
 
 

คูม่อืการใชง้าน



บทน ำ 
บทที ่1 

Autochartist ขอเสนอเครือ่งมอืสแกนตลาดอตัโนมตัทิ ีส่ามารถท าใหเ้ห็นโอกาสในการเทรด 

ตามระดบัแนวรบัและแนวตา้น ผลติภณัฑ ์Autochartist มคีณุสมบตัอิาท:ิ 

การกอ่ตวัของรูปแบบกราฟ เชน่ Triangles, Wedges, Head-and-Shoulders, Channels,  

Fibonacci Retracements, Extensions, ABCD, Gartley และรูปแบบ Butterfly   

ระดบัส าคญั - กำรวเิครำะหท์ำงเทคนคิถงึระดับแนวรับและแนวตำ้นตำมแนวนอน 

การวเิคราะหค์วามผนัผวน ใหข้อ้มลูกำรประเมนิควำมเสีย่งและควำมผันผวนโดยรวม  

รายการโปรดของเรา - Autochartist จะแสดงรำยกำรโอกำสในกำรเทรดทีม่ใีนขณะนี้ซ ึง่มคีวำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรสงูตลอด  

6 เดอืนทีผ่่ำนมำ (ขอ้สงวนสทิธิ:์ ความสามารถในการท าก าไรในอดตีอาจไมไ่ดบ้ง่ชีถ้งึผลการด าเนนิงานในอนาคต) 

สถติปิระสทิธภิาพ  จะแสดงขอ้มลูเชงิลกึวำ่รูปแบบใดเคลือ่นไหวถงึระดับทีค่ำดกำรณ์ใน 6 เดอืนทีผ่่ำนมำ 

การสมคัรรบัอเีมล จะท ำใหผู้ส้มัครไดรั้บมมุมองตลำดทำงเทคนคิส ำหรับ 24 - 48 ชัว่โมงถัดไป 

การวเิคราะหผ์ลกระทบของเหตกุารณ์ จะแสดงมมุมองเกีย่วกับลักษณะทีคู่ส่กลุเงนิหลักเคลือ่นไหวระหวำ่งกำรประกำศขำ่วกำรเงนิส ำคัญ 

ผลติภัณฑก์ำรวเิครำะหเ์ทคนคิของ Autochartist ไดแ้ก:่ รูปแบบกรำฟ รูปแบบ Fibonacci และระดับส ำคัญจะไดรั้บกำรระบโุดยเครือ่งมอืจ ำแนกรูปแบบ  

อัตโนมัต ิซึง่จะเฝ้ำสังเกตตรำสำรกำรเงนิอยำ่งตอ่เนื่อง   

รูปแบบทีก่ ำลังเกดิขึน้จะท ำใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บกำรแจง้เตอืนถงึโอกำสในกำรเทรดทีก่ ำลังพัฒนำตัง้แตเ่นิน่ๆ ขณะทีร่ำคำก ำลังวิง่ไปหำ  

แนวรับหรอืแนวตำ้น ซึง่เป็นประโยชน์ส ำหรับเทรดเดอรท์ีซ่ ือ้ขำยเมือ่รำคำแกวง่ตัวซึง่ก ำลังมองหำกรอบรำคำทีพ่วกเขำจะสำมำรถเทรดได ้

เครือ่งมอืวเิครำะหค์วำมผันผวนจะใหข้อ้มลูทำงสถติเิกีย่วกับควำมผันผวนของรำคำตรำสำรทีเ่ทรด กำรวเิครำะหค์วำมผันผวนจะให ้ 

กำรประเมนิควำมเสีย่งเมือ่มกีำรตัง้คำ่ระดับ take profit และ stop-loss 

ประโยชน:์ 

 

•   

•  

•  

 Autochartist ครอบคลมุตลำดกำรเงนิสว่นใหญ่ เชน่ Forex, ดัชนี, สนิคำ้โภคภัณฑ,์ หุน้, CFD และฟิวเจอรส์  

 
Autochartist ชว่ยประหยัดเวลำโดยสแกนตลำดอยำ่งตอ่เนื่องเพือ่หำโอกำสในกำรเทรด  

 
แตล่ะรูปแบบกรำฟ รูปแบบ Fibonacci และระดับส ำคัญจะมำพรอ้มชดุเครือ่งมอืวเิครำะหค์ณุภำพแบบภำพทีช่ว่ยใหเ้ทรดเดอรม์อืใหม่   

สำมำรถตคีวำมรูปแบบได ้ขณะทีช่ว่ยใหเ้ทรดเดอรท์ีม่ปีระสบกำรณ์มำกกวำ่ใชฟั้งกช์นักำรคน้หำขัน้สงูได ้

 

•    Autochartist มสีือ่กำรศกึษำหลำกหลำย เชน่ คูม่อืกำรใชง้ำนออนไลน์ฉบับนี้ คูม่อืกำรใชง้ำนฉบับเร่งรัด วดิโีอ อบีุ๊ก   

และกำรสัมมนำทำงเว็บฟร ี



อนิเทอรเ์ฟซบนเว็บของ AUTOCHARTIST 
บทที ่2 

เมือ่เขา้สูร่ะบบแอพพลเิคชนั Autochartist ทางเว็บคร ัง้แรก อนิเทอรเ์ฟซจะแสดง  

ขอ้มูลทีม่กีารโหลดตามคา่เร ิม่ตน้



อนิเทอรเ์ฟซบนเว็บของ AUTOCHARTIST 
บทที ่2 

รายการโปรด  

A 

โอกาสการเทรด  

B 

- มผีลกำรคน้หำส ำหรับรูปแบบกรำฟและ Fibonacci รวมถงึระดับส ำคัญ  

การวเิคราะหค์วามผนัผวน 

C 

สถติปิระสทิธภิาพ 

D 

ขอ้ความ & การแจง้เตอืน 

E 

 

F  

G 

H 

 I 

 ชุมชนการเทรด  

บานหนา้ตา่งการคน้หา  

การแสดงผลรปูแบบ: คลกิทีก่ำรแสดงผลเพือ่ขยำยผลของรูปแบบ   

บานหนา้ตา่งความเคลือ่นไหวของราคา:มำพรอ้มเครือ่งมอืวเิครำะหค์ณุภำพและกำรวเิครำะหค์วำมผันผวน 

สวติซเ์สยีง 



J 

ตวักรองผล: 

K 

รูปแบบกราฟ: [ก ำลังเกดิขึน้ / ส ำเร็จแลว้] 
รูปแบบ Fibonacci: [ก ำลังเกดิขึน้ / ส ำเร็จแลว้] 
ระดบัส าคญั: [กำรทะล ุ/ กำรวิง่ไปหำ] 

โอกาสในการเทรดทีม่ใีนขณะนี ้

L 

โอกาสในการเทรดทีจ่บลง 

M



อนิเทอรเ์ฟซบทที ่2 

 
 
 

A  รำยกำรโปรดของเรำ  

“รำยกำรโปรดของเรำ” เป็นรำยกำรโอกำสในกำรเทรดทีม่ใีนขณะนีซ้ ึง่มโีอกำสทีจ่ะส ำเร็จสงูสดุโดยอำ้งองิจำก  

