รู้้�จัักต้้นทุุนในการเทรดของคุุณ
เรีียนรู้้�วิิธีีบริิหารค่่าใช้้จ่่ายในทำำ�ธุุรกรรมของ
คุุณให้้มีีประสิิทธิิภาพ

คำำ�เตืือนความเสี่่�ยง: CFDs คืือเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�มีีความซัับซ้้อน และมาพร้้อมกัับความเสี่่�ยงที่่�จะสููญเสีีย
เงิินทุุนสููงอัันเนื่่�องจากเลเวอเรจ, 71% และ 65% ของบััญชีีนัักลงทุุนรายย่่อยขาดทุุนเมื่่�อเทรด CFDs กัับ
Tickmill UK Ltd. และ Tickmill Europe Ltd ตามลำำ�ดัับ คุุณควรแน่่ใจว่่า คุุณเข้้าใจกลไกการทำำ�งานของ
ผลิิตภััณฑ์์ของเรา และคุุณสามารถรัับความเสี่่�ยงสููงของโอกาสที่่�จะสููญเสีียเงิินทุุนของคุุณได้้
เอกสารนี้้�จััดทำำ�ขึ้�น
้ เพื่่� อวััตถุุประสงค์์ในการให้้ข้้อมููลเท่่านั้้�นและไม่่ถืือเป็็นคำำ�แนะนำำ�การลงทุุน
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คำำ�นำำ�
หนึ่่�งในมุุมมองที่่�สำำ�คััญมากที่่�สุุดของการซื้้�อขายซึ่่�งเทรดเดอร์์ผู้้�ไม่่มีีประสบการณ์์มองข้้ามอยู่่�บ่่อยครั้้�ง คืือ ค่่าใช้้จ่่ายพื้้� นฐานของการจััดการ และการดำำ�เนิิน
การตามคำำ�สั่่�งการซื้้�อขาย เทรดเดอร์์มืือสมััครเล่่นมัักไม่่ให้้ความสำำ�คััญต่่อต้้นทุุนของการเทรด และเลืือกที่่�จะมุ่่�งเน้้นไปที่่�ผลลััพธ์์ของการซื้้�อขายเท่่านั้้�น ใน
ขณะที่่�เทรดเดอร์์มืืออาชีีพให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่ง
� ต่่อค่่าใช้้จ่่ายการซื้้�อขายซึ่่�งเป็็นตััวแปรสำำ�คััญในการเทรดของพวกเขา ค่่าใช้้จ่่ายเหล่่านี้้�เหมืือนกัับการ
ประกอบธุุรกิิจทั่่�วไป ซึ่่�งมีีทั้้�งค่่าใช้้จ่่ายคงที่่� และในลัักษณะลอยตััว
ค่่าธรรมเนีียมที่่�ไม่่จำำ�เป็็นในการซื้้�อขาย อาจครอบคลุุมไปถึึงค่่าบริิการในการวิิเคราะห์์ทางเทคนิิค ข้้อมููลแหล่่งข่่าว หรืือการให้้บริิการที่่�ฉัับไวยิ่่�งขึ้้�น ในขณะที่่�
เทรดเดอร์์ที่่�เทรดในกรอบเวลาที่่�สั้้�นกว่่าอาจเลืือกที่่�จะจ่่ายเงิินเพื่่� อการเชื่่�อมต่่อที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น เมื่่�อคุุณเปิิดคำำ�สั่่�งซื้้�อขายแล้้ว จะมีีค่่าใช้้จ่่ายคงที่่�เกิิด
ขึ้้�นกัับคุุณ หากคุุณกำำ�ลัังเทรดผ่่านโบรกเกอร์์ฟอเร็็กซ์์รายย่่อย คุุณจะต้้องจ่่ายค่่าคอมมิิชชั่่�นสำำ�หรัับการดำำ�เนิินการตามคำำ�สั่่�งซื้้�อขาย หรืือคุุณจะต้้องจ่่าย
ค่่าสเปรด ค่่าสเปรดเป็็นความแตกต่่างของ pip ระหว่่างราคา bid และราคา ask ค่่าใช้้จ่่ายในการทำำ�ธุุรกรรมที่่�คงที่่�ผกผัันไปตามโบรกเกอร์์ที่่�ต่่างกัันซึ่่�ง
เหมืือนกัันกัับทุุกตลาด จึึงทำำ�ให้้ตลาดมีีการแข่่งขัันกัันสููงมาก ข่่าวดีีสำำ�หรัับเทรดเดอร์์ ก็็คืือ ค่่าใช้้จ่่ายของการทำำ�ธุุรกรรมหลัักไม่่ใช่่อุุปสรรคต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจการซื้้�อขายให้้เกิิดผลกำำ�ไร
ความล้้มเหลวในการพิิ จารณาค่่าใช้้จ่่ายในทำำ�ธุุรกรรมอาจส่่งผลกระทบที่่�ชััดเจนต่่อการทำำ�กำำ�ไรของคุุณในระยะยาว ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับกลยุุทธ์์การซื้้�อขายของ
คุุณ สำำ�หรัับเทรดเดอร์์ที่่�เลืือกกลยุุทธ์์ ‘การซื้้�อขายทำำ�กำำ�ไรในช่่วงสั้้�น’ บนกรอบเวลาที่่�สั้้�นมากด้้วยเป้้าหมายกำำ�ไรเล็็กน้้อย เมื่่�อคุุณใช้้บริิการโบรกเกอร์์ที่่�มีีค่่า
สเปรดกว้้าง มัันเป็็นไปได้้สููงที่่�การเทรดซึ่่�งดููเหมืือนจะทำำ�กำำ�ไรของคุุณกลัับทำำ�ให้้ผลตอบแทนโดยรวมกลายเป็็นติิดลบ
เทรดเดอร์์จำำ�นวนมากที่่�ได้้ทำำ� back test หรืือได้้ทำำ�การซื้้�อขายจากบััญชีีทดลองด้้วยกลยุุทธ์์การซื้้�อขายทำำ�กำำ�ไรในช่่วงสั้้�นมัักจะผิิดหวัังกัับผลลััพธ์์เมื่่�อพวก
เขาใช้้กลยุุทธ์์นี้้�ในเงื่่�อนไขของตลาดตามเวลาจริิง เนื่่�องจากพวกเขาประเมิินผลกระทบของค่่าใช้้จ่่ายในการซื้้�อขายต่ำำ��เกิินไป
� หมดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการซื้้�อขาย เพื่่� อให้้คุุณเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับการจััดการ
ดัังนั้้�น เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญมากที่่�ต้้องมีีความเข้้าใจที่่�ชััดเจนเกี่่�ยวกัับค่่าใช้้จ่่ายคงที่่�ทั้้ง
ธุุรกิิจการซื้้�อขายของคุุณให้้ดีีขึ้�น
้ เราจะแสดงค่่าใช้้จ่่ายคงที่่�ทั้้�งหมดของการดำำ�เนิินการตามคำำ�สั่่�ง รวมถึึงการบริิหาร และการออกจากการซื้้�อขายโดยละเอีียด
โปรดจำำ�ไว้้ว่่าแง่่มุุมที่่�สำำ�คััญของการบริิหารเงิินทุุนของคุุณ คืือ การทำำ�ความเข้้าใจกัับค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด เทรดเดอร์์มากมายล้้มเหลวในการทำำ�
ผลกำำ�ไรอย่่างน่่าเสีียดาย และความล้้มเหลวเหล่่านั้้�นเกิิดจากการไม่่เรีียนรู้้�ค่่าใช้้จ่่ายของการทำำ�ธุุรกิิจ
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1. ‘ค่่าสเปรด’ คืืออะไร?
วิิธีีที่่�ง่่ายที่่�สุุดสำำ�หรัับเทรดเดอร์์ในการทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับค่่าสเปรด ก็็คืือ การเข้้าใจบริิบทของมัันในลัักษณะเป็็นค่่าธรรมเนีียมที่่�ถููกเรีียก
เก็็บจากโบรกเกอร์์เพื่่� อการดำำ�เนิินการตามคำำ�สั่่�งซื้้�อขายของคุุณ เมื่่�อคุุณเปิิดเทอร์์มิินััลการซื้้�อขายให้้กัับทุุกคู่่�สกุุลเงิินของคุุณแล้้ว คุุณจะ
เห็็นราคากะพริิบอยู่่�บนหน้้าจอ หนึ่่�งในนั้้�นเรีียกว่่า ราคา bid อีีกหนึ่่�งตััวเรีียกว่่า ราคา ask ค่่าสเปรด คืือ ความแตกต่่างระหว่่างสองราคา
หรืือค่่ากลาง โบรกเกอร์์จะเก็็บค่่าสเปรดเป็็นค่่าธรรมเนีียมเพื่่� อให้้บริิการในการดำำ�เนิินธุุรกรรมของคุุณ เช่่น รัับคำำ�สั่่�ง และนำำ�รายการไป Fill กัับ
liquidity pool ที่่�รองรัับได้้อยู่่�

