We want traders to succeed

การเทรด
คู่สกุลเงินหลัก
ข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์
คู่มือที่มีประโยชน์ในการเทรดคู่สกุลเงินหลัก
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บทนำ�
ฟอเร็กซ์อาจนับได้ว่าเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก ด้วยมูลค่าการซื้อขาย
กว่าพันล้านดอลลาร์ต่อวัน ขนาดและความซับซ้อนตามธรรมชาติของตลาดฟอเร็กซ์
สามารถสร้างความสับสนให้กับเทรดเดอร์มือใหม่ อย่างไรก็ตาม e-book ฉบับนี้จะ
พยายามขจัดความซับซ้อนทั้งหมดของการเทรดฟอเร็กซ์ โดยเปิดเผยว่า ตลาดอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินนั้นมีการทำ�งานอย่างไร พร้อมเจาะลึกไปที่ คู่สกุลเงินที่ได้รับความ
นิยมสูงสุด ไปจนถึงกลยุทธ์การเทรดที่เหล่าเทรดเดอร์ผู้ประสบความสำ�เร็จต่างนิยมใช้
ในการเทรดอัตราแลกเปลี่ยน
เหนือสิ่งอื่นใด e-book นี้จะทำ�ให้คุณมีรากฐานที่มั่นคงในการเทรดอย่างชาญฉลาด
เพื่อเริ่มต้นเส้นทางไปสู่การเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพที่ประสบความสำ�เร็จ
เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับการอ่านคู่มือเล่มนี้ และได้รับข้อมูลทั้งหมดที่จำ�เป็น
สำ�หรับการเทรดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ
The Tickmill Research Team
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01
การเทรดฟอเร็กซ์
พืน
้ ฐาน
ค้นพบกับพื้นฐานของการเทรดอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งว่าตลาดฟอเร็กซ์ทำ�งานอย่างไร อะไรคือปัจจัยที่มีผลต่อราคาของ
อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุผลว่าทำ�ไมการเทรดฟอเร็กซ์ถึงได้รับความ
นิยมไปทั่วโลก
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การเทรดฟอเร็กซ์คอื อะไร
และมีกลไกการทำ�งานอย่างไร

ฟอเร็กซ์ - Forex (FX), หรือที่รู้จักกันในชื่อของการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ คือตลาดการเงินที่มีการซื้อ-ขาย
สกุลเงินต่างๆ ซึ่งมีขนาดและสภาพคล่องใหญ่และสูงที่สุดในโลก
หากคุณเดินทางไปต่างประเทศ คุณอาจทำ�ธุรกรรมซื้อขายสกุลเงินที่จับต้องได้โดยตรง โดยคุณจะซื้อสกุลเงินในประเทศ
ที่คุณกำ�ลังจะไป ตัวอย่างเช่น คุณอาจทำ�การขาย euros เพื่อซื้อ pounds สำ�หรับการเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร ซึ่ง
มีความแตกต่างจากตลาดฟอเร็กซ์ออนไลน์ ที่คุณไม่จำ�เป็นต้องซื้อและขายสกุลเงินที่จับต้องได้ คุณซื้อหรือขาย ‘การ
เคลื่อนที่’ ของคู่สกุลเงินซึ่งสามารถสร้างผลกำ�ไรได้จากการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของสกุลเงินหนึ่งเมื่อเทียบกับอีกสกุลเงิน

เมื่อคุณต้องการซื้อหรือขาย คุณกำ�ลังเก็งกำ�ไรกับราคาในอนาคตของสกุลเงิน ยกตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงิน EUR/USD
สกุลเงิน euro จะเป็น base currency และคือสกุลเงินที่คุณเลือกที่จะซื้อ ส่วนสกุลเงิน usd จะถูกเรียกว่าเป็น counter
currency และเป็นสกุลเงินที่คุณต้องการจะขาย สมมุติว่าตลาดมีความผันผวน แล้วมูลค่าของเงิน euro เพิ่มขึ้นเหนือกว่า
usd คุณจึงตัดสินใจปิดสถานะการเทรดที่เปิดอยู่ ด้วยการ ขาย euro ความแตกต่างของการเพิ่มขึ้นของเงินสกุล euro
นั้นก็คือผลกำ�ไรที่คุณสามารถทำ�ได้ในธุรกรรมครั้งนี้
มูลค่าของสกุลเงิน ในตลาดฟอเร็กซ์จะเกิดจากปริมาณของอุปสงค์ ปริมาณความต้องการของสกุลเงิน Polish Zloty,
Swiss Franc, หรือ Japanese Yen ที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง จะมีผลกระทบในทางตรงกันข้ามกับคู่สกุลเงินอื่นที่นำ�มาเปรียบ
เทียบ
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คูส
่ กุลเงิน
ในการเทรดฟอเร็กซ์ โดยมากคุณจะเทรดสกุลเงินในรูปแบบของการเทรดคู่สกุลเงินเสมอ โดยคู่สกุลเงินจะถูกแบ่ง
เป็นกลุ่มดังต่อไปนี้ Majors, Crosses, Minors และ Exotics. กลุ่ม Majors หรือกลุ่มคู่สกุลเงินหลัก จะหมายถึงคู่สกุล
เงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน US dollar ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีสภาพคล่องสูงที่สุด, โดย EURUSD จะเป็นคู่สกุลเงินที่มีการ
เทรดสูงที่สุด
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กว่า 85% ของธุรกรรมในแต่ละวัน เกี่ยวข้องกับคู่เงินสกุลหลัก - Major currencies, ซึ่ง
ประกอบด้วย US Dollar, Japanese Yen, Euro, British Pound, Swiss Franc, Canadian Dollar
และ Australian Dollar

ที่ Tickmill มี คู่สกุลเงิน จำ�นวนมากพร้อมให้บริการสำ�หรับการเทรด นอกเหนือจากเครื่องมือทางการเงิน ตราสาร
สำ�หรับเทรดยอดนิยมประเภทอื่นๆ อันรวมไปถึง CFDs สำ�หรับดัชนีหุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์ (รวมไปถึงโลหะมีค่า),
พันธบัตร และ คริปโตเคอเรนซี่
คู่สกุลเงินแต่ละสกุลที่นำ�มาแสดง จะแสดงอัตราแลกเปลี่ยนโดยประกอบด้วย ราคาแบบ “Ask” และราคาแบบ “Bid” โดย
Ask price คืออัตราราคาที่โบรกเกอร์ต้องการขายในคู่สกุลเงินนั้นส่วน Bid price คืออัตราราคาที่โบรกเกอร์รับซื้อคู่สกุล
เงินนั้น ผลต่างระหว่าง Ask price และ Bid price จะถูกเรียกว่าสเปรด - Spread ยิ่งค่า Spread ต่ำ� ก็จะหมายถึงจำ�นวน
เงินที่คุณประหยัดได้ในการเทรดแต่ละครั้ง

ที่ Tickmill ให้บริการบน Spread เริ่มต้นต่ำ�
ตั้งแต่ 0.0 pips
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ปัจจัยทีม
่ ผ
ี ลกระทบ

กับตลาดฟอเร็กซ์

ราคาของสกุลเงินจะถูกกำ�หนดโดยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจการเมืองต่าง ๆ ตั้งแต่ การปรับอัตราดอกเบี้ย, อัตราเงินเฟ้อ,
ความมีเสถียรภาพทางการเมือง นอกจากนี้ยังมีผลมาจากการแทรกแซงจากธนาคารกลางที่พยายามเข้ามาควบคุม
ปริมาณเงินในประเทศ ปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะทำ�ให้เกิดความผันผวนกับราคาของสกุลเงินอย่างมีนัยยะสำ�คัญ นอกจาก
นั้นความเชื่อมั่นในตลาดและการตัดสินใจของเทรดเดอร์ที่มีมุมมองต่อความแข็งแกร่งของสกุลเงินแต่ละสกุล เป็นอีก
ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาด สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือ ข้อมูลข่าวสาร ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดได้รับผ่านการเผยแพร่ในสื่อ
ต่างๆจะเป็นอีกปัจจัยที่สามารถสร้างผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของตลาด
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คุณลักษณะสำ�คัญ
ของตลาดฟอเร็กซ์

ไม่มีศูนย์กลาง
คุณลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของตลาดเทรดระดับโลกนี้ก็คือ เป็นตลาดค้าขายที่ไม่มีศูนย์กลาง
สำ�หรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ ธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดดำ�เนินการผ่านระบบเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างเทรดเดอร์ทั่วโลก

เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันทำ�การ
ตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำ�การ 24/5, ซึ่งหมายถึงเปิดทำ�การในวันอาทิตย์เวลา 21:00 GMT และปิดในวัน
ศุกร์เวลา 21:00 GMT โดยมีศูนย์ซื้อขายฟอเร็กซ์ที่สำ�คัญได้แก่ New York, London, Hong Kong,
Singapore, Tokyo และ Sydney.
ตลาดฟอเร็กซ์จะมีช่วงเวลาสำ�หรับการเทรดที่สำ�คัญ 4 ช่วงเวลาได้แก่: ช่วงเวลาทำ�การตลาด
Sydney, ช่วงเวลาทำ�การตลาด Tokyo ช่วงเวลาทำ�การตลาด London ช่วงเวลาทำ�การตลาด New
York ดังนั้น หลังจากวันทำ�การซื้อขายสิ้นสุดลงในสหรัฐ ช่วงเวลาเทรดใหม่จะเริ่มต้นที่ Australia ซึ่ง
ทำ�ให้ตลาดฟอเร็กซ์จะมีความเคลื่อนไหวของราคาอย่างต่อเนื่อง และเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา

ผู้มีส่วนร่วมในตลาด
ผู้มีส่วนร่วมในตลาดฟอเร็กซ์ จะประกอบไปด้วย ธนาคาร (ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่) ธนาคาร
กลาง ผู้ค้าระดับสถาบัน เทรดเดอร์รายย่อย บริษัท รัฐบาล และผู้เก็งกำ�ไรอัตราแลกเปลี่ยน

สภาพคล่อง
ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นทั่วโลก ก่อให้เกิดสภาพคล่องที่สูงขึ้น ซึ่งในมุมมองของเทรดเดอร์สภาพ
คล่องคือสิ่งที่จำ�เป็นเนื่องจากเป็นตัวกำ�หนดความราบลื่นในการเปลี่ยนแปลงของราคาต่อช่วงเวลา

เลเวอเรจ
การใช้เลเวอเรจของเทรดเดอร์ หมายถึงการที่เทรดเดอร์ “ยืม” เงิน เพื่อเร่งความสามารถในการลงทุน
ซึ่งเลเวอเรจนั้นสามารถเป็นได้ทั้งข้อดีในการเพิ่มผลกำ�ไร หรือเป็นข้อเสียที่ทำ�ให้เกิดการขาดทุนที่สูง
ขึ้น ได้เช่นกัน ดังนั้นเทรดเดอร์ควรใช้เลเวอเรจ ด้วยความระมัดระวัง

ความสะดวกในการเข้าถึง
การเข้าสู่การเทรดฟอเร็กซ์ ง่าย สะดวกสบาย
และ ต้นทุนต่ำ�

ที่ Tickmill คุณสามารถเริ่มต้นเทรดได้
ด้วยการฝากเงินเริ่มต้นเพียงแค่ $100
10
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ของตลาดฟอเร็กซ์
ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินสามารถแบ่งประเภทตามช่วงเวลาของการส่งมอบธุรกรรมได้ดังต่อไปนี้ ตลาดแบบ
spot ตลาดแบบ forward ตลาดแบบ futures
ตลาด spot คือสถานที่ที่สกุลเงินถูกซื้อและขายด้วยราคาในขณะนั้น (spot rate) ซึ่งราคาถูกกำ�หนดโดย supply และ
demand ที่สะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็น อัตราดอกเบี้ย นโยบายทางการเมือง สังคม และมุม
มองต่ออนาคตของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับเงินสกุลอื่น
ในทางกลับกัน ตลาด forward และ future จะทำ�ธุรกรรมสัญญาที่อ้างอิงกับราคาของสกุลเงิน ที่มีการอ้างอิงหรือมีวัน
ส่งมอบในอนาคต

11
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ประวัติโดยย่อ

ของการเทรดฟอเร็กซ์
GOLD STANDARD
ย้อนกลับไปในยุคศตวรรษที่ 19 การซื้อขายสกุลเงินจะใช้ระบบการเงินมาตรฐานทองคำ�
โดยระบบนี้อัตราแลกเปลี่ยนของทุกสกุลเงินจะถูกนำ�มาเทียบกับทองคำ�

BRETTON WOODS
ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ข้อตกลง Bretton Woods agreement ได้ถูกร่างขึ้น
โดยกำ�หนดให้ US dollar ซึ่งสนับสนุนโดยทองคำ�เป็นสกุลเงินสำ�รองหลัก

JAMAICA AGREEMENT
หลังการล่มสลายของระบบ Bretton Woods ระบบค่าเงินลอยตัวถูกนำ�มาใช้ในปี 1976
ตามข้อตกลง Jamaica agreement โดยอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกกำ�หนดโดยสภาวะ
อุปสงค์และอุปทาน

MODERN FX TRADING
ด้วยการถือกำ�เนิดขึ้นของอินเตอร์เนต และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในทศวรรษที่ 90 ธนาคาร
เริ่มต้นสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายของตนเอง พร้อมกับการสตรีมราคาแบบเรียลไทม์
ช่วยให้เทรดเดอร์ทั่วโลกสามารถเข้าถึงการเทรดได้ทันที ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินได้พัฒนาสู่ตลาดที่ใหญ่และมีพลวัตมากที่สุดในโลก

12
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ทำ�ไม

ควรเทรดฟอเร็กซ์?
เทรดเดอร์จำ�นวนมากเลือกเทรดกับตลาดฟอเร็กซ์ มากกว่าตลาดประเภทอื่นด้วยเหตุผลตางๆกันไป ดังต่อไปนี้.

01

02

03
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ความผันผวน
เทรดเดอร์มักให้ความสนใจในตลาดที่มีความผันผวน เนื่องจากสามารถหาโอกาสที่จะสร้าง
กำ�ไรได้หลากหลายรูปแบบจากความผันผวนของราคา ความผันผวน มักเป็นจุดโฟกัสของ
กลยุทธ์ต่างๆที่พัฒนาขึ้นโดยเทรดเดอร์ ไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์เก็งกำ�ไรระยะสั้น หรือแบบนัก
ลงทุนระยะยาว เทรดเดอร์แบบ Day traders จะทำ�การเทรดในแบบวินาทีต่อวินาที หรือนาที
ต่อนาที ขณะที่เทรดเดอร์แบบอนุรักษ์นิยม จะรอให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นมากๆเพื่อทำ�
กำ�ไรในไทม์เฟรมขนาดใหญ่ ซึ่งหากราคาไม่เคลื่อนไหวย่อมไม่เกิดการสร้างผลกำ�ไร ซึ่งแม้ว่า
ความผันผวนในตลาดของฟอเร็กซ์จะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่คุณก็ควรติดตามและปรับปรุง
กลยุทธ์การเทรดของคุณอย่างต่อเนื่อง

โอกาส
ต้องขอขอบคุณสำ�หรับ เลเวอเรจ ที่ทำ�ให้คุณสามารถเทรดในขนาดที่ใหญ่ขึ้นมากกว่า
ปริมาณเงินฝากของคุณ เมื่อตลาดเคลื่อนไปในทิศทางที่คุณเลือกเทรด ผลกำ�ไรของคุณ
จะเติบโตขึ้น x เท่า ตามระดับของเลเวอเรจที่คุณเลือกใช้ สิ่งสำ�คัญที่ควรจำ�สิ่งหนึ่งคือเมื่อ
เลเวอเรจสามารถทำ�ให้ผลกำ�ไรของคุณเติบโตได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับเงินฝากของคุณ
คุณก็มีโอกาสที่จะสูญเสียหลายเท่าเมื่อเทียบกับเงินฝากเริ่มต้นของคุณได้เช่นกัน คุณควร
ลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุนของคุณ

การกำ�กับดูแล
การเทรดฟอเร็กซ์ถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่า นักลงทุนได้รับการปกป้อง และ
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของตลาดการเงินให้สามารถสร้างความมั่นใจกับนักลงทุนได้ถึง
ความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการดำ�เนินการ, โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์จำ�นวนมากได้จัดตั้งธุรกิจ
ในเขตอำ�นาจศาลหลายแห่ง และขอใบอนุญาตจากองค์กรกำ�กับดูแลมากกว่า 1 องค์กร ซึ่ง
องค์กรกำ�กับดูแลบางแห่ง จะมีนโยบายที่จะตั้งกฎให้มีการชดเชยความเสียหายให้กับนัก
ลงทุนในกรณีที่เกิดปัญหาความไม่โปร่งใสจากบริษัทที่นักลงทุนนั้นทำ�ธุรกรรมด้วย
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ความเสี่ยงที่สามารถบริหารได้
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการเทรดฟอเร็กซ์ ทำ�ให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย อย่างไร
ก็ตามมีกลไกที่เทรดเดอร์สามารถใช้ในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงเมื่อตลาดเคลื่อนไป
ในทิศตรงข้ามกับคุณ หนึ่งในเครื่องมือเหล่านี้คือคำ�สั่งหยุดการขาดทุน stop loss order
ซึ่งจะปิดสถานการณ์เทรดของคุณหากราคาเข้าสู่ระดับที่คุณกำ�หนดไว้ ที่ Tickmill เรามี
ฟังก์ชัน stop loss บนแพลตฟอร์มของเรา

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้
ฟอเร็กซ์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด โดยนักลงทุน
สามารถเปิดบัญชีทดลองเพื่อทำ�การเทรดบนสภาพตลาดจริง ในขณะเดียวกันก็สามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลความรูส
้ ำ�หรับการศึกษาที่หลากหลายเช่น webinars, eBooks, วิดีโอ,
บทความบล็อก เพื่อเพิ่มพูนความรู้

