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ฟอเร็กซ์อ�จนับได้ว่�เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก ด้วยมูลค่�ก�รซื้อข�ย
กว่�พันล้�นดอลล�ร์ต่อวัน ขน�ดและคว�มซับซ้อนต�มธรรมช�ติของตล�ดฟอเร็กซ์ 
ส�ม�รถสร้�งคว�มสับสนให้กับเทรดเดอร์มือใหม่ อย่�งไรก็ต�ม e-book ฉบับนี้จะ
พย�ย�มขจัดคว�มซับซ้อนทั้งหมดของก�รเทรดฟอเร็กซ์  โดยเปิดเผยว่� ตลาดอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินนั้นมีการทำางานอย่างไร พร้อมเจ�ะลึกไปที่ คู่สกุลเงินที่ได้รับความ
นิยมสูงสุด ไปจนถึงกลยุทธ์การเทรดที่เหล่�เทรดเดอร์ผู้ประสบคว�มสำ�เร็จต่�งนิยมใช้
ในก�รเทรดอัตร�แลกเปลี่ยน

เหนือสิ่งอื่นใด e-book นี้จะทำ�ให้คุณมีร�กฐ�นที่มั่นคงในก�รเทรดอย่�งช�ญฉล�ด 
เพื่อเริ่มต้นเส้นท�งไปสู่ก�รเป็นเทรดเดอร์มืออ�ชีพที่ประสบคว�มสำ�เร็จ

เร�หวังว่�คุณจะเพลิดเพลินไปกับก�รอ่�นคู่มือเล่มนี้ และได้รับข้อมูลทั้งหมดที่จำ�เป็น
สำ�หรับก�รเทรดอัตร�แลกเปลี่ยนอย่�งมีประสิทธิภ�พ

The Tickmill Research Team

บทนำา

https://tickmill.com/


5 www.tickmill.com/thการเทรด คู่สกุลเงินหลัก

ค้นพบกับพื้นฐ�นของก�รเทรดอัตร�แลกเปลี่ยน เพื่อคว�มเข้�ใจอย่�ง
ลึกซึ้งว่�ตล�ดฟอเร็กซ์ทำ�ง�นอย่�งไร อะไรคือปัจจัยที่มีผลต่อร�ค�ของ
อัตร�แลกเปลี่ยน และเหตุผลว่�ทำ�ไมก�รเทรดฟอเร็กซ์ถึงได้รับคว�ม
นิยมไปทั่วโลก

การเทรดฟอเร็กซ์ 
พ้ืนฐาน

01

https://tickmill.com/
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ฟอเร็กซ์ - Forex (FX), หรือที่รู้จักกันในชื่อของก�รแลกเปลี่ยนเงินตร�ระหว่�งประเทศ คือตลาดการเงินที่มีก�รซื้อ-ข�ย 
สกุลเงินต่�งๆ ซึ่งมีขนาดและสภาพคล่องใหญ่และสูงที่สุดในโลก 

ห�กคุณเดินท�งไปต่�งประเทศ คุณอ�จทำ�ธุรกรรมซื้อข�ยสกุลเงินที่จับต้องได้โดยตรง โดยคุณจะซื้อสกุลเงินในประเทศ
ที่คุณกำ�ลังจะไป ตัวอย่�งเช่น คุณอ�จทำ�ก�รข�ย euros เพื่อซื้อ pounds สำ�หรับก�รเดินท�งไปยังสหร�ชอ�ณ�จักร ซึ่ง
มีคว�มแตกต่�งจ�กตล�ดฟอเร็กซ์ออนไลน์ ที่คุณไม่จำ�เป็นต้องซื้อและข�ยสกุลเงินที่จับต้องได้  คุณซื้อหรือข�ย ‘ก�ร
เคลื่อนที่’ ของคู่สกุลเงินซึ่งส�ม�รถสร้างผลกำาไรได้จ�กการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของสกุลเงินหนึ่งเมื่อเทียบกับอีกสกุลเงิน 

เมื่อคุณต้องก�รซื้อหรือข�ย คุณกำ�ลังเก็งกำาไรกับราคาในอนาคตของสกุลเงิน ยกตัวอย่�งเช่น คู่สกุลเงิน EUR/USD 
สกุลเงิน euro จะเป็น base currency และคือสกุลเงินที่คุณเลือกที่จะซื้อ ส่วนสกุลเงิน usd จะถูกเรียกว่�เป็น counter 

currency และเป็นสกุลเงินที่คุณต้องก�รจะข�ย สมมุติว่�ตล�ดมีคว�มผันผวน แล้วมูลค่�ของเงิน euro เพิ่มขึ้นเหนือกว่� 
usd คุณจึงตัดสินใจปิดสถ�นะก�รเทรดที่เปิดอยู่ ด้วยก�ร ข�ย euro คว�มแตกต่�งของก�รเพิ่มขึ้นของเงินสกุล euro 
นั้นก็คือผลกำ�ไรที่คุณส�ม�รถทำ�ได้ในธุรกรรมครั้งนี ้

มูลค่าของสกุลเงิน ในตล�ดฟอเร็กซ์จะเกิดจากปริมาณของอุปสงค์ ปริม�ณคว�มต้องก�รของสกุลเงิน Polish Zloty, 
Swiss Franc, หรือ Japanese Yen ที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง จะมีผลกระทบในท�งตรงกันข้�มกับคู่สกุลเงินอื่นที่นำ�ม�เปรียบ
เทียบ

การเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร
และมีกลไกการทำางานอย่างไร

https://tickmill.com/
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คู่สกุลเงิน

ในก�รเทรดฟอเร็กซ์ โดยม�กคุณจะเทรดสกุลเงินในรูปแบบของการเทรดคู่สกุลเงินเสมอ โดยคู่สกุลเงินจะถูกแบ่ง
เป็นกลุ่มดังต่อไปนี้ Majors, Crosses, Minors และ Exotics. กลุ่ม Majors หรือกลุ่มคู่สกุลเงินหลัก จะหม�ยถึงคู่สกุล
เงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน US dollar ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีสภ�พคล่องสูงที่สุด, โดย EURUSD จะเป็นคู่สกุลเงินที่มีการ

เทรดสูงที่สุด 

EURUSD Euro/U.S. dollar “Fiber”

GBPUSD British pound/U.S. dollar “Cable”

USDJPY U.S. dollar/Japanese yen “Ninja”

USDCHF U.S. dollar/Swiss franc “Swissie”

USDCAD U.S. dollar/Canadian dollar “Loonie”

AUDUSD Australian dollar/US dollar “Aussie”

NZDUSD New Zealand dollar/US dollar “Kiwi”

https://tickmill.com/
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ที่ Tickmill มี คู่สกุลเงิน จำ�นวนม�กพร้อมให้บริก�รสำ�หรับก�รเทรด นอกเหนือจ�กเครื่องมือท�งก�รเงิน ตร�ส�ร
สำ�หรับเทรดยอดนิยมประเภทอื่นๆ อันรวมไปถึง CFDs สำ�หรับดัชนีหุ้น, สินค้�โภคภัณฑ์  (รวมไปถึงโลหะมีค่�), 
พันธบัตร และ คริปโตเคอเรนซี่

คู่สกุลเงินแต่ละสกุลที่นำ�ม�แสดง จะแสดงอัตร�แลกเปลี่ยนโดยประกอบด้วย ร�ค�แบบ “Ask” และร�ค�แบบ “Bid” โดย 
Ask price คืออัตร�ร�ค�ที่โบรกเกอร์ต้องก�รข�ยในคู่สกุลเงินนั้นส่วน Bid price คืออัตร�ร�ค�ที่โบรกเกอร์รับซื้อคู่สกุล
เงินนั้น ผลต่�งระหว่�ง  Ask price และ Bid price จะถูกเรียกว่�สเปรด - Spread ยิ่งค่� Spread ต่ำ� ก็จะหม�ยถึงจำ�นวน
เงินที่คุณประหยัดได้ในก�รเทรดแต่ละครั้ง 

กว่า 85% ของธุรกรรมในแต่ละวัน เกี่ยวข้องกับคู่เงินสกุลหลัก - Major currencies, ซึ่ง

ประกอบด้วย US Dollar, Japanese Yen, Euro, British Pound, Swiss Franc, Canadian Dollar 

และ Australian Dollar

ที่ Tickmill ให้บริการบน Spread เริ่มต้นต่ำา

ตั้งแต่ 0.0 pips

https://tickmill.com/
https://tickmill.com/th/instruments/forex/
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ
กับตลาดฟอเร็กซ์

ร�ค�ของสกุลเงินจะถูกกำ�หนดโดยเงื่อนไขท�งเศรษฐกิจก�รเมืองต่�ง ๆ ตั้งแต่ การปรับอัตราดอกเบี้ย, อัตราเงินเฟ้อ, 
ความมีเสถียรภาพทางการเมือง นอกจ�กนี้ยังมีผลม�จ�กก�รแทรกแซงจ�กธนาคารกลางที่พย�ย�มเข้�ม�ควบคุม
ปริม�ณเงินในประเทศ ปัจจัยต่�งๆเหล่�นี้จะทำ�ให้เกิดคว�มผันผวนกับร�ค�ของสกุลเงินอย่�งมีนัยยะสำ�คัญ  นอกจ�ก
นั้นความเชื่อมั่นในตลาดและการตัดสินใจของเทรดเดอร์ที่มีมุมมองต่อคว�มแข็งแกร่งของสกุลเงินแต่ละสกุล เป็นอีก
ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตล�ด สุดท้�ยแต่ไม่ท้�ยสุดคือ ข้อมูลข่าวสาร ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตล�ดได้รับผ่�นก�รเผยแพร่ในสื่อ
ต่�งๆจะเป็นอีกปัจจัยที่ส�ม�รถสร้�งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจของตล�ด 

https://tickmill.com/
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ไม่มีศูนย์กลาง

คุณลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของตล�ดเทรดระดับโลกนี้ก็คือ เป็นตลาดค้าขายที่ไม่มีศูนย์กลาง 
สำ�หรับก�รแลกเปลี่ยนสกุลเงินตร�ต่�งประเทศ ธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดดำ�เนินก�รผ่�นระบบเครือ
ข่�ยคอมพิวเตอร์ระหว่�งเทรดเดอร์ทั่วโลก  

เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันทำาการ

ตล�ดฟอเร็กซเ์ปิดทำาการ 24/5, ซึ่งหม�ยถึงเปิดทำาการในวันอาทิตย์เวลา 21:00 GMT และปิดในวัน
ศุกร์เวลา 21:00 GMT โดยมีศูนย์ซื้อข�ยฟอเร็กซ์ที่สำ�คัญได้แก่ New York, London, Hong Kong, 
Singapore, Tokyo และ Sydney. 

