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ผมไม่คาดคิดมาก่อนว่า หนังสือเล่มแรกนีข้ องผมซึง่ ในเวลานัน้ ใช้ชอื่ หนังสือ
ว่า “TECHNICAL ANALYSIS OF FUTURES MARKETS” ตีพิมพ์และออกวาง
จ�ำหน่ายในปี ค.ศ. 1986 นัน้ จะประสบความส�ำเร็จ และสร้างส�ำนึกใหม่ๆ ต่อวงการ
การลงทุนมากมายถึงเพียงนี้ หลายต่อหลายคนถึงกับยกย่องหนังสือเล่มนีว้ า่ เป็น
ไบเบิลของการวิเคราะห์ดว้ ยปัจจัยทางเทคนิค สถาบัน MARKET TECHNICIANS
ASSOCIATION ถึงกับน�ำหนังสือของผมเล่มนีไ้ ปใช้เป็นหนังสืออ้างอิงส�ำหรับการ
สอบวัดระดับของสถาบัน และถึงกับที่ FEDERAL RESERVE เคยเขียนบทความ
กล่าวอ้างอิงถึงเนือ้ หาบางส่วนในหนังสือของผม หนังสือเล่มนีไ้ ด้รบั ความนิยมเป็น
อย่างมาก และถูกแปลเป็นภาษาอื่นๆ ถึง 8 ภาษาทั่วโลก และยังคงได้รับความ
นิยมอย่างสูงเรื่อยมาแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแล้วก็ตาม
แน่นอนว่าหลายหลักการ และหลายเครือ่ งมือทางเทคนิคย่อมเปลีย่ นแปลง
ไปตามกาลเวลา ประกอบกับเครื่องมือทางเทคนิคใหม่ๆ ถูกคิดค้นเพิ่มขึ้นอีก
มากมาย ซึ่งในหนังสือล�ำดับถัดมาของผมชื่อ “INTERMARKET TECHNICAL
ANALYSIS (WILEY, 1991)” ได้เขียนเพิ่มเติมอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ๆ เพิ่ม
ขึ้นด้วย ซึ่งหลายอย่างก็ยังใช้งานได้ดีจวบจนปัจจุบัน เครื่องมือทางเทคนิคอัน
เก่าแก่อย่างแท่งเทียนญีป่ นุ่ กลายเป็นเครือ่ งมืออันส�ำคัญของนักลงทุนในทุกวันนี้
เครื่องมือทางเทคนิคแบบใหม่อย่างเช่น MARKET PROFILE ได้รับการยอมรับ
และใช้งานกันอย่างแพร่หลาย มันจึงมีความจ�ำเป็นอย่างมากทีผ่ มจะต้องรวบรวม
เครื่องมือทางเทคนิคที่ส�ำคัญเหล่านี้ และเขียนออกมาเพื่อให้ทุกคนได้อ่านและ
เรียนรู้เพิ่ม
แม้วา่ ก่อนหน้านีผ้ มจะลงทุนเฉพาะแต่ในตลาดฟิวเจอร์เป็นหลัก แต่ระยะ
หลังมานี้เอง ผมได้น�ำหลักการต่างๆ มาใช้กับตลาดหุ้นมากขึ้นตามล�ำดับ ซึ่งมัน
ท�ำให้ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของผมพอกพูน และถูกเติมเต็มให้
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ของนักลงทุนรายย่อยทัว่ ไปมากขึน้ ซึง่ ประสบการณ์ทไี่ ด้ตรงนี้ น�ำผมไปสูก่ ารเขียน
หนังสือขึน้ มาอีกเล่มในชือ่ “THE VISUAL INVESTOR (WILEY,1996)” ซึง่ มีเนือ้ หา
เจาะลึกลงไปในการลงทุนรายกลุ่มอุตสาหกรรม และการลงทุนในกองทุนรวม

ซึ่งเป็นแนวทางการลงทุนที่ได้รับความนิยมสูงมากในขณะนั้น
เครื่องมือทางเทคนิคส�ำหรับตลาดฟิวเจอร์หลายตัวที่ผมเคยกล่าวถึงใน
หนังสือเล่มนี้ เมื่อสิบปีก่อนได้ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้กับตลาดหุ้นมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้
ก็เป็นหน้าทีข่ องผมทีจ่ ะต้องอธิบายเพิม่ เติมให้แก่ทกุ คนในคราวนี้ ในฐานะนักเขียน
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ธรรมดาไปเสีย งานวิเคราะห์ของผมได้กา้ วข้ามไปสูต่ ลาดการลงทุนในมิตทิ กี่ ว้าง
และหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น มันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องน�ำหนังสือเล่มแรก
ของผมเล่มนี้มาท�ำการเขียนปรับปรุงใหม่เสียที เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่
เติบใหญ่ขึ้นของผม
ทั้งนี้ผมพยายามคงไว้ซึ่งโครงสร้างเดิมของหนังสือเล่มนี้ บทหลักๆ ของ
หนังสือจึงยังอยู่ครบถ้วน ผมแก้ไขรูปภาพประกอบและงานกราฟิกบางส่วนให้มี
คุณภาพทีด่ มี ากขึน้ นอกจากนัน้ ผมยังเพิม่ เติมวิธขี ยายขอบเขตการใช้งานปัจจัย
ทางเทคนิคออกไปสู่ตลาดหุ้นและตลาดลงทุนส่วนอื่น
ผมได้เพิ่มเติมเนื้อหาเพิ่มขึ้นอีก 3 บท คือ บทที่ 12 เรื่องกราฟราคาแบบ
แท่งเทียนญี่ปุ่น บทที่ 17 เรื่อง INTERMARKET ANALYSIS และบทที่ 18 เรื่อง
เครื่องมือทางเทคนิคส�ำหรับตลาดหุ้น นอกจากนั้น ผมได้ยุบเนื้อหาเรื่องกราฟ
POINT AND FIGURE จากเดิมทีม่ อี ยู่ 2 บทให้เหลือเพียงบทเดียว และเขียนภาค
ผนวกขึน้ มาใหม่ ซึง่ ภาคผนวกใหม่นมี้ เี นือ้ หาเพิม่ เติมเกีย่ วกับ MARKET PROFILE
และเครื่องมือทางเทคนิคบางชิ้นที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และสุดท้ายผมได้
เพิ่มเติมบทค�ำศัพท์อ้างอิงเพื่อเพิ่มความสะดวกในการอ่าน และค้นคว้าเพิ่มเติม
ก่อนหน้านี้ผมค่อนข้างกังวลพอสมควรในภาระอันหนักอึ้งของการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือที่เรียกได้ว่า “คลาสสิค” ซึ่งผมจะท�ำหน้าที่ของผมอย่างดีที่สุด
รวบรวมความรู้ และประสบการณ์ที่มีมากขึ้น ทั้งในฐานะนักลงทุน นักวิเคราะห์
และนักเขียน ทุ่มเททั้งสรรพก�ำลังทั้งปวงเพื่อให้หนังสือฉบับแก้ไขเล่มนี้ออกมา
เป็นหนังสือที่ดี และมีประโยชน์แก่ผู้อ่านมากที่สุด
ตลอดเวลาในหนังสือเล่มนี้ ผมตัง้ ใจทีจ่ ะชีใ้ ห้เห็นถึงคุณค่าของการวิเคราะห์
ด้วยปัจจัยทางเทคนิคอย่างต่อเนือ่ ง และน�ำเสนอตัวอย่างของคนทีท่ มุ่ เทและประสบ
ความส�ำเร็จ ซึง่ ถือได้วา่ เป็นปูชณียบุคคลในวงการปัจจัยทางเทคนิค ความรู้ และ
คุณปู การทีเ่ ขาเหล่านัน้ ถ่ายทอดออกมาจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเสมอและตลอด
ไป
JOHN MURPHY
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ปรัชญาของการวิเคราะห์ด้วยปั จจัยเทคนิค
(PHILOSOPHY OF TECHNICAL ANALYSIS)
บทน�ำ
ก่อนทีผ่ มจะน�ำทุกท่านเข้าสูเ่ นือ้ หาเชิงลึกของ “TECHNICAL ANALYSIS
หรือการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค” ผมขอเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่เป็น
พื้นฐานที่สุด แต่จ�ำเป็นต้องอธิบายขยายความเบื้องต้นให้มากที่สุด เพราะมัน
จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอันซับซ้อนที่จะตามมาหลังจากนี้ได้ง่าย และ
รวดเร็วมากขึน้ โดยเนือ้ หาส�ำคัญเหล่านี้ ได้แก่ หลักแนวคิดของการวิเคราะห์ดว้ ย
ปัจจัยทางเทคนิค หลักปรัชญาที่น�ำมาใช้ ข้อแตกต่างระหว่างปัจจัยเทคนิค และ
ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงข้อคิดเห็นโต้แย้งบางอย่างจากบุคคลอื่นที่นักวิเคราะห์ทาง
เทคนิคมักพบเจอเสมอ
ตัวผูเ้ ขียนเองเชือ่ มัน่ ว่า การจะก้าวสูค่ วามเป็นนักวิเคราะห์ดว้ ยปัจจัยทาง
เทคนิคทีด่ ไี ด้นนั้ เราต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถงึ รากฐานของแนวคิดทีเ่ ป็นต้นก�ำเนิด
ของปัจจัยทางเทคนิคให้ดเี สียก่อน องค์ความรูพ้ นื้ ฐานนีจ้ ะเป็นบันไดขัน้ แรกทีส่ ำ� คัญ
อันจะท�ำให้ผอู้ า่ นสามารถเรียนรู้ และเข้าใจเนือ้ หาของหนังสือเล่มนีไ้ ด้เป็นอย่างดี
เราจะไล่เรียงอธิบายไปโดยละเอียด ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา แนวคิดตั้งต้น
ตรรกะเหตุผล และทฤษฎีต่างๆ ที่ส�ำคัญของการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค
การวิเคราะห์ดว้ ยปัจจัยทางเทคนิคคือ การศึกษา “MARKET ACTION หรือ
ความเคลือ่ นไหวของตลาด” ผ่านการใช้กราฟราคา โดยมีเป้าหมายเพือ่ วิเคราะห์
หาทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา และเพื่อคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต
ความเคลือ่ นไหวของตลาด ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ ราคาตลาด โวลุม่ การ
ซือ้ ขาย และจ�ำนวนสัญญาซือ้ ขายคงค้าง (OPEN INTEREST) โดยจ�ำนวนสัญญา
ซือ้ ขายคงค้างจะมีในเฉพาะตลาดอนุพนั ธ์ประเภทฟิวเจอร์ และออปชัน่ เท่านัน้ โดย
ในบทแรกนีผ้ มจะขอเน้นค�ำว่าความเคลือ่ นไหวของ “ตลาด” มากกว่าทีจ่ ะใช้คำ� ว่า

หลักปรัชญา หรือ ตรรกะเหตุผล
การวิเคราะห์ดว้ ยปัจจัยทางเทคนิค ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานแนวคิด 3 ประการ คือ
1. “MARKET ACTION DISCOUNTS EVERYTHING” หรือความ
เคลื่อนไหวของตลาดสะท้อนรวมแล้วทุกปัจจัย
2. “PRICES MOVE IN TRENDS” หรือราคาเคลือ่ นไหวไปตามแนวโน้ม
ราคา
3. “HISTORY REPEATS ITSELF” หรือประวัติศาสตร์จะซ�้ำรอยเสมอ

แนวคิดส�ำคัญข้อที่ 1:
ความเคลื่อนไหวของตลาดสะท้อนรวมแล้วทุกปั จจัย
ประโยคนีถ้ อื เป็นจุดก�ำเนิดทีม่ คี วามส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อการวิเคราะห์
ด้วยปัจจัยทางเทคนิค หากไม่ยอมรับใจความที่สะท้อนอยู่ในประโยคข้างต้นนี้
แล้ว เนือ้ หาทัง้ หมดเกีย่ วกับปัจจัยทางเทคนิคทีจ่ ะน�ำเสนอต่อเนือ่ งภายหลังจากนี้
จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความเป็นเหตุเป็นผล และสุดท้ายการอ่าน
หนังสือเล่มนี้จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดเลยทั้งสิ้น
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชือ่ ว่าทุกเหตุ และปัจจัยทีเ่ กิดขึน้ มีอยู่ และหายไป
จากตลาด ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานทางธุรกิจของกิจการ ความเปลี่ยนแปลงทางการ
เมือง อารมณ์ของนักลงทุน ความไร้เหตุผลของจิตวิทยามวลชน หรือเหตุอื่นใด
ก็ตามที่มีผลกระทบต่อตลาด ได้ถูกพิจารณา ถูกสะท้อนรวม และรับเข้าไปคิด

บทที่ 1 ปรัชญาของการวิเคราะห์ด้วยปั จจัยเทคนิค

ความเคลือ่ นไหวของ “ราคา” ทีเ่ ราทุกคนอาจจะนิยม และคุน้ เคยมากกว่า สาเหตุ
เพราะในการวิเคราะห์ดว้ ยปัจจัยทางเทคนิคทีค่ รบถ้วนนัน้ เราไม่ควรใช้ราคาเพียง
อย่างเดียว การวิเคราะห์จะต้องประกอบด้วยข้อมูลส�ำคัญทั้ง 3 ส่วน ทั้งราคา
โวลุ่มการซื้อขาย และจ�ำนวนสัญญาซื้อขายคงค้างเสมอ
แต่หลังจากนี้ไปในบทอื่นๆ จะมีการใช้ทั้งค�ำว่า “ความเคลื่อนไหวของ
ราคา” และ “ความเคลื่อนไหวของตลาด” ซึ่งจริงๆ แล้ว ทั้ง 2 ค�ำนี้ใช้ทดแทนกัน
ได้ เพียงแต่เราต้องจ�ำให้ขึ้นใจว่า สิ่งที่เราจะน�ำมาวิเคราะห์น้ันมีนอกเหนือจาก
แค่ราคาเพียงอย่างเดียว
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ค�ำนวณใน “ราคาตลาดในขณะนัน้ ” แล้วทัง้ สิน้ ดังนัน้ ถ้าเราต้องการศึกษาตลาด
สิ่งที่จ�ำเป็นที่สุดที่ต้องน�ำมาใช้คือ ความเคลื่อนไหวของราคานั่นเอง
ราคาตลาดเคลือ่ นไหวขึน้ ลง สะท้อนความเปลีย่ นแปลงระหว่างความเข้มข้น
ของอุปสงค์และอุปทาน หากอุปสงค์มีมากกว่าอุปทาน ความเข้มข้นของความ
อยากซื้อมีมากกว่าความต้องการขาย ราคาจะเพิ่มสูงขึ้น ตามความเข้มข้นของ
ความอยากที่มีมากขึ้น และในทางกลับกันหากอุปสงค์มีน้อยกว่าอุปทาน ความ
เข้มข้นของความอยากลดน้อยลง ราคาก็จะปรับตัวลดลง ด้วยเหตุนี้ จึงเท่ากับว่า
หากราคาตลาดเพิม่ สูงขึน้ ไม่วา่ จะเกิดขึน้ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม แสดงว่าอุปสงค์มี
มากกว่าอุปทาน นักลงทุนอยากจะซื้อมากกว่าขาย ซึ่งสะท้อนว่าปัจจัยพื้นฐาน
ของธุรกิจนั้นก�ำลังเติบโตไปได้ดี แต่หากว่าสุดท้ายแล้ว ราคาตลาดปรับตัวลดลง
นัน่ ย่อมสะท้อนสิง่ ทีต่ รงข้ามกัน แสดงว่าปัจจัยทางพืน้ ฐานของธุรกิจนัน้ ก�ำลังหดตัว
และกิจการก�ำลังด�ำเนินไปในทิศทางทีเ่ ลวร้าย ดังนัน้ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคทีก่ ำ� ลัง
วิเคราะห์ “ราคาตลาด” อยู่ จึงเสมือนว่าก�ำลังวิเคราะห์ปจั จัยทางพืน้ ฐานโดยอ้อม
อยู่ส่วนหนึ่งด้วย กราฟราคาจึงเป็นเครื่องมือที่สามารถสะท้อนปัจจัยส�ำคัญด้าน
ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เราเห็น แต่สิ่งส�ำคัญที่เราไม่ควรเข้าใจผิดเวลา
ที่ใช้กราฟราคาคือ จ�ำไว้เสมอว่าปัจจัยส�ำคัญที่ขับเคลื่อนราคาตลาดคือผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั การท�ำธุรกิจของกิจการ และพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจเป็นหลัก
ความเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นแล้ว หรือที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นต่อไป ไม่ได้เกิดขึ้น
เพราะกราฟราคาทีเ่ ราก�ำลังวิเคราะห์อยู่ ตัวกราฟราคาไม่ได้มผี ลต่อการขึน้ ลงของ
ตลาดแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงแค่เครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่ช่วยสะท้อนภาพรวมของ
ตลาดในขณะนั้น ว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี มีสภาวะกระทิง หรือก�ำลังแย่ลง ตกอยู่
ในสภาวะหมี เพียงเท่านั้น
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะไม่สงสัยในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับตลาด เราไม่เสียเวลา
นัง่ ค้นหาข่าวเพือ่ ให้ได้คำ� ตอบว่า ท�ำไมตลาดถึงได้วงิ่ ขึน้ ลงอย่างรุนแรง เราไม่สนใจ
ทีจ่ ะค้นหาสาเหตุ ซึง่ นีเ่ ป็นกฎเหล็กข้อหนึง่ ของปัจจัยเทคนิคเลยก็วา่ ได้ เพราะเรา
รับรูอ้ ยูแ่ ล้วว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ คี วามส�ำคัญ ไม่วา่ จะน้อยเพียงใด ก็ได้สะท้อนมา
หมดแล้วในราคาปัจจุบนั จึงไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องรับรูว้ า่ อะไรคือสาเหตุ และ
ในความเป็นจริง ถึงแม้ว่าเราจะพยายามค้นหาสาเหตุมากแค่ไหนก็ตาม สุดท้าย
ก็ไม่มใี ครสามารถพิสจู น์ได้วา่ อะไรคือต้นเหตุทแี่ ท้จริง ถึงตรงนีแ้ ล้วทุกคนอาจจะ
รู้สึกว่า แนวความคิดส�ำคัญข้อแรกในเรื่อง “ความเคลื่อนไหวของตลาดสะท้อน

