จะมีทัง้สองมมุมองคือทัง้มมุมองรูปแบบเหย่ียว และมมุมองของนกเขา 
อยา่งไรก็ตาม ประสิทธิภาพการท างานของพวกเขาก็จะแสดงออกอยา่งเห็นได้ชดัเม่ือเกิดเหตกุารณ์ทาง
เศรษฐกิจตา่ง ๆ   

ความเคล่ือนไหวของตลาดในระยะยาว  

การวิเคราะห์โดยใช้ปัจจยัพืน้ฐานยงัสามารถช่วยบอกความเป็นไปของตลาดในระยะยาววา่มีความ
แข็งแกร่งหรือออ่นตวัของคา่เงินหลกั ๆ ซึง่เราได้รวบรวมส่วนส าคญั ๆ ให้คณุไว้แล้วดงันี :้ 
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การเตบิโตและภาพรวม  ทางเศรษฐกิจ  

เรามาเร่ิมกนัด้วยเร่ืองง่าย ๆ ก่อนด้วย ภาพรวมทางเศรษฐกิจซึง่ก าหนดโดยผู้บริโภค หนว่ยธุรกิจและ
รัฐบาล มนัเข้าใจได้ไมย่ากเม่ือผู้บริโภครับรู้วา่เศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ง พวกเขาก็จะรู้สกึปลอดภยัและมี
ความสขุ และพวกเขาจะใช้เงิน  บริษัทก็อยากจะได้เงินจากพวกเขา  และพูดว่า “เราท าเงินได้เยอะแยะเลย 
แล้วเราจะเอาเงินไปท าอะไรดี?”   

บริษัทจะใช้จา่ยเงิน และทัง้หมดนีจ้ะสร้างรายได้ให้กบัรัฐบาล และรัฐบาลก็จะเร่ิมใช้เงิน เม่ือทกุคนใช้เงิน 
ซึง่ก็จะเป็นผลดีกบัเศรษฐกิจภาพรวม    

อีกแง่หนึง่ เม่ือ ธุรกิจซบเซา ผู้บริโภคจะไมใ่ช้จา่ยมากนกัและธุรกิจก็จะไมไ่ด้เงินและพวกเขาก็จะไมมี่เงินไป
จา่ยให้รัฐบาล ซึง่รัฐบาลก็ยงัคงต้องจา่ยอยู ่แล้วตอนนีพ้อจะมองภาพออกกนัรึยงั ทัง้สองเหตกุารณ์มีด้านท่ี
เป็นผลดีและผลเสียกบัภาพรวมเศรษฐกิจซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ตลาดเงินตรา  

กระแสทุน  

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยคุโลกาภิวฒัน์อยา่งปัจจบุนั อินเตอร์เนทมีสว่นส าคญัท่ีท าให้การ
ลงทนุเป็นเร่ืองง่ายและเกิดขึน้ท่ีไหนก็ได้ไมเ่ว้นแตท่ี่บ้านของคณุ เพียงแคค่ณุคลิ๊กเม้าส์ หรือว่า ใช้โทรศัพท์
โทรหาโบรคเกอร์(ถ้ายงัอยูใ่นยคุไดโนเสาร์อยู)่ คณุสามารถลงทนุในตลาดหุ้นนิวยอร์ค ตลาดหุ้ นลอนดอน 
คณุสามารถเทรดดชันี นิเกอิ ฮงัเสง หรือเปิดบญัชีเลน่ฟอร์เร็กในการเทรดคา่เงิน ยโูร  คา่เงินสหรัฐฯ เยน 
หรือคา่เงินอ่ืน ๆ ได้จากท่ีบ้านของคณุ  

กระแสของทนุนัน้สามารถบอกจ านวนเงินท่ีไหลเข้าไหลออกประเทศหรือภาวะเศรษฐกิจเพราะวา่การซือ้
ขายในการลงทนุ  สิ่งส าคญัท่ีคณุต้องเอาใจใสก็่คือ ความสมดลุกนัของกระแสทนุ ซึง่จะออกมาเป็นบวก
หรือเป็นลบ(เรียกอีกอยา่งวา่ เกินดลุ ขาดดลุ)  

เม่ือประเทศมีกระแสทนุเป็นบวก นกัลงทนุตา่งประเทศจะเข้ามาในประเทศท่ีมีผลตอบแทนในการลงทนุท่ี
ดีกวา่ ขณะท่ีประเทศท่ีมีกระแสทนุเป็นลบจะสง่ผลตรงกนัข้าม การลงทนุก็จะทยอยลด ๆไปยงัผลตอบแทน
ท่ีมีผลตอบแทนดีกว่า  

เม่ือมีการลงทนุเพิ่มเข้ามาในประเทศ อปุสงค์ก็จะเพิ่มขึน้ในประเทศหรือคา่เงินของประเทศนัน้ ๆ พวกเขาก็
จะต้องขายเงินตวัเองแล้วมาซือ้เงินของประเทศท่ีพวกเขาต้องเข้าไปลงทนุนัน้ อปุสงค์นีท้ าให้คา่เงินมี
มลูคา่เพิ่มขึน้   
ซึง่ก็คือทฤษฏีอปุสงค์อปุทานธรรมดานัน่แหละ  
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และลองคดิดสูิ ถ้าอปุทานสงูส าหรับคา่เงินคา่เงินหนึง่(หรือ อปุสงค์ออ่นนัน่เอง) คา่เงินก็จะด้อยมลูคา่ลง
เม่ือนกัลงทนุตา่งชาติและนกัลงทนุในประเทศก็ไมอ่ยากจะลงทนุในประเทศนัน้ ๆ และคณุก็จะเหลือคา่เงิน
ของคณุเตม็ไปหมด ซึง่พวกเขาจะซือ้หรือขายคา่เงินนัน้หมายความวา่พวกเขาก็ก าลงัลงทนุในประเทศนัน้
ด้วย  

กระแสทนุนอกนัน้ไมไ่ด้ชอบอะไรเป็นพิเศษนอกจากประเทศท่ีมีผลตอบแทนสงู หรืออตัราดอกเบีย้สงู ถ้า
ประเทศนัน้มีสภาวะการเงินภายในแข็งแกร่งยิ่งดีเข้าไปใหญ่ ย่ิงท าให้ตลาดหุ้นนัน้คกึคกั(เหมือนตลาดหุ้น
ไทยท่ีพึง่ทะลพุนัจดุ) จะมีใครไมช่อบบ้างหละ่ พวกนกัลงทนุตา่งชาตจิะเข้ามาอยา่งไมข่าดสายและอีกครัง้ 
อปุสงค์ของเงินในประเทศนัน้ก็จะเพิ่มขึน้และท าให้มลูคา่ของมนัเพิ่มขึน้ตามไปด้วย  

กระแสการค้าและ ดุลการค้า  

เราอาศยัอยูใ่นโลกแหง่ตลาด ประเทศบางประเทศขายสินค้าของพวกเขาให้กบัอีกประเทศหนึง่ท่ีพวกเขา
ต้องการซือ้มนัเรียกวา่การสง่ออก ขณะท่ีอีกประเทศท่ีซือ้สินค้ามาจากประเทศหนึง่ เรียกวา่การน าเข้า ลอง
ดรูอบ ๆ บ้านของคณุสิ สิ่งของตา่ง ๆ (อปุกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ของเลน่) ท่ีอยูร่อบ ๆ บางทีไมไ่ด้มา
จากประเทศของเราเอง   

ทกุ ๆครัง้ท่ีคณุซือ้อะไรก็ตาม คณุต้องจา่ยเงินท่ีคณุหามาได้ให้เขาไป   

ใครก็ตามท่ีคณุซือ้ของคณุก็ต้องท าอยา่งนัน้เหมือนกนั   

ผู้น าเข้าชาวสหรัฐนัน้แลกเงินกบัผู้สง่ออกชาวจีนเม่ือพวกเขามีการซือ้ขายสินค้ากนั และ ผู้สง่ออกชาวจีนก็
แลกเปล่ียนเงินกบัผู้สง่ออกชาวยโุรปเม่ือพวกเขาซือ้สินค้ามาจากชาวยโุรป   

กิจกรรมทัง้หมดนีไ้มว่า่จะเป็นการซือ้หรือการขาย จะต้องมีการแลกเปล่ียนเงินตราเข้ามาเก่ียวข้องด้วย ซึง่
ท าให้กระแสเงินทนุนัน้ไหลเข้าและไหลออกจากประเทศหนึง่ไปอีกประเทศหนึง่  
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ดลุการค้า หรือความสมดลุของการค้า หรือว่า ยอดสง่ออกสทุธิ เราสามารถวดัได้จากอตัราสว่นการสง่ออก
ตอ่การน าเข้า ซึง่มนัจะแสดงอปุสงค์ของสินค้าและบริการในประเทศนัน้ ๆ  และสง่ผลถึงคา่เงินด้วยเชน่กนั  
ถ้าการสง่ออกสงูกวา่การน าเข้า การค้าก็จะมีผลเป็นบวก และถ้าการน าเข้ามียอดสงูกวา่การสง่ออก
ดลุการค้าก็จะมีผลเป็นลบ   

ดงันัน้เราก็จะได้ : 

การสง่ออก > การน าเข้า = การค้าได้ดลุ = ดลุการค้าเป็นบวก  (+)  
การน าเข้า > การสง่ออก = ขาดดลุการค้า = ดลุการค้าเป็นลบ (-)  

 
การขาดดลุการค้าท าให้คา่เงินนัน้อ่อนคา่ลงเม่ือเทียบกบัคา่เงินอ่ืน ผู้น าเข้าจะขายคา่เงินท่ีพวกเขามีเพ่ือจะ
ซือ้คา่เงินของประเทศท่ีเป็นคูค้่าท่ีมีสินค้าท่ีพวกเขาต้องการซือ้ เม่ือการค้าเกิดขึน้ คา่เงินท้องถ่ินจะถูกขาย
เพ่ือจะเอาไปซือ้สินค้า เพราะด้วยเหตนีุ ้คา่เงินของประเทศท่ีขาดดลุการค้าก็จะมีอปุสงค์ลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัคา่เงินท่ีมีดลุการค้าเกินดลุ   

ด้านผู้สง่ออก ประเทศท่ีมียอดสง่ออกมากกวา่น าเข้า คา่เงินของพวกเขาจะถกูซือ้โดยประเทศท่ีสนใจใน
สินค้าของพวกเขา และท าให้เกิดอปุสงค์สงูขึน้ ท าให้คา่เงินมีมลูคา่สงูขึน้ ทัง้หมดนีข้ึน้อยูก่บัอปุสงค์ของ
คา่เงิน เม่ือคา่เงินมีอปุสงค์สงูขึน้จะมีคา่มากกวา่ประเทศท่ีมีคา่เงินอปุสงค์ลดต ่าลง  

เหมือนกบันกัร้องดงั ๆ เชน่ Lady Gaga มีอปุสงค์มากวา่ Brithey Spear เหมือนกบัท่ี Justin Bieber เม่ือ
เทียบกบั Vanilla Ice  
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รัฐบาล : ปัจจุบัน และอนาคต  

ปี  2009 และ  2010 เป็นปีท่ีทกุคนจบัตาดกูารท างานของรัฐบาลแตล่ะประเทศ และคิดวา่พวกเขาก าลงั
เผชิญกบัสภาพปัญหาทางการเงินท่ียากโจทย์หนึง่ และหวงัวา่นโยบายการคลงันัน้จะสามารถเยียวยา
เศรษฐกิจให้ดีขึน้ ความไมแ่นน่อนของรัฐบาลชดุปัจจบุนั หรือว่าความเปล่ียนแปลงของรัฐสภา สามารถ
สง่ผลทางตรงตอ่เศรษฐกิจของประเทศ และประเทศเพ่ือนบ้าน ซึง่ผลกระทบของเศรษฐกิจก็จะกระทบกบั
อตัราแลกเปล่ียนไปด้วย (ในท่ีนีห้มายถึงเศรษฐกิจสหรัฐฯ) 

ข่าวและข้อมูลด้านตลาด  

ในการค้นหา แบบ Yahoogleing (that's Yahoo, Google, plus Bing) ถ้าเราหาค าว่า Forex + news" หรือ 
"forex + data"  ผลท่ีออกมาจะมีมากมายถึง 30 ล้านเนือ้หาท่ีพบ  

30 ล้าน! ใช!่ ไมต้่องสงสยัเลยวา่ท าไมคณุต้องมานัง่อา่นสิ่งเหลา่นีแ้ล้วเรียนรู้สึง่ตา่ง ๆ เพราะวา่มีข้อมลู
มากมายท่ีออกมาท าให้นกัเทรดหน้าใหม ่อยา่งเรา ๆ สบัสนได้ และข้อมลูเหล่านัน้มีเยอะมาก ๆ  ๆ ๆ  ถ้า
คณุนบัด ู 

แตว่า่ข้อมลูเป็นสิ่งท่ีท าให้นกัเทรดประสบความส าเร็จ   

ราคามีการเคล่ือนไหวเพราะวา่ข้อมลูเหลา่นี:้ รายงานทางเศรษฐกิจ ต าแหนง่ประธานธนาคารกลางคนใหม ่
และการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้   

ข่าวนัน้ท าให้พืน้ฐานเปล่ียน และพืน้ฐานนัน้ท าให้ค่าเงนิเปล่ียนแปลง! 

เปา้หมายของคณุคือการเทรดท่ีประสบผลส าเร็จและมนัจะง่ายกวา่ท่ีคณุคิดเม่ือคณุรู้ว่าท าไมราคาถึง
เคล่ือนไหวไปในทิศทางนัน้ นกัเทรดท่ีประสบความส าเร็จ ไมไ่ด้เกิดมาพร้อมกบัความส าเร็จกนัทกุคนแตว่า่
พวกเขาถกูฝึกและเรียนรู้มาเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ    

นกัเทรดท่ีประสบความส าเร็จไมไ่ด้มีพลงัวิเศษเหนือธรรมชาต(ิยกเว้น มนษุย์ป๊ิบ ซึง่อาจจะดแูปลก ๆ ) และ
พวกเขาก็ไมไ่ด้มองเห็นอนาคตได้เหมือนกบัเราน่ีแหละ   

แล้วพวกเขาท าอะไรได้บ้างในตลาด Forex ท่ีดคูลมุเครือแหง่นี ้แล้วอะไรท่ีส าคญัตอ่นกัเทรดและท าให้พวก
เขาตดัสินใจได้ถกูหละ่?  
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แล้วเราจะไปหาข้อมูลเหล่านัน้จากที่ไหน?  

ขา่วและข้อมลูนัน้มีให้บริการอยูท่ัว่ไป   

อินเตอร์เนทเป็นสิ่งท่ีชว่ยเราได้มากเพราะวา่มนัมีตวัเลือกให้เรามากมาย และความเร็วปานแสงนีท่ี้สง่
ข้อมลูมายงัหน้าจอของคณุ ด้วยการเข้าถึงได้ทกุท่ี ในโลกแตว่่าอย่าลืมสิ่งพิมพ์แบบเดมิ ๆ ก็ดีเชน่กนั   

นกัเทรดอิสระ จะรู้สกึต่ืนเต้นกบัตวัเลขบนเว็บ หรือว่า ขา่วตา่ง ๆ บนทีวี ซึง่ขา่วเหล่านีก็้ฟรีอยูแ่ล้ว ขณะท่ี
คณุอาจจะต้องจา่ยให้กบัขา่วหรือว่าเว็บท่ีให้บริการข่าวตา่ง ๆ เราลองมาดกู่อนว่าเราแนะน าอะไรคณุได้
บ้าง  

เว็บไซต์  

เว็บไซต์ท่ีเราอยากขอแนะน าคณุเป็นอนัดบัแรกคือ  FreshPips.com. จดโน๊ตตวัใหญ่ ๆ ไว้เลยคณุอาจจะ
คุ้น ๆ วา่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อนรึเปลา่ .  

เดี๋ยวก่อน   FreshPips.com เป็นบริการหนึง่ของ  "Pips.com"  (ดรูายละเอียดทัง้หมดได้ท่ีน่ี here).  

เราไมอ่ายเลยท่ีจะโปรโมทเว็บของตวัเอง  FreshPips.com.  

เข้ามาดเูว็บไซต์ของเรา ท่ีจะชว่ยให้คณุเห็นมมุมองขา่วฟอร์เร็กท่ีกว้างไกลและเป็นประโยชน์ของเรา และยงั
เป็นท่ีนิยมส าหรับนกัเทรด ฟอร์เร็ก เพราะเราเว็บข่าวท่ีใหญ่ท่ีสดุ แตย่งัไมค่อ่ยเป็นท่ีรู้จกั  FreshPips.com 
มีขา่วท่ีดีท่ีสดุ ท่ีได้รับการโหวตจากผู้ใช้และท าให้ผู้ใช้สามารถกลายเป็นนกัเทรดท่ีชาญฉลาดได้ รวมถึงการ
วิเคราะห์ข่าว เคร่ืองมือในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ จิตวิทยา และ อีกมากมาย  

แหล่งข้อมูลทางการเงนิดัง้เดมิ  

ขณะท่ีมีขา่วทางการเงินออกมาเป็นตนั ๆ เราแนะน าให้คณุสนใจเฉพาะหนว่ยงานท่ีใหญ่ ๆ ก็พอ   

ซึง่คนเหลา่นีก็้ให้บริการข้อมลูแทบจะ 24 ชัว่โมงและยงัอพัเดททกุวนัไมว่่าขา่วจะใหญ่จะเล็กท่ีคณุต้องให้
ความสนใจ เชน่ ขา่วจากธนาคารกลาง รายงานทางเศรษฐกิจท่ีออกมา และการวิเคราะห์ อ่ืน ๆ ซึง่คน
เหลา่นีย้งัให้บริการกบันกัเทรดขาใหญ่ในตลาดและยงัอธิบายสาเหตขุองเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ให้กบัประชาชน
ทัว่ไปด้วย ดงันี ้

 Reuters  

http://www.freshpips.com/
http://www.pipsalacarte.com/
http://www.reuters.com/
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 The Wall Street Journal  
 Bloomberg  
 MarketWatch.com 

ข้อมูลแบบ Real-time  

 

ถ้าคณุก าลงัมองหาข้อมลูท่ีเกาะติดทกุความเคล่ือนไหวของตลาดเงิน อยา่ลืมใช้จอ 65 นิว้ จอแบน ใน
ห้องน า้ของคณุ !  

ชอ่งการเงินใน TV นัน้มีให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง เจ็ดวนัตอ่สปัดาห์และมีข้อมลูอพัเดทตลอดนาทีตอ่นาที
ท่ีมีขา่วใหมม่าจากตลาดเงิน   

ใน สหรัฐฯ มีขาใหญ่ ดงันี ้ Bloomberg TV, Fox Business, CNBC, MSNBC, และ CNN. คณุอาจจะรวม 
BBC เข้าไปด้วยได้  

อีกตวัชว่ยหนึง่ส าหรับข้อมลู real time ท่ีมาจากโปรแกรมเทรดของคณุ   

โบรคเกอร์หลาย ๆ โบรคเกอร์ก็มีขา่วให้บริการในโปรแกรมเทรดของคณุอยูแ่ล้ว และใช้ง่ายและยงัเข้าถึงได้
ง่ายอีกด้วย ตรวจสอบบริการของโบรคเกอร์ท่ีคณุจะใช้ได้ดี แตไ่มไ่ด้มีทกุโบรคเกอร์หรอกนะท่ีจะให้ข่าวหรือ
มีบริการเหมือนกนั  

 

 

 

http://online.wsj.com/
http://www.bloomberg.com/
http://www.marketwatch.com/


WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

ปฏิทนิเศรษฐกิจ  

 

คงจะดีไมน้่อยถ้าคณุมองไปท่ีปฏิทินแล้วรู้วา่ Fed จะประกาศเร่ืองอตัรดอกเบีย้เม่ือไหร่ และอตัราดอกเบีย้
ท่ีคาดการณกนัไว้เป็นเทา่ไหร่ และจริง ๆ แล้วประกาศออกมาเป็นเทา่ไหร่ และมนัสง่ผลกระทบตอ่การ
เปล่ียนแปลงในตลาดเงินอย่างไรบ้าง แล้วจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะมีปฏิทินนีไ้ว้ใช้  

ข้อดีอยา่งหนึง่ของปฏิทินคือมนัแยกเดือนปีให้คณุและแยกคา่เงินท า สามารถตัง้เวลาของแตล่ะท่ีซึง่ไม่
จ าเป็นจะต้องเป็นเวลา บา่ยสามเสมอไป ดงันีใ้ช้ให้ใช้ Time Zone ท่ีคณุมีเวลามากท่ีสดุ!  

และเหตกุารณ์ทางเศรษฐกิจและข้อมลูรายงานนัน้ออกมาคอ่นข้างบอ่ย ซึง่ข้อมลูเหล่านีบ้างครัง้ก็ท าให้
ตลาดมีการเคล่ือนไหวในระยะสัน้ และอาจจะเป็นคา่เงินท่ีคณุก าลงัจบัตามองอยู่ก็ได้   

โชคดีท่ีขา่วส่วนใหญ่ท่ีส าคญัตอ่ตลาดฟอร์เร็กซ์นัน้ถกูก าหนดลว่งหน้าแล้วเป็นเดือน ๆ  

แล้วปฏิทินแบบไหนท่ีเราจะแนะน าให้คณุใช้ ?  

เราคงไมไ่ปไหนไกลจากเว็บของเราเอง  forex Economic Calendar เรามีไว้ให้หมดแล้ว !  

ถ้าคณุไมช่อบของเรา(แล้วท าไมไมช่อบหละ่) เราก็มีค าแนะน ามาให้อีก คือ Yahoogleing ซึง่จะมีให้คณุใช้
เยอะแยะ  

เกร็ดเล็ก ๆ น้อยเก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับตลาด  

จ าไว้อยูเ่สมอวา่ ข่าวท่ีคณุอ่านนัน้ต้องถกูกาละเทศะด้วย เพราะวา่มีขา่วอะไรตา่ง ๆเหลา่นีม้ากมายออกมา
นบัไมถ้่วน และตลาดก็ได้รับรู้ความเปล่ียนแปลงไปแล้วด้วยบางครัง้   

ถ้าตลาดได้เคล่ือนไหวไปแล้ว คณุต้องปรับความคดิเก่ียวกบักลยทุธ์ในการเทรดของคณุ และเตือนตวัเอง
อยูว่า่ขา่วนีน้านเทา่ไหร่และ เพราะวา่บางทีคณุอาจจะพบวา่ น่ีมนัขา่วของเม่ือวานน่ี  

http://www.babypips.com/tools/forex-calendar/
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คณุต้องสามารถตดัสินใจได้ไมว่า่ขา่วประเภทไหนท่ีคณุก าลงัเผชิญหน้าอยู่ วา่เป็นขา่วลือ หรือขา่วจริง ๆ 
เป็นความจริง หรือ ความคิดเห็น  

ขา่วลือทางการเงินนัน้มีอยูจ่ริง และยงัเกิดแทบทกุเวลานาที หรือรายชัว่โมง ก่อนท่ีข่าวจริง ๆ จะออกขึน้มา
อีกก็มี  ซึง่ขา่วลือก็ท าให้เกิดความเคล่ือนไหวของตลาดจากพวกเลน่ระยะสัน้ และบางครัง้ก็ยงัสง่ผลตอ่
สภาวะตลาดโดยรวมได้อีกด้วย   

นกัเทรดสถาบนัยงัชอบสร้างขา่วลือ และอยูเ่บือ้งหลงัของการเคล่ือนไหวของราคาตลาด แตว่า่มนัยากท่ีจะ
รู้วา่อะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะตลาด Forex ซึง่ไมมี่วิธีการท่ีจะกรองขา่วว่าขา่วไหนเป็นข่าวลือขา่วจริงท่ี
แนน่อนหรอก  

หน้าท่ีของคณุในฐานะนกัเทรดคือการสร้างแผนการเทรดท่ีดีและตอบสนองรวดเร็วเก่ียวกบัขา่ว หลงัจากท่ี 
ขา่วลือออกมา ไมว่า่มนัจะจริงหรือเท็จ  การมีการจดัการความเส่ียงท่ีดีจะชว่ยให้คณุปลอดภยัและลด
ความเสียหายลงไปได้มาก ! 

และเร่ืองสดุท้าย: รู้วา่ขา่วมาจากใคร .  

 

เราก าลงัฟัง นกัวิเคราะห์ นกัเศรษฐศาสตร์ หรือวา่เจ้าของบล็อกขา่วฟอร์เร็กอยู่ อาจจะเป็นนกัวิเคราะห์ของ
ธนาคารกลางก็ได้ ?  

ยิ่งเราอา่นมากเทา่ไหร่ คณุก็จะเป็นมืออาชีพด้านการเทรดมากขึน้เทา่นัน้   

พวกเขา จะพดูความจริงเก่ียวกบัข้อมลูท่ีพวกเขาได้รึเปล่า ?  

ยิ่งคณุรู้วา่ใคร เป็นผู้น าขา่วนัน้มาเลา่ คณุก็จะยิ่งเข้าใจได้ง่ายและแมน่ย าขึน้วา่ขา่วนัน้จะมีผลยงัไง ซึ่ง ใคร
ก็ตามท่ีให้ขา่วออกมาก็จะต้องใสค่วามคิดเห็น และเพิ่มจดุอ่อนจดุแข็งของตวัเขาเองเข้าไปด้วย  

ถ้าคณุรู้วา่ ข่าวนีม้าจากใคร คณุก็จะรู้วา่คณุจะหาค าตอบยงัไง?   
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ปฏิกริิยาของตลาด  

ไมมี่ใครท่ี ทุม่ตัง้แตต่าแรก หรือขายท่ีนา แล้วเอาไปลงทนุในตาเดียวเม่ือมนัไมส่ามารถคาดเดาทิศทาง
ตลาดได้จากข่าวหรือ รายงานทางเศรษฐกิจท่ีออกมาวา่ ขา่วนัน้สง่ผลยงัไงตอ่ความเคล่ือนไหวของตลาด   

คณุนา่จะมองภาพออกว่า มกัจะมีการตอบสนองของตลาดเสมอก่อนมีขา่ว ถึงแม้จะเป็นชว่งสัน้ ๆ แตก็่เห็น
ได้ชดั   

และตอ่มาเทรดเดอร์ก็จะตอบรับปฏิกิริยาของตลาดเม่ือมีขา่วหรือรายงานทางเศรษฐกิจนัน้ออกมาแล้ว  

ทัง้หมดนีจ้ะเป็นตวัก าหนดภาวะตลาดถ้าขา่วท่ีออกมานัน้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือสวนทางกบัความ
คาดหวงัของเทรดเดอร์   

แล้วผลของขา่วนัน้มีความคาดหวงัจากเทรดเดอร์หรือไม?่ และ อะไรท่ีตอบสนองตลาดท าให้เราเข้าใจ
ภาพรวมของตลาดได้ ?  

ค าตอบของค าถามเหล่านีคื้อ เราต้องใช้เวลาซกัหนอ่ยในการอธิบายและตีความหมายของพฤตกิรรมราคา
ในชว่งนัน้  

ความสอดคล้องกันของความคาดหวัง  
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ความสอดคล้องกนัของความคาดหวงั เป็นสิ่งท่ีพ้องกนัของเหตกุารณ์ทางเศรษฐกิจท่ีจะเข้ามา หรือการ
คาดเดาความเป็นไปได้ของข่าวท่ีจะออกมา การท านายทิศทางทางเศรษฐกิจจะเกิดขึน้โดยนกั
เศรษฐศาสตร์แถวหน้าของธนาคาร หรือวา่สถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ   

ลกัษณะขา่วท่ีคณุชอบจะถกูน าไปใช้เป็นข้อมลูโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้ เลน่ในตลาด โดย
นกัวิเคราะห์และผู้ ท่ีอยูใ่นตลาด   

ซึง่การวิเคราะห์แตล่ะครัง้ก็ต้องรวบรวมข้อมลูเข้าด้วยกนัและเฉล่ียข้อมลูท่ีได้ และข้อมลูเฉล่ียนีก็้จะปรากฏ
บนปฏิทิน แสดงเป็นคา่ความคาดหวงัตอ่เหตกุารณ์หรือวา่ขา่วท่ีจะออกมานัน้   

คา่ท่ีได้จากการเก็บคา่ความสมัพนัธ์นีจ้ะใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบกบัข้อมลูท่ีประกาศออกมา ซึง่จะมี
ลกัษณะดงันี ้: 

 "เป็นไปตามคาด" –  รายงานมีความใกล้เคียงกบัสิ่งท่ีพวกเขาคาดไว้  
 "รายงานดีกว่าที่คาด"- ข้อมลูท่ีออกมาดีกวา่ท่ีคาดไว้  
 "แย่กว่าที่คาด" – ข้อมลูท่ีออกมาแย่กวา่ท่ีคาดไว้  

ไมว่า่ข้อมลูท่ีออกมาจะตรงกบัความคาดหวงันัน้มีความสมัพนัธ์ต่อการเคล่ือนไหวของทิศทางราคา ซึง่ก็
ส าคญัพอ ๆ กบัวา่รายงานท่ีออกมานัน้ตรงกบัข้อมลูท่ีใช้เป็นฐาน ยิ่งความไมแ่มน่ย าของคา่ความคาดหวงั
มีสงูขึน้ยิ่งท าให้โอกาสท าให้ราคาเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วหลงัจากรายงานออกมาแล้ว มีมากขึน้ตามไป
ด้วย  

อยา่งไรก็ตาม จ าไว้ว่า นกัเทรดฟอร์เร็กนัน้ไมไ่ด้โง่ และพวกเขาย่อมเอาตวัรอดได้เสมอ  

นกัเทรดคา่เงินหลายคน มีราคาท่ีพวกเขาคิดไว้ในใจในการเทรดตอ่ตลาดอยู่แล้วก่อนท่ีรายงานจะออกมา  

นัน่หมายถึงว่าเทรดเดอร์นัน้มีราคาท่ีเขาคิดไว้อยูแ่ล้วกบัขา่วท่ีจะออกมา และ ตดัสินใจกบัการเทรดก่อนท่ี
ขา่วจริง ๆ จะออกมาเสียอีก  

ยิ่งรายงานมีแนวโน้มวา่จะท าให้ราคาเปล่ียนแปลงมากเพียงใด เทรดเดอร์ยิ่งต้องหาราคาคา่ความคาดหวงั
ออกมาให้เร็วเท่านัน้  แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรวา่ขา่วหรือรายงานท่ีออกมานัน้จะสง่ผลตอ่ตลาด ณ เวลานัน้?  

น่ีแหละท่ียาก  
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เราคงบอกไมไ่ด้เสมอไป สิ่งท่ีคณุต้องท าคือบอกตวัเองวา่ต้องสนใจข่าวท่ีจะออกมา และดวูา่พฤตกิรรม
ราคานัน้เป็นยงัไงก่อนท่ีขา่วหรือรายงานนัน้จะออกมา มนัจะท าให้คณุ รู้วา่ตลาดควรจะอยูใ่นระดบัไหน   

มนัเป็นไปได้หลายอยา่งก่อนท่ีรายงานจะออกมา ดงันัน้คณุต้องจบัตาดขูา่วตลอดเวลา อารมณ์ตลาดนัน้มี
ทัง้ดีและร้ายก่อนท่ีขา่วจะออกมา ดงันัน้คณุต้องระวงัว่าราคาอาจจะสอดคล้องหรือ ตรงข้างกบัเทรนด์ซึง่ก็
เกิดขึน้ได้ทัง้นัน้   

มนัเป็นไปได้เสมอ ๆ ว่าข้อมลูนัน้อาจจะผิดจากความคาดหมาย ดงันัน้อยา่ทุม่สดุตวัลงบนคา่ความ
คาดหวงัเหลา่นัน้ เม่ือวิเคราะห์ผิด คณุก็ต้องดใูห้แนใ่จก่อนว่าทิศทางราคามีการเคล่ือนไหวอยา่งไร   

คณุต้องชว่ยตวัคณุเองในการคาดการณ์เร่ืองนี(้และเร่ืองอ่ืน ๆ ) กบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้   

ให้คณุเลน่เกมส์ “ ถ้า” ในหวัของคณุ   

ลองถามตวัคณุเอง “ถ้าเกิดเหตกุารณ์ A ขึน้คณุจ าท ายงัไง? ถ้าเหตกุารณ์ B เกิดขึน้คณุจะท ายงัไง? และเท
รดเดอร์จะมีปฏิกิริยา หรือการตดัสินใจอย่างไรกบัตลาด ?"  

หรือคณุเจาะจงไปเลยก็ได้   

ถ้ารายงานออกมาแยก่วา่ท่ีคิด เป็นก่ีเปอร์เซ็นต์? และมนัจะต้องลงอย่างน้อยก่ีจดุ? และจะท ายงัถ้ารายงาน
ท่ีออกมานัน้ท าให้ราคาเคล่ือนไหวมากกว่า 40 จดุ? หรือค าถามอ่ืนอีกมากมาย?  

ด้วยเหตกุารณ์ตา่ง ๆ กนัเหล่านี ้คณุต้องเตรียมพร้อมท่ีจะตอบสนองกบัปฏิกิริยาท่ีมีจากตลาด พร้อมท่ีจะ
ควบคมุสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ข้างหน้าได้ 

พวกเขาจะมีการอัพเดทหรือแก้ไขข้อมูลหรือไม่? 

แนน่อนวา่ ข้อมลูทางเศรษฐกิจนัน้สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขได้   

นัน่เป็นเพราะขา่วนัน้ออกมาเร่ือย ๆ ! 

ลองมาดขูา่ว  Non-Farm Payroll  (NFP) ตามตวัอยา่งข้างล่าง น่ีเป็นรายงานท่ีออกมาเดือนตอ่เดือน ซึง่
รวมตวัท่ีปรับปรุงของเดือนก่อนหน้าไว้แล้วด้วย   

สมมตุวิา่ เศรษฐกิจสหรัฐฯก าลงัอยูใ่นชว่งขาลงและ เดือนมกราคมนี ้ตวัเลขลดลง 50,000, ซึง่เป็นจ านวน
ตวัเลขการวา่งงาน และตอนนีเ้ป็นเดือนกมุภาพนัธ์ NFP คาดวา่จะเพิ่มขึน้ 35,000 ต าแหนง่   
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แตว่า่ตวัเลขลดลง 12000 ต าแหนง่ซึง่ไมไ่ด้คาดคิดมาก่อน ดงันัน้ข้อมลูเดือนมกราคมก็จะถกูเปล่ียน ซึง่จะ
ปรากฏในรายงานของเดือนกมุภาพนัธ์ ให้เป็นลดลง 20000 ต าแหน่ง  

 

ในฐานะเทรดเดอร์คณุต้องระวงัสถานการณ์แบบนีเ้ม่ือข้อมลูมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง  

ถ้าคณุไมรู้่ข้อมลูเดือนมกราคมจะถกูเปล่ียน คณุอาจจะมีความคิดอีกอยา่งหนึง่กบัจ านวนตวัเลขการ
วา่งงานเพียง 12000 ต าแหน่งท่ีในเดือนกมุภาพนัธ์ นัน่เป็นตวัเลขการจ้างงานเพียงสองเดือนซึง่ออกมาไมดี่
เลย  

อยา่งไรก็ตาม การท่ีตวัเลข NFP มีการเปล่ียนแปลง ในเดือน มกราคามท่ีออกมา ในเดือน กมุภาพนันัน้ ท า
ให้ตลาดเกิดจดุเปล่ียน   

สถานการจ้างงานตอนนีด้แูตกตา่งมากเม่ือข้อมลูของเดือนท่ีแล้วนัน้ได้รับการปรับปรุงขึน้   

คณุต้องมัน่วา่อยา่พึง่ตดัสินใจเร็วเกินไปก่อนท่ีข้อมลูจะมีการปรับปรุงเกิดขึน้ แตใ่ห้จดบนัทกึไว้ด้วย 
เพราะวา่การเปล่ียนแปลงท่ีมากมีน า้หนกัท าให้ข้อท่ีออกมาเปล่ียนไปได้  

การปรับปรุงข้อมลูสามารถช่วยยืนยนัการเปล่ียนแปลงเทรนด์หรือ ไมเ่กิดการเปล่ียนแปลงเลย ดงันัน้คณุ
ต้องระมดัระวงัตรวจสอบให้ดีก่อน  
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เกรด 13   

การเทียบค่าเงนิข้ามคู่ 

อะไรคือการเทียบค่าเงนิข้ามคู่ ? 

การเทียบคา่เงินข้ามคู ่หรือ การเทียบข้ามคู ่เป็นคา่เงินท่ีไมเ่ก่ียวกบัคา่เงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ   

ย้อนกลบัไปเม่ือหลายปี ถ้าใครซกัคนหนึง่อยากจะแลกเปล่ียนคา่เงิน พวกเขาต้องเปล่ียนคา่เงินของพวก
เขากลบัไปเป็นเงิน ดอลลา่ร์สหรัฐฯ และ คอ่ยแปลงเงินดอลลา่ร์กลบัเป็นคา่เงินท่ีพวกเขาอยากได้อีกทีหนึง่   

 

 
ตวัอยา่งเชน่ ถ้าคนคนหนึง่อยากจะแลกเงิน ปอนด์ของเขา ไปเป็นเงินเยน สิ่งท่ีพวกเขาต้องท าคือ ต้องแปล
เงินปอนด์เป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐฯก่อน และคอ่ยแปลงเงินดอลล่าร์ไปเป็นเงินเยนอีกทีหนึง่   

ด้วยการคดิวิธีเทียบคา่เงินข้ามคูข่ึน้มา ตอนนีค้ณุสามารถแปลงคา่เงินของเขาเป็นเงินปอนด์ได้โดยตรง 
แทนท่ีจะต้องแปลงเป็นเงินดอลลา่ร์ก่อน ซึง่มีคูเ่งินอ่ืนอีกท่ีเทียบข้ามคูเ่ชน่ : GBP/JPY, EUR/JPY, 
EUR/CHF, and EUR/GBP. 

การค านวณอัตราการเทยีบ  
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ค าเตือน: สว่นนีอ้าจจะนา่เบื่อหนอ่ยส าหรับคณุ แม้วา่คณุจะชอบตวัเลข มนัไมไ่ด้ยากแตว่่ามนัคอ่นข้างจะ
ไมน่า่สนใจซกัเทา่ไหร่ ข้อดีก็คือในบทเรียนนี ้ไมจ่ าเป็นอีกตอ่ไปแล้วเม่ือโบรคเกอร์สว่นหใญ่ได้ค านวณการ
เทียบคา่เงินไว้ให้หมดแล้ว   

อยา่งไรก็ตาม ถ้าคณุเป็นประเภท่ีอยากรู้ทกุอยา่งวา่มนัมีท่ีมายงัไง งัน้บทเรียนนีก็้เหมาะกบัคณุ  และ
นอกเหนือจากนัน้ มนัก็เป็นสิ่งท่ีดีท่ีจะรู้วา่มนัมีท่ีมาท่ีไปยงัไง ใชไ่หม? เราจะแสดงให้คณุเห็นวา่มนัค านวณ
ยงัไงในการคิด Bid กบั Ask ของคูเ่งินท่ีถกูเทียบคา่เงิน  

สมมตุวิา่ เราต้องการจะหาราคา Bid/Ask ส าหรับคา่เงิน GBP/JPY สิ่งแรกท่ีเราควรจะต้องใสใ่จคือคา่เงิน 
GBP/USD และ USD/JPY.  

ท าไมต้อง 2 คูนี่ ้?  

เพราะวา่ทัง้คูมี่คา่เงินดอลลา่ร์ท่ีเป็นคา่เงินท่ีใช้ในการเทียบอยูแ่ล้ว  

คา่เงินสองคูนี่เ้รียกวา่ “ขา”  ของ GBP/JPY เพราะว่าทัง้สองตวัมีคา่เงิน ดอลลา่ร์สหรัฐฯ อยู่ด้วย  

ตอนนี ้สมมตุวิ่าเราเจอราคา Bid กบั Ask เป็นดงันี:้ 

GBP/USD: 1.5630 (bid) / 1.5635 (ask) 

USD/JPY: 89.38 (bid) / 89.43 (ask) 
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ในการค านวณ ราคา Bid ของ r GBP/JPY คณุจะต้องคณูราคา Bid ของ GBP/USD และ USD/JPY  

ถ้าคณุได้  139.70 นัน่คือค าตอบท่ีถกูต้อง และเคร่ืองคิดเลขของคณุท างานปกต!ิ 

ในการหาราคา Ask ส าหรับ GBP/JPY ต้องคณูราคา Ask GBP/USD และ USD/JPY และเราจะได้ 
139.82. ง่ายยิ่งกวา่ปอกทเุรียน ! 

การเทียบข้ามคู่ ท าให้เรามีโอกาสในการเทรดมากขึน้  

มากกวา่  90%ของออร์เดอร์ในตลาดฟอร์เร็ก นัน้เก่ียวกบัเงินดอลลา่ร์ เพราะวา่คา่เงินดอลลา่ร์เป็นคา่เงินท่ี
มีเสถียรภาพในโลก คณุอาจจะถามตวัเองวา่ ท าไมต้องเป็นคา่เงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ และ ท าไมไมเ่ป็นเงิน
ปอนด์ หรือว่า เงินยโูร”  

ไมว่า่จะตลาดโภคภณัฑ์การเกษตร หรือราคาน า้มนั ซึง่จะใช้เป็นเงินดอลลา่ห์หมด ถ้าแตล่ะประเทศ
ต้องการซือ้น า้มนัหรือวา่สินค้าทางการเกษตร ต้องแลกเป็นเงินดอลลา่ร์ก่อนก่อนท่ีจะซือ้สินค้า น่ีเป็น
เหตผุลวา่ท าไมหลายประเทศต้องส ารองเงินดอลลา่ร์ไว้ในมือด้วย และท าให้พวกเขาซือ้ขายได้เร็วเพราะวา่
มีดอลลา่ร์อยูใ่นมืออยูแ่ล้ว  

ประเทศอ่ืน ๆ เชน่ จีน ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลีย เป็นตวัอยา่งของผู้น าน า้มนัรายใหญ่ และผลก็คือ พวกเขาต้อง
ส ารองเงินดอลลา่ร์ในมือไว้เยอะหน่อย จริง ๆ แล้ว จีนมีดอลลา่ร์เป็น ล้านล้านล้าน ดอลลา่ร์อยุแ่ล้ว ในคลงั
ของพวกเขา ! 

แล้วเราจะเอาคา่เงินท่ีเราเทียบมาใช้ยงัไง? ตัง้แตท่ี่โลกทัง้โลกผกูติดกบัเงินดอลลา่ร์ การเก็งก าไรสว่นใหญ่
จะต้องขึน้อยูก่บัค าถามนี:้   

"แล้วค่าเงนิดอลล่าร์อ่อนหรือว่าแข็งวันนี?้” 

ค าถามนีจ้ะกระทบกบัคา่เงินท่ีมีสภาพคลอ่งสงูท่ีสดุดงัตอ่ไปนี ้:  
คูเ่งินหลกั: GBP/USD, EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY 
คูเ่งินรอง: AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD 

สงัเกตวุา่คา่เงินทัง้หมดนีจ้ะผกูติดกบัคา่เงิน ดอลลา่ร์ ซึง่ไมไ่ด้มีตวัเลือกให้เทรดเดอร์ เม่ือการตดัสินใจใน
การเทรดสว่นใหญ่ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขนี ้ 
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คณุจะเห็นวา่การเทรดคา่เงินใดก็ตามใน 7 คา่เงินนัน้คณุก็มีสว่นเก่ียวข้องกบัเงินดอลลา่ร์อย่างอตัิโนมตัิ ซึ่ง
เง่ือนไขนีท้ าให้คา่เงินเหลา่นีเ้คล่ือนไหวในทิศทางท่ีใกล้เคียงกนั  

ในทางกลบักนั ในตลาดหุ้น เทรดเดอร์ก็มีบริษัทหลายบริษัทให้เลือกซึง่ไมไ่ด้ขึน้กบัเง่ือนไขดงักลา่ว  

 

ถ้าเป็นตลาดหุ้น คณุจะเห็วา่แม้วา่ตลาดรวมอยูใ่นภาวะบวก และมีโอกาสในการเทรดมากมาย ซึง่ไมมี่แค่
ตวัเดียว หรือเง่ือนไขเดียวแล้วจะต้องเปล่ียนไปทัง้ตลาด  

แตว่า่แทนท่ีคณุจะต้องดแูคค่า่เงินหลกั ซึง่มีคา่เงินดอลล่าร์เก่ียวเน่ืองอยู่ด้วย การเทียบข้ามค่าเงินท าให้คณุ
มีตวัเลือกเพิ่มขึน้ในการหาโอการในการท าก าไร !  

http://www.babypips.com/school/images/grade15/usd-vs-major-currencies.png
http://www.babypips.com/school/images/grade15/djia-2009.png
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การเทรด คา่เงินท่ีเทียบข้ามคูก่นั เป็นการเปิดโอกาสให้ทางเลือกของคณุในการเทรดเพราะวา่คา่เงินเหล่านี ้
ไมไ่ด้เคล่ือนไหวไปตามคา่เงินสหรัฐ ดงันัน้จงึอาจจะมีพฤตกิรรมราคาท่ีแตกตา่งกนัไปด้วย ขณะท่ีคา่เงิน
หลกัอ่ืน ๆ ท่ีมีดอลลา่ร์สหรัฐฯผกูตดิอยู่ ท าให้คณุเพิ่มทางเลือกในการเทรดของคณุได้มากขึน้อีก  

ตวัอยา่ง คา่เงินท่ีมีเงินดอลล่าร์เป็นฐานอาจจะเป็นเทรนด์ Sideway หรือวา่อาจจะแย่กวา่นัน้ ซึง่โอกาสนัน้
เราควรจะนัง่ดอูยา่งเดียว และรอให้โอกาสดี ๆ เข้ามา แตถ้่าคณุกลบัไปคา่เงินอ่ืน ๆ ท่ีเทียบข้ามคู ่คณุ
อาจจะหาโอกาสการเทรดพบก็ได้! 

เราต้องแตกตา่ง เพราะว่าคนสว่นใหญ่เทรดคา่เงินหลกักนัทัง้นัน้ ตอนนีค้ณุอาจจะเป็นสว่นหนึง่ของคนกลุม่
เล็ก ๆท่ีเทรด คา่เงินท่ีเทียบข้ามคูนี่ ้  

เทรนด์ กับ Swing  

เม่ือการเทรดในตลาดฟอร์เร็กสว่นใหญ่นัน้จะเก่ียวข้องกบัดอลลา่ร์สหรัฐฯ คณุคงมองภาพออกว่าขา่วตา่ง 
ๆ จะท าให้คูเ่งินท่ีใช้คา่เงินสหรัฐเป็นฐานนัน้จะเคล่ือนไหว และเพราะสหรัฐมีขนาดเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลกท าให้ นกัเก็งก าไรตอบรับอย่างรุนแรงตอ่ขา่วท่ีเก่ียวกบัคา่เงินดอลลา่ร์สหรัฐ แม้วา่มนัจะไมไ่ด้สง่ผล
กระทบตอ่พืน้ฐานในระยะยาวก็ตาม  

แล้วน่ีหมายความวา่ยงัไงในกราฟของคณุ นัน่คือคณุจะเห็นกราฟเคล่ือนไหวรุนแรงในระยะเวลาอนัสัน้ ท า
ให้เราระบเุทรนด์ยากไปในด้วย หรือแม้แตก่ารเลน่แบบ Swing ของราคาก็ตาม  

 

http://www.babypips.com/school/images/grade15/eurusd-crosses3.png
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วนัแล้ววนัเล่าท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ สามารถท าให้คา่เงินสหรัฐฯท่ีเป็นฐานคา่เงินอ่ืน ๆ เชน่ 
EUR/USD เกิดเทรนด์อยา่งตอ่เน่ือง (ภาพข้างบน) 

 

 

ในทางกลบักนัเราจะเห็นวา่ระหวา่งนัน้ คา่เงิน EUR/JPY ก็เคล่ือนไหวได้ดีกวา่ ซึง่น่ีอาจะเป็นเพราะวา่ ไมมี่
ขา่วท่ีรุนแรงมาจากคา่เงินสหรัฐฯ ดงันัน้อยา่งท่ีคณุเห็น ชาร์ททัง้คู ่แสดงคา่เงินก าลงัขึน้ในชว่งเวลาเดียวกนั 
แตว่า่ อีกคูเ่งินหนึง่ไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัคา่เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (EUR/JPY) ท าให้เราเทรดง่ายกวา่มาก  

ถ้าคณุเทรดตามเทรนด์ คา่เงินท่ีเทียบข้ามคูก่นัอาจจะง่ายส าหรับคณุมากกวา่คา่เงินหลกัอีก มนัจะง่ายกว่า
ในการระบเุทรนด์และคณุจะมัน่ใจมากขึน้เพราะวา่มนัมีการเคล่ือนไหวท่ีคอ่นข้างคงท่ีมากกวา่คา่เงินหลกั   

ในเนือ้หาตอ่ไป เราจะพดูถึงวา่เราจะเลน่คา่เงินเหลา่นัน้อยา่งไรและเราจะใช้ความได้เปรียบจากอตัรา
ดอกเบีย้ท่ีแตกตา่งได้อยา่งไร  ซึง่เป็นเหมือนลกูเชอร์ร่ีท่ีอยู่บนไอศครีมซนัเดย์ ! 

การใช้ความได้เปรียบเร่ืองอัตราดอกเบีย้ที่แตกต่างกัน  

การ sell คา่เงินท่ีประเทศเจ้าของคา่เงินนัน้มีอตัราดอกเบีย้ต ่ากวา่อีกคา่หนึง่ซึง่มีอตัราดอกเบีย้ท่ีสงูกว่า 
คณุสามารถท าก าไรจากอตัราดอกเบีย้ท่ีแตกตา่งกนั(หรือท่ีเรียกกนัวา่ Carry Trade )  

http://www.babypips.com/school/images/grade15/eurjpy-crosses.png
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นัน่เหมือนกบัการได้เค๊กด้วยพร้อมกบัท็อปปิง้ท่ีสามารถพดูได้เลย ลอกคิดสูิวา่มนัคงอร่อยนา่ด ู! 

 

 
การเทียบคา่เงินข้ามคูท่ าให้หลาย ๆ คา่เงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้แตกตา่งกนั มีสว่นส าคญัในการเทรด  

 

 

ตวัอยา่ง ลองดท่ีูขาขึน้ของ AUD/JPY ถ้าคณุสง่ Buy ออร์เดอร์อยู ่คณุจะได้ก าไรอย่างงาม  

นอกเหนือจากนัน้ อตัราดอกเบีย้ระหวา่ง AUD และ JPY นัน้ตา่งกนัมา ในปี 200 – 2007 ธนาคารกลาง
ออสเตรเลีย ได้เพิ่มอตัราดอกเบีย้ขึน้ไปท่ี 6.25 % ขณะท่ีธนาคารแหง่ชาตญ่ีิปุ่ นนัน้คงอตัราดอกเบีย้ท่ี 0 %   

http://www.babypips.com/school/images/grade15/audjpy-crosses2.png
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นัน่หมายความว่าคณุท าก าไร ได้จากออร์เดอร์ Buy และยงัได้สว่นตา่งจากอตัราดอกเบีย้ด้วย !  

และตอนนีม้นัด ูยอดเย่ียมเลยใชไ่หม ! 

 

ตอ่ไป(ถ้าสมองคณุไมร่ะเบดิไปซะก่อน) เราจะสอนคณุเร่ือง CarryTrade ในเกรด ตอ่ไป เราจะสอนคณุวา่
อนัไหนดี และแบบไหนไมดี่ เราจะสอนคณุแม้กระทัง่ การหลีกเล่ียงความเส่ียง   

การเทียบค่าเงนิที่ไม่ค่อยนิยม 

ขณะท่ี คา่เงิน ยโูร และคา่เงินเยน เป็นคูเ่งินท่ีมีสภาพคล่องสงูสดุ คา่เงินอ่ืน ๆ ท่ีไมร่วม ดอลล่าร์สหรัฐ ยโูร 
หรือเยน เราเรียกคา่เงินเหลา่นีว้า่ คา่เงินท่ีไมค่อ่ยได้รับความนิยม ! 

ถ้าเราอยูใ่นโรงเรียน –  จริง ๆ แล้วตอนนีเ้ราก็เรียนอยู่นัน่แหละ ! – คา่เงินหลกัคือเป็น นกักีฬา ขณะท่ี
คา่เงินท่ีไมค่อ่ยนิยมก็เป็นเด็กหลงัห้อง   
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เพราะวา่นกัเทรดสว่นใหญ่ ชอบท่ีจะเทรดไปกบัคา่เงินท่ีเป็นท่ีนิยม มากกวา่ท่ีจะเทรดคา่เงินท่ีไมค่อ่ยได้รับ
ความนิยม !  

เราก าลงัพดูถึงคา่เงินท่ีไมค่อ่ยได้เห็นคนอ่ืนเทรด เชน่  AUD/CHF, AUD/NZD, CAD/CHF, and 
GBP/CHF. ทัง้หมดนีเ้ป็นคา่เงินท่ีไมค่อ่ยได้รับความนิยม !  

การเทรดคา่เงินเหล่านีน้ัน้คอ่นข้างยากกวา่และเส่ียงกวา่การเทรดเงินยโูร หรือเงินเยน เพราะวา่ไมค่อ่ยมีเท
รดเดอร์ให้ความสนใจเทรดมากเทา่ใดนกั ปริมาณการเทรดก็มีน้อยสภาพคล่องก็น้อยด้วยเหมือนกนั   

เน่ืองจากสภาพคล่องของตลาดของคา่เงินเหลา่นี ้ราคาเลยคอ่นข้างมีความผนัผวน และท าให้ราคาแกวง่
ตวัสงูเกิดขึน้ได้บอ่ย   

ลองมาดภูาพจากคูเ่งินในตวัอยา่งกนั ของ AUD/CHF และ GBP/CHF: 
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คณุคงไมอ่ยากให้ออร์เดอร์ของคณุชน Stoploss  จากการเคล่ือนไหวแบบท่ีเห็นในภาพข้างบนนีใ้ชม่ัย๊ น่ี
เป็นเหตผุลวา่ท าไมเทรดเดอร์สว่นใหญ่ ต้องใช้ Stop loss ท่ีกว้างกวา่ในคา่เงินเหลา่นี ้ 

แตว่า่ การจะเลน่ในช่วงท่ีมีการเคล่ือนไหวชว่งดงักล่าว ยากในการหาจดุเข้าท่ีดีได้ แม้วา่คณุจะเป็น
ผู้ เช่ียวชาญด้านกราฟ! 

 

เห็น สิ่งท่ีเราพดูถึงรึยงั?  

และ เม่ือคา่เงินไมไ่ด้ถกูเทรดมากเทา่ท่ีควร คา่เสปรด จงึคอ่นข้างสงู   

http://www.babypips.com/school/images/grade15/audnzd-nasty-spikes.png
http://www.babypips.com/school/images/grade15/gbpchf-choppy.png
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ถ้าคณุต้องการจะเทรดคา่เงินเหลา่นี ้คณุต้องเตรียมพร้อมกบัการแกวง่ของราคาคอ่นข้างสงู และจะต้อง
จา่ยคา่ Spread สงูอีกด้วย! 

การวางแผนการเทรดข่าวและเทรดพืน้ฐาน 

ถ้ามีข้อมลูทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอ่คา่เงินสงู มาจากออสเตรเลีย คณุอาจจะต้องดคูา่เงิน ออสเตรียเลีย สิ่ง
แรกท่ีคณุจะต้องท าคือ Buy  AUD/USD.  

แตใ่นขณะเดียวกนั มีข้อมลูอีกวา่สหรัฐก็ก าลงัอยูใ่นเศรษฐกิจขาขึน้เชน่กนั ดงันัน้ทิศทางราคาของคา่เงิน 
AUD/USD อาจจะเป็นเทรนด์เรียบ   

อีกทางเลือกหนึง่ก็คือคต้องพยายามหาคูท่ี่อีกคา่เงินหนึง่ไมไ่ด้มีเศรษฐกิจดี แล้ว จะต้องท ายงัไงตอ่ ? 

ต้องขอบคณุตลาดฟอร์เร็กท่ีมีการเทียบคา่เงินข้ามคูก่นั !  

สมมตุวิา่คณุได้ท าการศกึษามาแล้วอย่างดี และสงัเกตวุา่เศรษฐกิจประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ไมค่อ่ยดี  

แล้วท ายงัไงตอ่ ?  

ใช ่สิ่งท่ีคณุต้องท าคือ กระโจนเข้าหาโอกาสสง่ออร์เดอร์ Buy  AUD/JPY!  
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งานของคณุในฐานะเทรดเดอร์ก็คือพยายามหาจงัหวะท่ีได้เปรียบ แล้วคอ่ยหาโอกาสในการท าก าไรเข้า
กระเป๋าของคณุ  

เพราะวา่การเทียบคา่เงิน ท าให้คณุมีโอกาสท่ีจะหาคา่เงินท่ีเศรษฐกิจดี กบัประเทศท่ีเศรษฐกิจไมดี่ได้ โดย
ไมต้่องไปยุง่กบัคา่เงินสหรัฐฯ   

การสร้างคู่เงนิเช่ือมขึน้มา  

บางครัง้นกัเก็งก าไรสถาบนัไมส่ามารถเทรดในบางคูเ่งินได้เน่ืองจากพวกเขาเทรดในปริมาณเยอะ ซึง่ท าให้
คา่เงินคูน่ัน้ไมมี่สภาพคลอ่งเพียงพอในการสง่ค าสัง่  

ในการท่ีจะท าให้พวกเขาเทรดได้ตามต้องการพวกเขาต้อง สร้างคูเ่งินเช่ือมขึน้มาใหม่ 
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สมมตุวิา่นกัเก็งก าไรสถาบนัต้องการจะซือ้ GBP/JPY แตว่า่ไมส่ามารถซือ้ได้เพราะไมมี่สภาพคลอ่ง
เพียงพอ ในการท่ีจะสง่ค าสัง่นีพ้วกเขาต้องซือ้ GBP/USD และ ขาย USDJPY (ชว่งแรกของบทนีเ้ราเรียนรู้
แล้ววา่สองคูนี่คื้อ ขา)    

พวกเขาท าแบบนีไ้ด้เพราะวา่ สองคูเ่งินัน้มีสภาพคล่องใน  GBP/USD และ USD/JPY ซึง่หมายความวา่
คณุก็สง่ออร์เดอร์ปริมาณมาก ๆ ได้  

 

ถ้าคณุเป็นเทรดเดอร์รายย่อย และต้องการจะเทรดเหมือนกบันกัเทรดสถาบนั คณุก็สามารถเทรดแบบการ
เช่ือมคา่เงินนีด้้วยเหมือนกนั แตว่า่มนัไมค่อ่ยดีหรอก   

เม่ือมีอินเตอร์เนทมา เทคโนโลยีท าให้ตอนนีมี้การเทียบคา่เงินแปลก ๆ เยอะแยะ เชน่ GBP/NZD หรือ 
CHF/JPY ซึง่ตอนนีป้รากฏอยูใ่นโปรแกรมเทรดของโบรคเกอร์ของคณุแล้ว  แต่Spread จะเล็กกวา่ในการ
เทียบข้ามคูถ้่าเทียบกบัคา่เงินท่ีน ามาเช่ือมกนั  

และอยา่ลืมเร่ืองการใช้มาร์จิน้ การสร้างการเช่ือมคา่เงินนัน้ท าให้คณุเปิดออร์เดอร์แยกกนัสองออร์ซึง่แต่
ละออร์ก็ต้องการมาร์จิน้ ท าให้คณุสิน้เปลืองมาร์จิน้ของคณุโดยไมจ่ าเป็นในการเทรดคา่เงินท่ีเทียบข้ามคู่
กบัการเทรดแบบเช่ือมคา่เงิน   

http://www.babypips.com/school/images/grade15/gbjpy-synthetic.png
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ถึงแม้คณุจะมีมาร์จิน้เป็นพนั ๆ ล้าน ก็ไมต้่องสนใจการเทรดแบบเช่ือมคา่เงินมากนกั คณุจะได้ประหยดัคา่ 
spread มากหนอ่ยและมีมาร์จิน้ในการเทรดออร์เดอร์เพิ่มขึน้ด้วย  

การเทียบเงนิยโูรและเงนิเยน  

จากท่ีเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ เงินยโูร และ เยน เป็นคา่เงินท่ีมีการเทรดมากท่ีสดุ และเชน่เดียวกบัเงินดอลลา่ร์
เงินยโูร กบัเงินเย็น ก็เป็นเงินท่ีต้องมีการส ารองไว้เชน่กนั จากประเทศตา่ง ๆ และท าให้คา่เงิน ยโูรและเงิน
เยน เป็นคา่เงินท่ีมีสภาพคล่องสงูนอกจากคา่เงินหลกัอย่างเงินดอลลา่ร์อีกเหมือนกนั   

การเทรดค่าเงนิที่เทยีบกับเงนิยูโร  

คา่เงินท่ีเทียบกบัคา่เงินยโูรและเป็นท่ีนิยมในการเทรดคือ  EUR/JPY, EUR/GBP และ EUR/CHF. 

ขา่วท่ีเก่ียวกบัยโูร จะกระทบกบัคา่เงิน ยโูร สวิสฟรังค์ มากกวา่ คา่เงิน  EUR/USD หรือUSD/CHF. 

ขา่วท่ีเกิดในขึน้องักฤษจะกระทบกบัคา่เงิน  EUR/GBP โดยตรง 

บางทีขา่วเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นัน้มีสว่นส าคญัของการเคล่ือนไหวของคา่เงิน EUR ท่ีเทียบข้ามคูด้่วย ถ้า
ขา่วจากสหรัฐนัน้ท าให้คา่เงิน GBP/USD และ USD/CHF เคล่ือนไหวรุนแรง ไมเ่พียงแตจ่ะกระทบกบัเงิน
ปอนด์และเงินฟรังค์เม่ือเทียบกบัเงินดอลล่าร์แล้วแตม่นัยงักระทบกบัคา่เงิน ปอนด์กบัเงินฟรังค์ท่ีเทียบ
คา่เงินข้ามคูก่บัเงินยโูรอีกด้วย   

การเคล่ือไหวท่ีรุนแรงในคา่เงินดอลล่าร์สหรัฐจะท าให้คา่เงิน EUR/CHF และ EUR/CHF และ EUR/GBP 
เหมือนกนั รวมทัง้ในทิศทางตรงข้ามเม่ือขา่วท่ีออกมาเป็นผลไมดี่ด้วย  

งงรึเปลา่? Ok เรามาดเูร่ืองนีก้นั   

สมมตุวิา่ขา่วท่ีออกมามีผลดีตอ่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ท าให้คา่เงินดอลลา่ร์นัน้แข็งคา่ขึน้ น่ีหมายความวา่ 
GBP/USD จะร่วง และ ท าให้ราคาของคา่เงินปอนด์ลง และในขณะเดียวกบั USD/CHF จะแข็งคา่ขึน้ และ
ท าให้คา่เงิน ฟรังค์ ออ่นคา่ลง 

จากท่ีคา่เงิน ปอนด์อ่อนคา่และท าให้คา่เงิน EUR/GBP ขึน้(เพราะวา่นกัเทรดก าลงัขาย ปอนด์)  

การอ่อนคา่ของ  CHF จะท าให้คา่เงิน EUR/CHF สงูขึน้(เม่ือเทรดเดอร์ขายเงินฟรังค์ในมือของพวกเขา)  
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และในทางกลบักนัท าให้ มนัก็จะเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกนัข้ามกนันีเ้ม่ือขา่วท่ีออกมาเป็นลบตอ่
เศรษฐกิจสหรัฐฯ  

การเทรดข้ามคู่เงนิ เยน  

คา่เงินเยนเป็นคา่เงินหนึง่ท่ีมีความนิยมในบรรดาคา่เงินท่ีเทียบข้ามคู ่ซึง่สว่นใหญ่จะเทรดตรงกนัข้ามกบัเท
รนด์ของคา่เงินหลกัอ่ืน ๆ  

EUR/JPY มีปริมาณสงูสดุของคา่เงินท่ีเทียบข้ามคูก่นัเม่ือเทียบกบัคา่เงิยเยน ณ เดือนกมุภาพนัธ์ 2010  

GBP/JPY, AUD/JPY, และ NZD/JPY เหมาะส าหรับการเลน่แบบ carry trade เพราะวา่ มีอตัราดอกเบีย้
สงูกวา่คา่เงิน JPY. 

เม่ือคณุเทรดคา่เงินท่ีเทียบคูก่บัเงินเยน คณุควรจะจบัตาดคูา่เงิน USD/JPY เม่ือมนัเกิดทะลแุนวรับแนว
ต้านเกิดขึน้บนคา่เงินนี ้มนัก็จะเกิดกบัคูเ่งินอ่ืนท่ีเทียบข้ามคูก่บัเงินเยนด้วย  

ตวัอยา่งเชน่ ถ้า USD/JPY ทะลแุนวต้าน นัน่หมายความว่าเทรดเดอร์ก าลงัขายเงินเยน น่ีเป็นเวลาท่ีจะ 
Sell เงินเยนท่ีเทียบคา่กบัคา่เงินอ่ืน ดงันัน้คณุควรจะด ูEUR/JPY, GBP/JPY, และ หรือคา่เงินอ่ืนท่ี JPY 
เทียบกนัเป็นคา่เงินหลกัก็จะเคล่ือนไหวเป็นขาขึน้( คา่เงินเยนอยู่ข้างหน้า)   

คู่เงนิ CAD/JPY 

หลายปีมาแล้วท่ีคูเ่งินนีเ้ร่ิมเป็นท่ีนิยม และคอ่นข้างมีความสมัพนัธ์อยา่งใกล้ชิดกบัราคาน า้มนั  

แคนาดาเป็นประเทศท่ีส ารองน า้มนัเป็นอนัดบัสองและถ้าราคาน า้มนัขึน้พวกเขาก็จะได้ประโยชน์   

อีกแง่หนึง่ ญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีน าเข้าน า้มนัปริมาณมหาศาล  ซึง่จริง ๆ แล้ว น า้มนัท่ีใช้ในประเทศ 99 
เปอร์เซ็นต์นัน้ไมไ่ด้เป็นปริมาณน า้มนัส ารองในประเทศ  

ปัจจยัสองปัจจยันีท้ าให้ มีผลดีตอ่ความสมัพนัธ์กบัราคาน า้มนัและ CAD/JPY. 

เราจะใช้คู่เงนิข้ามคู่มาเทรดค่าเงนิหลักอย่างไร  

แม้วา่คณุไมเ่คยอยากจะเทรดคูเ่งินข้ามคู ่และมกัจะเทรดอยูก่บัคา่เงินหลกัอยูเ่สมอ  คณุสามารถใช้คูเ่งิน
ข้ามคูม่าใช้ในการตดัสินใจในการเทรดได้   
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ตวัอยา่งมีดงันี ้... 

คูเ่งินข้ามคูใ่ห้ร่องรอยอะไรบางอยา่งท่ีเก่ียวคา่ความสมัพนัธ์ของคา่เงินหลกั   
สมมตุวิา่คณุเห็นสญัญาณ Buy ในเงิน EUR/USD และ GBP/USD คณุก็จะเทรดได้แคอ่อร์เดอร์เดียว   

คา่เงินไหนท่ีคณุควรจะเลือกเทรด ?  

ลองมองเข้าไปลกูแล้ววิเศษ และลองท านายดคูงไมค่อ่ยเข้าทา่เทา่ไหร่ ... 

การหาค าตอบท่ีถกูต้อง คือ คณุต้องมองไปท่ี EUR/GBP ถ้า EUR/GBP เป็นเทรนด์ขาลง นัน่หมายความว่า
ราคาเงินปอนมีความแข็งแกร่งมากกวา่คา่เงินยโูร   

ดงันัน้ค าตอบท่ีถกูต้องคือ buy GBP/USD แทนท่ีจะ BUY EUR/USD เน่ืองจากคา่เงินปอนด์มีความ
แข็งแกร่งมากกว่าเงินยโูร   

เม่ือเงินยโูรออ่นคา่  ซึง่มนัจะเก่ียวเน่ืองกบัเงินปอนด์ มนัจะบอกความแข็งแกร่งเม่ือเทียบกบัคา่เงินดอลลา่ร์ 
นัน่หมายความว่าคา่เงินยโูรนัน้ออ่นคา่กวา่คา่เงินปอนด์    

ถ้าคา่เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ออ่นคา่ทัง้กระดาน GBP/USD จะท าก าไรได้มากกวา่ และเคล่ือนไหวมากกวา่
คา่เงินยโูร   

ดงันัน้ คา่เงิน GBP/USD เหมาะสมกวา่   
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คณุสามารถใช้ความสมัพนัธ์นีใ้นการวิเคราะห์คา่เงินหลกัคูอ่ื่น  ๆ ได้ ... 

สมมตุวิา่ เทรนด์ดอลล่าร์เป็นขาลง คณุจะเทรดอยา่งไร ?  

 ตดัสินใจไมไ่ด้ วา่จะ  buy EUR/USD หรือ sell USD/CHF? ให้ดท่ีู  EUR/CHF.  
 ตดัสินใจไมไ่ด้ วา่จะ  buy USD/CHF หรือ  sell USD/JPY? ให้ดท่ีู  CHF/JPY.  
 ตดัสินใจไมไ่ด้ วา่จะ  buy EUR/USD หรือ sell USD/JPY? ให้ดท่ีู EUR/JPY.  
 ตดัสินใจไมไ่ด้ วา่จะ  buy GBP/USD หรือ sell USD/CHF? ให้ดท่ีู  GBP/CHF.  
 ตดัสินใจไมไ่ด้ วา่จะ  buy GBP/USD หรือ sell USD/JPY? ให้ดท่ีู  GBP/JPY.  

ดงันัน้จ าไว้เสมอว่า ให้ดคููท่ี่เทียบข้ามคูจ่ะให้แนวทางในการเทรดคา่เงินท่ีมีความสมัพนัธ์กนัได้   

แล้วค่าเงนิเทยีบข้ามคู่นัน้ จะมีผลกระทบยงัไงกับดอลล่าร์  

สมมตุวิา่ Fed นัน้ประกาศว่าจะขึน้อตัราดอกเบีย้ ตลาดรับรู้ทนัทีและเร่ิมมีแรงซือ้เงินดอลลา่ร์เข้ามาทนัท่ี 
...EUR/USD และ GBP/USD ร่วง ขณะท่ี USD/CHF และ USD/JPY อยูใ่นขาขึน้   
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คณุสง่ออร์เดอร์ Sell EUR/USD และมีความสขุท่ีเห็นราคานัน้เป็นไปตามคาดการณ์ของคณุ แตว่า่ระหวา่ง
ท่ีคณุแคไ่ปเดนิสบูบหุร่ีแก้เครียดเทา่นัน้ คณุก็เหลือบไปเห็นเพ่ือท่ีสง่ออร์เดอร์ Buy คา่เงิน USD/JPY นัน้
เก็บ Pip ได้มากกวา่คณุเสียอีก  

 

คณุจะตกใจ แล้วก็จะเกิดค าถามวา่ “มนัเกิดอะไรขึน้?”  

คณุจะเปรียบเทียบกราฟของ EUR/USD และ USD/JPY และเห็นวา่USD/JPY เคล่ือนไหวเยอะกว่าอย่าง
ชดัเจน มนัทะลแุนวต้านหลกัและเคล่ือนไหวราว ๆ 200 จดุ ขณะท่ี EUR นัน้ร่วงลงแค ่100 จดุเทา่นัน้  

คณุก าลงัคดิว่า “ถ้าเงินดอลลา่ร์ถกูซือ้ทัง้กระดานแล้วท าไม EUR/USD ไมไ่ด้เคล่ือนไหวรุนแรงเม่ือเทียบกบั
คา่เงิน USD/JPY ?" 

ทัง้น่ีเน่ืองจากการเทียบคา่เงินข้ามคูด่งันี ้EUR/JPY. 

เม่ือคา่เงิน  USD/JPY ทะลแุนวต้านหลกั และเม่ือนกัเทรดท่ีเลน่แบบสวิงออร์เดอร์ชน Stop loss เลย เข้า
มาร่วมกนัดนัให้มนัเกิดเทรนด์แรงขึน้ไปอีก   
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เม่ือมีแรงซือ้เข้ามามากขึน้ ท าให้เงินเยนอ่อนคา่ และท าให้ EUR/JPY ทะลแุนวต้านหลกั เม่ือเม่ือ EUR/JPY 
ดนัไปชน Stop loss ออร์เดอร์ ของเทรดเดอร์ท่ีเลน่แบบ Swing Trade พวกเขาก็จะเข้ามาสง่ออร์เดอร์ Buy 
และดนัราคาให้ EUR/JPY สงูขึน้อีก   

 

และน่ีเป็นเหตใุห้ยโูร เคล่ือนไหวน้อยลง และท าให้คา่เงิน EUR/USD ท่ีคณุเทรดเคล่ือนไหวน้อย ท าให้
คา่เงิน EUR/USD ไมไ่ด้เคล่ือนไหวมากเท่ากบัคา่เงิน USD/JPY   

ดงันัน้ถึงแม้วา่ถ้าคณุเทรดคา่เงินหลกั คา่เงินข้ามคูน่ัน้ก็ยงัมีผลตอ่การเทรดของคณุ ! 

บทสรุป : ค่าเงนิเทียบข้ามคู่  
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อยา่งท่ีคณุรู้ มีโอกาสในการเทรดเยอะแยะมากมายในตลาดฟอร์เร็ก และคณุจะรู้ได้ยงัไงในการหาโอกาส
ในการเทรด  ซึง่มีสิ่งท่ีต้องจ าดงันี ้: 

 คา่เงินข้ามคูท่ าให้เทรดเดอร์มีคา่เงินหลากหลายคูใ่นการเทรดมากขึน้ท าให้มีโอกาสในการเทรด
มากขึน้   

 เราจะเห็นเทรนด์ชดัเจนและการสวิงของราคาในคูเ่งินเทียบข้ามคูม่ากกวา่คา่เงินหลกั  
 คณุสามารถใช้ความได้เปรียบของอตัราดอกเบีย้ในการเทรดคา่เงินข้ามคู ่  
 คณุต้องหาและพยามจบัคูค่า่เงินท่ีแข็งท่ีสดุกบัคา่เงินท่ีอ่อนท่ีสดุ   
 ถ้าคูเ่งินท่ีคณุก าลงัจะเทรดไมมี่ให้เทรดในโบรคเกอร์ของคณุ ไมต้่องหว่งคณุรู้วิธีสร้างการเช่ือม

คา่เงินโดยการเทรด Buy กบั Sell คา่เงินหลกัสองคูใ่นการสร้างคูเ่งินข้ามคูข่ึน้มา  
 คา่เงินข้ามคูท่ี่เป็นท่ีนิยมท่ีสดุคือ  EUR/JPY, EUR/GBP, และ EUR/CHF.  
 GBP/JPY, AUD/JPY, และ NZD/JPY เหมาะส าหรับการเลน่แบบ carry trade เพราะวา่มีอตัรา

ความแตกตา่งของอตัราดอกเบีย้สองคา่เงินสงูตอ่คา่เงินเยน   
 เม่ือคณุเทรดคา่เงินข้ามคูท่ี่ไมน่ิยม ให้ระวงัเพราะมนัมีอตัราการแกวง่ตวัสงู และมี Spread สงู

เชน่กนั   
 ถึงแม้วา่คณุอยากจะเทรดคา่เงินหลกั คณุสามารถใช้คา่เงินเทียบข้ามคู ่ในการชว่ยตดัสินใจวา่ควร

เทรดคา่เงินไหนท่ีมีความเคล่ือนไหวแรงกว่า   
 อยา่ลืมว่าการเคล่ือนไหวของคา่เงินเทียบข้ามคูมี่ผลตอ่การเคล่ือนไหวของคา่เงินหลกัด้วย   
 สดุท้าย คณุต้องตระหนกัในมลูคา่ตอ่จดุ ของคา่เงินเพราะวา่ บางคา่นัน้มีน้อย หรือเยอะกวา่คา่เงิน

หลกั และข้อมลูนีส้ าคญัตอ่การวิเคราะห์ความเส่ียงของคณุ   
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 ดงันัน้ในวนัท่ีคณุมองไมเ่ห็นโอกาส ในคา่เงินหลกั หรือคณุต้องการหลีกเล่ียงความผนัผวนของขา่ว
ท่ีมาจากสหรัฐอเมริกา คณุต้องด ูคา่เงินเทียบข้ามคู ่คณุอาจจะเจออะไรดีก็ได้  ขอให้ทกุคนโชคดี ! 

 

การวเิคราะห์โดยใช้หลายช่วงเวลา  
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แล้วการวเิคราะห์โดยการใช้หลายช่วงเวลา น่ีมันอะไร?  

หลายชว่งเวลา คือ เอ่อ…. เออ่ ไม่ต้องคิดมาก มนัไมไ่ด้ยากเหมือนช่ือของมนัหรอก คณุเกือบจะจบ ม.
ปลายแล้ว และตอนนีไ้มใ่ชเ่วลาท่ีต้องคิดมาก ! 

การวิเคราะห์แบบหลายชว่งเวลา เป็นกระบวนการแบบง่าย ๆ ในคา่เงินเดียวกนั และราคาเดียวกนั แตว่า่
ตา่งชว่งเวลา (Time frames ตอ่ไปนีจ้ะใช้ค านีแ้ทน)   

จ าไว้ คา่เงินนัน้ จะมี Time framesแตกตา่งกนั ไมว่า่จะเป็น รายวนั รายชัว่โมง รายสิบห้านาที หรือวา่
แม้แต ่รายนาที!  

น่ีหมายความวา่ นกัเทรดแตล่ะคนสามารถมีความคิดเห็นแตกตา่งกนัได้เพราะการเทรดคา่เงินคา่หนึง่ใน
ตา่ง Time Frame  

Phoebe อาจจะเห็นวา่ EUR/USD ก าลงัเป็นขาลงในกราฟ 4 ชัว่โมง อย่างไรก็ตาม Sam เทรดในกราฟ 5 
นาทีและเห็นวา่ราคาเพียงแคพ่กัฐาน แตท่ัง้คูก็่พดูถกูเหมือนกนั! 

อยา่งท่ีคณุเห็น  จดุนีท้ าให้เกิดปัญหา บางครัง้ท าให้เราสบัสนเม่ือเราดกูราฟ 4 ชัว่โมง และเห็นวา่เป็น
สญัญาณ Sell และพอกลบัมาดท่ีูกราฟ ชัว่โมง เห็นราคาก าลงัขึน้   

เราควรจะท ายงัไง?   

ยดึตดิกบั Time frame แล้วก็ใช้สญัญาณตามท่ี เคร่ืองมือบอก แล้วไมต้่องสนใจ Time Frame อ่ืนอยา่งนัน้
หรอ?   

หรือวา่ โยนเหรียนตดัสินใจว่าจะ Buy จะ Sell ดี?  

โชคดีท่ี คณุก าลงัอา่น BabyPips.com และเราไมใ่ห้คณุจบไปโดยท่ีไมรู้่เร่ืองการใช้ time frame ตา่งกนัใน
การวิเคราะห์หาความได้เปรียบหรอก?   

สิ่งแรก ท่ีเราจะต้องชว่ยคณุตดัสินใจวา่ Time Frame ไหนคณุควรด ูซึง่เทรดเดอร์ควรเทรด Timeframe ใด
อนัหนึง่ท่ีเหมาะสมส าหรับบคุคลิกของเขา หรือเธอ   

อยา่งท่ีสอง เราจะสอนคณุว่าจะด ูTime Frame ตา่ง ๆ กนัยงัไงในคา่เงินเดียวกนั ท าให้คณุสามารถ
ตดัสินใจได้ดีขึน้   
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ฉันควรเทรด Time Frame ไหนดี? 

เหตผุลหนึง่ท่ีนกัเทรดหน้าใหม ่ไมค่อ่ยได้ใสใ่จเพราะวา่พวกเขาเทรด Time Frame ไมเ่หมาะกบัลกัษณะ
บคุลิกส่วนตวัของเขา   

มือใหม ่อยากจะรวยเร็ว ๆ ดงันัน้พวกเขาจะเร่ิมเทรด Time Frame เล็ก ๆ อยา่งเชน่ 1 นาที หรือวา่ 5 นาที 
และพวกเขาเร่ิมหงดุหงิดเม่ือพวกเขาเร่ิมเทรดเพราะวา่ Time Frame ไมเ่หมาะสมกบัลกัษณะบคุลิกของ
เขา  

 

 
ส าหรับเทรดเดอร์บางคน พวกเขาจะรู้สกึดีกบัการเทรด 1 ชัว่โมง   

Time frame นีย้าวหนอ่ย แตว่า่ ไมไ่ด้ยาวมาก สญัญาณเทรดน้อยมาก แตก็่ไมน้่อยเกินไป การเทรดใน 
Time Frame นีช้ว่ยให้เรามีเวลาวิเคราะห์ตลาดมาก และไมต้่องเร่งรีบ  
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หรืออีกนยัหนึง่ เรามีเพ่ือนคนหนึง่ท่ีไมเ่คยเทรด Time Frame 1 ชัว่โมงเลย   

เพราะวา่มนัช้ามากส าหรับเขาและบางทีเขาอาจจะคิดว่าเขาจะตายเสียให้ได้กวา่จะได้สง่ออร์เดอร์ซกัออร์
เดอร์หนึง่ เขาชอบเทรด กราฟ 10 นาทีมากกวา่ มนัก็ยงัพอมีเวลาให้ตดัสินใจ (แตว่า่ไมม่าก) ในการ
ตดัสินใจเทรดซึง่ขึน้อยู่กบัแผนของเขาอีกที  

สว่นเพ่ือนเราอีกคนหนึง่ พวกเขาไมรู้่จะเทรด 1 ชัว่โมงยงัไงเพราะวา่เขาคดิวา่มนัเร็วเกินไป เขาเทรดบน
กราฟ วนั สปัดาห์ หรือ รายเดือน  

โอเค  ดงันัน้คณุอาจจะก าลงัถามตวัเองวา่ Time Frame ไหนเหมาะส าหรับคณุ   

เอาหละ่ พรรคพวก ถ้าคณุตัง้ใจ มนัขึน้อยู่กบับคุลิกภาพของคณุ คณุต้องรู้สกึสบายใจใน Time Frame ท่ี
คณุเทรดอยู่  

คณุจะรู้สกึกดดนั หรือวา่ หงุดหงิดเม่ือคณุเทรด เพราะว่า มนัเก่ียวกบัเงินจริง ท่ีคณุได้หรือเสีย นัน่เป็น
ธรรมชาต ิ  

แตว่า่คณุไมค่วรรู้สกึแบบนัน้เพราะวา่ แรงกดดนันัน้ มนัเกิดขึน้เร็วเกินไปและคณุรู้สกึตดัสินใจล าบาก และ
หงดุหงิดในท้ายท่ีสดุ  

เม่ือคณุเร่ิมเทรด เราไมส่ามารถยดึ Time Frame ใดได้   

เราเร่ิมเทรดด้วย กราฟ 15 นาที  

แล้วก็มาลอง  5 นาที   

หลงัจากนัน้เรามาลอง 1 ชัว่โมง และกราฟวนั และกราฟ 4 ชัว่โมง   

น่ีเป็นเร่ืองธรรมดาส าหรับเทรดเดอร์หน้าใหมท่ัง้หลาย จนกระทัง่คณุหาจดุท่ีคณุรู้สกึดี และ ท าไมเรา
แนะน าให้คณุเทรด Demo ซะก่อนเพราะให้คณุได้ลอง Time Frame ตา่ง ๆ กนัซึง่เหมาะกบับคุลิกภาพของ
คณุมากท่ีสดุ   

เมื่อ Time Frame มีข้อเสีย 

เอาหละ่ จริง ๆ แล้วมนัก็เหมือนกบัทกุอยา่งในชีวิตของเรา คือ มนัขึน้อยู่กบัตวัคณุเองนัน่เอง   
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คณุอยากจะใช้เวลาในการเทรดอยา่งช้า ๆ  ในการเทรดแตล่ะครัง้ของคณุไหม?  บางทีอาจจะเหมาะกบัคณุ
ถ้าหนัมาเลน่ Time Frame ยาว ๆ บ้าง  

หรือบางทีคณุอาจจะชอบความตื่นเต้น รวดเร็ว และ การเคล่ือนไหวขึน้ลงรวดเร็ว ก็ควรดท่ีู Time Frame 5 
นาที  

ในตารางข้างลา่งนี ้เราได้ ให้ตวัอยา่ง ลกัษณะ ความแตกตา่งแตล่ะ Time Frame ไว้  

Time 
Frame 

ค าอธิบาย ความได้เปรียบ ความเสียเปรียบ  

ระยะ
ยาว  

นกัเทรดระยะยาว มกัจะใช้ Time 
frame วนั หรือ สปัดาห์   

กราฟรายสปัดาห์ จะชว่ยให้ดกูาร
เกิดเทรนด์และสง่ออร์เดอร์ใน
กราฟวนั  

การเทรดนัน้อาจจะใช้เวลา 
อาจจะสปัดาห์ หรือใช้เวลา แรม
เดือน แรมปี  

ไมต้่องดตูลาด
ในชว่งระหวา่งวนั  

ออร์เดอร์มีน้อย 
และไมต้่องจา่ย
คา่ Spread มาก  

มีเวลาคิดในการ
เทรดมาก  

การแกวง่ตวักว้าง  

ปกติแล้ว เทรดได้แค ่ครัง้
สองครัง้ ดงันัน้ความอดทน
ส าคญัมาก. 

ต้องมีขนาดบญัชีใหญ่ เพ่ือขี
เทรดระยะยาว และรองรับ
การแกวง่ตวักว้าง และ
เสียเวลาเป็นเดือน ๆ  

ระยะ
สัน้
(สวิง) 

 
 
นกัเทรดระยะสัน้นัน้ใช้กราฟราย
ชัว่โมง และ ถือออร์เดอร์ จากชัว่
เวลา ชัว่โมงจนถึง รายสปัดาห์  

มีโอกาสมากกว่า
ในการเทรด  

ไมต้่องเสียเวลา
เป็นเดือน ๆ  

ไมต้่องรอดผูล
ก าไรนานขนาด
เป็นปี  

คา่ Spread จะสงูขึน้ตาม
ออร์เดอร์ท่ีเทรด 

ความเส่ียงจากการถือ
ข้ามคืนเร่ิมเข้ามามีส่วน  

 
 
 
 
ภายใน

 
 
 
นกัเทรดท่ีเลน่ภายในวนัใช้กราฟ 

 

มีโอกาสในการเท
รดมาก 

คา่ spread สงูมาก 

เทรดยากมากเน่ืองจากการ
ขึน้ ๆ ลง ของอารมณ์  
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วัน 1 นาที ถึง 15 นาที ซึง่ออร์เดอร์
จะถือชว่งภายในวนันัน้ ๆ และ
ออกก่อนท่ีตลาดจะปิดรอบนัน้  

 
ไมต้่องเสียเวลา
เป็นเดือน ๆ  
ไมมี่ความเส่ียง
จากการถือ
ข้ามคืน  

ก าไรจ ากดัเน่ืองจากต้องปิด
ออร์เดอร์ก่อนสิน้วนั  

คณุต้องพิจารณาถึงจ านวนเงินของคณุท่ีจะใช้ในการเทรด  

Time Frame ท่ีสัน้ ๆ จะท าให้คณุใช้ มาร์จิน้ได้ดีกวา่ และมี Stop loss ท่ีน้อยกว่า  

ยิ่ง Time Frame ท่ียิ่งใหญ่ Stop Loss ก็ต้องกว้างไปตามตวั ดงันัน้ ต้องใช้เงินคอ่นข้างเยอะ เพื่อคณุ
สามารถควบคมุการแกวง่ตวัของราคาได้ โดยไมล้่างพอร์ทเอาซะก่อน  

สิ่งส าคญัท่ีสดุท่ีต้องจ าไว้คือ ไมว่า่ Time Frame ไหนท่ีคณุเลือกเลน่ มนัควรจะเหมาะกบัธรรมชาตขิองตวั
คณุเอง  

ถ้าคณุรู้สึกวา่ไมค่อ่ยรู้สึกอึดอดั และแนน่ เหมือนกบัวา่กางเกงของคณุตวัเล็ก เกินไป บางทีนัน่เพราะวา่ 
ชว่งเวลาท่ีคณุเลน่นัน้ไมเ่หมาะกบัตวัคณุ  

น่ีเป็นเหตผุลวา่ท าไมเราถึงแนะน าให้เดโมเทรด ซะก่อนใน Time Frame หลาย ๆ Time Frame เพ่ือหาจดุท่ี
คณุสบายใจได้ ซึง่น่ีจะชว่ยให้คณุตดัสินใจวา่ ชว่งเวลาไหนเหมาะส าหรับคณุท่ีสดุ 

เม่ือคณุตดัสินใจวา่จะใช้ Time Frame ไหนแล้ว คณุก็จะเร่ิมสนกุกบัมนั ซึง่คณุจะเร่ิมใช้หลาย ๆ Time 
Frame ในการวิเคราะห์ในการเทรด  

Buy หรือ Sell? 

ก่อนท่ีเราจะอธิบายวา่จะใช้ Time Frame หลาย ๆ Time Frame ในการวิเคราะห์ได้อย่างไร เรารู้สกึวา่ มนั
จ าเป็นในการเรียนรู้ของคณุว่าท าไมคณุต้องด ูTime Frame อ่ืน ๆ ประกอบ   

จริง ๆ แล้วมนัไมไ่ด้ยากในการวิเคราะห์แคก่ราฟ เพียงกราฟเดียวใชไ่หม ?   
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คณุมีเคร่ืองมือ Indicator เป็นล้าน ๆ ตวั คณุต้องอา่นขา่วธุรกิจ คณุต้องฝึกเลน บาสเก็ตบอล มีสิ่ง
เยอะแยะมากมายท่ีจะต้องท า...  

เรามาลองเลน่เกมส์ซกัเกมส์กนั เรียกวา่ "Buy หรือ Sell” เพ่ือแสดงวา่ท าไมคณุต้องใส่ใจกบัการเอา Time 
Frame หลาย ๆ Time Frame มาชว่ยในการตดัสินใจ   

กฏของเกมส์ง่าย ๆ คือ ให้คณุดท่ีูกราฟและดวูา่ จะสง่ออร์เดอร์ Buy หรือ Sell ไมย่ากเลยใชไ่หม? พร้อมรึ
ยงั?   

ลองมาดกูนัท่ี กราฟ 10 นาทีของคา่เงิน GBP/USD ในวนัท่ี 1 กรกฏาคม 2010 ท่ีเวลา 8.00 ตอนเช้า เรามี 
SMA 100 ในกราฟ ซึง่ดเูหมือนจะเป็นแนวต้าน   

ด้วยท่ีราคาทดสอบแนวต้าน และเร่ิมเกิด Doji ซึง่เหมาะจะสง่ออร์เดอร์ Sell ใชไ่หม?   

เราจะบอกวา่ ใช่   

 

แตว่า่ มาดกูนัวา่เกิดอะไรขึน้จากนัน้ !  

คา่เงินปิดข้างบนแนวต้านและเคล่ือนท่ีไปประมาณ 200 จดุ !  

โอ๊ว ไม่ดีเอาซะเลย ! 

http://www.babypips.com/school/images/grade16/10min-200SMA2.png
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แล้วมนัเกิดอะไรกนัเน่ีย อืมมมมม ลองมาดกูนัวา่มนัเกิดอะไรในกราฟ 1 ชัว่โมง .. 

ถ้าคณุมองดท่ีูกราฟ 1 ชัว่โมงคณุจะเห็นวา่คา่เงินเคล่ือนไหวชว่งขาขึน้ ของกราฟ Channel   

และมีอะไรอีก Doji ได้เกิดขึน้ตรงแนวรับ ซึง่เป็นสญัญาณวา่ต้อง Buy! 

 

และ กราฟ Channel ก็ชดัเจนมากในกราฟ 4 ชัว่โมง   

http://www.babypips.com/school/images/grade16/10min-200SMA-break2.png
http://www.babypips.com/school/images/grade16/1hour-channel2.png
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ถ้าคณุมาดท่ีูกราฟนีก้่อน คณุจะรีบสง่ออร์เดอร์ Buy รึเปลา่ในกราฟ 10 นาที?   

ทกุ ๆ กราฟนัน้แสดงคา่เงินในเวลา และวนัท่ีเดียวกนั ซึง่มนัแคต่า่ง Time Frame เท่านัน้เอง   

คณุเห็นไหมวา่ตอนนีก้ารใช้ Time Frame หลาย Time Frame มีความส าคญัขึน้มาแล้ว?  

เราไมเ่คยรู้หรอกว่าท าไมเม่ือทกุอย่างดเูหมือนวา่เราจะตดัสินใจถกูแตว่่าท าไมมนัถึงกลบัตาลปัด เราไมเ่คย
ฉกุคิดเลยวา่จะต้องมาด ูTime Frame ท่ีใหญ่กวา่ว่าเกิดอะไรขึน้   

เม่ือตลาดนัน้กลบัตวัในกราฟ 15 นาที ซึง่เกิดขึน้บอ่ย ๆ เพราะวา่ มนัชนแนวรับหรือแนวต้านของ Time 
Frame ท่ีใหญ่กวา่  

ซึง่มนัท าให้เราติดลบเป็นหลาย ร้อยจดุ และมีเป็นแนวรับแนวต้านท่ีส าคญัเกิดขึน้ ใน Time Frame ใหญ่   

การเทรดใช้ Time Frame ท่ีหลากหลาย บางทีอาจจะท าให้เราไมเ่สียมากกว่าใช้ Time Frame เดียว
เพราะวา่ท าให้เราวิเคราะห์ในภาพรวมใหญ่ได้  

มือใหมส่ว่นใหญ่จะด ูTime Frame เดียวเทา่นัน้ พวกเขาใสอิ่นดเิคเตอร์เข้าไปและไมส่นใจ Time Frame 
อ่ืน ๆ    

ปัญหาคือ เทรนด์ใหมน่ัน้ มาจาก Time Frame อ่ืนซึง่มนัจะท าให้มือใหมเ่หล่านัน้เจ็บตวัเพราะวา่พวกเขา
ไมไ่ด้ดภูาพรวม   

http://www.babypips.com/school/images/grade16/4hour-channel2.png
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การผสมการใช้ Time Frame  

 

ท่ี BabyPips.com, เรามีการผสมการใช้ Time Frame ในแบบของเรา ซึง่เราจะเรียกมนัวา่ การผสม Time 
Frame”  

น่ีคือการวิเคราะห์โดยน า แตล่ะ Time Frame มาผสมกนั เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์   

เราจะสอนคณุวา่ นอกจากเราจะสนใจใน Time Frame ท่ีเราเลือกแล้ว แตว่า่ต้อง ซูมเข้าออก ในแตล่ะ 
Time Frame เพ่ือพิชิตฟอร์เร็กให้ได้   

พร้อมหรือยงั? คณุมัน่ใจวา่จะท าได้ไหม? คณุเหลืออีกประมาณหนึง่ เทอมของ ม.ปลาย ท่ีโรงเรียนของเรา
ใชไ่หม?   

คณุยงัไมอ่ยากจะเลิกกลางคนัใชไ่หม?   

อยา่พึง่คิดอยา่งนัน้ !  

อยา่งแรก ให้ดใูห้กว้างวา่เกิดอะไรขึน้   
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อยา่พยายามเอา หน้าไปใกล้ตลาดมาก แตว่า่ ให้ดกูว้าง ๆ อยูห่่าง ๆ   

คณุต้องจ าไว้วา่ เทรนด์ใน Time Frame ท่ีใหญ่กวา่จะมีโอกาสไปได้อีกไกล และแนวรับแนวต้านนัน้
แข็งแกร่งกวา่ใน Time Frame ท่ีใหญ่กวา่  

เรามาเร่ิมโดยการเลือก Time Frame ท่ีคณุชอบและมาด ูTime Frame ท่ีใหญ่กวา่   

ซึง่คณุสามารถท าการตดัสินใจได้วา่จะสง่ ออร์เดอร์ Buy หรือ Sell ขึน้อยู่กบัว่า ตลาดนัน้แกวง่ตวัหรือเกิด
เทรนด์ แล้วกลบัมาท่ี Time Frame ท่ีคณุได้เลือกไว้ (หรืออาจจะไปด ูTime Frame ท่ีต ากว่า) ในการ
ตดัสินใจหาจดุเข้าหรือจดุของ จดุท่ีต้องสง่ออร์เดอร์ Stop Loss หรือ จดุท าก าไร   

เม่ือคณุรู้อยา่งนี ้บางทีน่ีอาจจะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุในการเทรดโดยการใช้ หลาย ๆ Time Frame ในการ
วิเคราะห์ คณุสามารถ ซูมไปด ูTime Frame เล็ก ในการหาจดุเข้า หรือจดุออกท่ีดี คณุเร่ิมเห็นแสงสวา่ง 
มากกวา่คนท่ีเทรดโดยใช้ Time Frame เดียวแล้วหละ่  

พอจะเข้าใจไหม? ถ้ายงัไมเ่ข้าใจ ยงัไมต้่องห่วง เราจะมาดตูวัอย่างเพื่อให้มนัชดัเจนขึน้อีกหน่อย .  

สมมตุวิา่ ซินเดอร์เรลลา่ ซึง่เบื่อการท าความสะอาดจากท่ีพ่ีสาวเธอท าสกปรก โดยหนัมาเทรด forex 

หลงัจากท่ีเทรดเดโมมาซกัพกั เธอเร่ิมเข้าใจว่าเธอชอบเทรด EUR/USD มากท่ีสดุและรู้สกึดีกบัการเทรดท่ี
กราฟ 1 ชัว่โมง เธอคิดวา่ กราฟ 15 นาทีนัน้เร็วเกินไป และกราฟ 4 ชัว่โมงนัน้ก็ยาวเกินไป และเธอก็ยงั
อยากนอนแบบสบายใจ   

อยา่งแรกท่ี ซินเดอร์เรลล่าร์ท าคือ ย้อนกลบัไปดกูราฟ 4 ชัว่โมง ซึง่จะชว่ยให้เธอตดัสินวา่เทรนด์ไปทางไหน
ได้ดี   
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เธอเห็นวา่ คา่เงินนัน้อยู่ในขาขึน้อย่างชดัเจน   

สญัญาณการเทรดนี ้ท าให้ ซินเดอร์เรลล่าร์ควรจะดแูคอ่อร์เดอร์ Buy อย่างเดียว และเธอจะเลน่ตามเทรนด์ 
ใชไ่หม? เธอไมอ่ยากเทรดผิดทางและเสียก าไรท่ีเธอควรจะได้  

และเธอ ย้อนกลบัมาดท่ีูกราฟ 1 ชัว่โมง เพ่ือชว่ยในการหาจดุเข้า เธอเลยกลบัมาดใูน  Stochastic อินดเิค
เตอร์  

 

และเม่ือเธอมาดท่ีูกราฟ 1 ชัว่โมง ซินเดอเรลลา่ร์เห็นวา่ เกิดแทง่เทียน Doji และ Stochastic ก าลงัเคล่ือนท่ี
ออกจากจดุ Oversold!  

http://www.babypips.com/school/images/grade16/eurusd-uptrend2.png
http://www.babypips.com/school/images/grade16/trendline-doji2.png
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แตว่า่ ซินเดอเรลลา่ ก็ยงัไมค่อ่ยแนใ่จ เธอต้องการแนใ่จมากกวา่นีว้า่ จดุเข้าของเธอนัน้ เป็นจดุเข้าท่ีดี เธอ
เลยกลบัไปดกูราฟ 15 นาที เพ่ือชว่ยหาจดุเข้าท่ีดียิ่งกวา่ เผ่ือวา่จะได้ข้อมลูดียิ่งขึน้  

 

ดงันัน้ตอนนี ้ซินเดอเรลลา่ร์ ก าลงัจ้องอยู่กลบักราฟ 15 นาที และเธอเห็นวา่ เส้นเทรนด์ไลนนีเ้กิดแนวต้าน
อยา่งมีนยัส าคญั ไมเ่พียงแคน่ัน้  Stochastic ยงัแสดงวา่มนัก าลงัเคล่ือนท่ีออกจาก Oversold ด้วย
เหมือนกนั!  

เธอคิดวา่เป็นเวลาท่ีเหมาะในการ Buy แล้วเรามาดวูา่เกิดอะไรขึน้ตอ่ไป  

 

และผลท่ีออกมาคือ มนัเกิดเทรนด์ขาขึน้อยา่งตอ่เน่ือง และ EUR/USD ขึน้ไปอย่างชดัเจน   

http://www.babypips.com/school/images/grade16/eurusd-trendline2.png
http://www.babypips.com/school/images/grade16/eurusd-uptrend-end2.png
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ซินเดอเรลล่าร์ ซึง่ต้องเข้าเทรดท่ีราคา 1.2800 และถ้าเธอเปิดออร์เดอร์ไว้ซกัสปัดาห์หนึ่ง เธอสามารถท า
ก าไร ได้ถึง 400 จดุเลย!  

มีข้อจ ากดัของจ านวน Time frame ท่ีคณุใช้เทรดแนน่อน คณุคงไมอ่ยากให้กราฟของคณุเตม็ไปด้วย Time 
Frame แตกตา่งกนัมากมาย   

ใช้อยา่งน้อย 2 Time Frame แตว่่าอย่ามากกวา่ 3 Time Frame เพราะวา่ การเพิ่มเข้าไปมากเกินไปจะท า
ให้สบัสน คณุจะรู้สกึว่าคณุเสียความมัน่ใจและ กลายเป็นบ้าในท่ีสดุ  
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การรวม Time Frame  

 

ท่ี โรงเรียน  BabyPips.com School of Pipsology, เรามกัจะใช้ Time Frame 3 อนั เรารู้สกึวา่มนัยืดหยุน่
ได้พอเหมาะ และสามารถถอดรหสั เทรนด์ยาว ระยะสัน้ และเทรนด์กลาง ๆ ได้   

Time Frame ใหญ่ท่ีสดุเพ่ือใช้เป็นเทรนด์หลกัของเรา ซึง่น่ีท าให้เราเห็นภาพรวมท่ีเราอยากจะเทรด   

Time Frame ท่ีเล็กว่าเรามกัจะใช้มนัเพ่ือดวูา่สญัญาณ Buy หรือ Sell ขดัแย้งกนัหรือเปลา่?   
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Time Frame ท่ีเล็กท่ีสดุจะแสดงเทรนด์เล็ก ๆ และชว่ยเราหาจดุเข้า หรือจดุออกจากเทรนด์ท่ีดีได้   

คณุสามารถใช้ Time Frame ไหนก็ได้ท่ีคณุชอบตราบเท่าท่ีคณุมีเวลา ให้มนัเคล่ือนไหวตา่งกนั และเวลา
ตา่งกนั   

คณุอาจจะใช้ ชว่งเวลาดงัตอ่ไปนี ้: 

 1-นาที, 5-นาที , และ  30- นาที   
 5-นาที 30-นาที, และ  4-ชัว่โมง  
 15-นาที , 1-ชัว่โมง , และ 4- ชัว่โมง  
 1-ชัว่โมง, 4- ชัว่โมง ,และ วนั  
 4-ชัว่โมง , วนัy, และสปัดาห์ 

เม่ือคณุตดัสินใจจะใช้ Time Frame เทา่ไหร่ คณุต้องแนใ่จวา่ เวลามีความแตกตา่งกนัมากพอท่ีจะท าให้ 
Time Frame เล็กกว่าเคล่ือนไหวกลบั โดยไมก่ระทบกบั Time frame ใหญ่กวา่มากนกั   

ถ้า Time Frame ใกล้กนัเกินไป คณุจะไมมส่ามารถบอกความแตกตา่งของมนัได้ ซึง่ก็ใช้ไมไ่ด้ผล  

สรุป :  การวเิคราะห์โดยใช้หลาย Time Fame  

 

ตอนนีค้ณุจบบทเรียนนีแ้ล้ว เย้!!  
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น่ีเป็นทิปเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้คณุจ าไว้ : 

 คณุต้องตดัสินใจว่า Time Frame ไหนท่ีเหมาะกบัคณุ ซึง่คณุควรจะลองแตล่ะ Time Frame ใน
สภาพตลาดท่ีแตกตา่งกนั บนัทกึผลและวิเคราะห์วา่ Time Frame ไหนท่ีเหมาะกบัคณุมากกวา่   

 เม่ือคณุพบ Time Frame ท่ีคณุจะใช้ ให้ไปหา Time Frame ท่ีใหญ่กวา่ แล้วดวูา่ควรจะBuy หรือ 
Sell ซึง่ขึน้อยูก่บัทิศทางของเทรนด์ แล้วกลบัมาด ูTime Frame ท่ีคณุใช้(หรือต ่ากวา่นัน้) เพ่ือท า
การตดัสินใจหาจดุเข้าจดุออก   

 การใสม่ิตเิข้าไปใน การวิเคราะห์ เข้าไป ในการวิเคราะห์ time Frame ท าให้คณุได้เปรียบในการเท
รดมากกวา่การใช้ Time Frame เดียว   

 ท าให้มนักลายเป็นนิสยัในการใช้ หลาย Time Frame ในการเทรด  
 ให้คณุฝึกอยา่งสม ่าเสมอ ถ้าไมอ่ยากพลาดในการเทรดวา่เกิดอะไรขึน้โดยใช้ Time frame แบบผิด 

ๆ และคณุต้องรู้ว่าจะต้องใช้ชว่งเวลาไหน คณุควรจะฝึกใช้ กราฟสามกราฟในเวลาเดียวกนัด้วย!  
 เลือก Set ของ Time Frame ท่ีคณุจะด ูและมุง่ไปท่ี Time Frame เหลา่นัน้ เรียนรู้ทัง้หมดวา่ตลาด

มนัท างานอยา่งไรกบัชว่งเวลาเหลา่นัน้   
 อยา่มองหลาย Time Frame เกินไป คณุจะรู้สกึว่าข้อมลูมนัปนกนัมัว่ไปหมดในหวัของคณุ และคน

จะพบกบัความวุน่วายเม่ือพบวา่ หวัคณุระเบดิ เลือดสาดเตม็โต๊ะของคณุ ให้ใช้เฉพาะ 2-3 Time 
Frame เทา่นัน้ เยอะกว่านัน้ไมจ่ าเป็น   

 เราต้องย า้เสมอว่า  ให้มองการไกล มองแบบกว้าง ๆ ใช้ Time Frame ให้หลากหลายเพ่ือแก้ปัญหา
ความขดัแย้งของตวัเคร่ืองมือ และ time Frame และจ าไว้เสมอวา่คณุต้องพยายามมองภาพรวม
ของตลาดให้ออก  

 

 

อารมณ์ตลาดคืออะไร?  

