
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือสัญญาณการเทรด 
 

 

แนวทาง 

สัญญาณการเทรดได้มาจากการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของราคาตามแนวทางของสวิงเทรดดิง้  

สัญญาณการเทรดจะถกูจัดหมวดหมูต่ามช่วงไทม์เฟรมซึ่งแตล่ะไทม์เฟรมจะท าหน้าท่ีเหมือนเป็นเทรดเดอร์เสมือนท่ีติดตามสัญญาณท่ีได้ถกูแสดงไว้ 

การเทรดโดยใช้ไทม์เฟรมท่ีหลากหลายจะสามารถท าได้โดยการติดตามสัญญาณทัง้หมดของตราสารตา่ง ๆ ในทุกไทม์เฟรม  

สัญญาณตา่ง ๆ สามารถถกูน ามาใช้เพ่ือสร้างเค้าโครงของสถานการณ์การเทรดตา่ง ๆ 

ท่ีสามารถเป็นไปได้และถือเป็นตวัอยา่งของแนวทางการเทรดท่ีเกิดขึน้ในสภาวะตลาดจริง 

เทรดเดอร์สามารถตดัสินใจเลือกไทม์เฟรมส าหรับท าการเทรดได้ตามความช่ืนชอบของตวัเอง 

อยา่งไรก็ตามย่ิงไทม์เฟรมต ่ามากเท่าใดย่ิงต้องใช้เวลาส าหรับการติดตามโพซิชัน่ในตลาดมากขึน้เท่านัน้ 

และย่ิงท าการเทรดด้วยไทม์เฟรมต ่ามากเท่าใดย่ิงมีโอกาสเกิดการเทรดถ่ีขึน้เท่านัน้ ในทางกลับกนัย่ิงสัญญาณถกูแสดงไว้ในไทม์เฟรมท่ีสูงมากเท่าใด 

ย่ิงต้องใช้ระยะเวลาท่ีสถานการณ์การเทรดจะเกิดขึน้และสิน้สุดลงมากขึน้เท่านัน้ 

การเทรดโดยใช้ไทม์เฟรมท่ีหลากหลายจะสามารถท าได้โดยการติดตามสัญญาณทัง้หมดของตราสารในทุกไทม์เฟรม 

ซึ่งการเทรดตามสัญญาณการเทรดในแตล่ะครัง้นัน้จะต้องมีการใช้เทคนิคการบริหารจัดการเงินทุนเข้าร่วมด้วยเพ่ือควบคมุความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะ

สม  

สัญญาณการเทรดยงัถกูน ามาใช้เพ่ือดกูารวิเคราะห์ของตลาด หาทิศทางของไทม์เฟรมแตล่ะแบบและดรูาคาเป้าหมาย 

พร้อมกบัดกูารเกิดสภาวะท่ีราคาเคล่ือนตวัมากจนเกินไปและหาแนวโน้ม 

เทรดเดอร์จะสามารถมองภาพแนวโน้มในอนาคตและดลูักษณะความคล้ายคลึงกนัของแนวโน้มในไทม์เฟรมตา่ง ๆ 

ได้จากคณุลักษณะของแนวโน้มในไทม์เฟรมตา่ง ๆ ของตราสารแตล่ะตวั 

ในช่วงการเผยแพร่สัญญาณการเทรด จะมีการให้เค้าโครงสถานการณ์ท่ีจะท าการเทรดพร้อมกบัจุดเข้าในชว่งกอ่นเร่ิมเทรดในภาคเช้าและบ่าย 

เมื่อมีการเร่ิมใช้สัญญาณการเทรดท่ีได้ให้กรอบเอาไว้แล้ว 

รายงานฉบบัตอ่ไปจะติดตามสญัญาณการเทรดท่ีเคยให้กรอบไว้กอ่นหน้านีจ้นกระทัง่สิน้สุดสถานการณ์ของสัญญาณในจุดออก 