แนวคิดส�ำคัญข้อที่ 2: ราคาเคลื่อนไหวไปตามแนวโน้ม
“แนวโน้มราคา หรือ TREND” มีความส�ำคัญต่อการวิเคราะห์ด้วยปัจจัย
ทางเทคนิคเป็นอย่างมาก ส�ำคัญถึงขนาดทีว่ า่ ถ้าหากเราไม่เข้าใจ และไม่ยอมรับ
ในเรื่องนี้ ก็แทบไม่มีประโยชน์ที่จะอ่านเนื้อหาอื่นๆ ในหนังสือเล่มนี้ต่อไป เพราะ
เป้าหมายหลักแรกของการวิเคราะห์ด้วยกราฟราคาคือ การค้นหาแนวโน้มราคา
โดยเฉพาะช่วงเริม่ ต้นของแนวโน้มราคาทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ในตลาด เพือ่ ทีเ่ ราจะได้
เข้าลงทุนไปบนทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มราคานั้น ซึ่งรูปแบบการลงทุนนี้ เรียก
ว่า “TREND-FOLLOWING หรือการลงทุนตามแนวโน้มราคา” ซึ่งเป็นวิธีการที่
อาศัยธรรมชาติของแนวโน้มราคาเข้ามาเป็นตัวขับเคลือ่ นการเทรด เป็นการลงทุน
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รวมแล้วทุกปัจจัย” ท�ำให้เราไม่จ�ำเป็นต้องรับรู้ข่าวสารใดเลย ซึ่งมันฟังดูเหมือน
เป็นการเพิกเฉยต่อข้อมูลบางส่วนในตลาดไป หรือบางครั้งถ้าเราท�ำได้เช่นนั้น
การวิเคราะห์ดว้ ยปัจจัยทางเทคนิคก็ดจู ะเป็นเรือ่ งง่าย และเกินจริงไปเสียด้วยซ�ำ้
แต่เชือ่ ผมสิ ว่าสุดท้ายแล้ว ทุกครัง้ ทีต่ ลาดวิง่ ขึน้ อย่างคึกคัก ปัจจัยทางเทคนิคจะ
เป็นสิ่งแรกที่นักลงทุนถามหาเสมอ
เมือ่ ทุกปัจจัยส�ำคัญสะท้อนรวมอยูใ่ นราคาแล้ว ดังนัน้ เมือ่ นักวิเคราะห์ทาง
เทคนิค ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในราคาตลาด ดูสัญญาณของเครื่องมือ
ทางเทคนิคทีส่ ำ� คัญบนกราฟราคาแล้ว สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำคือ การปล่อยให้ขอ้ มูลบนกราฟ
ราคา ท�ำหน้าทีบ่ อกทิศทาง และแนวโน้มราคาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ให้กราฟราคา
เป็นคนบอกเองว่าเราต้องท�ำอะไร นักเทคนิคอลจะไม่พยายามจินตนาการ
คาดเดาทิศทางของราคาด้วยตนเอง ซึง่ หลังจากนีใ้ นบทอืน่ ๆ ผมจะทยอยอธิบาย
เกีย่ วกับวิธกี ารใช้งานเครือ่ งมือทางเทคนิคทีจ่ ะเป็นตัวช่วยอย่างดีในการวิเคราะห์
กราฟราคา
เราทุกคนต่างรู้ดีว่า มันมีเหตุผลอะไรสักอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังแน่นอน
ทีเ่ ป็นสาเหตุทำ� ให้ราคาตลาดวิง่ ขึน้ ลง และเปลีย่ นแปลงไปอยูต่ ลอดเวลา อาจจะ
เป็นข่าวทีน่ า่ ตืน่ เต้น หรือเป็นข่าวร้ายทีซ่ อ่ นเร้นรอคอยวันทีจ่ ะถูกประกาศออกมา
ซึง่ ส�ำหรับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว เราเชือ่ ว่าไม่มคี วามจ�ำเป็นใดเลยทีจ่ ะต้อง
ไปขวนขวายหาต้นตอ ควานหาสาเหตุ เพราะสุดท้ายแล้ว ข่าวลือ ข่าวสารเหล่านัน้
แทบไม่มีประโยชน์ใดเลยต่อการวิเคราะห์ และการเทรดด้วยปัจจัยทางเทคนิค
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ซือ้ เมือ่ พบเห็นแนวโน้มราคาเกิดขึน้ และลงทุนไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มที่
มีอยู่ในขณะนั้น (ดูภาพประกอบที่ 1.1)
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ภาพประกอบที่ 1.1 ภาพตัวอย่างของแนวโน้มขาขึน้ หรือ UPTREND การวิเคราะห์ดว้ ยปัจจัยทางเทคนิค
จะตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานแนวคิดเรือ่ งแนวโน้มราคา และเชือ่ ว่าแนวโน้มราคาจะพยายาม “คงอยู”่ ในตลาดเสมอ

หลังจากที่เกิดแนวโน้มราคาแล้ว ราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิมนั้น
เรือ่ ยๆ มากกว่าทีจ่ ะเปลีย่ นทิศทาง ข้อสรุปข้างต้นนี้ เกิดจากการประยุกต์หลักการ
ของ “NEWTON’S FIRST LAW OF MOTION หรือกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
ข้อที่ 1” ซึ่งหมายความว่า ราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางของแนวโน้มราคาเดิม
เสมอ จนกว่าจะเกิดการกลับตัว ดังนั้นการลงทุนแบบตามแนวโน้มราคาคือ การ
ค้นหาการเกิดขึน้ ของแนวโน้ม และลงทุนไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของราคานัน้
จนกว่าจะเห็นสัญญาณการกลับตัวเปลี่ยนทิศทาง

เนื้อหาโดยส่วนมากของการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยเทคนิค และการศึกษา
เกี่ยวกับราคาตลาดนั้น เกี่ยวข้องโดยตรงกับความรู้ในเรื่องหลักจิตวิทยามวลชน
ตัวอย่างที่สะท้อนอย่างชัดเจนอย่างหนึ่งคือ หลักการเรื่อง “CHART PATTERN
รูปแบบราคา” ซึ่งรูปแบบต่างๆ เหล่านี้ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคค้นพบบนกราฟ
ราคาและบันทึกไว้เป็นต�ำรามาแล้วกว่า 100 ปี รูปแบบราคาทีเ่ ฉพาะเจาะจงพวกนี้
เกิดขึ้นชัดเจนบนกราฟราคา เป็นภาพสะท้อนมุมมองสภาวะกระทิง หรือหมีที่
ก�ำลังเกิดขึ้นในตลาดของนักลงทุน และเนื่องจากรูปแบบราคานั้น เกิดขึ้นจาก
สัญชาตญาณขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งไม่เคยเปลี่ยนไปตามกาลเวลา รูปแบบ
ราคาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีต จึงยังสามารถสะท้อนสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตลาดได้ดีเสมอทั้ง
ในปัจจุบัน และอนาคต หัวใจส�ำคัญของ “ประวัติศาสตร์จะซ�้ำรอยเสมอ” ในข้อ
สุดท้ายนี้ จึงหมายถึงเราต้องศึกษาอดีต เพื่อจะได้เข้าใจปัจจุบัน และคาดการณ์
อนาคต เพราะสิ่งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะเป็นเพียงเรื่องที่เคยเกิดขึ้น
มาแล้วในอดีตทั้งสิ้น
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แนวคิดส�ำคัญข้อที่ 3: ประวัติศาสตร์จะซ�้ ำรอยเสมอ
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ความแตกต่างระหว่างปั จจัยเทคนิค และปั จจัยพื้นฐาน
การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยเทคนิคคือ การศึกษาราคา และความเคลื่อนไหว
ของตลาด ส่วนการวิเคราะห์ดว้ ยปัจจัยพืน้ ฐานนัน้ จะเกีย่ วข้องกับการศึกษาลงไป
ทีเ่ รือ่ งอุปสงค์ และอุปทานในเศรษฐกิจจริง ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อเนือ่ ง ท�ำให้ราคา
ตลาดเพิ่มขึ้น ลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานนั้น
ศึกษาค้นคว้าปัจจัยที่มีความเป็นไปได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อราคา เพื่อน�ำมา
ประกอบการค�ำนวณหา “มูลค่าเหมาะสม” ของตลาด ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่จะน�ำมา
ใช้นั้น ต้องมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการเรื่องอุปสงค์และ
อุปทาน ถ้าหากว่ามูลค่าเหมาะสมของตลาดที่ประเมินได้นั้น มีค่าน้อยกว่าราคา
ตลาดในปัจจุบนั นัน่ แสดงว่าราคาตลาดในปัจจุบนั นัน้ แพงมากจนเกินไป หรือที่
เรียกว่า OVERPRICED ดังนั้นจึงควรที่จะขายสินทรัพย์นั้นออกไปสู่ตลาด แต่ถ้า
หากราคาตลาดในปัจจุบัน อยู่ในระดับต�่ำกว่ามูลค่าเหมาะสมที่ประเมินได้ นั่น
หมายความว่าราคาตลาดขณะนี้ถูกจนเกินไป หรือที่เรียกว่า UNDERVALUED
จึงควรซื้อสินทรัพย์นั้นเข้ามา
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แม้วา่ การวิเคราะห์ดว้ ยปัจจัยเทคนิค และปัจจัยพืน้ ฐานจะมีวธิ กี ารวิเคราะห์
ที่แตกต่างกัน แต่แท้จริงแล้วก็เป็นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาค�ำตอบส�ำหรับค�ำถาม
ส�ำคัญเดียวกันคือ “ทิศทางของราคาตลาด มีแนวโน้มจะเคลือ่ นไปในทิศทางใด?”
การวิเคราะห์ทงั้ 2 แบบ พยายามตอบค�ำถามเดียวกันนี้ แต่คน้ หาค�ำตอบด้วยวิธี
การคนละแบบ เดินเข้าสูป่ ญ
ั หาด้วยเส้นทางคนละเส้น นักวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐาน
ศึกษาและค้นหา “สาเหตุ” ที่ท�ำให้ตลาดเกิดความเคลื่อนไหว ส่วนนักวิเคราะห์
ปัจจัยเทคนิคนั้น มุ่งศึกษา “ผลลัพธ์” ที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งก็คือราคาตลาด และเชื่อ
ว่าไม่จ�ำเป็นที่จะต้องรู้ถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ในตลาด
เทรดเดอร์สว่ นใหญ่มกั จะนิยามตนเองว่าเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ก็
นักวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐาน ไม่อย่างใดก็อย่างหนึง่ แต่ในความเป็นจริง เทรดเดอร์
จ�ำนวนมากใช้ความรู้ทั้งสองแบบควบคู่กัน มีนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจ�ำนวน
มากศึกษาเรียนรู้ถึงหลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ด้วยกราฟราคา และมี
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจ�ำนวนไม่น้อยที่ตื่นตัว ขวนขวาย หาความรู้เรื่องพื้นฐาน
ของกิจการ ปัญหาส�ำคัญที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งคือ การวิเคราะห์ทั้งสองแบบ
มักจะให้ผลการวิเคราะห์ที่ขัดแย้งกัน โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้มราคา
ที่ตลาดก�ำลังเกิดความเคลื่อนไหวครั้งส�ำคัญ ก่อนที่จะเกิดเป็นขาขึ้น หรือขาลง
ที่รุนแรง ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ความรู้ทั้งสองแนวทางมีความแตกต่างกันมากที่สุด
ปัจจัยพื้นฐานมักจะไม่สอดรับกับสิ่งที่ตลาดก�ำลังเป็นไป และทุกคนไม่สามารถ
ตอบได้วา่ เกิดอะไรขึน้ จนเมือ่ เวลาผ่านไปสักระยะหนึง่ ทัง้ สองแนวทางจึงเริม่ เดิน
กลับเข้ามาหากัน และมุ่งสู่ความสมดุล จนเริ่มมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
แต่กว่าจะถึงเวลานั้น ก็มักจะเป็นช่วงเวลาที่สายเกินไป แนวโน้มราคาในตลาด
ก็มักถึงเวลาที่ใกล้จะจบลง
ต้นเหตุของความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ทั้งสองแบบคือ “กลไก
ราคา” เพราะราคาตลาดจะเคลื่อนไหวไปล่วงหน้าก่อนที่ทุกคนจะรับรู้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงในพื้นฐานของกิจการ ซึ่งเท่ากับว่าราคาตลาดกลายเป็นเครื่องมือ
ประเภท “LEADING INDICATOR หรือเครื่องมือประเภทที่คอยส่งสัญญาณ
ล่วงหน้า” ให้แก่การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานทั้งหมด
ที่รับรู้เป็นการทั่วไปอยู่ก่อน ก็ได้ถูกสะท้อนรวมไปกับราคาตลาดเรียบร้อยแล้ว
เช่นกัน ดังนั้นราคาตลาดในปัจจุบันที่ก�ำลังเคลื่อนไหวอยู่ ณ นาทีนี้ จึงเป็นการ
ตอบสนองต่อปัจจัยทางพื้นฐานที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะอีกเช่นกัน
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ทุกครัง้ ทีต่ ลาดพุง่ ขึน้ อย่างรุนแรง หรือร่วงลงอย่างหนัก มันไม่เคยเริม่ ต้นด้วยการ
ประกาศข้อมูลพื้นฐานของบริษัทเลยสักครั้ง ทุกครั้งกว่าที่นักลงทุนจะรู้ถึงความ
เปลี่ยนแปลงในพื้นฐานของกิจการ หรือในระบบเศรษฐกิจ ราคาตลาดก็วิ่งขึ้นไป
หรือไม่ก็ร่วงลงมาระยะหนึ่งแล้วเสมอ
แม้วา่ บรรดานักวิเคราะห์ทงั้ สองกลุม่ จะเกิดความเห็นทีไ่ ม่ตรงกันอยูเ่ สมอ
แต่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาของตลาด เพราะไม่มีใครในตลาดรู้ว่าท�ำไมราคาตลาด
วิง่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งอยูแ่ ล้ว แต่ในการเทรดด้วยปัจจัยทางเทคนิคนัน้ หากเรามีวนิ ยั
ที่ดีมากพอ และเข้าซื้อไปตามระบบสัญญาณการเทรด เราก็จะเป็นคนส่วนน้อย
กลุ่มหนึ่งที่เข้าซื้อก่อนที่จะรู้ว่าข่าวดีคืออะไร และจะกลายเป็นกลุ่มนักลงทุนที่ได้
รับรางวัลจากความมีวนิ ยั นี้ ส่วนคนอืน่ ๆ ทีล่ งั เล เมือ่ ตลาดเริม่ ร้อนแรง ราคาวิง่ ไป
อย่างบ้าคลั่ง จะท�ำอะไรไม่ถูก ซึ่งแตกต่างจากนักปัจจัยทางเทคนิคอย่างสิ้นเชิง
ทีเ่ มือ่ เห็นแนวโน้มราคาเคลือ่ นไปอย่างมีทศิ ทางทีช่ ดั เจนแล้ว เราจะรูส้ กึ ผ่อนคลาย
สบายใจ และมัน่ ใจกับทฤษฎีทใี่ ช้มากขึน้ เรือ่ ยๆ พร้อมกับรอคอยวันทีห่ นังสือพิมพ์
ประโคมข่าวถึงสาเหตุที่ตลาดกลับมาเป็นสภาวะกระทิงอย่างสนุกสนาน
เมือ่ เริม่ เข้าใจ และยอมรับในหลักการของการวิเคราะห์ดว้ ยปัจจัยเทคนิค
แล้ว เทรดเดอร์บางคนจึงเชื่อว่า แนวทางนี้มีข้อได้เปรียบกว่าการวิเคราะห์ด้วย
ปัจจัยทางพื้นฐานมาก ถ้าต้องเลือกเพียงวิธีการเดียว การวิเคราะห์ด้วยปัจจัย
เทคนิคจะมีความเหมาะสมมากกว่า เพราะในเมือ่ ปัจจัยพืน้ ฐานนัน้ ได้ถกู สะท้อน
รวมไปในราคาตลาดอยูแ่ ล้ว จึงไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องศึกษาสาเหตุ และปัจจัย
พวกนั้นอีก การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยเทคนิคจึงกลายเป็นทางลัดเพื่อเข้าสู่โลกแห่ง
ปัจจัยพืน้ ฐาน แต่ในทางกลับกัน การวิเคราะห์ดว้ ยปัจจัยพืน้ ฐานกลับไม่สามารถ
ทดแทนปัจจัยเทคนิคได้ทั้งหมด เพราะการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานไม่ได้รวม
เอาราคาตลาดเข้าไปไว้ในส่วนหนึง่ ของการวิเคราะห์ ดังนัน้ การเทรดในตลาดด้วย
ความรู้ด้านปัจจัยเทคนิคเพียงอย่างเดียวจึงเป็นเรื่องที่สามารถท�ำได้โดยง่าย แต่
หากต้องการทีจ่ ะเทรดด้วยปัจจัยพืน้ ฐานเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ โดยทีไ่ ม่ใช้กราฟ
ราคา และความรู้เรื่องปัจจัยเทคนิคเลยนั้น นับเป็นเรื่องยาก และเป็นงานที่หนัก
กว่ามาก
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การวิเคราะห์ กับ “จังหวะเวลา”
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ในการวิเคราะห์นั้น นอกจากเราจะต้องวิเคราะห์ราคาตลาดแล้ว เรื่อง
จังหวะเวลา หรือ TIMING ถือว่าเป็นเรือ่ งส�ำคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน โดยเฉพาะ
ในตลาดอนุพันธ์ประเภทฟิวเจอร์ ที่มีการก�ำหนดอัตราทด หรือ LEVERAGE
ในระดับสูง ในตลาดฟิวเจอร์แม้เทรดเดอร์จะวิเคราะห์ทิศทางความเคลื่อนไหว
ของตลาดหลักได้ถูกต้อง แต่สุดท้ายก็ยังมีโอกาสขาดทุนได้เสมอ ถ้าจังหวะเวลา
ในการเทรดไม่ถูกต้อง และเนื่องจากการเทรดในตลาดฟิวเจอร์นั้นมีอัตราการ
วางเงินหลักประกันเพื่อการเทรดในระดับต�่ำ บางครั้งต�่ำเพียง 10% ของราคา
สินทรัพย์เท่านั้น เป็นการเทรดที่มีอัตราทดต่อหลักประกันที่สูงมาก ดังนั้นเมื่อ
ตลาดมีความเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่คาดคิด แม้เพียงเล็กน้อย เทรดเดอร์ก็
อาจจะขาดทุนเป็นเงินจ�ำนวนมากได้ แตกต่างจากตลาดหุน้ ซึง่ หากว่าเทรดเดอร์
ต้องประสบกับสภาวะแบบเดียวกันนั้น เทรดเดอร์ในตลาดหุ้น ยังสามารถถือหุ้น
ต่อได้ เพื่อรอดูสถานการณ์อีกสักระยะ ซึ่งถือเป็นความได้เปรียบข้อหนึ่งของ
เทรดเดอร์ในตลาดหุ้น ดังนั้นเรื่องจังหวะเวลาจึงถือว่าเป็นหัวใจต่อการเทรดใน
ตลาดฟิวเจอร์
เทรดเดอร์ที่เทรดในตลาดฟิวเจอร์นั้น จะไม่มีข้อได้เปรียบของการ “ซื้อ
และถือ” เราไม่สามารถซื้อ และถือเพื่อรอเวลาได้ในตลาดฟิวเจอร์ ในขั้นแรกของ
กระบวนการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดทุกประเภทนั้น
สามารถตั้งต้นวิเคราะห์ด้วยข้อมูลปัจจัยเทคนิค หรือปัจจัยพื้นฐานได้เหมือนกัน
หมด แต่เมื่อมาถึงขั้นตอนเรื่อง “จังหวะเวลา” เพื่อก�ำหนดจุดซื้อและจุดขายที่
แม่นย�ำ เทรดเดอร์จะต้องใช้ปัจจัยเทคนิคเท่านั้น ในทุกการเทรด เมื่อเรียบเรียง
กระบวนการทุกขัน้ ตอนทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้เพือ่ การวิเคราะห์ แม้วา่ ในจุดเริม่ ต้นจะเริม่ ต้น
ทุกอย่างด้วยปัจจัยพืน้ ฐานก็ตาม แต่ในทีส่ ดุ แล้ว ณ ขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึง่ เราก็
จะต้องค้นหา “จังหวะเวลา” เพราะเวลาเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญต่อการลงทุน
ทั้งส่งผลกระทบต่อก�ำไรและขาดทุน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเภทหุ้น
และมีความเกี่ยวข้องต่อการลงทุนหมุนเวียนไปในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งใน
ท้ายที่สุดการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยเทคนิคที่สามารถค้นหาจังหวะเวลาที่เหมาะสม
ต่อการซื้อขายได้ จึงกลายเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ข้อได้เปรียบอย่างมากของการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยเทคนิคคือ “ความ
ยืดหยุ่น” ที่เราสามารถปรับเปลี่ยนขั้นตอนการวิเคราะห์ ให้ตอบสนอง และให้ใช้
งานได้กับผลิตภัณฑ์การเทรดทุกประเภท ทั้งในหุ้นและอนุพันธ์แบบต่างๆ อีกทั้ง
ยังปรับให้เข้าได้กับทุกระยะเวลาของการลงทุนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการ
ลงทุนระยะสั้น หรือระยะยาว
ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เทรดเดอร์ไม่ควรมองข้ามคือ ปัจจัยเทคนิคท�ำให้
เทรดเดอร์สามารถติดตามความเคลือ่ นไหวของตลาดได้งา่ ยและมากเท่าทีต่ อ้ งการ
ซึ่งดีกว่าการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่จะมีข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลเกิดขึ้นจาก
การติดตามหลายตลาด ซึ่งจะท�ำให้การติดตามหลายตลาดเป็นเรื่องยากมาก
ในทุกตลาด ราคาจะมีวฏั จักรของตนเอง เปรียบเสมือนกับว่าแต่ละตลาด
มีฤดูกาล เมือ่ ถึงช่วงเวลาหนึง่ ตลาดจะเปลีย่ นผ่านจากหน้าร้อนทีร่ าคาเคลือ่ นไหว
แบบมีแนวโน้มและมีทิศทาง ทุกสิ่งทุกอย่างในตลาดจะดูคึกคัก ไปสู่หน้าหนาว
ที่เต็มไปด้วยภาวะตลาดไม่มีแนวโน้ม ตลาดจะเต็มไปด้วยความเงียบเหงา
น่าเบื่อ ในทุกตลาด ช่วงเวลาพวกนี้จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป นักวิเคราะห์
ทางเทคนิคทีต่ ดิ ตามความเคลือ่ นไหวได้มากกว่า จึงสามารถเลือกได้วา่ จะพุง่ เป้า
ความสนใจไปที่ตลาดไหนที่ก�ำลังคึกคัก เราจึงสามารถใช้กราฟราคา เพื่อดึง
ประโยชน์จากธรรมชาติแห่งการหมุนเวียนของตลาดทุนมาใช้ในการเลือกสินทรัพย์
เพื่อเข้าลงทุนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อปรับหมุนการลงทุนให้สอดคล้องไป
กับฤดูกาลที่เกิดขึ้นในแต่ละตลาด เพราะในจังหวะเวลาหนึ่ง บางตลาดอาจจะ
เคลือ่ นไหวมีแนวโน้มอย่างร้อนแรง และตามมาด้วยการปรับฐานกลับสูจ่ ดุ สมดุล
เวลานัน้ เอง ตลาดอืน่ ก็จะเข้ามามีบทบาทแทนที่ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงมีอสิ ระ
ในการเลือกตลาด หรือกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อหมุนเวียนการลงทุนได้ดีกว่า ส่วน
นักวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานจะมีกรอบความเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจง และมี
ข้อมูลจ�ำกัดอยูใ่ นเพียงบางตลาด หรือบางกลุม่ จึงท�ำให้มคี วามยืดหยุน่ น้อยกว่า
และหมุนเวียนการลงทุนได้ยากกว่า นักวิเคราะห์ดว้ ยปัจจัยพืน้ ฐานจึงเสียเปรียบ
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคในเรื่องนี้
เมือ่ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคติดตามข้อมูลในหลายส่วนของตลาดอยูอ่ ย่าง
สม�ำ่ เสมอ จะเกิดข้อได้เปรียบตรงทีไ่ ด้เห็นความเคลือ่ นไหวของหลายกลุม่ หลาย
ตลาด เห็นถึงผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจทีเ่ ชือ่ มโยงเกีย่ วข้องกันเป็นลูกโซ่