แล้วนายตลาดรู้สึกอย่างไร?  

นกัเทรดทกุคนจะมีความเห็นของตนเองตอ่ตลาด   
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"มนัเป็นตลาดหมี มนัจะลงแนน่อน!" 
 
"เราก าลงัจะมือขึน้ ตอนนีเ้ร่ิมเป็นตลาดกระทิง ราคาก าลงัขึน้แล้ว " 

 

นกัเทรดเดอร์ แตล่ะคนและทกุคนจะมีค าอธิบายของแตล่ะคนวา่ท าไมตลาดถึงเคล่ือนไหวในทิศทางนัน้   

เม่ือคณุเทรด นกัเทรดอธิบายในทศันะคตขิองเขาไมว่า่เขาจะเทรดในทิศทางไหน แตว่่าบางครัง้ไมส่ าคญัวา่
เทรดเดอร์จะรู้สกึยงัไง ตลาดจะเคล่ือนไหวไปทางใดทางหนึง่ และไมส่ าคญัวา่คณุจะวาดเส้นเทรนด์ไลน์
สวยขนาดไหน   

นกัเทรดต้องเข้าใจ ภาพรวมของตลาดนัน้เตม็ไปด้วยความคดิเห็น ความคิด ทศันคติของนกัเทรดในตลาด 
ใชไ่หม? ทกุคน ... 

ซึง่ทัง้หมดนีร้วมความรู้สกึของผู้ ท่ีอยูใ่นตลาดท่ีเราเรียกวา่ อารมณ์ตลาด   

มนัเป็นการครอบง าของอารมณ์ หรือ ความคิดของคนสว่นใหญ่ในตลาดรู้สึกและออกมาในรูปแบบของ
ทิศทางราคาตลาด   

การพัฒนาความเข้าใจเร่ืองอารมณ์ตลาด  

ในฐานะนกัเทรด มนัเป็นหน้าท่ีของคณุท่ีจะท าความเข้าใจวา่ ตลาดนัน้รู้สกึยงัไง แล้วเคร่ืองมือนัน้ได้ชีว้ดั
เง่ือนไขการเกิดสภาวะตลาดกระทิงไหม? นกัเทรดท าให้เกิดภาวะตลาดหมีใชไ่หม?  เราไมส่ามารถบอกว่า
ตลาดมนัจะเป็นยงัไง แตว่า่สิ่งท่ีเราควรท าคือ ตอบสนองเม่ือมนัเกิดขึน้ในตลาด   
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จ าไว้วา่การเข้าใจอารมณ์ตลาดซึง่ไมไ่ด้ให้จดุเข้าจดุออกในการเทรด แตว่า่อยา่พึง่สิน้หวงั การเข้าใจ
อารมณ์ตลาดนัน้ชว่ยให้คณุตดัสินใจวา่ควรจะตามเทรดตาม ไปหรือไม ่แนน่อนว่าคณุควรจะรวมการ
วิเคราะห์อารมณ์ตลาดด้วยเทคนิค และการวิเคราะห์ทางพืน้ฐาน ซึง่จะท าให้คณุได้ความคดิดี ๆ   

ในตลาดหุ้น และ ออพชัน่  นกัเทรดสามารถดปูริมาณการเทรด เพ่ือใช้ดอูารมณ์ของตลาดได้ ถ้าราคาหุ้น
เป็นขาขึน้ แตว่า่ ปริมาณหุ้นก าลงัลดลง มนัเป็นสญัญาณวา่ตลาดก าลงัเข้าสูภ่าวะ Overbought หรือ ถ้า
ตลาดหุ้นก าลงัเป็นขาลง และกลบัมีปริมาณซือ้เข้ามามาก นัน่หมายถึงอารมณ์ตลาดได้เปล่ียนจากภาวะ
หมีเป็นภาวะตลาดกระทิง   

โชคไมดี่ เม่ือตลาดคา่เงินนัน้เทรดผา่นระบบ OTC (Over the Counter) ซึง่มนัไมมี่ตลาดกลางจริง ๆ นัน่
หมายความวา่ปริมาณในการเทรดนัน้ไมส่ามารถประเมินได้ง่ายนกั   

 

อุ๊บบบ!  
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โอ้ ไม!่!!! 

ไม่มีเคร่ืองมือในการบอกปริมาณการเทรด แล้ว
เราจะบอกอารมณ์ตลาดได้อย่างไร?! 

น่ีเป็นจดุที่ส าคญัท่ีสดุ เร่ืองรายงานการซือ้ขาย
ของนกัเทรดเข้ามาเก่ียวข้อง! 

รายงานการซือ้ขายของนักเทรด  

รายงาน COT : อะไร ที่ไหน เมื่อไหร ท าไม และ อย่างไร  

หนว่ยงาน The Commodity Futures Trading Commission, or CFTC, ตีพิมพ์ Commitment of Traders 
report (COT) หรือรายงานการซือ้ขายของนกัเทรด ทกุ ๆ วนัศกุร์ ราว ๆ บา่ยสองโมงคร่ึง (ตีสองคร่ึงบ้าน
เรา)   

เพราะวา่  COT จะบอกจ านวน Buy หรือ Sell ออร์เดอร์ทัง้หมดท่ีมาจากนกัเก็งก าไรและโบรคเกอร์ ซึง่มนั
เป็นข้อมลูท่ีส าคญัท่ีจะเข้าใจวา่ ตลาดแหง่นีผู้้คนในตลาดนัน้สง่ออร์เดอร์ในตลาดเยอะขนาดไหน   
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ตอ่มาเราจะให้คณุเจอกบัผู้คนท่ีเลน่ในตลาด ซึง่มีทัง้นกัเก็งก าไร นกัเทรดรายยอ่ย เหมือนกบัผู้ เลน่ในทีม
กีฬา แตล่ะกลุม่ก็มีลกัษณะ และบทบาทแตกตา่งกนั การตดิตามพฤตกิรรมของนกัเทรดเหลา่นี ้ซึง่คณุ
สามารถคาดเดาการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ตลาด   

บางทีคณุอาจจะก าลงัถามตวัเองวา่ “แล้วฉนัต้องใช้ข้อมลูเหลา่นีจ้ากตลาด Future ของ Forex ท าไม? " 

"แล้วรายงานของตลาด Forex ไมมี่หรือ? ซึง่วดัจากปริมาณออร์เดอร์ท่ีเทรดเดอร์ส่งออร์เดอร์? "  

"ผมเป็นนกัเทรด Forex! กิจกรรมในตลาดฟิวเจอร์นัน้ซึง่ไมไ่ด้เก่ียวกบัผม"  

จ าไว้วา่ เม่ือตลาด Forex เทรดผา่นระบบ OTC ออร์เดอร์จะไมผ่า่นตลาดกลางเหมือนกบัตลาดหุ้น 
Chicago Mercantile Exchange. 

ดงันัน้สิ่งท่ีใกล้เคียงท่ีสดุท่ีเราจะสามารถใช้บอกสถานะของตลาด ว่าพวกขาใหญ่เทรดยงัไงคืออะไร?   

ใช ่ ท่ีคณุคิดนัน่แหละ...  

The Commitment of Traders report ของตลาด future forex   

ก่อนท่ีคณุจะใช้ข้อมลูรายงานนีใ้นกลยทุธ์การเทรดของคณุ คณุต้องรู้ก่อนว่าจะหารายงานนีไ้ด้ท่ีไหน แล้ว
จะอา่นท าความเข้าใจยงัไง 
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3 ขัน้ตอนในการเข้าถงึข้อมูล COT Report 

ขัน้ตอนที่ 1: 

เปิดหน้าเว็บดงัตอ่ไปนี ้ (http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm)  

 

ขัน้ตอนที่ 2: 

เม่ือหน้าจอออกมาแล้ว เล่ือนลงไปซกัหน้าสองหน้า ไปท่ี  "Current Legacy Report" และ คลิ๊กท่ี  "Short 

Format" ใต้r "Futures Only" บนแถว "Chicago Mercantile Exchange" เพ่ือจะเข้าดรูายงาน  COT 
report. 

 

ขัน้ตอนที่ 3: 

ตามท่ีดตูอนแรกเหมือนกบัตวัเลขท่ีมาเป็นบล็อก ๆ แตก็่หาสิ่งท่ีเราต้องการได้ ให้กด CTRL+F (หรืออะไรก็
ตามท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือการหาในหน้าจอโปรแกรมของเรา)แล้วก็พิมพ์คา่เงินท่ีคณุต้องการหา   

ในการหาคา่เงิน  GBP,ตามตวัอยา่งให้หาค าวา่ "Pound Sterling" และโปรกแรมจะพาคณุไปในส่วนท่ีมี
หน้าตาอย่างนี ้: 

http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm
http://www.babypips.com/school/images/freshman/cftc-website.png
http://www.babypips.com/school/images/freshman/cftc-website.png
http://www.babypips.com/school/images/freshman/cftc-website.png
http://www.babypips.com/school/images/freshman/legacy-report.png
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ว๊าวว! แล้วน่ีมนัอะไรเน่ีย?! ไมต้่องหว่ง เราจะอธิบายให้คณุวา่มนัคืออะไร  

 Commercial: น่ีเป็นการซือ้ขายท่ีพวกขาใหญ่ ในการคานก าไรไว้เพ่ือปอ้งกนัตวัเองจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนท่ีรุนแรง   

 Non-Commercial: สว่นนีเ้ป็นการผสมกนัของนกัเทรดบญัชีสว่นตวั กบัสถาบนัการเงิน ซึง่สว่นนีเ้ท
รดเดอร์ก าลงัมองหาจดุท่ีเขาท าก าไรได้ หรืออีกแง่หนึง่ เทรดเดอร์เหลา่นีก็้เหมือนคณุ!  

 Long: ตวัเลขของสญัญา Buy ท่ีรายงานตอ่ CFTC.  
 Short: ตวัเลขของสญัญา Sell ท่ีรายงานตอ่ CFTC.  
 Open interest: คอลมัน์นีแ้สดงถึงจ านวนตวัเลขของสญัญาท่ียงัไมไ่ด้จบัคู ่  
 Number of traders: น่ีเป็นตวัเลขรวมของจ านวนผู้ เทรดผู้ ท่ีต้องรายงานการเปิดออร์เดอร์ตอ่ 

CFTC.  
 Reportable positions: ตวัเลขของ ออพชัน่ และ ฟิวเจอร์ ท่ีจ าเป็นต้องรายงานตามกฏของ CFTC   
 Non-reportable positions: ออร์เดอร์ของเทรดเดอร์ท่ีไม่ต้องรายงาน CFTC อยา่งเทรดเดอร์ราย

ยอ่ย   

ถ้าคณุต้องการ เข้าถึงข้อมลูในอดีตทัง้หมด คณุสามารถดไูด้จากท่ีน่ี here. 

คณุจะเห็นอะไรเยอะแยะในรายงานแตว่า่คณุไมต้่องจ าเนือ้หาในนัน้ทัง้หมด  

เพราะวา่คณุยงัใหม่ คณุจะมุ่งไปยงัการหาค าตอบของค าถามเบสิคอย่าง :  

"แล้วตลาดรู้สึกยงัไงสปัดาห์นี?้!" 

http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/CFTC009781.html
http://www.babypips.com/school/images/freshman/contracts.png
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เข้าใจกับกลุ่ม 3 กลุ่ม  

เพ่ือท่ีจะเข้าใจตลาดฟิวเจอร์ สิ่งแรกท่ีคณุต้องรู้ว่าใครเป็นใครในตลาด และซึง่คนเหล่านีส้ามารถจดั
แบง่กลุม่ออกเป็น 3 สามกลุ่ม :  

1. Commercial traders (Hedgers)  
2. Non-commercial traders (นกัเก็งก าไรรายใหญ่)  
3. Retail traders (นกัเก็งก าไรรายยอ่ย)  

อย่ามองข้างCommercial - The Hedgers 

Hedgers หรือ commercial traders เป็นผู้ ท่ีต้องการจะปอ้งกนัตวัพวกเขาเองจากเหตกุารณ์ไมค่าดฝัน 
เกษตรกร หรือ ชาวนาผู้ ท่ีต้องการจะปอ้งกนัความเส่ียง (จ ากดัความเส่ียง) ของความเส่ียงจากความผนั
ผวนของราคาโภคภณัฑ์เป็นสว่นหนึง่ท่ีอยูใ่นกลุม่นี ้  

ธนาคาร หรือ องค์กร ท่ีก าลงัจะปอ้งกนัตวัเขาเองกจากการเปล่ียนแปลงราคากระทนัหนั หรือสินทรัพย์อ่ืน 
ๆ ท่ีพวกเขาเทรด   

ลกัษณะของ Hedgers คือพวกเขาจะเลน่ชว่ง ราคาตลาดชว่งกระทิงอยูจ่ดุต ่าสดุตลาด และ ราคาตลาด
ชว่งภาวะหมีอยูจ่ดุสงูสดุของตลาด   

พวก Hedgehog หมายความวา่อย่างไร?  
 

หมายเหต ุค าวา่ Hedge หมายถึงการเก็งก าไรโดยมีความเส่ียงต ่า หรือการใช้การจ ากดัความเส่ียง  
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น่ีเป็นตวัอยา่งในชีวิตจริง :  

มีไวรัสระบาดในสหรัฐฯ และท าให้ผู้คนกลายเป็นซอมบี ้ซอมบีอ้ยูเ่ตม็ไปหมดและพยายามจะขโมยเอา
ไอโฟนของคนอ่ืนมาใช้  

มนัท าให้ผู้คนเร่ิมสบัสนและชว่ยเหลือตวัเองไมด้่เม่ือพวกเขาไมมี่ ไอโฟนท่ีเขารัก และการกระท าแบบนี ้
จะต้องถกูหยดุก่อนท่ีชาตจิะลม่สลาย !  

ปืนและกระสนุดทูา่จะใช้กบัซอมบีไ้มไ่ด้ผล ทางเดียวใกนารก าจดัพวกมนัก็คือตดัหวัทิง้ซะ  

Apple สบโอกาสนีจ้งึตดัสินใจท่ีจะสร้างกองทพัซามไูรสว่นตวัเพ่ือปอ้งกนัไอโฟนท่ีมีคา่ของผู้ใช้ทัง้หลาย   

และจ าต้องน าเขาดาบซามไูรจากญ่ีปุ่ น  Steve Jobs เลยตดิตอ่กบัชา่งตีดาบซามไูรและอยากจะจา่ยเป็น
เงินเยนเม่ือดาบเสร็จหลงัจากสามเดือน   

Apple ยงัรู้อีกวา่ ถ้าคา่เงิน USD/JPY อ่อนคา่ มนัจะท าให้เขานัน้จา่ยเป็นเงินเยนเยอะขึน้ส าหรับคา่ท าดาบ   

พวกเขาปอ้งกนัตวัเขาเองด้วยการ Hedge คา่เงินไว้ ด้วยการซือ้ ฟิวเจอร์เงินเยน   

ถ้า USD/JPY ออ่นคา่หลงัจากสามเดือน บริษัทจะได้ก าไรจากสญัญาฟิวเจอร์และทดแทนคา่ท าดาบท่ีเขา
ต้องจา่ยเพิ่มขึน้   

หรือ อีกแง่หนึง่ ถ้า  USD/JPY แข็งคา่ หลกัจากสามเดือน เขาจะขาดทนุในสญัญาฟิวเจอร์ ซึง่จะทดแทน
กบัคา่ใช้จา่ยในการซือ้ดาบซามไูรท่ีถกูลง  
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นักเกง็ก าไรขาใหญ่ (The Large Speculators) 

ตรงข้ามกบั Hedgers ท่ีไมส่นใจการท าก าไรจากการเทรด แตน่กัเก็งก าไรนัน้เกิดมาเพ่ือสิ่งนีแ้ละไมส่นใจ
มลูคา่ของสินทรัพย์นัน้! 

นกัเก็งก าไรหลายคนสว่นใหญ่จะเป็นพวกท่ีเลน่ตามเทรนด์ คือการซือ้เม่ือเกิดเทรนด์ขาขึน้ และขายเม่ือ
ตลาดอยูใ่นชว่งขาลง พวกเขาจะพยายามสง่ออร์เดอร์เม่ือมีจดุกลบัตวัของทิศทางราคาขึน้   

ขาใหญ่ทัง้หลายในตลาดนัน้ยงัเป็นขาใหญ่ในตลาดฟิวเจอร์ด้วย และยงัมีขนาดเงินทนุมหาศาล  

ดงันัน้ กิจกรรมการเทรดของเขาท าให้ตลาดนัน้เกิดความเคล่ือนไหวอย่างชดัเจน พวกเขามกัจะใช้คา่เฉล่ีย
เคล่ือนท่ี และถือออร์เดอร์จนกวา่เทรนด์จะเปล่ียน  

ลูกปืนยาง – นักเก็งก าไรรายย่อย  

นกัเก็งก าไรรายยอ่ย มีบญัชีขนาดเล็ก ซึง่รวมไปถึงเฮจด์ฟัน และ นกัเทรดรายยอ่ย   

พวกเขาสว่นใหญ่ มกัจะเลน่ตรงข้ามกบัเทรนด์ซึง่ผิดทิศทางตลาด และพวกเขาก็ประสบความส าเร็จ น้อย
กวา่พวกขาใหญ่มากนกั   

อยา่งไรก็ตาม เม่ือพวกเขาเล่นตามเทรนด์พวกเขาก็ให้ความส าคญักบัราคาสงูสดุกบัต ่าสดุของตลาด
เหมือนกนั   

กลยุทธ์การเทรด  COT  

เม่ือเรารู้วา่ COT ออกมาทกุอาทิตย์ ประโยชน์ของมนัตอ่อารมณ์ของตลาดคือการเป็นเคร่ืองมือใช้บอก
อารมณ์ซึง่เหมาะกบัเหมาะกบัการเทรดระยะยาว   

น่ีเป็นค าถามท่ีคณุอาจจะอยากถามเราตอนนี ้:  

แล้วเราจะเปล่ียนไอ้ตารางในแผนกระดาษท่ีปริน้ท์ออกมา มาเป็นเคร่ืองมือในการบอกอารมณ์ตลาดและ
มนัจะชว่ยเราท าก าไรได้อยา่งไร?  

วิธีหนึง่ในการใช้ รายงาน  COT ในการเทรดคือ การหา ปริมาณการซือ้ หรือขาย สุทธิ   
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การใช้ออร์เดอร์เหล่านีใ้ห้สญัญาณวา่ตลาดนัน้จะเกิดการกลบัเทรนด์ข้างหน้าไมไ่กลนกัเพราะวา่ถ้าทกุคน
สง่ออร์เดอร์ Buy แล้วจะเหลือใครมาให้ซือ้อีก? ?  

ไมมี่.  

และถ้าทกุคนสง่ออร์เดอร์ sell กนัหมด แล้วใครจะมาขายอีก?  

อะไรนะ?  

ดงั ๆ หน่อยสิ ...  

ใช ่ถกูต้อง  ไมมี่หรอก   

สิ่งหนึง่ท่ีเหมือนกนัท่ีต้องจ าคือ ลองนกึถึงการขบัรถลงไปจนสดุถนนโดยไมเ่บรค แล้วจะเกิดอะไรขึน้ถ้าคณุ
ไมเ่บรค? คณุไมส่ามารถไปตอ่ได้หรอก ถ้ามนัไมมี่ถนนอยู่ข้างหน้าอีก สิ่งเดียวท่ีคณุท าได้คือ เลีย้วกลบั   

ลองมาดกูราฟ EUR/USD จาก TimingCharts: 

 

คร่ึงบน เรามีทิศทางราคาของ EUR/USD และคร่ึงลา่งของกราฟ เรามีข้อมลูการสง่ออร์เดอร์ Buy และ Sell 
ออร์เดอร์ของ ตลาดฟิวเจอร์ EUR ซึง่สามารถแบง่ได้เป็นสามกลุม่ดงันี:้  

 Commercial tradersหรือ Hedger (เส้นสีน า้เงิน)  
 Large Non-commercial หรือ นกัเก็งก าไรรายใหญ่ (เส้นสีเขียว)  
 Small non-commercial หรือนกัเก็งก าไรรายย่อย (เส้นสีแดง) 

http://www.timingcharts.com/
http://www.babypips.com/school/images/freshman/cot-indicator-eur-globex2.png
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อยา่พึง่สนใจออร์เดอร์ของ Hedger ตอนนี ้เพราะว่าสว่นใหญ่พวกเขาจะ Hedge ออร์เดอร์ขณะท่ีนกัเทรด
รายย่อยนัน้ไมมไ่ด้อยูใ่นประเดน็ของเรา   

เราลองมาดวูา่เกิดอะไรขึน้ในชว่งปี 2008 อย่างท่ีคณุเห็น EUR/USD นัน้ ออ่นคา่อย่างตอ่เน่ืองจากเดือน
กรกฏาคมไปจนถึงเดือนกนัยายน เน่ืองจากมลูคา่ออร์เดอร์ Sell สทุธิของนกัเก็งก าไรรายใหญ่ ได้อ่อนตวัลง
ท าให้ EUR/USD อ่อนคา่ลงด้วย ในชว่งกลางเดือนกนัยายน ออร์เดอร์ Sell ของเดือนจนคา่สงูสดุท่ี 45600 
ออร์เดอร์ และหลงัจากนัน้นกัลงทนุเร่ิมซือ้ ฟิวเจอร์ EUR กลบั ขณะท่ี EUR/USD แข็งคา่อยา่งรวดเร็วจาก 
1.2400 ไปจนถึงเกือบ 1.4700! 

ตลอดปีถดัไป มลูคา่ออร์เดอร์ของฟิวเจอร์ EUR ขงัแข็งคา่อยา่งตอ่เน่ือง ตามท่ีคาดไว้ และยงัเคล่ือนไหวไป
ท าราคาสงูสดุครัง้ใหมท่ี่ราว ๆ 1.5100 ในตอนต้นของเดือนตลุาคมปี 2009 ฟิวเจอร์ยโูร มีออร์เดอร์ Buy 
สงูสดุถึง 51000 ก่นอท่ีจะเกิดจดุกลบัตวั หลงัจากนัน้ EUR/USD เร่ิมออ่นคา่อีกครัง้   

โหววววววว! แคใ่ช้รายงาน COT เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ เราสามารถจบัเทรนด์ขนาดใหญ่จากเดือน
ตลุาคมปี 2008 ไปถึง เดือนมกราคม ปี 2009 และเดือน พฤศจิกายน 2009 ไปจนถึง เดือนมีนาคม 2010   

ชว่งแรกอยูใ่นชว่งกลางของเดือนกนัยายน 2009 ถ้าคณุเห็น Sell ออร์เดอร์ของนกัเก็งก าไรไปถึงจดุสงูสดุ 
คณุสามารถสง่ออร์เดอร์ Buy ท่ีราว ๆ 1.2300 ซึง่น่ีท าให้คณุได้ก าไรถึงสองพนัจดุภายในไมก่ี่เดือน!  

ตอนนี ้คณุเห็นแล้วว่าออร์เดอร์ Buy สงูสดุ ในเดือนพฤศจิกายน 2009 คณุต้องสง่ออร์เดอร์ EUR/USD และ
คณุจะได้ก าไรราว ๆ 1500 จดุ !  

ด้วยความเคล่ือนไหวสองจดุนี ้การใช้รายงาน COT ในการบอกอารมณ์ตลาดแล้วคณุยงัท าก าไรได้จากมนั
ราว ๆ 3500 จดุ สดุยอดเลยใชไ่หม??   

การเลือกราคาสูงสุดและต ่าสุด  

คณุอาจจะคดิวา่ การสง่ออร์เดอร์ Buy และ Sell ควรจะส่งเม่ืออารมณ์ตลาดนัน้ถึงจดุขีดสดุ   

ถ้าคณุสงัเกตจุากตวัอยา่งก่อนหน้านี ้นกัเก็งก าไร(เส้นสีเขียว) และกลุม่ Hedger (เส้นสีน า้เงิน) ก็ให้
สญัญาณในทิศทางตรงกนัข้าม ขณะท่ี Hedger จะซือ้เม่ือตลาดอยูท่ี่จดุต ่าสดุ พวกเก็งก าไรก็จะ Sell 
เพราะราคาอยูใ่นทิศทางขาลง   

และมาดกูราฟน่ีอีกครัง้หนึง่ : 



WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

 

พวก Hedgers ถือวา่เป็นตลาดหมีเม่ือตลาดเคล่ือนไหวอยูใ่นจดุสงูสดุขณะท่ีนกัเก็งก าไรถือวา่เป็นตลาด
กระทิงเม่ือราคาก าลงัเคล่ือนท่ีเป็นขาขึน้    

จากผลดงักลา่ว ออร์เดอร์เก็งก าไรบอกว่าทศิทางของเทรนด์ ขณะท่ีออร์เดอร์ Commercial จาก
พวก Hedger นัน้สามารถเป็นจุดกลับตัวของเทรนด์ได้   

ถ้าฝ่ังของ Hedgers ยงัคงเพิ่มออร์เดอร์ Buy ของพวกเขาและพวกนกัเก็งก าไรเพิ่มออร์เดอร์ Sell เราจะเห็น
จดุต ่าสดุของตลาดในไมช้่า   

ถ้า Hedgers พยายามสง่ออร์เดอร์ Sell เข้าไปในตลาดและนกัเก็งก าไรพยายามสง่ออร์เดอร์ Buy ราคา
สงูสดุของตลาดก็จะเกิดขึน้   

แนน่อนท่ีมนัยากในการบอกวา่จดุสงูสดุหรือต ่าสดุท่ีท่ีอารมณ์สดุโตง่ของตลาดจะเกิดขึน้อยู่ตรงไหน ดงันัน้
มนัอาจจะดีถ้าเรารอไปก่อนจนกวา่จะเกิดสญัญาณท่ีชดัเจนเกิดขึน้   

เราสามารถพดูได้วา่ นกัเก็งก าไร ท่ีเลน่ตามเทรนด์สามารถจบัเทรนด์หลกัได้ แตม่กัจะหาจดุกลบัตวัผิด   

ขณะท่ี Hedger พลาดเทรนด์หลกั แตพ่วกเขาก็ได้จดุกลบัตวัของราคาท่ีดีมาเชน่กนั   

เม่ืออารมณ์ตลาดสดุโตง่เกิดขึน้ มนัจะเป็นชว่งเวลาท่ีดีท่ีสดุส าหรับนกัเก็งก าไร   

กฏง่าย ๆ ของเร่ืองนีคื้อ ทุกครัง้ท่ีตลาดเกิดราคาสูงสุดหรือต ่าสุดนัน้ จะมีอารมณ์ตลาดสุดโต่งอยู่
ด้วย แต่ว่าไม่ใช่ว่าอารมณ์สุดโต่งของตลาดนัน้จะบอกว่ามันเป็นราคาสูงสุดและต ่าสุดได้  

http://www.babypips.com/school/images/freshman/cot-indicator-eur-globex4.png
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เคร่ืองมือCOT ของคุณเอง  

 

การมีเคร่ือง(Indicator) เป็นของตวัเองเหมือนกบัมีม้าเป็นของตวัเอง   

การใช้รายงาน COT มีประโยชน์ในฐานะเคร่ืองท่ีใช้ในการบอกจดุกลบัตวัของตลาดได้   

แตมี่ปัญหาอย่างหนึง่คือ เราไมส่ามารถมองดท่ีูข้อมลูท่ีปร๊ินออกมาแล้วบอกวา่ อะฮ้า ดเูหมือนกวา่ตลาด
ก าลงัจะเกิดอารมณ์สดุโตง่นะ ฉนัจะสง่ออร์เดอร์ Sell หรือ Buy ถงุเท้าสิบล้านคู ่ 

การจะบอกภาวะสดุโตง่ของตลาดนัน้ยากมากเพราะว่า ออร์เดอร์ซือ้ ขายสทุธินัน้ ไมไ่ด้เก่ียวกบัเร่ืองนีเ้ลย 
เม่ือจดุสดุโตง่ของ 5 ปีท่ีแล้วอาจะไมไ่ด้อยูร่ะดบัเดียวกนัในปีนี ้แล้วเราจะท ายงัไง? 

คณุต้องท าอยา่งไรในการสร้างดชันีท่ีจะชว่ยคณุบอกอารมณ์ตลาดได้  ข้างลา่งนีเ้ป็นขัน้ตอนในการสร้าง
ดชันีชีว้ดันี ้ 

1. ตดัสินใจวา่เราจะให้มนัครอบคลมุชว่งเวลาจ านวนเท่าไหร่ ย่ิงคา่มากท่ีเราใส่ในดชันี ย่ิงอารมณ์
ตลาดยิ่งมีน้อยท่ีเราจะได้ แตว่า่มนัก็ยิ่งน่าเช่ือถือขึน้ไปอีก การใส่คา่น้อยมนัจะมีสญัญาณเยอะ 
แตว่า่มนัก็ท าให้เกิดสญัญาณผิดพลาดได้เชน่กนั   

2. ค านวณความแตกตา่งระหว่างออร์เดอร์ของนกัเก็งก าไรกบั Hedger ในแตล่ะสปัดาห์   
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สตูรในการค านวณความแตกตา่งนีคื้อ :  

ความแตกต่าง = จ านวนออร์เดอร์ของนักเก็งก าไรรายใหญ่สุทธิ  - จ านวนออร์เดอร์ของ 
Hedger สุทธิ  

สว่นใหญ่แล้ว ถ้านกัเก็งก าไรรายใหญ่ Buy เยอะจะท าให้พวก Hedger จะ Sell เยอะเชน่กนั ซึง่ผล
จะออกมาเป็นแง่บวกตอ่ตลาด   

อีกแง่หนึง่ ถ้านกัเก็งก าไรรายใหญ่ Sell เยอะ จะท าให้พวก Hedger จะ Buy เยอะ ซึ่งท าให้ผลท่ี
ออกมาเป็นลบกบัตลาด   

3. จดัอนัดบัผลตา่ง ๆ ตามตวัเลขออร์เดอร์ท่ีลบมากท่ีสดุไปถึงบวกมากท่ีสดุ   
4. จดัคา่จาก 100 ตวัท่ีมีคา่มากท่ีสดุไปถึง 0 ท่ีมีคา่น้อยท่ีสดุ  

แล้วเราก็จะได้ Indicator COT! ซึง่กราฟจะคล้ายกบั RSI และ Stochastic ท่ีเราศกึษามาก่อนหน้านี ้  

เม่ือเราใสค่า่ตวัเลข 0-100 เข้าไปแล้วเราจะได้รับการเตือนเม่ือมีข้อมลูใหมเ่ข้ามาในดชันีเม่ือมนัถึงจดุ 0 
หรือ  100 ซึง่บอกเราถึงความแตกตา่งระหวา่งออร์เดอร์ของสองกลุม่ มีความแตกตา่งกนัมาก และจดุกลบั
ตวัใกล้จะมาถึง  

จ าไว้วา่ เราจะสนใจวา่ทิศทางของเทรนด์จะไปทางไหน และมนัจะจบเม่ือไหร่ ถ้าระดบั COT ท าให้เราเห็น
วา่ตลาดนัน้เกิดจดุพีค มนัจะชว่ยชีท้างในการท าก าไรให้เรา   

มาเล่นกับตัวเลขกัน  

ตอนนีเ้รารู้ว่าจะตดัสินใจกบัอารมณ์ตลาดสดุโตง่แล้ว แล้วไงตอ่หละ่? จ าได้ไหมว่า ไมใ่ชท่กุ ๆ ครัง้อารมณ์
ตลาดสดุโตง่นัน้ท่ีบอกวา่มนัเป็นจดุยอด หรือจดุต ่าสดุ ฉะนัน้เราต้องมีเคร่ืองมือท่ีแมน่ย ามากกวา่นี ้การ
ค านวณเปอร์เซ็นต์ของออร์เดอร์เก็งก าไรท่ีมีด้าน Buy หรือ Sell จะท าให้เราเข้าใจตลาดได้ดีขึน้วา่ถึงจดุ
ยอดหรือจดุต ่าสดุหรือยงั?  

สมการเหลา่นีใ้ช้ในการค านวณ %-Buy และ %-Sell ดงันี:้ 
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เพ่ือให้เข้าใจยิ่งขึน้ เรามาย้อนไปซกัสองสามปีแล้วมาดวู่าเกิดอะไรขึน้กบั ฟิวเจอร์คา่เงินดอลลา่ร์แคนาดา
กนั   

มาท่ีรายงาน COT ท่ีออกมาเม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2008 ซึง่ฝ่ังนกัเก็งก าไรมีออร์เดอร์สทุธิ  28,085 สญัญา 
และวนัท่ี 20 มีนาคม 2009 มีออร์เดอร์ Sell สทุธิ 23950 สญัญา ด้วยข้อมลูนี ้เราจะเห็นวา่มีความเป็นไป
ได้สงูในการเกิดจดุต ่าสดุของราคาในเดือนสิงหาเม่ือมีนกัเก็งก าไรท่ี Sell ในเดือนนีเ้ยอะเป็นพิเศษ   

แตร่อซกัประเด๋ียว คณุก าลงัคดิว่า  ไมเ่ห็นยากเลยใชไ่หม?  

 

 
ถ้าเราดชูดั ๆ จะเห็นวา่มีสญัญา Sell อยู ่66 726 สญัญา และมีสญัญาBuy อยู่ 38641 สญัญา ออร์เดอร์
เก็งก าไรในเดือนเมษายนจงึเทา่กบั April (66,726 / (38,641 + 66,726)), ออร์เดอร์ Sell จึงเป็น 63.3%   

หรืออีกแบบหนึง่ มีสญัญา Buy อยู่ 5203 สญัญา และสญัญา Sell 25875 สญัญาในเดือน มีนาคม ซึง่
หมายความวา่ (25,875 / (5,203 + 25,875)) 83.3% ของออร์เก็งก าไร ท่ี Sell ในชว่งเวลานัน้   

http://www.babypips.com/school/images/freshman/short-ratio2.png
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และตวัเลขเหลา่นีห้มายความวา่อย่างไร หมายความว่า มีโอกาสการเกิดราคาต ่าสดุเทา่กบั 83.3 % ของ
ออร์เดอร์เก็งก าไร และมีออร์เดอร์ทิศทางตรงกนัข้ามอีก 63.3 %   

ตามท่ีคณุเห็นในกราฟ จดุต ่าสดุของกราฟไมไ่ด้เกิดขึน้ ชว่งเดือน สิงหาคม 2008 เม่ือดอลลา่ร์แคนาดา มี
มลูคา่ราว ๆ 94 เซนต์ ดอลล่าร์แคนานาก็ออ่นคา่ลงอยา่งตอ่เน่ืองหลกัจากนัน้ และเม่ือเดือนมีนาคม 
เปอร์เซ็นต์ออร์เดอร์ Sell ถึงระดบั  83.3%,  ดอลล่าร์แคนาดาก็ถึงจดุก้นของมนัคือราว ๆ 77 เซ็ฯต์ แล้วเกิด
อะไรขึน้ มนัเร่ิมกระเตือ้งขึน้อยา่งตอ่เน่ือง และนัน่คือ จดุต ่าสดุของตลาด ท่ีคณุเห็นนัน่แหละ  
 
 
 
สรุป : อารมณ์ตลาด  

 
 
ความเคล่ือนไหวของราคาเป็นพนั ๆ จดุ นัน้ท าให้คณุรู้สกึต่ืนเต้นหรือไม?่   

ก่อนท่ีเราจะเร่ิมวางเงินของเรา กบัผลการวิเคราะห์ COT ท่ีออกมา ต้องจ าไว้ว่าต้องบอกวา่เม่ือรายงาน 
COT ออกมาแบบไหนจงึจะเป็นการบอกสญัญาณกลบัตวัท่ีสมบรูณ์แบบ   

ถ้าจะให้ดียิ่งขึน้เราควรท า Back Test และมองดวูา่ท าไมจดุกลบัตวัจะต้องเกิด ณ จดุ นัน้  

วา่ เศรษฐกิจก าลงับมูหรือไม?่   
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หรือวา่ระหวา่งท่ีอยูใ่นชว่งขาลง?   

จ าไว้วา่ รายงาน COT วดัอารมณ์ตลาดของเทรดเดอร์ระหวา่งเวลาใดเวลาหนึง่ และเหมือนเคร่ืองมืออ่ืน ๆ 
การใช้ รายงาน COT ไมส่มัพนัธ์กบัจดุกลบัตวัทกุครัง้ไป ดงันัน้ คณุต้องใชเวลาศกึษารายงานด้วยตวัคณุ
เองและเข้าใจความรู้สกึว่า การใช้รายงาน COT นัน้ใช้ยงัไง  

ดงันัน้ก่อนท่ีเราจะบจบเรียนนี ้เราจะต้องจ าไว้เสมอว่าราคาตลาดนัน้ ไมไ่ด้ผลกัดนัด้วยรายงาน COT  
Stochastic  Fibonacci  หรือ เคร่ืองมืออะไรก็ตามตา่ง ๆ อยา่งเดียว   

ตลาดนัน้ถกูขบัเคล่ือนโดยผู้คนจ านวนมากท่ีมีปฏิกิริยากบัสภาวะทางเศรษฐกิจ รายงานทางพืน้ฐาน ข่าว
การเมือง ก็อดซิลลา่ บกุ ยเูอฟโอปรากฎให้เห็น  คอนเสิร์ต เลดีก้าก้า แตก่ารใช้เคร่ืองมือเหลา่นี ้เราใช้เพ่ือ
เตรียมการรับมือไมว่า่จะเกิดอะไรขึน้ข้างหน้า   

 
 
สรุปแล้ว... 

 ในฐานะเทรดเดอร์ เป็นงานของเราท่ีจะจบัความรู้สึกของตลาดวา่ตลาดรู้สกึอยา่งไร   
 วิธีหนึง่ในการเข้าใจอารมณ์สดุโตง่ของตลาด คือการใช้รายงาน COT   
 การเข้าใจกิจกรรมของกลุม่นกัเทรด 3 กลุม่คือ Hedger, นกัเก็งก าไรรายใหญ่, และนกัเก็งก าไร 

รายย่อย เราสามารถรอโอกาสในการสง่ออร์เดอร์เม่ือเกิดราคาสงูสดุหรือช่วงราคาต ่าสดุแล้ว  
 จ าไว้วา่ ทกุ ๆ จดุสงูสดุและต ่าสดุของตลาดนัน้ประกอบด้วยอารมณ์สดุโตง่ของตลาดแตว่า่ ไมใ่ช่

วา่ทกุครัง้ท่ีตลาดเกิดอารมณ์สดุโตง่จะต้องเกิด ราคาสงูสดุ หรือ ราคาต ่าสดุเสมอไปทกุครัง้  

ความส าคัญของข่าว  
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ไมเ่พียงแตเ่ราต้องรู้การวิเคราะห์ด้วยปัจจยัทางเทคนิค การรู้ว่าท าไมถึงท าให้ทิศทางของราคาตลาดเกิด
ความเคล่ือนไหวก็มีความส าคญัเชน่กนั  

เหมือนกบัโลกของ Star Wars ข้างหลงัเส้นเทรนด์ไลน์ Double Top หรือ รูปแบบหวัและไหล ่ยอ่มมี
ปัจจยัพืน้ฐานผลกัดนัอยูข้่างหลงัการเคล่ือนไหวเหลา่นัน้ ซึง่เราเรียกวา่ ขา่ว! 

ในการท าความเข้าใจความส าคญัของขา่ว ให้ใช้จินตนาการด ู! 

สมมตุวิา่ คณุก าลงัดขูา่วภาคดกึอยู่ มีรายงานวา่ บริษัทซอร์ฟแวร์ยกัใหญ่ ท่ีคณุถือหุ้นอยูก่ าลงัจะ
ล้มละลาย   

สิ่งแรกท่ีคณุจะท าคืออะไร? และคณุจะรับรู้การเปล่ียนแปลงของขา่วอยา่งไร? คณุจะคดิอยา่งไรกบัการรับรู้
ขา่วนีข้องคนอ่ืนเร่ืองการเปล่ียนแปลงของบริษัทเร่ืองนี ้? 

ซึง่แนน่อนวา่ปฏิกิริยาท่ีคณุจะท าคือขายหุ้นของคณุทนัที  จริง ๆ แล้วทกุคนท่ีถือหุ้นอยู่ก็ท าเหมือนกนั .  

ความจริงก็คือข่าวนัน้ กระทบกบัการรับรู้และท าให้เราแสดงออกมาในการเทรดของเรา ไมไ่ด้แตกตา่งกนั
เม่ือเรามาเทรดคา่เงิน  

มีความแตกตา่งระหวา่งขา่วท่ีเกิดขึน้ในตลาดหุ้นและตลาดฟอร์เร็กอยูบ้่าง  

ย้อนกลบัไปท่ีตวัอยา่ง ข้างบนของเราและลองคดิวา่คณุได้ยินข่าวเดียวกนัจากบริษัทซอร์ทแวร์ก าลงัจะ
ล้มละลาย และสมมตุวิ่าคณุได้ยินรายงานก่อนหน้าท่ีขา่วจะออกมาวนัหนึง่  
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ตามธรรมชาตแิล้ว คณุจะขายหุ้นของคณุ ตามท่ีคณุได้ยินขา่วของคณุก่อนหน้าท่ีขา่วมนัจะออกมาวนัหนึง่
ก่อนหน้า คณุจะท าเงินได้มากกวา่ หรือ ขาดทนุได้น้อยกว่าคนอ่ืนท่ีพึง่มาเห็นขา่วนีที้หลงั  

ดโูอเคส าหรับคณุใชไ่หม? แตโ่ชคไมดี่ท่ีแบบนีเ้ขาเรียกว่า การเทรดขา่ววงในหรือ  INSIDER TRADING, 
และ มนัไมถ่กูกฏนกั  

Martha Stewart ชอบเลน่แบบนีบ้อ่ย ๆ และเธอก็เทรดได้ดีจนได้ลงนิตยสาร  

ในตลาดหุ้น เม่ือคณุได้ยินข่าวก่อนทกุคน มนัเป็นเร่ืองผิดกฏหมาย แตใ่นตลาดฟอร์เร็กซ์ เราเรียกวา่ Fair 
Game คือ ก็ยตุธิรรมดี ยอมรับได้! 

ยิ่งคณุได้ยินขา่ว หรือเห็นขา่วไวเทา่ไหร่ ย่ิงดีส าหรับคณุเทา่นัน้และไมมี่อะไรจะก าไรงดงามอย่างนีอี้ก ! 

ใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารในยคุนี ้และคณุก็จะได้ขา่วท่ีทนัเหตกุารณ์ และตรงความต้องการของคณุ
(อาจจะไมต่รงมาก) อยู่แคป่ลายนิว้ของคณุเอง  

โอ๊ววว นา่สนแฮะ ขา่วนีส้ าหรับนกัเทรดรายย่อย เพราะว่าท าให้คา่เงินสหรัฐฯ มีปฏิกิริยากบัการเก็งก าไรใน
ตลาด  

นกัเทรดรายใหญ่  รายย่อย นกัเทรดท่ีรวยแล้ว นกัเทรดผู้ต ่าต้อย ทกุคนต้องพึง่ขา่วเดียวกนัในการท าให้
ตลาดเคล่ือนไหวเพราะวา่ถ้าเกิดไมมี่ขา่ว ราคาก็จะไมเ่คล่ือนไหวไปไหนไกล ! 

ขา่วมีความส าคญัตอ่ตลาดฟอร์เร็กเพราะวา่ ขา่วท าให้ตลาดมีการเคล่ือนไหว นอกจากปัจจยัทางเทคนิค
แล้ว ขา่วเป็นเหมือนกบัน า้มนัท่ีท าให้ตลาดเคล่ือนท่ีได้ ! 
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ท าไมต้องเทรดข่าว 

ค าตอบง่าย ๆ ธรรมดา ของค าถามนีคื้อ “เพ่ือท าก าไร” !" 

จริง ๆ แล้วการเทรดขา่วสหรัฐฯท าให้เรามีโอกาสท่ีจะเทรดในตลาดตลาดฟอร์เร็ก และตามท่ีเราได้เรียนใน
บทก่อนหน้านีว้า่ ขา่วเป็นสว่นส าคญัท่ีกระทบกบัการเปล่ียนแปลงของตลาดเพราะวา่มนัท าให้ตลาดมีการ
เคล่ือนไหว ! 

เม่ือขา่วออกมา โดยเฉพาะข่าวท่ีส าคญั ๆ ท่ีทกุคนจบัตามอง คณุจะคาดหวงัวา่จะเห็นการเคล่ือนไหวท่ี
รุนแรงเกิดขึน้ เปา้หมายของคณุในฐานะนกัเทรดคือเข้าเทรดให้ถกูทาง และข่าวนัน้ก็ให้โอกาสในการเทรด
ส าคญั ๆ และมีคา่ตอ่การจบัตาดยูิ่งนกั  

อันตรายของการเทรดข่าว  

ด้วยกลยทุธ์การเทรดใด ๆ ก็ตาม ย่อมมีความเส่ียงอยุใ่นตวัเองท่ีคณุต้องระมดัระวงั   

น่ีเป็นสิ่งท่ีคณุต้องระวงั : 

เพราะวา่ตลาดนัน้มีความผนัผวนสงูระหวา่งท่ีมีขา่วเกิดขึน้ โบรคเกอร์หลาย ๆ โบรคเกอร์ จะเพิ่ม Spread 
ในชว่งนี ้ท าให้ต้นทนุการเทรดของคณุสงูและท าให้คณุเส่ียง  

คณุอาจจะโดน ล้างพอร์ทได้ภายในพริบตาแตว่า่มนัอาจะไมไ่ด้แสดงในหน้าจอโปรแกรมของคณุ ซึง่ไมดี่
ส าหรับคณุเพราะวา่คณุไมส่ามารถปรับอะไรได้เลยเน่ืองจากราคาท่ีเคล่ือนไหวรวดเร็วเกินไป !  

ถ้าเกิดคณุนึกภาพไมอ่อก ลองสง่ออร์เดอร์ตลาดชว่งนีด้ ูคณุจะเข้าใจวา่มนัเป็นยงัไง และคณุจะเส่ียงเป็น
สองเทา่ด้วย ! 

คณุอาจจะต้องเจอกบั   Slippage (คุณไม่ได้ราคาที่คุณคิด) เม่ือคณุเข้าตลาดท่ีคณุเห็นราคาชว่งใน
ชว่งหนึง่แตว่า่เน่ืองจากความผนัผวนท่ีสงู คณุจะได้ราคาท่ีแตกตา่งจากราคาท่ีคณุคิดไว้มาก  

การเคล่ือนไหวใหญ่ ๆ ในตลาดท่ีมาจากขา่วหรือหตกุารณ์นัน้ ไมไ่ด้เคล่ือนไหวในทิศทางเดียว บางครัง้
อาจจะขึน้อยา่งเดียว แตบ่างครัง้ก็วกกลบัลงมาอยา่งรวดเร็ว เพราะมนัพยายามจะหาทิศทางท่ีถกูต้องซึง่
บางครัง้ท าให้เราหงุดหงิดปวดหวัได้ ! 
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การเทรดขา่วนัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองง่าย เหมือนกบัเลน่เกมส์ Call of Duty. มนัต้องใช้เวลาฝึกเยอะ ๆ และคณุต้อง
วางแผนการเทรดเสมอ ในบทเรียนเร่ืองการเทรดตามเทรนด์นัน้ เราให้เกร็ดความรู้เร่ืองนีว้า่จะเทรดข่าว
อยา่งไร   

แล้วข่าวแบบไหนที่เราควรจะเทรด?  

ก่อนท่ีเราจะมาดท่ีูกลยทุธ์ในการเทรดขา่ว เราต้องมาดวูา่ขา่วแบบไหนท่ีเราควรจะเทรด   

จ าไว้วา่ เราเทรดข่าวเพราะว่า ความสามารถของขา่วท่ีท าให้ความผนัผวนในตลาดมีสงูในระยะเวลาสัน้ ๆ 
ดงันัน้ เราจะเทรดขา่วท่ีมีความเป็นไปได้ว่าจะท าให้ทิศทางของตลาดเกิดการเคล่ือนไหว  

ขณะท่ีตลาดนัน้ตอบรับกบัข่าวมาจากหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งขา่วท่ีแรง ๆ มาจากสหรัฐฯ ซะสว่นใหญ่  

เหตผุลท่ีคือ สหรัฐฯ นัน้มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในโลกและ คา่เงินดอลลา่ร์สหรัฐนัน้เป็นคา่เงินท่ีใช้เป็นเงิน
สกลุหลกั น่ีหมายความว่าเงินดอลล่าร์สหรัฐมีสว่นส าคญัตอ่ออร์เดอร์ฟอร์เร็กซ์ ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ซึง่ท าให้
ขา่วของสหรัฐฯ นัน้มีความส าคญั   

ด้วยค าพดูนี ้ลองมาดขูา่วท่ีท าให้เกิดความผนัผวนมากท่ีสดุกนั  

 

 
นอกจากรายงานเงินเฟ้อและประกาศจากธนาคารกลาง คณุควรจะให้ความส าคญัเก่ียวกบัขา่วการเมืองท่ี

http://www.babypips.com/school/images/freshman/most-volatile-news-reports2.png
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ให้สง่ผลกบัความรู้สกึตอ่คนสว่นใหญ่ด้วยเชน่ สงคราม ภยัธรรมชาต ิขา่วการเมือง และการเลือกตัง้ แม้ว่า
ขา่วพวกนีจ้ะไมค่อ่ยมีความส าคญัเหมือนกบัขา่วอ่ืน ๆ แตว่า่คณุก็ควรจะดมูนัไว้ด้วยเชน่กนั  

และจบัตาดคูวามเคล่ือนไหวของตลาดหุ้นด้วย มีหลาย ๆ ครัง้ท่ีอารมณ์ในตลาดทนุ ท่ีสง่ผลมายงัตลาด
ฟอร์เร็กซ์  

ตอนนีเ้รารู้ว่าขา่วไหนท่ีสง่ผลตอ่ความเคล่ือนไหวของตลาดมากท่ีสดุ ขัน้ตอ่ไปของเราคือการตดัสินใจวา่
คา่เงินไหนท่ีเราควรจะเทรดมากท่ีสดุ   

เพราะวา่ขา่วสามารถท าให้เกิดความผนัผวนขึน้ได้ในตลาดฟอร์เร็ก และ(หมายความวา่มีโอกาสมากขึน้
ด้วย) ส าคญัมากท่ีเราต้องเทรดคา่เงินท่ีมีสภาพคลอ่งมากท่ีสดุ และคา่เงินท่ีมีสภาพคล่องท าให้เรามัน่ใจได้
วา่ออร์เดอร์ของเราจะถกูปิดอยา่งถกูต้องโดยไมต้่องเผชิญกบัเหตกุารณ์ไม่คาดคิด 

1. EUR/USD  
2. GBP/USD  
3. USD/JPY  
4. USD/CHF  
5. USD/CAD  
6. AUD/USD 

คณุสงัเกตเุห็นอะไรรึเปล่า ? 

ใช ่ทัง้หมดนีเ้ป็นคา่เงินหลกั !  

คณุต้องจ าไว้ด้วยเพราะวา่ พวกมนัมีสภาพคลอ่งมาก และมีคา่ Spread น้อยด้วย เม่ือ Spread นัน้กว้าง
ขึน้เม่ือขา่วออกมา เราควรจะเทรดคา่เงินเหลา่นีซ้ึง่มีคา่ Spread น้อยท่ีสดุเทา่ท่ีจะน้อยได้แล้วท่ีเราควรจะ
มองเพื่อเป็นตวัเลือกอนัดบัแรก   

ตอนนีเ้รารู้ว่าขา่วอนัไหนและคา่เงินไหนท่ีควรจะเทรด ลองมาดกูารเทรดขา่วกนั  

ความคาดหวังโดยตรง Vs. ความคาดหวงัทางอ้อม  

เรามีสองวิธีในการเทรดขา่วสองวิธีคือ : 
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a) มีความคาดหวงักบัข่าวทางตรง  
b) มีความคาดหวงักบัขา่วทางอ้อม  

ความคาดหวังทางตรง  

การมีอคติโดยตรง หมายความวา่คณุคาดหวงัว่าตลาดจะเคล่ือนไหวทิศทางใดทิศทางหนึง่แนน่อนเม่ือขา่ว
ออกมาแล้ว เม่ือคณุมาดวู่าจะเทรดทิศทางใดทิศทางหนึง่ คณุต้องรู้วา่ สาเหตใุดท่ีท าให้ขา่วนัน้เป็นเหตขุอง
ทิศทางราคานัน้  

สิ่งที่คิด Vs. สิ่งที่เป็น  

ก่อนขา่วจะออกไมก่ี่วนัหรือหนึง่สปัดาห์ ก่อนท่ีขา่วจะออก จะมีนกัวิเคราะห์ซึง่จะมาท านายเก่ียวกบัตวั
เลขท่ีจะประกาศออกมา ท่ีเราได้คยุกนัในบทก่อน ตวัเลขนีจ้ะแตกตา่งกนัไปตามแตน่กัวิเคราะห์แตล่ะคน 
แตท่ัว่ ๆ ไปก็จะเป็นตวัเลขท่ีพวกเขาเห็นวา่ควรจะเห็น ซึง่สิ่งเหลา่นี ้เราเรียกวา่ สิ่งท่ีคิด  

เม่ือขา่วออกมา ตวัเลขท่ีได้มาเรียกวา่ สิ่งท่ีเป็น  

"ซือ้เม่ือมีข่าวลือ แล้วขายตอนข่าวออกมา” 

น่ีเป็นประโยคเด็ดท่ีใช้ในตลาดฟอร์เร็กซ์เพราะวา่ บอ่ยครัง้ท่ีมีขา่วออกมา ทิศทางราคาไมไ่ด้เคล่ือนไหว
สมัพนัธ์กบัขา่วท่ีคณุเช่ือ  

ตวัอยา่งเชน่  สมมตุวิา่ สหรัฐประกาศตวัเลขอตัราการวา่งงานท่ีคาดวา่จะพุง่สงูขึน้ ลองคดิวูา่ เดือนท่ีแล้ว
อตัราการวา่งงานอยูท่ี่  8.8% แตก่ารคาดการณ์ก่อนท่ีมนัจะประกาศออกมานัน้เทา่กบั 9.0%. 

ด้วยความคาดหวงั 9.0%, หมายความวา่ รายใหญ่ ๆ หลายรายก าลงัรอคอยอยา่งมีความหวงัวา่เศรษฐกิจ
สหรัฐฯจะออ่นตวั และท าให้คา่เงินสหรัฐฯอ่อนคา่ลง   

ดงันัน้ด้วยความคาดหวงันี ้รายใหญ๋ หลายรายจะไมร่อจนกระทัง่รายงานออกมาแล้วคอ่ยสง่ออร์เดอร์ พวก
เขาจะเร่ิม Sell ดอลลา่ร์ก่อนท่ีขา่วจะออกมา 

ตอนนีส้มมตุวิา่ อตัราการว่างงานท่ีออกมาเทา่กบัท่ีคาดไว้คือ  9.0%.  

นกัเทรดรายย่อย ก็จะคิดวา่ โอเค ขา่วนีไ้มดี่ตอ่สหรัฐฯ เราควร Sell ดอลลา่ร์!” 
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แตพ่อคณุไปท่ีหน้าจอโปรแกรมเทรดปรากฏวา่ คณุเห็นตลาดไมไ่ด้เคล่ือนไหวในทิศทางท่ีคณุคิด เพราะวา่ 
รายใหญ๋นัน้ได้พวกเขาได้ท าก าไรหลงัจากท่ีขา่วออกมาแล้ว  

ทีนีเ้รามาลอง ดตูวัอยา่งเดมิแตก่รณีใหมก่นั แตค่ราวนี ้อตัราการวา่งงานท่ีออกมาจริงๆ  เทา่กบั  8.0%. ผู้
เลน่ในตลาดคิดว่า อตัราการวา่งงานจะสงูถึง 9 % เพราะวา่ความคาดหวงั แตว่่าเม่ืออตัราการวา่งงานท่ี
ประกาศออกมากลบัน้อยกว่าท่ีคาดท าให้ดอลลา่ร์มีความแข็งแกร่งกวา่ท่ีพวกเขาคิด  

สิ่งท่ีคณุเห็นในกราฟก็จะเป็นดอลลา่ร์วิ่งขึน้อยา่งแรงเพราะวา่ พวกรายใหญ่เหลา่นัน้ไมไ่ด้คดิวา่เหตกุารณ์
เหลา่นีจ้ะเกิดขึน้ แตะเมื่อขา่วออกมาแล้วแตกตา่งกบัความคาดหวงัของพวกเขาพวกเขาก็จะพยายามปรับ
ออร์เดอร์ของเขาเท่าท่ีจะท าได้  

ถ้ารายงานออกมา 10 % แทนท่ีมนัจะวิ่งย้อนศรขึน้แตม่นัจะร่วงลงเหมือนก้อนหินตกจากท้องฟ้า เพราะว่า
ความคาดหวงัของตลาดนัน้มีแค ่9.0%แตร่ายงานออกมานัน้เยอะกวา่ความคาดหมาย รายใหญ่ก็จะ sell 
เพิ่มเข้าไปอีกเพราะคา่เงินสหรัฐฯจะดอู่อนคา่เข้าไปใหญ่เม่ือขา่วออกมา   

การสงัเกตตุวัเลขของคา่ความคาดหวงัของตลาดกบัตวัเลขรายงานจริงท่ีออกมา ท าให้คณุเข้าใจว่า ขา่ว
ไหนท่ีจะท าให้ทิศทางราคาเคล่ือนไหวไปทางไหนได้  

ความคาดหวังทางอ้อม  

กลยทุธ์การเทรดข่าวท่ีนิยมกนัทัว่ไปคือ การเทรดขา่วบนความคาดหวงัทางอ้อม  วิธีการนีจ้ะไมส่นใจการเท
รดขา่วทางตรงและสนใจบนขา่วท่ีออกมาเป็นขา่วใหญ่ เพราะวา่ขา่วใหญ่จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงมาก 
ซึง่ไมส่ าคญัวา่จะไปทิศทางไหน แคแ่คร่อให้มนัเกิดและก็เข้าเทรด !  

แล้วหมายความว่าไง เม่ือราคาเคล่ือนไหวไปทางไหน ก็จะมีจดุเข้าท่ีแนน่อนอยูแ่ล้ว คณุไมต้่องดวู่าราคาจะ
ไปทิศทางไหน ดงันัน้จงึบอกวา่เป็นความคาดหวงัทางอ้อม   
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การเทรดโดยใช้ความคาดหวังทางตรง  

 

ย้อนกลบัไปดตูวัอย่างเร่ืองอตัราการวา่งงานของสหรัฐฯกนั  ก่อนหน้านี ้เราให้ตวัอย่าง วา่จะเกิดอะไรขึน้ถ้า
รายงานออกมาพอ ๆ กบัความคาดหวงั  หรืออาจจะดีกวา่นิดหน่อย ถ้ามนัน้อยกวา่ท่ีคาด จะเกิดอะไร
ขึน้กบัเงินดอลลา่ร์  สิ่งหนึง่ท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ก็คือ ดอลลา่ร์ร่วง อะไรนะ มนัไมข่ึน้หรอ?ถ้าขา่วอตัราการ
วา่งงานของสหรัฐฯ ลดลง ?  

มีเหตผุลหลายเหตผุลท่ีหลายอยา่งท่ีคา่เงินอาจจะอ่อนคา่ลงถึงแม้วา่ผู้คนจะมีงานท าเยอะขึน้  

เหตผุลแรก คือ คา่เงินสหรัฐฯ นัน้ยงัอยู่ในขาลงอยู ่จ าไว้วา่ มีปัจจยัพืน้ฐานหลายอย่างท่ีท าให้คา่เงินนัน้
ออ่นคา่หรือแข็งคา่ในเวลาเดียวกนั แม้วา่อตัราการว่างงานจะลดลงแตว่่ามนัก็ไมใ่ชเ่ร่ืองใหญ่พอส าหรับราย
ใหญ่ในการเปล่ียนการรับรู้เร่ืองการแข็งคา่ดอลลา่ร์ของพวกเขา   

เหตผุลท่ีสองคือ บางทีช่วงเทศกาลขอบคณพระเจ้า ชว่งเวลานีบ้ริษัทจะจ้างพนกังานชัว่คราวเพ่ือจะเอาไว้
บริการนกัช็อปท่ีจะมาซือ้สินค้าในชว่งคริตมาสต์ ท าให้อตัราการวา่งงานเพิ่มขึน้ในระยะสัน้ แตว่า่ไมไ่ด้
สง่ผลระยะยาวตอ่เศรษฐกิจสหรัฐฯก็เป็นได้   

อีกวิธีหนึง่ท่ีจะประมาณสถานการณ์จากอตัราการวา่งงานได้แมน่ย าคือให้ดตูวัเลขจากปีท่ีแล้วมา
เปรียบเทียบกบัปีนี ้ซึง่ท าให้คณุเห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯนัน้ได้ปรับตวัขึน้หรือลงหรือไม่ 

สิ่งส าคญัท่ีต้องจ าคือ ให้มองย้อนไปดภูาพรวมก่อนท่ีคณุจะตดัสินใจอะไร  

ตอนนีค้ณุมีข้อมลูในหวัของคณุแล้วและมนัถึงเวลาท่ีจะเทรดขา่วด้วยการใช้ความคาดหวงัทางตรง  

ให้เร่ิมจากอตัราวา่งงานก่อน และท าให้มนัง่ายท่ีสดุ สิ่งแรกท่ีคณุต้องท าก่อนท่ีรายงานจะออกมาคือ ให้ดเูท
รนด์ของอตัราการวา่งงานก่อนวา่มนัควรจะเพิ่มหรือลด โดยดท่ีูกราฟในอดีต คณุสามารถเตรียมตวัรับมือ
กบัมนัได้ไมว่า่จะเกิดอะไรขึน้ในอนาคต  
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ลองคดิดวู่าถ้าเกิดอตัราการวา่งงานเพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง หกเดือนท่ีแล้วอยูท่ี่ 1 เปอร์เซ็นต์ และเดือนท่ี
แล้วอยุท่ี่ 3 % พอเดือนนีค้ณุสามารถพดูได้อย่างเตม็ปากวา่มนัจะเพิ่มขึน้อีก  

เม่ือคณุคาดวา่อตัราการวา่งงานจะเพิ่มสงูขึน้ คณุสามารถเร่ิมเตรียมตวั Sell ดอลลา่ร์ ซึง่ปกติแล้วคณุชอบ
เลน่คา่เงิน USD/JPY  

ก่อนทีอตัราการวา่งงานจะประกาศออกมา คณุต้องมาดกูารเคล่ือนไหวของทิศทางราคาก่อน อย่างน้อย 20 
นาทีเพ่ือหาระยะของการแกวง่ตวัของราคา ให้บนัทกึราคาสงูสดุและต ่าสดุท่ีเคยมีก่อนหน้านี ้และหาจดุ 
Breakout  

*หมายเหต:ุ  ยิ่งระยะนัน้แคบหมายความว่าความผนัผวนนัน้ยิ่งมาก  

เม่ือคณุเห็นวา่มนัจะเกิดภาวะตลาดขาลงคณุควรจะให้จดุ Break out ท่ีต ่ากวา่หนอ่ย ถ้าคณุคิดวา่มนัจะ
ออ่นคา่ ก็ให้ตัง้จดุเข้าต ่ากวา่จดุต ่าสดุไปนิดหน่อย  

 

และคณุสามารถตัง้ จดุหยดุขาดทนุอยูข้่างบนจดุ Break out หรือเทียบเทา่กนันัน้  

http://www.babypips.com/school/images/freshman/directional-bias-entry-point.png
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มีอยูส่องอยา่งท่ีอาจจะเกิดขึน้คือ เม่ืออตัราการวา่งงานประกาศออกมา ดอลลา่ร์อาจจะแข็งคา่หรืออ่อนคา่ 
ท าให้ USD/JPY แข็งคา่ขึน้และคณุอาจจะไมไ่ด้เทรดแตไ่มต้่องรีบร้อน หรือวา่ถ้าเกิดมนัเป็นไปตามคาด
ตอ่มาก็ได้ 

กลยทุธ์นีจ้ะดีตอ่ตวัคณุเพราะวา่คณุตัง้ออร์เดอร์เทรดไว้แล้ววา่มีภาวะตลาดหมีเกิดขึน้กบัคา่เงินดอลลา่ร์
และสิ่งท่ีคณุต้องท าก็คือรอดวูา่มนัจะออกมาเป็นยงัไง  

 

ตอ่มาคณุก็ได้เห็นแล้ววา่คณุได้ก าไร คณุได้ก าไรตามท่ีคณุคาดไว้ เย้ ๆ ๆ !  

กญุแจของความคาดหวงัทางตรงก็คือคณุต้องเข้าใจแนวคดิของรายงานขา่วท่ีคณุวางแผนจะเทรด ถ้าคณุ
ไมเ่ข้าใจสิ่งท่ีมนักระทบกบัคา่เงิน ดงันัน้การเทรดอาจจะไมไ่ด้เป็นอยา่งท่ีคณุคิดไว้ แตโ่ชคดีท่ีเรามี Pip 
Diddy และ Forex Gump ช่วยในการเทรดในสิ่งท่ีกระทบกบัตลาดฟอร์เร็ก  

http://www.babypips.com/school/images/freshman/directional-bias-stop-and-target.png
http://www.babypips.com/school/images/freshman/directional-bias-target-hit.png
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ปล่อยให้ตลาดตัดสินใจว่ามันจะไปทางไหน 

 

สิ่งแรกท่ีต้องพิจารณาวา่ข่าวไหนท่ีเราควรจะเทรด ก่อนหน้านีเ้ราได้คยุกนัเก่ียวกบัข่าวใหญ่ ๆ ซึง่คณุคง
อยากจะเทรดเฉพาะขา่วเหล่านัน้ เพราะวา่ มีความเป็นไปได้สงูท่ีตลาดจะมีความเคล่ือนไหวมากหลงัจากท่ี
ขา่วออกมา  

สิ่งตอ่ไปท่ีคณุควรจะท าก็คือมาดกูารสวิงของราคาอยา่งน้อยก่อน 20 นาทีก่อนท่ีขา่วจะออก ราคาสงูสดุ
และต ่าสดุก็จะเป็นจดุ Breakout ของคณุ และยิ่งการสวิงของราคานัน้มีชอ่งน้อยหมายความวา่คณุจะเห็น
การเคล่ือนไหวครัง้ใหญ่จากขา่ว  

จดุ Break out จะเป็นจดุเข้าของคณุ น่ีเป็นท่ีท่ีคณุต้องตัง้ออร์เดอร์ การตัง้ Stop loss ของคณุควรจะอยูท่ี่
ประมาณ 20 จดุ ใต้หรือเหนือจดุ break out นี ้และจดุท าก าไรก็เชน่กนัวิธีนีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือของ 
Straddle Trade ซึง่ไมส่ าคญัวา่มนัจะเคล่ือนไหวไปทางไหน  

 

ตอนนีค้ณุ ต้องเตรียมเข้าสูต่ลาดไมท่ิศทางใดก็ทิศทางหนึง่ สิ่งท่ีคณุต้องท าก็คือ รอว่ามนัจะออกมายงัไง 
บางครัง้คณุอาจจะได้เล่นแคท่างเดียวและควรจะตัง้จดุหยดุขาดทนุไว้ด้วยเพราะวา่ราคาจะเกิดการกลบั

http://www.babypips.com/school/images/freshman/nondirectional-bias-entry-stop-target.png
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ตวัอยา่งรวดเร็ว  อย่างไรก็ตาม จดุเข้าอีกจดุหนึง่ ถ้าออร์เดอร์ของคณุได้ก าไร คือคณุควรจะตัง้จดุท าก าไร
น้อย ๆ เข้าไว้  

ถ้าโชคดีหนอ่ยก็คือ ออร์เดอร์ถกูเปิดขึน้และเป็นไปตามท่ีเราคิดและไมข่าดทนุ ในทางกลบักนัถ้าคณุไมไ่ด้
ก าไรแตผ่ลรวมแล้วคณุก็ยงัจะก าไรอยู่ดี   

อีกอยา่งหนึง่ท่ีการเทรดโดยใช้ความคาดหวงัทางอ้อมให้ก าจดัอารมณ์ออกไป คณุอยากจะได้ก าไรเพราะวา่
มนัมีการเคล่ือไหว ซึง่ท าให้คณุได้เปรียบมากขึน้ในการใช้โอกาสนีเ้ทรดเพราะวา่คณุจะได้ก าไรไมท่างใดก็
ทางหนึง่   

มีกลยทุธ์มากมายในการเทรดขา่ว แตว่า่แนวคิดท่ีบอกในบทเรียนนีคื้อ มนัควรจะอยูใ่นตารางแนวทางการ
เทรดของคณุเม่ือไหร่ก็ตามท่ีคณุพยายามหาความได้เปรียบจากการเทรดขา่ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป: การเทรดข่าว  
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ตอนนี ้จบบทเรียนแล้วคณุรู้แล้ววา่จะเทรดโดยใช้ขา่วอย่างไหร เพียงแคจ่ าไว้เสมอเม่ือคณุจะเทรดวา่ :  

 เม่ือคณุมีความคาดหวงัทางตรง คณุก าลงัคาดหวงัวา่ราคาจะเคล่ือนไหวไปในทิศทางใดทางหนึง่ 
และคณุได้สง่ออร์เดอร์ของคณุไปแล้ว   

 มนัเป็นสิ่งท่ีดีเสมอถ้าเราเข้าใจเหตผุลวา่ท าไมตลาดเคล่ือนไหวไปในทิศทางนัน้หลงัจากท่ีขา่วออก   
 เม่ือคณุมีความคาดหวงัทางอ้อม คณุไมต้่องสนใจวา่ราคาจะไปทางไหนเพียงแคส่ง่ออร์เดอร์เทา่

นัน้เอง   
 ถ้าเราเทรดแบบความคาดหวงัทางอ้อมเรียกวา่  straddle trades. 
 แคนี่ก็้เพียงพอแล้ว ... 
 แล้วมนัง่ายอยา่งท่ีวา่ไหม ???  
  

 ไม่ง่ายเลย !!! 
 คณุต้องฝึกและเทรดขา่วลกัษณะตา่ง ๆ ก่อน จนคณุรู้สกึวา่รายงานขา่วมนัท าให้ราคาเคล่ือนไหว

อยา่งไร และเทา่ไหร๋ และขา่วแบบไหนท่ีเราควรหลีกเล่ียงไมค่วรเทรด   
 เหมือนกบัวิธีการเทรดอ่ืนๆ  ท่ีความส าเร็จของคณุขึน้อยู่กบัการเตรียมตวัของคณุ  
 ซึง่ต้องใช้เวลาและการฝึก คณุต้องท าการบ้านหนกัและศกึษาเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจและท าความ

เข้าใจวา่มนัส าคญัอยา่งไร   



WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

 คณุต้องใจไว้วา่ ไมมี่อะไรมีคา่แล้วจะมาได้ง่าย ๆ ดงันัน้คณุต้องศกึษาอย่างจริงจงัแล้วมนัจะให้
รางวลักบัคณุเม่ือคณุเข้าใจมนั ! 

 

อะไรคือ  Carry Trade? 

คณุรู้ไหมวา่มีระบบเทรดระบบหนึง่ท่ีสามารถท าเงินได้จากราคาท่ีอยูน่ิ่ง ๆ ไมไ่ปไหนได้ในชว่งเวลานาน ? 

เอาหละ่ มีวิธีหนึง่ และก็เป็นท่ีนิยมด้วยในหมูผู่้จดัการของทนุท่ีชัว่ร้ายในจกัรวาลการเงินนีซ้ะด้วย !  

มนัเรียกวา่  "Carry Trade". 

 

 Carry trade เก่ียวกบัการยืมเงินหรือวา่ sell เคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้ดอกเบีย้ท่ีต ่ากวา่ แล้วใช้มนันัน่
แหละซือ้ หรือ Buy เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้ท่ีสงูกวา่   
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ขณะท่ีคณุก าลงัจา่ยอตัราดอกเบีย้ต ่า ๆ ในเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคณุยืม หรือ ขายไป คณุก็สามารถสะสม
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้สงูกวา่ได้ ดงันัน้ก าไรของคณุคือคณุได้จากอตัราดอกเบีย้ท่ีแตกตา่ง
กนั   

ตวัอยา่งเชน่ :  

สมมตุวิา่คณุไปท่ีธนาคารยืมเงิน 10000 เหรียญแล้วอตัราคา่ธรรมเนียม 1 % ของทกุ ๆ ปี  

ด้วยเงินท่ีคณุยืมมานัน้ คณุไปซือ้พนัธบตัรท่ีจา่ยผลตอบแทนดอกเบีย้ 5 % ตอ่ปี   

ก าไรของคณุเทา่กบัเทา่ไหร่ ?   

มีใครตอบรึป่าว ?  

เข้าใจรึเปลา่ คณุได้  4% ตอ่ปี มนัเป็นความแตกตา่งของอตัราดอกเบีย้!  

ตอนนีค้ณุคงก าลงัคิดว่า ฟังดเูหมือนไม่คอ่ยได้เยอะเท่ากบัการเทรดปกตเิทา่ไหร่ ."  

อยา่งไรก็ตามเม่ือคณุใช้มนักบัตลาดฟอร์เร็กซ์ ด้วยอตัรา Leverage ท่ีสงูนี ้อตัราดอกเบีย้ท่ีคณุได้ แคน่ัง่ดู
เฉย ๆ แล้วดบูญัชีเตบิโต ก็ไมเ่ลวเลยนะ   

ถ้าเราได้อตัราดอกเบีย้ซกั 3 % ท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้มนัจะกลายเป็นอตัราท่ี 60 % ตอ่ปีกบับญัชีท่ีใช้ 
leverage 20! 

ในบทเรียนนี ้เราจะพดูถึงวา่ Carry Trade นัน้เป็นยงัไง และจะใช้ได้เมือไ่หร่ และเม่ือไหร่ท่ีไมเ่หมาะท่ีจะใช้   

เราจะต้องท าความรู้จกักบั การหลีกเล่ียงความเส่ียง (มนัคืออะไรหวา่? เหมือนท่ีเราพดูเราจะมาวา่กนัเร่ือง
นีก้นัทีหลงั)   

แล้วจะใช้ Carry Trades ยังไง? 

ในตลาด Forex คา่เงินนัน้เทรดเป็นคู ่(ตวัอยา่งเชน่ ถ้าคณุ Buy USD/CHF คณุก็ก าลงัซือ้ เงินดอลลา่ร์และ
ขายเงินสวิสฟรังค์ ไปด้วยกนั) เหมือนกบัตวัอยา่งท่ีคณุจา่ยดอกเบีย้ในออร์เดอร์ท่ีคณุขายและได้ดอกเบีย้
จากออร์เดอร์ท่ีคณุซือ้ ตวัอย่างของเราก่อนหน้านี ้  
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แล้วอะไรท่ีท าให้  Carry trade นัน้ดพูิเศษในตลาดฟอร์เร็กก็คือ การจา่ยดอกเบีย้นัน้เกิดขึน้ทกุวนัขึน้อยู่กับ
ออร์เดอร์ของคณุ ตามเทคนิคแล้ว ทกุออร์เดอร์จะถกูปิดท่ีจบวนัในตลาด Forex แตค่ณุไมไ่ด้จะไมไ่ด้เห็น
มนัปิดถ้าคณุถือมนัข้ามวนั   

เพราะวา่ โบรคเกอร์นัน้ปิด และเปิดออร์เดอร์ของคณุอัตโินมตั ิและพวกเขาจะคิดอตัราการถือข้ามคืน
ระหวา่งคา่เงินสองคา่เงิน ซึง่จะต้องมีคา่ใช้จา่ย ท่ีเรารู้จกัในช่ือของ Roll over หรือ Swap ส าหรับวนัถดัไป   

จ านวนของ Leverage จากโบรคเกอร์นัน้ท าให้การเลน่แบบ Carry Trade ได้รับความนิยม เพราะวา่สว่น
ใหญ่ Forex จะเทรดโดยใช้ Margin นัน่หมายความว่าคณุใสอ่อร์เดอร์ไปด้วยเงินเพียงนิดหนอ่ย แตโ่บรค
เกอร์จะจดัการท่ีเหลือให้ ส่วนใหญ่แล้ว หลาย ๆ โบรคเกอร์ใช้แค ่1- 2 % ของออร์เดอร์เอง   

ลองมาดซูกัตวัอยา่ง วา่มนัเป็นยงัไง   

จากตวัอย่างนีเ้ราจะมาดกูารเทรดของ Jo นกัเทรดหน้าใหมใ่นตลาดฟอร์เร็กซ์   

วนันีเ้ป็นวนัเกิดของโจ และปู่ กบัยา่ของเขาก็เลยให้รางวลักบัเขา 10000 เหรียญ ว๊าววววว!  

แทนท่ีจะไปใช้เงินกบัวีดีโอเกมส์ โปสเตอร์ หมากฝร่ัง เขาอยากจะเก็บเงินไว้ โจเลยไปท่ีธนาคารใกล้บ้าน 
อยากจะเปิดบญัชีออมทรัพย์ และผู้จดัการบอกวา่ Jo บญัชีออมทรัพย์ดอกเบีย้ 1 % ตอ่ปี นา่สนใจไหม?"  

โจหยดุ และคิดวา่ ถ้าดอกเบีย้ 1 % 10000 ก็จะได้ 100 เหรียญตอ่ปี"  

"หยูยยย น้อยจงั!"  

โจเป็นคนฉลาดเขาได้ศกึษา จากเว็บ  BabyPips.com School of Pipsology และรู้ว่าจะลงทนุให้ได้
ผลตอบแทนดี ๆ ยงัไง   

ดงันัน้โจจงึตอบวา่  “ขอบคณุครับ แตว่า่ผมจะลงทนุอย่างอ่ืนดีกวา่”   

โจได้เทรดเดโมมาซกัพกัหนึง่แล้ว(รวมทัง้ Carry Trade ) ดงันัน้เขาคอ่นข้างจะเข้าใจดีกวา่ฟอร์เร็กซ์เป็น
อยา่งไร เขาเปิดบญัชีเงินจริง และฝากเงินของขวญัวนัเกิด 10000 เหรียญ และวางแผนของเขาทนัที   

โจหาคา่เงินท่ีอตัราดอกเบีย้แตกตา่งกนัมากกวา่ 5 % ตอ่ปี และเขาซือ้มลูคา่ 100000 เหรียญของคา่เงินนัน้ 
เม่ือโบรคเกอร์ให้เขาอย่างน้อย 1 % ของออร์เดอร์ท่ีเขาเปิด นัน่คือ 1000 เหรียญ ซึง่เท่ากบั leverage 1: 
100 ดงันัน้โจจงึสามารถถือ ออร์เดอร์ 100000 ซึง่จะได้ดอกเบีย้ 5 % ตอ่ปี   
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แล้วจะเกิดอะไรขึน้ถ้าเขาถือแบบนัน้ไป 1 ปี ?  

เอาหละ่ มี 3 อยา่งท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไปนี ้:  

1. ออร์เดอร์นัน้มีมูลค่าลดลง  เม่ือ โจซือ้คา่เงินและคา่เงินออ่นคา่ลงอยา่งรวดเร็ว ถ้าท าให้ตวัเลข
ในบญัชีนัน้ใกล้กบัการโดน Margin call (ล้างพอร์ท) ออร์เดอร์จะถกูปิดและจะเหลือเงินมาร์จิน้ใน
บญัชีคือ 1000 เหรียญ(แล้วแตเ่ง่ือนไขของโบรคเกอร์)   

2. ค่าเงนิอาจจะคงอัตราเดมิไปจนสิน้ปี  ในกรณีนี ้โจไม่ได้และไมเ่สีย แตว่่าเขาได้อตัราดอกเบีย้ 
5 % จากออร์เดอร์มลูคา่ 100000 เหรียญนัน่หมายความวา่โจจะได้คา่สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ 
5000 เหรียญจากเงิน 10000 เหรียญในบญัชีของเขา !  

3. ออร์เดอร์ท่ีเปิดมีมูลค่าเพิ่มขึน้  คา่เงินท่ีโจถือพุง่ขึน้อยา่งกบัจรวด ดงันัน้นอกจากโจจะได้คา่
ดอกเบีย้ 5000 เหรียญแล้ว เขายงัได้ก าไรจากคา่เงินท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่เป็นของขวญัวนัเกิดท่ีล า้คา่ของ
เขาจริง ๆ ! 

เพราด้วย Leverage 1:100 โจเลยได้ก าไรถึง 50 % ตอ่ปีจากเงินทนุ 10000 เหรียญ  

น่ีคือตวัอยา่งของคา่เงินท่ีได้มีอตัราส่วนตา่งดอกเบีย้ 4.4 % ณ เดือน กนัยายน 2010  

 

ถ้าคณุ Buy AUD/JPY และถือไปซกัปีหนึง่ คณุจะได้คา่สว่นตา่งเป็นบวก 4.40%.  

แนน่อน ถ้าคณุ  Sell AUD/JPY, มนัก็จะตรงข้ามกนั: 
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ถ้าคณุ sell AUD/JPY และถือข้ามปีคณุจะเสียอตัราสว่นตา่งดอกเบีย้เป็นลบ  4.40%.  

และน่ีเป็นตวัอยา่งวา่มนัใช้ยงัไง   

มีค าถามไหม? ไมมี่หรือ? เรารู้คณุหวัไว!  

ตอนนีถ้ึงเวลาแล้วในการก้าวไปสูส่ว่นท่ีส าคญัของสว่นนีก้นั : ความเส่ียงของ Carry Trade  
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ควรจะถือ หรือ ไม่ถอืดี  

เม่ือไหร่ควรจะถือ ? 

 

Carry trades นัน้เหมาะสมเม่ือนกัลงทนุเห็นความเส่ียงและนกัลงทนุมีการมองในแง่บวกเร่ืองการ Buy 
คา่เงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้สงูและ Sell อตัราดอกเบีย้ท่ีมีอตัราผลดอกเบีย้ต ่า   

เหมือนกบัคณุเห็นแก้วน า้คร่ึงแก้ว (ประมาณวา่ ตัง้คร่ึงดีกวา่ แคค่ร่ึง) ขณะท่ีสถานการณ์เทรดตอนนัน้ไมสู่้
ดีนกั เขาก็จะหวงัว่าสถานการณ์ต้องดีกว่านี ้และเชน่เดียวกนักบั Carry Trade สภาวะเศรษฐกิจอาจจะไม่
ดี แตว่า่ภาพรวมของการ buy คา่เงินไมจ่ าเป็นต้องเป็นบวก   

ถ้าเศรษฐกิจของประเทศดดีูเหมือนกบั  Angelina Jolie เราก็จะมีโอกาสคือ ธนาคารของประเทศนัน้ ซึง่
จะต้องเพิ่มอตัราดอกเบีย้เพ่ือควบคมุเงินเฟ้อ   

ซึง่ดีตอ่เราเพราะวา่ยิ่งอตัราดอกเบีย้ท่ีสงูหมายความวา่อตัราสว่นตา่งดอกเบีย้ก็จะสงูขึน้ด้วย  

อีกแง่หนึง่ ถ้าเศรษฐกิจของประเทศนัน้ไมดี่มากนกั ดงันัน้คงไมมี่ควรท่ีอยากจะซือ้คา่เงินนัน้ ถ้าพวกเขาคิด
วา่ธนาคารกลางจะต้องลดอตัราดอกเบีย้ในการชว่ยพยงุเศรษฐกิจ   
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เพ่ือให้ธรรมดาหนอ่ย Carry Trade เหมาะกบันกัลงทนุเม่ือการลงทนุมีความเส่ียงต ่า   

Carry trades ไมเ่หมาะเม่ือความเส่ียงมีสงู (การ Sell คา่เงินท่ีมีดอกเบีย้สงู และ Buy คา่เงินท่ีดอกเบีย้ต ่า) 
เม่ือความเส่ียงสงูขึน้นกัลงทนุควรจะหลีกเล่ียงการเข้าไปลงทนุแบบนัน้   

ลองมาตวัอยา่งกนัซกัหน่อย   

สมมตุวา่ สภาวะเศรษฐกิจนัน้คอ่นข้างแย ่และเศรษฐกิจอยูใ่นภาวะถดถอย คณุคดิว่าเพ่ือนบ้านของคณุจะ
เอาเงินไปท าอะไร?  

เพ่ือนบ้านของคณุอาจจะเลือก การลงทนุท่ีปลอดภยัแตอ่ตัราเส่ียงต ่า แตม่นัไมส่ าคญัถ้าอตัราผลตอบแทน
นัน้ท าก าไรได้แนน่อน   

ซึง่สิ่งนีท้ าให้เพ่ือนบ้านของคณุวางใจได้ไมว่า่จะเกิดอะไรขึน้เชน่ โดนไลอ่อกจากงาน  ในตลาดฟอร์เร็ก
เพ่ือนบ้านของคณุจะพดูวา่ เหมือนกบัการหลีกเล่ียงความเส่ียง  

จิตวิทยาของนกัลงทนุขาใหญ่ซึง่ไมไ่ด้แตกตา่งจากเพ่ือนบ้านของคณุ เม่ือสภาวะเศรษฐกิจไมแ่นน่อน นกั
ลงทนุจะใสเ่งินในสถานท่ีปลอดภยั ซึง่ถึงแม้จะมีอตัราดอกเบีย้ต ่าเชน่ ดอลล่าร์สหรัฐฯ กบัเงินเยน  

น่ีเป็นขัว้ตรงข้ามของการเทรด ซึง่เงินจะไหลไปท่ีท่ีปลอดภยั   

หลักเกณฑ์ของ Carry Trade และความเสี่ยง  

เกณฑ์ของ Carry Trade  

มนัคอ่นข้างจะธรรมดาในการหาคา่เงินท่ีเหมาะสมในการเทรดแบบ Carry Trade ให้ดสูองอยา่งตอ่ไปนี:้  

1. หาอตัราดอกเบีย้ท่ีแตกต่างกนัสงู   
2. หาค่าเงินท่ีมีความเสถียร หรือ ในเทรนด์ขาขึน้ค่าเงินท่ีอตัราดอกเบีย้สงู  ซึง่จะท าให้คณุ

สามารถอยู่ในตลาดได้นาน และได้อตัราส่วนต่างจากดอกเบีย้  

ง่ายไหม? แล้วมาดตูวัอยา่งของจริงกนั : 
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กราฟนีเ้ป็นกราฟรายสปัดาห์ ของ AUD/JPY จนกระทัง่ปัจจบุนั ธนาคารแหง่ชาตญ่ีิปุ่ นซึง่ยงัคงอตัรา
ดอกบัย้ท่ี 0 เปอร์เซ็นต์ (จากเดือนกนัยายน 2010 อตัราดอกเบีย้อยู่ท่ี 0.10 %)   

ด้วยธนาคารกลางออสเตรเลียเป็นหนึง่แหง่ท่ีมีอตัราดอกเบีย้สงูระหวา่งคา่เงินหลกัอ่ืน ๆ (ปัจจบุนั 4.50 %) 
นกัเทรดหลายคนถือคา่เงินนีอ้ยู ่(ซึง่เป็นปัจจยัให้คา่เงินนีอ้ยูใ่นขาขึน้จนถึงทกุวนันี)้   

จากต้นปี 2009 มาจนถึง ช่วงต้นปี 2010 ซึง่คา่เงินนีเ้คล่ือนไหวจาก 55.50 ถึง 88.00 ซึง่เทา่กบั 3250 จดุ !  

ถ้าคณุสนใจ เร่ืองสว่นตา่งจากอตัราดอกเบีย้ของคา่เงินสองคา่เงิน ซึง่เหมาะส าหรับการเลน่ระยะยาว
ส าหรับนกัลงทนุหลาย ๆ คน และต้องผา่นชว่งเวลาท่ีผนัผวนของคา่เงินในตลาด  

แนน่อน เศรษฐกิจ และ ปัจจยัทางการเมืองนัน้ทกุวนั และอตัราดอกเบีย้ ก็อาจจะเปล่ียนด้วยเหมือนกนั ซึง่
ท าให้การเทรดแบบ Carry Trade นัน้ได้รับความนิยมลดลง ดงันัน้คณุต้องจ ากดัความเส่ียงของคณุด้วย  

ความเส่ียงของ Carry Trade 

เพราะวา่คณุเป็นนกัเทรดท่ีฉลาด คณุรุ้แล้ววา่สิ่งท่ีคณุจะต้องรู้ก่อนจะเทรดคืออะไรใช่ไหม?  

"แล้วฉนัเส่ียงอะไร?"  

ก่อนท่ีคณุจะเข้าเทรด ต้องประมาณความเส่ียงสงูสดุของคณุวา่ยอมรับได้หรือเปลา่ตามกฏการจดัการ
ความเส่ียงของคณุด้วย   

http://www.babypips.com/school/images/freshman/audjpy-weekly-carry-trade.png


WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

ตามตวัอย่างตอนเร่ิมต้นบทเรียน กบั โจนกัเทรดหน้าใหม ่ความเส่ียงสงูสดุของเขาเทา่กบั 9000 เหรียญ ซึง่
ออร์เดอร์ของเขาจะถกูปิดอตัิโนมตัถ้ิาเขาเสีย 9000 เหรียญ   

เอ ๋?  

ดไูมค่อ่ยดีเลยใชไ่หม?   

จ าไว้วา่ น่ีเป็นเหตกุารณ์เลวร้ายท่ีสดุท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้และ โจเป็นนกัเทรดหน้าใหม่ ดงันัน้เขาไมไ่ด้ใส ่
Stop loss   

เม่ือเราเทรด Carry trade คณุสามารถก าหนดความเส่ียงของคณุเหมือนกบัการเทรดปกติ   

ถ้าโจตดัสินใจวา่เขาต้องการจ ากดัความเส่ียงของเขา ท่ี 1000 เขาสามารถตัง้จดุขาดทนุให้ใกล้กบัราคาเปิด
ของเขา หรือวา่อาจจะก าหนดไว้วา่ ขาดทนุ 1000 เหรียญ เขาก็จะได้ก าไรจากอตัราดอกเบีย้จากออร์เดอร์
ของเขาอยู ่ 

 

 

 

สรุปเร่ือง : Carry Trade 
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ขณะท่ีคณุก าลงัจา่ยดอกเบีย้ให้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีคณุขาย และได้รับดอกเบีย้จากคา่เงินท่ีคณุ Buy ใน
อตัราดอกเบีย้ท่ีสงูกว่า ก าไรของคณุคือเงินท่ีได้จากสว่นตา่ง   

น่ีเป็นอีกทางหนึง่ในการท าเงินในตลาดฟอร์เร็ก โดยไม่ต้องซือ้ต ่าขายสงูซึง่คอ่นข้างยาก  

Carry trades เหมาะส าหรับนกัลงทนุท่ีรู้สกึวา่เส่ียง และสภาวะเศรษฐกิจไมต้่องดี แตว่า่ภาพรวมต้องเป็น
บวกเสมอ   

ถ้าภาพรวมเศรษฐกิจไมค่อ่ยดี จะไมมี่ใครพร้อมท่ีจะเส่ียง ถ้าจะให้ Carry trade ง่ายนกัลงทนุควรจะมี
ความเส่ียงต ่า   

Carry trades ไมเ่หมาะกบัความเส่ียงท่ีสงู   

เม่ือความเส่ียงสงูนกัลงทนุไมค่อ่ยสนใจซือ้คา่เงินท่ีมีผลตอบแทนสงูและลดออร์เดอร์คา่เงินท่ีมีอตัรา
ดอกเบีย้สงู   

เม่ือภาวะทางเศรษฐกิจนัน้ไมค่งท่ี นกัลงทนุจะฝากเงินของพวกเขาไว้กบัการลงทนุท่ีปลอดภยักวา่ ซึง่จะ
พยายามหาอตัราดอกเบีย้ท่ีต ่าเชน่คา่เงินดอลลา่ร์และคา่เงินเยน  

มนัคอ่นข้างง่ายในการหาคา่เงินท่ีเหมาะสมส าหรับการเล่นแบบ Carry trade:  
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1. หาอตัราดอกเบีย้ท่ีมีส่วนตา่งสงู   
2. หาคูเ่งินท่ีมีเสถียรภาพ หรือว่าอยูใ่นช่วงขาขึน้ของคา่เงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้สงู ซึง่ 
3. จะท าให้คณุสามารถถือได้ในระยะยาวและได้ก าไรจากสว่นตา่งดอกเบีย้  

จ าไว้เสมอวา่ เศรษฐกิจและการเมืองเป็นปัจจยัท่ีเปล่ียนอยูเ่สมอ ๆ อตัราดอกเบีย้และสว่นตา่งอตัรา
ดอกเบีย้สองคา่เงินอาจจะเปล่ียนด้วยเหมือนกนัซึง่ท าให้การเลน่แบบ Carry Trade ได้รับความนิยมนัน้
ลดลงเชน่กนั ดงันัน้คณุควรจ ากดัความเส่ียงของคณุเชน่เดียวกบัการเทรดปกต ิ  

เม่ือคณุใช้ Carry Trade คณุจะได้อตัราดอกเบีย้เป็นของแถมนอกจากสว่นตา่งจาการเทรดปกตขิองคณุ   

 

อะไรคือดัชนีเงนิดอลล่าร์ ? 

ถ้าคณุเทรดหุ้น บางทีคณุอาจจะคุ้นกบัดชันีตา่ง ๆ เชน่ Dow Jones Industrial Average (DJIA), 
NASDAQ Composite Index, Russell 2000, S&P 500, Wilshire 5000, and the Nimbus 2001. เดี๋ยว
ก่อน อนัสดุท้ายเป็นไม้กวาดของแฮร์ร่ี พอร์ทเตอร์  

เอาหละ่ ถ้าตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีดชันี ตลาดเงินดอลล่าร์สหรัฐ ฯ ก็มีเชน่กนั ส าหรับนกัเทรดคา่เงิน เราก็มี
ดชันีคา่เงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ U.S. Dollar Index (USDX). 

U.S. Dollar Index นัน้ประกอบด้วย คา่เฉล่ียถ่วงน า้หนกัเรขาคณิต ของคา่เงินอ่ืน ๆ ตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐฯ   

อะไรนะ !?! ก่อนท่ีคณุจะผลอยหลบักบัค านิยามท่ีดเูคร่งเครียดข้างบน เราจะมาวิเคราะห์เจาะลกึกนั   

เหมือนกบัดชันีหุ้น ท่ีมนับอกถึงมลูคา่ของหุ้นตวัอ่ืน ๆ ในตลาด และ หุ้นเหลา่นัน้ก็คือคา่เงินหลกั ๆตา่ง ๆ 
นัน่เอง   

ค่าเงนิที่ใช้ถ่วงน า้หนัก  

U.S. Dollar Index ประกอบได้ด้วยคา่เงิน 6 คา่เงิน คือ : 

 Euro (EUR)  
 Yen (JPY)  
 Pound (GBP)  
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 Canadian dollar (CAD)  
 Krona (SEK)  
 Franc (CHF)  

ค าถามคือ ถ้าดชันีถกูก าหนดขึน้จาก 6 คา่เงิน แล้วมนัจะมีก่ีประเทศท่ีเก่ียวพนัอยู ่?  

ถ้าคณุตอบ 6 คณุผิด   

ถ้าคณุตอบ 21 คณุเก่งมาก ๆ !  

ประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัคา่เงินเหลา่นี ้เพราะวา่มีประเทศท่ีใช้ยโูรอยู ่16  ประเทศ และบวกอีก 5 ประเทศคือ  
(Japan, Great Britain, Canada, Sweden, and Switzerland) ซึง่เป็นคา่เงินท่ีเหลือ   

ประเทศทัง้ 21 ประเทศนัน้ไมไ่ด้เยอะเมื่อเทียบกบัจ านวนประเทศท่ีโลกเรามี แตว่า่ ประเทศอ่ืน ก็อ้างอิง 
U.S. Dollar index อยา่งใกล้ชิดเชน่กนั ท าให้ดชันีนีเ้ป็นเคร่ืองมือท่ียอดเย่ียมในการประมาณความ
แข็งแกร่งของคา่เงินสหรัฐฯในภาพรวม   

ส่วนประกอบของ USDX 

ตอนนีเ้รารู้แล้ววา่ประเทศท่ีมีสว่นในการค านวนคา่เฉล่ียถ่วงน า้หนกัทางเลขาคณิค มีอะไรบ้าง แตว่่าแตล่ะ
ประเทศนัน้ไมไ่ด้มีขนาดเทา่กนัซึง่เพ่ือให้คา่ท่ีออกมาใกล้เคียงกบัความจริง เราจงึต้องให้คา่เฉล่ียถ่วง
น า้หนกัของแตล่ะประเทศเม่ือน ามาค านวณดชันี  U.S. dollar index เรามาดอูตัราสว่นถ่วงน า้หนกักนั : 

 

http://www.babypips.com/school/images/sophomore/usdx-components.png
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ทัง้ 16 ประเทศนี ้ยโูรมีอตัราสว่นมากท่ีสดุ ถดัมาคือ เงินเยน ญ่ีปุ่ น ท่ีเป็นแบบนีเ้พราะวา่ประเทศญ่ีปุ่ นนัน้มี
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก และสว่นคา่เงินประเทศอ่ืนนัน้มีอตัราสว่นต ่ากวา่ 30 เปอร์เซ็นต์ของดชันี   
USDX.  

มาดสูิ่งหน้าสนใจกนั : เม่ือยโูรร่วง คณุคดิวา่ดชันี U.S Dollar Index จะไปทางไหน? 

เพราะวา่คา่เงินยโูรนัน้มีผลกระทบกบั ดชันี  U.S. Dollar Index, เราเรียกวา่  "Anti-Euro Index (ดชันีตรง
ข้ามกบัยโูร) เพราะว่า ดชันี USDX นัน้ก็สง่ผลกระทบกบัคา่เงินยโูรเชน่กนั ผู้คนส่วนใหญ่มกัจะมองหา
ความสมดลุของดชันีเงินดอลลา่ร์  ก่อนท่ีเราจะพดูกนัถึงเร่ืองนีเ้รามาดกูราฟกนัก่อน ! 

จะอ่านDollar Index อย่างไร 

เหมือนคูเ่งินอ่ืนๆ  ดชันี USDX ก็แสดงเป็นกราฟเชน่กนั น่ีคือดชันี U.S. Dollar Index: 

 

สิ่งแรก สงัเกตวุ่า ดชันีจะถกูค านวณ 24 ชัว่โมตอ่วนั 5 วนัตอ่สปัดาห์ และ ดชันีก็จะบอก คา่ความแข็งแกร่ง
ของคา่เงินซึง่เก่ียวกบัคา่ฐานของ  100.000.  

โอเค  มาดตูวัอยา่งกนั คา่ปัจจบุนัคือ 86. 212 หมายความวา่คา่เงิน ดอลลา่ร์นัน้ออ่นคา่ลง13.79% 
หลงัจากท่ีเร่ิมเปิดตลาดมา (คา่ท่ีได้มาจาก 86.212 - 100.000).  

ถ้าคา่ท่ีอา่นได้เทา่กบั 120.650 หมายความว่าดอลลา่ร์ได้แข็งคา่ขึน้ 20.65 % จากท่ีตลาดเปิด  (120.650 - 
100.00) 

http://www.babypips.com/school/images/sophomore/usdxchart.png
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จดุท่ีเร่ิมนบัของตลาดเปิดนีเ้ร่ิมนบัตัง้แตเ่ดือน มีนาคม ปี 1973 เม่ือชาตติา่ง ๆ มาท าข้อตกลงกนัท่ี 
วอชิงตนั ดีซีว่าจะให้คา่เงินลอยตวัอยา่งอิสระ  ซึง่จดุเร่ิมต้นของดชันี ้เรียกวา่ ชว่งเวลาฐาน หรือ  "base 
period".  

สูตร  U.S. Dollar Index  

ในสว่นนีเ้หมาะส าหรับเดก็เรียนหนอ่ย น่ีเป็นสตูรท่ีใช้ค านวณดชันี USDX: 

USDX = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × 
USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036) 

เข้าใจบ้างรึเปล่า? ดีมาก ตอนนีค้ณุเก่งพอท่ีจะไปแกล้งคนอ่ืนได้แล้ว !   

เทรด ดัชนีถ่วงน า้หนัก Dollar Index 

มีดชันี  dollar index อีกประเภทหนึง่ท่ีถกูใช้โดย  Federal Reserve (ธนาคารกลางสหรัฐฯ) เรียกว่า ดชันี
ถ่วงน ้าหนกั U.S. dollar index 

 Fed ต้องการจะมีดชันี ท่ีสะท้อนมลูคา่จริงของเงินดอลล่าร์ท่ีแมน่ย าเม่ือเทียบกบัคา่เงินอ่ืน ซึ่งขึน้อยูก่บั
การเปรียบระหวา่งสินค้าของสหรัฐฯเทียบกบัประเทศอ่ืน ซึง่เกิดขึน้ในชว่งปี 1998  

ค่าเงนิและ น า้หนัก 

น่ีเป็นอตัราส่วนถ่วงน า้หนกัของดชันี : 

ประเทศ น า้หนัก(%) 

โซนยโุรป 17.66 

จีน 17.33 

แคนาดา  15.22 

เม็กซิโก  9.72 

ญ่ีปุ่ น  8.71 

สหราชอาณาจกัร 4.32 

เกาหลี  3.50 
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ไต้หวนั 2.37 

สิงคโปร์ 2.02 

บราซิล 1.95 

มาเลเซีย 1.87 

ฮอ่งกง 1.75 

อินเดีย 1.61 

สวิสเซอร์แลนด์ 1.42 

ประเทศไทย 1.40 

ออสเตรเลีย 1.20 

รัสเซีย 1.17 

อิสราเอล 1.12 

สวีเดน 1.00 

อินโดนีเซีย 0.92 

ซาอดุิอาระเบีย 0.82 

ชิลี 0.82 

ฟิลิปินส์ 0.65 

โคลมัเบีย 0.50 

อาร์เจนตนิา่ 0.48 

เวเนซูเอลา่ 0.47 

รวม 100 

*ค่าถ่วงน ้าหนกัเมื่อเดือนพฤษภาคม 2009 

ข้อแตกตา่งระหวา่งดชันี USDX กบัดชันีถ่วงน า้หนกั dollar index คือ คา่เงินตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการค านวณคา่
ถ่วงน า้หนกัออกมา  

ดชันีถ่วงน า้หนกันัน้ รวมประเทศตา่ง ๆ ไว้ทัว่โลก ซึง่รวมทัง้ประเทศท่ีพฒันาแล้ว  ซึง่มนัแสดงถึงวา่การค้า
โลกนัน้พฒันาเป็นเชน่ไรบ้างตอ่คา่เงินอ่ืน ๆ ทัว่โลก   

คา่น า้หนกันัน้ขึน้อยูก่บัข้อมลูการค้ารายปี  
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คา่น า้หนกัสามารถดไูด้ท่ี  http://www.federalreserve.gov/releases/H10/Weights. 