หลังจากนัน้จะมีการค้นหาสถานการณ์การเทรดตอ่ไปในแตล่ะไทม์เฟรม  

ในบางครัง้จะมีการใช้วิธีการบางอยา่งเพ่ือติดตามสัญญาณ ซึ่งอาจจะท าให้เกิดและมีการเร่ิมต้นใช้จุดเข้าในช่วงระหวา่งท่ีมีการส่งสัญญาณการเทรด 

ในกรณีเช่นนีจ้ะมีการแจ้งเค้าโครงสัญญาณท่ีมีการเร่ิมต้นใช้หรือโอกาสตอ่ไปท่ีสามารถเข้าเปิดโพซิชั่นได้ในรายงานฉบบัตอ่ไป  

ไทม์เฟรมแตล่ะแบบท าหน้าท่ีเป็นเหมือนกบัเทรดเดอร์เสมือนท่ีเป็นอสิระแยกจากกนั 

อยา่งไรก็ตามเทรดเดอร์สามารถท าให้เกิดผลลัพธ์ท่ีมีความผันผวนน้อยลงได้ด้วยการใช้เทคนิคบริหารจัดการเงินทุนเพ่ือติดตามทุกสัญญาณของตราสารทุก

ตวับนทุกไทม์เฟรม  

สถานการณ์การเทรดแตล่ะครัง้จะมีการวางกรอบการ take profit เอาไว้ 2 จุด โดยจะมีการปิดโพซิชั่นลงไป 50% เมื่อไปถงึจุด take profit 

จุดแรกและจะปิดโพซิชั่น 50% ท่ีเหลือเมื่อไปถงึจุด take profit จดุท่ีสอง ซึ่งเทรดเดอร์สามารถท าการ take profit ได้เองด้วยการปิดโพซิชั่นเอง 50% 

เมื่อราคาไปถงึจุด take profit จุดแรก หรือท าการส่งค าสั่งเทรด 2 ค าสั่งตัง้แตเ่ร่ิมต้นท่ีระบุจุด take profit ทัง้ 2 จุดเอาไว้ โพซิชั่นทัง้สองจะใช้จุด stop-loss 

เดียวกนัและการตัง้ trail จุด stop-loss ไปไว้ท่ีจุดเข้าเปิดโพซิชั่นจะหมายความวา่การ stop-loss 

ทัง้สองจะยงัคงมีการเปล่ียนแปลงอยูถ้่าหากโพซิชั่นทัง้สองคร่ึงยงัคงเปิดอยู ่ 

 

 

 



 

 

ช่วงเวลาการเผยแพร่สัญญาณ 

จะมีการเผยแพร่สัญญาณในช่วงระหวา่งเวลา 10:00 – 10:30 และ 16:00 – 16:30 EET ในช่วงฤดหูนาวและ EEST ในช่วงฤดรู้อน  

กราฟ 

ถ้าหากได้มีการเตรียมการเทรดบนกราฟท่ีมีไทม์เฟรมขนาดหนึ่ง ในตวัรายงานจะมีการบอกกรอบของระดบัของราคาเข้าและออกอยูบ่นกราฟ 

ถ้าหากไมม่ีการบอกราคาท่ีจุดเข้าไว้จะมีการบอกเป็นแนวรับและแนวต้านแทน 

เส้นประบนกราฟท่ีเร่ิมต้นจากระดบัราคาของจุดเข้าจะเป็นการบอกกรอบของจุดเข้าตอ่ไปท่ีสามารถท าได้ 

ส่วนเส้นทึบบนกราฟเป็นตวับอกถงึสถานการณ์การเทรดปัจจุบันท่ีก าลังด าเนินอยู ่ 

 

                 กอ่นการเข้า    การเทรดเร่ิมต้นขึน้   หลังการเข้า 

   

 

 

 

 

 

