คู่มือสัญญาณการเทรด

แนวทาง
สัญญาณการเทรดได้ มาจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาตามแนวทางของสวิงเทรดดิ ้ง
สัญญาณการเทรดจะถูกจัดหมวดหมูต่ ามช่วงไทม์เฟรมซึ่งแต่ละไทม์เฟรมจะทาหน้ าที่เหมือนเป็ นเทรดเดอร์ เสมือนที่ติดตามสัญญาณที่ได้ ถกู แสดงไว้
การเทรดโดยใช้ ไทม์เฟรมที่หลากหลายจะสามารถทาได้ โดยการติดตามสัญญาณทั ้งหมดของตราสารต่าง ๆ ในทุกไทม์เฟรม
สัญญาณต่าง ๆ สามารถถูกนามาใช้ เพื่อสร้ างเค้ าโครงของสถานการณ์การเทรดต่าง ๆ
ที่สามารถเป็ นไปได้ และถือเป็ นตัวอย่างของแนวทางการเทรดที่เกิดขึ ้นในสภาวะตลาดจริ ง
เทรดเดอร์ สามารถตัดสินใจเลือกไทม์เฟรมสาหรับทาการเทรดได้ ตามความชื่นชอบของตัวเอง
อย่างไรก็ตามยิ่งไทม์เฟรมต่ามากเท่าใดยิ่งต้ องใช้ เวลาสาหรับการติดตามโพซิชนั่ ในตลาดมากขึ ้นเท่านั ้น
และยิ่งทาการเทรดด้ วยไทม์เฟรมต่ามากเท่าใดยิ่งมีโอกาสเกิดการเทรดถี่ขึ ้นเท่านั ้น ในทางกลับกันยิ่งสัญญาณถูกแสดงไว้ ในไทม์เฟรมที่สูงมากเท่าใด
ยิ่งต้ องใช้ ระยะเวลาที่สถานการณ์การเทรดจะเกิดขึ ้นและสิ ้นสุดลงมากขึ ้นเท่านั ้น
การเทรดโดยใช้ ไทม์เฟรมที่หลากหลายจะสามารถทาได้ โดยการติดตามสัญญาณทั ้งหมดของตราสารในทุกไทม์เฟรม
ซึ่งการเทรดตามสัญญาณการเทรดในแต่ละครัง้ นั ้นจะต้ องมีการใช้ เทคนิคการบริ หารจัดการเงินทุนเข้ าร่วมด้ วยเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะ
สม
สัญญาณการเทรดยังถูกนามาใช้ เพื่อดูการวิเคราะห์ของตลาด หาทิศทางของไทม์เฟรมแต่ละแบบและดูราคาเป้าหมาย
พร้ อมกับดูการเกิดสภาวะที่ราคาเคลื่อนตัวมากจนเกินไปและหาแนวโน้ ม
เทรดเดอร์ จะสามารถมองภาพแนวโน้ มในอนาคตและดูลักษณะความคล้ ายคลึงกันของแนวโน้ มในไทม์เฟรมต่าง ๆ
ได้ จากคุณลักษณะของแนวโน้ มในไทม์เฟรมต่าง ๆ ของตราสารแต่ละตัว
ในช่วงการเผยแพร่สัญญาณการเทรด จะมีการให้ เค้ าโครงสถานการณ์ที่จะทาการเทรดพร้ อมกับจุดเข้ าในช่วงก่อนเริ่ มเทรดในภาคเช้ าและบ่าย
เมื่อมีการเริ่ มใช้ สัญญาณการเทรดที่ได้ ให้ กรอบเอาไว้ แล้ ว
รายงานฉบับต่อไปจะติดตามสัญญาณการเทรดที่เคยให้ กรอบไว้ กอ่ นหน้ านี ้จนกระทัง่ สิ ้นสุดสถานการณ์ของสัญญาณในจุดออก
หลังจากนั ้นจะมีการค้ นหาสถานการณ์การเทรดต่อไปในแต่ละไทม์เฟรม
ในบางครัง้ จะมีการใช้ วิธีการบางอย่างเพื่อติดตามสัญญาณ ซึ่งอาจจะทาให้ เกิดและมีการเริ่ มต้ นใช้ จุดเข้ าในช่วงระหว่างที่มีการส่งสัญญาณการเทรด
ในกรณีเช่นนี ้จะมีการแจ้ งเค้ าโครงสัญญาณที่มีการเริ่ มต้นใช้ หรื อโอกาสต่อไปที่สามารถเข้ าเปิ ดโพซิชั่นได้ ในรายงานฉบับต่อไป
ไทม์เฟรมแต่ละแบบทาหน้ าที่เป็ นเหมือนกับเทรดเดอร์ เสมือนที่เป็ นอิสระแยกจากกัน
อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์ สามารถทาให้ เกิดผลลัพธ์ ที่มีความผันผวนน้ อยลงได้ ด้วยการใช้ เทคนิคบริ หารจัดการเงินทุนเพื่อติดตามทุกสัญญาณของตราสารทุก
ตัวบนทุกไทม์เฟรม
สถานการณ์การเทรดแต่ละครัง้ จะมีการวางกรอบการ take profit เอาไว้ 2 จุด โดยจะมีการปิ ดโพซิชั่นลงไป 50% เมื่อไปถึงจุด take profit
จุดแรกและจะปิ ดโพซิชั่น 50% ที่เหลือเมื่อไปถึงจุด take profit จุดที่สอง ซึ่งเทรดเดอร์ สามารถทาการ take profit ได้ เองด้ วยการปิ ดโพซิชั่นเอง 50%
เมื่อราคาไปถึงจุด take profit จุดแรก หรื อทาการส่งคาสั่งเทรด 2 คาสั่งตั ้งแต่เริ่ มต้ นที่ระบุจุด take profit ทั ้ง 2 จุดเอาไว้ โพซิชั่นทั ้งสองจะใช้ จุด stop-loss
เดียวกันและการตั ้ง trail จุด stop-loss ไปไว้ ที่จุดเข้ าเปิ ดโพซิชั่นจะหมายความว่าการ stop-loss
ทั ้งสองจะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยูถ่ ้ าหากโพซิชั่นทั ้งสองครึ่งยังคงเปิ ดอยู่