และน่ีเป็นนข้อมลูย้อนหลงั http://www.federalreserve.gov/releases/h10/Summary/. 

การใช้ ดัชนี USDX ในการเทรด Forex 

เดาได้เลยวา่คณุก าลงังง วา่จะใช้ดชันีนีใ้นการเทรดได้ยงัไง? เอาหละ่ เตรียมตวัให้พร้อม คณุจะรู้มนัไมก่ี่
นาทีนีแ้หละ เรารู้วา่การเทรดคา่เงินสว่นใหญ่นัน้เทรดบนคา่เงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ ถ้าคณุไมรู้่วา่มีอะไรบ้าง 
มาดกูนั  EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, และ USD/CAD. 

มนัหมายความวา่ยงัไง ถ้าคณุเทรดคา่เงินเหลา่นี ้ดชันี USDX  ก็จะสามารถมาใช้กบัฟอร์เร็กซ์ได้   

ถ้าคณุไมไ่ด้ใช้ดชันี  USDX  แตว่า่มนัก็ยงัชว่ยคณุในการให้ความสมัพนัธ์เก่ียวกบัความแข็งแกร่งของคา่เงิน
สหรัฐฯตอ่คา่เงินอ่ืน ๆ ซึง่จริง ๆแล้วเม่ือตลาดของคา่เงินสหรัฐฯ นัน้เคล่ือนไหวในทิศทางไมช่ดัเจน ดชันีนี้ ้
เร่ิมมีบทบาทและบอกภาพรวมได้ดีกวา่   

ในโลกของฟอร์เร็ก ดชันี USDX สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือบอกความแข็งแกร่งกบัคา่ความแข็งแกร่งของ
เงินดอลลา่ร์เพราะวา่ดชันี USDX ประกอบด้วยคา่เงินยโูร อยูถ่ึง 50 % ซึง่เก่ียวกนัอยูอ่ยา่งเล่ียงไมไ่ด้ : 

 

แล้วมาดกูราฟ  EUR/USD ตอ่กนั 

http://www.federalreserve.gov/releases/H10/Weights
http://www.federalreserve.gov/releases/h10/Summary/
http://www.babypips.com/school/images/sophomore/usdx-daily-chart3.png
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เหมือนกบัภาพสะท้อนในกระจก ถ้าอีกอนัขึน้อีกอนัก็จะลง คณุมองเหมือนเรารึเปล่า?เหมือนกบัวา่จะเกิด
ภาพกลบักนัซึง่เกิดขึน้อยา่งสมบรูณ์แบบ เราสามารถใช้สิ่งนีช้ว่ยในการเทรด EUR/USD ได้  

ถ้าดชันี USDX มีผลตอ่การเคล่ือนไหวของคา่เงินดงักล่าว คณุก็สามารถบอกได้ว่าเทรดเดอร์มีปฏิกิริยา
อยา่งไร ทัง้ดชันี USDX และนกัเทรดคา่เงินนัน้ มีปฏิกิริยาสมัพนัธ์กนั จดุ Breakout ในคา่เงินท่ีมีเงิน ดอล
ลา่ร์นัน้ก็คล้ายคลงึกบัการเคล่ือนไหวใน ดชันี USDX  

สรุปง่าย ๆ คือ นกัเทรดคา่เงินใช้ USDX เป็นกญุแจส าคญัในการบอกทิศทางของคา่เงินดอลลา่ร์  

จ าไว้เสมอวา่ต้องมี คา่เงินดอลลา่ร์ในออร์เดอร์ท่ีคณุเทรด และต าแหนง่ของคา่เงิน USD  

ตวัอยา่ง ถ้าดชันี USDX มีความแข็งแกร่งและเป็นขาขึน้ คณุก าลงัเทรด EUR/USD คา่เงินดอลล่าร์ท่ีแข็งคา่
ขึน้จะท าให้EUR/USD เป็นขาลง และถ้าคณุเทรดคา่เงินท่ีเงิน USD อยูด้่านหน้าเชน่ USD/CHF ขาขึน้ของ
ดชันี ก็จะเป็นขาขึน้ของ USC/CHF ด้วยเหมือนกนั ตามกราฟด้านลา่งนี ้  

http://www.babypips.com/school/images/sophomore/eurusd-daily2.png
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ตอ่ไปนีเ้ป็นเคล็ดลบัท่ีคณุควรจะจ าไว้เสมอ: 

ถ้าคา่เงินดอลล่าร์เป็นเงินฐาน (USD/XXX), ดชันี USDX และคา่เงินจะเคล่ือนไหวไปทิศทางเดียวกนั  

ถ้าคา่เงินดอลล่าร์เป็นคา่เงินรอง  (XXX/USD), ดชันี USDX และคา่เงินนัน้จะเคล่ือนไหวไปในทิศทาง
ตรงกนัข้าม 

http://www.babypips.com/school/images/sophomore/usdx-daily-chart2.png
http://www.babypips.com/school/images/sophomore/usdchf-daily2.png
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ทฤษฎีดอลล่าร์ยิม้ 

เคยสงสยัไหมวา่ ท าไมเงินดอลลา่ร์ นัน้แข็งคา่ทัง้ชว่งเวลาท่ีตลาดเลน่ยาก และชว่งท่ีเศรษฐกิจดี  เอาหละ่
จริง ๆ แล้วทฤษฎี มอร์แกน สแตนล่ี(ธนาคาร ยกัษ์ใหญ่)  ได้อธิบายทฤษฎีนีไ้ว้อยา่งชาญฉลาด   
 
Stephen Jen, นกัเศรษฐศาสตร์ และนกัวางแผนคา่เงิน บอกวา่ทฤษฎีนีเ้รียกวา่ ทฤษฎีดอลลา่ร์ยิม้ ซึง่
ขึน้อยู่กบัเหตกุารสามเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลกบัทิศทางการเคล่ือนไหวของคา่เงินดอลลา่ร์ มาดรููปกนั: 

 

 

เหตุการณ์ที่ 1: ดอลล่าร์แข็งคา่เพราะวา่มีการหลีกเล่ียงความเส่ียง 
สว่นแรกของยิม้แสดงให้เห็นถึงการใช้เงินดอลลา่ร์ในการหลีกเล่ียงความเส่ียง สว่นแรกของยิม้แสดงวา่ดอล
ลา่ร์นัน้ได้รับประโยชน์จากการท่ีนกัลงทนุหลีกเล่ียงความเส่ียงจากคา่เงินอ่ืน เชน่เงินเยน เน่ืองจากนกั
ลงทนคุดิวา่สภาวะเศรษบกิจโลกไมม่ัน่คง พวกเขาไม่อยากเส่ียงสินทรัพย์ของพวกเขา จงึมาลงทนุในคา่เงิน
ดอลลา่ร์ ท่ีมีความเส่ียงน้อยกวา่ 
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 เหตุการณ์ที่ 2: คา่เงินดอล่าร์ออ่นคา่มากท่ีสดุ สว่นก้นของย้มหมาย
ความว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ นัน้มีพืน้ฐานเศรษฐกิจอ่อนตวัลงมาก   

ซึง่อาจจะมาจากการลดอตัราดอกเบีย้ของคา่เงินดอลลา่ร์ได้ด้วยเหมือนกนั   

ด้วยเหตนีุท้ าให้นกัลงทนุหลีกเล่ียงการลงทนุในดอลลา่ร์ นกัลงทนุจงึมีแต ่"Sell! Sell! Sell!" 

เหตุการณ์ที่  3: ดอลลา่ร์แข็งคา่ขึน้อีกครัง้เน่ืองจากการเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ อย่างตอ่เน่ือง ท าให้เป็นรูปยิม้ เพราะวา่ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ก าลงัเร่ิมดีขึน้ สญัญาณเศรษฐกิจเร่ิม
ดีขึน้และปรากฏชดัเจนขึน้  หรือพดูอีกนยัหนึง่วา่เศรษฐกิจสหรัฐฯ รับรู้ GDP ท่ีสงูขึน้ และความคาดหวงัวา่
อตัราดอกเบีย้ก็จะสงูขึน้ด้วย   

ทฤษฎีนีรู้้สกึว่าจะเห็นใช้ในช่วงปี 2007 ช่วงท่ีเกิดวิกฤตกิารเงินใหม่ๆ   จ าได้ไหมวา่ตอนท่ีดอลลา่ร์ก าลงัพุ่ง
ขึน้อยา่งแรง  ชว่งท่ีเศรษฐกิจโลกก าลงัเป็นขาขึน้ นัน่เป็นช่วงเหตกุารณ์ท่ี 1  

และตลาดเข้าสูใ่นชว่งขาลงสดุ ๆ ในเดือนมีนาคมปี 2009 ซึง่พวกนกัลงทนุก็ทยอยย้ายการลงทนุไปยงั
ตลาดท่ีให้ผลตอบแทนดีกว่า ซึง่ท าให้ดอลลา่ร์เป็นคา่เงินท่ีแยท่ี่สดุในปี 2009   
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ดงันัน้ ทฤษฎีดอลลา่ร์ยิม้จะเป็นจริงได้ไหม?   

เวลาเทา่นัน้ท่ีจะบอกได้  

น่ีเป็นทฤษฎีส าคญัท่ีต้องจ าไว้เลยวา่ เศรษฐกิจนัน้มีวฎัจกัรของมนั   

และเราต้องรู้วา่ตอนนีม้นัก าลงัอยูช่ว่งไหนของวฎัจกัรเศรษฐกิจ   

เร่ืองทอง ๆ  

http://www.babypips.com/school/images/sophomore/us-gdp-vs-usdx.png
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ก่อนท่ีเราจะลงลกึไปในรายละเอียดของความสมัพนัธ์ของเงินดอลลา่ร์ และ ทอง ซึง่จริง ๆ แล้วสองตวันีไ้ม่
คอ่ยเข้ากนัเท่าไหร่   

ปกติแล้ว เม่ือดอลลา่ร์เคล่ือนไหวขึน้ และทองจะลดคา่ลง   

เหตผุลง่าย ๆ คือ ในช่วงท่ีเศรษฐกิจอยูใ่นขาลง นกัลงทนุจะเคล่ือนย้ายเงินทนุมาลงทนุในทองค า  

ซึง่ไมเ่หมือนสินทรัพย์อย่างอ่ืน ทองค านัน้มีมลูคา่ในตวัมนัเอง ! 

ตอนนี ้ความสมัพนัธ์แบบกลบัด้านกนั แม้วา่จะมีการเปล่ียนแปลงขึน้ลง ระหวา่งสินค้าทางการเงินสองตวันี ้
อยูบ้่าง 
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แตเ่พราะวา่ ดอลลา่ร์ก็มีความมัน่คงสงู ถึงแม้วา่เศรษฐกิจอยูใ่นภาวะตกต ่า นกัลงทนุก็ไมไ่ด้วิตกอะไรมาก
นกั   

จดุกลบัตวัจะเกิดขึน้เม่ือมีสญัญาณของ การเติบโตทางเศรษฐกิจ   

มาดกูราฟน่ีกนั : 

 

ปัจจบุนั ออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีผลิตทองได้เป็นอนัดบัสามของโลก ซึง่มีมลูค่าถึงห้าพนัล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ทกุ ๆ ปี   

ในอดีตคา่เงิน  AUD/USD มีความสมัพนัธ์กบัราคาทองค าถึง 80 % !  

ไมมี่ข้อโต้แย้งใชไ่หม? มาดอีูกกรณีหนึง่ :  

http://www.babypips.com/school/images/sophomore/gold-vs-audusd.png
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ข้ามจากคาบสมทุธทัง้เจ็ด เรามาท่ีสวิสเซอร์แลนด์ เรามาดคูา่เงิน ฟรังค์ สวิสกนั ก็มีความสมัพนัธ์กบัราคา
ทองอย่างใกล้ชิด โดยคา่เงิน USD/CHF จะลงเม่ือราคาทองขึน้   

ในทางกลบักนั คา่เงินนัน้จะออ่นคา่ เม่ือราคาทองเป็นขาขึน้ ซึง่แตกตา่งจากคา่เงินดอลลา่ร์ออสเตรเลีย 
เหตผุลเพราะวา่ ราคาสวิสฟรังค์เคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกบัทอง เพราะวา่ คา่เงินสวิสฟรังค์ นัน้มี
ทองค าหนนุหลงัอยู ่25 %   

ยงัไมย่อดเย่ียมพอใชไ่หม?   

ความสมัพนัธ์ระหวา่งทองกบัคา่เงินหลกัเป็นแคส่ว่นหนึง่เทา่นัน้ท่ีเราจะศกึษาวนันี ้อย่าพึง่ท้อ! 

ทองค าด า 

ตอนนี ้เราลองมาคยุกนัเร่ืองทองค าอีกชนิดหนึง่คือ ทองค าด า   

http://www.babypips.com/school/images/sophomore/gold-vs-usdchf.png
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คณุอาจจะรู้แล้ว ว่าน า้มนัดิบ มีอีกช่ือหนึง่ว่า ทองค าด า 

บางคนอาจจะมีชีวิตโดยไมส่นใจทองค ามากนกั แตว่า่ถ้าคนเป็นประเภทท่ีบริโภคน า้มนัเป็นชีวิตจิตใจหละ่
ก็    

น า้มนัเป็นเหมือนยาเสพตดิท่ีวิ่งผา่นสูห่ลอดเลือดเศรษฐกิจในฐานะพลงังานหลกั   

แคนาดา เป็นหนึง่ในประเทศผู้ผลิตน า้มนัหลกัของโลก สง่ออกราว ๆ 2 ล้านบาเรล ตอ่วนัให้กบัสหรัฐฯ 
อเมริกา ท าให้แคนาดาเป็นผู้สง่ออกรายใหญ่ตอ่ประเทศสหรัฐฯ !  

เพราะวา่ด้วยปริมาณการเทรดแบบนี ้ท าให้ดอลลา่ร์แคนาดาเป็นท่ีต้องการ   

 

เม่ือไหร่ก็ตามท่ีราคาน า้มนัสงูขึน้  มนัจะสง่ผลกระทบตอ่คา่เงิน USD/CAD อ่อนคา่ลง   

และจ าไว้ด้วยวา่เศรษฐกิจของแคนาดานัน้ขึน้อยู่กบัการส่งออกถึง 85 % สง่ไปยงัสหรัฐฯ และด้วยเหตนีุ ้
คา่เงิน USD/CAD สง่ผมกระทบอยา่งใหญ่หลวงเม่ือผู้บริโภคในสหรัฐฯอเมริกานัน้เปล่ียนแปลงก็จะกระทบ
กบัราคาน า้มนัด้วย   

ถ้าอปุสงค์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ ผู้ผลิตก็จะต้องน าเข้าน า้มนัเพิ่ม ซึง่น าไปสูร่าคาน า้มนัท่ีเพิ่มขึน้ และท าให้
คา่เงิน USD/CAD ลดลง  

ถ้าอปุสงค์ในสหรัฐฯ ลดลง ผู้ผลิตก็ต้องลดการผลิตสินค้าลง อปุสงค์น า้มนัก็จะลดลงด้วยซึง่กระทบกบัอปุ
สงค์ของ CAD   

http://www.babypips.com/school/images/sophomore/oil-vs-usdcad.png
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ดงันัน้ ครัง้ตอ่ไปท่ีคณุเตมิน า้มนัรถ และเห็นราคาน า้มนัขึน้ คณุสามารถใช้ข้อมลูเหลา่นัน้เป็นโอกาสในการ 
Sell USD/CAD !  

โบรคเกอร์ Forex บางท่ีจะให้คณุเทรด ทองค า น า้มนั และ โภคภณัฑ์ตวัอ่ืน ๆ ซึง่คณุสามารถใช้โปรแกรม
ของเขาในการดกูราฟ หรืออาจจะดรูาคาทองค าได้ท่ี http://www.timingcharts.com และ 
http://www.kitco.com. หรือคณุอาจจะเช็คราคาน า้มนั ทองค าและโลหะอ่ืน ๆตามลิงค์ : http://www.cx-
portal.com/wti/oil_en.html. 

พันธบัตร 411  

พนัธบตัรเป็นสิ่ง ๆ หนึง่ท่ีก าหนดขึน้เพ่ือใช้ในการยืมเงิน  สิ่งนีส้ว่นใหญ่จะออกโดย รัฐบาล ทางรัฐท่ี
ปกครองตวัเอง หรือ องค์กรข้ามชาตท่ีิจ าเป็นต้องยืมเงินจ านวนมากเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน ดงันัน้พวกเขา
จ าเป็นต้องยืมเงินจากธนาคาร หรือ บคุคลทัว่ไปเชน่คณุ เม่ือคณุเป็นเจ้าของพนัธบตัรรัฐบาล หมายความ
วา่ รัฐบาลได้ยืมเงินจากคณุ   

คณุอาจะก าลงัคิดวา่ “เหมือนกบัการเป็นเจ้าของหุ้นหรือเปลา่?”  

สิ่งหนึง่ท่ีแตกตา่ง นิดหน่อยคือ มนัมีอายจุ ากดั ท่ีเจ้าของจะได้เงินของเขาคืนในเวลาท่ีแนน่อน เม่ือนกัลงทุน
ซือ้พนัธบตัรจากบริษัทบริษัทหนึง่ เขาจะได้คา่ตอบแทนท่ีอตัราตายตวั  ในระยะเวลาท่ีแนน่อน ซึง่
ระยะเวลาท่ีแนน่อนและตายตวันี ้จะเรียกวา่  coupon payments.  

ผลตอบแทนของพนัธบตัรนัน้คือดอกเบีย้ท่ีต้องจา่ยให้กบัผู้ ถือพนัธบตัร ขณะท่ีราคาของพนัธบตัรนัน้เป็น
ราคาท่ีผู้ ถือพนัธบตัรต้องจา่ยคา่พนัธบตัร   

ซึง่ราคาพนัธ์บตัร และผลตอบแทนจะสมัพนัธ์กนัแบบกลบัด้านกนั เม่ือพนัธบตัรราคาสงูขึน้ อตัรา
ผลตอบแทนก็จะลดต ่าลง มาดภูาพท่ีจะชว่ยให้คณุเข้าใจภาพมากขึน้กนั : 

http://www.timingcharts.com/
http://www.cx-portal.com/wti/oil_en.html
http://www.cx-portal.com/wti/oil_en.html
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เดี๋ยวก่อน แล้วมนัเก่ียวอะไรกบัตลาดคา่เงินกนั? !  

อยา่ลืมว่าความสมัพนัธระหวา่งตลาดกลางนัน้เช่ือมโยงกบัพฤติกรรมราคาของคา่เงิน   

ในกรณีนี ้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรจะเป็นเคร่ืองมือท่ียอดเย่ียมในการบอกความแข็งแกร่งของตลาด
หุ้น ซึง่พนัธบตัรของรัฐบาลสหรัฐฯ นัน้สะท้อนภาพของตลาดหุ้นสหรัฐฯ และ มนัก็จะสะท้อนภาพอปุสงค์
ของคา่เงินดอลล่าร์  

มาดกูนัซกัเหตกุารณ์จ าลอง : อปุสงคข่องพนัธบตัรมกัจะเพิ่มขึน้อยา่งสม ่าเสมอเม่ือนกัลงทนุกงัวลตอ่ความ
ปลอดภยัในการลงทนุในตลาดหุ้น ซึง่จะท าให้ราคาพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯเพิ่มขึน้ตอ่เน่ือง และในทาง
กลบักนั ก็จะท าให้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรลดต ่าลง   

เม่ือนกัลงทนุเคล่ือนย้ายเงินออกมาจากตลาดหุ้น และการลงทนุท่ีมีความเส่ียงสูงอ่ืน ๆ มายงัการลงทนุท่ีมี
ความเส่ียงต ่า เชน่พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ ท าให้ราคาเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯแข็งคา่ขึน้ด้วย   

อีกเหตผุลท่ีต้องสนใจเร่ืองอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเพราะวา่มนัเป็นตวัก าหนดทิศทางของ
อตัราดอกเบีย้ภายในประเทศและความคาดหวงัเร่ืองอตัราดอกเบีย้ของผู้คน   
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ตวัอยา่ง  ถ้าในสหรัฐฯ คณุจะต้องดพูนัธบตัรอาย ุ10 ปี ย่ิงอตัราผลตอบแทนของมนัยิ่งสงูหมายความว่า 
คา่เงินดอลลา่ร์สหรัฐฯแข็งคา่ขึน้ และอตัราผลตอบแทนต ่าลง คา่เงินดอลลา่ร์จะออ่นคา่ลง   

ส าคญัมากท่ีต้องรู้กลไกของอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรวา่ก าลงัขึน้หรือวา่ ลง ซึง่จะสง่ผลตอ่ความ
คาดหวงัเร่ืองอตัราดอกเบีย้ภายในประเทศ หรือ สามารถบอกเราได้วา่เม่ือตลาดไมม่ัน่คง การลงทนุจะ
เคล่ือนย้ายมาสู่ตลาดท่ีมีความเส่ียงต ่าเสมอ   

หลงัจากท่ีเข้าใจแล้ววา่การขึน้ลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรกระทบกบัคา่เงินยงัไง บางทีคณุก็อาจจะ
หงดุหงิดในการหาวา่จะใช้กบัตลาดฟอร์เร็กเป็นยงัไง  ใจเย็น ๆ !  

จดุประสงค์หลงัของการเทรดคา่เงินคือการเทียบคา่เงินท่ีมีความแข็งคา่กบัคา่เงินท่ีอ่อนคา่ จากการ
เปรียบเทียบเสภาพเศรษฐกิจ แล้วเราจะใช้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอย่างไร?  
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Spreads พันธบัตร 

 
 
Spread ของพนัธบตัรนัน้คือความแตกตา่งระหวา่ง อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรระหวา่งสองประเทศ   

ความแตกตา่งนีจ้ะท าให้การเทรดแบบ Carry Trade ได้ประโยชน์ท่ีเราเคยพดูถึงบทเรียนก่อน   

การสงัเกต ุspread ของพนัธบตัร และความคาดหวงัของอตัราดอกเบีย้ คณุจะรู้วา่คา่เงินจะเคล่ือนไหวไป
ทางไหน   

มาดวูา่หมายความวา่ยงัไงกนั : 
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Spreadของพนัธบตัรนัน้จะแสดงคา่เงินของประเทศท่ีมีอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรท่ีสงูกวา่
เปรียบเทียบกบัประเทศท่ีมีผลตอบแทนของพนัธบตัรท่ีต ่ากวา่  

คณุสามารถดไูด้จากกราฟของคา่เงิน AUD/USD และ Spread ของพนัธบตัร Spread ของพนัธบตัร
ระหวา่งพนัธบตัรอาย ุ10 ปีของ สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียจากชว่งปี 2000 - 2009 

สงัเกตวุา่เม่ือ Spread ของพนัธบตัรเพิ่มขึน้จาก 0.50% ถึง 1.00% จากปี  2002 ถึง  2004, คา่เงิน 
AUD/USD แข็งคา่ขึน้เกือบ  50%, จาก .5000 ถึง  0.7000. 

เชน่เดียวกนัในปี 2007 เม่ือความแตกตา่งของพนัธบตัรเพิ่มสงูขึน้จาก 1.00% ถึง 2.50%, คา่เงิน 
AUD/USD เพิ่มจาก  .7000 ไปอยูท่ี่เหนือ  .9000 ตัง้ 2000 จดุเชียว !  

เม่ือภาวะถดถอยเร่ิมปรากฏเม่ือปี 2008 ธนาคากลางตา่ง ๆ เร่ิมลดอตัราดอกเบีย้ ท าให้คา่เงิน AUD/USD 
ออ่นคา่ลงจาก  .9000 ไปถึง 0.7000.  

แล้วเกิดอะไรขึน้ ? 

ปัจจยัหนึง่คือนกัเทรดนัน้ใช้ความได้เปรียบนีใ้จการเทรดแบบ carry trades.  

เม่ือ Spread ของพนัธบตัรเพิ่มสงูขึน้ เทรดเดอร์จะเข้าถือออร์เดอร์ Buy คา่เงิน AUD/USD   

ท าไมหละ่? 

เพ่ือใช้โอกาสนีเ้ลน่แบบ  carry trade!  

http://www.babypips.com/school/images/sophomore/bond-spread-vs-audusd.png
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อยา่งไรก็ตามเม่ือธนาคารกลางออสเตรเลีย ลดอตัราดอกเบีย้ลง Spread ของพนัธบตัรก็จะเหลือน้อย เทรด
เดอร์ก็จะปิดออร์เดอร์ Buy ของเขาเม่ือมนัไมไ่ด้ท าก าไรอีกตอ่ไป  
  

ตลาดพันธบัตร  ตราสารหนี ้และตลาดฟอร์เร็กซ์  

ทบทวนกนัเล็กน้อย ท่ีผา่นมาเราพดูถึงวา่ความแตกตา่งของผลตอบแทนของพนัธบตัรนัน้สามารถเป็น
เคร่ืองมือ Indicator ของพฤตกิรรมการเคล่ือนไหวของคา่เงิน  

เม่ือ Spread ของพนัธบตัรหรืออตัราความแตกตา่งของเศรษฐกิจสองประเทศเพิ่มขึน้ คา่เงินท่ีมี
ผลตอบแทนพนัธบตัรสงูกว่าจะมีคา่สงูกวา่คา่เงินท่ีมีผลตอบแทนพนัธบตัรต ่ากวา่  

เชน่เดียวกบัพนัธบตัร กบัตราสารหนี ้คือ การลงทนุท่ีให้ผลตอบแทนตายตวัในช่วงเวลาหนึง่ ฉะนัน้
เศรษฐกิจท่ีให้ผลตอบแทนมากกวา่ก็จะนา่ดงึดดูมากว่า ใชไ่หม?  

ซึง่จะท าให้คา่เงินของพวกเขานัน้มีคา่สงูขึน้มากกวา่การลงทนุตราสารหนีเ้ชน่กนั   

ลองมาด ูGilt กบั  Euribors กนั(เราก าลงัพดูถึง พนัธบตัรรัฐบาลองักฤษกบั ตราสารหนีย้โูร!). 

ถ้า Euribors ให้ผลตอบแทนต ่ากว่าเม่ือเทียบกบั gilts นกัลงทนุจะไมส่นใจในการลงทนุในตลาดยโูร และ
จะลงทนุในตราสารหนี ้เพราะวา่ คา่เงินยโูรจะออ่นคา่กว่าคา่เงินอ่ืนเชน่ คา่เงินปอนด์  

ซึง่ทฤษฎีนี ้สามารถใช้กบัตราสารหนี ้กบั คา่เงินใดก็ได้  

คณุสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนของตราสารหนีข้องบราซิล กบั ตราสารหนีข้องรัสเซีย และใช้ความ
แตกตา่งนีใ้นการคาดเดาทิศทาง คา่เงิน Real และ Ruble ของรัสเซียได้  

หรือคณุสามารถใช้ ตราสารหนีข้องไอร์แลนด์ กบัตราสารหนีเ้กาหลีเหมือนกนั...คงพอเข้าใจแล้วนะ  

ถ้าคณุอยากจะทดสอบความสมัพนัธ์เหลา่นีด้้วยตวัคณุเอง คณุสามารถหาข้อมลูเหล่านีไ้ด้จากสองเว็บไซต์
นี ้: 

 Bloomberg  
 BondsOnline 

http://www.bloomberg.com/markets/rates/index.html
http://www.bondsonline.com/Todays_Market/Global_Sovereign_Bond_Yields.php
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คณุสามารถเช็คได้ตามเว็บของหนว่ยงานรัฐบาลประเทศตา่ง ๆในการหาอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร ณ  
เวลานัน้ ซึง่คอ่นข้างแมน่ย า เพราะพวกเขาเป็นรัฐบาล คณุไว้ใจพวกเขาได้แน่นอน  

จริง ๆ แล้วประเทศสว่นใหญ่ก็มีพนัธบตัรกนัหมด แตว่า่คณุควรจะให้ความสนใจกบัประเทศท่ีเก่ียวพนักบั
คา่เงินหลกัก่อน   

ตอ่ไปนีเ้ป็นพนัธบตัรท่ีได้รับความนิยมรอบโลก และช่ือเลน่ของมนั : 
 
 
 
 

ประเทศ ช่ือพันธบัตร ช่ือเล่น 

สหรัฐฯ U.S. Treasury bonds, Yankee bonds 

สหราชอาณาจกัร Gilts, Bulldog bonds 

ญ่ีปุ่ น Japanese bonds, Samurai bonds 

สหภาพยโุรป Euro zone bonds, Euribors 

เยอรมนั Bunds 

สวิสเซอร์แลนด์ Swiss bonds 

แคนาดา Canadian Bonds 

ออสเตรเลีย Australian Bonds, kangaroo bonds, Matilda bonds 

นิวซีแลนด์ New Zealand bonds, Kiwi bonds 

สเปน Matador bonds 

บางประเทศยงัมีพนัธบตัรท่ีเง่ือนไขแตกตา่งกนัไป ดงันัน้คณุต้องเช็คดวูา่คณุเปรียบเทียบพนัธบตัรท่ีมีเงิน
ไขเหมือนกนัรึเปลา่เชน่  (5-year gilts กบั 5-year Euribors),ไมอ่ยา่งนัน้การวิเคราะห์ของคณุอาจจะ
ผิดพลาด   

และเราไมไ่ด้ต้องการให้เป็นอยา่งนัน้   
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Forex ตลาดทุนโลก กับตัวคุณ  

คณุรู้หรือเปลา่วา่ตลาดทนุนัน้สามารถใช้ในการคาดเดาการเคล่ือนไหวของทิศทางราคาคา่เงินได้  คณุ
สามารถใช้ดชันีตลาดทนุมาคาดคะเนได้แนน่อน  

เน่ืองจากสิ่งท่ีคณุเห็นในทีวี หรือในวิทย ุและหนงัสือพิมพ์ ซึง่เหมือนจะครอบคลมุไปทัง้ตลาดการเงินอยุ่
แล้ว มนันา่ต่ืนเต้นท่ีคณุจะซือ้บริษัทท่ีผลิตสิ่งท่ีเราใช้ในชีวิตประจ าวนั   

 

สิ่งหนึง่ท่ีคณุต้องระลกึอยูเ่สมอคือการซือ้หุ้นจากประเทศประเทศหนึง่ คณุต้องใช้เงินประเทศนัน้ 

การท่ีเราจะลงทนุในตลาดหุ้นญ่ีปุ่ น นกัลงทนุยโุรปคนหนึ่งต้องแลกเงินยโูรเป็นเงินเยนก่อน ท าให้อปุสงค์
ของเงินเยนเพิ่มขึน้ อีกทางหนึง่ คา่เงินยโูรจะถกูขายซึง่ท าให้คา่เงินออ่นคา่ลง   

เม่ือตลาดหุ้นภาพรวมก าลงัดีขึน้ เงินจะไหลเข้า และกลบักนัเม่ือตลาดหุ้นก าลงัย ่าแย ่นกัลงทนุก็จะย้ายเงิน
ของพวกเขาไปแหลง่ท่ีให้ผลตอบแทนดีกว่า   

แม้วา่คณุจะไมไ่ด้เทรดหุ้น ในฐานะนกัเทรดฟอร์เร็ก คณุก็ควรจะสนใจความเคล่ือนไหวตลาดหุ้นในประเทศ
ท่ีมีคา่เงินหลกัอ่ืน ๆ  

ถ้าตลาดหุ้นประเทศหนึง่เร่ิมมีผลประกอบการท่ีดีกวา่ประเทศหนึง่ คณุก้ควรจะเตรียมไว้วา่เงินก าลงัจาก
เคล่ือนย้ายจากประเทศท่ีตลาดหุ้นออ่นแอกวา่ไปยงัตลาดท่ีเข้มแข็งกว่า  

น่ีท าให้คา่เงินแข็งคา่ขึน้ในประเทศท่ีตลาดหุ้นแข็งแกร่งขึน้ ขณะท่ีคา่เงินของประเทศท่ีตลาดหุ้นออ่นแอก็จะ
ออ่นคา่เชน่เดียวกนั สรุปก็คือ ตลาดหุ้นขาขึน้ คา่เงินแข็งคา่ขึน้ ตลาดหุ้นขาลงคา่เงินออ่นคา่ลง  
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ถ้าคณุซือ้คา่เงินจากประเทศท่ีมีตลาดหุ้นแข็งแกร่ง และขายคา่เงินประเทศท่ีมีตลาดหุ้นขาลงคณุก็จะ
สามารถท าก าไรได้  

 

 

 

 

คณุยงัไมค่อ่ยคุ้นเคยกบัตลาดหุ้นประเทศตา่ง ๆ ใชไ่หม?วนันีเ้รามีข้อมลูมาให้คณุ ! 

ช่ือดัชนีหุ้น ค าอธิบาย 

Dow 

 

ดชันีอตุสาหกรรม ดาวโจนส์  Dow Jones Industrial Average (or Dow for 
short)เป็นตลาดทนุชัน้น าในสหรัฐฯ ซึง่มีบริษัทชัน้น าขนาดใหย ่30 บริษัท 
แม้วา่ช่ือจะไมส่ าคญัเท่าไหร่ แตว่า่เป็นบริษัทท่ีมีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
อเมริกา   
 
ซึง่นกัลงทนุจะจบัตามอง ตลาดนีอ้ยา่งใกล้ชิด เพราะมนับอกอารมณ์ตลาด
ได้ดี ดงันัน้ ซึง่ท าให้มนักระทบกบัเศรษฐกิจในประเทศและตา่งประเทศ 
รวมถึงเหตกุารณ์ทางการเมืองตา่ง ๆ ด้วย   
 
บริษัทท่ีอยูใ่นตลาดนี ้เป็นบริษัทขนาดใหญ่ บางทีคณุอาจจะเป็นลกูค้าของ
เขาอยทูกุ ๆ วนั ดวูา่คณุรู้จกัรึเปลา่  AT&T, McDonalds, Pfizer or Intel? 
ใช ่ทัง้หมดนีอ้ยูใ่นดชันีอตุสาหกรรมดาวโจนส์   

S&P500 

 

 
 
ดชันี Standard & Poor 500 หรือ S&P500 เป็นดชันีของหุ้นขนาดใหญ่ของ
บริษัทอเมริกนั 500 บริษัท ซึ่งเป็นเหมือนตวัชีวดัเศรษฐกิจของอเมริกาวา่จะ
ไปในทิศทางไหน  
 
หลงัจากท่ีดชันี Dow jones  เป็นดชันีท่ีมีการเทรดมากท่ีสดุในสหรัฐฯ 
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กองทนุหลาย ๆ แหง่ก็สนใจในดชันี S&P500 นี ้ปริมาณเงินลงทนุหลายพนั
พนั ล้านดอลลา่ร์ท่ีไหลเข้าออกตลาดนี ้  

NASDAQ 

 

 
 
ดชันี NASDAQ หรือช่ือเตม็ National Association of Securities Dealers 
Automated Quotations.  
 
ซึง่เป็นตลาดหุ้นอีเล็กทรอนิกส์ ท่ีใหญ่ท่ีสดุในสหรัฐฯ มีบริษัท่ีให้เทรด
มากกวา่ 3700 บริษัท ซึง่มีปริมาณการซือ้ขายสงูท่ีสดุในโลกด้วย  
 

Nikkei 

 

ดชันี Nikkei ก็คล้ายกบัดชันี Dow Jones Industrial Average คือเป็นตลาด
ท่ีมีหุ้นท่ีมีการเทรดสงูท่ีสดุของตลาดหุ้นญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นราคาเฉล่ียของบริษัท
ขนาดใหญ่ท่ีสดุของ ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ น 225 บริษัท   
 
ดชันี Nikkei รวมทัง้Toyota, Japan Airlines และ Fuji film. 

Dax 

 

 
 
 
ดชันี  DAX เป็นช่ือยอ่ของ Deutscher Aktien Index  คือดชันีตลาดหุ้นของ
หุ้นทีมีมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่ท่ีสดุ 30 บริษัทท่ีเทรดอยูใ่นตลาดหุ้นแฟรงค์
เฟิร์ท  
 
และเยอรมนัเป็นประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในภาคพืน้ยโุรป ซึง่
ดชันี DAX น่าติดตามมากท่ีสดุในโซนยโุรป บริษัทท่ีอยูใ่นตลาดหุ้นนีคื้อ  
Adidas, BMW และ Deutsche Bank. 

DJ EURO 
STOXX 50 

 

 
 
 
ดชันี Dow Jones Euro Stoxx 50 เป็นดชันีหุ้นชัน้น าของโซนยโุรปซึง่มาจาก 
12 ประเทศ   



WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

 
ดชันีนีม้าจาก  Stoxx Ltd., ซึ่งเป็นการร่วมทนุระหวา่ง  Deutsche Boerse 
AG, Dow Jones & Company และ SIX Swiss Exchange.  

FTSE 

 

 
 
 
The FTSE (อา่นวา่ "footsie") เป็นดชันีท่ีประกอบด้วยบริษัทท่ีมีขนาดการเท
รดสงูสดุในตลาดหุ้นองักฤษใน London Stock Exchange.  
 
มีดชันีหลายแบบเชน่กนั คือ  FTSE 100 or FTSE 250 ขึน้อยูก่บัจ านวนของ
บริษัทท่ีอยูใ่นแตล่ะดชันี   

Hang Seng 

 

 
 
 
ดชันี  Hang Sengเป็นตลาดหุ้นในฮอ่งกง ซึง่คดิจากการเคล่ือนไหวเฉล่ีย
ของหุ้นทกุตวัในตลาดหุ้นฮ่องกง   
 
ดชันีนี ้มีบริษัท  HSI Services Limited ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ Hang Seng 
Bank. 

 

 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง หุ้น และ Forex 

สิ่งหนึง่ในการใช้ดชันีตลาดทนุในการตดัสินใจการเทรดฟอร์เร็กว่า ตลาดไหนชีน้ าตลาดไหน  
 
ก็เหมือนกบัการตอลค าถาม พนัล้านปี คือ ไก่กบัไข่อะไรเกิดก่อนกนั?   
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ตลาดทนุนัน้เรียกว่า กางเกงขาสัน้ แล้วประมาณวา่ตลาดฟอร์เร็กก็เป็นกางเกงขายาวป่าว?  

แนวคิดก็คือ เม่ือตลาดทนุภายในประเทศขึน้ และความมัน่ใจในประเทศนัน้ ๆ ก็จะเพิ่มขึน้ด้วย ซึง่ท าให้
เงินทนุไหลเข้าจากนกัลงทนุตา่งชาติ ซึง่ท าให้อปุสงค์เพิ่มขึน้ด้วยและท าให้มนัเก่ียวกบัคา่เงินขึน้มา   

อีกด้านหนึง่เม่ือ ตลาดทนุในประเทศย ่าแย่ก็จะท าให้พวกเขาแลกเงินกลบัแล้วถอนการลงทนุออกไป   

หลาย ๆปีท่ีผา่นมา ซึง่ทฤษฏีนีก้ลบัมีความสมัพนัธ์ตรงกนัข้ามในตลาดสหรัฐ และ ญ่ีปุ่ น 

ทิศทางเศรษบกิจในสหรัฐฯ และ ญ่ีปุ่ น ไมค่อ่ยเป็นไปตามทิศทางคา่เงินของพวกเขา คือเยนและดอลลา่ร์   

ก่อนอ่ืน มาดคูวามสมัพนัธ์ระหวา่ง Dow Jones Industrial Average และ มาดวูา่ตลาดหุ้นในโลกมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร   
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เม่ือชว่งร้อยกวา่ปีก่อน ดชันีอตุสาหกรรมดาวโจนส์ และนิคเกอิ เคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกนัเหมือนกบั
คูรั่ก  ขึน้และลงในเวลาใกล้เคียงกนั ถ้าตวัไหนร่วงก่อน อีกตวัก็จะเร่ิมร่วงพร้อม ๆ กนั ซึง่สามารถบอกได้ว่า
มนัเคล่ือนไหวไปในทางเดียวกนัหมด  

ความสัมพนัธ์ระหว่างหุ้นกับค่าเงนิ  

Nikkei และ USD/JPY 

ก่อนท่ีเศรษฐกิจจะถดถ่อยในปี 2007 เม่ือ เศรษฐโลกพบกบั GDP ถดถอยตาม ๆ กนัซึง่ตลาดหุ้น  Nikkei 
และ  USD/JPY กลบัมีความสมัพนัธ์ตรงข้ามกนั  

นกัลงทนุเช่ือว่า ความเคล่ือนไหวของตลาดหุ้นนิเกอินัน้สะท้อนภาพลกัษณ์ของประเทศ ดงันัน้ท าให้คา่เงิน
เยนแข็งคา่ขึน้   

แตถ้่ามนัเคล่ือนไหวตรงข้ามกนัก็เกิดขึน้ได้เชน่กนั เม่ือนิเกอิ ร่วง แตว่า่ คา่เงิน USD/JPY กบัแข็งคา่   

http://www.babypips.com/school/images/sophomore/dow-vs-nikkei.png
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เม่ือวิกฤตการณ์เงินเกิดขึน้ ความสมัพนัธ์นัน้คาดเดาไมไ่ด้เหมือนกบั Lindsay Lohan.  

ดชันี Nikkei และ USD/JPY ซึง่เคยเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกนัข้าม ตอนนีจ้ะเคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกนั   

มหศัจรรย์ไหม?  

ใครจะคิดหละ่วา่ตลาดหุ้นนัน้ใช้กบัตลาดฟอร์เร็กซ์ได้ด้วย?   

อืม เรารู้ และเราก็รู้วา่คณุรู้ !  

ความสัมพนัธ์ระหว่าง USD/JPY กับ Dow 

ทีนีเ้รามาดท่ีูความสมัพนัธ์ระหวา่ง USD/JPY กบั Dow จากท่ีคณุอา่นมาก่อนหน้านี ้อาจจะสรุปได้วา่ 
USD/JPY กบั Dow นัน้เก่ียวเน่ืองกนัอยา่งมาก   

อยา่งไรก็ตาม กราฟข้างลา่งจะบอกคณุว่า ไมค่อ่ยตรงกบัสิ่งท่ีคณุคิดมากนกั  

http://www.babypips.com/school/images/sophomore/nikkei-vs-usdjpy.png
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ดท่ีูเส้นสีน า้เงิน ของดชันี Dow (เส้นสีน า้เงิน).  

ซึง่มนัขึน้ไปสงูสดุท่ี 14,000 ในชว่งปลายปี 2007 ก่อนท่ีจะร่วงเหมือนกบัมนัฝร่ังร้อน ในปี 2008 ใน
ขณะเดียวกนั USD/JPY (เส้นสีส้ม) แตว่่าไมไ่ด้ร่วงลงอย่างรวดเร็วเหมือนกบัดชันีดาวโจนส์   

ซึง่สิ่งเรานีเ้ตือนเราได้วา่ เราต้องใสใ่จกบัพืน้ฐาน เทคนิคและอารมณ์ตลาด ดงันัน้ คณุต้องอ่านเยอะ ๆ!  

อยา่พึง่มัน่ใจวา่ การใช้ความสมัพนัธ์ในการเทรดนัน้ถกูต้อง ไมมี่อะไรแนน่อน ! 

http://www.babypips.com/school/images/sophomore/dow-vs-usdjpy.png
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EUR/JPY: เคร่ืองวัดความเส่ียงของคุณ  

 

เหมือนท่ีเราได้พดูก่อนหน้านี ้การท่ีใครซกัคนจะลงทนุในตลาดหุ้นซกัท่ีหนึง่จะต้องใช้เงินท้องถ่ินในการซือ้
หุ้นของประเทศนัน้ ๆ  

ลองจินตนาการดวูา่ตลาดหุ้นเชน่ ตลาด  DAX  สง่ผลยงัไงกบัตลาดเงิน   

ในทางทฤษฎี เม่ือไหร่ก็ตาม DAX ขึน้ เราสามารถคาดเดาได้วา่คา่เงินยโูรก็จะแข็งคา่ขึน้ด้วยเชน่กนั 
เพราะวา่นกัลงทนุต้องซือ้เงินยโูรเข้ามาถือ   

แตว่า่ความสมัพนัธ์นีไ้มไ่ด้สมบรูณ์แบบ สถิตแิสดงให้เห็นวา่มนัก็ยงัใช้ได้บ้าง  

เราได้ท าการศกึษาและพบว่า EUR/JPY ดเูหมือนจะเก่ียวกบัตลาดหุ้นมากกวา่ คณุก็รู้อยูแ่ล้ววา่คา่เงินเยน 
กบั คา่เงินสหรัฐฯนัน้เป็ฯคา่เงินท่ีปลอดภยัมากท่ีสดุในหมูค่า่เงินหลกั   

เม่ือความมัน่ใจในเศรษฐกิจโลกลดลง และเทรดเดอร์นัน้รู้สกึกลวั เราจะเห็นวา่เทรดเดอร์จะเอาเงินออกจาก
ตลาดหุ้น ซึง่ท าให้ดชันีตลาดลดลง   

เม่ือเงินไหลออกจากตลาด เราจะเห็นคา่เงิน EUR/JPY ร่วงลง และอีกด้านหนึง่เม่ือพระอาทิตย์เร่ิมฉายแสง
ตลาดหุ้นเป็นขาขึน้คา่เงิน EUR/JPY ก็จะแข็งคา่ขึน้เชน่กนั   
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มาดกูราฟข้างลา่งจะเห็นความสมัพนัธ์ระหวา่ง EUR/JPY และดชันี  DAX กบั S&P500.  

 

 

ความสมัพนัธ์นีด้ทูา่วา่จะไปด้วยกนัได้ดีในชว่งสิบปีนี ้เม่ือ EUR/JPY เคล่ือนไหวเป็นทิศทางเดียวกนั 
จนกระทัง่ปี 2008 เม่ือเกิดภาวะวิกฤตทางการเงิน ในชว่งปลายปี 2007 ซึง่EUR/JPY ขึน้จดุสงูสดุและ ดชันี
ตลาดหุ้นก็เชน่กนั   

ถ้าคณุอยากเห็นข้อมลูดิบด้วยตวัคณุเอง สามารถดไูด้ท่ี  Yahoo! Finance  

เป็นสถานท่ีท่ีคณุสามารถเร่ิมศกึษาวิจยัได้ด้วยตวัคณุเอง   

ในเว็บจะมีข้อมลูย้อนหลงัทกุคา่เงินและตลาดทนุด้วย   

http://finance.yahoo.com/
http://www.babypips.com/school/images/sophomore/sp500-vs-eurjpy.png
http://www.babypips.com/school/images/sophomore/dax-vs-eurjpy.png
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คณุสามารถเปรียบเทียบราคาย้อนหลงัเพ่ือมาใช้วดัความเส่ียงของคณุเองได้   

ชีทวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตลาด  

มีอะไรมากมายท่ีเกินจากความสามารถท่ีเราจะจ าได้ ดงันัน้เรามาทบทวนกนั  พฤตกิรรมราคาของคา่เงิน
มกัจะถกูผลกัดนัโดยโภคภณัฑ์ พนัธบตัร และดชันีหุ้น   

น่ีเป็นชีทท่ีเราเตรียมไว้ให้คณุ ! 

ถ้า ดังนัน้ เหตุผล 

Gold

 

USD

 

ชว่งท่ีเศรษฐกิจไม่ดี นกัลงทนุจะย้ายเงินทนุของพวกเขา
มาลงทนุในทอง  ซึง่ทองไมเ่หมือนสินทรัพย์ประเภทอ่ืน
ท่ีมีคา่ในตวัมนัเอง  

Gold

 

AUD/USD

 

ออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีผลิตทองเป็นอนัดบัสามของ
โลก สง่เป็นมลูคา่ 5 พนัล้านเหรียญตอ่ปี  

Gold

 

NZD/USD

 

นิวซีแลนด์ก็เป็นประเทศท่ีสง่ออกทองเป็นอนัดบั 25 
ของโลกซึง่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่  

Gold

 

USD/CHF

 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ส ารองทองค าในคลงัถึง 25% 
ดงันัน้ถ้าราคาทองค าสงูขึน้ คา่เงินก็จะสงูขึน้ตาม 

Gold

 

USD/CAD

 

แคนาดาเป็นประเทศผู้ผลิตทองรายใหญ่เป็นอนัดบัห้า
ของโลกเม่ือราคาทองค าสงูขึน้ คา่เงินแคนาดาก็จะ
สงูขึน้ด้วย  

Oil  

USD/CAD

 

แคนาดาเป็นประเทศหนึง่ท่ีเป็นผู้สง่ออกน า้มนัรายใหญ่ 
ซึง่สง่ออกน า้มนั 2 ล้านบาเรลตอ่วนัไปท่ีสหรัฐ ฯ เม่ือรา
คาดน า้มนัสงูขึน้ ราคาคูเ่งินจะลดลง   

Gold

 

EUR/USD

 

เม่ือทองและยโูรนัน้เคล่ือนไหวตรงข้ามกบัดอลลา่ร์ ถ้า
ทองขึน้ EUR/USD ก็จะขึน้เช่นกนั  

Bond yields Local Currency เศรษฐกิจท่ีให้ผลตอบแทนดีกวา่พนัธบตัรในประเทศ 
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นัน้นา่ลงทนุ ท าให้คา่เงินประเทศนัน้นา่เล่นมากกวา่
คา่เงินประเทศอ่ืนท่ีมเศรษฐกิจแยผ่ลตอบแทนของ
พนัธบตัร 

Dow

 

Nikkei

 

ภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นัน้ใกล้เคียงกบัญ่ีปุ่ น   

Nikkei

 

USD/JPY

 

นกัลงทนุคิดวา่เงินเยนเป็นคา่เงินท่ีปลอดภยัและจะ
อาศยัชว่งท่ีเศรษฐกิจตกต ่าเพ่ือเข้าเทรด 

 

แนวทางของเศรษฐกจิส าหรับนักเทรดForex  

 

วนันีเ้ราจะเดินทางไปรอบโลก แตว่า่ไมไ่ด้ใช้เวลา 80 วนัหรอกนะ  

ถ้าคนเรียนรู้ได้เร็ว เราสามารถเดนิทางรอบโลกได้แคเ่วลา 80 วินาที   

...ไมห่รอก! 
 
เราจะมาเรียนรู้ว่าอะไรท่ีท าให้เศรษฐกิจนัน้ขบัเคล่ือนไปได้หนะ่   

แตล่ะประเทศท่ีเราไป เราจะดสูว่นท่ีส าคญั ๆ และข้อมลูโดยรวมทางเศรษฐกิจเทา่นัน้  
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และเราจะไปเยิ่ยม ธนาคารกลางแตล่ะประเทศด้วย เพ่ือค้นหาความลบัของพวกเขา ซึ่งในสว่นนีเ้ราจะหา 
เคร่ืองมือทางนโยบายทางการเงินท่ีธนาคารกลางใช้ควบคมุเศรษฐกิจของประเทศ  

หวงัวา่ เราจะได้ยอ่งเข้าห้องพิมพ์ธนบตัร แล้วยอ่งออกประตหูลงัเอาเงินไปขายในตลาดมืดได้  

ล้อเลน่หนะ่ เราจะสอนคณุท าเงินจาก Forex แบบถกูกฏหมายกนั   

หลงัจากนัน้เราจะมาดกูนัเร่ือง ความส าคญัของลกัษณะท่ีแตกตา่งของคา่เงิน และศกึษาตวับง่ชีทาง
เศรษฐกิจในแตล่ะประเทศ   

เพ่ือให้การเดนิทางของเราต่ืนเต้น เราจะสอดแทรกเทคนิคตา่ง ๆ ท่ีมีประโยชน์ในการเทรดของคณุ !  

ตามท่ีเราได้สญัญาไว้ น่ีเป็นทริป VIP ท่ีไมต้่องใช้วีซ่า และไมต้่องซือ้โปรแกรมทวัร์ แม้วา่คณุจะไมม่ัน่ใจ แต่
ก็ต้องไปข้างหน้า  

 

พยายามเอาของมาน้อยท่ีสดุ เพราะสิ่งท่ีคณุต้องใช้คือ ความกระหายในการอยากเรียนรู้ ถ้าคณุอยากจะ
เปล่ียนชดุ ไมต้่องคดิมาก คณุสามารถยืมชดุไซคล็อป ได้   

พร้อมรึยงั ?  

มาดกูนัวา่เราจะเจออะไรบ้าง ! 
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สหรัฐฯ อเมริกา  

สหรัฐอเมริกานัน้ประกอบไปด้วย 50 รัฐ ทัง้มลรัฐฯ ด้วย ท่ีตัง้ของประเทศสว่นมากอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ 
แตว่า่บางสว่นก็อยูใ่นแปซิฟิก   

หลงัจากท่ีเป็นอิสระจากองักฤษในวนัท่ี 4 เดือนกรกฏาคมในปี 1776 สหรัฐฯ เร่ิมกลายเป็นประเทศ
มหาอ านาจ ไมเ่พียงแตช่าติตะวนัตก แตเ่ป็นมหาอ านาจของโลกด้วย  

การเป็นประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ในโลกนัน้ท าให้สหรัฐฯ มีบทบาทส าคญัในตลาดโลก  แคก่าร
พฒันาเศรษฐกิจในสหรัฐฯ หรือวา่ การขึน้ลงของดชันีผู้บริโภค หรือการตดัสินใจของประธานาธิบดีตอ่
สาธารณชน ก็สามารถสง่ผลกระทบกบัเศรษฐกิจทัว่โลกได้ ! 

 

ภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ  

 

 ประเทศเพื่อนบ้าน : แคนาดา เม็กซโิก เปอร์โตริโก คิวบา   
 ขนาด : 3,794,101ตารางไมล์  
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 ประชากร: 308,851,100  

 ความหนาแน่น: 83 คนต่อตารางไมล์   
 เมืองหลวง : วอชิงตนั ดีซี   
 หวัหน้ารัฐบาล : ประธานาธิบดี บารัค โอบามา   
 บุคคลยอดนิยม : ซานดร้า บลูล็อค เจฟ บริดจ์  จอห์นน่ี เดป บิล คลินตนั   
 ค่าเงนิ : ดอลล่าร์สหรัฐฯ  (USD)  

 อุตสาหกรรมที่ส าคัญ : อตุสาหกรรมหลกั (น า้มนัดบั อ่ืน ๆ ), สินค้าหลกั(คอมพวิเตอร์ 
เคร่ืองมือส่ือสาร อะไหล่ยนต์ อปุกรณ์ส านกังาน เคร่ืองจกัรไฟฟา้ ) สินค้าอปุโภคบริโภค 
( รถยนต์ เสือ้ผ้า ยารักษาโรค เฟอร์นิชเจอร์ ของเล่น) สินค้าเกษตรต่าง ๆ   

 สินค้าส่งออกหลัก : สินค้าหลกั (ชิน้ส่วนอีเล็กทรอนิกส์ อากาศยาน อะไหล่ยนต์ 
คอมพวิเตอร์ อปุกรณ์ส่ือสาร)สินค้าอตุสาหกรรม (เคมีภณัฑ์) สินค้าอปุโภค บริโภค
(รถยนต์ ยารักษาโรค) สินค้าทางการเกษตร(ถัว่เหลือง ผลไม้ ข้าวโพด) ตุ๊กตาบาร์บี ้
เกมส์ xbox และ Apple Ipod   

 ประเทศคู่ค่าที่ส าคัญ : จีน  (15.4%), แคนาดา  (11.6%), เม็กซโิก (9.1%), ญ่ีปุ่ น  (4.9%), 

เยอรมนันี (3.7%)  

 ประเทศคู่ค่าสินค้าส่งออก : แคนาดา (13.2%), เม็กซโิก (8.3%), จีน(4.3%), และญ่ีปุ่ น  
(3.3%)  

 Time Zones: GMT -10, GMT -9, GMT -8, GMT -7, GMT -6, GMT -5  

 เว็บไซต์: http://www.usa.gov 

ภาพรวมเศรษฐกิจ  

สหรัฐฯเป็นประเทศหนึง่ท่ีบอกได้วา่เป็นประเทศท่ีรวยท่ีจดุในโลก ซึง่สร้างรายได้ถึง $14.2 ล้าน ๆเหรียญ 
ในปี 2009 ซึง่คิดเป็นอนัดบัสิบตอ่อตัราสว่นทนุของรายได้ ถ้าเอารายได้รวมมาหารประชากรตอ่หวั 
ประมาณ $46,442 ตอ่ปี   

อตุสาหกรรมหลกัของสหรัฐฯ คือ อากาศยาน  ยานยนต์ อปุกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ อปุกรณ์ส่ือสาร และวสัดุ
อตุสาหกรรม แม้วา่อตุสาหกรรมนัน้จะดมีูบทบาทตอ่การผลิตสินค้า แตว่า่ 70 % ของรายได้มาจากภาค
สว่นบริการ! 

http://www.usa.gov/
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พดูถึงเร่ืองเทรด เร่ืองส าคญัของเศรษฐกิจสหรัฐฯ คือ การท่ีเศรษฐกิจของสหรัฐฯนัน้ น าเข้ามากกวา่มลูคา่
การสง่ออกมากนกั   

สหรัฐฯ ยงัเป็นบ้านของ ตลาดหุ้น New York Stock Exchange ซึง่เป็นตลาดหุ้นท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก และยงั
เป็นบ้านของตลาดพนัธบตัรท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ด้วยมลูคา่การตลาดมากกวา่ 31 ล้าน ๆ เหรียญ และ มลูคา่
การเทรดพนัธบตัรมลูคา่กวา่ 822 พนัล้านเหรียญต่อวนั   

การเป็น ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจระดบัต้น ๆ ในโลกทกุวนันี ้และเหตกุารณ์ในประเทศนัน้จะกระทบตอ่ตลาด
ทัว่โลก ใชแ่ม้กระทัง่ตลาดคา่เงิน ! 

นโยบายการเงนิ และการคลัง  

 Federal Reserve Board หรืออีกช่ือหนึง่ว่า Fed เป็นธนาคารกลางของสหรัฐฯ ซึง่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย
การเงิน นโยบายการเงินเป็นสิ่งท่ี Fed ใช้ควบคมุความสามารถการบริหารเงินในระบบเศรษฐกิจ   

แล้วอะไรท่ีท าให้  Fed แตกตา่งจากธนาคารกลางอ่ืน ๆ คือวตัถปุระสงค์ท่ีมุง่เน้นประสิทธิภาพระยะยาว
ของนโยบายการเงินมากกวา่   

Fed มีวตัถปุระสงค์หลกั สองอยา่ง คือ รักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าและบริการ และ อีกอยา่งคือ ให้
เศรษฐกิจเตบิโตอยา่งยัง่ยืน   

อีกแง่หนึง่ คา่เงินไมมี่การเสียมลูคา่ และ พอ่แมข่องพวกเรายงัมีงานท าอยา่งสม ่าเสมอ ! 

ภายใน  Fed ประกอบด้วย Federal Open Market Committee (FOMC) ซึง่มีหวัหน้าคือ Fed Governor 
Ben Bernanke,และ FOMC จะเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจ และนโยบายการเงิน  

FOMC มีอาวธุสองอยา่งในการใช้ตอ่สู้กบัเงินเฟ้อ และ และเปา้หมายระยะยาว คือ นโยบายตลาดแบบเปิด 
และ Fed’s Funds Rate.  

 Fed เป็นแนวหน้าของท่ีด าเนการซือ้ขายในตลาดแบบเปิด เชน่การซือ้ขายเคร่ืองมือทางการเงินตา่ง ๆ ของ
รัฐบาล พนัธบตัร หุ้นกู้  ตราสารหนี ้ตา่ง ๆ   

 Feds Funds Rate เป็นอตัราดอกเบีย้ ท่ี Fed ประกาศออกมา กบัธนาคารพาณิชย์ตา่ง ๆ  

http://www.federalreserve.gov/
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หนว่ยงานหนึง่ท่ีมีสว่นส าคญัตอ่นโยบายการคลงัของสหรัฐฯ คือ กระทรวงการคลงัฯ สหรัฐ หรือ  U.S. 
Treasury. นโยบายการคลงัจะถกูใช้โดยการใช้จา่ยตา่ง ๆ ของรัฐบาล หรือการเก็บภาษี ท่ีสง่ผลตอ่
เศรษฐกิจโดยตรง  

ในการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระทรวงการคลงั สหรัฐฯ ต้องลดภาษีและกระจายเงินไป ทางการ
สร้างสาธารณปูโภคพืน้ฐนเช่น การสร้างทางหลวง โรงเรียน โครงขา่ยการส่ือสาร และ หนว่ยงานทางทหาร 
อีกแง่หนึง่ ถ้าเงินเฟ้อ เร่ิมสงูขึน้ก็จะต้องเพิ่มภาษี และลดอตัราการใช้จ่ายภาครัฐลง  

ท าความรู้จกักับ  USD 

คณุรู้จกัช่ือเลน่ของคา่เงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ รึเปล่า บัค๊ คือช่ือเลน่ของมนัมาจากหนงักวาง ซึง่เป็นเคร่ืองมือ
การซือ้ขายยคุโบราณในช่วงท่ีมีการแลกเปล่ียนกบัพวกอินเดียนแดง   

แม้วา่เงินกระดาษจะเข้ามาแทนเงินหนงักวางนี ้คนก็ยงัไมไ่ด้เปล่ียนช่ือท่ีใช้เรียกวา่ บัค๊   

สภาพคล่องของค่าเงนิ  

การท าธุรกรรมสว่นใหญ่ทกุ ๆ วนันัน้เก่ียวกบัเงินดอลลา่ร์  ไมว่า่จะเป็นการซือ้ขายโภคภณัฑ์ เชน่ ทอง 
น า้มนัดิบก็ถกูคิดเป็นเงินดอลลา่ร์ แม้แตใ่นชว่งตลาดเอเชียเปิด ดอลลา่ร์ก็มีส่วนในธุรกรรมถึง 73 
เปอร์เซ็นต์   

เพ่ือให้ดงู่ายหนอ่ย เราจะยกตวัอยา่งของตลาดหุ้นนิวยอร์ค และตลาดพนัธบตัร มาเป็นตวัอยา่ง มลูคา่ของ
บริษัทในตลาดหุ้น  NYSE มีมลูคา่สงูถึง $28.5 ล้านๆ ดอลลา่ร์ ประมาณ 78 % ของมลูคา่ $36.6 ล้าน ๆ 
ดอลลา่ร์ ท่ีเทรดในตลาดหุ้นทัว่โลก   

ซึง่ท่ีตลาดพนัธบตัรก็เชน่เดียวกนั  มีมลูคา่การเทรด $82.2 ล้าน ล้าน ดอลลา่ร์ตอ่ตลาดพนัธบตัรทัว่โลก
และเฉพาะตลาดพนัธบตัรสหรัฐฯ มีมลูคา่ถึง $31.2 ล้าน ๆ ดอลลา่ร์ ซึง่ทกุ ๆ ออร์เดอร์ท่ีเก่ียวกบัเงินดอล
ลา่ร์สหรัฐฯ นัน่คือสภาพคลอ่งของคา่เงิน  

 Fed และ รัฐบาลสหรัฐเช่ือว่า ค่าเงนิจะแข็งค่าต่อไป  

ในรอบหลาย สิบปีท่ีผา่นมา Fed และ กระทรวงการคลงัสหรัฐฯ ยงัคงนโยบายดอลลา่ร์แข็ง เพราะพวกเขา
เช่ือวา่ นโยบายการเงินการคลงัท่ีคงความแข็งแกร่งของคา่เงิน ซึง่จะก่อประโยชน์ให้กบัสหรัฐ และ ทัว่โลก   
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ค่าเงนิทกุค่านัน้อิงค่าเงนิสหรัฐฯในการวัดค่าเงนิของพวกเขา  

คณุได้ยินประโยคท่ีวา่ ดอลล่าร์เป็นคา่เงินหลกัของโลก บอ่ยแค่ไหน เหตผุลเบือ้งหลงัค าพดูคือ บางประเทศ
ยดึคา่เงินของพวกเขาผดูติดไว้กบัเงินดอลลา่ร์ !  

เม่ือพวกเขาท าอย่างนี ้รัฐบาลจะซือ้ขายคา่เงินของพวกเขาในอตัราคงท่ีเม่ือเทียบกบัคา่เงินสหรัฐฯ ขณะท่ี
รัฐบาลจะสามารถเพิ่มหรือลดอปุสงค์ หรือ อปุทานของคา่เงินไว้ และพวกเขาก็จะส ารองเงินดอลล่าร์ไว้ใน
คลงัด้วย   

ขัน้ตอนนีท้ าให้ดอลลา่ร์มีความส าคญัตอ่โลก เพราะว่า หมายถึง เศรษฐกิจบางประเทศขึน้อยูก่บัเงินดอล
ลา่ร์ !  

ถ้ามลูคา่ของเงินดอลลา่ร์ออ่นคา่ลงอยา่งรุนแรง จะท าให้เกิดผลกระทบมหาศาลในประเทศท่ีผกูตดิคา่เงิน
ตวัเองไว้กบัคา่เงินสหรัฐฯ  

ความส าคัญของ เคร่ืองชีว้ัดทางเศรษฐกิจ ส าหรับค่าเงนิดอลล่าร์สหรัฐฯ  

Non-farm employment change (NFP) – รายงาน NFP นัน้สามารถบอกอตัราการวา่งงาน จ้างงานใน
ชว่งเวลาเดือนนัน้ได้    

GDP –  รายงาน  Gross Domestic Product (GDP) คือตวัชีว้ิตมลูคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศทัง้
ภาคสินค้าและบริการ   

Retail Sales – หรือว่ารายงานยอดขายปลีก วดัมลูคา่ยอดขายท่ีเปล่ียนแปลงรายเดือน สว่นส าคญัของ
รายงานคือ ไมไ่ด้รวมรายงานการซือ้ขายยานพาหานะไว้ด้วย   

Consumer Price Index (CPI) – ดชันีราคาผู้บริโภค วดัความเปล่ียนแปลงของราคาสินค้าบริการ ซึง่สว่นนี ้
ไมร่วมถึง ราคาอาหาร และราคาพลงัอ่ืน ๆ เพราะวา่มีความผนัผวนแตกตา่งกนั   

Personal Consumption Expenditure – คา่ใช้จา่ยสว่นบคุคล ซึง่มีความคล้ายคลงึกบั รายงาน CPI ท่ี
บอกการเปล่ียนแปลง ในการบริโภคสินค้าในสหรัฐ เป็นเหตผุลวา่ท าไมเราควรจะต้องใสใ่จกบัรายงานนี ้
เพราะวา่ Fed ใช้ในการตดัสินใจนโยบายการเงิน และสิ่งท่ีเราต้องการคือ เราต้องเกาะตดิสิ่งท่ีมืออาชีพให้
ความสนใจ ใชไ่หม?  
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University of Michigan Consumer Sentiment – ทกุ ๆ เดือน มหาวิทยาลยั มิชิแกน จะตีพิมพ์ รายงาน 
ความมัน่ใจของผู้บริโภคซึง่ดชันี ้นีจ้ะบอกทศันคตขิองผู้บริโภคท่ีมีตอ่สภาพเศรษฐกิจ ยิ่งผู้บริโภคมีความ
เช่ือมัน่มาก พวกเขาก็กล้าจะใช้จา่ยมากขึน้   

แล้วอะไรท าให้ ค่าเงนิ ดอลล่าร์เคล่ือนไหว ? 

การเคล่ือนไหวของทองค า  

เม่ือเงินดอลล่าร์มีความเส่ียงในการออ่นคา่ลงเน่ืองจากเงินเฟ้อ นกัลงทนุก็จะหนัมาลงทนุในทองค าเพ่ือ
ความปลอดภยั  ไมเ่หมือนกบัสินทรัยพ์เพ่ือการลงทนุสว่นใหญ่ ท่ีมีมลูคา่ในตวัของมนเอง  ซึง่เหมือนทกุ ๆ 
ท่ีเม่ือราคาทองค าเพิ่มขึน้ เป็นสญัญาณวา่ดอลล่าร์ก าลงัออ่นคา่ลง   

การพัฒนาเศรษฐกจิในสหรัฐฯ  

โดยพืน้ฐานแล้ว การพฒันาเศรษกิจในสหรัฐฯ ท าให้คนอยากจะลงทนุในตลาดสหรัฐฯมากขน้ึนซึง่ต้อง
ใช้ดอลลา่ร์ในการด าเนินการ ตามอปุสงค์ของการลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ อปุสงค์ของคา่เงินก็จะเพิ่มขึน้ตาม  

เงนิทนุไหลเข้าและไหลออก  

เน่ืองจากตลาดญ่ีปุ่ นกบัตลาดลอนดอนท่ีมีความรุดหน้าของตลาดมาก ท าให้กษัตรย์ สลุตา่น เศรษฐี รอบ
โลกสามารถเลือกลงทนุได้ ตลอดเวลา   

ในการลงทนุในสินทรัพย์อเมริกา นกัลงทนุต้องแปลงคา่เงินของพวกเขามาถือเงินดอลลา่ร์ก่อน และเม่ือ
เงินทนุไหลเข้า แหละไหลออกจากตลาดการเงินสหรัฐ สามารถสร้างมลูคา่ของดอลลา่ร์ได้   

การพัฒนาเศรษฐกจิ ของโลก  

ตัง้แตค่า่เงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ มีบทบาทตอ่การเทรดคา่เงิน ถ้าเกิดวา่มีการเติบโตของเศรษฐกิจดีขึน้(เชน่ จีดี
พี เพิ่มขึน้ออสเตรเลีย ตลาดหุ้นตกในตลาดปักก่ิง หรือก็อดซิลลา่บกุในโตเกียว) จะสง่ผลตอ่มลูคา่ระยะสัน้   

ความต่างผลตอบแทนพันธบัตร  

เน่ืองจากนกัลงทนุมกัจะมองหาการท าก าไรส าหรับเงินของพวกเขา ส าคญัมากท่ีจะต้องตดิตามความ
แตกตา่งของอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรของสหรัฐฯ กบัคา่เงินประเทศอ่ืน ๆ   
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ถ้านกัลงเห็นว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรเพิ่มสงูขึน้ และอตัราของพนัธบตัรสหรัฐฯ ลดลง นกัลงทนุจะย้าย
เงินทนุของพวกเขาออกจาก พนัธบตัรสหรัฐฯ(ขายเงินดอลลา่ร์ตามกระบวนการ) และซือ้พนัธบตัรคา่เงินอ่ืน  

เร่ืองของอัตราดอกเบีย้  

ผู้ ท่ีอยูใ่นตลาดจะให้ความสนใจกบัอตัราดอกเบีย้ และคณุก็เหมือนกนั   

ถ้า  Fed คาดวา่จะเพิ่มอตัราดอกเบีย้ ซึง่หมายความวา่ มีอปุสงค์ในสินทรัพย์มากขึน้ท าให้คา่เงินดอลล่าร์
เป็นขาขึน้  

ถ้าFed คาดวา่จะลดอตัราดอกเบีย้ มนัท าให้อปุสงค์ของการลงทนุในสินทรัพย์ลดลงและเราจะเห็นนกั
ลงทนุเคล่ือนย้ายเงินทนุพวกเขาออกจากเงินดอลล่าร์  

เม่ือ Fed ให้เง่ือนง าของอตัราดอกเบีย้วา่จะมีการเปล่ียนแปลง นกัเทรดทัง้หมดจะเง่ียหฟัูงนโยบายท่ีพดู
ออกมา   

การเทรดค่าเงนิ USD 

USD ในฐานะค่าเงนิฐาน  

XXX/USD จะถกูเทรดในของn XXX. Standard lot คือ 100,000 XXX  และ  mini lot sizes เทา่กบั  10,000 
XXX. 

มลูคา่ตอ่จดุ ซึง่คิดเป็นเงินดอลลา่ร์สหรัฐ จะค านวณโดยคดิจาก 1 จดุ  XXX/USD (0.0001 หรือ 0.01
ขึน้อยู่กบัคา่เงิน)โดย XXX/USDคิดจากอตัราแลกเปล่ียน  

ก าไรขาดทนุจะถกูคดิเป็นเงินดอลล่าร์ ส าหรับขนาด Standard Lot 1 จดุจะมีมลูคา่ 10 เหรียญ และ
ส าหรับ Mini Lot แตล่ะจดุมีมลูคา่ 1 เหรียญ   

การค านวณมาร์จิน้จะถกูคดิโดยใช้เงินดอลล่าร์เป็นฐาน เชน่ ถ้าคา่เงิน XXX/USD อตัราแลกเปล่ียน เทา่กบั  
0.8900 และ Leverage เท่ากบั  100:1 จะต้องใช้ Margin 890เหรียญของ Standard Lot  100,000 XXX. 
อยา่งไรก็ตาม เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเพิ่มขึน้ XXX/USD ก็จะต้องใช้มาร์จิน้เพิ่มขึน้ด้วยเหมือนกนั และในทาง
กลบักนั ถ้าอตัราแลกเปล่ียนลดลง มาร์จิน้ก็จะลดลงตามไปด้วย   
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USD ในฐานะค่าเงนิเทยีบ  

USD/XXX  จะถกูเทรดในราคาเป็นเป็นดอลลา่ร์ และStandard lot sizes  เทา่กบั   100,000 USD และ 
mini lot sizes  เทา่กบั 10,000 USD 1 จดุของคา่เงิน USD/XXX, จะเทา่กบั 0.0001 หรือ  0.01 ขึน้อยูก่บั
วา่เราพดูถึงคา่เงินฐานตวัไหนอยู ่ตามอตัราแลกเปล่ียนของคูเ่งิน USD/XXX  ขณะนัน้  

ก าไรและขาดทนุจะถกูคดิใน  XXX.  ส าหรับหนึง่ standard lot 1จดุจะมีคา่เทา่กบั  10 XXX. และ  mini lot 
position 1 จดุจะมีคา่เท่ากบั 1 XXX. ตวัอยา่งเชน่ ถ้า 1 จดุเทา่กบั  0.0001 และอตัราแลกเปล่ียนของ
คา่เงิน  USD/XXX  เทา่กบั  1.4000 1จดุของ  standard lot  จะเทา่กบั  14 เหรียญ 

การค านวณมาร์จิน้ก็จะถกูคิดเป็นฐานโดยใช้เงินดอลลา่ร์ ด้วย Leverage  100:1  1,000 USD จะต้องใช้
ในการเทรด 100,000 USD/CAD.  

กลยุทธ์การเทรด ค่าเงนิดอลล่าร์  

เรามาดวู่าสิ่งท่ีเราได้เรียนรู้ไปจะใช้เป็นกลยทุธ์การเทรดคา่เงินดอลลา่ร์ได้อย่างไร  

มองหาความแตกตา่งในคา่เงิน ในการพฒันาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และข้อมลูทางเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจ
ของท่ีอ่ืนเป็นวิธีการท่ีดีในการเทรดคา่เงินดอลลา่ร์ ตวัอย่างเชน่ การกระโดดของยอดขายปลีกใน US หรือ
อตัราวา่งงานท่ีเพิ่มขึน้ใน UK ซึง่จะท าให้เป็นเหตผุลท่ีเราควรจะ Sell GBP/USD.  

ดชันีคา่เงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ หรือ  USDX ซึง่เป็นลกัษณะการเคล่ือนไหวของคา่เงินดอลลา่ร์ เทียบกบัคา่เงิน
อ่ืน จะเป็นตวัวดัความแข็งแกร่งของคา่เงินดอลล่าร์สหรัฐฯได้ดี การใสใ่จกบัดชันีดอลลา่ร์สหรัฐฯ คณุ
สามารถหาร่องรอยวา่คา่เงินดอลลา่ร์จะไปทางไหน   

เม่ือดชันี USDX ก าลงัตัง้เทรนด์เป็นขาขึน้สามารถบอกคณุได้ถึงการคอนเฟิร์มว่าคณุต้องสง่ออร์เดอร์ Sell 
EUR/USD.  

การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของ Fed จะสง่สญัญาท่ีเป็นบวกตอ่คา่เงินสหรัฐฯ จะท าให้นกัลงทนุเข้าซือ้
เงินดอลลา่ร์ ฉะนัน้เราห้ามพลาดเด็ดขาด !  

การคอยสงัเกตกุารณ์นโยบายการเงินของ Fed จะท าให้เราสามารถหาร่องรอยการเคล่ือนไหวของคา่เงิน
ดอลลา่ร์ได้   
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ด้วยสายตาอนัเฉียบคมจะท าให้เราได้สญัญาณ Buy  USD/JPY  ขณะท่ี พวกท่ีมองระยะสัน้ก็จะพยายาม
หาจงัหวะ Sell  USD/JPY. 

 

โซนยุโรป  

สหภาพยโุรป ประกอบด้วยสมาชิก 27 ประเทศซึง่เร่ิมจากกลุม่เล็ก ๆ ของประเทศเพ่ือนบ้านในปี 1951  แต่
ด้วยเวทมนตร์อนัยิ่งใหญ่ของ Treaty of Maastrich มนัเร่ิมขยายใหญ่กลายเป็นกลุม่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ 
ท าให้เป็นภมูิภาคเศรษบกิจขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก ซึง่มีสว่นส าคญัในการเทดรและกลุ่มเศรษฐกิจ! 

ทา่มกลาง สมาชิก EU 16 ประเทศนัน้ใช้คา่เงิน ยโูร ในฐานะเงินหลกัของพวกเขา ซึง่ประเทศเหล่านีเ้รียกวา่ 
European Monetary Union (EMU) หรือ Euroland.  

สมาชิกของกลุม่สหภาพยโุรปมีดงันี ้: ออสเตรีย เบลเย่ียม ไซปรัส ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนันี กรีซ 
ไอร์แลนด์ อิตาลี ลกัเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปรตเุกต ุสโลวะเกีย สโลเวเนีย และ สเปน   

นอกจาก จะใช้คา่เงินเดียวกนั ยงัใช้นโยบายการเงินร่วมกนัโดยจดัตัง้  European Central Bank.  
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สหภาพยุโรป : ภาพลักษณ์โดยรวม  

 

 กลุ่มประเทศสมาชิก : ออสเตรีย เบลเย่ียม ไซปรัส ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนันี กรีซ 
ไอร์แลนด์ อิตาลี ลกัเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปรตเุกต ุสโลวะเกีย สโลเวเนีย และ 
สเปน 

 ขนาด: 1,669,807ตารางไมล์  
 ขนาดประชากร : 501,259,840  

 ความหนาแน่นของประชากร : 300.2 คนต่อตารางไมล์  
 ประธาณกลุ่มสหภาพ : Jose Manuel Barroso  
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 ประธานกลุ่มสมาชิกรัฐสภา : Jerzy Buzek  

 ประธานกลุ่มสมาชิกสภา : Herman Van Rompuy  

 ค่าเงนิ : ยโูร (EUR)  

 สินค้าน าเข้าหลัก : เคร่ืองจกัร ยานยนต์ อากาศยาน พลาสติก น า้มนัดิบ อตุสาหกรรม
เคมี สิ่งทอ โลหะ   

 สินค้าส่งออกหลัก :เคร่ืองจกัร รถยนต์ อากาศยาน  พลาสติก เวชภณัฑ์ และ สารเคมี
อ่ืน ๆ เช่น Antonio Banderas, Penelope Cruz, Jean-Claude "The Muscles from Brussels" van 

Damme  

 ประเทศคู่ค่า : จีน  15.89%, สหรัฐฯ  11.97%, รัสเซีย  11.22%, นอร์เวย์  6.13%,

สวิสเซอร์แลนด์  5.14%  

 ประเทศคู่ค่าส่งออก : สหรัฐ  19.07%, รัสเซีย  8.03% สวิสเซอร์แลนด์  7.49%,จีน  6%, ตรุกี  
4.14%  

 Time Zones: GMT, GMT+1, GMT+2  

 เว็บไซต์ : http://www.europa.eu 

ภาพรวมเศรษฐกิจ  

สหภาพยโุรป ซึง่ประกอบด้วยคร่ึงหนึง่ของกลุม่ประเทศท่ีอยูใ่นยโุรป  ซึง่เป็นกลุม่ท่ีมีขนาดเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่ ด้วย จีดีพีถึง €8.7  ล้าน ๆ ยโูรในปี 2009 ซึง่เป็นธุรกิจบริการคิดเป็น  70% ของ  GDP!  

มากไปกวา่นัน้ สหภาพยโุรปยงัเป็นตลาดท่ีนา่ลงทนุส าหรับนกัลงทนุจากภายในและภายนอกอีกด้วย   

สภาพเศรษฐกิจของกลุม่เศรษฐกิจ ภาคพืน้ยโุรปท่ีเป็นระบบ ระเบียบท าให้ขนาดเศรษฐกิจของสหภาพ
ยโุรปมีสว่นส าคญัตอ่เศรษฐกิจของภมูิภาคนี ้  

เพราะวา่แตล่ะประเทศได้รวมกนัเป็นหนึง่เดียวท าให้พวกเขาง่ายตอ่การแลกเปล่ียนสินค้าบริการตอ่
ประเทศคูค้่าอยา่งสหรัฐฯอเมริกา   

ซึง่สหภาพยโุรปยงัเป็นประเทศท่ีค้าขายส าคญั ท าให้คา่เงินยโูรเป็นคา่เงินท่ีต้องมีการส ารองไว้ด้วยเชน่กนั   

เพราะวา่ ประเทศตา่ง ๆ ท่ีท าการค้าขายกบักลุม่สหภาพยโุรปต้องส ารองเงินยโูรเพ่ือลดอตัราเส่ียงและลด
ต้นทนุการท าการค้าลง  

http://www.babypips.com/school/http/www.europa.eu
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นโยบายการเงนิ และ นโยบายการคลัง  

ธนาคารกลางยโุรป  European Central Bank (ECB)  ท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายทางการเงินให้กบั
กลุม่สหภาพยโุรป ซึง่น าโดย t ECB President Jean-Claude Van Damme... errr, เอ่อ เราหมายถึง  
Jean-Claude Trichet, the Executive Board  ซึง่ประกอบไปด้วย รองประธานบอร์ด กบัผู้ก าหนดนโยบาย
ทา่นอ่ืน ๆ อีก   

ควบคูไ่ปกบัธนาคารกลางแห่งชาตนิัน้ พวกเขายงัมีสภา  ECB Governing Council  ผู้ ท่ีต้องโวตการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการเงินตา่ง ๆ  

จดุประสงค์หลกัของ ECB คือรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจในภมูิภาค  เพ่ือจะบรรลวุตัถปุระสงค์นี ้พวก
เขาได้ตัง้Maastricht Treaty  เพ่ือนจะก าหนดคณุสมบตัขิองประเทศสมาชิกขึน้ และน่ีคือความต้องการ
พืน้ฐานเหลา่นัน้ :  

 อตัราเงินเฟอ้ ของประเทศต้องไม่สงูเกินกว่าอตัราเงินเฟอ้เฉล่ีย ซึง่ก าหนดไว้ท่ีประมาณ 
1.5 %. 

 อตัราดอกเบีย้ระยะยาวต้องไม่เกินอตัราดอกเบีย้เฉล่ียใจช่วงท่ีมีภาวะเงินเฟ้อต ่าสดุ 
มากกว่า  2%. 

 อตัราแลกเปล่ียนต้องอยู่ภายในระยะของกลไลอตัราแลกเปล่ียน อย่างน้อยสองสามปี . 
 ค่าใช้จ่ายภาครัฐฯ ต้องน้อยกว่า 3 %$ ของ GDP. 

ถ้าประเทศใดประเทศหนึง่ ไมส่ามารถรักษาเง่ือนไขเหลา่นีไ้ด้ พวกเขาจะโดนปรับ ! 

 ECB ยงัใช้อตัรา Bid ขัน้ต ่าและนโยบายตลาดแบบเปิดเป็นนโยบายทางการเงินของพวกเขา ซึง่อตัรา Bid 
ขัน้ต ่าคืออตัราผลตอบแทนท่ีธนาคารกลางเสนอให้กบัประเทศสมาชิก และใช้อตัราเหลา่นีใ้นการควบคมุ
เงินเฟ้อ   

ระบบตลาดแบบเปิด ถกูใช้จดัการอตัราดอกเบีย้ ควบคมุสภาพคลอ่งและด าเนินนโยบายการเงินเชน่ การ
ซือ้ขายพนัธบตัร หรือ ตราสาร หลกัทรัพย์ตา่ง ๆ ของรัฐบาลท่ีซือ้ขายในตลาด   

ในการเพิ่มสภาพคลอ่ง ECB จะซือ้หลกัทรัพย์เหลา่นัน้ และจา่ยด้วยเงิน ยโูร ซึง่มนัก็จะหมนุในตลาด และ 
ในทางกลบักนัเพ่ือท่ีจ ากดัสภาพคลอ่ง ECB จะขายหลกัทรัพย์เพ่ือจะเก็บเงินยโูรกลบัเข้ามาในคลงั   

http://www.ecb.int/
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นอกจากนี ้ECB ยงัสามารถแทรกแทรง ตลาดคา่เงินเพ่ือควบคมุเงินเฟ้อ ด้วยเหตนีุ ้นกัเทรดจงึให้ความ
สนใจตอ่การตดัสินใจตา่ง ๆ ของ สมาชิก Governing Council ท่ีมีผลกระทบกบัคา่เงินยโูร  

ท าความรู้จักกับค่าเงนิ  EUR 

นอกจากมนัจะเคล่ือนไหวตรงข้ามกบัคา่เงินดอลลา่ร์สหรัฐฯแล้วและเราเลยเรียกมนัว่า anti dollar  คา่เงิน
ยโูร มีช่ือเลน่วา่ ไฟเบอร์ บางคนบอกว่าช่ือเลน่นีม้ากจากค าวา่ Trans-Atlantic fiber optic ซึง่ถกูใช้ในการ
ตดิตอ่ส่ือสาร บางคนบอกว่ามนัมาจากกระดาษท่ีใช้ในการปริน้คา่เงินเรามาดรูายละเอียดกนั   

พวกเขาเรียกฉันว่า  Anti-Dollar! 

เน่ืองจากคา่เงินยโูรเป็นท่ีรู้จกัในฐานะ  anti-dollar คา่เงิน EUR/USD  ก็จะเป็นคา่เงินท่ีนิยมมากท่ีสดุ และ
ยงัมีสภาพคลอ่งมากท่ีสดุ มี Spread ต ่าท่ีสดุ   

ฉันไม่ค่อยว่างช่วงที่ตลาดลอนดอนเปิด ... 

คา่เงินยโูร มีการเทรดมากท่ีสดุในชว่งเวลา 8:00 am GMT ตอนท่ีตลาดลอนดอนก าลงัเปิด ซึง่มีปริมาณ
การเคล่ือนไหวน้อยกวา่ในช่วงเวลาของตลาดสหรัฐฯ ราว ๆ 5:00 pm GMT.  

...ฉันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับใครมากนัก  

คา่เงิน EUR/USD นัน้เช่ือมตอ่การเคล่ือนไหวกบัตลาดทนุอ่ืนเสมอเชน่ ตลาดพนัธบตัร หรือตลาดทนุ ซึง่จะ
เคล่ือนไหวตรงข้างกบัดชันี S&P  500 ท่ีแสดงภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯ  

ความสมัพนัธนีเ้ร่ิมเปล่ียนไปเม่ือปี 2007 หลงัจากวิกฤตเศรษฐกิจ ตอนนี ้EUR/USD เคล่ือนไหวคล้อยตาม
กบัดชันี S&P 500.  

EUR/USD ยงัเคล่ือนไหวตรงข้ามกบั  USD/CHF เพราะว่าคา่เงินสวิสฟรังค์นัน้แทบจะวิ่งไปในทิศทาง
เดียวกบัคา่เงินยโูร  

เคร่ืองมือบ่งชีท้างเศรษฐกิจที่ส าคัญของค่าเงนิยูโร EUR 

Gross Domestic Product – จีดีพี คือการวดัการเจริญเตบิโดทางเศรษฐกิจของภมูิภาค ตัง้แตท่ี่เยอรมนั
เป็นประเทศยกัใหญ่ในภาคพืน้นี ้ท าให้ GDP มีผลตอ่คา่เงินยโูรมาก 
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Employment Change -  EUR ยงัอ่อนไหวตอ่การเปล่ียนแปลงของอตัราการจ้างงาน ซึง่มีประเทศท่ีมี
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ อยา่ง เยอรมนั กบัฝร่ังเศสอยู่ด้วย   

German Industrial Production – อตุสาหกรรมการผลิตเยอรมนันีส้ามารถวดั การเปล่ียนแปลงปริมาณ
จากโรงงานผลิตของเยอรมนั ทัง้เหมือง และอตุสาหกรรมแร่ เพราะวา่สิ่งเหลา่นีส้ง่ผลตอ่ความแข็งแกร่งของ
ภาคอตุสาหกรรมระยะสัน้ของภาคอตุสาหกรรมของเยอรมนัทัง้หมด   

German IFO Business Climate Survey – น่ีเป็นหนึง่ในหวัใจของธุรกิจของเยอรมนั ท่ีออกมารายเดือนท่ี
รายงานสภาพเศรษฐกิจเยอรมนั ตามความคาดหมายตา่ง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต   

Budget Deficits – รายจ่ายภาครัฐฯเป็นสว่นส าคญัของ Maastricht Treaty ท่ีสหภาพยโุรปจ ากดัหนีต้อ่จีดี
พีให้ต ่ากว่า 60 % และงบประมาณการใช้จา่ยภาครัฐนัน้ต ่ากว่า 3 % ของจีดีพีรายปี ถ้าเกิดท าได้ต ่ากวา่นี ้
อาจจะเกิดผลกระทบตอ่เสถียรภาพตอ่เศรษฐกิจภาคพืน้ยโุรป  

Consumer Price Index – เน่ืองจากเปา้หมายหนึง่ของ  ECB  คือการรักษาเสถียรภาพของราคา พวกเขา
จะจบัตามองดชันีท่ี้บง่บอกเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด เชน่ CPI ถ้า CPI รายปีนัน้ออกมาผิดจากคาดการของ
ธนาคารกลางพวกเขาก็จะใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการรักษาและตรวจสอบระดบัเงินเฟ้อ   

อะไรท าให้ค่าเงนิ EUR เคล่ือนไหว ? 

พืน้ฐานเศรษฐกจิของสหภาพยุโรป  

รายงานความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของสหภาพยโุรป สามารถท าให้คา่เงินยโูรพึ่งสงูขึน้ได้ และ รายงาน 
GDP ของเยอรมนั ฝร่ังเศษ สามารถกระตุ้นเทรดเดอร์เก่ียวกบัภาวะกระทิงของ ยโูรได้เป็นอยา่งดี  

ความเคล่ือนไหวเก่ียวกับแดนลุงแซม  

การเปล่ียนแปลงสภาวะตลาดท่ีเกิดขึน้อยา่งทนัใด ท่ีส่วนใหญ่จากข้อมลูเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ท าให้กระทบ
ตอ่คา่เงิน EUR/USD โดยตรง   

ตามท่ียโูรมีช่ือเลน่วา่ anti-dollar คา่เงินยโูรยงัเป็นคา่เงินท่ีต้องมีการส ารอง และเป็นคา่เงินใหมท่ี่ทกุคนควร
จะส ารองไว้ ? 
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ความแตกต่างผลตอบแทนการลงทนุ  

Spread ของพนัธบตัร 10 ปี ของรัฐบาลสหรับ กบัเยอรมนับอนด์ มกัจะก าหนดทิศทางของคา่เงิน  
EUR/USD ได้ดี 

ถ้าความแตกตา่งมีมาก EUR/USD จะเคล่ือนไหวไปทางคา่เงินท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีสงูกวา่   

เชน่เดียวกบัอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร อตัราดอกเบีย้ก็ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ียอดเย่ียมในการคาดการ
ความเคล่ือนไหวของ  EUR/USD ซึง่พวกเขาจะเปรียบเทียบกบัอตัราฟิวเจอร์ของ Euribor ด้วยอตัราฟิว
เจอร์ Eurodollar    

เพ่ือให้เข้าใจง่ายย่ิงขึน้ : Euribor  คืออตัราธนาคารกลางยโรป ซึง่ท าธุรกรรมโดยใช้เงินยโูร ขณะท่ี 
Eurodollars  จะท าธุรกรรมตา่ง ๆ โดยใช้เงินดอลลา่ร์   

การเทรด  EURUSD 

EUR/USD จะถกูเทรดในคา่เงิน ยโูร Standard lot  เทา่กบั 100,000 EUR และ mini lot เท่ากบั  10,000 
EUR. 

มลูคา่ตอ่จดุ ซึง่จะคดิเป็นดอลลา่ร์สหรัฐ ซึง่จะแบง่เป็นจดุของคา่เงิน EUR/USD (เชน่ 0.0001) ตามอตัรา 
EUR/USD  

ก าไรและขาดทนุจะถกูคดิเป็นเงินดอลลา่ร์ ส าหรับstandard lot  1 จดุเทา่กบั 10 ดอลลา่ร์สหรัฐ และ
ส าหรับ mini lot  แตล่ะจดุมีคา่เทา่กบั 1 USD.  

การค านวณมาร์จิน้จะถกูคดิเป็นเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ ถ้าคา่เงินอยูท่ี่  EUR/USD  1.4000  และ e leverage 
คือ 100:1 จะต้องใช้เงิน 1,400 USD ในการจะเปิดออร์เดอร์ในการเทรด 1 standard lot ของเงินยโูรมลูคา่  
100,000 EUR.  

เม่ืออตัรา EUR/USD นัน้เพิ่ม่ขึน้ ต้องใช้ Margin เพิ่มขึน้ และถ้าอตัราแลกเปล่ียนลดลง ก็จะใช้มาร์จิน้น้อ
ยลงเชน่กนั  
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เทคนิค การเทรด EUR/USD  

การเทรดคา่เงินยโูร ซึง่ขึน้อยู่กบัภาพความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจากสหภาพยโุรป สร้างโอกาศในการเท
รด Buy คา่เงิน EUR/USD   

การเคล่ือนไหวตรงข้างกบัคา่เงินยโูร ซึง่จะเกิดขึน้เม่ือรายงานเศรษฐกิจออกมาไมดี่ เราก็ต้อง Sell  
EUR/USD  

 เม่ือ EUR/USD เป็นตวัวดัทศันะคตขิองนกัเทรดท่ีมีตอ่คา่เงินสหรัฐฯ ถ้าเรารู้ทิศทางของคา่เงินเราก็
สามารถก าหนดกลยทุธ์ในการเทรด EUR/USD ได้ 

ถ้าเทรดเดอร์คาดว่าจะซือ้ ดอลลา่ร์ ถ้ายอดขายปลีกของสหรัฐฯ ออกมาดี และถ้ามนัออกมาไมดี่กว่าท่ีคาด
ไว้คณุสามารถ Sell EUR/USD   

นอกจาก รอให้  EUR/USD ทดสอบแนวรับแนวต้านตา่ง ๆ แล้วการใช้แนวเส้น ฟิโบนาชีก็ใช้ได้ดีเช่นกนั   

EUR/USD นัน้ตอบสนองตอ่เส้นฟิโบนาชีคอ่นข้างไวซึง่หมายความวา่ ถ้าเราสง่ออร์เดอร์ท่ีแนวเส้นเลา่นี ้
สามารถท าก าไรได้แน่อน ซึง่อาจจะเข้าได้ราคาดีกวา่การกระโดดเข้าตลาดตามปกต ิ  

ถ้าคณุชอบความต่ืนเต้น มีคา่เงินอ่ืนส าหรับคณุ เชน่ EUR/JPY EUR/CHF และ EUR/GBP ท่ีมีการเทียบ
คา่เงิน EUR ท่ีเทียบกนันัน้ย่อมมีลกัษณะพิเศษอย่างอ่ืนด้วยเชน่กนั   

 คา่เงิน  EUR/JPY นัน้มีความผนัผวนมากกวา่คา่เงิน  EUR/USD จะมีการเคล่ือนไหวในชว่งตลาดเอเชีย 
และตลาดลอนดอน   

EUR/GBP และ EUR/CHF มกัจะแกวง่ตวัสงู ซึง่ท าให้เกิดเคล่ือนไหวราคาจากระดบัของความผนัผวน  
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สหราชอาณาจกัร  

สหราชอาณาจกัร เป็นดนิแดนแหง่หลากหลาย ซึง่ประกอบไปด้วย 4 ประเทศ องักฤษ ไอร์แลนด์เหนือ 
สก็อตแลน และเวลล์   

มีผู้น าคือ ราชินี ซึง่เรียกได้วา่ เป็นราชวงศ์ประจ าประเทศ แตว่า่ บริหารประเทศผา่นระบบสภา ท่ีอยูท่ี่กรุง
ลอนดอนเมืองหลวง   

 U.K. เป็นสว่นหนึง่ของสหภาพยโุรป อย่างไรก็ตาม U.K ปฏิเสธการเข้าร่วมสหภาพยโุรป เก่ียวกบัการใช้
คา่เงินยโูร และยงัใช้คา่เงินปอนด์ แตโ่ชคไมดี่ท่ี วีซา่ Schengen  ไมส่ามารถใช้กบั UK ได้ คณุต้องมีวีซา่อีก
ตะหาก !  
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สหราชอาณาจกัร:  ภาพลักษณ์รวม  

 

 ประเทศเพื่อนบ้าน : ไอร์แลนด์ เยอรมนั ฝร่ังเศส   
 ขนาด: 93,628  ตารางไมล์   
 ประชากร : 60,975,400 (22nd)  

 ความหนาแน่นของประชากร : 651.3 คนต่อตารางไมล์   
 เมืองหลวง : ลอนดอน (ประชากร  7,557,000)  

 ผู้ปกครอง : Queen Elizabeth II  

 ผู้ปกครองรัฐบาล : Gordon Brown  

 ค่าเงนิ : เงินปอนด์สเตอร์ลิง GBP)  

 สินค้าน าเข้าหลัก : สินค้าหตัถกรรม อปุกรณ์การขนส่ง สารเคมี เชือ้เพลิง เคร่ืองจกัร   
 สินค้าส่งออกหลัก : แร่ และ โลหะ ขนสตัว์ อาหาร และสตัว์ เชือ้เพลิง  เคร่ืองจกัรท่ีใช้

นากรขนส่งและอปุกรณ์ เดวิด เบคแฮม และ ไซมอน โคเวล   
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 ประเทศคู่ค้าน าเข้าที่ส าคัญ :  เยอรมนั 14.2%, สหรัฐฯ. 8.6%, จีน  7.3%, เนเธอแลนด์  
7.3%, ฝร่ังเศส  6.9%, เบลเย่ียม  4.7%, นอร์เวย์  4.7%,อิตาลี  4.2%  

 ประเทศคู่ค้าส่งออกที่ส าคัญ : สหรัฐฯ  15%, เยอรมนั 11%, ฝร่ังเศส  10%, ไอร์แลนด์  
7%, เนเธอแลนด์  6%, เบลเย่ียม  6%, สเปน  5%, อิตาลี 4%  

 Time Zone: GMT  

 เว็บไซต์ : http://number10.gov.uk  

สภาพเศรษฐกิจ  

U.K. (ขออนญุาตใิช้ตวัยอ่) เป็นประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจอนัดบัหก  ของโลก และมีประวตัศิาสตร์ท่ี
ยาวนาน  และเป็นจดุเร่ิมต้นของยคุปฏิวตัิอตุสาหกรรม   

 U.K. และยงัมีขนาดประเทศอาณานิคมในอดีตมากท่ีสดุ UK ยงัมีอ านาจในโลก !  

ในการเทรด องักฤษเป็นผู้น าเข้าสินค้าหลกั ซึง่เป็นประเทศคูค้่าของยโูรโซน โดยเฉพาะ เยอรมนั ซึง่ไมน่า่
แปลกใจเพราะวา่ มนัไมไ่ด้ไกลจากประเทศองักฤษมากนกั   

กิจกรรมการเทรดในภาคพืน้ยโุรปนัน้ 50 % นัน้มาจากสหราชอาณาจกัร และ สหรัฐก็ยงัเป็นประเทศคูค้่า
รายใหญ่   

ไมเ่พียงแคอ่งักฤษประกอบด้วยคนหลายสญัชาตเิทา่นัน้แตว่า่ยงัเป็นบ้านของศนูย์การเงินท่ีเก่าแก่ท่ีสดุใน
โลกด้วย เราก าลงัพดูถึง ลอนดอน ซึง่เป็นสถานท่ีท่ีเป็นจดุศนูย์กลางการค้าของโลก   

นโยบายการเงนิและการคลัง  

ทีนีม้าถึงสว่นท่ีเราควรรู้กนัแล้ว : ธนาคารกลางท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโลก  Bank of England (BOE).  

ย้อนกลบัไปอีกหน่อยเม่ือองักฤษยงัเป็นดนิแดนพระอาทิตย์ไมต่กดนิ รัฐบาลเข้าใจวา่พวกเขาต้องการให้
การค้าทัว่โลกนัน้มีความสะดวก จงึเป็นการเข้ามาของ Bank of England ในปี 1694, BOE ตัง้ขึน้เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการค้าและสร้างการเจิรญเตบิโตให้กบัองักฤษ   

วนันีว้ตัถปุระสงค์หลกัของนโยบายการเงินของ BOE คือ ด ารงไว้ซึง่ความมีสเถียรภาพของราคา พร้อมกบั
ดแูลการเจริญเติบโตและการจ้างงาน   

http://number10.gov.uk/
http://www.bankofengland.co.uk/
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ด้วยเหตนีุ ้BOE มุง่เปา้ไปท่ีอตัราเงินเฟ้อ 2.0% ซึง่วดัโดยดชันี CPI เพ่ือท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค์นี ้BOE ได้
พยายามแสวงหาเวทมนต์ ในการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ ในระดบัท่ีพวกเขาเช่ือว่าจะท าให้พวกเขาถึง
เปา้หมายได้   

กลุม่ BOE ท่ีดแูลเร่ืองการตดัสินใจเร่ืองอตัราดอกเบีย้ คือ หนว่ยงาน Monetary Policy Committee 
(MPC).  

 MPC นี ้จะมีประชมุทกุเดือน ซึง่ตามมาด้วยการประกาศการเปล่ียนแปลงนโยบายการเงิน รวมการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ และเหมือนสิ่งอ่ืน ๆ อตัราดอกเบีย้ท่ีน่ีก็มีช่ือท่ีแตกตา่ง ซึง่ท่ีน่ีเรียกว่า  bank 
repo rate.  

เคร่ืองมือทางนโยบายหลกัถกูใช้โดย  BOE's Monetary Policy Committee คือ  bank repo rate และ
นโยบายตลาดแบบเปิด   

 bank repo rate คืออตัราดอกเบีย้ท่ีตัง้โดย  BOE ส าหรับตลาดองักฤษเพ่ือช่วยให้MPC ควบคมุเงินเฟ้อได้
ตามเปา้  เม่ือ MPC เปล่ียนอตัราดอกเบีย้ มนัจะกระทบกบัอตัราดอกเบีย้ธนาคารพาณิชย์ทัง้ผู้ฝากและผู้กู้  
ซึง่จะกระทบกบัการใช้จา่ย และภาคเศรษฐกิจ รวมทัง้ต้นทนุ และราคาสินค้า   

เหมือนกบัธนาคารกลางท่ีอ่ืน ถ้า BOE เพิ่มอตัราดอกเบีย้ พวกเขาก าลงัพยายามฉดุเงินเฟ้อไว้ และถ้าพวก
เขาลดดอกเบีย้ หมายความวา่พวกเขาก าลงักระตุ้นเศรษฐกิจ   

เม่ือ BOE เร่ิมนโยบายตลาดแบบเปิด BOE จะซือ้และขายเงินปอนด์เพ่ือควบคมุหลกัทรัพย์และความคมุ
อปุสงค์ของเงิน ซึง่เป็นทางเลือกในการเพิ่มสภาพคลอ่งในตลาดเงิน   

ถ้า BOE รู้สกึว่าพวกเขาต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ พวกเขาจะพิมพ์ธนบตัรเพิ่ม และปลอ่ยเงินเข้าสูร่ะบบโดย
ผา่นทางการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของรัฐบาล   

อีกแง่หนึง่ ถ้า BOE รู้สกึวา่เศรษฐกิจนัน้ ร้อนแรงมากพอแล้วพวกเขาก็จะขายพนัธบตัร และน าเงินกลบัมา   

ท าความรู้จกักับ GBP 

คา่เงิน  GBP คอ่นข้างได้รับความนิยมเน่ืองจากมีช่ือเลน่หลายอยา่ง นอกจากจะเรียกวา่ Sterling และ  the 
Pound, คา่เงิน GBP ยงัมีช่ือเลน่วา่  Cable (GBP/USD) และ Guppy (GBP/JPY) น่ารักมัย๊ อิอิ ?  
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ฉันชอบเคล่ือนไหวแรง ... 