Ask
1.2900

Bid
2 pips

1.2898

เรามาอธิิบายถึึงกระบวนการต่่าง ๆ กััน:
1. ถ้้าฉัันต้้องการขาย หรืือ short GBPUSD ที่่� 1.2900 ฉัันจะคลิิกที่่�ปุ่่�มขายที่่�เทอร์์มิินััลของฉัันโดยเป็็นที่่�ซึ่่�งฉัันจะมองเห็็นราคาสองตััวเลข
คืือ: 1.2898 และ 1.2900
เมื่่�อฉัันส่่งคำำ�สั่่�งขาย โบรกเกอร์์จะ Fill คำำ�สั่่�งของฉัันที่่� 1.2898 โดยเรีียกเก็็บ 2 pips สำำ�หรัับค่่าดำำ�เนิินการตามคำำ�สั่่�ง ราคานี้้�คืือความ
แตกต่่างจากราคาในคำำ�สั่่�งของฉัันกัับ ราคา ask/ขาย *
2. ถ้้าเราต้้องการ ซื้้�อ หรืือ long GBPUSD ที่่� 1.2900 เมื่่�อฉัันคลิิกปุ่่�มซื้้�อบนเทอร์์มิินััลของฉััน ฉัันจะมองเห็็นราคาสองตััวเลข เช่่น 1.2900
และ 1.2902
เมื่่�อฉัันออกคำำ�สั่่�งซื้้�อ โบรกเกอร์์ Fill คำำ�สั่่�งซื้้�อของฉััน ณ ราคา 1.2902 โดยเรีียกเก็็บ 2 pips สำำ�หรัับค่่าดำำ�เนิินการตามคำำ�สั่่�ง และก็็เช่่น
เดีียวกััน ราคานี้้� คืือ ความแตกต่่างระหว่่างราคาที่่�คำำ�สั่่�งซื้้�อของฉัันถููก Fill กัับ ราคา bid/ซื้้�อ *
*ราคาที่่�ได้้ระบุุไว้้ใช้้เพื่่� อวััตถุุประสงค์์ในการอธิิบายเท่่านั้้�น
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2. ราคา Bid ราคา Ask
ความแตกต่่างระหว่่างราคา bid (ซื้้�อ) และราคา ask (ขาย) คืือตััวชี้้�วััดลัักษณะของตลาด