ช่ วงเวลาการเผยแพร่ สัญญาณ
จะมีการเผยแพร่สัญญาณในช่วงระหว่างเวลา 10:00 – 10:30 และ 16:00 – 16:30 EET ในช่วงฤดูหนาวและ EEST ในช่วงฤดูร้อน
กราฟ
ถ้ าหากได้ มีการเตรี ยมการเทรดบนกราฟที่มีไทม์เฟรมขนาดหนึ่ง ในตัวรายงานจะมีการบอกกรอบของระดับของราคาเข้ าและออกอยูบ่ นกราฟ
ถ้ าหากไม่มีการบอกราคาที่จุดเข้ าไว้จะมีการบอกเป็ นแนวรับและแนวต้ านแทน
เส้ นประบนกราฟที่เริ่ มต้ นจากระดับราคาของจุดเข้ าจะเป็ นการบอกกรอบของจุดเข้ าต่อไปที่สามารถทาได้
ส่วนเส้ นทึบบนกราฟเป็ นตัวบอกถึงสถานการณ์การเทรดปั จจุบันที่กาลังดาเนินอยู่

ก่อนการเข้ า

การเทรดเริ่ มต้ นขึน้

หลังการเข้ า

กราฟที่ใช้ แสดงสัญญาณของ XM คือกราฟ 1H
อินดิเคเตอร์
เครื่ องมือที่เป็ นลิขสิทธิ์ ของ Tradepedia 2 ชนิดที่ถกู นามาใช้ ในการวิเคราะห์สัญญาณจะปรากฏอยูบ่ นกราฟ
Avramis Swing Indicator - เส้ นทึบสีดาที่แสดงจุดสูงสุดและต่าสุด
อินดิเคเตอร์ Avramis Swing Indicator ได้ รับการออกแบบมาเพื่อหาจุดสูงสุดและจุดต่าสุดที่แน่นอนจากการคานวณอย่างไม่มีอคติ
การเทรดจะถูกกาหนดกรอบด้ วยการใช้ Avramis Swing Indicator
โดยใช้ จุดสูงสุดและต่าสุดที่เรี ยงต่อกันตามกฎของการตามแนวโน้ มเพื่อหารูปแบบของราคาที่สามารถนาไปสูส่ ถานการณ์ที่สามารถทาการเทรดได้
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ นี ้และรูปแบบการกลับตัวของแนวโน้ ม โปรดลงทะเบียนเข้ าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้ อ
การกลับตัวของแนวโน้ ม (Trend Reversal) ได้ ที่ XM.COM
Avramis River Indicator – เส้ นสีฟ้า-น ้าตาล-เหลือง
Avramis River Indicator ใช้ เส้ นค่าเฉลี่ยหลายเส้ นร่วมกันกับค่าพารามิเตอร์ ที่ได้จากความผันผวนของตลาด
อินดิเคเตอร์ นี ้จะช่วยให้ เทรดเดอร์ สามารถมองเห็นภาพแนวโน้ มของตลาดได้ ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้ถ้ าหากลองทาการเปรี ยบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของราคากับ Avramis River Indicator
เทรดเดอร์ จะสามารถมองเห็นได้ วา่ แนวโน้ มใดที่มีความแรงมากกว่าและเรี ยบมากกว่ากัน
ราคาที่อยูใ่ ต้ Avramis rivers จะแสดงถึงแนวโน้ มขาลง ส่วนราคาที่อยูเ่ หนือ Avramis rivers จะแสดงถึงแนวโน้ มขาขึ ้น