โปรโมชั่น
เพื่อให้การเทรดฟอเร็กซ์มีความน่าสนใจและคุ้มค่ามากขึ้น โบรกเกอร์จำ�นวนมาก จะเปิด
การแข่งขันบัญชีเทรดจริงหรือบัญชีทดลองเป็นประจำ�โดยให้รางวัลเงินสดแก่ผู้เข้าแข่งขันที่
สามารถสร้างผลงานได้ดีที่สุด ตรวจสอบว่า Tickmill มีโปรโมชั่นใดให้กับคุณบ้าง

07

เทคโนโลยี
โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมการเงิน เพื่อสามารถให้บริการกับลูกค้าด้วยซอฟต์แวร์ และเครื่องมือการ
ซื้อขายระดับไฮเอนด์ ทำ�ให้การเทรดในตลาดเป็นไปอย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีในการเทรดฟอเร็กซ์กำ�ลังพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเทรดเดอร์สมัยใหม่
สามารถใช้ trading robots ซึ่งสามารถทำ�ธุรกรรมการเทรดได้โดยอัตโนมัติ หรือแม้แต่คัด
ลอกการเทรดของเทรดเดอร์รายอื่นเพื่อเลียนแบบในบัญชีของตนเองโดยไม่จำ�เป็นต้องเฝ้า
ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาเอง

14
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02
การเทรด
อัตราแลกเปลี่ยน
ภาคปฏิบัติ
ตอนนี้คุณมีความความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการทำ�งานของตลาดฟอเร็กซ์แล้ว
ลองมาตรวจสอบรายละเอียดของการเทรดสกุลเงิน ทำ�ความคุ้นเคยกับแนวคิดและแนวปฏิบัติที่สำ�คัญ

15
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การเปิดสถานะ

LONG และ SHORT

ในทุกธุรกรรมของฟอเร็กซ์ เมื่อเทรดเดอร์เลือก long สถานะสิ่งหนึ่ง ในขณะเดียวกันคือการ short ในอีกสิ่ง โดยการ
เลือก long ในสกุลเงินหมายถึงคุณได้ทำ�การซื้อสิ่งนั้น โดยคาดหวังว่าสิ่งนั้นจะมีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ในทางตรง
กันข้ามการเลือก short หมายถึงคุณขายสิ่งนั้น โดยคาดว่าสิ่งนั้นจะมีมูลค่าลดลง

ตัวอย่าง:
สถานะ long EUR/USD, หมายถึงคุณได้ทำ�การ
ซื้อสกุล euro และขายสกุล U.S. dollar.

16
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คำ�สั่งฟอเร็กซ์
คำ�สั่ง(ซื้อหรือขาย) คือวิธีที่เทรดเดอร์เข้าสู่ หรือออกจากตลาดฟอเร็กซ์ มีประเภทคำ�สั่งจำ�นวนมากที่เทรดเดอร์ใช้ในทุกๆ
วัน สิ่งสำ�คัญก็คือคุณจะต้องเลือกประเภทของคำ�สั่งให้เหมาะสมตามวิธีที่คุณตั้งใจจะเข้าและออกจากตลาด

MARKET ORDER
คำ�สั่ง market order คือคำ�สั่งที่
วางการซื้อหรือขายสินทรัพย์ใน
ราคาปัจจุบัน ถูกใช้โดยเทรดเดอร์
ผู้ต้องการสั่งซื้อหรือขายในทันที
ด้วยราคาของสกุลเงินในเวลานั้น.

17

LIMIT ORDER
คำ�สั่ง limit order คือคำ�สั่งซื้อหรือ
ขาย ที่จะดำ�เนินการเมื่อเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กำ�หนด ตัวอย่างเช่น คุณ
อาจตั้งคำ�สั่งให้ทำ�งานอัตโนมัติ
เมื่อราคาไปถึงระดับที่ต้องการ

STOP ORDER
คำ�สั่งที่จะเปลี่ยนเป็น market
order เมื่อระดับราคาสามารถทะลุ
เป้าหมายไปได้ คำ�สั่ง stop order
จะถูกวางภายใต้มูลค่าของราคา
สกุลเงินในปัจจุบัน (sell stop
order) หรือเหนือราคาปัจจุบัน
(buy stop order)

TAKE-PROFIT ORDER

STOP-LOSS ORDER

TRAILING STOP

คำ�สั่ง Take-profit ใช้ในการล็อค
กำ�ไรให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ หรือ
ในอีกความหมาย คือการปิดสถา
นะเทรดเมื่อราคาไปถึงราคาเป้า
หมาย - ในทิศทางที่ทำ�กำ�ไรและกำ�
หนดระยะเอาไว้

คำ�สั่ง stop-loss order คือกลไก
การป้องกันเพือ่ จำ�กัดความสูญเสีย
จะทำ�งานอัตโนมัติโดยปิดสถานะที่
เปิดอยู่เมื่อราคาตราสารไปถึงราคา
เป้าหมาย

คำ�สั่ง trailing stop order คือ stop
order ที่สามารถกำ�หนดค่าระยะ
ห่างคงที่จากราคาตลาดปัจจุบันได้
ในหน่วยเป็น points

การเทรด คู่สกุลเงินหลัก
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LOTS
เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับคำ�สั่งเทรด ขนาดการเทรดสกุลเงินจะถูกเทรดในปริมาณที่เรียกว่า lots ซึ่งมีความแตกต่างของ
Units ต่างกันไปตามประเภทบัญชี Standard, Mini, Micro และ Nano

Lot

Units

Standard

100,000

Mini

10,000

Micro

1,000

Nano

100

MARGIN
มาร์จิ้น – เป็นคำ�ที่สำ�คัญและถูกเข้าใจผิดหรือละเลยบ่อยครั้งจากเทรดเดอร์ มาร์จิ้นคือทุนประกันของเทรดเดอร์ที่วางไว้
เพื่อให้สถานะการเทรดสามารถคงอยู่ต่อไปได้ มักแสดงในรูปแบบร้อยละจากจำ�นวนเงินทั้งหมดของสถานะที่เลือก
ในกรณีที่ ใช้เลเวอเรจ 100:1 บัญชีต้องการมาร์จิ้น ขั้นต่ำ�ที่ 1% ดังนั้นหากคุณจะเปิดคำ�สั่งกับบัญชี standard lot
($100,000) ที่ 100:1, คุณต้องมีวงเงินประกันขั้นต่ำ� $1,000 ในฐานะมาร์จิ้นเพื่อที่จะเปิดคำ�สั่งได้
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PIPS
ระยะความเปลี่ยนแปลงของคู่สกุลเงินเมื่อมีความเคลื่อนไหวจะถูกเรียกว่า pips ตัวอย่างเช่น เมื่อมูลค่าของ AUDUSD
เคลื่อนจาก 1.6525 ไปที่ 1.6526, การเพิ่มขึ้นดังกล่าวคือการเพิ่มขึ้นด้วยระยะ 1 pip การแสดงหน่วยของ pip จะอยู่ใน
ทศนิยมตำ�แหน่งที่ 4 โดยการเปลี่ยนแปลงทศนิยมตำ�แหน่งที่ 4 จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทีละ 1 pip อย่างไรก็ตาม
สำ�หรับคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ Japanese Yen จะใช้ทศนิยมตำ�แหน่งที่สองแทน

USDCAD 1.5696

pip

ใช้งานเครื่องมือคำ�นวณฟอเร็กซ์ ที่รวมการคำ�นวณต่างๆ เช่น เครื่องมือแปลงสกุลเงิน
เครื่องมือคำ�นวณมาร์จิ้น เครื่องมือคำ�นวณ pip ในการบริหารความเสี่ยงให้กับบัญชีของคุณ
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03
การเทรด
คู่สกุลเงินหลัก
ทุกคู่สกุลเงินต่างมีข้อดีและข้อเสีย อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินหลักมีความได้เปรียบที่เด่นชัดเหนือคู่
สกุลเงินประเภทอื่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญทำ�ให้ได้รับความนิยมอย่างสูง
พบกับสี่คู่สกุลเงินยอดนิยม และคุณลักษณะเด่น
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EUR/USD
EUR/USD หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ‘Fiber’ คือคู่สกุลเงินที่นิยมเทรดมากที่สุดในโลก เพราะว่าเป็นคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ
สหรัฐและสหภาพยุโรป ซึ่งถือว่ามีขนาดของเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองของโลก โดยเป็นคู่เงินสกุลหลัก
ที่มีอายุน้อยที่สุด เพราะสกุลเงินยูโรนั้นได้มีการเริ่มต้นใช้ในปี 2002
ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก: ธนาคารกลางสหรัฐ Federal Reserve และ ธนาคารกลางยุโรป European Central Bank (ECB),
การประกาศอัตราดอกเบี้ยของทั้งสององค์กร สามารถสร้างนัยยะสำ�คัญให้กับอัตราแลกเปลี่ยนได้สูง ตัวอย่างเช่น หาก
ธนาคารกลางสหรัฐ Fed เพิ่มอัตราดอกเบี้ย จะทำ�ให้เงิน US dollar แข็งค่าขึ้น และมีผลกระทบทำ�ให้กราฟของ EUR/USD
ตกลง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม:
- การประกาศตัวเลข อัตราดอกเบี้ยของ ECB
- การประกาศข้อมูลตัวเลข European PMIs: The Services,
Construction, and Manufacturing PM คือตัวชี้วัดที่ดีในการประเมิน
ภาพรวมและทิศทางของเศรษฐกิจ
- การประกาศข้อมูลตัวเลข European Consumer Price Indices (CPI)
- การประกาศข้อมูลตัวเลข U.S. economic data ที่มีผลกระทบต่อ
อัตรา EUR/USD โดยรวม เช่น Non-Farm Payrolls, Consumer Price
Indices, retail sales growth, การประกาศอัตราดอกเบี้ย, และตัวเลข
PMI