GBP/USD  เป็นคา่เงินหนึง่ท่ีมีสภาพคลอ่งสงูในตลาดฟอร์เร็ก ได้ยงัไหนะ่หรอ? จ าได้รึเปลา่วา่ลอนดอลนี ้
เป็นศนูย์กลางการเทรดของโลก และมีธุรกรรมท่ีเกิดขึน้ท่ีน่ีทกุวนั   

และคา่เงิน  GBPUSD คิดเป็น  14% จากการเทรดทัว่โลก ซึง่ท าให้มนัเป็นคา่เงินท่ีมีการเทรดมากท่ีสดุ
อนัดบัสาม ซึง่บางทีวา่ท าไม Spread คา่เงิน  GBP/USD นัน้คอ่นข้างแตกตา่งกบัEUR/USD และUSD/JPY 
ไมม่ากนกั  

...นักเทรดชอบฉันเพราะว่าฉันมีการเคล่ือนไหวที่สวยงาม  

เน่ืองจากบริษัทยกัษ์ใหญ๋หลายแหง่นัน้ตัง้อยูใ่นลอนดอน จงึมีการลงทนุหลากหลายรูปแบบในลอนดอน   

สิงเหลา่นีก้บัอตัราดอกเบีย้ท่ีสงู นกัลงทนุจะพบวา่ หลกัทรัพย์องักฤษ นัน้น่าเย้ายวนไมน้่อย ในการท่ีจะมี
หลกัทรัพย์เหลา่นี ้นกัลงทนุต้องซือ้ปอนด์เข้ามาก่อน  

ฉันกระฉับกระเฉงช่วงที่ตลาดลอนดอนเปิด  

ปริมาณการเทรดคา่เงิน GBP/USD นัน้มีสงูในชว่งเวลายโุรป ซึง่อาจจะมีการเคล่ือนไหวเยอะเชน่กนัในชว่ง
ตลาดนิวยอร์ค ถ้าขา่วเก่ียวกบัสหรัฐฯออกมาแรง ๆ   

ชว่งเวลาตลาดเอเชียไมค่อ่ยมีอะไรพิเศษ ซึง่เพราะวา่นกัเทรดยโุรป ยงัหลบักนัอยู ่ขณะท่ีตลาดนิวยอร์คก็
พึง่จะจบไป  

...แต่ระวังนะ ฉันค่อนข้างเกเร ! 

คา่เงิน GBP นัน้คอ่นข้างผนัผวนเพราะวา่มีสภาพคล่องต ่าเม่ือเทียบกบัคา่เงินยโูร   

ด้วยอตัราสภาพคล่องท่ีต ่า คา่เงิน GBP สามารถไปทางไหนก็ได้ถ้าเกิดมีออร์เดอร์ใหญ่ ขึน้มา ถ้า
เปรียบเทียบกบัคา่เงินอ่ืน GBP นัน้คอ่นข้างตอบสนองกบัข้อมลูทางเศรษฐกิจท่ีออกมาได้ดี  

เคร่ืองมือทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ส าหรับ GBP  

Unemployment Rate – น่ีเป็นการวดัวา่มีจ านวนคนวา่งงานเทา่ไหร่ในองักฤษ ซึง่นกัวิเคราะห์จะให้
ความส าคญักบัตวัเลขนีเ้พราะวา่มนัสามารถเป็นตวัวดัการใช้จา่ยในอนาคตได้ แล้วมนัมาได้ยงัไงหรอ ถ้า
คนนงึไมมี่งานท าเขาก็จะไม่มีเงิน ถ้าไมมี่เงินก็จะไมมี่ใครจา่ยเงิน ! 
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Consumer Price Index (CPI) – BOE คอยสอดส่องเร่ืองนีเ้พราะวา่เป็นตวัวดัเงินเฟ้อ และวดัการ
เปล่ียนแปลงราคาสินค้าอปุโภคบริโภค  

Gross Domestic Product (GDP) –  ดชันีนีว้ดัเศรษฐกิจขององักฤษ ซึง่บง่บอกถึงเศรษฐกิจนัน้ก าลงั
เตบิโต หรือว่าก าลงัถดถอย   

Purchasing Managers Index (PMI) –  ดชันีนีส้ ารวจผู้จดัการของธุรกิจและถามพวกเขาเก่ียวกบัวา่
เศรษฐกิจนีจ้ะไปทิศทางใด ถ้าคะแนนออกมามากกวา่ 50 หมายความวา่ มีผลดีและก าลงัก้าวไปสูก่าร
ขยายตวั แตว่า่ถ้าต ่ากว่า 50 เป็นสญัญาณว่าอาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย  

Consumer Confidence report – รายงานนีบ้อกถึงความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเก่ียวกบัเศรษฐกิจในปัจจบุนั
และอนาคต ยิ่งผู้บริโภคมีความเช่ือมัน่สงูเทา่ไหร่ พวกเขาก็จะใช้จา่ยมากขึน้เทา่นัน้   

อะไรท าให้ GBP เคล่ือนไหว  

การเปล่ียนแปลงนโยบายการเงนิ  

นกัลงทนุหลาย ๆ คนสนใจเงินปอนด์เพราะวา่มีผลตอบแทนสงูส าหรับการเทรดแบบ  carry trade การ
เปล่ียนแปลง หรือวา่ตดัสินใจของ  MPC เก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้จะกระทบกบัเงินปอนด์และผลตอบแทน
ของหลกัทรัพย์องักฤษ   

ยิ่งไปกวา่นัน้ การเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบีย้ยงัเปิดเผยมมุมองของ BOE ตอ่สภาพเศรษฐกิจ   

ถ้า  BOE รู้สกึวา่เศรษฐกิจก าลงัได้รับความเสียหาย พวกเขาจะลดอตัราดอกเบีย้ ซึง่จะท าให้ทกุคนรู้ว่าสณั
ญาณเศรษฐกิจก าลงัไมดี่   

ถ้า  BOE รู้สกึวา่เศรษฐกิจนัน้แข็งแกร่งขึน้ ก็จะท าให้อตัราเงินเฟ้อลดต ่าลง พวกเขาก็จะเร่ิมเพิ่มอตัรา
ดอกเบีย้   

การพัฒนาในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ  

เหมือนคา่เงินคูอ่ื่น ๆ คา่เงิน  GBP/USD ก็กระทบกบัการพฒันาสหภาพยโุรปและ ข้อมลูเศรษฐกิจของ
สหรัฐก็กระทบกบัอารมณ์ของนกัเทรดและอารมณ์ตลาด ไมว่า่ข้อมลูจะดีหรือไมจ่ากสหร ฐสามารถท าให้ผู้ ท่ี
อยูใ่นตลาด เข้าซือ้หรือวา่ ออกจากการถือครองเงิน GBP เพ่ือมองหาการลงทนุท่ีปลอดภยักวา่   
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ผลกระทบจากค่าเงนิอ่ืน ๆ 

ความสมัพนัธ์ของสหภาพยโุรปตอ่ UK นัน้มีความสมัพนัธ์กนั ด้วยเหตนีุค้ณุควรสอดสอ่งดแูลการพฒันา
ของเศรษฐกิจของฝ่ังสหภาพยโุรปด้วย ถ้าเกิดวา่ ขา่วไมดี่เกิดขึน้และเกิดภาวะหมี แน่นอนวา่มนัต้อง
กระทบกบัเงินปอนด์แน ่  

แรงขับจากอารมณ์ตลาด  

คา่เงิน  GBP ได้ประโยชน์จากความจริงท่ีวา่มนัมีอตัราผลตอบแทนสงูกว่าคา่เงินอ่ืน ๆ เม่ือเทรดเดอร์มอง
หาผลตอบแทนท่ีดีกวา่ พวกเขาต้องเอาใจใสก่บัคา่เงิน GBP นีเ้พราะว่ามนัให้อตัราผลตอบแทนท่ีสงูในการ
ลงทนุ เม่ือเทรดเดอร์ต้องการย้ายไปลงทนุกบัคา่เงินดอลล่าร์สหรัฐฯพวกเขาก็จะขายเงินปอนด์   

การเทรด GBP/USD 

GBP/USD เป็นคา่เงินท่ีถกูเทรดโดยใช้เงินปอนด์ และมี. Standard lot ท่ี  100,000 GBP และ มี mini lot ท่ี 
10,000 GBP. 

มลูคา่ของ Pip ซึง่จะถกูคดิเป็นดอลลา่ร์ และแบง่เป็น 1  จดุของ GBP/USD (for GBP/USD, นัน่คือ  
0.0001) ราคา Spot  GBPUSD 

ก าไรและขาดทนุจะถกูคดิเป็นเงินดอลลา่ร์ ส าหรับ standard lot position  1 จดุจะมีคา่เทา่กบั 10 เหรียญ 
และ 1 จดุ ของ mini lot  มีมลูคา่ 1 เหรียญ  

การค านวณมาร์จิน้ จะถกูคดิเป็นมลูคา่เป็นดอลลา่ร์ ตวัอยา่งเชน่ ถ้าคา่เงิน  GBP/USD อยูท่ี่  1.5000  
และ  leverage เทา่กบั 100:1จะใช้มาร์จิน้ 1,500 USD ส าหรับ 1 Standard Lot ถ้าคา่เงินแข็งคา่ขึน้ก็
จะต้องใช้มาร์จิน้มากขึน้ และถ้าคา่เงินออ่นคา่ลงก็จะใช้มาร์จิน้น้อยลง   

เทคนิคการเทรด GBP/USD  

อีกวิธีหนึง่ในการเทรด GBP คือเม่ือรายงานเศรษฐกิจออกมา GBP นัน้ตอบสนองตอ่ขา่วตา่ง ๆ ได้ดี   

ตวัอยา่งเชน่ ถ้า GDP ขององักฤษ ออกมาดีกวา่ท่ีคาดไว้ มนัก็จะท าให้คา่เงินปอนด์แข็งคา่ขึน้ แม้ว่าถ้าคณุ
จะเข้าเทรดช้าไปหนอ่ย คณุก็ยงัได้ก าไรเพราะวา่ มนัเคล่ือนไหวเยอะ  
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ระวงัด้วย  GBP/USD และ GBP/JPY นัน้มีความผนัผวนสงู จริง ๆ แล้ว GBPUSD เคล่ือนไหวอยูร่าว ๆ  
160 จดุตอ่วนั เพราะวา่ GBP นัน้ผนัผวนสงูมากคณุควรจะตัง้จดุหยดุขาดทนุกว้างกว่าปกตอีิกซกัหน่อย 
เพ่ือไมใ่ห้โดนความผนัผวนของตลาด   

 

 

ญ่ีปุ่น  

โคนิจิวะ!  ประเทศนีต้ัง้อยูใ่นเอเชียตะวนัออก ญ่ีปุ่ นเป็นเกาะประกอบด้วย เกาะจ านวน 6,852 เกาะ ซึง่
เกาะหลกั ๆ มี 4 เกาะ   

แม้วา่จะมีขนาดประเทศท่ีเล็ก แตว่า่ โตเกียว เป็นเมืองหลวงของประชากรกวา่  30 ล้านคน แตล่ะ
คนท างานหนกั ท าให้มนัเป็นเมืองหลวงท่ีมีขนาดใหญ่แห่งหนึง่ในโลก   

แม้วา่ญ่ีปุ่ นจะมีประชากรหนาแน ่แตว่า่ชาวญ่ีปุ่ นมีมาตรฐานการครองชีพท่ีสงูท่ีสดุในโลก  

ญ่ีปุ่ นยงัเป็นหนึง่ในประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประเทศหนึง่ในโลก คณุสามารถดไูปข้างนอก 
คณุจะเห็นคาราโอเกะ เกมส์บอย รถพริอสุ ใชรึ่เปล่า?   

แล้วรู้หรือเปลา่ว่า ตวัหนงัสือญ่ีปุ่ นนัน้ท าให้ค าวา่ญ่ีปุ่ นนัน้ หมายถึงดนิแดนอาทิตย์อทุยั ซึง่หมายถึง
ดนิแดนแหง่พระอาทิตย์ยามเช้า ? 
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ญ่ีปุ่น: ภาพลักษณ์ รวม  

 

 เพื่อนบ้าน :  รัสเซีย เกาหลี จีน   
 ขนาด: 145,917 ตารางไมล์   
 ประชากร : 127,716,000 (10th)  

 ความหนาแน่นประชากร : 875.3  คนต่อตารางไมล์   
 เมืองหลวง :  โตเกียว  (ประชากร  8,653,000)  

 ผู้ปกครองประเทศ : จกัรพรรดิ อาคิฮิโตะ   
 หวัหน้ารัฐบาล :  นายกฯ ทาโร่ อาโซ   
 ค่าเงนิ:  เยน  (JPY)  

 การน าเข้าหลัก : วัตถุดบิ ,อาหาร , แร่เช่ือเพลิง , สินค้าหตัถกรรม ,เคร่ืองจกัร , อปุ
กรรณ์การขนส่ง  
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 การส่งออกหลัก :ยานพาหนะ , สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ , เคร่ืองจกัร เหล็กกล้า เคร่ืองมือ
ทางวิทยาศาสตร์ นาฬกิา ซซูกิู อิจิโร เกมส์โซน่ีเพลย์สเตชัน่ ดาบซามไูร และ  Mr. Miyagi 

(ในหนงัเร่ือง คาราเต้ คิดส์)  
 ประเทศน าเข้าคู่ค้า :  จีน  18.9%,สหรัฐฯ . 10.4%, ซาอดุิอาระเบีย  6.7%, ออสเตรเลีย 

6.2%, สหรัฐฯอาหรับเอมิเรตส์  6.1%,อินโดนีเชีย  4.3%  

 ประเทศคู่ค้าส่งออก : สหรัฐฯ  17.8%, จีน 16%, เกาหลีใต้  7.6%, ฮ่องกง  5.1%  

 Time Zone: GMT +09  

 เว็บไซต์ : http://kantei.go.jp 

ภาพรวมเศรษฐกิจ  

นอกจากจะเป็นเมืองหลวงของวีดีโอเกมส์แล้ว เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจอนัดบัสาม ของโลก 
( 2009)   

หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี สอง ญ่ีปุ่ นนัน้เศรษฐกิจเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง แม้วา่ความจริงแล้วประเทศนัน้เตม็ไป
ด้วยภเูขาและภเูขาไฟ ท าให้พวกเขาเพาะปลกูได้จ ากดั  

ด้วยความขาดแคลนทรัพยากรนี ้เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นได้กลายมาเป็นประเทศท่ีมีการสง่ออกมากท่ีสดุประมาณ  
$500 ล้าน ๆ เหรียญ ในปี 2009!  ซึง่คดิเป็น 40 % ของสินค้าทัง้หมด  

ปัจจบุนั ญ่ีปุ่ นนัน้ก าลงัอาศยัการเจริญเติบโตของจีนในการพฒันาเศรษฐกิจเน่ืองจากมีอปุสงค์ท่ีสงูขึน้ใน
การใช้สินค้าญ่ีปุ่ น  

ไมเ่พียงแตญ่ี่ปุ่ นมีอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เท่านัน้ (คณุจะเอาชนะเทมปรุะกบัซูชิยงัไง?) ญ่ีปุ่ นยงัเป็น
ประเทศหนึง่ท่ีเป็นศนูย์กลางการเงินของโลก คือ โตเกียว  

อยา่งท่ีคณุเห็นในหนงั นกัธุรกิจญ่ีปุ่ นนัน้คอ่นข้างซีเรียส และมีเงินเยอะแยะไหลเข้าออกโตเกียวทกุ ๆ วนั 
นกัลงทนุสามารถใช้ญ่ีปุ่ นเป็นตวัชีวิตวา่เกิดอะไรขึน้อยูก่บัญ่ีปุ่ น   

http://kantei.go.jp/
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นโยบายการเงนิและการคลัง  

 Bank of Japan (BOJ) หรือธนาคารกลางญ่ีปุ่ น ตัง้ขึน้ในชว่งปี 1800 แตว่่าพึง่แยกตวัเป็นอิสระจาก
กระทรวงการคลงั ไมก่ี่ ซึง่ชว่งปี 1998 รัฐบาลญ่ีปุ่ นผา่นกฏหมายเก่ียวกบัการอนญุาตให้ BOJ สามารถ 
ก าหนดนโยบายการเงินได้   

แตว่า่กระทรวงการคลงัก็ยงัคงมีหน้าท่ีในนโยบายคา่เงินซึง่ท าไปสูค่วามสบัสนระหวา่งสองหนว่ยงาน   

ปกติแล้ว รัฐบาลและธนาคารกลางจะแยกเป็นอิสระจากกนั ซึง่ฝ่ายหนึง่ไมค่วรจะมีอิทธิพลเหนืออีกฝ่าย
หนึง่ แตว่่าญ่ีปุ่ นนีเ้ป็กรณ๊ยกเว้น แม้วา่ BOJ จะได้อิสระภาพในการด าเนินงาน  แตมี่ค าถามวา่ใครเป็นผู้
ก าหนดบทบาทท่ีแท้จริง  

ซึง่ MoF กระทรวงการคลงันีไ้ด้ดแูล ธนาคารกลางอยา่งใกล้ชิด โดยกดดนัผา่นนโยบายซึง่จะชว่ยให้คา่เงิน
เยนนัน้เป็นไปตามเปา้หมายของกระทรวงการคลงัของญ่ีปุ่ น และเหมือนกบัธนาคารกลางท่ีอ่ืน 
วตัถปุระสงค์หลกัคือรักษาเสถียรภาพของราคา ซึง่ใช้ นโยบายตลาดแบบเปิด กบัการเปล่ียนแปลงอตัรา
ดอกเบีย้ เช่นเดียวกนั 

สิ่งหนึง่ท่ีคณุควรรู้เก่ียวกบัธนาคารกลางญ่ีปุ่ นคือ นาน มาแล้วท่ีพวกเขาจะรักษาอตัราดอกเบีย้ในระดบัต ่า 
ซึง่ปัจจบุนัอยูท่ี่ 0.10 % เพราะวา่ อตัรานีค้อ่นคา่งต ่า และธนาคารกลางไมส่ามารถลดอตัราดอกเบีย้ในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างสภาพคลอ่งได้   

ทัง้หมดนีก็้เพ่ือท่ีจะตอ่สู้กบัเงินเฟ้อ ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น ได้ถมตลาดด้วยเงิน โดยไมไ่ด้เป็นไปตามหลกัการ
เทา่ไหร่  

การวดัปริมาณสภาพคลอ่งนัน้จะถกูวดัโดยธนาคารกลางเพื่อท่ีจะเพิ่มปริมาณสภาพคลอ่งและอปุทานของ
เงินผา่นการซือ้หลกัทรัพย์ของรัฐบาล   

ซึง่เรียกวา่ การพิมพ์เงิน เพราะวา่ ธนาคารกลางสามารถพิมพ์เงินขึน้มาใหมใ่นการซือ้ซือ้พนัธบตัรรัฐบาล
กลบั ตามทฤษฎี การเพิ่มอปุทานเงินจะท าให้การกระตุ้นการยืมและการใช้จา่ย  

หลายปีมาแล้ว ญ่ีปุ่ นได้สร้างสภาพคลอ่งในตลาดโดยใช้นโยบายตา่ง ๆ ท่ีธนาคาร BOJ ไมว่า่จะเป็นการ
ซือ้ หรือ ขายพนัธบตัรรัฐบาล หรือ ตราสารตา่ง ๆ   

http://www.boj.or.jp/en/
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ท าความรู้จกักับค่าเงนิเยน  

Yen นัน้เป็นช่ือท่ีดีอยูแ่ล้ว และไมมี่ช่ือเลน่อะไรอยา่งอ่ืน มนัเขามาในตลาดแลกเปล่ียน และก็ยงัเรียกเยน
อยูท่กุวนันี ้ซึง่ใช้ในการเทียบคา่เงินคูก่บั EUR, GBP,และ AUD.  

นักเทรดชอบฉันเหมือนคนญ่ีปุ่นชอบซูชิ  

นอกจากเงินดอลลา่ร์ และเงินยโูรแล้ว เงินเยน ก็เป็นเงินท่ีมีการเทรดกนัมาท่ีสดุ  และเป็นคา่เงินท่ีมีการเท
รดมากท่ีสดุเป็นอนัดบัสอง เพราะวา่ญ่ีปุ่ นมีบทบาทส าคญัในการค้าโลก  ซึง่ย่อมต้องใช้เงินเยนในการท า
การค้ากบัญ่ีปุ่ น   

คุณพร้อมกับตลาดเอเชียหรือยัง ? 

เม่ือนกัลงทนุคดิถึงเอเชีย พวกเขาจะคิดถึงญ่ีปุ่ น ด้วยโตเกียวเป็นหนึง่ของศนูย์กลางทางกลางทางการเงิน
หรอก ญ่ีปุ่ นยงัเป็นสถานท่ี ๆ บอกได้วา่เกิดอะไรขึน้ในเอเชียบ้าง   

ญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีมีอ านาจทางเศรษฐกิจในเอเชีย ถ้าเศรษฐกิจดีขึน้ ซึง่ก็จะกระทบกบั นิเกอิ ซึง่เป็นตลาด
หุ้นใหญ่ในญ่ีปุ่ น  

ฉันพร้อมจะวิ่งทกุเม่ือ ... 

เม่ือรายงานเศรษฐกิจของญ่ีปุ่ นออกมาในชว่งท่ีตลาดเอเชียเปิด ซึง่ก็เป็นเวลาท่ีคา่เงินเยนมีการเทรดมาก
ท่ีสดุ  (0:00 GMT).  

คา่เงินเยน ยงัมีการเทรดในช่วงเวลาอ่ืนขึน้อยู่กบัว่าข้อมลูเศรษฐกิจอะไรท่ีออกมา เพราะวา่พวกเขาท า
ธรุกิจตลอดเวลา ! 

...ฉันมีดอกเบีย้ต ่ามาก ๆ ! 

เน่ืองจากนกัลงทนุหลายคนจะมองหาก าไรท่ีมากท่ีสดุ แตว่า่บางคนก็มกัจะเลน่แบบ Carry Trade 
เพราะวา่คา่เงินเยนมีอตัราดอกเบีย้ต ่า ซึง่ใช้ในการเทรดแบบ Carry Trade   

คนญ่ีปุ่ นชอบคิดเหมือนกัน  

ผู้จดัการกองทนุญ่ีปุ่ นชอบคิดเหมือนกนั ซึง่ท าให้ออร์เดอร์เทรดนัน้คอ่นข้างเก่ียวข้องกนัในทิศทางเดียวกนั  
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ฉันค่อนข้างมีทศิทางการเคลื่อนไหวแน่นอน.. 

ลกัษณะอีกอย่างหนึง่ของเงินเยนคือ มนัคอ่นข้างจะอยู่นิ่ง ๆ และทะลแุนวต้านในทิศทางใดทิศทางหนึง่ 
แล้วก็จะอยู่นิ่ง ๆ อีกครัง้ แล้วก็ทะลแุนวต้านแนวรับอีกครัง้หนึง่ ฉะนัน้คณุต้องเตรียมพร้อมเสมอเพราะวา่
คณุไมรู้่ตวัเลยวา่ มนัเกิดขึน้เม่ือไหร่ !  

...ฉันมีทัง้ความสัมพันธ์ทัง้ดี และไม่ดีเกี่ยวกับจีน  

เพราะวา่ จีนเร่ิมมีบทบาทในโลกมากขึน้ มนัท าให้คา่เงินเยนยงัคงเติบโตตอ่ไป และถ้าจีนยงัคงเติบโตตอ่ไป 
หมายความวา่มนัอาจจะกระทบกบัอปุสงค์ของคา่เงินเยน   

แล้วไง ?  

อยา่งท่ีเราบอก จีนเป็นหนึง่ในประเทศคูค้่าของญ่ีปุ่ น ปกตแิล้วเม่ือธุรกิจจีนดีขึน้ พวกเขาจะชว่ยออร์เดอร์
ของสินค้าญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้ ซึง่ท าให้คา่อปุสงค์ของเงินเยนเพิ่มขึน้ด้วย  

เคร่ืองมือส าคญัของเศรษฐกิจของเงนิเยน  

Gross Domestic Product – จีดีพี สิ่งนีบ้อกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของญ่ีปุ่ น มนับอกถึงวา่เศรษฐกิจ นัน้
ร้อนแรงเหมือนลาวา หรือวา่เหมือนกบัการฮาราคีรีตวัเอง   

Tankan Surveys – น่ีเป็นรายงานการส ารวจความเห็นจากอตุสาหกรรมตา่ง ๆ เก่ียวกบัมมุมองทาง
เศรษฐกิจ ถ้าคะแนนมากกว่า 0 หมายความว่านกัธุรกิจญ่ีปุ่ นคาดว่าเศรษฐกิจดีขึน้ แตถ้่าต ่ากวา่ 0.0 
หมายความวา่เศรษฐกิจไม่ดี   

Trade Balance – ยอดดลุการค้า เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นนัน้ขบัเคล่ือนจากการสง่ออก การท่ียอดสง่ออกลดลงท า
ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง  

Unemployment Rate – อตัราการว่างงาน น่ีบอกถึงอตัราการว่างงานในญ่ีปุ่ น ซึง่ยิ่งตวัเลขสงูท าให้ยอด
การใช้จา่ยในประเทศลดลงซึ่งพวกเขาจะขายเกมส์หรือการ์ตนูของเขาได้ยงัไง ?? 

Consumer Price Index (CPI) – ดชันีราคาสินค้าบริโภค ในหลายปีท่ีผา่นมาธนาคารกลางญ่ีปุ่ นแสดงให้
เห็นวา่พวกเขาไมเ่กรงกลวัเงินเฟ้อ ถ้าเกิดราคาของคา่เงินแสดงชดัเจนว่าอยู่ในภาวะตลาดหมี ก็จะท าให้
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นออกมาท าอะไรซกัอยา่ง   
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Core Machinery Orders – ออร์เดอร์ท่ีได้รับจากการสง่ออกสว่นใหญ่ของญ่ีปุ่ นคือออร์เดอร์เคร่ืองจกัร ซึง่
การขึน้ลงของออร์เดอร์นีจ้ะกระทบกบัผลการสง่ออกของญ่ีปุ่ นได้   

อะไรท าให้เงนิเยนเคล่ือนไหว  

การเคล่ือนย้ายการลงทนุ  

เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้ท่ีต ่า ท าให้เงินเยนมนัเป็นสถานท่ี ท่ีเหมาะกบัการลงทนุส าหรับประเทศอ่ืน ซึง่
หมายถึงถ้าเทรดเดอร์และนกัลงทนุอยากจะท าก าไรพวกเขา จะย้ายเงินทนุไปท่ีท่ีอตัราดอกเบีย้สงูกวา่ เม่ือ
เทรดเดอร์รู้สึกอยากจะเส่ียงมากขึน้  พวกเขาจะSell JPY และ Buy อีกคา่หนึง่   

ผลกระทบจากการตัดสนิใจของ BOJ  

ซึง่สิ่งเหลา่นีจ้ะไมอ้่างถึงรายงานตา่ง ๆ เราก าลงัพดูถึงการแทรกแทรงค่าเงิน ทัง้ BOJ และ MoF นัน้สนใจ
ในตลาด คา่เงินเป็นพิเศษ เพราะวา่เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นนัน้ขึน้อยูก่บัญ่ีปุ่ น มลูคา่ของเงินเยนจงึมีสว่นส าคญัใน
การเทรดแลกเปล่ียนซือ้ขายตา่ง ๆ   

 BOJ ไมอ่ยากให้คา่เงินเยนนัน้มีคา่สงูมากเพราะวา่มนัจะท าให้การสง่ออกของญ่ีปุ่ นนัน้มีราคาสงูขึน้ โดย
การให้มลูคา่ของเงินเยนต ่าเข้าไว้ พวกเขายงั กระตุ้นอปุสงค์ของสินค้าญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ
ญ่ีปุ่ น  

การเทรด  USD/JPY 

USD/JPY นัน้ถกูเทรดในปริมาณเป็นเงินเยน คิดเป็น  Standard lot  เทา่กบั  100,000 USD และ  mini lot 
เทา่กบั  10,000 USD. 

มลูคา่ตอ่จดุ ซึง่จะคดิโดยแบง่เป็นจดุตามคูเ่งิน  USD/JPY (เงินเยนนัน้เทา่กบั  0.01) โดยอ้างอิงตามราคา
ของคา่เงิน  USD/JPY  

ก าไรและขาดทนุจะถกูคดิเป็นเยน ส าหรับ standard lot นัน้มีมลูคา่  1,000 เยน และส าหรับ  one mini จะ
มีมลูคา่  1,000 JPY ตวัอยา่ง ถ้าอตัราแลกเปล่ียนเทา่กบั  USD/JPY คือ 95.00 และคณุต้องการเทรด  
standard lot ซึง่หนึง่จดุจะเทา่กบั  10.52 USD 

การค านวณมาจิน้จะถกูคิดเป็น USD ถ้าใช้  leverage 100:1 จะต้องใช้มาร์จิน้  1,000 เหรียญในการเทรด
มลูคา่  100,000 USD/JPY.  
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กลยุทธ์การเทรด USD/JPY  

คา่เงิน USD/JPY นัน้จะเคล่ือนไหวเทรนด์ระยะสัน้ ถึงระยะกลาง ซึง่ถ้าคณุเลน่แบบ Swing Trade คณุ
อาจจะต้องถือเป็นวนั ๆ และคณุควรจะเข้าเทรดตามเส้นฟิโบนาช่ี   

เม่ือราคาเร่ิมมีการเคล่ือนไหว คณุสามารถปิดออร์เดอร์ของคณุและรอให้เกิดเทรดขึน้อีก จ าไว่วา่เม่ือราคา
เกิดเบรคเอาท์ คณุจะเห็นว่าราคาไมค่อ่ยกลบัมาและจะเคล่ือนไหวในทิศทางนัน้ตลอด   
 
จ าไว้อีกอยา่งวา่อตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ นนัน้ชอบตัง้ตวัเลขเป็นตวัเลขถ้วน เชน่ 100.00 หรือ 90.50 คณุควร
จะใสใ่จกบัมนัเม่ือราคานัน้อยูใ่กล้กบัตวัเลขเหลา่นี ้ซึง่สามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้  

สดุท้าย คณุควรจบัตาดคููเ่งินท่ีเทียบกบัคา่เงินยนอ่ืน ๆ ด้วยเชน่ EUR/JPY และ GBP/JPY ถ้าคณุเห็นวา่ตวั
ใดตวัหนึง่นัน้มีการเคล่ือนไหว มนัท าให้คูอ่ื่นนัน้เกิดการเปล่ียนแปลงได้เชน่เดียวกนั   

 

แคนาดา  

โอ๊ว แคนาดา เป็นเพ่ือนกบัลงุแซม รักสิ่งแวดล้อม ได้รับอิทธิพลจากฝร่ังเศส และคอ่นข้างเย็น ซึง่เป็น
สถานท่ีหนึง่ท่ีรู้จกักนัในสถานท่ีท่ี มหศัจรรย์แหง่หนึง่ในโลก เชน่ บาสเก็ตบอล เบสบอล ไซรัป และ  
Smarties.  

แคนาดา เป็นประเทศท่ีอยูเ่หนือสดุของทวีปอเมริกาเหนือ ซึง่ย่ืนเข้าไปในมหาสมทุรแอทแลติคไปยงัทางทิศ
ตะวนัออก ด้านทิศตะวนัตกอยูใ่นมหาสมทุรแปซิฟิก มีทัง้หมด 10 รัฐและสามภาค ซึ่งเป็นประเทศพฒันา
แล้วประเทศหนึง่ในโลก   

ถ้าเทียบดนิแดนกนั แคนาดาเป็นประเทศท่ีมีขนาดใหญ่หลงัจากท่ีรัสเซียนัน้แยกตวัออก และแคนา
เดียนดอลลา่ร์ก็มีความส าคญัตอ่โลกนีเ้ชน่กนั   



WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

 

แคนาดา :  ภาพลักษณ์รวม  

 

 เพื่อนบ้าน : สหรัฐฯ   
 ขนาด : 3,855,101 ตารางไมล์   
 ประชากร : 33,311,389  

 ความหนาแน่นประชากร : 8.6 people per square mile  

 เมืองหลวง : ออตาวา   
 ประมุขของประเทศ : Queen Elizabeth II รักษาการ  Governor-General Michaelle Jean  

 นายกรัฐมนตรี : Stephen Harper  

 ค่าเงนิ : ดอลล่าร์แคนาดา  (CAD)  

 สินค้าน าเข้าหลัก :เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เคร่ืองยนต์ และอะไหล่ ชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ น า้มนัดิบ สารเคมี และสินค้าคงทนอ่ืน ๆ  
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 สินค้าส่งออกหลัก : ยานยนต์ และอะไหล่ อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัร อากาศยาน 
อปุกรณ์ส่ือสาร อิเล็กทรอนิกส์  สารเคมี พลาสติก ปุ่ ย ไม้ น า้มนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ 
อลมูิเนียม  Steve Nash, Sidney Crosby  

 ประเทศคู่ค้าน าเข้า : สหรัฐอเมริกา  54.1%, จีน  9.4%, เม็กซโิก  4.2%  

 ประเทศคู่ค้าส่งออก : สหรัฐฯ  78.9%, องักฤษ  2.8%, จีน  2.1%  

 Time Zones: GMT -8, GMT -7, GMT -6, GMT -5, GMT -4  

 เว็บไซต์ : http://www.canada.gc.ca/home.html 

ภาพรวมเศรษฐกิจ  

แคนาดาเป็นประเทศหนึง่ท่ีมีทรัพยากรมากซึง่หมายความวา่ เศรษฐกิจท่ีเตบิโตขึน้นัน้มีสว่นมาจากการ
สง่ออกทรัพยากรธรรมชาตใินประเทศ   

ตามข้อมลูของ  IMF เศรษฐกิจของแคนาดา นัน้เป็นอนัดบัแปดของโลกซึง่ท าให้แคนาดาอยูใ่นกลุม่ประเทศ 
G8 ด้วย และยงัเป็นอนัดบั 50 ของประเทศท่ีผลิตทองและเป็นอนัดบั 14 ของประเทศผู้ผลิตน า้มนัรายใหญ่
ของโลก  

แม้วา่จะมีความเจริญรุ่งเรืองด้านอตุสาหกรรม แตว่่า GDP ของแคนาดาสว่นใหญ่นัน้มาจากธุรกิจภาค
บริการ ซึง่คิดเป็นทัง้หมด 70 % ของ GDP ทัง้ประเทศ ครัง้ตอ่ไปท่ีคณุเจอคนแคนาดาให้คณุเดินไปหาเขา
แล้วเดมิพนัวา่เขาต้องท างานในอตุสาหกรรมบริการแนน่อน เพราะถ้าคณุท าบอ่ย ๆ คณุก็จะเป็นผู้ชนะเอง ! 

เศรษฐกิจของแคนาดานัน้เร่ิมเตบิโตขึน้จาก เดือนมกราคม ปี 1989 เม่ือมีข้อตกลงการค้าเสรีขึน้ ข้อตกลง
ท าให้การค้านัน้ปลอดภาษีระหวา่งสหรัฐฯ กบัแคนาดา ซึ่งผลดงักลา่ว ทกุวนันีแ้คนาดาเป็นผู้สง่ออกสินค้า
ไปยงัสหรัฐฯมากกว่า 80 %   

นโยบายการเงนิและการคลัง  

 Bank of Canada (BOC) ธนาคารกลางแคนาดาเป็นตวัน าหลกัในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย การ
ตดัสินใจเร่ืองนโยบายทางการเงินนัน้มาจาก  Governing Council ซึง่แตง่ตัง้มาจากประธานธนาคารกลาง 
และสมาชิกอาวโุส และกรรมการบริหาร   

ซึง่ท่ีน่ีไมเ่หมือนกบัธนาคารกลางท่ีอ่ืน เพราะว่า BOC นัน้ไมไ่ด้ก าหนดเวลาการเปล่ียนแปลงนโยบายแนช่ดั 
ซึง่สภาจะมาเจอกนัทกุวนั ท าให้พวกเขาเปล่ียนแปลงนโยบายการเงินเม่ือไหร่ก็ได้   

http://www.canada.gc.ca/home.html
http://www.bankofcanada.ca/en
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ภาระกิจของธนาคารนัน้ก็คล้าย ๆ กบัธนาคารกลางอ่ืน ๆ เพ่ือแนใ่จวา่มลูคา่ของคา่เงินแคนาดานัน้คงท่ี 
และเงินเฟ้อนัน้อยูภ่ายใน 1-3 % ธนาคารกลางแคนาดา ด าเนินการนีผ้า่นนโยบายตลาดแบบเปิด และการ
ปรับอตัราดอกเบีย้ตา่ง ๆ  

เคร่ืองมือท่ี BOC ใช้ในนโยบายตลาดแบบเปิด เรียกว่า  Large Value Transfer System (LVTS).  LVTS 
ท าให้ธนาคารพาณิชย์ทกุ ๆ ธนาคารในแคนาดาสามารถกู้ ยืมเงินซึง่กนัและกนัได้ ดงันัน้ธุรกรรมนีจ้งึเกิดขึน้
ทกุวนั และ อตัราดอกเบีย้ก็จะเปล่ียนตามธุรกรรมนีซ้ึง่เรียกวา่อตัราดอกเบีย้ธนาคาร ซึ่งจากอตัราดอกเบีย้
ธนาคาร BOC ก็จะควบคมุกระแสเงินในระบบเศรษฐกิจ   

เพ่ือให้เห็นภาพ สมมตุวิ่า อตัราดอกเบีย้จะถกูตัง้ไว้ท่ี 2 % และการประชมุครัง้หนึง่ BOC เข้าใจกว่า คา่เงิน 
CAD นัน้ก าลงัอ่อนคา่เร็วกว่าท่ีคิด ซึง่ท าให้เกิดสินค้าราคาสงูขึน้ BOC จะตดัสินใจเพิ่มอตัราดอกเบีย้เป็น 
2.50 % ทนัที  

การเพิ่มอตัราดอกเบีย้ ดอกเบีย้จะถกูจา่ยให้กบัผู้ให้ยืมเม่ือมนัเพิ่มขึน้ การลดดอกเบีย้ภาคธุรกิจและบคุคล
ก็จะต้องจา่ย ถ้าเงินในประเป๋าผู้บริโภคเร่ิมร่อยหรอ โอกาสในการใช้จ่ายก็จะลดลง เพ่ือปอ้งกนัการลกุลาม
ของเงินเฟ้อ แล้วธุรกิจอะไรจะมาเพิ่มราคาสินค้าของเขาเม่ือมนัไมมี่คนซือ้ จริงไหม?   

ท าความรู้จกักับ  CAD 

คณุอาจจะสงสยัวา่ท าไม CAD ถึงเรียกตามนกประจ าชาตขิองแคนาดา ลน่ีู เพราะวา่เป็นสญัลกัษณ์ใน
เหรียญแคนาดา ลองไปเช็คค าวา่ Loonie ได้   

น า้มันกับเงนิดอลล่าร์แคนาดา  

ตามประวตัขิองมนั ราคาของน า้มนันัน้มีความเก่ียวพนักบั  USD/CAD กฏก็คือ เม่ือราคาน า้มนัเริมสงูขึน้ 
คา่เงิน CAD ก็จะสงูขึน้ตาม ถ้าราคาของน า้มนันัน้คาดวา่จะขึน้ คณุควรจะ Sell USD/CAD ! 

ช่ัวโมงการท างานของฉันน้อย ... 

USD/CAD เป็นท่ีรู้กนัว่าเคล่ือนไหวไมม่ากนกัตอ่วนั เม่ือนกัเทรดก าลงัท าก าไรระหวา่งชว่งเวลาคาบเก่ียว
กนัของชว่งเวลาทางยโุรป กบัเวลาทางสหรัฐฯ คา่เงินดอลลา่ร์แคนาดาจะเร่ิมเคล่ือนไหว   



WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

...ไม่เหมือนกับ  B.F.F.และ ค่าเงนิ  USD... 

กญุแจส าคญั ในการเทรด USD/CAD คือ ทิศทางของมนันัน้คอ่นข้างผกูตดิกบัเศรษฐกิจสหรัฐฯ จ าไว้วา่ 
มากกวา่การเป็นเพ่ือนบ้านแล้ว สหรัฐและแคนาดายงัเป็นประเทศคูค้่าท่ีส าคญักนัด้วย เม่ือเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ เตบิโตอย่างตอ่เน่ือง เศรษฐกิจแคนาดาก็จะเคล่ือนไหวตามมาตดิ ๆ เม่ือคณุตดัสินใจเทรด CAD 
ควรจะมาดวูา่เกิดอะไรขึน้กบัคา่เงิน USD บ้าง   

...ฉันค่อนข้างมีชีวิตชีวาช่วงตลาดสหรัฐฯ   

คา่เงิน  CAD ปกตจิะไมเ่คล่ือนไหวจนกวา่ตลาดสหรัฐฯ จะเปิดราว ๆ  1:00 pm GMT คา่เงิน CAD 
เคล่ือนไหวน้อยมากในชว่เวลาตลาดเอเชีย และตอนเช้าของตลาดยโุรป   

เคร่ืองมือเศรษฐกิจที่ส าคัญของCAD  

Consumer Price Index (CPI) – เชน่เดียวกบัธนาคารกลางอ่ืน ๆ ธนาคารกลางแคนาดาจะต้องรักษา
เสถียรภาพของราคา เม่ือ ดชันีราคาผู้บริโภคนัน้เพิ่มหรือลด ท าให้ราคาสินค้าเพิ่ม หรือลด รายงานนีจ้ะถกู
จบัตามองจากนกัเทรด   

Gross Domestic Product (GDP) -  GDPเป็นตวัวดักิจกรรมทางเศรษฐกิจของแคนาดา ซึง่เปิดเผยว่า
เศรษฐกิจประเทศนัน้เติบโตหรือไม ่  

Trade Balance – เหมือนกบัสินค้าโภคภณัฑ์ของประเทศ เศรษฐกิจของแคนาดานัน้เก่ียวพนัโดยตรงกบั
การสง่ออกและน าเข้า  

Ivey Purchasing Mangers' Index (PMI) – ดชันี PMI เป็นการส ารวจว่าภาคธุรกิจนัน้เห็นยงัไงกบัสภาพ
เศรษฐกิจปัจจบุนั ซึง่ถ้าคา่สงูกวา่ 50 หมายความว่าสภาพเศรษฐกิจดี และต ่ากว่า 50 หมายความวา่
เศรษฐกิจไมค่อ่ยดี   

อะไรท าให้ CAD เคล่ือนไหว ? 

ข้อมูลเศรษฐกจิสหรัฐฯ  

ข้อมลูเศรษฐกิจสหรัฐฯ นัน้ออกมาพร้อม ๆ กบั ของแคนาดา ซึง่อีกแง่หนึง่ ข้อมลูอีกด้านหนึง่จาก ข้อมลู
ด้านลบของสหรัฐฯ และ ข้อมลูด้านบวกของแคนาด จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ท าให้เกิดขาลง
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ในมลูคา่ USD/CAD อีกด้านหนึง่ ถ้าเกิดขา่วบวกทางสหรัฐฯ และทางด้าน แคนาดา ไมดี่มากนกั ท าให้ 
USD/CAD พุง่แรงขึน้ !  

การรวม และ สิ่งที่ได้มา  

เพราะวา่ ความใกล้ชิดระหว่าง สหรัฐ และแคนาดา การรวมตวักนัของทัง้สองฝ่ังย่อมเกิดขึน้บอ่ย ซึง่ท าให้
เงินปริมาณมหาศาลไหลไปมาระหวา่งกนั ซึง่สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลในตลาดฟอร์เร็ก   

ตวัอยา่ง ในการท่ีบริษัทในสหรัฐฯจะเข้าซือ้บริษัทในแคนาดา อย่างแรกท่ีต้องท าคือแลกเงินเป็นเงินดอล
ลา่ร์แคนาดา เพ่ือสามารถท าธุรกรรมดได้ ลองคดิดวูา่ต้องใช้เงินเทา่ไหร่ ท่ีไหลเข้าออกตลาดแลกเปล่ียน
คา่เงิน l! 

การเทรดค่าเงนิ  USD/CAD 

USD/CAD จะถกูเทรดเป็นเงิน  USD. Standard lot  เท่ากบั 100,000 USD และ mini lot  เท่ากบั  10,000 
USD. 

มลูคา่ตอ่จดุ ซึง่คิดเป็นดอลล่าร์แคนาดา จะถกูค านวณเป็นจดุ จากมลูคา่ ของคา่เงิน  USDCAD (นัน่คือ 
0.0001) โดย ขึน้อยูก่บัราคาของ USDCAD . 

ก าไรและขาดทนุจะเป็นเงินดอลลา่ร์ ส าหรับ standard lot  การเคล่ือนไหวแตล่ะจดุมีมลูคา่  10 CAD 
ส าหรับ mini lot มีมลูคา่เทา่กบั 1 CAD ตวัอย่างเชน่ถ้าอตัราแลกเปล่ียนของ USD/CAD เทา่กบั 1.1000  
และคณุต้องเทรดท่ี 1  standard lot ดงันัน้ 1 จดุจะเท่ากบั 6.72 USD.  

การค านวณมาร์จิน้ จะถกูคดิเป็นเงินดอลลา่ร์ ถ้า Leverage 100:1 จะต้องใช้เงิน 1,000 USD ในการเทรด
มลูคา่  100,000 USD/CAD.  

เทคนิคการเทรด USD/CAD   

เม่ือ  USD/CADเป็นคา่เงินเดียวท่ีคอ่นข้างมีการเคล่ือนไหวในชว่งตลาดสหรัฐ คา่เงินจงึมีสญัญาณหลอก
มากในชว่งตลาดยโุรปกบัตลาดเอเชีย น่ีหมายความวา่การทะลแุนวต้าน แนวรับใน USD/CAD ในชว่ง
ตลาดเวลาอ่ืน นอกจากเวลาสหรัฐฯ จะท าให้เกิดสญัญาณหลอกได้มาก  
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การเผ้ามองความแตกตา่งของข้อมลูเศรษฐกิจระหวา่งประเทศสองประเทศนัน้เป็นการฝึการตดัสินใจ
เก่ียวกบัทิศทางของ USD/CAD ท่ียอดเย่ียม เพราะวา่ ทัง้ สหรัฐฯ และ แคนาดา นัน้ถกูปลอ่ยออกมาแทบ
จะพร้อมกนั ซึง่ท าให้มนัเกิดการเคล่ือนไหวในตลาดขึน้   

ข้อมลูท่ีเป็นลบ บวกกบัข้อมลูท่ีเป็นบวกฝ่ังแคนาดาจะท าให้เกิดการอ่อนคา่ของคูเ่งิน  USDCAD.  

สดุท้าย การเผ้ามองข้อมลูเศรษฐกิจ การใช้เวลาในการวิเคราะห์ราคาและพฤตกิรรมจะชว่ยในการเทรด 
CAD   

ตัง้แตท่ี่แคนาดา นัน้เป็นประเทศท่ีผลิตน า้มนัรายใหญ่และท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของราคาท่ีกระทบกบั
คา่เงินดอลลา่ร์แคนาดา ซึง่จริง ๆ แล้วตัง้แตปี่ 1988 คา่เงินของ USD/CAD และราคาน า้มนันัน้คอ่นข้าม
เก่ียวพนักนัในทิศทางตรงกนัข้ามมากกว่า 68%.  

แล้วคณุจะใช้ความได้เปรียบนีอ้ยา่งไร? ถ้าคณุสงัเกตเุห็น วา่ราคาน า้มนัท่ีป๊ัมใกล้บ้านคณุ ราคาขึน้ 
สามารถบอกคณุได้ว่าคณุควรจะ sell  USD/CAD. 

 

ออสเตรเลีย  

รู้จกัอย่างเป็นทางการวา่  Commonwealth of Australia ออสเตรเลียนัน้อยู่ตอนใต้ของซีกโลกและอยูท่าง
ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเอเชีย  

เป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก ออสเตรเลียนัน้เป็นประเทศเดียวในโลกท่ีเป็นทวีป ! 

ก่อนท่ีพวกยโุรปจะเข้าไปในชว่งปี  1788 ชาวอบอริจิน้ เป็นชนพืน้เมืองท่ีน่ี  

หลงัจากนัน้ผู้คนจากทัว่โลกได้อพยพไปอยูอ่อสเตรเลีย ซึง่ท าให้เป็นประเทศท่ีมีวฒันธรรมหลากหลาย 
ตอนนีอ้อสเตรเลียเป็นบ้านของคนมากกวา่ 200 ประเทศ .  
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และสดุท้าย บางทีน่ีอาจจะส าคญัท่ีสดุ ออสเตรเลียนัน้เป็นท่ีรู้จกัของการผลิตนกัแสดงเยอะแยะ เชน่ Mel 
Gibson, the Braveheart; Hugh Jackman, the Wolverine; and Heath Ledger, the Joker!  

และยงัมีmech-kangaroos  battle tank armadillos และ bomber pelicans คณุจะเห็นวา่ทัง้โลกไมมี่ทาง
ท่ีจะหลีกเล่ียงช่ือเหลา่นีไ้ด้  

 

ออสเตรเลีย:  ภาพลักษณ์รวม  

 

 เพื่อนบ้าน : นิวซีแลนด์ ปาปัวนิกีนี และอินโดนีเซีย   
 ขนาด : 2,969,907 ตารางไมล์   
 ความหนาแน่นประชากร : 7.2  คนต่อตารางไมล์   
 เมืองหลวง : แคนเบอร่า  (ประชากร  323,056)  

 ผู้ปกครองรัฐ : Queen Elizabeth II  

 หวัหน้ารัฐบาล :นายกรัฐมนตรี จอห์น คีย์   
 ค่าเงนิ : ดอลล่าร์ออสเตรเลีย  (AUD)  
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 การน าเข้าหลัก : เคร่ืองจกัร และการขนส่ง อิเล็กทรอนิกส์ อปุกรณ์การส่ือสาร 
น า้มนัดิบ และปิโตรเลียม 

 การส่งออกหลัก : แร่และ โลหะ ขนสตัว์ อาหาร  และ สตัว์  เชือ้เพลิง เคร่ืองจกัรขนส่ง 
และอปุกรณ์  Hugh Jackman, Nicole Kidman, Heath Ledger  

 ประเทศคู่ค้าน าเข้า : จีน 15.4%, สหรัฐฯ  12.1%, ญ่ีปุ่ น  9.1%, สิงคโปร์  7%, เยอรมนั  
5.1%, ไทย 4.5%, องักฤษ . 4.4%, มาเลเซีย  4.1%  

 ประเทศคู่ค้าส่งออก : ญ่ีปุ่ น  22.2%, จีน 14.6%, เกาหลีใต้  8.2%, อินเดีย 6.1%, สหรัฐฯ . 
5.5%,นิวซีแลนด์ 4.3% สหราชอาณาจกัร  4.2%  

 Time Zone: GMT +10  

 เว็บไซต์ : http://www.australia.gov.au 

ภาพรวมเศรษฐกิจ  

เปรียบเทียบกบักลุม่ประเทศ G7  ออสเตรเลียนัน้คอ่นข้างเล็ก ตามข้อมลูของ World Bank อยา่งไรก็ตาม 
GDP นัน้สงูกว่า UK  เยอรมนั หรือแม้แตส่หรัฐฯ อีก !  

ท่ีผา่นมา 15 ปี ออสเตรเลียเศรษฐกิจเตบิโตเฉล่ียถึง 3.6 % ตอ่ปี ซึง่มากกวา่อตัราเฉล่ียทัว่โลก อยูท่ี่ 2.5 % 
ไมต้่องสงสยัเลยวา่ ท าไมถึงเป็นท่ีหนึง่ได้ในการจดัอนัดบัของ Legatum Institute's 2008 Prosperity 
Index! 

เศรษฐกิจของออสเตรเลียนัน้เก่ียวกบัภาคการบริการแทบจะ 69 % ของ GDP อตุสาหกรรมเชน่ ธุรกิจ
การเงิน การศกึษา และการท่องเท่ียว  

แม้วา่จะมีการสง่ออกมาก ออสเตรเลียนัน้ มีการใช้จา่ยภาครัฐมหาศาล นัน่หมายความวา่ ออสเตรเลียนัน้
ก าลงัใช้ทรัพยากร มากขึน้ จากเศรษฐกิจ ท่ีจะตอบสนองความต้องการของการบริโภค   

นโยบายการเงนิ และ การคลัง  

 Reserve Bank of Australia (RBA) ธนาคารกลางออสเตรเลียเป็นหนว่ยงานหลกัท่ีก าหนดนโยบาย
การเงินและการคลงั ซึง่มีวตัถปุระสงค์ สามอย่างดงันี ้:  

1. การควบคมุอตัราแลกเปล่ียนให้มีเสถียรภาพ   
2. ให้การเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง   

http://www.australia.gov.au/
http://www.rba.gov.au/
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3. ให้มีการจ้างงานท่ีต่อเน่ือง   

การท่ีจะบรรลเุปา้หมายทัง้หมด แบงค์เช่ือว่าเงินเฟ้อตอ่ปี ต้องอยูท่ี่ 2 – 3 % มลูคา่ของคา่เงินจะปลอดภยั 
ซึง่ท าให้เกิดเศรษฐกิจท่ีเติบโตแบบยัง่ยืนได้   

แล้วธนาคารกลางออสเตรเลียแนใ่จได้อยา่งไรวา่เงินเฟ้ออยูภ่ายใต้การควบคมุ ? มีอยู่สองอยา่ง คือ การ
ปรับอตัราดอกเบีย้ และ การเปิดตลาดแบบเปิด  

อตัราดอกเบีย้ ก็คือการเปล่ียนอตัราดอกเบีย้โดยแบงค์ผู้ให้กู้ ในดอกเบีย้เงินกู้ตอ่สถาบนัการเงินอ่ืน ๆ   

สว่นตลาดแบบเปิด ก็คือการท่ี RBA นัน้ควบคมุอปุทานของเงินผา่นการซือ้และขาย หลกัทรัพย์ตา่ง ๆ ของ
รัฐบาล ซึง่RBA จะประชมุกนัทกุเดือนเพ่ือจะตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายการเงินเหลา่นี ้ยกเว้นเดือนมกราคม   

เพ่ือท าให้มนัง่ายหนอ่ย มาดตูวัอยา่งกนั สมมตุวิา่เงินเฟ้อในออสเตรเลียก าลงัเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว 
นอกเหนือจากท่ีธนาคารคาดการณ์ไว้ เพ่ือท่ีจะหยดุเงินเฟ้อเหลา่นัน้ ทางธนาคารตดัสินใจท่ีจะเพิ่มอตัรา
ดอกเบีย้ ซึง่จะท าให้ต้นทนุการกู้ ยืมสงูขึน้   

ปกติแล้ว จะท าให้การกู้ มีน้อยลง และพืน้ฐานของอปุสงค์อปุทานบอกเราวา่ยิ่งคนกลวัมนัมากเทา่ไหร่ ท า
ให้สิ่งของสิ่งนัน้มีคา่มากขึน้ !  

รู้จักกับค่าเงนิ AUD 

แม้วา่พวกเขาจะมีหลายฤด ูแตว่า่คา่เงินออสเตรเลียจะเล่นในชว่งเช้า ๆ ซึง่เพราะวา่ ตลาดออสเตรเลียเป็น
ตลาดแรก ๆ ท่ีเปิดท าการของทกุ ๆ สปัดาห์ คา่เงินออสเตรเลียนดอลลา่ร์เรียกวา่ ออสซ่ี   

ฉันถูกเรียกว่า ดอลล่าร์โภคภัณฑ์เพราะว่า ... 

ลกัษณะส าคญัอีกอย่างหนึง่ของ AUD คือมนัมีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัราคาทองค า เหตผุลภายใต้
ค าตอบนีคื้อ ออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีผลิตทองรายใหญ่เป็นอนัดบัสาม ซึง่เป็นโลหะเรืองแสงมีมลูคา่ถึง 
55 % ของยอดสง่ออก   

ซึง่อยู ่12 พนัล้าน AUD ตอ่ปี เม่ือราคาทองค าขึน้และลง ท าให้คา่เงินออสเตรเลียเคล่ือนไหวตามไปด้วย   
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...ฉันเป็นค่าเงนิที่ดีที่สุดค่าหน่ึงในการเล่นแบบ carry trade  

ทา่มกลางคา่เงินหลกัอ่ืน ๆ คา่เงิน AUD เป็นคา่เงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้สงู ซึง่ท าให้เหมาะส าหรับการเทรด
แบบ Carry Trade ซึง่เป็นการเทรด Buy คา่เงินท่ีดอกเบีย้สงู และ Sell คา่เงินท่ีดอกเบีย้ต ่ากวา่   

ฉันเคลื่อนไหวไม่กี่ ช่ัวโมงต่อวัน ... 

การเคล่ือนไหวสว่นใหญ่ของคา่เงิน AUD สว่นใหญ่เกิดขึน้ในชว่งเวลาตลาดเอเชีย เม่ือข้อมลูทางเศรษฐกิจ
ออกมา แม้วา่จะมีขา่วจากทางฝ่ังยโุรป หรือ สหรัฐฯ คา่เงินก็ยงัไมไ่ด้เคล่ือนไหวมาก   

...และสภาพอากาศไม่ด ีเป็นหน่ึงในศัตรูของฉัน ! 

เศรษฐกิจออสเตรเลียนัน้ผกูกบัโภคภณัฑ์  แตว่า่ถ้าเศรษฐกิจไมดี่ ซึง่จะน าไปสูก่าร Sell AUD   

แล้วมนักระทบกบัคา่เงิน AUD มากขนาดไหน?   

อืมมม ชว่งปี 2002 อตัราแลกเปล่ียนของ AUD/USD นัน้อยุท่ี่ .4470 ซึง่เกือบจะคร่ึงหนึง่ของคา่เงินเดมิ ! 

เคร่ืองมือทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของออสเตรเลีย  

Consumer Price Index – เพราะวา่จดุประสงค์หลกั ขงอ RBA คือการควบคมุเงินเฟ้อ ดชันี CPI ซึง่วดัการ
เปล่ียนแปลงราคาของของสินค้าอปุโภคบริโค จงึถกูจบัตามองอย่างใกล้ชิด   

Balance of Trade – ออสเตรเลียนัน้มีภาคการค้าท่ีรุ่งเรือง ดงันัน้นกัเทรดคา่เงินมกัจะจบัตามองยอด
สง่ออกและน าเข้าเสมอ   

Gross Domestic Product – น่ีบอกถึงวา่เศรษฐกิจของออสเตรเลียเป็นอยา่งไร ถ้าออกมาเป็นบวกก็
หมายถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และถ้าเป็นลบก็หมายถึงเศรษฐกิจถดถอย   

Unemployment Rate – อตัราการว่างงานนัน้บอกถึงการใช้แรงงานในออสเตรเลีย บอกถึงจ านวนของผู้ถกู
จาก หรือ ว่างงาน ซึง่จะเก่ียวพนักบักิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ คนท่ีไมมี่งานย่อมไมมี่เงินท่ีจะใช้จา่ย   
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อะไรท าให้ค่าเงนิ AUD เคล่ือนไหว  

ภาพรวมเศรษฐกจิและอัตราดอกเบีย้  

คา่เงิน  AUDนัน้เก่ียวกบัเศรษฐกิจมหภาคเป็นอยา่งมาก เชน่ นโยบายทางการเงิน อตัราดอกเบีย้ และ 
ข้อมลูเศรษฐกิจภายในประเทศ   

ในการเทรดคา่เงิน AUD ต้องให้ความสนใจในอตัราดอกเบีย้ และสิ่งเหลา่นีม้าจากการตดัสินใจของ RBA 
ซึง่ท าให้เกิดผลกระทบกบัคา่เงิน AUD  

เศรษฐกจิจีน  

ในชว่งสิบปีท่ีผ่านมา จีนนัน้มีบทบาทเศรษฐกิจภมูิภาคนีอ้ยา่งมาก ในการผลิตสินค้า นัน้ จีนมีต้องใช้
ทรัพยากรจ านวนมากเช่น ถ่านหิน เหล็ก ท่ีมีในออสเตรเลีย.  

การซือ้ทรัพยากรธรรมชาตจิากออสเตรเลียนี ้ต้องแลกอตัราแลกเปล่ียนเป็นเงิน ดอลล่าร์ออสเตรเลียซะ
ก่อน นัน่หมายถึงการเพิ่มขึน้ของอปุสงค์ของสินค้าจีน ท าให้คา่เงิน AUD มีมลูคา่มากขึน้   

และเชน่เดียวกนั การลดลงของความต้องการสินค้าในจีน ท าให้เงิน AUD นัน้ด้อยคา่ลง   

ข้อมูลทางนิวซีแลนด์   

มาดผูลกระทบจากข้อมลูเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์กนัหน่อยซึง่มีผลกระทบกบัพฤติกรรมราคาของ AUD ซึง่
สองประเทศมีเศรษฐกิจท่ีคล้ายคลงึกนัมาก ท าให้มีความสมัพนัธ์ของเศรษฐกิจเป็นไปในทางบวก   

ซึง่จริง ๆ แล้วความสมัพนัธ์ของสองประเทศนัน้สามารถบรรยายด้วยค าวา่ "Trans-Tasman"  ซึง่แสดง
ความเก่ียวพนัทางเศรษฐกิจ และบง่บอกถึงทะเล ทาสมนั ท่ีอยูร่ะหวา่งพวกเขา   

ด้วยเหตนีุ ้มนัส าคญัมากในการเฝา้ดขู้อมลูของทางนิวซีแลนด์ท่ีออกมาอาจจะท าให้ AUD นัน้เคล่ือนไหว   

การเทรดค่าเงนิ  AUD/USD 

AUD/USD จะถกูเทรดในคา่เงิน AUD และ Standard lot เทา่กบั 100,000 AUD และ  mini lot  เท่ากบั  
10,000 AUD. 
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มลูคา่ตอ่จดุ ซึง่จะคดิเป็นเงินดอลล่าร์ และถกูค านวณโดยการแบง่เป็นจดุ ของคา่เงิน AUD/USD (เชน่
ราคาละ 0.0001) โดยเปล่ียนแปลงตามอตัราแลกเปล่ียน  

ก าไรและขาดทนุนัน้จะคดิเป็นเงินดอลลา่ร์ ส าหรับ  standard lot ซึง่หนึง่จดุจะมีมลูคา่เทา่กบั 10 เหรียญ 
และ mini lot  1 จดุจะมีมลูคา่เทา่กบั 1 เหรียญ   

การค านวณมาจิน้ จะคิดเป็นเงิน ดอลล่าร์ ตวัอยา่งเชน่ ถ้าคา่เงิน AUD/USD ปัจจบุนัอยูท่ี่ 0.9000  และ 
leverageเทา่กบั  100:1 จะต้องใช้มาร์จิน้  900 USD  ในกาเทรด 1 Standard Lot  และถ้าคา่เงินเพิ่ม
สงูขึน้ก็จะต้องใช้มาร์จิน้มากขึน้ และในทางกลบักนัถ้ามนัลดต ่าลงก็จะต้องใช้มาร์จิน้น้อยลง 

เทคนิคการเทรดค่าเงนิ AUD/USD  

เม่ือคา่เงิน AUD เป็นคา่เงินท่ีเหมาะกบั Carry Trade ซึง่ การซือ้คา่เงิน ท่ีมีอตัราดอกเบีย้สงู และขายใน
อตัราดอกเบีย้ต ่า และคา่เงิน AUD/USD ก็ใช้ได้ดี   

แล้วเราจะใช้ความได้เปรียบอยา่งไร?   

อืม ถ้าคณุเห็นจดุเบรคเอาท์ในสญัญาณทางเทคนิค ของแนวรับในคา่เงิน AUD/JPY ซึ่งเป็นสญัญาณท่ีดีใน
การ sell AUD/USD! 

อีกอยา่งหนึง่ในการพิจารณาเม่ือการเทรด AUD/USD ข้อมลูนัน้มาจากนิวซีแลนด์ เพราะวา่ออสเตรเลียนัน้
มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัข้อมลูเศรษฐกิจกบันิวซีแลนด์ท าให้คา่เงิน AUD เพิ่มขึน้   

น่ีหมายความวา่ ถ้ารายงานเศรษฐกิจของออสเตรเลียนัน้ออกมาดี ก็เป็นสญัญาณในการซือ้ AUD ในทาง
กลบักนั ข้อมลูทางเศรษบกิจจากนิวซีแลนด์ เป็นเหตผุลให้เราใช้ในการตดัสินใจ  sell คา่เงิน  AUD.  

สดุท้ายคณุต้องเอาใจใสก่บัราคาของโภคภณัฑ์ ด้วย โดยเฉพาะทอง เพราะวา่ มนัช่วยชีน้ าราคา AUD ได้   

หมายความวา่เม่ือไหร่ก็ตามท่ีทองมีคา่ขึน้ มลูคา่ของ  AUD/USD  ก็จะเคล่ือนไหวในไมช้่า และเม่ือทองตก 
ก็จะเคล่ือนไหวคล้อยตามกนัเชน่เดียวกนั   
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นิวซีแลนด์  

ถ้าคณุเคยดหูนงัเร่ือง  Lord of the Ring บางทีคณุคงรู้แล้วว่า  Middle Earth  นัน้อยู่ท่ีไหนซกัแหง่
ทา่มกลางหบุเขาในนิวซีแลนด์   

มากกวา่เป็นบ้านของ Frodo Baggin และเพ่ือนของเขา นิวซีแลนด์ยงัเป็นเพ่ือนบ้านท่ีใกล้ชิดของ
ออสเตรเลียในโซนโอชีเนีย ทางตอนใต้ของมหาสมทุรแปซิฟิก  

ประเทศนีมี้สองสว่นเป็นเกาะ คือ เกาะเหนือ กบัเกาะใต้ และเกาะเล็ก ๆ อีกนิดหน่อย   
 
ซึง่ประเทศนีมี้ประชากรแกะมากกวา่ประชากรคนซะอีก นิวซีแลนด์มีประชากรอยู่ 4 ล้านคน ซึง่เม่ือเทียบ
กบันิวยอร์ค 8.4 ล้านคนในปี 2009   

นิวซีแลนด์ เป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือของ  Aotearoa หมายความวา่เป็น ดนิแดนแหง่เมฆสีขาว ในภาษาเมารี ซึง่
เป็นภาษาท้องถ่ินของท่ีน่ี   
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นิวซีแลนด์ : ภาพลักษณ์รวม  

 

 ประเทศเพื่อนบ้าน : ออสเตรเลีย ฟิจิ ตองก้า   
 ขนาด: 104,454 ตารางไมล์   
 ประชากร : 4,268,600 ( อนัดบั 124 ของโลก )  
 ความหนาแน่ประชากร : 40.9 คนต่อตารางไมล์   
 เมืองหลวง : เวลลิงตัน้ (ประชากร  179,466)  

 ผู้ปกครองรัฐ : Queen Elizabeth II  

 ผู้ปกครองรัฐบาล :  นายกรัฐมนตรี  John Key  

  ค่าเงนิ :  ดอลล่าร์นิวซีแลนด์  (NZD)  

 การน าเข้าหลัก :เคร่ืองจกัร และอปุกรณื ยานพาหนะ และ อากาศยาน น า้มนั 
อีเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ และพลาสติก   

 การส่งออกหลัก : Russell Crowe, แร่ และโลหะ ป่าไม้ สตัว์  เคร่ืองจกัรขนส่ง และ
อปุกรณ์   
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 ประเทศคู่ค้าการน าเข้า : เยอรมนั  13.5%, สหรัฐ ฯ  10.2%,  ฝร่ังเศส  8.1%, เนเธอแลนด์  
6.3%, เบลเย่ียม 4.9%,อิตาลี  4.7%  

 ประเทศคู่ค้าการส่งออก :สหรัฐฯ  15.7%, เยอรมนั  10.5% ฝร่ังเศส  9.5%,เนเธอแลนด์  
6.9% ไอร์แลนด์  6.5% เบลเย่ียม 5.6% สเปน  4.4%อิตาลี  4.4%  

 Time Zone: GMT +12  

 เว็บไซต์ : http://www.newzealand.govt.nz 

ภาพรวเศรษฐกิจ  

ด้วยประชากรท่ีไมม่าก เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ก็เลยคอ่นข้างเล็ก GDP ซึง่มีมลูคา่อยท่ีูประมาณ 182 ล้าน  
ๆ นิวซีแลนด์ดอลลา่ร์ ในปี 2009 ซึง่อยูอ่นัดบั 60 ของเศรษฐกิจโลก แตว่า่พึง่ดถูกูนิวซีแลนด์ ประเทศนีเ้ป็น
ประเทศท่ีมีการค้าแข็งแกร่งเม่ือเทียบกบัขนาดแล้ว !  

 กิจกรรมทางเศรษบกิจของพวกเขานัน้ขึน้อยู่กบัการค้า ซึง่สว่นใหญ่จะเก่ียวกบัออสเตรเลียและญ่ีปุ่ น และ
สหรัฐฯ การสง่ออกนัน้เป็นตวัผลกัดนัเศรษฐกิจ ด้วยการสง่ออก โลหะ  และขนสตัว์ นัน้คดิเป็นอนัดบัสาม
ของ GDP รวม และผลิตภณัฑ์นมเป็นสินค้าออกส่วนใหญ่ และเนือ้เคยได้ยินบ้างรึเปลา่ ? 

การเกษตร และการท่องเท่ียวนัน้เป็นอตุสาหกรรมหลกัของประเทศ มีหตัถกรรมอยู่บ้าง ด้วยเหตนีุก้าร
น าเข้าเคร่ืองจกัร และยานพาหนะ จงึมีเยอะ   

ตัง้แตพ่วกเขาได้เปิดกว้างในการลงทนุให้กบัโลกภายนอก ธนาคารโลกบอกวา่พวกเขาเป็นประเทศหนึง่ท่ี
เหมาะกบัการลงทนุ เป็นอนัดบัสองรองจากสิงคโปร์   

นโยบายการเงนิและการคลัง  

 Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ธนาคารกลางของนิวซีแลนด์มีบทบาทในการก าหนด และใช้
นโยบายการเงินการคลงั ซึง่มีหวัหน้าคือ  Governor Alan Bollard  RBNZ นัน้จะมีประชมุท่ี 8 ปีตอ่ครัง้   
RBNZ จะต้องรักษาระดบัความมีเสถียรภาพของคา่เงิน การก าหนดอตัราดอกเบีย้ และดแูลอตัรา
แลกเปล่ียน   

เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์เหลา่นี ้ RBNZ ต้องมัน่ใจว่าเงินเฟ้อ ตอ่ปีนีอ้ยูท่ี่ 1.5 % ตอ่ปี มิเชน่นัน้รัฐบาลมี
อ านาจสิทธิขาดในการไลป่ระธานบอร์ดบริหารออกทกุเม่ือ  

RBNZมีเคร่ืองมือในการใช้นโยบายการเงินและการคลงั คือ:  

http://www.newzealand.govt.nz/
http://www.rbnz.govt.nz/
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The official cash rate (OCR) ซึง่สง่ผลตอ่อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ จะถกูก าหนดโดย ประธานของ RBNZ 
ซึง่ธนาคารกลางสามารถใช้ควบคมุอตัราดอกเบีย้สว่นบคุคลและดอกเบีย้ส าหรับลกูค้าธุรกิจ   

นโยบายตลาดแบบเปิดจะถกูใช้ในกรควบคมุปริมาณเงินส ารองของธนาคารพาณิชย์ การคาดเดาเปา้หมาย
เงินตอ่วนันี ้RBNZ สามารถใช้ในการค านวณวา่จ านวนเงินเทา่ไหร่ท่ีถกูฉีดเข้าไปในระบบ ถึงจะเรียกวา่
เหมาะสม   

มารู้จกักับค่าเงนิ NZD  

คา่เงินดอลลา่ร์นิวซีแลนด์นี ้เป็นท่ีรู้จกักนัในนามของกีวี ซึ่งเป็นนก เป็นเคร่ืองบนิ เอ๊ะ เด๋ียวก่อน นกอยา่ง
เดียว ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศนิวซีแลนด ทีนีม้าดลูกัษณะของคา่เงินนิวซีแลนด์กนั 

มาดูโภคภัณฑ์กัน ! 

เม่ือเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์นัน้ขึน้อยูก่บัของการสง่ออกสินค้าโภคภณัฑ์ และการเกษตร เศรษฐกิจของ
ประเทศจงึเช่ือมตอ่กบัราคาของโภคภณัฑ์   

ถ้าราคาโภคภณัฑ์สงูขึน้ จ านวนของเงินท่ีจา่ยให้กบัการส่งออกของนิวซีแลนด์ก็เพิ่มขึน้ ซึง่เป็นสว่นใหญ่
ของ GDP ด้วยและท าให้คา่เงินของ นิวซีแลนด์สงูขึน้ด้วย   

ในทางกลบักบั ราคาโภคภณัฑ์ท่ีลดลงสง่ผลให้มลูคา่การสง่ออกลดลง ท าให้ GDp นัน้ต ่าท าให้คา่เงินนัน้
ออ่นคา่ลงด้วย  

ฉันเคลื่อนไหวแทบจะตามตดิเงนิดอลล่าร์ทกุฝีเก้า  

ตัง้แต ่นิวซีแลนด์ กบัออสเตรเลียเป็นประเทศคูค้่ากนั ลกัษณะเศรษฐกิจของออสเตรเลียมีผลกระทบอยา่ง
ใหญ่หลวงของนิวซีแลนด์   

และเม่ือเศรษฐกิจของออสเตรเลียนัน้ออกมาดี  และนิวซีแลนด์ก็จะได้ประโยชน์ด้วยเช่นกนั !  

...และเช่นเดียวกันกับ AUD ฉันเหมาะกับการเล่น Carry Trade ! 

เชน่เดียวกบัออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นัน้มีอตัราดอกเบีย้สงูเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศใหญ่ ๆ อ่ืน ๆ เช่น 
สหรัฐฯ องักฤษ และญ่ีปุ่ น   
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ความแตกตา่งของอตัราดอกเบีย้ระหวา่งเศรษฐกิจนัน้เป็นเคร่ืองมือวดักระแสเงินไหลเข้าออกได้เสมอ เม่ือ
นกัลงทนุชอบผลตอบแทนท่ีมากกวา่ พวกเขาจะขายคา่เงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้ต ่ากวา่ และ ซือ้อตัราดอกเบีย้
ท่ีสงูกวา่แทน ซึง่ยิ่งอตัราดอกเบีย้สงู เงินยิ่งไหลเข้า  

I'd like more migration, please. 

Because New Zealand's population is less than half the number of people living in New York, an 
increase in migration into the country has a huge effect on the economy. This is because as the 
population grows, the demand for goods and overall consumption increases. 

ฉันค่อนข้างอ่อนไหวเช่นเดียวกัน  

เศรษฐกิจนิวซีแลนด์นัน้ ขบัเคล่ือนด้วยการเกษตร ซึง่หมายความวา่ขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศจะมี
ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจอย่างมาก และถ้าเกิดไฟป่า มนัก็ท าความเสียหายได้ถึง 1 % ของ GDP ท าให้สง่ผล
เสียตอ่คา่เงิน NZD ..  

เคร่ืองมือชีวัดทางเศรษบกิจที่ส าคัญของ NZD  

Gross Domestic Product – เชน่เดียวกนักบัประเทศอ่ืน ๆ ซึง่ GDP เป็นรายงานทางเศรษฐกิจของ
ออสเตรเลีย ซึง่บอกถึงลกัษณะเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ และกระทบกับอปุสงค์ของ NZD   

Consumer Price Index (CPI) – ดชันีราคาผู้บริโคนัน้วดัการเปล่ียนแปลงของราคา เป็นการวดัเงินเฟ้อ 
ซึง่ดชันีนี้จ้ะถกูจบัตามองจากธนาคารกลางอยา่งใกล้ชิดในการตดัสินความเปล่ียนแปลงนโยบายการเงิน 
เพ่ือรักษาเสถียรภาพของคา่เงิน ?  

Balance of Trade – เน่ืองจากนิวซีแลนด์เป็นประเทศท่ีอาศยัการสง่ออก เทรดเดอร์ต้องจบัตาดลุการค้า
ระหวา่งประเทศของผลิตภณัฑ์ของนิวซีแลนด์   

อะไรท าให้ NZD เคล่ือนไหว ? 

การเตบิโตทางเศรษฐกิจ  

เม่ือ GDP เป็นบวกสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งในนิวซีแลนด์ ท าให้อปุสงค์ของคา่เงินเพิ่มขึน้ และ
เม่ือ GDP เป็นลบท าให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจอ่อนแอ ของประเทศและท าให้อปุสงค์คา่เงินลดลง  



WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

คลื่นแห่งการส่งออก  

อปุสงค์ของสินค้านิวซีแลนด์นัน้สง่ผลให้GDP สงูขึน้ ซึง่ในทางกลบักนั การสง่ออกท่ีลดุลง ท าให้คา่เงิน
ลดลงด้วย   

การเพิ่มสูงขึน้ของราคา โภคภัณฑ์  

การเพิ่มขึน้ของราคาโภคภณัฑ์นัน้เพิ่มมลูคา่ให้กบัเงินของนิวซีแลนด์และมลูคา่การสง่ออกเพิ่มขึน้ท าให้ 
GDP สงูขึน้ และถ้าราคาตกก็ท าให้มลูคา่ของคา่เงินลดลงด้วยเชน่เดียวกนั  

การเทรด  NZD/USD 

คา่เงิน NZD/USD  จะถกูเทรดโดยมีมลูคา่เป็นเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ  

มลูคา่ตอ่จดุจะถกูค านวณโดยแบง่เป็นจดุ ตามอตัราคา่เงิน ของ  NZD/USD (นัน่คือ  0.0001!) ตามอตัรา
แลกเปล่ียน  

ก าไรและขาดทนุจะถกูคดิเป็นเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ เชน่  100,000 NZD/USD จะมีมลูคา่ท่ี 10 ดอลล่าร์
สหรัฐฯ และขณะท่ี มลูคา่ของ Mini Lot 10,000 NZD/USD  ซึง่มลูคา่จดุละ 1 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ  

การค านวณมาร์จิน้ จะถกูค านวณเป็นคา่เงินสหรัฐฯ ถ้าคา่เงินของ  NZDUSD คือ  0.7000 และ leverage 
เทา่กบั 100:1 ต้องใช้มาร์จิน้ 700 USD ส าหรับมลูคา่  100,000 NZD และ  10,000 NZD ก็จะต้องใช้มาร์
จิน้เทา่กบั 70  USD   

คณุก็เห็นแล้ววา่ เพราะวา่ คา่เงินออสเตรเลียนัน้มีความสมัพนัธ์ตรงข้ามกนักบั USD ซึ่งมนัท าให้ใช้มาร์จิน้
น้อยมากกวา่คา่เงินอ่ืน หมายความวา่ มนัถกูกว่าในการเทรดคา่เงินดอลลา่ร์นิวซีแลนด์   

เทคนิคการเทรด NZD/USD 

รายงานเศรษฐกิจท่ีออกมาดีของนิวซีแลนด์ ท าให้คา่เงินแข็งขึน้ ซึง่จะเป็นโอกาสดีเม่ือขา่วออกมา เราก็ควร
จะสง่ออร์เดอร์ Buy NZD/USD.  

และเม่ือรายงานเศรษฐกิจออกมาไมดี่ ท าให้คา่เงิน ดอลล่าร์นิวซีแลนด์อ่อนคา่ลง และเราก็ควรจะสง่ออร์
เดอร์ Sell  NZD/USD. 
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นอกจากเราจะต้องใสใ่จกบัรายงานทางเศรษฐกิจ การให้ความสนใจกบัราคาโภคภณัฑ์ ท่ีใช้เป็นสญัญาณ
เทรด NZD/USD.  

สว่นใหญ่ ราคาของโภคภณัฑ์ จะขึน้ลงเม่ือสินทรัยพ์ท่ีมีความเส่ียงมากกวา่ สงูขึน้ ซึ่งชว่งนีน้กัลงทนุจะ
ลงทนุของเขาในสินทรัพย์ท่ีมีผลตอบแทนสงูกว่า เชน่ทอง หรือวา่ โภคภณัฑ์อ่ืนๆ และขาย เงินดอลลา่ร์ซึง่มี
อตัราดอกเบีย้ต ่ากวา่ ดงันี ้เม่ือราคาโภคภณัฑ์สงูขึน้คา่เงินนิวซีแลนดอลลา่ร์ก็จะมีคา่สงูขึน้ตาม   

อีกแง่หนึง่ เม่ือความเส่ียงท าให้นกัลงทนุย้ายการลงทนุไปในสินทรัยพ์ท่ีมีความเส่ียงต ่าท าให้คา่เงิน
นิวซีแลนด์ดอลลา่ร์อ่อนคา่ลง  

เชน่เดียวกบั  AUD คา่เงิน NZD เหมาะส าหรับการเลน่แบบ carry trade เพราะวา่การเลน่แบบ Carry 
Trade เก่ียวกบัการซือ้คา่เงินท่ีอตัราดอกเบีย้สงูและขายคา่เงินท่ีอตัราดอกเบีย้ต ่า   

 

สวสิเซอร์แลนด์  

สวิสเซอร์แลนด์ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี  1291  และอยู่ตรงกลางระหวา่งยโูรปตะวนัตก ซึง่มีประวตัศิาสตร์และ
วฒันธรรมท่ียาวนานร่วมกบั เยอรมนั ออสเตรีย อิตาลี และฝร่ังเศส   

แม้วา่จะเป็นประเทศท่ีอยู่ตรงกลางทวีปยโุรป สวิสเซอร์แลนด์นัน้ไมไ่ด้อยูใ่นสหภาพยโุรป ช่วงท่ีมีการจดัตัง้
สหภาพยโุปร นัน้ในชว่งปี 1990 สาธารณรัฐสวิสนัน้ปฏิเสธการเข้าร่วมกลุม่สหภาพยโุรป ดงันัน้
สวิสเซอร์แลนด์จงึยงัมีลกัษณะเศรษฐกิจเป็นอิสระ  

สวิสเซอร์แลนนัน้เป็นประเทศเล็ก ๆ แตว่า่มนัแข็งแกร่งมาก ประชากรมีราว ๆ 7.78 ล้านคน ซึง่ ราว ๆ 477 
คนตอ่ตารางไมล์   

สวิสเซอร์แลนด์นัน้เป็นท่ีรู้จกัในเร่ืองของความเป็นกลางเร่ิมจากชว่งสงครามโลกครัง้ท่ีสอง   
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สวสิเซอร์แลน :  ภาพลักษณ์รวม  

 

 ประเทศเพื่อนบ้าน : เยอรมนั ฝร่ังเศส อิตาลี ออสเตรีย  

 ขนาด : 15,940 ตารางไมล์   
 ประชากร: 7,779,200  

 ความหนาแน่นประชากร : 477.4  คนต่อตารางไมล์   
 เมืองหลวง : Bern  

 ผู้ปกครองประเทศ : ประธานาธิบดี  Doris Leuthard  

 ค่าเงนิ : สวิสฟรังค์  (CHF)  

 สินค้าน าเข้าหลัก : เคร่ืองจกั และอปุกร์การขนส่ง เวชภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์เภสชักรรม 
สารเคมีอ่ืน ๆ และสินค้าหตักรรม   

 สินค้าส่งออกหลัก : สารเคมี นาฬกิา นาฬกิาข้อมือ อาหาร เคร่ืองดนตรี เคร่ืองประดบั 
เคร่ืองจกัร เวชภณัฑ์ ทองค า สิ่งทอ  Rolex, Roger Federer  
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 ประเทศคู่ค้าการน าเข้า :  เยอรมนั (27.7%), สหรัฐฯ (10.6%), อิตาลี  (10.3%), ฝร่ังเศส 
(8.4%),รัสเซีย  (4.4%), สหราชอาณาจกัร  (4%)  

 ประเทศคู่ค่าการส่งออก: เยอรมนั (21.2%), สหรัฐฯ  (8.7%), ฝร่ังเศส  (8.2%),อิตาลี  
(7.9%), ออสเตรีย  (4.5%)  

 Time Zones: GMT + 1  

 เว็บไซต์ : http://www.switzerland.com/en.cfm/home 

ภาพรวมเศรษฐกิจ  

สวิสเซอร์แลนด์เป็นประเทศหนึง่ท่ีรวยท่ีสดุในโลกในเร่ืองของรายได้ตอ่หวั นัน่คือ คดิจาก GDP หารด้วย
จ านวนประชากร   

ในปี 2009 ซึง่มีGDP ถึง $488 ล้าน ๆ เหรียญ ซึง่ท าให้ GDP ตอ่หวัสงูถึง $43,195 เหรียญสหรัฐฯซึง่สงู
เป็นอนัดบั 7 ของโลก   

ในการเป็นประเทศคูค้่าของเยอรมนั สหรัฐฯ ฝร่ังเศส และอิตาลี ออสเตรีย รัสเซีย และองักฤษ เชน่เดียวกบั
ญ่ีปุ่ น สวิสเซอร์แลนด์นัน้เศรษฐกิจอิงอยูก่บัการสง่ออกซึง่มีมลูคา่ถึง  $247.2 ล้าน  ๆเหรียญ คดิเป็น  
50.2% ของ  GDP.  

อตุสาหกรรมหลกัของสวิสเซอร์แลนด์ คืออตุสาหกรรมเคร่ืองจกัร  สารเคมี สิ่งทอ เคร่ืองวดัตา่ง ๆ นาฬิกา 
อยา่พึง่หวัเราะกบันาฬิกาเชียว เป็นสินค้าสง่ออกหลกัของสวิสเซอร์แลนด์เชียวหละ่ !  

นโยบายการเงนิและการคลัง  

 Swiss National Bank (SNB) ตอนนี ้Mr. Philip Hildebrand เป็นประธานบอร์ดบริหารอยู่ ซึง่เป็นผู้ มี
อิทธิพลตอ่นโยบายการเงินและการคลงัของประเทศ   

บอร์ดบริหาร มีหน้าท่ีในการตดัสินนโยบายของธนาคารซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสามคน คือ ประธานบอร์ด 
รองประธาน และสมาชิกบอร์ด ซึง่มีแคส่ามคนเท่านัน้ ! 

ไมเ่หมือนธนาคารกลางอ่ืน ๆ ท่ี SNB ตัง้ระยะของอตัราดอกเบีย้(เรียกวา่ libor) เป็นอิสระมากกวา่จะตัง้
แบบตายตวั   

http://www.switzerland.com/en.cfm/home
http://www.snb.ch/en/iabout/snb
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จดุประสงค์คือการควบคมุอปุทานของเงินและอิทธิพลของอตัราดอกเบีย้ ทาง SNB มีบทบาทมากในการ
รักษาความมีเสถียรภาพของคา่เงิน   

เน่ืองจากคา่เงิน CHF ท่ีแข็งเกินไปอาจจะท าให้เงินเฟ้อสงูและบอ่นท าลายการสง่ออกของประเทศ และด้วย
ความแข็งแกร่งทางด้านภาคการสง่ออก ทาง SBN นัน้ชอบให้คา่เงิน CHF นัน้ออ่นตวั พวกเขาจะไมล่งัเล
เลยท่ีจะเข้าแทรกแทรงตลาดเงิน เพ่ือให้อ่อนคา่ลง   

นโยบายการเงินอีกอนัหนึง่ท่ีมีความส าคญั ในการควบคมุเงินเฟ้อ คือการตัง้เปา้เงินเฟ้อ ซึง่จะหาได้จาก
ดชันีราคาผู้บริโภค หรือ CPI ซึง่จะต้องต ่ากวา่ 2 % ตอ่ปี   

ธนาคารจะพยายามให้เงินเฟ้อ อยูใ่นระดบัปกตผิ่าน นโยบายตลาดแบบเปิดโดยการปรับอตัราดอกเบีย้  

พดูถึงนโยบายตลาดแบบเปิด ธนาคารกลางจะใช้อตัราดอกเบีย้ควบคมุการเข้าซือ้ในระยะสัน้ การท า
ธุรกรรมเก่ียวกบัการขายหลกัทรัพย์ และจะซือ้หลกัทรัพย์เดมิกลบัในวนัอ่ืน   

ถ้าอตัราดอกเบีย้ในตลาดสงูขึน้มากกว่าความต้องการของ SNB ธนาคารกลางจะเสริมสภาพคลอ่งผา่น
อตัราดอกเบีย้ท่ีต ่ากว่า   

อีกแง่หนึง่ SNB  สามารถลดสภาพคลอ่งโดยการเพิ่มอตัราดอกเบีย้ ด้วยเหมือนกนั  

ทางด้านนโยบายการคลงั ท่ีมีความนา่สนใจอนัหนึง่คือสวิสเซอร์แลนด์มีภาษีคอ่นข้างต ่าทา่มกลางประเทศ
พฒันาแล้ว   

ภาษีในสวิสเซอร์แลนด์นัน้เร่ิมต้นจาก 8.5%ไปถึง 10.0% จดุท าให้สวิสเซอร์แลนนัน้เป็นประเทศท่ีนา่ลงทนุ
ประเทศหนึง่ในโลก 

ท าความรู้จกักับค่าเงนิ CHF  

ไมน่านมานี ้ฝร่ังเศส เบลเย่ียม และลกัเซมเบร์ิก ยงัใช้สกลุเงินเป็นฟรังค์อยู ่จนกระทัง่พวกเขาเข้าร่วมกลุ่ม
สหภาพยโุรป ตอนนีส้วิสเซอร์แลนนัน้เป็นประเทศเดียวท่ีใช้ฟรังค์ ซึง่เรียกวา่ ฟรังค์สวิส หรือเป็นท่ีรู้จกักนัใน
นามของ สวิสซ่ี  
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ต้องขอบคุณในความเป็นกลางของสวิสเซอร์แลนด์ ... 

สวิสเซอร์แลนเป็นประเทศท่ีมีความเป็นกลางมากท่ีสดุเน่ืองจาก กฏหมายของธนาคาร ท าให้ CHF นัน้เป็น
คา่เงินท่ีมัน่คงอีกคา่หนึง่ ช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจนัน้เผชิญหน้ากบัความไม่แน่อนน นกัลงทนุจะเคล่ือนย้าย
เงินทนุของเขา และท าให้ CHF มีมลูคา่สงูขึน้   

ฉันตดิกับโลหะเรืองแสง ! 

ไมเ่พียงท่ีปฏิเสธจะเข้าร่วมกบักลุม่สหภาพยโุรปเทา่นัน้ แตพ่วกเขายงัเป็นประเทศท่ียงัยดึมาตรฐานทองค า
เป็นท่ีตัง้   

ซึง่พวกเขาส ารองทองค าเป็น 25 % ของเงินส ารองในประเทศ และท าให้คา่เงิน CHF นัน้เก่ียวข้องกบัราคา
ทองค าถึง  80% นัน่หมายความวา่ถ้าราคาทองค าขึน้ คา่เงิน CHF ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย  

เคร่ืองบ่งชีท้างเศรษบกิจที่ส าคญั ของ CHF 

GDP – ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาตนิัน้เป็นเคร่ืองมือบอกมลูคา่สินค้าบริการตา่ง ๆ ซึง่รายงาน จะท าให้
คา่เงินเกิดการเปล่ียนแปลงไปจากชว่งเวลาปกต ิ 

Retail sales – รายงานยอดขายปลีก และบอกการเปล่ียนแปลงยอดขายปลีกรายเดือน  

Consumer Price Index (CPI) – ดชันีราคาสินค้าอปุโภคบริโภค หรือ CPI นัน้บอกถึงการเปล่ียนแปลงของ
ราคาสินค้าและบริการ และจะถกูจบัตามองโดย SNB เพ่ือใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายควบคมุเงิน
เฟ้อ   

Balance of Trade – ยอดดลุการค้านัน้บอกความแตกตา่งระหวา่งการสง่ออกและการน าเข้าจากประเทศ
อ่ืน ๆ ซึง่สวิสเซอร์แลนด์นัน้มีอตุสาหกรรมการสง่ออกท่ีรุ่งเรือง ดงันัน้ นกัเทรดมกัจะใช้ดลุการค้าในการวดั
สภาพเศรษฐกิจ   
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อะไรท าให้ CHF เคล่ือนไหว  

ราคาทอง  

อยา่งท่ีได้บอกไว้ก่อนหน้านี ้คา่เงิน  CHF นัน้มีความสมัพนัธ์กบัราคาทองค าถึง 80% เม่ือคา่เงินของสวิสฯ 
นัน้มีทองค าหนนุหลงัอยูถ่ึง 25 % เม่ือราคาทองค าสงูขึน้ ท าให้คา่เงินแข็งคา่ขึน้เชน่กนั และในทางกลบักนั
เม่ือราคาทองลดลง คา่เงินก็จะออ่นคา่ลงเชน่กนั   

การพัฒนาในภาคพืน้ยุโรปและสหรัฐฯ . 

หลงัจากท่ีสวิสเซอร์แลนนัน้เป็นประเทศสง่ออกนัน้ การพฒันาทางเศรษฐกิจนัน้มาจากการสง่ออกไปยงั
ประเทศ กลุม่ภาคพืน้ยโุรป และสหรัฐฯ ซึง่ประเทศคูค้่ามีดงันี ้เยอรมนั  (21.2%), ฝร่ังเศส  (8.2%), อิตาลี  
(7.9%), และออสเตรีย  (4.5%).  

ขณะท่ีสหรัฐฯ นัน้มีมลูคา่การน าเข้าจากสวิสเซอร์แลนด์ เทา่กบั  8.7% เม่ือเกิดเศรษฐกิจถดถอยในประเทศ
เหลา่นีท้ าให้สวิสแลนด์ยอ่มสง่ออกได้น้อย   

Sortin' Out the Rough Edges 

ความวุน่วายในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของยโุรป ท าให้นกัเทรดต้องมาพึง่คา่เงินสวิส   

จ าไว้วา่ สหภาพยโุรปนัน้ประกอบไปด้วย 16 ประเทศ และมีนโยบายการเงินแบบกลุม่   

ซึง่ถ้าเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกนัน้แตกตา่งกนั ECB นโยบายของธนาคารกลางยโุรปก็จะไมส่นองตอบ
ความต้องการของชาตแิคช่าตเิดียว ในชว่งเวลานัน้   

ปัจจัยอ่ืน ๆ  

USD/CHF เป็นคา่เงินท่ีก็ได้รับผลกระทบเหมือนกนัเชน่กบัคา่เงินอ่ืน ๆ เม่ือธนาคารกลางยโุรปนัน้ขึน้
ดอกเบีย้ ก็จะท าให้คา่เงินสวิส ออ่นเม่ือเทียบกบัคา่เงินอ่ืน ๆ เชน่  USD/CHF. 

การรวมกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

อตุสาหกรรมทางเศรษฐกิจนัน้เก่ียวกบัการธนาคารและการเงิน การรวมหรือการเข้าซือ้หรือควบรวมกิจการ
ของบริษัทนัน้คอ่นข้างเป็นเร่ืองธรรมดา  
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แล้วมนักระทบกบัราคา CHF ได้อยา่งไร ?  

ตวัอยา่งเชน่ ถ้าบริษัทตา่งชาตต้ิองการท่ีจะท าธุรกิจในสวิสเซอร์แลนด์ จะต้องใช้เงิน CHF อีกทางหนึง่ ถ้า
ธนาคารสวิสฯ ต้องการซือ้บริษัทสหรัฐฯ จะต้องขายคา่เงิน CHF และซือ้เงินดอลลา่ร์เข้ามา  

การเทรด  USD/CHF 

USD/CHFจะถกูเทรดเป็น USD Standard lot เทา่กบั $100,000 ขณะท่ี mini lot  เทา่กบั  $10,000. 

มลูคา่ตอ่จดุ ซึง่จะคดิเป็น  CHF และถกูแบง่เป็นจดุ (0.0001) โดยเป็นไปตามอตัราแลกเปล่ียน USD/CHF  

ก าไรและขาดทนุนัน้เป็นสวิสฟรังค์ ส าหรับ  standard lot  มีมลูคา่ 1 จดุเทา่กบั  10 CHF ส าหรับ  mini lot  
เทา่กบั  1 CHF เพ่ือให้เข้าใจง่าย สมมตุ ิUSD/CHF เท่ากบั 1.0600 และถ้าคณุต้องการเทรด 1 standard 
lot ซึง่หนึง่จดุจะเทา่กบั  9.4340 USD.  

การค านวณมาร่จิน้ จะใช้เป็นเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ ท่ี leverage 100:1 คณุต้องใช้เงิน $1,000 ในการถือออร์
เดอร์มลูคา่  100,000  USD/CHF. 

เทคนิคการเทรด USD/CHF  

คา่เงินสวิส  (USD/CHF และ EUR/CHF) นัน้จะมีการเทรดกนัมากในชว่ง เวลายโุรป ซึ่งทัง้คูน่ัน้จะคอ่นข้าง
แกวง่ตวัสงู ซึง่ไวตอ่ความเปล่ียนแปลงและอารมณ์ตลาด   

อยา่งท่ีเราพดูก่อนหน้านี ้ SNB นัน้คอ่นข้างฉลาดท่ีจบัตาดคูา่เงินของสวิสฟรังค์อยู่ตลอด พวกเขาจะ
แทรกแทรงตลาดเพ่ือให้ CHF นัน้ออ่นคา่ เม่ือมนัเร่ิมเข้าสูจ่ดุท่ีพวกเขาคิดวา่มนัแข็งคา่เกินไป   

ตวัอยา่ง ถ้า USD/CHF  นัน้ร่วงไปจนถึงจดุต ่าสดุของปีเน่ืองการการท่ีมีความเส่ียงในสินทรัพย์อ่ืน ๆ SNB 
จะเข้าแทรกแทรงตลาดทนัทีเพ่ือให้คา่เงินกลบัขึน้มา   

คณุสามารถเทรดคา่เงินสวิสโดยการดพืูน้ฐานของประเทศคูค้่าในยโุรป ซึง่ถ้าข่าวหรือวา่สภาพการเมืองใน
ยโุรปอยูใ่นความวุน่วายผู้คนก็จะน าเงินกลบัมาลงทนุในคา่เงินสวิสฟรังค์   

คา่เงินอ่ืนเช่น  EUR/CHF สมมตุวิา่ ECB นัน้ขึน้ดอกเบีย้ ยอ่มท าให้ EUR/CHF แตป่ระโยชน์นัน้ย่อมท าให้
ประโยชน์ตกไปท่ี USD/CHF ด้วย  
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อะไรคือแผนการเทรด ? 

ตอนนีค้ณุอยู่คร่ึงทางของระดบัมหาวิทยาลยัแล้ว น่ีเป็นสิ่งท่ีคณุต้องทอ่งจ าให้ขึน้ใจเสมอ  

เป็นตัวของตัวเอง  

อยา่มวัแตท่ าตามค าแนะน าของใครซกัคนอยา่งไมมี่เหตผุล หลบัหหูลบัตาฟัง เพียงเพราะวา่คนนัน้เขาเทรด
ได้ดี แตไ่มไ่ด้หมายความวา่วิธีการของเขาจะเหมาะกบัคณุด้วย ซึ่งแตล่ะคนนัน้มีทศันะคตเิก่ียวกบัตลาดท่ี
แตกตา่งกนั มีระดบัการยอมรับความเส่ียง และประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนั   

คณุต้องออกแบบลกัษณะของแผนการเทรดของคณุเอง และเรียนรู้มนัจากตลาด   
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พร้อมกบัระเบียบวินยัอย่างเคร่งครัด การเทรดของคณุจะเป็นแบบนี ้ 

การพฒันาแผนการเทรด และการท าตามแผนนัน้เป็นสิ่งส าคญัหลกัสองอยา่งคือวินยัในการเทรด  

แตว่า่ วินยัอยา่งเดียวไมพ่อ   

เพราะคณุมีวินยัอยา่งเดียวไมพ่อ   

คณุต้องอาศยัความมีวินยัอย่างมาก   

ขอย า้  อยา่งมาก   

วินยัเทียม ๆ ท าเป็นครัง้คราวจะไมป่ระสบความส าเร็จ  

เราไมอ่ยากให้คณุเป็นหมใูนตลาด เราอยากให้คณุเป็น นกัเทรดท่ีประสบผลส าเร็จ ! 

และถ้าคณุมีวินยัในการเทรดท่ีดี ซึง่เป็นลกัษณะของนกัเทรดท่ีประสบความส าเร็จ   
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แผนการเทรดนัน้ บอกวา่เราควรจะท าอะไรบ้าง และท าไม เม่ือไหร่ และอยา่งไร ซึง่ครอบคลมุไปถึงลกัษณะ
นิสยัการเทรดของคณุ  ความคาดหวงัของคณุ และหลกัการจดัการความเส่ียง และสดุท้ายระบบเทรด 

แผนการเทรดจะชว่ยให้คณุ ลดการเทรดผิดพลาด และลดการสญูเสีย  และถ้าคณุไม่ได้วางแผน ก็คณุ
เตรียมแผนการล้มเหลวในการเทรดได้เลย  

แผนการเทรดท าให้คณุหลีกเล่ียงจากการตดัสินใจพลาด ในชว่งเวลาท่ีเลวร้าย อารมณ์จะหวัน่ไหวเม่ือคณุ
เทรด เพราะว่าคณุสามารถตดัสินใจผิดพลาดได้ และคณุไมค่วรจะให้มนัเกิดขึน้   

วิธีท่ีดีท่ีสดุในการปอ้งกนัการเกิดได้คือ การลดความรู้สกึ ความคดิในการเทรด แล้วใช้แผนการเทรดท่ี
เตรียมไว้กบัตลาด   

ถ้าเรามีแผนการท่ีเหมาะสม ทกุอย่างท่ีเราท าไปก็จะมีแผนการรองรับ ดงันัน้ในชว่งเวลาท่ีตลาดเคล่ือนไหว
รวดเร็ว คณุก็จะตดัสินใจไปตามแผนการท่ีวางไว้  เพียงแคท่ าตามแผนให้ได้ก็พอ   

ก่อนท่ีเราจะมาดกูนัวา่ต้องเรียนอะไรบ้าง เรามาดคูวามแตกตา่ง ระหว่างแผนการเทรด กบัระบบเทรดกนั
ก่อน   

ระบบเทรดนัน้สามารถอธิบายได้วา่ คณุจะเข้าและออก ออร์เดอร์  ระบบเทรดนัน้เป็นส่วนหนึง่ของการเทรด
ของคณุ แตว่่า มนัเป็นสว่นส าคญัสว่นหนึง่ของแผนการเทรด เชน่ การวิเคราะห์ การตดัสินใจออร์เดอร์ การ
จดัการความเส่ียง และอ่ืน ๆ  และเม่ือเง่ือนไข สภาวะตลาดเปล่ียนแปลง นกัเทรดท่ีดีมกัจะมีสองหรือสาม
ระบบเทรดในแผนการเทรดของพวกเขา   

ระบบเทรดเราจะคอ่ยมาตีแผก่นัทีหลงัในบทเรียนนี ้แตว่่า เราคิดว่า มนัส าคญัมาท่ีจะให้ความแตกตา่งเร่ือง
นีก้่อนเพ่ือไมใ่ห้สบัสน  

ท าไมคุณต้องมีแผนการเทรด ? 

แผนการเทรดจะท าให้การเทรดนัน้ ง่ายขึน้กวา่ท่ีคณุไมใ่ช้อะไรเลย  

เหมือนกบัคณุใช้ GPS คณุก็แคบ่อกว่าคณุจะไปไหน และคณุอยูต่รงไหน คณุก็เช็ค GPS  มนัท าให้คณุไป
ถกูทาง และถ้าคณุไปผิด คณุก็เลีย้วกลบั และมนับอกทางคณุได้ดีด้วย   
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แผนการเทรด ก็คือ GPS การเทรดของคณุ ซึง่จะแสดงให้คณุเห็นว่าคณุอยูไ่หนและชว่ยคณุให้ไปถึง
ปลายทาง ก าไรอยา่งสม ่าเสมอ   

 

การเดนิทางโดยไมมี่ระบบ GPS นัน้ไม่คอ่ยฉลาดเลย คณุจะไมรู้่วา่ คณุจะถึงปลายทางของคณุอยา่งไร 
เหมือนกบัวา่ คณุขบัไปรอบ ๆ เหมือนไก่หลง บางทีคณุอาจจะคดิว่า จะใช้แผนท่ีช่วย แตว่า่เราไมมี่แผนท่ี
แบบนัน้   

การเทรดโดยไมมี่แผนการเทรดก็เหมือนกนั เหมือนกบัขบัรถ โดยไมมี่ GDP แยม่าก คณุก าลงัจะไปดนิแดน
ในฝัน ช่ือ ก าไร แตว่า่คณุไม่รู้วา่จะไปทางไหน สดุท้ายก็จบด้วยขาดทนุ  account.  