พื ้นที่วา่ ง(สีขาว)ที่อยูร่ ะหว่างแถบสีน ้าตาลและสีทองเป็ นสัญญาณที่บอกได้ วา่ นี่เป็ นแนวโน้ มที่มีความแรงมากกว่า
เทรดเดอร์ จะพบกับแนวโน้ มที่มีความแรงน้ อยกว่าและราคามีความผันผวนมากกว่าเมื่อแถบสีทองและสีฟ้ามาผสมกัน สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Avramis River Indicator โปรดลงทะเบียนเข้ าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้ อ Avramis River ได้ ที่ XM.COM

ไทม์ เฟรม: รายชั่วโมง, ราย 4-ชั่วโมง, รายวัน, รายสัปดาห์
สิ่งนี ้หมายถึงไทม์เฟรมที่ใช้ ในการวิเคราะห์และติดตาม
ไทม์เฟรมแต่ละตัวจะทาหน้ าที่เป็ นเหมือนกับเทรดเดอร์ เสมือนซึ่งแยกจากกันโดยอิสระที่ติดตามสัญญาณของแนวโน้ มสาหรับช่วงไทม์เฟรมนั ้น
เทรดเดอร์ สามารถใช้ สัญญาณไทม์เฟรมหลายไทม์เฟรมได้ โดยการติดตามสัญญาณในทุกไทม์เฟรมของตราสารนั ้น ๆ

3 วันต่ อไป, 3 สัปดาห์ ต่อไป, 3 เดือนต่ อไป
นี่คือช่วงเวลาสูงสุดโดยประมาณสาหรับการที่สถานการณ์การเทรดในปั จจุบันและที่กาลังจะเกิดขึ ้นในอนาคตจะสิ ้นสุดลง ตัวอย่างเช่น
โพซิชั่นที่เริ่ มต้นขึ ้นในวันนี ้บนไทม์เฟรม 1H จะถึงจุดออกโดยประมาณภายในอีก 3 วันเทรดต่อไป
แนวโน้ ม - ขึ ้นแรง, ขึ ้นเบา, ลงแรง, ลงเบา, ปกติ, กรอบแคบ
ในส่วนนี ้จะมีการบอกถึงความแรงของแนวโน้ มตามไทม์เฟรมที่ใช้ ในการวิเคราะห์และจะมีการแยกกันระหว่างแนวโน้ มที่แรงและเบาตามจานวนของอินดิเคเ
ตอร์ ทางเทคนิคที่เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับสิ่งที่สะท้ อนผ่านการการเคลื่อนไหวของราคา
ด้ วยการใช้ อินดิเคเตอร์ กลุ่มหนึ่งกับเครื่ องมืออัตโนมัติที่เป็ นลิขสิทธิ์ ของ Tradepedia
จะมีการแสดงความแรงและทิศทางของลูกศรแนวโน้ มเอาไว้ ให้ เห็นซึ่งเป็ นผลลัพธ์รวมที่เกิดจากกลุ่มของอินดิเคเตอร์
ความแรงของแนวโน้ มจะบอกถึงคุณลักษณะของแนวโน้ มที่อยูภ่ ายใต้ การเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ ้น
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ แนวโน้ ม โปรดลงทะเบียนเข้ าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้ อ อินดิเคเตอร์ แนวโน้ ม (Trend Indicators) ได้ ที่
XM.COM