ตล�ดฟอเร็กซ์จะมชี่วงเวลาสำาหรับการเทรดที่สำาคัญ 4 ช่วงเวลาได้แก:่ ช่วงเวลาทำาการตลาด 
Sydney, ช่วงเวลาทำาการตลาด Tokyo ช่วงเวลาทำาการตลาด London ช่วงเวลาทำาการตลาด New 
York ดังนั้น หลังจ�กวันทำ�ก�รซื้อข�ยสิ้นสุดลงในสหรัฐ ช่วงเวล�เทรดใหม่จะเริ่มต้นที่ Australia ซึ่ง
ทำ�ให้ตล�ดฟอเร็กซ์จะมีคว�มเคลื่อนไหวของร�ค�อย่�งต่อเนื่อง และเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวล�  

ผู้มีส่วนร่วมในตลาด

ผู้มีส่วนร่วมในตล�ดฟอเร็กซ์ จะประกอบไปด้วย ธนาคาร (ทั้งขน�ดกล�งและขน�ดใหญ่) ธนาคาร
กลาง ผู้ค้าระดับสถาบัน เทรดเดอร์รายย่อย บริษัท รัฐบ�ล และผู้เก็งกำ�ไรอัตร�แลกเปลี่ยน   

สภาพคล่อง

ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นทั่วโลก ก่อให้เกิดสภาพคล่องที่สูงขึ้น ซึ่งในมุมมองของเทรดเดอร์สภ�พ
คล่องคือสิ่งที่จำ�เป็นเนื่องจ�กเป็นตัวกำ�หนดคว�มร�บลื่นในก�รเปลี่ยนแปลงของร�ค�ต่อช่วงเวล� 

เลเวอเรจ

ก�รใช้เลเวอเรจของเทรดเดอร์ หม�ยถึงก�รที่เทรดเดอร์ “ยืม” เงิน เพื่อเร่งความสามารถในการลงทุน 
ซึ่งเลเวอเรจนั้นส�ม�รถเป็นได้ทั้งข้อดีในก�รเพิ่มผลกำ�ไร หรือเป็นข้อเสียที่ทำ�ให้เกิดการขาดทุนที่สูง
ขึ้น ได้เช่นกัน ดังนั้นเทรดเดอร์ควรใช้เลเวอเรจ ด้วยคว�มระมัดระวัง 
 

ความสะดวกในการเข้าถึง

ก�รเข้�สู่ก�รเทรดฟอเร็กซ์ ง่าย สะดวกสบาย 
และ ต้นทุนต่ำา

คุณลักษณะสำาคัญ
ของตลาดฟอเร็กซ์

ที่ Tickmill คุณสามารถเริ่มต้นเทรดได้
ด้วยการฝากเงินเริ่มต้นเพียงแค่ $100

https://tickmill.com/
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ประเภท
ของตลาดฟอเร็กซ์

ตล�ดซื้อข�ยแลกเปลี่ยนสกุลเงินส�ม�รถแบ่งประเภทต�มช่วงเวล�ของก�รส่งมอบธุรกรรมได้ดังต่อไปนี้ ตล�ดแบบ 
spot ตล�ดแบบ forward ตล�ดแบบ futures 

ตล�ด spot คือสถ�นที่ที่สกุลเงินถูกซื้อและข�ยด้วยร�ค�ในขณะนั้น (spot rate) ซึ่งร�ค�ถูกกำ�หนดโดย supply และ 
demand ที่สะท้อนถึงสภ�วะเศรษฐกิจโลกในขณะนั้น ไม่ว่�จะเป็น  อัตร�ดอกเบี้ย นโยบ�ยท�งก�รเมือง สังคม และมุม
มองต่ออน�คตของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับเงินสกุลอื่น 

ในท�งกลับกัน ตล�ด forward และ future จะทำ�ธุรกรรมสัญญ�ที่อ้�งอิงกับร�ค�ของสกุลเงิน ที่มีก�รอ้�งอิงหรือมีวัน
ส่งมอบในอน�คต 

https://tickmill.com/
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 ประวัติโดยย่อ
 ของการเทรดฟอเร็กซ์

GOLD STANDARD 

ย้อนกลับไปในยุคศตวรรษที่ 19 ก�รซื้อข�ยสกุลเงินจะใช้ระบบก�รเงินม�ตรฐ�นทองคำ� 
โดยระบบนี้อัตร�แลกเปลี่ยนของทุกสกุลเงินจะถูกนำ�ม�เทียบกับทองคำ� 

BRETTON WOODS

ภ�ยหลังจ�กสงคร�มโลกครั้งที่ 2 ข้อตกลง Bretton Woods agreement ได้ถูกร่�งขึ้น 
โดยกำ�หนดให้ US dollar ซึ่งสนับสนุนโดยทองคำ�เป็นสกุลเงินสำ�รองหลัก

JAMAICA AGREEMENT

หลังก�รล่มสล�ยของระบบ Bretton Woods ระบบค่�เงินลอยตัวถูกนำ�ม�ใช้ในปี 1976 
ต�มข้อตกลง Jamaica agreement โดยอัตร�แลกเปลี่ยนจะถูกกำ�หนดโดยสภ�วะ
อุปสงค์และอุปท�น

MODERN FX TRADING

ด้วยก�รถือกำ�เนิดขึ้นของอินเตอร์เนต และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในทศวรรษที่ 90 ธน�ค�ร
เริ่มต้นสร้�งแพลตฟอร์มก�รซื้อข�ยของตนเอง พร้อมกับก�รสตรีมร�ค�แบบเรียลไทม์ 
ช่วยให้เทรดเดอร์ทั่วโลกส�ม�รถเข้�ถึงก�รเทรดได้ทันที ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่�นม� 
ก�รซื้อข�ยแลกเปลี่ยนสกุลเงินได้พัฒน�สู่ตล�ดที่ใหญ่และมีพลวัตม�กที่สุดในโลก

https://tickmill.com/


13 www.tickmill.com/thการเทรด คู่สกุลเงินหลัก

ทำาไม
ควรเทรดฟอเร็กซ์?

ความผันผวน 

เทรดเดอร์มักให้คว�มสนใจในตล�ดที่มีคว�มผันผวน เนื่องจ�กส�ม�รถห�โอก�สที่จะสร้�ง
กำ�ไรได้หล�กหล�ยรูปแบบจ�กคว�มผันผวนของร�ค� ความผันผวน มักเป็นจุดโฟกัสของ
กลยุทธ์ต่�งๆที่พัฒน�ขึ้นโดยเทรดเดอร์ ไม่ว่�จะเป็นเทรดเดอร์เก็งกำ�ไรระยะสั้น หรือแบบนัก
ลงทุนระยะย�ว เทรดเดอร์แบบ Day traders จะทำ�ก�รเทรดในแบบวิน�ทีต่อวิน�ที หรือน�ที
ต่อน�ที ขณะที่เทรดเดอร์แบบอนุรักษ์นิยม จะรอให้ร�ค�ของตร�ส�รเพิ่มขึ้นม�กๆเพื่อทำ�
กำ�ไรในไทม์เฟรมขน�ดใหญ่ ซึ่งห�กร�ค�ไม่เคลื่อนไหวย่อมไม่เกิดก�รสร้�งผลกำ�ไร ซึ่งแม้ว่�
คว�มผันผวนในตล�ดของฟอเร็กซ์จะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่คุณก็ควรติดต�มและปรับปรุง
กลยุทธ์ก�รเทรดของคุณอย่�งต่อเนื่อง 

โอกาส

ต้องขอขอบคุณสำ�หรับ เลเวอเรจ ที่ทำ�ให้คุณส�ม�รถเทรดในขน�ดที่ใหญ่ขึ้นม�กกว่�
ปริม�ณเงินฝ�กของคุณ เมื่อตล�ดเคลื่อนไปในทิศท�งที่คุณเลือกเทรด ผลกำ�ไรของคุณ
จะเติบโตขึ้น x เท่� ต�มระดับของเลเวอเรจที่คุณเลือกใช้ สิ่งสำ�คัญที่ควรจำ�สิ่งหนึ่งคือเมื่อ
เลเวอเรจส�ม�รถทำ�ให้ผลกำ�ไรของคุณเติบโตได้หล�ยเท่�เมื่อเทียบกับเงินฝ�กของคุณ 
คุณก็มีโอก�สที่จะสูญเสียหล�ยเท่�เมื่อเทียบกับเงินฝ�กเริ่มต้นของคุณได้เช่นกัน คุณควร
ลงทุนอย่�งรอบคอบ เพื่อลดคว�มเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตก�รลงทุนของคุณ 

การกำากับดูแล

ก�รเทรดฟอเร็กซ์ถูกควบคุมอย่�งเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่� นักลงทุนได้รับการปกป้อง และ
เพื่อรักษ�สภ�พแวดล้อมของตล�ดก�รเงินให้ส�ม�รถสร้�งคว�มมั่นใจกับนักลงทุนได้ถึง
คว�มซื่อสัตย์และโปร่งใสในก�รดำ�เนินก�ร, โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์จำ�นวนม�กได้จัดตั้งธุรกิจ
ในเขตอำ�น�จศ�ลหล�ยแห่ง และขอใบอนุญาตจากองค์กรกำากับดูแลมากกว่า 1 องค์กร ซึ่ง
องค์กรกำ�กับดูแลบ�งแห่ง จะมีนโยบ�ยที่จะตั้งกฎให้มีก�รชดเชยคว�มเสียห�ยให้กับนัก
ลงทุนในกรณีที่เกิดปัญห�คว�มไม่โปร่งใสจ�กบริษัทที่นักลงทุนนั้นทำ�ธุรกรรมด้วย 

เทรดเดอร์จำ�นวนม�กเลือกเทรดกับตล�ดฟอเร็กซ์ ม�กกว่�ตล�ดประเภทอื่นด้วยเหตุผลต�งๆกันไป ดังต่อไปนี้. 