แผนการเทรด คณุจะรู้วา่ ถ้าคณุไปถกูทาง คณุจะมีมาตรวดั ในการวดัผลการเทรดของคณุ เหมือนกับ GPS 
คณุก็จะดใูนหน้าจอได้เสมอ  

ซึง่สิงนีท้ าให้คณุ เทรดโดยมีอารมณ์น้อยขึน้และไมมี่ความกดดนั  

ถ้าไมมี่แผนการเทรด แทบจะเป็นไปไมไ่ด้ ถ้าคณุท าอย่างนัน้คณุคงเป็น คาวบอยเทรดเดอร์ เทรดเม่ือคณุ
อยากเทรด นัน่ไมไ่ด้เรียกวา่เทรด หรอก มนัเรียกวา่การพนนั   

เม่ือไรก็ตามท่ีคณุเทรด คณุจะต้องพบกบัความตื่นเต้น อารมดี อารมณ์ร้าย ร้องได้และหลบัไมล่ง อาจจะ
เวอ่ร์ไปหน่อย แตค่ิดวา่คณุคงเห็นภาพ   

ถ้าคณุใช้ GPS  ซึง่มนัจะบอกเส้นทางคณุ และตดัสินกระบวนการตา่ง ๆ ให้คณุ แผนการเทรดของคณุก็
บอกคณุว่าคณุได้ก าไรอยา่งตอ่เน่ืองหรือไม ่และ อยูใ่นเส้นทางหรือเปลา่   
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สิ่งส าคญั ถ้าคณุเทรดได้หว่ย  คณุจะรู้ว่ามนัยากเพราะสองเหตผุลนี ้คือ แผนการเทรดของเราไมไ่ด้เร่ือง 
สอง  เราไมไ่ด้เทรดตามแผน  

ถ้าคณุก าลงัเทรดโดยไมมี่แผน เป็นไปไมไ่ด้เลยท่ีคณุจะรู้ว่าคณุผิด หรือ ถกู คณุไมมี่ทางวดัผลตวัเอง และ
ไมรู้่วา่ จะหยดุเทรดแย ่ๆ แบบนี ้  

เราคงไมย่ า้อีก แล้ว  ถ้าคณุไมว่างแผน คณุวางแผนความล้มเหลวไว้แล้ว  

แนน่อน  แผนการเทรด ไมไ่ด้รับรองความส าเร็จ แตว่า่ แผนท่ีดี จะชว่ยให้คณุ อยูใ่นเกมส์การเทรดได้นาน
กวา่ นกัเทรดคนอ่ืนท่ีไมมี่แผน  

 

การอยู่รอด นัน้ดีกว่าล้มเหลว และมนัควรจะเป็นเปา้หมายแรกส าหรับมือใหม่   

จ าไว้วา่ , 90%  ของมือใหม ่ไมค่อ่ยวางแผน และคณุจะเป็นสว่นหนึง่ของ 10 % ท่ีเหลือท่ีควรจะ

วางแผน   

บางทีคณุอาจจะก าลงัคดิวา่ แผนการเทรดหรอ? ฉนัจะเป็น 10 % โดยไมมี่แผนให้ด ู 

เหมือนกบัการหดัว่ายน า้ไมมี่หลกัยดึ ถ้าแผนการเทรดของคณุไมช่ดัเจน และ ไมมี่วินยัเพียงพอในการเทรด 
คณุจะพบกบัความยากล าบากในการตดัสินใจในการเทรด และการท าก าไรอย่างตอ่เน่ือง  
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ตัดสินได้ และ ตัดสินไม่ได้  

มนัจะส าคญัอะไรถ้าฉนัไมไ่ด้ท าตามกฏ แตม่นัก็ก าไร ?   

การเทรดชนะบอ่ย ๆ แม้วา่คณุไมไ่ด้สนใจแผนการเทรดของคณุ  คณุอาจจะท าได้ระยะสัน้ แตว่่าในระยะ
ยาวแล้วมนัยากมากท่ีคณุจะท าตามวินยัในการเทรดได้   

การเทรดเหมือนกบัว่ิงมาราธอน ไมใ่ช ่วิ่งร้อยเมตร! 

 

เม่ือคณุเลิกเทรดตามแผนของคณุ  คณุจะขาดวินยั และเร่ิมเช่ือวา่การทิง้แผนการไมใ่ชเ่ร่ืองใหญ่   

ก าไรท่ีได้จากการไมไ่ด้ท าตามวินยั ท าให้คณุละเลยแผนการเทรดในอนาคต คณุอาจจะคดิว่า ฉนัท าก าไร
ได้ และเราจะได้ก าไรอีก จะเทรดอีกครัง้หนึง่ แตว่า่ ด้วยผลด้านบวกอาจจะอยูก่บัคณุไมน่าน และการเทรด
โดยไมมี่วินยั ท าให้คณุเสียอยา่งถาวร   

คณุควรจะแยกความแตกตา่งก าไรท่ีตดัสินได้ กบัไมไ่ด้ออกจากกนั  

ก าไรท่ีตดัสินได้คือ เม่ือคณุวางแผนเทรด และ เทรดตามแผน และได้ก าไร มาจากแผนของคณุ และจาก
วินยัของคณุ  

ก าไรท่ีตดัสินไมไ่ด้ คือ เม่ือคณุมีแผน แตว่า่ ไมไ่ด้เทรดตามแผน และคณุอาจจะได้ก าไร แตว่่า ผลท่ีออกมา
อาจจะไมย่ัง่ยืน  คณุอาจจะลองเลน่โยนเหรียญดใูนการเทรดก็ได้ ก าไรท่ีตดัสินได้นัน้จะน ามาซึง่การขาด
วินยัในการเทรด   
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การรักษาวินยัเป็นสว่นส าคญัในการเทรดอยา่งก าไร การเทรดนัน้ ส าคญัท่ีถ้าผลเฉล่ียเป็นไปตามท่ีคณุคิด  
การเทรดนัน้พิสจูน์คณุภาพการเทรดของคณุ กลยทุธ์จะท าก าไรให้คณุ และเหมือนกบัการยิงลกูบาส ลง
หว่ง ยิ่งคณุยิง คณุยิ่งแมน่ ลองดโูคบี ไบรอนั กบั ดเวนย์ เวด สิ  

ผู้ เลน่ท่ีได้ก าไร เป็นคนท่ีพฒันาทกัษะการเทรด ดงันัน้ โอกาสทกุโอกาส เหมือนกบัลกูบาสท่ีลงผา่นตะกร้า 
พวกเขาจะเรียนรู้ว่าจะยิงลกูยงัไงให้ได้อยา่งนัน้ทกุครัง้ อยา่งตอ่เน่ือง !  

และก็เป็นเชน่เดียวกนัในการเทรด เราต้องเทรดอยา่งตอ่เน่ือง การท าตามแผนทกุ ๆ การเทรด ถ้าคณุเทรด
อีกอยา่งหนึง่ แล้วครัง้หน้าก็เทรดอีกอยา่งหนึง่ คณุจะพบกบัความหายนะได้  

เราคงย า้มาพอแล้ว ... 

คุณต้องใช้กฏแห่งการเฉล่ียนีช่้วยคุณ ผ่านการเทรดชุดต่าง ๆ ของคุณ และท าก าไรในท้ายที่สุด   

ถ้าคณุท าตามแผนแคบ่างครัง้ และ หลีกเล่ียงบ้างบางครัง้ คณุก็ทิง้ความน่าจะเป็น และจะจบด้วยผล
ขาดทนุ   

วินยัจะกลายเป็นความน่าจะเป็น อยา่ใช้ก าไรตดัสินไมไ่ด้ในการเทรดมาปนกบัวินยัในการเทรด ท าตาม
แผนของคณุ และจ าไว้วา่ ท าตามแผน คณุจะได้ก าไรในระยะยาว  

ตอนนีเ้ราจบการอธิบายของความส าคญัของแผนการเทรดแล้ว มนัเป็นเวลาท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัแผนการเท
รด   
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รู้จักตัวเอง  

 

สิ่งแรกในการสร้างแผนการเทรดคือ สร้างจากความจริง และ ทศันะคตขิองคณุ   

แผนการเทรดของคณุ จะเร่ิมจากปฏิกิริยาของคณุเพราะว่าคณุเทา่นัน้ท่ีจะเป็นคนใช้มนั ซึง่ปฏิกิริยาจะ
เปิดเผยลกัษณะของคณุ ซึง่เป็นนกัเทรด  
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ในฐานะท่ีคณุเป็นนกัเทรดจะพบวา่ วิธีการไหนท่ีเหมาะกบัคณุ กลยทุธ์ ระบบ และวิธีการ ท่ีไมเ่หมาะกบัตวั
คณุ และรูปแบบท่ีไมเ่หมาะกบัคณุจะท าให้คณุลดโอกาสในการประสบความส าเร็จ   

ขณะท่ีเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ต้องการกระโดดเข้าสร้างกลยุทธ์ หรือ ระบบเทรดเลย พวกเขาไมรู้่วา่อนัไหน
เหมาะกบัพวกเขา และสถานการณ์ท่ีเขาเผชิญอยู ่ถ้าพวกเขาไมพ่ิจารณาเร่ืองนีก้่อนมนัก็ไมมี่ประโยชน์   

ก่อนท่ีคณุจะตดัสินใจคลิ๊ก Buy หรือ Sell ในจอโปรแกรมของคณุ มีค าถามท่ีคณุควรถามตวัเองเพ่ือสร้าง
แผนการท่ีเหมาะกบัคณุ คณุจะได้สร้างแผนการเทรดท่ีเหมาะสม ถ้าคณุก าลงัท าอยู ่คณุควรจะเขียน
ค าตอบของคณุจะชว่ยเตือนตวัเองว่า คณุจะท าอะไร และชว่ยท าให้คณุท าตามแผนได้   

เตรียมตวัค าถามรึยงั?  

ตามเนือ้หาสว่นนี ้เราจะมีค าถาม และท าให้มนัชดัเจนเก่ียวกบัข้อมลูการเทรดของคณุ และมนัจะมีรูปร่าง
อยา่งไร ?  

แรงบันดาลใจ กับ การตัง้เป้าหมาย  

อะไรคือแรงบันดาลใจในการเป็นเทรดเดอร์ ? 

มนัจะท าให้คณุรวยได้ใชไ่หม? หรือวา่ท าให้คณุเข็ดหลาบ? หรือวา่เพราะวา่คณุต้องการท าสิ่งท่ีท้าทาย และ
ต่ืนเต้น หรือวา่ผู้หญิงท่ีคณุชอบเค้าก็เทรดคา่เงินแล้วคณุอยากให้คณุประทบัใจ?   
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ส าคญัมากท่ีคณุต้องรู้วา่อะไรคือแรงบนัดาลใจของคณุ หรือวา่คณุควรจะเทรดเพราะอะไร นกัเทรดท่ีไม่
สนใจเร่ืองนีจ้ะถกูบีบตวัให้ออกจากตลาด .  

ตวัอยา่งเชน่ การหาความต่ืนเต้น และการหาก าไรอย่างตอ่เน่ืองนัน้ไปด้วยกนัไมไ่ด้ คณุอาจจะต่ืนเต้น 
เพราะวา่คณุก าลงัขายท่ีดนิคณุมาเลน่ แตว่า่ เช่ือเถอะ คณุจะยิม้ไมอ่อกถ้าคณุเสียมนัหมดไป   

ถ้าความตื่นเต้นคือสิ่งท่ีคณุค้นหา ไปท่ีบอ่น  หรือ โดดเคร่ืองบนิ หรือ ลองขบัรถ F1 ก็ได้   

ถ้าคณุอยากต่ืนเต้นเข้ากวา่นัน้อีก การขบั F1 ออกจากเคร่ืองบนิให้จอดท่ีบอ่นได้ก็ยอดเย่ียม และนา่ต่ืนเต้น
มา แตค่ณุอาจจะเสียเงินเยอะมากกวา่เทรดอีกหน่อย   



WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

อะไรที่คุณตัดสินเป้าหมายของคุณในการเทรด?  

สามารถอธิบายได้คือ เปา้หมายทางการเงินของคณุ ตวัอยา่งเชน่ คณุอาจจะเลือกว่า จะต้องท าก าไรให้ได้ 
$4,223,834,145.53 ตอ่เดือน หรือได้ก าไร 529 เหรียญ ตอ่สปัดาห์   

 

น่ีไมเ่ก่ียวกบัเร่ืองเงินเลย เชน่ จดุประสงค์ในการเทรดของผมคือ การซือ้รองเท้าบาสไมเคลิจอร์แดนซกัคู ่จะ
ได้ใสอ่วดสาว ๆ และเราจะได้ตกหลมุรักผม แล้วก็อยูอ่ย่างมีความสขุตลอดไป  

หรือ เปา้หมายของฉนัคือ การมีเงินพอท่ีจะท าศลัยกรรม ดงันัน้ฉนัจะท าหน้าเหมือน  Halle Berry  

โอเค   

เราโกหก   

ทกุ ๆ อยา่งต้องใช้เงิน   

ไมว่า่อะไรก็ตามท่ีคณุตดัสินใจ แคต้่องแนใ่จวา่มนัสามารถเป็นไปได้ และ คณุต้องแนว่แน ่ 

มนัไมค่วรจะคลมุเคลือ เชน่  ฉนัอยากรวย และถ้าเปล่ียนเป็น อยากจะรวยมาก ก็ไมน่บัหรอกนะ   

คณุต้องชดัเจนกวา่นี ้!  

"ฉนัต้องท าให้ 1 % ทกุ ๆ สปัดาห์ "  

"ฉนัต้องได้ 50 % ภายในสิน้ปีนี ้" 

"ฉนัต้องการเพิ่มเงินให้เป็นสองเทา่ภายในหกเดือน " 

"ฉนัไมต้่องการท่ีจะเทรดพลาดซกัวนั "  
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การตัง้เปา้ชดัเจน และวดัได้(เป็นไปได้) ไมเ่พียงแตค่ณุจะรู้วา่คณุต้องการอะไร แตว่่าคณุสามารถจะสงัเกตุ
ความก้าวหน้าและพฒันาการของคณุ   

การเส่ียงเงนิทุน   

แล้วการเส่ียงเงนิทุนของคุณคืออะไร และ เงนิเท่าไหร่ที่คุณควรจะเทรด 
เท่าไหร่จะท าให้คุณเสียหมด?  

 

คณุต้องตดัสินใจว่าถ้าคณุจะเทรด   

การเทรดจะท าให้คณุเส่ียงเงินของคณุ   

การเส่ียงเงินของคณุ ท่ีคณุสามารถเสียได้ (หลายคนตีความตา่งกนั)  
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น่ีเป็นเงินท่ีถ้าคณุเสีย คณุจะเสียบ้าน รถ ภรรยา สามี เคร่ืองใช้ไฟฟ้า แขนขา หรือ อ่ืน ๆ  

อยา่เอาเงินท่ีคณุเสียไมไ่ด้มาเส่ียง !  

ถ้าคณุก าลงัเลน่กบัเงิน ท่ีคณุต้องใช้จา่ยประจ าวนั มนัก็จะสง่ผลตอ่การสร้างวตัถปุระสงค์ในการเทรดของ
คณุอยา่งมาก   

ลองจินตนาการว่าคณุจะกดดนัขนาดไหนท่ีคณุก าลงัเปิดออร์เดอร์อยู่ คณุแทบจะกินข้าวไมล่ง ถ้าเงินใน
บญัชีเทรดของคณุใกล้จะหมด   

ทกุ ๆ ครัง้ท่ีมนัเคล่ือนไหวตรงข้ามกบัคณุ คณุก าลงัจะเสียคา่อาหารกลางวนัพรุ่งนีไ้ป   

คณุยงัไมอ่ยากจบด้วยการเป็นคนอดอยาก ไร้บ้าน และ ถงัแตกใชไ่หม?  

ถ้าใช ่ 

ถ้าเกิดเป็นอยา่งนัน้ ก็ลองเส่ียงเงินท่ีคณุหามาได้อยา่งยากล าบาก ในฟอร์เร็กด ู  

อยา่โงน่่า! 
ถ้าคณุไมส่ามารถเส่ียงเงินแบบนัน้ได้ คณุก็ไมค่วรเส่ียงเงินของคณุท่ีหามาในตลาดฟอร์เร็กซ์  

เลน่เดโม จนกวา่คณุรู้วา่คณุก าลงั
เลน่อยูก่บัอะไร ! 
แล้วเราจะสอนคณุเก่ียวกบัการจดัการความเส่ียง และเราควรจะจดัการบญัชีของเราอยา่งไร  
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การพจิารณา รูปแบบการด าเนินชีวติ  

 

แล้วคุณจะทุ่มเทเวลาเท่าไหร่ต่อวัน ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน ในการออกแบบ
ระบบเทรดของคุณ ?  
เวลาของคุณ นัน้เป็นตัวตัดสินลักษณะการเทรดของคุณ  

ยิ่งคณุเทรด Time Frame สัน้ คณุยิ่งต้องใช้เวลาอยู่หน้ามากขึน้   

ถ้าคณุเป็นนกัเทรดรายวนั เม่ือคณุเขาออกตลาดภายในวนัเดียว คณุต้องอยูห่น้าจอตลอดเวลา   

ยิ่งคณุเลน่ Time Frame ใหญ่เทา่ไหร่ คณุยิ่งใช้เวลาอยู่หน้าจอน้อยเท่านัน้ คณุสามารถเช็คมนัครัง้สองครัง้
ตอ่วนั ก็พอแล้ว  

อยา่ให้มนักวนใจคณุ อยา่ลืม !  

ถ้าคณุบอกวา่คณุสามารถเทรดได้วนัละ 8 ชัว่โมงหมายความวา่ 8 ชัว่โมงไมไ่ด้หารด้วยนัง่จ้องกราฟ
ตลอดเวลา หรือวา่ ไปท าอย่างอ่ืนด้วย รวมท้งการวิเคราะห์ขา่ว ท ากบัข้าว ลบัมีด เลน่กบัลกู ดยูทูปู เลดี ้
กาก้า บนทวิทเตอร์ หรือ เล่นเฟซบุ๊ค หรือชว่ยโลกจากปีศาจร้าย?   
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เพราะถ้าคณุเลน่แบบ scalper บางทีคณุอาจจะพลาดจดุเข้าจดุออกหลายจดุอยูเ่หมือนกนั และกลบัมา
พร้อมกบัรู้ว่าคณุพลาดโอกาศท าเงินมากมาย   

คณุต้องอทุิศเวลาในการพฒันา และปรับปรุงระบบเทรดของคณุ เทรดตามระบบของคณุจะต้องดกูราฟเพ่ือ
หาจดุเข้าท่ีดี เม่ือคณุเทรดคณุต้องจดัการออร์เดอร์เหลา่นัน้   

และเม่ือคณุออกจากออร์เดอร์ คณุก็ต้องใช้เวลาในการสรุปการเทรดของคณุ และพยายามปรับปรุง เขียน
ทกุอย่างท่ีคณุรู้สึกและจดบนัทกึ   

คณุจะต้องใช้เวลาเทา่ไหร่ในการท าสิ่งเหลา่นี ้นัน้ขึน้อยู่กบัระบบเทรดของคณุ   

โดยธรรมชาตแิล้ว ระบบเทรดของคณุ จ าต้องมีสว่นประกอบของเวลาท่ีคณุสามารถมีให้ได้ด้วย.  

สมมตุวิา่ ท่ีผมพดูเม่ือกีคื้อ แผนการเทรดของคณุมีแคร่ะบบเทรดระบบเดียว  

คณุต้องท าตามกระบวนการนีท้กุ ๆ ระบบท่ีคณุมีในแผนการเทรด   

ไมว่า่คณุจะใช้เวลาเทา่ไหร่ ต้องแนใ่จวา่คณุต้องท าได้อยา่งสม ่าเสมอ   
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ความคาดหวัง  

คุณอยากได้ผลตอบแทนเท่าไหร่?  

 

อะฮ้า แนน่อน ใคร ๆ ก็ตามท่ีเทรดก็ต้องมีความพยายามท่ีจะท าก าไร  แตว่า่ เทรดนัน้มีความเส่ียงอยูด้่วย 
และเราก็คาดว่าจะก าจดัความเส่ียงได้ด้วย   

ไมมี่ข้อกงัขาวา่ทกุ ๆ คณุก็ต้องการท าก าไรเหมือนกนั   

ค าถามท่ีวา่คณุควรจะถามตวัเองเหลา่น่ีคือ :   

แล้วคณุอยากจะได้ผลตอบแทนซกัเทา่ไหร่ ? 
 
ค าตอบของค าถามนีจ้ะมีสว่นส าคญัอยา่งมากในการตดัสินวา่ สไตล์การเทรดของคณุจะเป็ฯยงัไง และเรา
จะเทรดคา่เงินอะไรจ านวนก่ีครัง้ และส าคญัท่ีสดุ เร่ืองของความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการไปถึงเปา้หมายของคณุ   

มาดตูวัอย่างกนั สมมตุวิา่มีนกัเทรดสองคณุ บรูซ กบั ไมค์ บรูซ อยากได้ผลตอบแทน 10 เปอร์เซ็นต์ตอ่ปี 
และไมค์ นัน้ทะเยอทะยานหนย่ เขาต้องการท่ีจะเพิ่มเงินของเขาเป็นเท่าตวั  

คณุจะเห็นวา่ นกัเทรดเชน่ไมค์ ท่ีพยายามจะเพิ่มเงินเป็นสองเทา่ ซึง่สถานการณ์จะแตกตา่งกนั   
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ซึง่ดเูหมือนว่าไมค์นัน้คอ่นข้างจะต้องเทรดมากกว่า บรูซ และต้องเส่ียงมากกวา่เชน่เดียวกนั เขาจะต้องก า
ลดัความเส่ียงท่ีจะเสียออกไปให้มากเพ่ือจะถึงเปา้ 100 % ของเขา  

นกัเทรดจะต้องคดิถึง Drawdown ด้วย  

Drawdown จะถกูค านวณจากระยะท่ีเราท าเงินในพอร์ทของเราได้สงูสดุ ไปจนถึงจดุท่ีเงินเราลดลงต ่าสดุ
(แล้วจะอธิบายเพิ่มเตมิในบทตอ่ไป)   

เทรดเดอร์แตล่ะคนต้องตดัสินใจวา่ Drawdown ท่ีเรายอมรับได้จะต้องเทา่กบัเทา่ไหร่ในการท าก าไรให้ถึง
เปา้  

อีกแง่หนึง่ มีเทรดเดอร์ท่ีพยายามหลีกเล่ียงความเส่ียง แทนท่ีจะยอมรับการเกิด Drawdown ซึง่ถ้าเทรด
แบบนัน้ เราอาจจะได้ก าไรน้อยกว่าท่ีมนัควรจะเป็น   

อีกแง่หนึง่ ก็ยงัมีเทรดเดอร์ผู้ ท่ี ยอมรับ Drawdown มาก ๆ ได้ แตพ่วกเขาก็ได้ผลตอบแทนได้ดีเหมือนกนั  

คณุยงัต้องพิจารณาถึงว่า คณุจะอทุิศเวลาให้กบัการเทรดของคณุเทา่ไหร่ ถ้าคณุไมมี่เวลามากนกักบัระบบ
เทรดของคณุ ในการเรียนรู้ เทคนิคอ่ืน ๆ ในการเทรด บนัทกึและทบทวนบนัทกึของคณุเสมอ และเรารับรอง
ได้วา่คณุคงถึงเปา้หมายของคณุยาก   

ถ้าคณุไมส่ามารถท าได้ คณุต้องปรับความคาดหวงัของคณุ วา่คณุคาดว่าจะให้บญัชีเทรดของคณุเตบิโต
เทา่ไหร่  

สดุท้าย ความส าเร็จนัน้ขึน้อยูก่บัตวัคณุ   

คณุมีวินยัเพียงพอหรือเปลา่ในการปรับปรุงทกัษะการเทรด และประสบการณ์ท่ีจะเป็นในตลาด?   

ถ้าคณุไมมี่ คณุคงคาดหวงักบัก าไรท่ีสม ่าเสมอไมไ่ด้หรอกในระยะยาว  
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ก าหนดตารางก่อนตลาดเปิด  

 

กิจกรรมอะไรที่คุณท าก่อนการเทรด ? 

เราไมไ่ด้หมายความถึง อาบน า้ แปรงฟันนะ  

ตารางของคณุควรจะให้คณุท าสิ่งตอ่ไปนี ้:  

 ทบทวนออร์เดอร์ท่ีเปิดค้างอยู่ แล้วปรับเปล่ียนถ้าจ าเป็น   
 ทบทวนออร์เดอร์ท่ีเทรดเม่ือวาน   
 เตรียมตวัให้พร้อมกบัภาวะตลาด   
 วิเคราะห์ข่าวท่ีจะเข้ามา และเหตท่ีุอาจท าให้ตลาดผนัผวน   
 พร้อมท่ีจะเทรดเม่ือตลาดเปิด  

ตอนนีค้ณุคงอยากจะอ่านขา่วท่ีออกมา ซึง่สามารถหาอา่นได้ใน  FreshPips.com, หรือวา่ขา่วตามทีวี 
(CNBC, Bloomberg, BBC). แล้วตดัสินวา่ทิศทางตลาดนีจ้ะเป็นยงัไง และ วนัก่อนหน้าเป็นยงัไง คณุ
อาจจะใช้แนวรับแนวต้านมาชว่ยด้วย  
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ตอนนีถ้ึงเวลา เร่ิมต้นระบบเทรดของคณุแล้ว !  

ตารางก่อนตลาดเปิด นัน้จะท าให้คณุเป็นนกัเทรดท่ีประสบความส าเร็จ มนัจะชว่ยคณุวางแผนวนัของคณุ 
และไมต้่องใช้เวลาแบบนัน้ในชว่งท่ีตลาดก าลงัมีการเคล่ือนไหว แล้วมานัง่หาขา่ววา่ มนัเกิดอะไรขึน้ และ
คณุจะรู้วา่ คณุจะท าอยา่งไรถ้าเกิดเหตกุารณ์ไมค่าดฝันเกิดขึน้   

 

คณุต้องสงบเวลาท่ีตลาดเปิด ต้องผอ่นคลาย และเตรียมพร้อมไมว่า่จะเกิดอะไรขึน้   

พยายาม อพัเดท ภาวะตลาด ไมว่า่จะเป็นด้านเทคนิค หรือพืน้ฐานท่ีเข้ามามีผลกระทบกบัตลาด เทรดเดอร์
ท่ีไมรู้่อะไรเลย ย่อมขาดทนุแบบไมรู้่ตวั  
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อาวุธที่มีให้เลือก  

คุณจะใช้เคร่ืองมือ อะไร?  

 

คณุจะใช้อะไรในการเทรดของคณุ ? 

เขียนทกุอยา่งท่ีจะใช้บนโต๊ะของคณุ ไมว่า่จะเป็นอะไรก็ตาม   

อยา่ลืมคณุต้องมีแผนเสมอ และต้องมีแผนสองกรณีท่ีแผนแรกใช้ไมไ่ด้ สมมตุิวา่ คอมพิวเตอร์ของคณุใช้
ไมไ่ด้ อินเตอร์เนทคณุหลดุ ไฟดบั เออ่ อะไรประมาณนัน้  

สดุท้ายอย่าพยายามไปหลงเช่ือ คนท่ีจะมาขายระบบอะไรแพง ๆ ให้คณุ เชน่ ระบบท่ีบอกรูปแบบราคาให้
คณุอตัโินมตั ิราคา 5000 เหรียญ ประหยดัเงินเอาไว้ใสบ่ญัชีดีกวา่   

แล้ว โปรแกรมเทรดแบบไหนที่คุณจะใช้?  

แล้วคณุจะสง่ออร์เดอร์ท่ีไหน ไมไ่ด้เหมือนกบัโทรไปท่ีแบงค์แล้วบอกวา่ ผมอยากจะซือ้ EUR/USD ซึง่คณุ
อาจจะเคยท าแบบนัน้เม่ือก่อน แตว่่า เราอยูใ่นศตวรรษท่ี 21 นะ เราอยูใ่นโลกออนไลน์กนั ! 
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แตว่า่มนัไมไ่ด้ง่ายอย่างนัน้หนะ่ คณุต้องท าความเข้าใจกบัการสง่ออร์เดอร์ การปิดออร์เดอร์ การถอนเงิน 
คณุต้องใช้เวลาศกึษาเง่ือนไขของโบรคเกอร์ของคณุด้วย ! 

ท าตามแผนให้ได้  

แผนการเทดนัน้จะมีประสิทธิภาพ ถ้าคณุท าตามได้ คณุต้องยดึมัน่ในแผน มนัอาจจะดงู่าย แตว่า่เทรดเดอร์
สว่นใหญ่ก็ท าไมไ่ด้ ท าไม? ท าไมนะ?  

เพราะวา่มนัไมเ่หมาะกบัเทรดเดอร์ แผนการเทรดควรจะเหมาะกบับคุลิกภาพของเทรดเดอร์ด้วย และแผน
นัน้ก็เหมาะกบัเปา้หมาย เหมาะกบัความเส่ียง เหมาะกบัสไตล์ชีวิตของคณุ คณุต้องพฒันาสิ่งเหลา่นีข้ึน้มา 
ซึง่มนัจะต้องเหมาะกบัคณุคนเดียวเหมือนถ้าคณุไปร้านตดัสตูร มนัก็จะพอดีตวัเฉพาะคณุเทา่นัน้  

ไมเ่หมาะกบัแฟนของคณุ ไมเ่หมาะกบัโค๊ชบาสฯ ของคณุ ไมเ่หมาะกบัโรนลัโด้เพ่ือนของคณุ ท่ีเป็น B-Boy   
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แผนการเทรดของคณุต้องถกูสร้างจากความเป็นจริง ๆ ไมใ่ชค่วามหวงัหรือความฝัน ถ้าคณุไมไ่ด้ลอก
แผนการเทรดจากคนอ่ืนมา หรือวา่คณุตัง้สมมตุฐิานผิด  มิเชน่นัน้มนัก็จะไมเ่หมาะกบัตวัคณุ และเป็นการ
ยากท่ีจะท าตามแผนการนัน้ได้  
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การแก้ปัญ : ซ่ือสัตย์กับตัวเอง และทบทวนแผนการเทรด   

แผนการเทรดนัน้ส่วนใหญ่เป็นแผนระยะยาว เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะยอมแพ้ไปซะก่อน หรือว่ายอมแพ้กบั
ระบเทรดระยะยาว ถ้าเกิดว่าคณุเทรดเดสียคณุก็ควรยดึตามระบบเทรดของคณุไว้   

การแก้ปัญหา : อดทน ! 

ไมมี่วินยั: เน่ืองจากแผนการเทรดนัน้ คณุต้องยึดมัน่ในแผน ซึง่ต้องใช้วินยัเป็นอย่างมาก เทรดเดอร์ท่ีขาด
วินยันัน้จะไมย่ดึแผนของตวัเองไว้ได้ คณุจะต้องมีวินยัอย่างมาก ฟังดเูหมือนเราก าเราวิ่งชนะม้าท่ีตายรึ
เปลา่ ? ถ้าเป็นอยา่งนัน้ก็ดีแล้วหละ่  

การแก้ปัญหา : รักษาวินยั! 

พฤตกิรรมท่ีท าลายตวัเอง : นกัเทรดบางคนเป็นโรคจิตชนิดหนึง่คือชอบท าร้ายตวัเอง เร่ืองนีส้ามารถแก้ได้
โดยการท าอะไรซกัอยา่งอยา่งตัง้ใจ แตว่่าเทรดเดอร์ต้องระวงัการท าร้ายตวัเองก่อน  คณุไมส่ามารถ
ก าหนดการแก้ปัญหาได้ถ้าคณุไมรู้่วา่ปัญหาคืออะไร   

การแก้ปัญหา : มองดใูนกระจก แล้วหวงัว่าคณุจะไมก่ลายเป็นหิน   

ถ้าคณุเป็นพวกท่ีมีปัญหากบัการท าตามแผน บางทีอาจจะเป็นเพราะเหตผุลข้างบน และเรามีวิธีแก้อยู่
ด้านลา่ง   

สรุป : การพัฒนาแผนการเทรด   



WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

 

ความแตกตา่งระหวา่งท าก าไร กบัเสียเงิน สามารถอธิบายแบบธรรมดา ได้วา่ คณุมีแผนหรือเปล่า แผนการ
เทรดเป็นการจดัการการใช้ระบบเทรดซึง่คณุพฒันามาจากพืน้ฐานการวิเคราะห์ตลาดและภาพรวม รวมทัง้
การจดัการความเส่ียง จิตวิทยาสว่นบคุคล  

ไมว่า่แผนการเทรดของคณุจะดีขนาดไหน ถ้าคณุท าตามมนัไมไ่ด้ มนัก็ไมมี่คา่   

นกัเทรดท่ีท าตามแผนได้เป็นคนท่ีจะอยูร่อดปีแล้วปีเล่า และแม้วา่พวกเขาจะเทรดเสียมากกวา่เทรดได้แตก็่
ยงัก าไรเพราะวา่พวกเขามีวินยั 

ตอ่ไปนีเ้ป็นสรุปสาระส าคญั:  

 การเทรดนัน้ง่ายและธรรมดาส าหรับคนท่ีวางแผนมากกว่าการเทรดท่ีไมมี่แผน 
 ลดความกดดนั ความเครียดหมายความวา่คณุจะมีสขุภาพท่ีดี   
 ความสามารถในการวดัประเมินตวัเอง วิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา   
 แผนการเทรดชว่ยปอ้งกนัภาวะทางอารมณ์จากการแก้ปัญหาท่ีสาเหต ุ  
 แผนการเทรดจะชว่ยลดจ านวนของการเทรดเสีย   
 แผนการเทรดจะชว่ยปอ้งกนัพฤตกิรรมท่ีผิด ๆ ในชว่งเวลาท่ีตลาดแกวง่ตวัสงู   
 แผนการเทรดจะท าให้คณุสามารถควบคมุสิ่งท่ีคณุต้องควบคมุ คือ ตวัคณุเอง !  
 แผนการเทรดจะเป็นตวัวดัความมีระเบียบวินยัในการเทรด นกัพนนัจะไมมี่ทัง้วินยักบัแผนการ   
 แผนจะท าให้คณุเทรดในโซนท่ีปลอดภยั ก่ีครัง้แล้วท่ีคณุปลอ่ยขาดทนุอยู่อยา่งนัน้และรีบท าก าไร

เพราะวา่ มนัสบายใจในการท าก าไร แผนและวินยัจะชว่ยปอ้งกนัไมใ่ห้สิ่งเหลา่นีเ้กิดขึน้   
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 แผนเป็นเหมือน GPS ของคณุซึง่จะชว่ยคณุไปไหนมาไหนท่ีคณุต้องการได้ นัน่คือ ท าก าไรได้อยา่ง
ตอ่เน่ือง   

 แผนการเทรดของคณุจะถกูออกแบบในทางท่ีถ้าคณุไปผิดทาง คณุก็จะรู้มนัอย่างรวดเร็ว และมี
โอกาสท่ีจะแก้ปัญหาให้มนัถกูก่อนท่ีจะเสียการควบคมุ  

 สิ่งสดุท้ายก่อนท่ีคณุจะเร่ิมบทตอ่ไป ... 
 จ าไว้เสมอวา่ แผนการเทรด เป็นความก้าวหน้าของเรา   
 ถ้าเหตกุารณ์เปล่ียน แผนก็ต้องเปล่ียนด้วยเหมือนกนั คณุต้องท าความเข้าใจกบัแผนเม่ือสถานะ

ทางการเงิน หรือชีวิตของคณุเปล่ียนไป และคณุต้องศกึษาเพิ่มเตมิซึง่จะน าไปสูร่ะบบเทรดของคณุ
หรือวิธีการใหม ่ๆ ต้องเข้าใจสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีใ้นแผนการเทรดของคณุ  

 ในฐานะ Pipcrawler จะพดูเสมอวา่ ปรับตวั และ เอาตวัรอด  
 จ าไว้วา่ จดุประสงค์หลกัของแผนการเทรดคือ ให้คณุรู้หน้าท่ีของคณุ และท าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตามบคุลิกภาพ ตดัสินใจได้ดี  และมีแคค่ณุเทา่นัน้ท่ีจะท ามนัได้ ซึง่มนัจะไมมี่คา่
อะไรเลยถ้าคณุไมฝึ่ก  

 

 

เทรดเดอร์นัน้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

มีคนประมาณ 8 ล้านล้านคนในโลก(รวมทัง้เอเล่ียนท่ีแปลงร่างเป็นมนษุย์) และไมมี่ใครซกัคนท่ีเหมือนกนั 
แม้แตแ่ฝดก็มีรอยนิว้มือท่ีแตกตา่งกนั   

ซึง่แตล่ะคนมีลกัษณะแตกตา่งกนัออกไป บคุลิก และพรสวรรค์ การเตมิหน้า พิซซา่ (เราชอบ เปเปอร์โรนี 
และมนัฝร่ังทอด) เราชอบแตกตา่งกนัและมีเอกลกัษณ์ของเรา  
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การเทรดก็เหมือนกนั ลกัษณะเฉพาะของเราจะท าให้เราเทรดแตกตา่งกนั บางคนอาจจะดดุนัเป็น
บคุคลิกภาพประเภท A เทรดเดอร์บางคนุอาจจะคอ่นข้างผอ่นคล้าย จะเป็นบคุลิกภาพประเภท B บางคน
อาจจะชอบกินค าเล็ก ๆ ขณะท่ีบางคนจะไมส่นเร่ืองเสียเล็ก ๆ น้อย เพ่ือท่ีจะท าก าไรก้อนใหญ่  

ประเดน็คือ ไมมี่ทางท่ีเราจะเหมือนกนั แม้วา่จะใช้ระบบเทรด ผลของแตล่ะคนก็จะแตกตา่งกนัเช่นกนั   
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มนัไมไ่ด้เป็นเร่ืองไมดี่ อยา่งไรก็ตาม มนัส าคญั ท่ีจะรู้วา่รูปแบบการเทรดนัน้เหมาะกบัรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของคณุ การพยายามเทรดแล้วไมเ่หมาะกบับุคลิกภาพของคณุผลจะออกมาไมไ่ด้และไมท่ าให้คณุได้
ก าไรตอ่เน่ือง  

ในบทนีจ้ะท าให้คณุรู้จกักบัสไตล์การเทรดแบบตา่ง ๆ ท่ีคณุได้วิเคราะห์วา่อนัไหนเหมาะกบัคณุท่ีสดุ   

เวลาคือเงนิ  

ข้อผิดพลาดทัว่  ๆ ไปของนกัเทรดหน้าใหมห่ลาย ๆ คนคือพวกเขาคิดวา่พวกเขาสามารถท าก าไรได้ อยา่ง
รวดเร็ว มนัก็จริงท่ีคณุสามารถท าก าไรได้อย่างรวดเร็ว มนัไมไ่ด้หมายความวา่คณุจะจบด้วก าไรในระยะ
ยาว  

สว่นใหญ่ก็คือนกัเทรดหน้าใหมน่ัน้รู้เร่ืองฟอร์เร็กซ์น้อยมาก หาระบบออนไลน์ท่ีท าเงินได้อย่างรวดเร็ว และ
กระโดดเข้าเทรดเพราะเขารู้สกึวา่เขารู้มากพอแล้ว   

โชคไมดี่ท่ีหลงัจากชว่งเวลาฮนันีมนู จบลงแล้ว และความต่ืนเต้นก็หมดลงแล้ว นกัเทรดหน้าใหมจ่ะเข้าใจวา่ 
มนัไมไ่ด้ง่ายอยา่งท่ีเขาคิด ระบบท่ีเขาได้มาดเูหมือนจะไมท่ าก าไรอยา่งท่ีคิด และเขาไมรู้่วา่ท าไมตลาดถึง
ต้องเป็นอย่างนัน้  

สิ่งส าคญัท่ีสดุ คือ คณุสามารถลงทนุในฐานะนกัเทรดคือ เวลา ทกุ ๆ วนัคือเวลาท่ีคณุจะได้รับ
ประสบการณ์ ถ้าคณุหยดุเรียนรู้ คณุก็จะไมมี่ทางเป็นนกัเทรดท่ีประสบความส าเร็จ 

ลองคดิดวู่าคณุใช้เวลาในการเรียนรู้พืน้ฐาน ลองคิดดวูา่แต่ละวนัคณุใช้เวลาอา่นกราฟ อา่นข่าว บนัทกึการ
เทรด และอยูใ่นตลาดอีก  

ส าหรับบางคณุท่ีสามารถสละเวลามาเทรดอยา่งเตม็ตวั ก็คงไมมี่ปัญหา แตว่า่อยา่งไรก็ตามถ้าคณุเป็นคน
สว่นใหญ๋ คณุต้องไปท างาน ไปโรงเรียน มีการบ้าน ต้องเลน่ Warcraft คณุคงไมมี่เวลาให้การเทรดอยา่ง
เตม็ท่ี   

แตไ่มไ่ด้หมายความว่าคณุจะไมส่ามารถเทรดได้ แตว่า่เราควรจะมีความคาดหวงัท่ีเป็นจริง เพื่อให้มีรูปแบบ
การเทรดท่ีเหมาะกบัคณุ บางทีคณุอาจจะไมส่ามารถเลน่แบบ Scalper กบั Day Trader ได้ แตว่า่คณุ
สามารถเทรดระยะยาวได้   
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แตล่ะวนันีค้ณุต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ตลาด เพราะวา่ ขา่วนัน้ท าให้ตลาดเคล่ือนไหว มนัส าคญัมากท่ี
เราต้องดพืูน้ฐานการพฒันาเศรษฐกิจ วา่มนัเกิดอะไรขึน้บ้าง เพ่ือท่ีจะมาใช้ในการสร้างตารางแตล่ะวนัของ
คณุ  

สิ่งที่คุณต้องพจิารณาในการวเิคราะห์ตลาด : 

 

 การพัฒนาในตลาดฟอร์เร็กซ์  - ลองดวู่า อะไรท่ีเป็นท่ีโจษจนักนัใน โลกฟอร์เร็ก แล้ว
ดวู่ามีบทวิเคราะห์อะไรออกมา และค่าเงินนัน้มีปฏิกิริยาอย่างไร   

 ข่าว  - การรู้ว่าข่าวท่ีออกมาแต่ละวนัออกมามีอะไรบ้าง และมนัส่งผลกระทบยงัไงต่อ
ตลาด คณุคาดว่าจะเกิดการเคลื่อนไหวได้มากขนาดไหน   

 ราคาตลาดของโภคภัณฑ์อ่ืน ๆ  - ราคาของน า้มนัหรือ อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
สหรัฐฯ สามารถส่งผลกระทบกบัตลาดในเคล่ือนไหว มนัส าคญัท่ีจะหาว่ามนัท าให้
ค่าเงินขึน้หรือ ตกและเตรียมพร้อมเม่ือไหร่มนัจะเกิดขึน้   

 เหตุการณ์  - เว็บไซต์มีข่าวมากมาย และเราจะรู้ว่าเกิดเหตกุารณ์อะไรขึน้ในโลกนีบ้้าง 
เหตกุารท่ีส าคญัเช่น การเลือกตัง้ ความขดัแย้งระหว่างประเทศ และ เหตกุารทาง
การเมือง นัน้ส่งผลต่ออารมณ์ตลาด  

สดุท้ายหลงัจากท่ีคณุได้ดรูายงานวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจแล้ว คณุต้องดกูราฟ และกราฟจะให้คณุเห็นแนว
รับแนวต้าน เทรนด์ และทิศทางราคาท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้  
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Scalping 

 

Scalping เป็นกบัหนงับู้ ล้างผลาญเลือดเดือด ท่ีท าให้คณุรู้สกึต่ืนเต้นตลาดเวลา มนัรวดเร็ว ต่ืนเต้น และท า
ให้คณุรู้สกึนัง่ไมต่ดิเก้าอีก ซึ่งนกัเทรดประเภทนี ้จะถือไมน่าน ไมเ่พียงแคก่ี่นาทีเทา่นัน้ จดุประสงค์หลังของ 
การเทรดแบบนีคื้อ การกินค าเล็ก ๆ แตบ่อ่ย ในชว่งเวลาแตล่ะวนั   

เพราะวา่  Scalpers นัน้ต้องนัง่เฝา้จอตลอด ซึง่เหมาะส าหรับคนท่ีมีเวลาว่าง และต้องเฝา้มนัอยู่ตลอด   

ต้องใช้สมาธิ และการคดิ อย่างรวดเร็ว ซึง่ไมไ่ด้หมายความวา่จะต้องท าก าไรในการเทรดตอ่ครัง้มากนกั แต่
วา่ต้องพยายามเก็บก าไรทีละน้อย และท าก าไรระยะยาว  

 

คุณอาจจะเป็น Scalper ถ้าคุณ : 

 คณุชอบความเร็ว และความต่ืนเต้น   



WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

 คณุไม่ได้ใส่ว่าต้องนัง่ดกูราฟวนัละก่ีชัว่โมง  
 คณุไม่เป็นคนท่ีอดทน ไม่ชอบการรอคอยท่ีนานเกินไป   
 คณุคิดและเปล่ียนทศันะคติเร็ว    
 คณุมือไว (เอาไว้ เล่น Star craft ด้วย)   
 คณุชอบการวิเคราะห์ !รายละเอียด  

คุณอาจจะไม่ได้เป็น  scalper ถ้า : 

 คณุไม่ชอบสภาวะกดดนั   
 คณุไม่สามารถใช้เวลากบักราฟหลาย ๆชัว่โมงได้   
 คณุไม่ชอบเทรดบ่อยครัง้   
 คณุชอบใช้เวลาส่วนใหญ่มองภาพรวมของตลาด  

บางอย่างที่คุณต้องคดิ ถ้าคุณอยากจะเล่นแบบscalping: 

เทรดค่าเงนิที่มีสภาพคล่องมากที่สุด  

เชน่คา่เงิน  EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, และ USD/JPY ซึง่มี Spread น้อย เพราะวา่มนัมีปริมาณ
การเทรดเยอะ คณุต้องให้ Spread น้อยท่ีสดุเท่าท่ีจะน้อยได้ เพราะวา่คณุเข้าเทรดบอ่ย   

เทรดเฉพาะตอนที่มีปริมาณการเทรดมากที่สุดของวัน  

ชว่งเวลาท่ีมีปริมาณการเทรดมากท่ีสดุของวนั คือชว่งเวลาท่ีคาบเก่ียวกนั เช่น  จาก 2:00 am ถึง  4:00 am 
และจาก  8:00 am  ถึง  12:00 เท่ียง (EST).  

คุณต้องคิด Spread ให้ดี  

เพราะวา่คณุเข้าเทรดบอ่ย Spread จะเป็นปัจจยัส าคญั คณุต้องมัน่ใจวา่คณุต้องท าก าไรอย่างน้อยสองเทา่
ของ Spread  

พยายามเล่นค่าเงนิเดียว  

Scalping  นัน้คอ่นขา่งรวดเร็ว ถ้าคณุมุง่ไปคา่เงินใดคา่เงินหนึง่ คณุก็จะมีโอกาสประสบความส าเร็จ ถ้า
คณุเร่ิมคล่องแล้วคณุสามารถเทรดคา่เงินอ่ืน ๆ เพิ่มได้  
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คุณต้องมีการจัดการการเงนิที่ดี  

เร่ืองนีใ้ช้กบัการเทรดทกุประเภท แตว่า่เม่ือคณุเทรดมนัส าคญัมากท่ีคณุต้องมีระบบการจดัการการเงินท่ีดี  

ข่าวสามารถท าให้คุณหมดตัวได้  

เพราะวา่คา่ความผนัผวนท่ีสงู และการเทรดชว่งท่ีขา่วออก เป็นสิ่งท่ีอนัตรายอยา่งมาก ให้อยูห่า่งในชว่งนี ้
เลน่ในชว่งท่ีตลาดมีสเถียรภาพ  

Day Trading 

Day trading คือการเลน่ระยะสัน้อีกแบบหนึง่ แตว่่าไมเ่หมือนกบั  scalping คณุเทรดวนัตอ่วนั ซึง่
เหมือนกบัวา่ต้อนเร่ิมวนัคณุเลือกข้างว่าจะเลน่ข้างไหน และจบวนั ด้วยก าไรหรือขาดทนุ ไมถื่อออร์เดอร์
ข้ามคืน  

นกัเทรดประเภทนีเ้หมาะกบัคนท่ีมีเวลาช่วงสัน้ ๆในระหว่างวนัในการวิเคราะห์สง่ออร์เดอร์และก็มีเวลาด ู
ถ้าคณุคดิวา่การ Scalping นัน้เร็วเกินไป แตว่า่การเลน่ swing Trade ก็ช้าเกินไป วิธีนีอ้าจจะเหมาะกบัคณุ  

คุณอาจจะเป็น Day Trader ถ้า : 

 คณุเทรดตอนเช้าและตอนเย็นก็ออก   
 คณุมีเวลาในการวิเคราะห์ตลาดและในช่วงต้นวนัคณุมีเวลาดกูราฟ   
 คณุอยากรู้ว่าสิน้วนัมนัจะก าไรหรือขาดทนุ  

คุณอาจจะไม่เป็น  day trader  ถ้า : 

 คณุชอบเทรดยาว ๆ หรือสัน้กว่านี ้  
 คณุไม่มีเวลาวิเคราะห์กราฟ และ เฝา้ดกูราฟ   
 คณุต้องท างาน  
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บางอย่างที่คุณต้องดูไว้ถ้าคุณอยากจะเป็น Day Trader: 

พยายามตดิตามข่าว ที่ออกจาจะช่วยคุณตดิตามทศิทางของตลาดได้ดี  

คณุจะต้องติดตามข่าวอยูต่ลอด เพราะใช้ในการเทรด ตอนเร่ิมวนั  

คุณมีเวลาในการดูหน้าจอไหม?  

ถ้าคณุมีงานท า ให้จดัการงานของคณุ และการเทรด และอยา่โดนไล่ออกจากงานของคณุเพราะมวัแตดู่
กราฟ ! 

ประเทศขอ’ Day Trading 

เล่นตาม Trend  

เลน่ตามTrend เม่ือคณุดท่ีู Time Frame ท่ียาวกกวา่ และตดัสินภาพรวมของกราฟ และมองหาโอกาสใน
การเทรด การใช้อินดเิคเตอร์ในเวลาท่ีสัน้กวา่จะชว่ยใหคณุได้ไอเดียในการเทรดวา่เม่ือไหร่ควรจะเข้าเทรด 
เชน่ เข้าไปด ูPip Surfer’ s blog ถ้าคณุเลน่ระบบเทรด Cowabunga System. 

คณุต้องดวู่าเทรดเป็นยงัไงโดยการด ูTime Frame ท่ียาวกวา่ คณุสามารถใช้อินดเิคเตอร์ในการชว่ยยืนยนั
สญัญาณ  

 

เม่ือคณุเลือกทิศทางแล้ว คณุสามารถใช้ Time Frame เล็ก กวา่ มองหาทิศทางในการเทรด  

http://www.babypips.com/school/images/junior/four-hour-trend2.png
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การเล่นสวนเทรนด์  

การเลน่สว่นเทรดนัน้ เหมือนกบัการเลน่ตามเทรนด์ยกเว้น วา่คณุต้องดเูทรนด์หลกั เพ่ือท่ีจะเทรดตรงข้าม
กบัเทรด แนวคิดคือ ต้องหาจดุท่ีเทรดกลบัตวัและเข้าให้เร็วขึน้เม่ือเทรดเกิดจดุกลบัตวั ซึง่อาจจะเส่ียงนิด
หนอ่ยแตว่่า ก็สร้างก าไรได้เยอะเชน่เดียวกนั   

 

ในตวัอยา่งนี ้เราจะเห็นวา่มีเทรนด์ขาลงและเร่ิมจะออ่นแรงในกราฟ 4 ชัว่โมง ซึง่มนับอกเราถึงตลาด
อาจจะเกิดจดุกลบัเทรนด์  

http://www.babypips.com/school/images/junior/15-minute-entry2.png
http://www.babypips.com/school/images/junior/four-hour-countertrend2.png
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เม่ือเราจะเลน่สวนเทรด เราต้องมองหาการเทรด ในทิศทางตรงกนักบัข้ามกบัเทรนด์ ใน Time Frame ท่ีเล็ก 
กวา่เชน่ กราฟ 15 นาที  

 

จ าไว้วา่ การเลน่ตรงข้ามกบัเทรนด์คอ่นข้างเส่ียง แตถ้่าเราเข้าถกูก็จะท าก าไรได้เยอะ ! 

เทรดแบบ ใช้Breakout  

การเทรดโดยการใช้ Breakout คือ เม่ือคณุดรูะยะการเคล่ือนไหวของราคาในชว่งระหวง่วนั และสง่ออร์เดอร์ 
หวงัวา่มนัจะเกิด Break out ขึน้ในด้านใดด้านหนึง่ ซึง่จะใช้ได้ผลเม่ือคา่เงินนัน้เร่ิมเคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบ
แคบ ๆ และเป็นสญัญาณวา่จะเกิดการเคล่ือนไหวครัง้ใหญ่ เปา้หมายของคณุคือต้องพร้อมท่ีจะเข้าเทรดอยู่
เสมอ เม่ือมนัเกิด Break out ! 

http://www.babypips.com/school/images/junior/15-minute-countertrend2.png
http://www.babypips.com/school/images/junior/four-hour-countertrend-reversal2.png
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ในการเทรดแบบใช้  breakout  คณุต้องบอกระยะของแนวรับแนวต้านท่ีแข็งแกร่งท่ีเกิดขึน้ เม่ือคณุหาได้
คณุต้องก าหนดจดุเข้าตามแนวรับแนวต้าน หรือ ต ่ากวา่สงูกวา่ คณุต้องหาจดุท าก าไร เทา่กบัระยะท่ีมนั
เกิดจดุแนวรับแนวต้าน และลองย้อนกลบัไปดกูารเทรดโดยใช้ Breakout ด!ู 

 
Swing Trading 

 

การเลน่แบบ Swing trading เป็นสไตล์ท่ียาวกวา่หน่อยท่ีต้องใช้ความอดทนในการถือออร์เดอร์ข้ามวนั   

มนัเหมาะส าหรับคนท่ีไมส่ามารถเฝา้ดกูราฟได้ตลอดเวลา แตส่ามารถดหูน้าจอได้บ้างในตอบกลางคืน  

http://www.babypips.com/school/images/junior/breakout2.png
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ซึง่น่ีคงเหมาะส าหรับคนท่ี ท างานไปด้วย แตว่า่ไมมี่เวลาท่ีจะอยูเ่ฝา้มนั ไมมี่เวลาเช็คว่าเกิดอะไรขึน้บนโลก 
และเศรษฐกิจโลก   

Swing trade คือการพยายามท่ีจะวิเคราะห์ การเทรดระยะกลาง และเข้าเทรดเม่ือมนัมีโอกาสจะท าก าไรได้
สงู   

เพราะวา่การเทรดท่ียาวกวา่วนัเดียว Stop loss ก็เลยต้องรองรับคา่ความผนัผวน  และนกัเทรดต้องปรับ
แผนการจดัการการเงินของพวกเขา   

คณุจะเห็นราคาวิ่งตรงข้ามกบัท่ีคณุเทรดซึง่อาจจะเกิดการเคล่ือนไหวนบัไมถ้่วนในชว่ง Time Frame ท่ีเล็ก
กวา่   

มนัส าคญัท่ีคณุจะต้องมีสตชิ่วงเวลานีแ้ละเช่ือมัน่ในระบบของคณุ   

เม่ือนกัเทรดมีเปา้หมายท่ีใหญ่กวา่ Spread จะไมมี่ผลมากตอ่ก าไรของคณุ  ด้วยเหตนีุก้ารเทรดค่าเงินท่ีมี
สภาพคลอ่ง ต ่า และ Spread สงูจงึไมเ่ป็นปัญหา  

คุณอาจจะอยากเป็น swing trader ถ้า :  

 คณุเฉย ๆ กบัการถือออร์เดอร์ซกัสองสามวนั   
 คณุจะเทรดน้อย แต่ว่าระมดัระวงักว่าเดิม ต้องมัน่ใจว่าระบบของคณุนัน้ออกแบบมาดี   
 ไม่รังเกียจการมี Stop loss ท่ีเยอะ   
 คณุต้องอดทน   
 คณุต้องมีสติเม่ือมนัเคลื่อนไหวตรงข้ามกบัคณุ  

คุณอาจจะไม่ต้องการเป็น  swing trader ถ้า : 

 คณุชอบความเร็ว  ต่ืนเต้น   
 คณุไม่อดทนและอยากรู้ว่าท่ีคณุเลือกเทรดนัน้ถกูหรือผิด   
 คณุเหง่ือออกและเครียดเม่ือออร์เดอร์นัน้ไม่ได้เป็นอย่างท่ีคณุคิด   
 คณุไม่สามารถใช้เวลาหลายชัว่โมงในการวิเคราะห์ตลาด   
 คณุไม่อยากแพ้ในช่วงท่ีก าลงัเล่น Warcraf อยู่  
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ถ้าคณุมีงานประจ า แตว่่าคณุชอบการเทรดควบคูไ่ปด้วย คณุก็เหมาะกบัการเลน่แบบ Swing Trade! 

Position Trader 

 

Position trading คือการเทรดท่ีใช้ Time Frame กว้างท่ีสดุ และเทรดกนัเป็นเดือน ๆ ถึงเป็นปี ๆ ! 

การเทรดแบบนีน้ัน้เหมาะส าหรับนกัเทรดท่ีมีความอดทนเป็นพิเศษและจ าต้องเข้าใจพืน้ฐานอย่างลกึซึง้   

เพราะวา่การเลน่แบบ  position trading นัน้ใช้เวลานาน พืน้ฐานเป็นสิ่งท่ีคณุต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
ในการวิเคราะห์ตลาด   

พืน้ฐานนัน้บอกถึงเทรนด์ระยะยาวของคา่เงิน และมนัส าคญัท่ีคณุต้องเข้าใจวา่ข้อมลูทางเศรษฐกิจ ซึง่
กระทบกบัคา่เงินและแนวโน้มในอนาคต  

เพราะวา่ ระยะของการถือออร์เดอร์ของคณุท่ียาว Stop loss ก็จะต้องกว้างขึน้ด้วย  

คณุต้องมัน่ใจวา่คณุจดัการเงินทนุอยา่งดี ไมเ่ชน่นัน้อาจจะโดน Margin Call  

แล้วเราควรจะมีเงินในบญัชีเทา่ไหร่นัน้ ต้องมาเช็คเร่ืองบทเรียนเร่ืองการจดัการการเงินกนัอีกที  

Position trading  นัน้ยงัต้องมีจดุ Cut loss ท่ีกว้างเพราะวา่มนัยอ่มเคล่ือนไหวตรงข้ามกบัท่ีคณเทรด
มากกวา่หนึง่จดุแน่นอน .  

และจะไมมี่ระดบัของเส้น ฟิโบนาช่ีท่ีแคบ ๆ เหมือนกนั   

คณุอาจจะต้องเจอกบัการแกวง่ตวัสงู และต้องเตรียมพร้อม และเช่ือมัน่ในระบบและการวิเคราะห์ของคณุ
ในชว่งเวลาตา่ง  ๆ   
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ถ้าคุณเป็น  position trader คุณต้อง: 

 คณุเป็นคนท่ีเป็นคนคิดนอกกรอบ คณุต้องสามารถแยกแยะความคิดท่ีคนสว่นใหญ่คิด 
และสร้างความคิดของตวัคณุเองว่าตลาดไปทางไหน   

 คณุต้องเข้าใจพืน้ฐานอย่างลกึซึง้และมีสายตายาวไกลซึง่จะกระทบการเทรดของคณุใน
ระยะยาว   

 คณุมี Stop loss ท่ีกว้าง เผชิญกบัภาวะอากาศต่าง ๆ ท่ีมนัผนัผวนได้  
 คณุต้องมีเงินทนุเพียงพอเพ่ือท่ีจะครอบคลมุจ านวนเงินถ้าตลาดมนัผนัผวนสดุ ๆ   
 คณุไม่ซีเรียสเร่ืองการรอคอย และอดทนเพ่ือรางวลัของคณุ การเทรดแบบนีบ้างครัง้ให้

ผลตอบแทนเป็น ร้อยๆ พนั ๆ จดุถ้าคณุคิดว่า 50 จดุเยอะแล้ว ให้เปล่ียนไปเล่นระยะ
สัน้เถอะ  

 คณุต้องมีความนิ่งและ อดทนเป็นท่ีสดุ  

คุณอาจจะไม่เหมาะกับการเป็น  position trader  ถ้า : 

 คณุอ่อนไหวและคล้อยตามกบัราคาตลาดท่ีเปล่ียนแปลงง่ายเกินไป   
 คณุไม่มีความเข้าใจเร่ืองพืน้ฐานว่ามนักระทบกบัตลาดระยะยาวอย่างไร   
 คณุไม่อดทน และถ้าคณุอดทน แต่ว่าคณุไม่มีความอดทนในการเทรด คณุต้องเป็นเจ้า

แห่งเซน ถ้าจะให้อดทนขนาดนัน้ !  
 คณุไม่มีเงินเยอะขนาดนัน้   
 คณุไม่ชอบท่ีตลาดเคล่ือนไหวไม่เป็นอย่างท่ีคณุคิด  
 คณุอยากทราบผลการเทรดเร็ว ๆ คณุอาจจะไม่สนใจว่าต้องรอรึเปล่า แต่ว่า ถ้าให้รอ

เป็นเดือนเป็นปี ก็เกินไป  

 

สรุป: คุณเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหน?  
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มีเทรดเดอร์อยู ่4 ประเภท : 

1. The Scalper  
2. The Day Trader  
3. The Swing Trader  
4. The Position Trader 

Scalpers  ถือเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ ไมก่ี่วินาที ไปจนถึงชว่งนาที  จดุประสงค์คือก าไรตอ่น้อยแตแ่นน่อน

และเข้าได้บอ่ยครัง้ตลอดวนั   

Day traders ปกติแล้วจะเลือกระยะเวลาท่ีตอนเร่ิมวนัใหม ่และใช้ทศันะคต ิและจบวนัด้วยก าไรหรือ

ขาดทนุ ซึง่เทรดเดอร์ประเภทนีไ้มช่อบถือข้ามคืน  

Swing tradersคือกลุม่คนท่ีชอบถือซกัสองสามวนั ซึง่เทรดเดอร์ประเภทนีไ้มต้่องดหูน้าจอบอ่ยมาก 
ดงันัน้พวกเขาจงึมีเวลาในการวิเคราะห์กราฟ และภาวะตลาดเพ่ือใช้ในการตดัสินใจ ท่ีดีได้   

Position traders เป็นเทรดเดอร์โดยถือเป็นรายสปัดาห์ รายเดือน หรืออาจจะเป็นรายปี ซึง่เทรดเด

อร์ประเภทนีต้้องรู้พืน้ฐานมีอิทธิพลตอ่ตลาด ดงันัน้การตดัสินใจของพวกเขานัน้ขึน้อยู่กบัสิ่งเหลา่นี ้ 
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ไม่วา่คณุจะเลือกสไตล์ไหน คณุต้องมัน่ใจว่ามนัเหมาะกบัคณุ  

เปล่ียนรูปแบบการเทรดบอ่ย ๆ จะท าให้คณุแยล่ง และเป็นหนทางไปสู่ความล้มเหลว   

แตว่า่ถ้าคณุพยายามจะเล่น Scalping แตส่ปัดาห์ตอ่มาคณุรู้วา่มนัเร็วไป ก็ให้ท าใจให้สบาย แล้วก็เปล่ียน
ระบบได้เลย  

กลไกของระบบเทรด  

 

ท่ีผา่นมาเราได้สอนเร่ืองการพฒันาแผนการเทรด เราได้พดูถึงเร่ืองความส าคญัของมนั เพ่ือให้คณุรู้จกั
ลกัษณะของเทรดเดอร์ว่าคณุเป็นประเภทไหน   

ตอ่มา เราจะสอนคณุว่าจะมาเสริมแตง่ระบบของคณุ และจะแสงดวา่สร้างระบบเทรดอยา่งไร  

ยิ่งไปกวา่นัน้ เราจะสอนคณุเก่ียวกบักลไกลของระบบเทรด  

กลไกของระบบเทรดคือ ระบบท่ีให้สญัญาณในการเทรด เรียกวา่เป็นกลไกเพราะว่า เทรดเดอร์จะต้องเทรด
ในสิ่งท่ีมนับอกตามสิ่งท่ีเกิดขึน้ในตลาด  

ในทางทฤษฎี มนัจะชว่ยก าจดัความรู้สกึ และความคิดเห็นของตวัคณุในการเทรด เพราะวา่คณุจะต้องท า
ตามกฏไมว่า่กรณีใด ๆ  

ถ้าคณุเสิร์ชใน  Google ค าว่า "forex trading systems" คณุจะพบวา่มีคนเยอะแยะมากมายว่าพวกเขามี 
"Holy Grail" (จอกศกัสิทธ์ในต านาน) คณุสามารถซือ้ได้ไมก่ี่พนัเรียญเทา่นัน้  
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ระบบเหลา่นีด้เูหมือนจะท าก าไรได้เป็นพนั ๆ จดุตอ่สปัดาห์ และไมเ่คยเสียเลย ซึง่พวกเขาก็จะแสดงผลให้ดู
ด้วย และท าให้ตาคณุเปลง่ประกายแหง่ความโลภขึน้มา และพดูกบัตวัเองว่า “ว๊าววว ฉนัท าก าไรได้ขนาดนี ้
เลยหรอ? แคซื่อ้โปรแกรม หรือระบบแค ่3000 เหรียญ ถ้าระบบมนัท าก าไรได้เป็นพนั ๆ จดุตอ่สปัดาห์ ก็จะ
ได้ทนุคืนไมน่าน”  

ใจเย็น ๆ ก่อน มีบางอยา่งท่ีคณุควรจะรู้ก่อนท่ีจะให้หมายเลขบตัรเครดติ และตดัสินใจซือ้  

ความจริงก็คือ ระบบเหลา่นี ้อาจจะใช้ได้จริง แตปั่ญหาคือ วา่ ถ้าเทรดเดอร์นัน้ขาดวินยัในการเทรดระบบ
เหลา่นัน้  

เหตผุลท่ีสอง คือ การจา่ยเงินซือ้ระบบเป็นพนั ๆ เหรียญ ซึง่คณุก็สามารถสร้างระบบคณุเองได้ฟรี แทนท่ีจะ
เอาเงินมาเทรดฟอร์เร็กดีกวา่  

เหตผุลท่ีสาม  คือ การสร้างระบบเทรดนัน้ไมไ่ด้ยาก แตส่ิ่งท่ียากคือการท าตามกฏการเทรดท่ีคณุสร้างขึน้  

มีบทความเยอะแยะท่ีขายระบบ แตว่า่ไม่คอ่ยเห็นใครสอนคณุสร้างระบบเทรดของคณุเอง  

บทเรียนนีจ้ะเป็นแนวทางให้คณุในการพฒันาระบบเทรดท่ีถกูต้องของคณุ และตอนท้ายของบทเรียนนี ้เรา
จะให้ตวัอยา่งของระบบเทรดท่ีใช้ในการเทรดว่าเราเก่งขนาดไหน (ฮ่า ฮา่ ฮ่า ฮา่) 

เป้าหมายของระบบเทรดของคุณ  

เรารู้วา่คณุจะพดูอะไร เปา้หมายของระบบเทรดของผมคือ ท าก าไรพนัล้านเหรียญใชไ่หม?  

ถึงแม้มนัจะเป็นเปา้หมายท่ียอดเย่ียม แตว่า่มนัจะไมท่ าให้คณุประสบความส าเร็จได้  

เม่ือคณุพฒันาระบบเทรดของคณุ  คณุจะต้องบรรลเุปา้หมายสองอยา่งนี ้: 

1. ระบบของคณุควรจะวิเคราะห์การเกิดเทรนด์ได้เร็ว   
2. ระบบเทรดของคณุควรจะหลีกเล่ียงสญัญาณหลอกได้  

ถ้าระบบของคณุบรรลวุตัถปุระสงค์ของระบบเทรดของคณุดงักลา่ว คณุก็มีโอกาสประสบความส าเร็จ   

สว่นท่ียากท่ีสดุเก่ียวกบัเปา้หมายนีคื้อ จดุประสงค์มนัขดัแย้งกนัอยู่   

ถ้าคณุมีระบบท่ีมนัจบัเทรนด์ได้รวดเร็ว แตค่ณุก็จะเจอกบัสญัญาณหลอกมากมาย   
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หรืออีกแง่หนึง่ ถ้าคณุมีระบบท่ีหลีกเล่ียงสญัญาณหลอกได้ดี แตค่ณุก็จะเข้าเทรนด์ได้ช้า  

หน้าท่ีของคณุ ในการพฒันาระบบ คือ การหาความลงตวัระหวา่งสองเปา้หมายนี ้และหาวา่มนัวิเคราะห์เท
รนด์ให้ได้เร็ว แตว่า่ ก็ชว่ยแยกแยะสญัญาณหลอกได้ดีด้วย  

การออกแบบระบบเทรด 6 ขัน้ตอน  

 

วตัถปุระสงค์หลกัในบทความนีคื้อการชว่ยแนะแนวทางให้คณุพฒันาระบบของคณุได้ ซึง่ไมไ่ด้เยอะแยะ
มากมาย แตว่า่การทดสอบระบบนัน้ใช้เวลานาน ดงันัน้ คณุต้องอดทน ในระยะยาว ระบบท่ีดีก็จะสามารถ
ท าเงินให้คณุได้  

Step 1: Time Frame 

สิ่งแรกท่ีต้องใช้ในการออกแบบระบเทรดคือ คณุเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหน   

Aคณุเป็น  day trader หรือ swing trader? คณุดกูราฟทกุวนัหรือเปลา่? หรือว่า ทกุสปัดาห์? ทกุเดือน? 
หรือ ปีละครัง้? คณุอยากจะถือ ออร์เดอร์นัน้นานเทา่ไหร่?  

น่ีจะชว่ยตดัสินวา่ Time Frame ไหนเราจะใช้ในการเทรด แม้วา่คณุจะดหูลาย Time Frame แตว่่าต้องมี 
ตวัใดตวัหนึง่ท่ีคณุใช้ในการดสูญัญาณ   
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Step 2:  หา indicator ที่ช่วยวเิคราะห์เทรนด์ใหม่  

เม่ือเปา้หมายของเราคือการวิเคราะห์เทรนด์ให้ได้เร็วท่ีสดุ เราควรใช้ Indicator ท่ีสามารถตอบ 
โจทย์นี ้ได้ Moving averages ก็เป็นเคร่ืองมือท่ีได้รับความนิยมท่ีเทรดเดอร์ใช้ในการวิเคราะห์เทรนด์   

โดยเฉพาะ ใช้ เส้น MA 2 เส้น (อนัหนึง่ช้า อนัหนึง่เร็ว) และรอจนกระทัง่เส้นท่ีให้สญัญาณเร็วกว่าตดัข้าม
สญัญาณท่ีช้ากว่า ซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัในนาม ของ ระบบ "moving average crossover"  

ด้วยรูปแบบท่ีธรรมดานี ้moving average crossovers  นัน้เป็นวิธีท่ีเร็วท่ีสดุในการบอกการเกิดเทรนด์ใหม ่
และยงับอกจดุเร่ิมต้นของเทรนด์ได้ดี  

แนน่อน มีหลายวิธีในการบอกเทรนด์ แตว่า่ MA นัน้เป็นวิธีหนึง่ท่ีง่ายท่ีสดุ   

Step 3: หา indicators ที่ช่วยยืนยนัสัญญาณ  

เปา้หมายท่ีสดงของระบบเทรดของเราคือ การหลีกเล่ียงสญัญาณหลอก  หมายความว่าเราไมอ่ยากเท
รดพลา วิธีท่ีจะหลีกเล่ียงคือการใช้ Indicator ตวัอ่ืนชว่ยยืนยนัสญัญาณ   

มี Indicator ดี ๆ หลายตวั แตว่า่ Pipsurfer ชอบ MACD Stochastic, และ RSI คณุคงได้ยินมาบ้างในบท
ก่อน ๆ ถ้าคณุพบเคร่ืองมือท่ีอยากใช้ คณุสามารถใสเ่ข้าไปในระบบเทรดของคณุได้เลย   

Step 4:  ก าหนดความเส่ียง  

เม่ือคณุพฒันาระบบเทรดของคณุ มนัส าคญัมากท่ีคณุต้องก าหนดวา่คณุอยากจะเสียเทา่ไหร่ตอ่การเทรด
หนึง่ครัง้ มีคนไมม่ากท่ีอยากจะพดูถึงเร่ืองการขาดทนุ แตว่า่ นกัเทรดท่ีดีเขาจะคิดวา่ เขาควรจะต้องเสีย
เทา่ไหร่ก่อนท่ีจะมาคิดวา่จะต้องได้ก าไรเทา่ไหร่  

จ านวนท่ีคณุสามารถรับได้ในการขาดทนุจะแตกตา่งกนั คณุต้องคิดไว้วา่ จะต้องมีเงินเหลือส าหรับออร์
เดอร์อ่ืน ๆ  แตว่า่ไมเ่ส่ียงมากในออร์เดอร์เดียว และคณุจะเรียนเก่ียวกบัการจดัการการเงินในบทตอ่ไป ซึง่
การจดัการการเงินนีมี้สว่นส าคญัในว่าคณุควรจะเส่ียงเท่าไหร่ในการเทรด 1 ครัง้  

Step 5: ก าหนดจุดเข้าออก  

เม่ือคณุก าหนดความเส่ียงในการเทรดแตล่ะครัง้แล้ว ขัน้ตอ่ไปก็คือการหาวา่ คณุจะเข้าเทรดท่ีไหนและออก
เมือไ่หร่เพือจะได้ก าไรสงูสดุ   
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บางคนอยากจะเข้าท าก าไรเม่ืออินดเิคเตอร์ให้สญัญาณเทรด แม้วา่ กราฟแทง่เทียนยงัไมปิ่ดแทง่เลย แต่
บางคนอาจจะรอจนกราฟแท่งเทียนปิดแทง่   

มีคนหนึง่ในเว็บของเรา เช่ือว่าควรจะรอให้จบแทง่เทียนก่อน เขาเคยอยูใ่นเหตกุารณ์ท่ีเขาไประหวา่งท่ีแทง่
เทียนยงัไมปิ่ด แตว่า่พอมนัปิดแทง่กบัผิดจากท่ีเขาคาดการณ์ไว้ตอนแรกอยา่งสิน้เชิง  ! 

มนัส าคญัตอ่เทรดดิง้สไตล์ บางคนอาจจะเทรดได้ดดุนัมากกวา่คณุอ่ืน และคณุก็จะรู้ว่าคณุเป็นเทรดเดอร์ป
ระเภทไหน   

ส าหรับการออกจากการเทรดนัน้ คณมีทางเลือกอยูไ่มก่ี่ทาง หนึง่คือใช้ Trailing Stop หมายความวา่คณุ
ขยบั Stop loss ตามราคาท่ีเคล่ือนไหวไป ในจ านวนเทา่ท่ีคณุก าหนดไว้   

อีกวิธีหนึง่คือการตัง้เปา้หมายไว้ และออกเม่ือราคามนัถึงจดุเปา้หมายนัน้ คณุจะค านวณจดุออกอยา่งไรก็
ขึน้อยู่กบัตวัคณุบางคนอาจจะใช้ แนวรับแนวต้านเป็นเปา้หมาย   

หรืออีกวิธีหนึง่คือเลือกท่ีจะท าก าไรก่ีจดุ ทกุ ๆ ครัง้ท่ีเทรด อย่างไรก็ตามในการค านวณจดุท าก าไร คณุต้อง
เฝา้อยู่ตลอด และไมอ่อกก่อนหน้านัน้ไมว่า่จะเกิดอะไรขึน้ คณุต้องท าตามแผน ท่ีคณุคดิมนัขึน้มา ! 

อีกวิธีหนึง่ท่ีคณุสามารถออกจากการเทรดคือ ตัง้เกณฑ์วา่ ถ้าเกิดเคร่ืองมือให้สญัญาณออกชดัเจน เชน่คณุ
สามารถสร้างกฏขึน้วา่ ถ้าเกิด Indicator เกิดจดุกลบัตวั ณ จดุใดจดุหนึง่ คณุจะออกจากการเทรด  

Step 6: เขียนกฏของระบบของคุณแล้วท าตามให้ได้ 

สว่นนีเ้ป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสดุในการสร้างระบบเทรด คณุต้องเขียนกฏของระบบเทรดขึน้มาแล้วท าตามให้ได้   

วินยัเป็นสิ่งส าคญัท่ีนกัเทรดควรจะมีวินยั ดงันัน้คณุต้องระลกึอยูเ่สมอ วา่ให้ท าตามระบบของคณุ ไมว่า่
ระบบใดก็ตาม มนัจะไมป่ระสบผลส าเร็จถ้าไมส่ามารถท าตามกฏของระบบได้ ดงันัน้จ าไว้วา่ ให้มีวินยั  

จะทดสอบระบบเทรดของคุณยังไง  

วิธีท่ีง่ายท่ีสดุในการทดสอบระบบคือ หาโปรแกรมท่ีมีข้อมลูกราฟย้อนหลงั และรันโปรแกรมให้มนัเคล่ือนไป
ข้างหน้า และท าตามกฏการเข้าเทรด   

บนัทกึผลการเทรดท่ีได้ และซ่ือสตัย์กบัตวัเอง  บนัทกึ Win Loss Average Win และ Average Loss ถ้าคณุ
พอใจกบัผลก็ไปขัน้ตอนตอ่ไปคือเทรดกบั Demo  
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เทรดตามระบบใหมข่องคนบญัชีเดโม อยา่งน้อยสองเดือน ซึง่จะใช้คณุรู้สกึเวลาคณุเทรดระบบของคณุกบั
ตลาดจริง ๆ ดงันัน้มนัตา่งจากตวั Back Test อย่างสิน้เชิง  

หลงัจากสองเดือนท่ี Demo คณุจะเข้าใจระบบของคณุทะลปุรุโปร่ง และถ้าคณุได้ก าไรดี คณุก็สามารถใช้
กบับญัชีจริงได้  

ณ จดุ นีค้ณุจะรู้สกึมัน่ใจกบัระบบของคณุ และเทรดโดยปราศจากความลงัเล  

ผู้แปลใช้ EA ชว่ยในการ Back Test ในเว็บบอร์ดของเราในการทดสอบ ชว่ยร่นเวลาได้มาก ราว ๆ 1 
อาทิตย์กวา่จะปรับระบบได้ และ ใช้เวลา ทดสอบ Demo อีกสามเดือน ขอให้เพ่ือน ๆ โชคดี  

คุณท าส าเร็จแล้ว ! 

สร้างระบบเทรดของคุณ ตาม 6 ขัน้ตอน  

ในสว่นนีเ้ราจะพดูภาพรวมคร่าว ๆ ของระบบเทรดควรจะเป็นอย่างไร ซึง่จะให้ไอเดียว่าควรจะพฒันาระบบ
อยา่งไร  

การตดิตัง้ระบบเทรด  

 เทรดในกราฟ Day  (swing trading)  

 5 SMA  ใช้ราคาปิดแท่งเทียน  

 10 SMA ใช้ราคาปิดแท่งเทียน 

 Stochastic (14,3,3)  
 RSI (9)  
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กฏการเทรด  

การเข้าเทรด  

Buy ถ้า : 

 ถ้า 5 SMA  ตดัข้ามเหนือเส้น  10 SMA และทัง้  stochastic เป็นขาขึน้( Stochastic อยู่ในพืน้ 
overbought )  

 RSI สงูกว่า 50  

Sell ถ้า :  

  5 SMA ตดัลงต ่ากว่าเส้น  10 SMA  และ Stochastic นัน้เป็นขาลง (ถ้า Stochastic  อยู่ในพืน้ท่ี 

Oversold)  
 RSI อยู่ต ่ากว่า  50  
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กฏการออกจาการเทรด  

 ออกเม่ือ เส้น  5 SMA ตดักบั  10 SMA ในต าแหน่งทิศทางตรงกนัข้ามกบัออร์เดอร์เทรด 
หรือ RSI ตดัข้ามกลบัไปท่ี 50 อีก   

 ออกเม่ือมนัชน Stop loss 100 จดุ   

โอเค ลองดท่ีูกราฟ วา่เป็นยงัไง ...  

ระบบ So Easy It's Ridiculous   (ช่ือระบบ) 

 

อยา่งท่ีเห็น เรามีระบบเทรดท่ีดีระบบหนึง่แล้ว   

สิ่งแรกเราต้องตดัสินใจว่า น่ีเป็นระบบเทรดแบบ Swing Trade และเราจะเทรดในกราฟวนั ตอ่มาเราใช้
เคร่ืองมือ SMM ในการวิเคราะห์เทรนด์และจดุเข้า  

 Stochastic จะชว่ยเราวา่ มนัเหมาะท่ีจะเทรดไหม ถ้า เส้น MA มนัตดัข้ามจะชว่ยเราหลีกเล่ียงสญัญาณ
หลอก และ RSI ก็ชว่ยยืนยนัสญัญาณเพิ่มเตมิถึงความแรงของเทรนด์ท่ีจะเกิดขึน้  

หลงัจากก าหนดสิ่งตา่ง ๆ เสร็จแล้ว เราตดัสินใจความเส่ียงตอ่การเทรด ในระบบนี ้เราจะเส่ียง 100 จดุตอ่
ครัง้ ปกตแิล้วยิ่ง Time Frame สงูก็ต้องเส่ียงมากขึน้ เพราะวา่ คณุก็จะได้ก าไรมากขึน้มากกวา่ Time 
Frame เล็ก  

ตอ่มาเราจะก าหนดจดุเขาจดุออกกนั ณ จดุนีเ้ราจะเร่ิมทดสอบโดยการใช้การทดสอบมือ   

น่ีเป็นตวัอยา่งของ ออร์เดอร์ Buy: 
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เราจะย้อนไปและมองดกูราฟนี ้เราจะเห็นวา่ ถ้าเราเข้าเทรดตามกฏ จะต้องสง่ออร์เดอร์ Buy ตอนนี ้  

ในการทดสอบ คณุจะต้องเขียนราคา ท่ีคณุจะเข้า จดุ Stop loss และ จดุท าก าไร และกลบัมาท่ีกราฟ
ข้างลา่งวา่มนัเป็นยงัไงตอ่ไป  

 

ตามกรณีนี ้คณุได้ก าไรพอสมควรเหมือนกนั ให้รางวลักบัตวัเองหลงัจากท่ีเทรดออร์เดอร์นีแ้ล้ว   

คณุเห็นแล้ววา่เม่ือเส้น MA ตดัข้ามในทิศทางตรงข้าม คณุก็ออกจากการเทรดได้ แน่นอน ว่ามนัไมง่่าย
อยา่งนีท้กุครัง้ บางครัง้อาจจะไมไ่ด้ก าไร แตค่ณุต้องจ าไว้เสมอวา่ ต้องมีวินยั และท าตามระบบเทรด  

น่ีเป็นตวัอยา่งของออร์เดอร์ Sell ส าหรับ ระบบของเรา "So Easy It's Ridiculous"  

http://www.babypips.com/school/images/junior/so-easy-its-ridiculous-system-long-entry.png
http://www.babypips.com/school/images/junior/so-easy-its-ridiculous-system-long-entry-end.png
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เราเห็นแล้วว่าเกณฑ์ของเรานัน้ลงตวั เม่ือเส้น MA  ตดักนั และ Stochastic ก าลงัลด Momentum เคล่ือนท่ี
เข้าสูพื่น้ท่ี Oversold และ RSI ต ่ากว่า 50   

ณ จดุนี ้เราจะบนัทึกจดุเข้าจดุออก และจดุ Stop loss จดุออกและ ดแูทง่เทียนว่าเกิดอะไรขึน้ตอ่ไป  

 

เย้ ๆ ๆ  ๆ มนักลายเป็นเทรนด์และคอ่นข้างแรง เกือบ ๆ 800 จดุซึง่ตอนนีร้ะบบของเราไมธ่รรมดาซะแล้ว  

เรารู้วา่คณุอาจจะก าลงัคิดว่าน่ีเป็นระบบธรรมดาท่ีท าก าไร ความจริงก็คือมนัธรรมดา และคณุไมค่วรกลวั
อะไรท่ีธรรมดา   

จริง ๆ แล้ว มนัมีค าท่ีคนสว่นใหญ่ใช้ในการเทรดคือ  Keep It Simple Stupid!  ท าให้มนัธรรมดาสดุ ๆ  

http://www.babypips.com/school/images/junior/so-easy-its-ridiculous-system-short-entry.png
http://www.babypips.com/school/images/junior/so-easy-its-ridiculous-system-short-entry-end.png
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นัน่หมายความว่า ระบบเทรดไมต้่องซบัซ้อน คณุไมต้่องมีเคร่ืองมือเป็นพนั ๆ ตวัในชาร์ท จริง ๆ แล้วการท า
ให้มนัธรรมดา อาจจะท าให้คณุปวดหวัน้อยหน่อย  

สิ่งส าคญัท่ีสดุคือ วินยั เราต้องย า้บอ่ย ๆ ให้คณุเข้าใจ  

คุณต้องยดึตามระบบเทรดของคุณ ! 

ถ้าคณุได้ท าการ Back Test แล้วก็ควรจะด าเนินการเทรดเดโม ซกัสองเดือน คณุก็คงจะมัน่ใจมากขึน้ ถ้า
คณุท าตามกฏ และจะก าไรในท้ายท่ีสดุ  

เช่ือระบบของคณุ และ เช่ือมัน่ในตวัคน ! 

ถ้าคณุอยากจะเห็นตวัอยา่งซกัตวัอยา่งของระบบท่ีซบัซ้อนขึน้ ลองดท่ีู  HLHB system หรือท่ี  Pip Surfer 
ช่ือ Cowabunga system.  

http://www.babypips.com/blogs/loonie-adventures/the_hlhb_system.html
http://www.babypips.com/blogs/pip-my-system/so_youve_finished_the_school_o.html
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สรุปการสร้างระบบเทรดของคุณ  

 

มีระบบหลายระบบท่ีใช้งานได้ดี แตว่่า หลายคนนัน้ขาดวินยัท่ีจะท าตามกฏ และก็จบด้วยการขาดทนุ  

ระบบเทรดของคุณควรจะตอบค าถามสองค าถาม: 

1. สามารถบอกการเกิดเทรนด์ได้เร็ว   
2. สามารถหาทางในการหลีกเล่ียงสญัญาณหลอกได้   

ถ้ามนัท าก าไรได้ คณุก็ลองเทรดกบับญัชี เดโมซกัอย่างน้อย สองเดือน ซึง่จะชว่ยคณุเข้าใจวา่มนัท ายงัไง
มากขึน้เม่ือตลาดเคล่ือนไหวจริง ๆ มนัตา่งจากการท า Back test มาก  

เม่ือคณุเทรดเดโมแล้วสองเดือน ถ้าคณุท าก าไรได้ คณุก็พร้อมท่ีจะเทรดกบัระบบกบัเงินจริง ๆอย่างไรก็ตาม 
จ าไว้เสมอวา่ ต้องท าตามกฏไมว่า่ยงัไง ! 
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มีขัน้ตอน 6 ขัน้ในการพัฒนาระบบเทรด : 

1. หา Time Frame ท่ีเหมาะกบัคณุ   
2. หา Indicator ท่ีจะช่วยหาการเกิดเทรนด์   
3. หาเคร่ืองมือท่ีจะช่วยหลีกเล่ียงสญัญาณหลอกและยืนยนัสญัญาณการเข้าเทรด  
4. ก าหนดความเส่ียง   
5. ก าหนดจดุเข้าออก   
6. เขียนกฏการเทรดและท าตามกฏนัน้ !  

การทดสอบระบบมีสามส่วน : 

1. ย้อนไปในกราฟของคณุ แล้วก็ย้ายกราฟแท่งเทียนทีละแท่ง เทรดตามระบบเทรดและ
กฏ บนัทกึผลการเทรดว่ามนัได้ก าไร ซึง่เรียกว่า การ Backrest   

2. ถ้ามนัก าไร คณุเทรดระบบของคณุในบญัชีเดโม อย่างน้อยสองเดือน ซึง่จะช่วยคณุเพิม่
ความเข้าใจว่าระบบเทรดของคณุมากขึน้ในช่วงท่ีตลาดเคล่ือนไหว ซึง่แตกต่างจากการ
ท าการ Back Test มากนกั   

3. เม่ือคณุเทรดเดโมเรียบร้อยแล้ว และได้ก าไร คณุก็พร้อมส าหรับเทรดระบบของคณุกบั
เงินจริง ๆ อย่างไรก็ตามคณุควรจะจ าไว้คือ คณุต้องท าตามกฏ !  

โอเค ต้องนี ้มาเร่ืองส าคญักนั ซึง่ฝ่ายกฏหมายของเราแนะน าให้ท าไว้ : 

ผลของการเทรดนัน้เป็นไปได้หลายรูปแบบ ซึ่งได้อธิบายไว้แล้ว เราไม่ได้แสดงให้เหน็ว่าวิธีการท่ี
เราเทรดนัน้ได้ก าไร หรือขาดทุน จริงๆ แล้ว ผลการเทรดออกมาได้แตกต่างกันมากมายจากการ
เทรดแบบสมมุติที่ใช้ในตัวอย่าง และการเทรดจริง ที่ได้ก าไร หรือขาดทุนตามที่แสดงไว้ตาม
โปรแกรมเทรด  ข้อจ ากัดของการเทรดที่สมมุตข้ิางต้นในนีคื้อ มันได้เตรียมไว้ว่าจะต้องได้ก าไร
แล้ว  ยิ่งไปกว่านัน้ การเทรดสมมุตข้ิางต้นดังกล่าว นัน้ไม่ได้มีความเส่ียงทางการเงนิเข้ามา
เก่ียวข้อง และไม่มีผลการเทรดท่ีแน่นอนยืนยันที่มีความเส่ียงทางการเงินมาเก่ียวข้องแต่อย่างใด  
ตัวอย่าง  ความสามารถในการผ่านภาวะขาดุทนในบทความนีจ้ะใช้ส่ือเพื่อว่ามันเกิดขึน้ได้ในการ
เทรดเงินจริง   มีปัจจัยหลายอย่างที่เก่ียวกับตลาด หรือเก่ียวกับโปรแกรมที่ใช้ในการเทรด ซึ่งไม่
สามารถเอามาอ้างถึงได้ในการยกตัวอย่างในบทความ ซึ่งสามารถกระทบต่อการเทรดบัญชีจริงได้   
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ท าไมเราต้องบนัทกึผลการเทรด ? 

 

บนัทกึหรือ??!? 

มนัไมใ่ชส่ าหรับเด็กมธัยมปลายผู้หญิงท่ีแอบเขียนเร่ืองท่ีประทบัใจเก่ียวกบัผู้ชายหรอ?  

ใช ่แบบนัน้แหละ!  

โอเค ก็ประมาณนัน้ แบบวา่ท่ีเค้าเขียนไดอาร่ี ทกุวนันัน่แหละ  

นกัเทรดต้องพยายามบนัทกึการเทรด   

แตมี่ข้อแตต่า่งอยูน่ิดหนอ่ย ! 

การท าบนัทกึการเทรดเป็นส่วนท่ียากในการบนัทึกผลการเทรดหรือวา่สิ่งท่ีเราคิดระหว่างการเทรด กญุแจ
ส าคญัคือ ใช้ในการวดั และ เพ่ือพยายามปรับปรุงผลการเทรด   

นกักีฬาระดบัโลกคอยสงัเกตพุฒันาการของพวกเขาตลอดเพ่ือท่ีจะให้พวกเขามีพฒันาการท่ีดีขึน้ เร็วขึน้ 
และแข็งแกร่งยิ่งขึน้ในสนาม นกัวิทยาศาสตร์ ก็บนัทกึและพยายามค้นพบสง่ใหม ่ๆ และเทรดเดอร์ก็
เชน่เดียวกนั ! 

สิ่งเหลา่นีท่ี้จะท าให้เราประสบความส าเร็จ จะกลายเป็นวินยั ความสม ่าเสมอ และท่ีส าคญั ก าไร   

นกัเทรดท่ีมีวินยัจะท าก าไรได้ และท าบนัทึกเพ่ือสร้างวินยัให้กบัตวัเอง   
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ซึง่น่ีอาจจะฟังดงู่าย แตเ่รามนัใจวา่คณุอาจจะยากซกัหน่อยตอนเร่ิม จริง ๆ แล้วหลายคนยอมแพ้และเลิก
บนัทกึไป แล้วมาใช้บนัทกึการเทรดท่ีโบรคเกอร์เตรียมให้   

ถึงมนัจะเป็นรายละเอียดท่ีดีท่ีสดุในหน้าจอโปรแกรมของคณุ แตม่นัไมไ่ด้บอกคณุวา่ ท าไมคณุถึงเข้าเทรด
และออกจากการเทรด   

ซึง่ข้อมลูเหลา่นีไ้มไ่ด้ชว่ยให้คณุเทรดได้ดีขึน้เลย   

  

การบนัทกึผลการเทรดไมใ่ชเ่พียงแคก่ารเขียนราคาท่ีคณุเข้าออกและคณุเทรดลงไปเท่านัน้ แตย่งัเก่ียวกบั
กระบวนการและจิตวิทยาทางการเทรดของคณุเอง   

ถ้าจะพดูให้ลกึอีกหนอ่ย มนัเก่ียวกบั จิตวิทยาทางอารมณ์ของแตล่ะบคุล ระหวา่งและหลงัจากการเทรด   

ตวัอยา่งเชน่ ระบบเทรดของคณุบอกว่าให้ buy USD/JPY.  

แต่ ความรู้สกึของคณุบอกคณุวา่ มนัคงไมเ่วิร์คหรอก .. 

ดงันัน้เตือนตวัของคณุเอง อยา่คิดวา่มนัไมไ่ด้ผล แตว่า่ ฉันต้องท าตามแผนการเทรดของฉนั และจะเทรด
ออร์เดอร์นี ้ 

ระหวา่งท่ีคณุเทรด ราคามนัเคล่ือนไหวหา่งจากจดุ Stop loss ของคณุเพียง 3 จดุ และคณุก าลงัคดิว่า เห็น
ไหม ไมไ่ด้ผล เราก็รู้อยูท่ าไมเราไมฟั่งตวัเอง  ท าไมโง่อยา่งนี ้ฉนัคงเสีย งัน้ออกก่อนดีกวา่ ออกตอนนีเ้ลย  

คณุเลยตดัสินใจปิดออร์เดอร์   

หลงัจากนัน้ไมน่าน ราคามนัวิ่งชนจดุ ท าก าไร  ถ้าคณุยงัเปิดออร์เดอร์อยู่คนจะได้ก าไรมากโขอยู ่  

น่ีเป็นเหตผุลวา่ท าไม คณุควรจะเขียนบนัทึกการเทรดของคณุเอง ซึง่กรณีนีเ้ป็นกรณีตวัอยา่งท่ีเกิดขึน้กบัเท
รดเดอร์หลาย ๆ คน   

เราพลาดท่ีจะเช่ือระบบ เราพลาดท่ีจะเทรดตามแผล และส าคญัท่ีสดุเราใช้อารมณ์ในการเทรด!  

ถ้าคณเทรดแบบนีแ้ละไมไ่ด้ท าบนัทึกไว้ ยอดคงเหลือในบญัชีเทรดคณุเหลือ 0 แนน่อน ก่อนท่ีคณุจะเข้าใจ
วา่ คณุพลาดอะไร   
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ก าไรจากการท าบันทกึ  

โอเค พอแล้วกบับรรยากาศสลวั ๆ ของขาดทนุ  สมมตุวิา่ นกัเทรดท่ีประสบความส าเร็จหลาย ๆ คนท า
บนัทกึการเทรดอยา่งสม ่าเสมอ และทบทวนการเทรดของเขาอยา่งตอ่เน่ือง  

และคณุรู้วา่นกัเทรดมืออาชีพสว่นใหญ่เป็นอยา่งไร แม้ว่าบางคนจะไมเ่ข้าใจ ... 

พวกเขาได้เงิน พวกเขาได้ รถ พวกเขาซือ้เสือ้พาหรู ๆ   

ถึงเราจะพดูเวอร์เกินไปหน่อย แตก็่มีสว่นจริงอยู ่  

นอกจากการบนัทึกจะชว่ยให้คณุพฒันาการเทรดแล้ว ยงัชว่ยให้คณุพฒันาการบนัทึกด้านอ่ืนของคณุอีก
ด้วย ... 

 ท าให้คณุบนัทึกเก่ียวกบัตวัคณุและเหตกุารณ์ในชีวิตคณุ   
 ท าให้คณุยงัอยูใ่นเปา้หมายท่ีคณุวางไว้ในแผนการเทรดของคณุ   
 มนัจะบอกถึงจดุเดน่และจดุด้วยของคณุในการผ่านภาวะกดดนั  
 ท าให้คณุรู้วิธีการปรับปรุงตวัเอง  
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ข้อสดุท้ายนัน้บางทีอาจจะส าคญัท่ีสดุ ส าหรับคนท่ีพึง่เข้ามาอา่น Babypip.com   

ไมท่กุคนท่ีได้ปริญญาเอกทางด้านคณิตศาสตร์ วิศวะกรรมการเงิน หรืออะไรก็ตาม ท่ีได้เข้าไปท างานใน
สถาบนัการเงินยกัษ์ใหญ่ หรือ บริษัทกองทนุมากนกั   

และเราก็เป็นคนสว่นใหญ่เหลา่นัน้ ท่ีเรียนรู้จากบ้าน หรือท่ีไหนก็ได้ท่ีตอ่อินเตอร์เนทได้ ซึง่หมายความวา่
เราเรียนรู้ว่าเราจะเทรดอย่างไรและพฒันาตวัเองอยา่งไร  

ต้องขอบคณุอินเตอร์เนท และบล็อก หรือ บอร์ดฟอร์เร็กทัง้หลาย ท่ีเราสามารถและตดิตอ่กบันกัเทรดคนอ่ืน 
ๆ และใช้เวลาน้อยลง แตไ่มไ่ด้หมายความวา่เราจะเรียนรู้ได้ไวและ เก่งขึน้ จากครูหรือคนท่ีสอนเรา  

คนสอน ครู หรือโค๊ช เป็นคนท่ีแคใ่ห้แนวทางแตล่ะขัน้กบัคณุ ชีใ้ห้เห็นถึงจดุบกพร่อง และท าให้ทกุอยา่งมนั
เป็นไปตามแนวทาง ท าให้คณุมีวินยัในตวัเอง และ การสอนใครก็ตามไมใ่ชเ่ร่ืองง่าย ดงันัน้ สิ่งท่ีดีท่ีสดุคือ 
คณุต้องเรียนรู้ด้วยตวัเองด้วย การท าบนัทกึ   

บนัทกึท่ีจดบนัทกึรายละเอียดได้ดีเหมือนกบัท่ีคณุมีโค๊ชดี คอยดคูณุตลอดเวลา เวลาท่ีคณุเรียนรู้ แม้วา่การ
จดบนัทึกออาจจะนา่เบื่อและเสียเวลา แตว่า่เทรดเดอร์ก็สามารถเรียนรู้อะไรได้เยอะจากการเทรดท่ีจดไว้
เหลา่นัน้ มากกวา่อา่นหนงัสือ หรือวา่ไปอบรมคอร์สตง่ ๆ เสียอีก 

นานวนัเข้า บนัทกึของคณุก็จะเยอะขึน้  ถ้าคณุบนัทึกทกุ ๆ อยา่งเก่ียวกบัการเทรดของคณุ( เชน่ เหตกุารณ์
ทางจิตวทิยา สภาวะตลาด ระบบเทรดของคณุเอง และอ่ืน ๆ ) ซึง่จะชว่ยให้คนได้บทเรียนท่ีส าคญัเชน่ : 

 ขา่วอะไรท่ีควรจะหลีกเล่ียง   
 คณุควรจะเส่ียงมากน้อยเทา่ไหร่?   
 เม่ือไหร่ท่ีคณุควรเทรดและเลิกเลน่กอล์ฟออนไลน์  

และคณุมีวินยักบับนัทกึของคณุขนาดไหน ซึง่มนัจะเป็นตวับอกความส าเร็จของคณุด้วย  

แล้วเราจะบันทกึในการบันทกึารเทรด?  

ค าตอบคือ  ทกุ ๆ อย่าง !!!  
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บนัทกึทกุอยา่งท่ีคณุรู้สกึทัง้ก่อนและหลงัเทรด และหลงัจากท่ีเทรดเสร็จแล้ว  

การเทรดเป็นทกัษะ ไมใ่ชแ่ค ่สไตล์การเทรดและระบบเทรดอย่างเดียว   

ผลท่ีออกมาจะถกูตดัสินวา่คณุเข้าใจตลาดดีขนาดไหน ความสามารถในการสร้างแผน หรือวา่วิธีการเทรด 
และคณุท าตามแผนได้ดีขนาดไหน รวมทัง้โชคของคณุด้วย   

มีตวัแปรหลายอยา่งท่ีจะน าคณุไปสูค่วามส าเร็จ ดงันัน้คณุต้องเขียนทกุอยา่งทัง้จดุแข็งและจดุอ่อน   

ส าหรับเทรดเดอร์ท่ีต้องการบนัทกึ :  

 คุณเป็นใครและแรงบันดาลใจในการเทรดคืออะไร  การท่ีจะค้นพบวิธีการเทรดท่ีถกูต้องของ
คณุเอง คณุต้องรู้วา่คณุเป็นใคร และสถานการณ์ชีวิตปัจจบุนัของคณุเป็นอยา่งไร และท าไมคณุถึง
ท าสิ่งเหลา่นี ้  

 สภาพตลาด และ ปรัชญา  สิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีบอกได้วา่คณุเข้าใจตลาดอยา่งไร และคณุตดัสินใจ
อยา่งไรในการจดัการความเส่ียงในบญัชีของคณุ   

 การส ารวจตลาด แตล่ะวนั นัน้ตลาดแตกตา่งกนั แตว่่าไมไ่ด้หมายความวา่มนัจะเป็นอยา่งนัน้ทกุ
ครัง้ไป และถ้าคณุรู้พฤตกิรรมจะท าให้คณุได้เปรียบ ถ้าคณุเก็บข้อมลูอยา่งตอ่เน่ืองและละเอียด 
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คณุจะค้นพบความลบัของมนั และปรับใช้กบักลยทุธ์ของคณุ และเม่ือสภาพตลาดเปล่ียนแปลง 
คณุจะได้เปรียบในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงนัน้ !  

 ความผิดพลาดในการเทรด และการพลาดโอกาส  ความผิดพลาดและการพลาดโอกาศเป็น 
เหมือนเนือ้ร้ายกบัความส าเร็จของคณุถ้าตลาดไมไ่ด้เป็นอยา่งท่ีคณุคดิ การปิดออร์เดอร์เร็วเกินไป 
ไมไ่ด้เทรดตามท่ีตัง้ไว้ เทรดผิดจงัหวะหรือขนาด ฯลฯ ก็ควรจะบนัทกึในบนัทึกของคณุเชน่กนัเพ่ือ
ชว่ยครุหลีกเล่ียงความผิดพลาดเหลา่นีใ้นอนาคต   

 สถติกิารเทรด ลกัษณะการเทรดของคณุ สามารถแบง่ออกเป็นข้อมลู ซึง่จะชว่ยให้คณุเข้า
ใจความจริง ไมใ่ชแ่คค่ณุคดิว่าควรจะซือ้ขายท่ีจดุไหน บางครัง้ความจริงก็ชว่ยกระตุ้นการเรียนรู้
ของคณุได้ดี ! 

ความจริงจะบอกคณุ ดงันัน้เพ่ือให้มนัง่ายขึน้ท่ีจะเร่ิมเขียน สิ่งเหลา่นีคื้อสิ่งท่ีเราจะเปิดเผยสว่นประกอบ
ของบนัทึกการเทรด   

ก่อนท่ีเราจะเปิดเผย เราอยากให้คณุเห็นวา่สิ่งท่ีเราเช่ือจะอยูใ่นแผนการเทรดด้วย   

เราให้รายละเอียดท่ีจะชว่ยให้คณุได้แนวคิดวา่อะไรควรจะอยูใ่นแผน แตว่า่ไมจ่ าเป็นต้องท าตามมนั  

โอเค น่ีคือ 5 อยา่งท่ีต้องมีในบนัทกึการเทรด : 

1. พืน้ท่ีท่ีคณุจะสง่ออร์เดอร์เทรด  
2. จดุเข้า   
3. ขนาดของออร์เดอร์   
4. กฏการจดัการการเทรด   
5. การย้อนดกูารเทรดย้อนหลงั  

และแนน่อน มนัแล้วแตค่ณุ  

และมนัขึน้อยู่กบับนัทกึการเทรด   

เหมือนกบั ตวัละคร  World of Warcraft คณุควรจะบนัทึกรายละเอียดลงในบนัทึกการเทรดของคณุ   

คณเป็นหนึง่ในคนท่ีจะได้ก าไรจากการเขียนบนัทกึการเทรด ดงันัน้เขียนด้วว่าคณุคิดว่า ก าไรมาจากอะไร
มากท่ีสดุ ! 
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พืน้ที่ที่คุณจะส่งออร์เดอร์   

 

คณุต้องมีเหตผุลท่ีดีพอในการเทรดแตล่ะครัง้ ซึง่รู้จกัใน เหตผุลในการเทรด คณุไมใ่ช ่มนษุย์ถ า้ หรือวา่ นกั
พนนั ใชไ่หม?   