Ask-Sell

แลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ ในฐานะ ‘ซื้้�อขายกัันเองโดยตรง’ หรืือ ตลาด OTC นั้้�น

Bid-Buy

โบรกเกอร์์จะประกาศราคาในแบบเดีียวกัับระบบการประมููลจากผู้้�ดููแลสภาพคล่่องของพวกเขา
แตกต่่างจากตลาดที่่�มีีการซื้้�อขายแลกเปลี่่�ยนสิินค้้า เช่่น หุ้้�น ซึ่่�งคุุณออกคำำ�สั่่�งซื้้�อขาย

1.2900

ผลิิตภััณฑ์์ ณ ราคาล่่าสุุด ในตลาดฟอเร็็กซ์์ OTC คุุณกำำ�ลัังยอมรัับราคาเสนอขายจาก

1.2898

โบรกเกอร์์ของคุุณซึ่่�งมีีความสััมพัั นธ์์กัันกัับราคาของตราสารอ้้างอิิง และโบรกเกอร์์ยัังคงมีี
สิิทธิิในการปรัับราคาบนพื้้� นฐานตามสภาพคล่่องของพวกเขา ตััวอย่่าง เช่่น เวลาที่่�ความ
ผัันผวนสููง โบรกเกอร์์จะปรัับให้้ค่่าสเปรดกว้้างขึ้้�น

ตรวจสอบค่่าสเปรดของ Tickmill ได้้ที่่�นี่่�!
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3. ค่่าสเปรดอาจมีีการขยายให้้กว้้างขึ้้�น
ตอนนี้้�เราเข้้าใจวิิธีีการควบคุุมราคาของโบรกเกอร์์ซึ่่�งเสนอให้้แก่่ลููกค้้า
ของพวกเขา การรู้้�ว่่าค่่าสเปรดของโบรกเกอร์์อาจผกผัันไปตาม
เงื่่�อนไขตลาด นั้้�นเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญเมื่่�อตลาดมีีความผัันผวน หรืือ
เคลื่่�อนไหวอย่่างรวดเร็็วซึ่่�งมีีสาเหตุุจากข้้อมููลทางเศรษฐกิิจที่่�มีีผลกระ
ทบสููง หรืือมีีการเผยแพร่่ข่่าวสารของตลาดที่่�ไม่่สามารถรู้้�ได้้ล่่วงหน้้า
โบรกเกอร์์จะปรัับค่่าสเปรดให้้กว้้างขึ้้�น

เมื่่�อตลาดเงีียบมีีภาวะเงีียบสงบ และการซื้้�อขายลดลง โบรกเกอร์์อาจ
เสนอปรัับค่่าสเปรดให้้แคบลงหนึ่่�ง หรืือสอง pip ถ้้าความผัันผวนเพิ่่� ม
ขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว และสภาพคล่่องน้้อยลง ค่่าสเปรดอาจเพิ่่� มขึ้้�นในบััญชีี
ให้้ครอบคลุุมความเสี่่�ยงที่่�โบรกเกอร์์กำำ�ลัังเผชิิญเพิ่่� มขึ้้�น โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่ง
� เมื่่�อโบรกเกอร์์กำำ�ลัังเสนอราคาซึ่่�งอาจยากต่่อการ Fill คำำ�สั่่�งดััง
กล่่าวไปยัังผู้้�ให้้บริิการสภาพคล่่องที่่�มีีอยู่่�
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4. ทำำ�ไมค่่าสเปรดจึึงมีีความสำำ �คััญ
ตอนนี้้�พวกเราก็็เข้้าใจแล้้วว่่าค่่าสเปรดคืืออะไร และทำำ�ไมบางครั้้�งค่่าเสปรดอาจเพิ่่� มขึ้้�น เรากำำ�ลัังจะสำำ�รวจผลกระทบจากการผกผัันของค่่าสเปรดใน
การทำำ�กำำ�ไรของคุุณ