สภาวะของแนวโน้ ม: overbought 1 & 2, oversold 1 & 2, ปกติ
สิ่งนี ้บอกเกี่ยวกับสภาวะของแนวโน้ มและขนาดของการเคลื่อนตัวที่มากจนเกินไป
สภาวะที่มากจนเกินไป เช่น overbought และ oversold
จะถูกนามาใช้ เพื่อเตือนล่วงหน้ าว่าให้ ระวังการเกิดการปรับฐานที่จะทาให้ ราคาเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ตรงกันข้ าม เมื่อตลาดเกิดการ overbought

เราสามารถตีความได้ วา่ มีโอกาสที่จะเกิดการปรับฐานในทิศทางตรงข้ ามขึ ้นแต่ไม่จาเป็ นต้ องเกิดขึ ้นในทันที นอกจากนี ้เรายังได้ แยกระหว่าง overbought 1
และ 2 ซึ่งมีความแตกต่างกันคือ เกิดสภาวะ overbought เพียงเล็กน้ อยและเกิดสภาวะ overbought อย่างมาก
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเคลื่อนตัวที่มากจนเกินไป โปรดลงทะเบียนเข้ าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้ อ Momentum Oscillators ได้ ที่
XM.COM

แนวรั บและแนวต้ าน
ระดับแนวรับและแนวต้ านหลักคือจุดที่มีโอกาสเกิดการกลับตัวของกราฟหรื ออาจจะเกิดการทะลุผ่านซึ่งนาไปสู่การเคลื่อนตัวไปในทิศทางนั ้น ๆ
ที่คอ่ นข้ างแรงสู่ระดับต่อไป ระดับเหล่านี ้จะถูกคาดคะเนจากระดับราคาที่พงึ่ เกิดขึ ้นและซึ่งจะต้ องนามาใช้ ร่วมกับสัญญาณต่าง ๆ
เพื่อให้ เกิดสถานการณ์การเทรดที่สามารถเป็ นไปได้
ในช่วงที่กาลังรอสัญญาณเพื่อให้ กลับเข้ าไปในทิศทางของแนวโน้ ม สัญญาณนี ้จะบอกระดับแนวรับและแนวต้ านหลักโดยคร่าว ๆ
ซึ่งสามารถเกิดการปรับฐานหรื อเกิดสัญญาณการเคลื่อนตัวต่อไปของแนวโน้ มได้ ในกรณีตา่ ง ๆ
เหล่านี ้จะต้ องมีสัญญาณยืนยันก่อนเริ่ มสถานการณ์การเทรดเสมอ
การทะลุผ่านแนวสาคัญแนวแรกได้ นั ้นอาจจะเป็ นการเพิ่มโอกาสที่จะเกิดการปรับฐานในแนวต่อไปได้
รายงานในส่วนนี ้จะมีการแจ้ งแนวรับหลัก 3 แนว และแนวต้ านหลัก 3 แนว สาหรับแต่ละไทม์เฟรม

ระดับแนวรับและแนวต้ านจะถูกคาดคะเนโดยใช้ วิธีการทางเทคนิคหลากหลายแบบ เช่น Fibonacci levels, Gann levels และ Avramis pivots
ระดับเหล่านี ้จะถูกวาดขึ ้นโดยใช้ เครื่ องมืออินดิเคเตอร์ อตั โนมัติร่วมด้ วยแต่นักวิเคราะห์จะเป็ นผู้ตดั สินใจเสมอ ในหลาย ๆ
ครัง้ ระดับแนวรับและแนวต้ านเหล่านี ้จะเป็ นจุดเดียวกันกับจุดเข้ าและจุดออกของสถานการณ์การเทรด
อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดสถานการณ์การเทรดขึ ้นแล้ วระดับแนวรับและแนวต้ านอาจจะแตกต่างจากจุดเข้ าและจุดออก
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวรับและแนวต้ าน โปรดลงทะเบียนเข้ าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้ อ แนวรับและแนวต้ าน (Support and Resistance)
ได้ ที่ XM.COM

โพซิช่ นั
ซื ้อ - รอให้ ตรงตามเงื่อนไขเพื่อเปิ ดโพซิชั่นซื ้อ
ขาย - รอให้ ตรงตามเงื่อนไขเพื่อเปิ ดโพซิชั่นขาย
Long - โพซิชั่นซื ้อได้ เริ่ มต้นขึ ้นแล้ ว
Short - โพซิชั่นขายได้ เริ่ มต้ นขึ ้นแล้ ว
รอ - รอโอกาสเข้ าทาการเทรดหรื อการทะลุผ่านของราคา