กราฟท่ีใช้แสดงสัญญาณของ XM คือกราฟ 1H  

อินดิเคเตอร์ 

เคร่ืองมือท่ีเป็นลิขสิทธ์ิของ Tradepedia 2 ชนิดท่ีถกูน ามาใช้ในการวิเคราะห์สัญญาณจะปรากฏอยูบ่นกราฟ  

Avramis Swing Indicator - เส้นทบึสีด าท่ีแสดงจุดสูงสุดและต ่าสุด  

อินดิเคเตอร์ Avramis Swing Indicator ได้รับการออกแบบมาเพ่ือหาจุดสูงสุดและจดุต ่าสุดท่ีแน่นอนจากการค านวณอยา่งไมม่ีอคติ 

การเทรดจะถกูก าหนดกรอบด้วยการใช้ Avramis Swing Indicator 

โดยใช้จุดสูงสุดและต ่าสุดท่ีเรียงตอ่กนัตามกฎของการตามแนวโน้มเพ่ือหารูปแบบของราคาท่ีสามารถน าไปสูส่ถานการณ์ท่ีสามารถท าการเทรดได้ 

ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัอินดิเคเตอร์นีแ้ละรูปแบบการกลบัตวัของแนวโน้ม โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ 

การกลับตวัของแนวโน้ม (Trend Reversal) ได้ท่ี XM.COM  

Avramis River Indicator – เส้นสีฟ้า-น า้ตาล-เหลือง 

Avramis River Indicator ใช้เส้นคา่เฉล่ียหลายเส้นร่วมกนักบัคา่พารามิเตอร์ท่ีได้จากความผันผวนของตลาด 

อินดิเคเตอร์นีจ้ะชว่ยให้เทรดเดอร์สามารถมองเห็นภาพแนวโน้มของตลาดได้ชัดเจนมากย่ิงขึน้ 

นอกจากนีถ้้าหากลองท าการเปรียบเทียบลักษณะการเปล่ียนแปลงของราคากบั Avramis River Indicator 

เทรดเดอร์จะสามารถมองเห็นได้วา่แนวโน้มใดท่ีมีความแรงมากกวา่และเรียบมากกวา่กนั  

ราคาท่ีอยูใ่ต้ Avramis rivers จะแสดงถงึแนวโน้มขาลง ส่วนราคาท่ีอยูเ่หนือ Avramis rivers จะแสดงถงึแนวโน้มขาขึน้ 

พืน้ท่ีวา่ง(สีขาว)ท่ีอยูร่ะหวา่งแถบสีน า้ตาลและสีทองเป็นสัญญาณท่ีบอกได้วา่น่ีเป็นแนวโน้มท่ีมีความแรงมากกวา่ 

เทรดเดอร์จะพบกบัแนวโน้มท่ีมีความแรงน้อยกวา่และราคามีความผันผวนมากกวา่เมื่อแถบสีทองและสีฟ้ามาผสมกนั ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบั 

Avramis River Indicator โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Avramis River ได้ท่ี XM.COM 

 



 

 

ไทม์เฟรม: รายชั่วโมง, ราย 4-ชั่วโมง, รายวนั, รายสัปดาห์  

ส่ิงนีห้มายถงึไทม์เฟรมท่ีใช้ในการวิเคราะห์และติดตาม  

ไทม์เฟรมแตล่ะตวัจะท าหน้าท่ีเป็นเหมือนกบัเทรดเดอร์เสมือนซึ่งแยกจากกนัโดยอิสระท่ีติดตามสัญญาณของแนวโน้มส าหรับช่วงไทม์เฟรมนัน้   

เทรดเดอร์สามารถใช้สัญญาณไทม์เฟรมหลายไทม์เฟรมได้โดยการติดตามสัญญาณในทุกไทม์เฟรมของตราสารนัน้ ๆ  

 

 

3 วันต่อไป, 3 สัปดาห์ต่อไป, 3 เดือนต่อไป  

น่ีคือช่วงเวลาสูงสุดโดยประมาณส าหรับการท่ีสถานการณ์การเทรดในปัจจบุันและท่ีก าลังจะเกิดขึน้ในอนาคตจะสิน้สุดลง ตวัอยา่งเช่น 