01

02

03
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คว�มเสี่ยงที่ส�ม�รถบริห�รได้

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่�ก�รเทรดฟอเร็กซ์ ทำ�ให้เกิดคว�มเสี่ยงต่อก�รสูญเสีย อย่�งไร
ก็ต�มมีกลไกที่เทรดเดอร์ส�ม�รถใช้ในก�รควบคุมหรือลดคว�มเสี่ยงเมื่อตล�ดเคลื่อนไป
ในทิศตรงข้�มกับคุณ หนึ่งในเครื่องมือเหล่�นี้คือคำาสั่งหยุดการขาดทุน stop loss order 
ซึ่งจะปิดสถ�นก�รณ์เทรดของคุณห�กร�ค�เข้�สู่ระดับที่คุณกำ�หนดไว้ ที่ Tickmill เร�มี
ฟังก์ชัน stop loss บนแพลตฟอร์มของเร�

แหล่งข้อมูลก�รเรียนรู้

ฟอเร็กซ์เป็นที่รู้จักกันว่�เป็นหนึ่งในตล�ดที่ส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ยที่สุด โดยนักลงทุน
ส�ม�รถเปิดบัญชีทดลองเพื่อทำ�ก�รเทรดบนสภ�พตล�ดจริง ในขณะเดียวกันก็ส�ม�รถ
เข้�ถึงแหล่งข้อมูลคว�มรูส้ำ�หรับก�รศึกษ�ที่หล�กหล�ยเช่น webinars, eBooks, วิดีโอ, 
บทคว�มบล็อก เพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้ 

โปรโมชั่น

เพื่อใหก้ารเทรดฟอเร็กซ์มีความน่าสนใจและคุ้มค่าม�กขึ้น โบรกเกอร์จำ�นวนม�ก จะเปิด
ก�รแข่งขันบัญชีเทรดจริงหรือบัญชีทดลองเป็นประจำ�โดยให้ร�งวัลเงินสดแก่ผู้เข้�แข่งขันที่
ส�ม�รถสร้�งผลง�นได้ดีที่สุด ตรวจสอบว่� Tickmill มโีปรโมชั่นใดให้กับคุณบ้�ง

เทคโนโลยี

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์  พย�ย�มอย่�งต่อเนื่องเพื่อติดต�มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีน
อุตส�หกรรมก�รเงิน เพื่อส�ม�รถให้บริก�รกับลูกค้�ด้วยซอฟต์แวร์ และเครื่องมือก�ร
ซื้อข�ยระดับไฮเอนด์ ทำ�ให้ก�รเทรดในตล�ดเป็นไปอย่�งสะดวกสบ�ยและมีประสิทธิภ�พ 
เทคโนโลยีในการเทรดฟอเร็กซก์ำ�ลังพัฒน�ไปอย่�งต่อเนื่อง ปัจจุบันเทรดเดอร์สมัยใหม่
ส�ม�รถใช้  trading robots ซึ่งส�ม�รถทำ�ธุรกรรมก�รเทรดได้โดยอัตโนมัติ หรือแม้แต่คัด
ลอกก�รเทรดของเทรดเดอร์ร�ยอื่นเพื่อเลียนแบบในบัญชีของตนเองโดยไม่จำ�เป็นต้องเฝ้�
ติดต�มก�รเคลื่อนไหวของร�ค�เอง 
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ตอนนี้คุณมีคว�มคว�มเข้�ใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นของตล�ดฟอเร็กซ์แล้ว  

ลองม�ตรวจสอบร�ยละเอียดของก�รเทรดสกุลเงิน ทำ�คว�มคุ้นเคยกับแนวคิดและแนวปฏิบัติที่สำ�คัญ

การเทรด 
อัตราแลกเปลี่ยน 
ภาคปฏิบัติ

02
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การเปิดสถานะ
LONG และ SHORT

ในทุกธุรกรรมของฟอเร็กซ์ เมื่อเทรดเดอร์เลือก long สถ�นะสิ่งหนึ่ง ในขณะเดียวกันคือก�ร short ในอีกสิ่ง โดยก�ร

เลือก long ในสกุลเงินหม�ยถึงคุณได้ทำ�ก�รซื้อสิ่งนั้น โดยค�ดหวังว่�สิ่งนั้นจะมีมูลค่�สูงขึ้นเมื่อเวล�ผ่�นไป ในท�งตรง

กันข้�มก�รเลือก short หม�ยถึงคุณข�ยสิ่งนั้น โดยค�ดว่�สิ่งนั้นจะมีมูลค่�ลดลง 

ตัวอย่าง:

สถานะ long EUR/USD, หมายถึงคุณได้ทำาการ

ซื้อสกุล euro และขายสกุล U.S. dollar.

https://tickmill.com/
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ประเภท
คำาสั่งฟอเร็กซ์

คำ�สั่ง(ซื้อหรือข�ย) คือวิธีที่เทรดเดอร์เข้�สู่ หรือออกจ�กตล�ดฟอเร็กซ์ มีประเภทคำ�สั่งจำ�นวนม�กที่เทรดเดอร์ใช้ในทุกๆ

วัน สิ่งสำ�คัญก็คือคุณจะต้องเลือกประเภทของคำ�สั่งให้เหม�ะสมต�มวิธีที่คุณตั้งใจจะเข้�และออกจ�กตล�ด 

คำ�สั่ง market order คือคำ�สั่งที่
ว�งก�รซื้อหรือข�ยสินทรัพย์ใน
ร�ค�ปัจจุบัน ถูกใช้โดยเทรดเดอร์
ผู้ต้องก�รสั่งซื้อหรือข�ยในทันที 
ด้วยร�ค�ของสกุลเงินในเวล�นั้น.

คำ�สั่ง Take-profit ใช้ในก�รล็อค
กำ�ไรให้เป็นไปต�มที่กำ�หนดไว้ หรือ
ในอีกคว�มหม�ย คือก�รปิดสถ�
นะเทรดเมื่อร�ค�ไปถึงร�ค�เป้�
หม�ย - ในทิศท�งที่ทำ�กำ�ไรและกำ�
หนดระยะเอ�ไว้ 

คำ�สั่ง limit order คือคำ�สั่งซื้อหรือ
ข�ย ที่จะดำ�เนินก�รเมื่อเป็นไปต�ม
เงื่อนไขที่กำ�หนด ตัวอย่�งเช่น คุณ
อ�จตั้งคำ�สั่งให้ทำ�ง�นอัตโนมัติ 
เมื่อร�ค�ไปถึงระดับที่ต้องก�ร 

คำ�สั่ง stop-loss order คือกลไก
ก�รปอ้งกันเพ่ือจำ�กัดคว�มสูญเสีย 
จะทำ�ง�นอัตโนมัติโดยปิดสถ�นะที่
เปิดอยู่เมื่อร�ค�ตร�ส�รไปถึงร�ค�
เป้�หม�ย 

คำ�สั่งที่จะเปลี่ยนเป็น market 
order เมื่อระดับร�ค�ส�ม�รถทะลุ
เป้�หม�ยไปได้ คำ�สั่ง stop order 
จะถูกว�งภ�ยใต้มูลค่�ของร�ค�
สกุลเงินในปัจจุบัน (sell stop 
order) หรือเหนือร�ค�ปัจจุบัน 
(buy stop order)

คำ�สั่ง trailing stop order คือ stop 
order ที่ส�ม�รถกำ�หนดค่�ระยะ
ห่�งคงที่จ�กร�ค�ตล�ดปัจจุบันได้ 
ในหน่วยเป็น points 

MARKET ORDER

TAKE-PROFIT ORDER

LIMIT ORDER

STOP-LOSS ORDER

STOP ORDER

TRAILING STOP

https://tickmill.com/
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เป็นสิ่งที่ม�พร้อมกับคำ�สั่งเทรด ขน�ดก�รเทรดสกุลเงินจะถูกเทรดในปริม�ณที่เรียกว่� lots ซึ่งมีคว�มแตกต่�งของ 
Units ต่�งกันไปต�มประเภทบัญชี  Standard, Mini, Micro และ Nano  

ม�ร์จิ้น – เป็นคำ�ที่สำ�คัญและถูกเข้�ใจผิดหรือละเลยบ่อยครั้งจ�กเทรดเดอร์ ม�ร์จิ้นคือทุนประกันของเทรดเดอร์ที่ว�งไว้

เพื่อให้สถ�นะก�รเทรดส�ม�รถคงอยู่ต่อไปได้ มักแสดงในรูปแบบร้อยละจ�กจำ�นวนเงินทั้งหมดของสถ�นะที่เลือก 

ในกรณีที่ ใช้เลเวอเรจ 100:1 บัญชีต้องก�รม�ร์จิ้น ขั้นต่ำ�ที่ 1% ดังนั้นห�กคุณจะเปิดคำ�สั่งกับบัญชี standard lot 

($100,000) ที่ 100:1, คุณต้องมีวงเงินประกันขั้นต่ำ�  $1,000 ในฐ�นะม�ร์จิ้นเพื่อที่จะเปิดคำ�สั่งได้ 

LOTS

MARGIN

     Lot      Units

     Standard      100,000

     Mini      10,000

     Micro      1,000

     Nano      100

https://tickmill.com/
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ระยะคว�มเปลี่ยนแปลงของคู่สกุลเงินเมื่อมีคว�มเคลื่อนไหวจะถูกเรียกว่� pips ตัวอย่�งเช่น เมื่อมูลค่�ของ AUDUSD 

เคลื่อนจ�ก 1.6525 ไปที่ 1.6526, ก�รเพิ่มขึ้นดังกล่�วคือก�รเพิ่มขึ้นด้วยระยะ 1 pip ก�รแสดงหน่วยของ pip จะอยู่ใน

ทศนิยมตำ�แหน่งที่ 4 โดยก�รเปลี่ยนแปลงทศนิยมตำ�แหน่งที่ 4 จะหม�ยถึงก�รเปลี่ยนแปลงทีละ 1 pip อย่�งไรก็ต�ม

สำ�หรับคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ Japanese Yen จะใช้ทศนิยมตำ�แหน่งที่สองแทน 

PIPS

USDCAD   1.5696

pip

ใช้งานเครื่องมือคำานวณฟอเร็กซ ์ที่รวมการคำานวณต่างๆ  เช่น เครื่องมือแปลงสกุลเงิน  
เครื่องมือคำานวณมาร์จิ้น เครื่องมือคำานวณ pip ในการบริหารความเสี่ยงให้กับบัญชีของคุณ

https://tickmill.com/
https://tickmill.com/th/forex-trading-tools/forex-calculator/
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ทุกคู่สกุลเงินต่�งมีข้อดีและข้อเสีย อย่�งไรก็ต�ม คู่สกุลเงินหลักมีคว�มได้เปรียบที่เด่นชัดเหนือคู่

สกุลเงินประเภทอื่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญทำ�ให้ได้รับคว�มนิยมอย่�งสูง 

พบกับสี่คู่สกุลเงินยอดนิยม และคุณลักษณะเด่น

การเทรด
คู่สกุลเงินหลัก

03
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EUR/USD หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ‘Fiber’ คือคู่สกุลเงินที่นิยมเทรดม�กที่สุดในโลก เพร�ะว่�เป็นคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ
สหรัฐและสหภ�พยุโรป ซึ่งถือว่�มีขน�ดของเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองของโลก โดยเป็นคู่เงินสกุลหลัก
ที่มีอ�ยุน้อยที่สุด เพร�ะสกุลเงินยูโรนั้นได้มีก�รเริ่มต้นใช้ในปี 2002

ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก:  ธนาคารกลางสหรัฐ Federal Reserve และ ธนาคารกลางยุโรป European Central Bank (ECB), 
ก�รประก�ศอัตร�ดอกเบี้ยของทั้งสององค์กร ส�ม�รถสร้�งนัยยะสำ�คัญให้กับอัตร�แลกเปลี่ยนได้สูง ตัวอย่�งเช่น ห�ก
ธน�ค�รกล�งสหรัฐ Fed เพิ่มอัตร�ดอกเบี้ย จะทำ�ให้เงิน US dollar  แข็งค่�ขึ้น และมีผลกระทบทำ�ให้กร�ฟของ EUR/USD 
ตกลง

ข้อดี: euro dollar คือคู่สกุลเงินที่มีก�รเทรดม�กที่สุดในโลกทำ�ให้ยืนยันถึงก�รมีสภ�พคล่องสูง และทำ�ให้มีค่�สเปรดที่

ต่ำ� อันเป็นสภ�พแวดล้อมที่ียอดเยี่ยมไม่ว่�จะสำ�หรับก�รซื้อหรือก�รข�ย

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม: 

- ก�รประก�ศตัวเลข อัตราดอกเบี้ยของ ECB 

- ก�รประก�ศข้อมูลตัวเลข European PMIs: The Services,  

Construction, and Manufacturing PM คือตัวชี้วัดที่ดีในการประเมิน

ภาพรวมและทิศทางของเศรษฐกิจ

- ก�รประก�ศข้อมูลตัวเลข European Consumer Price Indices (CPI) 

- ก�รประก�ศข้อมูลตัวเลข U.S. economic data ที่มีผลกระทบต่อ

อัตรา EUR/USD โดยรวม เช่น Non-Farm Payrolls, Consumer Price 

Indices, retail sales growth, การประกาศอัตราดอกเบี้ย, และตัวเลข 

PMI

EUR/USD

https://tickmill.com/


22 www.tickmill.com/thการเทรด คู่สกุลเงินหลัก

GBP/USD, หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ‘Cable’, คือคู่สกุลเงินเก่�แก่ที่สุดคู่หนึ่งของโลกที่ยังดำ�เนินก�รอยู่ โดยชื่อนี้ม�จ�กส�ย

เคเบิ้ลข้�มมห�สมุทรแอตแลนติคเพื่อเชื่อมสหร�ชอ�ณ�จักรกับสหรัฐอเมริก�่ใช้ในก�รสื่อส�รข้อมูลร�ค�ระหว่�งประเทศ 

ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก:  นโยบ�ยของธน�ค�รกล�งทั้งสองประเทศ Bank of England และ Federal Reserve ส�ม�รถ

สร้�งผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญกับก�รเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินนี้ 

ข้อดี: ขอขอบคุณเงิน pound สำ�หรับก�รมีขน�ดก�รสำ�รองอันดับที่ส�มในโลก (U.S. dollar คืออันดับหนึ่ง) และคว�ม

นิยมอย่�งสูงของ GBP และ USD, ทำ�ให้คู่สกุลเงิน GBP/USD มีสภ�พคล่องที่สูงม�ก คว�มนิยมของคู่สกุลเงิน GBP/USD 

ส่วนใหญ่เกิดจ�กข้อเท็จจริงที่สำ�คัญคือ สกุลเงินเหล่�นี้อ้�งอิงอยู่กับระบบเศรษฐกิจที่เก่�แก่และแข็งแกร่งที่สุดสองแห่งใน

โลก ทั้งจ�กสหร�ชอ�ณ�จักรและสหรัฐซึ่งมีคว�มมั่นคงระดับสูง 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม: 

 

- ก�รประก�ศข้อมูลตัวเลข U.K. Consumer Price Index

- ก�รประก�ศข้อมูลตัวเลข Gross Domestic Product (QoQ)

- ก�รประก�ศข้อมูลตัวเลข The U.K. Claimant Count

- ก�รประก�ศข้อมูลตัวเลข Various PMIs: Services, manufacturing, 

and construction PMIs และตัวเลขข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจที่สำาคัญอื่นๆ 

- ก�รประก�ศข้อมูลตัวเลข U.S. Economic Data: อัตราดอกเบี้ย - 

Interest rate releases, retail sales reports, GDP reports, PMI and 

CPI data.

GBP/USD
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23 www.tickmill.com/thการเทรด คู่สกุลเงินหลัก

USD/CHF, หรือในอีกชื่อคือ ‘Swissie’ คือหนึ่งในคู่สกุลเงินที่ได้รับคว�มนิยมในก�รเทรดฟอเร็กซ์จ�กทั่วโลก โดยคว�ม

นิยมนั้นเกิดจ�กคว�มสัมพันธ์ท�งก�รค้�และก�รลงทุนที่แน่นแฟ้นระหว่�งสหรัฐและสวิสเซอร์แลนด์ 

ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก:  นโยบ�ยและกิจกรรมที่ธน�ค�รกล�งของสวิสเซอร์แลนด์และธน�ค�รกล�งสหรัฐประก�ศออกม� 

ข้อดี: ฟรังก์สวิส มีชื่อเสียงในฐ�นะของสินทรัพย์ปลอดภัย (safe haven) มีลักษณะคว�มผันผวนต่ำ� ทำ�ให้กล�ย
เป็นสกุลเงินที่มีคว�มต้องก�รสูงเมื่อสภ�วะเศรษฐกิจเกิดคว�มไม่แน่นอน หรือมีคว�มไม่มั่นคงเกิดขึ้นในตล�ด 
สวิสเซอร์แลนด์คือประเทศที่มีคว�มมั่นคง ปลอดภัย และเป็นกล�ง ซึ่งเป็นผลม�จ�ก ก�รบริห�รในรูปแบบอนุรักษ์นิยม
และคว�มมั่นคงของเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม: 

- ก�รประก�ศข้อมูลตัวเลข Swiss Consumer Price Index

- ก�รประก�ศข้อมูลตัวเลข The Swiss Purchasing Managers’ Index 
(PMI)

- ขน�ดก�รสำ�รองเงินตร�ต่�งประเทศ

- ก�รประก�ศข้อมูลตัวเลข KOF Economic Barometer

- ก�รประก�ศข้อมูลตัวเลข U.S. Economic Data: Employment data, 
retail sales, Federal Reserve announcements, ตลอดไปจนถึงตัวเลข 
CPI และ PMI 

USD/CHF
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สกุลเงิน U.S. dollar และ Japanese yen หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ “Ninja” มีปริม�ณก�รซื้อข�ยโดยประม�ณเฉลี่ยที่ 17% 

เทียบกับปริม�ณก�รซื้อข�ยทั้งหมดในแต่ละวัน สหรัฐอเมริก� และ ญีปุ่นเป็นที่รู้จักในฐ�นะมห�อำ�น�จท�งก�รเงินระดับ

โลก ที่มีอัตร�ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง มีขน�ดผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศที่เติบโตอย่�งมั่นคง จ�ก

กิจกรรมของก�รนำ�เข้�และส่งออก จึงทำ�ให้ USD/JPY คือหนึ่งในคู่สกุลเงินที่น่�สนใจในก�รเทรด

ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก:  ขนาดของปริมาณเงินหมุนเวียน money supply ทั้งหมดในตล�ดที่ควบคุมโดยธน�ค�รกล�งของ

ทั้งสองประเทศจะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่มีผลกระทบต่อ USD/JPY

ข้อดี: ธน�ค�รกล�งของญีปุ่นมักแทรกแซงอัตร�แลกเปลี่ยนทั้งท�งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งสร้�งรูปแบบเทรนด์หรือ

ก�รกลับตัว อันเป็นโอก�สที่ดีสำ�หรับเทรดเดอร์

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม: 

-ก�รประก�ศข้อมูลตัวเลข Tokyo Core Consumer Price Index (ข้อมูล
ร�ค�ภ�คสินค้�และบริก�รในโตเกียว)

-ก�รประก�ศข้อมูลตัวเลข Japanese GDP (ข้อมูลสรุปคว�มแตกต่�ง
ของกิจกรรมนำ�เข้�และส่งออก รวมไปถึงปัจจัยต่�งๆ - ผลิตภัณฑมวล
รวมของประเทศ)

-ก�รประก�ศข้อมูลตัวเลข Trade Balance (ข้อมูลต�มบัญชีร�ยเดือน 
คว�มแตกต่�งท�งมูลค่�ของก�รนำ�เข้�และส่งออก)

-ก�รประก�ศข้อมูลตัวเลข  U.S. Economic data: Jobless claims, 
interest rate announcements, CPI และข้อมูล PMI 

USD/JPY

https://tickmill.com/


25 www.tickmill.com/thการเทรด คู่สกุลเงินหลัก

ในก�รสร้�งผลตอบแทนให้ดีที่สุด เหล่�เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ มีก�รใช้ กลยุทธ์ที่หลากหลาย เพื่อก�ร

พิจารณาจุดเข้าและจุดออกที่ดีที่สุดในการซื้อ และขายสกุลเงิน 

ในบทนี้จะกล่�วถึง กลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด สำ�หรับก�รเทรดสกุลเงิน และแนวทางที่เป็น

ประโยชน์ในการวิเคราะห์สภาวะตลาด โดยเจ�ะลึกลงไปถึงกลยุทธ์ก�รเทรดแบบต่�งๆ เพื่อให้คุณ

ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รประกอบก�รตัดสินใจได้อย่�งเหม�ะสมในก�รเทรด และส�ม�รถนำ�ไปพัฒน�

พอร์ตก�รลงทุนของคุณ 

กลยุทธ์
การเทรด

04
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ก�รเทรดระหว่�งวัน - Day trading คือก�รซื้อและข�ยตร�ส�รเครื่องมือท�งก�รเงินภ�ยในวันเดียวกัน สร้�งผลกำ�ไร

จ�กก�รเคลื่อนที่ระยะสั้น รูปแบบก�รเทรดนี้ต้องใช้ทักษะ เวล� และวินัยสูง เป็นกลยุทธ์ที่เหม�ะสมอย่�งยิ่งกับผู้ที่มีเวล�

ตลอดวันที่จะเฝ้�ติดต�มก�รเคลื่อนไหวของตล�ด 

การเทรดกลยุทธ์ Day trading ประกอบไปด้วย:

SCALPING

Scalping คือรูปแบบการเทรดที่สั้นที่สุดจากทั้งหมด และเป็นที่นิยมมากในหมู่ Day traders ผู้ซึ่งพย�ย�มห�โอก�สจ�ก

ก�รเคลื่อนไหวระยะสั้นของราคาของสกุลเงิน เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้อ�จเทรด 10 ถึง 100 ครั้งในภ�ยในวันเดียว 

เทรดเดอร์แบบ Scalpers นี้มักใช้คว�มรู้จ�กการวิเคราะห์ทางเทคนิค ประกอบกับก�รใช้ Technical indicators เช่น 