pip เดีียวดููเหมืือนไม่่มากมายนััก แต่่มัันสามารถส่่งผลกระทบที่่�ยิ่่�งใหญ่่ต่่อกลยุุทธ์์ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร ถ้้าคุุณซื้้�อขายกัับโบรกเกอร์์ ที่่�มีีค่่า
สเปรดแคบก็็จะดููเหมืือนว่่าคุุณจะมีีโอกาสได้้รัับผลลััพธ์์ในด้้านบวกมากขึ้้�น ความลัับของความสำำ�เร็็จไม่่ใช่่เพีี ยงแค่่ค่่าสเปรดเท่่านั้้�นแต่่ยัังเป็็นการดำำ�เนิิน
การตามคำำ�สั่่�งของโบรกเกอร์์ของคุุณอีีกด้้วย ค่่าสเปรดเป็็นเพีี ยงส่่วนหนึ่่�งของการต่่อสู้้� การดำำ�เนิินการดำำ�เนิินการตามคำำ�สั่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดของโบรกเกอร์์
จะเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการกำำ�หนดว่่าคุุณจะได้้รัับกำำ�ไรจากค่่าสเปรดที่่�แคบจากการนำำ�เสนอบริิการของพวกเขาหรืือไม่่

โบรกเกอร์์อาจประกาศค่่าสเปรดที่่�แคบบนเทอร์์มิินััลของคุุณ อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อคุุณเริ่่�มต้้นการซื้้�อขาย คุุณอาจพบว่่าคำำ�สั่่�งซื้้�อขายของคุุณได้้ถููก
ดำำ�เนิินการขยัับห่่างออกไปสอง หรืือสาม pip จากระดัับคำำ�สั่่�งซื้้�อขายที่่�คุุณต้้องการ ซึ่่�งเป็็นการส่่งผลกระทบในทางลบต่่อสถานะการเทรดของคุุณ
โบรกเกอร์์ที่่�มีีชื่่�อเสีียงไม่่ค่่อยดีีจะใช้้เทคนิิคเบื้้�องหลััง ที่่�ทำำ�ให้้เทรดเดอร์์ที่่�ไม่่มีีความเข้้าใจมากนัักเสีียผลประโยชน์์ เช่่น การดำำ�เนิินการตามคำำ�สั่่�งที่่�ล่่าช้้า
หยุุดดำำ�เนิินการ หรืือแม้้แต่่ปฏิิเสธการซื้้�อขาย ทั้้�งหมดนี้้� คืือ การนำำ�เสนอ ‘ค่่าสเปรดที่่�แคบมาก’ ตามที่่�พวกเขานำำ�เสนอบริิการ ในบางกรณีีโบรกเกอร์์
จะกำำ�หนดขนาดการซื้้�อขายสููงสุุดที่่�มีีความสััมพัั นธ์์กัับค่่าเปรดที่่�พวกเขาเสนอ สิ่่�งนี้้�มัักระบุุเป็็นตััวอัักษรขนาดเล็็กที่่�มัักแอบซ่่อนเอาไว้้ในข้้อตกลง และ
เงื่่�อนไข

นโยบายด้้านค่่าสเปรดมีีหลากหลายรููปแบบมากมายในกลุ่่�มโบรกเกอร์์ โบรกเกอร์์บางรายเสนอค่่าสเปรดคงที่่� อย่่างไรก็็ตาม ค่่าสเปรดคงที่่�เหล่่านั้้�น
เป็็นค่่าสเปรดที่่�กว้้างกว่่าค่่าสเปรดในลัักษณะลอยตััวอยู่่�บ่่อยครั้้�ง สุุดท้้ายแล้้วคุุณก็็จะต้้องชำำ�ระเงิินค่่าธรรมเนีียมที่่�มีีลัักษณะของการประกัันความเสี่่�ยง
ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นไม่่บ่่อยครั้้�งในแบบถาวร ทางที่่�ดีีกว่่าสำำ�หรัับคุุณคืือการค้้นหาโบรกเกอร์์ซึ่่�งเสนอราคาที่่�มีีเสถีียรภาพ และมีีความโปร่่งใสในการแสดงวิิธีี
การดำำ�เนิินงานตามคำำ�สั่่�ง ที่่�สััมพัั นธ์์กัันกัับค่่าสเปรดที่่�พวกเขานำำ�เสนอ
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5. ประเด็็นที่่�ควรพิิจารณาของ Slippage
ชิ้้�นส่่วนจิ๊๊�กซอว์์สุุดท้้ายของค่่าสเปรด คืือ การทำำ�ความเข้้าใจว่่า สิ่่�งที่่�พูู ดไปแล้้วข้้างต้้นว่่า เงื่่�อนไขบาง
อย่่างในตลาดทำำ�ให้้โบรกเกอร์์ทุุกรายปรัับค่่าสเปรดของพวกเขาเพื่่� อลดความเสี่่�ยงในตลาด โดยปกติิ
แล้้วความผัันผวนเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�นเนื่่�องจากความผัันผวนของตลาดที่่�เพิ่่� มมากขึ้้�น ซึ่่�งการเผยแพร่่
ข่่าวสารที่่�สำำ�คััญส่่งผลให้้ตลาดเคลื่่�อนไหวอย่่างรวดเร็็ว นอกจากนั้้�นคุุณควรระมััดระวัังในการถืือครอง
สถานะการเทรดในช่่วงสุุดวัันสุุดสััปดาห์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อตลาดไม่่ได้้อยู่่�ภายใต้้แรงกดดััน หรืือมีี
โอกาสของการเผยแพร่่ข่่าวที่่�สำำ�คััญ ‘นอกเวลาการซื้้�อขาย’ สถานการณ์์เหล่่านี้้�สามารถนำำ�ไปสู่่�การเกิิด
ช่่องว่่าง (Gap) ในราคาตลาด และหากช่่องว่่างของตลาดนั้้�นมีีขนาดไกลกว่่าราคาที่่�คุุณตั้้�งในคำำ�สั่่�งซื้้�อ
ขายของคุุณ โบรกเกอร์์ก็็จะถููกบัังคัับให้้ดำำ�เนิินการกัับคำำ�สั่่�งซื้้�อของคุุณ ณ ราคาต่่อไป สถานการณ์์เช่่นนี้้�
มีีผลกระทบต่่อเทอร์์มิินััลในบััญชีีของคุุณ

