เจาะลึึกการบริิหารความ
เสี่่�ยง
เรีียนรู้้�วิิธีีควบคุุมความเสี่่ย
� งและเพิ่่�มผลกำำ�ไร
ของคุุณ
คำำ � เตืื อ นความเสี่่� ย ง: CFDs คืื อ เครื่่� อ งมืื อ ทางการเงิิ น ที่่� มีี ความซัั บ ซ้้อน และ
มาพร้้อมกัั บ ความเสี่่� ย งที่่� จ ะสููญเสีียเงิิ น ทุุ น สููงอัั น เนื่่� อ งจากเลเวอเรจ, 71%
และ 65% ของบัั ญ ชีีนัั ก ลงทุุ น รายย่่ อ ยขาดทุุ น เมื่่� อ เทรด CFDs กัั บ Tickmill
UK Ltd. และ Tickmill Europe Ltd ตามลำำ �ดัั บ คุุ ณ ควรแน่่ ใ จว่่ า คุุ ณ เข้้าใจ
กลไกการทำำ � งานของผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ข องเรา และคุุ ณ สามารถรัั บ ความเสี่่� ย งสููง
ของโอกาสที่่� จ ะสููญเสีียเงิิ น ทุุ น ของคุุ ณ ได้้
เอกสารนี้ จั ด ท�ำขึ้ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการให้ ข้ อ มูลเท่ า นั้ น และไม่ ถื อ เป็ นค�ำ
แนะน�ำการลงทุ น
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บทนำำ�
การบริิหารความเสี่่�ยงมัักโดนมองข้้ามไปอย่่างน่่าเศร้้า และไม่่มีีทางเลยที่่�มัันจะเป็็ นเรื่่�องไม่่สำำ�คััญในแง่่ของ
การเทรดโดยทั่่�วไป โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในฟอเร็็กซ์์ เทรดเดอร์์จำำ�นวนมากมัักเน้้นกลยุุทธ์์ที่่�จะให้้สััญญาณ
ว่่าเมื่่�อใดพวกเขาควรเข้้าตลาด และในห้้วงความตื่่�นเต้้นของการทำำ�เงิินนั้้�นก็็จะไม่่สนใจอะไรทั้้�งสิ้้�น
การรู้้�ว่่าเมื่่�อใดไม่่ควรเทรด เป็็ นทัักษะที่่�สำำ�คััญเช่่นเดีียวกัับการรู้้�ว่่าเมื่่�อใดควรเทรด จริิงๆ แล้้ว
สำำ�คััญยิ่่�งกว่่าด้้วยซ้ำำ��เพราะถ้้าพูู ดถึึงในทางปฏิิบััติิ
เวลาส่่วนใหญ่่ของคุุณคืือช่่วงเวลาที่่�ไม่่ได้้
ทำำ�การเทรด
ความสามารถในการจััดการการเปิิ ดรัับความเสี่่�ยงจากตลาดมัักเป็็ นลัักษณะที่่�
กำำ�หนดแบ่่งระหว่่างเทรดเดอร์์ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ กัับผู้้�ที่่�ยอมแพ้้ทิ้้�งตลาดไปในที่่�สุุด
มัันไม่่ใช่่เรื่่�องผิิดปกติิหรืือเป็็ นสััญญาณไม่่ดีีสำำ�หรัับเทรดเดอร์์ที่่�จะฮึึกเหิิมและเปิิ ดสถานะ
มากมาย แล้้วทัันใดนั้้�นก็็ตื่่�นมาพบกัับความเสี่่�ยงที่่�แท้้จริิงในตลาดเมื่่�อขาดทุุนอย่่างมาก
บ่่อยครั้้�งที่่�สิ่่�งนี้้�นำำ�เทรดเดอร์์ไปสู่่�การค้้นหาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับวิิธีีบริิหารความเสี่่�ยง และ
เมื่่�อพวกเขาเข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้และรวมมัันเข้้ากัับการเทรด พวกเขาก็็ประสบความ
สำำ�เร็็จมากขึ้้�นในตลาด
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1. เหตุุใดคุุณจึึงควรใส่่ใจในการบริิหารความเสี่่ย
� ง
เห็ นได้ชั ดว่ า การบริ ห ารความเสี่ยงของคุ ณในตลาดเป็ น ส่วนส�ำคัญ
ของการเทรด แต่ก็มีค�ำอธิบายทางสถิติว่าท�ำไมมันจึงส�ำคัญ และมี
ผลกระทบต่อการเทรดของคุณมากน้อยแค่ไหน ที่ส�ำคัญกว่านั้นคือ
เกี่ยวข้องกับผลก�ำไรของคุณอย่างไร
การศึกษาวิจัยในปี
2013
จากข้อมูลธุรกรรมการเทรดตราสาร
ฟอเร็กซ์ที่จดทะเบียนใน
NYSE
ของลูกค้านับล้านของพวกเขา
พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว
อัตราความส�ำเร็จของการเทรดแต่ละครั้งคือ
67.2% นั่นคือเปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ปิดโดยมีผลก�ำไร ซึ่งบ่งชี้
ว่าเทรดเดอร์ตัดสินใจได้ถูกต้องในเวลาเข้า และที่ส�ำคัญไม่แพ้กันคือ
เวลาออกจากตลาด
แต่ ที่ส�ำคั ญ ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น คื อ มี ก ารติ ด ตามเทรดเดอร์ ที่ ท�ำก�ำไรได้
อย่ า งสม�่ำเสมอจากกลยุ ท ธ์ ข องพวกเขาและน�ำไปเปรี ย บเที ย บกั บ
เทรดเดอร์ที่ไม่ประสบความส�ำเร็จ
ผลคือไม่มีความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนทางสถิติในจ�ำนวนการเทรดที่ “ดี” ที่แต่ละกลุ่มท�ำได้ ทั้งสอง
กลุ่มท�ำได้ดีในการคาดการณ์ตลาด
แต่เทรดเดอร์ที่ประสบความ
ส�ำเร็จนั้นท�ำก�ำไรได้อย่างสม�่ำเสมอเพราะพวกเขาบริหารความเสี่ยง
ได้ดีกว่ามาก

โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์ที่ไม่ประสบความส�ำเร็จมีแนวโน้มขาดทุน
มากกว่ า เทรดเดอร์ ที่ป ระสบความส�ำเร็ จ เพราะพวกเขาเปิ ด รั บ ความ
เสี่ยงมากกว่าอย่างมาก และไม่ได้ออกจากตลาดเมื่อพวกเขามีการ
เทรดที่ขาดทุน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือพวกเขามีทักษะการบริหารความ
เสี่ยงที่ไม่ดีนัก
นี่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจส�ำหรับคนที่เรียนด้านจิตวิทยา เพราะเป็ นข้อ
เท็จจริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มนุษย์นั้นแย่ในการประเมินความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม
นอกจากนั้นเรายังไม่เก่งในด้านการท�ำความ
เข้าใจตัวเลขจ�ำนวนมาก รวมไปถึงเรื่องความน่าจะเป็ น สิ่งนี้ท�ำให้เรา
ทุกคน โดยธรรมชาติ ชอบที่จะเพิ กเฉยต่อการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
เป็ นเหตุผลว่าท�ำไมจึงต้องใช้ความพยายามเพิ่ มอีกเล็กน้อยในการให้
ความสนใจ
เนื่ อ งจากความสามารถในควบคุ ม การขาดทุ น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ น ก�ำไรที่
ท�ำได้เป็ นวิธีที่คุณท�ำก�ำไรในฟอเร็กซ์ การบริหารความเสี่ยงจึงควร
เป็ นส่วนส�ำคัญของการเทรดและกลยุทธ์ในตลาดของคุณ
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2. การเผชิิญหน้้ากัับสถานการณ์์ที่ย
่� ากลำำ�บาก
บางทีีอุุปสรรคใหญ่่ที่่�สุุดเมื่่�อพูู ดถึึงการทำำ�ความเข้้าใจกัับความเสี่่�ยง
ภายในการเปลี่่�ยนแปลงของตลาดคืือมัันไม่่สนุุกที่่�จะนึึกถึึง
โดย
จำำ�เป็็ นจะต้้องไตร่่ตรองเกี่่�ยวกัับการขาดทุุน
และเนื่่�องจากผู้้�เทรด
ฟอเร็็กซ์์มีีแนวโน้้มที่่�จะมองโลกในแง่่ดีี พวกเขาจึึงใช้้เวลาส่่วนใหญ่่
ไปกัับการคิิดว่่ามีีน้ำำ��อีีกตั้้�งครึ่่�งแก้้ว แต่่นั่่�นไม่่ได้้ทำำ�ให้้ความเสี่่�ยงหาย
ไปเลย
เมื่่�อตอนที่่�คุุณเริ่่�มต้้น ตลาดเป็็ นเรื่่�องแปลกใหม่่ และสััญชาตญาณ
ตามธรรมชาติิของเราคืือกลััวสิ่่�งที่่�ไม่่รู้้� ตลาดก็็เช่่นเดีียวกััน คืือเมื่่�อ
มีีความไม่่แน่่นอนเกี่่�ยวกัับอนาคต หรืือก็็คืือสิ่่�งที่่�ไม่่รู้้� โดยทั่่�วไปคุุณก็็
จะเห็็นว่่าตลาดทำำ�ผลงานได้้ไม่่ดีีเพราะนัักลงทุุนและเทรดเดอร์์ยัับยั้้�ง
ชั่่�งใจ นั่่�นคืือการหลีีกเลี่่�ยงความเสี่่�ยง การตระหนัักและลัังเลเมื่่�อ
พูู ดถึึงความเสี่่�ยงคืือสิ่่�งที่่�สถาบัันการเงิินที่่�มีีการเทรดมููลค่่าหลายพัั น
ล้้านดอลลาร์์ทำำ� ดัังนั้้�นคุุณจึึงควรทำำ�เช่่นเดีียวกััน

2.1 การหวาดหวั่่น
� มีีประโยชน์์

ปัั ญหาก็็คืือ เมื่่�อคุุณเริ่่�มต้้นเทรดแล้้ว คุุณต้้องเอาชนะความลัังเลนั้้�น
ให้้ได้้เพื่่�อที่่�จะเริ่่�มต้้นเทรด คุุณต้้องอยู่่�ในตลาด รัับความเสี่่�ยงเพื่่�อ
ที่่�จะได้้รัับประสบการณ์์
ดัังนั้้�นในตอนเริ่่�มแรกจึึงเกืือบเป็็ นเหมืือน
เรื่่�องที่่�จำำ�เป็็ นต้้องมีีในการ “ตายด้้าน” ต่่อความเสี่่�ยงเพื่่�อให้้คุุณ
สามารถเอาชนะแนวโน้้มตามธรรมชาติิที่่�จะหลีีกเลี่่�ยงสิ่่�งที่่�ไม่่รู้้�
แต่่
หากสิ่่�งนี้้�กลายเป็็ นนิิสััยในระยะยาว คุุณจะทำำ�การประเมิินความเสี่่�ยง
ได้้ไม่่เหมาะสม และอาจนำำ�ไปสู่่�ผลลััพธ์์ที่่�ไม่่ดีีในการเทรด

ดัังนั้้�นเมื่่�อคุุณมีีประสบการณ์์และเคยพลาดไปแล้้วสองสามครั้้�ง ก็็จะ
เห็็นได้้ชััดว่่าเหตุุใดการเทรดที่่�ไม่่พึึงประสงค์์นี้้�ไม่่เพีียงแต่่มีีประโยชน์์
เท่่านั้้�น แต่่หากทำำ�ได้้อย่่างถููกต้้องก็็จะเป็็ นเรื่่�องที่่�น่่าสนใจ น่่าหลงใหล
และสนุุกอีีกด้้วย
หากคุุณรวมการหลีีกเลี่่�ยงความเสี่่�ยงเข้้ากัับ
กลยุุทธ์์การทำำ�เงิินของคุุณ เช่่นนั้้�นแล้้วก็็จะไม่่ใช่่เรื่่�องน่่าเบื่่�ออีีกต่่อไป
เพราะนั่่�นคืือการกลายมาเป็็ นเทรดเดอร์์ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ ซึ่่�งไม่่มีี
อะไรดีีไปมากกว่่านั้้�นอีีกแล้้ว
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3. การเข้้าใจถึึงความเสี่่�ยงในตลาด
ทุุกครั้้�งที่่�คุุณอยู่่�ในตลาด คุุณต้้องทำำ�การตััดสิินใจ แน่่นอนว่่าคุุณ
ต้้องการตััดสิินใจให้้ถููกต้้อง และมีีแหล่่งข้้อมููลชี้้�วััดและเทคนิิคต่่างๆ
ที่่�จะช่่วยคุุณเพื่่�อการนี้้� ปัั ญหาก็็คืือ การตััดสิินใจแต่่ละอย่่างนั้้�นมา
พร้้อมสองตััวเลืือก คืือตััวที่่�ถููกกัับตััวเลืือกที่่�ผิิด
เมื่่�อพูู ดในแง่่ของสถิิติิ
เราจะเลืือกตััวเลืือกที่่�ถููกต้้องบ่่อยกว่่าตััว
เลืือกที่่�ผิิด
แต่่ส่่วนที่่�การบริิหารความเสี่่�ยงเข้้ามามีีบทบาทคืือการ
จำำ�กััดผลกระทบของตััวเลืือกที่่�ผิิดเหล่่านั้้�น เนื่่�องจากเราไม่่สามารถรู้้�
ล่่วงหน้้าได้้ว่่าการตััดสิินใจนั้้�นจะถููกหรืือผิิด (เพราะถ้้าเรารู้้�... เราก็็คง
ไม่่ทำำ�พลาด) ดัังนั้้�นจึึงต้้องนำำ�ความเสี่่�ยงมาพิิ จารณาด้้วยทุุกครั้้�งที่่�
เราทำำ�การตััดสิินใจในการเทรด
“หากฉัันทำำ�การเทรดนี้้� ฉัันจะได้้อะไร?” เป็็ นคำำ�ถามที่่�ดีีมาก โดยจะ
ต้้องมาคู่่�กัับ “ฉัันมีีโอกาสเสีียอะไรบ้้าง?” การหาสมดุุลระหว่่างทั้้�ง
สองเป็็ น วิิ ธีีที่่� คุุ ณ จะสามารถค่่ อ ยๆสมดุุ ลต าชั่่� ง ไปในทางที่่� คุุ ณ จะได้้
ประโยชน์์ในที่่�สุุด
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มีีผู้้�คน หนัังสืือ และเว็็บไซต์์มากมายที่่�จะให้้คำำ�แนะนำำ�และเคล็็ดลัับใน
การจััดการความเสี่่�ยงหรืือวิิธีีการลดความเสี่่�ยง และจากทั้้�งหมดนั้้�น
จำำ�นวนไม่่น้้อยก็็น่่าจะมีีประโยชน์์ แต่่เป็็ นในระดัับพื้้�นฐาน การเทรดนั้้�น
มีีความเสี่่�ยงอยู่่�โดยเนื้้�อแท้้ และแม้้ลููกเล่่นต่่างๆ จะมีีประโยชน์์อย่่าง
ที่่�คุุณได้้เห็็นมา คุุณยัังต้้องการเคล็็ดลัับมากกว่่านั้้�นเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยง
ความเสี่่�ยง การจััดการเงิิน การเปิิ ดรัับความเสี่่�ยง ความเสี่่�ยงเป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งของการเทรดเสมอ และจำำ�เป็็ นต้้องรวมอยู่่�ในกลยุุทธ์์การ
เทรดของคุุณด้้วย
เคล็็ดลัับทั่่�วไปที่่�มัักจะพูู ดกัันคืือ
“ทำำ�ให้้แน่่ใจว่่าผลกำำ�ไรของคุุณ
มากกว่่าการขาดทุุน” โดยการตั้้�งค่่า Take Profit ไว้้ที่่� 2:1 เมื่่�อ
เทีียบกัับ Stop Loss หรืือแม้้แต่่ 3:1 แต่่โดยปกติิแล้้วมัันไม่่ได้้
ผล นี่่�เป็็ นหนึ่่�งในสิ่่�งที่่�ฟัง
ั ดููดีีเมื่่�อเขีียนในบทความ มีีการแชร์์กัันไป
มากมาย แต่่จริิงๆ แล้้วไม่่ได้้มีีการพิิจารณาถึึงสถานการณ์์ จิิตวิิทยา
ของเทรดเดอร์์ ขนาดของการเทรด สััดส่่วนของบััญชีี และปัั จจััย
อื่่�นๆ อีีกมากมาย อ้้อ แน่่นอนว่่านี่่�เป็็ นเรื่่�องไร้้ประโยชน์์ไปเลยถ้้าคุุณ
มีี Trailing Stop