โอกำสในกำรเทรดที่ค้น้พบตลอด 6 เดอืนทีผ่่ำนมำ      (ขอ้สงวนสทิธิ:์      ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในอดตีอำจไมไ่ดบ้ง่ชีถ้งึ 

ผลกำรด ำเนนิงำนในอนำคต) โอกำสทัง้หมดใน Autochartist ไดร้ับกำรประเมนิจำกผลกำรด ำเนนิงำนในอดตีโดยค ำนงึถงึ 

ประเภทรูปแบบ ตรำสำร และเวลำของวันทีค่น้พบ



อนิเทอรเ์ฟซ 
บทที ่2 

โอกำสกำรเทรด  

B 

คน้หำโอกำสในกำรเทรดจำกรูปแบบกรำฟ รูปแบบ Fibonacci รวมถงึระดับส ำคัญจำกแท็บ 

โอกำสในกำรเทรด  ตัวกรองผลจะชว่ยคัดสรรสิง่ทีต่อ้งกำรโดยรวมหรอืยกเวน้โอกำสในกำรเทรดทีม่ทีัง้หมดหรอืบำงสว่น 

การวเิคราะหค์วามผันผวน 

C 

เครือ่งมอืนี้จะมอบภำพโดยยอ่ใหบั้ญชซีึง่เกีย่วกับเหตกุำรณ์ทำงเศรษฐกจิทีผ่่ำนมำอันมผีลกระทบตอ่คูส่กลุเงนินัน้ๆ  

เลอืกประเทศและเหตกุำรณ์ขำ่วจำกเมนูทำงดำ้นซำ้ยแลว้ผลกระทบทีม่ตีอ่สกลุเงนิทีเ่ลอืกจะแสดงขึน้ 

ทำงดำ้นขวำ



อนิเทอรเ์ฟซ 
บทที ่2 

สถติปิระสทิธภิาพ 

D 

แท็บนี้จะแสดงสถติโิดยละเอยีดเกีย่วกับควำมแมน่ย ำโดยรวมของ Autochartist ในชว่ง 6 เดอืนทีผ่่ำนมำ  

รวมถงึสถติจิ ำเพำะวำ่ Autochartist มผีลกำรด ำเนนิงำนอยำ่งไรส ำหรับชือ่ยอ่นัน้ๆ เวลำโดยละเอยีด รูปแบบ และทศิทำง  

ขอ้สงวนสทิธิ:์      สถติเิหล่ำนี้ไมใ่ชเ่กณฑวั์ดควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร แตเ่ป็นเพยีงกำรค ำนวณจ ำนวนโอกำสทีพ่บ 

ซึง่ถงึระดับทีค่ำดกำรณ์ในเวลำทีก่ ำหนด 

ขอ้ควำมและกำรแจง้เตอืน (รำยงำนตลำด) 

E 

กำรสมัครรับอเีมลจะท ำใหผู้ส้มัครไดรั้บรำยงำนมมุมองตลำดทำงเทคนคิส ำหรับไมก่ีวั่นขำ้งหนำ้ สมัครเพือ่ 

รับอเีมลไมเ่กนิสำมครัง้ตอ่วันส ำหรับตลำดต่ำงๆ เชน่ Forex และสนิคำ้โภคภัณฑ ์หรอืหนึง่ครัง้ตอ่วันส ำหรับตลำดหุน้  

เชน่ Tokyo Stock Exchange, London Stock Exchange และ New York Stock Exchange 

หำกตอ้งกำรสมัคร ใหล็้อกอนิเขำ้สูแ่พลตฟอรม์ Autochartist  คลกิที ่‘ขอ้ควำมและกำรแจง้เตอืน’ เลอืก 

ตลำดทีต่อ้งกำร เลอืกภำษำทีต่อ้งกำร แลว้เลอืกเวลำทีต่อ้งกำร    จำกนัน้ หำกตอ้งกำรรับอเีมล ใหป้้อน 

ทีอ่ยูอ่เีมล แลว้คลกิ สง่      หมำยเหต:ุ หำกตอ้งกำรใหแ้น่ใจว่ำจะไดรั้บอเีมลรำยวันของ Autochartist โปรดเพิม่  

alerts@autochartist.com ลงในสมดุทีอ่ยูห่รอืรำยชือ่ผูต้ดิตอ่  

ชมุชนกำรเทรด 

F 

สว่นนี้จะใหก้ำรเขำ้ถงึเอกสำรสนับสนุนผลติภัณฑแ์ละกำรศกึษำ รวมถงึค ำแนะน ำในกำรตดิตัง้และดำวน์โหลดปลั๊กอนิ 

 MT4; MT5 และ JForex ของ Autochartist นอกจำกนี้ เทรดเดอรจ์ะสำมำรถตดิตำมกำรเทรดระหว่ำงวันแบบเรยีลไทมไ์ดโ้ดยใช ้Autochartist  

สมัครเพือ่รับกำรแจง้เตอืนกำรเทรดใหมท่ีเ่กดิขึน้ทำงอเีมล



อนิเทอรเ์ฟซ 
บทที ่2 

บำนหนำ้ตำ่งกำรคน้หำ 

G 

เมือ่ล็อกอนิครัง้แรก บำนหนำ้ตำ่งกำรคน้หำจะมรีำยกำรคน้หำทีน่ ำเขำ้แบบอัตโนมัตติำมคำ่เริม่ตน้ แตล่ะกำรคน้หำ 

จะมชีดุเกณฑท์ีก่ ำหนดโดยบคุคลวำ่จะระบใุหช้ือ่ยอ่ใดรวมอยูใ่นกำรคน้หำ คณุสำมำรถใสช่ือ่ยอ่ได ้

โดย:  

1. เลอืกจำกกลุม่ทีก่ ำหนดไวล้ว่งหนำ้ เชน่ ประเภทตรำสำรหรอืตลำด หรอื  

2. เลอืกตำมแตล่ะชือ่ยอ่ 

ตัวเลอืกกำรคน้หำขัน้สงูจะชว่ยใหเ้ทรดเดอรม์คีวำมสำมำรถทีจ่ะเลอืกเกณฑบ์ำงอยำ่งเมือ่ตัง้คำ่กำรคน้หำเพือ่กรองและ 

คัดสรรผลกำรคน้หำ 

เมือ่ระบบคน้พบโอกำสในกำรเทรดใหม ่ไอคอนนี้จะปรำกฎถัดจำกชือ่กำรคน้หำ เมือ่คลกิทีไ่อคอน ระบบจะน ำทำงไปยัง 

ผลกำรคน้หำทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้มลูทีแ่สดงในหัวขอ้ โอกำสในกำรเทรดทีม่ใีนขณะนี้ และ โอกำสในกำรเทรดทีจ่บลง (L และ M)  

จะมำจำกกำรคน้หำทีเ่นน้ (ชือ่กำรคน้หำจะแสดงเป็นสเีขยีว) 