เมื่่�อธนาคารแห่่งชาติิสวิิสตรึึง ‘มููลค่่า’ สกุุลเงิินของพวกเขาแล้้วทำำ�ให้้ตลาดผัันผวนภายในไม่่กี่่�นาทีีซึ่่�งเป็็น
สาเหตุุทำำ�ให้้เกิิดช่่องว่่างราคา และทำำ�ให้้เทรดเดอร์์หลายคนขาดทุุน สถานการณ์์นี้้�ยัังทำำ�ให้้บริิษััท
โบรกเกอร์์บางรายอยู่่�ในสภาพเป็็นหนี้้�อีีกด้้วย เนื่่�องจากพวกเขาไม่่สามารถรองรัับการขาดทุุนของลููกค้้า
จากผู้้�ดููแลสภาพคล่่องของพวกเขา ดัังนั้้�นการทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงอย่่างแท้้จริิงเมื่่�อคุุณเริ่่�ม
ซื้้�อขายเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญมาก การหลีีกเลี่่�ยงช่่วงเวลาที่่�มีีการเผยแพร่่ข่่าวเศรษฐกิิจที่่�มีีผลกระทบสููง การปิิด
สถานะการเทรดทั้้�งหมดก่่อนวัันหยุุดสุุดสััปดาห์์จะเป็็นการดีีเสีียกว่่าเพื่่� อเป็็นการปกป้้องบััญชีีของคุุณ
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6. โครงสร้้างของค่่าคอมมิิชชั่่�น
โบรกเกอร์์บางรายจะเรีียกเก็็บค่่าคอมมิิชชั่่�นสำำ�หรัับการดำำ�เนิินการตามคำำ�สั่่�งซื้้�อขาย โบรกเกอร์์ที่่�เรีียกเก็็บค่่าคอมมิิชชั่่�นมีีแนวโน้้มที่่�จะเสนอค่่าสเปรดที่่�แคบกว่่า
โบรกเกอร์์ที่่�ไม่่เรีียกเก็็บค่่าคอมมิิชชั่่�น ที่่�เป็็นเช่่นนี้้�เพราะว่่าโบรกเกอร์์จะใช้้เงิินค่่าคอมมิิชชั่่�นนั้้�นปรัับค่่าสเปรดให้้แคบกว่่าขึ้้�นได้้

โบรกเกอร์์ที่่�เรีียกเก็็บค่่าคอมมิิชชั่่�นจะใช้้แนวทางปฏิิบััติิด้้วยสองวิิธีีนี้้�:

1. คงที่่�: รููปแบบค่่าคอมมิิชชั่่�นในลัักษณะคงที่่� หมายถึึง โบรกเกอร์์จะเรีียกเก็็บเป็็นจำำ�นวนเงิินคงที่่� โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงขนาด/ปริิมาณของการซื้้�อขายของคุุณ
เช่่น คุุณจะถููกเรีียกเก็็บเงิินจำำ�นวนเดิิมไม่่ว่่าจะซื้้�อขายแบบล็็อตไมโคร (micro) มิินิิ (mini) หรืือมาตรฐาน (standard)
2. ลอยตััว: รููปแบบค่่าธรรมเนีียมในลัักษณะลอยตััว หมายถึึง โบรกเกอร์์จะเรีียกเก็็บค่่าคอมมิิชชั่่�นบนพื้้� นฐานของขนาดการซื้้�อขายของคุุณ โบรกเกอร์์ที่่�นำำ�
เสนอรููปแบบนี้้�จะลดค่่าธรรมเนีียมลงตามความถี่่� และขนาดของการซื้้�อขาย

ตััวอย่่างของค่่าธรรมเนีียมในลัักษณะลอยตััวนั้้�นโบรกเกอร์์อาจจะเรีียกเก็็บเงิิน 1.00 ปอนด์์ ต่่อ 100,000 ปอนด์์ ของการซื้้�อขายสกุุลเงิิน ดัังนั้้�นถ้้าเราขาย
1,000,000 ปอนด์์ ในคู่่�สกุุลเงิิน GBPUSD เราก็็จะต้้องจ่่ายค่่าคอมมิิชชั่่�น 10 ปอนด์์ เพื่่� อเป็็นค่่าดำำ�เนิินการตามคำำ�สั่่�งซื้้�อขาย ถ้้าเทรดเดอร์์ขายคู่่�สกุุลเงิิน
GBPUSD ได้้ 10,000,000 ปอนด์์ โบรกเกอร์์จะเรีียกเก็็บเงิินเป็็นจำำ�นวน 100 ปอนด์์เพื่่� อเป็็นค่่าดำำ�เนิินการตามคำำ�สั่่�งซื้้�อขายนั้้�น โบรกเกอร์์ที่่�มีีแนวโน้้มจะเสนอ
ขนาดของค่่าคอมมิิชชั่่�นที่่�ลดลงแต่่จะต้้องอยู่่�ภายใต้้จำำ�นวนเงิินสุุทธิิของสกุุลเงิินที่่�ทำำ�การซื้้�อขาย