4.1 เริ่่ม
� ต้้นทัันทีีที่่เ� ริ่่ม
� เทรด
การจััดการความเสี่่�ยงเริ่่�มตั้้�งแต่่วิินาทีีที่่�คุุณเปิิ ดบััญชีี
เพราะคุุณ
กำำ�ลัั ง ตัั ด สิิ น ใจว่่ า คุุ ณ ต้้องการนำำ� เงิิ น ไปเสี่่� ย งในตลาดมากน้้อยแค่่
ไหน คุุณจะใส่่เงิินก้้อนใหญ่่แล้้วเทรดจนกว่่าจะทำำ�กำำ�ไรได้้หรืือจนกว่่า
จะหมด หรืือคุุณจะใส่่เงิินจำำ�นวนหนึ่่�งทุุกๆ เดืือน ทั้้�งสองแบบมา
พร้้อมกัับข้้อดีีและข้้อเสีีย
ดัั ง นั้้�นประเด็็ น แรกของการจัั ด การความเสี่่� ย งคืื อ การเข้้าใจสถานะ
ทางการเงิินของคุุณเอง คุุณต้้องพิิ จารณาถึึงสถานการณ์์ที่่�ดีีที่่�สุุด
แน่่นอน เพราะนั่่�นคืือสิ่่�งที่่�กระตุ้้�นให้้ผู้้�คนเข้้ามาเป็็ นเทรดเดอร์์ จาก
นั้้�นก็็เป็็ นสถานการณ์์ที่่�เป็็ นไปได้้มากที่่�สุุด ซึ่่�งเป็็ นสิ่่�งที่่�ผู้้�มองโลกตาม
ความเป็็ นจริิงสนใจ แล้้วค่่อยเป็็ นสถานการณ์์ที่่�เลวร้้ายที่่�สุุดซึ่่�งคน
ส่่วนใหญ่่มัักจะคิิดถึึงแค่่เพีียงช่่วงสั้้�นๆ
หนึ่่�งในคำำ�เตืือนคืือคุุณควรเสี่่�ยงด้้วยเงิินที่่�คุุณยอมรัับการสููญเสีียได้้
ปัั ญหาคืือเราไม่่ค่่อยคิิดว่่าจะเกิิดอะไรขึ้้�นหลัังจากนั้้�น
หากคุุณยอม
เสีียเวลาสร้้างบััญชีีและเรีียนรู้้�วิิธีีการเทรดมาแล้้ว...
แต่่เกิิดคราว
เคราะห์์จากความโชคร้้าย ความไม่่ชำำ�นาญ และปัั จจััยอื่่�นๆ รวมกััน
ทำำ�ให้้เงิินในบััญชีีเทรดของคุุณลดลงเป็็ นศููนย์์ คุุณจะยอมแพ้้เลยไหม
หรืือคุุณจะอยากเติิมเงิินในบััญชีีอีีกครั้้�ง
เรีียนรู้้�จากประสบการณ์์
และลองทำำ�กำำ�ไรเพื่่�อนำำ�ส่่วนที่่�ขาดทุุนกลัับคืืนมา
ดัังนั้้�นตอนที่่�คุุณ
พิิ จารณาจำำ�นวนเงิินที่่�คุุณนำำ�มาเสี่่�ยงในตลาด คุุณได้้พิิ จารณาด้้าน
จิิตใจของคุุณแล้้วหรืือไม่่?

ทำำ�ให้้แน่่ใจว่่าผลกำำ�ไรของ
คุุณมากกว่่าการขาดทุุน
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4. วิิธีีลดการขาดทุุนให้้เหลืือน้้อยที่่สุ
� ุด
4.2 ตััวคุุณคืือจิิตใจคุุณ
การจััดการความเสี่่�ยงไม่่ใช่่แค่่เพีียงการคำำ�นวณเงิิน แต่่ยัังต้้องเข้้าใจปฏิิกิิริิยา
ของตััวคุุณเองต่่อสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นด้้วย มีีปรากฏการณ์์ที่่�พบเห็็นได้้ทั่่�วไปที่่�
ผู้้�คนเริ่่�มต้้นด้้วยบััญชีีทดลองเทรดและทำำ�ได้้ดีี หลัังจากนั้้�นไม่่นาน พวกเขาก็็จะ
เปลี่่�ยนไปเป็็ นบััญชีีจริิงและจู่่�ๆ
ความเฉีียบคมในการเทรดของพวกเขาก็็หายไป
และเผชิิญกัับภาวะที่่�ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรลดลง
มัันเกิิดอะไรขึ้้�นกัันแน่่?
บ่่อยครั้้�งที่่�พวกเขาโทษโบรกเกอร์์ โดยคิิดว่่ามีีกลโกงบางอย่่าง แต่่ก็็มีีกลุ่่�มที่่�
คล้้ายกัันที่่�ทำำ�เงิินได้้จากการเทรดมิินิิหรืือไมโครล็็อต แต่่ทัันทีีที่่�พวกเขาก้้าวเกิินขีีด
จำำ�กััดด้้านขนาดการเทรด ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรก็็ลดลง
กลยุุทธ์์เดีียวกััน บััญชีีเดีียวกััน สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นคืือ พวกเขาจััดการกัับเงิินที่่�มากขึ้้�น
และตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงที่่�มากขึ้้�น สิ่่�งนี้้�ทำำ�ให้้พวกเขากัังวลมากขึ้้�น ทำำ�ให้้รููป
แบบการตััดสิินใจของพวกเขาเปลี่่�ยนไป พวกเขาลัังเลมากขึ้้�น ไม่่ทำำ�การตััดการ
ขาดทุุนเท่่าที่่�ควร โดยหวัังว่่าตลาดจะฟื้้� นตััวกลัับมา เป็็ นต้้น ด้้วยการกลััวความ
เสี่่�ยงมากกว่่าที่่�จะดำำ�เนิินการอย่่างเป็็ นกลยุุทธ์์ พวกเขาจึึงลงเอยด้้วยการเสีียเงิิน
มากขึ้้�น
การจัั ด การความเสี่่� ย งต้้องเริ่่� ม ต้้นด้้วยการจัั ด การปฏิิ กิิ ริิ ย าของตัั ว คุุ ณ เองต่่ อ
ความเสี่่�ยงและพัั ฒนากลยุุทธ์์เพื่่� อให้้คุุณมุ่่�งเน้้นที่่�การตััดสิินใจอย่่างเป็็ นกลยุุทธ์์
โดยอยู่่�บนพื้้�นฐานของการประเมิินผลอย่่างมีีเหตุุผลในปัั จจััยต่่างๆ
ให้้ได้้มาก
ที่่�สุุด
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5. มัันเป็็ นเรื่่�องของโอกาส ดัังนั้้�นขอให้้สนุุกไปกัับมััน
หนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่ อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยงของคุณคือการเข้าใจทฤษฎีเกมเป็ นอย่างดี สิ่งนี้
อาจไม่ชัดเจนในตอนแรก
แต่เราต้องเข้าใจว่าการเทรดมีสองส่วน
คือ ข้อมูลกับโชค เมื่อเราท�ำการตัดสินใจเทรด เราต้องการทราบ
ข้ อ มูลมากที่สุ ด เท่ า ที่เ ป็ น ไปได้ เ พื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า การเทรดจะได้ ผ ลลั พธ์
ที่ดี ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค การติดตามตลาด ข่าวสาร
ความเข้าใจในเศรษฐกิจ การมีทักษะและประสบการณ์ นั่นคือสิ่งที่
ท�ำให้คุณได้รับชัยชนะจากการเทรด
ในทางกลับกัน มีหลายปั จจัยที่เข้าสู่ตลาดแล้วเราไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น ธนาคารขนาดใหญ่จ�ำเป็ นต้องถอนเงินออกอย่างกะทันหัน
เกิดสงคราม หรือเพียงแค่เราท�ำผิดพลาดและลืมบางสิ่ง หรือเข้าใจ
ข้อมูลบางอย่างผิด นี่คือโชคร้าย ซึ่งก็คือโชคเหมือนกัน