คณุสำมำรถแกไ้ขกำรคน้หำเดมิไดโ้ดยคลกิทีไ่อคอนดนิสอ (                 ) หรอืลบโดยคลกิทีไ่อคอน ‘ปิด’ (            ) 

(โปรดดบูทที ่3 “กำรสรำ้งและแกไ้ขกำรคน้หำ” หำกตอ้งกำรรำยละเอยีดเกีย่วกับกำรสรำ้งหรอืแกไ้ขกำรคน้หำ)



อนิเทอรเ์ฟซ 
บทที ่2 

กำรแสดงผลรปูแบบ 

H 

กรำฟรำคำในบำนหนำ้ตำ่งนี้จะแสดงผลทีเ่ลอืกในโอกำสในกำรเทรดทีม่ใีนขณะนี้ (L) 

คณุสำมำรถดขูอ้มลูตอ่ไปนีไ้ดท้ีพ่ืน้ทีก่ำรแสดงผลรูปแบบ (H): 

- ขอ้มลูและเวลำทีค่น้พบรูปแบบจะเนน้ดว้ยสเีทำบนกรำฟ 

•      รูปแบบทีส่ ำเร็จแลว้จะแสดงดว้ยเสน้ตำมแนวรำบโดยแสดงระดับกำรคำดกำรณ์  สขีองเสน้จะแทนถงึ  

ทศิทำงทีค่ำดกำรณ์ของรูปแบบ (เขยีว=ขำขึน้ และ แดง=ขำลง) และแสดงลกูศรของทศิทำงจำกจุดที ่

ทะลเุสน้ทีค่ำดกำรณ ์

•      คอลัมน์ทำงดำ้นขวำของกรำฟรำคำจะมขีอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับรูปแบบ เชน่ ทศิทำง ประเภทรูปแบบ เวลำทีพ่บ  

คณุภำพ (เครือ่งมอืวเิครำะหต์ำ่งๆ) และรำคำทีค่ำดกำรณ์ (รูปแบบทีส่ ำเร็จแลว้) หำกตอ้งกำรขอ้มลูเพิม่เตมิ  

        โปรดดู L บำนหนำ้ตำ่งโอกำสในกำรเทรดทีม่ใีนขณะนี้



อนิเทอรเ์ฟซ 
บทที ่2 

บำนหนำ้ตำ่งควำมเคลือ่นไหวของรำคำ เครือ่งมอืวเิครำะหค์ณุภำพและกำรวเิครำะหค์วำมผันผวน 

I 

เครือ่งมอืวเิครำะหค์วำมผันผวนจะใหข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกับควำมเคลือ่นไหวของตรำสำร เครือ่งมอืนี้สำมำรถใชเ้พือ่ 

ประเมนิควำมเสีย่งในกำรเทรดทีเ่กีย่วขอ้งกับตรำสำรต่ำงๆ ซึง่สัมพันธก์ับเวลำของวันทีเ่ทรด  

หำกตอ้งกำรเขำ้ใชฟี้เจอรก์ำรวเิครำะหค์วำมผันผวน ใหค้ลกิทีปุ่่ ม ‘กำรวเิครำะหค์วำมผันผวน’ 

หนำ้จอใหมจ่ะปรำกฏขึน้โดยม ี3 แท็บ: 

กำรคำดกำรณ์ชว่งรำคำ 

หัวขอ้กำรคำดกำรณ์ชว่งรำคำ 
จะใชเ้พือ่ดมูมุมองของชว่งทีน่่ำจะเป็น 

ซึง่รำคำมแีนวโนม้ทีจ่ะเคลือ่นไหวภำยในระยะเวลำ/ชว่งเวลำ 

ทีแ่ตกตำ่งกัน       จงึท ำใหส้ำมำรถประเมนิควำมเสีย่ง 

ของระดับ Take profit และ Stop loss ไดโ้ดยอำ้งองิจำก 

ขอ้มลูควำมเคลือ่นไหวของรำคำในหกเดอืนทีผ่่ำนมำ 

ส ำหรับตรำสำรทีเ่จำะจงในวัน ณ ขณะนี้ของสัปดำหท์ี ่

เวลำ ณ ขณะนี้ของวัน 

ส ำหรับผูใ้ชข้ัน้สงู ชว่งเหลำ่นี้จะไดรั้บกำรค ำนวณเป็น 

ระดับ 1 ของคำ่เบีย่งเบนมำตรฐำนของคำ่เฉลีย่ 

ควำมเคลือ่นไหวของรำคำโดยประมำณ
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บำนหนำ้ตำ่งควำมเคลือ่นไหวของรำคำ เครือ่งมอืวเิครำะหค์ณุภำพและกำรวเิครำะหค์วำมผันผวน 

I 

ควำมเคลือ่นไหวตอ่ชัว่โมง 

มมุมองควำมเคลือ่นไหวตอ่ชัว่โมงจะใหภ้ำพรวมวำ่ชัว่โมงใดของ
วันทีร่ำคำตรำสำรทีเ่ลอืกมคีวำมเคลือ่นไหวผันผวนมำกกวำ่ 

  

ดังนัน้ 
จงึสำมำรถประเมนิควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับตรำสำรในกำรเทรด 

บำงรำยกำรในชว่งเวลำตำ่งๆ ของวันได ้

 

ควำมเคลือ่นไหวตอ่ชัว่โมง 

มมุมองควำมเคลือ่นไหวตอ่วันมลีักษณะคลำ้ยคลงึกับ 

ควำมเคลือ่นไหวตอ่ชัว่โมงเป็นอย่ำงมำก 

โดยบง่ชีว้ำ่วันท ำกำรใดที ่

จะสำมำรถคำดกำรณ์ถงึควำมผันผวนไดม้ำกกวำ่     มมุมองนี้ 

มวัีตถปุระสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกับเวลำทีล่ักษณะ 

ทำงโครงสรำ้งบำงอยำ่งของตลำดบำงตลำดด ำเนนิกำรเทรด 

ในวันตำ่งๆ ทีม่คีวำมเสีย่งมำกกวำ่
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สวติซเ์สยีง 

J 

เมือ่มกีำรพบรูปทรงของราคาใหม ่ระบบจะเลน่เสยีง  โดยสำมำรถสลับเปิดหรอืปิดเสยีงเตอืนได ้

คอมโพเนนตท์ี ่Autochartist ใชเ้ลน่กำรแจง้เตอืนทำงเสยีงเป็นตัวเลอืกอัตโนมัตขิองเสยีงใน HTML 5,  

เสยีงในเบรำวเ์ซอรดั์ง้เดมิ และ Flash (หำกตดิตัง้ไว)้ เพือ่เลน่เสยีง แตส่ว่นใหญ่แลว้ จะมกีำรใช ้Flash หำกตอ้งกำรอัพเดต Flash 

ใหค้ลกิทีล่งิก:์  

http://get.adobe.com/flashplayer/ 

คณุตอ้งเปิดเสยีงคอมพวิเตอรแ์ละเสยีงของแอพพลเิคชนัเพือ่ใหไ้ดรั้บกำรแจง้เตอืนทำงเสยีง  

