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เทรด SET50 Index 
Futures ด้วย Wave Tunnel Technique
โดย : ประกาศิต ทิตาราม 
Wave Rider

หากเราถามถึงการเทรด SET50 Index Futures กับผู้ลงทุน หรือเทรดเดอร์ 

อาจจะได้พบคาตอบที่หลากหลายมาก บางคนอาจจะบอกว่าดีมาก ทากาไรได้เยอะดี 

เทรดได้ทั้งขาขึ้น และขาลงด้วย บางคนอาจบอกว่ามันเสี่ยงนะ ตอนได้กาไรก็ได้เยอะ 

แต่พอตอนขาดทุน ได้ขายรถมาเติมพอร์ตกันเลยทีเดียว หรือบางคนถึงกับโกรธแค้น

อาฆาต เข็ดขยาดการขาดทุน แบบพังพินาศจากสินค้าอนุพันธ์ชนิดนี้ ก็มีให้เห็น 

หลายราย

เราคงต้องยอมรับว่า SET50 Index Futures เป็นอนุพันธ์ที่มี ความเสี่ยงสูง 

หากไม่มีความรู้ความเข้าใจในสินค้า ขาดความรู้ และประสบการณ์ในการใช้ปัจจัยเทคนิค

วิเคราะห์กราฟราคา การเทรดทากาไรก็มีโอกาสเสียหายสูงมาก ดังนั้นผู้ลงทุนที่จะ 

เทรด SET50 Index Future ก็ควรมีการศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความ

พร้อมของตนเอง ก่อนลงสนามนี้ หลายเรื่องทีเดียว ในบทนี้ ขออธิบายเฉพาะในส่วน 

ของ ปัจจัยทางเทคนิค เท่านั้น
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อย่างแรกที่ควรเข้าใจก่อน คือ ผู้ลงทุนจะเทรด SET50 Index Futures เพื่ออะไร 

เช่น เพื่อบริหารจัดการพอร์ตป้องกันความเสียหายของพอร์ตหุ้นในตลาดขาลง หรือ เทรด

จะเก็งกาไรอย่างเดียวเลย ความสามารถในการรับความเสี่ยงมีมากหรือน้อย เพื่อจะได้

วางแผนสัดส่วนการลงทุนใน SET50 Index Futures ได้อย่างเหมาะสม วิธีการเทรดก็

ต้องเลือกให้ชัดเจนว่า จะเทรดเฉพาะขาขึ้น หรือ เฉพาะขาลง หรือเทรดทั้งสองด้านเลย 

แต่เฉพาะที่มีทิศทางชัดเจน หรือจะเทรดเฉพาะตอนที่ราคาวิ่งในกรอบกว้างๆ เหล่านี้ก็

จะทาให้กลยุทธ์ในการเทรด จังหวะเข้าออก และเครื่องมือที่ใช้ในกราฟ แตกต่างกันไป 

แต่ไม่ว่าจะเทรดแบบไหน ก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่อง การเคลื่อนที่ของราคาก่อน 

ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากในกราฟ โดยสภาพปกติของตลาดแล้ว ราคาจะเคลื่อนที่ได้ 

ใน 3 ลักษณะ คือเป็นขาขึ้น (Up Trend) เหวี่ยงตัวออกข้าง (Sideway) และเป็นขาลง 

(Down Trend) การที่ราคามีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนั้น ราคาจะเคลื่อนที่ขึ้น และพักตัวไม่ลึก

เกิน 2/3 ของที่ขึ้นมา แล้ววิ่งขึ้นต่อทายอดราคาสูงใหม่ (New High) ตราบใดที่ยังเป็น

ลักษณะนี้ ราคาก็ยังมีสภาพเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อไป 

 ถ้าราคาเริ่มมีการเคลื่อนที่ขึ้นอ่อนแรง เริ่มมีการพักตัวลึกกว่า 2/3 และมีการ

พักตัวลงมาซ้อนกับยอดสูงเดิมที่ผ่านมาได้ แบบนี้ จะเป็นการชะลอตัวในขาขึ้น ซึ่งสภาพ

ราคาที่ตามมาอาจเป็นการเหวี่ยงตัวออกข้าง (Sideway) หรือกลับตัวเป็นขาลง (Down 

Trend) อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

พักตัว 1/3

พักตัว 1/2
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ในทางกลับกัน ราคาที่เคลื่อนที่เป็นขาลง แท่งราคาก็จะต่าลงไปเรื่อยๆ และมีการ

เด้งกลับมา ไม่สูงเกิน 2/3 ของที่วิ่งลงไป และราคาลงต่อต่ากว่าจุดต่าล่าสุด (New Low) 

ไปเรื่อยๆ โดยการเด้งกลับมาแต่ละครั้งไม่ขึ้นมาซ้อนกับจุดต่าก่อนหน้า ก็เป็นการแสดง

ว่าแนวโน้มเป็นขาลงจริง 

จากภาพกราฟตัวอย่าง จากซ้ายไปขวา ราคาวิ่งขึ้นชัดเจน มีการพักตัวประมาณ 

1/3 ของที่ขึ้นมา แล้ววิ่งขึ้นต่อ จากนั้น ราคาขึ้นมาถึงด้านบน ก็เริ่มแสดงการชะลอตัว 

โดยเริ่มมีการเหวี่ยงขึ้นลง และพักตัวซ้อนกันหลายครั้ง แต่ในภาพรวมยังไม่ได้พักตัว 

ลึกมาก ก็แสดงว่า เป็นการเหวี่ยงออกข้าง (Sideway) ซึ่งถ้าราคาวิ่งขึ้นต่อก็ยังเป็นขาขึ้น

ต่อไป แต่ถ้าราคาปรับตัวลงลึกกว่านี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นขาลงแทน 

พักตัวลึกกว�า 2/3

ถอยลงมาซ�อนกับยอดสูงเดิม

เด�ง 1/3

เด�ง 2/3
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ในสภาพตลาดปกตินั้น ราคาที่เป็นขาขึ้น จะไม่เปลี่ยนเป็นขาลงในทันที แต่จะ

ปรับตัวเป็น Sideway ก่อนแล้ว จึงเปลี่ยนเป็นขาลง และในขาลงก็เช่นกัน ก่อนจะเปลี่ยน

เป็นขาขึ้น ก็ต้องมีการชะลอการลง เหวี่ยงออกข้างก่อน ถึงจะกลับตัวเป็นขาขึ้น ดังนั้น

การสังเกตุพฤติกรรมราคาลักษณะแบบนี้ ในกราฟระหว่างวันของ SET50 Index Futures 

ก็จะช่วยให้ผู้ลงทุน สามารถประเมินสถานะการณ์ เพื่อนาไปวางกลยุทธ์ในการเข้าเปิด

สถานะ หรือปิดสถานะ ได้เป็นอย่างดี

การดูกราฟเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอสาหรับมือใหม่ในการซื้อขายเก็ง

กาไร SET50 Index Futures ดังนั้นจะขอแนะนาระบบเทรดตามแนวโน้ม สาหรับ SET50 

Index Future ที่เรียกว่า Wave Tunnel Technique ซึ่งนาเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน มาประยุกต์

ใช้ร่วมกัน กลายเป็นระบบในการเทรดที่มีประสิทธิภาพสูงระบบหนึ่งเลย ซึ่งระบบนี้ 

เหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่พอจะมีประสบการณ์ในการใช้กราฟเทคนิคอลมาบ้างแล้ว

Wave Tunnel Technique สามารถนาไปใช้ในการเทรดซื้อขายตามแนวโน้มได้ดี 

ผู้ลงทุนระยะกลางที่ถือหุ้นตามแนวโน้มสามารถนาไปใช้ใน Time Frame Weekly และ 

Daily ได้ หรือเทรดเดอร์ จะใช้ในการเก็งกาไรก็ใช้กับ Time Frame Daily หรือ Intraday 

ก็ได้ ประกอบด้วย เครืองมือทางเทคนิค 4 ส่วน ได้แก่ 

1. Volume + Standard Deviation ใช้ประเมินประมาณการซื้อขาย
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2.	Awesome	Oscillator	หรือ	AO เป็นอินดิเคเตอร์ยอดนิยมของ Bill Williams,  

 Ph.D ปรมาจารย์เทรดเดอร์ชื่อดังคนหนึ่งในยุคปัจจุบัน

3. Raghee Wave เป็นเทคนิคของ Raghee Horner ที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ย EMA34 

 มาช่วยจับจังหวะการพักตัวของราคา

4. Vegas Tunnel เป็นเทคนิคที่โด่งดังในการเทรด Forex ซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็น 

 คนคิดค้นขึ้นมา

ก่อนที่จะไปถึงการประยุกต์ใช้งานทั้งระบบของ Wave Tunnel Technique ขอแนะนา

เครื่องมือแต่ละอย่าง และวิธีการใช้งานโดยละเอียดก่อน ซึ่งในการเทรด SET50 Index 

Futures นั้น ใช้ Time Frame Daily ในการดูแนวโน้มของราคาว่าเป็นขาขึ้น หรือขาลง 

เพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการเทรด และใช้ Time Frame 30 min ในการดูสัญญาณซื้อขาย 

Volume + Standard Deviation 
เป็นการนาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมาประเมินปริมาณในการซื้อขายที่เกิดขึ้น 

ประยุกต์ใช้ Bollinger Band ใส่เข้าไปใน Volume จากภาพก็จะเห็นเส้นค่าเฉลี่ย SMA20 

เป็นเส้นสีชมพู และUpper Band ซึ่งเป็น Standard Deviation +2 เป็นเส้นประสีฟ้า 

ในการตั้งกราฟ ก็จะตั้งค่าให้ Lower Band มีค่าเป็นศูนย์ หรือซ่อนไม่แสดง Lower band 
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ในการวิเคราะห์ ก็ดู Volume ของแต่ละแท่งราคา มีดังนี้
หาก Volume น้อยกว่า SMA20 คือ มีปริมาณการซื้อขายไม่มาก มักเกิดในขณะ

ที่ราคาพักตัวออกข้าง หรือวิ่งในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้ว ราคาเริ่มชะลอตัว 

หาก Volume อยู่ระหว่าง SMA20 และ SD+2 ก็แปลว่า มีปริมาณการซื้อขายมาก 

จะพบในขณะที่ราคาวิ่งทะลุแนวรับ หรือแนวต้าน หรือราคา Break out จุดสูงเดิม หรือ

จุดต่าเดิม หรืออาจพบในระหว่างที่ราคากาลังวิ่งขึ้น หรือวิ่งลงในทิศทางที่ชัดเจน ซึ่ง 

แท่งราคาจะไม่ยาวมาก หรืออาจพบในแท่งราคาที่เป็นสัญญาณกลับตัว (Candlestick 

Reversal Signal) เกิดจากการปิดสถานะจานวนมาก ทาให้ราคาหยุดวิ่ง เช่น ราคาวิ่ง 

ขึ้นมาต่อเนื่อง แล้วเกิด Shooting Star พร้อมกับ Volume เกิน SD+2 ก็จะเป็นไปได้ที่ 

ราคาจะหยุดขึ้นชั่วขณะและเข้าสู่การพักตัว

และหาก Volume เกิน SD+2 ขึ้นไป ก็แสดงว่ามีปริมาณการซื้อขายที่มาก 

ผิดปกติ ซึ่งมักจะพบในแท่งราคาที่วิ่งยาวมาก และมีปริมาณการซื้อขายสูง จนเกิดราคา

วิ่งไปอย่างรุนแรง เมื่อเกิดขึ้นแล้วราคาจะวิ่งในทิศทางเดิมต่อไป แต่ Volume จะลดลง 

Awesome Oscillator - AO
AO เป็นเครื่องมือที่มีหลักการเดียวกับ MACD โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ย SMA5 และ 

SMA34 มาลบกันได้ค่า AO ออกมา และใช้ค่า Midpoint ของแท่งราคามาคานวณเส้นค่า

เฉลี่ย SMA ที่นามาคานวณ AO สาหรับสีเขียวสีแดงของ AO ถ้าค่า AO เพิ่มขึ้นมากกว่า

อันก่อนหน้าจะเป็นสีเขียว ถ้าน้อยกว่าก็จะเป็นสีแดง 
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สาหรับ Wave Tunnel Trade Setup จะใช้ AO ในการดูแนวโน้มของราคา ดูความ

แข็งแรง หรืออ่อนแรงของราคาในแต่ละช่วง และใช้ดูสัญญาณ Divergent ด้วย 

ถ้า AO > 0 ; ถือว่าเป็น Up Trend มองหาสัญญาณในการเปิดสถานะ Long

ถ้า AO < 0 ; ถือว่าเป็น Down Trend มองหาสัญญาณในการเปิดสถานะ Short

ถ้า AO ลูกโต แสดงว่า ราคาแข็งแรงมาก เคลื่อนที่อย่างเร็ว และถ้า AO ลูกเล็ก 

แสดงว่า ราคาอ่อนแรง จะวิ่งชะลอตัว เช่น ถ้าราคาขึ้น New High แต่ AO เล็กลง ก็แสดง

ว่า ราคาขึ้นแบบอ่อนแรง ราคากาลังจะพักตัว หรือกลับตัวลงก็ได้

Raghee Wave 
ในชุดเครื่องมือ EMA34 Wave + GRaB ที่มีชื่อเสียงของ Raghee Horner 

เทรดเดอร์สาว ที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งในตลาดต่างประเทศ จะมีประกอบด้วย EMA34 

Wave ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย 3 เส้น และ GRaB เป็นเงื่อนไขการเปลี่ยนสีของแท่งราคาเพื่อ

บอกทิศทางแนวโน้มของราคา ใน Wave Tunnel จะนาเฉพาะ EMA34 Wave มาใช้เพียง

อย่างเดียวเท่านั้น

EMA34 Wave คือ เส้นค่าเฉลี่ย EMA34 มี 3 เส้น โดยแต่ละเส้นใช้ ราคา High, 

ราคา Close และราคา Low ตามลาดับ ซึ่ง EMA34 Wave จะถูกใช้เป็นเส้นแนวโน้ม 

ในการ Run Trend ตราบใดที่ราคายังยืนอยู่บนเส้น EMA34 Wave ทั้งสามเส้นได้ ก็ยัง
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เป็นขาขึ้น และพักตัวไม่ลึก หากราคาวิ่งใต้เส้น EMA34 Wave ลงไปอย่างต่อเนื่อง 

ก็แสดงว่าราคาเป็นขาลง

EMA34 Wave ใช้เป็นสัญญาณในการเปิดสถานะของสัญญา Open Long ใน 

ขาขึ้น หรือ Open Short ในขาลง ซึ่งจะช่วยให้ได้จังหวะในการเปิดสถานะในช่วงเริ่มต้น

ของ Trend ได้ดีทีเดียว

Open Long Signal : ราคาอยู่ใต้เส้น EMA34 Wave และแสดงการลงอย่างอ่อน

แรง (อาจมี Bullish Divergent ให้เห็นใน Indicator ก็ได้) เมื่อราคาวิ่งขึ้นข้ามเส้น EMA34 

Wave มาได้ และแท่งราคาข้ามเส้นมาได้ทั้งแท่ง ไม่มีส่วนใดของ Body ของแท่งเทียน

พาดอยู่บนเส้นเลย (ไส้เทียนพาดเส้นได้) ให้เปิด Open Long ที่ราคาปิด ของแท่งนั้น 

หรือแท่งถัดไปที่ราคาสูงกว่าราคาปิดของแท่งที่ข้ามเส้น EMA34 Wave มาได้

Stop Price : ใช้ราคาที่อยู่ใต้เส้น EMA34 Wave สัก 1 จุด หรือ 0.50 จุด เป็น 

ราคา Stop หรือใช้ Low ของแท่งเทียนที่อยู่ใต้เส้น EMA34 Wave ก็ได้ ถ้าราคาถอยลง

มาถึงราคา Stop ให้ปิดสถานะทิ้งไปทันที 

เพื่อความแม่นยาในการเปิดสถานะ เราสามารถดู Volume ของแท่งที่วิ่งข้าม 

EMA34 Wave ประกอบด้วยก็ได้ ซึ่งควรจะมี Volume มากกว่า SMA20 จากภาพด้าน

ล่างจะเห็นว่า มีจุดที่สามารถเปิด Long ได้ สองแห่ง ซึ่งจะเห็นว่า Open Long ที่แท่งราคา

ลอยข้ามเส้น EMA34 Wave มาได้แล้ว และวาง Stop ไว้ที่ Low ของแท่งที่อยู่ฝั่งตรงกัน

ข้ามของเส้น EMA34 Wave
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Open Short Signal : การเปิด Open Short ก็จะมีลักษณะตรงข้ามกับ Open 

Long ก็คือ ราคาอยู่บนเส้น EMA34 Wave และแสดงอาการเคลื่อนที่อย่างอ่อนแรง (อาจ

มี Bearish Divergent ให้เห็นใน Indicator ได้) เมื่อราคาวิ่งลงข้ามเส้น EMA34 Wave 

ลงมา และแท่งราคาหลุดเส้นลงมาทั้งแท่ง ไม่มีส่วนใดของ Body ของแท่งเทียนพาดอยู่

บนเส้นเลย (ไส้เทียนพาดเส้นได้) ให้เปิด Open Short ที่ราคาปิด ของแท่งนั้น หรือแท่ง

ถัดไปที่ราคาต่ากว่าราคาปิดของแท่งที่ข้ามเส้น EMA34 Wave มาได้

Stop Price : ใช้ราคาที่อยู่เหนือเส้น EMA34 Wave สัก 1 จุด หรือ 0.50 จุดเป็น 

ราคา Stop หรือใช้ High ของแท่งเทียนที่อยู่เหนือเส้น EMA34 Wave ก็ได้ ถ้าราคา 

เด้งกลับไปถึงราคา Stop ก็ให้ปิดสถานะทิ้งทันที 

หลังจากเปิดสถานะไปแล้ว ถ้าราคาไม่ย้อนกลับเข้าไปในเส้น EMA34 Wave  

ก็ให้ถือสถานะ Run Profit ต่อไปได้เรื่อย 

Vegas Tunnel 
เว็บไซต์ในต่างประเทศมากมาย มี Trader Forum ที่เหล่าเทรดเดอร์จากทั่วโลก 

เข้าไปโพสต์กระทู้ ความคิดมุมมองการเทรด เสนอวิธีการ เครื่องมือของตนเอง หรือแบ่ง

ปันเทคนิคที่ตนเองพบเจอ ซึ่ง Vegas Tunnel เป็นหนึ่งในวิธีการได้รับการยอมรับ และ
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ถูกแชร์ต่อกันไปอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นวิธีการที่ใช้ง่าย และได้ผลในการเทรดจริงๆ

Vegas	Tunnel	ประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ย	2	ชุด	ได้แก่	Filter	Line	กับ	Tunnel	

Filter Line ตามวิธีการของ Vegas จะใช้ EMA12 หรือ EMA21 ซึ่งจะให้เลือกใช้

เส้นใดเส้นหนึ่ง สาหรับการ Stop Loss และ Lock Profit ขึ้นกับสไตล์ของแต่ละคน ว่า

ต้องการให้ Stop Loss เร็วหรือช้า แต่จากประสบการณ์ส่วนตัวพบว่า ใช้ EMA15 จะ

เหมาะสมกับตลาดในประเทศไทยมากกว่า

Tunnel คือ EMA144 และ EMA169 ใช้เป็นแนวรับแนวต้านธรรมชาติ ในการ

แบ่งแนวโน้ม ราคาอยู่เหนือ Tunnel เป็น Up Trend และราคาอยู่ใต้ Tunnel เป็น Down 

Trend 

Vegas Tunnel มีสัญญาณในการใช้เปิดสถานะ โดยใช้จังหวะราคาวิ่งข้ามเส้น 

คล้ายกับ EMA34 Wave เช่นกัน แต่มีรายละเอียดที่แตกต่างไปบ้างนิดหน่อย คือ เวลา 

ที่ราคาวิ่งข้ามเส้นแล้วจะไม่ได้ให้เปิดสถานะทันทีเหมือนกับของ EMA34 Wave เพราะ

ส่วนใหญ่ ราคาที่ข้าม Tunnel นั้นมักจะเกิดการ Throwback พักตัวก่อน ดังนั้นจังหวะ

การเปิดสถานะของ Tunnel มีรายละเอียดดังนี้

Open Long Signal : ราคาอยู่ใต้เส้น Tunnel และแสดงการลงอย่างอ่อนแรง ซึ่ง

อาจมี Bullish Divergent ให้เห็นใน Indicator เกิดขึ้นได้ เมื่อราคาวิ่งขึ้นข้าม Break out 

Tunnel ขึ้นมาได้ รอราคาย่อพักตัว Throwback ถอยไปทดสอบเส้น Tunnel ก่อน ราคา

จะยืนบนเส้น Tunnel หรืออาจหลุด Tunnel ลงไปนิดหน่อยก็ได้ เมื่อราคาพักตัวจบ 
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ดีดกลับขึ้นมาอีกครั้ง และ Break Out ข้าม High ของแท่งราคา ก่อน Throwback ได้ ให้

เปิด Open Long ได้ทันที่ที่ราคาวิ่งข้าม หรือจะรอที่ ราคาปิดของแท่งนั้นก็ได้ หรือรอให้

แท่งถัดไปที่ราคาสูงกว่าเดิมก็ได้ 

Stop Price : ใช้ราคาที่อยู่ใต้เส้น Tunnel ลงไปสัก 1 จุด หรือ 0.50 จุด เป็นราคา 

Stop ถ้าราคาถอยลงมาใต้เส้น Tunnel ถึงราคา Stop ก็ให้ปิดสถานะทิ้งทันที 

Trailing Stop : สามารถใช้ EMA15 ซึ่งเป็น Filter Line ในการ Lock Profit ถ้า

ราคาวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่มีแท่งราคาไหนถอยลงมาปิด (Close) ใต้เส้น EMA15 ก็จะไม่

ปิดสถานะ จนมีแท่งราคาลงมา และ Close หลุดใต้เส้น EMA15 ค่อยปิดทากาไร

จากภาพด้านล่างจะเห็นว่า ราคาข้าม Tunnel ด้านซ้ายของภาพ Open Long ที่

ลูกศรสีฟ้า และถือสถานะไปจนแท่งราคาถอยลงมาใต้เส้น EMA15 จึงปิดสถานะทากาไร

ที่ลูกศรสีส้ม

ส่วนการเทรดในขาลงจะมีจังหวะการ Open Short ดังนี้
Open Short Signal : ราคาหลุดลงใต้เส้น EMA34 Wave วิ่งเข้าหา Tunnel ราคา

อาจจะมีการชะลอตัวที่ใกล้เส้น Tunnel หรือราคาอาจจะวิ่งลง Break out Tunnel ลงมา

เลยก็ได้ แล้วจากนั้นราคาจะเหวี่ยงพักตัว ใกล้เส้น Tunnel ก่อน ราคาอาจจะยืนบนเส้น 
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Tunnel หรืออาจเหวี่ยงคร่อม Tunnel ลงไปนิดหน่อยก็ได้ 

แต่เมื่อราคาพักตัวจบ จะทะลุลงต่อ Break Out ข้าม แนวรับของการพักตัวลงไป

พร้อมกับ Volume ที่เพิ่มมากขึ้น ให้เปิด Open Short ได้ทันที่ที่ราคาวิ่งข้ามลงไป หรือ

รอแท่งถัดไปที่ราคาต่าลงกว่าเดิมอีกก็ได้ แต่ขาลงราคาจะลงไวมาก แนะนาให้ตั้งเปิด

สถานะแบบมีเงื่อนไขไว้ล่วงหน้าเลยก็ได้

Stop Price : ใช้ราคาที่อยู่เหนือเส้น Tunnel สัก 1 จุด หรือ 0.50 จุด เป็นราคา 

Stop ก็ได้ ถ้าราคาข้ามกลับมาเหนือเส้น Tunnel ถึงราคา Stop ก็ให้ปิดสถานะทิ้งทันที 

Trailing Stop : ก็ใช้ EMA15 ซึ่งเป็น Filter Line ในการ Lock Profit ถ้าราคาวิ่ง

ลงไปอยู่ใต้เส้น EMA15 ตลอด ก็จะไม่ปิดสถานะ ถ้าราคาดีดกลับมา และราคา Close 

ข้าม EMA15 ได้ ก็ปิดสถานะทากาไร

ประกอบร่าง Wave Tunnel Trade Setup
ถึงตรงนี้ เราก็ได้เรียนรู้เครื่องมือแต่ละส่วนไปแล้ว คราวนี้ได้เวลาที่จะนาทุกอย่าง

มาประกอบร่างเข้าด้วยกัน มีหลักในการใช้ Wave Tunnel Trade Setup สรุปสั้นๆ จา

ง่ายๆ มี 4 ข้อ คือ 

1.  Wave และ Tunnel เป็นแนวรับแนวต้านธรรมชาติ

2.  ราคาทะลุ Wave วิ่งหา Tunnel 

3.  ราคาชน Tunnel ไม่ผ่านกลับมาหา Wave 

4.  ราคาผ่านทั้ง Wave และ Tunnel วัดเป้าด้วย Flag Pattern 

หลักการมีง่ายๆ แค่นี้ แต่นามาสร้าง Trade Setup ในการเทรด S50 Index 

Future ได้ 3 แบบ ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีทั้งขาขึ้น และขาลงอีกด้วย ก็จะกลายเป็น 6 แบบ 

นั่นเอง

ก่อนจะไปทาความเข้าใจกับ Trade Setup แต่ละแบบ อยากจะให้ทบทวนความ

เข้าใจ เกี่ยวกับ Flag Pattern กันก่อน 

Flag	Pattern เป็น รูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาที่เป็น Continuous Pattern ซึ่ง

จะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจน จะแสดงให้เห็นเป็นทิศทางในขาขึ้น
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ที่เรียกว่า Bullish Flag Pattern ส่วนขาลงจะเรียกว่า Bearish Flag Pattern บริเวณ 

ที่เป็นการพักตัว ตรงกลาง หากเห็นเป็นกรอบสามเหลี่ยม ก็จะถูกเรียกอีกชื่อว่าเป็น 

Pennant ก็ได้

ลักษณะของ Flag Pattern จะมีการเคลื่อนที่ของราคา 4 จุด คือ จุด A, B, C, D 

ตามลาดับ ราคาเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B เรียกว่า Flag Pole หรือเสาธง และราคาที่พัก

ตัวจากจุด B ไปจุด C เป็นตัวธง ซึ่งจะต้องพักตัวไม่ลึกว่า ครึ่งหนึ่ง (50%) ของระยะ AB

 

 

เมื่อราคา วิ่ง Break Out จุด B ไปได้ โดยส่วนมากจะพบว่าราคาจะวิ่งจากจุด C 

ไปจุด D ด้วยระยะราคาเท่ากับระยะ AB จึงทาให้ Pattern นี้ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า AB=CD 

Pattern เช่นเราเห็นราคาระยะ AB = 20 จุด และระยะ BC ก็พักตัวไม่ลึกเกินครึ่งหนึ่ง 

พอราคา Break Out จุด B ไปได้ ก็คาดหมายได้ว่า ราคาจะวิ่งไปอย่างน้อยอีก 20 จุด 

จากจุด C ก็จะใช้คานวณหา จุด D ได้เป็นเป้าหมายในการทากาไรในเบื้องต้น

AB=CD Pattern ยังมีประโยชน์ อีกอย่างคือ สามารถนาไป คานวณหา Reward-

to-Risk Ratio ในการประเมินความคุ้มค่าของการเทรด และใช้ในการคานวณ Position 

Sizing เพื่อควบคุมความเสียหายจากการขาดทุนในการเทรดอีกด้วย
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หาความคุ้มค่าด้วย Reward-to-Risk Ratio 
ในการเทรดแต่ละครั้ง เราเทรดด้วยความน่าจะเป็น ไม่ทางรู้ได้แน่นอนว่า เปิด

สถานะแล้วราคาจะไปในทิศทางที่เราคาดการณ์จริงหรือไม่ มีโอกาสที่เราอาจจะผิดพลาด 

และต้องปิดสถานะ Stop Loss ขาดทุนก็ได้ ซึ่งการที่จะรักษาต้นทุนไว้ให้ได้ และทาให้

เงินลงทุนเติบโตได้ เราก็ต้องเทรดในหน้าเทรดที่มันมีความคุ้มค่า ที่จะเสี่ยง ดังนั้นการ

คานวณ RRR (Reward-to-Risk Ratio) จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง

สาหรับ AB=CD Pattern ที่ได้พูดถึงไปนั้น สามารถประเมิน RRR ได้ไม่ยาก จาก

ในภาพแสดงให้เห็นว่า จุดที่เราจะเปิดสถานะ คือบริเวณที่ราคาจะ Break Out จุด B 

นั่นเอง และราคา Stop ก็จะวางไว้ใต้จุด C ดังนั้นระยะ BC ก็คือ Risk เป็นระยะที่เรายอม

ขาดทุนได้ ส่วนเป้าหมายทากาไร ก็จะอยู่ที่จุด D ก็คือระยะราคาที่ CD = AB นั่นเอง หรือ

ก็คือ 100% ของ AB ก็จะเป็น Reward คือระยะคาดหวังกาไร ที่จะได้จากการเทรดนี้ 

เมื่อนา Reward หารด้วย Risk ก็จะได้เป็น RRR สัดส่วนที่เหมาะสม ก็ควรจะ

มากกว่า 3:1 หรือหากน้อยกว่านั้นก็ไม่ควรจะน้อยกว่า 2:1 ก็แปลว่า RRR ยิ่งมากยิ่งดี 

ก็จะคุ้มค่าต่อความเสี่ยงที่จะเทรด ซึ่งถ้าหากคานวณ RRR ออกมาแล้วได้น้อย การ 

ไม่เทรดในครั้งนั้นอาจจะดีกว่าที่จะเสี่ยงเทรดก็ได้
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แบบแรก WTZ-1 Range Break
Trade Setup แบบนี้ จะเกิดในขณะที่ ราคาเหวี่ยงออกข้างเป็น Sideway หลาย

วันจนเกิด Trading Range ลักษณะที่จะสังเกตุได้คือ Wave และ Tunnel จะเข้ามาใกล้กัน 

และทับซ้อนกันอยู่ตรงกลาง ของแท่งราคาจะเหวี่ยงทะลุขึ้น ทะลุลง อยู่ในกรอบแนวรับ

แนวต้าน ราคาสามารถวิ่งทะลุแนวต้านขึ้นไป หรือทะลุแนวรับลงมาก็ได้ 

ไม่ว่าราคาจะ Break out ขึ้น หรือลง จะมีลักษณะที่เหมือนกันอยู่ ซึ่งเป็น

เอกลักษณ์ของรูปแบบนี้ ทาให้เราสามารถจับจังหวะในการเทรดได้

 

อย่างแรกคือ บริเวณจุด A ที่เป็นจุดเริ่มต้น มักจะพบราคา กับ Indicator มี

สัญญาณ Divergent ให้เห็น และราคาจะกลับตัววิ่งกระชากจากจุด A ไปจุด B ข้ามเส้น 

Wave และ Tunnel ไปอย่างรวดเร็ว พร้อมกับ Volume ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ถัดไป คือ เมื่อราคาข้ามเส้นทั้ง Wave และ Tunnel ไปได้แล้ว จะพักตัว ซึ่งอาจ

จะพักตัวกลับมาที่เส้น หรือวิ่งยาวไปพักตัวใกล้ๆ แนวรับแนวต้านก็ได้ และการพักตัว

นั้นจะไม่ถึง 50% ของระยะ AB ส่วนมากจะพักตัว 38.2% ของระยะ AB เท่านั้น

สุดท้ายคือ ราคาจะวิ่งทะลุ แนวรับ หรือแนวต้านของ Trading Range ซึ่งจะเป็น

แนว 0% และ 100% ของเส้น Fibonacci วิ่งไปหยุดที่แนว 127.2%-138.2% ตามภาพ 
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และถ้าผ่านไปได้ ก็จะไปที่แนว 161.8% ก็มีบางทีราคาวิ่งรวดโดยไม่ถอยมาแตะ EMA15 

เลย แล้ววิ่งยาวไปถึงแนว 200% ก็ได้ แต่จะพบเห็นไม่บ่อยนัก

 

ดังนั้นจังหวะในการเข้า Open Position ของรูปแบบนี้ ก็จะเป็นการ Break out 

ราคาในจุด B ซึ่งราคาจะข้ามเส้น Wave และ Tunnel ไปแล้วนั่นเอง แต่จะต้องระวังที่ 

แนวรับแนวต้าน ที่เป็น High หรือ Low เดิมของ Trading Range ว่าราคาจะข้ามผ่านได้

หรือไม่ แต่ไม่แนะนาให้เปิดสถานะตรงที่ราคา Break out แนว 100% เพราะราคา 

มีโอกาสไปแค่ แนว 127.2% แล้วถอยกลับลงมาเป็น False Break ก็ได้ และไม่คุ้มค่า 

ที่จะเสี่ยงเปิดสถานะเพื่อทากาไรเพียงน้อยนิด

ลองดูภาพตัวอย่างด้านล่าง เป็นการ Break out วิ่งขึ้น แรกเริ่มราคาเหวี่ยงออก

ข้างอยู่ระหว่างแนวราคา 857.0 – 880.89 จุด เป็นแนวรับแนวต้าน ตีเส้น Fibonacci ไว้ 

สังเกตราคาบริเวณจุด A จะมี Volume เพิ่มขึ้น และราคาลากวิ่งขึ้นข้ามเส้น Wave และ 

Tunnel ไปอย่างรวดเร็ว แล้วพักตัว จากนั้นสะบัดกลับวิ่งขึ้นต่อ จะเห็นว่าเรามีจังหวะเข้า

ได้ 2 จุด 
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จุดแรก Open Long 1 ตรงนี้เปิดสถานะด้วยวิธีการ Break out เส้น EMA34 Wave 

แล้ววาง Stop Loss ฝั่งตรงข้าม เส้น EMA34 Wave อีกจุดก็คือ Open Long 2 ตรงนี้ใช้

วิธีเข้าด้วย Break out เส้น Tunnel คือพอราคาทะลุไปได้แท่งแรก รอให้ราคาพักแล้ว

สะบัดกลับไปต่อ ก็ค่อยเปิดสถานะ แล้ววาง Stop ที่แนวกลับตัวของราคาตรง Stop 2

รูปแบบนี้ มีความเสี่ยงตรงจุดเปิดสถานะใต้เส้นแนวต้าน ซึ่งราคาอาจจะไม่ผ่าน

แนวต้านก็ได้ ก็จะทาให้เข้าไปแล้ว อาจจะต้อง Stop Loss ปิดสถานะไป เพราะราคาไม่ 

Break out แล้วออกข้างต่อ ถ้าราคาวิ่งข้ามแนวต้านไปได้แล้ว ให้เราวัดระยะที่ CD=AB 

เพื่อคาดการณ์เป้าหมายราคาเพื่อทากาไร โดยพิจารณาแนว 127.2% -138.2% ของ 

Fibonacci ที่เราตีเส้นไว้บนแนวรับแนวต้านประกอบด้วย ว่าใกล้เคียงกันหรือทับซ้อนกัน 

ก็ถือว่าเป็นแนวราคาที่อาจจะเป็นเป้าหมายได้

จากภาพจะเห็นว่า จุด A = 857.0 จุด B = 875.4 คือระยะ AB =18.4 จุด และ

จุด C = 871.5 ดังนั้นคาดว่า จุด D = 871.5 + 18.4 = 889.9 ซึ่งอยู่ระหว่างแนวเส้น 

127.2%-138.2% จึงเป็นเป้าหมายที่เราอาจจะเอามาใช้เป็นจุดปิดสถานะทากาไรก็ได้
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จะเห็นว่าราคาก็วิ่งขึ้นไป ถึง 889.0 แล้วก็กระโดดลงมาใต้เส้น EMA15 ก็ถือว่า

เป็นการจบรอบ ถ้าไม่ได้ปิดสถานะทากาไรที่เป้าหมาย 889.0 ก็ต้องปิดสถานะตอนที่

ราคาหลุดลงมาใต้เส้น EMA15 เพราะเราไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่า ราคาจะวิ่งกลับขึ้นมาอีก

หรือไม่ ก็ควรที่จะ Lock Profit ไว้ก่อน

ส่วนในขาลงก็ไม่แตกต่างกันมากนัก ราคาจะขึ้นมาใกล้แนวต้าน แล้วแสดงการ

อ่อนแรงของราคาด้วย Bearish Divergent ออกมาให้เห็น แล้วราคาไหลลงหลุดเส้น Wave 

และเส้น Tunnel อย่างรวดเร็ว พร้อมกับมี Volume เพิ่มมากขึ้น เมื่อราคาผ่านเส้น Wave 

และเส้น Tunnel ลงมาแล้ว อาจมีการ Pullback ดีดกลับไปหาเส้น Tunnel แล้วค่อยลง

ต่อ แต่หลายครั้งเราพบว่าในขาลง Set50 Index Futures จะลงรุนแรงกว่า จากแรงขาย

หุ้นในตลาด จึงอาจจะลงรวดเร็วโดยไม่มีการดีดกลับ แล้วค่อยไปชะลอตัวใกล้แนวรับ 

ดังที่จะเห็นในภาพด้านล่างนี้

อย่างที่บอกไปแล้วว่ารูปแบบราคานี้ จะมีโอกาสที่ราคาลงมาแล้วไม่หลุดแนวรับ 

และเหวี่ยงออกข้างต่อก็ได้ ดังนั้น เมื่อราคาลงมาติดแนวรับแล้วไม่ลงต่อ เราก็เริ่มที่จะ

ต้องพิจารณาแล้วว่า จะทากาไรกี่ส่วน จะลุ้นราคาลงต่ออีกกี่ส่วน แต่ถ้าราคาลงต่อหลุด 

Low ของแนวรับไปได้ ก็ไปลุ้นเป้าที่แนว 127.2%-138.2% และเป้า 161.8% ถัดไป
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จากภาพจะเห็นว่า ราคาลงอย่างรวดเร็วไปหยุดที่แนวรับเลย แล้วพักตัวบน 

แนวรับ หลังจากนั้นถึงหลุด New Low ลงมา ซึ่งในการวางจุด AB สังเกตจากกราฟ 

จะเห็นว่าระหว่างจุด AB ราคาลงเร็วมาก โดยไม่มีการดีกลับแม้แต่น้อย และกระโดดลง

มาใต้เส้นแนวรับ แนวราคาที่น่าสนใจจึงเป็นแนว 161.8% ที่ 837.86 ซึ่งทับซ้อนกับ 

แนวราคาที่ CD = AB = 837.37 

ดังนั้นเมื่อราคาลงมา จึงมองเป้าปิดสถานะกาไรไว้ที่ TP2 บริเวณ 838.0 – 837.3 

ซึ่งถ้าไม่ปิดสถานะ หรือปิดสถานะไม่หมด ก็ต้องปิดสถานะทั้งหมดเมื่อราคาดีดข้ามเส้น 

EMA15 กลับไปได้ 

แบบสอง WTZ-2 WT Cross
WTZ-2 WT Cross เป็น Trade Setup ที่ราคาเริ่มต้นมีทิศทางเป็น Trend ชัดเจน 

เพราะมีการเกิด Cross signal ของเส้น Wave และ Tunnel ดังนั้น Trade Setup นี้ 

จะทาให้สามารถเปิดสถานะได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของ Trend และแน่นอน มีทั้งแบบขาขึ้น 

และขาลง ขออธิบายแบบขาขึ้นก่อน

WT Cross Up
ลักษณะของ Trade Setup นี้จะต่างจาก WTZ-1 Range Break ในช่วงแรกเริ่ม

ราคาอยู่ในสภาพขาลง ใต้เส้น Wave และ Tunnel แล้วราคาจะชะลอการลง ทาให้ Wave 

และ Tunnel เริ่มบีบเข้าหากัน จากนั้นราคาจะมีการดีดตัว Rebound ขึ้นมาเข้าหาเส้น 

Wave และ Tunnel ที่แคบเข้าหากันจน ตัดกันในที่สุด

บริเวณที่เส้น Wave และ Tunnel ไปบรรจบกัน ราคาที่ Rebound ขึ้นมาจะมีอาการ

ชะลอตัว คือวิ่งมาชนเส้นแล้วพักตัว ดังภาพด้านล่าง จากนั้น ราคาจะดีดขึ้นพร้อมกับ 

Volume ที่มากขึ้น แล้ว Break out ทะลุข้ามเส้น Wave และ Tunnel ขึ้นมา ตรงแท่งราคา

ที่ข้ามขึ้นมาอยู่เหนือทั้งสองเส้นได้ทั้งแท่งโดยที่ไม่มีส่วนใดของแท่งราคาพาดทับบน 

เส้น Wave และ Tunnel เลย เราจะเปิดสถานะ Open Long ที่แท่งราคานั้น โดยจะใช้วิธี

การเปิดสถานะแบบ Breakout เส้น EMA34 Wave หรือ Breakout เส้น Tunnel ก็ได้ 

และเลือกวาง Stop Loss ที่ใต้เส้น Wave หรือ Tunnel 
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สาหรับการวัด Target Price เราจะใช้ AB=CD pattern โดยให้จุด Low ที่ราคา

กลับตัวแล้วดีด Rebound ขึ้นมาหาเส้น Wave และเส้น Tunnel เป็นจุด A หากมีจุดกลับ

ตัวสองจุดใกล้เคียงกัน (ซึ่งมักจะพบบ่อยครั้ง) ให้ใช้จุดกลับตัวล่าสุดเป็นจุด A และราคา

พักตัวบริเวณเส้น Wave และ Tunnel เป็นจุด B จุด C ตามลาดับ โดยให้ระยะ AB เป็น 

100% แล้ววัด Fibonacci Projection ขึ้นไป ราคาเป้าหมายจะอยู่ที่ บริเวณแนวเส้น 

Projection 100% เป็นเป้าแรก และ 161.8%, 200%, 261.8% ตามลาดับ

มาดูตัวอย่างกัน จากภาพกราฟจะเห็นว่าราคาวิ่งลงมาใต้เส้น Wave และ Tunnel 

แล้วดีดกลับขึ้นมา Breakout ราคาเปิด Gap up กระโดดข้ามทั้งเส้น Wave และ Tunnel 

ในกรณีนี้ เส้น Tunnel อยู่ด้านบนเส้น Wave แล้วราคาโดดข้ามขึ้นไป จึงใช้วิธีเปิดสถานะ

ด้วยวิธี Tunnel คือรอให้ราคาย่อตัวแล้วสะบัดข้ามกลับขึ้นไปอีกครั้ง ค่อย Open Long 

แล้วใช้ Stop Loss ที่จุดกลับตัว เมื่อราคาขึ้นไปอีก ย่อลงมานิดหน่อยแล้วไปต่อก็สามารถ

หาจังหวะเปิดสถานะเพิ่มก็ยังได้
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เนื่องจากราคามีการถอยลงมาลึกใต้เส้น Wave และเส้น Tunnel เราจึงสามารถ

ใช้การตีเส้น Fibonacci Retracement จากจุด A ถอยย้อนไปที่ High เดิมเพื่อเป็นตัวช่วย

ในการยืนยันเป้าหมายราคาได้ จะเห็นได้ว่าแนว Fibonacci Retracement ที่ 127.2% 

และ 138.2% (กรอบสีส้มด้านซ้าย) ซึ่งเป็นแนวที่ราคามักจะเกิดการชะลอตัวเมื่อราคา

วิ่งข้ามยอด High เดิมไปได้ มีการทับซ้อนกับแนวราคาของเส้น Fibonacci Projection 

161.8% ซึ่งเป็นเทคนิคการตีเส้น Fibonacci Clustering หาแนวทับซ้อนของ Fibonacci 

สองชุดเพื่อช่วยในการหาแนวราคาที่มีโอกาสจะเป็นเป้าหมาย

เมื่อราคาวิ่งขึ้นไปชนบริเวณนั้น 2-3 ครั้ง แล้วไม่สามารถข้ามผ่านไปได้ ก็ควร

ปิดสถานะเพื่อทากาไร ตามภาพบริเวณ TP1 และ TP2 แต่ถ้าไม่ได้ปิดสถานะพอราคา

ถอยลงมาใต้เส้น EMA15 ก็ต้องปิดสถานะให้หมด

WT Cross Down
ในกรณีที่เป็นขาลง Trade Setup จะเริ่มจากราคาเริ่มชะลอการวิ่งขึ้น แล้วถอย

ลงมาลึก เส้น Wave และเส้น Tunnel บีบตัวเข้าหากัน ราคาจะเหวี่ยงขึ้นลงออกข้าง 
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ลงมาใกล้เส้น Wave กับเส้น Tunnel ที่เริ่มเดินทางเข้ามาติดกัน จากนั้นราคาจะเริ่มเหวี่ยง

ตัวแคบๆ เหนือเส้น หรือคร่อมเส้น Wave และเส้น Tunnel เหมือนรออะไรบ้างอย่าง 

แล้วในที่สุดราคาก็วิ่งลงใต้เส้น Wave และเส้น Tunnel อย่างรุนแรง พร้อมกับ 

Volume ที่เพิ่มมากขึ้น ตรงแท่งราคาที่ทะลุลงมาใต้ทั้งสองเส้นได้ทั้งแท่ง โดยที่ไม่มีส่วน

ใดของแท่งราคาพาดทับบนเส้น Wave และ Tunnel เลย เราจะเปิดสถานะ Open Short 

ที่แท่งราคานั้น โดยจะใช้วิธีการเปิดสถานะแบบ Breakout เส้น EMA34 Wave หรือ 

Breakout เส้น Tunnel ก็ได้ และเลือกวาง Stop Loss เหนือเส้น Wave หรือ Tunnel 

 

การวัด Target Price ก็เหมือนกับกรณี WT Cross Up คือใช้ AB=CD pattern ให้

ยอด High ที่ราคากลับตัวลงมาหาเส้น Wave และเส้น Tunnel เป็นจุด A หากมีจุดกลับ

ตัวสองจุดใกล้เคียงกัน ก็ให้ใช้จุดกลับตัวล่าสุดเป็นจุด A และราคาที่ลงมาชนบริเวณเส้น 

Wave และ Tunnel แล้วพักตัวเป็นจุด B จุด C ตามลาดับ โดยให้ระยะ AB เป็น 100% 

แล้ววัด Fibonacci Projection ลงไป ราคาเป้าหมายจะอยู่ที่ บริเวณแนวเส้น Projection 

100% เป็นเป้าแรก และ 161.8%, 200%, 261.8% ตามลาดับ
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ดูตัวอย่างจากภาพกราฟจะเห็นว่าราคาวิ่งแบบอ่อนแรงคร่อมอยู่บนเส้น Wave 

แต่ไม่หลุดเส้น Tunnel แล้วราคาก็ทะลุ ทั้งเส้น Wave และ Tunnel ลงมาอย่างรุนแรง 

พร้อมกับ Volume ที่มากขึ้น จึงเปิดสถานะ Open Short แล้วใช้ Stop Loss ที่ราคาอยู่

เหนือเส้น Wave ซึ่งเป็นจุด C 

 

และเมื่อราคาวิ่งลงไปเรื่อยๆ ผ่าน Low เดิมที่ควรจะเป็นแนวรับไปได้ เราก็

สามารถใช้ Low เดิมนั้น เป็นแนว 100% ในการตีเส้น Fibonacci Retracement เพื่อหา

แนวราคา 127.2% และ 138.2% ในการทา Fibonacci Clustering กับเส้น Fibonacci 

Projection ที่เราตีเส้นใน AB=CD Pattern จากภาพก็จะเห็นว่า ราคาลงมาถึงบริเวณ 

ที่เกิดแนวทับซ้อนกับของ Fibonacci ทั้งสองชุด ก็สามารถใช้เป็นบริเวณที่ปิดสถานะ 

ทากาไรได้ หรือหากราคาเด้งกลับขึ้นมาทะลุเส้น EMA15 ก็ปิดทากาไรให้หมด

จะเห็นว่า WTZ-2 WT Cross นั้นราคาเมื่อเกิดการ Breakout ได้ ราคาจะวิ่งอย่าง

รุนแรง และไปได้ไกล ทากาไรได้ค่อนข้างมาก หากฝึกฝนให้ชานาญก็สามารถใช้ Trade 

setup นี้ เพียงอย่างเดียวก็ได้
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แบบสาม WTZ-3 Surfing Wave 
เรามักจะพบ WTZ-3 Surfing Wave เกิดขึ้นหลังจากที่มี WTZ-2 WT Cross  