ในส่วนนี ้จะแสดงโพซิชนั่ ใหม่และโพซิชั่นที่กาลังดาเนินอยูพ่ ร้ อมทั ้งจุดเข้ าและจุดออก
เมื่อได้ มีการจัดเตรี ยมสถานการณ์การเทรดและพร้ อมที่จะเริ่ มต้ นแล้ ว จะมีการแสดงกรอบคาสั่งซื ้อหรื อขายพร้ อมทั ้งจุดเข้ าและจุดออกเอาไว้
หลังจากที่เริ่ มสถานการณ์การเทรดแล้ ว สถานการณ์การเทรดนั ้นจะดาเนินต่อไปตามสัญญาณการเทรดจนกว่าจะถึงจุดออก
ในช่วงระหว่างที่สถานการณ์การเทรดกาลังดาเนินไปจุดออกอาจจะเป็ นการออกแบบทะยอยออกเป็ นขั ้น ๆ (trail)
หรื ออาจมีการยืดเวลาออกไปด้ วยขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาด
การซื ้อหรื อขายโดยที่ไม่ มีการแจ้ งกรอบของจุดเข้ าไว้ จะบอกเป็ นนัยได้ วา่ อาจมีการเกิดทิศทางการเคลื่อนตัวที่สามารถทาการเปิ ดโพซิชนั่ ใหม่ได้ แต่ยงั ไม่ได้ มี
การจัดเตรี ยมจุดเข้ าไว้ ที่ราคาในขณะนั ้น ในช่วงนี ้เรากาลังรอให้ เกิดจุดเข้ าก่อนที่จะทาการเพิ่มจุดเข้ าและจุดออกไปที่รายงานสัญญาณการเทรด
คาสั่งซื ้อหรื อขายโดยที่ไม่มีการร่างกรอบจุดเข้ าเอาไว้ ยงั อาจบอกเป็ นนัยได้ วา่
มีโอกาสที่จะมีจุดเข้ าซึ่งเกิดขึ ้นจากการทะลุผ่านให้ เลือกใช้ ได้ ถ้าหากตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนการวิเคราะห์สัญญาณครัง้ ต่อไป
ในกรณีเช่นนี ้ให้ ลองดูที่คาแนะนา เช่น “หรื อรอจนราคาทะลุ ####" ซึ่งสามารถตีความได้ วา่ เรากาลังรอการเกิดจุดเข้ าอยู่
อย่างไรก็ตามถ้ าหากไม่เกิดจุดเข้ าก่อนการทะลผ่านที่ระดับ #### การเริ่ มต้ นเทรดที่จุดทะลุผ่านจะเป็ นการเทรดที่กาลังจะเกิดขึ ้นต่อไป

การเริ่ มเทรดที่จุดทะลุผ่านจะถูกกรองเมื่อทาการเข้ าเปิ ดโพซิชั่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการทะลุผ่านที่ไม่จริ ง
แต่ถ้าหากเกิดการทะลุผ่านขึ ้นจริ งสัญญาณที่จะส่งให้ ตอ่ ไปจะเป็ นการอัพเดทโพซิชั่น

การ stop และการกลับทิศทางของโพซิชั่นจะบอกเป็ นนัยได้ วา่ ในขณะที่โพซิชั่นสาหรับทิศทางหนึ่งยังคงเปิ ดอยูเ่ มื่อมีการออกที่จุด stop-loss
แล้ วจะมีการเริ่มต้ นโพซิชนั่ ใหม่ในทิศทางตรงกันข้ ามทันที
เทรดเดอร์ จะสามารถดูการ stop และการกลับทิศทางของโพซิชั่นได้ จากการอ่านคาแนะนา เช่น “ความน่าจะเป็ นระดับปานกลาง มี สญ
ั ญาณการเข้าทา
LONG ที ่ 114.00 หลังจากที ่ราคาได้เสร็ จสิ้ นการกลับตัวเปลี ่ยนเป็ นแนวโน้มขาขึ้น ราคาที ่เปลี ่ยนแปลงลงจนทะลุ 113.10
จะเป็ นการยกเลิ กการเกิดแนวโน้มขาขึ้นและจะเปลี ่ยนเป็ นการ SHORT”
ในกรณีเช่นนี ้ถึงแม้ วา่ จะมีการเปิ ดโพซิชั่น long ไว้ แล้ ว เมื่อมีการเกิด stop-loss ขึ ้น ต่อไปจะเป็ นการเปิ ดโพซิชั่นใหม่เพื่อทาการ short
โดยสามารถใช้ แนวรับและแนวต้ านที่ ถกู แสดงไว้ ในสัญญาณการเทรดเพื่อตั ้งเป้าหมายสาหรับการทากาไรได้
จนกว่าสัญญาณต่อไปจะมีการอัพเดทโพซิชั่นและจุดทากาไรใหม่