โพซิชั่นท่ีเร่ิมต้นขึน้ในวนันีบ้นไทม์เฟรม 1H จะถงึจุดออกโดยประมาณภายในอีก 3 วนัเทรดตอ่ไป  

แนวโน้ม - ขึน้แรง, ขึน้เบา, ลงแรง, ลงเบา, ปกติ, กรอบแคบ  

ในส่วนนีจ้ะมีการบอกถงึความแรงของแนวโน้มตามไทม์เฟรมท่ีใช้ในการวิเคราะห์และจะมีการแยกกนัระหวา่งแนวโน้มท่ีแรงและเบาตามจ านวนของอินดิเคเ

ตอร์ทางเทคนิคท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัส่ิงท่ีสะท้อนผ่านการการเคล่ือนไหวของราคา  

ด้วยการใช้อินดิเคเตอร์กลุ่มหนึ่งกบัเคร่ืองมืออตัโนมติัท่ีเป็นลิขสิทธ์ิของ Tradepedia 

จะมีการแสดงความแรงและทิศทางของลูกศรแนวโน้มเอาไว้ให้เห็นซึ่งเป็นผลลัพธ์รวมท่ีเกิดจากกลุ่มของอินดิเคเตอร์ 

ความแรงของแนวโน้มจะบอกถงึคณุลักษณะของแนวโน้มท่ีอยูภ่ายใต้การเคล่ือนไหวของราคาท่ีเกิดขึน้  

ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัอินดิเคเตอร์แนวโน้ม โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหวัข้อ อินดิเคเตอร์แนวโน้ม (Trend Indicators) ได้ท่ี 

XM.COM  

 

 

สภาวะของแนวโน้ม: overbought 1 & 2, oversold 1 & 2, ปกติ  

ส่ิงนีบ้อกเก่ียวกบัสภาวะของแนวโน้มและขนาดของการเคล่ือนตวัท่ีมากจนเกินไป 

สภาวะท่ีมากจนเกินไป เช่น overbought และ oversold 

จะถกูน ามาใช้เพ่ือเตือนล่วงหน้าวา่ให้ระวงัการเกิดการปรับฐานท่ีจะท าให้ราคาเคล่ือนตวัไปในทิศทางท่ีตรงกนัข้าม เมื่อตลาดเกิดการ overbought 



 

 

เราสามารถตีความได้วา่มีโอกาสท่ีจะเกิดการปรับฐานในทิศทางตรงข้ามขึน้แตไ่มจ่ าเป็นต้องเกิดขึน้ในทันที นอกจากนีเ้รายงัได้แยกระหวา่ง overbought 1 

และ 2 ซึ่งมีความแตกตา่งกนัคือ เกิดสภาวะ overbought เพียงเล็กน้อยและเกิดสภาวะ overbought อยา่งมาก  

ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสภาวะการเคล่ือนตวัท่ีมากจนเกินไป โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Momentum Oscillators ได้ท่ี 

XM.COM  

 

 

แนวรับและแนวต้าน 

ระดบัแนวรับและแนวต้านหลักคือจุดท่ีมีโอกาสเกิดการกลับตวัของกราฟหรืออาจจะเกิดการทะลุผ่านซึ่งน าไปสู่การเคล่ือนตวัไปในทิศทางนัน้ ๆ 

ท่ีคอ่นข้างแรงสู่ระดบัตอ่ไป ระดบัเหล่านีจ้ะถกูคาดคะเนจากระดบัราคาท่ีพึง่เกิดขึน้และซึ่งจะต้องน ามาใช้ร่วมกบัสัญญาณตา่ง ๆ 