5.1 หนทางแก้้ไขปัั ญหา
อยู่่�ในทฤษฎีีเกม
ทฤษฎีเกมช่วยให้เราเข้าใจความน่าจะเป็ น การสุ่ม ความแปรปรวน
และการระบุรูปแบบที่ไม่อนุญาตให้เราวางแผนส�ำหรับโชค (การพึ่ง
โชคคือนิยามของการพนัน)
แต่เพื่อบรรเทาผลกระทบที่โชคจะส่ง
ผลเมื่อการวิเคราะห์ของเราไม่ได้ผล เช่นเดียวกับที่แบทแมนเป็ นแบ
ทแมนไม่ใช่เพราะเขามีพลังเหนือมนุษย์
แต่เพราะเขามีแผนเตรียม
พร้อมส�ำหรับทุกอย่าง เขามีแม้กระทั่งแผนในตอนที่เขาไม่มีแผน และ
นั่นคือการบริหารความเสี่ยง
ในฐานะเทรดเดอร์ เป้าหมายของคุณไม่ใช่การเทรดเพียงครั้งเดียว
แล้วเลิกเลย นั่นคือสิ่งที่ผู้ซื้อลอตเตอรี่พยายามจะท�ำ คุณต้องสะสม
การเทรดน่ า จะมากกว่ า หมื่ น ครั้ ง ตลอดเส้นทางอาชีพของคุ ณ ใน
ฐานะเทรดเดอร์ และการท�ำซ�้ำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ให้คุณใช้
ประโยชน์จากทฤษฎีเกมเพื่อปรับปรุงผลก�ำไรของคุณ
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6. การเทรดเป็็ นเรื่่�องเกี่่ย
� วกัับความรู้้� การบริิหารความเสี่่ย
� งเป็็ นเรื่่�องของโชค
ลองมาพิจารณาคำ�ถามทางจิตวิทยานี้กัน: หากคุณได้รับโอกาสใน
การวางเงิน $100 และด้วยการโยนเหรียญ คุณอาจเสียเงินหรือ
ได้เงิน $200 คุณจะทำ�หรือไม่? เห็นได้ชัดว่านี่เป็นคำ�ถามลวง แต่
คุณอาจมองไม่ออกว่าทำ�ไมเมื่อพิจารณาถึงโอกาสที่เหรียญจะออก
ในด้านที่คุณเลือกไม่ใช่คำ�ตอบที่ถูกต้อง

คืออย่างนี้ ในสถานการณ์เริ่มต้น คุณมีเงินของคุณและคุณก็เก็บ
ไว้ได้ ซึ่งไม่มีความเสี่ยงใดๆ หากคุณเข้าร่วมเล่น คุณมีโอกาสทำ�
เงิน $100 แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงิน $100 เนื่องจากการโยน
เหรียญมีโอกาสออกหัวหรือก้อยแบบ 50/50 ดังนั้นคุณสามารถ
ประเมินได้ว่าคุณมีโอกาสชนะเท่าๆ กับการแพ้ ในทางสถิติมันคือ
ความเสี่ยงที่เท่ากัน
แต่จุดที่สำ�คัญคือมันเป็นความเสี่ยง หากคุณเข้าร่วมเล่น คุณกำ�ลัง
เสี่ยง แต่ถ้าคุณไม่เล่น คุณก็ไม่ต้องเสี่ยง ดังนั้นแม้ว่าคุณจะมี
โอกาสชนะมากเท่าๆ กับการแพ้ในเกมดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้คุณ
ได้เปรียบในการเข้าร่วม

6.1 ยิ่่ง
� เทรดเยอะยิ่่ง
� ดีี

คำำ�ถามสำำ�คััญคืือ คุุณจะสามารถเทรดได้้กี่่�รอบ เพราะการเทรดหนึ่่�ง
รอบ คุุณอาจแพ้้หรืือชนะ แต่่ถ้้าเทรดสองรอบ คุุณมีีโอกาสหนึ่่�งครั้้�ง
ที่่�จะชนะทั้้�งสองรอบ หนึ่่�งครั้้�งที่่�จะแพ้้ทั้้�งสองรอบ และโอกาสสอง
ครั้้�งที่่�จะเท่่าทุุน ไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�พบได้้บ่่อยที่่�จะออกหััว 2 ครั้้�งติิดต่่อกััน
แต่่ยิ่่�งคุุณฝึึกฝนมากเท่่าไหร่่ โอกาสที่่�จะเกิิดตามความน่่าจะเป็็ นทาง
สถิิติิก็็จะยิ่่�งมากขึ้้�นเท่่านั้้�น หากคุุณโยนเหรีียญ 100 ครั้้�ง เป็็ นไปได้้
ยากมากที่่�จะออกหััวทั้้�ง 100 ครั้้�ง หากคุุณโยน 1,000 ครั้้�ง มััน
จะไม่่ออกหััว 500 ครั้้�งเป๊๊ะๆ แต่่จะใกล้้เคีียงกัับค่่าเฉลี่่�ย ซึ่่�งในการ
เทรดก็็ใช้้หลัักการเดีียวกัันนี้้�ด้้วย

6.2 สร้้างบรรทััดฐาน
มีีมนต์์ บ ทหนึ่่� ง ที่่� โ บรกเกอร์์ ท่่ อ งให้้เทรดเดอร์์ ทุุ ก คนฟััง จนจำำ�ขึ้้� นใจ
นั่่� น คืื อ ผลลัั พธ์์ ที่่� ผ่่ า นมาไม่่ ส ามารถคาดการณ์์ ผ ลลัั พธ์์ ใ นอนาคตได้้
และนั่่�นก็็เป็็ นความจริิง เช่่นเดีียวกัับการโยนเหรีียญไม่่ได้้บอกคุุณว่่า
ครั้้�งหน้้าเหรีียญจะออกด้้านไหน แต่่หากคุุณโยนเหรีียญจำำ�นวนมาก
ครั้้�งพอ คุุณจะมีีแนวโน้้มที่่�สมเหตุุสมผลว่่าเหรีียญจะออกหััวประมาณ
ครึ่่�งหนึ่่�ง นี่่�คืือการทำำ�งานของหลัักการคู่่�กัับกลยุุทธ์์ของคุุณ
หากเราใช้้สถิิติิที่่�กล่่าวถึึงก่่อนหน้้านี้้�ว่่าประมาณสองในสามของการ
เทรดจะได้้ผลดีี คุุณต้้องมีีกลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยงสำำ�หรัับส่่วน
ที่่�สามที่่�เหลืือ หากคุุณเทรด 1,000 ครั้้�ง อย่่างน้้อยประมาณ 333
ครั้้�งจะได้้ผลที่่�ไม่่ดีี
การมีีการเทรดที่่�เป็็ นลบจำำ�นวนมากขนาดนั้้�นมีี
แนวโน้้มที่่� จ ะผลาญยอดคงเหลืื อ ในบัั ญ ชีี ข องคุุ ณ จนหมดหากคุุ ณ
จััดการได้้ไม่่ถููกต้้อง
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6.3 เครื่่�องมืือ
มีเครื่องมือจ�ำนวนหนึ่งที่คุณสามารถใช้ได้โดยมีในแพลตฟอร์มเทรด
อยู่แล้ว เช่น Stop Loss, ข้อก�ำหนดด้านหลักประกัน, Expert
Advisers เป็ นต้น ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อบังคับตัวเองให้พ้นจาก
การเทรดที่ขาดทุน
และแม้ว่าเครื่องมือเหล่านั้นจะมีประโยชน์อย่าง
แน่นอน เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ คุณต้องเข้าใจ
วิธีและเหตุผลในการจ�ำกัดการเปิ ดรับความเสี่ยงเพื่อตั้งระดับที่เหมาะ
สม
ลองปรับเปลี่ยนตัวอย่างการโยนเหรียญจากก่อนหน้านี้และท�ำให้เกิด
ผลก�ำไรกัน คุณมี $100 ถ้าเหรียญออกหัว คุณเสียเงิน ถ้าออก
ก้อย คุณได้เงินสามเท่า เงื่อนไขนี้คุ้มที่จะเสี่ยงแน่นอนเพราะคุณมี
โอกาสได้ก�ำไร $200 หากคุณเล่นเกมนี้หลายครั้ง คุณจะมีโอกาสได้
เงินจ�ำนวนมาก