ความน่ าจะเป็ นสาหรั บการเทรด (สูง/ปานกลาง/ต่า)
ความน่าจะเป็ นสาหรับการเทรดจะเกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะทางเทคนิคของการเทรดซึ่งบ่งบอกถึงจานวนอินดิเคเตอร์ ทางเทคนิคที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กับการเทรด
ความน่าจะเป็ นสูงบ่งบอกว่ามีอินดิเคเตอร์ จานวนมากที่ชี ้ไปในแนวทางเดียวกันกับผลลัพธ์ ของสถานการณ์การเทรดที่ได้ ตั ้งไว้
ในขณะที่ความน่าจะเป็ นที่ต่าบ่งบอกว่ามีอินดิเคเตอร์ จานวนน้ อยที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการสถานการณ์การเทรดที่ได้ ตั ้งไว้

ความน่าจะเป็ นในการเทรดอาจแปลความหมายได้ อีกอย่างหนึ่งคือ
ระยะเวลาที่นักวิเคราะห์พร้ อมที่จะรอคอยเพื่อให้ เกิดสถานการณ์การเทรดตามที่ได้ คาดการณ์ไว้
กล่าวคือสาหรับความน่าจะเป็ นที่ต่านักวิเคราะห์อาจจะมีการปรับเป้าหมายเข้ ามาหรื อตั ้งคาสั่ง trail stop-loss เร็ วกว่าปกติ
มีการใช้ เวลารอคอยให้ เกิดภาพตามสถานการณ์การเทรดที่ได้ วางไว้ ที่น้อยกว่าหรื อทาการปิ ดโพซิชนั่ เร็ วกว่าปกติ
ในขณะที่ความน่าจะเป็ นที่สูงนักวิเคราะห์จะรอคอยเพื่อให้ เกิดสถานการณ์ตามที่ได้คาดการณ์ไว้ เป็ นเวลาที่ นานกว่าซึ่งอาจหมายถึงการปล่อยให้ จุด stop
คงอยูไ่ ว้ นานกว่าปกติโดยไม่ต้องตั ้ง trail ไปที่จุดเข้ า หรื อแม้ แต่อาจหมายถึงการเพิ่มเป้าหมายในช่วงระหว่างการเกิดภาพสถานการณ์การเทรดก็ได้

วิธีการดาเนินการคาสั่ง
การเทรดทั ้งหมดจะถูกระบุกรอบเป้าหมายการ take profit ไว้ 2 จุด โดยส่วนใหญ่เมื่อเข้ าใกล้ หรื อถึงเป้าหมายที่ 1 แล้ ว จะมีการตั ้ง trail จุด stop-loss
สาหรับโพซิชนั่ ที่มีอยูไ่ ปที่จุดเข้ าเปิ ดโพซิชั่นเพื่อรักษากาไรที่มีอยูข่ องโพซิชั่นปั จจุบัน อย่างไรก็ตามในบางครัง้ จะมีการตั ้ง trail จุด stop-loss
เอาไว้ สูงหรื อต่ากว่าจุดเข้ าเปิ ดโพซิชนั่ โพซิชั่นจะถูกปิ ดไป 50% ที่จุด take profit จุดแรก และอีก 50% ที่จุด take profit จุดที่สอง
อย่างไรก็ตามจุดปิ ดโพซิชั่น (stop-loss และ take profit) สามารถมีการปรับเปลี่ยนได้ ระหว่างช่วงสถานการณ์การเทรดที่กาลังดาเนินไป
ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี ้จะถูกแสดงเอาไว้ ที่ส่วนของความคิดเห็นและพื ้นที่สาหรับโพซิ ชนั่ ของรายงานฉบับถัดไป

ข้ อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย:
สัญญาณการเทรดทัง้ หมดนีเ้ ป็ นเพียงคาแนะนาทั่วไปที่ไม่ ได้ ถูกจัดเตรี ยมขึน้ มาตามข้ อกาหนดที่ เกี่ยวข้ องกับการทาวิจัยสาหรั บการลงทุน
เนือ้ หาทัง้ หมดที่ถูกแสดงไว้ นีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นการให้ ความรู้ เท่ านัน้