ตัวกรองผล 

K 

หำกตัวกรองผลไมอ่ยูใ่นมมุมองระหวำ่งกำรแสดงผลรูปแบบและบำนหนำ้ตำ่งโอกำสในกำรเทรด ใหค้ลกิทีล่งิก ์

  

เลอืกประเภทโอกำสในกำรเทรดทีต่อ้งกำรโดยใชตั้วกรองผล ท ำเครือ่งหมำยและ/หรอืยกเลกิกำรท ำเครือ่งหมำยที ่

กลอ่งกำเครือ่งหมำยถัดจำกโอกำสในกำรเทรดแตล่ะประเภทเพือ่ดผูลในบำนหนำ้ต่ำงโอกำสในกำรเทรด   ผลจะแสดงหรอืหำยไปจำก 

บำนหนำ้ต่ำงโอกำสในกำรเทรดแบบเรยีลไทมต์ำมกลอ่งกำเครือ่งหมำยทีท่ ำเครือ่งหมำยหรือยกเลกิกำรท ำเครือ่งหมำย



อนิเทอรเ์ฟซ 
บทที ่2 

โอกำสในกำรเทรดทีม่ใีนขณะนี้ 

L 

หัวขอ้โอกำสในกำรเทรดทีม่ใีนขณะนี้จะน ำเขำ้ผลลำ่สดุทัง้หมดของกำรคน้หำทีเ่นน้ใน  

บำนหนำ้ต่ำงกำรคน้หำ (G) ซึง่อยูใ่นหมวดทีเ่ลอืกในตัวกรองผล (K) อยำ่งตอ่เนื่อง 

โอกำสในกำรเทรดทีม่ใีนขณะนี้จะเป็นรูปแบบทียั่งคงสำมำรถเทรดได ้ซึง่หมำยควำมว่ำรำคำจะไมไ่ปไหนไกล 

จำกทศิทำงและเป้ำหมำยทีค่ำดกำรณ์ และรูปแบบยังไมส่มบรูณ์หรอืยังไมถ่งึเป้ำหมำย ในทันททีีม่กีำรเปลีย่นแปลง 

 ผลจะยำ้ยไปยังแท็บ ‘โอกำสในกำรเทรดทีจ่บลง’ (ดดูำ้นลำ่ง) 

ตำมคำ่เริม่ตน้ ผลแรกจะถกูเลอืกและเนน้เป็นสเีขยีว 

ผลจะไดรั้บกำรเนน้เป็นสเีหลอืงเมือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรเ์มำสไ์ปเหนือผลเหลำ่นัน้เพือ่ควำมชดัเจนและควำมสะดวกในกำรใชง้ำน  

เมือ่คลกิแลว้ รูปแบบของผลทีเ่ลอืกจะแสดงในพืน้ทีก่ำรแสดงผลรูปแบบ และผลจะไดรั้บกำรเนน้เป็นสเีขยีว 

 

ขอ้มลูทีแ่สดงในบำนหนำ้ตำ่งผลลัพธส์ ำหรับโอกำสในกำรเทรดทีม่ใีนขณะนี้ เชน่: 

 

•   

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 ตลำดแลกเปลีย่น  

ชือ่ยอ่  

ทศิทำงของรูปแบบ  

ชว่งเวลำของกรำฟแทง่  

ชือ่รูปแบบ  

เวลำทีค่น้พบรูปแบบ  

คณุภำพแบบภำพโดยรวมทีก่ ำหนดส ำหรับรูปแบบ (คำ่เฉลีย่ทำงคณิตศำสตรข์องเครือ่งมอืวเิครำะหค์ณุภำพแบบภำพตำ่งๆ ทีห่ลำกหลำย)  



ประเภทรูปแบบ ซึง่บง่ชีว้ำ่ก ำลังเกดิขึน้หรอืส ำเร็จแลว้ หรอืทะลหุรอืวิง่ไปหำ (ดบูทที ่4: “ก ำลังเกดิขึน้ 

กับส ำเร็จแลว้” หำกตอ้งกำรค ำอธบิำยเชงิลกึยิง่ขึน้ถงึควำมแตกตำ่งระหวำ่งรูปแบบทีก่ ำลังเกดิขึน้และส ำเร็จแลว้) 

•      ระยะเวลำของรูปแบบในแบบแทง่/แทง่เทยีน 

•      อำยขุองแทง่เทยีนนับแตค่น้พบรูปแบบ 

รำยกำรนี้จะเรยีงตำมอำยซุ ึง่เป็นจ ำนวนของแทง่/แทง่เทยีนทีเ่กดิขึน้หลังคน้พบรูปแบบ วธิกีำรเรยีงเชน่นี้ 

หมำยควำมว่ำรูปแบบทีม่รีะยะเวลำนำนกวำ่ เชน่ รูปแบบ 1 วันกับ 4 ชัว่โมงจะเลือ่นลงไปดำ้นลำ่งของรำยกำรโดย 

จะต ่ำกวำ่รูปแบบระยะสัน้ (15 นำท,ี 30 นำท)ี เป็นอยำ่งมำก นอกจำกนี้ รูปแบบลำ่สดุจะแสดงเป็นรำยกำรแรก
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โอกำสในกำรเทรดทีจ่บลง 

M 

หำกตอ้งกำรดบูำนหนำ้ต่ำงนี้ ใหค้ลกิทีแ่ท็บ ‘โอกำสในกำรเทรดทีจ่บลง’ ซึง่จะเนน้เป็นสเีทำเขม้ บำนหนำ้ตำ่งนี้ 

จะแสดงผลทีจ่บลงแลว้ทัง้หมดของกำรคน้หำทีเ่นน้ในบำนหนำ้ต่ำงกำรคน้หำ (K) 

ผลจะจบลงในทันททีีม่เีหตกุำรณ์เกดิขึน้ซึง่จะท ำใหผ้ลทีค่ำดไมน่่ำเป็นไปไดห้รอืเป็นไปไม่ได ้ 

หรอืเมือ่เป็นไปตำมคำดกำรณ์และถงึเป้ำหมำยแลว้    ตัวอยำ่งบำงสว่นของโอกำสทีจ่บลงก็คอืเมือ่รำคำเริม่เคลือ่นไหวอย่ำงตอ่เนื่องหำ่งจำก 

ระดับเป้ำหมำยของรูปแบบทีส่ ำเร็จแลว้ หรอืเมือ่รูปแบบทีเ่กดิขึน้จบลง (ในกรณีนี้ รูปแบบทีก่ ำลังเกดิขึน้จะจบลง 

แตโ่อกำสของรูปแบบทีส่ ำเร็จแลว้จะเกดิขึน้ใหม)่ โปรดดตัูวอยำ่งทำงดำ้นลำ่ง: 

ขอ้มลูในหัวขอ้นี้จะแสดงในลักษณะเดยีวกันกับขอ้มลูในแท็บ โอกำสในกำรเทรดทีม่ใีนขณะนี้ 

 หำกตอ้งกำรขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับวธิแีสดงผล โปรดด ู(L) 
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กำรคน้หำเป็นกลุม่ชือ่ยอ่ ไมว่ำ่จะก ำหนดไวล้ว่งหนำ้หรอืเลอืกไว ้ซึง่เทรดเดอรต์อ้งกำร 