เกิดขึ้นก่อน แล้วราคาวิ่งกลับมาหาเส้น Wave แต่ไม่ทะลุเส้น Wave พักตัวแล้วราคา 

วิ่งกลับไปใหม่อีกรอบหนึ่ง ทาให้เราสามารถรอจังหวะในการเทรดต่อเนื่องไปได้อีกชุด

WTZ-3 Surf On Wave
ในขาขึ้นหลังจากที่ WT Cross ราคาถอยลงมาใต้เส้น EMA15 และเราปิดสถานะ

ทากาไรไปแล้ว ราคาจะลงต่อมาหยุดที่เส้น Wave หรืออาจลงใต้เส้น Wave แต่ไปไม่ถึง

เส้น Tunnel แล้วราคาวิ่งกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เราจะใด้ราคาที่วิ่งใน WTZ-2 WT Cross 

Setup กลายเป็นจุด A และจุด B ของ WTZ-3 ส่วนบริเวณที่ราคากลับตัววิ่งขึ้นมาอีกครั้ง

เป็นจุด C 

โดยปกติจากจุด B ไปจุด C เป็นช่วงที่ราคาพักตัวจะพบราคามีการเคลื่อนที่

ลักษณะ ลง-เด้ง-ลง (ดูในภาพด้านล่าง) เมื่อราคาวิ่งกลับขึ้นมาจากจุด C ข้ามกึ่งกลาง

ของระยะราคา BC หรือแนวราคาเส้นสีชมพูในภาพขึ้นมาได้ เราสามารถเปิดสถานะ 

Open Long ได้ หรือหากไม่มั่นใจก็เปิดสถานะเมื่อราคาข้าม High บริเวณจุด B เดิมไป

ได้ จากนั้นเลือกวาง Stop Loss ให้เหมาะสม หรือใช้ EMA15 เป็น Stop Loss ก็ได้
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ใน WTZ-3 Surfing Wave หลังจากที่ราคาวิ่งขึ้นมาจากจุด C ข้าม High ที่จุด B 

ไปได้แล้ว ราคามักจะอ่อนแรงลง วิ่งไปได้ไม่ไกลนัก เมื่อใช้ Fibonacci Projection 

วัดระยะเป้าหมายมักพบอยู่ที่ 2 ระยะ คือบริเวณ Projection 61.8% ถึง 78.6% และ

บริเวณ Projection 100% ถึง 127.2% 

จากตัวอย่างกราฟด้านล่างจะเห็นว่า ระยะ AB ที่เห็นนั้นคือ ตัวอย่างใน WTZ-2 

WT Cross Up นั่นเอง หลังจากราคาถอยลงมาใต้เส้น Wave แล้วเลี้ยวกลับขึ้นไป เหนือ

เส้น Wave ใหม่ เมื่อราคาข้ามแนวเส้นสีฟ้า ก็เป็นจังหวะที่เปิดสถานะ Open Long ได้ 

หรือจะรอให้ราคาข้ามจุด B ไปก่อนก็ได้ แล้วใช้ราคาใต้เส้น EMA15 เป็น Stop Loss

 

ใน WTZ-3 Surfing Wave นั้น ราคาที่วิ่งจากจุด C ไปจุด D นั้น มักจะพบการ

อ่อนแรงของราคา ดังนั้นจะพบเห็น AO แสดงสัญญาณ divergent ให้เห็นในขณะที่ราคา 

New High ผ่านจุด B ขึ้นไป เราจึงมักมองเป้าหมายราคาไว้บริเวณแนว Projection 

61.8% ถึง 78.6% เท่านั้น ถ้าราคาไม่สามารถผ่านไปได้ ก็จะถอยลงมาหลุดเส้น EMA15 

ก็ให้ปิดสถานะทากาไรได้ทันที 
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แต่ถ้าราคาผ่านแนว Projection 78.6% ไปได้ ราคาก็มักจะวิ่งต่อไปถึงบริเวณ

แนว Projection 100% ถึง 127.2% ก็ให้ปิดสถานะทากาไรได้เลย โดยที่ไม่ต้องรอให้

ราคาถอยกลับมาตกเส้น EMA15 อีก

WTZ-3 Surf Below Wave
ในขาลงหลังจากที่เกิด WT Cross ลงมาแล้ว ราคาถอยกลับไปตัด EMA15 

และเราปิดสถานะทากาไรไปแล้ว ราคาจะวิ่งขึ้นต่อไปหาเส้น Wave หรืออาจทะลุเส้น 

Wave นิดหน่อย แต่ขึ้นไปไม่ถึงเส้น Tunnel แล้วราคาวิ่งกลับตัวลงมาใต้เส้น Wave ใหม่

อีกครั้ง ราคาชุดที่วิ่งใน WTZ-2 WT Cross Setup ลงมาจะกลายเป็นจุด A และจุด B ของ 

WTZ-3 ส่วนราคากลับตัววิ่งขึ้นมาชนเส้น Wave แล้วถอยลงไป จะกลายเป็นจุด C 

โดยปกติจากจุด B ไปจุด C เป็นช่วงที่ราคาพักตัว (ดูในภาพด้านล่าง) เมื่อราคา

วิ่งจากจุด C ข้ามกึ่งกลางของระยะราคา BC หรือแนวราคาเส้นสีชมพูในภาพลงไปได้ เรา

สามารถเปิดสถานะ Open Short หรือหากไม่มั่นใจก็รอราคาข้าม Low ของจุด B ลงไป

ได้ ค่อยเปิดสถานะก็ได้ จากนั้นเลือกวาง Stop Loss ให้เหมาะสม หรือใช้ EMA15 เป็น 

Stop Loss ก็ได้
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ใน WTZ-3 Surfing Wave ราคาระยะ AB จะวิ่งลงแรง และหลังจากที่ราคาวิ่งข้าม 

Low จุด B ลงไปได้แล้ว ราคามักจะลงแบบอ่อนแรง เมื่อใช้ Fibonacci Projection วัด

ระยะเป้าหมายมักพบอยู่ที่ 2 ระยะ คือบริเวณ Projection 61.8% ถึง 78.6% และบริเวณ 

Projection 100% ถึง 127.2% 

จากตัวอย่างกราฟด้านล่างจะเห็นว่า ระยะ AB ที่เห็น ราคาวิ่งลงอย่างรุนแรง แล้ว

ดีดกลับขึ้นมาช้าๆ มาชนที่เส้น Wave แล้วเลี้ยวกลับลงไปอย่างรวดเร็ว เมื่อราคาข้าม

แนวเส้นสีฟ้าลงไป ก็เป็นจังหวะที่เปิดสถานะ Open Short ได้ หรือรอให้ราคาลงข้าม 

จุด B ไปก่อนก็ได้ แล้วใช้ราคาเหนือเส้น EMA15 เป็น Stop Loss

 

เช่นเดียวกับขาขึ้น WTZ-3 Surfing Wave นั้น ราคาที่วิ่งจากจุด C ไปจุด D 

มักจะพบการอ่อนแรงของราคา ดังนั้นจะพบเห็น AO แสดงสัญญาณ divergent ให้เห็น 

เราจึงมักมองเป้าหมายราคาไว้บริเวณแนว Projection 61.8% ถึง 78.6% ถ้าราคาไม่

สามารถผ่านไปได้ ก็จะถอยลงมาหลุดเส้น EMA15 ก็ให้ปิดสถานะทากาไรได้ทันที 

กรณีในภาพกราฟนี้ ราคาลงมาที่แนว Projection 78.6% แต่ AO ไม่ได้แสดง

สัญญาณ divergent ให้เห็นเลย จึงมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งต่อไปถึงบริเวณแนว Projection 
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100% ถึง 127.2% ดังนั้นเมื่อราคาวิ่งต่อไปที่ แนว 127.2% จริงๆ ก็ให้ปิดสถานะทา

กาไรได้เลย โดยที่ไม่ต้องรอให้ราคาถอยกลับมาทะลุเส้น EMA15 อีก

การค�านวณจ�านวนสัญญาที่ควรเปิดสถานะ
ประเด็นสุดท้ายที่จะอธิบาย คือ จานวนสัญญาที่ควรเปิดสถานะ หรือ Position 

Sizing ควรจะมีการคานวณอย่างไร

ในการเทรด Set50 Index Futures ผู้ลงทุนจะต้องฝากเงินเข้าไว้ในบัญชี เพื่อใช้

เป็นหลักประกันสัญญา ดังนั้นจะต้องมีการคานวณ position sizing ให้ดี เพื่อควบคุมการ

เทรดไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนมากเกินไป จนพอร์ตลงทุนเสียหาย หรือขาดทุนหนัก

จนต้องถูกเรียก Margin Call ให้เติมเงินเพิ่ม 

การที่ขาดทุนจนเกิด Margin Call ไม่ใช่เสียหายแค่พอร์ตลงทุน แต่จะเสียหาย

ไปถึงจิตใจของผู้ลงทุนด้วย จึงเป็นเรื่องที่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ให้สภาพนั้นเกิดขึ้น 

เพราะจิตใจที่เสียหาย มันกู้คืนยากกว่า เงินที่หายไปหลายเท่านัก

ในการควบคุมความเสี่ยงของการเทรดมีมากมายหลายวิธี ขอแนะนาให้ใช้ 2% 

Rules เพราะเป็นวิธีการที่เข้าใจได้ง่าย และมีความเสี่ยงต่า คือ ควบคุมความเสียหายของ

พอร์ตไว้ที่ 2% ของเงินต้น

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุนวางเงินเข้าในพอร์ตไว้ 500,000 บาท เมื่อใช้ 2% Rules 

ก็จะคานวณ 500,000 คูณ 2% จะเท่ากับ 10,000 ก็หมายถึงว่า จะเทรดไม่ขาดทุน

มากกว่า 10,000 บาท ในแต่ละครั้งนั่นเอง

ดังนั้นเมื่อเราดูกราฟแล้ว แผนเทรดจะต้องประกอบด้วย

ราคาที่จะเปิดสถานะ (Entry Price)

ราคา Stop Loss

ราคาที่คาดว่าจะทากาไร (Expected Profit) 

Reward-to-Risk Ratio 

จานวนสัญญาที่เปิดสถานะได้ (Position Sizing)
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เพื่อให้เข้าใจ วิธีการคานวณ Position Sizing ขอยกตัวอย่างประกอบ ดังนี้

จากภาพกราฟด้านล่าง Open Long ที่ราคา 915 จุด และวาง Stop Loss ที่ 910 

จุด คือยอมขาดทุน 5 จุด คาดว่าจะปิดทากาไรที่ แนว Projection 61.8% ที่ 926.6 จุด 

เพราะเป็น WTZ-3 และประเมิน RRR ได้ 2.3 : 1 

การคานวณ Position Sizing ในกรณีที่ พอร์ตมีเงินอยู่ 500,000 บาท 

อัตราที่ตลาดฯ กาหนดไว้ คือ Set50 Index Future 1 จุด = 200 บาท 

กรณีนี้ Stop Loss 5 จุด ก็คิดเป็น 5 จุด X 200 บาท = 1000 บาท ต่อ 1 สัญญา

พอร์ตควบคุมความเสียหายไว้ 2% คือ 500,000 X 2% = 10,000 บาท

ดังนั้น Max. Position Size = 10,000 ÷ 1,000 = 10 สัญญา

 

ในกรณีนี้ ก็จะเปิดสถานะ Open Long ที่ 915 จุด จานวน 10 สัญญา ถ้าพลาด

ราคาไม่วิ่งไป ดันถอยมาที่ Stop Loss ก็จะปิดสถานะตัดขาดทุนที่ 910 จุด ก็จะขาดทุน

เพียง 10,000 บาท 

แต่ถ้าราคาไปตามที่คาดจริงแล้ว ปิดสถานะทากาไร ที่ 926 จุด ก็จะได้กาไร 11 

จุดต่อสัญญา 
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จะได้กาไร = 11 จุด X 200 บาท X 10 สัญญา = 22,000 บาท

ซึ่งก็ใกล้เคียงกับ RRR 2.3 : 1 ที่ได้ประเมินไว้ตั้งแต่ต้น

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องมีการบันทึกผลการเทรดไว้ด้วย หากในทุก 100 เทรด 

สามารถทากาไรได้สม่าเสมอ และมี %Win Rate มากกว่า 55% อัตราควบคุมความ 

เสียหาย 2% จะเพิ่มขึ้นเป็น 3% ก็ได้ และถ้า %Win Rate สูงถึง 70% ก็ขยับไปเป็น 5% 

ก็ยังได้ แต่ถ้า %Win Rate ลดลง ก็ต้องปรับอัตราควบคุมความเสียหายลดกลับลงมา

ด้วย ส่วนใครที่ %Win Rate ต่ากว่า 40% กรุณาลดอัตราควบคุมความเสียหายลงไป

เหลือ 1% ของพอร์ต ก่อนที่พอร์ตจะพัง

บทสรุป Wave Tunnel Trade Setup
เมื่อพิจารณา Trade Setup ของ Wave Tunnel ทั้งสามแบบแล้ว จะเห็นความ 

แตกต่างของบริเวณที่จะเกิด Trade Setup, จังหวะของการเข้าเปิดสถานะ, การวาง Stop 

Loss และระยะของการวัดเป้าหมายราคา ที่จะปิดสถานะทากาไร ในแต่ละแบบจะมี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว การจะใช้ให้ชานาญ จะต้องมีการสังเกตุ และฝึกฝนใช้งานให้คล่อง 

ซึ่งไม่จาเป็นที่จะต้องใช้ให้เป็นทุกแบบก็ได้ เพียงฝึกฝนใช้เพียงแบบเดียว ก็เพียงพอ 

ที่จะนาไปทากาไรจาก Set50 Index Futures ได้แล้ว 

ที่สาคัญก็คือ จะต้องวางแผนการเทรดให้ดี และประเมินความคุ้มค่าด้วย Reward-

to-Risk Ratio ของ AB=CD Pattern ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน Trade Setup แต่ละแบบก่อน

ทุกครั้ง ควรใช้เป้าหมายใกล้ของแต่ละ Setup ในการประเมิน ถ้า RRR น้อยกว่า 2:1 ก็

ไม่ควรเทรด และสิ่งสาคัญที่สุด จะต้องคานวณ Position Sizing ที่เราสามารถเปิดสัญญา

ได้ทุกครั้ง เพื่อควบคุมไม่ให้ Over Trade เปิดสถานะมากเกินไปเพราะความโลภ

ขอให้ผู้ลงทุน ทุกท่าน มีวินัย และให้ความสาคัญกับความเสียหาย มากกว่ากาไร 

แล้วการลงทุนจะประสบผลสาเร็จในที่สุด
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แนวทางป้องกันความเสี่ยง
พอร์ตลงทุนรายย่อย
โดย : ดร.สุทธิสิทธิ์ แจ่มดี
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

ปฐมบทแห่งการเป็นผู้ลงทุนรายย่อย
หลังจบการศึกษาในปี 2551 นายครรชิต เริ่มลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะ

ผู้ลงทุนบุคคล หรือที่หลายคนนิยมเรียกว่าผู้ลงทุนรายย่อย จากวันนั้นจนปัจจุบันนับเป็น

เวลากว่า 10 ปี ที่เข้ามาเป็นผู้เล่นในตลาด จากเคยเรียกตนเองว่ามือใหม่ ขอความรู้ด้าน

การลงทุนจากผู้ลงทุนรุ่นพี่ด้วยการตั้งกระทู้คาถามตามเว็บบอร์ด วันนี้กลายมาเป็น 

ผู้ลงทุนมือเก่ามากด้วยประสบการณ์ เปลี่ยนตนเองมาเป็นผู้ลงทุนรุ่นพี่ คอยให้คาตอบ

กับผู้ลงทุนรุ่นน้อง ในสื่อสังคมออนไลน์ตามรอบวัฏจักรของโลกการลงทุน

แม้ว่าจะอยู่ในตลาดหุ้นมากว่า 10 ปี นายครรชิต ยังคงสงสัยในความสามารถ 

และทักษะการลงทุนของตนเองอยู่เสมอ จาได้ว่า วันที่เริ่มเดินเข้าสู่สนามการลงทุนใหม่ๆ 

ทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่ การมองทิศทางตลาด การเลือกหุ้น จังหวะการเข้าซื้อ หรือขาย 

คล้ายจะทาได้ง่ายกว่าปัจจุบันมาก เวลาผ่านไป 10 ปี ด้วยประสบการณ์ที่โชกโชน ทาไม

กลับรู้สึกว่าตนเองคาดการณ์ทิศทางตลาดได้ยากขึ้น บ่อยครั้งเลือกหุ้นลงทุนผิดตัว 

หุ้นตัวที่เลือกอย่างมั่นใจ กลับมีราคาที่นิ่งสนิท และส่อแววลดลง แต่หุ้นตัวที่คิดว่าน่า 

45%

30%

15%

10%



32 

สนใจน้อย ราคาหุ้นกลับปรับสูงขึ้นอย่างผิดคาด บ่อยครั้งที่ตัดสินใจซื้อหุ้นกลับกลาย 

เป็นว่าราคาหุ้นลดลงอย่างรวดเร็ว บางครั้งตั้งใจขายหุ้นออกหวังทากาไร แต่ราคาหุ้น

กลับทะยานต่อเนื่องทาให้เสียโอกาสทากาไรก้อนที่ใหญ่กว่า

ตลาดหุ้นขาขึ้น (เกือบ) ทุกคนเก่งหมด
มีผู้ลงทุนอีกจานวนมากที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกับนายครรชิต เริ่มลงทุนใน

ตลาดหุ้นในเวลาใกล้เคียงกัน เป็นผู้ลงทุนรายย่อยมา 10 กว่าปี มากด้วยประสบการณ์

ด้านการลงทุน แทนที่จะรู้สึกว่าการลงทุนวันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น กลับรู้สึกตรงกันข้าม 

มีสาเหตุมากมายใช้อธิบายความรู้สึกดังกล่าวได้ แต่สาเหตุหลักสาคัญที่ขาดไม่ได้คือ 

ตลาดหุ้นแต่ก่อนทากาไรง่ายกว่า ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจของโลกครั้งล่าสุด 

ทุกอย่างเริ่มจากประเทศสหรัฐอเมริกา ลุกลามไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ดัชนีตลาดหุ้นลด

ลงอย่างรุนแรงในเวลาอันสั้น และคงนิ่งอยู่ในระดับต่าค่อนข้างนาน ก่อนจะเริ่มปรับตัว

ขึ้น และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 กลายเป็นสภาวะตลาดกระทิง (Bullish 

Stage) เป็นตลาดหุ้นขาขึ้น ที่เกิดจากความพยายามของรัฐบาล หรือธนาคารกลางของ

หลายประเทศพัฒนาแล้ว ต่างตัดสินใจอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบด้วยการซื้อพันธบัตร 

ลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างต่อเนื่อง และเลือกคงระดับอัตราดอกเบี้ยที่ต่า (บางแห่งถึงขั้น

ติดลบ) ไว้เป็นระยะเวลานาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตนเองหลังจากได้รับผลกระทบจาก

วิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นก่อนหน้า ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นซึ่งเป็นตัว 

ชี้นาสภาพเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นตามลาดับ และสร้างเศรษฐีหน้าใหม่ให้กับวงการหุ้น

มากมาย

ยามที่ตลาดหุ้นโดยรวมอยู่ในสภาวะ Bullish ดัชนีจะเดินหน้าแกว่งตัวแคบๆ ไป

ในทิศทางที่สูงขึ้น โดยเฉลี่ยพบว่า จานวนหุ้นที่มีราคาปรับสูงขึ้นจะมากกว่าจานวนหุ้นที่

ราคาปรับลดลง การปรับฐานของดัชนี หรือหุ้นรายตัว มีบ้างแต่ไม่รุนแรงมากนัก เป็นการ

ปรับฐานเพื่อเดินหน้าขึ้นต่อเป็นส่วนใหญ่ หุ้นรายตัวหลายๆ ตัวถูกซื้อขายกันที่มูลค่าทาง

ปัจจัยพื้นฐานที่สูงกว่าปกติ และทุกครั้งที่บริษัทจดทะเบียนประกาศผลการดาเนินงาน 

และงบการเงินรายไตรมาส ส่วนมากผลลัพธ์ที่ออกมามักจะดีกว่า หรือตรงตามที่นัก
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วิเคราะห์คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ราคาหุ้นโดยรวมจึงแข็งแกร่ง และผู้ลงทุนยังคงซื้อขาย

กันในระดับราคา หรือมูลค่าที่สูง (Valuation) ต่อไป สรุปได้ว่าในอดีตที่ผ่านมา ทั้ง

เศรษฐกิจ และตลาดหุ้นเป็นใจ ขอเพียงแค่ผู้ลงทุนทั้งหลายซื้อหุ้นเก็บไว้ในพอร์ตแล้วถือ

ครองไปเรื่อยๆ ก็จะได้ผลตอบแทนในระยะกลางถึงยาวอย่างเป็นกอบเป็นกา นับเป็นยุค

ทองของกลยุทธ์ซื้อแล้วถือ (Buy and Hold) อย่างแท้จริง

ว่ายน�้าไม่ใส่กางเกง
แต่ทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา ตลาดหุ้นเองก็หนีไม่พ้นวนเวียนตามวัฏจักร

เศรษฐกิจ ไม่สามารถคงตัวอยู่ในช่วงสภาวะขาขึ้นสร้างความสุขให้ผู้ลงทุนตลอดเวลา 

เมื่อมี Bullish Stage ก็ย่อมมีช่วง Consolidation Stage เป็นช่วงตลาดขาขึ้นที่เริ่มหมด

แรงขับดัน เกิดขึ้นหลังจากระดับดัชนีหุ้น และราคาหุ้นขนาดใหญ่ได้ปรับขึ้นไปมากแล้ว 

อาการที่พบได้ในช่วงนี้ จะเห็นดัชนีหุ้นแกว่งตัวออกข้าง ผู้ลงทุนเริ่มมีความเห็นที่ 

แตกต่างเรื่องผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อตลาดหุ้น หรือหุ้นรายตัว 

ความผันผวนของทั้งดัชนี และราคาหุ้น (Volatility) เพิ่มสูงขึ้น กล่าวคือระดับของดัชนี 

และราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นลงในช่วงที่กว้าง และแกว่งแรงขึ้น กลยุทธ์ต่างๆ ที่ผู้ลงทุนเคย

ใช้ และประสบความสาเร็จในช่วงตลาด Bullish จะเริ่มได้ผลน้อยลง สร้างความกังวลใจ

ให้กับผู้ใช้กลยุทธ์ดังกล่าวค่อนข้างมาก บ่อยครั้งที่ซื้อหุ้นเข้าพอร์ตแล้วพบว่าราคาหุ้น

เหวี่ยงตัวลงค่อนข้างแรงกว่าที่เคยเป็น หลายครั้งถึงกับต้องตัดสินใจขายหุ้นออกเพราะ

ทนกับระดับแรงเหวี่ยง หรือความเสี่ยงไม่ไหว อาการดังกล่าวทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนที่ 

ตลาดหุ้นจะเปลี่ยนไปสู่สภาวะตลาดหุ้นขาลง (Bearish Stage) และในช่วงจังหวะท้าย

สุดของ Consolidation Stage นับเป็นจังหวะที่ใช้วัดได้ว่าผู้ลงทุนคนไหนเก่ง คนไหนได้

กาไรมาเพราะโชคดี เป็นไปตามคากล่าวเชิงเปรียบเทียบที่ว่า ช่วงที่น้าขึ้น เราจะมองไม่

เห็นว่าใครลงเล่นน้าแล้วไม่ใส่กางเกงบ้าง แต่เวลาที่น้าลด เราจะรู้ได้เองว่าใครเล่นน้า 

แล้วไม่ใส่กางเกง ตลาด Bullish ก็คล้ายกับช่วงน้าขึ้น ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ทากาไรได้ แต่

คนที่รอดจากตลาด Bearish หรือช่วงน้าลง ต้องนับว่าเป็นผู้ลงทุนที่เก่งจริง



34 

วัดใจรายย่อย Hedge หรือ ไม่ Hedge
ในวันที่ความเหวี่ยงของราคา หรือที่เรียกว่าความผันผวนสูงขึ้น ความไม่แน่นอน

ในแง่มุมต่างๆ จะเริ่มสูงขึ้น เช่น ความไม่แน่นอนที่ว่าเงินออมที่นามาลงทุนจะสามารถ

สร้างผลกาไรได้อย่างที่คาด หรือความไม่แน่นอนที่ว่าเงินออม หรือเงินต้นจะหายไปมาก

เพียงใด เป็นต้น ทุกการกระทาใดๆ (Actions) เพื่อให้ผลตอบแทน หรือมูลค่าของพอร์ต

ลงทุนของตนมีความแน่นอนสูงขึ้น นับเป็นการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ทั้งสิ้น

ย้อนกลับไปในอดีต สมัยที่ทางเลือกในการใช้ตราสารทุนเพื่อสร้างกลยุทธ์ป้องกัน

ความเสี่ยงยังมีค่อนข้างจากัด เทคนิคป้องกันความเสี่ยงพอร์ตหุ้นแบบพื้นฐานอาจรวม

ถึงการ Short Against Portfolio ซึ่งเป็นการขายหุ้นในพอร์ตที่มีอยู่ออกไปบางส่วนก่อน

ที่ราคาหุ้นจะลดลง เมื่อราคาหุ้นลดลงจริง ค่อยซื้อกลับในจานวนเท่ากับที่ขายออกไปใน

ราคาที่ต่ากว่า บ้างก็ขายหุ้นที่มีอยู่ออกทั้งหมดเพื่อถือเงินสด บ้างขายออกเพียงกึ่งหนึ่ง 

รูปแบบเหล่านี้ล้วนเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านราคา เพียงแต่ผ่านแนวคิดที่เรียกว่า 

Money Management ซึ่งมีหลักการสาคัญว่า เงินลงทุนตั้งต้นต้องห้ามสูญหายทั้งหมด 

มิเช่นนั้นจะต้องเดินออกจากสนามการลงทุน

ผู้ลงทุนบางคนเลือกไม่ป้องกันความเสี่ยงพอร์ตหุ้นตนเองแม้ว่าความไม่แน่นอน

สูงขึ้นมาก อาจเป็นเพราะมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนอื่น (Ability 

to Take Risk) บางครั้งพบว่าลักษณะ หรือกลยุทธ์ของพอร์ตลงทุนของคนที่เลือกไม่

ป้องกันความเสี่ยงอาจมีองค์ประกอบที่แตกต่างออกไปจากพอร์ตของผู้ลงทุนรายอื่นๆ

สภาวะป้องกันความเสี่ยงด้วยคุณลักษณะส่วนตัว 
(Natural Hedging)

รูปแบบ กลยุทธ์ และองค์ประกอบของพอร์ตลงทุนมีหลากหลาย เกือบทุกอย่าง

เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่แตกต่าง บ่อยครั้งที่พบว่าส่วนผสมของพอร์ตลงทุน 

(Portfolio Composition) อยู่ในสภาวะที่ป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์บางประเภท

โดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่มาของคาว่า Natural Hedging ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ที่ค่า

เงินบาทถูกคาดว่าจะอ่อนค่าเมื่อเทียบกลับค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐอย่างรวดเร็ว อาจก่อให้

เกิดการไหลออกของเงินลงทุนจากต่างประเทศ และสร้างความกดดันให้กับดัชนีหุ้นไทย
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ตามลาดับ พอร์ตหุ้นของผู้ลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีรายได้ และกาไรสุทธิ

พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก อาจได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากเหตุการณ์ค่าเงินบาท

อ่อนค่า เพราะบริษัทเหล่านี้อยู่ในกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์จากสถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อน 

ผู้บริโภคในต่างประเทศจะรู้สึกว่าราคาสินค้านาเข้าจากบริษัทไทยเหล่านี้มีราคาถูกลง 

ในสกุลเงินท้องถิ่นของตนเอง ทาให้บริษัทเหล่านี้มียอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ 

กาไรสุทธิเพิ่มขึ้น และท้ายสุดสะท้อนเข้าสู่ราคาหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้น

ป้องกันความเสี่ยงแบบข้ามสายพันธุ์ (Cross-Hedging)
ในปัจจุบัน ตราสารอนุพันธ์นอกจากถูกใช้เก็งกาไรระยะสั้นแล้ว ยังมีบทบาท 

ด้านการป้องกันความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) สาหรับพอร์ตลงทุนของผู้ลงทุน

รายย่อย ตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายกันในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีทั้ง 

ฟิวเจอร์ส (Futures) และออปชัน (Options) โดยเฉพาะฟิวเจอร์ส มีปัจจัยอ้างอิงหลาก

หลาย เช่น ทั้งดัชนีราคา (Index) หุ้นสามัญ (Stocks) อัตราแลกเปลี่ยน (Currency 

Exchange) และสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) เป็นต้น 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถเลือกใช้ฟิวเจอร์สป้องกันความเสี่ยงพอร์ตลงทุนได้ตาม

สถานการณ์ ขึ้นอยู่กับระดับความรู้ความเข้าใจของตน บางคนเข้าใจตราสารอนุพันธ์ทั้ง

Money Management ซึ่งมีหลักการส�าคัญว่า
เงินลงทุนตั้งต้นต้องห้ามสูญหายทั้งหมด

มิเช่นนั้นจะต้องเดินออกจากสนามการลงทุน
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ด้านประโยชน์ และความเสี่ยงอย่างลึกซึ้ง อาจพลิกแพลงจนถึงขั้นป้องกันความเสี่ยงด้วย

หลักทรัพย์ที่แตกต่างจากสินค้าอ้างอิง (Cross-Hedging) เช่น มีพอร์ตหุ้นที่อาจได้รับ

ผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์เงินบาทอ่อนค่าเทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ผู้ลงทุน

เจ้าของพอร์ตอาจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคากับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งทาง

สถิติแล้วสามารถคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ (Correlation Coefficient) 

ทาให้เข้าใจถึงรูปแบบความสัมพันธ์ และตัดสินใจเปิดสถานะฟิวเจอร์สอ้างอิงทองคา เพื่อ

ใช้ป้องกันความเสี่ยงสาหรับพอร์ตลงทุนแทนการใช้ฟิวเจอร์สอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน

ดอลล่าร์/บาท เนื่องจากติดปัญหาเรื่องสภาพคล่องที่ต่าเกินไป

อีกตัวอย่างของการทา Cross Hedging คือการใช้ตราสารอนุพันธ์อ้างอิงดัชนี เช่น 

SET50 Index Futures ในการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตหุ้นรายตัวที่มีหุ้นอยู่ไม่กี่ตัว 

ดังนั้นการป้องกันความเสี่ยงจะขาดความสมบูรณ์ เพราะคล้ายกับใช้หุ้นมากถึง 50 ตัว

มาป้องกันความเสี่ยงของหุ้นเพียงไม่กี่ตัว กระบวนการป้องกันความเสี่ยงจึงต้องมีราย

ละเอียดเพิ่มเติม เช่น ต้องคานวณจานวนสัญญาของฟิวเจอร์สที่เหมาะสม และเมื่อเริ่ม

เปิดสถานะฟิวเจอร์สแล้ว จาเป็นต้องมีการปรับจานวนสัญญาเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดความ

เหมาะสม

การทา Cross Hedging มีรายละเอียดเกินขอบเขตเนื้อหา ผู้ที่สนใจสามารถศึกษา

เพิ่มเติมได้เองจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่มากมาย เนื้อหาส่วนที่เหลือจะเน้นด้านการใช้

ตราสารอนุพันธ์ที่มีปัจจัยอ้างอิงตรงกับหลักทรัพย์ในพอร์ตลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง 

เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและนาไปปฏิบัติได้จริง

Hedge เต็มๆ กับ Hedge บางส่วน
การตัดสินใจป้องกันความเสี่ยงนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ลงทุน ซึ่งควรอิงกับ

ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์เชิงลึก โดยรูปแบบของการป้องกันความเสี่ยงแบ่งได้เป็น 2 แบบ 

แบบแรกเป็นการป้องกันความเสี่ยงแบบเบ็ดเสร็จ (Fully Hedge) ส่วนแบบที่สองเป็น 

การป้องกันความเสี่ยงเพียงบางส่วน (Partial Hedge) ก่อนเริ่มกระบวนการป้องกัน 

ความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องสามารถวัดระดับความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนตนเองได้ก่อน (Risk 

Exposure) จากนั้นค่อยเลือกระดับ หรือรูปแบบของการป้องกันความเสี่ยง ถ้าเลือก
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ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด ผลลัพธ์โดยรวมที่เกิดขึ้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกาไร หรือขาดทุน 

แต่ถ้าผู้ลงทุนเลือกที่จะป้องกันความเสี่ยงเพียงบางส่วน (Partial Hedge) กล่าวคือ รู้

ระดับของความเสี่ยงที่มีอยู่ แต่เลือกที่จะป้องกันความเสี่ยงน้อยกว่าด้วยเหตุผลต่างๆ 

ผลลัพธ์ที่ได้อาจก่อให้เกิดกาไร หรือขาดทุนขึ้น บางครั้ง ผู้ที่ใช้วิธี Partial Hedge อาจ

ถูกมองว่ากาลังแอบลุ้นทดสอบมุมมองของตนเองอยู่

ความผิดพลาดของการป้องกันความเสี่ยงมากไป 
(Hedging Errors)

การป้องกันความเสี่ยงคล้ายการปิดทองหลังพระ ทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจป้องกัน

ความเสี่ยง ต้องระลึกไว้เสมอว่าผลลัพธ์ที่ออกมาดีสุดมีแค่เสมอตัว อย่าหวังว่าคนอื่นจะ

เห็นความดีที่ทา และต้องปล่อยวางให้เป็น ตัวอย่างเช่น ถ้าป้องกันความเสี่ยงพอร์ตหุ้น

ด้วยฟิวเจอร์สแบบ Fully Hedge แล้วทุกอย่างเป็นตามคาด สิ่งที่ได้ตอนจบจะมีค่าเป็น

ศูนย์ คือไม่ขาดทุน หรือมีกาไร แต่ถ้าสิ่งที่คาดไว้ไม่เกิดขึ้น เช่น คิดว่าหุ้นจะตกแต่กลับ

กลายเป็นหุ้นขึ้น ก็อาจเกิดคาถามตามมาว่า ถ้าไม่ป้องกันความเสี่ยงไว้ตอนนั้น ป่านนี้

พอร์ตหุ้นคงได้กาไรมหาศาล ยิ่งไปกว่านั้น อาจพบกับกรณีที่ทุกอย่างเป็นไปตามคาด

การป้องกันความเสี่ยงคล้ายการปิดทองหลังพระ
ทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจป้องกันความเสี่ยง

ต้องระลึกไว้เสมอว่าผลลัพธ์ที่ออกมาดีสุดมีแค่เสมอตัว 
อย่าหวังว่าคนอื่นจะเห็นความดีที่ท�า

และต้องปล่อยวางให้เป็น
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การณ์ แต่ก็ยังมีโอกาสคลาดเคลื่อนในขั้นตอนป้องกันความเสี่ยง เช่น ป้องกันความเสี่ยง

มากเกินไป (Over-Hedge) หรือน้อยเกินไป (Under-Hedge) ซึ่งอาจทาได้เกิดผลลัพธ์

ด้านลบก็เป็นได้ ดังนั้น ก่อนป้องกันความเสี่ยงควรเข้าใจในสัจธรรมของการป้องกันความ

เสี่ยง และทาใจยอมรับได้กับผลที่จะเกิดตามมา ถ้าคิดว่าพร้อมก้าวเข้าสู่โลกของการ

ป้องกันความเสี่ยงแล้ว ในหัวข้อถัดไปจะขอแนะนาเครื่องมือทางการเงินที่ผู้ลงทุนราย

ย่อยสามารถใช้ป้องกันความเสี่ยงที่ปฏิบัติได้จริง และขั้นตอนไม่ซับซ้อนจนเกินไป

อาวุธส�าคัญที่ใช้ ได้จริงในการป้องกันความเสี่ยง
ส�าหรับผู้ลงทุนรายย่อย

ฟิวเจอร์สอ้างอิงดัชนี SET50
ฟิวเจอร์ส หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงดัชนี SET50 เป็นตราสารอนุพันธ์

ตัวแรกที่ผู้ลงทุนมือใหม่ทุกคนควรศึกษา และทาความเข้าใจ สัญญาฟิวเจอร์สจะมีผล 

ทางกฎหมาย หรือเกิดขึ้นได้ต้องมีคู่สัญญาที่มีมุมมองตรงข้ามกัน ผู้ลงทุนสามารถเลือก

เปิดสถานะฝั่ง Long ถ้าคาดว่าหลักทรัพย์ หรือดัชนีอ้างอิงจะมีระดับราคา หรือระดับที่

สูงขึ้น หรือเลือกเปิดสถานะฝั่ง Short ถ้าคาดว่าราคา หรือระดับดัชนีจะลดลง ถ้าผู้ลงทุน

รายหนึ่งต้องการ Long ต้องมีอีกฝั่งที่ต้องการ Short จึงจะเกิดการจับคู่สัญญาขึ้นได้

สิ่งที่ผู้ลงทุนทุกคนต้องจา คือตราสารอนุพันธ์มีวันหมดอายุ สัญญาฟิวเจอร์ส 

ที่อ้างอิงดัชนี SET50 จะหมดอายุทุกสิ้นไตรมาส นอกจากนี้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะมี 

ฟิวเจอร์สอ้างอิง SET50 หลายรุ่นให้เลือกในตลาดเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถทาธุรกรรมได้

ตามความต้องการ แต่ฟิวเจอร์สรุ่นที่มีสภาพคล่องสูงสุดจะเป็นรุ่นที่กาลังหมดอายุใน

ไตรมาสปัจจุบัน ดังนั้น ก่อนเปิดสถานะเพื่อถือครองฐานะฟิวเจอร์สไม่ว่าจะเป็นเพื่อเก็ง

กาไรระยะสั้น หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยง จาเป็นต้องคานึงถึงสภาพคล่องของสัญญาด้วย 

แม้ว่าในภาวะปกติ ฟิวเจอร์สอ้างอิงดัชนี SET50 นับเป็นตราสารอนุพันธ์ที่สภาพคล่อง

สูงที่สุดในตลาด TFEX ก็ตาม

ฟิวเจอร์สอ้างอิงดัชนี เป็นฟิวเจอร์สที่หมดอายุแล้วต้องชาระราคากันเป็นเงินสด

เท่านั้น เนื่องจากดัชนีนามาส่งมอบกันไม่ได้ ทาให้ต้องมีการคานวณว่าคู่สัญญาฝ่ายใด
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กาไรฝ่ายใดขาดทุน คู่สัญญาที่ขาดทุนจะต้องชาระเงินสดส่วนต่างให้กับอีกฝั่งที่กาไร 

ในทางปฏิบัติ พบว่าคู่สัญญาส่วนมากจะปิดฐานะก่อนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญา อีกบางส่วน

ของคู่สัญญาก็จะทาการเปลี่ยนรุ่นการถือครอง (Roll-over) อีกคุณลักษณะที่สาคัญของ

ฟิวเจอร์สอ้างอิงหลักทรัพย์ หรือดัชนีคือ ตัวคูณของสัญญา (Multiplier) SET50 Index 

Futures ในปัจจุบันมีตัวคูณเท่ากับ 200 หมายความว่า ถ้าราคาฟิวเจอร์สอ้างอิง SET50 

ซื้อขายกันที่ระดับ 1,000 จุด มูลค่าสัญญาคิดเป็น 200,000 บาท (= 1,000 x 200) ซึ่ง

เป็นข้อมูลสาคัญที่ทาให้รู้ว่าการป้องกันความเสี่ยง ณ ระดับ Exposure หนึ่งๆ ของพอร์ต

หุ้นต้องใช้ฟิวเจอร์สทั้งหมดกี่สัญญา

นอกจากนี้ ฟิวเจอร์สเป็นตราสารอนุพันธ์ที่มีอัตราทดสูงกว่าหลักทรัพย์อ้างอิง

โดยกลไกของตัวเอง ผู้ลงทุนต้องวางเงิน (หรือหลักทรัพย์ ถ้าเกณฑ์อนุญาต) เป็นหลัก

ประกันขั้นต้น (Initial Margin) ตามประกาศของชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย

สิ่งที่ผู้ลงทุนทุกคนต้องจ�า คือตราสารอนุพันธ์มีวันหมด
อายุ สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงดัชนี SET50  

จะหมดอายุทุกสิ้นไตรมาส
นอกจากนี้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะมีฟิวเจอร์ส

อ้างอิง SET50 หลายรุ่นให้เลือกในตลาด
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถท�าธุรกรรมได้ตามความต้องการ 

แต่ฟิวเจอร์สรุ่นที่มีสภาพคล่องสูงสุด
จะเป็นรุ่นที่ก�าลังหมดอายุในไตรมาสปัจจุบัน
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ล่วงหน้า (FI Club) และสานักหักบัญชี (TCH) ซึ่งคิดเป็นจานวนที่ต่ากว่ามูลค่าสัญญา

อย่างมีนัยสาคัญ มองอีกมุมหนึ่ง ถ้าใช้ตัวอย่างที่กล่าวถึงข้างบน ผู้ลงทุนสามารถสร้าง 

Exposure ได้สูงถึง 200,000 บาทในการลงทุนเพียง 1 สัญญา และหากสมมติเพิ่มเติม

ว่าเกณฑ์การวางหลักประกันกาหนดให้ผู้ลงทุนวางเงินหลักประกันขั้นต้นเท่ากับ 10,000 

บาทต่อสัญญา ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องการเงินสด 10,000 บาทในการสร้างฐานะแต่ละสัญญา 

คิดเป็นอัตราทดที่สูงถึง 20 เท่า (= 200,000/10,000) เมื่อผู้ลงทุนใช้เงินในสัดส่วนที่

ต่ามากเมื่อเทียบกับมูลค่าสัญญา ตลาด TFEX จึงต้องมีการกาหนดระดับหลักประกัน

รักษาสภาพ (Maintenance Margin) เมื่อใดที่ระดับเงินลงทุนในระบบของผู้ลงทุนต่ากว่า 

Maintenance Margin ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเติมเงิน และ/หรือบังคับขายถ้าผู้ลงทุนเลือก

ที่จะไม่เติมเงินหลักประกันเพื่อรักษาฐานะที่ถือครอง

อีกเรื่องที่ต้องเข้าใจคือกลไก Mark to Market ณ สิ้นวัน เนื่องจากการซื้อขาย

สัญญามีอัตราทดที่สูง การปล่อยให้คู่สัญญาวางเงินเพียงเล็กน้อยแล้วไปชาระกาไร/

ขาดทุนกันในอนาคตอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ เช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับ

ดัชนีอย่างรุนแรง คู่สัญญาฝ่ายที่ขาดทุนจาเป็นต้องจ่ายชาระเงินก้อนใหญ่ และถ้าติดขัด

เรื่องการหาเงินมาชาระหนี้อาจตัดสินใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตามสัญญา จนเกิดการ

ผิดนัดชาระหนี้ (Default) วิธีการ Mark to Market ณ สิ้นวันเปิดโอกาสให้มีการรับรู้

กาไร/ขาดทุนในจานวนที่น้อยน่าจะลดปัญหา Default ได้ ซึ่งจนถึงปัจจุบัน กลไกที่ตลาด 

TFEX วางไว้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงไม่มีการผิดนัดชาระหนี้แต่อย่างใด

ท้ายสุดในส่วนของความรู้พื้นฐานด้านฟิวเจอร์ส เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ 

ราคาฟิวเจอร์สเทียบกับหลักทรัพย์ หรือดัชนีอ้างอิง ซึ่งราคาฟิวเจอร์สจะเปลี่ยนแปลงไป 

ในทิศทางเดียวกับหลักทรัพย์ที่อ้างอิง เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น (Linear) ถ้าระดับดัชนี

สูงขึ้น ราคาฟิวเจอร์สก็สูงขึ้นในสัดส่วนเดียวกัน และในทางตรงข้าม ถ้าระดับดัชนีอ้างอิง

ลดต่าลง ราคาฟิวเจอร์สก็จะลดลงในสัดส่วนเดียวกัน เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงของ 

ฟิวเจอร์สจะรุนแรงกว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ หรือระดับของดัชนีอ้างอิง

เพราะมีอัตราทดที่ค่อนข้างสูง
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ฟิวเจอร์สอ้างอิงหุ้นรายตัว
ถ้าผู้ลงทุนเข้าใจฟิวเจอร์สอ้างอิงดัชนีตามที่อธิบายข้างต้นแล้ว ฟิวเจอร์สอ้างอิง

หุ้นรายตัวก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป อย่างที่เกริ่นไว้ ตลาด TFEX มีผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ส 

อ้างอิงปัจจัยต่างๆ มากมาย ซึ่งหุ้นรายตัวก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเหล่านั้น ปัจจุบันมีฟิวเจอร์ส 

อ้างอิงหุ้นรายตัวมากเกือบ 100 หุ้นอ้างอิง และตัวคูณ (Multiplier) ของฟิวเจอร์ส

ประเภทนี้เท่ากับ 1,000 หุ้นในกรณีที่หุ้นอ้างอิงไม่มีเหตุการณ์พิเศษใดๆ ดังนั้น ถ้า 

ผู้ลงทุนมีหุ้น A อยู่ในพอร์ตจานวน 3,000 หุ้น แล้วต้องการป้องกันความเสี่ยงด้วย 

ฟิวเจอร์สอ้างอิงหุ้น A ผู้ลงทุนสามารถเปิดสถานะเพียง 3 สัญญาก็เพียงพอสาหรับการ

ป้องกันความเสี่ยงแบบ Fully Hedge

ฟิวเจอร์สอ้างอิงหุ้นรายตัว เหมาะสมกับพอร์ตหุ้นที่ลงทุนในหุ้นที่ถูกอ้างอิง 

อย่างไรก็ตามฟิวเจอร์สรายตัวในปัจจุบันยังมีประเด็นเรื่องสภาพคล่องที่ต่า ทาให้ในทาง

ปฏิบัติ ผู้ลงทุนที่ต้องการทาธุรกรรมซื้อขายสัญญาในปริมาณมาก ต้องติดต่อกับ

โบรกเกอร์ที่ให้บริการ Block Trade ซึ่งโบรกเกอร์รายดังกล่าวจะเข้าเป็นคู่สัญญาให้กับ

ผู้ลงทุนโดยมีเงื่อนไข และค่าบริการต่างหาก การทา Block Trade จะต้องซื้อขายสัญญา

ในจานวนขั้นต่าตามที่ตลาด TFEX กาหนด เมื่อคานึงถึงขั้นต่าของขนาดของธุรกรรมตาม

กติกาจะพบว่า ผู้ลงทุนที่สนใจทา Block Trade จะเป็นผู้ลงทุนบุคคลรายใหญ่มากกว่า 

ที่จะเป็นรายย่อย ส่วนรายย่อยที่พอร์ตค่อนข้างเล็ก อาจลองซื้อขายเองในตลาด TFEX 

แต่ต้องจาไว้ว่าราคาที่ซื้อ หรือขายอาจเป็นราคาที่แตกต่างจากราคายุติธรรมตามทฤษฎี

ของฟิวเจอร์สเนื่องจากปัญหาสภาพคล่องที่ยังค่อนข้างต่าในการซื้อขายจริง

ออปชันอ้างอิงดัชนี SET50
อาวุธขั้นสูงที่ผู้ลงทุนควรมีติดตัวไว้คือ ออปชัน (Options) ซึ่งเป็นตราสารอนุพันธ์

ที่ให้ทางเลือก หรือสิทธิกับผู้ลงทุนผู้ถือตราสาร แม้จะมีความซับซ้อนกว่าฟิวเจอร์สอีก 

(หลาย) ระดับ แต่ก็มีประโยชน์คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ไปในการเรียนรู้ มูลค่าออปชันบาง

ประเภทคานวณได้ด้วยทฤษฎีแต่ค่อนข้างซับซ้อนสาหรับผู้ลงทุนรายย่อย ดังนั้น เนื้อหา

ทั้งหมดที่จะกล่าวต่อไป มุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ใช้สอยมากกว่าการคานวณหามูลค่าทาง

ทฤษฎี เรื่องที่ว่ายากจึงง่ายขึ้นในทันที
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มูลค่าของออปชันเป็นลักษณะที่ไม่ใช่เชิงเส้น (Non-linear) ซึ่งคุณลักษณะ 