เพ่ือให้เกิดสถานการณ์การเทรดท่ีสามารถเป็นไปได้  

ในช่วงท่ีก าลังรอสัญญาณเพ่ือให้กลบัเข้าไปในทิศทางของแนวโน้ม สัญญาณนีจ้ะบอกระดบัแนวรับและแนวต้านหลักโดยคร่าว ๆ 

ซึ่งสามารถเกิดการปรับฐานหรือเกิดสัญญาณการเคล่ือนตวัตอ่ไปของแนวโน้มได้ ในกรณีตา่ง ๆ 

เหล่านีจ้ะต้องมีสัญญาณยืนยนักอ่นเร่ิมสถานการณ์การเทรดเสมอ 

การทะลผุ่านแนวส าคญัแนวแรกได้นัน้อาจจะเป็นการเพ่ิมโอกาสท่ีจะเกิดการปรับฐานในแนวตอ่ไปได้  

รายงานในส่วนนีจ้ะมีการแจ้งแนวรับหลัก 3 แนว และแนวต้านหลัก 3 แนว ส าหรับแตล่ะไทม์เฟรม  

 

 

ระดบัแนวรับและแนวต้านจะถกูคาดคะเนโดยใช้วิธีการทางเทคนิคหลากหลายแบบ เช่น Fibonacci levels, Gann levels และ Avramis pivots 

ระดบัเหล่านีจ้ะถกูวาดขึน้โดยใช้เคร่ืองมืออินดิเคเตอร์อตัโนมติัร่วมด้วยแตน่ักวิเคราะห์จะเป็นผู้ตดัสินใจเสมอ ในหลาย ๆ 

ครัง้ระดบัแนวรับและแนวต้านเหล่านีจ้ะเป็นจุดเดียวกนักบัจุดเข้าและจุดออกของสถานการณ์การเทรด 

อยา่งไรก็ตามเมื่อเกิดสถานการณ์การเทรดขึน้แล้วระดบัแนวรับและแนวต้านอาจจะแตกตา่งจากจุดเข้าและจุดออก  

ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัแนวรับและแนวต้าน โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหวัข้อ แนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance) 

ได้ท่ี XM.COM  

 

 



 

 

โพซิชั่น 

ซือ้ - รอให้ตรงตามเง่ือนไขเพ่ือเปิดโพซิชั่นซือ้  

ขาย - รอให้ตรงตามเง่ือนไขเพ่ือเปิดโพซิชั่นขาย  

Long - โพซิชั่นซือ้ได้เร่ิมต้นขึน้แล้ว  

Short - โพซิชั่นขายได้เร่ิมต้นขึน้แล้ว 

รอ - รอโอกาสเข้าท าการเทรดหรือการทะลุผ่านของราคา  

 

 

ในส่วนนีจ้ะแสดงโพซิชัน่ใหมแ่ละโพซิชั่นท่ีก าลังด าเนินอยูพ่ร้อมทัง้จุดเข้าและจุดออก  

เมื่อได้มีการจัดเตรียมสถานการณ์การเทรดและพร้อมท่ีจะเร่ิมต้นแล้ว จะมีการแสดงกรอบค าสั่งซือ้หรือขายพร้อมทัง้จุดเข้าและจุดออกเอาไว้ 

หลังจากท่ีเร่ิมสถานการณ์การเทรดแล้ว สถานการณ์การเทรดนัน้จะด าเนินตอ่ไปตามสัญญาณการเทรดจนกวา่จะถงึจุดออก 

ในช่วงระหวา่งท่ีสถานการณ์การเทรดก าลังด าเนินไปจุดออกอาจจะเป็นการออกแบบทะยอยออกเป็นขัน้ ๆ (trail) 

หรืออาจมีการยืดเวลาออกไปด้วยขึน้อยูก่บัสภาวะตลาด  

การซือ้หรือขายโดยท่ีไม่มีการแจ้งกรอบของจุดเข้าไว้จะบอกเป็นนัยได้วา่อาจมีการเกิดทิศทางการเคล่ือนตวัท่ีสามารถท าการเปิดโพซิชัน่ใหมไ่ด้แตย่งัไมไ่ด้มี