บทที่ 1 ปรัชญาของการวิเคราะห์ด้วยปั จจัยเทคนิค

ความยืดหยุ ่นที่ไม่มีข้อจ�ำกัด
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กระทบต่อเนื่องจากกลุ่มหนึ่งสู่อีกกลุ่มหนึ่ง นักวิเคราะห์กราฟราคาจึงจะเข้าใจ
ภาพรวมอารมณ์ตลาดได้เป็นอย่างดี จะมองเห็นภาพใหญ่ของพฤติกรรมตลาด
ได้อย่างชัดเจน ซึง่ เป็นข้อได้เปรียบอีกข้อหนึง่ ของการใช้ปจั จัยพืน้ ฐานเพียงอย่าง
เดียว

ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์การเทรดทุกประเภท
ในช่วงเริม่ แรกปัจจัยทางเทคนิคถูกน�ำไปใช้เฉพาะกับตลาดหุน้ เพียงเท่านัน้
ต่อมาเมือ่ ตลาดฟิวเจอร์ และอนุพนั ธ์เติบโตมากขึน้ เส้นแบ่งระหว่างตลาดหุน้ และ
ฟิวเจอร์กค็ อ่ ยๆ จางลง การวิเคราะห์ดว้ ยปัจจัยทางเทคนิคจึงถูกน�ำมาปรับใช้กบั
ตลาดฟิวเจอร์ และตลาดต่างประเทศอย่างกว้างขวาง (ดูภาพประกอบที่ 1.2)
นอกจากนั้นแล้ว ปัจจัยทางเทคนิคยังใช้งานได้ดีกับทั้ง ตลาดดอกเบี้ย
ตลาดปริวรรตเงินตรา ตลาดออปชั่น และในปัจจุบันยังมีบทบาทเป็นอย่างมาก
กับการท�ำ HEDGING ในรูปแบบต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้ธุรกิจ
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ภาพประกอบที่ 1.2 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทวั่ โลกถูกวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟราคาอย่างแพร่หลาย
ในภาพเป็นตัวอย่างกราฟราคาตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น

การวิเคราะห์กราฟราคาสามารถปรับใช้ได้กับทุกรูปแบบระยะเวลาตาม
ความต้องการ ไม่วา่ จะเป็นการเทรดระยะสัน้ ภายในวันแบบ DAY TRADING หรือ
การลงทุนตามแนวโน้มระยะกลางถึงระยะยาว ไม่ว่าต้องการลงทุนนานแค่ไหน
หลักการทีใ่ ช้นนั้ ก็เป็นหลักการแบบเดียวกัน แม้แต่กบั การลงทุนระยะยาวทีห่ ลาย
คนมองว่าไม่ควรใช้ปจั จัยเทคนิค เราก็ยงั สามารถปรับใช้กราฟราคากับการลงทุน
ระยะยาวได้โดยง่าย และได้ผลดีอย่างไม่น่าเชื่อ นักวิเคราะห์เป็นจ�ำนวนมากมี
ความเข้าใจผิดกันว่า การลงทุนระยะยาวควรใช้การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน
เท่านัน้ ส่วนการลงทุนระยะสัน้ ควรใช้ปจั จัยทางเทคนิค ทัง้ ทีใ่ นความเป็นจริงแล้ว
เราสามารถปรับการวิเคราะห์ดว้ ยปัจจัยทางเทคนิคให้ใช้ได้ทงั้ การลงทุนระยะสัน้
และระยะยาว และการใช้ปัจจัยทางเทคนิคกับการลงทุนระยะยาวกลับมีความ
น่าเชื่อถือ และใช้งานได้ดีกว่าอีกด้วย
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเรียนรู้ และเข้าใจวิธีการใช้ปัจจัย
ทางเทคนิคเพือ่ การลงทุนส�ำหรับทุกกรอบระยะเวลาตามแต่ตอ้ งการ รวมถึงวิธกี าร
ที่จะน�ำไปใช้ได้กับผลิตภัณฑ์การเทรดทุกประเภทด้วย

บ่งบอกสภาพเศรษฐกิจในอนาคต
ปัจจัยทางเทคนิคช่วยให้เรารับรูถ้ งึ สภาพเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างแม่นย�ำ
ยกตัวอย่างเช่น การติดตามกราฟราคาดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ช่วยท�ำให้เรา
ทราบถึงทิศทางของอัตราเงินเฟ้อทีจ่ ะเกิดขึน้ เพราะเมือ่ ราคาสินค้าปรับตัวเพิม่ สูง
ขึ้น ย่อมส่งสัญญาณว่าสภาวะเศรษฐกิจก�ำลังเข้าสู่ยุคเฟื่องฟู และอัตราเงินเฟ้อ
จะสูงขึน้ ตามล�ำดับ แต่หากราคาสินค้าลดลงจะเป็นการสะท้อนถึงการหดตัวของ
ภาคธุรกิจ และอัตราเงินเฟ้อย่อมลดน้อยลงตามกัน ยิง่ ไปกว่านัน้ ทุกสิง่ ทุกอย่างส่ง
ผลกระทบกันเป็นห่วงโซ่ สุดท้ายแล้วอัตราดอกเบีย้ ในตลาดก็จะลดลงตามไปด้วย
การศึกษากราฟราคา และปัจจัยทางเทคนิคของสินค้าเหล่านี้ ทัง้ ราคาทองค�ำ น�ำ้ มัน
และพันธบัตร จึงสามารถบ่งบอกถึงสภาพเศรษฐกิจทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ในอนาคตได้
ทิศทางค่าเงินเหรียญสหรัฐ และค่าเงินของประเทศต่างๆ ในตลาดปริวรรตเงินตรา
ยังบ่งบอกได้ถงึ ภาพรวมของเศรษฐกิจโลก และทีพ่ เิ ศษไปมากกว่านัน้ แนวโน้มที่
เกิดขึน้ ในตลาดฟิวเจอร์ยงั สามารถบอกถึงสภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้าได้อย่างแม่นย�ำ

บทที่ 1 ปรัชญาของการวิเคราะห์ด้วยปั จจัยเทคนิค

เหมาะกับการลงทุนทุกกรอบระยะเวลา
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เราสามารถใช้ดัชนีตลาดฟิวเจอร์เพื่อคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาด และ
สภาวะเศรษฐกิจได้ก่อนการเกิดขึ้นจริง ก่อนที่หน่วยงานรัฐบาลจะมีการรายงาน
สรุปตัวเลขเศรษฐกิจจริงเป็นเดือนหรือรายไตรมาสเสียด้วยซ�้ำ ตลาดฟิวเจอร์จึง
เป็นตัวช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็นบางส่วนของเหตุการณ์ในอนาคต ในปัจจุบนั นัน้
ดัชนีชั้นน�ำอย่างเช่น ดัชนี S&P 500 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ถูกบรรจุเข้า
เป็นตัวแปรส�ำคัญอย่างเป็นทางการ ส�ำหรับใช้ในการคาดการณ์เศรษฐกิจของ
รัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา หนึง่ ในหนังสือทีโ่ ด่งดังอันเป็นคูม่ อื ส�ำหรับ
นักวิเคราะห์ตลาดระดับประเทศ เรื่อง “LEADING INDICATORS FOR THE
1990s” ได้ตพี มิ พ์เนือ้ หาเชิงลึกของการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ โดยใช้แนวโน้ม
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ พันธบัตร และตลาดหลักทรัพย์เป็นเครือ่ งมือในการวิเคราะห์
ด้วยปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งเนื้อหานี้จะมีอธิบายเพิ่มเติมใน บทที่ 17 “THE LINK
BETWEEN STOCKS AND FUTURES” หรือความเชื่อมโยงกันระหว่างตลาด
หุ้นและตลาดฟิวเจอร์

นักวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือนักวิเคราะห์กราฟราคา
เราเคยมีชื่อที่ใช้เรียกเทรดเดอร์ที่ใช้ปัจจัยทางเทคนิคหลากหลายชื่อ
ทัง้ นักวิเคราะห์ทางเทคนิค นักวิเคราะห์กราฟราคา นักวิเคราะห์ตลาด และกระทัง่
นักวิเคราะห์ภาพรวม ในยุคก่อนหน้านี้ ทัง้ หมดนับว่าเป็นการวิเคราะห์แบบเดียวกัน
มีลกั ษณะการท�ำงานทีใ่ กล้เคียงกัน ซึง่ มีแนวทางการท�ำงาน และใช้เครือ่ งมือทาง
เทคนิคเหมือนกัน โดยทัว่ ไปแล้ว ค�ำว่า “นักวิเคราะห์ทางเทคนิค” กับ “นักวิเคราะห์
กราฟราคา” เป็นสิ่งที่แทบจะเหมือนกัน แต่ในช่วงทศวรรษหลัง ด้วยเทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์ และความเชี่ยวชาญของนักวิเคราะห์ที่มีมากขึ้นจึงท�ำให้เกิด
ความแตกต่างขึ้นบางส่วน
ด้วยความนิยมที่แพร่หลาย และถูกน�ำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง ท�ำให้
ในปัจจุบันสามารถแบ่งกลุ่มประเภทการใช้งานปัจจัยทางเทคนิคได้ออกเป็น 2
ประเภทหลักคือ “TRADITIONAL CHARTIST หรือนักวิเคราะห์กราฟราคา” และ
“STATISTICAL TECHNICIAN หรือนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงสถิติ” ซึ่งทั้ง 2
ประเภทก็ยงั มีเนือ้ หาทีเ่ หมือนกันในหลายส่วน และดูคล้ายคลึงกันอยูม่ าก จนหาก
ดูจากภายนอกอย่างผิวเผิน ทัง้ 2 ประเภทข้างต้นจะคล้ายคลึงกันจนแทบจะเป็น
แบบเดียวกัน

บทที่ 1 ปรัชญาของการวิเคราะห์ด้วยปั จจัยเทคนิค

นักวิเคราะห์กราฟราคา หรือ TRADITIONAL CHARTIST จะใช้กราฟราคา
ในการวิเคราะห์ แม้วา่ จะมีการใช้ขอ้ มูลทางสถิติ หรือข้อมูลเชิงปริมาณมาประกอบ
ด้วย นักวิเคราะห์กราฟราคาก็จะยังพึ่งพากราฟราคาเป็นส�ำคัญ ใช้ความคิดเห็น
ส่วนตัวประกอบการตัดสินใจในการเทรด เป็นการวิเคราะห์ทตี่ อ้ งการทักษะส่วนตัว
ค่อนข้างสูง จนดูเป็นงานที่คล้ายกับ “งานศิลปะ” ที่ต้องการความเป็นศิลปิน
ซึ่งอาศัยความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะตัวที่สั่งสมมา
ส่วนนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงสถิติ หรือ STATISTICAL TECHNICIAN
นัน้ จะท�ำการวิเคราะห์ดว้ ยการสร้างระบบกลไก พึง่ พาข้อมูล ตัง้ สมมติฐาน รวมถึง
สร้างสูตรทางคณิตศาสตร์แบบต่างๆ และทดสอบสิง่ เหล่านี้ เพือ่ ประกอบกันออก
มาเป็นระบบกลไกการเทรดอัตโนมัตบิ นคอมพิวเตอร์ และท�ำการออกแบบให้เป็น
โปรแกรมส�ำเร็จรูปแบบง่าย หรือบางครั้งก็ซับซ้อนสูง กลายเป็นระบบการเทรด
ที่สามารถให้สัญญาณการซื้อ และขายโดยอัตโนมัติ เป้าหมายหลักของการใช้
ปัจจัยทางเทคนิคในรูปแบบนีค้ อื การสร้างระบบการเทรดทีอ่ า้ งอิงเฉพาะสูตรทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อลดทอนการตัดสินใจที่ต้องพึ่งพาอารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด
ของมนุษย์ ซึง่ มักจะส่งผลเสียต่อระบบการเทรด ระบบการเทรดเหล่านีบ้ างครัง้ จะ
ไม่มกี ารน�ำกราฟราคาเข้ามาใช้งานร่วมด้วย แต่ถงึ แม้วา่ ไม่ได้ใช้กราฟราคา หาก
ยังมีการใช้ทฤษฎีเรือ่ งปัจจัยเทคนิคอยู่ ก็ยงั คงถูกจัดประเภทเป็นนักวิเคราะห์เชิง
สถิติอยู่เช่นกัน
ในปัจจุบัน การพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ยังท�ำให้เรา
สามารถแยกย่อยการใช้ปัจจัยเทคนิคออกมาได้อีกหลายประเภท มีการสร้าง
ระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ การเทรดอัตโนมัตโิ ดยสมบูรณ์ หรือทีเ่ รียกว่าโปรแกรมแบบ
“BLACK BOX” ซึ่งนักลงทุนไม่ต้องท�ำอะไรเองเลย หรือจะใช้คอมพิวเตอร์เพียง
เพือ่ ช่วยพัฒนาสัญญาณประเภทต่างๆ ของเครือ่ งมือทางเทคนิค แต่นกั ลงทุนยัง
คงกระบวนการแปรค่าสัญญาณต่างๆ รวมถึงท�ำการตัดสินใจซื้อขายด้วยตนเอง
อยู่เช่นเดิม ซึ่งเรียกว่า “ระบบเทรดกึ่งอัตโนมัติ”
กล่าวโดยสรุปคือ นักวิเคราะห์กราฟราคาทั้งหมดเป็นนักวิเคราะห์ทาง
เทคนิค แต่ใช่วา่ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคทุกคนจะใช้กราฟราคา เพราะการวิเคราะห์
ด้วยกราฟราคานัน้ เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของการวิเคราะห์ดว้ ยปัจจัยทางเทคนิคเท่านัน้
ส�ำหรับหนังสือเล่มนี้ ทั้ง 2 ค�ำ “นักวิเคราะห์กราฟราคา” และ “นักวิเคราะห์ทาง
เทคนิค” มีความหมายเหมือนกัน
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ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์
ด้วยปั จจัยทางเทคนิคในหุ้นและฟิ วเจอร์
ปัจจัยทางเทคนิค ถูกคิดค้น และน�ำมาใช้กับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นก่อน
และค่อยถูกน�ำมาดัดแปลงใช้กับตลาดฟิวเจอร์ในภายหลัง ทั้งตลาดหุ้นและ
ฟิวเจอร์ ใช้หลักการที่เหมือนกัน ใช้เครื่องมือทางเทคนิคตัวเดียวกัน ไม่ว่าจะ
เป็นกราฟราคาแบบแท่ง (BAR CHART), กราฟราคาแบบพ้อยท์แอนด์ฟิกเกอร์
(POINT AND FIGURE CHART), โวลุ่มการซื้อขาย (VOLUME), เส้นแนวโน้ม
(TRENDLINE), เส้นค่าเฉลี่ย (MOVING AVERAGE) หรือเครื่องมือประเภท
OSCILLATOR ทุกอย่างเหมือนกันหมด เพียงแค่ศึกษาเรียนรู้หลักการพื้นฐาน
ที่เหมือนกันเหล่านี้ให้เข้าใจ เทรดเดอร์ก็สามารถปรับใช้ปัจจัยเทคนิคกับตลาด
ได้ทุกประเภท
ระหว่างตลาดหุน้ และฟิวเจอร์ จะมีขอ้ แตกต่างในรายละเอียดเพียงเล็กน้อย
ซึ่งเป็นเรื่องกลไกตลาด และกฎเกณฑ์ทั่วไปของตลาดเองเสียมากว่า ซึ่งข้อ
แตกต่างมีดังนี้
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โครงสร้างราคา

โครงสร้างราคาของสินค้าในตลาดฟิวเจอร์มคี วามยุง่ ยากซับซ้อนมากกว่า
ราคาในตลาดหุน้ อยูพ่ อสมควร สินค้าแต่ละประเภทมีหน่วยราคา และหน่วยสินค้า
ทีแ่ ตกต่างกันไป เช่น ตลาดธัญพืช ก็จะเสนอราคาในหน่วย เซ็นต์ตอ่ บุชเชล ตลาด
ปศุสัตว์ก็อาจจะซื้อขายเป็นเซ็นต์ต่อปอนด์ หรือในตลาดทองค�ำ ตลาดแร่เงิน ก็
จะเทรดกันเป็นหน่วย ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าไปที่ตลาดอัตราดอกเบี้ย ก็จะเป็น
หน่วย เบสิสพ้อยท์
ก่อนทีเ่ ทรดเดอร์จะเข้าไปซือ้ ขายสินค้าในตลาดฟิวเจอร์จงึ มีความจ�ำเป็น
ต้องศึกษาเพิ่มเติมกฎกติกาของแต่ละตลาด ว่าเทรดกันอย่างไร ซื้อขายสัญญา
กันแบบไหน ราคาเป็นอย่างไร เราต้องดูรายละเอียดพวกนีใ้ ห้ครบถ้วนก่อนเข้าไป
เทรดทุกครั้ง

ฟิวเจอร์นนั้ มีอายุสญ
ั ญา มีวนั หมดอายุกำ� กับ ตัวอย่างเช่น สัญญา MARCH
1999 TREASURY BOND หรือ พันธบัตรรัฐบาล ก็จะหมดอายุในเดือนมีนาคม
ปี 1999 เป็นต้น โดยทั่วไป สัญญาซื้อขายฟิวเจอร์จะมีอายุสัญญาอยู่ช่วงระยะ
เวลาหนึ่ง บางครั้งนานถึงหนึ่งปีครึ่ง และที่ส�ำคัญ ในตลาดเดียวกันยังมีสัญญา
ฟิวเจอร์ทคี่ ล้ายกัน มีวนั หมดอายุแตกต่างกันเป็นจ�ำนวนมาก และเทรดอ้างอิงใน
สินค้าชนิดเดียวกันอีกต่างหาก จึงเป็นหน้าที่ของเทรดเดอร์ที่จะเรียนรู้ว่า สินค้า
ตัวไหน สัญญาแบบใดที่ควร หรือไม่ควรเข้าไปเทรด
อายุสญ
ั ญาเป็นปัจจัยแปรผันทีส่ ง่ ผลต่อการวิเคราะห์ในภาพรวม เทรดเดอร์
ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลเรือ่ งราคา และ รายละเอียดสัญญาเสมอ และหมัน่ ปรับ
แต่งเครื่องมือทางเทคนิคให้เหมาะสมกับแต่ละสัญญาเอง เมื่อสัญญาหนึ่งหมด
อายุไป เทรดเดอร์ก็ต้องเปลี่ยนกราฟราคา การเทรดฟิวเจอร์ จึงเป็นการท�ำงาน
กับข้อมูลจ�ำนวนมากทีห่ ลากหลาย การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ทงั้ หมด
ก็จะท�ำให้เสียเวลาการเตรียมงานมากขึน้ และบางครัง้ ก็จะท�ำให้เสียค่าใช้จา่ ยไป
กับข้อมูลพวกนี้เป็นจ�ำนวนมาก
ระดับเงินหลักประกัน หรือ MARGIN ทีค่ อ่ นข้างต�ำ่

เงินหลักประกันเป็นความแตกต่างที่ส�ำคัญที่สุดระหว่างตลาดหุ้นและ
ฟิวเจอร์ สัญญาในตลาดฟิวเจอร์ทั้งหมดเทรดกันบนพื้นฐานการวางเงินมัดจ�ำ
บางส่วน เพื่อเป็นหลักประกันในการเทรดสินค้าแต่ละชนิด ซึ่งโดยมากเงินหลัก
ประกันจะอยู่ที่ระดับไม่เกิน 10% ของมูลค่าจริงของสัญญานั้น ตลาดฟิวเจอร์จึง
เป็นการเทรดโดยใช้เงินลงทุนบางส่วนเพือ่ เทรดสินค้ามูลค่าสูง เรียกว่ามีอตั ราทด
หรือ LEVERAGE การเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเพียงเล็กน้อย จะท�ำให้อัตรา
ก�ำไร และขาดทุนถูกขยายขึ้นมาหลายเท่า ท�ำให้ตลาดฟิวเจอร์มีความผันผวน
สูง เทรดเดอร์สามารถก�ำไร หรือขาดทุนเป็นจ�ำนวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว การ
ลงทุนแค่ 10% ของมูลค่าจริง ท�ำให้การเคลือ่ นไหวของราคาสินค้าจริงเพียง 10%
ก็สามารถท�ำให้ได้กำ� ไร หรือขาดทุนได้เป็นหลายเท่าของเงินลงทุน การเทรดด้วย
การวางเงินหลักประกันจึงเสมือนการตกลงตั้งแต่เริ่มแรกว่า เงินลงทุนส่วนนี้เป็น
เพียงแค่เงินมัดจ�ำ 10% เท่านั้น ดังนั้นหากใครไม่เข้าใจ ก็จะท�ำให้ต้องเสียเงิน

บทที่ 1 ปรัชญาของการวิเคราะห์ด้วยปั จจัยเทคนิค

อายุ สัญญา
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มัดจ�ำทั้งหมดได้โดยง่าย และสุดท้ายมักลุกลามกลายเป็นการสูญเสียเงินลงทุน
ทั้งหมดไปอย่างรวดเร็ว
ความผันผวนและอัตราทดที่สูงนี้ ส่งผลต่อก�ำไร และขาดทุนในระดับสูง
ท�ำให้การวิเคราะห์ตอ้ งมุง่ เน้นไปทีเ่ รือ่ ง “จังหวะเวลา” เป็นส�ำคัญ การเข้าซือ้ หรือ
ขายที่ถูกต้อง จังหวะเวลาของการเทรดที่เหมาะสม จะกลายเป็นตัววัดผลการ
เทรดที่ส�ำคัญ และการวิเคราะห์เรื่องจังหวะเวลาเป็นเรื่องยากและน่าปวดหัว แต่
มีความส�ำคัญมากกว่าการวิเคราะห์ตลาด ด้วยเหตุผลนีห้ ากต้องการได้กำ� ไรจาก
ตลาดฟิวเจอร์ ความรู้เรื่องปัจจัยทางเทคนิคจึงเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นมากที่สุด
ไทม์เฟรม (TIME FRAME) ทีส่ ัน้ กว่ามาก

นอกจากอัตราทดจะส่งผลต่อเรือ่ งความผันผวนแล้ว มันยังท�ำให้เทรดเดอร์
ต้องคอยเฝ้าติดตามการเทรดตลอดเวลา และยังท�ำให้ระยะเวลาการลงทุน และ
ไทม์เฟรมทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์นนั้ สัน้ ลงเป็นอย่างมาก ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ว นักวิเคราะห์
ในตลาดหุ้นส่วนใหญ่จะสนใจการลงทุนระยะยาวกว่านักลงทุนในตลาดฟิวเจอร์
และจะใช้ไทม์เฟรมของกราฟราคาที่นานกว่า เช่น เทรดเดอร์ในตลาดหุ้นอาจ
วิเคราะห์ภาพรวมทิศทางของตลาดไปอีกสัก 3 เดือน ถึง 6 เดือน แต่เทรดเดอร์
ในตลาดฟิวเจอร์สนใจเพียงว่า ตลาดจะเป็นยังไงในสัปดาห์หน้า ในวันพรุง่ นี้ หรือ
บางครั้งสนใจแค่ว่า จะเป็นอย่างไรในช่วงบ่ายวันนี้ ท�ำให้การเทรดฟิวเจอร์นั้น
นักลงทุนต้องเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางเทคนิคระยะสั้น ยกตัวอย่างเช่น
การใช้ “เส้น MOVING AVERAGE หรือเส้นค่าเฉลีย่ เคลือ่ นที”่ เมือ่ ใช้กบั ตลาดหุน้
จะนิยมใช้จ�ำนวนวันย้อนหลังจ�ำนวน 50 วัน และ 200 วัน แต่ในตลาดสินค้า
โภคภัณฑ์ ส่วนมากจะใช้จ�ำนวนวันย้อนหลังเฉลี่ยไม่เกิน 40 วัน และยิ่งในตลาด
ฟิวเจอร์แล้ว เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็มักจะใช้ชุดค่าเฉลี่ย 4 วัน, 9 วัน และ 18 วัน
เท่านั้น
การเทรดขึน้ อยู ่กับจังหวะเวลา

จังหวะเวลาเป็นทุกสิง่ ทุกอย่างส�ำหรับตลาดฟิวเจอร์ สิง่ ทีเ่ ทรดเดอร์ทกุ คน
หวัน่ กลัวมากทีส่ ดุ คือ ถึงแม้วา่ จะวิเคราะห์ตลาดได้ถกู ต้อง เทรดเดอร์กย็ งั มีโอกาส