เช่นนี้ทาให้เกิดลักษณะเฉพาะตัว การคานวณหามูลค่าที่เหมาะสมของออปชันจึงเป็น 

เรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน ต่างจากอนุพันธ์อย่างฟิวเจอร์สที่มีลักษณะเชิงเส้น (Linear) 

รูปแบบของผลตอบแทนของออปชันยิ่งแตกต่างจากตราสารอนุพันธ์อื่นๆ เนื่องจากเป็น

สัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการเลือกแก่ผู้ถือครอง จึงเกิดรูปแบบผลตอบแทนอย่าง 

“กาไรไม่จากัด ขาดทุนจากัด” ผู้ลงทุนที่ซื้อออปชันเพื่อลงทุนหวังทากาไรในทิศทางที่

คาดไว้แล้วเหตุการณ์ผิดไปจากที่คาดโดยสิ้นเชิง จะขาดทุนสูงสุดเท่ากับเงินที่จ่ายไปเป็น

ค่าออปชัน (Premium) นับเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้สิทธิมา อีกนัยหนึ่ง อาจมองว่าเงินที่

ลงทุนไปทั้งหมดในออปชันกลายเป็นศูนย์ แต่ถ้าผู้ลงทุนคาดการณ์ถูกต้อง จะสามารถทา

กาไรได้ไม่จากัดขึ้นอยู่กับระดับดัชนี หรือราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงที่มุ่งหน้าไปตาม

ทิศทางที่คาดไว้

ในปัจจุบัน ออปชันในตลาด TFEX มีอยู่เพียงรูปแบบเดียวเรียกว่า European 

ซึ่งผู้ถือสามารถใช้สิทธิได้ในวันสิ้นสุดอายุเท่านั้น และเป็นออปชันที่อ้างอิงดัชนี SET50 

โดยมีกลไกตลาดที่คล้ายคลึงกับของฟิวเจอร์ส ทั้งในส่วนการวางหลักประกัน (Margin 

Requirement) แต่จะคิดกับฝ่ายที่เป็นผู้ขายออปชันเท่านั้น และ Mark to Market ก็ต้อง

รอราคาสิ้นวันที่ประกาศโดยตลาด TFEX รวมทั้ง ใช้ระบบชาระเงินสดส่วนต่างเมื่อ 

สิ้นสุดสัญญา

ก่อนทาธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับออปชัน ผู้ลงทุนควรเข้าใจว่าออปชันที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Call และ Put ถ้าผู้ลงทุนคาดว่าจะทากาไรจาก

การปรับตัวสูงขึ้นของระดับดัชนี SET50 ก็ควรทาการซื้อออปชันประเภท Call ซึ่งจะมี

ราคาสูงขึ้นเมื่อระดับดัชนี SET50 เพิ่มสูงขึ้น แต่ถ้าวางกลยุทธ์ทากาไรจากระดับดัชนี 

SET50 ที่จะลดลง ผู้ลงทุนควรซื้อออปชันประเภท Put ซึ่งราคาออปชันจะปรับตัวสูงขึ้น

เมื่อระดับดัชนีลดลง นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังเป็นได้ทั้งผู้ซื้อ และ/หรือผู้ขายออปชัน เช่น

เดียวกับกรณีสัญญาอนุพันธ์อื่นๆ ตลาดจาเป็นต้องมีผู้ลงทุนที่คิดตรงข้ามกันเสมอ 

เพื่อให้สามารถจับคู่สัญญาได้

ในด้านที่เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนหุ้น หรือดัชนี ผู้ลงทุน 

จะเข้าเป็นคู่สัญญาฝั่งซื้อออปชันประเภท Put เท่านั้น โดยมีแนวคิดในเบื้องต้นว่า ถ้า
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พอร์ตลงทุนในดัชนีขาดทุนจากระดับดัชนีที่ลดลง ผู้ลงทุนที่ถือครองสัญญาออปชัน

ประเภท Put จะสามารถขายทากาไรจากราคา Put ที่เพิ่มสูงขึ้น ยิ่งถ้าคานวณจานวน

สัญญาไว้ถูกต้อง กาไรจาก Put จะชดเชยจานวนขาดทุนที่เกิดจากพอร์ตลงทุนในดัชนี

ได้พอดี และที่สาคัญ ในกรณีที่ผู้ลงทุนคาดการณ์ผิด คิดว่าดัชนีจะลดลงกลับกลายเป็น

เพิ่มขึ้น พอร์ตลงทุนจะเกิดกาไรได้ไม่จากัด ส่วนออปชันประเภท Put ที่ถือครองอยู่จะ

ขาดทุน แต่เป็นการขาดทุนที่จากัดสูงสุดไม่เกินจานวนเงินที่ใช้ซื้อ Put ออปชัน

ความแตกต่างระหว่างฟิวเจอร์ส และออปชัน
ทั้งฟิวเจอร์ส และออปชัน เป็นตราสารอนุพันธ์แต่ทั้งคู่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน 

กลุ่มผู้ลงทุนที่เข้าใจทั้งสองตราสารอย่างลึกซึ้ง อาจจะมองว่าออปชันน่าสนใจกว่าทั้งใน

แง่ใช้ทากาไร และป้องกันความเสี่ยง แต่ทั้งหมดทั้งปวง การนาไปใช้จริงนับเป็นอีกองค์

ประกอบสาคัญที่ขาดไม่ได้ ออปชันในตลาด TFEX ยังมีประเด็นสาคัญด้านสภาพคล่อง 

แม้จะมีการแต่งตั้งผู้ดูแลสภาพคล่องขึ้นมา และสภาพคล่องโดยรวมดีขึ้นมาก แต่ยังด้อย

กว่าสภาพคล่องของฟิวเจอร์สอยู่มาก ดังนั้น โดยรวมแล้วผู้ลงทุนรายย่อยน่าจะใช้ประโยชน์

จากฟิวเจอร์สได้ดีกว่า

เมื่อรายย่อย Hedge พอร์ตลงทุนในดัชนีด้วย Futures
ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงให้เห็นถึงแนวทางสาหรับผู้ลงทุนรายย่อยในการใช้ 

ฟิวเจอร์สอ้างอิงดัชนี SET50 ป้องกันความเสี่ยงจากพอร์ตลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวม

ที่ลงทุนในดัชนี SET50

นายครรชิต ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด K SET50 ณ วันที่ 9 ส.ค.2559 ทั้งสิ้น

จานวน 13,000 หน่วย คิดเป็นราคาหน่วยละ 29.5329 บาท และถือครองฐานะอย่าง 

ต่อเนื่อง จนกระทั่งวันที่ 2 ก.ย. 2559 นายครรชิต เกรงว่าดัชนี SET50 จะลดลงอย่างมี

นัยสาคัญ จึงวางแผนป้องกันความเสี่ยงพอร์ตลงทุนใน K SET50 ด้วยการเปิดสถานะ

ขาย (Short) ฟิวเจอร์สอ้างอิงดัชนี SET50 ที่ระดับ 961.8 จุด โดยเลือกรุ่น S50U16 

เป็นจานวนทั้งสิ้น 2 สัญญา คิดจาก มูลค่าพอร์ตลงทุนหารด้วยมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วง

หน้า หรือเท่ากับ (29.5329*13,000) / (961.8*200) โดยมีตัวคูณดัชนีเท่ากับ 200



44 

ต่อมาดัชนี SET50 ลดลงตามที่คาด ในวันที่ 13 ก.ย. 2560 นายครรชิต จึง 

ตัดสินใจปิดสถานะขายฟิวเจอร์สเพื่อยกเลิกกระบวนการป้องกันความเสี่ยงที่ระดับ 

ดัชนี 924.1 จุด ได้กาไรเท่ากับ 15,080 บาท หรือเท่ากับ (961.8 - 924.1)*200*2

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่นายครรชิต ป้องกันความเสี่ยงพอร์ตลงทุนด้วยฟิวเจอร์ส 

พอร์ตลงทุนใน K SET50 ของนายครรชิต จะมีผลขาดทุนจากราคาหน่วยลงทุนที่ลดลง

ไปสู่ระดับ 27.9262 ณ วันที่ 13 ก.ย. 2559 คิดเป็นขาดทุนจานวนทั้งสิ้น 14,367.6 บาท 

หรือเท่ากับ (29.0314-27.9262)*13,000

โดยสรุป จากกระบวนการป้องกันความเสี่ยง นายครรชิต ได้กาไรจากการเปิด

สถานะขายฟิวเจอร์ส และขาดทุนทางบัญชีจากพอร์ตลงทุนในกองทุนรวม เมื่อนาทั้งสอง

ยอดมาหักกลบ นายครรชิต จะมีกาไรสุทธิที่ประมาณ 700 บาท เป็นที่ชัดเจนว่าการ

ป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนได้ผลตามที่คาด เทคนิคเดียวกันสามารถนาไปปรับ

ใช้กับพอร์ตลงทุนที่ลงทุนในตราสารอื่นๆ เช่น TDEX ซึ่ง เป็น Exchange Traded Fund 

(ETF) ประเภทที่ลงทุนในดัชนี SET50

เมื่อรายย่อย Hedge พอร์ตลงทุนในหุ้นรายตัวด้วย Futures
อีกตัวอย่างเพื่อแสดงให้ผู้ลงทุนรายย่อยเข้าใจวิธีใช้ฟิวเจอร์สอ้างอิงหุ้นรายตัวใน

การป้องกันความเสี่ยงพอร์ตลงทุนที่ลงทุนในหุ้นรายตัวขนาดใหญ่ สมมติว่า นายครรชิต 

มีพอร์ตลงทุนในหุ้นรายตัว ณ วันที่ 18 พ.ย. 2559 มูลค่าทั้งสิ้น 4,853,500 บาท โดย

มีรายละเอียดดังนี้

	 หุ้น	 หน่วย	 ต้นทุน	 มูลค่า	(บาท)

 IVL 10,000 32.5 325,000

 PTT 4,000 344 1,376,000

 CPF 30,000 27.75 832,500

 KCE 20,000 116 2,320,000
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ถ้านายครรชิต ถือครองพอร์ตหุ้นจนถึงวันที่ 13 มี.ค. 2560 จะพบว่า มูลค่าพอร์ต

ลดลงสู่ 4,836,000 บาท หรือคิดเป็นลดลง 0.36% โดยมีรายละเอียดของพอร์ตดังนี้

สังเกตได้ว่า ราคาหุ้น IVL, PTT, CPF ต่างปรับตัวสูงขึ้น ยกเว้น KCE ที่ปรับตัว

ลดลงมาก ดังนั้น ถ้าในช่วงเวลาดังกล่าวก่อนที่ราคาหุ้น KCE จะลดลง นายครรชิต 

ป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตหุ้นด้วยการเปิดสถานะขายฟิวเจอร์สอ้างอิงหุ้น KCE 

รุ่น KCEH17 จานวน 20 สัญญา (1 สัญญา เท่ากับ 1,000 หุ้น) ที่ราคา KCE เท่ากับ 

118.5 บาท ณ วันที่ 25 ม.ค. 2560 และปิดสถานะในวันที่ 13 มี.ค. 2560 นายครรชิต 

จะได้กาไรจากการป้องกันความเสี่ยงทั้งสิ้นเท่ากับ 290,000 บาท หรือเท่ากับ 

(118.50-104) *20,000 บาท เมื่อนาไปรวมกับมูลค่าพอร์ต ณ สิ้นวันที่ 13 มี.ค. 2560 

จะทาให้มูลค่าพอร์ตโดยรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 5,126,000 บาท หรือโตขึ้นจากวันที่เริ่ม 

ลงทุนคิดเป็น 5.61%

การป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลที่สุด
เกิดก่อนการส่งค�าสั่งซื้อขาย

จากเหตุการณ์ต่างๆ มากมายที่พบเจอในโลกการลงทุนจริง ผู้ลงทุนที่บริหาร

ความเสี่ยงในการลงทุนได้ดีส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชนะในที่สุด สิ่งหนึ่งที่ผู้ลงทุนกลุ่มนี้ทา

คล้ายๆ กัน คือวางแผนป้องกันความเสี่ยงก่อนเริ่มลงทุนจริง รูปแบบของแต่ละคนอาจ

แตกต่างกัน เช่น ผู้จัดการกองทุนบางรายใช้กลยุทธ์ Absolute Return เน้นการเลือกถือ

หุ้น 5 ตัวใหญ่ที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีมาก พร้อมกับเปิดสถานะขายฟิวเจอร์ส 

	 หุ้น	 หน่วย	 ต้นทุน	 มูลค่า	(บาท)

 IVL 10,000 34 340,000

 PTT 4,000 394 1,576,000

 CPF 30,000 28 840,000

 KCE 20,000 104 2,080,000
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อ้างอิง SET50 เพื่อทาให้พอร์ตลงทุนปราศจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

ด้านราคาของตลาดหุ้นโดยรวม ผลตอบแทนที่ได้เกิดมาจากฝีมือ หรือทักษะการเลือก

หุ้นของผู้จัดการกองทุนทั้งหมด

ในส่วนของรายย่อย บางคนจะมีเทคนิค หรือกฎเหล็กว่าทุกครั้งก่อนเข้าซื้อหุ้น 

จะต้องรู้ราคาที่ต้องการซื้อ ราคาที่ต้องการขายทากาไร และราคาที่ต้องขายตัดขาดทุน 

ที่สาคัญ ต้องมีวินัยสูงพอที่จะกล้าสั่งซื้อ หรือขายตามแผนลงทุนที่กาหนดไว้ล่วงหน้า 

ผู้ลงทุนเหล่านี้จะไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องป้องกันความเสี่ยงตลอดระยะเวลาที่ถือครองหุ้น 

เพราะได้มีการคิดเรื่องป้องกันความเสี่ยงไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มลงทุน และเมื่อถึงเวลาที่ตลาด

หุ้นเดินไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับความคาดหวัง ผู้ลงทุนเหล่านี้ก็พร้อมที่จะขายตัดทุน 

ทาให้สามารถรักษาเงินต้นไว้เพื่อรอจังหวะทากาไรในรอบถัดไป ในขณะที่ผู้ลงทุนคนอื่น

กาลังชุลมุน ด่วนตัดสินใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง จะขายตัดขาดทุนก็ไม่รู้ว่าควร

ทาที่ระดับใด หรือไม่ก็ปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาฟ้าลิขิต การลงทุนควรเป็นเรื่องที่

เจ้าของเงินลงทุนกาหนดเส้นทาง หรือแนวทางเองได้ ถ้าทุกอย่างถูกปล่อยให้เป็นไปตาม

ดวง การลงทุนก็คงไม่ต่างกับการพนัน 

ท้ายที่สุดอิสรภาพทางการเงินที่ผู้ลงทุนรายย่อยหลายคนไขว่คว้า ก็กลายเป็น

เพียงตานานที่ไม่มีอยู่จริง ส่วน “นายครรชิต” เองก็จะไม่เคยถูกขนานนามว่า “เสี่ย

ครรชิต” ตราบที่ยังป้องกันความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนไม่เป็น จบตานานของผู้ลงทุน 

รายย่อยที่เกือบจะดัง
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การท�า Hedging
ส�าหรบัผูป้ระกอบการ ผู้ค้าทองค�า
โดย : นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ 
ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุก

การท�า “Hedging” คืออะไร?
  การทา “Hedging” คือ การหยุดความเสี่ยง หรือป้องกันความเสี่ยงของ 

สินทรัพย์หนึ่งๆ ในขณะที่ผู้ประกอบการมีสถานะการถือครองอยู่แล้วจะมีการรับรู้ราคา

ทองคาจริงๆ ในระหว่างราคาปัจจุบัน และอนาคตจึงเกิดความเสี่ยงของความผันผวนของ

ราคา ดังนั้น การที่จะป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ได้ดี คือ การทา “Hedging” หรือการทา

สถานะการลงทุนในทิศทางกลับกันกับสถานะที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นการ

สร้างสมดุลของสถานะการถือครอง 

ยกตัวอย่างเช่น สถานะในอนาคตเป็นสถานะของการขายสินค้าทองคาที่จะรับรู้

สถานะ หรือเงินจริงๆ ในอีก 15 วันข้างหน้า ดังนั้น ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็คือ ความ

ผันผวนของราคาจากปัจจุบันไปหาอนาคตอีก 15 วัน ซึ่งผู้ขายที่มีสถานะขาย หรือที่เรียก

ว่าการทา “Short Position” 

วันขายทองคำ
(Short position) วันส�งมอบช�วงเวลาระยะเวลาก�อนวันส�งมอบ 15 วัน

(ความเสี่ยงของราคาทองคำอาจผันผวนในระหว�างนี้) 
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ผู้ประกอบการจึงจาเป็นที่จะต้องป้องกันความเสี่ยง โดยการสร้างสถานะซื้อหรือ 

“Long Position” เพื่อป้องกันความเสี่ยงของความผันผวนของราคาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

  ท่านจะเห็นได้ว่า ในสภาวะตามตัวอย่างข้างต้นก็คือ การซื้อประกันของผลกาไร

ทางการค้าไม่ให้สูญหายไป ซึ่งวิธีการแบบนี้ในภาษาของนักการเงิน เราเรียกว่าการทา 

“Hedging” นั่นเอง ในครั้งแรกๆ ผู้เขียนเองก็มีความสับสน และงุนงงกับศัพท์คาว่า 

“Hedging” และกว่าจะหาตารามาอ่านให้เกิดความเข้าใจก็ใช้ระยะเวลาเป็นปี หรือเรียก

ได้ว่า การจะหาผู้ที่เข้าใจในการทา “Hedging” ในประเทศไทยช่วง 10 ปีก่อนนั้น หาได้

ยากมาก ดังนั้น การทา “Hedging” จึงมีประโยชน์อย่างมากสาหรับร้านค้าทองคา 

ขนาดใหญ่ที่เป็นร้านค้าส่ง ที่มีการขายทองคาให้กับร้านค้าปลีก และมีการให้ Credit 

นาน 2-4 สัปดาห์ ในสภาวะของโลกความเป็นจริงเมื่อเป็นแบบนี้ ก็จะเกิดความเสี่ยง 

แต่ในอดีตนั้นราคาไม่ค่อยผันผวน จึงทาให้ร้านค้าทองไม่ค่อยรับรู้ถึงกาไร และการ

ขาดทุนที่มี แต่ในยุค Globalization ราคามีความผันผวนมากขึ้น ดังนั้น ผลกาไร หรือ

ขาดทุนจึงเกิดมากขึ้นตามลาดับ และทาให้มีความเสี่ยงมากขึ้นตามสภาวะการค้าขาย 

เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการค้าขายที่มีปริมาณมาก ก็จะกระทบกับผลกาไร 

หรือขาดทุนอย่างมาก 
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ยกตัวอย่างเช่น ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ราคาทองคาปรับตัวร่วง 

ลงมาจากการรับรู้ข่าวการจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ทาให้ราคาทองคาปรับตัว 

ลดลงเป็นเวลา 5 วันต่อเนื่อง และราคาทองคาไทยลดต่าลงจากระดับ 20,700 บาท/บาท

ทองคา เหลือเพียง 20,100 บาท/บาททองคา หรือปรับตัวลดลงเกือบ 600 บาท/บาท

ทองคา ขณะเดียวกัน เมื่อมีการประกาศข่าวการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด 

ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ก็ปรากฎว่าทองคาตลาดโลกดีดตัวสูงขึ้นประมาณ 

30 เหรียญ ในช่วงเวลา 2 วันทาการเท่านั้น หรือพูดง่ายๆ ว่าเป็นการปรับตัวขึ้นประมาณ

บาทละ 300 บาท/บาททองคา และจากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ถ้าพ่อค้าทองคา 

มีการซื้อ หรือขายทองคา และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้ ก็จะเกิดสภาวะสูญญากาศ 

ซึ่งเราอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้ว่ามีการขาดทุนจากราคาที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงมีความจาเป็น 

อย่างยิ่งที่พ่อค้าทองคาในร้านค้าส่งขนาดใหญ่ควรที่จะศึกษาการทา “Hedging” ให้ 

เหมาะสมกับสภาพของตลาดการค้าในโลกยุคปัจจุบัน 

ประโยชน์ของการท�า Hedging
ประโยชน์หลักของการทา “Hedging” คือ การ Lock ผลกาไรจากการทาการค้า

ที่มีสถานะในการรับเงิน เป็นภาวะ Credit ดังนั้น การทา “Hedging” ไว้ ผู้ประกอบการ

ก็จะได้กาไรตามสภาพการค้าที่ได้คานวณเบื้องต้น โดยปราศจากความเสี่ยงในการ

เคลื่อนไหวของราคาในอนาคตก่อนที่จะได้รับเงินจริง 

ผู้ ได้รับประโยชน์จากการท�า Hedging
ผู้ที่ทาการค้าในระบบ Credit ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการค้าระหว่างประเทศที่มี 

Credit Term ตั้งแต่ 30 วัน จนถึง 90 วัน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการอัญมณี ประเภท 

Silver ซึ่งจะมี Credit Term ยาว ขณะที่ราคา Silver นั้นมีความผันผวนขึ้น และลงอย่าง

มากในช่วง 90 วันระหว่างรอการส่งมอบ หรือการรับเงิน ดังนั้น ก็จะเป็นประโยชน์ทั้ง 

ผู้ซื้อ และผู้ขายในการกาหนดนโยบายในการทากาไรให้มีความคงที่ ปราศจากความเสี่ยง

ของความผันผวนของราคาตลาด
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การท�า Hedging จะต้องท�าอย่างไร 
และมีองค์ประกอบที่จะต้องค�านึงถึงอะไรบ้าง?

องค์ประกอบในการทา Hedging คือ การที่ผู้ประกอบการจะมีสถานะของการซื้อ 

หรือขายสินค้าล่วงหน้า โดยที่สัญญาว่าจะมีการชาระเงินเมื่อมีการส่งมอบสินค้า 

เป็น Credit Term ตามระยะเวลาที่กาหนด ดังนั้น องค์ประกอบในการทา “Hedging” 

จึงประกอบไปด้วย 3 ส่วนสาคัญ คือ

1.	สถานะในปัจจุบันว่าเป็น	Long	หรือ	Short	

2.	การกาหนดนโยบายราคาเพื่อทากาไร

3.	ความเข้าใจถึงสภาพตลาดที่มีความเสี่ยงแกว่งขึ้นและลง

ตัวอย่างการทา Hedging สาหรับร้านค้าทองทั่วไป หรือสาหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่

เริ่มผิดทาง

นอกจากการทา “Hedging” ในสภาวะปกติในการซื้อขายทองคา หรือ Silver ที่

มีการส่งมอบล่วงหน้าแล้ว อีกขั้นตอนของการทา “Hedging” ที่มีประโยชน์ คือ การ

ป้องกันความเสี่ยง เมื่อเกิดความไม่แน่ใจในสถานะที่ลงทุนอยู่ โดยยังไม่พร้อมที่จะตัด 

ขาดทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนในบางครั้งจะอยู่ในสภาวะที่จะตัดสินใจไม่ได้ และมีการใช้วิธีการ

หยุดความเสี่ยงไว้ก่อน โดยการทา “Hedging” ซึ่งการทา “Hedging” ในลักษณะแบบนี้ 

คล้ายกับการทาสถานะที่ตรงกันข้ามกับสถานะที่ถือครองในจานวนที่เท่าๆ กัน ก็จะทาให้

เกิดการ Lock สภาวะขาดทุน หรือหยุดสภาวะขาดทุนไว้ก่อน เพื่อรอ หรือหาโอกาสและ

จังหวะที่ถูกต้องแน่นอน จึงจะทาการเปิด หรือปิดสถานะอันจะกล่าวต่อไปในภายหลัง

การปลดล็อก Hedging จะท�าได้กี่วิธี 
และจะสามารถเพิ่มประโยชน์ของการปลดล็อกได้อย่างไร

  โดยปกติแล้ว การปลดล็อก “Hedging” ทาได้โดยมีวิธีเดียว คือการ Squared 

Position ทั้งฝั่ง Physical และฝั่งที่ทา Hedging ไว้พร้อมๆ กัน หมายความว่า กรณีที่

ร้านค้าทองได้รับการชาระเงินจากค่าทองคาในวันที่ T+15 ฉะนั้น ในวันเดียวกันเวลา
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เดียวกัน ก็จะสามารถทาการปิดสถานะ Short หรือ Long ที่ได้ทาไว้เมื่อ 15 วันก่อน 

พร้อมๆ กันไป โดยวิธีนี้ ร้านค้าทองคา หรือผู้ลงทุนก็จะได้กาไร หรือหยุดสภาวะขาดทุน

ตามแผนงานที่ได้วางไว้เมื่อ 15 วันก่อน อย่างไรก็ดี บางครั้งร้านค้าทองอาจจะทา 

“Hedging” ในสภาวะที่หยุดขาดทุน เช่น ขายไปแล้วทองขึ้น หรือซื้อมาแล้วทองตก 

ดังนั้น การทา “Hedging” จึงมีขึ้นเพื่อหยุดสภาวะขาดทุน และในกรณีแบบนี้ ถ้าเรา 

ปลด “Hedging” ทั้ง 2 ขา พร้อมๆ กัน ก็หมายความว่า เรายอมรับสภาวะขาดทุน 

ตามนั้น แต่ในกรณีที่เป็นผู้ลงทุน หรือร้านค้าทองที่รับความเสี่ยงได้บ้าง หรือปานกลาง 

อาจจะใช้จังหวะ และโอกาส เช่น ในระหว่าง 15 วันที่อาจจะมีความชัดเจนว่า ราคาทองคา

จะขึ้น หรือลงต่อไปในอีก 2-3 วันข้างหน้า หากเป็นเช่นนี้ ร้านค้าทองคาอาจจะใช้วิธี 

ปลดล็อก “Hedging” ในขาใดขาหนึ่งออกก็ได้ ก็จะทาให้แก้สภาวะขาดทุนได้ แต่โปรด

ระลึกเสมอว่า วิธีนี้เป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภาวะผิดทางได้ ดังนั้น ร้านค้าทองคา 

หรือผู้ลงทุนควรใช้วินัยในการลงทุนที่ดี คือการหยุดขาดทุน และทา Stop Loss อีกครั้ง

หนึ่งในระดับความเสี่ยงไม่เกิน 0.5% หรือความผันผวนของทองคาไม่เกิน 6 เหรียญ/

ออนซ์นั่นเอง 

ยกตัวอย่างเช่น ร้านค้าทองคาขายทองที่หน้าร้านไปในวันนี้ โดยมีราคาบาทละ 

20,000 บาท/บาททองคา แต่ปรากฎว่าตอนเย็น ราคาทองคาเกิดปรับตัวสูงขึ้นเป็น 

20,200 บาท/บาททองคา หมายความว่าทองคาที่ขายไปจะขาดทุน 200 บาท/บาท

ทองคา ดังนั้น ร้านค้าทองจึงอาจจะใช้วิธีแบบ Gold Futures หรือ Gold-D เพื่อหยุดความ

เสี่ยงไว้ก่อนที่ระดับราคา 20,200 บาท/บาททองคา และจะส่งผลให้ความเสี่ยงหยุดที่

ระดับราคา 200 บาท/บาททองคา และเมื่อราคาผ่านไป 3 วัน และสมมติว่าราคามีการ

ปรับขึ้นไปต่อที่ระดับ 20,300 บาท/บาททองคา จะหมายความว่า ณ ขณะนี้ เราหยุดผล

ขาดทุนไว้ที่ระดับบาทละ 200 บาท/บาททองคาไว้แล้ว และสมมติเราคิดว่าราคาจะมี

แนวต้านที่ระดับ 20,400 บาท/บาททองคา เราอาจจะวางการขายที่ระดับ 20,400 บาท/

บาททองคา เพื่อปิดสถานะ Long และในขณะเดียวกัน ก็เปิดสถานะ Short ลงมาในจานวน

เท่ากันที่ระดับ 20,400 บาท/บาททองคา ถ้าหากว่าราคาทองคาเป็นไปตามคาด เราอาจ

ได้กาไรบ้างบางส่วนในช่วงที่ราคาแกว่ง และกลับมากลบภาวะขาดทุนที่ระดับ 200 บาท/

บาททองคา และอาจจะเหลือภาวะขาดทุนเพียง 100 บาท/บาททองคา แต่โปรดอย่า 
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ลืมว่า หากราคาทองคายังขึ้นต่อไป เราจะต้องหยุดสภาวะขาดทุนไม่ให้เกินบาทละ 

100 – 150 บาท/บาททองคานั่นเอง ซึ่งจะหมายความว่าเราจะมี Risk Rewards 1:1 

แต่ถ้าเราไม่อยากให้มีความเสี่ยง ก็แนะนาให้ทาการซื้อทองเข้าที่บาทละ 20,400 บาท/

บาททองคา และปิดสถานะซื้อที่ระดับ 20,400 บาท/บาททองคาเช่นกัน

การใช้ Hedging ของ Gold-D 
ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติจริงท�าได้อย่างไรบ้าง 

“Gold-D” ก็คือ Gold Spot ที่มีหน่วยเป็นดอลลาร์ จึงเรียกว่า D-Dollar ใน 

ขณะที่ “Gold-D” เป็นหน่วยการซื้อขายของทองคา 99.99% โดยที่ 1 หน่วย จะเท่ากับ 

100 กรัม (3.2148 ออนซ์) หรือเทียบเท่ากับทองคาประมาณเกือบ 7 บาททองคา 

(6.59 บาททองคา) ดังนั้น เมื่อร้านค้าทองคาจะใช้ Gold-D ในทาง Hedging ก็จะต้อง

คานึงถึงความแตกต่างของ % ทองคา ซึ่งก็มีราคา Price In ที่ระดับ 3.5% อยู่แล้ว การ

ใช้ Hedging “ Gold-D” จึงสามารถทาได้โดยคิดตามแนวโน้มของทองคาต่างประเทศ

เป็นหลัก ไม่ต้องไปคานึงถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ 

ยกตัวอย่างเช่น ร้านค้าทองคาขายทองไป 15 บาททองคา ที่ระดับราคา 20,200 

บาท/บาททองคา สมมติว่า ณ ขณะนั้น Gold-D อยู่ที่ระดับ 1,235 เหรียญ/ออนซ์ 

ถ้าหากร้านค้าทองคาต้องการควบคุมความเสี่ยงหรือทา “Hedging” ของทองคาที่ได้ขาย

ไปจานวน 15 บาทองคา ก็จะต้องซื้อทองคากลับเข้ามาที่น้าหนัก 15 บาทเช่นเดียวกัน 

หรือ 15 บาททองคาจะเท่ากับประมาณ 228.66 กรัม ฉะนั้นก็ให้ทา Hedging “Gold-D” 

ที่ 2 Contract เท่ากับ 200 กรัม และต้องไม่ลืมว่า หากอยากได้ระดับที่ต้องแปลง 

จาก 99.99% เป็น 96.5% ต้องบวกไปอีก 3.5% แต่เนื่องจากจานวนหน่วยนั้นมีความ

ใกล้เคียงกัน หรือแตกต่างกันไม่มากนัก จึงมีหลักเป็นไม่กี่สิบกรัม จึงแนะนาให้ทาอย่าง

ตรงไปตรงมา คือ 1 Contract 2 Contract หรือ 3 Contract เป็นต้น

เงื่อนไขอะไรในการท�า Hedging ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนไม่ว่าจะเป็นทิศทางขาขึ้นหรือขาลงก็ตาม 

ในสภาวะเช่นนี้ การทาธุรกิจการค้าขาย ก็จะเกิดความไม่แน่นอนในผลกาไร ดังนั้น 
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การทา “Hedging” จะช่วย Lock ว่าผลกาไรจริงอยู่ตรงไหน และพอใจแค่ไหน 

กรณีที่ต้องการเก็งกาไร เราสามารถทาได้หลังจากที่ “Hedging” ไปแล้ว หรือ

ก่อน “Hedging” ก็พอได้ โดยใช้คาสั่งซื้อ และขายปกติที่อยู่ใน “Hedging” นั่นเอง 

บทสรุปในการเข้าใจของ “Hedging”
เทคนิคในการทา “Hedging” โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับเครื่องมือ 

ทางการเงินที่เราเรียกว่า “Derivatives” โดยส่วนใหญ่แล้วจะมี 2 ตัวที่ใช้กันบ่อย คือ 

Options และ Futures โดยที่ในที่นี้ ผู้เขียน จะกล่าวถึงเฉพาะ Futures เป็นหลัก เนื่องจาก

เครื่องมือในการใช้ Options นั้นมีความสลับซับซ้อนในการที่จะเข้าใจและอาจจะต้อง 

เรียนรู้มาก ดังนั้นในบทความที่เขียนจะเกี่ยวข้องกับ Futures และ Spot Market เป็นหลัก 

เนื่องจากการใช้ Spot Market เป็นหลักนั้นนักลงทุนจะเข้าใจได้ง่าย ขณะที่เครื่องมือ 

ใน Futures บ้านเรายังใช้ได้จากัดเนื่องจากสภาพคล่องบ้านเรา ยกเว้นแต่จะมีการนา

สินค้า “Gold-D” ที่มีหน่วยการซื้อขายเป็นค่าเงินดอลลาร์/ออนซ์ เข้ามาในตลาด TFEX 

จึงจะทาให้สภาพคล่องสูงขึ้น 

อย่างไรก็ดี อยากให้นักลงทุนเข้าใจว่าเครื่องมือ
ที่เรียกว่า “Hedging” นี้ จะท�าให้นักลงทุน
สามารถสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่เรียกว่า

“Trading Strategy” ซึ่งจะมีขาหนึ่งเป็นขาดทุน
และขาหนึ่งเป็นก�าไร อันจะท�าให้สามารถ

Lock ผลก�าไรจากการค้าได้อย่างแน่นอน
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อย่างไรก็ดี อยากให้นักลงทุนเข้าใจว่าเครื่องมือที่เรียกว่า “Hedging” นี้ จะทาให้

นักลงทุนสามารถสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่เรียกว่า “Trading Strategy” ซึ่งจะมีขาหนึ่ง

เป็นขาดทุน และขาหนึ่งเป็นกาไร อันจะทาให้สามารถ Lock ผลกาไรจากการค้าได้อย่าง

แน่นอน ซึ่งหลายครั้งนักลงทุนไม่เข้าใจว่าการทาแบบนี้จะได้รับประโยชน์อย่างไร เพราะ

ดูเหมือนจะเกิดสมดุลระหว่างกาไรและขาดทุน แต่ผู้เขียนย้าว่าท่านต้องกาหนดกลยุทธ์ 

ซึ่งจะช่วยให้ท่านบริหารจัดการต้นทุนสินค้าและบริหารกาไรได้นั่นเอง

กล่าวโดยสรุปก็คือ โดยพื้นฐานของการทา “Hedging” ก็จะเหมาะสาหรับบริษัท 

หรือร้านค้าทองที่มีความกังวลเกี่ยวกับความผันแปรของราคาสินค้า เช่น ทองคา แล้วจะ

ทาให้กระทบต่อ Profit Margin (กาไร) ดังนั้น การทา “Hedging” จึงเป็นการตอบคาถาม

ข้างต้นได้ดี โดยใช้ Futures Contracts ของทองคา หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม การทา “Hedging” จะมีค่าใช้จ่าย ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจทาการ

ใช้ “Hedging” นักลงทุนจะต้องคานึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น 

โดยโปรดระลึกเสมอว่า เป้าหมายสาคัญในการทา “Hedging” ไม่ใช่การทาเงินหรือทา

กาไร แต่เป็นการป้องกันการขาดทุน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายของการ “Hedging” จึงให้เปรียบ

เสมือนการซื้อประกันความเสี่ยง หรือการทาประกันชีวิตนั่นเอง ซึ่งเป็นการทาเพื่อ 

หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในอนาคต



55 

เทคนิคการท�า Arbitrage 
ในตลาด TFEX
โดย : ชลเดช เขมะรัตนา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟินเทค (ประเทศไทย)

เราคงเคยได้ยินคาว่า Arbitrage กันมาแล้วหลายครั้ง วันนี้เราจะมาทาความเข้าใจ

คานี้กันอย่างละเอียดผ่านการยกตัวอย่างจริงของสินค้าใน TFEX กัน ซึ่งการอธิบาย 

ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเรามีความเข้าใจในลักษณะเบื้องต้นของสินค้าใน TFEX เป็นอย่างดี 

โดยที่เราจะเริ่มจากความหมาย และประเภทของการทา Arbitrage ตัวอย่างการใช้สินค้า

ใน TFEX ที่อ้างอิงกับตราสารทุนเพื่อทา Arbitrage ในทางปฏิบัติ ได้แก่ Single Stock 

Futures, SET50 Index Futures และ SET50 Index Options

ความหมายและประเภทของการท�า Arbitrage
คาว่า Arbitrage ในความหมายอย่างกว้างนั้นหมายถึง “การทากาไรจากของสอง

สิ่งที่ควรจะมีมูลค่าเท่ากัน แต่กลับมีราคาไม่เท่ากัน โดยการซื้อของถูก และขายของแพง

ไปพร้อมกัน” ตัวอย่างเช่น ถ้าหุ้น ADVANC มีราคา 170 บาท แต่ ADVANCH17 ซึ่งเป็น 

Single Stock Futures ที่อ้างอิงหุ้น ADVANC มีราคา 172 บาท เราสามารถทา Arbitrage 

ได้โดยการซื้อหุ้น ADVANC และ Short ADVANCH17 เพื่อได้กาไรจากส่วนต่าง 2 บาท 
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ไม่ว่าราคา ADVANC ตอน Final Settlement จะจบที่กี่บาท (ก่อนหักค่าธรรมเนียมที่

เกี่ยวข้อง และความเสี่ยงด้านการส่งคาสั่งซื้อขาย ซึ่งจะแสดงรายละเอียดในช่วงต่อไป) 

การทา Arbitrage แบบนี้อาจเรียกอีกอย่างว่า Pure Arbitrage หรือ Deterministic 

Arbitrage เนื่องจากผู้ทา Arbitrage ทราบตัวเลขกาไรที่ค่อนข้างแน่นอน โดยผู้ลงทุน

สถาบันที่มีระบบ Program Trading และมีต้นทุนการซื้อขายที่ต่าจะเป็นผู้ทา Arbitrage 

ในลักษณะนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนรายย่อยควรศึกษาการทา Arbitrage ในลักษณะนี้ 

เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตราสารอนุพันธ์ ในการสะท้อน 

ความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าอ้างอิง

สาหรับการทา Arbitrage ซึ่งยังมีโอกาสที่จะขาดทุนอยู่ แม้ว่าความน่าจะเป็นทาง

สถิติในการขาดทุนนั้นจะน้อยมาก เราจะเรียกว่า Risk Arbitrage หรือ Statistical 

Arbitrage ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ Pairs Trading บนคู่หุ้น INTUCH กับ ADVANC ซึ่งมี 

การเคลื่อนไหวของราคาไปในทิศทางเดียวกันค่อนข้างมาก เนื้อหาในบทนี้จะครอบคลุม 

Deterministic Arbitrage ใน Single Stock Futures, SET50 Index และ SET50 Index 

Options และจะกล่าวถึงกลยุทธ์ Pairs Trading ซึ่งใช้ Single Stock Futures ในการ 

ทา Statistical Arbitrage

 

Single Stock Futures Arbitrage
Arbitrage ที่เข้าใจง่ายที่สุดในบรรดาสินค้า TFEX ทั้งหมด คือการทา Arbitrage 

ระหว่าง Single Stock Futures (เรียกสั้นๆ ว่า Futures) และหุ้นที่เป็น Underlying (เรียก

สั้นๆ ว่า Spot) โดยส่วนใหญ่แล้ว ราคาของ Futures และ Spot จะเคลื่อนไหวไปในทาง

เดียวกัน แต่ในบางโอกาสในช่วงเวลาสั้นๆ ราคาของ Futures และ Spot อาจจะไม่ได้

เคลื่อนไหวไปพร้อมกันโดยสมบูรณ์ โอกาสในการทา Arbitrage จึงเกิดขึ้นได้ จากตัวอย่าง

เดิมของหุ้น ADVANC และ ADVANCH17

สมมติให้วันที่ 13 มีนาคม 2560 หุ้น ADVANC มีราคา Offer ที่ 170 บาท และ 

ADVANCH17 มีราคา Bid ที่ 172 บาท เราสามารถเข้าทา Arbitrage ได้โดย

• ซื้อหุ้น ADVANC จานวน 1,000 หุ้น ที่ราคา 170 บาท ใช้เงิน 170 × 1,000  

 = 170,000 บาท
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• Short ADVANCH17 จานวน 1 สัญญา ที่ราคา 172 บาท ใช้เงินวางหลักประกัน  

 8,360 บาท

เมื่อถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ ADVANCH17 

สมมติให้หุ้น ADVANC มีการซื้อขายกันที่ราคา 180 บาท และ Final Settlement Price 

ของ ADVANCH17 เท่ากับ 180 บาทเช่นกัน จะเกิดรายการปิด Arbitrage โดย

• ขายหุ้น ADVANC ที่ราคา 180 บาท ได้กาไร 1,000 × (180 - 170)  

 = 10,000 บาท

• Settlement ADVANCH17 ขาดทุน 1,000 × (172 - 180) = -8,000 บาท

• ได้กาไร 2,000 บาท ก่อนหักค่าธรรมเนียมต่างๆ

ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 นี้ หากสมมติให้หุ้น ADVANC มีการซื้อขายกันที่ราคา 

150 บาท และ Final Settlement Price ของ ADVANCH17 เท่ากับ 150 บาทเช่นกัน จะ

เกิดรายการปิด Arbitrage โดย

• ขายหุ้น ADVANC ที่ราคา 150 บาท ขาดทุน 1,000 × (150 - 170) 

 = -20,000 บาท

• Settlement ADVANCH17 กาไร 1,000 × (172 - 150) = 22,000 บาท

• ได้กาไร 2,000 บาท ก่อนหักค่าธรรมเนียมต่างๆ

 

จากตัวอย่างข้างต้น สิ่งที่เห็นคือ ไม่ว่าราคาของ ADVANC จะขึ้นหรือลง เราก็ได้

กาไรจากการทา Arbitrage ครั้งนี้เท่ากับ 2,000 บาท ซึ่งเกิดมาจากส่วนต่างของราคา 

Futures และ Spot ในตอนที่เราเข้าทา Arbitrage โดยมีเงื่อนไขสาคัญที่ว่า ราคาที่เรา 

ขายหุ้น ADVANC ได้จะต้องเท่ากับ Final Settlement Price ของ ADVANH17 ซึ่งใน 

ชีวิตจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจาก Final Settlement Price จะคานวณจากค่าเฉลี่ย

ถ่วงน้าหนักของการซื้อขายของหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย

และ ณ เวลาปิดทาการซื้อขายของหุ้นอ้างอิงในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยใช้ค่าทศนิยม 

2 ตาแหน่ง
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เมื่อเป็นเช่นนี้ ในทางปฏิบัติแล้ว เราจะไม่สามารถทากาไรได้เท่ากับ 2,000 บาท 

พอดี โดยถ้าเราขายหุ้นได้ในราคาสูงกว่า Final Settlement Price กาไรที่ได้จะสูงขึ้น 

ในทางตรงข้าม หากเราขายหุ้นได้ในราคาที่ต่ากว่า Final Settlement Price กาไรจาก

การทา Arbitrage จะต่ากว่า 2,000 บาท และถ้าเราขายหุ้นได้ต่ากว่า Final Settlement 

Price เกิน 2 บาทต่อหุ้นขึ้นไป เราจะเจอกับผลขาดทุนเลยทีเดียว ดังนั้นประเด็นหลัก 

ที่ผู้ทา Arbitrage ประเภทนี้ต้องคานึงถึงคือ

1. วิธีการขายหุ้นในช่วง 15 นาทีสุดท้ายของวันซื้อขายสุดท้ายของ Futures 

 เพื่อให้ขายหุ้นได้ไม่ต่ากว่า Final Settlement Price มากเกินไปจนไม่เหลือ 

 กาไรสาหรับ Arbitrage โดยในทางปฏิบัติแล้ว ผู้ทา Arbitrage จะใช้ Program  

 Trading เพื่อกระจายการส่งคาสั่งให้ได้ราคาใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยถ่วง 

 น้าหนัก ที่เรียกว่า VWAP (Volume Weighted Average Price) หรือกระจาย 

 ขายหุ้นจานวนเท่ากัน ในแต่ละช่วงเวลาที่มีระยะห่างเท่ากัน ที่เรียกว่า TWAP  

 (Time Weighted Average Price) หรืออาจจะใช้ Program Trading แบบอื่นๆ  

 ที่มีลักษณะการทางานคล้าย VWAP/TWAP

2. เนื่องจากช่วง Final Settlement ยังคงมีความเสี่ยงเรื่องการส่งคาสั่งซื้อขาย 

 อยู่ ดังนั้น ช่วงห่างของราคา Spot และ Futures ตอนที่เข้าทา Arbitrage 

 จะต้องกว้างพอ เพื่อคลุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตอนช่วง Final Settlement 

 โดยช่วงห่างที่เหมาะสมจะเป็นเท่าไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับความผันผวนของหุ้น 

 แต่ละตัว ประสิทธิภาพในการทา VWAP/TWAP นอกจากนี้ ช่วงห่างของราคา  

 Spot และ Futures ยังต้องครอบคลุมค่าธรรมเนียมทั้งหมดเข้าไปด้วย

ในทางปฏิบัติ ผู้ทา Arbitrage ไม่ได้เฝ้าดูราคาหุ้น และ Futures เพื่อส่งคาสั่ง 

ซื้อขาย แต่จะใช้ Program Trading เพื่อให้ระบบส่งคาสั่งแบบอัตโนมัติทันทีภายใน 

เสี้ยววินาที เมื่อช่วงห่างของราคา Spot และ Futures กว้างพอที่จะครอบคลุมความเสี่ยง

ตอน Final Settlement หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยค่า
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ธรรมเนียมการซื้อขาย รวมถึงต้นทุนทางการเงิน (Cost of Capital) ที่ใช้สาหรับซื้อหุ้น 

และวางหลักประกัน

นอกจากนี้ ผู้ที่สามารถเข้าถึงการทา Short Sell ในหุ้นได้อย่างรวดเร็ว (SBL) 

ยังสามารถทา Arbitrage ในกรณีที่ราคาหุ้นอ้างอิงอยู่สูงกว่า Single Stock Futures โดย 

Short Sell หุ้นอ้างอิงและ Long Single Stock Futures จากนั้น ในช่วง Final Settlement 

ผู้ทา Arbitrage จะทยอยซื้อหุ้นคืนให้ได้ราคาเฉลี่ยไม่เกิน Final Settlement Price ของ 

Single Stock Futures โดยสิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนทา Arbitrage โดย Short Sell หุ้น 

ในลักษณะนี้ คือเรื่องการจ่ายเงินปันผลของหุ้นที่ใช้เป็นสินค้าอ้างอิง เนื่องจากผู้ยืมหุ้น 

มาทา Short Sell จะถูกเรียกคืนหุ้นก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD

SET50 Index Futures Arbitrage
การทา Arbitrage บน SET50 Index Futures นั้นมีหลักการคล้ายกับการทา 

Arbitrage บน Single Stock Futures ในหัวข้อก่อนหน้านี้ คือเป็นการหาโอกาสเข้าทา 

Arbitrage ตอนที่ช่วงห่างของราคา Futures กับ Spot กว้างเพียงพอกับความเสี่ยงในช่วง 

Final Settlement และครบคลุมต้นทุนค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรม โดย Spot ที่เรา

ใช้สาหรับการทา Arbitrage ครั้งนี้ได้เปลี่ยนจากหุ้นรายตัวมาเป็นตะกร้าหุ้น SET50 

ซึ่งถือเป็น Underlying ของ SET50 Futures นั่นเอง ตัวอย่างเช่น หากในวันที่ 20 มีนาคม 

2560 SET50 Index มีค่าเท่ากับ 970 แต่ S50H17 มีค่าเท่ากับ 980 เราสามารถ 

ทา Arbitrage ได้โดย Short S50H17 และซื้อหุ้นแต่ละตัวที่อยู่ใน SET50 โดยมีสัดส่วน

ตามน้าหนักของ Market Capitalization แบบ Real-time

สิ่งแรกที่ต้องทาความเข้าใจในการใช้ตะกร้าหุ้น SET50 เป็น Spot สาหรับทา 

Arbitrage คือ เราไม่สามารถใช้ SET50 Index ไปเทียบกับ SET50 Futures ในการหา

โอกาสเข้าทา Arbitrage ได้แบบตรงๆ เนื่องจาก SET50 Index นั้นมีการ Update ทุก 

15 วินาที และคานวณจากราคาล่าสุดของหุ้นแต่ละตัว ซึ่งอาจเป็นราคา Bid หรือ Offer 

ก็ได้ แต่ถ้าเราจะซื้อตะกร้าหุ้น SET50 เราต้องซื้อหุ้นทุกตัวที่ราคา Offer โดยที่หุ้นบาง