ข้อดี: euro dollar คือคู่สกุลเงินที่มีการเทรดมากที่สุดในโลกทำ�ให้ยืนยันถึงการมีสภาพคล่องสูง และทำ�ให้มีค่าสเปรดที่
ต่ำ� อันเป็นสภาพแวดล้อมที่ียอดเยี่ยมไม่ว่าจะสำ�หรับการซื้อหรือการขาย
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GBP/USD
GBP/USD, หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ‘Cable’, คือคู่สกุลเงินเก่าแก่ที่สุดคู่หนึ่งของโลกที่ยังดำ�เนินการอยู่ โดยชื่อนี้มาจากสาย
เคเบิ้ลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติคเพื่อเชื่อมสหราชอาณาจักรกับสหรัฐอเมริกา่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลราคาระหว่างประเทศ
ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก: นโยบายของธนาคารกลางทั้งสองประเทศ Bank of England และ Federal Reserve สามารถ
สร้างผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญกับการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินนี้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม:
- การประกาศข้อมูลตัวเลข U.K. Consumer Price Index
- การประกาศข้อมูลตัวเลข Gross Domestic Product (QoQ)
- การประกาศข้อมูลตัวเลข The U.K. Claimant Count
- การประกาศข้อมูลตัวเลข Various PMIs: Services, manufacturing,
and construction PMIs และตัวเลขข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจที่สำ�คัญอื่นๆ
- การประกาศข้อมูลตัวเลข U.S. Economic Data: อัตราดอกเบี้ย Interest rate releases, retail sales reports, GDP reports, PMI and
CPI data.

ข้อดี: ขอขอบคุณเงิน pound สำ�หรับการมีขนาดการสำ�รองอันดับที่สามในโลก (U.S. dollar คืออันดับหนึ่ง) และความ
นิยมอย่างสูงของ GBP และ USD, ทำ�ให้คู่สกุลเงิน GBP/USD มีสภาพคล่องที่สูงมาก ความนิยมของคู่สกุลเงิน GBP/USD
ส่วนใหญ่เกิดจากข้อเท็จจริงที่สำ�คัญคือ สกุลเงินเหล่านี้อ้างอิงอยู่กับระบบเศรษฐกิจที่เก่าแก่และแข็งแกร่งที่สุดสองแห่งใน
โลก ทั้งจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐซึ่งมีความมั่นคงระดับสูง
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USD/CHF
USD/CHF, หรือในอีกชื่อคือ ‘Swissie’ คือหนึ่งในคู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมในการเทรดฟอเร็กซ์จากทั่วโลก โดยความ
นิยมนั้นเกิดจากความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนที่แน่นแฟ้นระหว่างสหรัฐและสวิสเซอร์แลนด์
ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก: นโยบายและกิจกรรมที่ธนาคารกลางของสวิสเซอร์แลนด์และธนาคารกลางสหรัฐประกาศออกมา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม:
- การประกาศข้อมูลตัวเลข Swiss Consumer Price Index
- การประกาศข้อมูลตัวเลข The Swiss Purchasing Managers’ Index
(PMI)
- ขนาดการสำ�รองเงินตราต่างประเทศ
- การประกาศข้อมูลตัวเลข KOF Economic Barometer
- การประกาศข้อมูลตัวเลข U.S. Economic Data: Employment data,
retail sales, Federal Reserve announcements, ตลอดไปจนถึงตัวเลข
CPI และ PMI

ข้อดี: ฟรังก์สวิส มีชื่อเสียงในฐานะของสินทรัพย์ปลอดภัย (safe haven) มีลักษณะความผันผวนต่ำ� ทำ�ให้กลาย
เป็นสกุลเงินที่มีความต้องการสูงเมื่อสภาวะเศรษฐกิจเกิดความไม่แน่นอน หรือมีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นในตลาด
สวิสเซอร์แลนด์คือประเทศที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และเป็นกลาง ซึ่งเป็นผลมาจาก การบริหารในรูปแบบอนุรักษ์นิยม
และความมั่นคงของเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น
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USD/JPY
สกุลเงิน U.S. dollar และ Japanese yen หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ “Ninja” มีปริมาณการซื้อขายโดยประมาณเฉลี่ยที่ 17%
เทียบกับปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในแต่ละวัน สหรัฐอเมริกา และ ญีปุ่นเป็นที่รู้จักในฐานะมหาอำ�นาจทางการเงินระดับ
โลก ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง มีขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศที่เติบโตอย่างมั่นคง จาก
กิจกรรมของการนำ�เข้าและส่งออก จึงทำ�ให้ USD/JPY คือหนึ่งในคู่สกุลเงินที่น่าสนใจในการเทรด
ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก: ขนาดของปริมาณเงินหมุนเวียน money supply ทั้งหมดในตลาดที่ควบคุมโดยธนาคารกลางของ
ทั้งสองประเทศจะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่มีผลกระทบต่อ USD/JPY

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม:
-การประกาศข้อมูลตัวเลข Tokyo Core Consumer Price Index (ข้อมูล
ราคาภาคสินค้าและบริการในโตเกียว)
-การประกาศข้อมูลตัวเลข Japanese GDP (ข้อมูลสรุปความแตกต่าง
ของกิจกรรมนำ�เข้าและส่งออก รวมไปถึงปัจจัยต่างๆ - ผลิตภัณฑมวล
รวมของประเทศ)
-การประกาศข้อมูลตัวเลข Trade Balance (ข้อมูลตามบัญชีรายเดือน
ความแตกต่างทางมูลค่าของการนำ�เข้าและส่งออก)
-การประกาศข้อมูลตัวเลข U.S. Economic data: Jobless claims,
interest rate announcements, CPI และข้อมูล PMI

ข้อดี: ธนาคารกลางของญีปุ่นมักแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งทางโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งสร้างรูปแบบเทรนด์หรือ
การกลับตัว อันเป็นโอกาสที่ดีสำ�หรับเทรดเดอร์
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04
กลยุทธ์
การเทรด
ในการสร้างผลตอบแทนให้ดีที่สุด เหล่าเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ มีการใช้ กลยุทธ์ที่หลากหลาย เพื่อการ
พิจารณาจุดเข้าและจุดออกที่ดีที่สุดในการซื้อ และขายสกุลเงิน
ในบทนี้จะกล่าวถึง กลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด สำ�หรับการเทรดสกุลเงิน และแนวทางที่เป็น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์สภาวะตลาด โดยเจาะลึกลงไปถึงกลยุทธ์การเทรดแบบต่างๆ เพื่อให้คุณ
สามารถนำ�ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในการเทรด และสามารถนำ�ไปพัฒนา
พอร์ตการลงทุนของคุณ
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DAY

TRADING
การเทรดระหว่างวัน - Day trading คือการซื้อและขายตราสารเครื่องมือทางการเงินภายในวันเดียวกัน สร้างผลกำ�ไร
จากการเคลื่อนที่ระยะสั้น รูปแบบการเทรดนี้ต้องใช้ทักษะ เวลา และวินัยสูง เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับผู้ที่มีเวลา
ตลอดวันที่จะเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของตลาด
การเทรดกลยุทธ์ Day trading ประกอบไปด้วย:

SCALPING
Scalping คือรูปแบบการเทรดที่สั้นที่สุดจากทั้งหมด และเป็นที่นิยมมากในหมู่ Day traders ผู้ซึ่งพยายามหาโอกาสจาก
การเคลื่อนไหวระยะสั้นของราคาของสกุลเงิน เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้อาจเทรด 10 ถึง 100 ครั้งในภายในวันเดียว
เทรดเดอร์แบบ Scalpers นี้มักใช้ความรู้จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ประกอบกับการใช้ Technical indicators เช่น
Moving averages. ในการประกอบการตัดสินใจในการเทรด
Scalping อาจดูง่ายเมื่อมองผ่านๆ เพราะว่าสามารถผลกำ�ไรในเวลาสั้นๆด้วยเวลาไม่กี่นาที อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์แบบ
Scalper นี้จะต้องมีวินัยในการตัดสินใจสูง ไม่มีที่ว่างสำ�หรับความผิดพลาด