หำโอกำสในกำรเทรด กำรคน้หำแตล่ะครัง้จะใชต้ัวกรองในกำรเลอืกชือ่ยอ่ทีก่รองผล 

ตำมชดุเกณฑขั์น้สงู ซึง่จะอธบิำยใน ตัวกรองกำรคน้หำขัน้สงู ทำงดำ้นลำ่ง  

 

หำกตอ้งกำรเริม่ตน้คน้หำใหม่ ใหค้ลกิปุ่ ม ‘กำรคน้หำใหม’่ ทีด่ำ้นบนของบำนหนำ้ตำ่งกำรคน้หำ (ใกลบ้รเิวณมมุซำ้ยบนของหนำ้จอ)  

ขัน้ตอนแรกในกำรสรำ้งกำรคน้หำก็คอืระบชุือ่ยอ่ทีต่อ้งกำรใชก้ำรสแกน
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กำรคน้หำเบือ้งตน้ (กำรเลอืกชือ่ยอ่/ตรำสำร) 

ฟังกช์นักำรคน้หำเบือ้งตน้เรยีกอกีชือ่วำ่ “กำรจัดกลุม่”   กำรคน้หำเบือ้งตน้จะชว่ยใหส้ำมำรถเลอืกระหวำ่งกำรเลอืกกลุม่ทีก่ ำหนดไวล้ว่งหนำ้  

(ปกตชิือ่ยอ่ในตลำดทีเ่จำะจงหรอืชือ่ยอ่ส ำหรับเวลำโดยละเอยีดทีเ่จำะจง) และกำรเลอืกชือ่ยอ่ทลีะรำยกำรเพือ่สรำ้งพอรต์พเิศษ 
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เมือ่เลอืกกลุม่ใหม ่จะมกีำรตัง้ชือ่กำรคน้หำโดยอัตโนมัตเิป็นชือ่กลุม่ตำมคำ่เริม่ตน้ ทัง้นี้ คณุสำมำรถแกไ้ขหรอืเพิม่ 

ชือ่กำรคน้หำไดท้กุเมือ่ 

หำกตอ้งกำรคน้หำชือ่ยอ่ทีเ่จำะจง ใหเ้ลอืกตัวเลอืก “ชือ่ยอ่” บนปุ่ มวทิย ุเพิม่ชือ่ยอ่ทีต่อ้งกำรโดยพมิพช์ือ่ 

คู ่Forex หรอืชือ่ยอ่อืน่ๆ แลว้รำยกำรทีก่รอกอัตโนมัตจิะปรำกฏขึน้และอัพเดตเป็นประเภทเดยีว 

จำกนัน้ เลอืกเวลำโดยละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งส ำหรับแตล่ะชือ่ยอ่แลว้คลกิปุ่ ม “เพิม่” เพือ่เพิม่ชือ่ยอ่ลงในรำยกำรทีป่รับใหเ้หมำะสม 

หมำยเหต:ุ ชือ่กำรคน้หำจะเปลีย่นไปเป็นชือ่ยอ่ลำ่สดุทีเ่พิม่เขำ้ไปโดยอัตโนมัตใินแตล่ะครัง้ทีม่กีำรเพิม่ในรำยกำรชือ่ยอ่ 

ชือ่กำรคน้หำ  

หนำ้ตำ่งกำรคน้หำสว่นลำ่งจะแสดงฟิลดข์อ้ควำมใหป้้อนชือ่กำรคน้หำ ซึง่ระบบจะเปลีย่นเป็นกลุม่ลำ่สดุทีไ่ดเ้ลอืกไวห้รอืชือ่ยอ่ลำ่สดุ 

ทีเ่พิม่เขำ้ไปในรำยกำรชือ่ยอ่โดยอัตโนมัต ิซึง่ชือ่กำรคน้หำจะแสดงในบำนหนำ้ต่ำงกำรคน้หำ 

ขัน้ตอนสดุทำ้ยในกระบวนกำรสรำ้งกำรคน้หำเบือ้งตน้ก็คอืกำรคลกิทีปุ่่ ม “สรำ้งกำรคน้หำ” บรเิวณดำ้นล่ำงของหนำ้ตำ่งป็อปอัพ
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ตัวกรองกำรคน้หำขัน้สงู 

หำกตอ้งกำรสรำ้งตัวกรอง “กำรคน้หำขัน้สงู” ในกำรคน้หำเดมิหรอืกำรคน้หำใหม่ ใหเ้ลอืกลงิก ์“กำรคน้หำขัน้สงู” ทำงดำ้นลำ่งของตัวเลอืก 

กำรคน้หำเบือ้งตน้  

หนำ้จอกำรคน้หำขัน้สงูจะขยำยโดยมรีำยกำรเกณฑเ์พิม่เตมิเพือ่คัดสรรกำรคน้หำ   โปรดทรำบวำ่จะมแีท็บสำมแท็บแยกกันส ำหรับ 

รูปแบบกรำฟ รูปแบบ Fibonacci และระดับส ำคัญ โดยแตล่ะแท็บจะแสดงเกณฑท์ีเ่จำะจงซึง่จะคัดสรรกำรคน้หำส ำหรับหมวด 

รูปแบบหรอืระดับส ำคัญทีเ่ลอืก 

แท็บทีเ่ลอืกจะแสดงเป็นสเีทำออ่น และคณุสำมำรถเปลีย่นแปลงเกณฑก์ำรกรองทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับประเภทกำรวเิครำะหไ์ดท้ำงดำ้นล่ำง 

หมำยเหต:ุ ระวังอย่ำจ ำกัดเกณฑต์ัวกรองขัน้สงูใหม้ำกไป อำจมกีำรจ ำกัดเกณฑส์องหรอืสำมเกณฑม์ำกเกนิไป 

ซึง่เป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยำ่งง่ำยดำย จงึท ำใหก้ำรคน้หำไดผ้ลวำ่งเปลำ่รวมถงึมขีอ้ควำม “ไมพ่บรูปแบบ” ในบำนหนำ้ตำ่งผลลัพธ ์

เรำจะอธบิำยชดุเกณฑก์ำรคน้หำแตล่ะชดุในหัวขอ้ทีแ่ยกตำ่งหำกทำงดำ้นลำ่ง



กำรสรำ้งและแกไ้ขกำรคน้หำ 
บทที ่3 

ตัวกรองขัน้สงู: รูปแบบกรำฟ 

ชว่งรำคำ 

ฟังกช์นันี้เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรสแกนหุน้และ CFD  โดยจะสำมำรถระบชุว่งรำคำต ่ำสดุถงึสงูสดุในกลอ่งขอ้ควำม  

ทีใ่หไ้วไ้ด ้เชน่ จ ำกัดหุน้รำคำหลักเพนนีหรอืหุน้รำคำแพง 

ทศิทำง 

ผลกำรคน้หำสำมำรถกรองไดต้ำมทศิทำงผลทีอ่ำจเป็นไปไดข้องควำมเคลือ่นไหวของรำคำหลังคน้พบรูปแบบแลว้  