Moving averages. ในก�รประกอบก�รตัดสินใจในก�รเทรด

Scalping อ�จดูง่�ยเมื่อมองผ่�นๆ เพร�ะว่�ส�ม�รถผลกำ�ไรในเวล�สั้นๆด้วยเวล�ไม่กี่น�ที อย่�งไรก็ต�มเทรดเดอร์แบบ 

Scalper นี้จะต้องมีวินัยในก�รตัดสินใจสูง ไม่มีที่ว่�งสำ�หรับคว�มผิดพล�ด 

TREND TRADING

ก�รเทรดต�มแนวโน้ม-เทรนด์ หรือ Trend trading คือประเภทของก�รเทรดที่เทรดเดอร์จะ เข้าสถานะเทรด โดยพิจ�รณ�

จ�กทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา ไม่ว่�ในทิศท�งขึ้น หรือทิศท�งลง หลักก�รของก�รเทรดประเภทนี้ คือ เปิดสถานะ

เทรด Long position (buy) เมื่อแนวโน้มอยู่ในทิศทางขาขึ้น เปิดสถานะ Short (sell) เมื่อแนวโน้มอยู่ในทิศทางขาลง 

ก�รเทรดแบบต�มแนวโน้ม - Trend trading ส�ม�รถปรับใช้ได้กับทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะย�ว เทรดเดอร์จะเปิดสถ�นะ

เทรดเอ�ไว้ให้น�นที่สุด ตร�บที่ยังมีแนวโน้มนั้นยังไม่มีรูปแบบที่จะจบ ซึ่งก�รถือสถ�นะให้เปิดไว้นี้อ�จกินเวล�เพียงแค่วัน

เดียวหรือม�กกว่�นั้นก็ได้ ดังนั้นกลยุทธ์นี้จึงไม่ได้เป็นกลยุทธ์สำ�หรับเทรดเดอร์แบบ Day trading เพียงกลุ่มเดียว

ก�รระบุตล�ดที่มีแนวโน้มไม่ใช่เรื่องง่�ย แต่ยังมตีัวบ่งชี้ที่สำาคัญอีกหล�ยตัวที่ช่วยให้ส�ม�รถระบุรูปแบบของทิศทางราคา

ได้ง่�ยขึ้น เช่น  Moving Averages ที่แสดงข้อมูลความสามารถของราคาสกุลเงินในอดีตด้วยไทม์เฟรมที่หลากหลาย 

(เช่น 200 วัน 50 วัน 20 วันและ 10 วัน) Relative Strength Index (RSI) เครื่องมือประเภท Momentum oscillator  ซึ่ง

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของราคา และ Average Directional Index (ADX) ซึ่งใช้

เป็นตัววัดคว�มแข็งแกร่งของเทรนด์ 

DAY 
TRADING
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MEAN  

NEWS 

REVERSION 

TRADING

ก�รเทรด Mean reversion คือก�รเทรดโดยก�รพิจ�รณ�เส้นค่�เฉลี่ยของสกุลเงิน – Moving Average ว่�เป็นข้อมูลที่ใช้

อ้�งอิงร�ค�โดยเฉลี่ยที่แสดงถึงระดับปกติ เมื่อร�ค�มีก�รหนีจ�กเส้นค่�เฉลี่ยม�กเกินไป จะแสดงถึงสภาวะผิดปกต ิและ

เทรดเดอร์จะเชื่อว่�ร�ค�ที่เกิดภ�วะผิดปกติจะต้องวิ่งกลับไปหาเส้นค่าเฉลี่ยอีกครั้งเมื่อคว�มผิดปกติมีนัยยะสำ�คัญลดลง 

ก�รเทรดรูปแบบนี้ส�ม�รถใช้ได้ทั้งซื้อ และข�ย 

การเทรดข่าว - Trading the news เป็นส่วนประกอบสำ�คัญของกลยุทธ์ของนักลงทุนหล�ยๆคน  โดย Day traders อ�จ

เทรดข่�วประม�ณสองครั้งต่อวัน ขณะที่นักลงทุนแบบอื่นๆอ�จจะใช้กลยุทธ์เทรดข่�วในไทม์เฟรมที่มีขน�ดย�วน�นกว่� 

ซึ่งรูปแบบก�รเทรดก็จะเป็นต�มชื่อของมัน คือ เปิดสถานะเทรด Long เมื่อข่าวประกาศ และถือต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมี

สัญญาณกลับตัว 

คู่สกุลเงินใด ๆ อ�จมีก�รขึ้นหรือลงหล�ยรอบอย่�งรุนแรง หลังมีก�รประก�ศข่�ว หรือข้อมูลตัวเลขท�งเศรษฐกิจ  นั่น

หม�ยถึงก�รเทรดของคุณจะต้องพบกับคว�มผันผวนที่ม�กขึ้น และอ�จทำ�ให้ค่� Slippage  สูงขึ้น 

เข้าสู่ ปฏิทินเศรษฐกิจ เพื่อติดตามกิจกรรม ข่าวทางเศรษฐกิจที่สำาคัญในโลก

https://tickmill.com/
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SWING   

POSITION 

TRADING 

TRADING 

ก�รเทรดรูปแบบนี้ เกิดจ�กคว�มเชื่อว่� ราคามีความผันผวนและจะไม่ไปในทิศทางเดียวได้ตลอดเวลา ดังนั้น Swing 

traders จะหาประโยชน์จากการกลับตัวระยะสั้น ตรงกันข้�มกับ Trend traders ที่ทำ�กำ�ไรต�มทิศท�งแนวโน้มด้วยระยะ

ก�รเคลื่อนไหวของร�ค�ในระยะย�ว เทรดเดอร์แบบ Swing จะใช้เครื่องมือท�งเทคนิคต่�งๆ Fibonacci retracement 

patterns, แนวรับ แนวต้�น - Support Resistance และ MACD crossover, เพื่อมองห�จังหวะเข้�แล้วเทรดสร้�งผลกำ�ไร

ระยะสั้นเมื่อมีรูปแบบคว�มเปลี่ยนแปลงของเทรนด์เกิดขึ้น

ก�รเทรดแบบ Position trading คือรูปแบบก�รเทรดแบบ ถือสถานะเทรด เป็นเวลานาน อาจยาวในระดับเดือนหรือถึงป ี

เทรดเดอร์แบบ Position trading จะมองไทม์เฟรมระยะยาว ประกอบกับการวิเคราะห์มาโครหรือการวิเคราะห์ภาพรวมของ

เศรษฐกิจแต่ละประเทศ เพื่อวิเคร�ะห์เทรนด์ เทรดเดอร์แบบ Position trading จะไม่ต้องกังวลกับคว�มผันผวนของร�ค�

ม�กนัก จะถือเปิดสถ�นะเทรดตร�บใดที่เทรนด์ระยะย�วยังคงไม่จบ แต่ก็ยังคงต้องให้คว�มสำ�คัญกับก�รว�งแผนของ

จุดเข้� จุดออก และก�รป้องกันคว�มเสี่ยงอย่�งเหม�ะสมเช่นกัน

https://tickmill.com/
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BREAKOUT 

REVERSAL  

TRADING 

TRADING 

ก�รเทรดเบรกเอ�ท์ - Breakout คือก�รเทรดทีร่อจังหวะให้การเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงินผ่านแนวรับหรือแนวต้านออก

ไป อันเป็นผลเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน เทรดเดอร์แบบ Breakout ในทิศท�งข�ขึ้นจะเปิดสถ�นะ 

Long เมื่อร�ค�ของสกุลเงินผ่�นแนวต้�นขึ้นไปได้  และออกจ�กตล�ดเมื่อร�ค�ผ่�นแนวรับลงม� ก�รเทรด Breakout 

ส�ม�รถใช้ประกอบกับมุมมองของ Momentum trading นั่นหม�ยถึงเทรดเดอร์จะยืนยันก�รเบรกเอ�ท์ของร�ค�ผ่�นแนว

ต้�น หรือแนวรับได้ด้วยก�รพิจ�รณ�ก�รเพิ่มขึ้นของปริม�ณก�รซื้อข�ยม�ประกอบก�รตัดสินใจ

ก�รเทรดจังหวะกลับตัว คือก�รเทรดในโอก�สที่ ราคาของสกุลเงินมีการกลับทิศทาง, ไม่ว่�จะข�ขึ้นหรือข�ลง ตล�ดมัก

จะเปลี่ยนทิศท�งบ่อย ๆ เมื่อดูจ�กร�ค�ในระหว่�งวัน ร�ยวัน หรือ ร�ยสัปด�ห์ ก�รเปลี่ยนแปลงในร�ค�ของสกุลเงินอ�จ

จะเกิดขึ้นโดยไม่ค�ดคิดในเวล�ไม่กี่วิน�ที หรือ อ�จจะใช้เวล�หล�ยวันหรือหล�ยสัปด�ห์ในก�รพัฒน�ทิศท�งของร�ค� 

ไม่ว่�อย่�งไรก็ต�ม Reversal traders จะต้องตื่นตัวและตอบสนองต่อก�รเคลื่อนไหวของตล�ด นั่นคือ เปิด position 

เมื่ออยู่ในระดับร�ค�ที่ได้เปรียบ และออกจ�กตล�ดเมื่อร�ค�เคลื่อนไหวไปทิศท�งลบ ในก�รค�ดก�รณ์ก�รกลับตัวของ

ร�ค� เทรดเดอร์จะต้องพิจ�รณ�ทั้งปัจจัยพื้นฐ�น เช่น  อุปสงค์และอุปทานของสกุลเงิน, นโยบายทางการเงินของ

ประเทศ, เหตุการณ์ในภูมิภาค และปัจจัยท�งเทคนิค เช่น ระดับแนวรับแนวต้าน, Pivot points, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving 

averages) และ Momentum oscillators ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีที่ใช้บ่งชี้ถึงก�รกลับตัว
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PIVOT    

RANGE  

POINTS 

TRADING 

ระบบก�รเทรดแบบนี้จะพยายามมองหาพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นแนวรับ แนวต้าน พิจ�รณ�ร่วมกับค่าเฉลี่ยของราคาที่

สูงที่สุด  ราคาที่ต่ำาที่สุด ราคาปิด ของช่วงเวลาที่ผ่านมา หลังจ�กนั้น จะเทรดเหนือ Pivot point เมื่อมีสัญญ�ณข�ขึ้น 

และ จะเทรดต่ำ�กว่�จุด Pivot point เมื่อมีสัญญ�ณข�ลง

ระบบก�รเทรดแบบนี้ เทรดเดอรม์ักจะซื้อที่ระดับราคาที่คาดว่าจะเป็นแนวรับ และขายที่ระดับราคาที่คิดว่าเป็นแนวต้าน

หลายรอบบนการประเมินว่าราคาจะยังคงวิ่งในกรอบราคาในช่วงเวลาหนึ่ง หรือจะพูดอีกอย่�งว่� Ranging strategy เกิด