TREND TRADING
การเทรดตามแนวโน้ม-เทรนด์ หรือ Trend trading คือประเภทของการเทรดที่เทรดเดอร์จะ เข้าสถานะเทรด โดยพิจารณา
จากทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา ไม่ว่าในทิศทางขึ้น หรือทิศทางลง หลักการของการเทรดประเภทนี้ คือ เปิดสถานะ
เทรด Long position (buy) เมื่อแนวโน้มอยู่ในทิศทางขาขึ้น เปิดสถานะ Short (sell) เมื่อแนวโน้มอยู่ในทิศทางขาลง
การเทรดแบบตามแนวโน้ม - Trend trading สามารถปรับใช้ได้กับทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว เทรดเดอร์จะเปิดสถานะ
เทรดเอาไว้ให้นานที่สุด ตราบที่ยังมีแนวโน้มนั้นยังไม่มีรูปแบบที่จะจบ ซึ่งการถือสถานะให้เปิดไว้นี้อาจกินเวลาเพียงแค่วัน
เดียวหรือมากกว่านั้นก็ได้ ดังนั้นกลยุทธ์นี้จึงไม่ได้เป็นกลยุทธ์สำ�หรับเทรดเดอร์แบบ Day trading เพียงกลุ่มเดียว
การระบุตลาดที่มีแนวโน้มไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ยังมีตัวบ่งชี้ที่สำ�คัญอีกหลายตัวที่ช่วยให้สามารถระบุรูปแบบของทิศทางราคา
ได้ง่ายขึ้น 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
เป็นตัววัดความแข็งแกร่งของเทรนด์
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MEAN

REVERSION
การเทรด Mean reversion คือการเทรดโดยการพิจารณาเส้นค่าเฉลี่ยของสกุลเงิน – Moving Average ว่าเป็นข้อมูลที่ใช้
อ้างอิงราคาโดยเฉลี่ยที่แสดงถึงระดับปกติ เมื่อราคามีการหนีจากเส้นค่าเฉลี่ยมากเกินไป จะแสดงถึงสภาวะผิดปกติ และ
เทรดเดอร์จะเชื่อว่าราคาที่เกิดภาวะผิดปกติจะต้องวิ่งกลับไปหาเส้นค่าเฉลี่ยอีกครั้งเมื่อความผิดปกติมีนัยยะสำ�คัญลดลง
การเทรดรูปแบบนี้สามารถใช้ได้ทั้งซื้อ และขาย

NEWS
TRADING

การเทรดข่าว - Trading the news เป็นส่วนประกอบสำ�คัญของกลยุทธ์ของนักลงทุนหลายๆคน โดย Day traders อาจ
เทรดข่าวประมาณสองครั้งต่อวัน ขณะที่นักลงทุนแบบอื่นๆอาจจะใช้กลยุทธ์เทรดข่าวในไทม์เฟรมที่มีขนาดยาวนานกว่า
ซึ่งรูปแบบการเทรดก็จะเป็นตามชื่อของมัน คือ เปิดสถานะเทรด Long เมื่อข่าวประกาศ และถือต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมี
สัญญาณกลับตัว
คู่สกุลเงินใด ๆ อาจมีการขึ้นหรือลงหลายรอบอย่างรุนแรง หลังมีการประกาศข่าว หรือข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจ นั่น
หมายถึงการเทรดของคุณจะต้องพบกับความผันผวนที่มากขึ้น และอาจทำ�ให้ค่า Slippage สูงขึ้น

เข้าสู่ ปฏิทินเศรษฐกิจ เพื่อติดตามกิจกรรม ข่าวทางเศรษฐกิจที่สำ�คัญในโลก
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SWING
TRADING

การเทรดรูปแบบนี้ เกิดจากความเชื่อว่า ราคามีความผันผวนและจะไม่ไปในทิศทางเดียวได้ตลอดเวลา ดังนั้น Swing
traders จะหาประโยชน์จากการกลับตัวระยะสั้น ตรงกันข้ามกับ Trend traders ที่ทำ�กำ�ไรตามทิศทางแนวโน้มด้วยระยะ
การเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว เทรดเดอร์แบบ Swing จะใช้เครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ Fibonacci retracement
patterns, แนวรับ แนวต้าน - Support Resistance และ MACD crossover, เพื่อมองหาจังหวะเข้าแล้วเทรดสร้างผลกำ�ไร
ระยะสั้นเมื่อมีรูปแบบความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์เกิดขึ้น

POSITION
TRADING

การเทรดแบบ Position trading คือรูปแบบการเทรดแบบ ถือสถานะเทรด เป็นเวลานาน อาจยาวในระดับเดือนหรือถึงปี
เทรดเดอร์แบบ Position trading จะมองไทม์เฟรมระยะยาว ประกอบกับการวิเคราะห์มาโครหรือการวิเคราะห์ภาพรวมของ
เศรษฐกิจแต่ละประเทศ เพื่อวิเคราะห์เทรนด์ เทรดเดอร์แบบ Position trading จะไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของราคา
มากนัก จะถือเปิดสถานะเทรดตราบใดที่เทรนด์ระยะยาวยังคงไม่จบ แต่ก็ยังคงต้องให้ความสำ�คัญกับการวางแผนของ
จุดเข้า จุดออก และการป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเช่นกัน
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BREAKOUT
TRADING

การเทรดเบรกเอาท์ - Breakout คือการเทรดทีร่ อจังหวะให้การเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงินผ่านแนวรับหรือแนวต้านออก
ไป อันเป็นผลเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน เทรดเดอร์แบบ Breakout ในทิศทางขาขึ้นจะเปิดสถานะ
Long เมื่อราคาของสกุลเงินผ่านแนวต้านขึ้นไปได้ และออกจากตลาดเมื่อราคาผ่านแนวรับลงมา การเทรด Breakout
สามารถใช้ประกอบกับมุมมองของ Momentum trading นั่นหมายถึงเทรดเดอร์จะยืนยันการเบรกเอาท์ของราคาผ่านแนว
ต้าน หรือแนวรับได้ด้วยการพิจารณาการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายมาประกอบการตัดสินใจ

REVERSAL
TRADING

การเทรดจังหวะกลับตัว คือการเทรดในโอกาสที่ ราคาของสกุลเงินมีการกลับทิศทาง, ไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลง ตลาดมัก
จะเปลี่ยนทิศทางบ่อย ๆ เมื่อดูจากราคาในระหว่างวัน รายวัน หรือ รายสัปดาห์ การเปลี่ยนแปลงในราคาของสกุลเงินอาจ
จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดในเวลาไม่กี่วินาที หรือ อาจจะใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ในการพัฒนาทิศทางของราคา
ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม Reversal traders จะต้องตื่นตัวและตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาด นั่นคือ เปิด position
เมื่ออยู่ในระดับราคาที่ได้เปรียบ และออกจากตลาดเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปทิศทางลบ ในการคาดการณ์การกลับตัวของ
ราคา เทรดเดอร์จะต้องพิจารณาทั้งปัจจัยพื้นฐาน เช่น อุปสงค์และอุปทานของสกุลเงิน, นโยบายทางการเงินของ
ประเทศ, เหตุการณ์ในภูมิภาค และปัจจัยทางเทคนิค เช่น ระดับแนวรับแนวต้าน, Pivot points, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving
averages) และ Momentum oscillators ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีที่ใช้บ่งชี้ถึงการกลับตัว
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PIVOT
POINTS

ระบบการเทรดแบบนี้จะพยายามมองหาพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นแนวรับ แนวต้าน พิจารณาร่วมกับค่าเฉลี่ยของราคาที่
สูงที่สุด ราคาที่ต่ำ�ที่สุด ราคาปิด ของช่วงเวลาที่ผ่านมา หลังจากนั้น จะเทรดเหนือ Pivot point เมื่อมีสัญญาณขาขึ้น
และ จะเทรดต่ำ�กว่าจุด Pivot point เมื่อมีสัญญาณขาลง

RANGE
TRADING

ระบบการเทรดแบบนี้ เทรดเดอร์มักจะซื้อที่ระดับราคาที่คาดว่าจะเป็นแนวรับ และขายที่ระดับราคาที่คิดว่าเป็นแนวต้าน
หลายรอบบนการประเมินว่าราคาจะยังคงวิ่งในกรอบราคาในช่วงเวลาหนึ่ง หรือจะพูดอีกอย่างว่า Ranging strategy เกิด
ขึ้นเมื่อการเทรดสกุลเงินถูกทำ�ระหว่างระดับที่กำ�หนดไว้ในขอบบนและขอบล่าง โดยราคามีแนวโน้มที่จะเด้งกลับไปกลับมา
ในระหว่างขอบบนและขอบล่างดังกล่าว
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TECHNICAL
INDICATORS