ตลาดฟิ วเจอร์ไม่ขึ้นอยู ่กับภาพรวมเศรษฐกิจ
ตลาดหุ้นจะใช้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาดรวมค่อนข้างมาก ต้อง
ติดตามความเคลื่อนไหวดัชนีตลาดส�ำคัญหลายๆ ตลาด ทั้งดัชนีอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ หรือดัชนี S&P 500 และยังต้องใช้ขอ้ มูลอีกหลายอย่างเพือ่ ดูความแข็ง
แรงของแนวโน้มตลาด อย่างเช่น นักลงทุนทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกาต้องคอยติดตาม
ดูคา่ NYSE ADVANCE-DECLINE LINE ซึง่ เป็นค่าบ่งบอกจ�ำนวนหุน้ ขึน้ ลบด้วย
จ�ำนวนหุน้ ลงในตลาดนิวยอร์ก บางครัง้ ต้องดูขอ้ มูลหุน้ ทีส่ ามารถสร้างจุดสูงใหม่
ได้ หรือร่วงลงสร้างจุดต�่ำใหม่ใน NEW HIGHS – NEW LOWS LIST
ส่วนตลาดฟิวเจอร์ของสินค้าโภคภัณฑ์จะใช้ขอ้ มูลเฉพาะจากตลาดฟิวเจอร์
เท่านัน้ ยกตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา ก็จะเป็นดัชนี COMMODITY RESEARCH
BUREAU FUTURE PRICE INDEX เพียงเท่านั้น ไม่ใช้ข้อมูลทั่วไปในตลาดรวม
อืน่ ๆ การวิเคราะห์จะเจาะจงลงไปทีค่ วามเคลือ่ นไหวเฉพาะตลาดทีเ่ ราเทรดเท่านัน้
ซึง่ โดยทัว่ ไปก็มเี พียงประมาณ 20 ตลาดสินค้าทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่จำ� เป็นต้องใช้ขอ้ มูล
จากตลาดอื่นมาประกอบ
ต้องการเครือ่ งมือทางเทคนิคแตกต่างกัน

ถึงแม้วา่ ปัจจัยทางเทคนิคส�ำหรับตลาดหุน้ นัน้ จะสามารถปรับใช้กบั ตลาด
ฟิวเจอร์ได้ แต่กต็ อ้ งใช้งานด้วยวิธกี ารทีแ่ ตกต่างกัน เช่น รูปแบบราคาในตลาดหุน้
จะชัดเจนกว่าในตลาดฟิวเจอร์ และการเทรดฟิวเจอร์กม็ กั จะเน้นการใช้เครือ่ งมือ
ทางเทคนิคที่ให้สัญญาณการเทรดระยะสั้นเท่านั้น ซึ่งหัวข้อนี้จะอธิบายเพิ่มเติม
ในภายหลัง
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ขาดทุนได้อยูด่ ี การรูถ้ งึ แนวโน้ม และทิศทางตลาดนัน้ เป็นเพียงแค่สว่ นหนึง่ ในปัจจัย
การเทรด จังหวะเวลาทีช่ า้ ไปหนึง่ วัน หรือบางทีแค่ไม่กนี่ าที อาจสร้างผลตอบแทน
ทีแ่ ตกต่างกันได้อย่างมหาศาล หรืออาจเปลีย่ นก�ำไรให้เป็นขาดทุนจ�ำนวนมากก็ได้
การวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่ง “จังหวะเวลา” ของการเทรดที่สมบูรณ์แบบนั้น ต้อง
พึ่งปัจจัยทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถที่จะอาศัยปัจจัยพื้นฐานได้เลย
เพราะปัจจัยพืน้ ฐานใช้ระยะเวลานานมากกว่าทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลงอะไรสักอย่าง
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ปัจจัยที่แตกต่างกันอีกเรื่องคือ ตลาดหุ้นนั้นมีเรื่องความเชื่อมั่นของ
นักลงทุน และกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ
เรามีดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนอันเป็นข้อมูลที่ติดตามความเคลื่อนไหวของ
นักลงทุนกลุ่มต่างๆ ทั้งเทรดเดอร์ที่ซื้อขาย ODD LOT กลุ่มนักลงทุนกองทุนรวม
หรือกระทั่งฟลอร์เทรดเดอร์ดั้งเดิม เราติดตามดัชนีนี้เพื่อดูความเป็นกระทิงและ
ความเป็นหมีของตลาด ภายใต้ความเชื่อที่ว่า กลุ่มคนส่วนน้อยพวกนี้ มักจะเป็น
ฝ่ายถูกต้องเสมอ หรือเป็นผู้ชนะที่กอบโกยก�ำไรในตลาด ส่วนกระแสการเคลื่อน
ย้ายของเงินลงทุนนัน้ ช่วยสะท้อนว่าแต่ละกลุม่ นักลงทุน ยังมีเงินสดเตรียมพร้อม
ในการเทรดอีกมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะกลุม่ นักลงทุนกองทุนรวม หรือนักลงทุน
สถาบัน ยิง่ ดัชนีตวั นีเ้ ป็นบวกมากเท่าไหร่ ยิง่ มีเงินสดทีม่ คี วามพร้อมส�ำหรับซือ้ หุน้
ในตลาดมากเท่านั้น
แต่กับตลาดฟิวเจอร์ จะมุ่งเน้นไปที่ราคาตลาดเพียงอย่างเดียว วิเคราะห์
ไปที่แนวโน้มราคา และใช้งานเครื่องมือทางเทคนิคพื้นฐานทั่วไป

ข้อเห็นต่างที่มักมีต่อการวิเคราะห์ด้วยปั จจัยทางเทคนิค
บางทฤษฎีของปัจจัยทางเทคนิคนั้น มักจะตกเป็นที่ถกเถียงและถูกตั้ง
ข้อสงสัยอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะในประเด็นเรือ่ งทีก่ ล่าวว่า ปัจจัยทางเทคนิคเป็นเพียง
เรื่องที่เกิดขึ้นตามทฤษฎี “SELF-FULFILLING PROPHECY” ที่กล่าวว่ากราฟ
ราคาเป็นแค่ผลลัพธ์ท่ีเกิดมาจากการที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งคาดการณ์เหมือนๆ กัน
นอกจากนี้ ห ลายครั้ ง ยั ง ถู ก ตั้ ง ค� ำ ถามว่ า ราคาในอดี ต จะสามารถน� ำ มาใช้
คาดการณ์อนาคตได้จริงหรือไม่ กลุ่มเทรดเดอร์ที่ไม่เห็นด้วยกับปัจจัยเทคนิค
มักจะให้ความเห็นว่า “กราฟราคาใช้ได้แค่ส�ำหรับบอกข้อมูลราคาในอดีต แต่ไม่
สามารถใช้บอกทิศทางทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได้” ซึง่ ผมก็เห็นว่าเป็นเรือ่ งจริงอย่าง
ที่กล่าวกัน แต่นั่นส�ำหรับแค่คนที่ไม่มีความรู้เรื่องปัจจัยเทคนิคดีเพียงพอเท่านั้น
เทรดเดอร์ทไี่ ม่รวู้ ธิ อี า่ นกราฟราคา ย่อมไม่สามารถทีจ่ ะแปลความหมายได้อยูแ่ ล้ว
พวกเขาจึงไม่สามารถที่จะหยิบข้อมูลที่มีประโยชน์ขึ้นมาจากกราฟราคาได้เลย
นอกจากนี้ ยังมีอีกประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับ “ทฤษฎี THE RANDOM WALK
THEORY” ที่บอกว่าพฤติกรรม และความเคลื่อนไหวของราคาตลาดเป็นไปแบบ
สุ่มอย่างกระจัดกระจาย ไม่มีแบบแผน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ จึงเป็นไป

THE SELF-FULFILLING PROPHECY

เรือ่ งนีน้ บั เป็นประเด็นทีเ่ กิดขึน้ บ่อยครัง้ ทีส่ ดุ เรือ่ งหนึง่ ซึง่ โดยเนือ้ หาแท้จริง
แล้ว มันไม่ได้มีความส�ำคัญนัก แต่เพื่อความเข้าใจที่ครบถ้วน ผมจึงต้องน�ำมา
อธิบายเพิม่ เติมในทีน่ ี้ ซึง่ วิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะอธิบายคือ การมาคุยกันเรือ่ งข้อด้อย
ของปัจจัยทางเทคนิคบางข้อที่มักถูกพูดถึงบ่อยครั้ง ดังนี้
a. รูปแบบราคานัน้ เกิดขึน้ มานานแล้ว มีเทรดเดอร์ใช้งานเป็นจ�ำนวนมาก
ทุกคนจึงคุ้นเคยกับรูปแบบราคาต่างๆ เป็นอย่างดี เมื่อทุกคนเห็นรูป
แบบราคาบนกราฟพร้อมๆ กัน ในจังหวะเวลาหนึ่ง ที่ระดับราคาหนึ่ง
เทรดเดอร์จ�ำนวนมาก ก็จะคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนกัน และ
เทรดไปตามสัญญาณจากรูปแบบราคานัน้ พร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน
ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ท�ำให้เกิด “SELF-FULFILLING PROPHECY” ที่
จะสร้างกระแสคลืน่ ของแรงซือ้ หรือแรงขายตามหลักการของรูปแบบ
ราคานั้นๆ
b. รูปแบบราคาเป็นเรือ่ งวิจารณญาณส่วนตัว ไม่มขี อ้ มูลหลักฐานทีเ่ ป็น
ตัวเลข หรือสถิตใิ ดมาอ้างอิง เป็นแค่การตีความของคนทีด่ กู ราฟราคา
เท่านั้น (อ้างอิงจากหนังสือของ TEWELES et al.)
ข้อด้อยทั้ง 2 เรื่องนี้ มีความขัดแย้งกันเองอยู่พอสมควร โดยเฉพาะข้อ
ด้อยหลัง จะท�ำให้ข้อ a. ดูมีน�้ำหนักน้อยลงมาก เพราะถ้าการตีความหมายจาก
รูปแบบกราฟราคาเป็นเรือ่ งวิจารณญาณส่วนบุคคลแล้ว ย่อมเป็นไปไม่ได้ทที่ กุ คน
ในตลาดจะตัดสินใจท�ำสิง่ เดียวกัน พร้อมๆ กัน เหตุการณ์ทงั้ 2 สถานการณ์ทงั้ ใน
ข้อ a. และข้อ b. ไม่สามารถจะเกิดขึน้ พร้อมกันได้ หากเกิดสิง่ หนึง่ แล้ว อีกสิง่ หนึง่
ย่อมไม่เกิด ถ้า SELF-FULFILLING PROPHECY หรือการคาดการณ์ทเี่ กิดร่วมกัน
ในวงกว้าง เป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้ราคาวิง่ ไปในทิศทางตามรูปแบบราคา มันก็ยอ่ มไม่ใช่
ความรู้สึก และความคิดเห็นส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่ง
สิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นความเห็นส่วนบุคคลนั้น แท้จริงแล้วเกิดขึ้นเพราะ
การอ่านกราฟราคาเป็น “ศิลป์” อย่างหนึ่ง หรือถ้าจะพูดเป็นค�ำจ�ำกัดความให้

บทที่ 1 ปรัชญาของการวิเคราะห์ด้วยปั จจัยเทคนิค

ไม่ได้ที่จะมีแนวโน้มราคาเกิดขึ้น ดังนั้นหากเราอยากจะซื้อหุ้น เพียงแค่ซื้อแล้ว
ก็ถอื ไปให้นานทีส่ ดุ แค่นนั้ ก็เพียงพอแล้ว ซึง่ เรือ่ งนีเ้ ราจะพูดคุยกันในล�ำดับถัดไป
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ฟังเป็นค�ำทางวิชาการมากขึ้น ควรจะเรียกว่า เป็นงานที่ต้องการ “ทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ” จะถูกต้องเสียมากกว่า เพราะบางครั้งกราฟราคาก็ไม่ได้แสดง
รูปแบบราคาออกมาชัดเจนมากนัก เทรดเดอร์ทมี่ ปี ระสบการณ์สงู บางครัง้ ยังตีความ
รูปแบบราคาออกมาได้ไม่ถูกต้อง ซึ่งในหนังสือเล่มนี้เองก็จะมีเนื้อหาหลายส่วน
เกีย่ วกับปัจจัยทางเทคนิค ทีบ่ างครัง้ ก็เกิดข้อขัดแย้งกันเองระหว่างแต่ละประเภท
ของเครื่องมือเสียด้วยซ�้ำ
และถึงแม้ว่าเทรดเดอร์หลายคนจะวิเคราะห์ตลาดออกมาในทิศทาง
เดียวกัน มีความเห็นเหมือนกัน แต่ทกุ คนย่อมวางแผนการซือ้ และขายในจังหวะ
เวลาไม่เหมือนกัน ราคาไม่เท่ากัน บ้างก็ชอบที่จะเข้าไปเทรดก่อนคนอื่น บางคน
ก็ชอบทีจ่ ะรอให้ราคาทะลุระดับส�ำคัญในกราฟราคาเสียก่อนแล้วค่อยซือ้ ในขณะ
ที่มีเทรดเดอร์เป็นจ�ำนวนมากมักจะรอให้ราคาเกิดการย่อตัวปรับฐานเสียก่อน
แล้วค่อยเข้าซื้อ ทั้งหมดเป็นเพราะคนเราทุกคนนั้นแตกต่างกันไป มีทั้งที่เทรด
แบบกล้าได้กล้าเสีย บางพวกก็ขอปลอดภัยเอาไว้ก่อน มีทั้งที่ AGGRESSIVE
และ CONSERVATIVE เทรดเดอร์บางคนใช้จดุ ตัดขาดทุนทีเ่ ห็นมาเป็นจุดเข้าซือ้
บางครั้งเข้าซื้อทันที บางครั้งตั้งออเดอร์รอไว้ บางคนเทรดระยะยาว บางคน
เทรดเพียงแค่เก็งก�ำไรไปวันๆ ทุกคนในตลาดเทรดด้วยเป้าหมาย และวิธีการ
ทีไ่ ม่เหมือนกัน จึงเป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นไปได้นอ้ ยมาก ทีน่ กั วิเคราะห์ทางเทคนิคทัง้ หมด
จะซื้อขายในจังหวะเวลาเดียวกัน ในทิศทางเหมือนกันทุกครั้งไป
แต่ถงึ แม้วา่ ทุกคนในตลาดจะคาดการณ์เหมือนกัน ท�ำการซือ้ ขายพร้อมกัน
จนท�ำให้ตลาดเคลือ่ นไปในทิศทางเดียวกันได้จริงตามทฤษฎี SELF-FULFILLING
PROPHECY แต่สดุ ท้ายแล้ว ตลาดก็จะปรับความบิดเบีย้ วพวกนัน้ กลับเข้าหาจุด
สมดุลได้เองเสมอ นี่คือธรรมชาติของกลไกตลาด เมื่อนักวิเคราะห์ดูกราฟราคา
เดียวกัน ท�ำการเทรดไปเหมือนกัน แล้วตลาดก็วงิ่ ไป ทุกคนในตลาดเองนัน่ แหละ
ที่จะรู้สึกตัว และสังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น เทรดเดอร์ที่เห็นความผิดปกติแบบนี้ จะ
หยุดใช้งานกราฟราคานัน้ หรือไม่กป็ รับเปลีย่ นแผนการเทรดให้เข้ากับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนไป เมื่อผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง ในครั้งต่อๆ ไป ทุกคนใน
ตลาดก็ยอ่ มหาหนทางทีจ่ ะเทรดก่อนคนอืน่ หรือไม่กร็ อสัญญาณยืนยันทีน่ า่ เชือ่ ถือ
มากขึ้นแล้วค่อยเทรด ดังนั้นแม้ว่าทฤษฎี SELF-FULFILLING PROPHECY จะ
ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นจริง แต่ธรรมชาติของตลาดจะท�ำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับเข้า
มาจุดสมดุลเดิมเสมอ