ขึ้นเมื่อก�รเทรดสกุลเงินถูกทำ�ระหว่�งระดับที่กำ�หนดไว้ในขอบบนและขอบล่�ง โดยร�ค�มีแนวโน้มที่จะเด้งกลับไปกลับม�

ในระหว่�งขอบบนและขอบล่�งดังกล่�ว

https://tickmill.com/
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TECHNICAL 
INDICATORS 

MACD (MOVING AVERAGE CONVERGENCE 
DIVERGENCE)

The Moving Average Convergence/Divergence ถูกใข้โดยเทรดเดอร์ที่ต้องก�รจะพิจารณาหาทิศทางและแนวโน้ม

การกลับตัวของราคา MACD มีค่ามากกว่าและต่ำากว่าค่าศูนย์ ถ้� MACD อยู่เหนือค่�ศูนย์ จะเป็นก�รแสดงถึงทิศท�งข�

ขึ้น ในท�งตรงกันข้�ม ถ้�ต่ำ�กว่�ค่�ศูนย์ จะเป็นก�รสัญญ�ณถึงทิศท�งข�ลง นั่นคือ เทรดเดอร์จะซื้อสำ�หรับกรณีแรก 

และข�ยเมื่อเกิดกรณีหลัง

https://tickmill.com/
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MOVING AVERAGE

ค่�เฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นอินดิเคเตอร์สำาหรับประเมินสิ่งที่กำาลังเกิดขึ้น ซึ่งแสดงถึงราคาเฉลี่ยของสกุลเงินในระยะเวลาหนึ่ง

ตามที่กำาหนด อินดิเคเตอร์นี้ใช้เพื่อวัด Momentum, ทิศทาง และ กำาหนดพื้นที่ของแนวรับแนวต้าน ค่�เฉลี่ยเคลื่อนที่มี

หล�ยแบบ ซึ่งรวมไปถึง

• Simple Moving Average (SMA)
• Exponential Moving Average (EMA)
• Smoothed Moving Average (SMMA)
• Linear Weighted Moving Average (LWMA)

วิธีที่นิยมในก�รตีคว�มหม�ยของอินดิเคเตอร์ค่�เฉลี่ยเคลื่อนที่ของร�ค� คือเปรียบเทียบกร�ฟค่�เฉลี่ยเคลื่อนที่กับ Price 

action เมื่อร�ค�ของสกุลเงินขึ้นไปสูงกว่�ของกร�ฟค่�เฉลี่ยเคลื่อนที่ จะถือว่�เกิดสัญญ�ณข�ขึ้น ถ้�ร�ค�ของสกุลเงิน

ลงไปต่ำ�กว่�กร�ฟของค่�เฉลี่ยเคลื่อนที่ จะถือว่�เกิดสัญญ�ณข�ลง
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RELATIVE STRENGTH INDEX 

พัฒน�โดย J. Welles Wilder นักวิเคร�ะห์ท�งเทคนิคของอเมริก� Relative Strength Index (RSI) เป็น momentum 

oscillator ซึ่งวัดความแรงของราคาในปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาก่อนหน้านี้ RSI เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่�ในก�รตัดสิน

ระดับ overbought/oversold โดย oscillator จะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 เทรดเดอร์นิยมที่จะตัดสินใจว่�จะซื้อเมื่อเส้น RSI 

ตัดขึ้นไปเหนือเส้น oversold (30) และจะข�ยเมื่อ เส้น RSI ตัดลงผ่�นเส้น overbought (70)

https://tickmill.com/
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STOCHASTIC OSCILLATOR

Stochastic oscillator เป็น Momentum indicator พัฒน�โดย George C. Lane ซึ่งใช้ในก�รวัดระดับของราคาปิดเปรียบ
เทียบกับช่วงราคาของราคาสูงสุดและต่ำาสุด ในช่วงระยะเวล�หนึ่ง ปกติจะใช้ 14 แท่งร�ค� ค่�ของอินดิเคเตอร์จะมีค่าอยู่
ระหว่างค่า 0 ถึง 100 สกุลเงินจะถือว่� Overbought (ร�ค�เข้�ใกล้จุดสูงสุดในช่วงเวล� 14 วัน) เมื่อ Stochastic มีค่�
ม�กกว่� 80 และ สกุลเงินจะถือว่� Oversold (ร�ค�เข้�ใกล้จุดต่ำ�สุดในช่วงเวล� 14 วัน) เมื่อ Stochastic มีค่�ต่ำ�กว่� 20
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ประเภทของ
การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์

มีหลายวิธีในการวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รห�วิธีก�รทำ�กำ�ไรจ�กก�รเทรด แต่ละแนวท�งมีข้อดีและ

ข้อเสียของมัน ดังนั้น จึงควรอย่างยิ่งที่จะผสมผสานวิธีต่าง ๆ เข้าด้วยกันในการวิเคราะห ์เพื่อให้เห็นภ�พรวมของตล�ด

และช่วยในก�รตัดสินใจในก�รเทรด

การวิเคราะห์พื้นฐาน

ก�รวิเคร�ะห์พื้นฐ�นจะมองไปทีต่ัวแปรทางเศรษฐกิจ เช่น กระแสสังคมในปัจจุบัน, สิ่งที่ขับเคลื่อนก�รเมืองและเศรษฐกิจ 

เพื่อชี้ถึงทิศทางของราคาในอนาคต เทรดเดอร์ที่ใช้ก�รวิเคร�ะห์ประเภทนี้ จะให้คว�มสนใจอย่�งม�กในส่วนของข้อมูล

ทางเศรษฐกิจทั้งแบบจุลภาคและมหภาค, เหตุการณ์ในภูมิภาค และ ตัวแปรต่าง ๆ เช่น อัตร�ดอกเบี้ย อัตร�เงินเฟ้อ และ 

อัตร�ก�รจ้�งง�น, ก�รเลือกตั้ง ฯลฯ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ไม่เหมือนเทรดเดอร์ที่ใช้ก�รวิเคร�ะห์พื้นฐ�นที่มองที่ปัจจัยภ�ยนอกซึ่งส่งผลกระทบต่อร�ค�ของทรัพย์สินที่พวกเข�

เทรด เทรดเดอร์ที่ใช้ก�รวิเคร�ะห์ท�งเทคนิคจะมุ่งคว�มสนใจไปทีก่ราฟราคาของ์สินทรัพย ์เพื่อตรวจสอบและคาด

การณ์ทิศทางของราคาในตล�ดก�รเงิน หรืออธิบ�ยให้เห็นภ�พม�กขึ้น ว่�คือก�รใช้กร�ฟร�ค� นักวิเคร�ะห์ท�งเทคนิค

พย�ย�มที่จะห�รูปแบบจ�กข้อมูลก�รเคลื่อนไหวของร�ค�ในอดีต เพื่อเป็นเครื่องให้แนวท�งว่�สกุลเงินจะเคลื่อนที่ไปใน

ทิศท�งใดในอน�คต

การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาด

ก�รวิเคร�ะห์คว�มเชื่อมั่นของตล�ดเป็นก�รวิเคร�ะห์ตล�ดฟอเร็กซ์อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ในการวัดอารมณ์โดยรวมของ

ตลาด ณ ขณะหนึ่ง ในท�งจิตวิย� คนเร�มีแนวโน้มที่จะทำ�ต�มคนส่วนใหญ่และทำ�สิ่งใดไปในทิศท�งเดียวกันโดยไม่รู้ตัว 

ถ้�คว�มเชื่อมั่นเป็นไปในทิศท�งใดม�ก เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะไปในทิศท�งนั้นเช่นเดียวกัน

แวะเยี่ยมชม Blog ของเราเพื่อสำารวจการวิเคราะห์เชิงลึกที่น่าสนใจทั้งในด้านเทคนิคและด้านพื้นฐาน

https://tickmill.com/
https://blog.tickmill.com/
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สุดยอดเคล็ดลับการเทรดสิบข้อ
สำาหรับเทรดเดอร์ที่เทรดค่าเงิน

ทำาการค้นคว้า
ก�รเทรดฟอเร็กซ์อ�จจะดูน่�สับสน ถ้�คุณไม่มีคว�มรู้ที่เหม�ะสมเพียงพอว่�ตล�ดทำ�ง�นยังไง 
และมีคว�มเข้�ใจเป็นอย่�งดีต่อกลศ�สตร์ของก�รเทรดฟอเร็กซ์ให้สำ�เร็จ

อยู่กับความจริง 
เริ่มก�รเทรดฟอเร็กซ์ต�มคว�มเป็นจริงตั้งแต่เริ่มต้น พิจ�รณ�ถึงเปอร์เซนต์ของก�รเทรดขนะ
ต�มกลยุทธ์และประสบก�รณ์ของคุณ

มีแผนการเทรด
แผนก�รเทรดที่ดีคือคัมภีร์ไบเบิ้ลของเทรดเดอร์ที่ประสบคว�มสำ�เร็จ เพร�ะมันทำ�หน้�ที่เสมือน
เครื่องนำ�ท�งของกลยุทธ์ ก�รดำ�เนินง�น และขั้นตอนที่จะต้องปฎิบัติในตล�ด

01

02

03
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เลือกสไตล์การเทรดที่เหมาะสม

คุณเป็น Scalper หรือไม่? หรือเป็น Day trader? หรือเป็น Swing trader? สไตล์การเทรดที่แตก

ต่างกันไปตามแต่ละแบบตามแต่ละบุคคล ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามกรอบของเวลาที่เลือกใช้ในการ

เทรด เลือกสไตล์การเทรดที่เหมาะสมกับตัวคุณ และมั่นคงอยู่กับมันไว้

ละเว้นจากการทำา Overtrading

วิเคราะห์ตลาด และเปิดรายการเทรดตลอดทั้งวัน ไม่ได้ช่วยให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการ พยายาม

มองหาสิ่งที่จะช่วยส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการเทรดของคุณจริง ๆ และกำาจัดการกระทำาที่เสียเวลาเหล่า

นั้นไปซะ

รับผิดชอบต่อการเทรดของคุณ

ยอมรับการขาดทุนว่าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ เรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณ และพยายาม

หลีกเลี่ยงที่จะทำามันอีกในอนาคต การยอมรับทั้งความผิดและความชอบของคุณ ถือเป็นกุญแจ

สำาคัญในการพัฒนากรอบความคิด เพื่อพัฒนาทักษะและผลลัพธ์ในการเทรดของคุณ

จัดการความเสี่ยง

อย่ามองข้ามความสำาคัญของการจัดการความเสี่ยง เลือกขนาดของการเทรดที่เหมาะสมสำาหรับ

ตัวคุณ กำาหนดจุดทำากำาไรและจุดขาดทุน และ ใช้เลเวอเรจที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่สามารถ