ท าไมคณุถึงเลือกท่ีจะเทรดตรงนี?้  จดุนีถ้กูเลือกโดยระบบของคณุท่ีคณุเขียนไว้ในแผนการเทรดของคณุ 
ตวัอยา่ง อาจจะใช้การตดักนัของเส้น MA สองเส้น หรือวา่ราคาชนแนวต้าน ของเส้นฟิโบนาช่ี  

จดุท่ีคณุเลือกจะเข้าเทรดระหวา่งราคาปัจจบุนักบัจดุท่ีเข้าเทรด   

เราแนะน าคณุให้บนัทกึกราฟของคณุในชว่งนัน้ เพ่ือจะได้ท าเป็นนิสยั   

เม่ือคณุอยากจะดผูลการเทรดย้อนหลงั กคณุก็จะเห็นวา่เกิดอะไรขึน้ ซึง่จะชว่ยฝึกสายตาให้เห็นโอกาส 
หรือ กบัดกัเพ่ือจะหลีกเล่ียงได้ในสถานการณ์จริง   

ซึง่จะชว่ยให้คณุจ าเหตผุลวา่ท าไมคณุถึงเลือกจาะเทรด หรือวา่ท าให้คณุเข้าใจบางอย่างท่ีคณุมองข้ามไป
ได้   

จดุท่ีคณุจะเทรดเป็นท่ี ๆ คณุเช่ือวา่คณุจะมีโอกาสเทรดได้ก าไร และอตัราความเส่ียงนัน้อยูใ่นระดบัท่ีคณุ
ยอมรับได้ คณุต้องตดัสินใจด้วยตวัเอง วา่ต้องการอยา่งไร   

เม่ือคณุนัง่ลงท่ีเก้าอีข้องคณุ หน้าจอ คณุพร้อมท่ีจะเทรด พืน้ท่ีท่ีคณุจะสง่ออร์เดอร์ ตรงจดุไหนท่ีคณุคาดว่า
จะเข้าเทรด  
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สิ่งนีจ้ะชว่ยคณุจากการเทรดโดยไมมี่แผนและไมข่าดทนุได้ง่าย   

จุดเข้า  

 

จดุเข้าจะบอกคณุวา่เม่ือไหร่ควรจะสง่ออร์เดอร์   

จดุเข้าของคณุจะบอกว่าคณุควรจะเข้าตรงไหน และ เม่ือไหร่จะเทรด  

ซึง่เป็นเทคนิคในการเข้าเทรดท่ีคณุพฒันาขึน้มา และคณุจะดวูา่ควรจะเทรดท่ีไหน และจะเทรดอย่างไร   

หรือวา่คณุแคเ่ข้าไปสง่เดช? ถ้าคณุอยากจะข้ามถนน คณุแคเ่ดนิข้าม ไปเฉย ? แนน่อนคณุต้องมองซ้าย
มองขวาก่อน ดวูา่มนัปลอดภยัรึเปลา่? ซึง่เหมือนกบัการเทรด คณุต้องดกู่อนวา่มนัปลอดภยัรึเปลา่ ในการ
เข้าตลาดชว่งนัน้   

เทคนิคในการเข้าเทรดจะชว่ยคณุให้ไมเ่ทรดท่ีในราคาท่ีคณุไมไ่ด้คดิไว้ 

สมมตุวิา่จดุท่ีคณุเทรดคือจดุกลบัตวัของภาวะตลาดหมีปัจจบุนั คณุจะสง่ออร์เดอร์ Sell เลย หรือคณุจะรอ
ให้ราคามนัชนแนวต้านก่อน? หรือ รอให้กราฟแทง่เทียนเกิด Doji ก่อน  

แทนท่ีจะรอ คณุ Sell เลย แล้วจะเห็นราคาเคล่ือนไหวสงูขึน้ และชน Stop loss   

เพราะวา่การท่ีคณุหาจดุเข้าท่ีดีไมไ่ด้หมายความวา่คณุจะต้องเข้าเทรดทนัที การเข้าเทรดท่ีดีหมายถึง จดุท่ี
เราเส่ียงท่ีจะขาดทนุต ่า  
 
อีกครัง้ จบัภาพหน้าจอของกราฟของคณุ และท าเคร่ืองหมายจดุเข้าไว้ด้วย   
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อยา่ลืมว่าคณุต้องหาจดุเข้าท่ีดี บวกกบัพืน้ท่ีท่ีคณุคดิว่าจะเทรดท่ีดี การใช้เส้น MA นัน้คอ่นข้างจะเป็นท่ี
นิยม แตว่า่ถ้าคณุไมส่นใจเร่ืองเหลา่นีค้ณุอาจจะเส่ียงกบัการขาดทนุ   

การใช้แคจ่ดุเข้าท่ีดีอยา่งเดียว โดยไมส่นใจพืน้ท่ีท่ีจะเข้าเทรดเป็นความหายนะอย่างนงึ คุณต้องระวงั
สภาพแวดล้อม รอบข้างด้วยอยา่ใช้มีดกบัการตอ่สู้ ท่ีมีแตค่นใช้ปืน หรือ อยา่ใช้ไม้เทนนิสไปเลน่เบสบอล   

การก าหนดขนาดของออร์เดอร์ 

 

เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองง่ายมาก คณุต้องตดัสินใจ ซึง่เร่ืองนีข้ึน้อยู่กบัการจดัการความเส่ียงของคณุ ในแผนการเทรด
ของคณุ วา่จะต้องใช้ ขนาด Lotเทา่ไหร่ ซึง่จะต้องรู้ความเส่ียงสงูสดุของคณุ   

คณุอยากจะเส่ียงตอ่ครัง้เทา่ไหร่ ?  

1%? 

2%?  

5%? 

10%?! 

20%?!!!! 

หรือวา่ อยากจะ ขายที่นามาเทรดก็ได้!!!!! 
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ใช ่ขายท่ีนามาเทรดเลย  

อย่าโง่น่า! 

ไม่ต้องขายมาเทรดนะ !  

 

จ าได้รึเปลา่ ?   

คุณอยากจะเป็นนักเทรด ไม่ใช่นักพนัน!  

การก าหนดขนาดการเทรดเป็นเร่ืองส าคญัเพราะวา่ มนัช่วยให้บญัชีของคณุอยูร่อดได้ และพร้อมส าหรับ
การเทรดครัง้ตอ่ไป  

ส าคญัมากท่ีจะต้องรู้วา่คณุจะต้องใช้ขนาด Lot เทา่ไหร่ โดยการบนัทกึขนาดการใช้ออร์เดอร์ใน บนัทกึของ
คณุ คณุจะเห็นวา่ คณุรู้สึกดีกบัการเทรดท่ีมี Lot ขนาดการเทรดท่ีใหญ่หรือไม ่ถ้าคณุอยากเทรด Lot เล็ก ๆ 
คณุก็สามารถใช้ Stop loss ได้กว้างขึน้   
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กฏการจัดการการเทรด   

คณุต้องมีแผนในเกมก่อนท่ีจะเทรด ซึง่แผนจะบอกคณุวา่จะจดัการการเทรดอยา่งไร แม้วา่มนัจะ
เคล่ือนไหวตรงข้ามกบัคณุ การเข้าเทรดเป็นเร่ืองง่าย  มนัเป็นจดุท่ีจะชีอ้นาคตของคณุวา่จะได้ก าไรหรือ
ขาดทนุ   

นกัเทรดสองคน ระหวา่ง ทอม กบัเจอร์ร่ี เทรดเหมือนกนัทกุอย่างแตว่่ามีผลการเทรดท่ีออกมาแตกตา่งกนั  
ทอมท าก าไรได้จากการเทรด เพราะวา่ เขาจดัการออร์เดอร์ของเขา แม้ว่าเขาจะขาดทนุ เขารู้วา่เม่ือไหร่เขา
ควรจะออกจาการเทรด และขาดทนุน้อยท่ีสดุ ในขณะท่ีเจอร์ร่ี ไมมี่แผนในการเทรด เขาไมรู้่วา่เขาจะท า
อยา่งไร ถ้าราคามนัไมไ่ด้เป็นอยา่งท่ีเขาคิด ซึง่ท าให้บญัชีเทรดของเรานัน้สญูไปได้   
 
ซึง่คณุต้องตดัสินใจเร่ืองเหล่านีก้่อนท่ีคณุจะเทรด  

คณุคงไมอ่ยากตดัสินใจในช่วงท่ีตลาดนัน้แกวง่ตวัสงู   

เม่ือคณุเข้าเทรด คณุก็ควรจะตดัสินใจวา่จะท าอยา่งไรกบัผลท่ีออกมา  

ไม่ว่าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไร  

พยายามก าหนดตวัแปรท่ีสามารถเกิดขึน้ก่อน และก าหนดวา่คณุจะท าอยา่งไหร คณุต้องใจเย็น และไร้
อารมณ์เหมือนกบัหุน่ยน เม่ือคณุเทรด  

คณุต้องเป็นเหมือนกบั  Spock และ Vulcan trader (ไมรู้่เหมือนกนัวา่เป็นใคร) 
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การตดัสินใจทัง้หมดจะต้องท าก่อนการเทรด ซึง่หมายความวา่ตอนคณุตดัสินใจคณุยงัไมไ่ด้เทรด เม่ือคณุ
ตดัสินใจเทรดคณุก็ใช้สิ่งท่ีคณุเขียนท่ีน่ี ซึง่จะชว่ยลดการใช้อารมณ์ในการตดัสินใจ   

ถ้าคณุเทรด คณุจะรู้ว่าจดุไหนควรจะเป็นจด Stop loss จดุไหนควรจะเป็นจดุท าก าไร และจดุไหน ควรจะ
เป็น Trailing Stop   

สมมตุวิา่คณุคือ คีน ูรีฟส์ ถ้าคณุได้ค าถาม? ระหวา่งท่ีคณุก าลงัเทรดวา่ ถ้าเกิดราคาขึน้ หรือ ลงคณุควรจะ
ท าอย่างไร คณุก็ควรจะตอบได้ทนัทีไมใ่ชใ่ช้เวลาคดิ ทกุ  ๆ ครัง้ท่ีคณุเทรด   

คณุต้องมีกฏในการจดัการการเทรดก่อนหน้า ก่อนท่ีคณุจะเทรด  

คณุคงไมอ่ยากจะคิดว่า ตอนนีเ้ราก าลงัท าบ้าอะไรอยู?่ เทรดเม่ือไหร่   

คณุต้องก าหนดสิ่งเหลา่นีก้่อนท่ีคณุจะเทรดเสมอ ๆ  

 

การย้อนดูบันทกึการเทรดย้อนหลัง  
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การย้อนดสูิ่งท่ีคณุเทรดหมายความวา่ ย้อนไปดสูิ่งท่ีเกิดขึน้แล้ว หรือท่ีคณุได้เทรดไปแล้ว  

เม่ือคณุเทรดเสร็จแล้ว คณุอาจจะรู้สกึอยากโทรหาบ้าน ถ้าคณุก าไร หรือวา่อยากจะท าลายข้าวของถ้าคณุ
ขาดทนุ แตว่า่ สิ่งท่ีควรท ากลบัเป็น คณุต้องย้อนไปดวูา่ ออร์เดอร์ท่ีคณุเทรดนัน้เสียหรือ ได้ เพราะอะไร   

คณุต้องย้อนไปดวูา่ คณุท าถกูหรือผิด น่ีเป็นค าถามท่ีคณุต้องถามตวัเอง : 

ออร์เดอร์เทรดที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไร ? 

 ขนาดของ Lot นัน้พอดีกบัการจดัการความเส่ียงของคณุหรือไม ่มนัใหญ่หรือเล็กเกินไป   
 คณุเข้าเทรดได้ดีกว่านีห้รือไม?่   
 คณุจะใช้เคร่ืองมืออะไรในการปรับปรุงการเทรดของคณุ   
 คณุอดทนเพียงพอหรือไม ่หรือวา่คณุคิดวา่ ถ้าไมเ่ทรดตอนนีก็้คงไมมี่โอกาสแล้ว?   
 จดุท าก าไรของคณุเป็นไปได้ หรือวา่ มนัเวอร์เกินไป ?  
 แล้วตลาดเป็นไปตามท่ีคณุคิดไหม ?  
 มีขา่วหรือเหตกุารอะไรท าให้ตลาดเป็นเชน่นี?้  

ใช้ค าตอบในการก าหนดขนาด Lot ของคณุ ก าหนดจดุเข้า หรือวา่ การวางแผนการสง่ออร์เดอร์ไว้ก่อน  
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คุณจัดการการเทรดของคุณดีแค่ไหนหลังจากที่คุณเปิดออร์เดอร์แล้ว?  

 คณุดกูราฟและเอาใจใสก่บัการศกึษาคา่เงินนัน้ก่อนเทรดหรือไม ่ ถ้าคณุ ท า คณุท าอยา่งไร และ
ถ้าไมท่ า ท าไมคณุถึงไมท่ า ค าตอบของค าถามนีจ้ะเปิดเผยเก่ียว วา่คณุอทุิศเวลาให้กบัการเทรด
ของคณุมากขนาดไหน   

 คณุปรับเปล่ียนแผนของคณุไหม?  
 คณุปรับออร์เดอร์ Stopp loss ของคณุเพื่อปอ้งกนัก าไรหรือไม?่   
 คณุท าก าไรเป็นบางสว่นหรือเปลา่?   
 คณุปิดออร์เดอร์ของคณุตามแผนการเทรดของคณุหรือเปลา่ หรือวา่ ตลาดนัน้สร้างความ

ประหลาดใจให้คณุได้บ้างหรือเปลา่?  

ค าตอบของคณุ คณุจะเรียนรู้วา่คณุควบคมุอารมณ์ได้ดีมากแคไ่หน และมีวินยัมากแคไ่หน   

ขณะท่ีคณุอยากระบายความรุ้สกึท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการเทรด คณุสามารถระบายมนัในนี ้คนท่ีบ้านคงไม่
อยากฟังคณุบน่  

คุณควรจะปรับปรุงตัวด้านไหน และจะปรับปรุงตัวเองยังไง?  

น่ีเป็นโอกาสของคณุในการปรับปรุงตวัเองในฐานะเทรดเดอร์   

อยา่เพียงเขียนขึน้แค ่“ฉนัต้องถืออร์เดอร์ท่ีได้ก าไรนานกว่านี”้ หรือ “ ฉนัต้องตดัขาดทนุให้เร็วกว่านี”้ ซึง่ไม่
คอ่ยมีประโยชน์ตอ่ตวัคณุเอง   

วิเคราะห์แตล่ะขัน้ตอนจะชว่ยคณุปรับปรุงตวัเองได้ดีขึน้ และคณุจะถือออร์เดอร์ท่ีก าไรได้นานขึน้อย่างไร  
คณุจะเลือกจดุท าก าไรได้ดีขึน้รึเปลา่ คณุจะเรียนรู้ท่ีจะไมป่ลอ่ยให้ก าไรของคณุหลดุลอยไป?   

ไมมี่ค าตอบท่ีถกูท่ีสดุในกระบวนการหรือขัน้ตอนดงักลา่ว เพียงแคค่ณุต้องซือ้สตัย์กบัตวัเอง  ไมอ่ยา่งนัน้ ก็
เปล่ียนเป็นเทรดเดอร์ท่ีดีไมไ่ด้หรอก .  

คุณท าตามแผนของคุณหรือไม่?  

อยา่พยายามเพิกเฉยค าถามนี ้  
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ถ้าคณุไมส่ามารถท าตามแผนได้ คณุก็จะมีปัญหาเร่ืองวินยัอย่างแรง และคณุก็จะต้องเจอกบัปัญหาใหญ่
หลวงตามมา !  

สถติขิองการบัญทกึการเทรด  

 

ขณะท่ีท่ีบรรทดัสดุท้ายในหน้าผลการเทรด(ยอดรวม) สามารถบอกคณุได้ถึงผลการเทรดของคณุ การ
บนัทกึสถิตนิัน้เป็นหนทางท่ียอดเย่ียมของระบบเทรด หรือแผนของคณุ เหมือนกบัการแขง่รถ  

การท าสถิตกิารเทรดของคณุจะชว่ยคณุตดัสินใจวา่ อะไรได้ผล ไมไ่ด้ผล ตอ่ไปนีเ้ป็นสิ่งท่ีเราควรจะเก็บท า
สถิต และเพื่อบนัทึกเก่ียวกบัระบบเทรดของคณุ   

 Net Profit :  น่ีเป็นผลรวมของการเทรดของคณุทัง้หมด ซึง่จะมีคา่ใช้จา่ยของคณุอยู่ด้วย 
คา่ใช้จา่ยคือ ต้นทนุของอปุกรณ์ และต้นทนุอ่ืน ๆ   

 Win percentage: เป็นตวัเลยผลรวมของออร์เดอร์ท่ีได้ก าไร และคดิเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของออร์เดอร์
ทัง้หมด   

 Loss percentage: เป็ฯออร์เดอร์รวมของออร์เดอร์ท่ีขาดทนุ ท่ีคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของออร์เดอร์
ทัง้หมด   

 Largest winning trade: จะแยกจากออร์เดอร์ ก าไรเฉล่ีย ซึง่ไมจ่ าเป็นท่ีจะต้องเก็บแตว่า่ ถ้าคณุไม่
มีออร์เดอร์ท่ีได้เยอะเป็นพิเศษก็ไมต้่องคดิรวมไปในสิ่งท่ีคณุบนัทกึ   

 Largest losing trade: ซึง่แยกจากออร์ออร์ขาดทนุเฉล่ีย บางทีคณุไมจ่ าเป็นจะต้องบนัทกึมนัก็ได้ 
แตว่า่ถ้าคณุไมมี่ออร์เดอร์ท่ีเสียเยอะเป็นพิเศษ คณุก็ไม่ต้องไปใสใ่จ   
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 Average trade gain: น่ีจะถกูคิดโดยเอาก าไรท่ีได้ทัง้หมด หารด้วยจ านวนของออร์เดอร์ท่ีเทรดได้
ก าไร   

 Average trade loss: น่ีเป็นออร์เดอร์ท่ีผลขาดทนุรวมจากออร์เดอร์ท่ีขาดทนุทัง้หมดหารด้วย
จ านวนออร์เดอร์ท่ีขาดทนุทัง้หมด   

 Payoff ratio per trade:เป็นอตัราเทรดก าไรเฉล่ีย และลบด้วยอตัราการเทรดขาดทนุเฉล่ีย   
 Average holding time: เป็นเวลาท่ีถือออร์เดอร์เฉล่ียของทกุออร์เดอร์เทรด   
 P/L of long/short only trades: ตวันีจ้ะชว่ยให้คณุรู้วา่เทรดได้ดีในสภาพไหน และสภาพตลาด

ไหน   
 Largest # of consecutive losses: สถิติตวันีจ้ะชว่ยคณุหาจ านวนขาดทนุติดตอ่กนัเยอะมาก

ท่ีสดุ หรือ เหตกุารณ์เลวร้ายท่ีเกิดขึน้กบัคณุ   
 Average # of consecutive losses: สถิติตวันีจ้ะชว่ยคณุบอกถึงการขาดทนุติดตอ่กนัเฉล่ีย และ

ชว่ยควบคมุความเส่ียงสงูสดุของคณุ   
 Largest trading account percent of drawdown: สิ่งนีเ้ป็นจ านวนของเงินทนุท่ีลดลงไปหลงัจาก

ท่ีคณุเจอกบัการขาดทนุตดิตอ่กนั   
 Tracking feelings and mistakes. เป็นสิ่งท่ีคณุตดัสินใจในการเทรดได้ดีขนาดไหน เหมือนกบัตวั

บอกสภาวะจิตใจของคณุเม่ือคณุเทรด  ซึง่จะชว่ยคณุหลีกเล่ียงชว่งเวลาท่ีคณุเทรดแล้วเสีย 
เหมือนกบัคณุต่ืนขึน้หลงัจากท่ีขา่วออกมา และมนัท าให้ตลาดเคล่ือนไหวเร็ว ดงันัน้คณุอยากเทรด
ตามไป แตว่า่หลงัจากนัน้คอมพิวเตอร์ของคณุเสีย คณุก็เลยท าอะไรไมไ่ด้ และหมาของคณุวิ่งออก
นอกบ้านไปถนนใหญ่  แล้วพอคอมพิวเตอร์ของคณุกลบัมาใช้ได้ปรากฏวา่ ตลาดมนับวกไปร้อย
จดุในทิศทางท่ีคณุอยาก Buy คณุเกล่ียดไหม ท่ีมนัเกิดแบบนีข้ึน้บอ่ยๆ? บางทีคณุคงอารมณ์ไมดี่
บางทีการเทรดในสภาวะจิตใจแบบนีค้งไมค่อ่ยดี   

 Expectancy: ค าอธิบายง่าย ๆ ท่ีสดุคือ คา่ความคาดหวงั เป็นจ านวนเฉล่ีย ท่ีคณุคาดวา่จะได้ก าไร 
หรือ ขาดทนุตอ่ครัง้ ซึง่จะถกูค านวณโดยเปอร์เซ็นต์ขาดทนุ และจ านวนเสียเฉล่ียตอ่ครัง้ และลบ
ด้วย เปอร์เซ็นต์ก าไรคณูด้วยก าไรเฉล่ีย ซึง่สถิตติวันีจ้ะชว่ยให้คณุจดัการขนาดออร์เดอร์ของคณุ 
และบอกคณุว่าวิธีการเทรดของคณุเป็นอย่างไร  

เปา้หมายของการเก็บข้อมลู และการค านวณคา่สถิตเิหล่านีคื้อการเพิ่มคา่ความคาดหวงั(ก าไรตอ่จดุ ตอ่
ครัง้) เพื่อตัง้ขนาดออร์เดอร์ท่ีเหมาะสมตอ่การเทรดหนึง่ครัง้ และบอกวา่การเทรดแบบไหนเหมาะกบัคณุ
ท่ีสดุ ! 

ทบทวนบันทกึการเทรดของคุณ  
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หลงัจากท่ีคณุได้ก าไรจากการเทรด คณุต้องเก็บข้อมลูไว้และส ารวจตลาด และตวัคณุเอง วา่คณุวิเคราะห์
มนัออกมาอยา่งไร?   

อีกครัง้ มนัไมย่าก: 

1. หาวา่คณุเทรดได้ดีได้ยงัไง และท ามนัไปเร่ือย ๆ  
2. ดวูา่อนัไหนไมเ่ข้าทา่ก็หยดุท า   

การหาว่าอะไรใช้ได้ ใช้ไมไ่ด้เป็นการเก็บข้อมลูท่ีฉลาด และตอบค าถามได้ตรงประเดน็ การวิเคราะห์ผลการ
เทรดของคณุ พยายามจดัแบง่มนัเป็นหมวดยอ่ย ๆ  
 
น่ีเป็นตวัอยา่งของประเภทของค าถามท่ีคณุควรจะถามตวัเองเม่ือคณุทบทวนบนัทกึของคณุ :  

 รูปแบบการเทรด หรือวา่ เคร่ืองมือแบบไหนท่ีท าให้คณุเทรดได้ดีท่ีสดุ และแบบไหนไมเ่หมาะกบั
คณุ ?  

 คณุปรับอินดเิคเตอร์ตา่ง ๆ ของคณุอยา่งไรเพ่ือให้จบัเทรนด์ได้เร็วขึน้ หรือวา่มนัช่วยหลีกเล่ียง
สญัญาณหลอกอย่างไร ?   

 คณุท าก าไรเร็วไปหรือไม?่ คณุต้องปรับเปา้หมายในการท าก าไรของคณุหรือไม ่หรือคณุกลวัท่ีมนั
จะไปไมถ่ึงท่ีคณุคิด?   

 คณุถือออร์เดอร์ขาดทนุนานกวา่ท่ีควรจะเป็นหรือไม?่ แล้วคณุปรับปรุงวิธีการตดัขาดทนุของคณุ
อยา่งไร ?  
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 คณุท าตามแผนการเทรดได้บอ่ยแคไ่หน? แล้วท่ีคณุท าได้ได้ก าไรหรือไม?่   
 คณุพลาดอะไรในการออร์เดอร์เทรด หรือไม ่ท าไม? แล้วสาเหตขุองการผิดพลาด มนัเกิดจากระบบ

หรือวา่วิธีการของเราเองหรือเปลา่?   
 คณุจะท าอะไรเพ่ือลดความเส่ียงและท าให้ก าไรเพิ่มขึน้?   
 คณุเทรดก าไรมากกวา่ในการเทรดแบบหลาย ๆ ออร์เดอร์หรือเลน่ออร์เดอร์เดียว  
 ตลาดแบบไหนท่ีคณุท าได้ดี ? เทรนด์ หรือว่าแกวง่ตวั   
 ก าไรและขาดทนุสว่นใหญ่ของคณุนัน้มาจากคา่เงินใดคา่เงินหนงึรึเปลา่?   
 ขา่วหรือเหตกุารณ์ไหนท่ีท าให้ตลาดผนัผวนซึง่คณุชอบเทรดหรือ คณุจะต้องหลีกเล่ียง   
 ชว่งเวลาไหนท่ีเหมาะกบัสไตล์การเทรดของคณุมากท่ีสดุ   
 ออร์เดอร์ท่ีคณุเสียนัน้ อยูใ่นวนัใดวนัหนึง่ของสปัดาห์หรือไมเ่ชน่วนัจนัทร์ หรือ วนัศกุร์  

 

ค าถามเหล่านีส้ามารถชว่ยคณุกรองการกระท าท่ีท าให้คณุไมไ่ด้ก าไรออกไป  

ตอนเร่ิมต้น เป็นการรวบรวมแนวคิดเพ่ือให้เห็นภาพวา่คณุเทรดได้ดีแบบไหน และให้ท าสิ่งนัน้ตอ่ไป   

และเม่ือคณุท าได้แล้ว ขัน้ตอนตอ่ไปคือท าให้มนัสม ่าเสมอซึง่จะท าให้มนักลายเป็นนิสยั  

 สดุท้าย การบนัทกึอย่างตอ่เน่ืองจะชว่ยให้คณุพฒันาขึน้จนถึงขีดสดุและคณุจะรู้เม่ือตลาด
เปล่ียนแปลง และแนน่อนตลาดมนัเปล่ียนอยุต่ลอด   
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ความยากของการบันทกึการเทรด  

 

Couch Piptato 

การบันทกึการเทรดนัน้เป็นเร่ืองยาก  

และจะท าให้คณุเสียเงิน ล้มเหลวในการเทรดฟอร์เร็ก และยอมแพ้ กลบัมาเทรดไมไ่ด้อีกเลย   

ท าให้เรานึกถึงไปถึงคอนเสิร์ต  N'Sync  ท่ีจดัในเมือง  

คณุจะเลือแบบไหน ?  

บนัทกึผลการเทรดของคณุในบนัทกึหรือวา่ จะใช้สมองจดจ ารายละเอียดเหลา่นัน้ให้หมด   

สิ่งส าคญัคือ การท าบนัทกึนัน้ท าให้เทรดเดอร์ย้อนไปดผูลการเทรดของพวกเขา  

เห็นรึเปลา่ว่าเรามีอะไรต้องท าเยอะเลย ?  

ใช ่มนัจะส าเร็จได้ยงัไงถ้าเราไมท่ าอะไรเลย  

การจดบนัทกึเป็นการบนัทกึความสมดลุของการฝึกของนกักีฬา   

ซึง่ไมใ่ชเ่ร่ืองแปลกส าหรับนกักีฬาอาชีพท่ีใช้เวลาในการฝึกและฝึกมากกวา่เวลาท่ีพวกเขาแขง่จริงเสียอีก   
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ตามท่ี Tim Grover นกักายภาพของ Michael Jordan บอกวา่: 

"ไมเคลิท าแต้มได้  40 - 50  แต้มตอ่แมทช์ และพอวนัรุ่งขึน้เขาก็จะมาซ้อมตอ่ เขาไมเ่คยหยดุ ความ
แข็งแกร่งด้านจิตใจของเขาแข็งแกร่งมาก แตว่า่เหตทุัง้หมดนีก็้คือ ร่างกายของเขาพร้อม ซึ่งเขามกัจะพดูอยู่
เสมอวา่  เขาจะฝึกให้หนกัเพ่ือให้เกมส์นัน้ง่ายกว่าท่ีฝึกอยู่  

John Wooden ชนะเลิศ 10 NCAA Men's Basketball Championships และรู้ว่านกับาสฯ ในดวงใจของ
เขา จะฝึก 5 วนัตอ่สปัดาห์ เพ่ือท่ีจะแขง่เพียง 40 นาทีเท่านัน้   

คณุรู้ไหม พวกเขาฝึก 10 ชัว่โมงเพ่ือแขง่เพียง 40 นาที  

 

และยงัไมห่มดแคนี่ ้ พวกเขายงับนัทกึผลการฝึกอยู่ตลอดเวลา โค๊ช Wooden จะใช้บนัทกึเหลา่นีถ้้าทีมมี
ปัญหาท่ีแก้ไมไ่ด้   

ตวัอยา่งถ้า ทีของเขา ยิงได้น้อยลงเขาจะหาว่า บนัทกึท่ีผ่านมา พวกเขาชู๊ตได้ดีหรือวา่ไมดี่ แม้วา่ในตอนนัน้
จะไมมี่คอมพิวเตอร์ ไอแพด  โค๊ช Wooden เข้าใจถึงความส าคญัของบนัทกึท่ีดี! 

ขณะท่ีการบนัทกึนัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองยาก แตว่า่ต้องใช้ความพยายามและความสม ่าเสมอ ซึง่แนน่อนต้องใช้เวลา   

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wooden
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MeetPips.com  

ถ้าคณุท าบนัทกึทกุวนั บนัทึกวา่ออร์เดอร์ไหนดี และออร์เดอร์ไหนท่ีคณุคาดการณ์ได้แมน่ย า รวมทัง้คณุท า
ได้ดีในสถานการณ์เชน่ไร และ อะไรท่ีคณุต้องปรับปรุง  

โชคดีจะเป็นของคณุ เพราะเราได้เตรียมสถานท่ีท่ีท าให้การบนัทึกการเทรดและค านวณสิ่งตา่ง ๆ เตรียมไว้
ให้พร้อมแล้ว ... 

MeetPips.com – เว็บบนัทกึการเทรดท่ีดีท่ีสดุในโลก! 

 

ไมเ่พียงแคค่ณุสามารถสร้างบนัทกึของตวัคณุเองได้ง่ายในเว็บ MeetPips.com คณุจะได้รู้จกักบัชมุชน
บนัทกึการเทรดฟอร์เร็กซ์ของนกัเทรดผู้ ท่ีอยากมีวินยัมากขึน้และ ได้ก าไรอยา่งตอ่เน่ือง   

ตามประสบการณ์ของเรา มนัเป็นเร่ืองยากท่ีจะคอยท าการบนัทึกอยูเ่สมอ โดยเฉพาะมีคณุเทรดเยอะมาก  
และยุง่ยากในการค านวนสถิตติา่ง ๆ  

MeetPips.com นัน้ชว่ยให้คณุสามารถบนัทกึทกุอยา่งผา่นระบบบนัทกึออนไลน์ ออร์เดอร์ของคณุจะถกู
ค านวณและแยกข้อมลูทางสถิตขิองมา รวมทัง้สร้างกราฟเพ่ือให้คณุทบทวน และวิเคราะห์ได้ง่าย   

คณุจะได้เรียนรู้วา่ กลยทุธ์ไหนดี และกลยทุธ์ไหนไมดี่   

และอีกครัง้ หนึง่ของกญุแจแหง่ความส าเร็จคือการเข้าใจผลการเทรดของคณุ รู้ว่าคณุเทรดยงัไงได้ดีและ
ชว่งไหนท่ีคณุควรจะหลีกเล่ียง   

คณุสามารถตดัสินใจด้วยตวัคณุเองวา่คณุจะเทรดอยา่งไรในแผนการเทรดของคณุ แผนท่ีเหมาะกบั
เปา้หมายของคณุ และความเส่ียงน้อย เหมาะกบัรูปแบบการใช้ชีวิตของคณุ  

MeetPips.com อนญุาตให้คณุอา่นบนัทกึการเทรดของคณุอ่ืน จะเห็นวา่พวกเขาเทรดกนัอยา่งไร (และคณุ
สามารถตัง้ให้เป็นสว่นตวัของคณุได้)  

http://www.meetpips.com/
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การเปิดเผยบนัทกึตอ่สาธารณะจะเป็นแรงบนัดาลใจให้คณุท าตามกฏได้เพราะวา่คณุไมส่ามารถซอ่นความ
ผิดพลาดของคณุได้   

การอนญุาตให้อา่นบนัทกึการเทรดของผู้ อ่ืนได้ จะท าให้คณุหลีกเล่ียงความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้กบัคนอ่ืนได้   

และการท่ีคณุดบูนัทกึของคนอ่ืนได้ท าให้คณุได้ไอเดียมาประยกุต์กบัไอเดียเทรดของคณุเอง 

แตท่ี่สดุแล้วคณุต้องพฒันาแผนการเทรดของคณุขึน้มาเอง ในแบบของคณุ ซึง่มาจากลกัษณะนิสยัของคณุ 
เป็นของคณุ คณุ และคณุเท่านัน้ 

มนัต้องใช้เวลาและความพยายามตอนแรกนิดหนอ่ยในการท าบนัทกึ แตว่่าคณุจะพบวา่หลงัจากน้นมนัจะ
กลายเป็นนิสยัของคณุ การท าบนัทกึอย่างสม ่าเสมอก็จะช่วยสร้างวินยัให้คณุได้ รวมทัง้พฒันาจิตวิทยาการ
เทรดของคณุด้วย   

น่ีเป็นบางอยา่งท่ีไมมี่ใครสอนคณุได้ คณุต้องสมัผสัด้วยตวัคณุเอง และถ้าคณุมีประสบการณ์คณุก็จะเป็น
นกัเทรดท่ีประสบผลส าเร็จ  
 

สรุป : การบันทกึผลการเทรด  

 

มีสว่นประกอบสามอยา่งท่ีจะท าให้นกัเทรดประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน : 
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1. การมีแผนการเทรดท่ีดี   
2. การมีระบบเทรดท่ีเป็นสว่นประกอบของแผนการเทรดท่ีดี   
3. การทบทวนและปรับปรุงการเทรดและแผนการอยูเ่สมอ   

เทรดเดอร์ทกุคนควรท าบนัทึก ซึง่จะต้องมีสว่นประกอบสามอยา่งข้างต้น   

บนัทกึการเทรดของคณุเก่ียวกบัทกุอยา่งท่ีเกิดขึน้กบัออร์เดอร์เทรดของคณุ ซึง่การจดัท าบนัทึกการเทรดมี
เปา้หมายเพ่ือดผูลการเทรดของระบบเทรดของคณุ และความสามารถในการสง่ออร์เดอร์ หรือท าก าไรอยา่ง
ตอ่เน่ือง(การท าตามระบบเทรด)   

ระบบเทรดท่ีไมดี่นัน้แยน้่อยกวา่การท่ีเทรดเดอร์ไมส่ามารถท าตามระบบของเขาอยา่งตอ่เน่ืองได้ ซึง่การท า
บนัทกึจะชว่ยให้คณุปรับปรุงเร่ืองนีไ้ด้   

บนัทกึการเทรดนัน้เหมาะกบันกัเทรดท่ีอยากจะท าก าไรและใช้ประเมินตวัเอง  

บนัทกึจะดีได้นัน้ขึน้อยู่กบัสิ่งท่ีเขียนลงไป ถ้าคณุบนัทกึได้ไมดี่ มนัก็จะยากท่ีจะตดัสินเร่ืองผลการเทรดของ
เทรดเดอร์   

การเร่ิมบนัทกึเทรดอยา่งตอ่เน่ือง คณุจะต้องซ่ือสตัย์ไมเ่ปล่ียนไปเปล่ียนมา และล้มเลิกอะไรง่าย ๆ  

การเรียนรู้ในการเขียนบนัทกึและท าอย่างตอ่เน่ืองจะสร้างวินยัให้คณุ ไมเ่พียงแคม่นัจะสะท้อนการเทรด
ของคณุออกมา เรารับรองวา่ครุจะได้เรียนรู้เก่ียวกบัตวัคณุเองอีกมาก รวมทัง้จิตวิทยาการเทรดของคณุ   

คณุจะเห็นได้ชดัวา่ คณุเก่งในด้านไหน และคณุควรจะปรับปรุงอะไร และอะไรท่ีเหมาะสมกบัตวัคณุ ซึ่ง
หมายถึงสิ่งเหลา่นี ้ไมมี่ใคร ไมมี่วิดีโออนัไหน ไมมี่สมันาท่ีไหนจะสอนคณุได้ คณุต้องสมัผสัมนัด้วยตวัเอง 
แล้วคณุจะกลายมาเป็นนกัเทรดท่ีประสบความส าเร็จ  

คณุจะสร้างทกัษะการเทรดคณุต้องรักษาวินยัในการบนัทึกการเทรดของคณุ  

ตอ่ไปนีเ้ป็นค าแนะน าสดุท้ายในการพยายามบนัทึกท่ีมีประโยชน์ : 

 ท าบนัทึกก่อนเทรดจริงเสมอ และหลงัจากท่ีเทรดเสร็จแล้ว   
 เขียนทกุอยา่งลงไป อยา่ลืออะไร ซ่ือสตัย์ และถ้าคณุอยากจะเลน่เกมส์ขณะท่ีคณุเทรด และลืมปิด

ออร์เดอร์ ก็ให้เขียนลงไปได้วย   
 ให้ความสนใจกบัอารมณ์ของคณุอย่างใกล้ชิด ฉะนัน้คณุต้องเขียนมนัลงไปให้หมด   
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 บนัทกึนัน้ต้องมีการส ารวจตวัเอง การเทรดของคณุ และเก่ียวกบัตลาด ซึง่เราพบวา่ การบนัทึกนัน้
จะเก่ียวกบัการวิเคราะห์ตวัเองและตลาดเพียงน้อยนิด  ให้คณุจบัภาพหน้าจอมาใสใ่นบนัทกึด้วย 
เขียนรายละเอียดเก่ียวกบักราฟท่ีคณุดอูยู่ และหลงัจากนัน้ไมก่ี่เดือนคณุจะเห็นว่าการท าบนัทึกนัน้
เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ และกลไกการฝึกตวัเองท่ียอดเย่ียม   

 ไมมี่อะไรท่ีเป็นเร่ืองนา่อายหรือวา่ง่ีเง่าท่ีจะบนัทกึลงไป เขียนลงไปแม้กระทัง่คนพลาดไมไ่ด้เทรด
เพราะวา่คณุดหูนงัซีรีส์ เฟรนด์อยู่ หรือวา่เลน่เกมส์ Modern Warfare 2 อยู ่หรือว่าคณุก าลงัอยู่กบั
หวานใจ เขียนลงไปให้หมด! 

 

อะไรคือการจัดการความเส่ียง?  

 

น่ีเป็นบทท่ีส าคญัมา ท่ีคณุเคยอา่นมาเลยทีเดียว   
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ท าไมมนัถึงส าคญั เพราะวา่ เราอยูใ่นธุรกิจการท าก าไร และในการท่ีจะท าก าไรได้ เราก็ต้องเรียนรู้การ
จดัการความเส่ียง   

พดูได้วา่ น่ีเป็นสว่นท่ีคนอ่ืนมองข้ามมากท่ีสดุในการเทรด เทรดเดอร์หลายคนนัน้สนใจเฉพาะการเทรดโดย
ไมส่นใจเร่ืองขนาดของบญัชีของพวกเขา   

ซึง่พวกเขาคิดแคว่า่บญัชีท่ีเขามีอยูน่ัน้รองรองขาดทนุได้ก่ีจดุ และการเทรดแบบนัน้เรียกวา่ ...  

การพนัน ! 

 

ถ้าคณุเทรดโดยไมส่นใจเร่ืองกฏการจดัการการเงิน คณุเป็นนกัพนนั   
คณุไมไ่ด้มองระยะยาวในการลงทนุของคณุ คณุแคร่อให้คณุได้แจ็คพอท แคน่ัน้เอง   

กฏการจดัการการเงินนัน้ไมเ่พียงแตป่อ้งกนัคณุจากการขาดทนุ แตย่งัท าให้คณุได้ก าไรในระยะยาว ถ้าคณุ
ไมเ่ช่ือเรา และคิดวา่ การพนนั นัน้เป็นทางเดียวท่ีจะท าให้เรารวย มาดตูวัอยา่งนีก้นั : 

คนท่ีไป Las Vegas จะไปเลน่พนนัเพ่ือหวงัวา่จะชนะแจ็คพอร์ท และจริง ๆ แล้วพวกเขาก็ชนะเหมือนกนั   

แล้วในท าไมในโลกนี ้คาสิโนยงัได้ก าไร ถ้ามีคนตัง้เยอะชนะและได้แจ็คพอท ?  
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ค าตอบก็คือขณะท่ีพวกเขาได้แจ็คพอท ระยะยาวแล้ว คาสิโนก็ยงัก าไรเพราะวา่ พวกเขาจะได้เงินเยอะ
กวา่เดมิจากคนท่ีไมไ่ด้ชนะแจ็คพอท และ เลยมีค าพดูท่ีว่า บอ่นชนะเสมอ   

ความจริงก็คือ คาสิโน นัน้เป็นนกัสถิตท่ีิดีเทา่นัน้เอง พวกเขารู้วา่ ในระยะยาวแล้ว พวกเขาจะได้เงิน ไมใ่ช่
นกัพนนั   

แม้วา่  Joe Schmoe ชนะ  $100,000 ตอนเลน่ สลอท แมชชีน คาสิโนก็รู้วา่จะมีนกัพนนัอีกเป็นร้อยท่ีไม่
ชนะ และเงินจะเข้ากระเป๋าพวกเขา  

น่ีเป็นตวัอยา่งง่าย ๆท่ีนกัสถิตนิัน้ท าเงินจากนกัพนนัได้อยา่งไร แม้วา่ทัง้สองฝ่ายจะเสียเงิน แตว่่าคาสิโนรู้
วา่พวกเขาจะควบคมุการเสียเงินของพวกเขาอยา่งไร ซึง่เป็นการจดัการการเงิน ถ้าคณุรู้วา่จะควบคมุการ
เสียของเขาอยา่งไร คณุจะมีโอกาสในการท าก าไร  

คณุต้องเป็นนกัสถิตไิมใ่ชน่กัพนนัเพราะวา่ ระยะยาว คณุจะเป็นผู้ชนะ  

แล้วคณุจะเป็นนกัสถิตอิยา่งนีไ้ด้อย่างไร แทนท่ีจะเป็นผู้แพ้ ? 

 
การใช้เงนิทุน  
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คือการใช้เงินให้ได้เงินมาอีก ทกุคนรู้แตว่่าขึน้อยูก่บัวา่ใครจะเร่ิมด้วเงินเทา่ไหร่ ค าตอบขึน้อยู่กบัว่าคุณจะ
เร่ิมอยา่งไร  

สิ่งแรก ต้องมาดวูา่คณุศกึษามาดีรึเปล่า มีความแตกตา่งกนัในปัจจยัการเรียนรู้ เชน่ บทเรียน ผู้สอน และ
ตวัคณุเอง หรือ ทัง้สามอยา่งประกอบกนั  

ขณะท่ีมีหลายบทเรียน หรือ โค๊ชหลาย ๆ คนท่ีสอนฟอร์เร็กฟรี ๆ  และการท่ีมีคนสอนหรือมีบทเรียนท่ีดีนัน้ 
ยอ่มท าให้คณุประสบความส าเร็จได้เร็วขึน้มากกว่าท่ีคณุไปฝึกด้วยตวัเอง  

ซึง่บางครัง้ก็มีต้นทนุสงู ส าหรับบทเรียนท่ีไมฟ่รี จากร้อยเหรียญ ไปจน เป็นพนัเหรียญ ซึง่ไมฟ่รี 

ส าหรับใครท่ีไมอ่ยากจา่ยเงินในเร่ืองพวกนี ้ ขา่วดีก็คือข้อมลูท่ีคณุอยากได้นัน้หาได้ฟรี ๆ จากอินเตอร์เนท 
มีทัง้บทความ เว็บไซต์ หรือเว็บโบรคเกอร์เอง รวมทัง้ BabyPips.com ต้องขอบคณุ Al Gore ท่ีคิดค้น
อินเตอร์เนทขึน้มา ถ้าไมมี่เขาก็คงไมมี่ Babypips.com  

ตราบเทา่ท่ีคณุเป็นเทรดเดอร์ท่ีมีวินยัและเรียนรู้ตลาดอยู ่โอกาสในความส าเร็จของคณุจะเพิ่มขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ือง คณุต้องเป็นนกัเรียนท่ีกระตือรือร้นตลอดเวลา มิฉะนัน้ คณุจะจบด้วยความล้มเหลว  

อยา่งท่ีสอง คือ การจะศกึษาตลาดนัน้ คณุต้องมีเคร่ืองตา่ง ๆ เชน่ โปรแกรมข่าว หรือว่า News Feed ตา่ง 
ๆ และถ้าเป็นนกัเทรดท่ีใช้เทคนิค สว่นใหญ่โปรแกรมนัน้มากบัโบรคเกอร์ของคณุอยู่แล้ว ซึง่เพียงพอแล้ว
(บางอนัก็ดีมาก ๆ )   

สว่นใครท่ีต้องการเคร่ืองมือท่ีดีกวา่นัน้ หรือว่า โปรแกรมล า้ยกุก็หาได้ตามอินเตอร์เนท ราว ๆ 100 เหรียญ
ตอ่เดือน   

และถ้าคณุเป็นคนท่ีเทรดโดยใช้พืน้ฐานคณุต้อง ได้ทกุขา่งท่ีมนัอออกมาก รวมทัง้ก่อนท่ีขา่วจะออกมาด้วย
(ได้ก็ดีมาก)  

แต ่ขา่วท่ีแมน่ย านัน้สว่นใหญ่ต้องเสียเงิน และคณุสามารถหาขา่วได้ทัว่ไปจากบริการฟรีของโบรคเกอร์อยู่
แล้ว แตว่า่ ข่าวท่ีเร็วกวา่ แตกตา่งกนั วินาที สองวินาทีก็สามารถวดัความแตกตา่งของก าไรได้แล้ว  

สดุท้ายคณุต้องมีเงินทนุ ในการเทรด ซึง่โบรคเกอร์รายยอ่ยจะมีบริการ mini account ให้คณุ ฝากได้เชน่ 
25 เหรียญ แตว่่านัน่ไมไ่ด้หมายความวา่คณุจะกระโดดเข้าไปทนัทีนะ  ถ้าเข้าใจเร่ืองนีผ้ิด ๆ ก็จะน าไปสู่
ความล้มเหลวด้วย คณุต้องมีเงินทนุพอท่ีจะผา่นชว่งเวลาท่ีคณุเสียไปได้ทกุช่วงเวลา   
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แล้วคณุต้องใช้เงินทนุเท่าไหร่ คณุต้องซ่ือสตัย์  และถ้าคณุฝึกอย่างสม ่าเสมอ คณุก็สามารถเร่ิมได้กบัเงิน
เยอะ ๆ แม้กระทัง่ 5 หม่ืน 1 แสนเหรียญ   

ซึง่ความรู้พืน้ฐานทัว่ไปของการท าธุรกิจก็คือ ธุรกิจสว่นใหญ่ท่ีล้มเหลว เพราะวา่คณุไมมี่ความเข้าใจเร่ือง
เงินทนุ โดยเฉพาะในตลาดฟอร์เร็ก   

ดงันัน้ถ้าคณุไมส่ามารถเร่ิมด้วยเงินก้อนใหญ่ ท่ีเสียไมไ่ด้ คณุก็ควรจะเก็บไว้และเรียนรู้จนกวา่คณุจะพร้อม  

Drawdown และ Maximum Drawdown 

 

เรารู้แล้ววา่การาจดัการการเงินจะชว่ยให้เราอยูร่อดในระยะยาว แตว่่าตอนนีเ้ราอยากให้คณุรู้อีกอยา่งหนึง่ 
จะเกิดอะไรขึน้ถ้าคณุไมใ่ช้การจดัการการเงิน?   

ลองพิจารณาตวัอย่างนีก้นั :  

สมมตุวิา่คณุมีเงินอยู ่1 แสนเหรียญ และคณุเสีย 5 หม่ืนเหรียญ คณุขาดทนุเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของเงินทนุ ?   

ค าตอบก็คือ  50%.  
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ไมย่ากใชไ่หม?   

สิ่งนีเ้ราเรียกวา่  drawdown. 

 Drawdown คือการลดลงของเงินทนุหลงัจากการเทรดเสีย ซึง่ปกตจิะถกูค านวณโดยใช้ความแตกตา่งของ
เงินในบญัชีสงูสดุ ลบกบัผลขาดทนุ ซึง่เทรดเดอร์พวกเขาจะวดัเป็นเปอร์เซ็นต์ 

 

เสียตดิต่อกัน  

 

ในการเทรด เราจะมองหาความเป็นท่ีสดุเสมอ ซึง่เป็นเหตผุลท่ีท าไมเทรดเดอร์พฒันาระบบเทรดขึน้มา และ
ระบบเทรดท่ีได้ก าไร 70 % ดเูหมือนจะยอดเย่ียม แตว่า่ เพราะวา่ ระบบเทรดของคณุท าก าไร 70 
เปอร์เซ็นต์ ไมไ่ด้หมายความวา่ ทกุ ๆ 100 ออร์เดอร์ คณุจะได้ก าไร 7 ออร์เดอร์ จาก 10 ออร์เดอร์ ?  

http://www.babypips.com/school/images/senior/drawdown-peak-to-trough.png
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คณุจะรู้ได้อยา่งไรวา่ 70 ออร์เดอร์ของคณุเป็นออร์เดอร์ จะได้ก าไรเมื่อไหร่ 100 ออร์เดอร์ ?  

ค าตอบก็คือ คณุไมรู้่ เราสามารถ คณุขาดทนุตดิกนั 30 ออร์เดอร์ได้ แตว่่า ระบบก็ยงัให้ก าไรกบัคณุ 70 
เปอร์เซ็นต์ แตค่ณุต้องถามตวัเองวา่ คณุจะอยูร่อดจากเกมส์ได้รึเปลา่ ถ้าคณุเสียสามสิบครัง้ตดิกนั   

น่ีคือ เหตผุลวา่ท าไมการจดัการการเงินถึงส าคญั ไมส่ าคญัวา่คณุใช้ระบบอะไรอยู่ คณุจะพบการขาดทนุ
ตดิตอ่กนั แม้แตน่กัโป๊กเกอร์มืออาชีพ ท่ีเล่นโป๊กอยูก็่จะพบการเสียติดกนั และพวกเขาก็ยงัท าก าไรได้ใน
ตอนท้าย   

เหตผุลก็คือ นกัโป๊กเกอร์ท่ีดี พวกเขามีการจดัการการเงินท่ีดี เพราะว่าพวกเขาจะไมส่ามารถชนะทกุ
รายการ พวกเขาจะเส่ียงด้วยเงินจ านวนน้อยในบญัชีของเขาเพ่ือรอดจากการขาดทนุติดตอ่กนั   

และน่ีคือสิ่งท่ีคณุต้องท าเม่ือคณุเป็นเทรดเดอร์ Drawdown นัน้เป็นสว่นหนึง่ของการเทรด และการเป็นเท
รดเดอร์ท่ีประสบความส าเร็จนัน้ แผนการเทรดเป็นสิ่งท่ีท าให้คณุเผชิญหน้ากบัการขาดทนุ และแผนการเท
รดของคณุก็ต้องมีการจดัการความเส่ียงในนัน้ด้วย   

การเส่ียงน้อยในบญัชีการเทรดของคณุ คณุจะสามารถอยูร่อดจากการขาดทนุตดิตอ่กนัได้ จ าไว้ว่า ถ้าคณุ
ฝึกอยา่งมีวินยั ในการใช้การจดัการการเงิน คณุจะกลายมาเป็นบอ่น และ บอ่นคาสิโนก็ท าก าไรได้ในระยะ
ยาวเสมอ  

ในสว่นตอ่ไป เราจะแสดงให้เห็นวา่ เกิดอะไรขึน้เม่ือคณุใช้การจดัการการเงิน และ เม่ือคณุไมใ่ช้จะเป็น
อยา่งไร  

อย่าหมดตัว  
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น่ีเป็นการแสดงให้เห็นวา่ การเส่ียงด้วยเงินน้อย ๆ และเปรียบเทียบกบัการเทรดท่ีมีความเส่ียงสงู  

เส่ียง 2  2% กับ  10%   

จ านวน
ครัง้ 

จ านวนเงนิ
รวม  

ความเส่ียง
2%  

จ านวน
ครัง้  

จ านวนเงนิ
รวม 

ความเส่ียง 
10%  

1 $20,000 $400 1 $20,000 $2,000 

2 $19,600 $392 2 $18,000 $1,800 

3 $19,208 $384 3 $16,200 $1,620 

4 $18,824 $376 4 $14,580 $1,458 

5 $18,447 $369 5 $13,122 $1,312 

6 $18,078 $362 6 $11,810 $1,181 

7 $17,717 $354 7 $10,629 $1,063 

8 $17,363 $347 8 $9,566 $957 

9 $17,015 $340 9 $8,609 $861 

10 $16,675 $333 10 $7,748 $775 

11 $16,341 $327 11 $6,974 $697 

12 $16,015 $320 12 $6,276 $628 

13 $15,694 $314 13 $5,649 $565 

14 $15,380 $308 14 $5,084 $508 

15 $15,073 $301 15 $4,575 $458 

16 $14,771 $295 16 $4,118 $412 

17 $14,476 $290 17 $3,706 $371 
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18 $14,186 $284 18 $3,335 $334 

19 $13,903 $278 19 $3,002 $300 

 

คณุจะเห็นวา่ มนัแตกตา่งกนัมากระหวา่งการเส่ียงสองเปอร์เซ็นต์ และการเส่ียง 10 เปอร์เซ็นต์ในแตล่ะครัง้
ในการเทรด ถ้าคณุเกิดการเสียติดกนัอยา่งตวัอยา่งเสีย 19 ครัง้ตดิกนั คณุจะเหลือเงินเพียงแค ่ $3,002 ถ้า
คณุเลือกท่ีจะเส่ียง  10%  ซึง่มากกวา่ 85 เปอร์เซ็นต์ ถ้าคณุเส่ียง  2% คณุจะเหลือเงิน $13,903 ซึง่คณุเสีย
เงินไปแค ่30%  ของเงินในบญัชีของคณุ  

แนน่อนวา่ นัน่เป็นสิ่งสดุท้ายท่ีเราจะท า คือเสียติดกนั 19 ครัง้ แตว่า่ แม้วา่คณุเสียติดกนั 5 ครัง้ มนัก็
แตกตา่งกนัมากเชน่กนัในการเส่ียง 2 เปอร์เซ็นต์กบั 10 เปอร์เซ็นต์และยงัเหลือเงิน  $18,447 ถ้าคณุเส่ียง  
10% คณุจะเหลือเงิน แค ่ $13,122. แตน่ัน่ก็น้อยกวา่คณุเส่ียง 2 % ท่ีเสียติดกนั 19 ครัง้อีก !  

ประเดน็ก็คือ คณุต้องใช้การจดัการการเงิน เม่ือคณุเจอกบั Drawdown คณุจะยงัมีเงินเหลือ 

คณุลองจินตนาการวา่ถ้าคณุเสีย  85% ดสูิ ?!! 

คณุต้องท าก าไรเพิ่มถึง  566% เพ่ือท่ีจะให้ได้กลบัมาเทา่ทนุอีกครัง้  

เช่ือเราสิ คณุไมต้่องการให้มนัเป็นอยา่งนัน้หรอก  ตอ่ไปนีเ้ป็นตารางท่ีจะให้คณุเห็นวา่ คณุจะต้องท าเป็น
จ านวนเทา่ไหร่ถึงจะกลบัมาเทา่เดมิ ถ้าคณุขาดทนุในจ านวนเทา่นัน้  

จ านวนเงนิทุนท่ีเสีย % ที่จะท าให้กลับมาเท่าทุน  

10% 11% 

20% 25% 

30% 43% 

40% 67% 

50% 100% 

60% 150% 

70% 233% 

80% 400% 
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90% 900% 

 

คณุจะเห็นวา่ ย่ิงคณุเสียเยอะ มนักก็ยิ่งยากท่ีจะกลบัมาท าให้มนัเทา่ทนุได้ ซึง่น่ีเป็นเหตผุลวา่ คณุต้อง
วางแผนในการเทรดให้ดี   

ตอนนีเ้ราหวงัว่าคณุคงซมึซบับ้างแล้วเร่ืองควรจะเส่ียงน้อยท่ีสดุในแตล่ะการเทรดซึง่จะท าให้คณุรอดจาก
การขาดทนุตดิตอ่กนั จ าไวว่าคณุต้องเป็นบอ่น ไมใ่ชน่กัพนนั ! 

Reward-to-Risk Ratio 

 

อีกวิธีหนึง่ท่ีจะเพิ่มโอกาสในการเทรดคือ สามารถได้ก าไรมากกวา่ท่ีคณุเทรดได้ สามเทา่ ถ้าคณุใช้อ
อตัราสว่นก าไรตอ่ขาดทุน เท่ากบั 3:1 reward-to-risk ratio คณุก็จะมีโอกาสในการท าก าไรได้ในระยะยาว 
ลองมาดตูวัอยา่งข้างลา่งกนั : 
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เทรด 10 ครัง้  ขาดทุน ก าไร 

1 $1,000   

2   $3,000 

3 $1,000   

4   $3,000 

5 $1,000   

6   $3,000 

7 $1,000   

8   $3,000 

9 $1,000   

10   $3,000 

รวม $5,000 $15,000 

ตามตวัอย่างคณุจะเห็นวา่แม้วา่คณุเทรดชนะแค ่50 % แตค่ณุก็ยงัได้ก าไรตัง้  $10,000 แตจ่ าไว้วา่เม่ือไรก็
ตามท่ีคณุเทรดตามอตัราสว่นท่ีดี คณุก็ยงัมีโอกาสก าไรแม้วา่เปอร์เซ็นต์ ชนะคณุจะต ่า 

แต่...  

แตปั่ญหาก็คือ การตัง้คา่  reward-to-risk ratio มากเกินไป  บางครัง้ก็อาจจะฟังดดีู แตเ่ราจะปรับใช้ในการ
เทรดจริงอยา่งไร  

สมมตุวิา่คณุเป็น scalper และคณุอยากจะเส่ียง 3 จดุ ใช้ อตัราสว่น  3:1 reward to risk ratio นัน่
หมายความวา่คณุต้องได้ก าไร 9 จดุ ซึง่คณุก็จะต้องจา่ยคา่ Spread ด้วยอยา่ลืม   

ถ้าโบรคเกอร์ของคณุมี Spread 2 จดุ คูเ่งิน EUR/USD คณุจะต้องท าก าไรให้ได้ 11 จดุ ซึง่แทบจะเป็น 4: 1 
เลยทีเดียว ซึง่ EUR/USD สามารถเคล่ือนไหวตรงข้ามกบัออร์เดอร์ท่ีคณุเทรด3 จดุ อย่างง่ายดาย และคณุก็
จะขาดทนุอยา่งรวดเร็ว   

ถ้าคณุลด ขนาดออร์เดอร์ลงคณุก็สามารถขยาย Stop loss ของคณุออกได้ ตอนนีถ้้าคณุเพิ่มเพิ่มความ
เส่ียงเทา่กบั 50 จดุ คณุต้องได้ก าไร 153 จดุ ซึง่คณุจะสามารถใช้อตัรา RR เท่ากบั 3:1 ได้ ดีขึน้ใชไ่หม?   
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ในโลกแหง่ความจริง reward-to-risk ไมไ่ด้ตายตวั ต้องปรับใช้ตาม Time Frame และสภาพแวดล้อมตลาด 
และจดุเข้าจดุออกของคณุเอง บางออร์เดอร์ อาจจะมี RR ถึง 10:1 บางออร์เดอร์กลบัมีแค ่0.7:1.  

สรุป: การจัดการความเส่ียง 

 

ท าตัวเป็นบ่อน ไม่ใช่นักพนัน !  

จ าไว้เสมอวา่ บอ่นเป็นนกัสถิตท่ีิรวย !  

ซึง่มนัท าให้เงินท าเงินให้เราได้ แม้ทกุคนจะรู้ แตว่่าพวกเขาไมรู้่จะเร่ิมอยา่งไรในการเทรด และค าตอบนัน้
ขึน้อยู่กบัพวกเขาเอง  

Drawdown นัน้มีอยูจ่ริง และจะเกิดขึน้อยา่งแนน่อน   

ยิ่งคณุเสียมากเทา่ไหร่ คณุก็จะกลบัมาได้ก าไรเทา่เดมินัน้มากขึน้ ซึง่ด้วยเหตนีุค้ณุต้องท าทกุอยา่งเพื่อ
ปกปอ้งเงินทนุของคณุ  

เราหวงัวา่คณุคงได้อะไรบ้างจากการเส่ียงให้น้อยท่ีสดุในการเทรดเพ่ือท่ีจะเอาตวัรอดในระยะยาวได้และ
หลีกเล่ียงการเกิด Drawdown ในบญัชีของคณุ  

ยิ่งคณุเสียเงินน้อยเทา่ไหร่ คณุก็ก็มี Drawdown น้อยเทา่นัน้ ย่ิงคณุเสียเยอะ มนัก็จะกลบัมาเทา่เดมิยาก
เทา่นัน้  

ซึง่หมายความวา่คณุควรเทรดด้วยเปอร์เซ็นต์ต ่า ๆ ยิ่งต ่ายิ่งดี   
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น้อยได้อีก 

 

คุณควรจะเสี่ยงที่ 2% หรือน้อยกว่า 

แม้วา่คณุอยากจะใช้ อตัรา reward to risk สงู แตว่่าต้องมาดโูลกแหง่ความเป็นจริง เพราะวา่มนัไม่
สามารถจะใช้แบบนัน้ตายตวัได้ตลอด  

ซึ่งจะต้องปรับเสมอขึน้อยู่กับ Time Frame สภาพตลาด และจุดเข้าจุดออกของคุณ  

เพชรฆาต Leverage  
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นกัเทรดมืออาชีพสว่นมาก และผู้จดัการกองทนุนัน้เทรด 1 Standard Lot ท่ี มลูคา่ 50000 เหรียญในบญัชี
ของเขา   

ถ้าพวกเขาเทรดบญัชี  mini account หมายความวา่พวกเขาเทรด Lot ละ 5,000 เหรียญ   

ปลอ่ยให้เร่ืองนีซ้มึเข้าหวัคณุซกัพกั   
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ถ้ามือโปรเทรดแบบนี ้ท าไมนกัเทรดประสบการณ์น้อยคิดวา่ พวกเขาจะประสบความส าเร็จด้วยการเทรด 
100k Standard Lot ขณะท่ีมีเงินในบญัชีเพียง $2,000 หรือ 10K mini lots  ด้วยเงินเพียง $250 กนั 

ไมส่ าคญัวา่โบรคเกอร์ของคณุจะบอกคณุวา่ไง อยา่เปิดบญัชี Standtard ด้วยเงินเพียง 2000 เหรียญ หรือ
เปิดบญัชี Mini ด้วยเงิน 250 เหรียญถึงบางครัง้จะให้คณุเปิดบญัชีด้วยเงินเพียง 25 เหรียญก็ตาม   

เหตผุลอนัดบัแรกส าหรับมือใหมท่ี่ล้มเหลวเพราะวา่ พวกเขาเงินไมถ่ึง พวกเขาไมเ่ข้าใจวา่ Leverage นัน้
ท างานยงัไง   

อย่าปล่อยให้ตัวเองล้มเหลว  

 



WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

เราแนะน าวา่คณุควรจะมีเงิน $100,000 ก่อนท่ีคณุจะเปิดบญัชี Standard และ $10,000  ส าหรับบญัชี  
mini account หรืออย่างน้อย $1,000 ส าหรับ บญัชี micro account และเปิดบญัชีเม่ือคณุเทรดได้ดีแล้ว
เทา่นัน้   

ดงันัน้ถ้าคณุมีเงิน $60,000 ก็เปิดบญัชี mini account ถ้าคณุมีเงิน $8,000, เปิด micro account ถ้าคณุมี
แค ่ $250 ก็เลน่ demo account และจนกวา่คณุจะมี  $750 แล้วคอ่ยเปิดบญัชี  micro account ถ้าคณุมี 
เหรียญเดียวก็หางานท าดีกว่า 
 
ถ้าคณุยงัจ าอะไรไมไ่ด้ในบทเรียนนี ้ก็ให้จ าไว้วา่ ให้อ่านข้างบนน่ี   

โอเค อ่านพารากราฟก่อนหน้าและพยายามจ าไว้ในสมอง เพราะวา่ โบรคเกอร์หลายแห่งให้คณุเปิดบญัชี 
25 เหรียญไมไ่ด้หมายความวา่คณุควรจะเปิดด้วยเงินแคน่ัน้   

เราเช่ือวา่นกัเทรดมือใหมส่ว่นใหญ่ท่ีเปิดบญัชีเทรดด้วยเงินอนัน้อยนิดไมเ่ข้าใจวา่ Leverage กบั Margin 
หมายความวา่ยงัไง และสง่ผลตอ่การเทรดอยา่งไหร   

ซึง่เป็นสว่นส าคญัท่ีคณุไมค่วรหลีกเล่ียงเร่ืองการใช้ Leverage ในการเทรด ถ้าคณุไมเ่ข้าใจอยา่งลกึซึง้เร่ือง
สองเร่ืองนีเ้ราบอกได้เลยว่า คณุล้างพอร์ทแน ่  

นิยามของ Leverage และ Margin 

Leverage คืออะไร? 
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เราเคยพดูถึงเร่ืองนีม้ากก่อน แตว่่า เร่ืองนีม้นัส าคญัมา ซึ่งต้องเอามาพดูอีกครัง้   

ค านิยามของหนงัสืออ่ืน ค าว่า Leverage คือการใช้เงินน้อยควบคมุเงินก้อนใหญ่ได้ โดยสว่นท่ีเหลือคณุยืม
มา  

ตวัอยา่งเชน่ ใน Forex ในการถือ Position มลูคา่  $100,000  โบรคเกอร์ของคณุจะต้องการเงินจากบญัชี
ของคณุ อยา่งน้อย $1,000  ซึง่หมายความวา่คณุใช้ Leverage ตามอตัราเทา่กบั 100:1. 

ตอนนีค้ณุสามารถถือ ออร์เดอร์มลูคา่ $100,000 ด้วยเงินเพียง $1,000.  

สมมตุวิา่เงินลงทนุของคณุเพิ่มเป็น $100,000 เป็นมลูคา่ $101,000 หรือ $1,000 นัน่เอง ถ้าคณุมีเงิน
เร่ิมต้น  $100,000 คณุจะได้ผลตอบแทนเท่ากบั 1% ($1,000 ก าไร / $100,000 เงินลงทนุ) 

ซึง่น่ีเรียกวา่ Leverage 1:1แนน่อน 1:1 ไมไ่ด้เรียก leverageแตม่นัคือเงินจ านวนหนึง่ท่ีคณุพยายามจะ
ควบคมุเงินจ านวนหนึง่ ? 

โชคดี ท่ีคณุไมไ่ด้ใช้ leveraged 1:1 คณุก าลงัใช้ leveraged 100:1 โบรกเกอร์ก็จะต้องการให้คณุใสเ่งินใน
บญัชี $1,000 ดงันัน้ ผลตอบแทนของคณุมนัไมใ่ช ่1 % แตเ่ป็น 100% ($1,000 ก าไร / $1,000 เงินลงทนุ).  

ตอนนีเ้ราอยากให้คณุฝึกคิด วา่คณุจะขาดทนุก่ีเปอร์เซ็นต์เถ้าคณุเสีย  $1,000. 
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ถ้าคณุค านวณในทางเดียวกนั และมนัก็ถกูต้องคณุต้องขาดทนุ  -1% ในอตัรา Leverage 1:1 และถ้าใช้ 
Leverage  -100% ในการใช้Leverage 100:1   

คณุคงเคยได้ยินเร่ือง Leverage นัน้เป็นดาบสองคม เป็นเหมือนถนนสองสาย คณุคงเข้าใจแล้ววา่ท าไม?  

Margin คืออะไร? 

แล้ว มาร์จิน้ คืออะไร   

ย้อนกลบัไปตวัอยา่งก่อนหน้า: 

สมมตุเิราสามารถถือ Position มลูคา่ $100,000 ซึง่โบรคเกอร์ต้องการเงิน $1,000 ในบญัชีคณุ และ 
Leverage นัน้ก็จะเป็นอตัราสว่นของตวัเลขนี ้ก็จะเทา่กบั 100:1 และตอนนีค้ณุถือ Position มลูคา่ 
$100,000 ด้วยเงิน $1,000. 

เงินท่ีคณุต้องฝาก $1,000 น่ีเรียกวา่ "margin" ซึง่คณุต้องมีเงินจ านวนเงินเทา่นีอ้ยา่งน้อย ตาม Leverage 
ท่ีคณุใช้   

Margin เป็นจ านวนเงินท่ีต้องใช้ในการถือ Position ในการเปิดออร์เดอร์หนึง่ขึน้มา ซึง่จะถกูใช้โดยโบรค
เกอร์เพ่ือรักษาสภาพออร์เดอร์ของคณุ โบรคเกอร์ของคณุก็จะน าเงินท่ีคณุฝากเข้านีไ้ปเลน่กบัคนอ่ืนในการ
เทรดกบัเครือขา่ยของธนาคารกลาง   

Margin นัน้จะถกูคดิเป็นเปอร์เซ็นต์ ตวัอยา่งเชน่ โบรคเกอร์ฟอร์เร็กซ์พวกเขาต้องการใช้ Margin อย่างน้อย  
2%, 1%, .5% or .25% 

ซึง่ขึน้อยูก่บั Margin ท่ีต้องใช้ขัน้ต ่าของแตล่ะโบรคเกอร์ คณุสามารถค านวณการใช้ Leverage สงูสดุท่ีคณุ
จะใช้ในการเทรดของคณุได้  
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ถ้าโบรคเกอร์ต้องการ มาร์จิน้  2%  คณุและคณุใช้ leverage เทา่กบั  50:1. ตอ่ไปนีเ้ป็น Leverage ท่ีโบรค
เกอร์มีให้ใช้ : 

Margin ที่ต้องใช้ Leverage สูงสุด 

5.00% 20:1 

3.00% 33:1 

2.00% 50:1 
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1.00% 100:1 

0.50% 200:1 

0.25% 400:1 

นอกจาก"margin ท่ีต้องใช้" คณุจะเห็นวา่ค าว่า Margin ในโปรแกรมเทรดของคณุแตกตา่งกนั ซึง่คอ่นข้าง
สบัสน ตอ่ไปเป็นความหมายของ Margin แบบตา่ง ๆ กนั : 

Margin required: น่ีเป็นอนัท่ีง่ายท่ีสดุ เพราะวา่ เราพึง่พดูถึงมนัไป มนัเป็นจ านวนเงินจ านวนหนึง่ท่ีโบรค
เกอร์ต้องการจากคณุในการเปิดออร์เดอร์ ซึง่จะถกูอธิบายเป็น เปอร์เซ็นต์  

Account margin: น่ีเป็นอีกความหมายหนึง่ของยอดรวมในเงินของบญัชีเทรดของคณุท่ีคณุมีอยูใ่นบญัชีเท
รด   

Used margin: เป็นจ านวนเงินจ านวนหนึง่ท่ีโบรคเกอร์ได้ตัง้ไว้ในการถืออร์เดอร์ท่ีคณุเปิดอยูข่ณะท่ีเงินก้อน
นีย้งัเป็นของคณุ คณุไมส่ามารถแตะต้องมนัได้จนกว่าโบรคเกอร์ของคณุได้ให้มนัคืนเม่ือคณุปิดออร์เดอร์
ของคณุท่ีเปิดอยูห่รือ โดนเรียกมาร์จิน้เพิ่ม  

Usable margin: น่ีเป็นเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีเหลือส าหรับการเปิดออร์เดอร์ใหม ่  

Margin call:ถ้าออร์เดอร์ท่ีคณุเปิดอยูข่าดทนุและเหลือต ่ากวา่จ านวนเงินท่ีต้องใช้ในการถือมาร์จิน้ คณุจะ
ถกูเรียกให้เพิ่ม Margin และออร์เดอร์นัน้จะถกูปิดโดยโบรคเกอร์ตามราคาตลาด  

ตัวอย่างของ Margin Call 

สมมตุวิา่คณุเป็นสายลบัวยัเกษียณท่ีใช้เวลาวา่งเทรดคา่เงิน คณุเปิดบญัชี Mini Account และฝากเงิน 
$10,000.  

เม่ือคณุ Login คณุจะเห็นจ านวนเงิน $10,000 ใน ชอ่ง "Equity" ตรงชอ่ง "Account Information"  

Usable Margin 

คณุจะเห็นวา่ "Used Margin คือ "$0.00" และ "Usable Margin" คือ $10,000 ตามภาพข้างลา่งนี ้: 
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Usable Margin จะเทา่กบั "Equity" ลบด้วย "Used Margin."  

Usable Margin = Equity - Used Margin 

ดงันัน้ Equity ไมใ่ชย่อดรวมท่ีใช้ในการคดิ Usable Margin ต้นทนุของคณุก็จะถกูคิดเม่ือถึงจดุ  Margin 
Call   

ตราบเท่าที่ Equity นัน้มากกว่า Used Margin คุณจะไม่ถูก Margin Call.  

(Equity > Used Margin) = NO MARGIN CALL 

ตราบเท่าที่ Equity ของคุณเท่ากับหรือต ่ากว่า Used Margin คุณจะโดน margin call.  

( Equity =< Used Margin ) = MARGIN CALL ไปเร่ิมเทรด demo ใหม่ 

สมมตุวิา่ คณุต้องใช้ Margin อยา่งน้อย 1% คณุ buy 1 lot  คา่เงิน EUR/USD.  

ถ้า Equity ของคณุอยูท่ี่  $10,000. Used Margin เทา่กบั $100 เพราะวา่มาร์จิน้ท่ีต้องใช้ในบญัชี mini 
account คือ  $100 ตอ่  lot และ Usable Marginจะเทา่กบั  $9,900.  

 

ถ้าคณุ Sell  EUR/USD 1 Lot ท่ีราคาเดียวกนั  Used Margin จะเทา่กบั $0.00 และ Usable Marginของ
คณุจะกลบัมาท่ี  $10,000  Equity ของคณุก็จะไมเ่ปล่ียนแปลงอยู่ท่ี  10,000 เหรียญ 

แตแ่ทนท่ีคณุจะปิดท่ี 1 lot คณุมัน่ใจวา่อยากจะ Buy เพิ่มอีก  79  lot ของคา่เงิน EUR/USD จะท าให้คณุมี
ทัง้หมด  80 lot  

คณุก็จะยงัมี Equity เทา่เดมิ แตว่่า  Used Margin จะเท่ากบั $8,000 (80 lot คณูด้วย  $100 ตอ่  lot)และ 
Usable Margin ตอนนีจ้ะอยูท่ี่$2,000 ตามตวัอยา่งข้างลา่ง : 

 

ด้วยความเส่ียงนี ้คณุจะได้ก าไรมหาศาล ถ้า EUR/USD ขึน้ แตว่า่ตวัอยา่งนีไ้มไ่ด้จบสวยเทา่ไหร่  

มาดภูาพการถกู Margin Call  กนับ้างถ้า EUR/USD ออ่นคา่ลง   
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EUR/USD เร่ิมอ่อนคา่ และคณุ Buy ไป 80 lot ดงันัน้คณุจะเห็น Equity ของคณุลดลงไปพร้อมกบัมนั   

 Used Margin ของคณุจะอยูท่ี่ $8,000.  

เม่ือ equity  เร่ิมลดต ่ากวา่ $8,000 คณุจะถกู Margin Call.  

นัน่หมายถึง ออร์เดอร์บางสว่นหรือ อาจจะทัง้หมดของ 80 lot ของคณุจะถกูปิดตามราคาตลาดตอนนัน้  

สมมตุวิา่คณุซือ้  80 lot ในราคาเดียวกนั  Margin Call จะเป็นจดุท่ีออร์เดอร์ของคณุถกูปิดหลงัจากมนัร่วง
ไป 25 จดุ   

25 จดุ !  

! EUR/USD เคล่ือนไหวได้มากอย่างนัน้เลยแน่นอน ! 

เราได้ 25 จดุมาจากไหน? แตล่ะจดุของ Mini lot เทา่กบั 1 เหรียญและคณุมีออร์เดอร์ท่ีเปิดนัน้ใช้ Lot 80 
ดงันัน้... 

$1/จดุ X 80 lot = $80/pip 

ถ้า EUR/USD ขึน้ 1 จดุ equityของคณุจะเพิ่มเป็น $80 

ถ้า EUR/USD ลง  1 จดุ equity ของคณุจะลด  $80 

$2,000 Usable Margin แบง่เป็น $80/จดุ = 25 จดุ 

สมมตุวิา่คณุ Buy 80 lot ของ EUR/USD ท่ีราคา $1.2000 น่ีคือบญัชีของคณุท่ีอยูใ่นกรณีท่ี  EUR/USD 
ลดลงไปท่ี $1.1975 หรือ  -25 จดุ  

 

ตามท่ีคณุเห็น  Usable Margin ของคณุ นัน้จะอยูท่ี่ $0.00 และคณุก็จะถกู MARGIN CALL! 

แนน่อนคณุเป็นสายลบัระดบัโลก คณุจะพบกบัความหายนะอย่างใหญ่หลวง   

คณุจะรู้สกึเย็นจบัขวัหวัใจ จนแรงดนัเลือดคณุเหลือแค ่ 55 bpm.  
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หลงัจากท่ีถกู margin call บญัชีของคณุจะเป็นแบบนี ้: 

 

EUR/USD เคล่ือนไปท่ี  25 จดุ หหรือน้อยกวา่ .22% ((1.2000 - 1.1975) / 1.2000) X 100% และคณุเสีย 
$2,000!  

คณุขาดทนุ 20% ของบญัชีเทรด! (($2,000 loss / $10,000 balance)) X 100% 



WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

 

ในความจริง เร่ืองปกตมิากท่ี EUR/USD เคล่ือนไหวมากกวา่ 25 จดุในไมก่ี่วินาที ถ้าเกิดขา่วออก และ
เหตกุารณ์เหลา่นีเ้กิดได้เพียงวนัเดียว   

โอ๊วววว  เราเกือบลืม เราไม่ได้คิดเร่ือง SPRED! 

เพ่ือให้เห็นภาพตวัอยา่ง เราไมไ่ด้พดูถึงเร่ือง Spread เลย แตว่า่เราจะยกตวัอยา่งจริง  
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สมมตุ ิSpread เท่ากบั 3  จดุ หมายความวา่  EUR/USD  เคล่ือนไหวแค ่22 จดุ ไมใ่ช ่25 จดุ ก่อนท่ีจะถกู 
Margin Call   

คดิดสูิเสีย 2000 เหรียญภายใน 5 วินาที ?!  

น่ีเป็นสิ่งท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัคณุถ้าคณุไมเ่ข้าใจกลไกการท างานของ Margin กบั Leverage 

ความจริงอนันา่เศร้าคือนกัเทรดหน้าใหมส่ว่นใหญ่ไมเ่คยคิดจะเปิดบญัชี Mini ด้วยเงิน 10000 เหรียญเลย   

เพราะวา่ ถ้าคณุมี  $10,000 คณุจะสามารถอยูไ่ด้ 25 จดุก่อนจะถกู Margin Call   

แตถ้่าคณุมี เงิน $9,000 คณุจะถกู Margin call ตัง้แตท่ี่มนัร่วงลง 10 จดุแรก ! 

Margin + Leverage = การรวมตัวของมัจจุราช  

การเทรดคา่เงินท่ีมี Leverage จะท าให้คณุเพิ่มอ านาจซือ้ได้  

ซึง่หมายความวา่คณุมีเงิน  $5,000 และคณุใช้ Leverage 100:1คณุสามารถเทรด ออร์เดอร์มลูคา่ 
$500,000 เพราะวา่คณุใช้เงินในการซือ้แค ่1 เปอร์เซ็นต์เทา่นัน้   

พดูอีกแง่หนึง่ก็คือ คณุมีอ านาจซือ้  $500,000 เหรียญ  

ด้วยพลงัซือ้ท่ีมากมาย คณุสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การท าก าไร ด้วยเงินจ านวนน้อย แตร่ะวงัด้วย มนัจะท า
ให้คณุขาดทนุและก าไรได้มาก   



WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

Margin Call 

 

เทรดเดอร์สว่นใหญ่กลวัการถกู Margin Call ซึง่เหตกุารณ์เกิดเม่ือโบรคเกอร์ของคณุวา่ มาร์จิน้ของคณุอยู่
ต ่ากว่า Margin ขัน้ต ่าท่ีก าหนดไว้เพราะวา่ ออร์เดอร์ท่ีคณุเปิดเคล่ือนไหวตรงข้ามกบัคณุ  

ขณะท่ีการเทรดบน Margin นัน้สามารถท าก าไรได้ ซึง่ส าคญัท่ีสดุวา่คณุต้องเข้าใจความเส่ียง   

คณุต้องเข้าใจอยา่งลกึซึง้วา่ วา่ Margin นัน้ท างานยงัไง และท าความเข้าใจเร่ืองข้อตกลงเร่ือง Margin ของ
โบรคเกอร์ของคณุ ให้คณุถามโบรคเกอร์ของคณุทนัทีท่ีคณุมีค าถามในข้อตกลงนัน้  

ออร์เดอร์ของคณุนัน้ต้องมี Available Margin รองรับ คณุก็จะไมถ่กู Margin Call ก่อนท่ี Position ของคณุ
จะได้ของขวญัท่ีคาดไมถ่ึง  

ในเหตกุารณ์ท่ีเงินในบญัชีร่วงต ่ากวา่จดุท่ีเป็น margin requirements (usable margin) โบรกเกอร์ของคณุ
จะปิดออร์เดอร์ท่ีคณุเปิดทัง้หมด ซึง่จะชว่ยปอ้งกนับญัชีคณุจากการมียอดตดิลบ ในวนัท่ีตลาดผนัผวนสงู 
และตลาดเคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็ว   

Margin calls นัน้สามารถหลีกเล่ียงได้โดยต้องดหูน้าจอเสมอ และตัง้ Stop loss ในออร์เดอร์ท่ีเปิดอยู ่ 
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เร่ือง Margin นัน้เป็นเร่ืองละเอียดออ่น และการท่ีบญัชีต้องใช้ Margin สงูนัน้บางคนอาจจะเห็นวา่เส่ียง แต่
วา่เร่ืองนีม้นัขึน้อยู่กบัความเห็นกบัความรู้ท่ีเขาเหลา่นัน้มี   

ถ้าคณุจะเทรดโดยใช้ Margin Account คณุต้องรู้นโยบายของโบรคเกอร์อยา่งดี และเข้าใจและรับได้กบั
ความเส่ียงดงักลา่ว  

คณุจะรู้ด้วยวา่ โบรคเกอร์สว่นใหญ่ต้องใช้ Margin สงูชว่งปลายสปัดาห์  เชน่ปกตใิช้ 1 % พอปลายสปัดาห์ 
อาจจะต้องเพิ่มเป็น 2 % หรือสงูกวา่นัน้   

ผลกระทบด้านลบของ Leverage 

 
ทีนีล้องมาดภูาพเก่ียวกบัผลด้านลบของการใช้ Leverage สงูเกนไป และท าให้คณุ Margin น้อยลง   

หวงัวา่ เราคงชว่ยให้คณุเข้าใจมากขึน้ ว่า มาร์จิน้คืออะไร ซึง่ตอนนีเ้ราต้องการให้คณุมาดเูร่ือง Leverage 
และแสดงให้คณุเห็นวา่ มนัจะท าให้คณุขาดทนุเกลีย้งพอร์ทได้อย่างไรถ้าไมร่ะวงัเร่ืองนี ้  
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สว่นใหญ่เราจะเคยได้เห็นหรือได้ยินเก่ียวกบัโบรกเกอร์ฟอร์เร็กซ์ออนไลน์ โฆษณาเก่ียวกบั Leverage ท่ี
พวกเขาให้ใช้ได้ตัง้แต ่ 200:1  ไปจนถึง  400:1 ซึง่เราต้องการให้คณุเข้าใจวา่ พวกเขาก าลงัพดูถึง 
Leverage สงูสดุท่ีคณุสามารถเทรดได้ จ าไว้ว่า ด้วย Leverage นัน้ขึน้อยูก่บัระดบัมาร์จิน้ของแตล่ะโบรค
เกอร์ท่ีก าหนดขึน้ต ่าไว้ ซึง่ถ้าก าหนดท่ี 1% ของ margin คณุจะใช้ Leverage 100:1   

ซึง่จะมี maximum leverage และ Leverage ท่ีคณุจะใช้  

Leverage ท่ีคณุจะใช้คือ จ านวนเงินเตม็ท่ีต้องใช้ตอ่ออร์เดอร์หารด้วยจ านวนเงินท่ีคณุฝากเข้าบญัชีเทรด 
หือ? 

มาดตูวัอย่างกนั : 

คณุฝากเงิน  $10,000 ในบญัชีเทรด คณุซือ้ 1 Standard lot ของมลูคา่ 100K คา่เงิน EUR/USD ท่ีราคา 
1.0000 มลูคา่เตม็ของออร์เดอร์ของคณุคือ 100,000  และบญัชีรวมทัง้หมดของคณุเทา่กบั  $10,000 
ฉะนัน้ leverage ของคณุคือ 10:1 ($100,000 / $10,000) 

สมมตุวิา่คณุ  buy  EUR/USD เพิ่มอีก 1 Lot ท่ีราคาเดียวกนั จ านวนมลูคา่เตม็ของออร์เดอร์เท่ากบั 
$200,000 แตค่ณุมีเงินเทา่กบั  $10,000 คณุใช้ Leverage จริง ๆ เทา่กบั 20:1 ($200,000 / $10,000) 

คณุก็ยงัไมรู้่สกึว่าคณุเส่ียง คณุจงึ Buy เพิ่มอีก ท่ีราคาเดียวกนั ซึง่ท าให้มลูคา่เตม็ของออร์เดอร์ของคณุ
เทา่กบั $500,000 และยอดรวมในบญัชีของคณุคือ  $10,000 ซึง่ Leverage ของคณุนัน้ตอนนีเ้ทา่กบั  
50:1 ($500,000 / $10,000). 

สมมตุวิา่ Broker ต้องการ Margin 1% ถ้าคณุค านวณยอดรวม และ Equity เทา่กบั $10,000, และ  Used 
Margin  จะเท่ากบั $5,000 ตามล าดบั และ  Usable Marginก็จะเทา่กบั s $5,000. และ 1 Standard Lot 
เทา่กบัจดุละ 10 เหรียญ  

 

ในการท่ีจะถกู margin call  ราคาจะต้องเคล่ือนไหว 100 จดุ ($5,000 Usable Margin หารด้วย $50/pip).  

น่ีหมายถึงราคาของ  EUR/USD จะต้องเคล่ือนไหวจาก  1.0000 ไปยงั  .9900 –ราคาจะเปล่ียนแปลง 1%.  
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หลงัจากท่ีถกู  Margin call ยอดบญัชีรวมของคณุจะเหลือ $5,000 คณุเสีย $5,000 หรือ  50% และราคา
เคล่ือนไหวเพียง  1%.  

สมมตุวิา่คณุออร์เดอร์กาแฟ จากMcDonald และหกใส่คณุขณะท่ีคณุขบัรถ คณุจะฟ้อง  McDonald 
เพราะวา่มนัท าให้ขาคณุพพุอง และคณุไมรู้่วา่กาแฟร้อน เพ่ือให้เร่ืองเข้าใจง่ายหนอ่นก็คือ คณุฝากเงินเข้า  
$100,000 เหรียญในการเทรดแทนท่ีจะฝาก $10,000.  

คณุ buy  1 standard lot คา่เงิน  EUR/USD  ท่ีราคา 1.0000 มลูคา่เตม็ของออร์เดอร์คณุเทา่กบั  
$100,000 และยอดรวมบญัชีเทา่กบั $100,000 ดงันัน้ leverage ของคณุเท่ากบั  1:1.  

น่ีเป็นสิ่งท่ีจะปรากฏบนบญัชีเทรดของคณุ :  

 

ในตวัอยา่ง คณุจะถกู margin call เม่ือราคาเคล่ือนไหว 9900 จดุ ($99,000 Usable Margin หาร 
$10/pip). 

ซึง่หมายความวา่ราคาของ EUR/USD จะเคล่ือนไหวจาก  1.0000 ไปยงั .0100! ซึง่ราคาเปล่ียนแปลง ถึง  
99% หรือพดูได้วา่ 100%! เลยก็ได้ 

สมมตุวิา่คณุ buy  เพิ่มอี่ก 19  standard lots ในราคาเดียวกนัจ านวนมลูคา่เตม็ของออร์เดอร์ของคณุจะ
เทา่กบั $2,000,000  และยอดรวมในบญัชีของคณุเทา่กบั $100,000 คณุจะใช้  leverage  เทา่กบั 20:1.  

 

คณุจะถกู margin called ถ้าราคาเคล่ือนไหว 400 จดุ ($80,000 Usable Margin  หารด้วย  ($10/pip X 
20 lots)).  

นัน่หมายความว่า ราคาของ  EUR/USD จะต้องเคล่ือนไหวจาก 1.0000 ไปยงั $0.9600 – นัน่คือราคา
เปล่ียนแปลง 4%.  

ถ้าคณุถกู margin called และออร์เดอร์ของคณุถกูปิดท่ีราคาตรง  margin call price ซึง่น่ีคือบญัชีของคณุ
จะแสดงดงันี:้ 
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คณุก็จะขาดทนุทนัที  $80,000 และบญัชีของคณุหายไปถึง 80% เพียงแคค่า่เงินเคล่ือนไหวเพียง 4%! 

คณุเห็นผลกระทบของ leverage?! หรือยงั 

Leverage ขยายผลของการขาดทนุและก าไรในแตล่ะออร์เดอร์ของคา่เงินซึง่ขึน้อยู่กบัประเภทบญัชีเทรด
ของคณุ  

อ่ืน ๆ เกี่ยวกับ Leverage 

 

น่ีเป็นตาราง ของบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงถ้าราคาเคล่ือนไหว ตาม Leverage ท่ีคณุใช้  

 

 

Leverage % ที่มีการเปล่ียนแปลงในค่าเงนิ %gปล่ียนแปลงในบัญชี  

100:1 1% 100% 

50:1 1% 50% 

33:1 1% 33% 
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20:1 1% 20% 

10:1 1% 10% 

5:1 1% 5% 

3:1 1% 3% 

1:1 1% 1% 

สมมตุวิา่ คณุ buy USD/JPY และมนัขึน้ 1% จาก 120.00 ไปยงั  121.20 ถ้าคณุเทรด  1 standard lot $ 
100K น่ีเป็น Leverage ท่ีจะกระทบกบัก าไรท่ีคณุจะได้ : 

Leverage Margin Required % เปล่ียนแปลงในบัญชี 

100:1 $1,000 +100% 

50:1 $2,000 +50% 

33:1 $3,000 +33% 

20:1 $5,000 +20% 

10:1 $10,000 +10% 

5:1 $20,000 +5% 

3:1 $33,000 +3% 

1:1 $100,000 +1% 

สมมตุวิา่คณุ Buy  USD/JPY และมนัลง  1% จาก 120.00  ถึง  118.80 ถ้าคณุเทรด  1 Standard Lot ท่ี 
$100Kซึง่น่ีคือส่ีงท่ี Leverage กระทบกบัผลตอบแทนของคณุ(ขาดทนุ) : 

Leverage Margin Required % เปล่ียนแปลงในบัญชี 

100:1 $1,000 -100% 

50:1 $2,000 -50% 

33:1 $3,000 -33% 

20:1 $5,000 -20% 

10:1 $10,000 -10% 

5:1 $20,000 -5% 

3:1 $33,000 -3% 
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1:1 $100,000 -1% 

ยิ่งคณุใช้ Leverage เยอะ ยิ่งคณุมีพืน้ท่ีหายใจน้อย ส าหรับให้ตลาดเกิดการแกวง่ตวัก่อนท่ีคณุจะถกู  
margin call.  

บางทีคณุก าลงัคิดวา่ ฉนัเป็นนกัเทรดรายวนั ฉนัไมต้่องมีจดุให้มนัเยอะหรอก ฉนัต้องการแค ่ 20-30  จดุก็
พอแล้ว  

โอเค มาดตูวัอยา่งกนัซกัหน่อย : 

ตัวอย่างที่ 1  

คณุเปิดบญัชี mini account ด้วยเงิน  $500ซึง่เทรดได้ $10K mini lots และต้องการ Margin แค ่.5% 
เทา่นัน้  

คณุ buy 2 mini lot คา่เงิน EUR/USD leverage เทา่กบั  40:1 ($20,000 / $500) คณุตัง้  stop loss 30 จดุ 
และมนัชน คณุเสีย $60 ($1/pip x 2 lots).  

คณุพึง่จะเสียเงินในบญัชี 12% ($60 loss / $500 account) ตอนนีย้อดเงินในบญัชีของคณุเหลือ $440 
เหรียญ 

คณุเช่ือว่าคณุแคโ่ชคไมดี่ วนัตอ่มา คณุรู้สึกดีและอยากจะได้คืนเงินท่ีเสียไป ดงันัน้ คณุต้องตดัสินใจท่ีจะ
เพิ่มลอท คณุจงึสง่ Buy EUR/USD ท่ี 4 Lot Leverage ของคณุ 90: 1 ($40,000 / $440) คณุตัง้ Stop 
loss 30 จดุ และคณุเทรดเสียอีก 120 เหรียญ ($1/pip x 4 lots).  

คณุเสียไป  27% ของเงินในบญัชีของคณุ ($120 loss/ $440 account)ตอนนีเ้งินในบญัชีของคณุมีแค ่
$320.  

คณุยงัเช่ืออีกกวา่ โชคจะต้องมาเข้าข้างคณุซกัครัง้ คณุเลย Buy EUR/USD อีกท่ี 2 Lot และ Leverage 
ของคณุคราวนีคื้อ 63: 1 คณุตัง้ Stop Loss ไว้ท่ี 30 จดุเช่นเดมิ คณุก็เสียอีก 60 เหรียญ ($1/pip x 2 lots).  

คราวนีค้ณุเสียไป  19% จากเงินในบญัชีของคณุ  ($60 loss / $320 account) และยอดเงินในบญัชีของ
คณุเหลือ $260.  

คณุเร่ิมหงดุหงิด และพยายามคดิว่า ก าลงัท าอะไรอยู ่คณุคดิวา่ คณุตัง้ Stop loss ไว้น้อยแล้ว   
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วนัถดัมาคณุ  buy 3 mini lot คา่เงิน  EUR/USD ใช้ Leverage 115:1 ($30,000 / $260). คณุคลาย Stop 
Loss ไปท่ี 50 จดุ การเทรดเร่ิมเคล่ือนไหวตรงข้ามกบัท่ีคณุคดิ และดเูหมือนกว่าจะชน Stop Loss อีก!  

แตว่า่คราวนีแ้ย่กวา่ทกุครัง้ท่ีผา่นมา เพราะถกู  margin call!  

เม่ือคณุเปิด ออร์เดอร์ 3 Lot ด้วยเงินในบญัชี 260 เหรียญ  Used Margin  ของคณุจะเทา่กบั 150 ดงันัน้
คณุเหลือ  Usable Margin  เพียงแค ่ $110 เม่ือมนัเคล่ือนไหวตรงข้ามกบัคณุเพียง 37 จดุ และด้วย Lot ท่ี
คณุใช้ คณุจะถกู Margin Call   

The only money you have left in your account is $150, the Used Margin that was returned to you 
after the margin call.  

หลงัจากการเทรด 4 ครัง้เงินท่ีคณุเหลือจาก 500 เหรียญจะเหลือ 150 เหรียญ เสียไปตัง้ 70 % ของเงิน
ทัง้หมด  

 

  

จ านวน 
# 

เงนิ
เร่ิมต้น 

# จ านวน Lot ที่
ใช้ 

Stop Loss 
(pips) 

ผล 
ยอดเงนิ
คงเหลือ  

1 $500 2 30 -$60 $440 

2 $440 4 30 -$120 $320 

3 $320 2 30 -$60 $260 

4 $260 5 30 
Margin 

Call 
$150 

การเทรดเสียติดกนั 4 ครัง้นัน้ไมป่กต ิแตแ่ม้แตน่กัเทรดมืออาชีพก็เจอเหตกุารณ์นีเ้ช่นเดียวกนั เหตผุลท่ี
พวกเขายงัประสบความส าเร็จอยูไ่ด้ก็คือ พวกเขาใช้ Leverage สว่นใหญ่ใช้แค ่5: 1 แตส่ว่นใหญ่จะใช้แค ่
1 : 3   

สว่นเหตผุลอ่ืน ๆ ท่ีพวกเขาส าเร็จเพราะวา่บญัชีของพวกเขานัน้จดัการเงินทนุไว้อยา่งเหมาะสม! 
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ขณะท่ีเรียนรุ้การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค และ พืน้ฐาน อารมณ์ตลาด และการสร้างระบบ จิตวิทยาการ
เทรดนัน้ก็เป็นเร่ืองส าคญั เราเช่ือวา่ปัจจยัส าคญัเร่ืองความส าเร็จคือการท่ีคณุจดัการเงินทนุ และการใช้ 
Leverage อย่างเหมาะสม   

โอกาสในการประสบความส าเร็จของคณุจะลดลงต ่ากวา่เงินทนุเร่ิมต้น มนัเร่ิมเป็นไปไมไ่ด้เพราะวา่ 
ผลกระทบจากการใช้ Leverage ในบญัชีท่ีเล็กเกินไป   

ถ้าคณุใช้ Leverage ต ่า ๆ จะท าให้คณุรองรับให้คณุเทรดในวนัตอ่ ๆ ไปได้   

ตัวอย่างที่ 2  

Bill เปิดบญัชี $5,000 เหรียญ และเทรด $100,000 lot เขาเทรดด้วย Leverage 20:1 คา่เงินท่ีเทรด
เคล่ือนไหวจาก  70 ถึง 200  จดุ เพ่ือปอ้งกนัตวัเขาเอง เขาใช้ Stop Loss 30 จดุ ถ้าราคาเคล่ือนไหว 30 จดุ
ตรงข้ามกบัท่ีเขาคาด ออร์เดอร์จะถกูปิด และเขาจะขาดทนุท่ี  $300.00. Bill รู้สึกโอเคกบั 30 จดุนี ้แตว่า่
เขาประเมินสภาพความผนัผวนของตลาดต ่าจนท าให้ชน Stop Loss บอ่ยครัง้   

หลงัจากท่ีออร์เดอร์ชน Stop Loss 4 ครัง้ Bill รู้สึกวา่เขาต้องเพิ่ม Stop Loss ไปท่ี 100 จดุ   

Leverage ของ Bill นัน้ ไมใ่ช ่20:1 อีก บญัชีของเขาลดลงไปท่ี 3800 เหรียญ (เพราะวา่เสียส่ีครัง้ ครัง้ละ 
300 เหรียญ) และเขายงัเทรดท่ี 100,000 เหรียญ(มลูคา่ของ 1 Stand lot) ซึง่ตอนนี ้Leverage ของเขา
กลายเป็น 26: 1 แล้ว  

เขาเลยตดัสินใจลด Stop Loss อีกท่ี 50 จดุ เขาเปิดอีกออร์เดอร์ท่ี 2 Lot และสองชัว่โมงตอ่มามนัก็ชน 
Stop Loss อีก เขาขาดทนุ 1000 เหรียญ เขาเหลือเพียง 2800 เหรียญในบญัชี ซึง่ท าให้ Leverage ของเขา
เป็น 35:1   

เขาพยามอีกครัง้คราวนี ้2 Lot ซึง่ตลาดขึน้ 10 จดุ เขาได้ก าไร 200 เหรียญ บญัชีของเขาเพิ่มมาเป็น 3,000 
เหรียญ   

เขาเปิดอีกออร์เดอร์ 2 lot  ตลาดร่วงลงอีก 50 จดุและเขาขาดทนุ ตอนนีเ้ขาเหลือเงินในบญัชีแค ่2000 
เหรียญ   

เขาคิดวา่ มนัอะไรกนัเน่ีย? และเปิดออร์เดอร์เพิ่ม ตลาดร่วงลงอีก 100 จดุ และเพราะวา่เขาต้องใช้ Margin 
1000 เหรียญ ดงันัน้เขาจงึเหลือเงินแค ่1000 เหรียญ ออร์เดอร์ของเขาถกูปิดเพราะถกู Margin Call   
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ตอนนีเ้ขามีเงิน 1000 เหรียญ ซึง่ไมพ่อท่ีจะเปิดออร์เดอร์ใหม ่ 

เขาเสียไปถึง 4000 เหรียญคิดเป็น 8 ออร์เดอร์ท่ีเสีย ในขณะท่ีตลาดเคล่ือนไหวแค ่280 จดุซึง่ไมไ่ด้
เยอะแยะเลย เขาเสียถึง 80 %   

คณุเห็นรึยงัว่าท าไม การใช้ Leverage ผิด ๆ สามารถท าให้คณุหมดตวัได้?  

 

 

 

Leverage กระทบกับต้นทุนของออร์เดอร์เทรดอย่างไร  
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นอกจากท าให้คณุหมดตวัได้เร็ว มนัยงัมีวิธีอ่ืนในการล้างพอร์ทคณุอีก มนัยงัท าให้คณุตายอยา่งช้า ๆ ด้วย  

เทรดเดอร์สว่นใหญ่ไมเ่ห็นวา่มนัเข้ามาท าร้ายคณุ พวกเขาก็ตายไปหมดแล้ว  

เพชรฆาตท่ีเราก าลงัพดูถึงนี ้อยูใ่นต้นทนุของการใช้ Leverage ท่ีสงูนัน่  

ไมเ่พียงแต ่Leverage เร่งให้คณุเสียเงินได้เร็ว มนัยงัมีต้นทนุในออร์เดอร์ของคณุท่ีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อีก
ด้วย  

 

สมมตุวิา่คณุเปิดบญัชี Mini Account ด้วยเงิน 500 เหรียญ คณุสามารถซือ้ได้ทัง้หมด 5 Minilot มลูคา่ 10 
K คา่เงิน GBP/USD ซึง่มี Spread 5 คณุใช้ Leverage 100:1 ($50,000 l mini lot / $500 ). 

แตเ่ดี๋ยวก่อน คณุต้องจา่ยต้นทนุการเปิดถึง 25 เหรียญ  (($1/pip x 5 pip spread) x 5 lots)). 
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นัน่คิดเป็นเงินถึง 5 % ของบญัชีคณุเลยนะ!  

ด้วยการเทรดเพียงครัง้เดียว ตลาดยงัไมเ่คล่ือนไหวไปไหนเลย คณุขาดทนุไปแล้ว 5 เปอร์เซ็นต์ถ้าคณุเทรด
เสียอีก จ านวนเงินบญัชีของคณุก็ดิง่เหว  

เม่ือบญัชีลดลง Leverage ของคณุจะเพิ่มขึน้ และท าให้ต้นทนุของคณุสงูขึน้ด้วย เพราะเงินคณุเหลือน้อย  

น่ีเป็นภยัเงียบท่ีเราก าลงัพดูถึง  

ยิ่ง Leverage สงูขึน้ ต้นทนุของคณุก็สงูขึน้เม่ือเทียบตอ่เปอร์เซ็นต์เงินทนุ   

ถ้าคณุเปิดบญัชี Mini และใช้ Spread 5 จดุ ท าให้ต้นทนุของคณุเทา่กบั 5 เหรียญ ดสูิว่าต้นทนุของคณุ
เพิ่มขึน้ขนาดไหน  

Leverage Margin Required ต้นทุนคิดเป็น % ต่อ Margin Required  

200:1 $50 10.00% 

100:1 $100 5.00% 

50:1 $200 2.50% 

33:1 $330 1.50% 

20:1 $500 1.00% 

10:1 $1,000 0.50% 

5:1 $2,000 0.25% 

3:1 $3,300 0.10% 

1:1 $10,000 0.05% 

ตอนนีค้ณุคงรู้แล้วว่า Leverage สามารถท าให้คณุได้ก าไร หรือ ขาดทนุได้อยา่งไร และท าให้ต้นทนุในการ
เทรดของคณุเพิ่มอย่างไร  

Leverage ไมเ่ทา่กบั  margin.  