ตัวอาจจะมีปริมาณหุ้นที่เสนอขายใน Offer ช่องแรกไม่พอกับปริมาณที่เราต้องการ ทาให้
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ต้องซื้อในราคาที่สูงขึ้น ดังนั้น ตัวแปรที่ใช้ในการหาโอกาส Arbitrage จึงไม่ใช่ SET50 

Index แต่เป็นต้นทุนจริงแบบ Real-time ที่เกิดจากการซื้อหุ้นแต่ละตัวในตะกร้าหุ้น 

SET50 ซึ่งคานวณจากราคา และปริมาณหุ้นที่เสนอขายอยู่ ณ วินาทีนั้น

เมื่อถึงวันซื้อขายวันสุดท้าย วันที่ 30 มีนาคม 2560 สิ่งที่ผู้ทา Arbitrage ต้องทา 

คือการขายตะกร้าหุ้น SET50 คล้ายกับกรณีของการทา Arbitrage บน Single Stock 

Futures โดยทยอยขายหุ้นทุกตัวในช่วง 15 นาทีสุดท้าย เพื่อขายได้ราคาใกล้เคียงกับ 

Final Settlement Price ของ SET50 Index Futures ซึ่งคานวณมาจาก SET50 Index 

ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และราคาปิดของวัน โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อย

ที่สุด 3 ค่าออก และใช้ค่าทศนิยม 2 ตาแหน่ง 

 

สิ่งแรกที่ต้องท�าความเข้าใจในการใช้ตะกร้าหุ้น
SET50 เป็น Spot ส�าหรับท�า Arbitrage

คือ เราไม่สามารถใช้ SET50 Index ไปเทียบกับ
SET50 Futures ในการหาโอกาสเข้าท�า Arbitrage

ได้แบบตรงๆ เนื่องจาก SET50 Index นั้น
มีการ Update ทุก 15 วินาที
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ตะกร้าหุ้น SET50 และน�้าหนักตาม Market Capitalization
(ข้อมูลวันที่ 7 เมษายน 2560)

SYMBOL MARKET CAP % WEIGHT SYMBOL MARKET CAP % WEIGHT

PTT 1.12T 11.31% IRPC 107.37B 1.08%

SCC 660.57B 6.67% DELTA 107.37B 1.08%

AOT 568.35B 5.74% TMB 105.23B 1.06%

SCB 557.94B 5.63% BANPU 104.34B 1.05%

CPALL 552.94B 5.58% BTS 101.54B 1.03%

ADVANC 519.26B 5.24% DTAC 101.31B 1.02%

KBANK 463.50B 4.68% TU 99.82B 1.01%

PTTEP 385.42B 3.89% BLA 86.27B 0.87%

BBL 349.62B 3.53% ROBINS 70.31B 0.71%

PTTGC 328.30B 3.31% GLOBAL 64.98B 0.62%

BDMS 324.04B 3.27% CBG 64.31B 0.65%

KTB 293.75B 2.97% KCE 61.92B 0.63%

CPN 258.28B 2.61% SPRC 59.89B 0.60%

TRUE 220.42B 2.23% KKP 59.75B 0.60%

CPF 216.99B 2.19% TCAP 58.26B 0.59%

INTUCH 173.30B 1.75% GPSC 51.74B 0.52%

IVL 169.85B 1.71% TPIPL 50.92B 0.51%

MINT 165.53B 1.67% PSH 49.68B 0.50%

TOP 152.11B 1.54% CENTEL 47.63B 0.48%

BH 130.97B 1.32% CK 47.05B 0.47%

HMPRO 127.02B 1.28% BCP 45.48B 0.46%

GLOW 120.79B 1.22% WHA 45.01B 0.45%

LH 115.47B 1.17% BA 42.25B 0.43%

BEM 113.97B 1.15% THAI 38.89B 0.39%

EGCO 110.65B 1.12% PTG 38.61B 0.39%
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ในทางปฏิบัติแล้ว การซื้อหุ้นทุกตัวในตะกร้าหุ้น SET50 ให้ได้น้าหนักตาม 

Market Capitalization แบบสมบูรณ์ 100% อาจจะทาได้ยากเนื่องจากหุ้นบางตัวอาจ

ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ ดังนั้น ผู้ทา Arbitrage อาจสร้างตะกร้าหุ้นที่มี Tracking Error 

กับ SET50 Index อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อย่างเช่น ใช้หุ้น 30 - 40 ตัว แทนที่จะซื้อ

หุ้นทั้ง 50 ตัว (หุ้น 30 ตัว และ 40 ตัวแรกที่มี Market Capitalization สูงสุดมีสัดส่วน

เป็น 88% และ 95% ของหุ้นใน SET50 ทั้งหมด) กลยุทธ์แบบนี้ช่วยให้เราเพิ่มโอกาส

ในการทา Arbitrage ได้ในจานวนครั้งที่มากขึ้น และช่วยลด Transaction Cost ซึ่งเกิด

จากหุ้นที่มีสภาพคล่องต่าอีกด้วย แต่ข้อเสียคือ ผู้ทา Arbitrage จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 

หากตะกร้าหุ้นที่สร้างนั้นมีผลตอบแทนที่ต่ากว่า SET50 Index อย่างมีนัยสาคัญ

น�้าหนักสะสมของหุ้นใน SET50 เรียงล�าดับตาม Market Capitalization
(ข้อมูลวันที่ 7 เมษายน 2560)

 

สาหรับผู้ทา Arbitrage ที่อยากได้ผลตอบแทนสูงขึ้น และยินยอมรับความเสี่ยง

ที่เพิ่มขึ้น แทนที่เราจะซื้อหุ้นทั้ง 50 ตัว หรือซื้อตะกร้าหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง เราสามารถ

ตัดหุ้นบางตัวออก โดยการวิเคราะห์ และไม่ซื้อหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ไม่ดี หรือมีแนวโน้ม

ของราคาเป็นขาลง หากหุ้นที่เราตัดออกไปมีผลตอบแทนจริงที่แย่กว่ากลุ่มหุ้นที่เราเลือก

ซื้อ เราจะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการทา Arbitrage ในครั้งนี้
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นอกจากนี้ หากเราสามารถใช้ SBL เพื่อ Short Sell หุ้นในส่วนใหญ่ใน SET50 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรายังสามารถทา Arbitrage ในกรณีที่ SET50 Index Futures 

มีราคาต่ากว่า SET50 Index มากๆ โดยการ Long SET50 Index Futures และทา Short 

Sell หุ้นในตะกร้า SET50 ตามสัดส่วนของ Market Capitalization เช่นเดียวกับกรณี

ก่อนหน้านี้ จากนั้น ในช่วง Final Settlement ผู้ทา Arbitrage จะทยอยซื้อหุ้นแต่ละตัว

คืนเพื่อขายได้ราคาใกล้เคียงกับ Final Settlement Price ของ SET50 Index Futures

เนื่องจากการทา Arbitrage ระหว่าง SET50 Index Futures กับหุ้นในลักษณะนี้

ต้องอาศัยการคานวณที่ละเอียด ดังนั้น ผู้ทา Arbitrage จึงต้องใช้ระบบ Program Trading 

เพื่อตรวจหาโอกาสการทา Arbitrage ภายใต้ข้อจากัดของเงินลงทุน และค่าธรรมเนียม

ต่างๆ เมื่อเกิดช่องสาหรับทา Arbitrage ระบบ Program Trading นี้จะส่งคาสั่งซื้อขายหุ้น

แต่ละตัวพร้อมกัน หรือที่เรียกว่า Basket Order พร้อมกับส่งคาสั่งสาหรับ SET50 Index 

Futures แบบอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ผู้ทา Arbitrage กาหนดไว้ใน Program Trading

ส�าหรับผู้ท�า Arbitrage ที่อยากได้ผลตอบแทนสูงขึ้น
และยินยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น แทนที่เราจะซื้อหุ้น

ทั้ง 50 ตัว หรือซื้อตะกร้าหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง 
เราสามารถตัดหุ้นบางตัวออก โดยการวิเคราะห์ 

และไม่ซื้อหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ไม่ดี หรือมีแนวโน้ม
ของราคาเป็นขาลง หากหุ้นที่เราตัดออกไป

มีผลตอบแทนจริงที่แย่กว่ากลุ่มหุ้นที่เราเลือกซื้อ 
เราจะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการท�า Arbitrage
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 SET50 Index Futures and Options Arbitrage
หลังจากทาความเข้าใจ Arbitrage ที่ผ่านมา ทั้ง Single Stock Futures และ 

SET50 Index Futures ผู้ทา Arbitrage ยังไม่สามารถทราบตัวเลขกาไรที่แน่นอนได้ 

เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่ราคาขายหุ้นในวันสุดท้ายจะเบี่ยงเบนไปจาก Final 

Settlement Price ของ Futures ในขณะที่การทา Arbitrage โดยใช้ SET50 Futures 

และ SET50 Options จะไม่มีความเสี่ยงด้านนี้ เนื่องจาก Final Settlement Price ของ

อนุพันธ์ทั้งคู่มีการสูตรการคานวณที่อ้างอิง SET50 Index เหมือนกัน

การทา Arbitrage ระหว่าง Futures และ Options ที่มี Underlying เดียวกันนั้น 

เกิดขึ้นได้เนื่องจากเราสามารถนาเอา Call Options และ Put Options ที่มีวันครบกาหนด

เดียวกัน และมี Strike Price เท่ากัน มารวมเป็น Portfolio ที่สร้างผลตอบแทนได้เหมือน

กับ Futures 

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการใช้ SET50 Index Options เพื่อสร้างผลตอบแทนให้

เหมือนกับการ Long S50H17 เราสามารถทาได้โดยการ Long S50H17C1000 คู่กับ 

Short S50H17P1000 

ผลตอบแทนจากการ Long Call Options พร้อมกับ Short Put Options 
แบบก่อน และหลังคิด Premium
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สมมติให้เราคา S50H17C1000 และ S50H17P1000 มีค่า Premium อยู่ที่ 10 

และ 13 ตามลาดับ และราคา S50H17 เท่ากับ 1001 เราสามารถทา Arbitrage ได้ 

โดยการ Long S50H17C1000 และ Short S50H17P1000 ซึ่งเราจะมี Net Premium 

เท่ากับ +3 (Long S50H17C1000 ต้องจ่าย Premium เท่ากับ 10 และ Short 

S50H17P1000 ได้รับ Premium เท่ากับ 3) เส้น Payoff ของ 2 Options นี้รวมจะเหมือน

กับการ Long S50H17 ที่ราคา 997 (คานวณจาก Strike Price ที่ 1000 ลบด้วย Net 

Premium ซึ่งเท่ากับ 3) แต่ในขณะนั้น S50H17 มีราคาเท่ากับ 1001 ดังนั้น เราจึง

สามารถทา Arbitrage ได้โดยการ Short S50H17 นี้ ส่งผลให้เราได้กาไรแน่นอน 

เท่ากับ 4 หรือ 800 บาทต่อการทา Arbitrage 1 ชุดสัญญา (1 S50H17C1000, 

1 S50H17P1000 และ 1 S50H17) ก่อนหักค่าธรรมเนียมต่างๆ

เมื่อถึงวัน Final Settlement ในกรณีของการทา Arbitrage ที่ทุกสถานะได้รับ

การคานวณ Final Settlement Price ด้วยตัวแปรเดียวกันแบบ SET50 Index Futures 

และ SET50 Index Options นี้ ผู้ทา Arbitrage ไม่ต้องทารายการใดๆ โดยที่ TFEX 

จะทารายการ Settlement ใน Futures และ Options ให้เอง ส่งผลให้ผู้ทา Arbitrage 

ทราบผลกาไรที่แน่นอนตั้งแต่วันที่ Program Trading เข้าทา Arbitrage โดยส่งคาสั่งทั้ง 

3 สถานะพร้อมกันทันทีแบบอัตโนมัติแบบ Market Order และจะทารายการ Arbitrage 

นี้สาหรับ Bid หรือ Offer ถัดไปจนกว่ากาไรจากการทา Arbitrage จะมีค่าน้อยกว่าต้นทุน

การทาธุรกรรม และค่าธรรมเนียมทั้งหมด 

 

Single Stock Futures Pairs Trading
กลยุทธ์ Pairs Trading เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสาหรับการทา Statistical Arbitrage 

หรือมักเรียกสั้นๆ ว่า“StatArb” ซึ่งทั้งผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายย่อยสามารถใช้ 

Single Stock Futures ในการทา Pairs Trading ได้โดยทาการค้นหาคู่หุ้น 2 ตัว ที่มีผล

ตอบแทนเคลื่อนที่ไปด้วยกัน ซึ่งเราสามารถใช้ Correlation เป็นตัวชี้วัดว่าหุ้นคู่ใดบ้างที่

มีผลตอบแทนสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน จากนั้น หาโอกาสที่ราคาหุ้นทั้งสองเริ่มเคลื่อนไหว

ไปคนละทิศทาง (โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านปัจจัยพื้นฐานของหุ้น) เพื่อเข้าทา 

Pairs Trading โดยคาดหวังว่าหุ้นทั้งสองจะกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน 
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ตัวอย่างเช่น INTUCH กับ ADVANC เป็นคู่หุ้นที่มี Correlation สูง ถ้าช่วงไหน 

ADVANC มีราคาปรับลดลงแรงกว่า INTUCH หรือ ADVANC มีราคาเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 

INTUCH (เมื่อเปรียบเทียบเป็น % การเปลี่ยนแปลงของราคา) 

เราสามารถเข้าทา Pairs Trading ได้โดยการ Long ADVANC Futures และ Short 

INTUCH Futures พร้อมกัน เมื่อราคาหุ้นทั้งสองเข้าสู่ภาวะสมดุลเราจะได้กาไรเนื่องจาก

ราคา ADVANC จะปรับตัวขึ้นแรงกว่า INTUCH หากตลาดโดยรวมเป็นขาขึ้น หรือราคา 

ADVANC จะปรับตัวลงน้อยกว่า INTUCH หากตลาดโดยรวมเป็นขาลง ซึ่งเราเรียกกลยุทธ์

ที่ไม่ขึ้นกับสภาวะตลาดแบบนี้ว่า Market-neutral Strategy

สาหรับผู้ที่ต้องการทา Pairs Trading สิ่งสาคัญก่อนการเริ่มต้น คือการทาความ

เข้าใจคาว่า เราไม่ได้จะเลือก Long หุ้นที่น่าจะปรับตัวขึ้น และ Short หุ้นที่น่าจะปรับตัว

ลงเท่านั้น คาว่า Pairs หมายถึงคู่หุ้นที่เราจะทา Long/Short นั้นต้องมีความสัมพันธ์กัน

สูงด้วย ดังนั้น การคัดเลือกและตรวจสอบคู่หุ้นจากสถานการณ์ล่าสุดจึงเป็นสิ่งจาเป็น 

ในที่นี้ ผู้เขียนขอสรุปขั้นตอนการทา Pairs Trading ดังนี้

1. Pairs Universe Selection : หลักการของการคัดเลือกคู่หุ้นสาหรับรอโอกาส 

 ทา Pairs Trading คือการหาคู่หุ้นที่มี Correlation ของผลตอบแทนในระดับ 

 ที่สูง (ไม่ใช่ Correlation ของราคา) ซึ่งส่วนมากจะเป็นคู่หุ้นที่อยู่ใน Sector  

 เดียวกัน หรือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่การทา Long/Short ในคู่หุ้น 

 แบบนี้พร้อมกัน อาจจะใช้ Initial Margin ลดลงกว่าการเปิดสถานะ Long และ  

 Short แยกกัน เนื่องจากบางคู่ของ Single Stock Futures จะมีสิ่งที่เรียกว่า  

 Inter-Commodity Spread ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอแนะนาให้ทา Pairs Trading  

 บนคู่หุ้นที่มี Inter-Commodity Spread เพื่อการใช้เงินลงทุนอย่างมี 

 ประสิทธิภาพ และมี Correlation สูง โดยมีรายชื่อของคู่หุ้นทั้งหมดและ 

 Correlation ที่คานวณจากผลตอบแทนรายวันย้อนหลัง 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 

 7 เมษายน 2560 ตามตาราง หน้า 67
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  จากตาราง คู่หุ้นที่น่าสนใจหาโอกาสทา Pairs Trading และมี Correlation  

 สูงสุด 3 อันดับแรกคือ ADVANC&INTUCH, PTT&PTTEP และ KBANK&BBL  

 ซึ่งเราสามารถใช้กลุ่มคู่หุ้นนี้เป็น Pairs Universe ได้

2. Price Ratio Analysis : หลังจากได้คู่หุ้นทั้งหมดจาก Pairs Universe แล้ว 

 ขั้นตอนต่อไป คือการนาราคาหุ้นของแต่ละคู่มาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความ 

 เหมาะสมในการทา Pairs Trading โดยให้เอาราคาหุ้น A หารด้วยราคาหุ้น B  

Stock A Stock B Correlation

ADVANC INTUCH 0.89

DTAC SAMART 0.21

DTAC JAS 0.06

SAMART JAS 0.17

S QH 0.23

WHA SIRI 0.30

EGCO RATCH 0.18

PTT PTTEP 0.65

GPSC PTG 0.30

SPCG IRPC 0.21

PTTEP IRPC 0.29

KBANK BBL 0.72

BBL KTB 0.57

SCB KTB 0.56

KBANK TCAP 0.37

BBL TCAP 0.38

BCH CHG 0.31

CK STEC 0.50

STEC ITD 0.45
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 ในแต่ละวัน ตามรูปด้านล่าง (ราคารายวันย้อนหลัง 5 ปี สิ้นสุดวันที่ 7 เมษายน  

 2560)

เราสามารถใช้กราฟเพื่อเลือกคู่หุ้นที่มี Price Ratio ซึ่งมีคุณสมบัติ Mean 

Reversion หรือเคลื่อนตัวแบบ Sideway โดยคู่ ADVANC&INTUCH เป็นคู่ที่น่าสนใจที่สุด

3. Entry and Exit Execution : จากคู่หุ้นที่เหมาะสมในการทา Pairs Trading 

 ในตัวอย่างนี้คือ ADVANC&INTUCH ผู้ทา Arbitrage สามารถใช้เครื่องมือทาง  

 Technical Analysis ในการหาจังหวะเข้าทารายการ Pairs Trading ได้ ตัวอย่าง 

 เช่น การใช้ Bollinger Bands ในการวิเคราะห์ Price Ratio ตามนรูปด้านล่าง  

 (ราคารายวันย้อนหลัง 4 ปี สิ้นสุดวันที่ 7 เมษายน 2560)
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  ตามหลักการของ Bollinger Bands ที่ใช้กับตัวแปรที่เคลื่อนไหวแบบ  

 Sideway แล้ว ผู้ทา Arbitrage จะเปิดสถานะ Long ADVANC Futures และ  

 Short INTUCH Futures เมื่อ Price Ratio ตัดขึ้นเส้น Lower Band (Point A :  

 Entry) ซึ่งในตัวอย่างนี้ใช้ค่าเฉลี่ยรายวันย้อนหลัง 1 ปี ลบด้วย 2 Standard  

 Deviation และจะปิดสถานะเมื่อ Price Ratio ตัดขึ้นเส้น Mean (Point B  

 : Exit 1) หรืออาจปิดสถานะเมื่อ Price Ratio ตัดขึ้นเส้น Upper Band (Point  

 C : Exit 2) ในทางตรงข้าม ผู้ทา Arbitrage จะเปิดสถานะ Short ADVANC  

 Futures และ Long INTUCH Futures เมื่อ Price Ratio ตัดลงเส้น Upper Band  

 (Point N : Entry) และจะปิดสถานะเมื่อ Price Ratio ตัดลงเส้น Mean หรือ 

 อาจปิดสถานะเมื่อ Price Ratio ตัดลงเส้น Upper Band ทั้งนี้ผู้ทา Arbitrage  

 ต้องคานวณว่ากาไรที่คาดว่าจะได้นั้นครอบคลุมต้นทุนการทาธุรกรรมทั้งหมด 

 หรือไม่

  สิ่งสุดท้ายสาหรับการทา Pairs Trading คือการกาหนดจานวนสัญญาใน 

 การทารายการ Long/Short ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุด คือการการใช้ Price Ratio ใน 

 ตอนนั้นกาหนดสัดส่วนของสัญญา ตัวอย่างเช่น หาก Price Ratio ของ 

 ADVANC/INTUCH เท่ากับ 3 หมายถึงเราต้องใช้ INTUCH Futures จานวน  

 3 สัญญาสาหรับทุก ADVANC Futures จานวน 1 สัญญา เพื่อทาให้ Notional  

 Value ของทั้ง 2 สถานะมีค่าเท่ากัน เมื่อมีโอกาสในการทารายการ Pairs  

 Trading เรามีทางเลือกที่จะซื้อขายโดยใช้ Bid Offer ในกระดาน TFEX หรือ 

 ใช้ Block Trading ในกรณีที่สภาพคล่องใน TFEX ณ ขณะนั้น มีไม่เพียงพอ 

 ต่อเงินที่ต้องการลงทุน

ความเสี่ยงที่สาคัญที่สุดของการทา Pairs Trading คือ Price Ratio ไม่เคลื่อนที่

กลับเข้าหา Mean ซึ่งอาจเป็นเหตุผลจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญของหุ้น 

ดังนั้น ผู้ทา Pairs Trading ควรติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา โดยอาจใช้การอ่านข่าว

ด้วยตัวเอง หรือใช้ระบบวิเคราะห์ข่าวแบบอัตโนมัติควบคู่กัน นอกจากนี้ ผู้ทา Pairs 
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Trading ควรกาหนดจุด Stop Loss เพื่อหลีกเลี่ยงผลขาดทุนอย่างรุนแรง พร้อมทั้งบริหาร

เงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยการกาหนด Leverage Ratio ที่เหมาะสมกับคู่หุ้น และ

ความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเอง

ความเสี่ยงที่ส�าคัญที่สุดของการท�า Pairs Trading 
คือ Price Ratio ไม่เคลื่อนที่กลับเข้าหา Mean

ซึ่งอาจเป็นเหตุผลจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐาน
ที่ส�าคัญของหุ้น ดังนั้น ผู้ท�า Pairs Trading 

ควรติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา
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การบริหารเงินหน้าตัก 
(Money Management)
โดย : ปิยพงศ์ อินทรปาน
Trader อิสระ และเจ้าของบล็อก Tradetory.com

Concept
ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องการบริหารหน้าตัก (Money Management) ผมขอเรียน 

ให้ทราบว่าในบรรดาเรื่องราวเกี่ยวกับการเทรดทั้งหมด เรื่องราวที่สาคัญที่สุด แต่กลับ

ชวนง่วงหลับมากที่สุดคือเรื่องนี้ ดังนั้นผมพยายามที่จะถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่าและกรณี

ศึกษาต่างๆ ให้เข้าใจง่ายโดยพยายามจะใช้ตัวเลข หรือคาศัพท์ต่างๆ ที่เป็น Key word 

ที่ต้องรู้เท่านั้นครับ เพื่อให้เพื่อนๆ ผู้ลงทุนเห็นภาพ คิดตาม และเข้าใจได้โดยง่าย โดย 2 

เรื่องเล่าแรกที่จะเล่า เพื่อให้ผู้ลงทุนได้เห็นภาพรวมก่อน ทาไมเราจึงจาเป็นที่จะต้องศึกษา

เรื่องนี้กัน

เรื่องเล่าแรก : 
Ralph Vince (ราล์ฟ วินซ์) ได้ทาการทดลองการเทรดกับนักศึกษา จานวน 

40 คน เเต่ละคนได้เงินจานวน 1,000$ โดยให้เล่นการพนันทอยเหรียญเป็นจานวน 

100 ครั้ง 
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กติกาคือ เหรียญจะมี 2 ด้าน คือ ด้านหัวและด้านก้อย แต่เหรียญนี้จะไม่เหมือน

เหรียญทั่วๆ ไปครับ เพราะจะมีการถ่วงน้าหนัก ด้านหัว ให้มีความน่าจะเป็นที่จะออก

ด้านนี้ ถึง 60% โดยนักศึกษาที่เข้ามาร่วมการทดลองจะต้องเลือกว่าเหรียญจะออกฝั่งใด 

ถ้าทายถูกก็จะได้กาไรเท่ากับจานวนเงินที่นาลงไปเสี่ยง เช่น ถ้าเสี่ยง 100$ ถ้าถูกได้ 

100$ ผิดเสีย 100$

ซึ่งถ้าดูจากความน่าจะเป็นที่ฝั่งหัวมีโอกาสจะออกถึง 60% ทาให้เราคิดว่า 

ผลลัพธ์ที่ออกมาน่าจะมีนักศึกษาที่สามารถทากาไรได้จานวนมาก เพราะโอกาสที่ทาย

ถูกมีถึง 60% ดังนั้นถ้าเราทายด้านหัวอย่างเดียวโอกาสที่เราจะได้กาไรก็มีสูง แต่ในโลก

แห่งความเป็นจริงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะมีเพียงเเค่ 2 คนเท่านั้นที่กาไร ส่วนที่เหลือ 

38 คนขาดทุนหมด

- ทาไมด้วยความน่าจะเป็นถึง 60% จึงไม่สามารถทาให้นักศึกษาทากาไรได้ ??? 

- ทาไมระบบเทรดที่ทาเงินได้ถึง 60% จึงไม่สามารถทาให้เทรดเดอร์ประสบความ

สาเร็จได้???

- หรือว่าระบบนั้นล้มเหลว???

 คาตอบก็คือ นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ขาดทุน เพราะไม่ได้แบ่งสันปันส่วนในการ

ค่อยๆ นาเงินไปลงพนัน แต่ลงเงินในจานวนเยอะๆ ไปเลยทีเดียว เพราะมองเห็นว่าโอกาส

ถูกมีถึง 60% 

• นักศึกษา A : วางเงินที่ละ 200$ พอผิดก็ทบต้น เลยทาให้ขาดทุน จนหมด 

 หน้าตักไปอย่างรวดเร็ว 

• นักศึกษา B : วางเงินที่ละ 200$ ทุกรอบ แต่ไปเจอจังหวะที่ฝั่งก้อย ซึ่งมีโอกาส 

 เพียงแค่ 40% ออกติดต่อกัน 5 รอบ จนเงินหมดหน้าตักไปก่อน 

ส่วนนักศึกษาที่สามารถ อยู่รอดจนถึงรอบที่ 100 และสามารถจบด้วยเกมด้วย

การทากาไรนั้น 
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• นักศึกษา Y : วางเงินที่ละ 20$ ทุกรอบ เพื่อจากัดความเสียหายไว้ที่ 2% 

 ต่อรอบ เท่านั้น ไม่ว่าไม้นั้นเขาจะขาดทุน หรือกาไรเขาก็จะเดิมพันที่ รอบละ  

 20$ ไม่ว่าพอร์ตเขาจะเพิ่มหรือว่าลดลง เขาก็ยังคงยึดมั่นที่จะวางเงินที่ 20$  

 เลยทาให้เขาสามารถอยู่รอดได้จนจบเกม และสามารถทากาไรได้เป็นลาดับที่ 2

• นักศึกษา Z : วางเงินที่ 2% ของหน้าตัก พอหน้าตักเพิ่มขึ้นก็วางเงินเพิ่มขึ้น 

 ตามไปด้วย เช่น ช่วงแรกหน้าตัก 1,000$ เขาก็วางรอบละ 2% ซึ่งเท่ากับ 20$  

 พอหน้าตักเขาลดลงเหลือ 900$ เขาก็ยังคงใช้ 2% อยู่ แต่คราวนี้เมื่อหน้าตัก 

 ลดลง 2% ของหน้าตักใหม่จึงเท่ากับ 18$ พอหน้าตักเขาขยายไปเป็น 1,100$  

 เขาก็ยังคงใช้ 2% ขยับการวางเดิมพันขึ้นเป็นรอบละ 22$ ไปเรื่อยๆ จน 

 จบท้ายสามารถที่จะทากาไรได้เยอะที่สุด และชนะการแข่งขัน

- จากการทดลองดังกล่าวนี้ทาให้เราเห็นว่า แม้จะใช้กติกาเดียวกัน เครื่องมือ 

ตัวเดียวกันแต่สุดท้ายแล้ว ผลลัพธ์กลับออกมาไม่เหมือนกัน มีแค่คนจานวนน้อยที่

สามารถทากาไรได้ เพราะใส่ใจในเรื่องของการบริหารเงินลงทุนอย่างจริงจังเท่านั้น 

- ผมยังเคยนาการทดลองนี้ ไปใช้กับเพื่อนๆ ที่เข้าร่วมสัมมนาด้วยครับ พบว่า

ผลลัพธ์ออกมาใกล้เคียงกันเลย คือมีคนที่ทากาไร และอยู่รอดจนถึงตาหลังๆ น้อยมาก 

เพราะว่าส่วนใหญ่นั้นจะใช้การวางเงินตานึงเกิน 10% ทาให้พอเจอผิดติดต่อกันหลายตา 

เงินก็หมดอย่างรวดเร็ว 

เรื่องเล่าที่สอง : 
ปกติแล้วธุรกิจโดยทั่วไป ถ้าสามารถคืนทุนได้ในเวลา 3-4 ปี ถือว่าเจ้าของกิจการ 

และระบบการบริหารนั่นดีมากๆ มีธุรกิจประเภทหนึ่งที่ใช้เงินลงทุนมหาศาลแต่สามารถ

คืนทุนเร็วกว่า 4 ปีได้ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวนั่นคือ คาสิโน นั่นเอง ถ้าเราตั้งคาถามต่อไปว่า 

รายได้ของคาสิโนจะมาจากไหนล่ะ ??? เราก็จะพบว่ารายได้จากคาสิโน มาจากแต้มต่อ

ของเจ้ามือที่ได้มาจากผู้เล่นพนันไงล่ะครับ หลายๆ การพนันมักจะมีแต้มต่ออยู่ทางฝั่ง

เจ้ามือ ยิ่งถ้าผู้เล่นยิ่งเล่นถี่ขึ้น ต่อเนื่องขึ้น แต้มต่อก็จะออกมาอย่างชัดเจน ตามหลักการ

คานวณทางคณิตศาสตร์เลยทีเดียว 
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ซึ่งผมมองว่าในตลาด TFEX นั้นถ้าเราไม่มีแต้มต่ออะไรเลยในการเข้าไปเทรด 

ในตลาด อีกทั้งยังต้องเสียค่าธรรมเนียม Spread (ระยะห่าง ระหว่าง Bid กับ Offer) เรา

ก็ไม่ต่างอะไรกับนักพนันทั่วไปที่ไม่มีแต้มต่อ แถมยังมีกาไรคาดหวังเป็นลบ ยิ่งเทรด 

นานเข้าๆ ก็จะโดนค่าธรรมเนียม + Spread กัดกร่อนไปเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อให้เราสามารถ

อยู่รอดได้ในตลาดแห่งนี้ เราจาเป็นจะต้องรู้เรื่องการบริหารหน้าตัก และ Key word อีก

หลายคา ที่จะช่วยให้เรามีแต้มต่อในตลาดแห่งนี้ครับ

Key Word
1. Leverage : คาศัพท์คานี้ ถือว่าเป็นหัวใจของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเลย

ครับ เพื่อให้ผู้ลงทุน เข้าใจง่ายๆ ผมขอเล่าเป็นนิทานแล้วกันครับ นิทานเรื่องนี้มีชื่อว่า 

เดวิด VS ยักษ์โกไลแอธ 

นานมาแล้วมีเมือง 2 เมืองนั่นคือ เมื่องซาอูล และเมื่องฟิลิสไทน์ ได้ประกาศ

สงครามกัน แต่เพื่อให้มีการสูญเสียเลือดเนื้อน้อยที่สุด เลยเลือกที่จะใช้ตัวแทน ในการ

ดวลกัน 1-1 เพื่อตัดสินว่า ฝ่ายใดจะชนะ 

เมืองซาอูล : ตัดสินใจ จะส่งยักษ์โกไลแอธ ซึ่งรูปร่างสูงใหญ่ มีส่วนสูง ถึงราวๆ 

290 cm รูปร่างใหญ่โต ดูท่าทางน่าเกรงขามมากๆ ยักษ์โกไลแอธนั้น ชานาญมีอาวุธอัน

ประกอบไปด้วย โล่ ชุดเกราะ และหอกทองแดง 

เมืองฟิลลิสไทน์ : ในตอนแรก ไม่มีทหารคนใด กล้าหาญออกมาต่อสู้เลย เพราะ

ว่ากลัวเกรงในความใหญ่โตของโกไลแอธ มีเพียงเสียงตอบรับจากเด็กตัวเล็กๆ คนหนึ่ง 

นั่นคือ เดวิด เดวิดนั้นรูปร่างเล็ก มีอาวุธเพียงหนังสติ๊ก และก็ดาบเท่านั้น ซึ่งดูแล้วแทบ

จะไม่มีความสูสีใดๆ เลยเมื่อเทียบกับโกไลแอธของฝั่งตรงข้าม 

....ตัดมาที่ฉากการต่อสู้แบบ 1-1 ที่หุบเขาอีลาห์ 

เดวิดเปิดฉากจู่โจมเข้าใส่โกไลเเอธโดยการใช้ลูกหินบรรจุใส่หนังสติ๊ก ......เเล้วยิง

ใส่โกไลเเอธอย่างต่อเนื่อง...... จนโกไลเเอธเสียหลักล้มลง เดวิดอาศัยตัวที่เล็ก มีความ

คล่องเเคล่วมากกว่า ใช้ดาบฟันเข้าไปที่ร่างของโกไลแอธจนในที่สุดก็สามารถล้มยักษ์
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โกไลเเอธได้อย่างที่ไม่มีใครคาดคิด

นิทานเรื่องนี้ต้องการจะสื่อว่า 

• เดวิด สามารถเอาชนะยักษ์โกไลเเอธได้ เพราะรู้จักวิธีการใช้หนังสติ๊ก ซึ่งเปรียบ  

 ได้เท่ากับ เครื่องทุ่นเเรง (Leverage)

• ในทางด้านการเงินนั้น มีเครื่องทุ่นแรงมากมายเช่น Debt, Derivative 

 (Futures, options)

• Archimedes (อาร์คิมิดีส) เคยกล่าวว่า ถ้าให้คานงัด (Leverage) ที่ยาวพอนั้น  

 เขาสามารถที่จะเคลื่อนโลกทั้งใบได้เลย ซึงแสดงให้เห็นว่า เขานั้นเชื่อในพลัง 

 ของ Leverage มากๆ

ในตลาด TFEX 

• ถ้าเราเทรด S50Futures เราแค่เพียงวางเงิน Margin ราวๆ 8,000 บาท 

 ก็สามารถที่จะเทรดบนการเคลือนไหวของ SET50 โดยที่เพิ่มพลังการลงทุน 

 ได้ถึงราวๆ 10 เท่าตัว ซึ่งเปรียบเหมือนเรากาลังใช้พลังของคานงัดอยู่ 

• สมมติ SET50 อยู่ที่ 900 ถ้ามีการเคลื่อนไหว 10% คือจาก 900 ไป 990 

 ถ้าเราลงทุนใน TDEX หรือ พวกกองทุนรวมดัชนี SET50 โดยใส่เงินลงทุนไป  

 900,000 บาท เราจะได้ผลตอบแทนราวๆ 10% คือเงินที่เราลงทุนจาก  

 900,000 จะขยับขึ้นเป็น 990,000 

• แต่หากเรานาเงินไปลงทุนใน S50Futures แบบเต็มจานวนเลย 900,000 บาท  

 เราจะเทรดได้ราวๆ 113 สัญญา โดยทุกๆ การขยับถูกทางของ S50Futures  

 1 จุด เราจะได้กาไรราวๆ 200 บาท ถ้าว่าเรามีจานวนสัญญา 113 สัญญา 

 เราก็จะสามารถสร้างผลกาไรเท่ากับ 200 x 113 = 22,600 บาท โดยในกรณีนี้  

 เมื่อดัชนีมีการเคลื่อนไหว 10% นั่นคือขยับขึ้นไปถึง 90 จุด เราจะได้กาไร  

 เท่ากับ 2,034,000 บาท หรือคิดเป็น 226% เลยทีเดียว ซึ่งเราจะต้องคิดกลับ 

 กันด้วย คือถ้าเราเกิดอยู่ผิดฝั่งแล้ว ไม่มีระบบการตัดขาดทุนที่ดี พอร์ตของเรา 

 จะเสียหายเกิน –100% โดนล้างพอร์ตอย่างแน่นอน (ในความป็นจริง เราต้อง 
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 คุมเรื่องความเสี่ยง ไม่ควรใส่เต็มจานวนแบบในตัวอย่าง เพราะไม่งั้น ถ้าเรา 

 พลาดพลั้งไป แทนที่จะได้ใช้พลังจากคานงัด กลายเป็นว่าเราจะโดนพลังจาก 

 คานงัดดีดเข้าหน้าซะเอง จนบาดเจ็บ ซะอย่างงั้น)

2. Margin : ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส จะกาหนดให้ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายต้องวางเงิน

ประกันก่อนซื้อขาย โดยจะต้องวางกับทางโบรกเกอร์ในอัตราเงินประกันที่สานักหักบัญชี 

(TCH) เรียกเก็บ ต้องเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

โดยการคิดหลักประกันนี้ จะนาข้อมูลราคาฟิวเจอร์สที่มีการซื้อขายจริงในอดีตมาคานวณ

หาค่าความผันผวน หรือเรียกกันว่า Volatility 

• ซึ่งช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงก็อาจจะต้องวางเงิน Margin เยอะหน่อย 

 เช่น 10,000-12,000 บาท ต่อการเทรด 1 สัญญา S50Futures 

• ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนต่า ก็อาจจะต้องวางเงิน Margin น้อยหน่อย 

 เช่น 7,000-9,000 บาท ต่อการเทรด 1 สัญญา S50Futures เป็นต้น

• ในความเป็นจริงนั้น เราควรจะวางเงินขั้นต่าอย่างน้อย คร่าวๆ 3 เท่าของเงิน  

 Margin เพื่อช่วงป้องกันการโดน Call margin (เรียกเงินวางประกันเพิ่ม) รวม 

 ถึงการถูก Force sell บังคับปิดสัญญา

 

3. % Win ในการเทรด เราจะต้องทราบ Style การเทรดของตัวเราเองว่า เรามี

รูปแบบการเข้า-ออก ที่สั้นยาว อย่างไร และการเทรดของเรานั้นสามารถทากาไรได้ 

กี่ครั้งใน 100 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว Style การเทรดจะมีอยู่ประมาณ 3 Style เพื่อให้พอ

เห็นภาพแบบเข้าใจง่ายๆ ผมอยากให้ลองจินตนาการตามนี้นะครับ ให้เราลองนึกถึง 

นักมวย 3 คน

นักมวยคนที่	1

• จะเป็นนักมวย ที่มีความเร็วสูง สามารถออกหมัดเข้าเป้าได้อย่างต่อเนื่อง 

• หากเทียบกับการเทรดแล้ว ก็เหมือนกับเรามี % win ที่สูง แม้ว่าแต่ละหมัดที่ 

 ออกนั้นอาจจะไม่ได้หนักมาก แต่ก็สามารถเก็บสะสมกาไรได้อย่างต่อเนื่อง 
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 ถ้าเราดูจากภาพจะเห็นว่า ไม้ที่ได้กาไรจะได้ทีละไม่เยอะ เวลาโดน 1 ครั้งจะ 

 เท่ากับต้องทากาไรคืนกลับ 2 ครั้งเลยทีเดียว แต่ว่าอาศัยที่ % win มากกว่า  

 % Loss อยู่เยอะ เลยสามารถทากาไรต่อเนื่องได้ 

• ถ้าเราดูจากกล่องเขียว-แดงจะพบว่า ชนะ 1 ครั้งได้กาไรมา 3% แพ้ 1 ครั้ง 

 โดนไป 6% แต่โดยรวมๆ แล้ว เมื่อเป็นการเทรดต่อเนื่องได้ +3% ได้+3%  

 โดน -6% ได้ +3% ไปเรื่อยๆ แต่โดยรวม เมื่อนับจานวนกล่องแล้ว จะพบว่า 

 กล่องเขียวที่เป็นกล่องของกาไร มากกว่ากล่องสีแดงที่แทนขาดทุนอยู่พอ 

 สมควร 

• แสดงว่า การเทรดรูปแบบนี้ ซึ่งเน้น % Win สูงๆ ก็สามารถจะทาให้การเทรด 

 ที่สามารถประสบความสาเร็จได้ เพราะผลรวมสุทธิของกาไร มากกว่าขาดทุน

 

นักมวยคนที่	2

• เป็นนักมวยที่แข็งแกร่ง ออกหมัดไม่ได้เยอะ แต่ ก็มีหมัดฮุคซ้าย ที่หนักหน่วง 

 มากๆ จนคู่ต่อสู้พากันกลัว

• หากเทียบกับการเทรดแล้ว ก็เหมือนกับเรามี % win ที่ไม่ได้สูง แต่ถึงครั้งที่ 

3%

3% -3%

-3% 3%

3%

3% -3%

-3% 3%

3%

3%

3%

3% -3%

-3% 3%

3%

3%

นักมวยคนที่ 1

% Win : สูง
Reward / Risk : ไม�สูง
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 เข้าเป้า ก็สามารถสร้างผลกาไร (Reward) กลับมาเยอะ ถ้าเราดูจากภาพ 

 เราจะเห็นว่า จานวนไม้ที่ได้กาไรมีไม่เยอะ แต่เวลาที่ได้ในแต่ละครั้ง สามารถ  

 cover ที่ขาดทุนกลับมา 3-4 ครั้งเลยทีเดียว การเทรดแบบนี้จะอาศัยปริมาณ  

 Reward ที่สูงกว่า การโดน Risk ในการทากาไรอย่างต่อเนื่อง 

• ถ้าเราดูจากกล่องเขียว-แดงจะพบว่า ชนะ 1 ครั้งได้กาไรมา 9-18% แพ้ 1  

 ครั้งโดนไปแค่ 3% เท่านั้นเอง แม้ว่าจะโดนครั้งละ 3% ไปหลายครั้งก็ตาม  

 โดยรวมๆ แล้ว เมื่อเป็นการเทรดต่อเนื่อง ได้ + 9% โดน -3% โดน-3 %  

 โดน- 3% ได้ +12% โดน -3 ไปเรื่อยๆ แต่โดยรวม เมื่อนับจานวนกล่องแล้ว  

 จะพบว่ากล่องเขียวที่เป็นกล่องของกาไร มากกว่ากล่องสีแดงที่แทนขาดทุนอยู่ 

 พอสมควร

• แสดงว่า การเทรดรูปแบบนี้ ซึ่งเน้น Reward สูงๆ ก็สามารถจะทาให้การเทรด 

 ประสบความสาเร็จได้อีกวิธีหนึ่งเช่นกัน 

 

นักมวยคนที่ 2

% Win : ไม�สูง
Reward / Risk : สูง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3%

3%

3% 3%

3%

3% 3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3% 3%

3%

3%

3% 3%

3%

3%

3%

3%

3%
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นักมวยคนที่	3

• เป็นนักมวยที่ทั้งหมัดหนัก และคม เคลื่อนไหวรวดเร็ว เรียกว่าสมบูรณ์ทั้ง 

 ความเร็ว + ความหนักหน่วง

• เปรียบเหมือนกับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ช่าชองแล้ว มีทั้ง % win ที่สูง และ 

 ในแต่ละไม้ก็สามารถสร้าง Reward ได้ค่อนข้างสูงด้วย แบบนี้ต้องใช้ระยะเวลา 

 ในการฝึกฝนสูง ไม่เหมาะกับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาด 2-3 ปีแรกครับ 

• ส่วนใหญ่ผู้ลงทุนที่เข้ามาในตลาด มักจะอยากเป็นแบบนี้เลย ซึ่งทาให้เสียเวลา 

 วนเวียนในการหารูปแบบการเทรดแบบนี้อยู่หลายปี และเสียเงินลงคอร์ส 

 สัมมนาราคาแพงๆ ไปอีกหลายที่ เพราะต้องการตามหาสูตรสาเร็จ ซึ่งในความ 

 เป็นจริงเราสามารถเลือกแนวทางแบบ 1 หรือ 2 แล้วค่อยๆ เรียนรู้จาก 

 ประสบการณ์จนสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบนี้จะดีกว่าครับ

 

ในการจะหา % win นั้น เราจะจดบันทึกการเทรดของเราเอาไว้ครับ โดยพยายาม

ทาเป็นสถิติเก็บเอาไว้ ซึ่งโดยส่วนตัวนั้นผม จะบันทึกเอาไว้ใน Excel File

นักมวยคนที่ 3

% Win : สูง
Reward / Risk : สูง3%

3%

3% -3% 3% 3%

3% 3%-3%
-3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%-3%

-3% 3%

3%

3%
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 4. Reward / Risk : Risk หมายถึง ระยะทางจาก จุดเข้า มาถึงยัง จุดคัทลอส 

(Entry - Cut loss) ของเรา Reward หมายถึง ระยะทางจาก จุดเข้า ไปถึงยัง จุดทากาไร 

(Entry - Take profit) ซึ่งในการเข้า และออกแต่ละครั้งนั้น เราควรจะประเมินก่อนว่า 

Reward / Risk นั้นคุ้มค่าไหม ซึ่งเราจะเรียกว่า Risk Reward Ratio (RRR) 

 

จากภาพ จุดเข้าเราคือ 982 โดยเราวางแผนก่อนเข้าว่า ถ้าหากราคาหลุด 977 

เราจะต้อง Cut loss ทิ้งไป โดยความเสี่ยง ของเราคือ 982-977 เท่ากับ 5 จุด ตรงนี้ 

คือ Risk เราตั้ง Take profit ที่ 992 โดยผลตอบแทนคาดหวังที่เราอาจจะได้รับนั่นคือ 

992-982 = 10 จุด ตรงนี้คือ Reward  เมื่อเราประเมินความคุ้มค่าของการเสี่ยงครั้งนี้

เราจะพบว่า 

• ถ้าเราคิดถูก และราคาเป็นไปตามที่เราคาดหวัง เราจะได้กาไร +10 จุด 

• แต่ถ้าหากเราคิดผิด เราจะโดนขาดทุน -5 จุด 

• คิดเป็น ผลตอบแทนคาดหวัง ต่อ ความเสี่ยง (Reward / Risk) ที่ 2:1 ซึ่งพบ 

 ว่า การเสี่ยงครั้งนี้น่าสนใจเพราะว่า ให้ผลตอบแทนคาดหวัง 2 เท่าของความเสี่ยง 

• เท่ากับว่าตอนนี้เรา รู้จุดเข้า รู้จุดออก รู้จุดคัท แล้ว 

เมื่อเรามีแผนการในการเข้าเทรดแบบนี้แล้ว ความเสี่ยงก็จะลดลงไปเยอะเลยครับ 

Take Profit 992

Cut loss 977

Entry 982
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5. Position Sizing : คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านการกาหนดปริมาณ

ซื้อขายในแต่ละครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับเงินทุนที่มี เป้าหมายที่ตั้งไว้ และความเสี่ยงที่ 

รับได้ ซึ่งเราควรจะทราบว่า

• ควรมีเงินเริ่มต้นเท่าไรในการเทรด?

• เทรดครั้งนี้ใช้จานวนสัญญาเท่าไหร่ดี?

• เมื่อเงินทุนเพิ่ม/ลด จะปรับปริมาณซื้อขายอย่างไร?