เมื่่�อพิิ จารณาเกี่่�ยวกัับโครงสร้้างค่่าคอมมิิชชัันที่่�คุุณต้้องการ สิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะต้้องคำำ�นึึงถึึงคืือรููปแบบการซื้้�อขาย หรืือกลยุุทธ์์ของคุุณเองเช่่น scalpers ที่่�เปิิดการ
ซื้้�อขายขนาดเล็็กจำำ�นวนมากจะได้้รัับประโยชน์์จากโครงสร้้างคอมมิิชชั่่�นแบบลอยตััว โดยค่่าคอมมิิชชั่่�นจะลดลง ตามขนาดการเทรดที่่�มีีขนาดเล็็ก
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7. ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
โบรกเกอร์์จะเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารเพิ่่� มเติิม
อีีกด้้วยซึ่่�งค่่าใช้้จ่่ายนี้้�ไม่่ได้้ประกาศ หรืือเป็็นที่่�เข้้าใจกััน
ว่่าเป็็นค่่าสเปรด หรืือค่่าคอมมิิชชั่่�น โบรกเกอร์์บางราย
จะเรีียกเก็็บเงิินลููกค้้าในกรณีีที่่�บััญชีีการซื้้�อขายไม่่มีี
ความเคลื่่�อนไหว ถ้้าคุุณไม่่ได้้ซื้้�อขายทุุกเดืือน หรืือทุุก
ไตรมาสในปริิมาณการซื้้�อขายที่่�กำำ�หนดไว้้ขั้้�นต่ำำ�� คุุณ
อาจถููกเรีียกเก็็บเงิินค่่าเงิินประกัันอีีกด้้วย และ
โบรกเกอร์์บางรายอาจเรีียกเก็็บเงิินคุุณในกรณีีที่่�มีีการ
พูู ดคุุยกัันโดยตรงทางโทรศัั พท์์
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8. เลเวอเรจ
เลเวอเรจ คืือสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�โบรกเกอร์์นำำ�เสนอให้้ เทรดเดอร์์สามารถเพิ่่� มผล
ตอบแทนทางการเงิินในบััญชีีของพวกเขาได้้ด้้วยสิ่่�งนี้้�เมื่่�อเทีียบกัับเงิินฝากเริ่่�มต้้นของ
พวกเขา เหตุุผลหลัักในการซื้้�อขายแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศรายย่่อยที่่�มีีความ
โดดเด่่นในช่่วงสิิบที่่�ผ่่านมา ก็็คืือ การใช้้เลเวอเรจ ผู้้�ที่่�ไม่่มีีประสบการณ์์ หรืือไม่่มีีความ
เข้้าใจในการทำำ�งานของเลเวอเรจจำำ�เป็็นต้้องใช้้งานมัันอย่่างระมััดระวััง เนื่่�องจากว่่า
เลเวอเรจสามารถทำำ�ให้้คุุณเป็็นหนี้้�ก้้อนโตได้้จากค่่าคอมมิิชชั่่�นที่่�สููงมากสำำ�หรัับการใช้้
เลเวอเรจที่่�มากเกิินไป ที่่�เป็็นเช่่นนี้้�เพราะว่่าโบรกเกอร์์จะเรีียกเก็็บเงิินค่่าคอมมิิชชั่่�นต่่อ
ล็็อต และสููงขึ้้�นตามเลเวอเรจที่่�คุุณใช้้งาน เนื่่�องจากเลเวอเรจที่่�สููงขึ้้�นทำำ�ให้้คุุณสามารถ
เปิิดคำำ�สั่่�งซื้้�อขายได้้มากขึ้้�น