บทที่ 1 ปรัชญาของการวิเคราะห์ด้วยปั จจัยเทคนิค

สภาวะตลาดกระทิง หรือตลาดหมีนนั้ เกิดขึน้ ได้ตามหลักการของอุปสงค์
และอุปทาน การซื้อขายจากการคาดการณ์ของเทรดเดอร์นั้นไม่สามารถผลักดัน
ตลาดให้ไปในทิศทางตามต้องการได้ ไม่มเี ทรดเดอร์คนไหนท�ำได้ หากมีใครสักคน
ท�ำได้จริง นักวิเคราะห์ทางเทคนิคทุกคนคงจะเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนอย่าง
แน่นอน
ในอุตสาหกรรมการลงทุนปัจจุบนั การเทรดด้วยคอมพิวเตอร์โดยมีปจั จัย
ทางเทคนิคเข้ามาช่วยนั้น ได้เติบโตขึ้นอย่างมาก ความก้าวหน้านี้ตามมาด้วย
ข้อห่วงใยถึงปัญหาที่จะมีในอนาคต โดยเฉพาะกับตลาดฟิวเจอร์ เพราะระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้กลไกการเทรดแบบอัตโนมัตินั้น ส่วนมากจะถูกใช้โดยกองทุน
ขนาดใหญ่ ทีม่ เี งินทุนจ�ำนวนมากระดับหลายสิบล้านดอลลาร์ขนึ้ ไป และโปรแกรม
การเทรดส่วนใหญ่จะถูกสร้างเป็นแบบ “เทรดตามแนวโน้ม” คอมพิวเตอร์ก็จะ
คอยค้นหาผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าอะไรก็ตามในตลาดที่มีทิศทางและมีแนวโน้ม
ราคา และท�ำการทุ่มเงินทุนเข้าไปในการเทรดนั้นอย่างรวดเร็ว และเมื่อกองทุน
จ�ำนวนมากใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเทรดแบบนี้ในตลาดฟิวเจอร์ ที่ถือว่ามีขนาดเล็ก
เมื่อเทียบกับปริมาณเงินทุนทั้งหมดที่มีในโลกนี้ นั่นจะเป็นปัจจัยอันดับแรกที่
ท�ำให้ทศิ ทางตลาดถูกบิดเบือนมากทีส่ ดุ และในปัจจุบนั เองก็เกิดเหตุการณ์เช่นนี้
บ่อยครั้งมากขึ้นตามล�ำดับ
แต่ยงั ดีวา่ แนวโน้มของตลาดทีม่ กั จะถูกบิดเบือนนัน้ ยังจ�ำกัดอยูใ่ นทิศทาง
ระยะสัน้ เท่านัน้ สุดท้ายในระยะยาว ตลาดจะเกิดการปรับตัวกลับเข้าหาจุดสมดุล
เดิมอยูเ่ สมอ แต่ถงึ แม้วา่ โปรแกรมการเทรดอัตโนมัตจิ ะท�ำให้เกิดภาพทีบ่ ดิ เบีย้ วขึน้
จริงในอนาคต แต่เมื่อถึงเวลานั้น เทรดเดอร์ทุกคนก็ควรจะหันมาปรับปรุงระบบ
ของตนเองให้ดีขึ้น ปรับแก้ให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดให้มากที่สุดเพื่อต่อสู้กับ
ความบิดเบี้ยวของตลาดที่เกิดขึ้น
เป็นเรือ่ งน่าแปลกทีเ่ ทรดเดอร์ทใี่ ช้การวิเคราะห์ดว้ ยปัจจัยพืน้ ฐาน ก็อาศัย
ข้อมูลเพือ่ คาดการณ์แนวโน้มราคา แต่ขอ้ สงสัยและวิพากษ์วจิ ารณ์แบบนีก้ ม็ กั จะมี
น้อยกว่ามาก ต่างจากปัจจัยทางเทคนิคทีม่ กั ถูกครหาว่า วิเคราะห์ตลาดได้ถกู ต้อง
เพียงเพราะคนกลุม่ หนึง่ คาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกันบนหลักการทีส่ ร้างกันขึน้
มาเองเท่านัน้ แต่สดุ ท้ายนีไ้ ม่วา่ จะมีเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างไร องค์ความรูเ้ รือ่ ง
ปัจจัยทางเทคนิคนี้ ก็เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ชืน่ ชมและยินดีเสียมากกว่า เพราะในปัจจุบนั
ปัจจัยทางเทคนิคนั้น ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเทรดที่มีประสิทธิภาพ
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และได้รบั ความนิยมอย่างกว้างขวาง จนกระทัง่ สร้างให้เกิดแรงกระเพือ่ มในตลาด
และกลายเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้
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ใช้ข้อมู ลในอดีตเพือ่ คาดการณ์อนาคต

ในแทบทุกวงการอุตสาหกรรม ทัง้ การท�ำนายสภาพดินฟ้าอากาศ หรือการ
ใช้ปัจจัยพื้นฐานเพื่อวิเคราะห์ตลาด ข้อมูลที่เราสามารถน�ำมาใช้ได้นั้น มีเพียง
ข้อมูลในอดีตทัง้ สิน้ ทัง้ ๆ ทีท่ กุ คนรูค้ วามจริงข้อนีด้ ี แต่ขอ้ สงสัยแบบนี้ ก็ยงั เกิดขึน้
บ่อยครัง้ กับการใช้ปจั จัยเทคนิค ซึง่ หากเราไม่ใช้ขอ้ มูลทีเ่ กิดขึน้ จริงในอดีต มันจะ
มีข้อมูลประเภทไหน แบบไหน จากที่ใด ที่จะน�ำมาใช้แทนได้อีกหรือ
ในวิชาสถิติ การใช้ข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ สถิติ
เชิงพรรณนา และเชิงอนุมานหรืออุปนัย (DESCRIPTIVE STATISTICS และ
INDUCTIVE STATISTIC) โดยสถิตเิ ชิงพรรณนานัน้ จะบรรยายลักษณะโดยทัว่ ไป
ของข้อมูลสถิตินั้น ผ่านแผนภูมิแบบต่างๆ ซึ่งก็เหมือนการใช้กราฟแท่งราคาใน
ปัจจัยเทคนิค ส่วนสถิตเิ ชิงอนุมานคือ การน�ำข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมมาไปสังเคราะห์
แยกแยะ และคาดการณ์ผลลัพธ์ เพือ่ มุง่ ตอบค�ำถามแก่สมมติฐานทีต่ งั้ ขึน้ ไว้ โดย
การใช้ข้อมูลตามความเป็นจริง การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค จึงเป็นการ
วิเคราะห์โดยอ้างอิงไปตามหลักการทางสถิติ ทั้งในเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน
“ขั้นตอนเบื้องต้นที่ส�ำคัญของการวิเคราะห์พื้นฐานทางธุรกิจ และสภาพ
เศรษฐกิจคือ การรวมรวบข้อมูล ข้อสังเกตต่างๆ ในอดีต เพื่อมาใช้งานในการ
วิเคราะห์“ นี่ก็เป็นหลักการพื้นฐานส�ำคัญที่กลั่นกรองโดยนักวิจัยชื่อ FREUND
และ WILLIAMS
การวิเคราะห์กราฟราคา มันก็เป็นเพียงแค่อกี รูปแบบหนึง่ ของการวิเคราะห์
ข้อมูล ทีม่ เี รือ่ งเวลา ปัจจัยฤดูกาล วัฏจักร เข้ามาเกีย่ วข้อง หรือทีเ่ ราเรียกว่า “TIME
SERIES ANALYSIS หรือการวิเคราะห์อนุกรมเวลา” ในการวิเคราะห์ทกุ ประเภท
นัน้ ข้อมูลทีท่ กุ คนสามารถน�ำมาใช้ได้มเี พียงข้อมูลจริงทีเ่ กิดขึน้ แล้วเท่านัน้ เราคงไม่
สามารถเสาะหาข้อมูลอนาคตมาใช้ได้ หรือไม่อาจใช้ขอ้ มูลทีค่ ดิ ขึน้ มาเองทดแทน
สิง่ ทีน่ กั วิเคราะห์ดว้ ยปัจจัยทางเทคนิคท�ำเป็นเพียงการฉายภาพเหตุการณ์ทนี่ า่ จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ผ่านเลนส์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตเท่านั้น

“ราคาตลาดเคลื่อนไหวไปแบบสุ่ม และเป็นไปอย่างอิสระโดยสมบูรณ์
ไม่มีเหตุผล และปัจจัยมาขับเคลื่อน ไม่มีใครก�ำหนด เป็นดั่งเรื่องบังเอิญ จึงไม่
สามารถคาดเดาได้” แนวคิดนีเ้ ติบโตมาจากในรัว้ มหาวิทยาลัย มักถูกอ้างอิงควบคู่
กับทฤษฎี “EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS หรือสมมติฐานประสิทธิภาพ
ของตลาด” ทีม่ คี วามเชือ่ ว่าราคาตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลานัน้ ไม่สามารถ
คาดการณ์ หรือพยากรณ์ได้ ไม่สามารถใช้ราคาในอดีต เพื่อมาวิเคราะห์อนาคต
โดยราคาตลาดจะแกว่งไปมาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงอยู่เสมอ ดังนั้นวิธีการ
ลงทุนทีด่ ที สี่ ดุ จึงเป็น “ซือ้ และถือไปในระยะยาว” เพราะเชือ่ ว่าสุดท้ายแล้วจะไม่มี
ใครสามารถท�ำก�ำไรไปกับความเคลื่อนไหวแบบสุ่มของราคาได้ และไม่มีทางที่
นักลงทุนจะสามารถชนะตลาดได้
ในทุกตลาดเทรดเดอร์ยอ่ มต้องพบกับความผันผวน และต้องเผชิญกับการ
แกว่งตัวของราคา ที่เรียกว่า “NOISE หรือ สัญญาณรบกวน” อยู่เสมอ ผมคิดว่า
มันคงจะเป็นการมองโลกในแง่ดอี ย่างสวยงามมากจนเกินไป ถ้าหากเทรดเดอร์เชือ่
จริงๆ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตลาดนั้น ล้วนแต่เกิดขึ้นมาโดยอิสระสมบูรณ์
ใสสะอาดเสียทัง้ หมด ซึง่ ถ้าเป็นเช่นนัน้ จริง เพียงแค่เราเป็นคนช่างสังเกตเล็กน้อย มี
ประสบการณ์การเทรดบ้างก็คงจะเทรดได้ ไม่จำ� เป็นต้องมาเสียเวลาศึกษาหาความรู้
เพือ่ ทีจ่ ะวิเคราะห์เองได้ แต่ถา้ ท�ำแบบนัน้ ได้ แล้วเราจะประสบความส�ำเร็จในแง่ใด
ขนาดไหน ก็จะเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะรู้ และคงยากทีจ่ ะพิสจู น์พร้อมกับถ่ายทอดได้วา่
มันเกิดขึน้ จากประสบการณ์ทดี่ ขี องเทรดเดอร์เอง เพราะมันเป็นเพียงผลก�ำไรทีเ่ กิดขึน้
จากธรรมชาติของตลาดเท่านั้น เราไม่ต้องท�ำอะไรเลย เมื่อพิสูจน์และทดสอบ
ไม่ได้ จึงไม่มปี ระโยชน์อนั ใดต่อการพัฒนาในอนาคต ทีจ่ ริงตลาดทีเ่ ทรดเดอร์เห็น
และเข้าใจว่าเป็นอิสระและไม่สามารถคาดเดาได้นั้น มันเกิดจากความไม่รู้ และ
ไม่ยอมรับความจริงของตนเองเพียงเท่านั้น เราก็แค่เป็นคนที่ไม่สามารถตีความ
สิ่งที่เห็นบนกราฟราคาได้ เราเพียงไม่เห็นรูปแบบราคาที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าแท้ๆ
ซึ่งในชีวิตจริงนั้น การที่เราไม่รู้จัก ไม่รับรู้ในสิ่งที่เห็น มันก็ไม่ได้หมายความว่า
สิ่งนั้นไม่มีอยู่จริง
ทฤษฎีนี้ยังเชื่อด้วยว่า แนวโน้มราคาไม่มีอยู่จริง และไม่มีประโยชน์ต่อ
นักวิเคราะห์ ทั้งๆ ที่ในโลกแห่งความเป็นจริง แนวโน้มเป็นสิ่งที่ชัดเจนและทุกคน
ต้องเจอ ถ้าเทรดเดอร์คนไหนมองกราฟราคา แล้วไม่รับรู้ถึงแนวโน้ม แสดงว่า
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RANDOM WALK THEORY
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เทรดเดอร์กำ� ลังมองและรับสารในรูปแบบของงานกราฟิกเพียงอย่างเดียวเท่านัน้
อาจมองมันเป็นแค่ภาพวาดของเส้นขยุกขยิกเส้นหนึ่ง ถ้า “RANDOM WALK”
เป็นจริงแล้ว แนวโน้มในตลาดที่ทุกคนรับรู้ได้อยู่ทุกวัน มันหมายถึงสิ่งใด ถ้า
แนวโน้มไม่มีจริงแปลว่าปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน เมื่อสัปดาห์ก่อน มันไม่ได้
ส่งผลอันใดเลยต่อเรือ่ งทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ในวันนีพ้ รุง่ นีเ้ ชียวหรือ แล้วทีก่ ารเทรดแบบ
ตามแนวโน้มสามารถท�ำก�ำไรได้จริงในตลาด มันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลใด
ยิ่งกับตลาดฟิวเจอร์ด้วยแล้ว เวลาเป็นปัจจัยที่มีผลเป็นอย่างมาก เพียง
แค่การซื้อแล้วถือสถานะไปให้นานที่สุด คงไม่สามารถท�ำให้อยู่รอดในตลาดได้
ถ้าตลาดร่วงลงอย่างรุนแรงจนเกิดสภาวะหมีแล้วนักลงทุนควรท�ำอย่างไร ในเมือ่
ราคาไม่สามารถคาดการณ์ได้ และแนวโน้มไม่มีอยู่จริง ท�ำไมทุกคนในตลาดถึง
รับรู้ได้ว่าเมื่อไหร่คือตลาดกระทิง และเมื่อไหร่คือตลาดหมี หรือจริงๆ แล้ว ตลาด
กระทิงและตลาดหมี ก็ไม่มีอยู่จริงเช่นกัน
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ภาพประกอบที่ 1.3 นักลงทุนที่ถือขาดทุนทองค�ำไว้ เมื่อดูกราฟราคานี้แล้ว คงยากที่จะเชื่อในทฤษฎี
RANDOM WALK ที่กล่าวว่า แนวโน้มราคานั้นไม่มีอยู่จริง เพราะเพียงแค่เหลือบตามอง เราก็รับรู้ได้
ถึงแนวโน้มราคาขาลงอย่างชัดเจน

บทที่ 1 ปรัชญาของการวิเคราะห์ด้วยปั จจัยเทคนิค

แม้วา่ จะเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะพิสจู น์กนั ออกมาเป็นตัวเลขเชิงสถิติ ถึงผลของ
ทฤษฎี RANDOM WALK แต่นกั ปัจจัยทางเทคนิคโดยทัว่ ไป ก็ตอ่ ต้านตัวทฤษฎีนี้
อยูแ่ ล้ว ถ้าตลาดคาดการณ์ไม่ได้จริง ปัจจัยทางเทคนิคย่อมไม่มคี วามหมาย และ
ไม่เกิดขึ้น ความจริงแล้วทฤษฎีสมมติฐานประสิทธิภาพของตลาดที่อ้างอิงร่วม
กันกับทฤษฎี RANDOM WALK นั้นก็เหมือนกัน มันมีความหมายใกล้เคียงกับ
หลักการส�ำคัญข้อหนึง่ ของปัจจัยทางเทคนิคคือ ราคาตลาดได้สะท้อนรวมเอาทุก
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาแล้ว นักปัจจัยทางเทคนิคเชือ่ ว่า ทุกเหตุการณ์ ข้อมูลข่าวสาร
ถูกสะท้อน คิดค�ำนวณอยูใ่ นราคาเป็นเวลานานแล้ว ก่อนทีข่ อ้ มูลจะเป็นทีร่ บั รูต้ อ่
สาธารณชน แต่คนทีไ่ ม่เห็นด้วยกลับโต้แย้งว่า นัน่ เพราะมันเป็นตลาดเสรี ราคาก็
ย่อมตอบรับข่าวต่างๆ ในเวลาอันรวดเร็ว ไม่มที างทีเ่ ทรดเดอร์จะใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลข่าวสารที่รับรู้ในขณะนั้นได้ จึงดูเหมือนว่าทุกอย่างได้สะท้อนรวมเข้าไปไว้
ในราคาอยู่แล้ว และยังเชื่อว่าในเมื่อเทรดเดอร์ไม่สามารถท�ำก�ำไรระยะสั้น จาก
ข้อมูลทางพืน้ ฐาน หรือข่าวทีป่ ระกาศออกมา จึงไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องติดตาม
วิเคราะห์ความเคลือ่ นไหวของตลาดในรูปแบบต่างๆ ตามทฤษฎีปจั จัยทางเทคนิค
เมื่อเราพบเจอสิ่งที่ไม่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจงที่ดูเหมือนจะไม่สามารถ
คาดเดาอะไรได้ บางทีกเ็ กิดขึน้ ด้วยเพราะตัวเราไม่รจู้ กั และไม่เข้าใจถึงกระบวนการ
ก่อก�ำเนิดของมัน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเห็นกราฟการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่
โรงพยาบาล เมือ่ คนธรรมดาทัว่ ไปเห็นเข้าก็คงไม่เข้าใจ แต่กบั ผูเ้ ชีย่ วชาญทางการ
แพทย์ มันย่อมแตกต่างกัน ทุกขีด ทุกเส้นที่ปรากฏบนกราฟคลื่นหัวใจนั้นจะมี
ความหมายทั้งหมด การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในตลาดก็เป็นปรากฏการณ์แบบ
เดียวกัน เมื่อเทรดเดอร์ไม่รู้ถึงทฤษฎี ทุกอย่างจะดูยุ่งเหยิงไร้ความหมาย เกิด
เป็นภาพลวงตาของความบังเอิญ ความยุง่ เหยิงเหล่านี้ จะทยอยเลือนหายไปเมือ่
เราพัฒนาทักษะความสามารถในการวิเคราะห์กราฟราคา ให้รู้และเข้าใจอย่าง
ลึกซึง้ ผูเ้ ขียนหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า นีจ่ ะเป็นสิง่ ทีค่ อ่ ยๆ เกิดขึน้ กับผูอ้ า่ น หวังว่าก�ำแพง
แห่งภาพลวงตาจะค่อยๆ เลือนหายไป และผูเ้ ขียนยังมีความหวังอันสูงสุดว่า การ
ศึกษาพื้นฐานของปัจจัยทางเทคนิค พฤติกรรมตลาด โครงสร้างราคาที่เกี่ยวข้อง
กับจิตวิทยาการลงทุน จะถูกหยิบยกน�ำมาค้นคว้าต่อยอดสร้างเป็นหลักสูตรการ
เรียนอย่างจริงจังต่อไปในอนาคต
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ปั จจัยทางเทคนิคใช้ได้กับทุกตลาด
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อันที่จริงหนังสือเล่มนี้เคยตีพิมพ์ฉบับแรกเมื่อนานมาแล้ว เครื่องมือทาง
เทคนิคที่เหมาะกับการวิเคราะห์จังหวะเวลาซึ่งอธิบายไว้ในหนังสือเล่มก่อนนั้น
โดยมากจะเป็นเครือ่ งมือส�ำหรับตลาดฟิวเจอร์ แต่เมือ่ เวลาผ่านไป เครือ่ งมือทาง
เทคนิคหลายชิน้ ก็ถกู น�ำมาปรับใช้กบั ตลาดหุน้ ด้วยเช่นกัน โดยรวมแล้ว หลักการ
เรื่องปัจจัยเทคนิคทุกอย่างสามารถน�ำมาใช้ได้กับสินค้าในทุกตลาด ทุกประเภท
รวมถึงตลาดกองทุนรวมด้วย และในปัจจุบันการลงทุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเป็น
อย่างมากคือ ผลิตภัณฑ์ทอี่ า้ งอิงไปกับดัชนีกลุม่ อุตสาหกรรม ซึง่ ในหนังสือเล่มนี้
จะมีเนือ้ หาบางส่วนทีบ่ อกถึงวิธกี ารใช้ปจั จัยเทคนิค เพือ่ ค้นหาว่ากลุม่ อุตสาหกรรม
ใดก�ำลังอยู่ในภาวะกระทิง และน่าสนใจที่จะเข้าไปลงทุน