Leverage นัน้เป็นสิ่งท่ีคณุใช้ในการถือPosition คดิเป็นก่ีเทา่ของบญัชีคณุ  

จ านวนสงูสดุท่ีคณุสามารถใช้ Leverage นัน้ขึน้อยู่กบั Margin Require   
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อย่าดูถูก Leverage  

 

มือใหมส่ว่นใหญ่ มกัประเมินความเสียหายท่ี Leverage สร้างได้ต ่า ความเข้าใจเร่ือง Leverage นัน้มีสว่น
ส าคญัเชน่เม่ือไหร่ควรจะใช้ และไมค่วรซึง่เป็นสว่นหนึง่ตอ่หนทางแหง่ความส าเร็จ! 

Leverage นัน้ทรงพลงัมากแต ่ทัง้นกัเทรดหน้าใหม ่และหน้าเก่าสว่นใหญ่ใช้ในการผลาญเงินในบญัชีของ
พวกเขา แตพ่วกเขาไมส่นใจความส าคญัของมนั ถึงจะน่าสงสารแตพ่วกเขาก็เป็นอยา่งนีแ้หละ และนกัเท
รดท่ีฉลาดจะใช้มนัท าเงิน ถึงจะเป็นเร่ืองไมค่อ่ยดีแตม่นัก็เป็นความจริง   

จ าให้ขึน้ใจวา่ ค าพดูเหลา่นีม้าจากเหลา่ซูเปอร์ฮีโร่เชน่ : พลงัอนัยิ่งใหญ่ มาพร้อมกนัความรับผิดชอบท่ี
ใหญ่ยิ่ง รู้รึยงัว่าหนงัเร่ืองอะไร ไมเ่อานา่ เรารู้วา่คณุรู้ โอเคมาดอีูกค าใบ้กนั : 
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รู้รึยงั?  

อยา่งไรก็ตาม Leverage สงู ๆ นัน้เป็นจดุขายของโบรกเกอร์ ใช ่ซึง่ถ้าคณุใช้ Leverage สงูจะท าให้คณุ
หมดตวัอย่างรวดเร็ว   

 

โบรคเกอร์ต้องการให้คณุเทรดอย่างขาดสต ิพวกเขาต้องการให้คณุเทรดมากท่ีสดุเทา่ท่ีจะมากได้ มนัเป็น
หนทางในการท ามาหากินของพวกเขา แค ่1 หรือ 2 จดุก็ส าคญักบัพวกเขาแล้ว ย่ิงคณุเทรดมากเทา่ไหร่ 
พวกเขาก็ได้ก าไรมากขึน้ และไมไ่ด้ดีกบัพวกเขาถ้าพวกเขาบอกให้คณุเทรดระยะยาว 

ถ้าคณุต้องการประสบความส าเร็จ ต้องเรียนรู้การท าก าไรโดยไมใ่ช้ Leverage   

พยามเน้นความปลอดภยั และปอ้งกนัเงินทนุของคณุไว้อนัดบัแรก  
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เม่ือคณุท าก าไรได้มากกวา่ท่ีคณุเสีย คณุก็สามารถใช้ Leverage เป็นอาวธุลบัได้   

เอาชนะเทรดเดอร์ท่ีอยูต่รงข้ามกบัคณุ หรือโบรกเกอร์แตอ่ยา่ท าลายตวัเองหละ่   

การเทรดฟอร์เร็กซ์นัน้ ก็เหมือนงาน หรือ ธุรกิจ อยา่คดิว่าเพราะวา่ โบรคเกอร์ของคณุให้คณุใช้ Leverage 
กบัเงินจ านวนเงินน้อยนิดท่ีฝากเข้า แล้วท าให้คณุรวยได้   คณุต้องอยา่ดถูกูตลาด   

พยายามอยูใ่นโลกแหง่ความจริง และศกึษา เรียนรู้อยูต่ลอดเวลา   
ถ้าไม ่ มีแตห่มดตวัอยา่งเดียว   

 

ความส าคัญของขนาดของออร์เดอร์ที่ถูกต้อง  

ตอนนีเ้ราได้เรียนรู้การเทรดท่ีใหญ่เกินตวัแล้ว มาดกูารใช้ Leverage ท่ีถกูต้องและ การใช้ขนาดของออร์
เดอร์ท่ีถกูต้องกนั  

ขนาดของออร์เดอร์ คือ จ านวน lot ของแตล่ะออร์เดอร์ท่ีคณุท าการ Buy หรือ Sell คา่เงิน  

น่ีเป็นหนึง่ในทกัษะการเทรดท่ีส าคญั   
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ซึง่เราบอกวา่น่ีเป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีสดุ   

เทรดเดอร์ คือ ผู้จดัการความเส่ียง นัน่คือความหมายท่ีชดัเจนท่ีสดุ ก่อนท่ีคณุจะเร่ิมเทรดเงินจริง ๆคณุควร
จะต้องค านวณขนาดของออร์เดอร์ในใจได้  ! 

การเทรดขนาดของออร์เดอร์ท่ีถกูต้องจ าท าให้คณุรู้สึกไมก่งัวลตอ่ความเส่ียง ย า้วา่ไมก่งัวลกบัความเส่ียง !  

เร่ืองนีข้ึน้อยูก่บัคา่เงินท่ีคณุก าลงัเทรดและบญัชีของคณุ(ว่าเป็นบญัชี ดอลลา่ร์ ยโูร ปอนด์ ฯลฯ) คณุต้องมี
ขัน้ตอนในการค านวณซกัสองสามขัน้ตอน  

ทีนี ้ก่อนท่ีเราจะเร่ิมค านวณ เรามาดขู้อมลู 5 อยา่งท่ีต้องใช้กนั :  

1. ยอดรวมในบญัชี   
2. คา่เงินท่ีคณุเทรด   
3. % เงินในบญัชีท่ีคณุอยากจะเส่ียง   
4. Stop loss  ก่ีจดุ   
5. ราคาของคา่เงินตอนนัน้   

ไมย่ากใชรึ่เปลา่ ? มาดกูนัตอ่  

การค านวณขนาดของออร์เดอร์  

เพ่ือให้เข้าใจง่าย เราจะอธิบายด้วยตวัอยา่งแทน  
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 คนนีเ้ป็นมือใหม ่ช่ือ  Ned.  

นานมาแล้ว ตัง้แตเ่ขาไมรู้่เร่ืองอะไรเก่ียวกบัการเทรดเลย เขาล้างพอร์ท เพราะว่าเขาเทรด Lot ใหญ่เกินไป   

เขาเทรดด้วย Position ท่ีใหญ่เกินไป   

Ned ไมไ่ด้เข้าใจความส าคญัของ ขนาดของออร์เดอร์ ตอ่ขนาดบญัชีของเขา   

เขากลบัมาเรียนรู้ในโรงเรียน School of Pipsology  คราวนีเ้พ่ือให้เขาเข้าใจยิ่งขึน้ และเพ่ือเขาจะได้รู้ว่าเกิด
อะไรขึน้กบัเขา และมนัจะไมเ่กิดกบัคณุ ! 

ตามตวัอย่าง เราจะแสดงให้คณุเห็นว่า เราจะค านวณขนาดของออร์เดอร์ของคณุในบญัชี และขนาดของ
ความเส่ียงท่ีคณุยอมรับได้   

ขนาดของออเดอร์นัน้ไมเ่ก่ียวกบัวา่ หนว่ยเงินในบญัชีจะตรงกบั คา่เงินท่ีคณุเลน่หรือไม ่ 

หน่วยเงนิในบญัชีกับค่าเงหิน่วยนเดียวกัน  

 Ned ได้ฝากเงิน 5,000 เหรียญสหรัฐในบญัชีเทรด เขาพร้อมท่ีจะเทรดอีกครัง้ ตอนนีเ้ขาใช้ระบบ Swing 
Trade และเทรด EUR/USD และเขาเส่ียงท่ี 200 จดุตอ่การเทรด 1 ครัง้   

หลงัจากท่ีเขาล้างพอร์ทมาหนึง่ครัง้เขา สญัญากบัตวัเองวา่จะไมเ่ส่ียงมากกวา่ 1 % ของบญัชีเทรดของเขา
ตอ่การเทรด 1 ครัง้ มาดท่ีูขนาดของออร์เดอร์ขนาดไหนท่ีเขาควรจะเส่ียง   
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ใช้ยอดเงินในบญัชี และจ านวนเปอร์เซ็นต์ท่ีคณุอยากเส่ียง และค านวณเป็นหน่วยดอลลา่ร์   

USD 5,000 x 1% (or 0.01) = USD 50 

แล้ว ตอ่ไปเอาจะนวนเงินท่ีคณุเส่ียงได้ หารด้วยจ านวนจดุท่ีคณุ ตัง้ Stop loss คณุก็จะได้ขนาด ก าไร
ขาดทนุตอ่ 1 จดุ ของคา่เงิน  

(USD 50)/(200 pips) = USD 0.25/pip 

สดุท้าย เราคณู จ านวนมลูคา่ตอ่จดุด้วย มลูคา่เงินของ EUR/USD ขณะนัน้ ซึง่ กรณีนีเ้ทา่กบั 10 k (บญัชี 
mini Lot) ซึง่แตล่ะจดุมีคา่ 1 เหรียญ   

USD 0.25 ตอ่ จดุ x ((10k คา่เงิน EUR/USD)/(USD 1 per pip)) = 2,500 หนว่ยของคา่เงิน  EUR/USD 

ดงันัน้ Ned สามารถใช้ตวัเลข 2,500 หนว่ยของคา่เงิน  EUR/USD เพ่ือใช้ในการควบคมุความเส่ียง   

ไมย่ากใชรึ่เปลา่? แตว่่า ถ้าบญัชีของคณุ เป็นมีหน่วยคา่เงินไมต่รงกบัคา่เงินท่ีคณุเลน่หละ่ ?  

หน่วยเงนิในบญัชี กับ ค่าเงนิที่ต่างกัน 

สมมตุวิา่ Ned ก าลงัอยูใ่นประเทศแถบยโุรป และอยากเทรดฟอร์เร็กกบัโบรคเกอร์ท้องถ่ิน เขาจงึฝากเงิน 
5000 ยโูร  

Using the same trade example as before (trading EUR/USD with a 200 pip stop) what would his 
position size be if he only risked 1% of his account? 

EUR 5,000 x 1% (or 0.01) = EUR 50 

ตอนนีเ้ราต้องค านวณกลบัเป็นดอลลา่ร์เพราะว่า คา่เงินนัน้จะถกูค านวณเป็นคา่เงินฐาน สมมตุว่า อตัรา
แลกเปล่ียน 1 ยโูรเทา่กบั 1.5000 ดอลล่าร์ (EUR/USD = 1.5000). 

สิ่งท่ีเราต้องท าคือหามลูคา่ของ USD  ในอตัราแลกเปล่ียน ของคา่เงิน  EUR/USD  แล้วคณูด้วยจ านวน 
ความเส่ียงเป็นคา่เงินยโูรท่ีเราจะเส่ียง  

(USD 1/EUR 1.5000) x EUR 50 = ประมาณ. USD 33.33 
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ตอ่ไปหาด้วยความเส่ียงเป็นดอลลา่ร์ ตาม Stop loss ของคณุ :  

(USD 33.33)/(200 จดุ) = $0.16 เหรียญตอ่จดุ 

ซึง่จะท าให้ Ned ได้ตัง้ Stop loss 200  จดุ อยูโ่ซนท่ีไมเ่ส่ียง   

สดุท้าย คณูด้วยมลูคา่ตอ่สดุ ต้องรู้มลูคา่ตอ่จดุซะก่อน :   
(USD 0.16 ตอ่ จดุ) x [(10k ของคา่เงิน EUR/USD)/USD1 ตอ่จดุ )] = 1,666 หนว่ยของEUR/USD 

ดงันัน้การเส่ียง 50 ยโูร หรือน้อย ในการเทรดบน Stop loss 200 จดุ จะต้องใช้ขนาด 1,666  หนว่ย 
(ประมาณ 0.16 lot ในโบรค MT4 หง่ะ)  

ไมย่ากใชไ่หม?   

ทีนีม้าดอูะไรท่ีซบัซ้อนกว่านัน้กนั   

ไมต้่องเครียด เราจะพยายามอธิบายให้มนัง่าย   

ขนาดออร์เดอร์ ที่ซับซ้อน  

 

ในบทเรียนนี ้เราจะสอนคณุวา่จะค านวณคา่เงิน ซึง่ใช้คา่เงินฐานท่ีคณุไมไ่ด้ใช้เทรดด้วย  
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บัญชีที่ไม่ได้ใช้ค่าเงนิฐานก็คือ ไม่ตรงกับเงนิฐานของค่าเงนิที่เทรดอยู่ใน
ขณะนัน้  

Ned นัน้อยูใ่นสหรัฐ ฯ (เราคิดวา่เขาเป็นสายลบัระดบัโลกท่ีชอบเท่ียวพกัผ่อนไปทัว่โลก)  และวนันีเ้ขา
อยากจะเทรดคา่เงิน EUR/GBP ด้วยจดุ Stop loss 200 จดุ เพ่ือหาขนาดออร์เดอร์ท่ีถกูต้องเราต้องหาคา่
ของความเส่ียงของบญัชีของ Ned เป็นเงินปอนด์   

จ าได้ไหม? มลูคา่ของคา่เงินนัน้คิดตามเงินท่ีเป็นฐาน  

โอเค มาดเูร่ืองนีก้นั  เขาเทรดเปิดบญัชีด้วยโบรคเกอร์ในสหรัฐฯ ซึง่เขาใช้ Sell EUR/GBP และเขาอยากจะ
เส่ียงเพียงแค ่1 % ของเงินท่ีเขามี 5000 เหรียญ หรือ 50 ดอลลา่ร์   

การหาขนาดออร์เดอร์ท่ีถกูต้องในเหตกุารณ์นี ้ เราต้องใช้อตัราแลกเปล่ียนของคา่เงิน  GBP/USD สมมตุิวา่ 
เป็น 1.7500 และเพราะบญัชีของเขานัน้เป็นบญัชีUSD เราต้องคดิกลบัให้เป็นแบบเงินปอนด์ก่อน   

USD 50 x (GBP 1/USD 1.7500) = GBP 28.57 

ตอนนีเ้ราก็ก็ได้เงินปอนด์มา เราก็ท าแบบตวัอยา่งก่อนหน้านี ้คือ หารคา่ Stop loss ออกมาเป็นจดุ :  

(GBP 28.57)/(200 จดุ) = GBP 0.14 ตอ่จดุ 

และสดุท้ายคณุด้วยอตัรามลูคา่หน่วยตอ่จดุ :  

(GBP 0.14  ตอ่จดุ ) * [(10k ของคา่เงิน EUR/GBP)/(GBP 1 ตอ่ จดุ)] =  ประมาณ 1,429 หน่วย ของ
คา่เงิน  EUR/GBP 

Ned  สามารถ Sell ไมค่วรจะมากกวา่  1,429  ของคา่เงิน EUR/GBP  เพ่ือไมใ่ห้เส่ียงมากนกั  

บัญชีที่ไม่ได้ใช้ค่าเงนิฐานก็คือ ไม่ตรงกับเงนิฐานของค่าเงนิที่เทรดอยู่ใน
ขณะนัน้  

Ned อยากจะไปเลน่ Snow Board ในสวิสเซอร์แลนด์ และระหวา่งนัน้นัน้ เขาเปิดบญัชีเทรดผา่นมือถือของ
เขา ด้วยโบรคเกอร์ท้องถ่ิน เขาเห็นวา่ราคา CHF/JPY ก าลงัจะไปได้สว่ย และเขาตดัสินใจวา่เขาจะ ตดั
ขาดทนุถ้า มนัชนแนวต้าน ซึ่งประมาณ 100 จดุ Ned จะเส่ียงท่ี 1 % ของเงินในบญัชี 5000 ฟรังค์ หรือ 50 
ฟรังค์  
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อนัดบัแรกเราต้องหาคา่เงินฟรังค์ 50 ฟรังนีเ้ป็นเงินเยนเสียก่อน และเพราะวา่ บญัชีฐานนัน้ไมไ่ด้ตรงกบั
คา่เงินฐานท่ีเทรดอยู ่เราต้องคณูด้วยจ านวนความเส่ียงของคา่เงิน  CHF/JPY สมมตุอิตัราแลกเปล่ียน
เทา่กบั  (85.00):  

CHF 50 x (JPY 85.00/ CHF 1) = JPY 4,250 

ตอนนีเ้ราก็เพียงแคค่ านวณเหมือนวิธีปกติอ่ืน ๆ คือ หาร Stop loss ด้วยจดุ : 

JPY 4,250/100 จดุ = JPY 42.50 ตอ่จดุ 

และสดุท้ายก็คณูด้วย อตัราหนว่ยตอ่จดุ :  

JPY 42.50 ตอ่จดุ x [(100 หนว่ย ของคา่เงิน CHF/JPY)/(JPY 1 ตอ่จดุ )] = ประมาณ 4,250  หนว่ยของ
คา่เงิน  CHF/JPY 

อะแฮม่ เห็นมัย๊เสร็จแล้ว ! 

Ned ไมค่วรจะเทรดมากกวา่ 4250 หน่วย ของคา่เงิน  CHF/JPY เพ่ือจะให้ ความเส่ียงของเขาอยู่ท่ี 50 
ฟรังค์  

 

 

 

สรุป : ขนาดของออร์เดอร์  
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หลงัจากท่ีเราผจญภยัข้ามโลกกบั Ned มา กบัตวัอยา่งการคดิ ขนาดของออร์เดอร์ดงักลา่ว ตอนนีค้ณุเป็น
นกัจดัการความเส่ียงท่ีช านาญแล้ว   

ตอนนีถ้้าคณุรู้วา่จะต้อง ขนาดของออร์เดอร์ท่ีถกูต้องอยา่งไร นัน้เป็นสว่นของการจดัการความเส่ียง   

สว่นท่ีเหลือก็คือ  วินยัในการเทรด   

คณุต้องท าตาม Stop Loss เข้าออกตามกฏของคณุ และเม่ือคณุมัน่ใจคณุก็จะมัน่ใจในการท าก าไรยิ่งขึน้  

สดุท้าย เรารู้ว่าคณุไมช่อบพกเคร่ืองคดิเลข และ ไมไ่ด้มีโปรแกรมค านวณขนาดของออร์เดอร์ ตดิกบั
โปรแกรมเทรดของครุ เรามี เคร่ืองชว่ยค านวณ ออร์เดอร์ส าหรับคณุ  position sizing calculator !  

เย่ียมไหม ถึงเวลาปรมมือแล้ว เย้ ๆ ๆ ๆ  ๆ  ขอบคณุครับ  ไมเ่ป็นไร  

ใช้เคร่ืองคดิเลข ถ้าคณุอยากจะใช้ ... 

คณุควรจะใช้มนัทกุ ๆ ครัง้ท่ีคณุอยากจะเทรด   

เหมือนท่ี ค าเก่า ๆ กลา่วไว้เสมอวา่ “ พดูวา่ปลอดภยัไว้ก่อนดีกว่ามาพดูว่า เสียใจ ทีหลงั   

Stop Loss?คืออะไร? 

http://www.babypips.com/tools/forex-calculators/positionsize.php
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มาดกูนั ตลาดนัน้มกัจะท าตามใจของมนั และเคล่ือนไหวไปตามอยา่งท่ีมนัต้องการ ทกุ ๆ วนันัน้จะมีความ
ท้าทายใหม ่ๆ เกิดขึน้เสมอ และไมว่า่จะเป็นเร่ืองใดก็ตาม การเมือง เศรษฐกิจ หรือขา่วจากธนาคารกลาง 
สามารถท าให้ราคาเคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีมนัต้องการเร็วเกินกว่าท่ีมือของคณุจะคว้าอะไรไว้ได้ทนั   

น่ีหมายความวา่ แตล่ะคนนัน้จะมีโอกาสท่ีจะเทรดคนละด้านกบัตลาด   

การเสียนัน้ไมส่ามารถจะหลีกเล่ียงได้ แตว่า่เราสามารถควบคมุว่าเราควรจะท าอยา่งไรถ้าเกิดเหตกุารณ์นัน้
ได้ และคณุสามารถตดัขาดทนุของคณุได้อย่างรวดเร็วแทนท่ีจะถือมนัไปแล้วจะรอมันกลบัมา   
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แนน่อน  วา่เสียแคค่รัง้เดียว มนัอาจจะหมายถึงการเสียจนหมดตวัได้   

มีค าพดูหนึง่ กลา่ววา่ มีชีวิตอยูเ่พ่ือเทรดวนัถดัไป  ค าพดูนีค้วรจะเป็นคตพิจน์ส าหรับมือใหมท่กุคน 
เพราะวา่ ย่ิงคณุอยูไ่ด้นานเท่าไหร่ คณุก็จะยิ่งได้เรียนรู้มากขึน้ ได้ประสบการ และเพิ่มโอกาสในการประสบ
ความส าเร็จ   

ซึง่ท าให้การ Stop loss เป็นทกัษะและเคร่ืองมือท่ีส าคญัในกลอ่งเคร่ืองมือของเรา  

การตดัสินใจจดุออกไว้ก่อน ไมเ่พียงแตจ่ะท าให้คณุสามารถหยดุขาดทนุไว้ แตย่งัให้คณุมีโอกาสเทรดใหม่
ครัง้ตอ่ไป และก าจดัความเครียดของคณุได้ จากการเทรดโดยไมอิ่งแผนการ   

ยิ่งความกดดนัน้อย ยิ่งดี ใชไ่หม? แนน่อนวา่มนัดี ดงันัน้เราควรจะตดัสินใจตดัขาดทนุให้เร็ว  

ตอนนีก้่อนท่ีเราจะมาเรียนรู้ เทคนิคการตัง้ Stop loss เราจะมาดกูฏการตัง้ Stop loss   

Stop Loss ของคณุควรจะมีอยูใ่นความคดิของคณุ ก่อนท่ีคณุจะเทรดแล้ว   

เม่ือราคามนัถึงจดุนี ้มนัควรจะบอกคณุได้ว่า ได้เวลาต้องปิดออร์เดอร์แล้ว  

เนือ้หาถดัไป เราจะพดูถึงการตัง้ Stop loss วิธีตา่ง ๆ  

มี 4 ขัน้ตอนการตัง้ Stop loss ท่ีควรใช้คือ : 

1. Equity stop  
2. Volatility stop  
3. Chart stop  
4. Time stop 

พร้อมหรือยงั? มาเร่ิมกนัเลย ! 

Equity Stop 

มาดตูวัท่ีเป็นพืน้ฐานกนัจริง ๆ ก่อน คือ Equity Stop หรือ จดุหยดุขาดทนุตามต้นทนุ   

ซึง่รู้จกักนัอีกช่ือ คือ เปอร์เซ็นต์ Stop เพราะวา่ มนัวดัจากขนาดของบญัชีของเทรดเดอร์ สมมตุิวา่ 2 % ซึง่
เทรดเดอร์อยากจะเส่ียงในการเทรด   
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เปอร์เซ็นต์ความเส่ียงสามารถเป็นอะไรก็ได้แล้วแตเ่ทรดเดอร์วา่ อาจจะน้อยหน่อย หรือมากหน่อย ซึง่
อาจจะถึง 10 % ของบญัชีของพวกเขา หรือบางคนอาจจะใช้ 2 % จากเทรดเพียง หนึ่งครัง้   

เม่ือเราคิดเป็น เปอร์เซ็นต์ เทรดเดอร์จะใช้ ขนาดของออร์เดอร์ในการค านวณวา่ เขาควรจะตัง้จดุ Stop loss 
เทา่ไหร่ดี   

ดีไหม?   

เทรดเดอร์จะตัง้ Stop loss ซึ่งควรจะอยูใ่นแผนการเทรดของเขาด้วย   

เป็นการเทรดท่ีดีไหม?   

ไม่ดี !!! 

คุณควรจะจะต้องตัง้ Stop loss ตามสภาพตลาด หรือ ตามระบบเทรดของคุณ ไม่ใช่ว่าตัง้ตามคุณ
ควรจะเสียเท่าไหร่   

เราพนนัวา่ คณุก าลงัคดิวา่ “หือ?มนัไมมี่เหตผุล คณุบอกวา่เราต้องจดัการความเส่ียงไมใ่ชห่รอ?”   

เราเห็นด้วยท่ีว่า มนัฟังดสูบัสน แตว่่า ให้เราอธิบายให้ฟังหนอ่ย จากตวัอยา่งของมือใหม ่Ned ด ู  

Ned มีบญัชี Mini Account ด้วยเงิน 500 เหรียญ และ Lot น้อยท่ีสดุท่ีเค้าเทรดได้คือ 10k Ned ตดัสินใจ 
เทรด GBP/USD เพราะเขาเห็นวา่ แนวต้านท่ีราคา  1.5620 เป็นแนวต้านท่ีแข็งแกร่ง  

ตามการจดัการความเส่ียงของเขา Ned เลือกจะเส่ียงท่ี 2 % ตอ่การเทรด 1 ครัง้   

ท่ีจ านวน  10k ของคา่เงิน GBP/USD แตล่ะจดุนัน้มีคา่ 1 เหรียญ ซึง่ 2 % ของบญัชีเขาเทา่กบั 10 เหรียญ 
ดงันัน้ Stop Loss ของ Ned ต้องเทา่กบั 10 จดุซึง่จดุ Stop loss ของเขาคือ 1.5630 
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แต ่GBP/USD เคล่ือนไหวมากกวา่ 100 จดุตอ่วนั เขาอาจจะโดน Stop loss ได้ทกุเม่ือ   

มาดกูนัวา่เกิดอะไรขึน้หลงัจากนี ้ 

 

ออร์เดอร์ของ Ned ชน Stop loss ไมน่านจากนัน้ เพราะว่า มนัแคบเกิดไป และหลงัจากนัน้เขาพลาดโอกาส
ท าก าไรหลายร้อยจดุ !  

จากตวัอย่าง คณุจะเห็นความอนัตรายของการใช้ Equity Stop ท่ีตัง้ตามอ าเภอใจ โดยไมมี่เหตผุล   

จดุ Stop loss นัน้ตัง้ไว้ใกล้กบั เหมือนกรณีของ Ned   

http://www.babypips.com/school/images/senior/10-pip-stop-start2.png
http://www.babypips.com/school/images/senior/10-pip-stop-end.png
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คณุสามารถตัง้ Stop loss ของคณุ ณ ท่ีราคาสามารถกลบัตวัได้(เคยได้ยินรึเปลา่) แตเ่พราะออร์เดอร์ของ
คณุจะชน Stop Loss ซะก่อน คณุก็เลยหมดโอกาสท าก าไรเลย แยจ่งั!  

การแก้ปัญหานีส้ าหรับ Ned คือการหาโบรคเกอร์ท่ีเหมาะกบั Style การเทรดของเขา และเงินทนุเร่ิมต้นท่ี
เหมาะสม   

ในกรณีนี ้Ned ควรจะเทรดด้วยโบรคเกอร์ท่ีให้เขาเทรดบญัชี Micro หรือวา่ ประมาณ 1k lot คา่เงิน 
GBP/USD ซึง่แตล่ะจดุมีมลูคา่จดุละ 10 เซ็นต์   

เพ่ือให้ Ned ไมรู้่สกึกดดนัเก่ียวกบัความเส่ีย เขาก็จะสามารถตัง้ Stop loss คา่เงิน GBP/USD ท่ี 100 จดุ 
เพ่ือความเส่ียงในบญัชีของเขา 2 % และเขาก็จะสามารถตัง้ Stop loss ตามสภาพตลาดได้ด้วย ตามระบบ
เทรดและตามแนวต้านท่ีเขาคดิไว้  

Chart Stop 

อีกวิธีท่ีดีวิธีหนึง่ คือการตัง้ Stop Loss ตาม สิ่งท่ีกราฟบอก   

เม่ือเราเทรดเราควรจะต้อง Stop loss ตามท่ีตลาดบอกเรา  พอเข้าใจไหม?  

สิ่งหนึง่ท่ีเรารู้คือพฤติกรรมร่าคา ซึง่จะมีจดุท่ีราคานัน้จะเคล่ือนไหวอยูจ่ดุใดจดุหนึง่แน่นอน  

และบอ่ยครัง้ ท่ีมนัจะเคล่ือนไหวอยูแ่ถวแนวรับแนวต้าน หรือ มีการทดสอบแนวรับแนวต้าน บางครัง้ก็
อาจจะทะลไุปเฉย ๆ   

การตัง้ Stop loss ให้ห่างจากแนวพวกนีห้นอ่ย จะเป็นการดี เพราะวา่ ถ้าตลาดนัน้มีการเทรดอยูใ่นพืน้ท่ีนี ้
และเวลาท่ีมนัเกิดจดุ Break out จดุนัน้เทรดเดอร์ก็จะต้องปิดออร์เดอร์เพราะมีคนเข้ามาเทรดเพิ่มขึน้ ท าให้
ราคาเคล่ือนไหวตรงข้ามกบัออร์เดอร์ของคณุ   

หรือ ถ้ามนัเกิดจดุ Break out มนัอาจจะเกิดขึน้ทนัทีทนัใด ในทิศทางใดทิศทางหนึง่   

เรามาดตูวัอยา่งการตัง้ Stop Loss ตามแนวรับแนวต้านกนั :  
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ตามกราฟข้างบน เราจะเห็นวา่คา่เงินนัน้เทรดอยู่ข้างบนเส้นเทรนด์ไลน์   

คณุเลยตดัสินใจวา่ คณุจะส่งออร์เดอร์ Buy   

แตก่่อนท่ีคณุจะเทรด ต้องถามตวัเองตามค าถามตอ่ไปนีก้่อน :  

คณุจะตัง้ Stop Loss ท่ีไหน? ?  

แล้วเง่ือนไขไหนท่ีคณุออกจากการเทรด?   

 

ในกรณีนี ้เราควรจะต้อง Stop Loss ให้ต ่ากวา่เส้นเทรดไลน์ และ เส้นแนวรับ   

http://www.babypips.com/school/images/senior/trend-line-break-example4.png
http://www.babypips.com/school/images/senior/trend-line-break-show-stop2.png
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ถ้าตลาดเคล่ือนไหวอยูใ่นบริเวณนี ้หมายความวา่ Trend line นัน้ไมมี่คนซือ้มารองรับ และฝ่ัง ผู้ขายก าลงั
ครอบง าตลาด   

และคณุควรจะออกจากการเทรด และยอมรับการขาดทนุ   

Volatility Stop 

เพ่ือให้มนัฟังดเูข้าใจง่าย Volatility หรือความผนัผวน นัน้คือความเคล่ือนไหวของตลาดท่ีอาจจะเคล่ือนไหว
ในชว่งเวลาใดเวลาหนึง่ได้   

การรู้วา่ คา่เงินจะเคล่ือนไหวประมาณทา่ไหร่จะชว่ยคณุต้อง Stop Loss ได้อย่างถกูต้องและหลีเล่ียงการ
ถกู Stop loss ก่อนเวลาควรจะเป็น   

ถ้าคณุเลน่แบบ Swing Trade และคณุรู้วา่ EUR/USD นัน้เคล่ือนไหวอยู่ราว ๆ 100 จดุตอ่วนั ภายในเดือน
ท่ีผา่นมา คณุต้อง Stop loss ท่ี 20 จดุ อาจจะชน Stop Loss อยา่งรวดเร็ว เพียงเพราะมนัแกวง่ตวัเพียงนิด
หนอ่ย   

การรู้คา่ความผนัผวนเฉล่ียจะชว่ยคณุตัง้จดุ Stop Loss ในใจของคณุไว้แล้ว ท าให้ออร์เดอร์เทรดของคณุมี
ชอ่งหายใจอยูบ้่าง  

ตามท่ีเราได้อธิบายในบทเรียนก่อน วิธีหนึง่ท่ีจะวดัความผนัผวนได้คือ การใช้ Bollinger Band เพ่ือให้คณุรู้
วา่ตลาดนัน้ผนัผวนขนาดไหน   

ซึง่เหมาะกบัการเทรดท่ีอาศยัการแกวง่ตวัของราคา โดยการตัง้ Stop Loss นอกเส้น ถ้าราคาถึงจดุนัน้ 
หมายความวา่ความผนัผวนเร่ิมสงูและเราสามารถเลน่แบบเทรด Break out ได้   
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อีกวิธีในการหาคา่ความผนัผวนเฉล่ียคือการใช้  Average True Range (ATR) indicator ซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ี
มีอยูใ่นโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว และยงัใช้ง่าย   

 ATR นัน้คณุต้องใสจ่ านวนของแทง่เทียนเข้าไป หรือเวลาทัง้หมดท่ีคณุต้องการใช้ค านวณคา่เฉล่ีย  

ตวัอยา่งถ้าคณุ ก าลงัใช้กราฟ Day และคณุใส่คา่ 20 ลงไป ดงันัน้เคร่ืองมือ ATR จะค านวณ 20 วนั
ย้อนหลงัให้   

หรือถ้าคณุใช้กราฟ ชัว่โมงอยู ่คณุใส่คา่ 50 ลงไป นัน่ก็คือ การค านวณคา่เฉล่ียย้อนหลงั 50 ชัว่โมง  ไมย่าก
เลย เห็นมัย๊?  

 

ซึง่คณุสามารถใช้วิธีการเหล่านีใ้นการประยกุต์ใช้กบั Stop loss ได้ด้วย   

http://www.babypips.com/school/images/senior/bol-stop2.png
http://www.babypips.com/school/images/senior/volatility-stop3.png
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ประเดน็ก็คือ คณุต้องมีพืน้ท่ีเหลือให้ราคาเคล่ือนไหวก่อนท่ีมนัจะไปตามเทรนด์ ถ้ามนัเป็นอย่างนัน้นะ  

Time Stop 

 
Time stops  ก็คือ คณุตดัสินใจไว้ก่อนว่า คณุจะออกจากการเทรดเวลาไหน ซึง่สามารถตัง้เวลาได้ เป็นวนั 
เป็น สปัดาห์ เป็นชัว่โมง   

สมมตุวิา่คณุ เทรดแบบ นกัเทรดรายวนั และคณุพึง่สง่ออร์เดอร์ Long คา่เงิน EUR/CHF และมนัยงัไม่
เคล่ือนไหวไปไหน! 

 

ท าไมเราต้องมาจมอยู่อยา่งนี ้เม่ือเราสามารถใช้ความได้เปรียบในการตัง้เวลากบัมนัได้ ... 

http://www.babypips.com/school/images/senior/time-stop-yawn2.png
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เคล่ือนไหวมาก ก็ยิ่งได้ก าไรมาก ใชเ่ลย ! 

เพราะวา่ กฏการเทรดท่ีวา่คณุไมอ่ยากถือออร์เดอร์ข้ามคืน คณุเลยอยากจะปิดออร์เดอร์เวลา 4 โมงเย็น 
เม่ือมนัหมดวนั คณุก็จะได้เล่น StarCraft 2 Tournament   

หรือคณุอาจจะเป็น  swing trader และอยากจะปิดออร์เดอร์ ตอนวนัศกุร์ เพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงชว่ง
ปลายสปัดาห์ ท่ีราคาอาจจะเปิดกระโดด  

การมีมาร์จิน้น้อย ท าให้คณุมีโอกาสเส่ียง และมีโอกาสรอดน้อยท่ีจะอยูถ่ึงโอกาสท าก าไรครัง้ตอ่ไปมาถึง  

ดงันัน้การใช้ Stop loss แบบตัง้เวลา ท าให้เรามีโอกาสในการท าก าไรครัง้ตอ่ไป ! 

ข้อผิดพลาดในการใช้ที่เกิดขึน้บ่อย ๆ  

ในสว่นนีเ้ราก าลงัพดูถึง ข้อผิดพลาดของเทรดเดอร์ในการใช้ Stop loss ซึง่เป็นวิธีการหนึง่ในการฝึก การ
จดัการการเงินท่ีดี แตว่า่ถ้าคณุใช้มนัไมถ่กูต้อง มนัอาจจะท าให้คณุเสียมากกวา่ได้ก าไร และคณุคงไม่
อยากให้มนัเกิดใชไ่หม?  

http://www.babypips.com/school/images/senior/more-movement2.png
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การตัง้ Stop loss แคบเกินไป  

 

ความผิดพลาดอยา่งแรก ก็คือการตัง้ Stop Loss แคบเกินไป และท าให้ไมมี่ชอ่งให้มนัราคามนัสวิงเลย ! 
 
การตัง้ Stop Loss แคบเกินไป ท าให้มีมีช่องให้ราคาแกวง่ตวัก่อนมนัจะเคล่ือนไหวไปตามทิศทางของมนั   

จ าเร่ืองความผนัผวนของคา่เงินได้ไหม เพราะมนัจะขึน้ ๆ ลง  ๆ อยูก่บัจดุเข้าจดุออกของมนัก่อนท่ีจะ
เคล่ือนไหวในทิศทางท่ีมนัจะเป็น  

สมมตุวิา่คณุ Buy GBP/JPY ท่ีราคา 145.00 ด้วย Stop Loss ท่ี  144.90 แม้วา่คณุจะทายถกูวา่มนัจะวิ่ง
ไปทางไหน ซึง่ราคาอาจจะวิ่ง 10 – 15 จดุ ต ่ากว่าจดุเข้าของคณุ ก่อนมนัจะไปในทิศทางท่ีคณุคดิบางที
อาจจะไปถึง 147.00  

แตล่องทายด ูคณุไมไ่ด้ก าไร 200 จดุหรอก เพราะ ออร์เดอร์คณุ ชน Stop Loss ไปแล้ว  

ดงันัน้อยา่ลืม : ต้องมีชอ่งวา่งให้ราคาแกวง่ตวัด้วย ! 

การใช้ ขนาดของ ออร์เดอร์เป็นเกณฑ์ Stop Loss  

เราพดูก่อนหน้านีว้า่ : การใช้ ขนาดของออร์เดอร์ช่วยในการตัง้ Stop Loss แทนท่ีจะใช้การวิเคราะห์ทาง
เทคนิค เป็นตวัก าหนด Stop Loss ไมใ่ชไ่อเดียท่ีดี เราเรียนรู้จาก Ned แล้ว จ าได้ไหม?  

การใช้ ขนาดของออร์เดอร์มาก าหนดวา่ เราควรจะต้อง Stop Loss mจดุไหนนัน้ไมเ่หมาะสมกบัการเทรด
ในตลาด เพราะวา่ เราเทรดในตลาด เราก็ควรจะใช้การเคล่ือนไหวของตลาดตัง้ Stop Loss   
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ถ้าคณุใช้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการหาจดุเข้า เราก็ควรใช้มนัก าหนดจดุ Stop Loss เหมือนกนั  

 

เราไมไ่ด้บอกวา่ ให้คณุลืมเร่ืองการใช้ การก าหนดขนาดออร์เดอร์ไปเลย สิ่งท่ีเราแนะน าคือ คณุควรก าหนด 
Stop Loss ก่อนท่ีจะค านวณขนาดของออร์เดอร์  

การตัง้ Stop Loss ไกลเกินไป  

เทรดเดอร์บางคนชอบตัง้ Stop Loss ไว้ไกลมาก   

แล้ว ประเดน็ของการ ตัง้ Stop Loss คืออะไร?  แล้วประเดน็ของการถือออร์เดอร์ท่ีขาดทนุ แทนท่ีคณุจะเอา
เงินไปท าก าไรในออร์เดอร์ถดัไป คืออะไร ?  

การตัง้ Stop Loss ห่างเกินไปท าให้เพิ่มจ านวนท่ีต้องท าก าไรเยอะ เพ่ือให้คุ้มคา่ท่ีจะเส่ียง  

กฏทัว่ไปในการตัง้ Stop Loss คือ ตัง้ให้ใกล้กวา่จดุเข้ามากกวา่ จดุท าก าไร   

แนน่อนคณุต้องการจะเส่ียงน้อย และได้ก าไรเยอะ ๆ ใชไ่หม? เชน่ อตัราก าไรตอ่ขาดทนุเทา่กบั 2: 1 ก็คงดี 
ถ้าคณุเทรดได้ก าไร 50 ครัง้ คณุก็ก าไรแล้ว   

ตัง้ Stop Loss บนเส้น แนวรับแนวต้านเลย  

การตัง้ Stop Loss แคบเกินไป ? ไมดี่ใชไ่หม การตัง้ Stop loss กว้างไปหละ่ ? ก็ไมดี่อีก งัน้ควรจะตัง้ท่ีไหน 
ดี? อืมมมม  จริง ๆ ก็ควรจะอยูแ่นวๆ  แนวต้านแนวรับ    

ได้ยงัไง? เราพึง่พดูไปไมใ่ชห่รอ? วา่การใช้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคตัง้ Stop Loss  เป็นเร่ืองท่ีเหมาะสม?  

แนน่อน เร่ืองนีใ้ช้ได้ และการตัง้ Stop Loss ใกล้กบั แนวรับแนวต้านเป็น  Stop Loss ท่ีเหมาะสม ไมใ่กล้ 
และไกลเกินไป   
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ถ้าคณุ ก าลงัจะ Buy คณุเพียง หาจดุ Stop Loss แถว ๆ แนวรับ และตัง้ Stop loss ข้างลา่งนัน้หนอ่ยนงึ   

ถ้าคณุ ก าลงัจะ Sell คณุก็หาจดุ Stop Loss ให้เหนือแนวต้านไปนิดหนอ่ย   

แล้วท าไมเราไมต่ัง้ให้มนัตรงกบัแนวรับแนวต้านมนัไปเลย?  

เหตผุลก็คือ ราคายงัคงมีโอกาสกลบัมาชนกบัแนวรับแนวต้านอยู ่ถ้าคณุ ต้อง Stop Loss ใกล้ หรืออยูบ่น
นัน้ มนัก็อาจจะชน Stop Loss  แตถ้่าคณุ ตัง้เลยจากนัน้ไปซกัหนอ่ย ถ้ามนัทะลขุึน้มาหมายความวา่คณุ
วิเคราะห์ทิศทางราคาผิด  

จะตัดขาดทุนอย่างไร  

เม่ือคณุท าการบ้านของคณุมาพร้อม และมีแผนการเทรดท่ีดี และมีจดุ Stop Loss แล้ว ตอนนีก็้ขึน้อยูก่บั
คณุวา่คณุจะตดัขาดทนุได้หรือไม ่ถ้าราคามนัเคล่ือนไหวตรงข้ามกบัออร์เดอร์ของคณุ   

มีวิธีสองวิธีท่ีชว่ยให้คณุ สง่ตดัขาดทนุได้คือ วิธีแรก ใช้ Stop Loss อตัิโนมตัิ  อีกวิธีคือ ตัง้มนัไว้ในใจของ
คณุเอง   

แล้วแบบไหนเหมาะกบัคณุมากท่ีสดุ ?  
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ถ้าราคาตลาดมาถึงจดุ Stop Loss ของคณุ คณุไมมี่เหตผุลท่ีจะต้องถือออร์เดอร์ ตอ่ไปเพราะวา่ คณุ เข้า
ผิดทาง และ ต้องปิดออร์เดอร์ทนั ทีโดยไมมี่ค าถาม ! 

น่ีเป็นเหตผุลวา่นกัเทรดฟอร์เร็ก ได้คดิ Limit Order ขึน้มา นกัเทรดหน้าใหม ่ควรจะใช้ Limit Order เพ่ือ
การปิดออร์เดอร์ อตัโินมตั ิตามท่ีตัง้ไว้  (Limit Order = Stop Loss) 

วิธีนีจ้ะไมท่ าให้คณุมีเวลาสงสยัในแผนของคณุ และท าพลาดขึน้มา คณุจะไมต้่องนัง่เฝา้หน้าจอในการปิด
ออร์เดอร์ด้วยซ า้   

ว๊าวววว  เย่ียมจริง ๆ ! 

แนน่อน ย่ิงคณุเทรดมากขึน้ คณุก็จะได้ประสบการณ์มากขึน้ และ หวงัว่าคณุคงจะมีความเข้าใจเก่ียวกบั
พฤตกิรรมราคา  เก่ียวกบัขัน้ตอน วิธีการ และวินยัท่ีคณุต้องมี   

แม้วา่การใช้ Stop Loss ตัง้ไว้ในใจก็ดี แตว่า่การตัง้ Stop Loss แบบ Limit order ก็แนะน ามากกวา่   
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การปิดออร์เดอร์ด้วยตวัคณุเองอาจจะท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้(โดยเฉพาะเกิดเหตกุารณ์ไมค่าดคดิขึน้มา
ก่อน) เช่น เข้าผิดชว่งราคา หรือ ผิดขนาดออร์เดอร์ คณุท้องเสีย และอ่ืน ๆ   

อยา่ปลอ่ยออร์เดอร์ของคณุทิง้ไว้โดยไมมี่ Stop Loss รองรับไว้ ! 

เพราะวา่ Stop Loss ไมไ่ด้ตัง้ไว้ตายตวัเสมอไป ฉะนัน้ เราจะมาจบบทเรียนด้วยสิ่งท่ีควรท าและไมค่วรท า
ในการย้าย Stop Loss   

 

1. อย่าปล่อยให้อารมณ์มาครอบง าในการเคล่ือนย้าย Stop Loss   การปรับ Stop Loss ของ
คณุ ควรมีการตดัสินใจไว้ก่อน ก่อนท่ีคณุจะเทรด อยา่ร้อนรนย้าย !  

2. ตัง้ Trailing Stop หมายความวา่ ให้คณุย้าย ตามทิศทางท่ีราคาเป็นไปตามอยา่งท่ีคณุคดิ หรือ ได้
ก าไร ซึง่ท าให้คณุได้ก าไรแน่นอน และจดัการความเส่ียงได้ดี ถ้าคณุอยากเปิดออร์เดอร์เพิ่ม   

3. อย่า เพิ่ม Stop Loss การเพิ่ม Stop Los จะท าให้ความเส่ียงและปริมาณการสญูเสียของคณุ
เพิ่มขึน้ ถ้าตลาดนัน้เคล่ือนไหวชน Stop หมายความวา่ ออร์เดอร์ของคณุควรจะปิด แล้วคอ่ยรอ
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โอกาสตอ่ไป การย้าย Stop Loss ไมต่า่งอะไรกบัการไม ่Stop Loss ฉะนัน้ อยา่ขยาย Stop Loss 
ของคณุเดด็ขาด ! 

กฏเหลา่นีค้อ่นข้างธรรมดาและง่ายตอ่การท าความเข้าใจ และควรต้องท าตามให้ได้ โดยเฉพาะข้อ 3 !  

 
ย า้อีกครัง้ ? 

อย่าเพิ่ม Stop Loss! 

จ าไว้เสมอวา่ ควรจะวางแผนการเทรดไว้ก่อนหน้า วา่ถ้าเกิดเหตกุารณ์ไหน จะต้องท าอยา่งไร อย่าลนลาน 
แล้วมาเสียใจภายหลงั  

สรุป: การตัง้ Stop Loss  

 

ตอนนีค้ณุได้เรียนรู้การตัง้ Stop Loss จากเราแล้ว เรามาทบทวนส่งท่ีต้องจ าเก่ียวกบั Stop Loss กนั   

1. หาโบรคเกอร์ท่ี มีเง่ือนไขการเทรด ขนาดของออร์เดอร์ท่ีเหมาะกบัคณุ และการจดัการ
ความเส่ียงของคณุ   
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2. เราพดูอยู่เสมอ ๆ ว่า ให้คิดไว้ก่อน เพราะว่าคณุควรรู้ว่า จะปิดออร์เดอร์ตอนไหน ก่อนท่ี
คณุจะปิดออร์เดอร์เสียอีก เม่ือคณุเทรดและคณุก าลงัขาดทนุ คณุจะสญูเสีย
ความสามารถในการตดัสนิใจในการเทรด และท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย !  

3. ตัง้ Stop Loss ตามสภาวะตลาด และตามวิธีการเทรด อย่าตัง้ Stop loss  ตามใจตวัเองว่า
อยากจะเสียเท่าไหร่  ตลาดไม่รู้หรอกว่า คณุอยากจะเสียเงินเท่าไหร่ ไม่ต้องห่วง หาจดุ 
Stop Loss ท่ีคิดว่า เสีย และปรับความเส่ียงให้เข้ากบัมนั   

4. ใช้ Limit Order ในการปิดออร์เดอร์ของคณุ การใช้ Stop Loss ไว้ในใจ ควรจะใช้เม่ือคณุเท
รดมาเป็นล้าน ๆ ออร์เดอร์แล้ว!  

5. เคล่ือนย้าย Stop Loss เม่ือมนัได้ก าไรแล้ว การตัง้ Trailing Stop สมควรอย่างยิ่ง การขยาย 
Stop Loss ขณะท่ีคณุยงัขาดทนุอยู่ นัน้ แย่มาก! 

เหมือนกบัเร่ืองอ่ืน ๆ ในการเทรด การตัง้ Stop Loss เหมือนกบัศาสตร์ และศลิป์   

ตลาดนัน้ เคล่ือนไหวไมต่ายตวัอยูต่ลอดเวลา และมีความผนัผวนด้วย  และกฏท่ีใช้ได้ตอนนีอ้าจจะใช้ไมไ่ด้ 
ส าหรับวนัข้างหน้า   

ถ้าคณุยงัฝึกอยา่งถกูวิธี ในการตัง้ Stop Loss บนัทกึผลการเทรดและทบทวนกระบวนการเหลา่นัน้ซ า้แล้ว
ซ า้เลา่ในบนัทกึการเทรดของคณุ แล้วคณุได้กลายเป็นผู้หนึง่ท่ีก้าวเข้าใกล้ความส าเร็จไปทกุที!  

 

Scaling คืออะไร? 

ตอนนีค้ณุก็รู้วิธีการตัง้ Stop Loss กบั การค านวณขนาดของออร์เดอร์ท่ีถกูต้องแล้ว ตอ่ไปเป็นการใช้
ความคดิสร้างสรรค์ในการเทรดกบับญัชีของคณุ   

ส าหรับใครท่ีเทรดหลายออร์เดอร์ คณุสามารถจดัการความเส่ียงของคณุอยา่งมีศลิปะด้วยการ Scaling in 
และ Out  

แล้ว Scaling คืออะไร ท าไมเราต้องใช้ด้วย?   

Scaling ไมไ่ด้หมายความถึง ชา่งใจก่อนท่ีจะเทรด หรือวา่ ระหวา่งการเทรด หรือหลงัการเทรด   
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Scaling หมายถึงการ การเพิ่ม หรือว่า ลดขนาดของออร์เดอร์ ท่ีคณุเปิดอยู่   

เทคนิคนีส้ามารถประยกุต์ใช้กบัแผนการเทรดของคณุ  ถ้าเง่ือนไงในการเทรดของคณุเปล่ียน เม่ือคณุ เพิ่ม
หรือลดออร์เดอร์ในชว่งท่ีคณุก าลงัเทรด   

Scaling สามารถช่วยให้คณุปรับความเส่ียง และ ล็อคก าไรไว้ก่อน หรือ ท าให้ก าไรของคณุได้เพิ่มมากขึน้ 
แนน่นอเม่ือคณุเพิ่มหรือลด ออร์เดอร์ ก็ต้องมีสิ่งท่ีต้องระวงัอยูเ่ชน่กนั   

ในบทเรียนนี ้เราจะสอนคณุเก่ียวกบั ก าไร และการเพิ่ม หรือ ลดอขนาดของออร์เดอร์ เราจะสอนวิธีท่ี
ถกูต้องในการลด หรือ เพิ่มออร์เดอร์  ไม่ต้องกงัวลว่าคณุจะเครียดถ้าคณุเทรด Lot ใหญ่เกินไป และท าให้
คณุ ล้างพอร์ท   

ข้อดี 

ประโยชน์ท่ีได้จากสิ่งนี ้คือ ผลทางด้านจิตวิทยา การ Scaling in และ Out จ านวน Lot ของออร์เดอร์ท่ีเปิด
อยูจ่ะชว่ยเตมิเตม็สว่นท่ีขาดหายในแผนการเทรดของคณุ   



WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

 

มาดกูนั ไมมี่ใครจะสามารถท านานได้วา่ ตลาดถึงจดุเปล่ียนหรือยงั มนัยากท่ีจะบอกจดุเข้าท่ีดีได้
ตลอดเวลา  จะท าให้คณุปวดหวัเปล่า ๆ  

สิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีเราสามารถท าได้คือการวิเคราะห์หาจดุพืน้ท่ีท่ีดีท่ีสดุ จดุท่ีนา่จะเป็นแนวรับ แนวต้าน จุดกลวั
ตวั จดุ Break Out คณุสามารถเข้าเทรดตามจดุตา่ง ๆ เหลา่นี ้  
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มนัจะง่ายกวา่ไหมถ้าเราไมต้่องหว่งวา่จะต้องเข้าเทรด และออกจากการเทรดท่ีไหน? ง่ายเลยใชไ่หม? คณุ
ไมต้่อง แมน่ยงักะมือปืนในการหาจดุกลบัตวั ! 

มนัจะชว่ยลดภาระของคณุ จะชว่ยลดความเส่ียง แล้วการล็อคก าไรไว้หละ่? ปกตเิราจะท าด้วยการตัง้ 
Trailing Stop การใช้การ Scaling จะชว่ยเรารักษาก าไรในกรณีท่ีราคาเกิดจดุกลบัตวักระทนัหนั   

สดุท้าย ถ้าคณุเพิ่มออร์เดอร์ และ ตลาดนัน้เป็นไปอยา่งท่ีคณุคิด ออร์เดอร์ของคณุก็จะใหญ่ขึน้และท าก าไร
ได้เยอะขึน้   

ข้อเสีย  

ข้อเสียหลกั ของเร่ือง scaling คือเม่ือคณุเพิ่ม ออร์เดอร์เข้าไปอีก มีใครพอจะเดาได้ไหมวา่ มนัมีข้อเสีย
ยงัไง?  คณุก าลงัเพิ่มความเส่ียง!!! จ าไว้วา่ นกัเทรดนัน้เป็นผู้จดัการความเส่ียง และถ้าจดัการอยา่งไม่
ถกูต้อง ก็สามารถท าให้พอร์ทคณุเกลีย้งเอาได้ง่าย ๆ  โชคดีท่ีเราจะอธิบายว่าจะใช้มนัอยา่งปลอดภยั
อยา่งไร   

ข้อเสียข้อท่ีสอง คือ เม่ือคณุลดขนาดของออร์เดอร์ไปบ้าง ท าให้ก าไรท่ีคณุอาจจะได้อาจจะลดลงไปบ้าง 
ใครอยากจะท าบ้าง?  ในตลาดท่ีรวดเร็ว และไมมี่เสถียรภาพ ของตลาดการเงิน ซึง่การลดออร์เดอร์อาจจะ
เป็นการดีท่ีจะลดความเส่ียงโดยการลดขนาดการเทรดออกบ้าง   

ในสว่นตอ่ไป เราจะไปดตูวัอยา่งท่ีทาง Babypips.com เตรียมไว้ให้คณุ  

(ข้อแตกตา่งของ MT4 platformกบั Platform ของโบรกเกอร์ คือ เวลาปิดออร์เดอร์ ไมเ่ฉล่ียราคากบัจ านวน
ออร์เดอร์ ไมแ่นใ่จวา่การใช้ Scaling In Out จะใช้ได้ดีนกั)  

Scaling Out 

ตามท่ีได้พดูก่อนหน้านี ้นัน้มีประโยชน์ในการลดความเส่ียง ไมว่า่คณุจะได้ก าไรหรือขาดทนุออร์เดอร์นัน้   

การล็อคก าไรไว้แนน่อน ย่อมมีข้อดีคือ ท าให้เราแทบจะไม่เส่ียงเม่ือเราใช้ Trailing Stop เข้าไปด้วย เราจะ
มาดตูวัอย่างกนั   
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ตัวอย่าง : 

สมมตุวิา่ คณุมีเงิน 10000 เหรียญในบญัชี และคณุ Sell EUR/USD ท่ีราคา 1.3000 คณุตัง้  Stop Loss ไว้
ท่ี 1.3100 และจดุท าก าไรเท่ากบั 300 เหรียญ ท่ี 1.2700.  

ด้วย จ านวนหนว่ย 10k ของคา่เงิน EUR/USD ( 1 จดุเทา่กบั 1 เหรียญ)  และ Stop Loss 100 จดุเทา่กบั 
100 เหรียญ หรือ 1 % ของบญัชีคณุ  

ไมก่ี่วนัหลงัจากนัน้ EUR/USD ไปอยู่ท่ีราคา  1.2900 หรือ 100 จดุคณุได้ก าไร ซึง่หมายความวา่ คณุได้
ก าไร 1 %   

ทนัใดนัน้ Fed ประกาศข่าวออกมาท าให้คา่เงิน ดอลลา่ร์ ออ่นคา่ลงในระยะสัน้   

 

คณุคิดวา่ น่ีอาจจะท าให้คน Sell ดอลลา่ร์มากขึน้ และไมรู้่วา่ EUR/USD จะลงไปอีกไหม คณุอยากจะล็อค
ก าไรไว้ก่อน   

คุณเลยตัดสินใจปิดออร์เดอร์ คร่ึงหน่ึง ที่ 5k ของ EUR/USD ที่ราคา 1.2900  

ท าให้ก าไรคณุอยูท่ี่ 50 เหรียญในบญัชีของคณุแล้ว  [ท่ีออร์เดอร์  5k คา่เงิน EUR/USD, 1 จดุจะมีคา่
เทา่กบั $0.50.... คณุได้ปิดท าก าไร 100 จดุ  (100 จดุ x $0.50 = $50)] 

ซึง่ท าให้คณุเหลือออร์เดอร์ 5K ท่ีราคา 1.3000 คณุสามารถปรับ Stop loss มาท่ี 1.3000 ท าให้ความเส่ียง
ของคณุเป็นศนูย์   
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ถ้าราคามนัเคล่ือนไหวไปถึง 1.3000 ออร์เดอร์คณุก็จะปิด และไมเ่สียอะไรเลย แตถ้่ามนัยงัเดนิหน้าตอ่ไป 
คณุก็จะได้ก าไรมากขึน้  

แนน่อน การท าแบบนีท้ าให้ก าไรท่ีคณุควรจะได้อาจจะลดลงบ้าง   

ตอนนี ้ถ้า EUR/USD ร่วงจนถึง 1.2700 และคณุก็ได้ก าไร 300 จดุ และ คณุก็จะได้ก าไร 300 เหรียญ ถ้า
คณุยงัถือออร์เดอร์ 10 K อยู่   

ท่ีคณุปิด ท าก าไรมา 50 เหรียญก่อน แล้วคณุปิดอีกออร์เดอร์ท่ี 300 จดุ คณุจะได้ก าไรรวมทัง้หมดเทา่กบั 
200 เหรียญ  

การตัดสินใจปิดท าก าไรบางส่วนนัน้ขึน้อยู่กับคุณในการช่างน า้หนัก ทศิทางของราคา   

ตามตวัอย่างนี ้การเทรดไปเลยพร้อมกบัความเส่ียง กบัการปิดท าก าไรบางสว่นแล้ว ไมมี่ความเส่ียงเลย  

คณุจะเลือกแบบไหน ?  

50%  ก าไรเพิ่มอีกหนอ่ย หรือ แลกกบัการหลบัอย่างสบายใจ?  

จ าไว้เสมอวา่ มนัเป็นไปได้ท่ีตลาดจะเคล่ือนไหวไปมากกวา่จดุท าก าไรของคณุ และท าให้เราได้ก าไรเยอะ   

และเรามีสิ่งท่ีใช้พิจารณาในการปรับออร์เดอร์ของคณุเยอะแยะ  และคณุต้องฝึก ซึง่จะท าให้คณุรู้สึกสบาย
ใจกบัการเทรด  

ตอ่ไปเราจะสอนคณุ การลด หรือ เพิ่ม ออร์เดอร์  

คณุอาจจะก าลงัถามว่า  ท าไม?  ท าไม? เราต้องใช้มนัด้วย ? 

ถ้าคณุ ใช้ Scaling อย่างถกูต้อง มนัจะสร้างประโยชน์ให้คณุและท าก าไรให้คณุได้สงูเชน่กนั   

แตค่นสว่นใหญ่ บอกวา่ “ยิง่ก าไรสงูก็คือ ย่ิงต้องเส่ียงสงูไปด้วย”  

ถ้าคณุใช้มนัไมถ่กูต้อง มลูคา่เงินในบญัชีของคณุก็จะลดลงอยา่งรวดเร็ว มากกว่าท่ีคณุคดิ ก่อนท่ีคณุจะรู้ 
บญัชีคณุก็ถกู ล้างพอร์ทไปเรียบร้อยแล้ว   

เราไมอ่ยากให้มนัเกิดขึน้ใชไ่หม?   
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ดงันัน้คณุต้องตัง้ใจเรียน ! 

แล้วเราจะแยก วิธีท่ีถกูต้องกบั วิธีท่ีผิด อยา่งไร แล้วเราจะเพิ่มเทา่ไหร่ ลดเทา่ไหร่ จะปรับ Stop Loss 
อยา่งไร  

ในเนือ้หาตอ่ ๆ ไป เราจะสอนคณุถึงเหตกุารณ์ท่ีต้องใช้การ Scaling  เพราะเราคือ ผู้จดัการความเส่ียง  

การใช้ Scaling ในออร์เดอร์ที่ขาดทุน  

สิ่งแรกคือการเพิ่มออร์เดอร์ เม่ือออร์เดอร์ท่ีคณุเปิดอยูน่ัน้ขาดทนุ และการเพิ่มออร์เดอร์นัน้เป็นสิ่งท่ีไมไ่ด้ 
และ เราไมค่วรท าถ้าคณุยงัเป็นมือใหม่   ถ้าออร์เดอร์ของเรานัน้ขาดทนุแน่นอน ท าไมเ่ราจะต้องเปิดเพิ่ม
เพ่ือให้มนัเสีย มากขึน้?  ไมเ่ห็นจะเข้าใจเลยใชไ่หม?   

เราขอบอกวา่ คอ่นข้างจะเป็นอยา่ง นัน้ เพราะวา่ ถ้าคณุเปิดเพิ่มออร์เดอร์ท่ีคณุขาดทนุ เทา่กบัคณุเพิ่ม
ความเส่ียง แตถ้่าคณุควบคมุความเส่ียงของออร์เดอร์ทัง้สองไว้พอดี มนัก็ไมเ่ป็นปัญหา คณุต้องตัง้กฏเพ่ือ
ท าให้การปรับออร์เดอร์มีความปลอดภยั  ตอ่ไปนีเ้ป็นกฏ :  

1. การตัง้ Stop Loss เป็นสิ่งจ าเป็นและขาดไมไ่ด้   
2. ระดบัของการเข้า ต้องวางแผนไว้ก่อน ก่อนท่ีออร์เดอร์เทรดจะถกูเทรด   
3. ขนาดของออร์เดอร์ ต้องค านวณไว้ก่อน ให้เหมาะกบัความเส่ียงท่ีคณุคิดวา่ รับได้  

มาดตูวัอย่างกนั :  

 

http://www.babypips.com/school/images/senior/scaling-in2.png
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จากกราฟเบือ้งต้น เราเห็นวา่คา่เงินเคล่ือนไหวจาก 1.3200 และตลาดนัน้หยดุอยูท่ี่ 1.2900 ถึง 1.3000 
ก่อนท่ีจะท าราคาต ่าสดุครัง้ใหม ่ไปอยู่ท่ี 1.2700 และหลงัจากนัน้ก็เคล่ือนไหวอยูท่ี่ 1.2700 – 1.2800 
คา่เงินก็ลดการออ่นตวั สมมตุวิา่ คณุคดิวา่ คา่เงินมนัหมดขาลงแล้ว แตค่ณุไมม่ัน่ใจว่าจะเข้าเทรดดีหรือ
เปลา่ ซึง่มีวิธีการเทรดในเหตกุารณ์นี ้:  

Sell ท่ีจดุทะลแุนวรับ ท่ีราคา 1.2900 ซึง่ราคาอาจจะสงูขึน้ และคณุอาจจะได้ Sell ท่ีราคาท่ีดีกวา่นีไ้ด้   

การรอจนกระทัง้ถึงจดุสงูสดุท่ีราคา 1.3000 คณุอาจจะเส่ียงท่ีมนัจะขึน้ไป ก่อนท่ีมนัจะลงมา หรือ คณุ
อาจจะไมไ่ด้เข้าเทรดถ้ามนัลงมาซะก่อน   

คณุสามารถรอจนกวา่ ราคามนัไปทดสอบแนวต้าน แล้วกลบัมาท่ี 1.2900 ก่อนท่ีจะเข้าเทรด ซึง่น่ีอาจจะ
เป็นการตดัสินใจท่ีดีท่ีสดุ แตว่า่ ถ้าคณุเข้าไมท่นัหละ่?   

ต้องท ายงัไง ? ท าไมไมเ่ข้าเทรดทัง้คูท่ี่ 1.2900 และ 1.3000 มนัซะเลย? ก็ท าได้? แตค่ณุต้องมีแผนการซะ
ก่อน ! 

มาดจูดุ Stop Loss ของเราซะก่อน สมมตุวิา่ คณุเลือกท่ี 1.3100 วา่เป็นจดุท่ีเราตดัสินใจผิดแล้ว และตลาด
จะเคล่ือนไหวไปสงูกวา่นัน้ และเป็นจดุท่ีคณุต้องออกจากการเทรด   

เร่ืองท่ีสอง มาดจูดุเข้ากนั มีแนวรับแนวต้านท่ี 1.2900 และ 1.3000 ดงันัน้คณุจะต้องเพิ่มออร์เดอร์ท่ีน่ี   

เร่ืองท่ีสาม เราจะต้องค านวณ ขนาดของออร์เดอร์ท่ีถกูต้อง เพื่อให้เราไมเ่ส่ียง  

สมมตุวิา่เรามีเงินในบญัชี 5000 เหรียญและเราอยากจะเส่ียง 2 % นัน่หมายความวา่คณุสามารถเส่ียงได้ท่ี 
100 เหรียญ  

ตอ่ไปเป็นวิธีในการเทรด: Sell 2500 หนว่ยของคา่เงิน EUR/USD ท่ีราคา 1.2900 ตามมลูคา่ท่ีเราซือ้ ฉะนัน้
ก าไรขาดทนุตอ่จดุเทา่กบั จดุละ 0.25 เหรียญ และถ้าคณุ ตัง้ Stop Loss ท่ี 1.3100 คณุก็จะมีสองร้อยจดุ 
ถ้ามนัชน Stop Loss คณุจะเสีย 50 เหรียญ(มลูคา่ตอ่จดุ X stop loss 200 จดุ)  

ถ้าคณุ Sell ท่ี 5,000 หน่วย คา่เงิน EUR/USD  ท่ีราคา 1.3000 หนัน่หมายความวา่มลูคา่ตอ่จดุเทา่กบั .50 
เหรียญ ถ้า Stop Loss ท่ี 1.3100 คณุก็จะมี Stop Loss 100 จดุ ถ้ามนัชน Stop Loss คณุจะเสีย 50 
เหรียญ   

รวมกบั Stop Loss 100 เหรียญท่ีคณุเส่ียงได้   
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ไมย่ากเลยใชไ่หม?  เราสามารถเทรดท่ีราคา 1.2900 และแม้วา่ ราคามนัจะเพิ่มอีก เราก็ยงัมีความเส่ียงเทา่
เดมิ   

ถ้าคณุสงสยั การรวมสองออร์เดอร์นัน้ ท าให้เรามี ออร์เดอร์รวมอยูท่ี่  7500 หนว่ย ของคา่เงิน EUR/USD 
และราคาเฉล่ียจะอยูท่ี่ 1.2966  Stop Loss เทา่กบั 134 จดุ   

ถ้าตลาดลงออร์เดอร์ทัง้สอง จะท าก าไรท่ี 1.2832 เพราะว่าออร์เดอร์ของคณุเข้าท่ี 1.3000 เลยไมต้่องรอ
ก าไรนาน คณุก็ท าก าไรได้ ดีใชไ่หม?!!! 

การเปิดออร์เดอร์เพิ่มออร์เดอร์ที่ได้ก าไร  

ทีนีม้าถึงคราวของก าไรกนับ้าง ถ้าคณุจบัเทรนด์ท่ีเคล่ือนไหวครัง้ใหญ่ได้ การใช้ Scaling นัน้มีสว่นส าคญั
ในการเพิ่มก าไรให้ได้มากท่ีสดุ   

และแนน่อน ย่ิงเราได้ก าไรมาก เราก็ยิ่งเส่ียงมากเหมือนกนั ดงันัน้ เรามีกฏท่ีคณุจะต้องท าตาม ดงันี ้  

กฏการเพิ่มออร์เดอร์ของออร์เดอร์ท่ีได้ก าไร :  

1. ตดัสินใจเร่ืองจดุเข้าของออร์เดอร์ท่ีจะเข้าเพิ่มไว้ก่อน   
2. ค านวณความเส่ียงของคณุรวมกบัออร์เดอร์ท่ีใสเ่พิ่ม   
3. ตัง้ Trailing Stop เพ่ือให้ออร์เดอร์ท่ีเพิ่มเข้าไปมีความเส่ียงน้อยลง   

http://www.babypips.com/school/images/senior/scaling-in-1.2.png
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เพ่ือให้เข้าใจภาพอีกหนอ่ยเราก็มีตวัอยา่งมาให้ ???? 

เรามาด ูTom  เขาเทรดตามเทรนด์ และก าลงัจะเทรด EUR/USD หลงัจากท่ีราคาเคล่ือนไหวในกรอบแคบ 
ๆ ชว่งหนึง่ เขาคดิวา่ ราคาจะขึน้ ท่ีราคา 1.2700   

อนัดบัแรก เขาเห็นวา่ ราคาเคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบ และไมเ่คยต ่ากวา่ 1.2650 เขาจงึตัง้ Stop Loss ท่ี 
1.2600   

Tom  คิดวา่ ตรงจดุนีน้า่จะเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาท่ีราคา 1.3000 ซึง่จะเป็นจดุ ท าก าไรของเขา   

 

ด้วย Stop Loss 100 จดุ และจดุท าก าไร 300 จดุ อตัรา ความเส่ียงตอ่ผลตอบแทนเท่ากบั 3:1  ไมน่า่
เกลียดใชไ่หม?   

ปกตเิขาจะเส่ียงท่ี 2 % ตอ่ครัง้เทา่นัน้ แตค่รัง้นีเ้ขามัน่ใจมาก และอตัราส่วนก าไรก็ยงัท าให้เขามัน่ใจ เขาจงึ
อยากจะเพิ่มออร์เดอร์หลงัจากท่ีออร์แรกได้ก าไร   

เขาตดัสินใจวา่ เขาจะเพิ่มออร์เดอร์เม่ือมนัขึน้ไป 100 จดุ เพราะวา่เขาจะเพิ่มออร์เดอร์ เขาเลยเร่ิมท่ีจะ
เส่ียงท่ีออร์เดอร์แรก ท่ี 1 %  

ถ้า Tome มีบญัชี 10000 เหรียญ และ Tom เส่ียง 1 % จะเทา่กบั 100 เหรียญ  

และจดุ Stop Loss 100 จดุ และเส่ียงได้ 100 เหรียญ เขาตดัสินใจท่ีจะเพิ่ม 10000 หน่วย ทกุ ๆ 100 จดุ   

http://www.babypips.com/school/images/senior/scaling-in-tom-1.png
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มาดกูรเปล่ียนแปลงอตัราความเส่ียงตอ่ผลตอบแทน ในแตล่ะจดุท่ีเราเข้าเพิ่มกนั   
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http://www.babypips.com/school/images/senior/scaling-in-tom-3.png


WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

 

ตวัอยา่งนี ้แสดงให้เห็นถึงเทคนิคการใช้การ Scaling ออร์เดอร์อยา่งปลอดภยั และสามารถท าก าไรให้เพิ่ม
สงูสดุได้ด้วย   

ตอนนีก้่อนท่ีคณุจะ เพิ่มออร์เดอร์ทกุ ๆ ออร์เดอร์ของคณุท่ีได้ก าไร คณุต้องระวงัซกัหน่อยวา่มนัเหมาะกบั
สภาพแวดล้อมของตลาดในตอนนัน้หรือไม ่ 

การใช้ Scaling ในออร์เดอร์ท่ีก าไรเหมาะกบัตลาดท่ีมีเทรนด์ หรือ มีการเคล่ือนไหวระหวา่งวนัท่ีรุนแรง   

เพราะวา่ คณุเพิ่มออร์เดอร์ท่ีคณุคิดวา่มนัเป็นไปอยา่งท่ีคณุคดิ แตท่ าให้ราคาเฉล่ียจาก ออร์เดอร์ท่ีคณุมี
เพิ่มขึน้ และถ้าเกิดตลาดมนัเปล่ียนทิศทางกระทนัหนั มนัจะสง่ผลกบับญัชีของคณุ   

และคณุควรจะรู้อีกวา่ การเพิ่มออร์เดอร์ ชว่งท่ีสภาพคล่องตลาดน้อย จะท าให้เขาปิดออร์เดอร์ขาดทนุบอ่ย   

สดุท้าย การเพิ่มออร์เดอร์ คณุจะต้องใช้มาร์จิน้ท่ีเหลืออยุข่องคณุด้วย !! 

สรุป : Scaling In และ Out 

http://www.babypips.com/school/images/senior/scaling-in-tom-4.png
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ตอนนี ้เราได้วิธีการ Scaling in และ out ในการเทรด มาดกูนัว่าเราได้เรียนรู้กนัไปเยอะขนาดไหนแล้ว  

ตอ่ไปเป็นการทบทวนกฏการใช้การ Scaling อยา่งปลอดภยั  

 ใช้ Stop Loss อยูเ่สมอ   
 การเพิ่มออร์เดอร์เม่ือขาดทุน ถ้าความเส่ียงของคณุรวมกบัออร์เดอร์ก่อนหน้า ไมท่ าให้คณุอยูใ่น

สถานการณ์ล าบาก   
 ถ้าคณุเพิ่ม ออร์เดอร์ กบัออร์เดอร์ท่ีได้ก าไรตลอด ให้ตัง้ Trailing Stop เพ่ือให้ความเส่ียงน้อยลง

กรณี มนัตีกลบั  
 ค านวณขนาดของออร์เดอร์เม่ือคณุจะเพิ่มหรือลด ออร์เดอร์ก่อนท่ีจะเทรด   
 การเพิ่มออร์เดอร์กบัออร์เดอร์ทีก ่าไรก่อนแล้ว เหมาะกบัตลาดท่ีมีเทรด การลดออร์เดอร์ เหมาะกบั

ตลาดท่ีสวิงขึน้ลง   

ดงันัน้ คณุรู้วา่วิธีท่ีถกูต้องในเพิ่มออร์เดอร์ไปแล้ว เราจะต้องท าตามกฏให้ได้ หลงัจากนัน้มนัจะท าเงินให้
คณุสม ่าเสมอ ! 

 

ความสัมพันธ์ของค่าเงนิคืออะไร ? 
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คณุเคยสงัเกตหุรือเปล่าวา่เม่ือคา่เงินคา่หนึง่ขึน้ อีกคา่หนึ่งลง แล้วเม่ือคา่เงินอีกคา่หนึ่งลง ดเูหมือนอีกคา่
หนึง่ก็เคล่ือนไหวไปทิศทางเดียวกนัด้วย?  

ถ้าค าตอบของคณุคือ ใช ่คณุก าลงัเห็นความสมัพนัธ์ของคา่เงิน ! 

ถ้าค าตอบคือ ไม ่คณุต้องหยดุท าเร่ืองไร้สาระบ้าง เชน่ เล่น FarmVille หรือ Angry Bird แทนท่ีจะใช้เวลาดู
กราฟเพิ่ม   

แตว่า่ไมต้่องหว่งเพราะวา่เราจะมาเร่ิมพืน้ฐานของมนัเลย... 

ความสมัพนัธ์ ของคา่เงิน   

ตวัแรก  คา่เงิน คณุคงรู้แล้วว่าคืออะไร ไมจ่ าเป็นต้องอธิบายมาก   

ตวัท่ีสอง  ความสมัพนัธ์ นัน่ก็คือความสมัพนัธ์กนัของสองสิ่ง  

ทางโลกการเงิน ความสมัถนัธ์นัน้วดัทางสถิติวา่ หลกัทรัพย์นัน้มีความสมัพนัธ์กนัยงัไงกนัระหวา่งความ
เคล่ือนไหวของหลกัทรัพย์ตวัอ่ืน  

ความสัมพันธ์ของค่าเงนิ ก็คือ การท่ีค่าเงนิสองค่าเงินเคล่ือนไหวไปในทศิทางเดียวกันหรือทศิทาง
ตรงกันข้าม  

เม่ือคณุเทรดคา่เงิน คณุต้องจ าไว้วา่ คา่เงินเทรดเป็นคูไ่มไ่ด้เทรดเป็นคา่เงินเดี่ยว  

แม้วา่แผนการเทรดของคณุ จะวางไว้ส าหรับคา่เงินเดี่ยว แตค่ณุต้องเข้าใจเสมอว่าคา่เงินนัน้เคล่ือนไหว
แตกตา่งกนักบัตวัอ่ืน ๆ อยา่งไร ถ้าคณุไมคุ่้นเคยกบัความสมัพนัธ์ของคา่เงินมนัจะกระทบกบัความเส่ียง
ของการล้างพอร์ทของคณุ   

ถ้าคณุไมรู้่วา่คณุก าลงัท าอะไร เวลาคณุเทรดหลาย ๆ คา่เงิน บางทีคณุอาจจะถกูฆาตรกรรมเลยในการเท
รด  

ในบทเรียนนี ้คณุจะได้เรียนรู้เก่ียวกบัความสมัพนัธ์กบัคา่เงินและชว่ยให้คณุเป็นนกัเทรดท่ีดีได้อยา่งไร   
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คา่ความสมัพนัธ์นัน้จะถกูค านวณ เป็นคา่สมัประสิทธ์ ซึง่จะมีคา่เป็นบวกและ ลบ  

Perfect positive correlation (คา่สมัประสิทธ์ิ สมัพนัธ์ เป็นบวก +1 )  สามารถบอกเราได้วา่ คา่เงินสอง
คา่เงินนัน้เคล่ือนไหวไปในทางทิศทางเดียวกนั และจะเคล่ือนไหวไปในทางเดียวกนั ร้อยเปอร์เซ็นต์ ในชว่ง
เวลานัน้   

Perfect negative correlation (คา่สมัประสิทธ์ิ สมัพนัธ์ เป็นลบ -1)  หมายความวา่ คา่เงินสองคา่เงินจะ
เคล่ือนไหวในทางตรงข้ามกนั 100 % ในชว่งเวลาหนึง่  

If the correlation is 0 การเคล่ือนไหวระหวา่งสองคา่เงินนัน้มีความเป็นศนูย์ ไมมี่ความสมัพนัธ์กนั ซึง่ไม่
เก่ียวข้องกนัเลย เราไมรู้่วา่คา่เงินคูห่นึง่จะไมมี่ความสมัพนัธ์กบัคา่เงินอ่ืนเลยยงัไง   

จะอ่านค่าความสัมพนัธ์ทางคู่เงนิอย่างไร  

คณุชอบเรียนรู้ด้วยการดดู้วยภาพหรือเปลา่? คณุชอบดผูู้หญิงรูปร่าง Sexy หรือ ผู้ชาย ล ่า ๆ หรือเปลา่ ถ้า
คณุเป็นอยา่งนัน้ พอดีเลย ! 

มาดตูารางกนั ซึง่แตล่ะตารางจะแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่เงินหลกั (สีส้ม) และคา่เงินอ่ืน(สี
ขาว) ตามชว่งเวลาตา่ง ๆ  
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จ าไว้วา่ คา่ความสมัพนัธ์ของคา่เงินนัน้แสดงให้เป็นจดุทศนิยม โดยเป็นคา่ สมัประสิทธิสมัพนัธ์ ซึง่จะเป็น
ตวัเลขระหว่าง  -1.00 and +1.00  คา่สมัประสิทธิท่ีเข้าใกล้ +1 หมายความวา่คา่เงินสองคา่เงินนัน้มี
ความสมัพนัธ์เป็นบวกและมีทิศทางการเคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกนั  

และในทางตรงกนัข้าม คา่สมัประสิทธิ ท่ีใกล้เคียงกบั – 1 บง่บอกถึงคา่เงินสองคา่เงินท่ีมีความสมัพนัธ์และ
ตรงข้ามกนั ซึง่ท าให้คา่เงินนัน้เคล่ือนไหวในทิศทางตรงกนัข้าม  

คา่สมัประสิทธิทีม่าใกล้ศนูย์นัน้บอกวา่ คา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่เงินน้อย หรือ มีความสมัพนัธ์แบบสุม่  

EUR/USD  
EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP 

1 week -0.23 -1.00 0.94 -0.98 0.98 0.93 0.93 0.86 

1 month 0.63 -0.98 0.13 -0.90 0.90 0.96 0.91 0.86 

3 month -0.62 -0.92 0.83 0.14 0.63 0.42 0.61 0.75 

6 month -0.62 -0.85 0.31 -0.35 0.61 0.65 0.28 0.71 

1 year -0.69 -0.98 0.88 -0.93 0.95 0.96 0.66 0.02 

USD/JPY  
USD/JPY EUR/USD USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP 

1 week -0.23 0.22 -0.21 0.07 -0.22 0.07 0.14 -0.20 

1 month 0.63 -0.52 -0.35 -0.58 0.46 0.64 0.89 0.77 

3 month -0.62 0.52 -0.62 -0.40 -0.30 0.09 0.24 -0.35 

6 month -0.62 0.78 0.14 0.43 -0.70 -0.63 0.58 -0.68 

1 year -0.69 0.74 -0.51 0.67 -0.69 -0.69 0.09 -0.20 

USD/CHF  
USD/CHF EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP 

1 week -1.00 0.22 -0.95 0.98 -0.99 -0.95 -0.93 -0.83 

1 month -0.98 -0.52 -0.24 0.89 -0.93 -0.94 -0.87 -0.79 

3 month -0.92 0.52 -0.79 0.14 -0.78 -0.57 -0.62 -0.67 

6 month -0.85 0.78 -0.07 0.66 -0.88 -0.86 0.06 -0.74 
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1 year -0.98 0.74 -0.87 0.96 -0.98 -0.98 -0.58 -0.01 

GBP/USD  
GBP/USD EUR/USD USD/JPY USD/CHF USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP 

1 week 0.94 -0.21 -0.95 -0.90 0.94 0.87 0.88 0.64 

1 month 0.13 -0.13 -0.24 -0.26 0.31 0.20 -0.10 -0.39 

3 month 0.83 -0.62 -0.79 0.21 0.70 0.49 0.41 0.26 

6 month 0.31 0.14 -0.07 0.17 -0.02 -0.16 0.49 -0.45 

1 year 0.88 -0.51 -0.87 -0.89 0.87 0.86 0.69 -0.45 

USD/CAD  
USD/CAD EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP 

1 week -0.98 0.07 0.98 -0.90 -0.98 -0.98 -0.97 -0.88 

1 month -0.89 -0.58 0.89 -0.26 -0.96 -0.96 -0.83 -0.70 

3 month 0.14 -0.40 0.14 0.21 -0.41 -0.56 -023 -0.02 

6 month -0.35 0.43 0.66 0.17 -0.83 -0.77 0.16 -0.45 

1 year -0.93 0.67 0.96 -0.89 -0.97 -0.96 -0.59 0.13 

AUD/USD  
AUD/USD EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP 

1 week 0.98 -0.22 -0.99 0.94 -0.98 0.95 0.92 0.83 

1 month 0.90 0.46 -0.93 0.31 -0.96 0.94 0.76 0.67 

3 month 0.63 -0.30 -0.78 0.70 -0.41 0.87 0.48 0.28 

6 month 0.61 -0.70 -0.88 -0.02 -0.83 0.91 -0.23 0.58 

1 year 0.95 -0.69 -0.98 0.87 -0.97 0.99 0.59 -0.0 

NZD/USD  
NZD/USD EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD EUR/JPY EUR/GBP 

1 week 0.93 0.07 -0.95 0.87 -0.98 0.95 0.98 0.83 

1 month 0.96 0.64 -0.94 0.20 -0.96 0.94 0.90 0.79 
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3 month 0.42 0.09 -0.57 0.49 -0.56 0.87 0.61 0.17 

6 month 0.65 -0.63 -0.86 -0.16 -0.77 0.91 -0.09 0.72 

1 year 0.96 -0.63 -0.98 0.86 -0.96 0.99 0.61 0.00 

EUR/JPY  
EUR/JPY EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/GBP 

1 week 0.93 0.14 -0.93 0.88 -0.97 0.92 0.98 0.81 

1 month 0.91 0.89 -0.84 -0.10 -0.83 0.76 0.90 0.90 

3 month 0.61 0.24 -0.62 0.41 -0.23 0.48 0.61 0.58 

6 month 0.28 0.58 0.06 0.49 0.16 -0.23 -0.09 -0.09 

1 year 0.66 0.09 -0.58 0.69 -0.59 0.59 0.61 -0.20 

EUR/GBP  
EUR/GBP EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY 

1 week 0.86 -0.20 -0.83 0.64 -0.88 0.83 0.83 0.81 

1 month 0.86 0.77 -0.79 -0.39 -0.70 0.67 0.79 0.90 

3 month 0.75 -0.35 -0.67 0.26 -0.02 0.28 0.17 0.58 

6 month 0.71 -0.68 -0.74 -0.45 -0.45 0.58 0.72 -0.09 

1 year 0.02 -0.20 -0.01 -0.45 0.13 -0.03 0.00 -0.20 

ต้องรู้จักความเส่ียงของคุณอยู่เสมอ  
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เม่ือคณุเทรดด้วยคูเ่งินหลายคู ่ในบญัชีเทรดของคณุ ต้องรู้เสมอวา่ คณุมีความเส่ียงขนาดไหน และเส่ียง
ตรงไหน?   

คณุอาจจะคดิวา่ คณุก าลงักระจายความเส่ียงโดยการเทรดหลาย ๆ คู ่แตว่า่ถ้าเกิดมนัเคล่ือนไหวในทิศทาง
เดียวกนั   

มาดตูวัอย่างของคา่เงินท่ีเก่ียวกนัในกราฟ รายสปัดาห์ :  EUR/USD และ GBP/USD. 

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP 

1 week -0.23 -1.00 0.94 -0.98 0.98 0.93 0.93 0.86 

1 month 0.63 -0.98 0.13 -0.90 0.90 0.96 0.91 0.86 

3 months -0.62 -0.92 0.83 0.14 0.63 0.42 0.61 0.75 

6 months -0.62 -0.85 0.31 -0.35 0.61 0.65 0.28 0.71 

1 year -0.69 -0.98 0.88 -0.93 0.95 0.96 0.66 0.02 

ตามตาราง ด้วยคา่สมัประสิทธิท่ี 0.94 ซึง่บอกเราวา่มีความสมัพนัธ์เป็นบวก ซงึต้องมีทิศทางการ
เคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกนัอยา่งแน่นอน ! 

โอเค มาดภูาพกนั ประเดน็ก็คือว่า คา่เงินท่ีเราถือ ตามภาพกนัก่อนแล้วไปดอีูกคา่เงิน น่ีเป็นกราฟ 4 ชัว่โม 
บอกวา่คา่เงินทัง้สองจะเคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกนั   
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มาดเูร่ืองความเส่ียงกนั เราจะเห็นวา่ การเปิดออร์เดอร์ในคา่เงิน EUR/USD และ GBP/USD คือการ
เคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกนั  

ตวัอยา่ง ถ้าคณุ Buy EUR/USD 1 Lot และ Buy GBP/USD 1 Lot คณุซือ้รวม 2 Lot ซึง่เหมือนกบั Buy 
EUR/USD 2 Lot เพราะวา่ คา่เงินทัง้สองคูเ่คล่ือนไหวในทิศทางเดียวกนั.  

อีกแง่หนึง่ คณุเพิ่มความเส่ียงของคณุ โดยการ ซือ้ EUR/USD และ GBP/USD คณุก็จะมีโอกาสผิดเป็นสอง
เทา่ คือ ถ้า EUR/USD ร่วงและโดน Stop Loss คา่เงิน GBP/USD ก็จะไปในทิศทางเดียวกนั และคณุก็
จะต้อง Stop Loss   

http://www.babypips.com/school/images/senior/eurusd-correlations2.png
http://www.babypips.com/school/images/senior/gbpusd-correlations2.png


WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

คณุคงไมอ่ยาก Buy EUR/USD และ Sell GBP/USD พร้อมกนั ถ้า EUR/USD นัน้วิ่ง GBP/USD ก็จะเป็น
เชน่เดียวกนั  คณุคงคดิวา่ เราจะก าไรตรงไหน?   

ถ้าคณุคดิวา่ ก าไรขาดทนุจะเป็นศนูย์ตลอด คณุผิดแล้ว เพราะวา่ คา่เงิน EUR/USD กบั GBP/USD นัน้มนั
เคล่ือนไหวไมเ่ทา่กนั เพราะว่า มนัเคล่ือนไหวทิศทางเดียวกนั ไมไ่ด้หมายความวา่มนัจะต้องเคล่ือนไหว
เทา่กนัซกัหนอ่ย   

คา่ความผนัผวนของคา่เงินนัน้ ไมแ่นน่อน เช่น EUR/USD สามารถเคล่ือนไหว 200 จดุ และ GBP/USD 
190 จดุ ถ้ามนัเกิดขึน้จากการเทรด เราอาจจะขาดทนุจาก GBP/USD แตเ่ราก็ได้ก าไรจาก EUR/USD   

ทีนีเ้ราลองคดิดวูา่ EUR/USD เป็นคา่เงินท่ี เคล่ือนไหวท่ี 190 จดุ และ GBP/USD นัน้เคล่ือนไหว 200 จดุ 
คณุก็ขาดทนุแนน่อน !  

การ Buy คา่เงินหนึง่ และ Short อีกคา่เงินหนึง่ ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัสงูนัน้คอ่นข้างได้ประโยชน์น้อย   

ยิ่งกวา่นัน้ คณุต้องจา่ย Spread 2 เทา่ คณุได้ก าไรน้อยไปด้วยเพราะวา่ อีกคา่เงินหนึ่งก็จะกินก าไรอีก
คา่เงินหนึง่ไปด้วย ยิ่งเลวร้ายกวา่เดมิเม่ือคณุอาจจะเสียได้ถ้าคณุไมรู้่วา่ คา่ความผนัผวนของคา่เงิน
เปล่ียนไป   

มาดตูวัอย่างอ่ืนกนั ซึง่มาดคูา่เงิน EUR/USD และ USD/CHF  
ขณะท่ีเราเห็นความสมัพนัธ์ท่ีเป็นบวก GBP/USD นัน้มีความสมัพนัธ์เป็นบวกกบั USD/CHF   

ถ้าเรามองดกูราฟรายสปัดาห์ มนัมีคา่ความสมัพนัธ์เป็น ลบ มนัไมไ่ด้เคล่ือนไหวตรงข้ามกนัมาก   

EUR/USD  และ USD/CHF เหมือนไฟกบัน า้ ท่ีวิ่งตรงข้ามกนัอย่างรุนแรง  

ซึง่สองคูนี่เ้คล่ือนไหวในทางตรงข้ามกนั มาดตูามกราฟกนั : 
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การเข้าเทรดตรงกนัข้ามกบัคา่เงินท่ีเคล่ือนไหวตรงกนัข้ามกนัก็เหมือนกบัการเทรดทิศทางเดียวกนัในคา่เงิน
ท่ีเคล่ือนไหวทิศทางเดียวกนั .  

การ Buy EUR/USD และ sell USD/CHF ก็มีผลไมต่า่งกนักบัการเพิ่มออร์เดอร์ในการเทรด ตวัอยา่ง ถ้าคณุ 
Buy 1 Lot คา่เงิน EUR/USD และ Sell 1 Lot คา่เงิน USD/CHF หมายความว่าBuy Lot 2 คา่เงิน 
EUR/USD เพราะวา่ถ้า EUR/USD ขึน้ แล้ว USD/CHF ลง และคณุก็จะได้ก าไรทัง้สองคู ่  

คณุยงัจ าได้ไหม คือ คณุก าลงัเพิ่มความเส่ียงในบญัชีเทรดของคณุถ้าคณุท าแบบนัน้ มาดตูวัอย่าง เม่ือกี ้
ถ้า EUR/USD นัน้เคล่ือนไหวตรงข้ามกบัออร์เดอร์ท่ีคณุถืออยู่ รวมทัง้ USD/CHF ด้วย หมายความวา่ คณุ
ต้องเสียทัง้สองคูเ่ชน่เดียวกนั  

http://www.babypips.com/school/images/senior/eurusd-correlations-3.png
http://www.babypips.com/school/images/senior/usdchf-correlations2.png
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อีกแง่หนึง่ การ Buy หรือ sell ทัง้สองคู ่พร้อมกนั นัน้อาจจะได้ก าไรน้อย ไมคุ่้มกบัการเทรด   

เพราะวา่ คา่เงินสองคูเ่คล่ือนไหวทิศทางตา่งกนั เม่ือตวัหนึง่ได้ก าไรอีกตวัหนึง่ก็จะขาดทนุ ดงันัน้คณุจะจบ
ด้วยก าไรนิดหนอ่ย   

หรือ คณุอาจจะจบด้วยขาดทนุนิดหนอ่ยซึง่มาจากความแตกตา่งของการเคล่ือนไหวคา่เงินและคา่ความผนั
ผวนของคา่เงิน   

เราจะใช้ค่าความผันผวนในการเทรดอย่างไร  

การใช้ตาราง ในการเทรด ส าหรับคา่เงินตามคา่สมัประสิทธิของความสมัพนัธ์ของคา่เงิน   

-1.0 ค่าความสมัพนัธ์ตรงข้ามสมบรูณ์ 

-0.8 ค่าความสมัพนัธตรงข้ามสงูสดุ 

-0.6 ค่าความสมัพนัธ์ตรงข้ามสงู  

-0.4 ค่าความสมัพนัธตรงข้ามปานกลาง  

-0.2 ค่าความสมัพนัธ์ตรงข้ามต ่า  

0 ไม่มีความสมัพนัธ์  หรือ ไร้ทิศทาง  

0.2 ค่าความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนัต ่า  

0.4 ค่าความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนัปานกลาง  

0.6 ค่าความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนัสงู  

0.8 ค่าความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนัสงูสดุ  

1.0 ค่าความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนัสมบรูณ์  
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ดงันัน้ ตอนนีค้ณุคงรู้วา่ คา่ความสมัพนัธ์ของคา่เงินนัน้ใช้อยา่งไร แตว่า่ เราวา่คณุก าลงัสงสยัวา่แล้วมนัใช้
ยงัไงในการเทรดให้ประสบความส าเร็จ? ท าไมเราต้องเรียนรู้ทกัษะนีด้้วย ? 

เหตผุลมีดงัตอ่ไปนี ้: 

1. ก าจัดการก าไรไม่คุ้มเส่ียง  

ประโยชน์ของความสมัพนัธ์ของคา่เงินชว่ยให้คณุอยู่หา่งจากการเทรดท่ีท าให้ก าไรในออร์เดอร์ท่ีคณุเปิดอยู่
ลดลง ซึง่ตามตารางดงักลา่วก่อนหน้านีท่ี้เราอธิบาย คา่เงิน EUR/USD และ USD/CHF เคล่ือนไหวใน
ทิศทางตรงกนัข้าม 100 %   

การเปิดออร์เดอร์ Buy EUR/USD และ Buy USD/CHF นัน้ไมมี่ประโยชน์ และเป็นต้นทนุท่ีเราต้องจา่ยแพง 
ยิ่งไปกวา่นัน้ต้องจา่ย Spread เพิ่มขึน้ด้วย และทกุๆ การเคล่ือนไหว คา่เงินหนึง่ขึน้อีกตวัจะลง   

เราต้องการผลตอบแทนท่ีดีกวา่นี ้! 

2. ก าไรจาก Leverage  

...หรือ ขาดทนุ คณุมีโอกาสท่ีจะท าก าไรได้สองเทา่ และมาดคูา่ความสมัพนัธ์กบัของ EUR/USD 1 สปัดาห์ 
และ GBP/USD จากตวัอยา่ง   

คา่เงินสองคูนี่มี้คา่ความสมัพนัธ์เป็นบวก เคล่ือนไหวตามกนัตลอด   

การเปิด Buy ทัง้สองคู ่เหมือนกบัการเปิด EUR/USD 2 Lot ถ้าก าไรก็ก าไร 2 คู ่ถ้าขาดทนุก็ขาดทนุ 2 คู่! 

3. กระจายความเส่ียง  

เข้าใจวา่ คา่ความสมัพนัธ์นัน้ใช้กบัตา่งคา่เงิน และแทนท่ีจะเทรดคา่เดียว คณุสามารถกระจายความเส่ียง
ไปคา่เงินอ่ืนท่ีเคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกนั   

เลือกคา่เงินท่ีเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนัตัง้แตค่า่ 0.7 ขึน้ไป ตามตวัอยา่งคา่เงิน  EUR/USD และ 
GBP/USD เคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกนั ความไมส่มบรูณ์แบบของคา่ความสมัพนัธนีจ้ะชว่ยให้คณุ
สามารถกระจายความเส่ียงโดยการลดความเส่ียงได้ สมมตุวิา่ คา่เงิน USD ก าลงัอยู่ในภาวะกระทิง   
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แทนท่ีจะเปิด sell EUR/USD คณุสามารถเปิด EUR/USD  1 Lot และ GBP/USD 1 Lot ซึง่จะเป็นเกราะ
ปอ้งกนัจากความเส่ียงท่ีคณุกระจายไปอีกออร์เดอร์หนึง่   

ในเหตกุารณ์ท่ี คา่เงินดอลล่าร์ถกูขายออก  คา่เงินยโูรอาจจะสง่ผลกระทบน้อยกวา่คา่เงินปอนด์  

 

4. ความเส่ียงของการ Hedge 

แม้วา่การ  Hedging จะได้ก าไรน้อย แตม่นัก็ชว่ยให้เราขาดทนุน้อยเชน่กนั ถ้าคณุ เปิด Buy คา่เงิน 
EUR/USD และมนัเร่ิมไมเ่ป็นอยา่งท่ีคณุคาดไว้ คณุสามารถเปิด Buy อีกคา่เงินหนึง่ท่ีเคล่ือนไหวตรงข้าม
กบั EUR/USD ได้เชน่ คา่เงิน USD/CHF  

การขาดทนุเยอะก็จะลดลงไป ! 

คณุสามารถใช้ความได้เปรียบจากก าไรตอ่การเคล่ือนไหว หรือ ตอ่จดุท่ีตา่งกนัในการเทรดแบบนี ้  

ตวัอยา่ง  ขณะท่ี EUR/USD และ USD/CHF ซึง่มีคา่ความสมัพนัธ์  -1.0 ท่ีมีทิศทางตรงข้ามกนั ความ
แตกตา่งของก าไรตอ่จดุของคา่เงินทัง้สอง สมมตุวิา่ คณุเทรด 10000 mini Lot คา่เงิน EUR/USD 1 จดุจะ
เทา่กบั 1 เหรียญ และ 1 จดุของคา่เงิน USD/CHF เท่ากบั 0.93  เหรียญ   

ถ้าคณุ Buy EUR/USD 1 Mini Lot คณุก็สามารถท าการ Hedge ออร์เดอร์ โดยการ Buy 1 Lot คา่เงิน 
USD/CHF ถ้า EUR/USD 10 จดุ คณุก็จะขาดทนุ 10 เหรียญ แตว่า่คณุก็จะได้ก าไร 9.30 เหรียญ   

แทนท่ีคณุจะขาดทนุ 10 เหรียญ คณุจะขาดทนุท่ี 0.70 เหรียญ! 

แม้วา่การท า Hedge เหมือนจะจะดี แตว่่ามนัก็มีข้อด้อย คือ ถ้า EUR/USD เป็นขาขึน้คณุก็ได้ก าไรน้อย
จากออร์เดอร์ USD/CHF ท่ีต้องขาดทนุ   



WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

และความสมัพนัธ์ของคา่เงินนัน้ก็เปล่ียนเหม่ือไหร่ก็ได้ ลองจินตนาการดวูา่ ถ้าคา่เงิน EUR/USD ร่วง 10 
และ USD/CHF ขึน้ 5 จดุเท่านัน้ แนน่อนบญัชีเทรดของคณุต้องเสียหายแน่   

ดงันัน้ ระวงัเม่ือคณุ Hedging !  

5. ยืนยันสัณญาณ Breakout และหลีกเล่ียงสัญญาณหลอก  

คณุสามารถใช้ความสมัพนัธ์ของคา่เงินในการยืนยนัสญัญาณการเข้าเทรด  

ตวัอยา่ง ถ้า EUR/USD ก าลงัทดสอบแนวรับ คณุสามารถสงัเกตพฤตกิรรมราคา และอยากจะ Sell   

เม่ือคณุรู้ว่า EUR/USD นัน้มีความสมัพนัธเป็นบวกกบั GBP/USD และมีความสมัพนัธ์ในทางลบกบั 
USD/CHF และ USD/JPY และคณุลองเช็คคูอ่ื่นวา่มีความสมัพนัธ์แบบไหนกบั EUR/USD   

คณุเห็นว่า GBP/USD นัน้ก็อยูใ่กล้เส้นแนวรับ และ USD/CHF และ USD/JPY นัน้เทรดใกล้แนวต้านอยา่ง
มีนยัส าคญั  

สิ่งนีบ้อกคณุวา่ การเคล่ือนไหวในคา่เงิน ดอลลา่ร์สหรัฐฯ และยืนยนัจดุ Break out ส าหรับ EUR/USD เม่ือ
อีกสามคูน่ัน้เคล่ือนไหวเชน่เดียวกนั ดงันัน้คณุเลยตดัสินใจวา่คณุจะเทรดเม่ือ Break out เม่ือมนัเกิดขึน้   

ทีนี ้เราลองสมมตุวิา่ อีกสามคู ่ไมไ่ด้เคล่ือนไหวพร้อมกบั EUR/USD GBP/USD นัน้ยงัไมมี่การเคล่ือนไหว 
และ USD/JPY ไมไ่ด้ขึน้ และ USD/CHF ก าลงัเคล่ือนไหว Side way   

น่ีเป็นสญัญาณท่ีบอกได้ว่า EUR/USD เป็นขาลงไมใ่ชเ่พราะ US dollar และการเคล่ือนไหวนัน้มาจากขา่ว
ของ คา่เงินยโูร   

ราคาอาจจะเทรดอยูข้่างลา่งแนวรับท่ีคณุก าลงัมองอยูเ่พราะวา่ อีก3 คูเ่งินนัน้ไมไ่ด้มีการเคล่ือนไหวพร้อม
กบั EUR/USD ซึง่จะมีการเคล่ือนไหวของราคาไมไ่ด้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และราคาก็จะกลบัไปยืน
เหนือแนวรับได้ จดุนีอ้าจจะบอกเราได้วา่เป็นสญัญาณหลอก   

ถ้าคณุยงัอยากเทรด ทัง้ ๆ ท่ีมนัไมมี่ความสมัพนัธ์กนั ยืนยนัการซือ้ขาย จากคูอ่ื่น คณุสามารถเทรดได้โดย
ลดความเส่ียงด้วยการใช้ขนาดของออร์เดอร์เล็ก ๆ  ได้  

รู้ว่า ค่าความสัมพันธ์เปล่ียนแปลง  
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ตลาดฟอร์เร็กซ์ เหมือนกบัคนไข้โรคจิตซึง่ มีความผนัผวนปรวนแปรของอารมณ์แกว่งตวัตลอดเวลา  

เราไมไ่ด้โม้  

แม้วา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่เงิน นัน้จะขึน้ ๆ ลง ๆ ตามระยะเวลา วนั สปัดาห์ เดือน หรือ รายปี พวกเขาก็
เปล่ียนได้ถ้าคณุไม่ตรวจสอบให้ดี  

คา่ความสมัพนัธ์ท่ีคณุเห็นเดือนนีจ้ะแตกตา่งกบัเดือนหน้า  

มาดตูารางท่ี  1 กนั  

USD/JPY EUR/USD USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP 

1 week -0.23 0.22 -0.21 0.07 -0.22 0.07 0.14 -0.20 

1 month 0.63 -0.52 -0.35 -0.58 0.46 0.64 0.89 0.77 

3 month -0.62 0.52 -0.62 -0.40 -0.30 0.09 0.24 -0.35 

6 month -0.62 0.78 0.14 0.43 -0.70 -0.63 0.58 -0.68 

1 year -0.69 0.74 -0.51 0.67 -0.69 -0.69 0.09 -0.20 

เปรียบเทียบคา่สมัประสิทธิท่ีแตล่ะคูใ่นแตล่ะ Time Frame ด ู 

คณุเห็นอะไรบ้างไหม?  