ความสาคัญของ	Position	Sizing 

เพื่อให้เห็นหลักการทางานของ Position sizing ชัดๆ ผมขอใช้ ภาพจาลองการ

เทรด 3 ภาพด้วยกัน 

 

 

 

ภาพจำลองการเทรด 10 ไม� โดยเสี่ยงไม�ละ 2%

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

-2% 2% -2% -2% 2% -2% -2% 2% -2% 2%

2% 2% 2% 2%

2% 2% 2%

2% 2%

2%

-2%

2%

x 6 กล�อง Net กำไร = 8 กล�อง
= 16%x 14 กล�อง
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ภาพจำลองการเทรด 10 ไม� โดยเสี่ยงไม�ละ 3%

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

-2% 3% -3% -3% 3% -3% -3% 3% -3% 3%

3% 3% 3% 3%

3% 3% 3%

3% 3%

3%

-3%

3%

x 6 กล�อง Net กำไร = 8 กล�อง
= 24%x 14 กล�อง

ภาพจำลองการเทรด 10 ไม� โดยเสี่ยงไม�ละ 5%

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

-5% 5% -5% -5% 5% -5% -5% 5% -5% 5%

5% 5% 5% 5%

5% 5% 5%

5% 5%

5%

-5%

5%

x 6 กล�อง Net กำไร = 8 กล�อง
= 40%x 14 กล�อง
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จะเห็นว่า รูปแบบในการเข้า-ออก เพื่อเทรดของ 3 รูปด้านบนนั่นเหมือนกันทุก

ประการคือ ได้กาไร 4 ไม้ ขาดทุน 6 ไม้ และทุกไม้ที่ได้ก็จะมี Reward ที่สูงกว่าตอน

ขาดทุน ที่แตกต่างกันของทั้ง 3 ภาพคือ % Risk ที่ใช้ในการเข้าไปเสี่ยงในแต่ละครั้ง 

นั่นคือ 2%, 3% และ 5% ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนสุดท้ายนั้นแตกต่างกันโดยที่ risk 

5% นั้นจะให้ผลตอบแทนที่เยอะที่สุด ซึ่งการวาง Position sizing แบบที่ผมนามายก

ตัวอย่างด้านบนคือ การวางแบบ % Risk นั่นเอง

6.	Position	Sizing	แบบ	%	Risk	: คือ การจากัดความเสี่ยงในการซื้อขายแต่ละ

ครั้งไม่ให้เกิน ....% ของเงินลงทุน เช่น ไม่เกิน 3% ของเงินลงทุน ถ้าหากเรามีเงินลงทุน 

1 ล้านบาท เราก็ไม่สามารถจะเสี่ยงได้เกิน 30,000 บาทต่อครั้ง

• ผู้ใช้กาหนด % ความเสี่ยงเอง โดยทั่วไป ไม่ควรเสี่ยงเกิน 1-4% ต่อครั้ง

• เมื่อเงินทุนเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น/ลดลง) จะต้องคานวณความเสี่ยงใหม่ทุกครั้ง 

 ที่จะเทรด 

• ความเสี่ยงเป็น % คงที่ทุกๆ ครั้งที่เทรด 

• เมื่อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น เราก็จะสามารถใส่ปริมาณสัญญาได้มากขึ้น 

• เมื่อเงินลงทุนลดลงจากการขาดทุน เราต้องลดปริมาณสัญญาที่จะเทรดต่อครั้งลง

 

• วิธีการคานวณปริมาณจานวนสัญญาที่จะใช้ในแต่ละครั้ง 

ปริมาณสัญญาที่ใส่ได้ = จานวนเงินที่เสี่ยงได้ในครั้งนี้ / ความเสี่ยงในการเทรดครั้งนี้ 

• โดยที่ จานวนเงินที่เสี่ยงได้ในการเทรดครั้งนี้ = % Risk x จานวนเงินทุน

• ความเสี่ยงในการเทรดครั้งนี้ = ระยะทางจากจุดเข้า ไปถึง จุดที่เราจะทาการ  

 Stop loss

ในชีวิตจริงเป็นวิธีการที่ผมใช้อยู่ อีกทั้ง วิธีการนี้ค่อนข้างง่ายไม่ซับซ้อน และค่อนข้าง

ปลอดภัย โดยเราจะประเมินจาก 

• ระยะทางจากจุดเข้า ไปยังจุดคัทลอส เช่น เราต้องการเปิด Long TFEX ที่ 982  

 โดย Stop loss ที่ 977 คิดเป็นระยะทาง 5 จุด >>>> แสดงว่า Risk ของเราคือ  

 5 จุด 
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• จานวนเงินที่เราสามารถสูญเสียได้ในแต่ละครั้งการเทรด ส่วนใหญ่จะนามา 

 คานวณเป็น % ของพอร์ต เช่น ในการเสี่ยงแต่ละครั้ง เราจะไม่เสี่ยงเกิน 3%  

 ของเงินหน้าตัก ถ้าสมมติว่า เรามีหน้าตักอยู่ที่ 1,000,000 บาท เราสามารถ 

 เสี่ยงได้ 3% แสดงว่าในแต่ละไม้ที่เราเข้าไปเทรด เราสามารถขาดทุนได้ไม่เกิน  

 3% x 1,000,000 = 30,000 บาท 

• เมื่อเราทราบ ระยะทางสาหรับ Cut loss และจานวนเงินที่เราสามารถรับ 

 ความเสี่ยงได้แล้ว เราก็จะสามารถคานวณได้ว่าเราจะใช้ปริมาณกี่สัญญา ใน 

 การเข้าออก ซึ่งเรียกกันว่า การหา Position Sizing ของการเทรดแต่ละครั้ง 

• อย่างกรณีนี้ จุดคัท 5 จุด โดนได้ไม่เกิน 30,000 บาท แสดงว่า เราสามารถใส่ 

 ปริมาณสัญญาได้เท่ากับ จานวนเงินที่เสี่ยงได้ / (200 x ระยะทาง) 

• ในกรณีนี้จะเท่ากับ 30,000 / (200 x 5) = 30 สัญญา

ให้เราคานวณปริมาณสัญญาในการเข้าออกแบบนี้ ทุกครั้งในการเข้า-ออก ครับ 

จะช่วยให้เราสามารถคุมความเสี่ยงในการเข้าออกได้อย่างดี และสามารถสร้างผล

ตอบแทนได้อย่างสม่าเสมอ 

 

Take Profit 992

Cut loss 977

Entry 982
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7.	กราฟเงินทุน	(Equity	Curve)	 :	คือ กราฟแสดงความสัมพันธ์ของเงินทุนที่

เพิ่มขึ้น (ได้กาไร) หรือ ลดลง (ขาดทุน) ตามระยะเวลาที่ลงทุน 

ตอนสมัยที่ผมทางานเป็น Prop trader สิ่งที่จะต้องส่งให้ผู้บริหารติดตามทุกวัน 

คือยอดกาไร ขาดทุน และ กราฟ Equity Curve ในแต่ละเดือนนั้นๆ ด้วย เพื่อช่วยในการ 

Track ว่า Performance ในการเทรดของเรานั้นหลุดจากมาตรฐานหรือไม่ และเมื่อมี 

การประชุมประจาเดือนสิ่งที่ Trader ทุกคนจะต้องนาไป Present ต่อผู้บริหารคือ 

กราฟ Equity Curve สะสมนี่แหละครับ ซึ่งเหมือนนามบัตรที่แทบจะสะท้อนทุกอย่าง 

ของ Trader คนนั้นๆ เลยทีเดียว

โดยทั่วไป เป้าหมายของการลงทุน คือ การทาให้เงินทุนเพิ่มขึ้นให้ได้มากที่สุด 

ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดยลักษณะการเพิ่มขึ้นนั้น จะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่าง

สม่าเสมอ (ผันผวนน้อยๆ)

• กราฟเงินทุนที่ดี = มีความชันสูง (Steep) และเรียบไม่ขรุขระ (Smooth)

• ถ้ากราฟเงินทุนมีความผันผวนสูง แสดงว่าวิธีการเทรดมีความเสี่ยงสูง (ไม่ดี)
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8.	ช่วงขาดทุน	(Draw	Down)	: วัดจากช่วงที่เงินทุนลดลงจากจุดสูงสุด (ไม่ได้

วัดจากเงินทุนเริ่มต้น)

 

• ช่วงที่ได้กาไรสลับขาดทุน แต่โดยรวมแล้วขาดทุนมากกว่า ทาให้กราฟเงินทุน 

 ลดลงเรื่อยๆ

• ช่วงขาดทุนจะสิ้นสุด ก็ต่อเมื่อเงินทุนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกครั้ง (กราฟเงินทุน 

 ทาจุดสูงสุดใหม่)

Drawdown สิ�นสุด

เง�นทุนลดลง
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• Draw down ยิ่งน้อยยิ่งดี เพราะว่า ถ้าขาดทุนมาก จะกลับไปเท่าทุนได้ยาก 

• ส่วนใหญ่ Trader ที่เก่งๆ จะสามารถคุม Draw down ให้อยู่ในระดับที่น้อยมากๆ  

 ได้ Prop Firm ในต่างประเทศนั้น มักจะให้ความสาคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก 

 บาง Prop Firm จะกาหนด Draw down limit ไว้ด้วย ถ้าเกิดมีการขาดทุน 

 ต่อเนื่องจากเกิน Limit ก็อาจจะถูกพักงาน หรือเชิญให้ออกจากบริษัทไปเลย 

 ก็ได้ ซึ่งจะเห็นว่าหลายๆ Prop Firm จะให้ความสาคัญของเรื่องการควบคุม 

 ความเสี่ยงของ Trader มากกว่าเรื่องของผลตอบแทนหลายเท่าตัวเลยทีเดียว

กระบวนการเทรดจริง 
1. เลือกเครื่องมือในการเข้าออก 

ในการเทรดจริงนั้น เราต้องเริ่มจากการเลือกวิธีที่จะใช้ในการเข้าออกมาก่อน 

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอปัญหาว่า เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการเทรด

ว่า จะใช้อย่างไร ใช้กี่ตัวดี ฝึกฝนกันอย่างไรดี 

คาถาม	1 : เราจาเป็นที่จะต้องรู้เยอะๆ เพื่อที่จะทาให้เราเป็นเทรดเดอร์ที่เก่ง 

รอบด้านรึป่าวครับ?

คาตอบ	1 : ไม่จาเป็นครับ เราเเค่เชี่ยวชาญในเรื่องที่ทาให้สามารถทากาไรได้

เเละเหมาะกับเราก็พอเเล้วครับ

คาถาม	2 : เห็นเทรดเดอร์บางคน ใช้เครื่องมือเยอะเเยะในการที่จะเทรดเเต่ละ

ครั้ง ทาให้ผมคิดว่าในการเทรดเเต่ละครั้งต้องรอ Confirm จากหลายๆ เครื่องมือรึป่าว 

พี่คิดว่ายังไงครับ?

คาตอบ	2 : ผมจะไม่ไปตัดสินว่าเขาเทรดเก่งไม่เก่งครับ เเต่เท่าที่ผมทราบมา 

เทรดเดอร์อาชีพส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือในการเทรดน้อยมากครับ เขาเชี่ยวชาญการใช้งาน

เครื่องมืออยู่เพียงไม่กี่ตัวเอง

ผมอยากเปรียบ เครื่องมือ หรือวิธีการในการเข้าออกตลาด = อาวุธของเทรดเดอร์ 

ลองจินตนาการตามผมนะครับ ถ้าเราเป็นนักรบ เเล้วเราเเบกเครื่องมือที่เราใช้
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เป็นทุกชนิดลงไปในสนามรบ ทั้งมีดสั้น ดาบ ขวาน หอก ธนู โล่ ชุดเกราะ ฯลฯ มันคงจะ

เป็นภาระอย่างมาก เเละคงจะถูกข้าศึกฝั่งตรงข้ามเเทงตายภายใน 10 วินาทีเเรกที่เข้า

สนามรบอย่างเเน่นอน

มันเหมือนเวลาที่ผมเห็นหน้าจอของผู้ลงทุนบางท่าน ที่ทั้งหน้าจอเต็มไปด้วย 

Indicator ทั้ง EMA/ MACD / RSI / ADX / Volume / Parabolic SAR / Stochastic 

/ Bollinger Band / Ichimoku ฯลฯ จัดกันมาให้เต็มที่ กลัวคนจะหาว่าเราเรียนมาเเล้ว

ไม่ได้ใช้ กลัวจะมีคนหาว่าเราไม่เก่ง รู้ไม่เยอะ จนเเทบจะไม่เห็นราคาอยู่เเล้ว คือเเบบนี้ 

ผมว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกับ นักรบที่ขนอาวุธทุกชนิดเข้าสู่สนามรบด้านบนเลยครับ รับรอง 

“งง” ก่อนจะทาการเข้า-ออกตลาดด้วยซ้า

ขั้นตอนเเรกคือ เราต้องไปหาเครื่องมือ เเละหนทาง ที่เหมาะกับนิสัยของตัวเราให้ได้ซะก่อน

มีน้องสองคนที่ผมรู้จัก เขาลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐาน โดยไม่สนใจเรื่องกราฟเลย 

โดยมองว่าเรื่องของราคาออกจะไร้สาระด้วยซ้า เขาดูเเต่พื้นฐานกิจการ เเละงบการเงิน

เป็นหลัก เขาศึกษาอย่างหนัก เเล้วใช้วิธีการของเขา จนวันนี้พอร์ตเขาโตขึ้นจากวันเเรกๆ 

คนเเรกราวๆ 50 เท่า อีกคนราวๆ 100 เท่า ภายในระยะเวลาราวๆ 6 ปีที่ผ่านมา

น้องเทรดเดอร์คนนึงที่ผมรู้จัก มาด้วยกราฟเปล่าๆ พร้อมกับ Fibo ในการเทรด 

เขาไม่สนใจพื้นฐานกิจการ มองว่าเรื่องราคาสิของจริง ส่วนเรื่องพื้นฐานนั้นสามารถปรับ

เเต่งกันได้ ผมก็เห็นเขาสามารถทากาไรได้อย่างต่อเนื่อง เเทบจะไม่ขาดทุนเลย โดยที่ใช้

กราฟเปล่า + Fibo เท่านั้น

พี่อีกคนที่ใช้การขีดเเนวรับ เเนวต้าน เเละดูเเรงจากเเท่งเทียน สามารถที่จะทา

กาไรได้จากทั้ง ตลาดทอง น้ามัน เเละ TFEX โดยที่สามารถทากาไรได้สม่าเสมอ โดยไม่

ต้องทางานประจาเเล้ว เขาออกมาเป็น Full Time Trader เทรดเเละเลี้ยงชีพจากการ

เคลื่อนไหวของราคาในตลาดเเต่เพียงอย่างเดียว



89 

** ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี่ ผมต้องการจะสื่อว่า 

ภูเขา มันมีทางขึ้นได้หลายทางครับ เฉกเช่นกับเรื่องของการประสบความสาเร็จ

ในเรื่องการเทรด เเละการลงทุน เราสามารถใช้วิธีการที่ต่างกันไป เเต่ประสบความสาเร็จ

ได้เหมือนกัน ถ้าวิธีการของเราถูกต้อง เเละเราเชี่ยวชาญ ท้ายที่สุดเเล้วเราจะประสบ

ความสาเร็จได้เช่นกัน ดังนั้นไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าวิธีของใครดีกว่าของใคร ถ้าวิธีการ

ของเราถูก เราจะไปพบกันที่ยอดเขาอย่างเเน่นอน

จงเชี่ยวชาญเเค่เรื่องที่จาเป็น จากทุกกรณีที่ผมยกตัวอย่างมา จะเห็นว่าเเต่ละ 

Case ที่ประสบความสาเร็จนั้น รู้ลึกรู้จริงในวิธีการของตนเอง ส่งผลให้เขาสามารถประสบ

ความสาเร็จในการลงทุนได้ครับ ดังนั้นให้เราเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับตัวเราเเล้วลงลึก 

เช่น สมมติเราอยากจะใช้ EMA ในการเทรด เราต้องเข้าใจมันจริงๆ รู้ว่า ที่มาที่ไปมัน

มายังไง ทาไมเราถึงเลือกใช้มัน มันสามารถใช้เเบบใดได้บ้าง Cross ดีไหม หรือว่าจะใช้

เเบบ Pull Back มันต่างจาก MA ทั่วๆ ไปอย่างไร ตลาดมี Trend มันจะทางานอย่างไร 

ตลาด Side way มันจะทางานอย่างไร ใช้กี่เส้นดี ใช้อะไรเป็นตัวเข้าออกดี ถ้าเราเจอ 

ข้อจากัด จะใช้ EMA อย่างเดียว หรือใช้คู่กับเเท่งเทียน มันจะมีคาถามมากมายที่เราต้อง

ตั้งเเละหาคาตอบจากมันอะครับ ไม่ควรเอาทุกอย่างใส่ในจอ เเล้วพอขาดทุนก็บอกว่า

เครื่องมือใช้ไม่ได้ผล

อาวุธทุกชนิดมันมีคุณค่าในตัวมันเอง เเละเป็นกลางครับ เเต่อาวุธจะไร้ค่าทันที

ถ้านักรบใช้อาวุธชนิดนั้นไม่เป็น ดังนั้นไม่ได้อยู่ที่อาวุธ เเต่อยู่ที่คนใช้ต่างหากครับ สรุป

คือ เราต้องฝึกฝนให้หนัก จนเราเชี่ยวชาญรูปแบบในการเข้าออกนั้นๆ

2. ก�าหนดแผนการออก (Exit Plan) 
ซึ่งปกติเวลาเทรดจริง ผมมองว่าแผนการออกนั้น สาคัญกว่าแผนการเข้าด้วยซ้า 

ถ้าแผนการออกดูแล้ว มี Risk สูง หรือไม่น่าสนใจ ผมก็จะไม่ทาการเข้าไปเทรดครับ 

ซึ่งแผนการออกนั้นจะต้องครอบคลุมถึง 

• การออกเมื่อขาดทุน (Cut loss) ซึ่งเราควรจะ กาหนดจุดตัดขาดทุน ไว้ก่อนเข้าไป 

เทรด และเมื่อถึงจุด เราจะต้องทาการตัดขาดทุนทันที โดย 
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• การ Cut loss ในสถานการณ์ปกติ คือ ราคาเคลื่อนไหวมาถึงจุด Cut loss เรา 

 ก็สามารถจะตั้ง Cut loss ล่วงหน้าโดยให้โปรแกรมเทรดช่วยจัดการ หรือว่า 

 จะทาการ Cut loss เองก็ได้ครับ 

• การ Cut loss ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น อยู่ๆ ราคาเปิดกระโดดข้ามจุด 

 Cut loss ไปไกล ปกติเราตั้งจุด Stop loss ไว้ 5 จุด แต่ราคากลับ เปิดกระโดด 

 ข้ามจุด Stop loss ไป กลายเป็นทาให้เราขาดทุน ถึง 10 จุด ซึ่งเราจะต้อง 

 เตรียมแผนเผื่อในกรณีดังกล่าวด้วยว่า เราจะต้องทาอย่างไร เพราะถ้าเราไม่ 

 ได้เตรียมแผนการรองรับไว้ล่วงหน้า เวลาที่เหตุการณ์มาถึงจริงๆ เราจะทา 

 อะไรไม่ถูก และกลายเป็นโดนไม้ขาดทุนหนักๆ ไปได้เลยครับ 

• การออกเมื่อเรากาไร เมื่อเราอยู่ในสถานะที่เราได้กาไร เราสามารถที่จะใช้วิธีการ 

ดังต่อไปนี้ 

• การ Take profit คือ การตั้งจุดทากาไรตามตาแหน่งต่างๆ ที่ราคาวิ่งไปถึง 

 เช่น เราอาจจะตั้งเป็น จานวนเท่าของระยะทางจากจุดเข้าไปยังจุดคัทลอส 

 เช่น 2 เท่า 3 เท่า 4 เท่า (สมมติเราตั้งคัทลอสที่ 3% จุด Take profit ของเรา 

 อาจจะวางที่ 6%, 9% หรือ 12% เป็นต้น) 

• การวาง Trailing stop คือ การเลื่อนจุดปิดสถานะ ขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อเราถูกทาง  

 และเมื่อราคา ย้อนกลับมาที่จุด Trailing stop ก็ทาการปิดสถานะ ส่วนใหญ่ 

 วิธีการนี้ จะใช้เพื่อ Run กาไรให้ได้ปริมาณเยอะๆ 

• หรือจะใช้ทั้งการ Take profit + การวาง Trailing stop ก็ได้ครับ ปกติแล้วผม 

 จะชอบใช้ทั้ง 2 วิธีการผสมกันครับ เพราะ พอมีการ Take profit ไปบางส่วน  

 จะทาให้เราสามารถ Run profit ส่วนที่เหลือไปได้ไกลขึ้น

3. หาจุดเข้า 
เมื่อเราประเมินคร่าวๆ แล้วว่า ถ้าเราเข้าตรง A เราต้องคัทตรง B และมีโอกาส

จะได้ไป Take profit ที่ต่าแหน่ง C และ D หรือ อาจจะสามารถ Run trend ต่อเนื่องไป

ได้ไกลถึงจุด E โดยประเมินความคุ้มค่าคร่าวๆ แล้ว 
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• ถ้าราคาไปถึงจุด C จริง เราจะได้ Reward / Risk 2 เท่า 

• ถ้าราคาไปถึงจุด D เราจะได้ Reward / Risk เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า 

• และถ้าเราสามารถ Run trend ไปได้ไกลถึงจุด E เราจะได้ Reward / Risk ถึง  

 6 เท่า

 

ถ้าเราสามารถประเมินคร่าวๆ แล้วว่าการเข้า Position ครั้งนี้ มีความคุ้มค่าที่จะ

เสี่ยง เราก็สามารถจะเข้าไปเทรดในไม้นี้ได้ครับ

4. ค�านวณ Position sizing 
ในการเข้า ว่าเราจะใช้ปริมาณสัญญาในการเข้าไปเทรดไม้นี้เป็นจานวนเท่าไหร่ 

ซึ่งโดยปกติแล้ว ผมจะใช้ Excel ผูกสูตรคานวณไว้เลย แค่เพียงกรอกตัวเลขของจุดเข้า 

จุดคัทลอส ก็สามารถจะหาปริมาณจานวณสัญญาที่จะต้องใช้ได้เลย 

 

Reward 

Risk

E Reward / Risk = 6 เทา 

D Reward / Risk = 3 เทา 

C Reward / Risk = 2 เทา 

A Entry Point

B Stop loss Point
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โปรแกรมคุม Money Management ในการเทรด
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ตัวอย่างการเทรดจริง
เพื่อให้เพื่อนๆ ผู้ลงทุนเข้าใจถึงกระบวนการเทรดได้อย่างชัดขึ้น ผมจะลอง 

เข้า-ออกให้เพื่อนๆ ดู 1 ไม้ นะครับ

1. เครื่องมือที่ใช้  
ใช้ Trend line + Candle ปกติผมจะชอบใช้เครื่องมือที่เข้าใจง่ายๆ พวก Trend 

Line ต่างๆ EMA และ Candle โดยผมจะมองว่าการฟอร์มตัวของ Candle ณ จุดที่มีนัย

สาคัญ จะช่วยทาให้เราสามารถเทรดได้ Reward / Risk ที่ดี 

 

 

Tp2 979

Entry 971.5

Stop loss 969

Tp1 976.5
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จากภาพใช้ Time frame 60 นาที จะเห็นว่า ราคาอยู่ในกรอบ Sideway down 

โดยราคากาลังย่อตัวลงมาทดสอบกรอบล่าง ซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะเด้งขึ้นมาได้ 

เมื่อแท่งเทียน 60 min เริ่มฟอร์มตัวเหมือนจะยืนได้แถวๆ 970.5-971 เริ่มสนใจ

ที่จะพิจรณาเข้าไปเปิด Long

2. ก�าหนดแผนการออก (Exit Plan) 
• จุด Cut loss จะอยู่บริเวณ 969 ซึ่งจะเกิน Low มาเล็กน้อย ซึ่งประเมินคร่าวๆ  

 ว่าถ้าเราผิดทางเราจะโดนราวๆ 2-3 จุด

3. หาจุดเข้า 
• ที่ 971.5 แท่งเทียนมีการ Break high ของแท่งเทียนก่อนหน้า ซึ่งผมมองว่า 

 เป็นจุด Entry ที่ดี เมื่อประเมินแล้ว ถ้าหากได้ Take profit 

• จุด Take profit แรก วางไว้ที่ 2 เท่าของ risk นั่นคือ 5 จุด ซึ่งก็จะได้เป้าแรก 

 เท่ากับ 976.5 โดยเมื่อราคาเข้าเป้าแรกแล้ว เราจะเลื่อนจุด Stop loss มาเป็น 

 ที่จุดเข้า 

• จุด Take profit ที่สอง วางไว้ที่ 3 เท่าของ Risk นั่นคือ 7.5 จุด ซึ่งก็จะได้เป้า 

 สองเท่ากับ 979 

• รอบนี้จะไม่ใช้การ Run Trend เนื่องจากว่าราคา อยู่ในกรอบ Sideway down  

 การเล่นไม้นี้จัดว่า ไม่ได้เล่นตาม Trend แต่เป็นการเล่นในกรอบ ผมมองว่าใช้ 

 การ Take profit จะดีกว่า เลยใช้แค่การวาง TP 1 และ TP 2

• โดยรวมแล้ว ถ้าเป็นไปตามแผนจะถือว่ามี Reward น่าสนใจเลยทีเดียว เพราะ 

 ได้ 2-3 เท่าของ Risk

4. ค�านวณ Position Sizing 
• สมมติเรามีพอร์ตที่ 1 ล้านบาท ผมจะใช้ Risk ที่ 3% เท่ากับว่า Risk ไม้นี้ 

 เท่ากับ 30,000 บาท ในกรณีที่ราคาโดนจุด Stop loss 

• ระยะทางจากจุดเข้าถึงจุด Stop loss เท่ากับ 2.5 จุด 
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• ปริมาณสัญญาที่สามารถใส่ได้ = จานวนเงินที่เสี่ยงได้ / (200 x ระยะทาง)

• ปริมาณสัญญาที่สามารถใส่ได้ = 30,000 / (200 x 2.5)

• สามารถใส่ปริมาณได้ที่ 60 สัญญา โดยจะแบ่งตามนี้ 

  • หากราคาวิ่งไปถึงจุด Stop loss จะทาการปิด Position ทั้งหมดที่ 969

  • กรณีราคาวิ่งไปถูกทาง เข้าจุด Take profit แรกที่ 976.5 ปิด Position  

   ครึ่งหนึ่ง 30 สัญญา พร้อมกับเลื่อนจุด Stop loss มาที่ราคาเข้า 

   นั่นคือ 969 

  • เมื่อราคาวิ่งไปถึงจุด Take profit ที่สอง 979 ก็ทาการปิด Position  

   ทั้งหมด

 สรุป 4 ขั้นตอน ที่จะช่วยให้เราสามารถเทรดได้ประสบความสาเร็จในระยะยาว

นะครับ 

1. เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือ 
2. ก�าหนดแผนการออก 
3. มองหาจุดเข้า 
4. ค�านวณ Position Sizing 

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 
เนื้อหาที่ผมเขียนทั้งหมดนี้ เหมือนเป็นความรู้พื้นฐานเพื่อให้เพื่อนๆ ผู้ลงทุน

สามารถเอาไปต่อยอดได้ เลยพยายามจะเขียนให้เข้าใจง่าย และเห็นภาพมากที่สุดครับ 

ถ้าหากเพื่อนๆ ต้องการศึกษาเรื่องของการบริหารหน้าตักเพิ่มเติม สามารถเข้าไปศึกษา

ตามที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้เลยครับ ผมเชื่อว่าเพื่อนๆ จะประหยัดเวลาไปได้อย่างน้อยๆ 

2-3 ปีอย่างแน่นอน 

•	www.mangmaoclub.com	: เว็บไซต์นี้ จะมีเเหล่งความรู้ที่จาเป็นมากๆ 

สาหรับการเทรด ทั้งเรื่องของระบบเทรดต่างๆ การบริหารหน้าตัก เเละจิตวิทยาในการ

ลงทุน เวลาที่คนให้ผมเเนะนาเว็บไซต์ที่เราจะไปศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง

การเทรด ผมมักจะเเนะนาให้มาที่เวบนี้ก่อนเสมอ จงใช้เวลาในการอ่านทุกรายละเอียด
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บนเว็บไซต์นี้ เเล้วระบบคิดของเพื่อนๆ เกี่ยวกับการเทรด จะเปลี่ยนเเปลงไป โดยหันมา

สนใจเรื่องของการบริหารหน้าตัก + การควบคุมความเสี่ยงมากขึ้นอีกเยอะเลย

•	www.cwayinvestment.com	: เป็นอีกเว็บไซต์นึง ที่มีความรู้ใหม่ๆ 

ด้านการเทรด อัพเดทเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเพื่อนๆ สามารถตามไปดู Clip ในช่อง 

You-Tube ของพี่เจ้าของเว็บไซต์ ซึ่งเขาทาออกมาด้วยความตั้งใจ เเละเป็นความรู้ที่ดีๆ 

ทั้งนั้นเลยครับ

•	www.learntotradethemarket.com	: เว็บไซต์นี้ของ Nial Fuller 

ซึ่งเป็นเทรดเดอร์ชาวออสเตรเลีย จะมีบทความดีๆ เเละเเนวคิดในวิธีการเข้าออกเเบบ

ต่างๆ ครับ ร่วมถึงสามารถสั่งซื้อคอร์สออนไลน์ของเขาด้วย

•	หนังสือเเมงเม่าคลับ เเบ่งปันความรู้ในการเล่นหุ้น อย่างเป็นระบบ : เล่มนี้

ก็เช่นกัน โดนคุณ มด เเมงเม่าคลับ อาจจะมีสูตร มีศัพท์ เเปลกๆ ที่เรายังไม่คุ้นเคยบ้าง 

อ่านเเล้วอาจจะชวนให้วาง ชวนให้หลับ เเต่ไม่เป็นไรครับ ฝืนใจอ่านไปก่อนเดี๋ยวก็ชินเอง 

ให้เรานึกซะว่าเรากาลังกินสมุนไพรอยู่ มันอาจจะขมๆ หน่อย เเต่มันดีต่อสุขภาพครับ

สุดท้ายมีเรื่องอยากจะฝากไว้ครับ คือ เรื่องของการสร้างชีวิตให้สมดุล ไม่อยาก

ให้เพื่อนๆ ให้ความสาคัญกับเรื่องของการเทรดมากเกินไป จนหลงลืมด้านอื่นๆ ของชีวิต

ไป ถ้าเรามองภาพไกลๆ เราจะพบว่าทรัพยากรที่สาคัญสุดๆ คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของ

เวลา เเละสุขภาพ

เวลาเรามี 24 ชั่วโมงเท่ากันทุกคน เป็นทรัพยากรที่มีจากัดเท่านี้จริงๆ ใช้ไปเเล้ว

ไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้ เราต้องรับผลนั้นๆ เราต้องพยายามจัดสรรเวลาให้สมดุล 

ทั้งเรื่องของ การพักผ่อน ครอบครัว ท่องเที่ยว หาประสบการณ์ใหม่ๆ
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สุขภาพ ถ้าสุขภาพเราไม่ดีจะส่งผลมากๆ ต่อการเทรด ผมเคยมีปัญหาเกี่ยวกับ

เรื่องหมอนรองกระดูกสันหลัง จนต้องหยุดเทรดไปหาหมอ อีกครั้งก็คือ ช่วงที่ไปเล่นเป็น

ผู้รักษาประตู เเล้วโดนบอลอัดเข้าไปที่นิ้วนางซ้าย จนเอ็นนิ้วขาดต้องดามเหล็ก 2 Case 

นี้กระทบถึงเรื่องการเทรดโดยตรง เเต่โชคดีที่รักษาเเล้วหายไม่ได้เป็นยาวนาน ทาให้ผม

เข้าใจเลยว่า เรื่องของสุขภาพนั้นมีความสาคัญกับเทรดเดอร์โดยตรง ดังนั้นอยากให้

เพื่อนๆ ให้ความสาคัญกับมันอย่างมากๆ เลยครับ

ให้เราลองจินตนาการว่า “ถ้ามีพรวิเศษ ที่ทาให้เป้าหมายในชีวิตของเรา เป็นจริง

ได้ทันที ....จากนั้นทันทีที่เราได้เป้าหมายนี่มาเราจะตายลงทันที เราอยากจะให้เป้าหมาย

อันไหนสาเร็จ ?????? ถ้าเราตอบคาถามข้อนี้ได้ นั่นเเหละคือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆ ใน

ชีวิต ถ้าเจอเเล้วก็ยินดีด้วยครับ

เวลาเรามี 24 ชั่วโมงเท่ากันทุกคน 
เป็นทรัพยากรที่มีจ�ากัดเท่านี้จริงๆ 

ใช้ไปเเล้วไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้ 
เราต้องรับผลนั้นๆ เราต้องพยายามจัดสรรเวลาให้สมดุล 

ทั้งเรื่องของ การพักผ่อน ครอบครัว ท่องเที่ยว 
และหาประสบการณ์ใหม่ๆ
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ซึ่งผมเชื่อว่า เป้าหมายเหล่านั้น ไม่ใช่เรื่องเงินครับ เวลาที่เราใกล้ตาย หรือต้อง

ตายในอีกไม่ช้าเเล้ว เราจะพบว่าเงินมันใช่เรื่องสาคัญลาดับเเรกๆ เลย เรื่องที่มักจะมา

เป็นลาดับเเรกๆ คือ อยากจะทาสิ่งทีดีๆ เป็นประโยชน์ให้โลกสักสิ่ง อยากให้ครอบครัว

มีความสุข ไม่ลาบาก อยากขอโทษใครสักคนที่เคยทาไม่ดีไว้ อยากจะส่งต่อความรู้ เเละ

ประสบการณ์ทั้งหมดไว้ให้กับใครสักคน หรือหลายๆ คน

สังเกตุดีๆ เราจะพบว่า เป้าหมายเหล่านั้น มักไม่ได้ทาเพื่อตนเอง เเต่เป็นการทา

เพื่อคนอื่นครับ 

ลองค้นหาดูว่าจริงๆ เเล้วเราต้องการอะไรจริงๆ ในชีวิต ถ้าพบเเล้ว เราจะใช้ชีวิต

อย่างสนุกขึ้นเยอะเลย เทรดก็จะสนุกขึ้น ไม่เครียด เพราะเราจะไม่มัวไปกังวลกับเรื่อง 

กาไร-ขาดทุนในการเทรด >>>> นั่นจะส่งผลให้เราเทรดดีขึ้นทางอ้อมด้วยซ้า 

ดังนั้น ลองดูครับ!!! 

สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่าน ประสบความสาเร็จด้านการลงทุน และการเทรดตามที่

ได้หวังไว้ นะครับ
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เคล็ดลับการเทรด Options 
ให้ได้แบบ TFEX Professional Trader
โดย : ปณต จิตต์การุญ
CEO, Mudley Group

 

ผมเป็นคนหนึ่งที่เทรด Options อยู่เป็นประจา เนื่องจาก Options เป็นเครื่องมือ

ที่สามารถช่วยลดความเสี่ยง และใช้สร้างกลยุทธ์การเทรดที่มีความได้เปรียบเป็นอย่าง

ดี ผมมีความเชื่อว่าถ้าหากผู้ลงทุนได้ลองศึกษาลักษณะของ Options และวิธีใช้งานอย่าง

เข้าใจ จะทาให้มีผู้ลงทุนเห็นประโยชน์ และหันมาสนใจเทรด Options เหมือนกับผมอย่าง

แน่นอน ดังนั้นเนื้อหาในตอน “เคล็ดลับการเทรด Options ให้ได้แบบ TFEX Professional 

Trader” ผมจึงอยากมาแบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ พร้อมทั้งเคล็ดลับในการเทรด 

Options เพื่อเป็นไอเดียให้ผู้ลงทุนใน TFEX ได้ทาความเข้าใจ และสามารถความรู้นาไป

ประยุกต์ต่อยอดการเทรดให้ดีขึ้น 

เนื้อหาที่ผมอยากนาเสนอเกี่ยวกับการเทรด Options ในหนังสือเล่มนี้จะประกอบ

ด้วย การทาความเข้าใจความจาเป็นของการคาดการณ์ทิศทางของตลาด Cycle ใน 

การเทรดที่แบบมืออาชีพ การเทรด Options เพื่อสร้างความได้เปรียบในมุมมองในเชิง 

กลยุทธ์ พร้อมคาอธิบาย และตัวอย่างประกอบ ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ผมมั่นใจว่าจะทาให้ 

ผู้อ่านได้รู้ถึงประโยชน์ และมุมมองของการเทรด Options แบบมืออาชีพอย่างแท้จริง

Price Price
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ความจ�าเป็นของการคาดการณ์ทิศทางของตลาด
ประเด็นสาคัญที่ผมอยากจะแนะนาให้ทุกคนทาความเข้าใจเป็นอันดับแรก และ

ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสาเร็จในการเทรด Options คือ ความจริง (Fact) ที่เกี่ยว

กับการคาดการณ์ทิศทางของตลาด หรือทิศทางราคาสินค้าที่เรากาลังจะสนใจเทรด 

เนื่องจากคนส่วนใหญ่มักจะให้ความสาคัญมากที่สุดกับการพยายาหาทาง หรือวิธีการที่

จะคาดการณ์ทิศทางของตลาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือลดลง แต่ความจริงที่เกิดขึ้นนั้น

ไม่มีวิธีที่สามารถคาดการณ์ทิศทางของตลาดได้อย่างแม่นยา 100% ผู้ลงทุนจึงต้อง

ยอมรับให้ได้ก่อนว่า เราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าทิศทางของตลาดจะเป็นอย่างไรในอนาคต

การที่เราเข้าใจ และยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางของ

ตลาดในอนาคตได้อย่างแม่นยา และเหตุการณ์ที่ไม่เป็นใจกับการเทรดสามารถเกิดขึ้น

ได้ตลอดเวลา จะส่งผลให้เราฝึกใช้ความคิดต่อเนื่องเพื่อหาเครื่องมือที่จะช่วยป้องกัน 

ตัวเองในกรณีที่การเทรดมีความผิดพลาดเกิดขึ้น หรือวางแผนหากลยุทธ์ในการเทรด

เพื่อที่จะไม่ต้องพึ่งพาการทากาไรจากการคาดการณ์ทิศทางแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งการ

เทรด Options เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการ

เทรด และใช้สร้างกลยุทธ์ในการเทรดโดยไม่ต้องสนใจทิศทางของราคาได้อย่างดีเยี่ยม

ตัดขาดทุน (Cut Loss) ไม่ใช่ทางออกเดียว 
รอบการเทรด (Cycle) ของคนส่วนใหญ่ที่ผมเจอมักจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์

หาสัญญาณซื้อขาย เมื่อเกิดสัญญาณซื้อขาย และได้ลงมือเทรดไปแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอน

ถัดไป คือ รอจบรอบการเทรดด้วย 1) การทากาไร (Take Profit) ถ้าราคาตลาดเคลื่อน 

ที่ไปในทิศทางตามที่วิเคราะห์ไว้ หรือ 2) การตัดขาดทุน (Cut Loss) หากราคาตลาด

เคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้าม ซึ่งผมจะให้คานิยาม Cycle ของการเทรดลักษณะนี้ว่า 

“การเทรดแบบ 1 Loop” คือ เริ่มต้นจาก ลงมือเทรดแล้วจบด้วยการทากาไร หรือไม่ก็

ตัดขาดทุน 
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รูปตัวอย่างแสดง Cycle การเทรดแบบ 1 Loop

จะเห็นได้ว่า Cycle การเทรดของคนส่วนใหญ่ จะนิยมแก้ปัญหาการเทรดของ 

ตัวเองในกรณีที่เกิดความผิดพลาดด้วยการ “ตัดขาดทุน (Cut Loss)” ถึงแม้ว่า 

คาแนะนาเกี่ยวกับการตัดขาดทุนจะเป็นคาแนะนาที่หลายคนบอกว่าเป็นสิ่งจาเป็นที่ผู้จะ

ประสบความสาเร็จในการเทรดต้องทา แต่ในความเห็นของผม การแก้ปัญหากรณีเกิด

ความผิดพลาดในการเทรดด้วยการ	Cut	Loss	 เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหลังจาก

เหตุการณ์ไม่เป็นใจได้เกิดขึ้นแล้ว	และปลูกฝังให้เราเคยชินกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ด้วยวิธีง่ายๆ (เทรดผิดก็ Cut Loss แล้วจบ) ไม่ได้ฝึกคิดฝึกวางแผน หรือหาวิธีอื่นที่ 

ดีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการเทรดของเรา 

ผมคิดว่าการจะเป็น Trader ที่ดีได้ควรฝึก และทาความคุ้นเคยกับการสร้าง

กลยุทธ์การเทรดที่มากกว่า 1 Loop ซึ่งจะทาให้เราไม่เคยชินกับการแก้ไขปัญหาการเทรด

แบบง่าย ๆ โดยการวางแผนเทรดแบบหลาย Loop จะเริ่มจากการคิดกลยุทธ์ในการวาง

หมากที่ทาให้เราเกิดความได้เปรียบก่อนแล้วค่อยเก็บเกี่ยวจากการเทรดใน Loop 

ถัดมา ซึ่งความหมายของคาว่า “ความได้เปรียบ”	หมายถึงการเทรดใน	Loop	ถัดมาจะ

เป็นการเทรดที่สามารถตัดสินใจได้ง่ายเนื่องจากมีความเสี่ยงต่า	หรือในบางกรณี 

Loop	ถัดมาอาจจะไม่มีความเสี่ยงถึงขั้นที่สามารถลุ้นการขึ้นลงของตลาดได้ฟรีโดย 

ไม่มีผลขาดทุนเลยทีเดียว
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รูปตัวอย่างแสดงแนวความคิด Cycle การเทรดแบบหลาย Loop

การวางแผนเทรดแบบหลาย Loop เราจะไม่ทากาไรหลังจากที่ราคามีการ

เคลื่อนไหวเข้าทางกลยุทธ์ที่เราวางไว้ใน Loop แรก แต่จะใช้การเทรดใน Loop แรกเพื่อ

สร้างกลยุทธ์ที่มีความได้เปรียบขึ้นมาก่อน เมื่อเราได้กลยุทธ์ที่ดีจากการจบ Loop แรก

แล้ว เราจะสามารถทาการเทรดด้วยความได้เปรียบแบบต่อเนื่องได้อีกหลาย Loop ติดต่อ

กัน ซึ่งการวางแผนเทรดแบบหลาย Loop จะต้องใช้ Options เข้ามาเป็นองค์ประกอบ 

รวมอยู่ด้วย โดยผมจะยกตัวอย่างการเทรดแบบหลาย Loop ในเนื้อหาช่วงท้าย 

Options กับการ Cut Loss 
 ถึงแม้ว่า Cycle การเทรดแบบ 1 Loop จะเป็นแนวการเทรดที่ผมไม่ค่อยอยาก

จะแนะนาเท่าไร แต่ถ้าใครที่อยากเทรดแบบ 1 Loop ด้วยการเริ่มต้นลงมือซื้อขายตาม

สัญญาณแล้วจบ Cycle การเทรดทันทีในขั้นตอนถัดไปด้วยการทากาไร หรือตัดขาดทุน 

ผมคิดว่าเราสามารถเลือกใช้ Options	เป็นเครื่องมือเพื่อรับประกันผลขาดทุนกรณีที่ต้อง	

Cut	Loss	ได้ดีกว่าเทรด	Futures	 เพียงอย่างเดียวแล้วรอให้ราคามาถึงจุดตัดขาดทุน 

แล้วค่อยลงมือ Cut Loss

เหตุผลที่การเทรด Options มีประโยชน์ในกรณีที่ต้องการ Cut Loss เนื่องจาก

ลักษณะของ Options ที่เหมือนกับการประกันภัยด้านราคาของสินค้าที่เราเทรดอยู่ โดย

คนที่ซื้อ Options จะค่าเบี้ยประกัน หรือ Premium เป็นเงินคงที่จานวนหนึ่ง และสามารถ

เคลมค่าเสียหายจากผู้ขาย options จากส่วนต่างของราคาตลาดกับราคาใช้สิทธิ (Strike 

Price) ซึ่งราคาใช้สิทธิจะเป็นราคาที่คงที่เสมอตามที่ระบุไว้ใน Options ส่งผลให้การซื้อ	
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Options	สามารถช่วยลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา	ช่วยเพิ่ม	%Win	Ratio	

และช่วยเพิ่ม	Reward	to	Risk	Ratio

ถึงแม้ว่าเราจะมีวินัยในการเทรดพร้อมลงมือ Cut Loss ทันทีที่ราคาเคลื่อนที่มา

ถึงจุดตัดขาดทุน แต่ถ้าช่วงเวลานั้นตลาดมีความผันผวน เช่น ราคามีการเปิดกระโดด

ข้ามราคาที่ตั้งใจจะ Cut Loss หรือ ไม่มี Bid offer มาคอยจับคู่ ก็จะทาให้เราไม่สามารถ 

Cut Loss ได้ตามราคาที่วางแผนไว้ ซึ่งถ้าเราอยากจะ Cut Loss จริงๆ เราอาจจะต้อง

ขาดทุนมากกว่าที่ตั้งใจไว้แต่แรก แต่ถ้าเราใช้ Options เป็นเครื่องมือในการ Cut Loss 

ไม่ว่าราคาจะมีความผันผวนขนาดไหน เราก็ไม่ต้องกังวลเนื่องจากเราได้ประกันระดับ

ราคาตัดขาดทุนไว้เรียบร้อยที่ Strike Price ของ Options ที่ซื้อไว้ 

หากเราต้องการเก็งกาไรทิศทางของราคาโดยเทรด Futures เพียงอย่างเดียว 

กรณีที่ถึงจุด Cut Loss สิ่งที่ต้องทาคือไม่ถือสถานะ Futures ต่อ โดยทาการล้างสถานะ

ออกไปแล้วรับรู้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นทันที (Realized Loss) จากนั้นก็รอสัญญาณซื้อขาย

ที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไปเพื่อเริ่มต้นการเทรดใน Cycle ใหม่ แต่ถ้าเราได้ประกันผลขาดทุน

ด้วยการซื้อ Options ไว้แล้ว ถ้าราคาเคลื่อนที่มาถึงจุดที่ต้องขาดทุน เราไม่จาเป็นต้อง

ลงมือ Cut Loss ทันที เนื่องจากการซื้อ Options เท่ากับว่าเราได้ประกันราคาตัดขาดทุน

ไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าราคาจะเคลื่อนที่ไปอีกเท่าไรก็ตาม ผลขาดทุนก็จะไม่เพิ่มขึ้น 

ดังนั้นเราจึงยังสามารถถือสถานะลุ้นต่อไปได้จนถึงวันที่ Options หมดอายุ แต่ถ้าโชคดี

ราคาเกิดกลับตัวจนเปลี่ยนจากสถานะขาดทุนเป็นกาไรได้ ในการเทรดครั้งนั้นเราก็จะ 

ไม่ขาดทุน จึงทาให้การใช้ Options สามารถเพิ่ม %Win Ratio ของเราได้ 

กรณีที่เราผ่านกระบวนการออกแบบระบบตัดสินใจมากอย่างดี และรู้ค่าเฉลี่ย 

ของผลกาไรต่อครั้ง (Reward) กับ ค่าเฉลี่ยของผลขาดทุนต่อครั้ง (Risk) ของระบบ

ตัดสินใจของเรา ในจังหวะที่เกิดสัญญาณซื้อขายให้ลงมือเทรด ถ้าการเทรด Futures 

ร่วมกับการซื้อ Options แล้วทาให้ผลขาดทุนสูงสุดน้อยกว่า Risk ของระบบของเรา 

ก็ทาให้การใช้ Options สามารถเพิ่ม Reward to Risk Ratio หรือสามารถใช้กลยุทธ์ 

เพิ่ม Leverage ด้วยการเทรดในจานวนสัญญาที่เพิ่มขึ้นได้ 

ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ ระบบการตัดสินใจในการเทรด Set50 Index Futures 

ของเรามี Risk ต่อครั้งเท่ากับ 20 จุด และสัญญาณซื้อ SET50 Index Futures เกิดขึ้น 
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ที่ 980 จุด ราคา SET50 Index Options ที่ Strike Price 1,000 จุด ราคาอยู่ที่ประมาณ 

28 จุด ถ้าเรา Long SET50 Index Futures พร้อมกับการซื้อ Put options จะทาให้เกิด

ผลขาดทุนมากที่สุด 8 จุด 

 

รูปตัวอย่างแสดงราคา SET50 Index Futures และ SET50 Index Put Options
(ที่มา : โปรแกรม Streaming)

 

รูปตัวอย่างแสดง Payoff ของกรณี Long SET50 Index Futures ที่ราคา 980 จุด 
พร้อมกับ ซื้อ SET50 Index Put Options ที่ Strike Price 1,000 จุด ที่ราคา 28 จุด

จากเหตุผลตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเทรด Options ร่วมกับ Futures จะ

ช่วยทาให้ Performance ในการเทรดของเราดีขึ้นได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นการเทรด

แบบ 1 Loop ก็ตาม

การเทรด Options ต้องเน้นที่กลยุทธ์ ไม่ใช่ทิศทาง
จากความจริงที่เราต้องเผชิญเกี่ยวกับการเทรด คือ ไม่สามารถคาดการณ์ทิศทาง

ของตลาดได้อย่างแม่นยา ทาให้เราต้องคิดหาวิธีในการเทรดที่เราไม่จาเป็นต้องสนใจกับ

การเดาทิศทางของตลาด ซึ่งการเทรด Options จะช่วยตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้

เป็นอย่างดี เนื่องจากการจะเทรด Options ให้ประสบความสาเร็จได้ดีผู้เทรด Options 

ต้องใช้มุมมองของการเทรด Options เพื่อสร้างกลยุทธ์ ไม่ใช่การคาดการณ์ทิศทางเพื่อ

ทากาไรจากทิศทางของตลาด 
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ความหมายของการเทรด Options ด้วยมุมมองเชิงกลยุทธ์ หมายความว่า การ

ที่เรายอมเสียบางอย่างไปก่อนเพื่อให้ได้บางอย่างกลับมา เหมือนกับเวลาที่เราเล่นหมาก

รุก เราอาจต้องยอมเสียหมากบางตัวเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเดินหมากครั้งถัดๆ 

ไป แต่สิ่งที่สาคัญ คือ เราต้องเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ได้รับกลับมากับสิ่งที่จะเสียไปนั้นคุ้มค่า

กันหรือไม่ ซึ่งสาหรับการเทรด Options สิ่งที่ผู้ซื้อ Options จะต้องเสียคือค่า Premium 

ที่ต้องเอามาเปรียบเทียบกับความได้เปรียบในการเทรดที่จะได้รับกลับมานั่นเอง

ปัญหาหลักที่ทาให้คนส่วนใหญ่เทรด Options แล้วไม่ประสบความสาเร็จเนื่องจาก

ไม่ได้เทรด Options เพื่อสร้างความได้เปรียบในมุมมองเชิงกลยุทธ์ ไม่มีมุมมองของการ

ยอมเสียก่อนเพื่อให้ประโยชน์กลับมาภายหลัง จึงจะยึดติดกับการคาดการณ์ทิศทางของ

ตลาด โดยเทรด Options เพื่อหวังผลกาไรจากการเทรด ใน Loop แรก ทาให้การแปล

ความหมายของ Payoff Diagram ของ Options ด้วยมุมมองของการหาผลประโยชน์สรุป

ว่าจากหน้าตาของ Payoff ที่เกิดขึ้น เพียงอย่างเดียว เช่น ถ้าซื้อ options ตัวนี้แล้วจุด 

คุ้มทุนอยู่ตรงไหน ได้จะเริ่มได้กาไรเมื่อไหร่ เป็นต้น

 
รูปตัวอย่างแสดง Payoff Diagram ของการซื้อ Call Options

จากมุมมองของการหาผลประโยชน์ในการทากาไร

ในกรณีที่ดัชนี SET50 อยู่ที่ 980 จุด แล้วเรามีการซื้อ Call Options ที่ Strike 

Price 1,000 จุดเอาไว้ ถ้าดัชนี SET50 ปรับตัวเพิ่มขึ้น Call Options ที่ซื้อไว้จะมีราคา

ปรับตัวสูงขึ้นด้วย สาหรับคนใช้ Cycle ในการเทรดแบบ 1 Loop ก็จะขาย Call Options 

ออกไปเพื่อทากาไร แต่ถ้าเราเทรด Options ด้วยมุมมองของการสร้างกลยุทธ์โดย

ต้องการความได้เปรียบใน Loop ของการซื้อขายถัดๆ ไปนั้น เราจะไม่คิดถึงเรื่องกาไร
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ขาดทุนจากการเทรด Options แต่จะดูว่า การที่มี	Options	อยู่ในพอร์ตจะสามารถสร้าง

ความได้เปรียบในการเทรดอย่างไรได้บ้าง	

ในกรณีข้างต้นถ้าเรามีมุมมองเชิงกลยุทธ์ เมื่อดัชนี SET50 ปรับตัวขึ้นมาถึง 

1,000 จุด หรือมีสัญญาณขายจากระบบตัดสินใจของเราเกิดขึ้นที่ 1,000 จุด จะเห็นได้

ว่าการที่เรา Short SET50 Index Futures ได้ที่ 1,000 จุด พร้อมกับถือ Call Options 

ที่ Strike Price 1,000 จุด (สมมติว่าไม่คานึงค่า Premium ของ Call Options ที่เราจ่าย

ไปก่อนหน้านี้เพื่อสาหรับสร้างกลยุทธ์) จะทาให้เราสามารถเก็งกาไรทิศทางหุ้นขาลงได้

ฟรี โดยที่ไม่มีความเสี่ยง คนที่มีมุมมองเชิงกลยุทธ์จึงเลือกที่จะ Short Futures เพื่อสร้าง

ความได้เปรียบในการเทรดตามสัญญาณขายแทนการขาย Call Options เพื่อทากาไร

 
รูปตัวอย่างแสดง Payoff จากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้วยการ Short Futures ที่ระดับ Strike Price ของ 

Call Options เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเทรดกรณีที่ Long (ซื้อ) Call Options แล้วราคาปรับตัวสูงขึ้น 
(ไม่คานึงถึงค่า Premium)

การเทรด Options ด้วยมุมมองเชิงกลยุทธ์ 
จากที่แนะนาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะประสบความสาเร็จในการเทรด Options ได้จะ

ต้องมีมุมมองเชิงกลยุทธ์ ซึ่งการถือ Options จะเกิดประโยชน์อย่างมากต้องไม่รีบร้อน

ทากาไรใน Loop แรก แต่จะใช้สร้างความได้เปรียบในการเทรดของ Loop ถัดไป เหมือน

ยอมจ่ายเงินค่า Options เพื่อเป็นการวางหมากไว้ล่วงหน้า คลุมความเสี่ยงเพื่อเพิ่ม 

Reward to Risk Ratio ในการเทรดรอบถัดไป

การจะเทรด	Options	 ให้ได้ดีผู้ที่ซื้อ	Options	 ต้องพร้อมที่จะยอมเสียค่า 

Premium	ในกรณีที่	Options	ไม่สามารถช่วยสร้างกลยุทธ์ในการเทรดรอบถัดไป และ 
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มีความจาเป็นที่เราจะต้องรู้ Performance เช่น Reward และ Risk ของระบบตัดสินใจ

ของเราก่อนด้วย ซึ่งผมจะแนะนาการวางแผนเทรด Options ด้วยมุมมองเชิงกลยุทธ์เพื่อ

เป็นไอเดียให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นเป็นตัวอย่าง 3 กรณี ได้แก่ 1) การเทรด Options 

แทนการเทรด Futures 2) เทรด Futures พร้อมกับซื้อ Out of The Money Options และ 

3) การซื้อ Out of The Money เพื่อคลุม Zone 

 

กรณีที่	1	เทรด	Options	แทนการเทรด	Futures

สมมติว่าเกิดสัญญาณซื้อ SET50 Index Futures ขึ้นที่ระดับราคา 980 จุด มี

ระดับราคาเป้าหมายที่ 1,020 จุด (+40 จุด) และมีจุดตัดขาดทุนที่ 960 จุด (-20 จุด) 

ส่วน SET50 Index Call Options ที่ Strike Price 1,000 มี Premium ที่ 10 จุด ในกรณี

นี้เราอาจตัดสินใจซื้อ Call Options แทนการซื้อ Futures 

ในกรณีที่ดัชนี SET50 ปรับตัวลดลง ผลขาดทุนสูงสุดจากการซื้อ Call Options 

(-10 จุด) จะทาให้เกิดผลขาดทุนน้อยกว่าการซื้อ Futures (-20 จุด) แถมเรายังไม่ต้อง

รีบ Cut Loss มีโอกาสลุ้นต่อได้จนกว่า Call Options จะหมดอายุ แต่ถ้าเราอยากจะเสี่ยง

ขาดทุนเต็มที่ -20 จุด เราก็สามารถซื้อ Call Options ได้ 2 สัญญา ซึ่งจะเห็นได้ว่าเรา

สามารถเพิ่ม Leverage จากการเลือกซื้อ Call Options แทนการซื้อ Futures ได้นั่นเอง

ถ้าดัชนี SET50 ปรับตัวสูงขึ้นตามที่เราคาดราคา Call Options ที่ซื้อไว้ก็จะปรับ

ตัวสูงขึ้นตามไปด้วย แต่ในกรณีนี้ถ้าเรามีมุมมองเชิงกลยุทธ์ เราอาจจะเลือกไม่ขาย 

Call Options เพื่อทากาไร และจบ Cycle ในการเทรดใน Loop แรก ซึ่งถ้าดัชนี SET50 

ปรับตัวขึ้นไปถึง 1,000 จุดเราก็อาจจะเลือก Short Futures ทันที หรือเราอาจจะรอ Short 

Futures ตอนที่เกิดสัญญาณขายก็ได้ ยิ่งสัญญาณขายเกิดขึ้นตอนดัชนี SET50 สูงกว่า 

1,000 จุดเท่าไร ก็จะยิ่งดี เนื่องจากเรามี Call Options ประกันราคาไว้ที่ 1,000 จุดแล้ว 

จะเห็นได้ว่าการที่ให้เราเลือกจบ Loop แรกด้วยการ Short Futures ในการเทรด 

Loop ที่ 2 จะได้เปรียบเนื่องจากมีความเสี่ยงด้านผลขาดทุนน้อยมาก (กลยุทธ์ ที่ได้คือ

สามารถลด Risk ใน Loop ที่ 2) เนื่องจากถ้าดัชนีปรับตัวลดลงหลังจากที่เรา Short 

Futures ไว้แล้ว เราก็จะได้กาไรจากการปิด Futures ใน Loop ที่ 2 แต่ถ้าดัชนีไม่ปรับตัว

เพิ่มขึ้น เราก็จะไม่เกิดผลขาดทุนเนื่องจากมี Call Options ช่วยประกันราคาไว้ให้แล้ว 
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รูปตัวอย่างแสดงการเทรด Options เชิงกลยุทธ์ด้วยการซื้อ Call Options แทนการ Long Futures

เทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อ Options แทนการ Long Futures คือ ถ้าการ

ตัดสินใจตอนเริ่มต้นสร้างสถานะใน Loop แรก เราได้ซื้อ Call Options ไว้ 2 สัญญา เมื่อ

ดัชนี SET50 ปรับตัวสูงขึ้นมาถึง 1,000 จุด เราอาจจะเลือก Short Futures 1 สัญญา 

พร้อมกับถือ Call Options 2 สัญญา ซึ่งในกรณีนี้ไม่ว่าในอนาคตดัชนี SET50 จะปรับ

ตัวขึ้นหรือลง เราก็ได้กาไรทั้ง 2 ทาง 

 

รูปตัวอย่างแสดง Payoff ของการถือ Call Options 2 สัญญา พร้อมกับ Short Futures 1 สัญญา
ที่ระดับ Strike Price ของ Call Options  (ไม่คานึงถึงค่า Premium)



109 

กรณีที่	2	เทรด	Futures	พร้อมกับซื้อ	Out	of	the	Money	(OTM)	Options	

ต้องขอออกตัวก่อนว่ากลยุทธ์นี้อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุนอีกเล็ก

น้อย เนื่องจากในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไวไม่เป็นไปตามที่วิเคราะห์ไว้จะทาให้เกิดผลขาดทุน

มากขึ้นกว่าการเทรดตามปกกติ เพราะเราจะซื้อ OTM Options เก็บไว้เพร้อมกับเทรด

ตามสัญญาณซื้อขายที่เกิดขึ้นจากระบบตัดสินใจด้วย แต่ถ้าตลาดเคลื่อนไหวตามที่

วิเคราะห์ไว้ การเทรด Futures พร้อมกับซื้อ OTM Options จะสามารถสร้างกลยุทธ์ใน

การเทรดต่อเนื่องได้อย่างดีเยี่ยม 

ในกรณีนี้ขอใช้ตัวอย่างเดิมเหมือนกับกรณีที่ 1 คือ เกิดสัญญาณซื้อ SET50 

Index Futures ขึ้นที่ระดับราคา 980 จุด มีระดับราคาเป้าหมายที่ 1,020 จุด (+40 จุด) 

และมีจุดตัดขาดทุนที่ 960 จุด (-20 จุด) ส่วน SET50 Index Call Options ที่ Strike 

Price 1,000 มี Premium ที่ 10 จุด ในกรณีนี้เราอาจตัดสินใจ Long Futures ที่ 980 จุด 

และซื้อ Call Options ไปพร้อมๆ กัน 

การที่เรา Long	Futures	พร้อมกับซื้อ	Call	Options หากดัชนี SET50 ปรับตัว

ลดลงถึงจุด Cut Loss จะทาให้เรามีโอกาสขาดทุนสูงสุด -30 จุด (Cut Loss จาก Futures 

-20 จุด และขาดทุนจากค่า Premium ของ Call Options -10 จุด) ซึ่งจะทาให้ Reward 

to Risk Ratio ลดลงจากเดิม 40 : 20 (2 : 1) เป็น 40 : 30 (1.33 : 1) ดังนั้นผมจึงขอ

แนะนาว่ากลยุทธ์นี้เหมาะกับระบบการตัดสินใจที่มี Reward to Risk สูงๆ เนื่องจาก 

Reward ที่ได้สามารถคลอบคลุม Risk ที่จะเพิ่มขึ้น ทาให้ Reward to Risk Ratio 

เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก

ถ้าดัชนี SET50 Index ปรับตัวขึ้นตามที่เราคาด สถานะ Long Futures ของจะมี

กาไร และราคา Call Options ที่ซื้อไว้ก็จะปรับตัวสูงขึ้นด้วย ซึ่งเราจะมีทางเลือกในการ

จบ Loop แรกด้วยการสร้างกลยุทธ์ได้ เช่น ถ้า SET50 Index Futures ปรับตัวขึ้นจาก 

980 จุด เป็น 990 จุด ถ้าเราเลือก Short Futures เพื่อปิดสถานะจะทาให้เราได้กาไร +10 

จุด ซึ่งเท่ากับค่า Premium ของ Call Options ที่จ่ายไป เท่ากับเราจะได้ลุ้นขาขึ้นต่อได้

จาก Call Options ที่เสมือนว่าได้มาฟรี โดยที่ไม่มีความเสี่ยง โดยผมให้ชื่อกลยุทธ์นี้ว่า 

“วิ่งผลัด” เนื่องจากเป็นการส่งไม้ต่อการลุ้นทิศทางจาก Futures ไปยัง Options โดย 

ที่ไม่มีความเสี่ยงขาดทุนใน Loop ที่ 2
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รูปตัวอย่างแสดงกลยุทธ์ “วิ่งผลัด” ด้วยการ Long Futures พร้อมกับ ซื้อ OTM Call Options

 ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้กลยุทธ์วิ่งผลัดในการจบ Loop แรก เราอาจจะถือสถานะ 

Long Futures พร้อมกับ Call Options ไปเรื่อย ๆ แล้วรอปิดสถานะ Futures หลังจาก

เกิดสัญญาณให้ขายทากาไร ซึ่งกาไรที่ได้จากการ Long Futures ถ้ามากกว่าราคาของ 

Call Options ก็เสมือนกับว่าเราได้ Call Options มาฟรีๆ 

ถ้าหลังจากที่ขายทากาไรสถานะ Long Futures แล้วเกิดสัญญาณเพื่อสร้าง 

สถานะ Short เราจะสามารถ Short Options ใน Loop ที่ 2 ได้ด้วย Risk ที่ลดลง เนื่องจาก

มี Call Options ช่วยประกันราคาไว้แล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน Loop ที่ 2 ที่เราสามารถเทรด

แบบมีความได้เปรียบอย่างสบายใจนั้น เนื่องจากเราได้วางแผนซื้อ OTM Call Options 

ไว้ตั้งแต่ Loop แรก 

สาหรับการเทรดใน Loop ที่ 2 ถ้าเราต้องการวางกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบ

อย่างต่อเนื่องสาหรับ Loop ที่ 3 เราอาจจะซื้อ OTM Put Options พร้อมกับ Short Futures 

ในตอนที่เกิดสัญญาณขายเลยก็ได้ เมื่อเราเทรดด้วยกลยุทธ์นี้ไปเรื่อยๆ สุดท้ายเราจะมี 
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Options ฟรีทั้ง Call และ Put ไว้สาหรับสร้างความได้เปรียบในการเทรด Loop ถัดๆ ไป 

จนกว่า Options นั้นๆ จะหมดอายุ 

กรณีที่	3	ซื้อ	Out	of	the	Money	(OTM)	Options	เก็บไว้เพื่อคลุม	Zone

จากตัวอย่างในกรณีที่ 2 จะเห็นว่าการซื้อ OTM Options มีประโยชน์อย่างมาก

ในการสร้างกลยุทธ์การเทรด ทาให้บ่อยครั้งเวลาที่ผมได้กาไรจากการเทรดผมมักจะนา

กาไรบางส่วนไปซื้อ	Options	 เก็บไว้ในพอร์ต เนื่องจากในกรณีที่เอากาไรบางส่วนมา 

ซื้อ Options จะทาให้รู้สึกว่าพร้อมที่จะเสียเงินก้อนนั้นไปได้โดยที่ไม่มีความเครียด หรือ

ความกดดัน และไม่จาเป็นต้องคาดหวังเกี่ยวกับทิศทางของตลาด แต่ถ้าทิศทางของตลาด

เคลื่อนไหวเข้าทาง Options ที่ซื้อไว้ ก็จะสร้างประโยชน์ในการเทรดเป็นอย่างมาก (ยอม

ที่จะเสียบางอย่างไปก่อน เพื่อให้ได้รับบางอย่างกลับมาในภายหลัง)

การซื้อ Options เก็บไว้ในพอร์ตเราอาจจะซื้อทั้ง Call Options และ Put Options 

เราอาจจะเลือกซื้อ OTM Options ที่ราคาไม่สูงมากนัก ซึ่งตลาดปรับตัวสูงขึ้นแล้วเกิด

สัญญาณขาย Call Options ที่ซื้อไว้ก็จะเป็นประโยชน์ช่วยให้เรา Short Futures ได้โดย

มีความได้เปรียบจากความเสี่ยงในการขาดทุนที่ลดลง แต่ถ้าตลาดปรับตัวลดลงแล้วเกิด

สัญญาณซื้อ Put Options ที่ซื้อไว้ก็จะเป็นประโยชน์ช่วยให้เรา Long Futures ได้แบบที่

มีความเสี่ยงน้อยเช่นเดียวกัน 

เทรด Options แบบไม่สนใจทิศทางของตลาด 
จากที่แนะนาไว้ก่อนหน้านี้ว่าเราสามารถใช้ Options เพื่อวางกลยุทธ์ในการเทรด

โดยไม่ต้องสนใจทิศทางของตลาดก็ได้ว่าจะไปในทิศทางไหน ซึ่งกลยุทธ์นี้เรียกว่า “การ

ซื้อขายความผันผวน” (Volatility Trading) โดยการซื้อขายความผันผวนนั้นเราจะสนใจ

ว่าในอนาคตอันใกล้ตลาดจะต้องเกิดการเคลื่อนไหว ซึ่งจะเป็นเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงก็ได้ 

ในกรณีที่เราคาดการณ์ว่าตลาดจะมีการเคลื่อนไหวผมชอบที่จะ Long Volatility ด้วยการ

ซื้อทั้ง OTM Put Options และ OTM Call Options พร้อมๆ กัน

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าปัจจุบัน SET50 Index Futures อยู่ที่ 950 จุด การ Long 

Volatility สามารถทาได้ด้วยการซื้อ SET50 Index Call Options ที่ Strike Price สูงกว่า 
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950 จุด เช่น 975 หรือ 1,000 จุด เป็นต้น และซื้อ SET50 Index Put Options ที่ Strike 

Price ต่ากว่า 950 จุด เช่น 925 หรือ 900 จุด เป็นต้น

 

รูปตัวอย่างแสดงการ Long Volatility ด้วยการซื้อ OTM Call Options และ ซื้อ OTM Put Options

  กรณีที่ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น Call Options ที่ซื้อไว้จะมีราคาเพิ่มขึ้น ส่วน Put 

Options ที่ซื้อไว้จะมีราคาลดลง แต่ในกรณีที่ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นของราคา 

Call Options จะมากกว่าการปรับตัวลดลงของราคา Put Options และกรณีที่ตลาดปรับ

ตัวลดลง Put Options ที่ซื้อไว้จะมีราคาปรับตัวลดลง ส่วน Call Options ก็จะมีราคา 

ปรับตัวสูงขึ้น แต่กรณีนี้ราคา Put Options จะมากกว่าการปรับตัวลดลงของราคา Call 

Options จึงทาให้การที่ซื้อทั้ง OTM Put Options และ OTM Call Options พร้อมๆ กัน 

ไม่ว่าตลาดจะปรับตัวไปในทางไหนก็จะมีโอกาสได้กาไร

จังหวะที่ดีในการ Long Volatility คือ จังหวะที่เราคิดว่าตลาดจะมีความผันผวน 

และเราต้องการทากาไรแบบไม่สนใจต้องรู้ว่าตลาดจะไปทิศทางใด ยกตัวอย่าง

สถานการณ์ที่น่าสนใจในการซื้อความผันผวน เช่น ช่วงที่จะมีข่าวสาคัญๆ ยกตัวอย่าง

เช่น ในปี 2559 มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อดัชนีตลาดอย่างมาก คือ เหตุการณ์ Brexit 

และการเลือกตั้งของอเมริกา เป็นต้น
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รูปตัวอย่างแสดงการเคลื่อนที่ของดัชนี SET 50 ในช่วง Brexit และช่วงเลือกตั้งอเมริกา
(ที่มา: โปรแกรม Streaming)

 

นอกจากข่าวที่เป็น หรือเหตุการณ์สาคัญด้านปัจจัยพื้นฐานแล้ว สาหรับมุมมอง

ทางเทคนิคก็มีเหตุการณ์สาคัญที่น่าสนใจในการ Long Volatility โดยสามารถดูได้จาก

กราฟการเคลื่อนที่ของราคา เช่น ช่วงจังหวะที่กราฟราคา (มีการเคลื่อนที่แบบ Non- 

Linear Function) มาเจอกับเส้น Moving Average (Linear Function) ซึ่งเวลาที่กราฟ

ราคามาเจอกับเส้น Moving Average มักจะอยู่ใกล้กันได้ไม่นาน จะต้องมีการเคลื่อนที่

แยกออกจากกัน 

 

รูปตัวอย่างแสดงช่วงเวลาที่กราฟดัชนี SET50 มีการเคลื่อนที่เข้าหาเส้น Moving Average
แล้วแยกตัวออกจากกัน
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นอกจากนั้นยังมีจังหวะที่ผมคิดว่าน่าสนใจในการ Long Volatility คือ ช่วงที่เรา

เห็นกราฟราคามีช่วงของราคาเปิดกับราคาปิดอยู่ใกล้กันหลายแท่ง (3-4 แท่งขึ้นไป) 

โดยผมจะเรียกกราฟลักษณะนี้ว่า “Bridge” ซึ่งเราจะสังเกต Bridge ได้ง่ายขึ้นถ้าเราใช้

กราฟประเภท Bar Chart ส่วนการตีความของกราฟที่มีราคาเปิดปิดอยู่ใกล้กันจานวน

หลายแท่ง นั้นหมายความว่าในช่วงเวลาที่กราฟเป็นรูปแบบ Bridge จะมีคนในตลาดเข้า

มาเกี่ยวข้องซื้อขาย และมีต้นทุนอยู่ที่ระดับราคานี้จานวนมาก จึงทาให้ราคาเปิด และ

ราคาปิดของแท่ง Bar Chart มีราคาใกล้เคียงกัน การที่ราคาเคลื่อนที่ออกจาก Bridge จะ

ทาให้มีคนที่ถือสถานะผิดฝั่งจานวนมากเกิดผลขาดทุน และยิ่งราคาเลื่อนที่ออกจาก 

Bridge ไปยิ่งมาก คนกลุ่มนี้ก็จะยอม Cut Loss เพื่อให้ฝั่งเกิดโอกาสทากาไร ในฐานะ 

ที่เราไม่สามารถเป็นผู้ควบคุมทิศทางของตลาดได้ กลยุทธ์ที่เราไม่จาเป็นต้องเลือกข้าง 

ก็คือ Long Volatility นั่นเอง

 

รูปตัวอย่างแสดงกรณีที่เกิด Bridge แล้วราคาเคลื่อนที่ออกจาก Bridge

สาหรับกลยุทธ์ในการทากาไรหลังจากที่ Long Volatility ไปแล้ว เมื่อตลาดมีการ

เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงก็ตาม มูลค่าของ Call Options และ 

Put Options รวมกันจะเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดเราสามารถตัดสินใจขายทั้ง Call Options 

และ Put Options ที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อทากาไร และจบ Cycle การเทรดแบบ 1 Loop 
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แต่ส่วนตัวเวลาที่ Long Volatility แล้วตลาดมีการเคลื่อนไหวผมจะไม่จบ Cycle 

การเทรดตั้งแต่ Loop แรก แต่ใช้มุมมองการเทรด Options ในเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ได้ 

Options ฟรี แล้วนา Options ฟรี ที่ได้ไปใช้ประโยชน์สร้างความได้เปรียบในการเทรด 

Loop ถัดไป

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าปัจจุบัน SET50 Index Futures อยู่ที่ 950 จุด SET50 Index 

Call Options ที่ Strike Price 975 จุด มี Premium 10 จุด SET50 Index Put Options 

ที่ Strike Price 925 จุด แล้วเรา Long Volatility ด้วยการซื้อ Call Options 2 สัญญา 

และ Put Options 2 สัญญา ด้วยต้นทุน 40 จุด

ถ้า SET50 Index Futures ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 970 จุด ทาให้ราคา Call Options 

เพิ่มขึ้นเป็น 20 จุด เราสามารถขาย Call Options 2 สัญญาเพื่อเอาทุนคืน แล้วเหลือ Put 

Options ไว้ในพอร์ต ซึ่งจะเท่ากับว่าเราได้ Put Options มาฟรีๆ ถ้าอนาคต SET50 

Index Futures ปรับตัวลดลง ราคา Put Options ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นเราก็อาจขาย Put 

Options เพื่อทากาไร หรือถ้าราคาดัชนี SET50 ปรับตัวลดลงแล้วเกิดสัญญาณซื้อ เรา 

ก็สามารถเอา Put Options ที่ได้ฟรี มีประกันราคาด้านฝั่ง Long Futures ทาให้การ Long 

Future มีความเสี่ยงน้อยลง แต่ถ้าดัชนี SET50 ปรับตัวขึ้นต่อเราก็ไม่ขาดทุนเพราะได้

ดึงทุนออกมาหมดแล้ว 

อย่างไรก็ตามมีข้อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการ Long Volatility ด้วยการซื้อ Call 

Options และ Put Options คือ เงื่อนไขของเวลาที่ตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์นี้

จะใช้ได้ดีถ้าตลาดมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากที่มูลค่าของ Options 

มีส่วนประกอบของ Time Value ถ้าระยะเวลาผ่านไปนานแต่ตลาดไม่มีการเคลื่อนไหว

มูลค่าของ Options จะมีการปรับตัวลดลง (มี Time Decay) ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 

และทาให้โอกาสได้กาไรลดลง 
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สรุป
สิ่งสาคัญลาดับแรกที่ผู้ลงทุนต้องยอมรับ คือ ไม่มีวิธีที่จะสามารถคาดการณ์

ทิศทางของตลาดได้อย่างแม่นยา แต่เราสามารถลดผลกระทบของปัญหานี้ได้ด้วยการ

ใช้ Options เป็นเครื่องมือหนึ่งในกลยุทธ์การเทรด เพราะ Options จะเป็นประโยชน์อย่าง

มากในบริหารผลขาดทุน กรณีที่ต้องการ Cut Loss ในครั้งที่เกิดความผิดพลาด แต่

อย่างไรก็ตามการจะเทรด Options ให้ประสบความสาเร็จได้จาเป็นจะต้องมีแนวคิดของ 

Cycle การเทรดแบบหลาย Loop โดยใช้มุมมองที่เอา Options มาวางหมากเพื่อสร้าง

กลยุทธ์ ไม่รีบร้อนทากาไรจากการเทรด Options ใน Loop แรก แต่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์

จาก Options ที่มีอยู่ในพอร์ตด้วยการสร้างความได้เปรียบในการเทรด Loop ถัดๆ ไปที่

มีความเสี่ยงน้อย หรือแทบไม่มีความเสี่ยงด้านผลขาดทุนเลย ตัวอย่างที่แนะนาในการ

เทรด Options ด้วยมุมมองเชิงกลยุทธ์ เช่น การเทรด Options แทนการเทรด Futures 

การซื้อ Options พร้อมกับเทรด Futures การซื้อ OTM Options เก็บไว้เพื่อคลุม Zone 

การ Long Volatility เป็นต้น 

ซึ่งผมหวังอย่างยิ่งว่าเนื้อหาเกี่ยวกับการเทรด Options ให้ได้แบบ TFEX 

Professional นี้จะสามารถสร้างประโยชน์แก่ผู้อ่านนาไปต่อยอดพัฒนากลยุทธ์ใน 

การเทรดได้ดียิ่งขึ้นครับ
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Spread Trade
ถ้าเข้าใจ ท�าก�าไรได้ไม่ยาก
โดย : นภดล นิมมานพิภักดิ์
กรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

หนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือ 

Spread Trade ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ลงทุนสถาบัน ไม่ว่าจะเป็น Prop trade หรือ Hedge 

fund ตลอดไปจนถึงผู้ลงทุนบุคคลนิยมนาไปใช้ โดยหลายๆ คนอาจเคยได้ยิน หรือได้

รู้จัก Spread Trade ในชื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Calendar spread, Relative value trade 

หรือ Pair trade เป็นต้น ในบทนี้เราจะมาทาความรู้จักกลยุทธ์การลงทุนนี้ให้ลึกซึ้งกัน 

นะครับ

Spread Trade คืออะไร 
Spread Trade คือ กลยุทธ์การลงทุนที่เกิดจากการซื้อตราสารอนุพันธ์ตัวหนึ่ง 

และทาการขายชอร์ตตราสารอนุพันธ์อีกตัวหนึ่งไปพร้อมๆ กัน โดยผู้ลงทุนมีความคาด

หวังบนส่วนต่างระหว่างราคาของตราสารทั้งสองว่าจะเป็นไปในทิศทางใด เช่น ส่วนต่าง

ราคาจะแคบลง หรือกว้างขึ้น เป็นต้น ดังนั้น หลายๆ คนจึงมักเรียกกลยุทธ์การลงทุน

แบบนี้ว่า Relative value trade หรือการซื้อขายบนส่วนต่างของมูลค่าของตราสารที่มี

ความสัมพันธ์กัน 
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ข้อดีของการลงทุนในกลยุทธ์ Spread Trade คือ เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงจาก

ตลาดต่ากว่าการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ตัวเดียว เนื่องจาก Spread Trade เป็นกลยุทธ์

ที่ประกอบด้วยการซื้อตราสารตัวหนึ่ง และขายชอร์ตตราสารอีกตัวหนึ่ง ดังนั้น หากตลาด

โดยรวมมีทิศทางที่เปลี่ยนไป เช่น ตลาดปรับตัวลง ผลขาดทุนที่เกิดจากตราสารที่ซื้อไว้

ก็อาจถูกชดเชยได้จากกาไรของตราสารที่เราขายชอร์ตไว้ เป็นต้น 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความเสี่ยงในการลงทุนจึงไม่ใช่เกิดจากทิศทางตลาดโดยรวม 

แต่เป็นทิศทางความสัมพันธ์ของราคาระหว่างตราสารทั้งสองว่าผู้ลงทุนได้คาดการณ์ไว้

ถูกต้องหรือไม่ นอกจากนั้น ยังเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการลงทุนในตราสาร

อนุพันธ์ตัวเดียว เนื่องจากการลงทุนแบบ Spread Trade มีความเสี่ยงน้อยกว่าดังที่ได้

กล่าวแล้วข้างต้น ดังนั้น อัตราหลักประกันที่เรียกเก็บสาหรับกลยุทธ์การลงทุนประเภท

นี้จึงน้อยลงเช่นกัน

ประเภทของ Spread Trade
1.		Intracommodity	spread	หรือ	Calendar	spread

เป็นกลยุทธ์ Spread Trade ที่ซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สบนหุ้นอ้างอิงเดียวกัน 

แต่ต่างเดือนที่ครบกาหนดอายุ โดยปกติเรามักจะเรียกการสร้างฐานะของ Calendar 

spread ตามสัญญาของเดือนที่ไกลกว่า ตัวอย่างเช่น การซื้อ S50H17M17 คือ การซื้อ 

Calendar spread ของสัญญา SET50 Futures ของเดือนมีนาคม 2017 และเดือนมิถุนายน 

2017 โดยเป็นการซื้อสัญญา SET50 Futures เดือนมิถุนายน 2017 และขายชอร์ตสัญญา 

SET50 Futures เดือนมีนาคม 2017 เป็นต้น สาหรับ Calendar spread ของสัญญา

ออปชั่น เป็นการซื้อ และขายชอร์ตสัญญาออปชั่นบนหุ้นอ้างอิงเดียวกัน และราคาใช้สิทธิ

เดียวกัน แต่ต่างเดือนที่ครบกาหนดอายุ 

ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกลยุทธ์ Calendar spread คาดหวังการเปลี่ยนแปลงของส่วน

ต่างระหว่างราคาของสัญญาฟิวเจอร์สเดือนใกล้ และเดือนไกล ตัวอย่างเช่น หากคาดว่า

ดัชนีจะปรับตัวขึ้น ซึ่งโดยปกติสัญญาเดือนใกล้อาจจะปรับตัวขึ้นได้มากกว่าสัญญาเดือน

ไกล ในกรณีเช่นนี้ ผู้ลงทุนก็คงต้องการซื้อสัญญาเดือนใกล้ และขายชอร์ตสัญญาเดือน

ไกล หรือขายชอร์ต Calendar spread เป็นต้น
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2.		Intercommodity	spread	หรือ	Pair	trade

เป็นกลยุทธ์ Spread Trade ที่เป็นการซื้อ และขายชอร์ตสัญญาฟิวเจอร์สที่ครบ

กาหนดอายุเดือนเดียวกัน แต่เป็นสัญญาบนหุ้นอ้างอิงที่ต่างกัน กลยุทธ์ Pair trade นี้

เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และการลงทุนในหุ้น 

โดยส่วนมาก จะเป็นกลยุทธ์การซื้อขายระหว่างคู่ที่มีความสัมพันธ์กันด้านราคาที่เป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ทาให้ราคาของหุ้นตัวหนึ่งเพิ่มขึ้น หรือ

ลดลงมากกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอีกตัวหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถเข้าลงทุนได้โดย

การซื้อสัญญาฟิวเจอร์สของหุ้นที่ราคาต่ากว่า และขายชอร์ตสัญญาฟิวเจอร์สของหุ้นที่

ราคาสูงกว่า โดยคาดหวังว่าราคาจะมี Price convergence หรือราคาปรับตัวเข้าหากัน

นั่นเอง

3.  Option spread

เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ประกอบด้วยการซื้อ และขายชอร์ตสัญญาออปชั่นที่ครบ

กาหนดอายุเดือนเดียวกันที่ราคาใช้สิทธิต่างๆ กันเพื่อสร้างลักษณะการให้ผลตอบแทน

ในรูปแบบต่างๆ ตามที่ผู้ลงทุนต้องการ ตัวอย่างเช่น Bull spread, Bear spread, 

Straddles หรือ Butterfly spread เป็นต้น ข้อดีของ Option spread คือความยืดหยุ่นใน

การออกแบบการสร้างผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนสามารถทาได้ ทาให้สามารถหาผลตอบแทน

ได้ทั้งจากการคาดการณ์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น หรือความผันผวนของ 

ราคาหุ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Option spread มีรูปแบบ และรายละเอียดที่

หลากหลาย อีกทั้งลักษณะกลยุทธ์ก็ค่อนข้างแตกต่างจาก Spread Trade ใน 2 แบบแรก 

ในบทนี้จึงขอกล่าวถึงเฉพาะ Calendar spread และ Pair trade เท่านั้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Spread Trade 
ก่อนที่เราจะเริ่มเจาะลึกในรายละเอียดของกลยุทธ์การลงทุน ขอเริ่มจากสิ่งต่างๆ 

ที่ผู้ลงทุนควรรู้เกี่ยวกับ Spread Trade ก่อน เพื่อปูพื้นฐานและความเข้าใจในกลยุทธ์ก่อน

การเข้าลงทุน
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 • ประเภทของอัตราส่วน 

ในการลงทุนแบบ Spread Trade ผู้ลงทุนจะต้องซื้อสัญญาอนุพันธ์หนึ่ง และขาย

ชอร์ตสัญญาอนุพันธ์อีกสัญญาหนึ่ง ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องกาหนดอัตราส่วนระหว่าง

จานวน หรือมูลค่าของสัญญาที่จะซื้อ และจะขาย วิธีการที่ง่ายที่สุดของการกาหนด

อัตราส่วนในการลงทุนแบบ Spread Trade คืออัตราส่วนแบบ Share to Share หรือ 

สัญญาต่อสัญญา ตัวอย่างเช่น สาหรับการซื้อ Calendar spread จะเป็นอัตราส่วนแบบ 

Share to Share เสมอ กล่าวคือ เป็นการซื้อสัญญาฟิวเจอร์สเดือนไกล 1 สัญญาต่อ 

การขายชอร์ตสัญญาฟิวเจอร์สเดือนใกล้ 1 สัญญา ดังนั้น ในการวิเคราะห์ราคาของ 

Calendar spread เราจึงสามารถทาได้โดยการนาราคาของสัญญาฟิวเจอร์สเดือนไกล 

ลบด้วยสัญญาฟิวเจอร์สเดือนใกล้ เป็นต้น (รูปที่ 1)

 

รูปที่ 1 : ราคาของ S50M17H17 spread (Share to Share)

อย่างไรก็ตาม หากเป็น Spread Trade ประเภท Pair trade โดยมากผู้ลงทุนจะ

ไม่ค่อยลงทุนในอัตราส่วนแบบ Share to Share มากนัก เว้นแต่ว่าคู่หุ้นนั้นจะมีราคาพอๆ 

กันเท่านั้น ทั้งนี้เพราะหากราคาหุ้นต่างกันมากจนเกินไป กาไร หรือขาดทุนจากการลงทุน
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จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นตัวที่มีราคามากกว่าเป็นหลัก หากเป็นอัตราส่วน

แบบสัญญาต่อสัญญา วิธีการปรับให้การลงทุนในคู่หุ้นนั้นสมดุลขึ้นสามารถทาได้โดย

การเพิ่มอัตราส่วนในการลงทุนในหุ้นที่มีราคาต่ากว่าให้มากขึ้นจนมูลค่าการลงทุนเท่ากัน 

วิธีการนี้เรียกว่า Money to Money หรือ มูลค่าต่อมูลค่า ตัวอย่างเช่น หากเป็น Spread 

Trade ระหว่างหุ้น PTT ที่มีราคา 396 บาทกับหุ้น PTTEP ที่มีราคา 92 บาท การลงทุน

ในอัตราส่วนแบบ Money to Money สามารถทาได้ตามตัวอย่างในตารางดังต่อไปนี้ 

สาหรับการวิเคราะห์ราคาของ Spread Trade แบบ Money to Money เราสามารถ

ทาได้โดยการนาราคาของสัญญาฟิวเจอร์สที่ต้องการซื้อ หารด้วยราคาของสัญญา 

ฟิวเจอร์สที่ต้องการขายชอร์ต (รูปที่ 2)

 

รูปที่ 2 : ราคาของ PTT/PTTEP spread (Money to Money)

			หุ้น	 ราคา	 มูลค่าเงินลงทุน	 จานวนหุ้น	 จานวนสัญญาฟิวเจอร์ส
	 (1)	 (2)	 (3)	=	(2)/(1)	 	(3)/1,000

PTT 396 2,000,000 5,051 5

PTTEP 92 2,000,000 21,739 22
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 • Basis	หรือส่วนต่างราคา

ดังที่ได้กล่าวถึงไปแล้วในเบื้องต้นว่า การลงทุนกลยุทธ์ Spread Trade นั้น เรา

ไม่ได้ลงทุน และมีความเสี่ยงบนทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารตัวใดตัวหนึ่ง

โดยตรง แต่เป็นการลงทุนบนทิศทางของความสัมพันธ์ของราคาระหว่างตราสารสองตัว 

ซึ่งในทางการลงทุนเราเรียกส่วนต่างของราคาว่า “ค่า Basis” โดยที่ค่า Basis อาจเป็น

ค่าบวก หรือค่าลบก็ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ อัตราดอกเบี้ย และเงินปันผล 

เป็นต้น ในการลงทุนผู้ลงทุนจะต้องเปรียบเทียบค่าเบสิสที่ควรจะเป็นทางทฤษฎี บวกกับ

การคาดการณ์ว่าค่าเบสิสนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด หากคาดว่าค่า Basis จะปรับ

ตัวเพิ่มสูงขึ้น (เป็นค่าบวกที่มากขึ้น หรือเป็นค่าลบที่น้อยลง) เราเรียกว่าค่า Basis แข็ง

ขึ้น (Strengthen Basis) ซึ่งการลงทุนต้องทาการซื้อ Basis โดยการซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส

เดือนไกล และขายชอร์ตสัญญาฟิวเจอร์สเดือนใกล้ ในขณะที่หากผู้ลงทุนคาดว่าค่า 

Basis จะปรับตัวลดลง (เป็นค่าบวกที่น้อยลง หรือเป็นค่าลบที่มากขึ้น) การลงทุนก็ต้อง

ทาในทางตรงข้ามกับที่กล่าวข้างต้นคือ ผู้ลงทุนต้องทาการขายชอร์ต Basis โดยการขาย

ชอร์ตสัญญาฟิวเจอร์สเดือนไกล และซื้อสัญญาฟิวเจอร์สเดือนใกล้ ค่า Basis ที่ปรับตัว

ลดลงนี้เราเรียกว่าค่า Basis อ่อนลง (Weaken Basis) ดังที่แสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 : ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของค่า Basis
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 • การทาการซื้อขายแบบรายใหญ่	(Block	Trade)	และส่วนลดบนหลักประกัน

สาหรับการทารายการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สบนหุ้น ผู้ลงทุนอาจพบว่าสภาพ

คล่องของการซื้อขายในบางสัญญาค่อนข้างน้อย ดังนั้น ช่องทางหนึ่งในการให้ผู้ลงทุน

สามารถทาการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สบนหุ้นได้คือ การทาการซื้อขายแบบรายใหญ่ 

(Block Trade) นั่นเอง การทา Block Trade เป็นวิธีการซื้อขายสัญญาอนุพันธ์ที่ให้สมาชิก

บันทึกรายการซื้อขายที่ตกลงกันได้แล้วเข้ามายังระบบการซื้อขายของ TFEX โดยต้องมี

ปริมาณการซื้อขายไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ TFEX กาหนด เช่น ขั้นต่า 20 สัญญา หรือขั้นต่า 

100 สัญญา เป็นต้น ซึ่งเทียบเคียงได้กับการซื้อขายแบบ Put Through ของ SET นั่นเอง

รูปที่ 4 : ตัวอย่างการทาธุรกรรม Block Trade

ข้อดีในการทา Block Trade สาหรับการลงทุนแบบ Spread Trade นอกเหนือ

จากสภาพคล่องที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าซื้อ และขายออกได้อย่างคล่องตัวเทียบเท่าการ

ลงทุนในหุ้นแล้ว ยังมีข้อดีอีกประการหนึ่งคือ การกาหนดราคาของสัญญาฟิวเจอร์ส 

ในการทา Block Trade จะกาหนดอ้างอิงกับราคาหุ้น และดอกเบี้ย ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงไม่

ต้องกังวลกับราคาของฟิวเจอร์สที่ซื้อขายในตลาด TFEX ที่อาจมีราคาที่แกว่งตัวจากปัจจัย

อื่นๆ หรือความต้องการซื้อขายของผู้ลงทุนที่อาจเข้ามามีผลต่อราคาของสัญญา 
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ฟิวเจอร์ส (Basis risk) อย่างไรก็ตาม การทา Block Trade สาหรับการลงทุนแบบ Spread 

Trade ที่ต้องทาการขายชอร์ตสัญญาฟิวเจอร์สมักจะมีข้อตกลงให้ผู้ลงทุนที่ทาการขาย 

ชอร์ตต้องปิดฐานะการลงทุนหากผู้ดูแลสภาพคล่องที่ทาการป้องกันความเสี่ยงโดยการ

ขายชอร์ตหุ้นถูกเรียกหุ้นคืน (SBL recall) ดังนั้น ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจ และ

ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้ด้วย

ข้อดีที่สาคัญอีกข้อหนึ่งในการลงทุนแบบ Spread Trade โดยการใช้สัญญา 

ฟิวเจอร์สคือ ผลของการเพิ่มความสามารถในการลงทุน (Leverage) อันที่จริง ในการ

ลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สก็ให้ผลของการ Leverage อยู่แล้วเพราะโดยเฉลี่ยเงินวางประกัน

สาหรับการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สคิดเป็นสัดส่วนแค่ประมาณ 10% - 15% ของมูลค่า

เงินลงทุนในหุ้นเท่านั้น แต่สาหรับการลงทุนแบบ Spread Trade ในบางคู่ที่ราคาของหุ้น

อ้างอิงมีความสัมพันธ์กัน สานักหักบัญชีจะกาหนดส่วนลดในเงินวางประกันที่ต้องวาง

เพิ่มเติมอีกเพราะความเสี่ยงในการซื้อขายในลักษณะ Spread Trade มีความเสี่ยงค่อน

ข้างต่านั่นเอง

 

รูปที่ 5 : ตัวอย่างตารางส่วนลดเงินวางประกันสาหรับ Spread Trade
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กลยุทธ์การเทรด Calendar spread
มูลค่าทางทฤษฎี

ก่อนการเข้าลงทุน Calendar spread เราควรเริ่มจากการเข้าใจในราคาที่ควรจะ

เป็นทางทฤษฎีก่อน อย่างน้อยก็เพื่อเป็นราคาอ้างอิงในการซื้อขายของเรา ซึ่งการคานวณ

ราคาทางทฤษฎีของ Calendar spread ก็เป็นสูตรคานวณเดียวกันกับการคานวณราคา

ทางทฤษฎีของสัญญาฟิวเจอร์สทั่วๆ ไป คือ

Calendar spread 

 = ราคาทางทฤษฎีสัญญาฟิวเจอร์สเดือนไกล – ราคาทางทฤษฎีสัญญาฟิวเจอร์ส 

  เดือนใกล้ 

 = (S * (1 + rFarTFar - qFarTFar)) - (S * (1 + rNearTNear - qNearTNear))

 โดยที่  S =  ราคาหุ้น หรือดัชนีในปัจจุบัน

  r =  อัตราดอกเบี้ยของสัญญาฟิวเจอร์ส

  q =  อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในช่วงอายุของ

    สัญญาฟิวเจอร์ส

  T =  อายุคงเหลือของสัญญาฟิวเจอร์ส

ยกตัวอย่างเช่น กาหนดให้ดัชนี SET50 ที่ 990 จุด สัญญาฟิวเจอร์สเดือนไกล

คือ S50M17 โดยมีอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินปันผลเท่ากับ 2% และ 3.75% ตามลาดับ 

และมีอายุคงเหลือ 135 วัน ในขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สเดือนใกล้คือ S50H17 มีอัตรา

ดอกเบี้ยและอัตราเงินปันผลเท่ากับ 1.5% และ 2% ตามลาดับ และมีอายุคงเหลือ 45 วัน 

เราสามารถคานวณราคาทางทฤษฎีของ Calendar spread ของสัญญา S50H17M17 

ได้ดังนี้
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Calendar spread 

 = ราคาทางทฤษฎีสัญญาฟิวเจอร์สเดือนไกล – ราคาทางทฤษฎีสัญญาฟิวเจอร์ส 

  เดือนใกล้ 

 = (S * (1 + rFarTFar - qFarTFar)) - (S * (1 + rNearTNear - qNearTNear))