บทที่ 2

บทน�ำ
CHARLES DOW และ EDWARD JONES ได้รว่ มกันก่อตัง้ บริษทั DOW
JONES & COMPANY ขึ้นในปี ค.ศ. 1882 และต่อมาในช่วงเวลาก่อนปี ค.ศ.
1900 เล็กน้อย CHARLES DOW เริ่มตีพิมพ์เนื้อหาทางวิชาการที่เป็นเค้าโครง
แนวความคิดของเขาลงในนิตยสาร WALL STREET JOURNAL แม้วา่ บทความที่
เขาพิมพ์ลงไปในตอนนัน้ จะไม่ใช่ทฤษฎีดาวอย่างทีเ่ รารูจ้ กั กันในวันนี้ แต่นกั ลงทุน
และนักวิเคราะห์ตลาดทุกคนในทุกยุคทุกสมัย ยอมรับตรงกันว่าสิง่ ที่ CHARLES
DOW ได้เขียนเอาไว้ในครัง้ นัน้ เป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญของทฤษฎีดาวในปัจจุบนั ซึง่
นับเป็นความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมการลงทุน ทฤษฎีดาวได้
กลายมาเป็นต้นก�ำเนิดของการพัฒนาทีย่ ง่ิ ใหญ่ในยุคต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ยุคปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์พัฒนาไปมากขึ้น ปัจจัยทางเทคนิคก็ยิ่งเติบโตไปอย่าง
น่าอัศจรรย์ และกลายเป็นหัวใจส�ำคัญของระบบการลงทุนตั้งแต่นั้นมา
ในวันที่ 3 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1884 CHARLES DOW ได้ตพี มิ พ์ “STOCK
MARKET AVERAGE COMPOSE หรือดัชนีคา่ เฉลีย่ ตลาดหุน้ ” ทีใ่ ช้ราคาปิดของ
หุ้นจ�ำนวน 11 ตัว มาสร้างเป็นดัชนีอันหนึ่ง ซึ่งหุ้นเหล่านั้นประกอบด้วย หุ้นของ
บริษัทการเดินรถไฟ จ�ำนวน 9 บริษัท และบริษัทผู้ผลิตในวงการอุตสาหกรรมอีก
จ�ำนวน 2 บริษัท โดย CHARLES DOW ตั้งใจให้ค่าดัชนีนี้เป็นตัวชี้วัดสะท้อน
สภาพเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น จนมาถึงช่วงปี ค.ศ. 1897
CHARLES DOW ได้ปรับปรุงดัชนีของเขา โดยได้แบ่งกลุม่ หุน้ ออกเป็น 2 หมวดหมู่
คือ กลุม่ บริษทั อุตสาหกรรม และกลุม่ บริษทั การรถไฟ เพือ่ ให้ดชั นีนสี้ ะท้อนภาวะ
เศรษฐกิจได้ดมี ากขึน้ นอกจากนัน้ ยังเพิม่ จ�ำนวนบริษทั ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณเข้าไป
อีก โดยใช้ข้อมูลของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตจ�ำนวน 12 บริษัท เพื่อ

บทที่ 2 ทฤษฎีดาว (DOW THEORY)

ทฤษฎีดาว
(DOW THEORY)
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ค�ำนวณดัชนี INDUSTRIAL INDEX และใช้ขอ้ มูลของบริษทั การเดินรถไฟจ�ำนวน
20 บริษทั เพือ่ ค�ำนวณดัชนี RAIL INDEX และในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1928 ดัชนีกลุม่
อุตสาหกรรมของเขา ก็ใช้ขอ้ มูลของอีกหลายบริษทั เพิม่ ขึน้ จนมากลายเป็นจ�ำนวน
30 บริษัท ตราบจนถึงทุกวันนี้
กองบรรณาธิการนิตยสาร THE WALL STREET JOURNAL ได้ท�ำการ
ปรับปรุงจ�ำนวนหุ้นที่ใช้ค�ำนวณอีกหลายรอบในภายหลัง และในปี ค.ศ. 1929
ยังได้เพิ่มดัชนีหมวดสาธารณูปโภค (UTILITIES INDEX) ต่อมาในปี ค.ศ. 1984
ซึง่ เป็นปีทที่ ฤษฎีดาวเกิดขึน้ มาครบหนึง่ ร้อยปี สมาคมนักวิเคราะห์ทางเทคนิคใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาชือ่ MARKET TECHNICIANS ASSOCIATION (MTA) ได้
มอบรางวัล GORHAM-SILVER แก่บริษทั DOW JONES & Co. เพือ่ เป็นเกียรติคณ
ุ
แก่ CHARLES DOW ในฐานะผูท้ สี่ ร้างคุณปู การทีย่ งิ่ ใหญ่ตอ่ แวดวงการวิเคราะห์
และการลงทุนจวบจนปัจจุบัน แม้เวลาล่วงเลยมากว่า 80 ปี ดัชนีที่ CHARLES
DOW คิดค้นขึ้นก็ยังเป็นเครื่องชี้วัดที่ส�ำคัญที่สุดในตลาดการลงทุนโลกเรื่อยมา
ตัวของ CHARLES DOW เองนั้น ไม่เคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับตัวทฤษฎี
ของเขาเองโดยตรง เขาเขียนข้อคิดเห็น และข้อสังเกตเกีย่ วกับพฤติกรรมตลาดเป็น
คอลัมน์ต่อเนื่องในนิตยสารชื่อ THE WALL STREET JOURNAL ซึ่งเริ่มตีพิมพ์
ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1900 เล็กน้อย และในปี ค.ศ. 1903 หลังจากที่ CHARLES
DOW ได้เสียชีวิตลง S.A. NELSON ได้ท�ำการรวมรวมบทความของ CHARLES
DOW ทั้งหมด และเรียบเรียงออกมาเป็นหนังสือชื่อ “THE ABC OF STOCK
SPECULATION” และในหนังสือเล่มนี้เอง NELSON ได้ตั้งชื่อให้กับทฤษฎีของ
CHARLES DOW ว่า “DOW’S THEORY หรือทฤษฎีดาว” และต่อมาในปี ค.ศ.
1978 RICHARD RUSSEL ได้เขียนบทน�ำในหนังสือ THE ABC OF STOCK
SPECULATION ฉบับปรับปรุงในปีนนั้ ยกย่องให้ทฤษฎีดาวและสิง่ ที่ CHARLES
DOW ได้มอบไว้แก่วงการลงทุนว่าเป็นคุณปู การทีย่ งิ่ ใหญ่เทียบเท่ากับที่ ซิกมันด์
ฟรอยด์ ได้สร้างให้แก่วงการจิตเวชศาสตร์
ในปี ค.ศ. 1922 หุ้นส่วนคนส�ำคัญของ CHARLES DOW ซึ่งเป็นผู้ที่มี
บทบาทส�ำคัญคนหนึง่ ใน THE WALL STREET JOURNAL ชือ่ WILLIAM PETER
HAMILTON ได้ท�ำการเรียบเรียงเนื้อหาทฤษฎีดาวใหม่ทั้งหมด และตีพิมพ์เป็น
หนังสือชื่อ “THE STOCK MARKET BAROMETER” และในเวลาต่อมาปี ค.ศ.
1932 ROBERT RHEA ยังน�ำตัวทฤษฎีมาต่อยอด เขียนเป็นหนังสืออีกเล่ม ชื่อ

หลักการพื้นฐานของทฤษฎีดาว
1. ดัชนีตลาดสะท้อนแล้วทุกปัจจัย
“ผลรวมของทุกมูลค่าการซื้อขายในตลาดคือ ผลลัพธ์ของการประมวล
ทุกปัจจัย ทุกข่าวสาร และทุกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาด WALL STREET ทั้งสิ่ง
ที่ทุกคนรู้แล้ว สิ่งที่ก�ำลังได้รับรู้อยู่ในขณะนี้ รวมไปถึงสิ่งที่นักลงทุนจะได้รับรู้ใน
อนาคต ผลลัพธ์ที่เห็นคือ ผลรวมของทุกสิ่งทุกอย่าง จึงไม่มีความจ�ำเป็นใดเลย
ที่เราเองจะต้องเติมเหตุ และปัจจัยใดเข้าไปในดัชนีตลาดอีก ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข
ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวเลขภาคธนาคาร ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
หรือโวลุม่ การซือ้ ขายของนักลงทุนในประเทศ หรือต่างประเทศ เราไม่จำ� เป็นต้อง
ค�ำนวณสิง่ ใดเข้าไปเพิม่ เพราะทุกคนในตลาด WALL STREET ค�ำนึงถึงสิง่ เหล่านี้
อยูก่ อ่ นแล้วในทุกการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ” (หนังสือฉบับของ ฮามิลตัน, หน้า 40 – 41)
หลักการข้างต้นนี้น่าจะเป็นที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นหลักการ
ส�ำคัญหนึ่งของการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคที่ได้พูดถึงไปแล้วในบทที่ 1
ที่ผ่านมา กล่าวคือราคาตลาดได้สะท้อนรวมเอาทุกปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์และ
อุปทานในตลาดไปด้วยแล้วเสมอ ทฤษฎีดาวใช้ได้กับทุกตลาด ใช้ได้กับสินค้า
ทุกประเภท และบางครัง้ ดัชนียงั สะท้อนรวมไปถึงเหตุการณ์ทางธรรมชาติทเี่ กิดขึน้
โดยบังเอิญด้วย แม้ว่าทุกคนในตลาดจะไม่มีใครรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
อาจเป็นเหตุแผ่นดินไหว หรือเภทภัยต่างๆ แต่ทนั ทีทสี่ งิ่ เหล่านีเ้ กิดขึน้ กลไกตลาด
ก็จะสะท้อนปัจจัยเหล่านี้เข้าไปด้วยอย่างรวดเร็ว

บทที่ 2 ทฤษฎีดาว (DOW THEORY)

“DOW THEORY (NEW YORK: BARON’S)”
แม้วา่ แต่เดิมทฤษฎีดาวจะเกิดขึน้ มาเพือ่ ใช้งานกับดัชนีอตุ สาหกรรม และ
การรถไฟเป็นหลัก แต่หลักการทัว่ ไปของตัวทฤษฎีกส็ ามารถน�ำมาใช้งานกับดัชนี
อืน่ ๆ ได้เป็นอย่างดี ในบทนีจ้ ะอธิบายถึงหลักการพืน้ ฐาน 6 ประการของทฤษฎีดาว
และต่อด้วยวิธกี ารปรับใช้งานทฤษฎีดาวให้เข้ากับตลาด และการเทรดในยุคปัจจุบนั
รวมทั้งในบทต่อไปจะกล่าวถึงทฤษฎีแยกย่อยที่ต่อยอดออกไปอีกหลายทฤษฎี
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2. แนวโน้มตลาดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ก่อนที่จะอธิบายเรื่องพฤติกรรมของแนวโน้มราคา เราต้องเข้าใจค�ำว่า
แนวโน้มเสียก่อน โดยทฤษฎีแล้ว แนวโน้มขาขึน้ ตามแนวคิดของ CHARLES DOW
เป็นสภาวะที่ราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างจุดสูงใหม่ ที่สูงกว่าจุด
สูงเดิมก่อนหน้าได้ และเมือ่ ราคาเกิดการย่อตัวปรับฐานในแต่ละครัง้ ระหว่างทีว่ งิ่
ขึ้นนั้น การย่อตัวในแต่ละรอบยังสร้างจุดต�่ำที่ยกสูงขึ้นกว่าจุดต�่ำเดิมของการย่อ
ตัวรอบที่แล้วด้วย ซึ่งทั้งหมดจะประกอบกันเป็นรูปแบบของการยกตัวที่ต่อเนื่อง
ของราคา ทัง้ จุดสูงและจุดต�ำ่ หรือสรุปได้โดยย่อว่า แนวโน้มขาขึน้ จะเกิดขึน้ ได้เมือ่
ทัง้ จุดสูงและจุดต�ำ่ สามารถยกตัวสูงขึน้ กว่าครัง้ ก่อนหน้าต่อเนือ่ งกันไปเรือ่ ยๆ ใน
ทางกลับกัน แนวโน้มขาลงก็เกิดขึน้ เมือ่ ทัง้ จุดสูงและจุดต�ำ่ ต่างลดลงต�ำ่ กว่าจุดเดิม
ครัง้ ก่อนหน้าต่อเนือ่ งเช่นกัน นิยามที่ CHARLES DOW ให้ไว้ในเรือ่ งแนวโน้มนีไ้ ด้
กลายเป็นหลักส�ำคัญที่สุดส�ำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตั้งแต่นั้นมา
CHARLES DOW เชื่อว่าในตลาดนั้นมีปรากฏการณ์ “THE LAW OF
ACTION AND REACTION หรือกฎของกิรยิ าและปฏิกริ ยิ า” เช่นเดียวกันกับทุกสิง่
ในธรรมชาติเสมอ เมือ่ มีแรงกระท�ำหนึง่ ย่อมเกิดแรงกระท�ำตอบกลับมาในทิศทาง
ตรงกันข้ามด้วยทุกครัง้ นานมาแล้ว CHARLES DOW เคยเขียนไว้วา่ “จากข้อมูล
การเทรดที่ได้รวบรวมไว้ เมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดแล้ว ราคาจะเกิดการย่อตัวปรับ
ฐานในระดับทีเ่ หมาะสมตามมาเสมอ แล้วหลังจากนัน้ จะรีบาวน์กลับไปทีจ่ ดุ สูงสุด
อีกครัง้ และถ้าหากครัง้ นีร้ าคาร่วงกลับลงมาอีก ส่วนมากราคาก็จะถูกผลักให้ปรับ
ฐานต่อลงไปอีกลึกมากเช่นกัน” (หนังสือฉบับของ เนลสัน หน้าที่ 43)
นอกจากนั้นแล้ว CHARLES DOW ยังได้แบ่งส่วนประกอบของแนวโน้ม
ออกเป็น 3 ส่วน คือ “PRIMARY หรือแนวโน้มหลัก” “SECONDARY หรือแนวโน้ม
รอง” “MINOR หรือแนวโน้มย่อย” โดยได้เปรียบเทียบส่วนประกอบ 3 ส่วนนี้กับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ ในท้องทะเล แนวโน้มหลักเทียบได้กบั กระแส
น�้ำทั้งผืนทะเล แนวโน้มรองเหมือนกับลูกคลื่นแต่ละลูกที่ยกตัวขึ้นประกอบกัน
เป็นกระแสน�ำ้ ส่วนแนวโน้มย่อยเปรียบเสมือนระลอกคลืน่ เล็กๆ ทีก่ ระจัดกระจาย
อยู่บนลูกคลื่นแต่ละลูก
หากเราเฝ้าดูปรากฏการณ์จริงนีท้ ที่ ะเล เราจะรูร้ ะดับความสูงของกระแสน�ำ้
หรือความสูงของทะเล ณ ขณะนัน้ ได้จากร่องรอยของลูกคลืน่ แต่ละลูกทีซ่ ดั เข้าหา
ฝัง่ ถ้าเราสังเกตเห็นว่าลูกคลืน่ ทีก่ ำ� ลังซัดเข้ามาบนหาดทรายแต่ละลูกนัน้ ซัดเข้า