6.4 มัันไม่่ใช่่แค่่ว่่าคุุณทำำ�เงิินได้้เท่่าไหร่่
แต่มันมีปัญหาอยู่นิดหน่อย สมมติว่าคุณมีอยู่แค่ $100 แล้วครั้ง
แรกที่คุณเล่นเกม คุณแพ้... คุณจะไม่มีทางทำ�เงินกลับมาได้เลย คุณ
จึงควรเสี่ยงด้วยเงินจำ�นวนที่น้อยกว่านั้น เช่น $10 และลดโอกาสที่
ออกหัวอย่างต่อเนื่องเนื่องจากโชคไม่ดี ซึ่งจะทำ�ให้เงินในบัญชีของ
คุณหมดไป
เมื่อพูดถึงฟอเร็กซ์ มีหลักฐานทางสถิติแสดงให้เราเห็นว่าคุณควร
จะเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งมากแค่ไหนจากการติดตามบัญชีหลาย
ล้านบัญชีเป็นระยะเวลานาน การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเปิดสถานะ
ที่มีความเสี่ยงระหว่าง 2% ถึง 3% ของเงินทุนที่คุณมีอยู่จะช่วย

เพิ่มผลตอบแทนให้กับบัญชีของคุณ หากน้อยกว่า 2% จะทำ�ให้คุณ
พลาดโอกาสทำ�กำ�ไรจำ�นวนมาก และมากกว่า 3% จะมีโอกาสเกิด
โชคร้ายอย่างต่อเนื่องในการเทรดมากพอที่จะส่งผลกระทบต่อบัญชี
ของคุณอย่างมีนัยยะสำ�คัญ หากคุณเสี่ยง 3% ของเงินในบัญชี นั่น
หมายความว่าคุณสามารถเทรดได้มากถึง 33 ครั้งติดต่อกันก่อนที่
เงินของคุณจะหมด ซึ่งโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นมีมากแค่ไหนกัน

6.5 อย่่าลืืมว่่านี่่�เป็็ นเรื่่�องส่่วนบุุคคล
แน่่นอนว่่าที่่�พูู ดไปนั้้�นคืือค่่าเฉลี่่�ยทางสถิิติิ และการเทรดของคุุณอาจ
แตกต่่างออกไป นั่่�นเป็็ นเหตุุผลที่่�สำำ�คััญที่่�จะต้้องเข้้าใจเหตุุผลว่่าทำำ�ไม
ตััวเลขบางส่่วนจึึงเป็็ นข้้อเสนอแนะ เพื่่�อให้้คุุณสามารถนำำ�ไปปรัับใช้้
กัับการเทรดจริิงได้้ ตััวอย่่างเช่่น หากคุุณเป็็ นเทรดเดอร์์ที่่�มีีความ
ระมััดระวัังเป็็ นอย่่างมาก คุุณอาจได้้รัับประโยชน์์มากกว่่าจากขนาด
การเทรดที่่�มากกว่่านั้้�น หากคุุณชอบกระโจนเข้้าใส่่ทุุกโอกาสที่่�ตลาด
เสนอ
คุุณอาจอยากที่่�จะรัักษาการเทรดของคุุณให้้มีีขนาดเล็็กเพื่่�อ
ลดความเสี่่�ยง
นี่่� เ ป็็ น หนึ่่� ง ในเรื่่� อ งน่่ า หงุุ ด หงิิ ด ที่่� ค นที่่� เ รีียนรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ การหลีีกเลี่่� ย ง
ความเสี่่�ยงต้้องเผชิิญในงานเขีียนของหััวข้้อนี้้�
ผู้้�เขีียนจะยืืนกราน
อย่่างเช่่นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็ นของการตั้้�ง Stop Loss เพื่่�อ
ลดการเทรดที่่�ไปในทางที่่�ผิิด แต่่ต้้องตั้้�งที่่�จำำ�นวนเท่่าไหร่่ล่่ะ? นั่่�นขึ้้�น
อยู่่�กัับรููปแบบการเทรดของคุุณ ดัังนั้้�นคุุณควรเรีียนรู้้�หลัักการที่่�อยู่่�
เบื้้�องหลััง Stop Loss เพื่่�อให้้คุุณสามารถนำำ�ไปใช้้กัับสถานการณ์์
ของคุุณเองแทนที่่�จะใช้้ตััวเลขตายตััวโดยอััตโนมััติิ
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7. ความเสี่่�ยงและผลตอบแทน
ขั้นต�่ำสุดเมื่อพู ดในเชิงปฏิบัติคือ การลงทุนทั้งหมดนั้นเกี่ยวกับความ
สมดุลระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีความ
เสี่ยงในการเทรดเลย ทุกคนก็จะสามารถท�ำก�ำไรได้เหมือนกันหมด
แล้วก็คงจะไม่มีตลาด ในความเป็ นจริง วัตถุประสงค์ทั้งหมดของ
ตลาดฟอเร็กซ์คือการชดเชยความเสี่ยง ธุรกิจ (ส่วนใหญ่) จ�ำเป็ น
ต้องเข้าถึงตลาดสกุลเงินเพื่อลงทุนในต่างประเทศ เช่นธุรกิจที่เกี่ยว
กับการส่งออก เป็ นต้น สกุลเงินไม่ใช่ความกังวลหลักของพวกเขา
และเพื่อที่จะไม่ต้องรับมือกับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน พวก
เขาจะจ่ายค่าบ�ำเหน็จให้กับตลาด งานของคุณในทางปฏิบัติในฐานะ
นักเทรดฟอเร็กซ์ คือการคิดหาวิธีแลกเปลี่ยนเงินโดยมีความเสี่ยง
น้อยกว่าผู้มีส่วนร่วมคนอื่นๆ ในตลาดเพื่อให้คุณสามารถสร้างราย
ได้จากค่าบ�ำเหน็จได้
เพราะเหตุนี้จึงมีความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างระดับความเสี่ยงกับ
ผลก�ำไรของคุณ โดยทั่วไปคือ ยิ่งมีความเสี่ยงมากเท่าใด ก็ยิ่งได้
รับผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้น
ดังนั้นเพื่อเพิ่มการเติบโตของบัญชี
เทรด คุณต้องหาวิธีจัดการกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้เจอ

7.1 แผนหลีีกเลี่่�ยงความเสี่่�ยง

หนึ่งในวิธีการคือควบคุมจำ�นวนเงินที่คุณใส่ลงในบัญชี หากคุณใส่
เงินก้อนในตอนเริ่มต้นเทรด
ก็มีโอกาสที่คุณอาจโชคไม่ดีและสูญ
เสียบัญชีไป แต่ถ้าคุณจัดสรรจำ�นวนเงินที่น้อยลงในแต่ละเดือนเพื่อ
วางแผนการเติบโตของบัญชีคุณอย่างช้าๆ โอกาสที่จะสูญเสียทั้ง
บัญชีของคุณก็จะน้อยลง คุณอาจทำ�เงินได้ไม่มากในช่วงเริ่มต้น แต่

คุณจะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
อีกวิธีคือความถี่ในการเทรด การเทรดในจำ�นวนน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ จะกลายเป็นสถิติให้คุณ มันมีโอกาสน้อย
กว่าที่คุณจะโชคร้ายผิด 40 ครั้งติดต่อ เมื่อเทียบกับ 4 ครั้งติดต่อ
กัน ดังนั้นบัญชีของคุณจะอยู่ได้นานขึ้น ถ้าแผนของคุณรองรับการ
ผิดติดกันได้มากขึ้น และจะส่งผลไปในระยะยาว ที่จะทำ�ให้คุณเพิ่ม
โอกาสในการทำ�กำ�ไร

กลยุทธ์อันไหนดีกว่ากัน? หากคุณไม่มีการบริหารความเสี่ยง คุณ
อาจต้องการใช้วิธีที่ชัวร์กว่าและเทรดได้ถูกต้อง 80% ของทุกครั้ง
แต่เทรดเดอร์อีกรายที่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะสามารถทำ�เงิน
ได้ เ ยอะมากโดยการเทรดบ่ อ ยกว่ า แต่ จำ � กั ด การเปิ ด รั บ ความเสี่ ย ง
ของเขา จากการที่มีโอกาสเทรดมากกว่า เขายังคงสามารถทำ�เงิน
จำ�นวนเดียวกันได้โดยเทรดในปริมาณที่น้อยกว่า และมีความเสี่ยง
ต่ำ�กว่าการใช้กลยุทธ์การเทรดที่ “ดีกว่า”

7.2 ความเสี่่�ยงต่ำำ��ไม่่ใช่่ความ
คิิดที่่�ดีีที่่�สุุดเสมอไป
ขอทำ�การยกตัวอย่าง สมมติว่าคุณมีกลยุทธ์ที่ถูก 80% ของทุกครั้ง
นั่นสูงกว่าค่าเฉลี่ยและฟังดูดีมาก แต่ปัญหาคือ มันจะให้สัญญาณ
เทรดแค่วันละครั้งเท่านั้น นั่นหมายความว่าคุณจะทำ�เงินจากแปดใน
สิบวัน
แต่มีอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้งานได้ 60% ของทุกครั้ง ซึ่งฟังดูไม่ดีนัก
แต่มันให้สัญญาณคุณ 100 ครั้งต่อวัน นั่นหมายความว่าในแต่ละ
วัน คุณจะเทรดเสีย 40 ครั้ง แต่ได้ 60 ครั้ง
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7. ความเสี่่�ยงและผลตอบแทน
7.3 ทำำ�ความคุ้้�นเคยกัับมััน

การจัั ด การกัั บ การเทรดของคุุ ณ เป็็ นกระบวนการที่่� ต้้ องมีีระบบ
ระเบีียบ และเช่่นเดีียวกัับที่่�คุุณต้้องประเมิินการเทรดอย่่างสม่ำำ��เสมอ
คุุ ณ จะต้้องใช้้แนวทางเดีียวกัั น กัั บ การประเมิิ น ความเสี่่� ย งของคุุ ณ
ด้้วย เช่่นเดีียวกัับที่่�คุุณคำำ�นวณด้้านบวกของการเทรดที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
คุุณจะต้้องคำำ�นวณด้้านลบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
และรวมไว้้ในรููปแบบการ
เทรดของคุุณด้้วย ดัังนั้้�นจึึงไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�คุุณจะปล่่อยไปตามความรู้้�สึึก
ได้้
มัันอาจเป็็ นเรื่่�องท้้าทายที่่�จะต้้องเอาชนะความเอนเอีียงทางจิิตวิิทยา
ที่่�ทำำ�ให้้คนไม่่ค่่อยคิิดถึึงการขาดทุุนที่่�อาจเกิิดขึ้้�น โดยอาจมีีประโยชน์์
มากกว่่าหากพิิ จารณาการลดความเสี่่�ยงว่่าเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของกลยุุทธ์์
การทำำ�กำำ�ไร ไม่่ใช่่แค่่เพีียงส่่วนเสริิมหลัังจากที่่�คุุณฝัันหวานเกี่่�ยวกัับ
ส่่วนความสนุุกของการทำำ�เงิิน

เมื่อคุณทำ�การเทรด คุณต้องถือว่าเงินนั้น “ไปแล้ว” ไม่อยู่ในบัญชี
ของคุณอีกแล้ว ไปอยู่ในตลาดแล้ว เป้าหมายของคุณคือการเพิ่มผล
ตอบแทนจากการลงทุนที่คุณเพิ่งจ่ายไป $300 หากนั่นหมายความ
ว่าคุณจะได้เงิน $500 ยอดเยี่ยมเลย แต่ก็อาจหมายความคุณ “ได้”
$200 ซึ่งก็ดีกว่า “ได้” $100 สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของผล
ตอบแทนจากการลงทุนของคุณ
จำ�ไว้ว่าเป้าหมายของคุณไม่ใช่การเทรดเพียงครั้งเดียว มันเป็นส่วน
หนึ่งของกลยุทธ์ที่มีอัตราความสำ�เร็จตามที่กำ�หนด หากกลยุทธ์ของ
คุณมีเป้าหมายในการทำ�เงิน $300 ต่อการเทรดแต่ละครั้ง และ
เสียมากสุดที่ $300 ต่อการเทรดแต่ละครั้ง ในท้ายที่สุดแล้ว ทุก
ดอลลาร์ที่ปกป้องไว้ไม่ให้ขาดทุนจะถูกเพิ่มเข้าไปในกำ�ไรสุดท้ายของ
คุณ ภายใต้แนวคิดนี้ การบริหารความเสี่ยงคือการหาวิธีเพิ่มผล
กำ�ไรให้สูงสุด และไม่เกี่ยวกับการขาดทุน

7.4 A การดำำ�เนิินการที่่�ครอบคลุุม
วิธีการคือเมื่อคุณวางแผนการเทรด คุณพิจารณาการลงทุนที่คุณ
ทำ�เป็นค่าใช้จ่าย อย่าคิดถึงการเทรดในแง่จำ�นวนเงินที่คุณสามารถ
ทำ�ได้ ก่อนที่คุณจะเข้าเทรด คุณได้คำ�นวณความเสี่ยงที่ยอมรับได้
และพิจารณาว่าเป็นบรรทัดฐานสำ�หรับการเทรดของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีบัญชีที่มี $10,000 และคุณสามารถเสี่ยงได้
สูงสุดถึง 3% ในการเทรด นั่นหมายความว่าเมื่อคุณเข้าสู่ตลาด คุณ
จะตั้งค่า Stop Loss ให้ปิดการเทรดหลังจากคุณสูญเสีย $300
คุณตั้ง Stop Loss แล้ว คุณต้องไม่
กลับไปขยายมัน
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7. ความเสี่่�ยงและผลตอบแทน
7.5 มัันคืือคณิิตศาสตร์์
การเข้้าใจว่่าตลาดฟอเร็็กซ์์มีีไว้้เพื่่�อชดเชยความเสี่่�ยง และนัักเทรด
ฟอเร็็ ก ซ์์ จ ะทำำ�กำำ� ไรโดยใช้้ทัั ก ษะของพวกเขาในตลาดเพื่่� อ ลดความ
เสี่่�ยง เช่่นนั้้�นแล้้วผลการเทรดของคุุณจะถููกควบคุุมโดยคณิิตศาสตร์์
โดยเฉพาะอััตราผลตอบแทน/ความเสี่่�ยง
อัันที่่�จริิงนี่่�คืือคำำ�จำำ�กััด
ความของผลกำำ�ไรในบริิบทสำำ�หรัับฟอเร็็กซ์์
ซึ่่�งมีีสองวิิธีีในการทำำ�เช่่นนี้้�
คืือเพิ่่�มตััวเศษของคุุณโดยการพัั ฒนา
ทัักษะของคุุณในการคาดเดาตลาด หรืือลดตััวส่่วนด้้วยการจััดการ
ความเสี่่�ยงด้้านลบของคุุณในตลาด การใช้้สมการนี้้� เราจะเห็็นความ
สำำ�คััญของการลดความเสี่่�ยง ตััวอย่่างเช่่น เพราะคุุณสามารถเพิ่่�ม
ผลกำำ�ไรของคุุณเป็็ นสองเท่่าได้้โดยลดการเปิิ ดรัับความเสี่่�ยงลงครึ่่�ง
หนึ่่�ง