ตรวจสอบเงิินประกััน และเลเวอเรจของ Tickmill ได้้ที่่�นี่่�!
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9.	ค่่า swap ข้้ามคืืน (สวอป)
ค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่� มเติิมของการซื้้�อขายอีีกหนึ่่�งอย่่างที่่�ถููกมองข้้ามอยู่่�บ่่อยครั้้�ง คืือ ค่่าธรรมเนีียมที่่�
โบรกเกอร์์จะเรีียกเก็็บจากคุุณเพื่่� อการถืือครองสถานะการเทรดข้้ามคืืน ค่่าใช้้จ่่ายตััวนี้้�มีีชื่่�อว่่า
โรลโอเวอร์์ หรืือสวอป และมีีเฉพาะกัับตลาดการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ แต่่ละสกุุลเงิินที่่�
คุุณซื้้�อขายมีีดอกเบี้้�ยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสกุุลเงิินนั้้�นซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับประเทศต้้นทาง ดัังนั้้�นเมื่่�อมีีการถืือ
ครองสถานะการเทรดข้้ามคืืนในคู่่�สกุุลเงิิน เช่่น GBPUSD บััญชีีของคุุณจะถููกเรีียกเก็็บอััตรา
ดอกเบี้้�ยรายวัันซึ่่�งเป็็นค่่าดอกเบี้้�ยที่่�แตกต่่างกัันระหว่่างอััตราดอกเบี้้�ยทั้้�งสองอััตราของคู่่�
ฟอเร็็กซ์์ที่่�คุุณกำำ�ลัังทำำ�การซื้้�อขาย อััตราเหล่่านี้้�จะถููกกำำ�หนดเอาไว้้คงที่่� และผู้้�ดููแลสภาพคล่่องจะ
ใช้้อััตราเหล่่านี้้�กัับโบรกเกอร์์ของคุุณในตลาดระหว่่างประเทศ (ขายส่่ง) ดัังนั้้�นถ้้าคุุณถืือ
ตำำ�แหน่่ง long (ซื้้�อ) GBPUSD เอาไว้้ข้้ามคืืน ค่่าโรลโอเวอร์์จะมีีการเรีียกเก็็บเงิินเท่่ากัับผลต่่าง
ระหว่่างผลต่่างของอััตราดอกเบี้้�ยสหราชอาณาจัักร กัับสหรััฐอเมริิกา สิ่่�งนี้้�สามารถส่่งผลทั้้�ง
ด้้านบวก และด้้านลบต่่อสถานะการเทรดของคุุณ
�
�
จากตััวอย่่าง ถ้ ้าอััตราดอกเบี้้ยของสหราชอาณาจัั
กรอยู่่ที่
� ่� 2% และอััตราดอกเบี้้ยของสหรั
ัฐอยู่่ที่
� ่� 1% ดััง
� นเช่่นนี้้เพราะว่่
�
�
นั้้�นโบรกเกอร์ ์จะนำำ �เครดิิตเข้ ้าไปในบััญชีีของคุุณ 1% ที่่เป็็
าคุุณ คืือ ผู้้�ซื้อสกุุ
้ � ลเงิินที่่มีี
�
�
� มีีค่่
� าเป็็ นบวก ถ้ ้า
อััตราดอกเบี้้ยสููงกว่่
า และการซื้้อขายของคุุ
ณจะได้ ้ผลประโยชน์์จากอััตราดอกเบี้้ยที่่
คุุณได้ ้ขาย GBPUSD และถืือครองตำำ�แหน่่ งข้ ้ามคืืน ดัังนั้้�นโบรกเกอร์ ์ของคุุณจะหัักเดบิิต 1% เนื่่� องจาก
�
� ดลบ
การซื้้อขายของคุุ
ณมีีดอกเบี้้ยติิ
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10. บทสรุุป
พวกเราได้้เรีียนรู้้�จากอีีบุ๊๊�กเล่่มนี้้�ว่่า มีีค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่� มเติิมที่่�เทรดเดอร์์จำำ�เป็็นต้้องคำำ�นึึงถึึงนอกเหนืือไปจากการ
ขาดทุุนจากราคาที่่�ผิิดทิิศทางกัับการประเมิินของเทรดเดอร์์เมื่่�อวางคำำ�สั่่�งซื้้�อขาย สิ่่�งสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ประสบความ
สำำ�เร็็จในระยะยาวของเทรดเดอร์์ ก็็คืือ พวกเขาต้้องคิิดอย่่างถี่่�ถ้้วนเมื่่�อตััดสิินวางคำำ�สั่่�งซื้้�อขายด้้วยเงิินที่่�หามาได้้
จากความยากลำำ�บาก
เทรดเดอร์์ต้้องตระหนัักถึึงค่่าใช้้จ่่ายพื้้� นฐานเมื่่�อมีีการวาง จััดการ และออกจากคำำ�สั่่�งซื้้�อขายของพวกเขา จำำ�เป็็น
ต้้องใช้้เวลาในการเปรีียบเทีียบโครงสร้้างของค่่าสเปรด และค่่าคอมมิิชชั่่�นจากโบรกเกอร์์ต่่าง ๆ นอกจากนี้้� เป็็น
เรื่่�องสำำ�คััญที่่�ต้้องมองหาโบรกเกอร์์ที่่�เสนอราคาที่่�มีีเสถีียรภาพ และเป็็นโบรกเกอร์์ที่่�มีีเทคโนโลยีีการดำำ�เนิินการ
ตามคำำ�สั่่�งที่่�สััมพัั นธ์์กัันกัับค่่าเปรดของพวกเขา ซึ่่�งหมายความว่่าคุุณสามารถรัับผลประโยชน์์จากค่่าสเปรดที่่�แคบ
ได้้ มัันเป็็นเรื่่�องจำำ�เป็็นเมื่่�อคุุณพัั ฒนาระบบเทรด ควรทำำ�การ back test กลยุุทธ์์การซื้้�อขายของคุุณ โดยคำำ�นึึง
ถึึงค่่าใช้้จ่่ายจากส่่วนของโบรกเกอร์์ เช่่น ค่่าสเปรด และ slippage เพราะว่่าสิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นวิิธีีเดีียวที่่�จะทำำ�ให้้คุุณ
มองเห็็นโลกแห่่งความจริิงในด้้านการสร้้างต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายขึ้้�นในระยะยาวจากกลยุุทธ์์ของคุุณ บ่่อยครั้้�งเมื่่�อคุุณ
ได้้พิิ สููจน์์แนวคิิดทางทฤษฎีีผ่่านการ back test แล้้ว คุุณควรทำำ�การ forward test โดยวางเงิินลงทุุนจำำ�นวน
เล็็กน้้อยอย่่างระมััดระวัังด้้วยการฝากเงิินกัับโบรกเกอร์์ของคุุณเพื่่� อทดสอบกลยุุทธ์์ในสภาวะของ ’ตลาดตาม
เวลาจริิง’ เนื่่�องจากการทำำ�เช่่นนั้้�นจะทำำ�ให้้คุุณเห็็นได้้อย่่างแท้้จริิงว่่ากลยุุทธ์์นั้้�นใช้้งานได้้ผลจริิงหรืือไม่่
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คุุณสมบััติิหลััก