MACD (MOVING AVERAGE CONVERGENCE
DIVERGENCE)
The Moving Average Convergence/Divergence ถูกใข้โดยเทรดเดอร์ที่ต้องการจะพิจารณาหาทิศทางและแนวโน้ม
การกลับตัวของราคา MACD มีค่ามากกว่าและต่ำ�กว่าค่าศูนย์ ถ้า MACD อยู่เหนือค่าศูนย์ จะเป็นการแสดงถึงทิศทางขา
ขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าต่ำ�กว่าค่าศูนย์ จะเป็นการสัญญาณถึงทิศทางขาลง นั่นคือ เทรดเดอร์จะซื้อสำ�หรับกรณีแรก
และขายเมื่อเกิดกรณีหลัง
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MOVING AVERAGE
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นอินดิเคเตอร์สำ�หรับประเมินสิ่งที่กำ�ลังเกิดขึ้น ซึ่งแสดงถึงราคาเฉลี่ยของสกุลเงินในระยะเวลาหนึ่ง
ตามที่กำ�หนด อินดิเคเตอร์นี้ใช้เพื่อวัด Momentum, ทิศทาง และ กำ�หนดพื้นที่ของแนวรับแนวต้าน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มี
หลายแบบ ซึ่งรวมไปถึง
• Simple Moving Average (SMA)
• Exponential Moving Average (EMA)
• Smoothed Moving Average (SMMA)
• Linear Weighted Moving Average (LWMA)

วิธีที่นิยมในการตีความหมายของอินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา คือเปรียบเทียบกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับ Price
action เมื่อราคาของสกุลเงินขึ้นไปสูงกว่าของกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จะถือว่าเกิดสัญญาณขาขึ้น ถ้าราคาของสกุลเงิน
ลงไปต่ำ�กว่ากราฟของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จะถือว่าเกิดสัญญาณขาลง
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RELATIVE STRENGTH INDEX
พัฒนาโดย J. Welles Wilder นักวิเคราะห์ทางเทคนิคของอเมริกา Relative Strength Index (RSI) เป็น momentum
oscillator ซึ่งวัดความแรงของราคาในปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาก่อนหน้านี้ RSI เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการตัดสิน
ระดับ overbought/oversold โดย oscillator จะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 เทรดเดอร์นิยมที่จะตัดสินใจว่าจะซื้อเมื่อเส้น RSI
ตัดขึ้นไปเหนือเส้น oversold (30) และจะขายเมื่อ เส้น RSI ตัดลงผ่านเส้น overbought (70)
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STOCHASTIC OSCILLATOR
Stochastic oscillator เป็น Momentum indicator พัฒนาโดย George C. Lane ซึ่งใช้ในการวัดระดับของราคาปิดเปรียบ
เทียบกับช่วงราคาของราคาสูงสุดและต่ำ�สุด ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ปกติจะใช้ 14 แท่งราคา ค่าของอินดิเคเตอร์จะมีค่าอยู่
ระหว่างค่า 0 ถึง 100 สกุลเงินจะถือว่า Overbought (ราคาเข้าใกล้จุดสูงสุดในช่วงเวลา 14 วัน) เมื่อ Stochastic มีค่า
มากกว่า 80 และ สกุลเงินจะถือว่า Oversold (ราคาเข้าใกล้จุดต่ำ�สุดในช่วงเวลา 14 วัน) เมื่อ Stochastic มีค่าต่ำ�กว่า 20
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ประเภทของ

การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์
มีหลายวิธีในการวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการหาวิธีการทำ�กำ�ไรจากการเทรด แต่ละแนวทางมีข้อดีและ
ข้อเสียของมัน ดังนั้น จึงควรอย่างยิ่งที่จะผสมผสานวิธีต่าง ๆ เข้าด้วยกันในการวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของตลาด
และช่วยในการตัดสินใจในการเทรด

การวิเคราะห์พื้นฐาน
การวิเคราะห์พื้นฐานจะมองไปทีต
่ ัวแปรทางเศรษฐกิจ เช่น กระแสสังคมในปัจจุบัน, สิ่งที่ขับเคลื่อนการเมืองและเศรษฐกิจ
เพื่อชี้ถึงทิศทางของราคาในอนาคต เทรดเดอร์ที่ใช้การวิเคราะห์ประเภทนี้ จะให้ความสนใจอย่างมากในส่วนของข้อมูล
ทางเศรษฐกิจทั้งแบบจุลภาคและมหภาค, เหตุการณ์ในภูมิภาค และ ตัวแปรต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และ
อัตราการจ้างงาน, การเลือกตั้ง ฯลฯ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ไม่เหมือนเทรดเดอร์ที่ใช้การวิเคราะห์พื้นฐานที่มองที่ปัจจัยภายนอกซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาของทรัพย์สินที่พวกเขา
เทรด เทรดเดอร์ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมุ่งความสนใจไปทีก
่ ราฟราคาของ์สินทรัพย์ เพื่อตรวจสอบและคาด
การณ์ทิศทางของราคาในตลาดการเงิน หรืออธิบายให้เห็นภาพมากขึ้น ว่าคือการใช้กราฟราคา นักวิเคราะห์ทางเทคนิค
พยายามที่จะหารูปแบบจากข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต เพื่อเป็นเครื่องให้แนวทางว่าสกุลเงินจะเคลื่อนที่ไปใน
ทิศทางใดในอนาคต

การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาด
การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาดเป็นการวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ในการวัดอารมณ์โดยรวมของ
ตลาด ณ ขณะหนึ่ง ในทางจิตวิยา คนเรามีแนวโน้มที่จะทำ�ตามคนส่วนใหญ่และทำ�สิ่งใดไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่รู้ตัว
ถ้าความเชื่อมั่นเป็นไปในทิศทางใดมาก เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางนั้นเช่นเดียวกัน

แวะเยี่ยมชม Blog ของเราเพื่อสำ�รวจการวิเคราะห์เชิงลึกที่น่าสนใจทั้งในด้านเทคนิคและด้านพื้นฐาน
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สุดยอดเคล็ดลับการเทรดสิบข้อ
สำ�หรับเทรดเดอร์ที่เทรดค่าเงิน

01
02

03
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ทำ�การค้นคว้า
การเทรดฟอเร็กซ์อาจจะดูน่าสับสน ถ้าคุณไม่มีความรู้ที่เหมาะสมเพียงพอว่าตลาดทำ�งานยังไง
และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีต่อกลศาสตร์ของการเทรดฟอเร็กซ์ให้สำ�เร็จ

อยู่กับความจริง
เริ่มการเทรดฟอเร็กซ์ตามความเป็นจริงตั้งแต่เริ่มต้น พิจารณาถึงเปอร์เซนต์ของการเทรดขนะ
ตามกลยุทธ์และประสบการณ์ของคุณ

มีแผนการเทรด
แผนการเทรดที่ดีคือคัมภีร์ไบเบิ้ลของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำ�เร็จ เพราะมันทำ�หน้าที่เสมือน
เครื่องนำ�ทางของกลยุทธ์ การดำ�เนินงาน และขั้นตอนที่จะต้องปฎิบัติในตลาด
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04

เลือกสไตล์การเทรดที่เหมาะสม

05

ละเว้นจากการทำ� Overtrading

06

คุณเป็น Scalper หรือไม่? หรือเป็น Day trader? หรือเป็น Swing trader? สไตล์การเทรดที่แตก
ต่างกันไปตามแต่ละแบบตามแต่ละบุคคล ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามกรอบของเวลาที่เลือกใช้ในการ
เทรด เลือกสไตล์การเทรดที่เหมาะสมกับตัวคุณ และมั่นคงอยู่กับมันไว้

วิเคราะห์ตลาด และเปิดรายการเทรดตลอดทั้งวัน ไม่ได้ช่วยให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการ พยายาม
มองหาสิ่งที่จะช่วยส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการเทรดของคุณจริง ๆ และกำ�จัดการกระทำ�ที่เสียเวลาเหล่า
นั้นไปซะ

รับผิดชอบต่อการเทรดของคุณ
ยอมรับการขาดทุนว่าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ เรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณ และพยายาม
หลีกเลี่ยงที่จะทำ�มันอีกในอนาคต การยอมรับทั้งความผิดและความชอบของคุณ ถือเป็นกุญแจ
สำ�คัญในการพัฒนากรอบความคิด เพื่อพัฒนาทักษะและผลลัพธ์ในการเทรดของคุณ

07

จัดการความเสี่ยง

08

มุ่งความสนใจกับกราฟราคาแบบรายวัน

09

ควบคุมอารมณ์ของคุณ

อย่ามองข้ามความสำ�คัญของการจัดการความเสี่ยง เลือกขนาดของการเทรดที่เหมาะสมสำ�หรับ
ตัวคุณ กำ�หนดจุดทำ�กำ�ไรและจุดขาดทุน และ ใช้เลเวอเรจที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได้ของคุณ นอกเหนือจากนั้น เก็งกำ�ไรอยู่บนระดับเงินทุนที่คุณสามารถยอมรับการสูญ
เสียได้ ทำ�ให้มั่นใจว่าคุณมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอ หรือ กลยุทธ์การเทรดของคุณอยู่
ในสภาพที่จัดการได้ เพื่อรองรับเมื่อตลาดไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับที่คุณคาดไว้อย่างกระทันหัน

มุ่งความสนใจในการเทรดของคุณไปที่กราฟราคาแบบรายวัน (D1) กราฟแบบรายวันมีความน่า
เชื่อถือมากกว่าในแง่ของการให้มุมมองเพื่อความเข้าใจตลาดที่ชัดเจน