7.6 เป็็ นไปได้้อย่่างไร

การเปิ ด รั บ ความเสี่ ย งที่ ล ดลงส่ ง ผลต่ อ ผลกำ � ไรของคุ ณ อย่ า ง
มหาศาลเนื่ อ งจากความแตกต่ า งระหว่ า งจำ � นวนของการเทรดที่
ประสบความสำ � เร็ จ กั บ การเทรดที่ ไ ม่ ป ระสบความสำ � เร็ จ มั ก เป็ น เศษ
เสี้ยวหนึ่งของจำ�นวนการเทรดทั้งหมด
นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับผู้ที่ไม่ได้วางแผน Stop Loss และมักขาดทุนมากกว่าที่
พวกเขาทำ�กำ�ไรได้จากการเทรด

เท่ากัน หากคุณมีอัตราความสำ�เร็จ 60% และทำ�การเทรด 10 ครั้ง
เช่นนั้นแล้วเมื่อพูดในเชิงสถิติ คุณจะมีสี่การเทรดที่พลาดไปและหก
การเทรดที่ทำ�เงิน การเทรดที่พลาดไปสี่ครั้งจะลบล้างการเทรดที่ทำ�
เงินสี่ครั้ง ทำ�ให้คุณมีกำ�ไรจากการเทรดสองครั้ง หากคุณสามารถ
ลดความเสี่ยงในการเทรดที่ขาดทุนลงได้ครึ่งหนึ่ง คุณจะทำ�เงินเพิ่ม
อีกครึ่งหนึ่งของการเทรดที่ขาดทุนสี่ครั้ง ผลลัพธ์คือได้ผลกำ�ไรเพิ่ม
ขึ้นเทียบเท่ากับการเทรดสองครั้ง

ซึ่งเป็นกรณีที่พบเห็นได้น้อย และพวกเขาน่าจะมีความสามารถในการ
คำ�นวณสิ่งเหล่านี้ได้ในหัวโดยไม่รู้ตัว

คุณสามารถลดความเสี่ยงได้โดยทำ�การตรวจสอบ Stop Loss ให้
ละเอียดมากขึ้น คุณสามารถลดความเสี่ยงได้โดยเทรดในขนาดเล็ก
ลง แต่เทรดบ่อยขึ้น เมื่อคุณทดสอบย้อนกลับมากสุดเท่าที่จะเป็น
ไปได้และมีข้อมูลมากเพียงพอ คุณสามารถตรวจสอบอัตราส่วนการ
ทำ�กำ�ไรได้ด้วยการตั้งค่าที่แตกต่างกันไปเพื่อปรับแต่งอัตราส่วนผล
ตอบแทน/ความเสี่ยงของคุณให้ดีขึ้น
ในท้ายที่สุดแล้ว ฟอเร็กซ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เช่นเดียวกับ
สายการเงินส่วนใหญ่ ยิ่งคุณสามารถคำ�นวณการเทรดและปรับการ
คาดการณ์ของคุณตามสมการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้มากเท่าไหร่
การเทรดของคุณจะมีโอกาสสำ�เร็จมากขึ้นเท่านั้น และคุณก็จะทำ�เงิน
ได้มากขึ้นอีก
เทรดเดอร์บางรายสามารถลุยได้ด้วยสัญชาตญาณ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า Take Profit กับ Stop Loss ของคุณมีระยะ
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7. ความเสี่่�ยงและผลตอบแทน
7.7 การศึึกษาปัั จจััยด้้านโชค
เทรดเดอร์์ ส่่ ว นใหญ่่ จ ะยืื น กรานว่่ า สิ่่� ง ที่่� พ วกเขาทำำ� อยู่่�ไม่่ ใ ช่่ ก ารเล่่ น
พนััน ซึ่่�งก็็ค่่อนข้้างถููกต้้อง การเทรดนั้้�นเกี่่�ยวกัับการศึึกษาตลาด
โดยใช้้ทัักษะและความรู้้�เพื่่�อยกระดัับผลตอบแทน
แต่่เช่่นเดีียวกัับ
ทุุกสิ่่�งที่่�อยู่่�บนพื้้�นฐานของการระบุุรููปแบบที่่�จะช่่วยทำำ�นายอนาคต มีี
ความไม่่แน่่นอนจำำ�นวนหนึ่่�งที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ความไม่่แน่่นอนนั้้�นนำำ�
ไปสู่่�ปัั จจััยด้้านโชค
ที่่�น่่าสนใจคืือมีีงานวิิจััยจำำ�นวนมากที่่�ศึึกษาเกี่่�ยวกัับโชค
โอกาส
และความน่่าจะเป็็ นในการเทรด ซึ่่�งให้้ความกระจ่่างเกี่่�ยวกัับวิิธีีการ
ประเมิิ น ความเสี่่� ย งและสร้้างกลยุุ ท ธ์์ ก ารเทรดที่่� ช่่ ว ยลดโอกาสที่่�
เทรดเดอร์์จะเจอกัับโชคร้้าย

|15|

www.tickmill.com/th

เจาะลึึกการบริิหารความเสี่่ย
� ง

ทดลอง

เปิิ ด บัั ญ ชีี เ ทรด

8. สรุุป
การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนสำ�คัญของการเทรดซึ่งเป็นสิ่งที่หลีก
เลี่ยงไม่ได้ในการที่จะทำ�กำ�ไรจากการเทรดของคุณ
เทรดเดอร์ที่
ประสบความสำ � เร็ จ ส่ ว นใหญ่ ส ร้ า งรายได้ จ ากการจั ด การกั บ ความ
เสี่ยงในตลาดมากกว่าการมีกลยุทธ์อันแสน ยอดเยี่ยมที่ทำ�ให้พวก
เขาโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ที่จริงแล้วการเทรดอย่างสม่ำ�เสมอถือเป็น
ตัวแปรสำ�คัญที่สุดจะทำ�กำ�ไรได้มากกว่าในระยะยาว
การควบคุมความเสี่ยงเป็นการคำ�นวณ ไม่ใช่สูตร เนื่องจากการ
เทรดเป็นเรื่องส่วนบุคคลอย่างมาก วิธีที่คุณจัดการความเสี่ยงจะขึ้น
อยู่กับกลยุทธ์ จิตวิทยา และสถานการณ์เฉพาะของคุณ เทรดเดอร์
บางรายเปิดรับความเสี่ยงประเภทต่างๆ
บางรายมีจุดแข็งที่ทำ�ให้
พวกเขาจัดการกับสถานการณ์บางอย่างได้ดีกว่าคนอื่น
ไม่มีสูตร
วิเศษที่นำ�ไปใช้ได้เสมอและรับประกันว่าการเทรดของคุณจะประสบ
ความสำ�เร็จ
การเทรดคือการปรั บ ปรุ งและพั ฒ นากระบวนการของคุ ณ อย่ า งต่ อ
เนื่อง และนั่นควรรวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการเปิดรับความ
เสี่ยงของคุณด้วย เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากกว่าที่จะให้ความสำ�คัญ
กับการทำ�ความเข้าใจพื้นฐานของความเสี่ยง
วิธีการที่จิตวิทยา
ของคุณส่งผล และวิธีการคำ�นวณความน่าจะเป็นแทนที่จะไปพึ่งพา
เทคนิคที่ง่ายและรวดเร็ว แม้จะมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอน
ที่คุณกำ�ลังพัฒนากลยุทธ์ แต่ในระยะยาวคุณต้องมีกลยุทธ์ลดความ
เสี่ยงที่เหมาะกับการเทรดของคุณ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดระยะยาวหลังจากที่คุณกลับบ้าน
จากการทำ�งานนั้นแตกต่างจากคนที่ลุยเซสชั่นเทรดมาตลอดวันทุก
วัน ทั้งคู่อาจมีแนวคิดที่ยอดเยี่ยมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้
กับคนอื่นได้ แต่พวกเขามีสถานการณ์โดยพื้นฐานที่ต่างกัน ซึ่งต้อง
ใช้กลยุทธ์การลดความเสี่ยงที่ต่างกันด้วย