3. แนวโน้มหลักมี 3 ช่วง
CHARLES DOW ให้ความสนใจต่อแนวโน้มหลักมากเป็นพิเศษ และ
แบ่งล�ำดับขั้นตอนการเกิดแนวโน้มนี้ออกเป็น 3 ช่วง คือ “ACCUMULATION
หรือช่วงสะสมหุ้น” “PUBLIC PARTICIPATION หรือช่วงตลาดมีส่วนร่วม” และ
“DISTRIBUTION หรือ ช่วงเวลาแห่งการจ�ำหน่ายจ่ายแจก”
ช่วงสะสมหุน้ นัน้ จะเป็นช่วงทีต่ ลาดตกต�ำ่ ตลาดจะมีแต่ขา่ วร้ายเป็นจ�ำนวน
มาก เป็นช่วงเวลาทีท่ กุ คนในตลาดไม่กล้าทีจ่ ะลงทุน ช่วงเวลานีน้ กั ลงทุนทีม่ คี วาม
เชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในตลาดเป็นอย่างดี จะเข้ามาท�ำการทยอยซื้อหุ้น
เพราะเขารูด้ วี า่ ตลาดก�ำลังจะซึมซับข่าวร้ายทัง้ หมดออกไปในไม่ชา้ และในทีส่ ดุ
สถานการณ์เลวร้ายพวกนีจ้ ะต้องสิน้ สุดลง ในช่วงตลาดมีสว่ นร่วมนัน้ จะเป็นระยะ
เวลาที่ทุกคนในตลาดเริ่มสังเกตเห็นแนวโน้มราคาขาขึ้น และเข้ามาซื้อหุ้นพร้อม
กัน โดยเฉพาะนักเทคนิคอลที่ซื้อตามแนวโน้มราคา ช่วงระยะนี้ ราคาตลาดจะ
เพิม่ ขึน้ สูงอย่างรวดเร็ว จะมีขา่ วดีประกาศออกมามากมาย ท�ำให้บรรยากาศโดย
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มาบนหาดได้ไกลไปบนชายหาดมากขึ้น ซัดลึกมากกว่ารอยเก่าของลูกคลื่นก่อน
หน้านั้น นั่นหมายความว่าระดับกระแสน�้ำในท้องทะเลก�ำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง แต่หากว่าลูกคลื่นแต่ละลูกที่ทยอยโถมเข้ามาค่อยๆ ทิ้งร่องรอยที่ห่างออก
ไปจากชายฝัง่ ทีละน้อย นัน่ แสดงว่า ระดับน�ำ้ ทะเลก�ำลังลดลง ซึง่ ก็เปรียบเหมือน
แนวโน้มหลักทีเ่ กิดขึน้ ในตลาด ซึง่ CHARLES DOW ได้สรุปเอาไว้วา่ แนวโน้มหลัก
นี้ จะคงอยู่มากกว่า 1 ปี บางครั้งกินเวลาไปนานหลายปี
แนวโน้มรอง หรือบางครั้งเรียกแนวโน้มระยะกลาง (INTERMEDIATE)
นั้น จะเป็นช่วงเวลาที่ตลาดปรับฐานอยู่ในแนวโน้มหลัก ปกติแนวโน้มรองนี้จะ
กินเวลาตั้งแต่ 3 สัปดาห์ถึงสามเดือน และปรับฐานลึกได้ตั้งแต่ “หนึ่งในสามถึง
สองในสาม” ของรอบขาขึ้นที่เพิ่งผ่านมา แต่โดยมากราคาก็มักจะปรับฐานลงมา
ประมาณครึ่งหนึ่งของรอบขาขึ้นที่ผ่านมาเสมอ
ส่วนแนวโน้มย่อยนั้นเป็นแนวโน้มระยะสั้นกินเวลาน้อยกว่า 3 สัปดาห์
แนวโน้มย่อยนี้สะท้อนถึงความผันผวนที่เกิดขึ้นในแนวโน้มระยะกลาง ในบท
ที่ 4 เรื่อง “หลักการพื้นฐานของแนวโน้ม” จะมีรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งก็จะเห็น
ว่าในปัจจุบันการเทรดก็ยังยืนอยู่บนหลักการ และทฤษฎีพื้นฐานเดิมทั้งหมด
ไม่เปลี่ยนแปลง
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รวมจะดูคกึ คักเป็นพิเศษ ส่วนในช่วงเวลาแห่งการจ�ำหน่ายจ่ายแจกนัน้ จะเกิดขึน้
ท่ามกลางบรรยากาศโดยรวมที่มีสีสันมากเป็นพิเศษ ทั้งส�ำนักข่าว หนังสือพิมพ์
และบรรดานักวิเคราะห์ จะพากันให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า เศรษฐกิจ
และตลาดหุน้ ก�ำลังอยูใ่ นจุดทีด่ มี ากอย่างทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน ช่วงนีจ้ ะเป็นช่วง
ที่ตลาดมีสภาวะกระทิงสูงที่สุด ทุกคนในตลาดมีความฮึกเหิม พวกเขาจะไม่รีรอ
ที่จะหอบเงินจ�ำนวนมากเข้ามาไล่ซื้อหุ้น ใครที่ไม่เคยซื้อก็จะเข้ามาเก็งก�ำไร จน
ส่งผลให้โวลุ่ม และปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัว เกิดการเก็งก�ำไรไป
ทั่วในทุกส่วนของตลาด และในช่วงเวลานี้เอง นักลงทุนกลุ่มที่เคยเข้าซื้อหุ้นเก็บ
ไว้ตั้งแต่ช่วงสะสมหุ้นที่เป็นจุดต�่ำของตลาดจะค่อยๆ เข้ามาทยอยขายหุ้นที่ซื้อ
ไว้ก่อนหน้านั้น และเมื่อเกิดการขายท�ำก�ำไรอย่างต่อเนื่อง ตลาดก็จะเกิดภาวะ
ชะลอตัว และกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการจ�ำหน่ายจ่ายแจกในที่สุด
เหตุการณ์ทงั้ 3 ช่วงทีเ่ กิดขึน้ ตามทฤษฎีดาวนัน้ จะสอดคล้องกับช่วงระยะ
การเกิดคลื่นขาขึ้นทั้ง 3 ช่วงตามทฤษฎีคลื่นเอลเลียตเช่นกัน (ELLIOTT WAVE
THEORY) ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตคิดค้นโดย R.N. ELLIOTT เป็นงานวิจัยต่อยอด
ความคิดจากหนังสือเรือ่ ง DOW THEORY ซึง่ เรียบเรียงโดย ROBERT RHEA ซึง่
ในบทที่ 13 เรือ่ ง “ทฤษฎีคลืน่ เอลเลียต” จะได้อธิบายถึงความสัมพันธ์สอดคล้อง
กันระหว่างทฤษฎีดาวและคลื่นเอลเลียตเพิ่มเติม
4. ดัชนีตลาดทั้งหมดต้องสอดคล้องกัน
ในทีน่ ี้ CHARLES DOW พูดถึงดัชนี 2 กลุม่ คือ กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิต
และการรถไฟ ซึง่ เป็นดัชนีทเี่ ขาได้สร้างขึน้ ในสมัยนัน้ โดยเชือ่ ว่าสัญญาณซือ้ ขาย
ที่ส�ำคัญอันจะบ่งชี้ถึงสภาวะตลาดกระทิง หรือตลาดหมีได้อย่างชัดเจนนั้น ต้อง
เป็นสัญญาณที่มาจากดัชนีทั้ง 2 กลุ่มของเขา ถ้าตลาดจะขึ้นต่อทั้ง 2 กลุ่ม ต้อง
สามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ โดยการสร้างจุดสูงสุดใหม่สอดคล้องกันทัง้ 2 ตลาด
นี้ ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกันเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่
สามารถเป็นการเกิดขึน้ ในเวลาไล่เลีย่ กันก็ได้ และยิง่ เกิดใกล้เคียงกันมากขึน้ เท่า
ไหร่ ความแข็งแรงของสัญญาณก็มากขึ้นเท่านัน้ แต่หากว่าดัชนีตลาดทัง้ 2 กลุ่ม
เคลื่อนไหวกันไปคนละทิศทางและไม่สอดคล้องกัน CHARLES DOW เชื่อว่า
แนวโน้มหลักของตลาดทีย่ งั มีอยูใ่ นขณะนัน้ ก็จะยังมีอทิ ธิพลต่อตลาดอยูอ่ ย่างเดิม
(ซึ่งประเด็นนี้แตกต่างจากทฤษฎีคลื่นเอลเลียต ที่เชื่อว่าเพียงแค่สัญญาณเดียว

5. โวลุ่มการซื้อขายต้องยืนยันแนวโน้ม
“โวลุม่ การซือ้ ขายควรจะเพิม่ มากขึน้ และไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทาง
ของแนวโน้มหลัก” CHARLES DOW ถือว่าโวลุ่มการซื้อขายเป็นเรื่องส�ำคัญรอง
ลงมาที่จะใช้ในการวิเคราะห์ แต่ก็ยังมีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องอื่น
โวลุ่มการซื้อขายจะช่วยยืนยันสัญญาณตลาดอีกทางหนึ่ง ในตลาดกระทิงที่มี
แนวโน้มหลักเป็นขาขึน้ โวลุม่ การซือ้ ขายควรจะเพิม่ มากขึน้ ไปพร้อมๆ กับช่วงเวลา
ทีร่ าคาวิง่ สูงขึน้ และเมือ่ ราคาเกิดการย่อตัวปรับฐาน โวลุม่ การซือ้ ขายก็ควรจะลด
น้อยลงตามกัน กล่าวคือในตลาดขาขึน้ เมือ่ หุน้ ขึน้ โวลุม่ การซือ้ ขายก็ควรเพิม่ ขึน้
และเมือ่ หุน้ ปรับฐาน โวลุม่ การซือ้ ขายก็ควรลดลง ส่วนในตลาดหมีทมี่ แี นวโน้มหลัก
เป็นขาลง เมือ่ หุน้ ถูกเทขาย และราคาร่วงลงอย่างรวดเร็ว โวลุม่ ก็มกั จะเพิม่ สูงขึน้
เพื่อสะท้อนแรงขาย และอารมณ์ตื่นตระหนกของนักลงทุน แต่เมื่อราคาเกิดการ
รีบาวน์ โวลุ่มการซื้อขายก็มักจะลดลง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงความ
ไม่มนั่ ใจในตลาดของนักลงทุน ซึง่ กล่าวได้วา่ ในตลาดขาลง เมือ่ หุน้ ลงโวลุม่ การซือ้
ขายเพิม่ ขึน้ และเมือ่ หุน้ รีบาวน์ โวลุม่ การซือ้ ขายจะลดลง โดย CHARLES DOW
ถือว่าโวลุ่มการซื้อขายนั้นเป็นเครื่องมือเสริมในทางเทคนิค ท�ำหน้าที่เป็นตัวช่วย
พิเศษนอกเหนือจากสัญญาณซื้อขายปกติที่เกิดขึ้นจากราคาปิดตลาดซึ่งเขาให้
ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกเสมอ
ในบทที่ 7 เรื่อง “VOLUME AND OPEN INTEREST หรือโวลุ่มการซื้อ
ขาย และสัญญาซือ้ ขายคงค้าง” เราจะพูดคุยเพิม่ เติมในเรือ่ งโวลุม่ การซือ้ ขาย และ
แนวทางการวิเคราะห์ ซึง่ น�ำมาใช้ในการเทรดได้ดเี ป็นอย่างมาก นักลงทุนจ�ำนวน
มากใช้ขอ้ มูลโวลุม่ การซือ้ ขายมาเปรียบเทียบกับความเคลือ่ นไหวของราคาตลาด
เพื่อเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จะช่วยยืนยันความถูกต้องของสัญญาณซื้อขายให้เกิด
ความมั่นใจมากขึ้น

บทที่ 2 ทฤษฎีดาว (DOW THEORY)

จากตัวตลาดเองก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นสัญญาณซื้อขายที่ชัดเจน)
เนื้อหาเพิ่มเติมเรื่อง “CONTINUATION PATTERNS หรือรูปแบบความ
ต่อเนือ่ ง” จะเป็นประเด็นส�ำคัญในบทที่ 6 เพือ่ อธิบายถึงความสอดคล้อง และไม่
สอดคล้องทีม่ กั เกิดขึน้ ในตลาด ซึง่ สามารถน�ำมาใช้พจิ ารณาเป็นสัญญาณยืนยัน
การซื้อขายในรูปแบบต่างๆ (ดูภาพประกอบที่ 2.1 และ 2.2)
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ภาพประกอบที่ 2.1 ภาพทีจ่ ะอธิบายถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงตามทฤษฎีดาว ในภาพเป็นแนวโน้มหลักขาขึน้
ในสภาวะตลาดกระทิง เป็นตลาดขาขึ้นที่ต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งดัชนีอุตสาหกรรม (DOW
INDUSTRIALS) และภาคการขนส่ง (DOW TRANSPORTS) เพิ่มขึ้นสอดคล้องกันไปตลอดเวลา
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6. แนวโน้มราคาจะคงอยูไ่ ปจนกว่าจะมีสญ
ั ญาณกลับตัวทีช่ ดั เจน
เหมือนที่ได้เคยอธิบายไปบ้างแล้วในบทที่ 1 ที่ผ่านมา แนวโน้มราคาเป็น
พื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับการเทรดด้วยปัจจัยเทคนิค จริงๆ แล้ว หลักการนี้ก็เหมือน
กับปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติรอบตัวเรา วัตถุจะเคลื่อนที่ไป
เรือ่ ยๆ จนกว่าจะมีแรงกระท�ำจากภายนอกเข้ามากระท�ำให้มนั เปลีย่ นทิศทาง ซึง่
วัตถุของเราในทีน่ กี้ ค็ อื แนวโน้มราคา ในเรือ่ งปัจจัยทางเทคนิคนัน้ เราจะมีเครือ่ ง
มือหลากหลายประเภทที่สามารถช่วยให้เทรดเดอร์จับสัญญาณการกลับตัวของ
แนวโน้มราคาได้อย่างแม่นย�ำ อย่างเช่น การใช้แนวรับและแนวต้าน การใช้เส้น
แนวโน้ม หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบต่างๆ อีกทั้ง เครื่องมือทางเทคนิคบางตัว
ยังสามารถส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนทีร่ าคาจะเกิดการกลับทิศทาง หรือส่ง
สัญญาณเตือนถึงแรงซื้อขาย และโมเมนตัมที่เริ่มถดถอยลง ถ้าหากชาร์ทที่เรา
วิเคราะห์อยู่ไม่ส่งสัญญาณกลับตัวเหล่านี้ แสดงว่าแนวโน้มราคาที่มีอยู่ในขณะ
นั้นก็จะยังคงอยู่ต่อไป และราคาก็จะเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิม
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ภาพประกอบที่ 2.2 ตัวอย่างชาร์ทแสดงการยืนยันซึง่ กันและกันของดัชนีทงั้ 2 กลุม่ ตามทฤษฎีดาวใน
ช่วงต้นปี ค.ศ. 1997 (หมายเลข 1 ในภาพ) ดัชนีกลุม่ ขนส่งสร้างจุดสูงสุดใหม่ตามดัชนีกลุม่ อุตสาหกรรม
ทีพ่ งุ่ ขึน้ น�ำไปล่วงหน้า และในเดือน พฤษภาคม ปีเดียวกัน (หมายเลข 2 ในภาพ) ดัชนีกลุม่ อุตสาหกรรม
สร้างจุดสูงสุดใหม่ตามหลังดัชนีกลุ่มขนส่ง เกิดเป็นสัญญาณเพื่อยืนยันถึงแนวโน้มราคา

ความยากอย่างหนึ่งของการใช้ทฤษฎีดาว และการเทรดตามแนวโน้มคือ
การแยกความต่างระหว่างการย่อตัวปรับฐานปกติ และการร่วงลงจากจุดสูงสุด
เพื่อเป็นคลื่นแรกของแนวโน้มขาลง ซึ่งในทฤษฎีดาวเองก็ยังมีความเห็นแตกต่าง
กันในเรื่องของสัญญาณและรูปแบบการกลับตัว ซึ่งจะแสดงเป็นภาพประกอบที่
2.3a และ 2.3b
ทั้ง 2 รูปที่จะน�ำเสนอนี้แสดงถึง 2 สถานการณ์ที่แตกต่างกันในตลาด ใน
ภาพประกอบที่ 2.3a ราคามีแนวโน้มเป็นขาขึ้นแล้วเกิดการย่อตัว การรีบาวน์
กลับมาที่จุด C อีกครั้ง ราคาไม่สามารถสร้างจุดสูงใหม่ที่สูงกว่าจุดสูงสุดเดิมที่
จุด A ได้ แล้วต่อมาราคาถูกเหวีย่ งกลับลงมาหลุดแนวรับทีบ่ ริเวณจุด B รูปแบบนี้
เป็นการเคลื่อนไหวและเกิดจุดสูงสุด (A) พร้อมจุดสูงย่อย (C) ประกอบกับจุด
ต�่ำย่อย (B) พร้อมจุดต�่ำใหม่ (D) ที่ทยอยลดต�่ำลงต่อเนื่องกันตามล�ำดับ และจะ
เกิดเป็นสัญญาณขายที่ชัดเจนทันทีที่ราคาลดลงต�่ำกว่าจุด B (ซึ่งก็คือบริเวณจุด
S ในภาพ) นีเ่ ป็นรูปแบบการกลับตัวของราคาทีเ่ รียกว่า “FAILURE SWING หรือ

บทที่ 2 ทฤษฎีดาว (DOW THEORY)
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