ทัง้หมด(ต้องขอบคณุ USD/JPY) ซึง่ไมมี่คา่เงินไหนเหมือนกนั ตาม Time Frame และทิศทาง  

ทีนีเ้ราจะมาดวูา่ การเปล่ียนแปลงของคา่เงิน และพวกเขาเปล่ียนแปลงในชว่งเวลาสัน้ ๆ ได้คณุสามารถ
สงัเกตไุด้จากตวัอยา่งจากเดือน เดือน 1 และเดือนสาม  

มนัเคล่ือนไหวเยอะมาก ! 

เพราะวา่ อารมณ์ตลาดนัน้เปล่ียนแปลงคา่เงินในตลาดอยูเ่สมอ คณุต้องระวงัคา่ความสมัพนัธ์ของคา่เงิน
ด้วย  

ตวัอยา่ง ชว่งสปัดาห์หนึง่ คา่ความสมัพนัธ์ระหวา่ง USD/JPY และ USD/CHF คือ 0.22 ซึง่มีความสมัพนัธ์
กนัท่ีต ่ามาก และบอกวา่ คา่เงินไมไ่ด้มีความสมัพนัธ์กนัน้อยมาก  

อยา่งไรก็ตาม ถ้าเรามองดขู้อมลู 3 เดือนในชว่งเวลาเดียวกนั จ านวนตวัเลขคา่สมัประสิทธิเพิ่มเป็น 0.52 
และเพิ่มไป 0.78 ในเดือนท่ีหก และสดุท้ายในช่องปี เท่ากบั 0.74  
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ตามตวัอย่างนีค้ณุจะเหป็นว่า คา่เงินสองคูนี่ ้หยดุความสมัพนัธ์ท่ีมียาวนาน ซึง่ท่ีเคยมีความสมัพนัธ์เป็น
บวกมาจะกลายเปล่ียนไปในไมช้่า  

ถ้ามนัเป็นคูแ่ท้กนัเพียง เดือนเดียว หรือน้อยกวา่นัน้ ซึง่ด้วยความไมเ่ข้ากนั จะท าให้มนัเร่าร้อนในวนั
ข้างหน้า! 

ถ้าคณุดท่ีูคา่เงิน EUR/USD และ GBP/USD ตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอยา่งของคา่ความสมัพนัธ์ของคา่เงินเปล่ียนไป
มา  

สปัดาห์แรกแสดงให้เห็นถึงคา่ความสมัพนัธ์ท่ีแข็งแกร่ง ด้วยคา่ สมัประสิทธิ 0.94 ! 

...แตด้่วยความสมัพนัธ์นีเ้ส่ือมถอยลงในชว่งเวลา 1 เดือนมนัร่วงไป 0.13 ก่อนท่ีจะขึน้มาอีกในชว่งสาม
เดือน ท่ี 0.83 และก็ลดอีกในชว่ง หกเดือน  

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP 

1 week -0.23 -1.00 0.94 -0.98 0.98 0.93 0.93 0.86 

1 month 0.63 -0.98 0.13 -0.90 0.90 0.96 0.91 0.86 

3 month -0.62 -0.92 0.83 0.14 0.63 0.42 0.61 0.75 

6 month -0.62 -0.85 0.31 -0.35 0.61 0.65 0.28 0.71 

1 year -0.69 -0.98 0.88 -0.93 0.95 0.96 0.66 0.02 

น่ีคือตวัอยา่งท่ีดี ว่าความสมัพนัธ์ของคา่เงินนัน้เปล่ียนแปลงได้อยา่งไร มาดคูา่เงิน USD/JPY และ 
NZD/USD... 

USD/JPY EUR/USD USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP 

1 week -0.23 0.22 -0.21 0.07 -0.22 0.07 0.14 -0.20 

1 month 0.63 -0.52 -0.35 -0.58 0.46 0.64 0.89 0.77 

3 month -0.62 0.52 -0.62 -0.40 -0.30 0.09 0.24 -0.35 

6 month -0.62 0.78 0.14 0.43 -0.70 -0.63 0.58 -0.68 

1 year -0.69 0.74 -0.51 0.67 -0.69 -0.69 0.09 -0.20 

คา่ความสมัประสิทธิ 1 ปีเทา่กบั -0.69 บง่บอกว่า มีความสมัพนัธ์ทางลบท่ีแข็งแกร่ง แตว่า่ถ้าคณุดท่ีูเวลา 1 
เดือน คา่สมัประสิทธิ นัน้เปล่ียนไปเปล่ียนมา ฉะนัน้ ระวงั   

คา่ความสมัพนัธ์เปล่ียนด้วยเหตผุลตา่ง ๆ ซึง่รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ นโยบายการเงิน 
เศรษฐกิจ การเมือง  

การค านวณค่าความสัมพันธ์โดยใช้ Excel  
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อยา่งท่ีคณุอ่านไป การค านวณคา่ความสมัพนัธ์นัน้จะเปล่ียนไปเร่ือย ๆ ในการท่ีจะดคูา่ความสมัประสิทธิ
ให้มีความแข็งแกร่งนัน้มีความส าคญัมาก   

โชคดีท่ีเราสามารถค านวณคา่ความสมัพนัธ์ในบ้านของคณุได้ โดยโปรแกรมง่าย ๆ อย่าง Excel   

เราจะใช้ MS Excel ในการอธิบายวา่การใช้ค านวณคา่ความสมัพนัธ์ยงัไง  

1. เราก าหนดราคาแตล่ะวนัขึน้มาเอง แตค่ณุสามารถใช้ข้อมลูจริงได้ ดงันัน้ขัน้ตอนท่ี 1 หาข้อมลูท่ีใช้
ค านวณ 6 เดือน และข้อมลูเหลา่นัน้ต้องมีราคาปิด   

2. เปิด  Excel.  
3. Copy และ paste ข้อมลูของคณุในตาราง หรือ เปิดไฟล์ exported data file from Step 1.  ใช้

ข้อมลู 6 เดือน !  
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1. ทีนีจ้ดัเรียงข้อมลูให้เหมือนในนี ้สามารถแตง่สี ขนาดได้แล้วแตค่ณุ สีเหลืองอาจจะไมเ่หมาะ
เทา่ไหร่!  

 

2. ทีนีค้ณุต้องเลือก Time Frame คณุต้องการคา่ความสมัพนัธ์ของ สปัดาห์ท่ีแล้ว เดือนท่ีแล้ว หรือ ปี
ท่ีแล้วหละ่? จ านวนของข้อมลูจะเป็นตวัก าหนด แตค่ณุก็สามารถเอามาใช้ได้เสมอ  ตวัอยา่งเชน่ 
เราจะใช้ข้อมลูเดือนท่ีแล้ว   
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3. ในชอ่งวา่งข้างลา่งนัน้ให้เปรียบเทียบกบัคา่เงิน (เราใช้คา่ความสมัพนัธ์ของ  EUR/USD และ 
คา่เงินอ่ืน เราเร่ิมจาก EUR/USD กบั USD/JPY ) แล้วพิมพ์: =correl(  

 

4. ตอ่ไป เลือกระยะของเซลล์ตารางส าหรับข้อมลูของ EUR/USD ตามด้วยคอมมา่ คณุเห็นกรอบรอบ 
ๆ ข้อมลูท่ีคณุเลือก   
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5. หลงัจากคอมมา่ เลือก ราคาของ USD/JPY ตามระยะท่ีคณุท ากบั EUR/USD   
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6. กด Enter ในคีย์บอร์ด ในการค านวน คา่สมัประสิทธิความสมัพนัของ EUR/USD และUSD/JPY.  

 

7. ท าซ า้ขัน้ตอน  5-9  กบัคา่เงินอ่ืน ๆ และ Time Frame อืน เม่ือเสร็จแล้วคณุก็ใช้ข้อมลูนีไ้ปท า
ตารางแบบข้างนี ้!  
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ซึง่คือ  one-week, one-month, three-month, six-month,และ one-year ตามล าดบั แตว่า่แล้วแตค่ณุวา่
จะเลือกใช้ข้อมลูชว่ง Time Frame ไหนในการวิเคราะห์   

 
มนัอาจจะนา่เบื่อ ถ้าคณุต้องปรับเปล่ียนข้อมลูทกุวนั แม้ว่าคณุจะชอบการใช้ความสมัพนัธ์ของคา่เงิน คณุ
สามารถอพัเดทมนัทกุ ๆ อาทิตย์ก็พอ   

ถ้าคณุพบวา่คณุอพัเดทตารางคา่ความสมัพนัธ์บอ่ยเกินไป เราแนะน าวา่ไปหาอะไรอยา่งอ่ืนท าด้วย   

สรุป: ความสัมพนัธ์ของค่าเงนิ  

 

เหมือนพวกนกัวา่ยน า้โรคจิต คา่เงินบางคูน่ัน้เคล่ือนไหวเข้ากนักบัคูเ่งินอ่ืนเป็นอย่างดี   

และเหมือนขัว้แมเ่หล็ก คา่เงินเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกนัข้ามอย่างสิน้เชิง   

เม่ือคณุเทรดหลายคูใ่นบญัชีเทรดของคณุ สิ่งส าคญัท่ีสดุคือ คณุต้องระวงัความเส่ียงของคณุ  
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ถ้าคณุคดิวา่ คณุก าลงักระจายความเส่ียง แตว่า่ คณุควรจะคา่เงินไหนเคล่ือนไหวไปทิศทางใด  

การเทรดคา่เงินท่ีมีความสมัพนัธ์กนัสงู นัน่หมายความว่าคณุก าลงัเพิ่มความเส่ียง ! 

คา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งคูเ่งินนัน้สามารถแข็งหรือออ่นได้ภายในสปัดาห์ รายเดือน หรือ รายปี ซึง่มนั
เปล่ียนได้อยา่งรวดเร็ว   

การปรับปรุงคา่ความสมัพนัธ์สามารถชว่ยให้คณุตดัสินใจดีขึน้ ถ้าคณุต้องการใช้ Leverage หรือ Hedge 
หรือเทรดแบบกระจายความเส่ียง   

จุดเล็ก ๆ ที่ต้องจ า  

 ค่าสมัประสิทธิจะค านวณโดยใช้ราคาปิดแต่ละวนั   
 ค่าสมัประสิทธิท่ีเป็นบวก บอกว่า ค่าเงินนัน้เคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกนั   
 ค่าสมัประสิทธิท่ีเป็น ลบ บอกว่า ค่าเงินนัน้เคล่ือนไหวในทิศทางตรงกนัข้ามกนั   
 ค่าสมัประสิทธิของความสมัพนัธ์ท่ีอยู่ใกล้ +1 หรือ -1 นัน้ สองค่าเงินมีความสมัพนัธ์กนั

สงู   
 ค่าความสมัพนัธ์สามารถใช้ในการ Hedge เทรดค่าเงินในทิศทางต่างกนั และ การ ใช้ 

Leverage กบัออร์เดอร์ 

ตัวอย่างของค่าเงนิที่เคล่ือนไหวในทศิทางเดียวกัน  

 EUR/USD และ GBP/USD  

 EUR/USD และ AUD/USD  

 EUR/USD และ NZD/USD  

 USD/CHF และ USD/JPY  

 AUD/USD และ NZD/USD  

ค่าเงนิที่เคล่ือนไหวตรงข้ามกัน  

 EUR/USD และ USD/CHF  

 GBP/USD และ USD/JPY  
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 USD/CAD  และ AUD/USD  

 USD/JPY และ AUD/USD  

 GBP/USD และ USD/CHF 

เม่ือคณุพบว่า คณุเทรดคา่เงินสองคูท่ี่มีความสมัพนัธ์กนัสงู คณุต้องมัน่ใจวา่มนัไมห่ลดุจากกรอบความ
เส่ียงท่ีคณุก าหนดไว้ ! 

 

ประวัตขิอง Forex  
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ตอนนีค้ณุจบการศกึษาระดบั มหาวิทยาลยัของ BabyPips.com บางทีคณุคงรู้สกึอยากจะเทรดตะหงิด ๆ 
แล้ว แตว่า่ ก่อนท่ีคณุจะเร่ิมต้นเดินทาง คณุยงัต้องใช้อีกอยา่งหนึง่ ! 

เราต้องการให้คณุได้สิ่งท่ีดีท่ีสดุ ดงันัน้เราเลยตดัสินใจสร้างบทนีเ้ข้ามา ซึง่จะชว่ยให้คณุเลือกโบรคเกอร์ได้
เหมาะสมกบัคณุ เราจะมาเร่ิมกนัด้วย ประวตัขิองโบรคเกอร์รายยอ่ย  

ท่ีผา่นมาอินเตอร์เนทมีสว่นอยา่งมากท่ีน าเรามารู้จกั YouTube Facebook Twitter Babypips.com ..  ใช่
แตเ่ราต้องการพดูถึงเร่ืองฟอร์เร็ก   

การเทรดฟอร์เร็กของรายย่อย ! 

จริง ๆ แล้ว ฟอร์เร็กรายย่อยอยา่งเรา ๆ คงไมเ่กิดขึน้ถ้าไมมี่ออนไลน์โบรคเกอร์ ต้องย้อนไปในชว่งปี 90 มนั
ยากมากในการเข้าเทรดในตลาดเพราะวา่ ต้นทนุการด าเนินการสงู ซึง่ชว่งนัน้ รัฐบาลนัน้รัฐบาลควบคมุ
อตัราแลกเปล่ียนอยา่งเคร่งครัด  

หลงัจากนัน้  CFTC ตดัสินใจวา่พอ พวกเขาผา่นร่างตัง้หนว่ยงานช่ือ  Commodity Exchange Act และ  
Commodity Futures Modernization Act เพ่ือเปิดประตไูปสู ่โบรคเกอร์ออนไลน์ ตัง้แตน่ัน้มาทกุคนท่ีเข้า
อินเตอร์เนทได้สามารถเปิดบญัชีกบัโบรคเกอร์ได้ง่ายและสะดวก   

หลายโบรคเกอร่ได้เปิดขึน้ และใช้ความนิยมท่ีมีในความนิยมของธุรกิจฟอร์เร็ก แตว่า่ตอนนีม้นัเยอะเกินไป 
จงึยากท่ีจะแยกความแตกตา่งระหวา่งโบรคเกอร์ท่ีดี และ ไมดี่ เราไมไ่ด้ล้อเล่นเร่ืองโบรคเกอร์ไมดี่  

โบรคเกอร์แต่ละประเภท   

ขัน้แรกในการเลือกโบรคเกอร์คือการหาวา่คณุต้องการแบบไหน  คณุไมต้่องเดนิไปร้านอาหาร แล้วสัง่
อาหาร นอกจากคณุจะเป็นลกูค้าท่ีนัน่บอ่ย คณุต้องดเูมนกู่อนใชไ่หม?  สิ่งแรกท่ีเราต้องดคืูอพวกเขาให้
อะไรได้บ้าง  

มีโบรคเกอร์อยูส่องประเภท : Dealing Desks (DD)  และ  No Dealing Desksซึง่ Dealing Desk (NDD)  
หรือเรียกอีกอย่างวา่ Market Maker ขณะท่ี  No Dealing Desks สามารถแบง่เป็นอีกคือ  Straight 
Through Processing (STP)แล  Electronic Communication Network + Straight Through 
Processing (ECN+STP).  
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แล้วโบรคเกอร์ประเภท  Market Maker คืออะไร? 

คือโบรคเกอร์ท่ีด าเนินการผา่น  Dealing Desk (DD) brokers ซึง่พวกเขาท าก าไร จากการกินคา่ Spread 
และ การรับออร์เดอร์เทรดตรงข้ามกบัลกูค้า ซึง่พวกเขาจะอ้างอิงอตัราแลกเปล่ียนจากตลาดฟอร์เร็ก 
ขณะนีค้ณุอาจจะคิดวา่ มนัขดัแย้งกนัเร่ืองผลประโยชน์อยู ่แตว่า่ไมมี่หรอก Market Maker นัน้รับออร์เดอร์
ทัง้สองประเภทคือ Buy & Sell ซึง่แล้วแตก่ารตดัสินใจเทรดของนกัเทรด   

เพราะ  market maker นัน้สามารถควบคมุราคาได้ ยงัมีความเส่ียงนิดน้อยเน่ืองจากมีการ Fixed Spread 
(คณุจะเข้าใจวา่มนัดียงัไง) และลกูค้าของ Dealing Desk โบรคเกอร์จะไมไ่ด้สง่เข้าตลาดกลาง แตอ่ย่าพึง่
กลวั  การแขง่ขนัระหวา่งโบรคเกอร์นัน้สงูมาก ท าให้ราคานัน้เหมือนกบั อตัราของธนาคารกลางเสมอ  

การเทรดโดยใช้โบรคเกอร์  Dealing Desk โบรคเกอร์นัน้ท างานอย่างนี ้: 

 

สมมตุวิา่คณุสง่ออร์เดอร์ Buy คา่เงิน EUR/USD  100,000 หน่วยกบั โบรคเกอร์ Dealing Desk ของคณุ 
พวกเขาจะพยายามแมทกบัออร์เดอร์ Sell กบัลกูค้าคนอ่ืนก่อน แล้วหลงัจากนัน้จะผา่นออร์เดอร์ของคณุไป
ยงัผู้ ท่ีรับออร์เดอร์ของ หรือคนท่ีคอยเพิ่มสภาพคลอ่งให้ตลาด  
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การท าแบบนีพ้วกเขาต้องการจ ากดัความเส่ียง และเขาก็ได้เงินจากคา่ Spread โดยไม่ต้องรับออร์เดอร์ของ
ลกูค้า อย่างไรก็ตามถ้าเกิดมีออร์เดอร์ท่ีไม ่แมทช์ พวกเขาก็ต้องยอมรับออร์เดอร์ของคณุ จ าไว้วา่ แตล่ะ
โบรคเกอร์ก็มีนโยบายความเส่ียงแตกตา่งกนั ดงันัน้ต้องเช็คเง่ือนไขกบัโบรคเกอร์ของคณุด้วย  

อะไรคือ  No Dealing Desk Broker? 

ตามท่ีแนะน า ตามช่ือของมนั  No Dealing Desk (NDD) พวกเขาจะไมเ่อาออร์เดอร์ของพวกเขาไปให้ 
Dealing Desk เป็น Broker นัน่คือพวกเขาไมรั่บออร์เดอร์เทรดของลกูค้า   

 

NDDs เป็นเหมือนกบัผู้สร้างสะพาน พวกเขาสร้างโครงสร้าง NDDs และคิดคา่ธรรมเนียมน้อยนิดในการเท
รด หรือบางทีอาจจะเพิ่มขึน้นิดหน่อย  

No Dealing Desk สามารถเป็นได้ทัง้ STP หรือ STP+ECN โบรคเกอร์ 

แล้ว STP โบรคเกอร์คืออะไร? 

บางโบรคเกอร์นัน้บอกวา่พวกเขาเป็นโบรคเกอร์ ECN แตว่า่ ในความจริงแล้ว พวกเขาไมมี่ระบบ  Straight 
Through Processing เลย 

โบรคเกอร์ท่ีมีระบบ STP เพ่ือท่ีจะสามารถให้ลกูค้าของพวกเขาสง่ออร์เดอร์เข้าสู่ ตลาดกลางได้เล NDD 
STP โบรคเกอร์นัน้มีคนให้สภาพคลอ่งหลายหนว่ยงาน ซึ่งแตล่ะหนว่ยก็จะให้บริการ Bid หรือ Ask ของชว่ง
ราคาของพวกเขาเอง   

สมมตุวิา่ โบรคเกอร์ NDD STP มีผู้สร้างสภาพคลอ่ง 3 ราย ในระบบนีจ้ะเห็นว่ามี คูร่าคาของ Bid กบั Ask   

  Bid Ask 
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Liquidity Provider A 1.2998 1.3001 

Liquidity Provider B 1.2999 1.3001 

Liquidity Provider C 1.3000 1.3002 

ระบบของพวกเขาจะแยก Bid กบั Ask จากราคาดีท่ีดีท่ีสดุไปยงัราคาท่ีไมดี่ท่ีสดุ ในกรณีนี ้ราคาท่ีดีท่ีสดุคือ 
1.30000(คณุต้องการ Sell ท่ีราคานี)้ และราคา Ask ท่ีดีท่ีสดุคือ 1.30001(คณุต้องการ Buy ท่ีราคานี)้ 
ราคา Bid และ Ask ของตอนนี ้คือ 1.30000 / 1.30001  

และน่ีก็คือราคาท่ีคณุเห็นในโปรแกรมของคณุหรือไม?่  

แนน่อนวา่ไม ่!  

โบรคเกอร์ไมไ่ด้เป็นกองทนุการกศุล โบรคเกอร์ของคณุไม่ได้จบัคูร่าคาเหลา่นีใ้ห้คณุฟรี ๆ ! 

เน่ืองจากงานท่ีวุน่วายของพวกเขา โบรคเกอร์ของคณุจะเพิ่มสว่นเล็ก ๆ เข้าไปใน Spread ถ้านโยบายของ
พวกเขาคือ 1 จดุ ราคาท่ีคณุจะเห็นบนโปรแกรมของคณุคือ 1.2999/1.3002. นัน่คือ 3 จดุ 1 Spread 
ส าหรับเขา จะกลายเป็น 3 จดุส าหรับคณุ   

ดงันัน้เม่ือคณุอยากจะ Buy EUR/USD ท่ี 100,000 หนว่ย ท่ีราคา 1.3002 ออร์เดอร์ของคณุจะถกูสง่ไปยงั
ผู้ให้สภาพคลอ่ง  A หรือ  B.  

ถ้าออร์เดอร์ของคณุแมทช์กบั ผู้ให้สภาพคล่อง A หรือ B พวกเขาจะมี ออร์เดอร์ Sell 100000 หน่วยของ
คา่เงิน EUR/USD ท่ีราคา 1.30001 และคณุจะมีออร์เดอร์ Buy 100000 หนว่ยของคา่เงิน EUR/USD ท่ี
ราคา 1.30002 โบรคเกอร์ของคณุจะได้ก าไร 1 จดุ   

การเปล่ียน bid/ask  เป็นเหตผุลวา่ท าไม Broker STP ส่วนใหญ่ มี Spread เคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา ถ้า 
Spread ของ ผู้ให้สภาพคลอ่งของตลาดหา่งกนั พวกเขาก็ไมมี่ทางเลือก แตบ่างโบรคเกอร์ก็มีแบบ Fixed 
Spread เหมือนกนัแตส่ว่นใหญ่จะเป็น Spread ไมค่งท่ี  

แล้ว ECN โบรคเกอร์คืออะไร? 

โบรคเกอร์ ECN จริง ๆ จะสง่ออร์เดอร์ของลกูค้าเข้าไปแมทช์กบัออร์เดอร์ของคนอ่ืนในตลาดท่ีผา่นระบบ 
ECN เหมือนกนั   
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คนอ่ืนอาจจะเป็น ธนาคาร นกัเทรดรายย่อย เฮดจ์ฟัน หรือแม้แตโ่บรคเกอร์ ซึง่ผู้ เทรดแตล่ะคนจากแตล่ะ
โบรคเกอร์จะมี Bid และ Ask ในราคาท่ีตา่งกนั   

ECN โบรคเกอร์จะท าให้ลกูค้าสามารถเห็นปริมาณการเทรดในตลาดวา่คนอ่ืนเค้าเทรดอะไรท่ีไหน 
เพราะวา่ ธรรมชาตขิอง ECN นัน้ โบรคเกอร์จะคิดคา่ธรรมเนียมน้อยนิด จากการแมทช์ออร์เดอร์ของลกูค้า   

แล้วเราควรจะใช้โบรคเกอร์ประเภทไหน?  

อนันีต้้องแล้วแตค่ณุ ไมมี่อะไรท่ีดีกวา่กนัเพราะว่า มนัขึน้อยูก่ับวา่คณุเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหน และ
ตดัสินใจเลือกว่าจะมี Spread แตค่ณุต้องเสีย Commission แทน หรือ Spread เยอะ แตไ่มมี่คอมมิชชัน่  

ปกติแล้ว พวกเทรดรายวนั หรือพวก Scalper นัน้ชอบเลน่ Spread น้อย ๆ มากกวา่ เพราะท าก าไรได้ง่าย
กวา่ เพ่ือท่ีจะลดต้นทนุออร์เดอร์ของพวกเขา  

ขณะท่ีโบรคเกอร์ท่ีมี Spread กว้างดเูหมือนจะเหมาะกบัการถือระยะยาว หรือเรียกอีกอยา่งวา่ Position 
Trader.  

เพ่ือให้การตดัสินใจของคณุง่ายขึน้หน่อย ตอ่ไปนีนี้คื้อสรุปความแตกตา่งระหวา่ง  Market Makers  STP 
brokers และ STP+ECN : 

Dealing Desk (Market 
Maker) 

No Dealing Desk (STP) No Dealing Desk (STP+ECN) 

Fixed Spread ส่วนใหญ่ Spread ไม่
ตายตวั  

Spread ไม่ตายตวั หรือมีคอมมิชชัน่  

รับออร์เดอร์ตรง
ข้ามกบักาฃร  

เป็นสะพานเช่ือระหว่าง
นกัเทรดกบั คนท าสภาพ
คล่องของตลาด  

เป็นสะพานระหว่างลกูค้าและผู้ท า
สภาพคล่อง หรือ ผู้ เทรดอ่ืน ใน
ตลาด  

เทรดของคณุ    

   เป็นราคาปลอม  ราคามาจาก ผู้ เพิม่สภาพ ราคามาจากผู้ เพิม่สภาพคล่อง และ 
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คล่องรายอ่ืน  จากลกูค้าของ ECN โบรคเกอร์ราย
อ่ืน  

ออร์จะถกูรับโดย
โบรคเกอร์จาก
ราคาท่ีสร้างขึน้  

ส่งออร์เดอร์ระบบอตัิ
โนมตัิ และไม่มี  re-quotes 

ออร์เดอร์อตัิโนมตัิ ไม่มี re-quotes

แสดงปริมาณการเทรดของตลาด 
หรือ ข้อมลูทางสาพคล่อง 

     

 

โบรคเกอร์ไม่ใช่ปีศาจ ... หมายถงึส่วนใหญ่หน่ะ  

อาจจะผิดท่ีคณุเคยได้ยิน หรือได้อ่านจากท่ีอ่ืนมา โบรคเกอร์ฟอร์เร็กซ์ไมไ่ด้ตัง้มาเพ่ือโกงคฯุ พวกเขาอยาก
ท าธุรกิจกบัคณุ และไมอ่ยากเสียลกูค้า ลองคดิดถู้าคณุเสียเงินของคณุในการเทรด พวกเขาก็เสียลกูค้าด้วย
เชน่เดียวกนั  

ลกัษณะของโบรคเกอร์ Dealing Desk ไมไ่ด้ไมเ่สียอะไรกบัออร์เดอร์ของลกูค้า  

โบรคเกอร์ได้เงินจากออร์เดอร์ของลกูค้า แตในขณะเดียวกนั ลกูค้าก็ต้องพยายามไมข่าดทนุจนหมดตวั 
เพราะโบรคเกอร์อยากให้ลกูค้าเทรดอยูเ่สมอ ! 

สิ่งส าคัญ 6 อย่างในการเลือกโบรคเกอร์   

ตลาดฟอร์เร็กรายย่อยนัน้มีสภาพการแขง่ขนัสงู แคค่ิดก็ท าให้คณุปวดหวัแล้ว ในการคดัเลือกโบรคเกอร์   

การเลือกวา่โบรคเกอร์ไหนนัน้เป็นเร่ืองส าคญั ถ้าคณุไมรู้่วา่คณุควรจะหาโบรคเกอร์ท่ีมีลกัษณะอย่างไหร   

ในสว่นนีเ้ราจะพดูถึงเร่ืองของคณุภาพท่ีคณุควรจะมองหาในโบรคเกอร์  

1. ความปลอดภยั   

สิ่งแรกและส าคญัท่ีสดุของโบรคเกอร์ท่ีดีคือ มีความปลอดภยัสงู คณุจะไมเ่อาเงินไปให้กบัคนท่ีไมมี่ความ
นา่เช่ือถือหรอกใชไ่หม?  
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โชคดีท่ี การตรวจสอบความนา่เช่ือถือนัน้ไมไ่ด้ยาก มีตวัแทนหลายอองค์กรท่ีคอยแย่งแยกความนา่เช่ือถือ
ของโรคเกอร์   

ข้างลา่งนีเ้ป็นรายช่ือของประเทศท่ีรับผิดชอบและหนว่ยงานท่ีดแูลด้านนี ้: 

 สหรัฐฯ : National Futures Association (NFA) and Commodity Futures Trading Commission (CFTC)  

 สหราชอาณาจักร: Financial Services Authority (FSA)  

 ออสเตรเลีย : Australian Securities and Investment Commission (ASIC)  

 สวิสเซอร์แลนด์ : Swiss Federal Banking Commission (SFBC)  

 เยอรมันนี: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)  

 ฝร่ังเศส : Autorité des Marchés Financiers (AMF) 

ก่อนท่ีคณุจะเอาเงินฝากเข้าไปในโบรคเกอร์ ต้องแนใ่จวา่ โบรคเกอร์ของคณุเป็นสมาชิกขององค์ก่อนท่ีเรา
กลา่วถึง   

2. ต้นทุนการจัดการออร์เดอร์  

ไมส่ าคญัวา่ คณุเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหน คณุจะชอบหรือไม ่แตค่ณุเทรด คณุจะมีต้นทนุของออร์เดอร์
ของคณุ   

ทกุ ๆ ครัง้ท่ีคณุเข้าเทรด คณุจะต้องจา่ย Spread หรือ Commission ดงันัน้ คณุต้องหาอตัราท่ีถกูท่ีสดุ แต่
บางครัง้คณุก็ต้องยอมสละต้นทนุท่ีถกูเพ่ือจะเทรดในโบรคเกอร์ท่ีนา่เช่ือถือ   

คณุต้องรู้วา่ ถ้าคณุเทรดคณุต้องการ Spread น้อยขนาดไหน และทบทวนดทูางเลือกของคณุ ซึ่งเพ่ือหา
ต้นทนุการจดัการออร์เดอร์ท่ีถกูท่ีสดุ   

3.การฝากและการ ถอน  

โบรคเกอร์ท่ีดีจะให้คณุฝากและถอนโดยไมมี่คา่ใช้จา่ยใด ๆ เพราะวา่ โบรคเกอร์ไมมี่เหตผุลในการให้คณุ
ถอนก าไรท่ีคณุได้ยากเพราะวา่เหตผุลเดียวท่ีเขาไมอ่ยากให้คณุถอนคือ พวกเขาให้คณุเทรดไปเร่ือย ๆ   

โบรคเกอร์ของคณุนัน้อยากให้คณุมีเงินในบญัชีเทรดเพรือให้คณุเทรดง่ายขึน้ ดงันัน้ไมมี่เหตผุลท่ีคณุจะต้อง
ถอนก าไรของคณุออกยาก โบรคเกอร์ของคณุต้องมีขัน้ตอนการถอนท่ีรวดเร็ว และเรียบง่าย   

http://www.nfa.futures.org/
http://www.cftc.gov/
http://www.fsa.gov.uk/
http://www.asic.gov.au/
http://www.finma.ch/archiv/ebk/e/index.html
http://www.bafin.de/
http://www.lautorite.qc.ca/
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ระวังโบรคเกอร์ที่ขีโ้กง  

 

พวกเขาเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีเราพดูถึงในตอนแรก ๆ คือโบรคเกอร์ท่ีกกัออร์เดอร์ของลกูค้าไว้ไมย่อมสง่เทรด   

คณุเคยดเูร่ือง  Boiler Room?  

นา่ อยา่บอกว่า ไมไ่ด้ด ูค าพดูท่ีเป็นต านานของ Ben Affleck ?!  

"พวกเขาบอกวา่เงินไมส่ามารถซือ้ความสขุได้? มองดยูิม้บนใบหน้าท่ียิม้จนแก้มปริสิ!" 

และปรัชญาเหลา่นีท้ าให้คนเปิดโบรคเกอร์ขีโ้กง   

ท่ีมาขอช่ือเน่ืองจากท่ี พวกเขารับออร์เดอร์ทางโทรศพัท์จากลกูค้าและจดในเศษบลิ(ซึง่ไมใ่ชข่องลกูค้า แล้ว
ท ามนัหาย เลยไมไ่ด้สง่ออร์เดอร์  

โดยไมมี่การสง่ออร์เดอร์จริง ๆ ลกูค้าก็จะแทงพนนักบัโบรคเกอร์ขีโ้กงเหล่านีผู้้ซึง่เรียกว่า Bucketeers   

ซึง่คนเหลา่นี ้ไมไ่ด้สนใจกบัราคาท่ีลกูค้าก าลงัเทรด นัน่หมายความวา่พวกเขาโกหก และบอกลกูค้าวา่ราคา
นัน้ เคล่ือนไหวตรงข้ามกบัออร์เดอร์ท่ีเขาเทรด และท าให้พวกเขาขาดทนุ ทัง้ท่ีมนัไมจ่ริง  

แตต้่องขอบคณุ อินเตอร์เนท ลกูค้ามีทางเลือกท่ีจะบอกได้วา่ โบรคเกอร์นัน้โกงรึเปล่า ต้องขอบคณุ  Al 
Gore อีกครัง้(คนคิดค้นอินเตอร์เนท)   

คณุโชคดีท่ีมารู้จกั BabyPips.com เพราะเราอยากชว่ยให้ไมต้่องเจอกบัคนเหลา่นี ้  

http://www.imdb.com/title/tt0181984/
http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Gore_and_information_technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Gore_and_information_technology


WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

การจะแยกโบรคเกอร์ท่ีดีออกจากไมดี่ เรามี ReviewPips.com ท่ีซึง่กลุม่นกัเทรดมีการชว่ยเหลือกนัในการ
โพสต์ Feedback .  

คณุต้องเช็คเว็บบอร์ดของเราด้วย ซึง่เพ่ือนนกัเทรดของเราได้แชร์ประสบการณ์จากการใช้ โบรคเกอร์ตา่ง ๆ  
forex forums   

ดงันัน้ก่อนท่ีคณุจะฝากเงินของคณุไว้กบัใคร คณุต้องพยายามหลีกเล่ียงคนขีโ้กงเหลา่นี ้ซึง่มีอยูร่อคณุเตม็
ไปหมด !  

ป้องกันตัวคุณเอง  

บางทีคณุอาจจะรู้สกึวา่เป็นคนแคระทา่มกลางโบรคเกอร์ตวัใหญ่โตนา่กลวั ไมไ่ด้หมายความวา่ คณุต้องรับ
ข้อเสนอของพวกเขา เพราะว่าคณุรู้สกึไมส่บายใจ ท่ีโบรคเกอร์เอาเปรียบ คณุสามารถใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ใน
การประเมินพวกเขา   

เปรียบเทียบราคา  

ลองจินตนาการถึงม้าท่ีถกูบงัตาอยู ่ซึง่ม้าเหลา่นีจ้ะถกูจ ากดัการมองเห็น ถ้าเกิดมี เคร่ืองกีดขวางอยู่
ข้างหน้า ม้าไมมี่ทางเลือกอ่ืน  ๆ แน่อนนอกจากการกระโดดข้ามไป ม้าเหลา่นีเ้ป็นม้าท่ีนา่สงสาร  

ถ้าคณุใช้แตโ่ปรแกรมเทรดของโบรคเกอร์ของคณุเทา่นัน้อยา่งเดียวในการเทรด คณุก็เป็นเหมือนม้าท่ีถกูบงั
ตาด้านข้างนัน่เอง   

คณุไมมี่ทางรู้วา่เกิดอะไรขึน้กบัตลาดฟอร์เร็กซ์เพราะวา่ คณุจ ากดัตวัคณุเองอยู่กบัโบรคเกอร์เดียว ถ้าเกิด
โบรคเกอร์ของคณุเลือกจะขยาย Spread ออกไป ท าให้ Stop loss ของคณุน้อยลง คณุจะไมมี่ทางรู้วา่มนั
เกิดอะไรขึน้กบัตลาด   

คณุคงไมมี่อยากเป็นม้าท่ีนา่สงสารตวันัน้ เพราะวา่คณุเป็นนกัเทรดท่ีฉลาด คณุต้องดภูาพรวมตลาดของท่ี
อ่ืน ๆ ด้วย   

ถ้าคณุลงทะเบียนใช้การแจ้งราคาของโบรคเกอร์อ่ืนด้วย คณุก็สามารถดตูลาดจิรงได้ และคณุมีโอกาสใน
การยืนยนัวา่ ราคาได้เคล่ือนไหวไปในทิศทางนัน้จริง ๆ   

http://www.reviewpips.com/
http://forums.babypips.com/
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บันทกึทุก ๆ อย่าง  

 

คณุต้องจดรายละเอียดเก่ียวกบัออร์เดอร์แตล่ะเทรดของคณุ เสมอ ๆ เหมือนกบัท่ีคณุอยูใ่นศาลท่ีคณุต้องมี
หลกัฐานในคดีความ คณุอาจจะถกูโกง แตว่า่คณุไมมี่อะไรสนบัสนนุความบริสทุธ์ิของคณุ มนัก็จะ
กลายเป็นแคค่วามรู้สึก  

วิธีท่ีง่ายท่ีสดุคือ การบนัทึก ภาพหน้าจอไว้ในแตล่ะออร์เดอร์ท่ีคณุสง่ หรือว่า คิดว่า โบรคเกอร์มีทา่ทาง
แปลก ๆ   

ไมเ่พียงแตว่า่เป็นการบนัทกึการเทรด แตว่า่คณุจะเร่ิมคุ้นเคย และถ้าเกิดคณุถกูโกง ด้วยการบนัทึกการเท
รด คณุสามารถมัน่ใจได้วา่ คณุมีหลกัฐานในการสนบัสนนุค าพดูของคณุ   

การใช้เอกสารทางกฏหมาย  

ถ้าคณุไมส่ามารถยตุข้ิอขดัแย้งกบัโบรคเกอร์ของคณุได้ ถึงเวลาท่ีคณุต้องใช้กฏหมายเข้าชว่ย ซึง่สว่นใหญ่
จะยอม แตถ้่ายงัไมต่อบสนอง หรือไมย่อมรับผิดชอบคณุสามารถร้องเรียน กบั  Commodity Futures 
Trading Commission (CFTC) หรือ the National Futures Associations (NFA).  

 CFTC จะมี Reparations program ซึง่จะชว่ยให้คณุไมต้่องจา่ยอะไร ยตุธิรรม ตอ่ลกูค้า และชว่ยแก้ไข
ปัญหาระหว่าง ลกูค้าในตลาด Futures หรือ ตลาด Commodity คณุสามารถตรวจสอบได้ท่ีน่ี here.  

นอกจากนี ้ยงัมี NFA  ซึง่มี  Arbitration/Mediation program ท่ีจะชว่ย โบรกเกอร์  FCM และปัญหาของ
ลกูค้า รายละเอียดคณุสามารถหาได้จากเว็บของ NFA website.  

http://www.cftc.gov/ConsumerProtection/RedressReparations/ReparationsProgram/index.htm
http://www.nfa.futures.org/NFA-arbitration-mediation/index.HTML
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นิสัยการเทรดที่ดี  

เหมือนแมชี่ท่ีมีระเบียบ จนกลายเป็นนิสยั คณุก็ต้องพฒันานิสยัการเทรดท่ีดี เรารู้ว่า การเปรียบเทียบของ
เราดไูมค่อ่ยตลกเทา่หร่ แตว่่า มนัก็ตลกดี นะ ในกรณีนีอ้าวธุท่ีเราใช้ในการปกปอ้งตวัเองจากโบรคเกอร์ท่ี
ชัว่ร้าย คือ การพฒันาให้ตวัเองเป็นนกัเทรดท่ีดี   

รู้อยูแ่ล้ววา่ ไมว่า่คณุจะใช้โปรแกรมเทรดล า้ยคุขนาดไหน หรือวา่ คณุใช้เวลาหาโบรคเกอร์ท่ีดีขนาดไหน 
ระบบเทรดของคณุจะซบัซ้อนขนาดไหน ถ้าคณุไมมี่วินยั คณุก็จะจบด้วยการขาดทนุ   

เราสามารถโทษโบรคเกอร์ได้ แตว่่า สดุท้ายก็เป็นทางเลือกของคณุ วา่คณุจะตดัสินใจอยา่งไร   

การเปิดบัญชีฟอร์เร็กซ์  

หลงัจากท่ีคณุหาโบรคเกอร์ได้แล้ว คณุสามารถเปิดบญัชีได้เลย มีขัน้ตอน 3 ขัน้ง่าย ๆคือ: 

1. เลือกประเภทบัญชี   
2. ลงทะเบียน   
3. ยืนยันบัญชีเทรดของคุณ  

ก่อนท่ีคณุจะเทรดด้วยเงินท่ีคณุหามายากล าบาก คณุต้องเทรดบญัชี ทดลองเทรดก่อน(เดโม)  คณุสามารถ
เปิดซกั 2 – 3 บญัชีด ูท าไมหนะ่หรอ? มนัฟรีหนิ ลองเทรด สองสามโบรคเกอร์ท่ีแตกตา่งกนัเพ่ือให้คณุได้
ความรู้สกึท่ีใชจ่ริง ๆ 

การเลือกประเภทบัญชี  

เม่ือคณุพร้อมท่ีจะเปิดบญัชีเทรดจริงๆ คณุต้องเลือกประเภทของบญัชีท่ีคณุต้องการ: แบบบญัชีสว่นบคุคล 
หรือ บญัชีธุรกิจ   

ในอดีตเม่ือคณุเปิดบญัชีเทรด คณุต้องเลือกว่าจะเปิดบญัชีแบบ Standard หรือ บญัชี Mini และ Micro   

ตอนนีม้นัไมไ่ด้ยุง่ยากเม่ือโบรคเกอร์สว่นใหญ่อนญุาตให้คณุเทรดแบบมาตรฐานได้เพราะวา่ นกัเทรดหน้า
ใหมท่ี่ประสบการน้อย ซึง่มีเงินทนุน้อยจะได้มีโอกาส และบญัชีมีความยืดหยุน่ ซึง่คณุไมต้่องเทรดด้วย
ขนาด Lot ท่ีคณุรู้สึกวา่ คณุอาจจะเสียเงินนัน้ในออร์เดอร์เดียว  

จ าไว้เสมอ ๆ ๆ  ๆ ๆ ๆ ๆวา่ : อ่านเงื่อนไขให้ดี  
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บางโบรคเกอร์มีบญัชีแบบ "Managed account" เป็นทางเลือกในใบสมคัรของคณุ ถ้าคณุต้องการให้โบรค
เกอร์เทรดเพ่ือคณุ คณุสามารถเลือกได้ แตว่า่ คณุอยากจะท าอยา่งนัน้จริง ๆ หรอ? แล้วคณุจะอ่านบทเรียน
ทัง้หมดของเรามาท าไม? ถ้าคณุไมเ่ทรด แล้วให้คนอ่ืนมาเทรดแทนคณุ ! 

นอกจากการเปิดบญัชีแบบ  Managed account ต้องใช้เงินขัน้ต ่าท่ีสงู ปกต ิ25,000 เหรียญ หรือเยอะกวา่
นัน้ และผู้จดัการบญัชีก็ต้องแบง่ก าไรของคณุไปด้วย  

สดุท้าย คณุต้องรู้วา่ต้องเปิดบญัชี  forex spot account ไมใ่ชเ่ทรด forwards หรือ futures account. 

การลงทะเบียน  

คณุต้องสง่เอกสารเพ่ือเปิดบญัชีซึง่แตกตา่งตามเง่ือนไขของโบรคเกอร์ สว่นใหญ่จะต้องอยูใ่นรูปแบบ PDF    

และคณุต้องรู้วา่ จะต้องมีต้นทนุกนัเทา่ไหร่ เก่ียวกบัคา่ธรรมเนียมของธนาคารท่ีธนาคารคิด คณุจะแปลก
ใจวา่มนัไมถ่กูเลย หมายความวา่พวกเขาเอาเงินจากบญัชีเทรดของเราไป   

การยืนยันตัวตน  

เม่ือโบรคเกอร์ได้รับเอกสาร คณุควรได้รับ อีเมล์ด้วยพร้อมกบัค าแนะน าในการยืนยนัตวัตนของบญัชีเทรด
ของคณุ หลงัจากท่ีคณุผา่นขัน้ตอนนัน้แล้ว คณุจะได้รับ username, password, และค าแนะน าในการฝาก
เงินเข้าบญัชี  

หลงัจากนัน้ก็เป็นหน้าท่ีของคณุ ในการ Login และ Trade ยากไหม?  

ถึงเวลา log in เปิดกราฟ และเร่ิมเทรด ! 

แต่เดี๋ยวก่อน  
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เราต้องแนะน าให้คณุเทรดบญัชี Demo ไมต้่องอายในการเทรดบญัชีเดโม เพราะทกุคนก็ต้องเร่ิมกนัทัง้นัน้   

ถ้าคณุเทรดบญัชีเดโมอย่างน้อย 6 เดือนคณุสามารถลองบญัชีจริงได้ เราแนะน าวา่ ควรจะลงเงินน้อย ๆ 
ก่อน แล้วดวูา่คณุอยากเส่ียงซกัเทา่ไหร่ก่อนดี  

การเทรดบญัชีจริงนัน้แตกตา่งกนัอยา่งมาก เหมือนกบัคณุต้องสู้กบั Manny Pacquiao.  

ไมส่ าคญัวา่คณุจะประสบความส าเร็จในการเทรดเดโมขนาดไหน ไมมี่อะไรมาแททนความรู้สกึในการเทรด
เงินจริงได้  

ผู้จัดการบัญชีฟอร์เร็ก  

http://en.wikipedia.org/wiki/Manny_Pacquiao
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ไมมี่เวลาในการเทรดฟอร์เร็กอยา่งนัน้หรอ? แล้วอยากมีโอกาสเป็นคนรวยหรือไม?่   

ถ้าค าตอบของคณุคือ ใช ่ของสองค าถามนี ้ผู้จดัการบญัชีอาจจะคอยจ้องหลอกคณุอยู่!  

คณุสามารถโทรไปท่ี สายดว่น  1-800-4XFRAUDS !  

การหลอกลวงเหลา่นี ้เร่ิมจากการท่ีนกัลงทนุ ลงทนุกบั นกัเทรดมืออาชีพ ผู้ซึง่เทรดให้นกัลงทนุแล้วแบง่
ก าไรกนั   

ฟังดนูา่เย้ายวนไหม? โดยเฉพาะมือใหมท่ี่ไมรู้่วา่พวกเขาต้องท าอะไรบ้าง หรือ ไมมี่เวลา  

 "พวกเขาเป็นมืออาชีพl' – เข่าต้องรู้วา่พวกเขาท าอะไรอยู ่เทรดมาร้อยครัง้แล้ว ดีกว่าต้องเทรดเอง !" 

ปัญหาคือ ผู้ลงทนุเองนัน้มอบความเช่ือมัน่ในเงินของพวกเขาให้กบัคนแปลกหน้าไปแล้ว  

หรือ ถ้าเราพดูอีกแบบก็คือ การแยง่ขนมจากเดก็   

เคยมีหลายคดี ท่ีผู้จดัการนัน้โกงเงินไปซือ้ รถ บ้าน ปราสาท หรือ ฯลฯ   

เม่ือพวกเขาโดนจบัได้ ผู้จดัการก็ไมส่ามารถจา่ยเงินคืนเต็มจ านวน ท่ีพวกเขาขโมยไปได้หรอก ท าให้ลกูค้า
เสียหายหลายล้าน  
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ใช ่เรารู้วา่มนัมีผลตอบแทนโอเค แตว่่าบอ่ยครัง้ท่ีคนลงทนุก็สญูเงินของเขา  

แตไ่มไ่ด้หมายความว่า ผู้จดัการทกุคนนัน้ไม่ดีกนัหมด ก็มีบางคนท่ีมีประสบการณ์ในการเทรด แตก็่ยอมรับ
ได้กวา่นัน่แหละ   

บางโปรแกรมเทรด ท่ีมีตวัเลือกให้เทรดเดอร์นัน้สามารถใช้โปรแกรมบางสว่นคล้ายกบัผู้จดัการในการเทรด
ของโบรคเกอร์ได้เลย  

ซึง่ปอ้งกนัไมใ่ห้ถอนเงินจากกองทนุไปซือ้ตัว๋ดบูาสเก็ตบอลได้ หรือว่า ซือ้ปอร์เช่  

 

ถึงแม้วา่ น่ีจะเป็นทางเลือกท่ีดีเม่ือเทียบกบั ผู้จดัการกองทนุเทรดเงินของคณุเอง แตค่ณุก็ยงัเสียเงิน
เพราะวา่ ไมมี่ความรู้ประสบการในการเทรดฟอร์เร็กซ์  

ถ้าเราอยากจะย า้อะไรกบัเทรดเดอร์ซกัอยา่ง ก็คือ คณุต้องศึกษา ไมมี่อะไรจะมาแทนท่ีประสบการณ์ 
การศกึษาและเทรดด้วยตวัของคณุเอง สดุท้ายวิธีท่ีจะท าให้คณุก าไรในฟอร์เร็กคือ การศกึษาหาความรู้ ฝึก 
และ การมีระเบียบวินยั  

เราขอถามค าถามคณุซกัค าถามหนึง่  

คณุจะเอาเงินท่ีคณุได้มาอย่างยากล าบาก ให้คนอ่ืนไปเทรดอยา่งนัน้หรือ?  

ถ้าคณุยงัรู้สกึตะหงิด ๆ อยากลองผู้จดัการเทรด คณุต้องท าการบ้าน และหาผู้จดัการท่ีนา่เช่ือถือ มาดท่ีู
สว่นนี ้ReviewPips.com's forex managed accounts reviews. 

http://reviewpips.com/services/managed-accounts
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อย่าเป็นคนโง่ ! 

 

"แต ่ปลายทางของระบบเทรด คณุจะท าก าไรได้ แนน่อน 100,000,000%!!!"  

เหมือนกบั การหาหางของรุ้งท่ีเกิดหลงัฝนตก แตว่่าง่ายกวา่ ก าไรท่ีได้รับการยืนยนั ไม่เส่ียงแนน่อน! 

คณุอาจจะเคยเห็นอย่างนีม้าในทีวีมาก่อน หรือว่า อาจจะเคยได้ยินจากคนข้างบ้านด้วยซ า้  

เรารู้วา่คณุก าลงัคดิอะไร มนัดีเกินไปท่ีจะเป็นจริงใชไ่หม? จริง ๆ แล้วฉนัก็เช่ือ และรู้สึกดีท่ีโชคดีได้รู้เร่ืองนี ้

 9.5 จาก 10 .... 
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มันเป็นพวกต้ม
ตุ๋น!!! 

สิ่งแรกท่ีคณุต้องเรียนรู้เก่ียวกบัตลาดฟอร์เร็ก คือนอกจากมนัจะนา่เพลิดเพลิน ต่ืนเต้น แตว่่า มนัไมมี่ปุ่ ม
เวทมนตร์ท่ีคณุกดแล้ว มนัจะท าให้คณุมีเงินเป็นหลายล้านเหรียญ  

คณุอาจจะเคยได้ยินเร่ือง พวกต้มตุน๋ในวงการฟอร์เร็ก มนัมีอยูเ่กล่ือนกลาด   

พวกเขาอยู่ทกุท่ี คนท่ีไมดี่นัน้พยายามจะหลอกเราอยูท่กุว่ีทกุวนั   

เพราะตลาดฟอร์เร็กยงัใหม ่คนไมค่อ่ยคุ้นเคยกบัการเทรดแบบนีซ้ึง่แตกตา่งจากหุ้นและ อนพุนัธ์   

น่ียิ่งท าให้มนัง่ายยิ่งขึน้ในการท าให้คนท่ีเข้ามาในตลาดฟอร์เร็กคดิวา่การหาเงินในตลาดง่ายแคก่ดปุ่ ม ด้วย 
ระบบเทรดท่ีคนอ่ืนน ามาเสนอ   

เรามีทัง้ขา่วดี และ ขา่วร้าย  

มีพวกหลอกลวงต้มตุน๋ และพวกเขาก็รอผู้คนท่ีหลงทางเข้ามาติดกบั ถ้าคณุตดิกบัเข้าไป คณุคงสญูเงินไป
หมด  

อยา่งไรก็ตาม เรามาดขูา่วดีกนั! 

ในบทเรียนนี ้เราจะสอนคณุเก่ียวกบั พวกหลอกลวงประเภทตา่ง ๆ การเตรียมตวัของคณุ และ คณุสามารถ
ท าอะไรได้บ้าง ?   

เราจะอธิบายกฏของโบรคเกอร์ท่ีเข้าข่าย ลกัษณะเป็นพวกหลอกลวงด้วย   



WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

แต ่ไมไ่ด้หมายความวา่ โบรคเกอร์ทกุแหง่เป็นคนไมดี่ คณุต้องศกึษา แล้วคณุจะปลอดภยั 

ระบบเทรดอัตโินมัต ิ 

น่ีเป็นเข็มทิศของพวกหลอกลวงใช้ ท่ีเรียกว่า EA หรือ ระบบเทรดอตัโินมตั ิ  

ระบบเทรดอัตโินมัตคิืออะไร ? 

ในโลกฟอร์เร็ก ระบบเทรดอตัโินมตั ิเป็นโปรแกรมเทรดใช้สญัญาณทางเทคนิคในการเข้าเทรดและเราไม่
ต้องท าอะไร ขณะท่ีพวกมนัท าเงินให้คณุอตัิโนมตัิ   

 

เพียงแคก่ดปุ่ มเทรด ระบบเทรดนัน้จะท างานอย่างอตัโินมตั ิและเข้าเทรดโดยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ประยกุต์กบัราคาในอดีต หรืออีกอย่างหนึง่ พวกเขาใช้ระบบกลไก ซึง่ผู้ใช้ไมต้่องอยูห่น้าคอมพิวเตอร์ ก็ได้   

ปัญหาก็คือ หุน่ยนต์ และและระบบการคิดของมนัไมเ่หมาะกบัตลาดท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

พฤตกิรรมตลาดนัน้ไมค่งท่ี เคล่ือนไหวในทิศทางท่ีคาดเดาไมไ่ด้ โดยอยูใ่นการเคล่ือนท่ี 3 รูปแบบ คือ ขึน้ 
ลง และ ไซด์เวย์   

สว่นใหญ่โปรแกรมเทรดอตัิโนมตัไิมไ่ด้โปรแกรมให้ใช้ได้ทกุสภาวะตลาด หรือ ให้รับรู้การเปล่ียนแปลงของ
สภาวะตลาดได้ และด้วยเหตนีุ ้การขาดทนุเลยเกิดขึน้อยา่งมหาศาล ถ้าไมไ่ด้มีการจดัการหรือ เฝา้อยา่ง
ใกล้ชิด   
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ทีนี ้โปรแกรมมนัไมไ่ด้หลอกลวงเราแล้ว แตว่า่เป็นตลาด นกัต้มตุน๋นัน้พยายามจะขายโปรแกรมเทรดอตัิ
โนมตัขิองพวกเขา วา่เป็น หา่นทองค า ในการเทรด  และบอกคณุวา่ คณุอาจจะได้เกษียณ การท างาน
ภายในอาทิตย์ถดัไปได้เลย ซึ่งมีขายตัง้แตร่าคา 20 – 5000 เหรียญ  

OMG!! เพียงแค ่ราคา  $20?? เหรียญ โอกาสในหาเงินได้มหาศาล จะต้องลดให้อีกหรือเปลา่?! 

โอเค  หยดุก่อน แล้วฟัง  

ถ้าคนสร้าง EA นีส้ามารถท าเงินได้มหาศาลด้วยระบบนี ้ท าไมพวกเขาเอามาขายให้เรา?  

แล้วท าไมราคาเพียงแค ่20 เหรียญ  

ก าไรท่ีแท้จริง ของนกัต้มตุน๋เหลา่นีคื้อ การท่ีเขาได้ก าไรจากการขายระบบอตัิโนมตัเิหลา่นี ้ 

นกัต้มตุน๋จะพยายามแสดงข้อมลูการเทรดในอดีต และ Back Test ของระบบ  

น่ีดผูลการทดสอบย้อนหลงัน่ีสิ  มนัใช้ได้ และราคาเพียงแค ่20 เหรียญ ถกูวา่ PS 3 ตัง้เยอะ ! 

หยดุ ๆ ๆ ฟังเราก่อน  

ใช ่บางทีมนัอาจจะได้ก าไรเยอะ แตว่า่ ใจตลาดฟอร์เร็ก ไมมี่อะไรท่ียัง่ยืนไปตลอด ในตลาด สภาวะตลาด
เปล่ียนไปตลอดเวลา กราฟในอดีตมีผลน้อยมากกบัอนาคตเร่ืองการเปล่ียนแปลงของตลาด   

เราไมรู้่วา่สิ่งท่ีเกิดขึน้ในอดีตจะเกิดขึน้ในอนาคตหรือไม ่มีหลายตวัแปรมากท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
พิจารณา บวกกบั คณุไมรู้่ว่าผลการทดสอบย้อนหลงัของพวกเขานัน้ตกแตง่ขึน้หรือเปลา่? พวกเขาสามารถ
สร้างตวัเลขขึน้มาได้   

ค าแนะน าของเราหรือ?  

พยายามอยูห่า่งจากระบบเทรดอตัโินมตั ิจนวา่คณุจะเทรดได้ดี และ รู้เร่ืองโปรแกรม เขียนโปรแกรมได้   



WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

 

มือใหม ่ไมรู้่ออะไรเก่ียวกบัการเทรดมากนกั วา่ตลาดนัน้เคล่ือนไหวอย่างไร ดงันัน้พวกเขาก็ไมเ่ข้าใจเชน่กนั
วา่ ระบบเทรดอตัโินมตันิัน้ท างานอย่างไร แล้วเหมาะกบัสภาพตลาดแบบไหนมากท่ีสดุ การปรับแตง่ ปรับ
ใช้ตา่ง ๆ อีกมากมาย ซึง่คณุควรจะเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนท่ีจะให้หุน่ยนต์มาเทรดให้คณุ   

วิธีคดิ : คณุจะให้เงินท่ีคณุหามาได้อยา่งยากล าบาก เอาไปเส่ียงโดยท่ีไมรู้่วา่เขาจะเทรดอยา่งไรอย่างนัน้
หรือ? คงไมห่รอก!  

หุน่ยนเป็นเคร่ืองมือท่ียอดเย่ียม แตว่่า ในโลกแหง่ความจริง ไมมี่อะไรสมบรูณ์แบบหรอก ไมมี่อะไรท่ีท างาน
ได้ทกุสภาวะตลาด แม้แต ่นกัเทรดของกองทนุท่ีใช้ อลักอริธึม ในการเทรดท่ีอยูใ่น Wall Street ก็ยงัเสียเงิน 
พวกเขามีด็อคเตอร์ ด้านคณิตศาสตร์มากมาย วิศวกรรมการเงินเยอะแยะท่ีสร้างโปรแกรม !  

ถ้าคณุมีประสบการณ์ และคอมพิวเตอร์ซกัเคร่ือง ลองดท่ีูน่ีดสูิ ReviewPips.com's forex EA Reviews. 

บริการ บอกสัญญาณการเทรด(Signal) 

บริการให้ Signal  ในการเทรด คล้ายกบัระบบเทรดอตัโินมตัทิกุอยา่ง ยกเว้นการสง่ออร์เดอร์เข้าเทรด บาง
ทีพวกเขาอาจจะใช้โปรแกรมอตัิโนมตัิ หรือ อาจจะสญัญาณการเทรดท่ีได้จากมืออาชีพ (อาจจะฟรี ส าหรับ
ลกูค้า)   

http://reviewpips.com/systems/automated
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อยา่งไรก็ตาม คณุอาจจะจา่ยส าหรับ Signal ท่ีบางทีคณุอาจจะไมรู้่วา่มืออาชีพจริงหรือเปลา่ท่ีให้สัญญาณ   

คณุไมรู้่วา่อะไรเป็นพืน้ฐานของการเทรด เพียงแคร่อมืออาชีพบอกวา่ ถึงเวลาท่ีต้อง ซือ้ขายแล้ว 

สดุท้ายคณุก็ พึง่การวิเคราะห์ของคนอ่ืน โดยไมช่ว่ยตวัเองเลย   

การให้บริการ  signal ทัว่ไป โปรแกรมเมอร์ นัน้จะสร้างเคร่ืองมือทางเทคนิค และกฏของโปรแกรมให้เหมาะ
กบัการเทรด ระบบเทรด   

ถ้าราคาเข้าเง่ือนไขในการให้สญัญาณ มนัก็จะสง่ Pop up ขึน้มาในหน้าจอผู้ใช้  

ซึง่ขึน้อยูก่บัคนใช้วา่จะตดัสินใจหรือไมใ่นการเทรดตามสญัญาณนัน้   

ขณะท่ีแบบนีอ้าจจะดดีูกวา่ ท่ีคณุจะเลือกเทรดหรืไม ่แต ่บริการ Signal ก็ยงัเป็นโปรแกรม และกฏเล็ก ๆ 
น้อย   

เหมือนท่ีเราพดูก่อนหน้านี ้ตลาดฟอร์เร็กนัน้ไมค่อ่ยอยูน่ิ่ง ขณะท่ี Signal อาจจะให้ก าไรได้ แตว่่า ไม่
สามารถบอกได้วา่ วนัข้างหน้าจะก าไรหรือเปลา่  

อีกอยา่งหนงึท่ีต้องคดิคือ ถ้า Signal นัน้ ได้ก าไรจริง ท าไมพวกเขาถึงแบง่มาให้เราใช้?   
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เหมือนกบัโปรแกรมเทรดอตัโินมตั ิพวกนกัต้มตุน๋ ไมไ่ด้หลอกเราหรอก แตต่ลาดตา่งหาก  

คณุอาจจะเคยเห็นโฆษณาจาก พวกหลอกลวงมากมายท่ีบอกคณุว่า คณุจะท าก าไรได้เป็นล้านเหรียญ  

เทรดเดอร์หลาย ๆ คน อาจจะก าลงัคดิวา่ “เงินหลายล้าน ๆ เราจะเอาไปท าอะไรดี”  

หยดุคดิได้แล้ว  

ถ้ามนัได้ก าไรจริง พวกเขาจะปลอ่ยเป็นธุรกิจ Signal ท าไม แทนท่ีจะมุง่ประเด็นไปในการท าเงินหลายล้าน
เหรียญ   

ถ้าคณุสนใจเร่ืองการหา Signal ในการเทรด ลองดท่ีู ReviewPips.com's forex signal reviews  พวกเขามี
ความเห็นยงัไงกบับริการ Signal   

บางโบรคเกอร์เป็นพวกนักต้มตุ๋นเหมือนกัน 

 

http://reviewpips.com/services/signals
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คณุรู้หรือเปลา่วา่ โบรคเกอร์บางท่ีก็เป็นพวกต้มตุน๋เหมือนกนั ?  

เช่ือหรือไม ่มีโบรคเกอร์ท่ีโกงลกูค้าอยู่ด้วย?   

วิธีท่ีเขาจะท าคือ พวกเขาสร้างราคา Bid Ask ขึน้เอง   

Spread ปกตขิองโบรคเกอร์ อาจจะเทา่กบั 2 – 3 แตว่า่ถ้าเป็นพวกนกัต้มตุน๋อาจจะ 7-8 เลย   

7 จดุอาจจะดไูมม่าก แตว่า่มนัก็คือเงิน   

ลองดท่ีูทกุครัง้ท่ีลกูค้าเทรด เขาต้องจา่ย Spread 7 จดุ ลองคดิดวู่า ถ้าเขาเทรดไมก่ี่ครัง้ตอ่วนั  

คณูด้วยลกูค้าซกัร้อยคน มนัจะได้ซกัเทา่ไหร่ ! 

วิธีอ่ืน ก็คือ การลา่ Stop Loss   

จ าไว้วา่ โบรคเกอร์รู้วา่ลกูค้า ตัง้ Stop Loss ไว้ท่ีไหน   

บางครัง้ พวกเขาก็จะให้มนัชน Stop ท าให้ออร์เดอร์ของลกูค้าชน Stop Loss   

โชคดีท่ี หลาย ๆ โบรคเกอร์นัน้ยงัพอเช่ือถือได้   

และต้องขอบคณุกฏของเอเย่นต์ ท่ี หนว่ยงาน Commodities Futures Trading Commission (CFTC) 
และ  National Futures Association (NFA) ซึง่ท าให้กลวิธีพวกนีไ้มไ่ด้ผล   

คณุควรจะเลือกโบรคเกอร์ท่ีลงทะเบียนไว้กบัหนว่ยงานเหลา่นี ้  

ท่ีสหรัฐฯ คณุสามารถเช็คการลงทะเบียนได้จากหนว่ยงาน Futures Commission Merchant (FCM) กบั 
หนว่ยงาน  CFTC และ NFA คณุต้องระวงัโบรคเกอร์ท่ีไมไ่ด้รับการอนญุาตจาก  CFTC และ NFA.  

คณุควรจะรู้วา่ CFTC และ NFA ตัง้ขึน้เพ่ือปอ้งกนัการทจุริต และการสร้างราคาในการเทรด   

แตค่ณุก็ต้องระวงั มนัคอ่นข้างยากท่ีจะแบง่แยก โบรคเกอร์ท่ีได้รับอนญุาต กบั โบรคเกอร์ท่ีไมไ่ด้รับ
อนญุาต! 

ตามเว็บไซต์ ของ NFA  มีโบรคเกอร์รายยอ่ยประมาณ 2000 โบรคเกอร์ ท่ีไมไ่ด้ท าตามกฏของ NFA   
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ซึง่ จาก2000 โบรคเกอร์นัน้ มีเพียง 24 โบรคเกอร์เทา่นัน้ท่ีผา่นการรับรองจริง ๆ ถ้าคณุลองค านวณด ูจะ
เห็นวา่มีแคเ่ปอร์เซ็นต์เดียวเทา่นัน้ ! 

คณุสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนสมาชิกของ  Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 
และ การด ารงสถานะของโบรคเกอร์ท่ียงัเป็นสมาชิกของ NFA  ได้ท่ี  (800) 621-3570 หรือ ตวจสอบข้อมลู
ได้ท่ี NFA's website! 

ถ้าคณุเทรดฟอร์เร็ก นอกสหรัฐฯ อเมริกา คณุโชคดีท่ีประเทศอ่ืนก็มีหนว่ยงานท่ีดแูลตรงนีอ้ยูเ่พ่ือปอ้งกนั
การทจุริต เราจะพดูถึงเร่ืองนีก้นัอีกที   

ถ้าโบรคเกอร์ไมไ่ด้ลงทะเบียนโดยหนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่ อย่าฝากเงินของคณุไว้กบัเขา  เราเตือนคณุ
แล้วฉะนัน้อยา่บน่ถ้าคณุไมไ่ด้เงินของคณุคืน ! 

อยูห่า่ง ๆ จากโบรคเกอร์ท่ีไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ! 

 NFA พยายามท่ีจะให้ความรู้กบันกัลงทนุเก่ียวกบั การเทรดฟอร์เร็ก พวกเขาท าโบรชวัร์ขึน้มาเรียกวา่ 
"Trading in the Retail Off-Exchange Foreign Currency Market".  

 NFA บอกวา่ให้คณุอา่นก่อนท่ีคณุจะก้าวเข้ามาในตลาดฟอร์เร็ก  

เม่ือคณุตรวจสอบโบรคเกอร์เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาท่ีเราต้องท าการบ้านของเราจริง ๆ ซะที   

จดุเร่ิมต้นท่ีดี คือ คูมื่อของโบรคเกอร์ของเรา Broker Guide เราจะชว่ยคณุเจาะลึกโบรคเกอร์ของคณุ 
เพ่ือให้คณุเปรียบเทียบได้ง่าย   

และอยา่อายท่ีจะถาม ในบอร์ดของเราด้วย forex forums มนัไมไ่ด้เสียตงัค์ในการฟังความคิดเห็นคนอ่ืน   

สดุท้ายคณุสามารถหาข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ได้จาก ReviewPips.com forex broker reviews.  

http://www.babypips.com/school/www.nfa.futures.org/basicnet/
http://www.nfa.futures.org/NFA-compliance/NFA-commodity-pool-operators/cpo-forex-issues.HTML
http://www.babypips.com/tools/forex-brokers-guide/meet.php
http://forums.babypips.com/
http://www.reviewpips.com/
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หน่วยงานที่คอยตรวจสอบ  

 

Commodities Futures Trade Commission (CFTC) 

ในสหรัฐฯ เราเรียก CFTC... วา่ พ่ีใหญ่   

 

หนว่ยงานนีถ้กูตัง้ขึน้ในชว่งปี 1974 เพ่ือใช้ในการปอ้งกนัปราบปรามการทจุริต คดโกงในการเทรด โภค
ภณัฑ์ และ ฟิวเจอร์  เม่ือฟิวเจอร์ถกูรวมเข้ามาในตลาดคา่เงิน ท าให้ CFTC ดแูลตลาดฟอร์เร็กด้วยเลย  
 
จาก 1974 ถึงปัจจบุนั CFTC มีการเปล่ียนมากมาย ท่ีพยายามปรับปรุงเง่ือนไขในการเทรด และ CFTC ก็
ยงัรับผิดชอบเก่ียวกบัการตีพิมพ์รายงานของ Commitments of Traders Report (COT) ซึง่ออกทกุๆ  วนั
องัคาร  
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โดยมีผู้บริหารท่ีได้รับการแตง่ตัง้จาก ประธานกรรมการบริหาร President, the offices of the Chairman, 
และ ยงัมีหนว่ยงานยอ่ย อีกสามแหง่ ส านกังานใหญ่อยู่ท่ี Washington DC และอีกสามท่ี ท่ี Kansas City, 
New York.  

การเทรด Futures ก็อยุใ่นเมืองนีเ้ชน่กนั ถ้าคณุมีปัญหากบัพวกเขา คณุสามารถเอาสเปรย์พริกไทยไปฉีด
ใสพ่วกเขาได้ พดูเลน่หนะ่ พวกเขาเป็นคนดี ท่ีจะช่วยคณุตา่งหาก   

ลองนกึภาพดวู่าถ้าไมมี่องค์กรพวกนีค้อยช่วยเหลือคณุ จะต้องมีพวกหลอกลวงอีกเยอะแยะ จะมีโบรคเกอร์
ท่ีคอยโกงลกูค้า ซึง่ CFTC คอยควบคมุดแูลไมใ่ห้วุน่วาย   

หน้าท่ีของ CFTC คือปอ้งกนัผู้ใช้ในตลาดจากการท าราคา การโกง หรือ การหลอกลวงเอาผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวกบัตลาดอนพุนัธ์และตลาดฟิวเจอร์ หรือ ออพชัน่ ถึงแม้จะไมเ่ก่ียวกบัตลาดฟอร์เร็ก แตว่า่หน่วยงานนี ้
ก็ชว่ยให้คณุมัน่ใจและเช่ือถือการเทรดฟอร์เร็กซ์  

คณุสามารถเข้าถึง CFTC's Website คือ:  
 
http://www.cftc.gov/index.htm 

ถ้าคณุอยา่งจะเขียนข้อวิจารณ์ หรือ รายงาน ท่ีคณุคิดวา่เป็นการฉ้อโกงสามารถสง่ได้ท่ี:  

http://www.cftc.gov/customerprotection/redressandreparations/index.htm 

National Futures Association (NFA) 

NFA เป็นองค์กรอิสระท่ีตัง้ขึน้ในปี 1982 ท่ีเก่ียวกบัตลาด Future ในสหรัฐฯ โดยองค์กรนีอ้ยูไ่ด้ด้วยตวัเอง 
หมายความวา่อยูไ่ด้ด้วยตวัเอง ไมไ่ด้พึง่รายได้จากภาษีจากรัฐบาล  

ถ้า CFTC เป็นพ่ีใหญ่ NFA ก็คือ พ่ีรอง ซึง่NFA ก็อยูใ่นการควบคมุของ Commodity Futures Trading 
Commission (CFTC) คือหนว่ยงานของรัฐบาลท่ีดแูลตลาดฟิวเจอร์ในสหรัฐฯ  

หน้าท่ีของ NFA:  

 ดแูลตลาด ฟิวเจอร์ให้มีความมัน่คง   
 ปกปอ้งผู้ ท่ีอยู่ในตลาด   
 กระตุ้น สมาชิก NFA ให้พวกเขามีความรับผิดชอบ และท าตามข้อบงัคบั  

http://www.cftc.gov/index.htm
http://www.cftc.gov/index.htm
http://www.cftc.gov/customerprotection/redressandreparations/index.htm
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จริง ๆ แล้วทกุ ๆ บริษัท หรือ บคุคลท่ี ด าเนินกิจการฟิวเจอร์ส หรือ ออพชัน่ นัน้ต้องลงทะเบียน
เป็นสมาชิกกบั  CFTC และ  NFA และ NFA ดแูลเร่ืองการลงทะเบียนภายใต้การดแูลของ CFTC .  

สมาชิกของ NFA สามารถแยกออกเป็น : Commodity Trading Advisors (CTA), Commodity Pool 
Operators (CPO), Futures Commission Merchants (FCM) และ Introducing Brokers (IB).  

การด าเนินธุรกิจตลาด ฟิวเจอร์ส  คณุต้องเป็นสมาชิกของ NFA และการจะเป็นสมาชิกของ NFA คณุ
จะต้องผา่นการประเมินจาก NFA ตามกฏและมาตรฐานในการด านเนินการ   

กฏและข้อบงัคบันัน้มีความโปร่งใสตอ่บคุคลท่ีอยูใ่นตลาดไมใ่ชเ่ฉพาะตอ่ตวันกัลงทนุเทา่นัน้  

ตลอดมาพวกเขา ได้มีบทบาทส าคญัในการปรับปรุงและพฒันาตลาดฟิวเจอร์ NFA ได้เร่ิมให้มีการ 
Arbitrage ในปี 1983 ปี 1991 โปรแกรมท่ีใช้ในส่ือกลางการเทรดได้พฒันาขึน้ ให้มีการซือ้ขายได้เร็วขึน้   

ในปี  2001 NFA ยอมรับการเทรดออนไลน์ สมาชิกสามารถด าเนินธุรกิจออนไลน์ได้ในปี 2002   

ในปี  2004  NFA เร่ิมยอมหลกัฐานออนไลน์ เชน่ ลายมือ ซึง่ FBI สามารถตรวจสอบได้ และใช้เวลาในการ
ลงทะเบียนสัน้ลง ท าให้พวกเขาลงทะเบียนท่ีไหนก็ได้ ใครจะรู้วา่อาจจะจาก iPad ของพวกเขาได้เลย ! 

ทัง้ CFTCและ  NFA มีความปลอดภยัและให้ความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทนุและตวัผู้ประกอบการเพ่ือปอ้งกนั
จากการหลอกลวง ฉ้อฉล . 

คณุสามารถเข้าเย่ียมชม เว็บของ NFA ได้ท่ี  http://www.nfa.futures.org/index.asp. 

http://www.nfa.futures.org/index.asp
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หน่วยงานในประเทศอื่น ๆ  

 

UK Financial Services Authority 

ถ้าคณุอาศยัอยูใ่นองักฤษ Financial Services Authority (FSA) เป็นท่ีพึง่ส าหรับคณุ ตัง้ขึน้ในปี 2001 โดย
Financial Services and Markets Act of 2000, ซึง่เป็นองค์กรท่ีไมห่วงัผลก าไรเปา้หมายเพ่ือลด
อาชญากรรมทางการเงิน และปกปอ้งผู้บริโภคผา่นกฏของการบริการทางการเงิน และบริษัท สถาบนั
ทางการเงินตา่ง ๆ ในองักฤษ   

HM (His/Her Majesty's) Treasury  ตดัสินวา่  FSA ควรมีออกกฏ แต ่ตวั FSA เองจะเป็นผู้ตดัสินว่าควร
จะออกกฏอยา่งไร ซึง่เหมือนกบั NFA และ CFTC  FSA นัน้ก็มีฐานข้อมลูของสมาชิก ซึง่สมาชิกเหลา่นีต้้อง
ผา่นและปฏิบตัติามกฏของ FSA FSA จะได้รับคา่ธรรมเนียม และใช้คา่ธรรมเนียมจดัการการด าเนินการ
ตา่ง ๆ  

FSA's website: http://www.fsa.gov.uk/ 

http://www.fsa.gov.uk/
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Finanstilsynet  

FSA ของเดนมาร์ค ตัง้ขึน้ตัง้แต ่เดือน มกราคาม 1988 และมีหน้าท่ีกิจกรรมการเงินทัง้หมดในเดนมาร์ค 
สมาชิกของ FSD จะคอยสอดสอ่งดแูลนกัลงทนุปอ้งกนัการฉ้อโกงในตลาด  

Finanstilsynet's website: http://www.dfsa.dk/en.aspx 

Swiss Federal Department of Finance 

The Federal Department of Finance หรือ FDF ก่อตัง้ขึน้ในปี 1848 FDF เป็นผู้ดแูลตลาดการเงินใน 
Switzerland โดย Swiss Financial Market Supervisory Authority หรือ FINMA ซึง่คอยก ากบั การท างาน
ของธนาคาร บริษัทหลกัทรัพย์ และตลาดหุ้น FINMA  เป็นเหมือนพ่ีใหญ่ใน สวิสเซอร์แลนด์ และมีหน้าท่ี
คล้าย ๆ กบัหนว่ยงานทางการเงินในประเทศอ่ืน ๆ acts  

FDF's website: http://www.efd.admin.ch/index.html?lang=en 
FINMA's website: http://www.finma.ch/e/Pages/default.aspx 
 

Association Romande des intermediares financiers 

องค์กรนีก็้คล้าย ๆ กบั FINMA ซึง่อยูใ่นสวิสเซอร์แลน แตว่า่เป็นหนว่ยงานในภาคภาษาฝร่ังเศส  ARIF 
ตัง้ขึน้ในปี 1999 และก็มีหน้าท่ีสมาชิกให้ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและกฏหมาย  

ARIF's website: http://www.arif.ch/en/index.htm 

Hong Kong Securities and Futures Commission 

The Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) ตัง้ขึน้ ณ ชว่ง เดือนพฤษภาคม 1989 ซึง่
เป็นสองหน่วยงาน แล้วรวมเป็นองค์กรเดียว เรียกว่า SFC มีหน้าท่ีสอดส่องดแูลตลาดฟิวเจอร์ส และ
กิจกรรมทางการเงินในฮอ่งกง  

SFC's website: http://www.sfc.hk/sfc/html/EN/index.html 

http://www.dfsa.dk/en.aspx
http://www.efd.admin.ch/index.html?lang=en
http://www.finma.ch/e/Pages/default.aspx
http://www.finma.ch/e/Pages/default.aspx
http://www.arif.ch/en/index.htm
http://www.sfc.hk/sfc/html/EN/index.html
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Australian Securities and Investments Commission 

ก่อตัง้ขึน้ในปี 1991  Australian Securities and Investments Commission (ASIC)  มีหน้าท่ีในการ
ควบคมุข้อบงัคบัตา่ง ๆ ทางการเงินในAustralia. ASIC นัน้ควบคมุ บริษัทในตลาดการเงิน และ บริการ
ทางการเงินตา่ง ๆ หรือ องค์กรท่ีให้บริการทางการเงิน ทัง้ความมัน่คงและความนา่เช่ือถือ องค์กรพยายาม
รักษาความยตุธิรรมในตลาด  

ถาม – ตอบเก่ียวกับ การต้มตุ๋น  

 

แล้ว สิ่งท่ีผา่นมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง ? 

พวก หลอกลวงนัน้มีอยูจ่ริง ! 

ใช ่! คนท่ีเลวจริง ๆ พยายามรอโอกาสในการท าชัว่ อยา่งไรก็ตาม โชคไม่ดีส าหรับพวกเขา ท่ีพวกเราฉลาด 
เพราะวา่เรารู้วา่การประสบผลส าเร็จโดยการเรียนรู้จากการเทรดจริง เทา่นัน้!  

ทีนี ้มาพดู ประโยคนีด้งั ๆ สามครัง้ : 

"ฉนัจะไมต่กหลมุพรางการใช้ EA ! จะไมส่นใจค ารับรองว่าจะได้ผลตอบแทนร้อยเปอร์เซ็นต์ และสดุท้ายฉัน
จะไมขี่เ้กียจ แล้วปล่อยให้คนอ่ืนมาเทรดแทนฉัน!" 

ทีนีเ้รามีสิ่งนีท่ี้คอยปกปอ้งเราอยู ่มาดคู าถามท่ีคนต้องอา่นกนัหลาย ๆ รอบ! 
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Q: คุณจะปกป้องตัวเองจากการหลอกลวงได้อย่างไร? 

A: ง่ายมาก ต้องศกึษา ฉลาด และรู้ว่าพวก 18 มงกฏุนัน้เป็นอย่างไร แล้วอนัไหนจริง อนัไหนไมจ่ริง  

Q: ฉันจะเลือก โบรคเกอร์อย่างไร? 

A: ค าตอบแรกและค าตอบเดียว ตรวจสอบดวู่าโบรคเกอร์ของคณุนัน้เป็นสมาชิกของหนว่ยงานท่ีให้ความ
ปลอดภยัทางการเงิน หรือไม ่และ ศกึษา ศกึษา และศกึษา เราขอให้คณุศกึษาจาก Broker Guide! 

Q: ผู้จัดการกองทุนของฟอร์เร็กซ์เช่ือถือได้หรือไม่ ? 

A: ได้ ถ้าคณุเป็นผู้จดัการกองทนุเองนะ ถ้าไม ่เราไมข่อแนะน าดีกวา่ แตถ้่าคณุยงัยืนกรานท่ีจะเลือกทางนี ้
ให้คณุตรวจสอบข้อมลู และตรวจสอบด้วยว่าพวกเขามีใบอนญุาตหรือเปล่า  

Q: EA ท าก าไรได้จริงไหม?  

A: เราขอถามกลบัว่า พระจนัทร์เคยเป็นสีน า้เงินหรือเปล่า EA ก็เหมือนกนัไมมี่ทางเป็นไปได้เพราะวา่ 
โปรแกรมไมส่ามารถปรับเปล่ียนตวัเองให้เปล่ียนตามสภาวะตลาดได้  

Q: ฉันจะตดิต่อใครดีถ้าฉันถูกโกง ? 

A: มีองค์กรท่ีชว่ยคณุได้อยูแ่ล้ว ซึง่ขึน้อยู่กบัว่าคณุอยูท่ี่ไหน 

สหรัฐฯ :  

CFTC: http://www.cftc.gov/ConsumerProtection/RedressReparations/index.htm 

NFA: http://www.nfa.futures.org/basicnet/Complaint.aspx 

อังกฤษ : 

ActionFraud: http://www.actionfraud.org.uk/report_fraud 

ออสเตรเลีย :  

หนว่ยงานตรวจสอบการฉ้อฉล : 
http://www.scamwatch.gov.au/content/index.phtml/tag/reportascam#h2_10 

http://www.babypips.com/tools/forex-brokers-guide/
http://www.cftc.gov/ConsumerProtection/RedressReparations/index.htm
http://www.nfa.futures.org/basicnet/Complaint.aspx
http://www.actionfraud.org.uk/report_fraud
http://www.scamwatch.gov.au/content/index.phtml/tag/reportascam#h2_10
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Q: แล้วฉันจะหา  leprechaun ได้ที่ไหน? 

A: มองหายนูิคอร์น ถ้าเจอยนูิคอร์น ก็เจอ leprechaun! (เป็นสิ่งมีชีวิตในเทพนิยาย ไอแลนด์ ไมเ่ข้าใจ
เหมือนกนัวา่คนเขียนหมายถึงอะไร) 

 

 
ดงันัน้จ าไว้วา่ พวก 18 มงกฏุในตลาดฟอร์เร็กมีอยูจ่ิรง และให้ระวงัไว้เพราะพวกเขาจ้องจะเอาเงินท่ีคณุหา
มาได้ด้วยความยากล าบาก แตข่า่วดีก็คือ เรามีหน่วยงานท่ีให้ความชว่ยเหลือทางกฏหมายอยู่ และคณุต้อง
ท าการศกึษา ถ้าคณุอยากจะ ปอ้งกนัตวัเองจากพวกนี ้  

ถามเทรดเดอร์คนอ่ืนในเว็บบอร์ด ถ้าพวกเขามีประสบการณ์มาก่อน ข้อมลูมีเยอะมากในอินเตอร์เนท 
ฉะนัน้คณุต้องศกึษาด้วยตวัเอง และ ท าการบ้าน ใช้หวัของคณุ คณุจะปลอดภยั  

 

ขอแสดงความยนิดีกับบัณฑิตทุกท่าน ! 
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คณุท าได้ ! 

คณุอา่นบทเรียนของเรา โรงเรียน School of Pipsology  และตอนนีค้ณุก็พร้อมท่ีจะครองโลกฟอร์เร็กแล้ว 
คณุพร้อมท่ีจะเกษียณ อีกไม่ก่ีปี แล้วไปเท่ียวรอบโลกไปกบัเคร่ืองบนิสว่นตวั ใชไ่หม?  

คดิอีกที  ไมดี่กวา่ !  

ขอโทษท่ีท าให้คณุฝันสลาย แตค่ณุก็อยา่งน้อยได้ฝันแหละ ใกล้แล้ว  

เราไมช่อบพดูเอาใจ แตเ่ราบอกไว้ตัง้แตเ่ร่ิมแล้วว่า มนัไม่ใชเ่ร่ืองง่าย   

ถ้าคณุเพิ่งจะจบโรงเรียนใหม่ คณุอาจจะเทรดได้นา่กลวั   



WWW.THAILANDINVESTORCLUB.COM 

แปลโดย Mamay 

แตว่า่ ไมมี่ใรเป็นมืออาชีพตัง้แตแ่รกหรอก ทกุคนต้องเรียนรู้และต้องใช้เวลาคณุถึงจะรู้ถึงคณุคา่ของมนั   

การเดนิดุม่ ๆ เข้าไปเทรดด้วยบญัชีจริงเลย เหมือนกบัลงไปแขง่บาส NBA หลงัจากท่ีเพิ่งจะอา่นคูมื่อการ
เลน่บาสเกตบอล "Basketball for Dummies". 

คณุยงัไมฉ่ลาด ยงัไมแ่ข็งแรง และยงัควบคมุอะไรได้ไมดี่ คณุยงัไมไ่ด้พฒันาทกัษะ หรือ จิตใจ ร่างกาย
เพียงพอท่ีจะสู้กบัมืออาชีพหรอก?   

เหมือนกบัท่ีคณุก าลงัเข้ามาในตลาด  

 
 
โลกแหง่คา่เงินนัน้ ไมแ่นน่อนและซบัซ้อน มีคนท่ีสดุโตง่ อยูใ่นตลาดเตม็ไปหมด บางคนจบด็อคเตอร์ บาง
คนจบ ปริญญาโท บางคนจบจากโรงเรียนชัน้น าท่ีมีเงินเยอะ แลบางคนมีเคร่ืองมือเทคโนโลยีชัน้สงู  

เม่ือคณุเข้ามาในโลกของฟอร์เร็ก คณุต้องพรวมท่ีจะด าผดุด าวา่ยปล า้กบัฉลามเหลา่นี ้และพวกมนัชอบกิน
เหย่ืออยา่งเรา ๆ ซะด้วยสิ   

คณุกลวัหรือเปลา่?   

ดี   

เราอยากให้แนใ่จวา่คณุเข้าใจวา่ถึงแม้วา่คณุจะสนกุกบัฟอร์เร็กซ์ขนาดไหน การเทรดฟอร์เร็กก็เป็นเร่ือง
เครียด เป็นธุรกิจ และคณุต้องใสก่บัมนัด้วย  

ด้วยเหตนีุ ้ทกุคนต้องเอาใจใสก่บัธุรกิจ เพ่ือจะได้มีสว่นในผลประโยชน์เหล่านีบ้้าง  

http://www.amazon.com/Basketball-Dummies-Richard-Phelps/dp/0764552481
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ใช ่คณุท าได้ แตว่า่ ก่อนท่ีคณุจะเร่ิมเทรดฟอร์เร็กซ์ ท่ีผา่นมาเป็นบทเรียนสว่นหนึง่ท่ีเราได้แบง่ปันให้คณุเร่ิม
ในทางท่ีถกูต้อง  

 

  

สนใจที่กระบวนการ ไม่ใช่ สนใจแต่ก าไร  

 

เราได้สร้างโรงเรียนแหง่นีม้าเพ่ือให้ ง่ายตอ่การท าความเข้าใจเก่ียวกบัพืน้ฐานและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเท
รด แตจ่ าไว้วา่เคร่ืองท่ีดีนัน้ต้องใช้ได้ง่าย สะดวกด้วย   

ภาพวาดนัน้ จะไมส่วยเพียงเพราะวา่ใช้แคพู่ก่นั ต้องอยุท่ี่ทกัษะ วิสยัทศัน์ ของนกัวาดรูปท่ีสร้างงานศลิป์
นัน้ด้วย   
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ฟตุบอลไมไ่ด้วิ่งไปหาจดุ เอ็นโซนได้เอง มนัต้องมีควอเตอร์แบค็ ท่ีมีความสามารถในการอา่นเกมส์รับ แล้ว
สง่ฟตุบอลให้ถกูจดุ ถกูเวลา   

 

มนัไมใ่ชเ่พราะวา่ เคร่ืองมือ อินดเิคเตอร์ หรือ ระบบเทรด Cowbaunga หรือซูเปอร์กลยทุธ์ท่ีท าให้เงินคณุ
ขาดทนุตอนปลายปี  

แตเ่ป็นความสามารถในการอา่นตลาด การท าตามกลยทุธ์ท่ีถกูต้อง ถกูสถานการณ์ และการปรับการ
จดัการความเส่ียงอยา่งตอ่เน่ือง และท าก าไรได้มากกวา่ขาดทนุในระยะยาว   

เหมือนกบัศลิปะ เหมือนกบักีฬา หรือความพยายาม ความอตุสาหะ  การเทรดนัน้ต้องใช้ทกัษะหลายอยา่ง 
เคร่ืองมืออยา่งเดียวไมส่ามารถให้คณุประสบความส าเร็จได้   

การทุม่เท ให้กบัการอา่น ศกึษาหาความรู้ ทบทวน และศกึษาบนัทกึการเทรดเทา่นัน้ ถึงจะเป็นหนทางไปสู่
ความส าเร็จ   

ในชว่งแรก กระบวนการเรียนรู้ควรจะมีความส าคญัมากกวา่ การท าก าไร ไมใ่ชมุ่ง่แตก่ าไรอยา่งเดียว  

มาดตูวัอย่างการเลน่บาสฯ กนั ถ้าเปา้หมายของคณุคือ การเลน่ NBA ให้ได้ คณุจะเล่นบาส อยา่งเดียวหรือ
เปลา่?  

หรือ คณุจะมาพฒันาด้าน ร่างกาย การฝึกเวท เทรนนิ่ง พฒันาทกัษะการยิง การเลีย้ง จงัหวะเท้า และการ
สง่ เพื่อให้เวลาคณุเลน่คณุจะท าได้ดีหรือเปล่า?   

บางทีคณุต้องท าอยา่งท่ีสองใชไ่หม?   

http://www.babypips.com/blogs/pip-my-system/so_youve_finished_the_school_o.html
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ถ้าคณุมุง่ไปท่ี NBA โดยไมฝึ่กอะไรเลย คณุจะท าแต้มเทา่นัน้ หรือ คณุอยากชนะกนัหละ่?  

เรียนรู้ตลาด เรียนรู้เทคนิคการเทรด และการเรียนรู้การใช้ระบบเทรดท่ีมีความเป็นไปได้ในก าไร 

เรียนรู้ในการจดัการความเส่ียงด้วยการใช้การจดัการออร์เดอร์ หรือ ตัง้จดุหยดุขาดทนุ   

แล้วใช้ทัง้หมดมาฝึกในบญัชีเดโม   

แล้วบนัทึกทบทวนกระบวนการเหลา่นัน้ท่ี  MeetPips.com.  

หลงัจากนัน้ กระบวนการเหลา่นีจ้ะน าคณุไปสูร่ะบบท่ีชว่ยให้คณุประสบความส าเร็จ โดยมีก าไรมากกวา่
ขาดทนุในท้ายท่ีสดุ  

วัวศักสิทธ์ิ ไม่มีจอกศักสิทธ์ิ หรอก ! 

 

http://www.meetpips.com/
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ลองถาม นกัคณิตศาสตร์ แถว วอลสตรีท วา่ท าไมไมมี่ เคร่ืองมือเทพอยา่งวา่ หรือว่า วิธีการเทรดท่ีไมมี่ทาง
ขาดทนุร้อยเปอร์เซ็นต์ พวกเขาจะให้ค าตอบ มาสองอยา่งคือ   

1. คุณไม่สามารถบอกอนาคตได้  

มีวิธีท่ีจะรู้วา่ธนาคารกลางจะประกาศอะไร? หรือวา่ มีวิธีท่ีนกัลงทนุระดบัซุปเปอร์สตาร์ หรือ ผู้จดัการ
กองทนุพดู หรือ คิด ในชว่งท่ีสมัภาษณ์ในทีวี?   

คณุจะรู้ไหมวา่เม่ือไหร่ ผู้ก่อการร้ายจะก่อการเม่ือไหร่?   

แล้วเร่ืองภยัธรรมชาตหิละ่ อยา่งเชน่ แผน่ดนิไหว หรือว่า สนึามิ?   

เร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้มนัไมมี่ทางคาดเดาได้วา่จะเกิดขึน้เม่ือไหร่ และมนัจะสง่ผลกระทบในตลาดอย่างไร  

เข้าใจวา่ น่ีเป็นสว่นหนึง่ในการเทรด และสิ่งท่ีคณุท าได้ดีท่ีสดุก็คือ เตรียมตวัให้พร้อม   

เตรียมพร้อมเม่ือมนัจะเกิดแผน่ดนิไหว แต ่เราไมไ่ด้หมายความวา่อยา่งนัน้จริง ๆ นะ   

2. ข้อมูลไม่ได้ท าให้ตลาดเปล่ียนแปลง แต่ คนเทรดต่างหาก  

จะมีเวลาท่ีข้อมลูกบัราคานัน้ไมไ่ด้เคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนัอยู ่  

ท าไมเป็นอย่างนัน้หนะ่หรอ?   

บางทีผลราคามนัอาจจะเคล่ือนไหวไปก่อน? บางทีเทรดเดอร์ไมไ่ด้สนใจเร่ืองข้อมลูท่ีออกมา บางทีสถาบนั
นัน้ได้เข้าเทรดในทิศทางท่ีผิดก็ได้?   

แล้วนกัเทรดทกุคนในตลาดจะตดัสินใจเชน่เดียวกนัในตลาดอยา่งนัน้หรือ?   

ไมว่า่ราคาจะเป็นอยา่งไรก็ตาม การตดัสินใจท่ีท าให้ตลาดไมไ่ด้ออกมาอยา่งท่ีเราคาดคดิไมมี่เหตผุลมา
อธิบาย นัน้มีอยูบ่อ่ย ๆ   

ถ้าคณุคดิเร่ืองเทรดเดอร์เป็นล้าน ๆ คน ท่ีมีเปา้หมาย และกลยทุธ์การเทรดท่ีแตกตา่งกนั มีขนาดบญัชีท่ี
แตกตา่งกนั และมนัจะมาบอกทิศทางตลาดได้นัน้จะยากขนาดไหน  
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คณุไมส่ามารถค านวณพฤติกรรมมนษุย์ หรือวา่ ค านวณเหตกุารณ์ในอนาคตโดยใช้สมการคณิตศาสตร์
เพ่ือจะก าจดัความเส่ียงนีไ้ปได้หมดหรอก   

มนัมีความไมแ่นน่อนเสมอ และ ก็ต้องมีบ้างท่ีเราเทรดผิด หรือ ขาดทนุ ไมเ่ป็นไปตามท่ีตลาดเคล่ือนไหว
บ้าง   

จริง ๆ แล้ว มีหลายครัง้ท่ีคณุเทรดผิดได้   

ความสมบรูณ์แบบเป็นสิ่งท่ีเราต้องหลีกเล่ียง   

ส าหรับใครก็ตามท่ีคดิวา่ต้องถกูเสมอ เราต้องเตือนคณุไว้ก่อน ... 

ไม่มีใครบอกได้ว่า ตลาดมันจะไปทศิทางไหน  

ไม่มี  

แตถ้่าคณุยงัไมห่มดหวงั ก็ให้มุง่หน้าหาจอกศกัสิทธ์ิ ตอ่ไป   

แตถ้่าคณุสามารถหา ยนูิคอร์นสีชมพ ูยืนอยูใ่ต้สีรุ้ง คณุก็จะเจอกบั leprechaun เค้าก็จะให้จอกศกัสิทธ์ิ 
กบัคณุ แล้วก็ iPhone5! โชคดี   
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อดทน และ มีวนัิย  

 

อดทน  

มนัคือความจริง โดยเฉพาะในการเทรด   

Arnold H. Glasgow ตลกอเมริกนัคนหนึง่ บอกว่า “กญุแจในการท าทกุอยา่งคือ ความอดทน คณุอยากได้
ไข ่คณุก็ต้องเลีย้งไก่ ไมใ่ชท่บุไก่  

การพฒันาแผนการเทรดจะต้องใช้เวลา พฒันาทกัษะก็ต้องใช้เวลา   
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การรอเพ่ือให้เทรดในชว่งเวลาท่ีถกูต้อง ต้องใช้ความอดทน การเข้าและออกในชว่งเวลาท่ีเหมาะสม ก็ต้อง
ใช้ความอดทน   

วนัิย  

วินยั ในการเทรดนัน้ก็ส าคญั และหมายความวา่การท าอะไรก็ตาม คณุต้องท าตามขัน้ตอน แม้วา่คณุไม่
อยากจะท ามนั   

หมายความวา่ คณุต้องเตรียมตวัทกุวนั ทกุสปัดาห์ ด้วยการศกึษากราฟ และข้อมลู .  

ถ้าคณุเป็นเคร่ืองจกัรอตัิโนมตั ิหรือ คณุเป็นนกัเทรดหุน่ยนต์ หมายความวา่ คณุต้องทดสอบระบบ และ
พยายามตัง้คา่ตา่ง ๆ ท่ีแตกตา่งกนั กลยทุธ์ตา่ง ๆท่ีแตกตา่งกนัในสภาวะตลาดท่ีตา่งกนั   

และแนน่อน อย่าลืมจ่ดบนัทึก ทบทวนทกุวนัท่ีคณุเทรด   

การบนัทกึการเทรดเป็นสว่นหนึง่ของหน้าท่ีการเทรด ท่ีแบง่แยกเทรดเดอร์มืออาชีพ กบั มือสมคัรเลน่ แตแ่ย่
หนอ่ยท่ีมือใหมไ่มค่อ่ยสนใจมากนกั   

แนวคิดในการเทรด และเทคนิคง่ายและธรรมดาในการเรียนรู้ แตส่ิ่งท่ียาก คือ การเรียนรู้ท่ีจะอดทนแ่ละ
ความมีวินยั อดทนรอถึงเวลาท่ีถกูต้อง การตดัสินใจท่ีดี จะวา่เป็นเร่ืองท่ียากท่ีจดุท่ีเราจะต้องเอาใจใสม่นั
เลยก็วา่ได้  

ส าหรับมือใหม ่การนัง่ดอูยูข้่าง ๆ เป็นการเสียโอกาสในการท าก าไร   

การคิดแบบนีน้ าไปสูค่วามล้มเหลวในการฝึกความอดทน และความมีวินยั และเป็นเหตขุองความผิดพลาด
ในการเทรด :  

 แรงเย้ายวนในการเทรด   
 ปล่อยให้ขาดทนุเยอะเกินไป   
 ตดัท าก าไรเร็วเกินไป   
 แก้แค้นในออร์เดอร์ท่ีขาดทนุ  

พฤตกิรรมเหล่านีจ้ะเผาบญัชีคณุ !  

จ าไว้วา่ งานของคณุในฐานะมือใหม ่คือเรียนรู้ท่ีจะตดัสินใจเข้าเทรดให้ดี และ อยูใ่ห้รอด  
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สิ่งท่ีคณุต้องท าให้ได้คือ อดทนและมีวินยั เพ่ือท่ีจะมองไปข้างหน้าในฐานะนกัเทรดมาราธอน ไมใ่ชน่กัเทรด
ร้อยเมตร   

และน่ีไมใ่ชว่ิธีท่ีจะรวยได้ในข้ามคืน   

ต้องใช้ความทุม่เทในการสร้างทกัษะท่ีจะท าให้คณุได้ก าไรในการเทรดในทกุสภาพตลาดท่ีมนัเข้ามาหาคณุ   

ยิ่งไปกวา่นัน้ ปลดโซ่ตรวนของตวัเอง  สู้  !!  

ถ้าคณุอดทน และรักษาวินยั และทุม่เทในการปรับปรุงตวัเอง แล้วฐานะของนกัเทรดออ่นหดัท่ีคณุเป็น
อาจจะไมส่ามารถเปรียบเทียบได้กบัสิ่งท่ีจะเข้ามาในการเทรดของคณุ 

อีกอยา่ง .... 

จ าไว้วา่ โอกาสท่ีดีมกัจะเกินขึน้ทกุวนั !  

ไมจ่ าเป็นต้องรีบท าให้เสียการ และพวกเขาจะดงึให้คณุไม่ไปถึงเปา้หมาย   

พยายามยึดกบัแนวคดิของคณุไว้ และถ้าเกิดวา่มนัไมเ่ป็นอยา่งท่ีคณุคิด ก็ให้รอโอกาสตอ่ไป 

แม้วา่โลกจะหยดุเทรดคา่เงิน แตก็่จะมีโอกาสให้เราอยูเ่สมอ   

การจะกลายมาเป็นนกัเทรดท่ีดี ไมจ่ าเป็นต้องอจัฉริยะ มีไอควิสงู เรียนในโรงเรียนชัน้น า หรือไมต้่องมี 3 มือ 
3 ตา   

มนัต้องใช้เวลา คณุต้องเก็บชัว่โมงในการศกึษาตลาด ศกึษากราฟ และฝึกเทรดให้ดี  ถ้าคณุมีความท้าทาย
ในการเทรดและสนกุกบัมนัโอกาสในการอยูร่อดคณุมีสงู   

โอเค หมดละ ต้องขอบคณุท่ีฟังและศกึษาบทเรียนของเราจนจบ   

เราขอบคณุคณุมากท่ีเร่ิมผจญภยัในโลกของฟอร์เร็กกบัเรา   

ทีนีค้ณุต้องย้อนกลบัไปเร่ิมบนัทกึการเทรดของคณุได้ท่ี  MeetPips.com.  

แล้วมาดบูล็อกของเราได้ blogs หรือถ้าอยากจะคณุกบัเทรดเดอร์คนอ่ืนในบอร์ดก็ได้เพ่ือใช้ในการหา กล
ยทุธ์วิธีการเทรดใหม่ ๆ  forums    

http://www.meetpips.com/
http://www.babypips.com/blogs/
http://forums.babypips.com/
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เปิดบญัชีเดโมของคณุแล้วฝึกเทรด บางที ReviewPips.com อาจจะเหมาะท่ีสดุท่ีจะใช้ทบทวดหรือวา่
ตรวจสอบผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ในตลาด ซึง่จะชว่ยคณุได้วา่โบรคเกอร์ไหนเหมาะกบัคณุมากท่ีสดุ   

ถ้าคณุยงัคงเทรดโดยไมมี่ Stop Loss ให้คณุคัน่หน้าเว็บนีไ้ว้เลย FreshPips.com.  จะชว่ยคณุคอยดวู่าเกิด
ขา่วอะไรขึน้ และคณุจะได้รู้ก่อนท่ีจะโดนล้างพอร์ท ถ้าเกิดราคาเคล่ือนไหวรุนแรง   

ส าหรับนกัเทรดท่ีคณุท าตามระบบได้ คณุสามารถวิเคราะห์ผลการเทรดระบบของคณุโดยใช้เว็บ 
MT4Pips.com.  

และถ้าคณุมีค าถามท่ียงัหาค าตอบไมไ่ด้อยา่อายท่ีจะโพสต์ถามในเว็บนี ้ AskPips.com.  

ทัง้หมดน่ีเป็นบริการท่ีเรามีให้ ตอนนี ้  

เม่ือคณุพร้อมแล้ว ทกุอย่างอยูท่ี่ตวัคณุและเร่ิมเลย   

ลุยกันเลย   

อยา่หยดุปรับปรุงตวัเองทกุ ๆ วนั คณุสามารถเปล่ียนชีวิตของคณุให้ดีกวา่นีไ้ด้   

 
โชคดีในการเทรด ! 

http://www.reviewpips.com/
http://www.freshpips.com/
http://www.mt4pips.com/
http://www.askpips.com/
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