ใหเ้ลอืกทศิทำงของตลำดไดโ้ดยคลกิปุ่ มวทิยทุีเ่กีย่วขอ้ง



กำรสรำ้งและแกไ้ขกำรคน้หำ 
บทที ่3 

กำรเปลีย่นแปลงแนวโนม้ 

ควำมเคลือ่นไหวของรำคำทีค่ำดหลังพบรูปแบบกรำฟอำจเป็นไปในทศิทำงเดยีวกันกับแนวโนม้เริม่ตน้หรอืไปในทศิทำงตรงขำ้ม 

 หำกควำมเคลือ่นไหวของรำคำทีค่ำดหลังพบรูปแบบเป็นไปในทศิทำงเดยีวกันกับแนวโนม้เริม่ตน้ จะเรยีกวำ่รูปแบบ 

ตอ่เนื่อง หำกเคลือ่นไหวไปในทศิทำงตรงขำ้มกับแนวโนม้เริม่ตน้ จะเรยีกวำ่รูปแบบกลับตัว 

ระยะเวลำของรูปแบบขัน้ต ำ่ 

ระยะเวลำของรูปแบบจะก ำหนดโดยจ ำนวนแทง่เทยีน (แทง่) ในกรำฟรำคำซึง่อยูใ่นรูปแบบนัน้ๆ ตัวอย่ำงเชน่ ระยะเวลำของรูปแบบทีม่จี ำนวน 30 แทง่ 
บนกรำฟแทง่ 60 นำท ีจะหมำยควำมวำ่รูปแบบกอ่ตัวขึน้มำมำกกวำ่ 30 ชัว่โมงแลว้ 



กำรสรำ้งและแกไ้ขกำรคน้หำ 
บทที ่3 

เครือ่งมอืวเิครำะหค์ณุภำพของรูปแบบกรำฟ  

Autochartist จะจัดอนัดับเครือ่งมอืวเิครำะหใ์น 5 ดำ้นโดยอัตโนมัตเิพือ่วัดคณุภำพแบบภำพของรูปแบบกรำฟ ไดแ้ก:่ ควำมชดัเจน  

แนวโนม้เริม่ตน้ ปรมิำณซือ้ขำย กำรกอ่ตัวและก ำลังของกำรทะล ุ(ขอ้สงวนสทิธิ:์ คณุภำพแบบภำพไมใ่ชก่ำรประเมนิประสทิธภิำพ 

ของรูปแบบกรำฟ หรอืก ำไรหรอืขำดทนุทีอ่ำจเกดิขึน้จำกโอกำสในกำรเทรดทีเ่จำะจง)  

เครือ่งมอืวเิครำะหค์ณุภำพจะสะทอ้นควำมน่ำสนใจแบบภำพของรูปแบบ โดยรูปแบบทีม่คีณุภำพสงูจะน่ำสนใจมำกกวำ่ มสีัดสว่นทีด่แีละ 

ไดส้ว่นกัน สว่นกำรวัดคณุภำพโดยรวมคอืคำ่เฉลีย่ทำงคณติศำสตรข์องเครือ่งมอืวเิครำะหอ์ืน่ๆ ทัง้หมด 

คณุภำพจะแสดงเป็นตัวเลขจำก 0 ถงึ 10 โดยที ่10 คอืคณุภำพสงูสดุและ 0 คอืแยส่ดุ ใหใ้ชแ้ถบเลือ่นเพือ่ตัง้คำ่ 

ระดับคณุภำพรูปแบบทีต่อ้งกำรส ำหรับคน้หำ (ดภูำพทำงดำ้นล่ำง) 

สิง่ส ำคัญก็คอืตอ้งจ ำไวว้ำ่กำรตัง้ค่ำในสว่นนี้จะก ำหนดควำมตอ้งกำรดำ้นคณุภำพขัน้ต ่ำไว ้จุดเริม่ตน้ทีต่ ่ำกวำ่อำจ 

ท ำใหรู้ปแบบผ่ำนเกณฑก์ำรคน้หำไดม้ำกกวำ่ หำกตัง้คำ่ควำมตอ้งกำรไวส้งูไป กำรคน้หำอำจใหผ้ลไมก่ี่รำยกำรหรอืไมแ่สดงผลเลย 

 หำกตัวกรองเครือ่งมอืวเิครำะหค์ุณภำพตัง้คำ่ไวท้ีศ่นูย ์จะไมม่กีำรกรองผลดำ้นคณุภำพและผลทัง้หมดจะปรำกฏขึน้



กำรสรำ้งและแกไ้ขกำรคน้หำ 
บทที ่3 

ภำพรวมของเครือ่งมอืวเิครำะหค์ณุภำพของรูปแบบกรำฟ  

ควำมชดัเจน เป็นกำรระบรุะดับของ “ขอ้มลูรบกวน” ในกรำฟรำคำ หำกควำมเคลือ่นไหวของรำคำมกีำรพุ่งขึน้หลำยครัง้ ควำมชดัเจนจะอยูใ่นระดับต ่ำ 

แนวโนม้เริม่ตน้ เป็นก ำลังของแนวโนม้ทีเ่กดิกอ่นรูปแบบ     ซึง่แนวโนม้เริม่ตน้ทีต่อ่เนื่องและยำวนำนจะมคีะแนนสงูกวำ่ส ำหรับ 

เครือ่งมอืวเิครำะหต์ัวนี้ 

ปรมิำณซือ้ขำย เป็นเครือ่งมอืวเิครำะหท์ีส่ ำคัญซึง่ใชวั้ดปรมิำณซือ้ขำยทีเ่พิม่ขึน้ระหวำ่งกำรทะลขุองรำคำผ่ำนแนวรับ/แนวตำ้น  

ทัง้นี้ ปรมิำณซือ้ขำยจะใชก้ับตรำสำรทีเ่ทรดในตลำดแลกเปลีย่นเทำ่นัน้ (หุน้และ ETF) 

กำรกอ่ตัว หำกมจีุดทีแ่ตะเสน้แนวรับและแนวตำ้นในพืน้ทีท่ีม่ำกกวำ่ในชว่งเวลำหนึง่อย่ำงสม ่ำเสมอ รูปแบบดังกลำ่วจะมกีำรจัดอันดับ 

กำรกอ่ตัวทีด่กีวำ่ 

ก ำลังของกำรทะล ุขนำดของแทง่เทยีนซึง่รำคำทะลผุ่ำนระดับแนวรับหรอืแนวตำ้น



กำรสรำ้งและแกไ้ขกำรคน้หำ 
บทที ่3 

ประเภทรูปแบบกรำฟ 

Autochartist จะคน้พบกรำฟได ้16 รูปแบบแตกตำ่งกัน     แตส่ำมำรถกรองบำงสว่นออกไดใ้นหัวขอ้ตัวกรองขัน้สงูของกำรคน้หำ   
หำกตอ้งกำรดคู ำอธบิำยของรูปแบบเหลำ่นี้แต่ละรูปแบบ 