ยอมรับได้ของคุณ นอกเหนือจากนั้น เก็งกำาไรอยู่บนระดับเงินทุนที่คุณสามารถยอมรับการสูญ

เสียได้ ทำาให้มั่นใจว่าคุณมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอ หรือ กลยุทธ์การเทรดของคุณอยู่

ในสภาพที่จัดการได้ เพื่อรองรับเมื่อตลาดไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับที่คุณคาดไว้อย่างกระทันหัน

มุ่งความสนใจกับกราฟราคาแบบรายวัน 

มุ่งความสนใจในการเทรดของคุณไปที่กราฟราคาแบบรายวัน (D1) กราฟแบบรายวันมีความน่า

เชื่อถือมากกว่าในแง่ของการให้มุมมองเพื่อความเข้าใจตลาดที่ชัดเจน

ควบคุมอารมณ์ของคุณ

พยายามควบคุมอารมณ์ในการเทรดฟอเร็กซ์ เป็นเรื่องจำาเป็นที่จะฝึกฝนความมีวินัย ควบคุม

ความโลภ ความกลัว และความหวังของตนเอง และที่สำาคัญที่สุด มองในแง่บวกเอาไว้ตลอดเวลา

อย่ายอมแพ้

การเทรดฟอเร็กซ์เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นด้วยการเคลื่อนไหวของราคาตลอดเวลา เทรดเดอร์ที่ประสบ

ความสำาเร็จจะต้องมั่นคงพอที่จะรักษาความกระตือรือร้นไว้ตลอดเวลา มั่นคงต่อแผน ระบบการ

เทรด และรักษาความเชื่อมั่นไว้
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Tickmill ให้บริก�รตร�ส�รสำ�หรับเทรดคู่สกุลเงินทั้งกลุ่ม Major และ Minor รวม 62 ตร�ส�ร คว้�โอก�สในก�รเข้�สู่
ตล�ดก�รเงินด้วยเงื่อนไขก�รเทรดเหนือกว่� 

เริ่มต้นเทรดฟอเร็กซ์ด้วยขั้นตอนง่ายๆ

วิธีการเทรด
สกุลเงินกับ TICKMILL

เรียนรู้ด้วยตัวคุณเอง
ก่อนที่จะเข้�สู่ตล�ดฟอเร็กซ์ โปรดแน่ใจก่อนว่�คุณเข้�ใจกลไกก�รทำ�ง�นของก�รเทรดเพียงพอ อ่�น eBook 

ฉบับนี้คือก้�วแรกที่ดีสำ�หรับก�รเพิ่มพูนคว�มรู้ในก�รเทรด และนอกจ�กนั้นยังมีแหล่งคว�มรู้ที่มีประโยชน์

อีกม�กม�ย Webinars  Video tutorials Blog posts 

เปิดบัญชีเทรด
เลือกเปิดบัญชีเทรดประเภทที่เหม�ะสมกับตัวคุณเอง บัญชีเทรดทุกประเภทจะมีเงื่อนไขที่แตกต่�งกันไป เพื่อ

รองรับคว�มต้องก�รที่แตกต่�งกันของเหล่�เทรดเดอร์  

ฝากเงินเข้าสู่บัญชี
ฝ�กเงินเข้�สู่บัญชีด้วยวิธีก�รที่สะดวกสบ�ยและปลอดภัย

เลือกกลยุทธ์ในการเทรด
ค้นห�กลยุทธ์ก�รเทรดที่เหม�ะสมที่สุดกับลักษณะนิสัย เป้�หม�ย และระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณ 

Tickmill ไม่มีข้อจำ�กัดในก�รเลือกกลยุทธ์ก�รเทรดม�ใช้รวมไปถึงก�รทำ� Hedging, Scalping และ Arbitrage

เปิดสถานะเทรด
เริ่มต้นใช้คำ�สั่งซื้อข�ย เพื่อเข้�สู่ตล�ด โดยกำ�หนดประเภทของคำ�สั่ง ขน�ดของก�รเทรด - position size 

และอื่นๆ

ปิดสถานะเทรด 

ปิดสถ�นะเทรดเมื่อคุณรู้สึกว่�ร�ค�ม�สู่จุดเป้�หม�ยแล้ว หรือเมื่อร�ค�ม�ถึงจุดที่คุณต้องก�รจำ�กัดคว�ม

เสี่ยง 

https://tickmill.com/
https://tickmill.com/education/webinars/
https://tickmill.com/th/education/tutorials/category/forex-trading/
https://blog.tickmill.com/
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เหตุผลว่าทำาไม
ถึงควรเทรดฟอเร็กซ์กับ  TICKMILL?

เข้�สู่ตล�ดที่มีสภ�พคล่องสูงที่สุดในโลก

ไม่มีค่�ธรรมเนียมแอบแฝง

สเปรดเริ่มต้นที่ 0.0 pips

ส�ม�รถใช้ Expert Advisors ได้

ประมวลผลธุรกรรมเฉลี่ยที่รวดเร็วจ�ก 0.1 วิน�ที

ไม่ม ีRequotes

การสนับสนุนลูกค้าแบบร�ยบุคคล 

สร้�งผลกำ�ไรจ�กต้นทุนที่ต่ำ�กว่� ด้วยราคาที่ดีกว่า สภาพคล่องระดับสูง และการประมวลผลที่มั่นใจได้

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอเร็กซ์ คุณลักษณะตราสาร 

81% ของนักลงทุนสูญเสียเงินเมื่อเทรด CFDs

https://tickmill.com/
https://tickmill.com/th/instruments/forex/
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อภิธานศัพท์

Appreciation (ก�รแข็งขึ้นของสกุลเงิน)

สกุลเงินจะถูกเรียกว่�แข็งค่�ขึ้น เมื่อร�ค�มีก�รตอบสนองต่ออุปสงค์จ�กตล�ด

Ask price

ระดับร�ค�ที่ตล�ดต้องก�รข�ยของสกุลเงินนั้น ๆ ต�มสัญญ�  Foreign Exchange Contract หรือ Cross 
Currency Contract เทรดเดอร์ส�ม�รถซื้อ base currency ได้ ในระดับร�ค�ดังกล่�ว

Base currency

สกุลเงินแรก(ด้�นหน้�)จ�กโควทคู่สกุลเงิน โดยเป็นก�รแสดงมูลค่�ของจำ�นวนที่ต้องก�ร Base currency เพื่อ
ที่จะใช้แลกเปลี่ยน-เปรียบเทียบกับ Second currency

Bid price

ระดับร�ค�ที่ตล�ดต้องก�รซื้อของสกุลเงินนั้น ๆต�มสัญญ� Foreign Exchange Contract หรือ Cross 
Currency Contract เทรดเดอร์ส�ม�รถข�ย Base currency ในระดับร�ค�ดังกล่�ว

Breakout trading (การเทรดเบรคเอาท์)

ก�รพย�ย�มเข้�สู่ตล�ด เมื่อร�ค�ได้พ้นออกจ�กระดับแนวรับหรือแนวต้�น

Central bank (ธนาคารกลาง)

องค์กรของรัฐบ�ล รัฐวิส�หกิจ หรือองค์กรกึ่งอิสระจ�กรัฐบ�ล ที่มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแล ควบคุมด้�น
นโยบ�ยก�รเงิน ตัวอย่�งเช่น US central bank (ธน�ค�รกล�งสหรัฐ) คือ Federal Reserve ส่วน German 
central bank (ธน�ค�รเยอรมัน) คือ Bundesbank

Counter currency

หม�ยถึงสกุลเงินตัวหลัง ในโควทคู่สกุลเงิน ตัวอย่�งเช่น คู่สกุลเงิน USD/EUR สกุล euro (EUR) จะถูกเรียกว่�
เป็น counter currency

Cross currencies

คู่สกุลเงินที่ไม่ได้เทียบอยู่กับ  U.S. dollar ตัวอย่�งเช่น: EUR/JPY หรือ GBP/CHF

Day trading 

รูปแบบก�รเทรด ที่เทรดเดอร์จะทำ�ก�รปิดสถ�นะก�รเทรดในวันเดียวกับที่เปิด

Demand

อุปสงค์ ขน�ดโดยรวมปริม�ณคว�มต้องก�รซื้อในสินค้�โภคภัณฑ์หรือสกุลเงินที่ผู้คนต้องก�รจะซื้อในเวล�และ
ร�ค�ในขณะนั้น

https://tickmill.com/


41 www.tickmill.com/thการเทรด คู่สกุลเงินหลัก

Depreciation (ก�รอ่อนค่� - ด้อยค่�)

ก�รอ่อนค่�ลงของมูลค่�ของสกุลเงิน เนื่องจ�กผลกระทบจ�กตล�ด

Exotic currency pairs (Exotics)

คู่สกุลเงิน Exotic ประกอบด้วย สกุลเงินหลักม�ผสมกับสกุลเงินกลุ่มตล�ดเกิดใหม่ หรือกลุ่มเศรษฐกิจเล็กแต่มี
คว�มแข็งแกร่ง EUR/TRY (Euro Vs. Turkish Lira) และ USD/ZAR (U.S. Dollar Vs. South African Rand) จะเป็น
คู่สกุลเงินที่ได้รับคว�มนิยมสำ�หรับกลุ่ม exotic 

Forex

ก�รซื้อสกุลเงินหนึ่งในขณะที่ทำ�ก�รข�ยสกุลเงินอีกสกุลไปพร้อมกัน

Forward market

ตล�ดที่ผู้เข้�ร่วมตกลงทำ�ก�รซื้อข�ย สินค้�โภคภัณฑ์ หุ้น อัตร�แลกเปลี่ยน ที่ร�ค�หนึ่งแล้วมีก�รส่งมอบกันใน
อน�คต

Fundamental Analysis (การวิเคราะห์พื้นฐาน)

ก�รวิเคร�ะห์สภ�วะเศรษฐกิจ และข้อมูลก�รเมือง โดยมีจุดประสงค์เพื่อประเมินอน�คตทิศท�งของตล�ดก�รเงิน

Futures market

ตล�ดที่มีก�รทำ�สัญญ�ซื้อข�ยสินค้�กันในอน�คต

Inflation (เงินเฟ้อ)

เงื่อนไข ปัจจัยสำ�คัญหนึ่งในท�งเศรษฐศ�สตร์ เมื่อร�ค�ของสินค้�เพิ่มขึ้น อำ�น�จในก�รซื้อย่อมลดลง

Leverage

อัตร�ส่วนเงินลงทุนที่ต้องก�รใช้ ต่อขน�ดทั้งหมดส�ม�รถสำ�หรับก�รทำ�ธุรกรรม

Limit order

ประเภทคำ�สั่งที่มีก�รจำ�กัดขน�ดร�ค�สูงสุดที่ส�ม�รถจ่�ยได้ หรือจำ�กัดร�ค�ต่ำ�สุดที่ยอมรับได้ เช่นห�กร�ค�
ปัจจุบันของ USD/JPY คือ 117.00/05, ดังนั้น limit order สำ�หรับก�ร buy USD จะต้องมีค่�ต่ำ�กว่� 117.00

Liquidity(สภ�พคล่อง)

คุณสมบัติของตล�ด ที่จะรองรับก�รทำ�ธุรกรรมขน�ดใหญ่ได้โดยไม่มีผลกระทบกับร�ค�ของสินค้�ในตล�ด

https://tickmill.com/
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Long position

สถ�นก�รณ์เทรดที่ค�ดหวังก�รแข็งค่�ขึ้นของมูลค่�  เมื่อ  base currency ในคู่โควทสกุลเงินถูกซื้อ นั่นคือก�ร 
long

Lot

ขน�ดวัดปริม�ณก�รทำ�ธุรกรรม มูลค่�ของธุรกรรมจะสัมพันธ์กับขน�ดของ lots เสมอ

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

เครื่องมือท�งเทคนิคยอดนิยม ที่ใช้ในก�รพิจ�รณ�เทรนด์ รวมไปถึง Momentum, ทิศท�งของเทรนด์ 

Major currency pairs (Majors) (คู่สกุลเงินหลัก)

คู่สกุลเงินหลัก คือสกุลเงินที่มีคว�มเคลื่อนไหวและนิยมม�กที่สุดในโลก U.S. Dollar (USD), Euro (EUR), 
Japanese Yen (JPY), Great British Pound (GBP), Australian Dollar (AUD), และ Swiss Franc (CHF).