 =  (990 * (1 + 2%*(135/365) – 3.75%*(135/365))) - 

  (990 * (1 + 1.5%*(45/365) – 2%*(45/365)))

 =  983.59 – 989.39 = -5.80 จุด

สังเกตได้ว่า Calendar spread อาจมีค่าติดลบได้หากสัญญาฟิวเจอร์สเดือนไกล

มีราคาทางทฤษฎีน้อยกว่าเดือนใกล้ ซึ่งมักจะเกิดจากอัตราเงินปันผลของสัญญาเดือน

ไกลที่อาจมีค่าสูงในช่วงฤดูกาลจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

การ	Setup	trade

เมื่อเราสามารถประมาณราคาทางทฤษฎีของ Calendar spread ได้แล้ว ผู้ลงทุน

สามารถเริ่มพิจารณาราคาของ Calendar spread ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อหาโอกาส และ

กาหนดกลยุทธ์ในการลงทุนได้

 

รูปที่ 6 : การ Setup trade ของ Calendar spread
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ในการพิจารณาการกาหนดกลยุทธ์การซื้อขาย Calendar spread เราสามารถใช้

ข้อมูล และการวิเคราะห์ในหลายมุมมองประกอบกัน ตัวอย่างเช่น

• ในมุมมองของราคาทางทฤษฎี เราสามารถใช้ราคาทางทฤษฎีที่คานวณได้เปรียบ 

 เทียบกับราคาปัจจุบันของ Calendar spread ที่เป็นอยู่ โดยหากราคาทางทฤษฎีสูง 

 กว่าราคาตลาด เราก็อาจอนุมานได้ว่า มีโอกาสที่ราคาของ Calendar spread จะ 

 แข็งขึ้น หรือในทางตรงข้าม หากราคาทางทฤษฎีต่ากว่าราคาตลาด ก็อาจจะมี 

 โอกาสที่ราคาของ Calendar spread จะอ่อนลง ตามตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าราคา 

 ทางทฤษฎีของ Calendar spread สัญญา S50H17M17 เท่ากับ -5.80 จุด ในขณะ 

 ที่ราคาตลาดของ S50H17M17 ในตลาดอยู่ที่ประมาณ -6.5 ถึง -7.0 จุด ดังนั้น  

 ด้วยมุมมองนี้เราสามารถซื้อ S50H17M17 ได้ด้วยความคาดหวังว่า Calendar  

 spread จะแข็งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรทราบว่า ราคาตลาดของ Calendar  

 spread อาจอยู่ในระดับที่สูง หรือต่าด้วยผลจากปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อราคาได้  

 เช่น ความต้องการซื้อขายของผู้ลงทุน การคาดการณ์ต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลง 

 ของราคาหุ้น หรือดัชนีอ้างอิง หรือการคาดการณ์ของตลาดต่ออัตราดอกเบี้ย และ 

 อัตราเงินปันผล เป็นต้น

• ในมุมมองของการวิเคราะห์เชิงเทคนิค ในการวิเคราะห์ราคา Calendar spread ใน 

 เชิงเทคนิคนั้น ผู้ลงทุนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์ราคา 

 หุ้นทั่วไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาของ Calendar spread นั้นจะมีราคา หรือ 

 มูลค่าทางทฤษฎีกากับอยู่ ดังนั้น ราคาของ Calendar spread จึงอาจไม่สามารถมี 

 ทิศทางไปในทางใดทางหนึ่งได้อย่างไม่สิ้นสุด ด้วยเหตุนี้เครื่องมือที่มักถูกใช้ใน 

 การวิเคราะห์ Calendar spread จึงมักเป็นเครื่องมือในลักษณะวิเคราะห์หา Mean  

 reversal ประเภท Oscillators รวมถึงการวิเคราะห์หา Trend divergence เป็นต้น  

 และสิ่งสาคัญก็คือ การกาหนดจุดทากาไร และตัดขาดทุนเพื่อวิเคราะห์โอกาสใน 

 การทากาไร สัดส่วนกาไร/ขาดทุน หรือ Win/Loss ratio เช่นเดียวกับการกาหนด 

 กลยุทธ์การลงทุน และการวิเคราะห์เชิงเทคนิคทั่วไป
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• นอกจากนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณา และวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ประกอบด้วย ตัวอย่างเช่น 

o Flow ของผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนต่างประเทศ หากคาดว่ามี Flow ของ 

 ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาซื้อหุ้น และสัญญา 

 ฟิวเจอร์สในตลาด อาจมีโอกาสที่ทาให้ดัชนีปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งโดยปกติ 

 สัญญาเดือนใกล้อาจจะปรับตัวขึ้นได้มากกว่าสัญญาเดือนไกลเพราะสภาพ 

 คล่องสูงกว่า ดังนั้น กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับข้อสมมุติฐานนี้อาจเป็นการขาย 

 ชอร์ต Calendar spread หรือการซื้อสัญญาเดือนใกล้และขายชอร์ตสัญญา 

 เดือนไกล

o พฤติกรรม Rollover ของผู้ลงทุนสถาบัน เนื่องจากสัญญาฟิวเจอร์สที่มีสภาพ 

 คล่องสูงมักจะเป็นสัญญาเดือนใกล้ ดังนั้น เมื่อสัญญาเดือนใกล้กาลังจะครบ 

 กาหนดอายุ ผู้ลงทุนสถาบันที่อยากคงฐานะการลงทุนไว้เหมือนเดิมก็จะต้อง 

 ทาการ Rollover นั่นคือ สาหรับผู้ลงทุนสถาบันที่มีฐานะซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส 

 ต้องขายปิดสัญญาฟิวเจอร์สเดือนใกล้ และซื้อเปิดสัญญาฟิวเจอร์สเดือนไกล  

 หรือซื้อ Calendar spread ในทางตรงข้าม หากผู้ลงทุนสถาบันมีฐานะขาย 

 ชอร์ตสัญญาฟิวเจอร์สต้องซื้อปิดสัญญาฟิวเจอร์สเดือนใกล้ และขายเปิดสัญญา 

 ฟิวเจอร์สเดือนไกล หรือขายชอร์ต Calendar spread นั่นเอง ดังนั้น หาก 

 ผู้ลงทุนหมั่นสังเกตุพฤติกรรมของผู้ลงทุนสถาบันก็อาจมีข้อมูลที่ใช้เพื่อช่วย 

 ในการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมได้

การ	Entry	และการ	Exit	trade

ในการซื้อขาย Calendar spread เราสามารถใช้คาสั่ง Combination order หรือ 

Combo ช่วยในการทารายการ โดยคาสั่ง Combo เป็นการอานวยความสะดวกในการ 

ส่งคาสั่งซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส 2 สัญญาโดยการระบุส่วนต่างราคาระหว่างสัญญา 

ฟิวเจอร์สเดือนไกล และเดือนใกล้ ตัวอย่างเช่น S50H17M17 คือ Combination order 

ของสัญญา S50M17 และสัญญา S50H17 โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย หรือเสนอซื้อ

เสนอขายได้เช่นเดียวกับการซื้อหุ้น หรือสัญญาฟิวเจอร์สทั่วไป เช่นหากผู้ลงทุนซื้อ 

S50H17M17 ที่ราคา -7.00 จุด ระบบจะทาการซื้อขายจับคู่สัญญาฟิวเจอร์สเดือน
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มิถุนายนที่ราคาต่ากว่าสัญญาฟิวเจอร์สเดือนมีนาคม 7 จุด

รูปที่ 7 : ตัวอย่างคาสั่งซื้อขาย Combination order

ข้อดีของการส่งคาสั่ง Combo คือระบบจะจับคู่สัญญาฟิวเจอร์สพร้อมๆ กันทั้ง 

2 สัญญา ทาให้ไม่มีความเสี่ยงที่คาสั่งที่ได้รับการจับคู่จะเป็นการจับคู่ซื้อหรือขายได้ 

เพียงคาสั่งเดียว

ข้อสาคัญอีกเรื่องหนึ่งของการซื้อขาย Calendar spread คือการที่สัญญาเดือน

ใกล้อาจจะหมดอายุลงก่อนที่จะถึงจุด หรือราคาที่ผู้ลงทุนวางแผนการลงทุนไว้ การที่

สัญญาเดือนใกล้หมดอายุลงจะทาให้ฐานะการลงทุนของผู้ลงทุนเปลี่ยนเป็นการซื้อหรือ

ขายชอร์ตสัญญาเดือนไกลเพียงด้านเดียว และทาให้การลงทุนกลายเป็นมีความเสี่ยงต่อ

การขึ้นลงของตลาดโดยตรง ดังนั้น เมื่อใกล้เวลาที่สัญญาเดือนใกล้จะหมดอายุ ผู้ลงทุน

จึงควรต้องตัดสินใจในการปิดฐานะใน Calendar spread หรือ Roll position ไปเป็น 

คู่สัญญาในเดือนถัดไป
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กลยุทธ์การเทรด Pair trade
การหาความสัมพันธ์ของคู่	Pair	trade

สาหรับกลยุทธ์ Intercommodity spread หรือ Pair trade นั้น ผู้ลงทุนอาจมี 

ความเสี่ยงที่มากกว่ากลยุทธ์ Calendar spread เนื่องจากคู่ของสัญญาที่ซื้อขายไม่ได้ 

เป็นสัญญาบนหุ้นอ้างอิงเดียวกัน จึงมีความเสี่ยงที่ราคาของหุ้นอ้างอิงจะไม่ได้มาบรรจบ

กัน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ดังนั้น สิ่งที่ผู้ลงทุนควรต้องทาการศึกษาก่อนเริ่มลงทุน

ในกลยุทธ์นี้คือ การหาคู่ที่มีความสัมพันธ์ด้านราคากัน โดยปกติวิธีการในการหาคู่ที่มี

ความสัมพันธ์ด้านราคานั้นอาจเริ่มต้นง่ายๆ จากการจับคู่หุ้นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน 

ตัวอย่างเช่น คู่ของหุ้นธนาคาร หรือคู่ของหุ้นสื่อสาร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควร

ระวังการจับคู่ของหุ้นที่ถึงแม้จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่อาจมีลักษณะธุรกิจ

ที่แตกต่างกันได้อย่างมาก 

ตัวอย่างเช่น หุ้นในกลุ่มพลังงานที่เป็นหุ้นที่ทาธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งลักษณะธุรกิจ 

ต้นทุนและรายได้อาจจะแตกต่างกันอย่างมากกับหุ้นที่ทาธุรกิจสารวจ และขุดเจาะแหล่ง

พลังงาน เป็นต้น ดังนั้น การพิจารณาจึงควรลงในรายละเอียดว่าคู่หุ้นที่ผู้ลงทุนสนใจมี

ธุรกิจ และปัจจัยที่ทาให้เรามั่นใจได้ว่ามีความสัมพันธ์ด้านราคาหรือไม่ 

นอกจากนั้น เรายังสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติในการช่วยประเมินความสัมพันธ์

ด้านราคาด้วย เครื่องมือที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ Correlation ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน 

การวัดความสัมพันธ์ของ “ทิศทาง” การเคลื่อนไหวของราคาของหุ้นสองตัว ซึ่งค่า 

Correlation สามารถเป็นไปได้จาก -1 ถึง +1 โดยหาก Correlation เท่ากับ +1 แปลว่า

ถ้าราคาของหุ้นตัวหนึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง ราคาของหุ้นอีกตัวหนึ่งจะเพิ่มขึ้น 

หรือลดลงในทิศทางเดียวกันเสมอ ค่า Correlation ที่น้อยลงแปลว่าราคาของหุ้นทั้งสอง

ตัวมีการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น ค่า Correlation 

เท่ากับศูนย์หมายถึงทิศทางราคาของหุ้นทั้งสองตัวไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในทางสถิติ 

ในขณะที่ค่า Correlation ที่ติดลบหมายถึงราคาของหุ้นทั้งสองตัวมีทิศทางการเคลื่อนไหว

ของราคาที่เป็นไปในทางตรงกันข้าม ผู้ลงทุนที่จะเทรดกลยุทธ์ Pair trade จึงอาจเริ่มต้น

ได้โดยการหาคู่หุ้นที่น่าจะมีปัจจัยทางธุรกิจคล้ายคลึงกัน แล้วใช้ควบคู่กับ Correlation 

ในการประเมินความสัมพันธ์ของราคาเพิ่มเติม
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ข้อควรระวังในการใช้ Correlation คือในกรณีที่ราคาหุ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

แต่ราคาอาจจะฉีกห่างออกจากกันมากขึ้นเรื่อยๆ ในกรณีเช่นนี้ค่า Correlation ที่คานวณ

ได้อาจจะยังคงมีค่าสูงเนื่องจาก Correlation เป็นการวัดความสัมพันธ์ด้านทิศทางเท่านั้น 

ไม่ได้วัดขนาดของการเปลี่ยนแปลงของราคา ดังนั้น การกาหนดกฎในการเทรด และการ

ตัดขาดทุนจึงมีความสาคัญมากขึ้นสาหรับกลยุทธ์ Pair trade 

การ	Setup	trade

ในกรณีของ Pair trade ส่วนใหญ่จะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เครื่องมือ Technical 

analysis ในการช่วยวิเคราะห์การ setup trade โดยปกติจะเป็นเครื่องมือในลักษณะ 

Oscillator ตามข้อสมมติฐานที่ว่าคู่หุ้นที่เลือกมานั้นมีความสัมพันธ์ด้านราคาสูง และ 

คาดหวังว่าราคาจะมี Price convergence หรือราคาปรับตัวเข้าหากันหากราคาของหุ้น

ตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอีกตัวหนึ่ง เครื่องมือที่ใช้

กันโดยทั่วไปได้แก่

• Bollinger Band – เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ราคาว่า เมื่อเทียบกับข้อมูล 

 ในอดีตที่ผ่านมา ระดับราคาในปัจจุบันสูงกว่า หรือต่ากว่าค่าเฉลี่ยมากเกินไป หรือ 

 ไม่เมื่อเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคา โดยหากราคาในปัจจุบันต่ากว่า 

 แบนด์ล่าง เรียกว่าราคาลดต่ากว่าการเคลื่อนไหวของราคาในระดับปกติ และหาก 

 ราคาในปัจจุบันสูงกว่าแบนด์บน เรียกว่าราคาเพิ่มสูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคา 

 ในระดับปกติ

• Moving Average Convergence/Divergence (MACD) – เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดการ 

 เปลี่ยนแปลง และความแข็งแรงของแนวโน้มของราคาหุ้น โดยอาจดูสัญญาณจาก 

 การตัดกันของเส้น MACD กับเส้น Signal line หรือการตัดแกนศูนย์ของเส้น MACD  

 หรือความไม่สอดคล้องของการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นกับการเปลี่ยนแปลงของ 

 เส้น MACD เป็นต้น

• Relative Strength Index (RSI) – เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อวัดความเร็ว และขนาด 

 ของทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างราคาที่ 



132 

 ปรับตัวเพิ่มขึ้น และราคาที่ปรับตัวลดลง และวัดเป็นระดับจาก 0 ถึง 100 ซึ่งโดย 

 ทั่วไปค่า RSI ที่สูงกว่าระดับ 70 เรียกว่าอยู่ในระดับซื้อมากเกินไป (Overbought)  

 และค่า RSI ที่ต่ากว่าระดับ 30 เรียกว่าอยู่ในระดับขายมากเกินไป (Oversold)

• เครื่องมืออื่นๆ เช่น Stochastic Oscillator, Williams %R เป็นต้น

ทั้งนี้ เราสามารถใช้สัญญาณจากหลายๆ เครื่องมือ และพิจารณาในกรอบเวลาต่างๆ 

เพื่อช่วยวิเคราะห์ และเพิ่มความเชื่อมั่นในการเทรดเพิ่มเติมได้อีกด้วย

 

รูปที่ 8 : ตัวอย่างเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Pair trade

การ	Entry	และการ	Exit	trade

เมื่อผู้ลงทุนกาหนดคู่หุ้น และพิจารณาการ setup ของสัญญาณการซื้อขายแล้ว 

สิ่งสาคัญคือ การกาหนดจุดเข้า และออก position เพื่อประเมินโอกาส ผลตอบแทน และ

ความเสี่ยงของเทรดนั้นๆ ยกตัวอย่างตามรูปที่ 8 สมมติว่าเราได้ทาการวิเคราะห์เรื่อง

ลักษณะธุรกิจ และความสัมพันธ์ด้านราคาของคู่หุ้น KBANK และ BBL แล้วว่าสามารถ

ทากลยุทธ์ซื้อขาย Pair trade ได้ จากนั้น เราสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค
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เข้ามาช่วยในการพิจารณา ตามตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ราคาของคู่หุ้น KBANK/BBL 

ในปัจจุบันอยู่ที่ 1.09 ซึ่งสูงกว่าแบนด์บนของ Bollinger band ที่ระดับ 1.08 สัญญาณนี้

อาจเป็นสัญญาณแรกที่บอกว่ามีความน่าจะเป็นที่ราคาของคู่หุ้น KBANK/BBL อยู่ใน

ระดับที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาในระดับปกติ นอกจากนั้น จะเห็นได้ว่าค่า RSI 

ซึ่งอยู่ที่ 70.23 ก็สูงกว่าระดับ Overbought อีกด้วยซึ่งเป็นสัญญาณที่สองที่ยืนยันการ

เพิ่มขึ้นของราคาหุ้น KBANK เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้น BBL ในระดับที่มากเกินกว่าความ

สัมพันธ์ปกติ แต่ในกรณีนี้ MACD อาจให้ข้อมูลในทางตรงข้าม นั่นคือ การที่เส้น MACD 

ตัดเส้น Signal ขึ้นซึ่งแสดงถึงความแข็งแรงของแนวโน้มราคาที่เพิ่มขึ้นยังคงต่อเนื่อง 

ซึ่งผู้ลงทุนคงต้องพิจารณาให้น้าหนักของข้อมูลต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวเองและตัดสินใจ 

ในการเข้าซื้อขาย 

ในกรณีที่ผู้ลงทุนตัดสินใจเข้าเทรด Pair trade ของหุ้นคู่นี้ สิ่งที่ผู้ลงทุนควรต้อง

กาหนดคือ ความคาดหวังของกาไรต่อความเสี่ยงที่จะขาดทุน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีนี้

หากเข้าเทรดที่ราคา 1.09 แล้วราคากลับมาที่ค่าเฉลี่ยที่ 1.05 ผู้ลงทุนจะได้กาไรประมาณ 

4% ในขณะที่หากผู้ลงทุนประเมินว่าจะตัดขาดทุนที่ราคา 1.11 ซึ่งเท่ากับการขาดทุน

ประมาณ 2% ดังนั้นเท่ากับว่าเทรดนี้จะมี Win/Loss ratio ประมาณ 2 ซึ่งผู้ลงทุนต้อง

พิจารณาว่าเป็นสัดส่วนที่น่าสนใจหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ลงทุนควรทาการศึกษาโอกาสที่จะ

กาไร (% Win) จากการทากลยุทธ์เช่นนี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่าโอกาสในการทากาไรสูงเพียง

พอต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 บทสรุป
• Spread Trade คือ กลยุทธ์การลงทุนที่เกิดจากการซื้อตราสารอนุพันธ์ตัวหนึ่ง และ 

 ทาการขายชอร์ตตราสารอนุพันธ์อีกตัวหนึ่งไปพร้อมๆ กัน โดยผู้ลงทุนมีความ 

 คาดหวังบนส่วนต่างระหว่างราคาของตราสารทั้งสองว่าจะแคบลง หรือกว้างขึ้น

• ข้อดีของการลงทุนในกลยุทธ์ Spread Trade คือ เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงจาก 

 ตลาดต่ากว่าการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ตัวเดียว นอกจากนั้น ยังเป็นกลยุทธ์ที่ 

 ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ตัวเดียวอีกด้วย
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• Spread Trade แบ่งได้เป็น 3 ประเภทได้แก่ Calendar spread, Pair trade และ 

Option spread

• ผู้ลงทุนสามารถทาการซื้อขาย Pair trade บนสัญญาฟิวเจอร์สบนหุ้นได้โดยการ 

 ทา Block Trade ซึ่งมีข้อดีคือ สภาพคล่องที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าซื้อและขาย 

 ออกได้อย่างคล่องตัวเทียบเท่าการลงทุนในหุ้น และไม่มีความเสี่ยงที่ราคาของ 

 ฟิวเจอร์สจะแกว่งตัวจากปัจจัยอื่นๆ (Basis risk)

• ในการพิจารณาการกาหนดกลยุทธ์การซื้อขาย Calendar spread เราสามารถใช้ 

 ข้อมูลและการวิเคราะห์ในหลายมุมมองประกอบกัน ได้แก่ในมุมมองของราคาทาง 

 ทฤษฎี ในมุมมองของการวิเคราะห์เชิงเทคนิค และการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ  

 ประกอบ

• สาหรับกลยุทธ์ Pair trade นั้นจะมีความเสี่ยงที่มากกว่ากลยุทธ์ Calendar spread 

เนื่องจากคู่ของสัญญาที่ซื้อขายไม่ได้เป็นสัญญาบนหุ้นอ้างอิงเดียวกัน จึงมีความเสี่ยงที่

ราคาของหุ้นอ้างอิงจะไม่ได้มาบรรจบกัน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ดังนั้น ผู้ลงทุน

ควรต้องหาคู่หุ้นที่มีความสัมพันธ์ด้านราคา วิเคราะห์การ Setup trade โดยใช้เครื่องมือ 

Technical analysis ในการช่วยวิเคราะห์ และกาหนดจุดเข้าและออก Position เพื่อ

ประเมินโอกาส ผลตอบแทน และความเสี่ยงของเทรด
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ใช้ความผันผวน
สร้างสรรกลยุทธ์
(Volatility Trading)
โดย : จรณเวท ศักดิ์ศรี
ผู้อำานวยการฝ่ายการลงทุน  บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำากัด

โดยปกติแล้วผู้ลงทุนทั่วไป ที่เทรดสินค้าทางการเงินโดยเฉพาะในตลาด 

Derivatives มักจะเป็นการเทรดแบบเก็งกาไรในทิศทางราคาของสินค้าอ้างอิงเป็นหลัก 

และนั่นรวมถึง SET50 Options ในตลาด TFEX เช่นกัน

สิ่งที่พบเห็นกลยุทธ์ของเทรดเดอร์ในตลาด Options ส่วนใหญ่มักจะเทรดเพื่อ 

เก็งกาไรในทิศทางของราคา Options (ค่า Premium) เป็นหลัก เช่น ถ้าคิดว่า ราคา 

Options จะขึ้น ก็จะทาการจ่าย Premium เพื่อ Long Options และถ้าคิดว่าราคา Options 

จะลงก็ Short Options เพื่อรับค่า Premium โดยก่อนที่ Options จะหมดอายุเราสามารถ

เลือกที่จะปิด Position ก่อน หรือจะถือจนหมดอายุก็ได้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เราใช้หรือ

พิจารณาจากความได้เปรียบในการถือ Position 

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเทรดแบบคาดการณ์ทิศทางของราคาสินค้าอ้างอิง นอก

เหนือจากความยากเฉพาะตัวของสินค้าอ้างอิงแล้วความยากถัดมาคือกลไกเงื่อนไข 
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ของตัว Options เองที่ไม่เกี่ยวกับราคาสินค้าอ้างอิงที่เราจาเป็นต้องเข้าใจในพื้นฐาน 

เพราะนั่นล้วนส่งผลกระทบต่อมูลค่า Options ทั้งสิ้น และต่อจากนี้คือสิ่งที่ควรรู้ก่อน 

เทรด Volatility ซึ่งเปิดโอกาสให้เราสามารถหาผลตอบแทนในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

มากขึ้นนอกเหนือจากเพียงแค่เก็งกาไรในทิศทางของราคา 

ราคาของ Options จะขึ้นหรือลงนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยใหญ่ๆ 3 เรื่องนี้มากที่สุด คือ 

1. ราคาสินค้าอ้างอิงกับสิทธิที่เราถืออยู่ว่าเป็น Call หรือ Put 

2. ระยะเวลาคงเหลือของ Options 

3. สภาวะความผันผวนของราคาสินค้าอ้างอิง (Volatility)

โดยทั้งสามปัจจัยนี้เราจาเป็นต้องเข้าใจว่าในแต่ละปัจจัยเกิดขึ้นได้อย่างไรและ 

มีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคา Options ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุน 

ที่สนใจเทรด Volatility ต้องเข้าใจเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุน 

1. ราคาสินค้าอ้างอิงกับประเภทสิทธิ Options ที่เราถืออยู่ 
กรณีที่เป็น	Call	Options	(สิทธิซื้อ)	

ราคา Call จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เมื่อ ดัชนี SET50 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และ ราคา 

Call จะปรับตัวลดลง เมื่อ ดัชนี SET50 ปรับตัวลดลง
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สรุปได้ว่าถ้าเรามองว่าราคา Call จะขึ้นเราควร Open Long Call แต่ถ้ามองว่า 

ราคา Call ไม่ขึ้นก็ให้ Open Short Call

กรณีที่เป็น	Put	Options	(สิทธิขาย)

ราคา Put จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เมื่อดัชนี SET50 ปรับตัวลดลง และ ราคา Put 

จะปรับตัวลดลง เมื่อ ดัชนี SET50 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

 

 สรุปถ้าเรามองว่าราคา Put จะขึ้นก็ให้ Open Long Put แต่ถ้ามองว่าราคา Put 

ไม่น่าจะขึ้นได้ ก็ให้ Open Short Put 

 โดยผู้ที่อยู่ฝั่ง Long Options ไม่ว่าจะ Call หรือ Put จะต้องจ่ายค่า Premium 

(ราคาซื้อขาย Options ในกระดาน TFEX) และลุ้นให้ราคาของ Options ปรับตัวเพิ่ม 

สูงขึ้นถึงจะได้กาไร ในขณะฝั่ง Short Options ไม่ว่าจะ Call หรือ Put จะต้องลุ้นให้ 

ราคาของ Options ปรับตัวลดลงถึงจะกาไรโดยกาไรสูงสุดจะเท่ากับ Premium ที่ฝั่ง Long 

จ่ายมาให้นั่นเอง

2. ระยะเวลาคงเหลือของ Options
เนื่องจาก Options คือสัญญาซื้อขายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อ หรือขายสินค้า

อ้างอิง ไม่ใช่การซื้อขายสินค้าโดยตรง เพราะฉะนั้นจึงมีเงื่อนไขของเวลาในการถือครอง 
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Options มาเกี่ยวข้องด้วย เช่นเดียวกับ Futures คือมีเวลาหมดอายุชัดเจน โดย SET50 

Options ในบ้านเราทุกช่วงขณะ จะมี Options ให้ซื้อขาย ทั้งหมด 4 ช่วงอายุสัญญา คือ 

เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกันและเดือนสุดท้ายในไตรมาสถัดไป ซึ่งปริมาณการซื้อขายหรือ

สภาพคล่อง ณ ปัจจุบันจะมีมากใน ช่วงอายุสัญญา Options ของเดือนที่ตรงกับไตรมาส

ที่ใกล้ที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงไตรมาสแรกของปี Options ที่หมดอายุในเดือน มีนาคม 

จะมีสภาพคล่องสูงสุด นั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เป็นวันที่ 15 มีนาคม เราจะมีเวลาซื้อขาย 

Options ก่อนที่จะหมดอายุในสิ้นเดือนมีนาคม คือวันที่ 30 มีนาคม เป็นเวลาประมาณ 

15 วัน

ยกตัวอย่าง สมมติว่า วันนี้ ดัชนี SET50 อยู่ที่ 975 จุด เราคาดการณ์ว่าดัชนี 

SET50 จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 

เราจะทาการ Open Long S50H17C975 จานวน 1 สัญญา จ่ายเงินค่า Premium 

9 จุด โดย 1 จุด เท่ากับมูลค่า 200 บาท เราจะต้องจ่ายเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท โดยภายใน 

15 วัน ก่อนหมดอายุสัญญา เราต้องลุ้นให้ดัชนี SET50 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเท่ากับ Strike 

Price 975 บวกด้วยค่า Premium ที่จ่ายไป 9 จุด รวมเป็น 984 จุด ถึงจะเท่าทุน และใน

กรณีถ้า ดัชนี SET50 ปรับตัวขึ้นไม่ถึง 975 จุด เราจะขาดทุนเท่ากับ ค่า Premium ที่

จ่ายไปคือ 1,800 บาท ส่วนเงิน 1,800 บาท ก็จะเข้ากระเป๋าของคนที่ Open Short 

S50H17C975 ที่ Matching กับเราไปตั้งแต่ตอนแรก
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โดยสิ่งที่ต้องคานึงถึงมากๆ สาหรับคนเทรดฝั่ง Long Options ไม่ว่าจะ Long 

Call หรือ Long Put ก็ตาม คุณมีเวลาจากัดเท่ากับอายุคงเหลือของ Options ที่ถืออยู่ 

ยกตัวอย่างภาพด้านล่าง มีเวลาเหลืออีกเพียง 15 วันจะหมดอายุ ซึ่งกรณีนี้ดัชนี SET50 

แทบจะไม่ขยับ คือเคลื่อนไหวในกรอบแคบมากนั่นยิ่งทาให้มูลค่า Options หรือค่า 

Premium ที่เทรดกันในกระดานยิ่งลดต่าลงเรื่อยๆ จนวันสุดท้ายถ้า ดัชนี SET50 ยังคง

นิ่งๆที่ 975 จุด แบบนี้ มูลค่า Options ทั้ง Call และ Put ที่ Strike Price 975 ก็จะกลาย

เป็นศูนย์ในทันที นั่นคือ คนที่ถือ Long S50H17C975 และ Long S50H17P975 ก็จะ

ขาดทุนเท่ากับค่า Premium ที่จ่ายไป

และยิ่งถ้าเราลองมาเปรียบเทียบ ค่า Premium ของ S50H17C975 ย้อนหลังไป 

10 วันก่อนหน้านี้เปรียบเทียบกับปัจจุบัน ถึงแม้ดัชนี SET50 จะไม่ได้เคลื่อนไหวอะไร

มากมาย แต่เวลาที่หมดไปในแต่ละวันอย่างสม่าเสมอนั้น ส่งผลต่อการลดลงของมูลค่า 

Options หรือ ค่า Premium อย่างเห็นได้ชัด เราเรียกว่า “Time Decay” 

นั่นสรุปสั้นๆ ได้ว่า คนถือ Long Options มีเวลาเป็นศัตรู ที่สามารถทาให้ มูลค่า 

options ค่อยๆ ลดลงไปได้อย่างมีวินัยในทุกวัน

 

3. สภาวะความผันผวนของราคาสินค้าอ้างอิง (ดัชนี SET50) 
อายุคงเหลือของ Options ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการขึ้นลงของ

ราคา Options แล้ว ความผันผวน (Volatility) ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบ
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ต่อราคา Options เช่นกัน และนั่นสามารถนามาสร้างกลยุทธ์เพิ่มเติมได้นอกเหนือจาก

เพียงแค่เก็งกาไรในทิศทางของราคา Options เพียงอย่างเดียว 

ก่อนเข้าสู่กลยุทธ์ที่ใช้ Volatility เป็นตัวสร้างสรรกลยุทธ์ เรามาทาความเข้าใจ

กันก่อนว่า Volatility คืออะไร และมีวิธีสังเกตการเปลี่ยนแปลงความผันผวนได้อย่างไรบ้าง

 Volatility คือ สภาวะการแกว่งตัวของราคาระหว่างจุดต่าสุดกับจุดสูงสุด ณ 

ช่วงเวลาหนึ่งๆ ยิ่งจุดต่าสุดมีระยะห่างจากจุดสูงสุดมากเท่าไหร่ก็แปลความได้ว่า 

Volatility ณ ช่วงเวลานั้นสูง ในทางกลับกันถ้าจุดสูงสุดมีระยะห่างกับจุดต่าสุดแคบนั่น

หมายความว่า Volatility ณ ช่วงเวลานั้นก็จะต่า

Volatility หรือความผันผวนนั้นไม่ได้บอกให้เรารู้ถึงทิศทางของราคาว่าจะขึ้น 

หรือลง แต่บอกให้เรารู้ถึงความรุนแรงของการเคลื่อนไหวของราคา โดยวิธีการสังเกตว่า 

Volatility จะมากขึ้นหรือลดลง ก็มีวิธีการพิจารณาหลายรูปแบบ ในที่นี้เราจะใช้อินดิ- 

เคเตอร์ ที่เรียกว่า Average True Range (ATR) เพื่อสังเกตถึงความผันผวนว่าสูงหรือต่า 

สาเหตุที่เราใช้ ATR เป็นตัววัดความผันผวนก็เนื่องมาจากได้รับความนิยมสูง สามารถ 

นามาใช้ได้ง่ายคือในทุกๆ Platform มีให้ใช้ และที่สาคัญที่สุดคือมีความตรงไปตรงมา 

ในการบ่งชี้ถึงค่าความผันผวนได้อย่างแม่นยาโดยไม่ได้สนใจการขึ้นลงของราคา

โดยวิธีการคานวณเพื่อให้ได้มาซึ่ง ATR จะเป็นการคานวณจากส่วนต่างของราคา

สูงสุดและต่าสุดรวมถึงราคาปิดก่อนหน้าเปรียบเทียบกับราคาสูงสุด และต่าสุดของช่วง

เวลานั้นๆ สรุปคือ ถ้าค่า ATR ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจะบ่งชี้ถึงความรุนแรงของทิศทางที่เกิด

ขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ และถ้า ATR อยู่ในระดับต่าจะบ่งชี้ว่าราคามีโอกาสเคลื่อนไหวแบบ 

Sideway ในกรอบแคบๆได้

ยกตัวอย่างแรก กรณีที่ ATR ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น พร้อมกับการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

ของราคา เราคาดการณ์ได้ว่าราคาจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรุนแรงต่อเนื่อง

จนกว่า ATR จะค่อยๆ ปรับตัวลดลง 

ดังภาพตัวอย่างด้านล่างการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ ดัชนี SET50 พร้อมกับ ATR ที่

เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ในช่วงเดือน เมษายน-ตุลาคม ปี 2007 ทาให้ดัชนี SET50 ปรับ

ตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องกว่า 200 จุด หรือเพิ่มขึ้นกว่า 40% ในระยะเวลาเพียง 6 เดือน

เท่านั้น
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ตัวอย่างที่สอง ในกรณีที่ ATR ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับการปรับตัวลดลงของ

ราคา เราคาดการณ์ได้ว่าราคาจะมีโอกาสปรับตัวลดลงได้อย่างรุนแรงต่อเนื่องจนกว่า 

ATR จะค่อยๆ ปรับตัวลดลง 

ดังภาพตัวอย่างด้านล่างการปรับตัวลดลงของ ดัชนี SET50 พร้อมกับ ATR ที่

ค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ทาให้ดัชนี SET50 ในช่วงเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 

ปี 2008 ปรับตัวลดลงมากถึงกว่า 300 จุด หรือลดลงเกือบ 60% โดยใช้ระยะเวลาเพียง 

6 เดือนเท่านั้น
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ตัวอย่างที่สาม กรณีที่ ATR ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาไม่มีทิศทาง

ที่ชัดเจน เราคาดการณ์ได้ว่าราคาจะเคลื่อนไหว Sideway ออกด้านข้างกินระยะเวลา

ยาวนาน

 ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง ดัชนี SET50 ไม่มีความชัดเจนในทิศทาง พร้อมกับ 

ATR ที่ลดลง ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2000 – มิถุนายน ปี 2003 ดัชนี SET50 เคลื่อนไหว

อยู่ในกรอบ Sideway มีราคาสูงสุดและต่าสุดต่างกันเพียง 100 จุด เท่านั้นโดยกินระยะ

เวลายาวนานถึง 3 ปี 

 

จากตัวอย่างทั้ง 3 กรณีข้างต้นจะสังเกตได้ว่า 

ค่า ATR ที่สูงขึ้นจะสะท้อนถึงค่า Volatility หรือความผันผวนที่จะสูงขึ้นตามไป

ด้วย และเมื่อมาพร้อมกับทิศทางของราคาที่ชัดเจนจะทาให้เราเห็นการปรับตัวของราคา

ได้อย่างรุนแรงในทิศทางนั้นๆ โดยใช้ระยะเวลาไม่นาน

ในขณะที่ถ้า ค่า ATR ต่าๆ จะสะท้อนถึงค่า Volatility หรือความผันผวนที่ต่า และ

เมื่อมาพร้อมกับความไม่ชัดเจนในทิศทางของราคาเราจะเห็นสภาวะของราคาเคลื่อนไหว

อยู่ในกรอบแคบๆ กินระยะเวลายาวนาน 

อีกหนึ่งสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับ Options นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานของตัวมันเอง

ที่กระทบต่อมูลค่า Options แล้วก็คือ สภาวะแฝงทางการเงิน (Moneyness) 
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ในแต่ละช่วงอายุของ Options นั้น กาหนดให้มีราคาใช้สิทธิ (Strike Price) 

ณ ช่วงเริ่มต้นของทุกวันทาการ โดยมีช่วงห่างแต่ละ Strike Price 25 จุด ดังนี้ คือ 

At-the-money (ATM) 1 Series, In-the-money (ITM) และ Out-of-the-money 

(OTM) จานวนอย่างละไม่น้อยกว่า 2 Series

ยกตัวอย่าง ภาพด้านล่าง ดัชนี SET50 อยู่ที่ 975 จุด

Options Series ATM เป็นภาวะ Options Series ที่ไม่มีกาไร หรือขาดทุนแฝง 

โดยจะมี Strike Price ใกล้เคียงกับดัชนีSET50 ในที่นี้ได้แก่ S50H17C975 และ 

S50H17P975 

 

ในขณะที่ Options Series ITM เป็นภาวะ Options Series ที่มีกาไรแฝง คือ ถ้า

เราซื้อมาก็เหมือนจะได้กาไรแล้ว เช่น ถ้าเรา Open Long S50H17C950 นั่นหมายความ

ว่าเราได้สิทธิในการซื้อดัชนี SET50 ในราคาเพียง 950 จุดเท่านั้น ทั้งๆ ที่ดัชนี ณ ปัจจุบัน

อยู่ที่ 975 จุด จะเห็นว่า แทบจะได้กาไรเลยทันที 25 จุด แต่อย่าลืมว่าของดีไม่มีถูก 

ในกระดานซื้อขาย S50H17C950 จึงมีราคาที่แพงขึ้นตามไปด้วย ในตัวอย่างซื้อขายกัน

ที่ราคา 18.0-31.5 จุด ซึ่งนั่นคือต้นทุนที่เราต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อ ดัชนี 

SET50 ที่ 975 จุด ซึ่งถ้าเราซื้อมาในราคา 31.5 จุด เราจะคุ้มทุนก็ต่อเมื่อ ดัชนี SET50 

ณ วันหมดอายุต้องขึ้นไปถึง 981.5 จุด (เท่ากับ Strike Price + Premium นั่นก็คือ 

950+31.5 แต่ถ้าเป็นการ Long Put จุดคุ้มทุน จะเท่ากับ Strike Price – Premium)

 โดยระหว่างทางก่อนหมดอายุถ้าราคา S50H17C950 (ค่า Premium) ปรับตัว

เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 31.5 จุดเราก็สามารถ ปิด Position เพื่อทากาไรก่อนได้โดยไม่ต้อง

รอให้หมดอายุ ซึ่งนั่นก็คือกาไรส่วนต่างจากราคาซื้อขาย Options 
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โดย Call ที่เป็น ITM จะมี Strike Price ต่ากว่าดัชนี SET50 ในที่นี้คือ 

S50H17C950, S50H17C925, S50H17C900... และยิ่งเป็น Series ที่มี Strike Price 

ต่ากว่าดัชนีมากๆ จะเรียกว่า Deep ITM

 

สาหรับ Put ที่เป็น ITM จะมี Strike Price สูงกว่าดัชนี SET50 ในที่นี้คือ 

S50H17P1000, S50H17P1025, S50H17P1050... และยิ่งเป็น Series ที่มี Strike 

Price สูงกว่าดัชนีมากๆ จะเรียกว่า Deep ITM เช่นกัน 
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สาหรับ Options Series OTM เป็นภาวะ Options Series ที่มีการขาดทุนแฝง คือ

ถ้าเราซื้อมาก็เหมือนจะขาดทุนเลยทันที เช่นถ้าเรา Open Long S50H17C1000 นั่น

หมายความว่าเราได้สิทธิในการซื้อดัชนี SET50 ในราคา 1000 จุด ทั้งๆ ที่ดัชนี ณ ปัจจุบัน

อยู่ที่ 975 จุด จะเห็นว่า ซื้อมาแทบจะขาดทุนเลยทันที 25 จุด แต่อย่าลืมว่าของไม่ดีไม่มี

ใครอยากได้ ในกระดานซื้อขาย S50H17C1000 จึงมีราคาอันแสนถูก ในตัวอย่างซื้อขาย

กันที่ราคา 0.9-1.1 จุด ซึ่งนั่นคือต้นทุนที่เราต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อ ดัชนี 

SET50 ที่ 1000 จุด ซึ่งถ้าเราซื้อมาในราคา 1.1 จุด เท่ากับจ่ายเงินเพียง 220 บาทเท่านั้น 

โดยเราจะคุ้มทุนก็ต่อเมื่อ ดัชนี SET50 ณ วันหมดอายุต้องขึ้นไปถึง 1001.1 จุด (เท่ากับ 

Strike Price + Premium นั่นก็คือ 1000+1.1) มีโอกาสเป็นไปได้ยากมากเพราะเหลือ

เวลาให้ลุ้นอีกเพียง 15 วัน

โดยระหว่างทางก่อนหมดอายุถ้าราคา S50H17C1000 (ค่า Premium) ปรับตัว

เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 1.1 จุดเราก็สามารถ ปิด Position เพื่อทากาไรก่อนได้โดยไม่ต้องรอ

ให้หมดอายุ ซึ่งก็คือกาไรส่วนต่างจากราคาซื้อขาย Options นั่นเอง 

 

 

โดย Call ที่เป็น OTM จะมี Strike Price สูงกว่าดัชนี SET50 ในที่นี้คือ 

S50H17C1000, S50H17C1025, S50H17C1050... และยิ่งเป็น Series ที่มี Strike 

Price สูงกว่าดัชนีมากๆ จะเรียกว่า Deep OTM
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สาหรับ Put ที่เป็น OTM จะมี Strike Price ต่ากว่าดัชนี SET50 ในที่นี้คือ 

S50H17P950, S50H17P925, S50H17P900... และยิ่งเป็น Series ที่มี Strike Price 

ต่ากว่าดัชนีมากๆ จะเรียกว่า Deep OTM เช่นกัน 

 โดยปกติเวลาเราเทรด SET50 Futures เมื่อดัชนี SET50 เปลี่ยนแปลงขึ้น หรือ

ลง 1.0 จุด จะส่งผลต่อการขึ้นลงของราคา SET50 Futures เช่นกัน ซึ่งนั่นหมายความ

ว่า SET50 Futures มีค่า Delta เท่ากับ 1.0 แต่ราคา Options ไม่เป็นแบบนั้น

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรา Open Long S50H17P975 มาที่ต้นทุน 6.8 จุด เมื่อดัชนี 

SET50 ปรับตัวลดลง 10.0 จุด ราคาของ S50H17P975 จะไม่ได้ขึ้นจาก 6.8 จุด เป็น 

16.8 จุด แต่จะขึ้นประมาณ 5 จุด เป็น 11.8 จุด สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะ ค่า Delta 

ของ S50H17P975 ไม่ใช่ 1.0 แต่อยู่ที่ประมาณ -0.5 (เครื่องหมายลบบอกถึงทิศทาง

ของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ ดัชนี SET50) ซึ่งนั่นคือค่า Delta ของ Strike Price 

ที่เป็น ATM สามารถดูได้จาก Greek Summary ใน Platform ที่ใช้เทรด
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เมื่อเราดูค่า Delta ตามตารางข้างต้นจะพบว่า ค่า Delta ของ Options ที่ Mon-

eyness เป็น OTM จะน้อยมากๆ เช่น S50H17C1000 มีค่า Delta เท่ากับ 0.15 นั่น

หมายความว่า ถ้า ดัชนี SET50 เพิ่มขึ้น 1.0 จุด จะส่งผลทาให้ราคา S50H17C1000 

เพิ่มขึ้นเพียง 0.15 จุดเท่านั้น และยิ่งถ้าสภาวะตลาดนิ่งๆไม่ไปไหน Volatility ต่าๆ มูลค่า

ของ Options ก็จะยิ่งลดลงเร็วขึ้น ในขณะที่ Delta ของ Options ที่ Moneyness เป็น ITM 

ค่า Delta ก็จะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมากสุดอยู่ที่ 1.0

 

สรุปพื้นฐานสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจะพบว่า 
การจะเทรด Options สิ่งที่ต้องรู้คือ

ความผันผวนช่วงนี้เป็นอย่างไรมากหรือน้อย เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าควร อยู่ฝั่ง 

Long หรือ Short Options จะมีความได้เปรียบมากกว่ากัน เพราะถ้า Volatility สูงๆ 

การเทรดฝั่ง Long Options จะสูญเสีย Time Decay น้อยกว่า ในขณะที่ถ้า Volatility ต่า 

การเทรดฝั่ง Short Options ดูจะได้เปรียบกว่าเพราะเราจะได้ประโยชน์จาก Time Decay 

เยอะมาก และนี่ก็เป็นที่มาสาหรับการสร้างกลยุทธ์ Volatility Trading

Long Volatility คือ การคาดการณ์ว่าในอนาคต ดัชนี SET50 มีโอกาสที่จะเกิด

การปรับตัวได้อย่างรุนแรง คือ จะขึ้นหรือลงก็ได้แต่ขอให้แรงๆ จุดพิจารณา คือ

1.  ดัชนี SET50 มีอาการ Sideway มาเป็นเวลานานมาก

2.  มีการสะสม Volume ในช่วงราคาที่ Sideway ในปริมาณที่สูง
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3. ความผันผวนเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ดูจาก ATR เริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากช่วง 

 ก่อนหน้า

4.  Series ของ Options ที่เราจะทากลยุทธ์ยังมีอายุให้เราเทรดนานเพียงพอ

ยกตัวอย่างเช่น ดัชนี SET50 เคลื่อนไหวในกรอบ 1000 – 975 จุด มาเป็นระยะ

เวลาหนึ่ง และมีการสะสมของปริมาณการซื้อขายที่สูง พร้อมกับความผันผวนเริ่มปรับ

เพิ่มสูงขึ้น นั่นเป็นไปได้ว่าในอนาคตอันใกล้ ดัชนี SET50 ต้องสามารถ Break กรอบ 

Sideway ได้อย่างรุนแรงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าจะไปในทิศทาง

ไหน แต่ประเมินแล้วว่ามีโอกาส Break Out สูงและรุนแรง เพราะ ต้นทุนของคนส่วนใหญ่

ในตลาดอยู่บริเวณดังกล่าว ซึ่งการ Break จะส่งผลกระทบทาให้คนที่ผิดทางต้อง Stop 

Loss ซึ่งน่าจะมีปริมาณที่เยอะผสมกับคนที่รอการ Break กรอบ และเปิด Position 

เพื่อ Follow Trend นี่คือกลุ่มคนที่ทาให้ราคา Break ไปได้ไกล

สิ่งที่เราต้องทาในการ Long Volatility คือ ทาในช่วงที่ราคายังไม่ Break ยัง

เคลื่อนไหวในกรอบ 

1. จังหวะที่ราคาเข้าใกล้แนวต้าน 1000 จุด ทาการ Long Put Strike Price 975  

 (OTM) สมมติว่าได้มาในราคา 15 จุด สาเหตุที่ทาไมต้องรอให้ราคาใกล้ 1000  

 จุด แล้วค่อย Long Put ก็เนื่องมาจาก เวลาที่ ดัชนี SET50 ปรับตัวขึ้นใกล้  

 1000 จุด Put Strike Price 975 จะกลายเป็น OTM ซึ่งจะทาให้ราคา Put 

 ถูกลง นั่นทาให้เรามีต้นทุนในการทากลยุทธ์ที่ต่า

2. จังหวะที่ราคาเข้าใกล้แนวรับ 975 จุด ทาการ Long Call Strike Price 1000  

 (OTM) สมมติว่าได้มาในราคา 15 จุด สาเหตุที่ทาไมต้องรอให้ราคาใกล้ 975  

 จุด แล้วค้อย Long Call ก็เนื่องมาจาก เวลาที่ ดัชนี SET50 ปรับตัวลง ราคา  



149 

 Call จะถูกลง ซึ่งทาให้เราได้ต้นทุนที่ต่า

สรุปในพอร์ตเราจะมี Long Put Strike Price 975 ต้นทุน 15 จุด และมี Long 

Call Strike price 1000 ต้นทุน 15 จุด นั่นหมายความว่าเรามีต้นทุนรวมในการทากลยุทธ์ 

เท่ากับ 30 จุด เมื่อมีการ Break ข้างใดข้างหนึ่ง Series ที่ถูกทางจะ Run Profit ในขณะ