การจัดเตรียมจุดเข้าไว้ท่ีราคาในขณะนัน้ ในช่วงนีเ้ราก าลังรอให้เกิดจุดเข้ากอ่นท่ีจะท าการเพ่ิมจุดเข้าและจุดออกไปท่ีรายงานสัญญาณการเทรด  

ค าสั่งซือ้หรือขายโดยท่ีไมม่ีการร่างกรอบจุดเข้าเอาไว้ยงัอาจบอกเป็นนัยได้วา่ 

มีโอกาสท่ีจะมีจุดเข้าซึ่งเกิดขึน้จากการทะลุผ่านให้เลือกใช้ได้ถ้าหากตลาดเกิดการเปล่ียนแปลงกอ่นการวิเคราะห์สัญญาณครัง้ตอ่ไป 

ในกรณีเช่นนีใ้ห้ลองดท่ีูค าแนะน า เช่น “หรือรอจนราคาทะลุ ####" ซึ่งสามารถตีความได้วา่เราก าลังรอการเกิดจุดเข้าอยู ่

อยา่งไรก็ตามถ้าหากไมเ่กิดจุดเข้าก่อนการทะลผ่านท่ีระดบั #### การเร่ิมต้นเทรดท่ีจุดทะลุผ่านจะเป็นการเทรดท่ีก าลังจะเกิดขึน้ตอ่ไป 

 

 

การเร่ิมเทรดท่ีจุดทะลผุ่านจะถกูกรองเมื่อท าการเข้าเปิดโพซิชั่นเพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดการทะลผุ่านท่ีไมจ่ริง 

แตถ้่าหากเกิดการทะลุผ่านขึน้จริงสัญญาณท่ีจะส่งให้ตอ่ไปจะเป็นการอพัเดทโพซิชั่น  



 

 

การ stop และการกลับทิศทางของโพซิชั่นจะบอกเป็นนัยได้วา่ ในขณะท่ีโพซิชั่นส าหรับทิศทางหนึ่งยงัคงเปิดอยูเ่มื่อมีการออกท่ีจุด stop-loss 

แล้วจะมีการเร่ิมต้นโพซิชัน่ใหมใ่นทิศทางตรงกนัข้ามทันที  

เทรดเดอร์จะสามารถดกูาร stop และการกลับทิศทางของโพซิชั่นได้จากการอา่นค าแนะน า เชน่ “ความน่าจะเป็นระดบัปานกลาง มีสญัญาณการเขา้ท า 

LONG ที่ 114.00 หลงัจากที่ราคาไดเ้สร็จส้ินการกลบัตวัเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาข้ึน ราคาที่เปลี่ยนแปลงลงจนทะลุ 113.10 

จะเป็นการยกเลิกการเกิดแนวโน้มขาข้ึนและจะเปลี่ยนเป็นการ SHORT”  

ในกรณีเช่นนีถ้งึแม้วา่จะมีการเปิดโพซิชั่น long ไว้แล้ว เมื่อมีการเกิด stop-loss ขึน้ ตอ่ไปจะเป็นการเปิดโพซิชั่นใหมเ่พ่ือท าการ short 

โดยสามารถใช้แนวรับและแนวต้านท่ีถกูแสดงไว้ในสัญญาณการเทรดเพ่ือตัง้เป้าหมายส าหรับการท าก าไรได้ 

จนกวา่สัญญาณตอ่ไปจะมีการอพัเดทโพซิชั่นและจุดท าก าไรใหม ่ 

 

 

ความน่าจะเป็นส าหรับการเทรด (สูง/ปานกลาง/ต ่า) 

ความน่าจะเป็นส าหรับการเทรดจะเก่ียวข้องกบัคณุลักษณะทางเทคนิคของการเทรดซึ่งบ่งบอกถงึจ านวนอนิดิเคเตอร์ทางเทคนิคท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั

กบัการเทรด  

ความน่าจะเป็นสูงบ่งบอกวา่มีอินดิเคเตอร์จ านวนมากท่ีชีไ้ปในแนวทางเดียวกนักบัผลลัพธ์ของสถานการณ์การเทรดท่ีได้ตัง้ไว้ 

ในขณะท่ีความน่าจะเป็นท่ีต ่าบ่งบอกวา่มีอินดิเคเตอร์จ านวนน้อยท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการสถานการณ์การเทรดท่ีได้ตัง้ไว้  

 

 

ความน่าจะเป็นในการเทรดอาจแปลความหมายได้อีกอยา่งหนึ่งคือ 

ระยะเวลาท่ีนักวิเคราะห์พร้อมท่ีจะรอคอยเพ่ือให้เกิดสถานการณ์การเทรดตามท่ีได้คาดการณ์ไว้ 

กล่าวคือส าหรับความน่าจะเป็นท่ีต ่านักวิเคราะห์อาจจะมีการปรับเป้าหมายเข้ามาหรือตัง้ค าสั่ง trail stop-loss เร็วกวา่ปกติ 

มีการใช้เวลารอคอยให้เกิดภาพตามสถานการณ์การเทรดท่ีได้วางไว้ท่ีน้อยกวา่หรือท าการปิดโพซิชัน่เร็วกวา่ปกติ 

ในขณะท่ีความน่าจะเป็นท่ีสูงนักวิเคราะห์จะรอคอยเพ่ือให้เกิดสถานการณ์ตามท่ีได้คาดการณ์ไว้เป็นเวลาท่ีนานกวา่ซึ่งอาจหมายถงึการปล่อยให้จุด stop 

คงอยูไ่ว้นานกวา่ปกติโดยไมต้่องตัง้ trail ไปท่ีจุดเข้า หรือแม้แตอ่าจหมายถงึการเพ่ิมเป้าหมายในช่วงระหวา่งการเกิดภาพสถานการณ์การเทรดก็ได้  

 

 



 

 

วิธีการด าเนินการค าส่ัง 

การเทรดทัง้หมดจะถกูระบุกรอบเป้าหมายการ take profit ไว้ 2 จุด โดยส่วนใหญ่เมื่อเข้าใกล้หรือถงึเป้าหมายท่ี 1 แล้ว จะมีการตัง้ trail จุด stop-loss 

ส าหรับโพซิชัน่ท่ีมีอยูไ่ปท่ีจุดเข้าเปิดโพซิชั่นเพ่ือรักษาก าไรท่ีมีอยูข่องโพซิชั่นปัจจุบัน อยา่งไรก็ตามในบางครัง้จะมีการตัง้ trail จุด stop-loss 

เอาไว้สูงหรือต ่ากวา่จุดเข้าเปิดโพซิชัน่ โพซิชั่นจะถกูปิดไป 50% ท่ีจุด take profit จุดแรก และอีก 50% ท่ีจุด take profit จุดท่ีสอง 

อยา่งไรก็ตามจุดปิดโพซิชั่น (stop-loss และ take profit) สามารถมีการปรับเปล่ียนได้ระหวา่งช่วงสถานการณ์การเทรดท่ีก าลังด าเนินไป 

ซึ่งการปรับเปล่ียนนีจ้ะถกูแสดงเอาไว้ท่ีส่วนของความคิดเห็นและพืน้ท่ีส าหรับโพซิชัน่ของรายงานฉบับถดัไป  

 

 

ข้อความสงวนสิทธ์ิทางกฎหมาย: 
สัญญาณการเทรดทัง้หมดนีเ้ป็นเพียงค าแนะน าท่ัวไปท่ีไม่ได้ถูกจัดเตรียมขึน้มาตามข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับการท าวิจัยส าหรับการลงทุน 
เนือ้หาทัง้หมดท่ีถูกแสดงไว้นีมี้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้เท่านัน้ 