 ใหค้ลกิทีไ่อคอนถัดจำกรูปแบบนัน้ๆ



กำรสรำ้งและแกไ้ขกำรคน้หำ 
บทที ่3 

ตัวกรองขัน้สงู: รูปแบบ Fibonacci 

ชว่งรำคำ 

ฟังกช์นันี้เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรสแกนหุน้และ CFD โดยเทรดเดอรส์ำมำรถระบชุว่งรำคำต ่ำสดุถงึสงูสดุในกลอ่งขอ้ควำม 

ทีใ่หไ้วไ้ด ้เชน่ จ ำกัดหุน้รำคำหลักเพนนีหรอืหุน้รำคำแพง 

ทศิทำง 

ผลกำรคน้หำสำมำรถกรองไดต้ำมทศิทำงควำมเคลือ่นไหวของรำคำทีค่ำดหลังคน้พบรูปแบบแลว้ โดยทกุรูปแบบ 

จะมมีมุมองกระทงิหรอืหม ีหำกคณุสนใจแคเ่พยีงทศิทำงตลำดทีเ่จำะจงเทำ่นัน้ คณุจะสำมำรถเลอืกไดท้ีน่ี่โดยคลกิ 

ปุ่ มวทิยทุีเ่กีย่วขอ้ง



กำรสรำ้งและแกไ้ขกำรคน้หำ 
บทที ่3 

ระยะเวลำของรูปแบบขัน้ต ำ่ 

ระยะเวลำของรูปแบบจะก ำหนดโดยจ ำนวนแทง่เทยีน (แทง่) ในกรำฟรำคำซึง่อยูใ่นรูปแบบนัน้ๆ ตัวอย่ำงเชน่  

ระยะเวลำของรูปแบบทีม่จี ำนวน 30 แทง่ บนกรำฟแทง่ 60 นำท ีจะหมำยควำมว่ำรูปแบบกอ่ตัวขึน้มำมำกกวำ่ 30 ชั่วโมงแลว้ 

เครือ่งมอืวเิครำะหค์ณุภำพของรูปแบบ Fibonacci 

เรำวัดคณุภำพของรูปแบบ Fibonacci ดว้ยเครือ่งมอืวเิครำะหส์ำมเครือ่งมอื ซึง่เรำจะอธบิำยแตล่ะเครือ่งมอืวเิครำะหท์ำงดำ้นลำ่ง เครือ่งมอืวเิครำะหค์ณุภำพ 

จะสะทอ้นควำมน่ำสนใจแบบภำพของรูปแบบ โดยรูปแบบทีม่คีณุภำพสงูจะน่ำสนใจมำกกวำ่ มสีัดสว่นทีด่แีละไดส้ว่นกัน สว่นกำรวัดคณุภำพโดยรวมคอื 

คำ่เฉลีย่ทำงคณติศำสตรข์องเครือ่งมอืวเิครำะหอ์ืน่ๆ ทัง้หมด  

คณุภำพจะแสดงเป็นตัวเลขจำก 0 ถงึ 10 โดยที ่10 คอืคุณภำพสงูสดุและ 0 คอืแยส่ดุ ใหใ้ชแ้ถบเลือ่นเพือ่ตัง้คำ่ 

ระดับคณุภำพรูปแบบทีต่อ้งกำรส ำหรับคน้หำ (ดภูำพทำงดำ้นล่ำง)



กำรสรำ้งและแกไ้ขกำรคน้หำ 
บทที ่3 

ควำมชดัเจน   

ระบรุะดับของ “ขอ้มลูรบกวน” ในกรำฟรำคำ หำกควำมเคลือ่นไหวของรำคำพุ่งขึน้หลำยครัง้ ควำมชดัเจนจะอยูใ่นระดับต ่ำ 

สมมำตรเวลำ   

ระดับควำมแตกตำ่งของเวลำระหว่ำงจุดกลับตัวทีเ่กดิขึน้หลังพบอัตรำสว่น Fibonacci เดยีวกันในระดับรำคำ 

สมมำตรรำคำ   

สมมำตรรำคำคอืระดับซึง่อัตรำสว่นทีค่น้พบตรงกันกับอัตรำสว่น Fibonacci ตำมทฤษฎโีดยไมเ่กนิคำ่ควำมคลำดเคลือ่นบำงสว่น  

ดังนัน้ หำกคำ่ควำมคลำดเคลือ่นนอ้ยกวำ่ สมมำตรรำคำก็ยิง่มำกกวำ่ 

ประเภทรูปแบบ Fibonacci  

Autochartist จะคน้พบรูปแบบ Fibonacci ไดห้กรูปแบบแตกต่ำงกัน แตส่ำมำรถกรองบำงสว่นออกไดใ้นหัวขอ้ตัวกรองขัน้สงูของกำรคน้หำ หำกตอ้งกำร 

ดคู ำอธบิำยของรูปแบบเหลำ่นี้แต่ละรูปแบบ ใหค้ลกิทีไ่อคอนถัดจำกรูปแบบนัน้ๆ



กำรสรำ้งและแกไ้ขกำรคน้หำ 
บทที ่3 

ตัวกรองขัน้สงู: ระดับส ำคญั 

รูปแบบกรำฟ รูปแบบ Fibonacci และระดับส ำคัญจะมำพรอ้มชดุเกณฑก์ำรคน้หำเฉพำะตัวของตนเอง  โดยจะมกีำรอธบิำย 

แตล่ะหัวขอ้ทำงดำ้นล่ำง 

ชว่งรำคำ 

ฟังกช์นันี้เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรสแกนหุน้และ CFD เป็นหลัก โดยเทรดเดอรส์ำมำรถระบชุว่งรำคำต ่ำสดุถงึสงูสดุในกลอ่งขอ้ควำมทีใ่หไ้วไ้ด ้

 เชน่ จ ำกัดหุน้รำคำหลักเพนนีหรอืหุน้รำคำแพง 

ระยะเวลำของรูปแบบขัน้ต ำ่ 

ระยะเวลำของรูปแบบจะก ำหนดโดยจ ำนวนแทง่เทยีน (แทง่) ในกรำฟรำคำซึง่อยูใ่นรูปแบบนัน้ๆ ตัวอย่ำงเชน่ ระยะเวลำของ 

รูปแบบทีม่จี ำนวน 30 แทง่ บนกรำฟแทง่ 60 นำท ีจะหมำยควำมวำ่รูปแบบกอ่ตัวขึน้มำมำกกวำ่ 30 ชั่วโมงแลว้



กำรสรำ้งและแกไ้ขกำรคน้หำ 
บทที ่3 

เครือ่งมอืวเิครำะหค์ณุภำพ 

ระดับส ำคัญมกีำรประเมนิควำมเป็นไปไดท้ีส่ ำคัญของระดับทีค่น้พบหนึง่กำรประเมนิ ซึง่เป็นกำรวัดจ ำนวนจุดทีก่รำฟรำคำแตะ 