คุุณสมบััติิหลััก

เงื่่�อนไขการเทรดชั้้�นนำำ�

เงื่่�อนไขของตลาดจริิง

รัับประโยชน์์จากสเปรดที่่�แคบและคอมมิิชชั่่�นที่่�สร้้างความได้้เปรีียบ

ฝึึกฝนการเทรดแบบเรีียลไทม์์ ทดสอบเครื่่�องมืือ และกลยุุทธ์์ พัั ฒนา
ทัักษะการซื้้�อขายของคุุณในสภาพแวดล้้อมที่่�ปราศจากความเสี่่�ยง
อย่่างสมบููรณ์์

ประสบความสำำ�เร็็จกัับสุุดยอด MT5

แพลตฟอร์์มการเทรดพร้้อมอุุปกรณ์์ครบครััน

การวิิเคราะห์์ทางเทคนิิคขั้้�นสููง 50+ ตััวชี้้�วััดและการสร้้างแผนภููมิิที่่�
ปรัับแต่่งได้้ใน 39 ภาษา

สำำ�รวจชุุดเครื่่�องมืือและคุุณสมบััติิที่่�ปรัับแต่่งได้้เต็็มรููปแบบที่่�
แพลตฟอร์์ม MT5 มอบให้้เพื่่� อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการเทรด
ของคุุณ

รองรัับทุุกกลยุุทธ์์
เทรดกัับตลาดการเงิินโลก โดยไม่่มีีข้้อจำำ�กััดด้้านกลยุุทธ์์ รวมไปถึึง
hedging และ scalping

80+ เครื่่�องมืือสำำ�หรัับการเทรด ผ่่านสิินทรััพย์์ 4 ประเภท
เข้้าถึึงตลาดที่่�หลากหลายรวมถึึง ฟอเร็็กซ์์ ดััชนีีหุ้้�น สิินค้้าโภคภััณฑ์์
และพัั นธบััตร ค้้นพบสเปรดที่่�ต่ำ��ที่่
ำ �สุุดในตลาด

ทดลอง

เปิิ ด บัั ญ ชีี เ ทรด
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ฟอเร็็กซ์์, ดััชนีีหุ้้�น, สิิ นค้้าโภคภััณฑ์์, พัั นธบััตร, สกุุลเงิินดิิจิิตอล,
ฟิิวเจอร์์และออปชั่่�น

Tickmill Group ได้้รัับใบอนุุญาตและกำำ�กัับดููแลโดย: FSA SC | FCA UK | CySEC | FSA Labuan | FSCA SA

ติิดต่่อบริิษััท
United Kingdom

Cyprus

Seychelles

Malaysia

27-32 Old Jewry, London, England,

Kedron 9, Mesa Geitonia,

3, F28-F29 Eden Plaza, Eden Island,

Office No. 5, Unit 25,1st floor

EC2R 8DQ

Limassol 4004, Cyprus

Mahe, Seychelles

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

+44 (0)20 3608 2100

+357 25247650

+248 434 7072

support@tickmill.co.uk

support@tickmill.eu

support@tickmill.com

Malaysia
+6087-504 565
support@tickmill.com

ติิดต่่อกัับเรา

คำ�เตือนความเสี่ยง: CFDs คือเครื่องมือทางการเงินที่มีความซับซ้อน และมาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนสูงอันเนื่องจากเลเวอเรจ, 71% และ 65% ของบัญชี
นักลงทุนรายย่อยขาดทุนเมื่อเทรด CFDs กับ Tickmill UK Ltd. และ Tickmill Europe Ltd ตามลำ�ดับ คุณควรแน่ใจว่า คุณเข้าใจกลไกการทำ�งานของผลิตภัณฑ์ของเรา
และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงของโอกาสที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้
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What’s Next?
Now that you’ve made your way through our Knowing your Trading Costs eBook, it may be the time to take the next step
and register with Tickmill. The process is really quite simple. Just follow the steps below to begin.

STEP 1 REGISTER

1

Complete registration log in to
your Client Area and upload the
required documents.

STEP 2 CREATE AN
ACCOUNT

2

Once your documents are
approved, created a Live
Trading account.

STEP 3 MAKE A DEPOSIT

3

Complete registration log in to
your Client Area and upload
the required documents.

Click here to get started
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