พยายามควบคุมอารมณ์ในการเทรดฟอเร็กซ์ เป็นเรื่องจำ�เป็นที่จะฝึกฝนความมีวินัย ควบคุม
ความโลภ ความกลัว และความหวังของตนเอง และที่สำ�คัญที่สุด มองในแง่บวกเอาไว้ตลอดเวลา

อย่ายอมแพ้

10
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ความสำ�เร็จจะต้องมั่นคงพอที่จะรักษาความกระตือรือร้นไว้ตลอดเวลา มั่นคงต่อแผน ระบบการ
เทรด และรักษาความเชื่อมั่นไว้

การเทรด คู่สกุลเงินหลัก

www.tickmill.com/th

วิธก
ี ารเทรด

สกุลเงินกับ TICKMILL
Tickmill ให้บริการตราสารสำ�หรับเทรดคู่สกุลเงินทั้งกลุ่ม Major และ Minor รวม 62 ตราสาร คว้าโอกาสในการเข้าสู่
ตลาดการเงินด้วยเงื่อนไขการเทรดเหนือกว่า

เริ่มต้นเทรดฟอเร็กซ์ด้วยขั้นตอนง่ายๆ
เรียนรู้ด้วยตัวคุณเอง

ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดฟอเร็กซ์ โปรดแน่ใจก่อนว่าคุณเข้าใจกลไกการทำ�งานของการเทรดเพียงพอ อ่าน eBook
ฉบับนี้คือก้าวแรกที่ดีสำ�หรับการเพิ่มพูนความรู้ในการเทรด และนอกจากนั้นยังมีแหล่งความรู้ที่มีประโยชน์
อีกมากมาย Webinars Video tutorials Blog posts

เปิดบัญชีเทรด

เลือกเปิดบัญชีเทรดประเภทที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง บัญชีเทรดทุกประเภทจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป เพื่อ
รองรับความต้องการที่แตกต่างกันของเหล่าเทรดเดอร์

ฝากเงินเข้าสู่บัญชี

ฝากเงินเข้าสู่บัญชีด้วยวิธีการที่สะดวกสบายและปลอดภัย

เลือกกลยุทธ์ในการเทรด

ค้นหากลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมที่สุดกับลักษณะนิสัย เป้าหมาย และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณ
Tickmill ไม่มีข้อจำ�กัดในการเลือกกลยุทธ์การเทรดมาใช้รวมไปถึงการทำ� Hedging, Scalping และ Arbitrage

เปิดสถานะเทรด

เริ่มต้นใช้คำ�สั่งซื้อขาย เพื่อเข้าสู่ตลาด โดยกำ�หนดประเภทของคำ�สั่ง ขนาดของการเทรด - position size
และอื่นๆ

ปิดสถานะเทรด

ปิดสถานะเทรดเมื่อคุณรู้สึกว่าราคามาสู่จุดเป้าหมายแล้ว หรือเมื่อราคามาถึงจุดที่คุณต้องการจำ�กัดความ
เสี่ยง
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เหตุผลว่าทำ�ไม

ถึงควรเทรดฟอเร็กซ์กับ TICKMILL?
เข้าสู่ตลาดที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก

สร้างผลกำ�ไรจากต้นทุนที่ต่ำ�กว่า ด้วยราคาที่ดีกว่า สภาพคล่องระดับสูง และการประมวลผลที่มั่นใจได้

ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง
สเปรดเริ่มต้นที่ 0.0 pips
สามารถใช้ Expert Advisors ได้
ประมวลผลธุรกรรมเฉลี่ยที่รวดเร็วจาก 0.1 วินาที
ไม่มี Requotes
การสนับสนุนลูกค้าแบบรายบุคคล
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอเร็กซ์ คุณลักษณะตราสาร
81% ของนักลงทุนสูญเสียเงินเมื่อเทรด CFDs
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อภิธานศัพท์
Appreciation (การแข็งขึ้นของสกุลเงิน)
สกุลเงินจะถูกเรียกว่าแข็งค่าขึ้น เมื่อราคามีการตอบสนองต่ออุปสงค์จากตลาด
Ask price
ระดับราคาที่ตลาดต้องการขายของสกุลเงินนั้น ๆ ตามสัญญา Foreign Exchange Contract หรือ Cross
Currency Contract เทรดเดอร์สามารถซื้อ base currency ได้ ในระดับราคาดังกล่าว
Base currency
สกุลเงินแรก(ด้านหน้า)จากโควทคู่สกุลเงิน โดยเป็นการแสดงมูลค่าของจำ�นวนที่ต้องการ Base currency เพื่อ
ที่จะใช้แลกเปลี่ยน-เปรียบเทียบกับ Second currency
Bid price
ระดับราคาที่ตลาดต้องการซื้อของสกุลเงินนั้น ๆตามสัญญา Foreign Exchange Contract หรือ Cross
Currency Contract เทรดเดอร์สามารถขาย Base currency ในระดับราคาดังกล่าว
Breakout trading (การเทรดเบรคเอาท์)
การพยายามเข้าสู่ตลาด เมื่อราคาได้พ้นออกจากระดับแนวรับหรือแนวต้าน
Central bank (ธนาคารกลาง)
องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรกึ่งอิสระจากรัฐบาล ที่มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ควบคุมด้าน
นโยบายการเงิน ตัวอย่างเช่น US central bank (ธนาคารกลางสหรัฐ) คือ Federal Reserve ส่วน German
central bank (ธนาคารเยอรมัน) คือ Bundesbank
Counter currency
หมายถึงสกุลเงินตัวหลัง ในโควทคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงิน USD/EUR สกุล euro (EUR) จะถูกเรียกว่า
เป็น counter currency
Cross currencies
คู่สกุลเงินที่ไม่ได้เทียบอยู่กับ U.S. dollar ตัวอย่างเช่น: EUR/JPY หรือ GBP/CHF
Day trading
รูปแบบการเทรด ที่เทรดเดอร์จะทำ�การปิดสถานะการเทรดในวันเดียวกับที่เปิด
Demand
อุปสงค์ ขนาดโดยรวมปริมาณความต้องการซื้อในสินค้าโภคภัณฑ์หรือสกุลเงินที่ผู้คนต้องการจะซื้อในเวลาและ
ราคาในขณะนั้น
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Depreciation (การอ่อนค่า - ด้อยค่า)
การอ่อนค่าลงของมูลค่าของสกุลเงิน เนื่องจากผลกระทบจากตลาด
Exotic currency pairs (Exotics)
คู่สกุลเงิน Exotic ประกอบด้วย สกุลเงินหลักมาผสมกับสกุลเงินกลุ่มตลาดเกิดใหม่ หรือกลุ่มเศรษฐกิจเล็กแต่มี
ความแข็งแกร่ง EUR/TRY (Euro Vs. Turkish Lira) และ USD/ZAR (U.S. Dollar Vs. South African Rand) จะเป็น
คู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมสำ�หรับกลุ่ม exotic
Forex
การซื้อสกุลเงินหนึ่งในขณะที่ทำ�การขายสกุลเงินอีกสกุลไปพร้อมกัน
Forward market
ตลาดที่ผู้เข้าร่วมตกลงทำ�การซื้อขาย สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น อัตราแลกเปลี่ยน ที่ราคาหนึ่งแล้วมีการส่งมอบกันใน
อนาคต
Fundamental Analysis (การวิเคราะห์พื้นฐาน)
การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ และข้อมูลการเมือง โดยมีจุดประสงค์เพื่อประเมินอนาคตทิศทางของตลาดการเงิน
Futures market
ตลาดที่มีการทำ�สัญญาซื้อขายสินค้ากันในอนาคต
Inflation (เงินเฟ้อ)
เงื่อนไข ปัจจัยสำ�คัญหนึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ เมื่อราคาของสินค้าเพิ่มขึ้น อำ�นาจในการซื้อย่อมลดลง
Leverage
อัตราส่วนเงินลงทุนที่ต้องการใช้ ต่อขนาดทั้งหมดสามารถสำ�หรับการทำ�ธุรกรรม
Limit order
ประเภทคำ�สั่งที่มีการจำ�กัดขนาดราคาสูงสุดที่สามารถจ่ายได้ หรือจำ�กัดราคาต่ำ�สุดที่ยอมรับได้ เช่นหากราคา
ปัจจุบันของ USD/JPY คือ 117.00/05, ดังนั้น limit order สำ�หรับการ buy USD จะต้องมีค่าต่ำ�กว่า 117.00
Liquidity(สภาพคล่อง)
คุณสมบัติของตลาด ที่จะรองรับการทำ�ธุรกรรมขนาดใหญ่ได้โดยไม่มีผลกระทบกับราคาของสินค้าในตลาด
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Long position
สถานการณ์เทรดที่คาดหวังการแข็งค่าขึ้นของมูลค่า เมื่อ base currency ในคู่โควทสกุลเงินถูกซื้อ นั่นคือการ
long
Lot
ขนาดวัดปริมาณการทำ�ธุรกรรม มูลค่าของธุรกรรมจะสัมพันธ์กับขนาดของ lots เสมอ
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
เครื่องมือทางเทคนิคยอดนิยม ที่ใช้ในการพิจารณาเทรนด์ รวมไปถึง Momentum, ทิศทางของเทรนด์
Major currency pairs (Majors) (คู่สกุลเงินหลัก)
คู่สกุลเงินหลัก คือสกุลเงินที่มีความเคลื่อนไหวและนิยมมากที่สุดในโลก U.S. Dollar (USD), Euro (EUR),
Japanese Yen (JPY), Great British Pound (GBP), Australian Dollar (AUD), และ Swiss Franc (CHF).
Margin
มาร์จิ้น คือเงินประกันที่นักลงทุนจะต้องฝากเข้าสู่บัญชีเทรด เพื่อใช้ในการเปิดสถานะเทรด
Market order
คำ�สั่งซื้อขายที่ทำ�งานทันทีตามราคาในตลาด
Market sentiment
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อตลาดใด ๆ
Mean reversion
กลยุทธ์การเทรดที่มีสมมุติฐานว่า ราคาของสกุลเงินจะเคลื่อนตัวกลับสู่เส้นค่าเฉลี่ยเสมอ
Minor currency pairs (Minors) (คู่สกุลเงินรอง)
คู่สกุลเงินรอง หรืออีกชื่อคือ cross currency pairs, คือคู่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ U.S. dollar, แต่ยังคงรวมสกุลเงิน
หลักสามสกุลของโลกในคู่ ซึ่งได้แก่ Japanese yen (JPY), British pound (GBP)หรือ euro (EUR).
Moving Average
เครื่องมือทางเทคนิค ที่เกิดจากราคาเฉลี่ยในอดีตต่อเวลา ใช้ในการพิจารณาความแข็งแกร่งของแนวโน้มใน
สภาวะตลาดปัจจุบัน
News trading
กลยุทธ์การเทรดที่เกี่ยวข้องกับการประกาศข่าวหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยคาดหวังการทำ�กำ�ไรจากความ
ผันผวนของราคาในตลาดที่เกิดขึ้นหลังการประกาศตัวเลขดังกล่าว
Over the Counter (OTC)
ใช้ในการอธิบายรูปแบบธุรกรรมที่ไม่ได้กระทำ�ผ่าน exchange
Pip
หน่วยเล็กที่สุดของความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน โดยมักใช้ทศนิยมตำ�แหน่งที่ 4
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Pivot points
Pivot points ใช้ค่า high low close ก่อนหน้ามาทำ�การคำ�นวณหาแนวรับแนวต้านในปัจจุบัน
Position trading
รูปแบบการเทรดที่เทรดเดอร์จะถือสถานะเทรดแบบระยะยาว อาจเป็นสัปดาห์ เดือนหรือปี
Range trading
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเมื่อราคาลงไปที่แนวรับ ขายเมื่อราคาขึ้นไปที่แนวต้าน
Relative Strength Index
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคประเภทหนึ่งที่ใช้ระบุแนวโน้มว่ากำ�ลังจะสิ้นสุดหรือไม่ รวมไปถึงการพิจารณา เงื่อนไข
overbought และ oversold
Reversal trading
การเทรดแบบสวนเทรนด์ เมื่อมีสัญญาณของการกลับตัวที่อาจกำ�ลังเกิดขึ้น
Risk Management (การบริหารความเสี่ยง)
วิธีการทางการเงินต่าง ๆที่ใช้ในการลด หรือควบคุมขนาดการเปิด และป้องกันอันตรายจากรูปแบบต่าง ๆของ
ความเสี่ยง
Scalping
กลยุทธ์การเทรดที่จะเปิดสถานะเทรดและปิดอย่างรวดเร็ว โดยหวังทำ�กำ�ไรจากระยะการเคลื่อนที่ระยะสั้นของ
ราคา
Sentiment Analysis (การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น)
ประเภทของการวิเคราะห์ตลาดประเภทหนึ่งที่จะประเมินความเชื่อมั่นในตลาดของผู้มีส่วนร่วมในตลาด ที่มีต่อคู่
สกุลเงิน
Short position
สถานการณ์เทรดที่ทำ�กำ�ไรจากการลดลงของราคาตลาด เมื่อ base currency ของคู่สกุลเงินถูกขาย สถานะ
เทรดดังกล่าวจะถูกเรียกว่า short
Slippage
ความแตกต่างระหว่าง ระดับของราคาที่ต้องการกับราคาที่สามารถซื้อขายได้จริง เกิดในช่วงที่มีความผันผวน
สูง และช่วงตลาดเปิด ปิด
Spot market
ตลาดซื้อขายสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์แบบจับต้องได้ โดยใช้เงินสดในราคาปัจจุบันของตลาด ส่งมอบเมื่อ
ชำ�ระทันที
Spread
ความแตกต่างระหว่างราคา Bid และ Offer
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Stochastic Oscillator
อินดิเคเตอร์โมเมนตัมอีกประเภท ที่ใช้การเทียบราคาปิดของสินทรัพย์ เทียบกับช่วงของราคาในระยะเวลาที่
กำ�หนด เพื่อใช้วิเคราะห์เชิงลึกไปยังความน่าจะเป็นของทิศทางราคาในอนาคต
Stop-Loss Order
Stop Loss คือประเภทของคำ�สั่งที่ใช้ปิดการเทรดเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปคนละด้านกับที่เทรดเดอร์คาดหวัง
Swing trading
กลยุทธ์การเทรดแบบเก็งกำ�ไร โดยทำ�การเทรดในสินทรัพย์ที่สามารถเทรดได้ ด้วยเวลาหนึ่งวันหรือหลายวัน
โดยพยายามทำ�กำ�ไรจากรูปแบบกราฟที่ทำ�รูปแบบสวิง
Take-Profit order
คำ�สั่ง take-profit ช่วยให้นักลงทุนสามารถกำ�หนดจุดที่จะปิดสถานะเทรด ได้ทั้งก่อนหรือหลังที่จะเปิดสถานะ
เทรด
Technical Analysis (การวิเคราะห์ทางเทคนิค)
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ใช้ในการทำ�นายราคาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด เช่น ราคาในอดีต เส้นแนวโน้ม
ขนาดการซื้อขาย และอื่น ๆ
Trading robots
เทรดโรบอท คือคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ใช้ในการเทรดฟอเร็กซ์ตามสัญญาณซื้อขาย ช่วยให้เทรดเดอร์ทำ�การซื้อ
ขาย สกุลเงินได้ในเวลาต่างๆ
Trailing stop
คำ�สั่ง trailing stop-loss ใช้กำ�หนดระยะปิดสถานะเทรดเป็นระยะที่แน่นอนจากราคาปัจจุบัน สำ�หรับ long
position
Trend trading
กลุยทธ์การเทรดตามแนวโน้ม ถูกใช้ในตลาดการเงินโดยเทรดเดอร์จะเปิดสถานะเทรดตามโมเมนตัม ใช้ได้ทั้งใน
ทิศทางขึ้นและลง
Volatility
ความผันผวน เป็นสภาะวะของตลาดที่มีการแกว่งตัวสูงในระยะเวลาสั้นๆ
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คำ�เตือนความเสี่ยง: CFDs คือเครื่องมือทางการเงินที่มีความซับซ้อน และมาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนสูง
อันเนื่องจากเลเวอเรจ, 81% ของนักลงทุนรายย่อยขาดทุนเมื่อเทรด CFDs กับ Tickmill UK Ltd. คุณควรแน่ใจว่า คุณ
เข้าใจกลไกการทำ�งานของ CFDs และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงของโอกาสที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้
ข้อความปฎิเสธความรับผิดชอบ: เนื้อหาใน e-book ประกอบด้วยตัวเลขและข้อมูลที่ไม่ควรตีความว่าเป็นคำ�แนะนำ�ในการ
ลงทุนแบบส่วนตัว และ/หรือ คำ�แนะนำ�ในการลงทุนอื่นๆ และ/หรือ การเสนอขาย และ/หรือ การชักชวนการทำ�ธุรกรรม
ใดๆในตราสารทางการเงิน และ/หรือ การค้ำ�ประกัน และ/หรือ คาดการณ์ผลการดำ�เนินงานในอนาคต Tickmill, ตัวแทน,
พันธมิตร, ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัท ไม่รับประกันความถูกต้อง, ความแม่นยำ�, หรือข้อมูลใดๆที่มีอยู่
และไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใดๆ โดยยึดตามข้อกำ�หนดดังกล่าว
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We want traders to succeed

ฟอเร็กซ์ ดัชนีหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ โลหะมีค่า พันธบัตร สกุลเงินดิจิตอล
ภายใต้การกำ�กับดูแล: FCA UK | CySEC | FSA SC

Global Offices Offices:
United Kingdom
1 Fore Street, London EC2Y 9DT, United Kingdom
+44 (0)20 3608 2100

support@tickmill.co.uk

Cyprus
Kedron 9, Mesa Geitonia, Limassol 4004, Cyprus
+357 25247650

support@tickmill.eu

Seychelles
3, F28-F29 Eden Plaza, Eden Island, Mahe, Seychelles
+248 434 7072

support@tickmill.com
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