ระดับแนวรับหรอืแนวตำ้นเพือ่ยนืยันในภำยหลัง 

ตำมคำ่เริม่ตน้นัน้ ระดับส ำคัญจะมจีุดแตะอยำ่งนอ้ย 3 จุด แตช่ดุปุ่ มวทิยนุี้จะชว่ยใหเ้ทรดเดอรส์ำมำรถเลอืกจ ำนวนจุดแตะขัน้ต ่ำทีจ่ะกรอง 

ไดม้ำกกวำ่ โปรดทรำบวำ่ยิง่ตัง้คำ่ตัวกรองนี้ไวใ้นจ ำนวนทีส่งูขึน้ ผลทีจ่ะแสดงก็ยิง่นอ้ยลง 

ประเภทรูปแบบของระดบัส ำคัญ 

ประเภทระดับทีส่ ำคัญมเีพยีงสองประเภทเทำ่นัน้ ไดแ้ก ่แนวรับและแนวตำ้น แนวรับในแนวรำบคอืระดับรำคำต ่ำสดุทีถ่กูทดสอบและแตะจำกขำ้งบน  

ขณะทีแ่นวตำ้นในแนวรำบคอืเพดำนรำคำทีถ่กูแตะจำกดำ้นลำ่งและทะลผุ่ำนเมือ่อยูใ่นภำวะกระทงิ



ผลทีก่ ำลังเกดิขึน้กบัผลทีส่ ำเร็จแลว้ 
บทที ่4 

น่ีคอืภำพรวมโดยสรปุของรปูแบบทีก่ ำลังเกดิขึน้ ควำมหมำย และวธิกีลำยเป็นรปูแบบทีส่ ำเร็จแลว้ 

 

รูปแบบกรำฟทีก่ ำลังเกดิขึน้ 

รูปแบบกรำฟทีก่ ำลังเกดิขึน้จะใหก้ำรแจง้เตอืนถงึโอกำสในกำรเทรดตัง้แตเ่นิน่ๆ โดยจะแสดงรูปแบบทีก่อ่ตัวขึน้อยำ่งเต็มที่ 

ซึง่ตอ้งกำรเพยีงใหร้ำคำทะลแุนวรับหรอืแนวตำ้นเพือ่ใหส้ ำเร็จ  

ในทันททีีร่ำคำทะลรุะดับแนวรับหรอืแนวตำ้นทีค่ำด รูปแบบทีก่ ำลังเกดิขึน้จะจบลงและรูปแบบทีส่ ำเร็จแลว้ 

จะแสดงโอกำสในกำรเทรด  

อยำ่งไรก็ตำม มหีลำยครัง้ทีรู่ปแบบทีก่ ำลังเกดิขึน้ไมส่ ำเร็จและโดยปกตแิลว้ จะหมำยควำมวำ่รำคำไม่ไดเ้คลือ่นไหวไปหำทศิทำงของแนวรับ 

หรอืแนวตำ้นอกีตอ่ไป ซึง่เป็นจุดทีค่ำดวำ่จะมกีำรทะลรุะดับเพือ่ใหส้ ำเร็จ     หำกเกดิจุดกลับตัวใหมร่ะหวำ่งระดับ 

แนวรับและแนวตำ้นกอ่นทะล ุรูปแบบทีก่ ำลังเกดิขึน้จะจบลง 



ผลทีก่ ำลังเกดิขึน้กบัผลทีส่ ำเร็จแลว้ 
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รูปแบบ Fibonacci ทีก่ ำลังเกดิขึน้ 

รูปแบบ Fibonacci ทีก่ ำลังเกดิขึน้มคีวำมซบัซอ้นมำกกวำ่เนื่องจำกมสีภำวะทีเ่ป็นสมมตฐิำนมำกกวำ่หนึง่สภำวะ ซึง่ตอ้งกำรใหเ้กดิขึน้ 

เพือ่ใหรู้ปแบบส ำเร็จ  

กำรตัง้คำ่ส ำหรับรูปแบบ Fibonacci ทีก่ ำลังเกดิขึน้มจีุดกลับตัวสดุทำ้ยทำงทฤษฎ ีซึง่จะก ำหนดระดับรำคำทีเ่จำะจงโดยบง่ชีด้ว้ย 

จุดสชีมพูบนกรำฟ ทัง้นี้ เพือ่ใหรู้ปแบบส ำเร็จ รำคำตอ้งถงึระดับดังกลำ่วและตอ้งพบระดับแนวรับ/แนวตำ้นทีร่ะดับดังกลำ่ว รวมถงึยอ้นกลับ 

ไปในทศิทำงตรงขำ้ม  

หำกรำคำไมแ่ตะระดับเป้ำหมำยหรอืรำคำไมก่ลับไปทีร่ะดับดังกลำ่ว รูปแบบจะจบลง 



ขอ้สงวนสทิธิ ์

บรกิำร Autochartist มกีำรคน้พบรูปแบบกรำฟของสกลุเงนิตำ่งประเทศ สนิคำ้โภคภัณฑ ์และหุน้ จงึอำจมคีวำมเสีย่งเกีย่วกับ 

กำรลงทนุและกำรเทรด คณุตอ้งตระหนักถงึควำมเสีย่งดังกลำ่วและท ำควำมเขำ้ใจเกีย่วกับควำมเสีย่งดังกลำ่ว รวมถงึ 

ขอรับค ำแนะน ำโดยสว่นตัวหำกจ ำเป็น คณุไมค่วรเทรดดว้ยเงนิทีค่ณุไมส่ำมำรถสญูเสยีได ้บรกิำร Autochartist และเนื้อหำ 

ของบรกิำรไมค่วรไดรั้บกำรตคีวำมวำ่เป็นค ำชกัชวนใหล้งทนุและ/หรอืเทรด คณุควรขอรับค ำแนะน ำโดยสว่นตัวในกรณีนี้  

ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตีไมไ่ดบ้ง่ชีถ้งึผลกำรด ำเนนิงำนในอนำคต ไมม่กีำรแสดงวำ่ผลใดๆ ทีก่ลำ่วถงึในบรกิำรและเนื้อหำสือ่ 

ทีเ่กีย่วขอ้งจะบรรลผุลส ำเร็จ ควำมเห็น ขำ่ว บทวจิัย บทวเิครำะห ์รำคำ หรอืขอ้มลูอืน่ๆ ไดรั้บกำรจัดไวใ้หเ้พือ่เป็นขอ้คดิเห็น 

เกีย่วกับตลำดโดยทั่วไปและไมใ่ชค่ ำแนะน ำดำ้นกำรลงทนุ   Autochartist, ซอฟตแ์วร ์MDIO, สมำชกิ,  ผูถ้อืหุน้, พนักงำน,  

ตัวแทน, เจำ้หนำ้ทีแ่ละตัวแทนจ ำหน่ำยไมร่ับประกันควำมสมบรูณ์ ควำมแมน่ย ำ หรอืควำมทันเวลำของขอ้มลูทีใ่หไ้ว ้

และไมรั่บผดิตอ่กำรสญูเสยีหรอืควำมเสยีหำยทีเ่ป็นผลสบืเนื่องหรอืในลักษณะใดๆ อันเกดิจำกกำรใชห้รอืควำมไวว้ำงใจ  

บรกิำรและผลติภัณฑข์อง Autochartist 