ทำ�กำ�ไรนั้นมาจากการเทรดอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่
คุณต้องเผชิญ การพัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะกับ
คุณมากที่สุดนั้นต้องใช้เวลา แต่นั่นคือวิธีที่จะทำ�ให้คุณเพิ่มผลกำ�ไร
ได้สูงสุด

คุณต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีเทรดฟอเร็กซ์เพื่อให้เก่งขึ้น ดังนั้น
โดยธรรมชาติคุณจะต้องใช้เวลาฝึกพอสมควร ซึ่งหมายความว่าคุณ
จะต้องทำ�การเทรดเป็นจำ�นวนมาก แล้วกลยุทธ์ของคุณก็จะสะท้อน
ให้เห็น การเทรดไม่ใช่การทำ�แต้มแค่ครั้งเดียว ความสามารถในการ
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เจาะลึึกการบริิหารความเสี่่ย
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เยี่่�ยมชมบล็็อกของเรา
แหล่่งข้้อมููลครบวงจรของคุุณสำำ�หรัับ
ข้้อมููลของตลาดประจำำ�วััน!

คุุณอ่่าน eBook เล่่มนี้้�แล้้วชอบหรืือไม่่? ลองเยี่่�ยมชมบล็็อกของเราเพื่่�อ
สำำ�รวจดููข้้อมููลเชิิงลึึกที่่�น่่าสนใจอื่่�นๆ เกี่่�ยวกัับตลาดโลกและการเทรด

10000+ โพสต์์

15+ ผู้้�เชี่่�ยวชาญ

10 ภาษา

การวิิเคราะห์์ทางเทคนิิค
และปัั จจััยพื้้�นฐานรายวััน

เข้้าดููเลย
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การเรีียนรู้้�

สััมมนาออนไลน์์

สััมมนา

วีดโี อส�ำหรับการเรียนรู้

อีีบุ๊๊�ก

คำำ�ศััพท์ฟ
์ อเร็็กซ์์

บทความ

Blog

FAQs

อิินโฟกราฟิิก
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เจาะลึึกการบริิหารความเสี่่ย
� ง

บััญชีีเทรดจริิง

บััญชีีทดลอง

คุุณสมบััติิหลััก

คุุณสมบััติิหลััก

เงื่่�อนไขการเทรดชั้้�นนำำ�

เงื่่�อนไขของตลาดจริิง

รัับประโยชน์์จากสเปรดที่่แ
� คบและคอมมิิชชั่่น
� างความได้้เปรีียบ
� ที่่สร้้

ฝึึกฝนการเทรดแบบเรีียลไทม์์ ทดสอบเครื่่�องมืือ และกลยุุทธ์์ พััฒนา
ทัักษะ
การซื้้�อขายของคุุณในสภาพแวดล้้อมที่่ป
� ราศจากความเสี่่ย
� งอย่่าง
สมบููรณ์์

ประสบความสำำ�เร็็จกัับสุุดยอด MT5

แพลตฟอร์์มการเทรดพร้้อมอุุปกรณ์์ครบครััน

การวิิเคราะห์์ทางเทคนิิคขั้้�นสููง 50+ ตััวชี้้�วััดและการสร้้างแผนภููมิิที่่�
ปรัับแต่่งได้้
... ใน 39 ภาษา

สำำ�รวจชุุดเครื่่�องมืือและคุุณสมบััติิที่ป
่� รัับแต่่งได้้เต็็มรููปแบบที่่�
แพลตฟอร์์ม MT5 มอบให้้เพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการเทรด
ของคุุณ

กระจายความเสี่่�ยงพอร์์ตโฟลิิโอของคุุณ
เข้้าถึึงเครื่่�องมืือทางการเงิินหลายพัันรายการในสิินทรััพย์์ 6 ประเภท
รวมถึึง
ฟอเร็็กซ์์ ดััชนีีหุ้้�น สิินค้้าโภคภััณฑ์์ พัันธบััตร ฟิิวเจอร์์ส และออปชั่่น
�

80+ เครื่่�องมืือสำำ�หรัับการเทรด ผ่่านสิินทรััพย์์ 4 ประเภท
เข้้าถึึงตลาดที่่ห
� ลากหลายรวมถึึง ฟอเร็็กซ์์ ดััชนีีหุ้้�น สิินค้้าโภคภััณฑ์์
และ
พัันธบััตร ค้้นพบสเปรดที่่ต่ำ
ำ สุ
่� ุดในตลาด
� ��ที่

ทดลอง

เปิิ ด บัั ญ ชีี เ ทรด
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ฟอเร็็กซ์์, ดััชนีีหุ้้�น, สิินค้้าโภคภััณฑ์์, พัั นธบััตร, สกุุลเงิินดิิจิิตอล,
ฟิิวเจอร์์และออปชั่่�น
Tickmill Group ได้้รัับใบอนุุญาตและกำำ�กัับดููแลโดย: FSA SC | FCA UK | CySEC | FSA Labuan | FSCA SA

ติิดต่่อบริิษััท
Seychelles

United Kingdom

Cyprus

Malaysia

3, F28-F29 Eden Plaza, Eden Island,

Fore Street, London EC2Y 9DT,

Kedron 9, Mesa Geitonia,

Office No. 5, Unit 25,1st floor

Mahe, Seychelles

United Kingdom

Limassol 4004, Cyprus

Paragon Labuan, Jalan Tun
Mustapha, 87007 Labuan F.T.,

+248 434 7072

+44 (0)20 3608 2100

+357 25247650

support@tickmill.com

support@tickmill.co.uk

support@tickmill.eu

Malaysia
+6087-504 565
support@tickmill.com

ติิดต่่อกัับเรา
ค�ำเตือนความเสี่ยง: CFDs คือเครือ
่ งมือทางการเงินที่มีความซับซ้อน และมาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนสูงอันเนือ
่ งจากเลเวอเรจ, 71% และ
65% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยขาดทุนเมือ
่ เทรด CFDs กับ Tickmill UK Ltd. และ Tickmill Europe Ltd ตามล�ำดับ คุณควรแน่ใจว่า คุณเข้าใจ
กลไกการท�ำงานของผลิตภัณฑ์ของเรา และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงของโอกาสที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้
ข้อปฏิเสธการรับผิด: เนือ
้ หาใน E-book นีป
้ ระกอบด้วยข้อมูลและสถิติทไี่ ม่ควรตีความว่ามีค�ำแนะน�ำส่วนบุคคลและ/หรือค�ำแนะน�ำในการลงทุนอืน
่ ๆ และ/
หรือข้อเสนอของและ/หรือการชักชวนส�ำหรับการท�ำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงินและ/หรือการรับประกันถึงและ/หรือการคาดการณ์ถึงผลลัพธ์
ในอนาคต Tickmill, พันธมิตร, ตัวแทน, กรรมการ, เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานไม่ได้รับประกันถึงความแม่นย�ำ ความถูกต้อง ความทันเวลาหรือความ
สมบูรณ์ของข้อมูลหรือสถิติใดๆ ที่มีอยู่และถือว่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการขาดทุนใดๆ อันเกิดจากสถิติหรือข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้
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