Margin

ม�ร์จิ้น คือเงินประกันที่นักลงทุนจะต้องฝ�กเข้�สู่บัญชีเทรด เพื่อใช้ในก�รเปิดสถ�นะเทรด

Market order

คำ�สั่งซื้อข�ยที่ทำ�ง�นทันทีต�มร�ค�ในตล�ด

Market sentiment

คว�มเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อตล�ดใด ๆ 

Mean reversion

กลยุทธ์ก�รเทรดที่มีสมมุติฐ�นว่� ร�ค�ของสกุลเงินจะเคลื่อนตัวกลับสู่เส้นค่�เฉลี่ยเสมอ

Minor currency pairs (Minors) (คู่สกุลเงินรอง)

คู่สกุลเงินรอง หรืออีกชื่อคือ cross currency pairs, คือคู่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ U.S. dollar, แต่ยังคงรวมสกุลเงิน
หลักส�มสกุลของโลกในคู่ ซึ่งได้แก่ Japanese yen (JPY), British pound (GBP)หรือ euro (EUR).

Moving Average

เครื่องมือท�งเทคนิค ที่เกิดจ�กร�ค�เฉลี่ยในอดีตต่อเวล� ใช้ในก�รพิจ�รณ�คว�มแข็งแกร่งของแนวโน้มใน
สภ�วะตล�ดปัจจุบัน

News trading

กลยุทธ์ก�รเทรดที่เกี่ยวข้องกับก�รประก�ศข่�วหรือกิจกรรมท�งเศรษฐกิจ โดยค�ดหวังก�รทำ�กำ�ไรจ�กคว�ม
ผันผวนของร�ค�ในตล�ดที่เกิดขึ้นหลังก�รประก�ศตัวเลขดังกล่�ว 

Over the Counter (OTC) 

ใช้ในก�รอธิบ�ยรูปแบบธุรกรรมที่ไม่ได้กระทำ�ผ่�น exchange

Pip

หน่วยเล็กที่สุดของคว�มเคลื่อนไหวของอัตร�แลกเปลี่ยน โดยมักใช้ทศนิยมตำ�แหน่งที่ 4 
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Pivot points

Pivot points ใช้ค่� high low close ก่อนหน้�ม�ทำ�ก�รคำ�นวณห�แนวรับแนวต้�นในปัจจุบัน

Position trading

รูปแบบก�รเทรดที่เทรดเดอร์จะถือสถ�นะเทรดแบบระยะย�ว อ�จเป็นสัปด�ห์ เดือนหรือปี

Range trading

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับก�รซื้อเมื่อร�ค�ลงไปที่แนวรับ ข�ยเมื่อร�ค�ขึ้นไปที่แนวต้�น

Relative Strength Index 

อินดิเคเตอร์ท�งเทคนิคประเภทหนึ่งที่ใช้ระบุแนวโน้มว่�กำ�ลังจะสิ้นสุดหรือไม่ รวมไปถึงก�รพิจ�รณ� เงื่อนไข 
overbought และ oversold 

Reversal trading

ก�รเทรดแบบสวนเทรนด์ เมื่อมีสัญญ�ณของก�รกลับตัวที่อ�จกำ�ลังเกิดขึ้น

Risk Management (การบริหารความเสี่ยง)

วิธีก�รท�งก�รเงินต่�ง ๆที่ใช้ในก�รลด หรือควบคุมขน�ดก�รเปิด และป้องกันอันตร�ยจ�กรูปแบบต่�ง ๆของ
คว�มเสี่ยง 

Scalping

กลยุทธ์ก�รเทรดที่จะเปิดสถ�นะเทรดและปิดอย่�งรวดเร็ว โดยหวังทำ�กำ�ไรจ�กระยะก�รเคลื่อนที่ระยะสั้นของ
ร�ค�

Sentiment Analysis (การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น)

ประเภทของก�รวิเคร�ะห์ตล�ดประเภทหนึ่งที่จะประเมินคว�มเชื่อมั่นในตล�ดของผู้มีส่วนร่วมในตล�ด ที่มีต่อคู่
สกุลเงิน

Short position

สถ�นก�รณ์เทรดที่ทำ�กำ�ไรจ�กก�รลดลงของร�ค�ตล�ด เมื่อ base currency ของคู่สกุลเงินถูกข�ย สถ�นะ
เทรดดังกล่�วจะถูกเรียกว่� short

Slippage

คว�มแตกต่�งระหว่�ง ระดับของร�ค�ที่ต้องก�รกับร�ค�ที่ส�ม�รถซื้อข�ยได้จริง เกิดในช่วงที่มีคว�มผันผวน
สูง และช่วงตล�ดเปิด ปิด

Spot market

ตล�ดซื้อข�ยสกุลเงินและสินค้�โภคภัณฑ์แบบจับต้องได้ โดยใช้เงินสดในร�ค�ปัจจุบันของตล�ด ส่งมอบเมื่อ
ชำ�ระทันที

Spread

คว�มแตกต่�งระหว่�งร�ค� Bid และ Offer
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Stochastic Oscillator

อินดิเคเตอร์โมเมนตัมอีกประเภท ที่ใช้ก�รเทียบร�ค�ปิดของสินทรัพย์ เทียบกับช่วงของร�ค�ในระยะเวล�ที่
กำ�หนด เพื่อใช้วิเคร�ะห์เชิงลึกไปยังคว�มน่�จะเป็นของทิศท�งร�ค�ในอน�คต

Stop-Loss Order

Stop Loss คือประเภทของคำ�สั่งที่ใช้ปิดก�รเทรดเมื่อร�ค�เคลื่อนไหวไปคนละด้�นกับที่เทรดเดอร์ค�ดหวัง

Swing trading

กลยุทธ์ก�รเทรดแบบเก็งกำ�ไร โดยทำ�ก�รเทรดในสินทรัพย์ที่ส�ม�รถเทรดได้ ด้วยเวล�หนึ่งวันหรือหล�ยวัน 
โดยพย�ย�มทำ�กำ�ไรจ�กรูปแบบกร�ฟที่ทำ�รูปแบบสวิง

Take-Profit order

คำ�สั่ง take-profit ช่วยให้นักลงทุนส�ม�รถกำ�หนดจุดที่จะปิดสถ�นะเทรด ได้ทั้งก่อนหรือหลังที่จะเปิดสถ�นะ
เทรด

Technical Analysis (การวิเคราะห์ทางเทคนิค)

ก�รวิเคร�ะห์ท�งเทคนิค ที่ใช้ในก�รทำ�น�ยร�ค�ด้วยก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลตล�ด เช่น ร�ค�ในอดีต เส้นแนวโน้ม 
ขน�ดก�รซื้อข�ย และอื่น ๆ

Trading robots

เทรดโรบอท คือคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ใช้ในก�รเทรดฟอเร็กซ์ต�มสัญญ�ณซื้อข�ย ช่วยให้เทรดเดอร์ทำ�ก�รซื้อ 
ข�ย สกุลเงินได้ในเวล�ต่�งๆ

Trailing stop

คำ�สั่ง  trailing stop-loss ใช้กำ�หนดระยะปิดสถ�นะเทรดเป็นระยะที่แน่นอนจ�กร�ค�ปัจจุบัน สำ�หรับ long 
position

Trend trading

กลุยทธ์ก�รเทรดต�มแนวโน้ม ถูกใช้ในตล�ดก�รเงินโดยเทรดเดอร์จะเปิดสถ�นะเทรดต�มโมเมนตัม ใช้ได้ทั้งใน
ทิศท�งขึ้นและลง 

Volatility

คว�มผันผวน เป็นสภ�ะวะของตล�ดที่มีก�รแกว่งตัวสูงในระยะเวล�สั้นๆ 
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คำาเตือนความเสี่ยง: CFDs คือเครื่องมือทางการเงินที่มีความซับซ้อน และมาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนสูง

อันเนื่องจากเลเวอเรจ, 81%  ของนักลงทุนรายย่อยขาดทุนเมื่อเทรด CFDs กับ Tickmill UK Ltd. คุณควรแน่ใจว่า คุณ

เข้าใจกลไกการทำางานของ  CFDs และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงของโอกาสที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้

ข้อความปฎิเสธความรับผิดชอบ: เนื้อห�ใน e-book ประกอบด้วยตัวเลขและข้อมูลที่ไม่ควรตีคว�มว่�เป็นคำ�แนะนำ�ในก�ร

ลงทุนแบบส่วนตัว และ/หรือ คำ�แนะนำ�ในก�รลงทุนอื่นๆ และ/หรือ ก�รเสนอข�ย และ/หรือ ก�รชักชวนก�รทำ�ธุรกรรม

ใดๆในตร�ส�รท�งก�รเงิน และ/หรือ ก�รค้ำ�ประกัน และ/หรือ ค�ดก�รณ์ผลก�รดำ�เนินง�นในอน�คต Tickmill, ตัวแทน, 

พันธมิตร, ผู้บริห�ร, เจ้�หน้�ที่หรือพนักง�นของบริษัท ไม่รับประกันคว�มถูกต้อง, คว�มแม่นยำ�, หรือข้อมูลใดๆที่มีอยู่ 

และไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อคว�มสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจ�กก�รลงทุนใดๆ โดยยึดต�มข้อกำ�หนดดังกล่�ว
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