ที่ Series ที่ผิดทางจะหยุดการขาดทุนไว้เท่ากับ Premium ที่จ่ายไป

สมมติว่า กรณีนี้ ดัชนี SET50 Break Out เป็นขาขึ้น Long Call จะ Run Profit 

ส่วน Long Put จะขาดทุนจากัดมากสุดเท่ากับ 15 จุด ซึ่งก็คือค่า Premium ที่จ่ายไป

ตั้งแต่ตอนแรก และถ้าสถานการณ์ขึ้นต่อเนื่องจนทาให้ Long Call มีกาไรถึง 30 จุด นั่น

จะเป็นจุดคุ้มทุนของกลยุทธ์ที่เราสร้างขึ้นมา ซึ่งเราสามารถเลือกปิดทากาไร Long Call 

ก่อนได้ ผลพลอยได้คือเราจะได้ Long Put ที่ปราศจากต้นทุน ซึ่งโดยธรรมชาติของราคา

เมื่อขึ้นไปแล้วมักมีจังหวะในการพักตัวเราก็อาศัยจังหวะตรงนั้นทาการปิด Long Put ตาม

มาทีหลังก็ได้ หรือถ้าดูแล้ว ดัชนียังวิ่งขึ้นได้ต่อเนื่องเราก็สามารถถือ Long Call และ Put 

คู่กันไปเรื่อยๆ ได้ โดยปล่อยให้ Long Call ทาการ Run Profit ไปเรื่อย จนกว่าความ

ผันผวนหรือแนวโน้มขาขึ้นเริ่มอ่อนแรงจึงค่อยปิด Long Call แล้ว ถือ Long Put ต่อเพื่อ

หากาไรในช่วงตลาดกลับมาเป็นขาลงอีกครั้ง 

Short Volatility คือ การคาดการณ์ว่าในอนาคต ดัชนี SET50 มีโอกาสที่จะ

เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ Sideway ความคาดหวังในการทา Short Volatility คือ เราจะ

ใช้ Time Decay เข้ามาช่วยสร้างอัตราผลตอบแทน สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ

1.  ความผันผวนลดต่าลงเรื่อยๆ ดูจาก ATR ที่ลดต่าลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า

2.  ดัชนี SET50 ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน เคลื่อนไหวในกรอบ

3.  อายุ Options ของ Series ที่จะทากลยุทธ์เหลือไม่มาก
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สมมติว่า Options Series ที่เรากาลังจะทากลยุทธ์ เหลือเวลาอีกประมาณ เดือน

ครึ่ง จะหมดอายุ และความผันผวนของดัชนี SET50 เริ่มลดต่าลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อน

หน้า ในขณะที่การเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1025-925 จุด โดยในช่วงก่อนหมด

อายุก็ไม่มีปัจจัยใดๆ ที่ใหญ่พอทาให้ดัชนีจะ Break Out ออกจากกรอบดังกล่าวได้

สิ่งที่เราต้องท�าในการ Short Volatility คือ 
1. Open Short Call Strike Price 1025 ในจังหวะที่ดัชนีมีการเคลื่อนไหว 

 เข้าใกล้กรอบทางด้านบน สาเหตุที่รอให้ดัชนีใกล้กรอบด้านบนเพราะจะ 

 สามารถทาให้เรา Short Call OTM ได้ Premium สูงขึ้น สมมติเก็บได้ 8.0 จุด 

2. Open Short Put Strike Price 925 ในจังหวะที่ดัชนีมีการเคลื่อนไหวเข้าใกล้ 

 กรอบทางด้านล่างสาเหตุที่รอให้ดัชนีใกล้กรอบด้านล่างเพราะจะสามารถทาให้ 

 เรา Short Put OTM ได้ Premium สูงขึ้น สมมติเก็บได้ 8.0 จุด 

หลังจากนั้นถือไปเรื่อยๆ จน Options หมดอายุ ตราบเท่าที่ ดัชนี SET50 ยัง

เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 925-1025 จุด เราก็จะสามารถได้ผลตอบแทนจากการถือ 

Short Options ด้วยการทา Short Volatility ทั้งหมด 16.0 จุด

ข้อควรระวัง สาหรับการทา Short Options คือเราต้องวางเงิน Margin ซึ่ง Initial 

Margin ของ Options นั้นสามารถที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา เพราะ

ฉะนั้นการบริหารเงินหน้าตักจึงสาคัญมากๆ สาหรับกลยุทธ์นี้

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเราจะเห็นแล้วว่า Options สามารถเปิดโอกาสให้เราทา

กลยุทธ์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นขาลงหรือแม้แต่ Sideway 

เราก็สามารถออกแบบกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เพื่อเพิ่มโอกาส 

ในการสร้างสรรผลตอบแทนที่มากขึ้น
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ระบบซื้อขายหลักทรัพย์
แบบอัตโนมัติเพื่อรายย่อย
โดย : ดร.สุทธิสิทธิ์ แจ่มดี
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

ตลาดทุนวันนี้ มาไกลมาก
โลกการลงทุนวันนี้ ช่างเปลี่ยนไปมากเหลือเกิน จากจุดมุ่งหมายเล็กๆ ของ 

ผู้ลงทุนรายย่อยคนหนึ่ง ที่หวังจะสร้างผลตอบแทนจากเงินออมของตนให้สูงกว่าเงินเฟ้อ 

และความเสี่ยงของการลงทุน ด้วยการนาเงินออมของตนมาลงทุนกับธุรกิจที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ และหวังว่าธุรกิจดังกล่าวจะสร้างรายได้ และกาไรสุทธิได้ดี จน

สะท้อนออกมาสู่การปรับตัวของราคาหุ้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆ คาว่าลงทุนจึงเกี่ยวข้องกับ 

ระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน และการค้นหาโอกาสในการลงทุนเป็นหลัก แต่วันนี้ ตลาดทุน

กลายเป็นแหล่งรวมคนรุ่นใหม่ที่มีมุมมอง และทักษะที่แตกต่าง พร้อมทั้งมีเทคโนโลยี 

ที่ล้าสมัย ทาให้โลกลงทุนวันนี้ แม้หลักการ หรือแก่นสารยังคงเดิม แต่ถ้าพิจารณาใน 

รายละเอียดแล้วช่างแตกต่างจากที่เคยรู้จัก

ตามหลักการแล้ว ตลาดทุนซึ่งเป็นคาที่เหมารวมทั้งตลาดหุ้น และตลาดอนุพันธ์ 

ทาหน้าที่หลักเป็นตัวกลางเปิดโอกาสให้เจ้าของทรัพยากร (เงินทุน) และผู้ต้องการ

ทรัพยากรมาพบกันในเวลาที่เหมาะสม แต่ตลาดทุนที่ดีจะเกิดขึ้นได้ต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย 
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2 กลุ่ม หนึ่งคือกลุ่มผู้ลงทุน (ระยะยาว) ที่กล่าวถึงข้างต้น สองคือกลุ่มผู้สร้างสภาพคล่อง 

หรือนักเก็งกาไร (ระยะสั้น)1

ถ้าโลกนี้ขาดนักเก็งกาไรก็คงขาดสีสัน หน้าที่ของนักเก็งกาไรในตลาดทุน คือการ

หากาไรระยะสั้นแลกกับการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าตลาดซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้ลงทุน

ที่มีระยะเวลาลงทุนนานกว่า2 วันนี้ถ้าผู้ลงทุนอยากซื้อหุ้น ก็จะซื้อได้จากนักเก็งกาไร 

ที่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตระยะสั้นในราคาที่ทั้งคู่คิดว่าเหมาะสม เมื่อผู้ลงทุนเปลี่ยนใจอยากยุติ

การลงทุนที่มีอยู่ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก็สามารถขายหุ้นดังกล่าวให้แก่นักเก็งกาไร ดังนั้น 

ถ้าตลาดขาดนักเก็งกาไร หรือมีน้อยเกินไป ผู้ลงทุนก็จะซื้อ หรือขายหุ้นได้ลาบาก ใน

ตาราการเงินทั่วไปอาจจาแนกผู้เล่นในตลาดเป็นประเภทต่างๆ แต่น้อยแหล่งจะอธิบาย

ถึงพฤติกรรมของผู้เล่นในตลาดทุนแต่ละกลุ่ม และในโลกความจริงจะพบว่า บางครั้งคนๆ 

เดียวเป็นได้ทั้งผู้ลงทุน และนักเก็งกาไร ซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน หรือต่างกัน

ย่อมเป็นได้

เชิญรู้จักผู้ลงทุนสายพันธุ์ใหม่
ค่อนข้างชัดเจนว่าพัฒนาการในฟากของกลุ่มผู้ลงทุนรายย่อยที่เน้นเชิงปัจจัย 

พื้นฐานเป็นไปอย่างค่อนข้างช้า กลยุทธ์ หรือเทคนิคการจัดพอร์ตลงทุน วิธีการเลือกหุ้น

เชิงปัจจัยพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ตราสารลงทุนต่างๆ ช่างคล้ายกับที่เคยเห็น หรือเคยใช้ใน

หลายสิบปีก่อน มีเพียงบางเรื่องที่น่าสนใจ เช่น Exchange Traded Funds (ETFs) และ 

Robo-Advisor เป็นต้น นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นไปตามธรรมชาติของการลงทุนที่

ใช้ระยะเวลาลงทุนค่อนข้างยาว เช่น ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การบริหารพอร์ตแบบเชิงรุก

  1 บ่อยครั้งที่มีคนแนะนาว่าอย่าใช้คาว่าเก็งกาไร ห้ามพูดว่าเทรดดิ้ง ให้ใช้คาว่าลงทุนเพื่อให้คาว่าการ

ลงทุนแตกต่างจากการเก็งกาไร หรือพนัน แต่ลองคิดกันให้ดีว่า ทุกคนที่เดินเข้ามาในตลาดทุน ไม่ว่าจะนิยาม

ตัวเองด้วยคาสวยหรูแค่ไหน ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การหาเงินจากการคาดการณ์ทั้งสิ้น ดังนั้น ทุก

คานิยามที่ใช้เรียกกลุ่มคนในตลาดที่มีเป้าหมายเดียวกันต่อไปนี้ อาจต้องแบ่งแยกกันที่สไตล์การทาเงินมากกว่า

  2 หลายครั้งนักเก็งกาไรถูกสงสัยว่าใช้กลยุทธ์ทากาไรที่เป็นการดึงสภาพคล่องออกจากตลาด ในปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน
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ได้ผลแย่กว่าการลงทุนในดัชนี จึงเกิดแนวคิดว่า “แล้วจะจ่ายแพงกว่าไปทาไม” พ่อมด

การเงินจึงระดมความรู้ และทาการปรับปรุงข้อด้อยของกองทุนรวมที่ลงทุนในดัชนีให้ 

ถูกซื้อ หรือขายได้เสมือนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ หรือแม้แต่แนวคิดที่ว่า ที่ปรึกษา

การลงทุนคิดค่าธรรมเนียมแพงเมื่อเทียบกับผลลัพธ์จากพอร์ตลงทุนที่ทาตามคาปรึกษา 

แล้วเหตุใดถึงไม่ใช้เทคโนโลยีสร้างระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ขึ้นมา เพื่อทาหน้าที่พื้นฐาน

แทนมนุษย์ในการคัดเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง การเปลี่ยนแปลงที่ช้า 

หรือน้อย ถ้ามองแง่บวกอาจเป็นไปได้ว่า สิ่งที่ทาอยู่เป็นแก่นอยู่แล้ว สิ่งใดที่ดีอยู่แล้วคง

ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรง

แต่ถ้ามองไปอีกฝั่งของกระแสโลกใหม่ จะพบว่าพัฒนาการในส่วนของกลุ่ม 

นักเก็งกาไรเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากเน้นการทากาไรในระยะสั้น อุปกรณ์ใด 

ในโลกที่จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทาธุรกรรม ช่วยให้สามารถอดทนเฝ้ารอโอกาส

ทาเงินทากาไรได้อย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยตามเทคนิคที่กาหนดไว้ ไร้ซึ่งอารมณ์ซึ่งเป็น

ปัญหาหลักของมนุษย์ในยามที่ต้องตัดสินใจในเวลาอันสั้น จะถูกนามาปรับใช้อย่างรวดเร็ว 

ซึ่งก็คงหนีไม่พ้นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในราคาที่บุคคลธรรมดาเข้าถึงได้ แต่

ก่อนที่จะพาไปสู่ยุคของการสร้างระบบซื้อขายหลักทรัพย์แบบอัตโนมัติ (Automated 

Trading System) ทุกคนควรเข้าใจคาว่า การเทรดแบบเป็นระบบ (Systematic Trading)

รู้จักการเทรดแบบเป็นระบบ (Systematic Trading)
เนื่องจากคนทั่วไปมีข้อจากัดเหมือนกัน คือไม่มีใครทานายอนาคตได้แม่นยา จึง

ได้แต่เสาะหาเครื่องมือช่วยในการทานายอนาคต การดูกราฟหุ้นเองก็เป็นเพียงเครื่องมือ

ที่ช่วยในการทานายอนาคตของราคาหุ้น เคยมีคาถามให้เปรียบเทียบระหว่างการ

วิเคราะห์เชิงเทคนิค (Technical Analysis) กับการเทรดแบบเป็นระบบ (Systematic 

Trading) การนาทั้ง 2 สิ่งมาเปรียบเทียบเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เพราะสิ่งแรกเป็นเพียง

แค่เครื่องมือ เป็นเพียงส่วนเล็กๆ แต่สาคัญในระบบเทรด แม้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคจะ

ทาหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของการกาหนดจังหวะซื้อ หรือขายหุ้นของระบบเทรด แต่ไม่ใช่

ปัจจัยเดียวที่มีผลต่อกาไร หรือขาดทุนของพอร์ต ข้อชวนคิดสาหรับผู้ลงทุนรายย่อย 

มือใหม่ คงเป็นสถานการณ์ที่ผู้ลงทุนติดตามชมรายการที่มีคนวิเคราะห์หุ้นด้วยวิธีการ 
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ดูกราฟ แล้วมีการแนะนาสัญญาณซื้อ หรือขายหุ้น ขอให้คิดว่าสิ่งที่ได้รับชมเป็นการเปิด

โลกทัศน์ในขั้นแรก สิ่งที่ควรทา คือการจดจาชื่อหุ้น และราคาที่แนะนาไว้ แล้วไปศึกษา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของหุ้นนั้นๆ ดูปัจจัยพื้นฐานของหุ้นดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนที่จะ

ตัดสินใจใส่เงินลงทุนจริงในหุ้นเหล่านั้น ถ้าไม่มั่นใจเลยก็อย่าซื้อ หรือถ้ามั่นใจน้อยก็ใช้

เงินแต่น้อย โอกาสลงทุนไม่ได้มีอยู่แค่ครั้งเดียว 

เหตุผลที่แนะนาให้ศึกษาเพิ่มเติม และอย่าพึ่งพาการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเพียง

อย่างเดียว เพราะการดูกราฟล้วนๆ ยังขาดการเก็บบันทึกข้อมูลด้านสัญญาณ หรือคา

แนะนาอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ต่อในภายหลังว่าสัญญาณซื้อ หรือขายที่

เกิดขึ้น เมื่อนาไปทดสอบกับข้อมูลจริง สามารถใช้งานจริง ทาได้จริง หรือเป็นเพียงแค่

ภาพลวงตา เรื่องเหล่านี้ เป็นหน้าที่หลักของผู้ลงทุนที่ดี อย่าคิดว่าคนอื่นจะทาให้ หรือ 

ถ้าโชคดีมีคนทาให้ ยังคงต้องหมั่นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และผลลัพธ์ด้วย

ตนเองอย่างสม่าเสมอ 

สิ่งที่สองเรื่องการเทรดอย่างเป็นระบบเป็นการนาเครื่องมือลงทุนหลายๆ อย่าง

จากหลายมิติของการลงทุนมารวมกัน เพื่อสร้างเป็นระบบการเทรด หรือระบบลงทุนอย่าง

ถูกขั้นตอน เพื่อให้สามารถติดตามวัดผลได้ตามกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

ซึ่งเริ่มกระบวนการตั้งแต่การตั้งสมมติฐาน เก็บข้อมูลจริงมาทดสอบสมมติฐานด้วย 

เครื่องมือที่เหมาะสมในห้องทดลอง เมื่อได้ผลจากการทดลอง ก็ต้องประเมินด้วยค่าของ

ตัวชี้วัดประสิทธิผลต่างๆ ซึ่งถ้าเป็นการทดลองเกี่ยวกับกลยุทธ์เทรดระยะสั้นเพื่อทากาไร

จากหุ้น ทุกขั้นทุกตอนโดยเฉพาะการวัดประสิทธิผลของกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องเป็นเรื่อง

สาคัญมาก เพราะจะช่วยให้ทราบว่ากาไร หรือขาดทุนที่เกิดขึ้น เกิดจากดวง หรือฝีมือ 

ยังมีจุดบกพร่องใดๆ บ้างของระบบการเทรด หรือกลยุทธ์ลงทุนที่สร้างขึ้น ควรถูกแก้ไข

ปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น เมื่อมั่นใจแล้วค่อยนาไปใช้จริง ซึ่งไม่มีใครรับประกัน

ให้ได้ว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการทดลอง

ผู้ลงทุนรายย่อยกับการเทรดแบบเป็นระบบ
ใครก็ตามที่มีโอกาสได้เรียนรู้ และทดลองสร้างระบบเทรดอย่างเป็นระบบเป็นขั้น

เป็นตอนจะทาให้รู้จักตนเองมากขึ้น แรกสุดการทดลองจะทาให้รู้ว่าตนเองถนัดลงทุนใน
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ตราสาร หรือหลักทรัพย์ประเภทใด บางคนหลงใหลในการซื้อขายอนุพันธ์มากโดย 

ไม่เคยทาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเรื่องคุณลักษณะ เรื่องความเสี่ยง เมื่อได้ทดลองระบบ

เทรดกับตราสารอนุพันธ์ สุดท้ายอาจจะบอกตัวเองได้หลังจากเห็นผลลัพธ์ของการทดลอง

ว่า ถ้าบริหารความเสี่ยงไม่เก่ง อย่าเพิ่งใช้เงินลงทุนในสัดส่วนที่มากเกินไปกับอนุพันธ์

ผู้ลงทุนรายย่อยบางรายประสบความสาเร็จอย่างมากจากตลาดหุ้น พอได้ยินว่า 

การซื้อขายอนุพันธ์จะได้อัตราทดที่สูง ซึ่งหมายถึง การใช้เงินลงทุนที่ต่ากว่าการซื้อหุ้น

อ้างอิงโดยตรง ก็หวังใช้เงินกาไรจากหุ้นมาต่อยอดทากาไรเพิ่มด้วยการเข้าทาธุรกรรม

ในตราสารอนุพันธ์ด้วยเทคนิค หรือกลยุทธ์เดิมๆ ที่เคยใช้กับหุ้น เช่น การซื้อถัวแทนการ

ตัดขาดทุน เป็นต้น พอได้ทดลองกลยุทธ์ในห้องทดลองแบบเป็นระบบ จะได้เรียนรู้ว่า

ตราสารอนุพันธ์แตกต่างจากหุ้นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องวันสิ้นสุดอายุสัญญา หุ้นไม่มี

หมดอายุตราบเท่าที่บริษัทยังดาเนินธุรกิจต่อได้ แต่อนุพันธ์เป็นตราสารที่มีวันหมดอายุ 

จาเป็นต้องทาการเปลี่ยนรุ่นของสัญญาก่อนที่จะหมดอายุ และเข้าสร้างสถานะในรุ่นใหม่

ต่อไป ด้วยเหตุนี้ กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นประเภทซื้อแล้วถือลืมจึงใช้ไม่ได้กับอนุพันธ์ 

ถ้าลงทุนในอนุพันธ์ ผู้ลงทุนต้องมีเวลาติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งถ้าเป็นตราสารอนุพันธ์ 

ในตลาด TFEX การเปลี่ยนรุ่นถือครองส่วนมากจะเกิดขึ้นช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อน 

สิ้นไตรมาสที่ตราสารหมดอายุ ดังนั้น ถ้าการลงทุนใดๆ มีวันหมดอายุ ต้องติดตามอย่าง

ใกล้ชิด เพราะอาจส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารได้อย่างที่ไม่เคยเกิดกับราคาหุ้น 

ก็เป็นได้

การทดลองเทรดแบบเป็นระบบยังช่วยให้ผู้ลงทุนรู้จักจังหวะ และเข้าใจการ 

เทรดของตนเองได้ดียิ่งขึ้น บางคนอาจเลือกใช้สัญญาณในความถี่ที่สั้น เช่น 60 นาที 

(Timeframe มีให้เลือกมากมาย ตั้งแต่ รายเดือน สัปดาห์ วัน จนถึงรายนาที) การทดลอง

จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้กลยุทธ์กับข้อมูลจริงแล้ว สัญญาณอาจเปลี่ยนบ่อยจากซื้อเป็น

ขาย หรือจากขายเป็นซื้อเกือบทุก 60 นาที หมายความว่าผู้ลงทุนจะต้องติดตามพอร์ต

อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง แต่ตนเองมีงานประจา ยิ่งถ้าเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหาร

ระดับสูง ยิ่งอาจไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดตามพอร์ตได้ใกล้ชิดขนาดนั้น ผู้ลงทุนจึงควร

ปรับความถี่ของสัญญาณให้เกิดช้าลง ให้เหมาะสมกับเวลาของตน การสร้างระบบเทรด

ยังมีประโยชน์อีกมากมาย อย่างเช่น ทาให้รู้ว่าตนเองกลัวความสูญเสียมากกว่าที่คิด 
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ทาให้ถึงเวลาต้องขายหุ้นตัดขาดทุนก็ไม่กล้า หรือทาให้รู้ว่าตนเองเป็นคนมีความเพียร

หรือวินัยน้อยไป สิ่งเหล่านี้ เมื่อรู้ว่าเป็นจุดอ่อน ก็ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นจึงจะประสบความ

สาเร็จในโลกของการเทรด

ส่วนประกอบของระบบเทรด (Trading System)
ถ้าต้องการทดสอบไอเดีย หรือกลยุทธ์เทรด แนะนาให้ทาเป็นระบบแบบแผน 

ซึ่งระบบที่กล่าวถึงควรมีส่วนประกอบขั้นต่าได้แก่ ฐานข้อมูล ตัวกาเนิดสัญญาณซื้อขาย 

เครื่องมือบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะส่วนของการบริหารเงินลงทุน (Money Manage-

ment) การทดสอบกลยุทธ์ด้วยข้อมูลในอดีตซึ่งแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ Back-Testing 

และ Forward-Testing การคานวณค่าตัวชี้วัดประสิทธิผล เพื่อให้เข้าใจง่าย และอาจ 

นาไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง ขอสมมติว่ามีผู้ลงทุนรายหนึ่งต้องการสร้าง 

ระบบเทรดที่จะซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์อ้างอิงดัชนี SET50 จึงต้องหาส่วนประกอบต่างๆ 

มาให้ครบเพื่อทาการทดสอบก่อนลงทุนจริง โดยมีแนวคิดของที่มาหรือรายละเอียดดังนี้

ฐานข้อมูล
การหา หรือสร้างฐานข้อมูลของราคาฟิวเจอร์สเป็นเรื่องท้าทายมาโดยตลอด วิธี

ที่ค่อนข้างสะดวกที่สุดก็คือ การซื้อข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงิน หรือติดต่อ

ฝ่ายข้อมูลของตลาดที่ตราสารอนุพันธ์ตัวที่สนใจซื้อขายกันอยู่ เพื่อขอซื้อข้อมูลย้อนหลัง 

แม้จะมีเงินซื้อข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ งานยังไม่เสร็จสิ้น สิ่งที่ต้องทาต่อไป คือการ

ตรวจข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาว่าถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ใช้ทั้งทักษะ

และเวลาในการทาให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้อง 

นอกจากนี้ ถ้าจะทดสอบการเทรดฟิวเจอร์ส ต้องเรียนรู้วิธีต่อข้อมูลที่เกิดจาก 

ฟิวเจอร์สในรุ่นต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งวิธีการต่อมีทั้งแบบย้อนหลัง (Backward) หรือเดิน

หน้า (Forward) ท้ายสุดสิ่งที่ต้องการคือข้อมูลราคาฟิวเจอร์สเพียงชุดเดียวที่ยาวต่อเนื่อง

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน บางคนมีโอกาสศึกษาเรื่องการสร้างระบบเทรดอย่างถ่องแท้ 

อาจถอดใจตั้งแต่ขั้นตอนสร้างฐานข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องการทาความสะอาดข้อมูล (Data 

Cleaning) ที่ถอดใจเพราะรู้และเชื่อว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ (ขยะ) เข้าไป
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ในการทดลอง ก็ได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ (ขยะ) ออกมา (Garbage in, Garbage out) 

และการให้ผู้ลงทุนรายย่อยสักคนทาความสะอาดข้อมูลจนมั่นใจได้เป็นเรื่องยากมาก 

เคยมีคากล่าวที่ว่าธุรกิจธนาคาร และธุรกิจหลักทรัพย์เป็นแหล่งของฐานข้อมูล 

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่หลายคนลืมนึกไปก็คือ ข้อมูลเยอะสุดก็จริงแต่ก็อาจเป็นข้อมูลที่สะอาด

น้อยสุดก็เป็นได้ ในส่วนของข้อมูลฟิวเจอร์สที่ซื้อขายในตลาด TFEX ของไทย ผู้ขายข้อมูล

บางรายสร้างฐานข้อมูลของฟิวเจอร์สไว้ให้ทุกคนพร้อมซื้อใช้ สามารถเลือกวิธีการ 

ต่อราคาของสัญญาณได้หลากหลาย แต่ผู้ขายก็แสดงเจตนาไว้ชัดเจนว่าไม่รับผิดชอบ

เรื่องความถูกต้องของข้อมูล จากนี้ไป ขอสมมติว่าข้อมูลถูกทาความสะอาดไว้แล้วอย่าง

ดี ถ้ามีการผิดพลาดบ้าง ก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย เพื่อให้สามารถไปสู่หัวข้อต่อไปได้

สัญญาณซื้อ และขาย เริ่มกันที่อินดี้
เรื่องการหาไอเดียเพื่อสร้างสัญญาณซื้อขายล้วนแล้วเป็นงานด้านพยากรณ์ 

ราคาหลักทรัพย์ แนะนาให้ผู้ลงทุนเริ่มด้วยอินดี้ (Indicator) ตัวพื้นฐานก่อนที่จะลอง 

ใช้ตัวอินดี้ที่ซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากอินดี้ทุกตัวถูกสร้างจากข้อมูลตลาด การประยุกต์

ใช้จึงค่อนข้างสะดวก ปรับใช้ได้ง่ายกับทุกระดับความถี่ของสัญญาณ ข้อควรจาคืออย่า

ใช้เวลามากเกินไปในการค้นหาสัญญาณ เพราะว่าสัญญาณซื้อหรือขายเป็นเพียง 

ส่วนเดียวของระบบเทรดที่กาลังพัฒนา แม้อินดี้บางตัวจะดูเรียบง่ายและอาจให้ความ

แม่นยาต่ากว่าอินดี้ที่ซับซ้อนกว่า แต่ความเรียบง่ายอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะไม่ต้อง 

ใช้เวลาหรือระดับความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการพิสูจน์ความถูกต้อง ยิ่งซับซ้อนก็ยิ่งพิสูจน์ 

ยากว่าดีจริง

อีกอย่างที่มือใหม่ควรจาคือสัญญาณซื้อหรือขายสามารถใช้อินดี้คนละตัวได้ เช่น 

ส่งคาสั่งซื้อด้วยสัญญาณซื้อที่เกิดจากเส้นค่าเฉลี่ย EMA และจะขายตามสัญญาณขายที่

เกิดจากค่า RSI ในกรณีที่แสดงว่าเกิดการซื้อมากเกินไป (Overbought) หลายคนมักจะ

เริ่มค้นหาสัญญาณซื้อขายด้วยอินดี้ แต่ยังได้ผลที่ไม่น่าพอใจนัก จึงศึกษาหากลยุทธ์ และ

พัฒนาการสร้างสัญญาณซื้อขายด้วยเทคนิคอื่นๆ อาจเป็นข้อมูลจากการวิเคราะห์ปัจจัย

พื้นฐาน เช่น กาไรสุทธิต่อหุ้น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น หรือจะเป็นการ

สร้างสัญญาณซื้อขายที่เกิดจากการผสมข้อมูลหลายประเภทเข้าด้วยกัน การสร้าง
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สัญญาณทาได้หลายรูปแบบนับไม่ถ้วนขึ้นอยู่กับจินตนาการ และประสบการณ์การลงทุน

เฉพาะตัวของผู้สร้าง

*อย่าลืมว่าอินดี้คือคณิตศาสตร์
ผู้ลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่รู้จัก และเคยเทรดหุ้นด้วยการดูกราฟ (Chart Pattern) 

หรือจะเรียกว่าการวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Technical Analysis) เป็นอย่างดี เพราะเข้าใจ

ได้ง่าย ขอแค่มีโปรแกรมแสดงกราฟราคาหุ้น เพิ่มเส้นสัญญาณที่บอกจังหวะซื้อ/ขาย 

ที่เกิดจากการใช้อินดี้ (Indicators) ที่มีให้เลือกไม่ต่ากว่าร้อยแบบ เพิ่มกราฟแท่งให้มอง

เห็นโวลุ่มซื้อขาย แล้วแสดงผลภาพทั้งหมดให้อยู่ในจอคอมพิวเตอร์เดียวกัน ก็น่าจะช่วย

ให้ตัดสินใจซื้อขายหุ้นได้บ้างแล้ว กล่าวถึงอินดี้แล้วนึกถึงอินดี้พื้นฐานขวัญใจมหาชน

ได้แก่ Exponential Moving Average (EMA), Relative Strength Index (RSI), Average 

Directional Index (ADX) เป็นต้น ผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้ หรือเชื่ออินดี้เหล่านี้เพราะ

สามารถนาไปใช้ง่ายตรงไปตรงมา ยิ่งถ้าศึกษาอย่างถ่องแท้จะพบว่าอินดี้เหล่านี้ลึกๆ แล้ว

เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ผสมกับสถิติศาสตร์ทั้งสิ้น ขอยก EMA เป็นตัวอย่าง ในทาง

สถิติศาสตร์ ถ้าต้องการประมาณการ หรือจะเรียกว่าคาดการณ์อนาคต สามารถทาได้

โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 

ดังนั้นถ้าจะต้องคาดการณ์ว่าราคาหุ้นในอนาคตจะขึ้น ลง หรือคงที่ ก็อาจวิเคราะห์

ดูราคาหุ้นที่สนใจย้อนหลัง ลองดึงข้อมูลราคาปิดย้อนหลังเป็นช่วงเวลา 1 ปีของหุ้นสัก

ตัว จะพบว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนั้นเหวี่ยงขึ้นลง ดูแล้วสับสน แค่ให้เดาทิศทาง

ในอดีตยังยาก จะให้มองเห็นแนวโน้มของราคา (Trend) สาหรับอนาคตคงแทบเป็นไป

ไม่ได้ หลักการหาค่าเฉลี่ยของราคาจึงถูกนามาใช้เพื่อให้ความหยักขึ้นลงของเส้นราคา

นั้นเรียบขึ้น (Smoothing) ซึ่งเป็นการลบสิ่งรบกวนที่ไม่จาเป็น (Noise) ออกไปเพื่อให้

สามารถมองเห็นแกนหลักของแนวโน้มราคา (Trend) ชัดเจนขึ้น โดยทั่วไปขั้นตอนดัง

กล่าวจะช่วยให้สามารถคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคตได้ดีขึ้น 

ทั้งนี้ กระบวนการทั้งหมดอยู่บนความเชื่อพื้นฐานที่ว่า ทิศทางราคาในอนาคตจะ

ยังเดินไปในทิศทางเดียวกันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา (Momentum) แต่บางคนอาจ 

มองไกลกว่าเห็นเป็นภาพวัฏจักร มีสูงสุดได้ก็มีต่าสุดได้ จึงเชื่อในเรื่องของการเดินทาง
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ของราคาย่อมหวนกลับสู่ค่าสามัญ (Mean Reversion) ทั้งสองแนวคิดจึงเป็นหลักใน 

การกาหนดกลยุทธ์เทรดที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

*เทคนิคลบสิ่งรบกวน
ในการลบ หรือถอดสิ่งรบกวนออกนั้น สามารถใช้วิธีการ Smoothing ซึ่งมีให้

เลือกมากมาย เพื่อความง่ายจะกล่าวถึงวิธีการหาค่าเฉลี่ย ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ 

แบบแรกเป็นการคานวณค่าเฉลี่ยแบบง่าย หรือ Simple Moving Average (SMA) ซึ่งมี

สูตรการคานวณที่คุ้นชิน ใช้ความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ระดับประถม มีแค่บวก ลบ คูณและ

หาร และตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า ราคาหุ้น (ซึ่งสะท้อนข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นตัวนั้น) ในอดีต

ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะผ่านมานาน หรือเพิ่งเกิดขึ้นล่าสุด ควรมีน้าหนักเท่าๆ กันเมื่อถูกนาไป

ใช้ในคาดการณ์ราคาหุ้นในอนาคต (ในสูตรการคานวณ SMA นั้นให้น้าหนักของทุกราคา

ที่ผ่านมาเท่ากับ 1 ซึ่งเป็นตัวคูณที่ละไว้ (ไม่เขียน) ได้ตามหลักคณิตศาสตร์ ดังนั้นอย่า

แปลกใจเมื่อไปดูสูตรของ SMA แล้วมองไม่เห็นขั้นตอนการคูณ) 

วิธีที่สองคือการคานวณหาค่าเฉลี่ยแบบ Exponential หรือ Exponential Moving 

Average (EMA) ที่กล่าวไว้ข้างต้น หากดูที่สูตรของ EMA จะพบว่าซับซ้อนกว่า SMA 

เล็กน้อยแต่ก็ยังสามารถคานวณได้ง่าย ทุกครั้งที่มีโอกาสแนะนาคนที่กาลังหลงใหล 

ในสมการคณิตศาสตร์ จะบอกไว้เสมอว่าให้ทาความเข้าใจ หรือตีความทุกพจน์ในสมการ

ให้เป็นภาษาคนให้ได้เพราะสิ่งนั้นคือหัวใจ เราเรียนคณิตศาสตร์เพื่อมาอธิบายธรรมชาติ 

สิ่งรอบตัว รวมถึงพฤติกรรมมนุษย์ มิใช่เรียนคณิตศาสตร์เพื่อให้แก้สมการเป็นเท่านั้น 

สิ่งสาคัญที่อยู่เบื้องหลังสูตรคานวณ EMA คือการให้น้าหนักของราคาในอดีตที่ต่างกัน 

ราคาล่าสุดจะได้น้าหนักมากสุด ราคายิ่งไกลออกไปในอดีตจะยิ่งได้น้าหนักน้อยลง 

และคุณสมบัติเช่นนี้เองที่ทาให้เส้นค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นที่คิดแบบ EMA วิ่งตามราคาหุ้น

ได้เร็วกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่คิดจากวิธี SMA หวังว่าการอธิบายเช่นนี้จะช่วยให้นักดูกราฟ 

มือใหม่ เข้าใจถึงความแตกต่างว่าทาไมนักวิเคราะห์เชิงเทคนิคบางคนเลือกใช้ EMA 

บางคนใช้ SMA

ศาสตร์ด้านการดูกราฟ มีตั้งแต่ง่ายๆ จนไปถึงยากมาก เช่น ตั้งแต่ใช้อินดี้ ผนวก

กับการตีเส้นแนวรับ แนวต้าน (เป็นกลุ่ม Price Action) การดูสเกล (ส่วนกลับของ
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ความถี่) การดูคลื่น (Wave) การนับคลื่น ล้วนแต่มีเบื้องหลังเป็นการคานวณด้วย

คณิตศาสตร์ทั้งแบบพื้นฐานง่ายๆ จนถึงขั้นสูง แม้อินดี้บางตัวจะยากแค่ไหนก็ต้องยอมรับ

ว่าเสน่ห์ของการดูกราฟอยู่ที่การประยุกต์ใช้หาเงิน การคานวณขั้นสูงถูกแปลงเป็นภาพ 

มองด้วยตาเปล่าแล้วเห็นโอกาสทาเงินทากาไร ก่อให้เกิดการตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ควรซื้อ

หรือขาย (Market Timing) ง่ายขนาดไหนลองดูตัวอย่างเดิมอินดี้ EMA การแปลง EMA 

ให้เป็นสัญญาณซื้อขายทาได้หลายลีลา แต่ที่ตรง และถูกใจผู้ลงทุนทุกระดับ คือการ

เปรียบเทียบเส้นค่าเฉลี่ย EMA กับราคาหุ้น ถ้าราคาหุ้นตัดเส้น EMA จากล่างขึ้นบน 

แล้วยืนอยู่เหนือเส้น EMA ได้ นับเป็นสัญญาณซื้อ ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคาหุ้นตัด EMA 

จากบนลงล่าง จะนับเป็นสัญญาณขาย ถ้ามีหุ้นในพอร์ตก็ขาย ถ้าไม่มีแล้วอยากทากาไร

ก็ให้ยืมหุ้นมาขายชอร์ต หรือถ้าจะใช้อนุพันธ์อย่างฟิวเจอร์สรอทากาไรก็เปิดสถานะชอร์ต 

ถ้าไปอีกระดับก็ซื้อ Put Options แล้วคอยทากาไรตอนที่หุ้นลงจริง สัญญาณซื้อ หรือ

ขายได้กันมาง่ายๆ เช่นนี้ด้วยการใช้กราฟ

ดังนั้น เมื่อเข้าใจ และเข้าถึงได้ง่าย มองเห็น และตัดสินใจทากาไรด้วยภาพ จะ

ให้ผู้ลงทุนมองข้ามศาสตร์เช่นนี้คงเป็นเรื่องยาก จึงเป็นเหตุที่ว่า เมื่อใดมีคนพูดเรื่อง 

อินดี้ของหุ้น หรือเทคนิคการดูกราฟ ผู้ลงทุนรายย่อยโดยเฉพาะมือใหม่จะสนใจฟังมาก 

ธุรกิจสอนการดูกราฟในช่วงที่ผ่านมาแม้แต่ในประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐที่มีตลาด

ลงทุนชั้นนาระดับโลก จึงเกิดขึ้นเบ่งบานยิ่งกว่าเห็ดเผาะหลังไฟป่า ทาให้หลายคนสร้าง

เนื้อสร้างตัวได้จากการสอนดูกราฟ ไม่ใช่จากการดูกราฟแล้วทากาไรจากหุ้นอย่างที่คน

ส่วนใหญ่คิด

Money Management
เป้าหมายหลักของการซื้อขายระยะสั้น หรือเทรด นอกจากทากาไรแล้วยังต้อง

รักษาเงินลงทุนตั้งต้นให้คงอยู่ การบริหารความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนจึงเป็นสิ่งสาคัญมาก 

เทคนิคการบริหารเงินลงทุน (Money Management) มีให้เลือกมากมาย เช่น Fixed 

Fractional, The Kelly Criterion เป็นต้น แต่หลักการคล้ายคลึงกันเกือบทั้งหมด นั่นคือ

การนาเงินเพียงแค่บางส่วนเข้าไปเสี่ยงในแต่ละรอบซื้อขาย (Risk Capital) ถ้าทุกอย่าง

ผิดคาด ต่อให้สูญเสียเงินก้อนที่เสี่ยงทั้งหมด ก็คิดเป็นเพียงสัดส่วนเล็กน้อยของเงินตั้งต้น
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ขอใช้ตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อแสดงให้เข้าใจแนวคิดมากขึ้น สมมติว่าผู้ลงทุนมีเงิน 

1 ล้านบาทเพื่อใช้เสี่ยงลงทุนระยะสั้นหวังทากาไรตามกลยุทธ์ หรือตามสัญญาณที่คิดไว้

ด้วยตราสารฟิวเจอร์สอ้างอิงดัชนี SET50 โดยตั้งใจไว้ว่าจะเสี่ยงเพียงร้อยละ 2 ของเงิน

ที่มีอยู่ต่อรอบซื้อขาย หรือคิดเป็นจานวนสูญเสียสูงสุดเท่ากับ 20,000 บาทในรอบแรก 

ถ้าการเสี่ยงรอบแรกผิดพลาด ขาดทุนเงินที่เสี่ยงไปทั้งหมด ผู้ลงทุนจะเหลือเงิน 9.8 

แสนบาท การเสี่ยงลงทุนรอบถัดไปจะคิดเป็น 19,600 บาทหรือร้อยละ 2 ของเงินก้อน

ที่เหลืออยู่ (9.8 แสนบาท) หากทาตามแนวทางนี้ หมายความว่ากลยุทธ์ที่สร้างขึ้น

สามารถผิดพลาดติดต่อกันได้ยาวนานถึง 230 ครั้งก่อนจะต้องบอกลากัน ที่ต้องเลิก

เพราะขณะนั้นจะมีเงินเหลือไม่พอใช้เป็นหลักประกันสาหรับการเปิดสถานะ 1 สัญญา 

(สมมติว่าเงินวางหลักประกันขั้นต้นถูกกาหนดไว้ที่ 10,000 บาทต่อสัญญา) ในโลก 

ความเป็นจริง แค่ผิดพลาดขาดทุนติดต่อกันสัก 10 ครั้ง คงต้องหยุดเทรดเพื่อทบทวน

ว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหน มาถึงจุดนี้ ถ้าเป็นคนช่างสังเกตคงต้องแอบคิดว่า มีเงินล้านแต่

เสี่ยงลงทุนได้แค่รอบละ 20,000 บาท แล้วเมื่อไหร่จะร่ารวย เมื่อไหร่จะได้รับอิสรภาพ

ทางการเงินเสียที ลองวางหนังสือลงสัก 3 นาทีแล้วคิดหาคาตอบก่อนจะอ่านต่อไป... 

หวังว่าคงจะคิดต่อเองได้ว่าโลกใบนี้ทางลัดหายาก ทุกอย่างต้องใช้เวลาสร้าง อะไรที่ได้

มาเร็วก็อาจเสียเร็วเช่นกัน สรุปง่ายๆ ถูก และดียังหายาก ดังนั้น ของฟรีไม่มีในโลก

อีกส่วนสาคัญ คือเทคนิคการคานวณจานวนสัญญาสูงสุดเพื่อเปิดสถานะ ผู้ลงทุน

ต้องคานวณให้ได้ว่าสามารถเปิดสถานะฟิวเจอร์สสูงสุดได้กี่สัญญาบนเงื่อนไขขาดทุน

กาจัดเท่ากับเงินที่ตั้งใจเสี่ยงในแต่ละรอบ การคานวณจานวนสัญญาฟิวเจอร์สที่เหมาะสม

แบบง่าย ต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ราคาซื้อ (1,000 จุด) ราคาตัดขาดทุน (990 จุด) 

อัตราทดของฟิวเจอร์ส (200 บาทต่อจุด) และคาดว่าดัชนีจะสูงขึ้นจึงวางแผนเปิดสถานะ

ฝั่ง Long ดังนั้น ถ้าในรอบแรกมีเงินตั้งต้น 1 ล้านบาท รับขาดทุนได้ที่ 20,000 บาท จา

นวนสัญญาฟิวเจอร์สที่เหมาะสมคิดได้ดังนี้

มูลค่าของสัญญา = 200,000 บาทต่อสัญญา = อัตราทด 200 บาทต่อจุด x 

ระดับเข้าที่ 1,000 จุด
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จานวนขาดทุนที่ระดับตัดขาดทุน = 2,000 บาทต่อสัญญา = 200 บาท x 

(ระดับเข้าที่ 1,000 จุด – ระดับตัดขาดทุนที่ 990 จุด) 

จานวนสัญญาฟิวเจอร์สสูงสุดในรอบเทรด = 10 สัญญา = เงินที่เสี่ยงได้ 20,000 บาท / 

ตัดขาดทุนต่อสัญญา 2,000 บาท

ดังนั้น ถ้าเปิดสถานะตามแผน 10 สัญญา เกิดผิดคาด ขาดทุนที่ระดับตัดขาดทุน

สัญญาละ 10 จุดๆ ละ 200 บาท ก็จะขาดทุนสูงสุดที่ 20,000 บาท = 10 สัญญา x 

10 จุดขาดทุน x 200 บาทต่อจุด

ตัวอย่างด้านบนต้องการเน้นย้าความสาคัญของการบริหารเงินลงทุน ออกแบบ

มาให้เข้าใจง่ายๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนรายย่อยนาไปใช้เป็นแนวทางตอนปฏิบัติจริงได้บ้าง 

ในโลกการเทรดจริง ยังมีอีกอย่างน้อย 3 เรื่องที่ต้องใส่ใจ เรื่องแรก คือสัดส่วนเงินที่เสี่ยง

ไม่จาเป็นต้องอยู่ที่ร้อยละ 2 เสมอไป ยิ่งเก่งยิ่งเข้าใจ ยิ่งสามารถเสี่ยงได้มากขึ้น เรื่องที่

สอง คือการเข้าเทรดในแต่ละรอบต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าจุดเข้า จุดคัท จุดทากาไร อยู่ที่ระดับ

ใด เพื่อให้สามารถคานวณจานวนหน่วยของตราสารในการเปิดสถานะได้อย่างเหมาะสม 

เรื่องที่สาม ซึ่งอาจเป็นเรื่องสาคัญสุดคือจิตใจของผู้ลงทุน เมื่อถึงเวลาตัดขาดทุนต้องรับ

ได้ ต้องทาใจได้ จากที่พบเห็น คนส่วนใหญ่ไม่กล้าขายตัดขาดทุนทั้งๆ ที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่

ก่อนเข้าเทรดในแต่ละรอบ เมื่อถูกถามว่าทาไมถึงไม่ยอมขายตัดขาดทุน ก็พร้อมจะ 

ชักแม่น้าทั้งห้ามาเป็นสาเหตุให้ฟังดูน่าสงสาร อ่านมาถึงจุดนี้ อยากให้รู้ว่าการเทรด 

หรือซื้อขายระยะสั้นเพื่อทากาไรนั้น เป็น Zero-Sum Game คือมีคนได้กาไร อีกคนต้อง

เสียให้ เพราะฉะนั้น ถ้าจิตไม่แข็ง ขาดวินัย ไม่มีเวลา อาจฟังดูน่าสงสาร แต่บางทีคนฟัง

อาจยิ้มอยู่ในใจ เพราะเป็นคนที่กาไรจากความอ่อนแอของคนจิตอ่อน และถ้าจะทาให้ 

มือใหม่ที่จิตอ่อนดูดีขึ้น ขอลองอธิบายในมุมมองบวกที่แตกต่างว่า สาเหตุที่มือใหม่ไม่

กล้าตัดขาดทุน ไม่มีวินัย ไม่ทาในสิ่งที่ต้องทา อาจเป็นเพราะตัวเองยังไม่เชื่อในระบบ

เทรด หรือกลยุทธ์ที่ตนเองสร้างขึ้นนั่นเอง
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แนวคิดและขั้นตอนการท�า Back-Testing
การทดสอบกลยุทธ์ด้วยข้อมูลย้อนหลังเป็นอีกส่วนสาคัญ บ่อยครั้งที่การทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการทดสอบสมมติฐานเดียวกันกลับได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 

เหตุผลส่วนมาก คือนักทดลองแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่เท่าเทียมกัน บางครั้ง 

จึงทาผิดโดยไม่รู้ตัว ซึ่งต่างจากคนที่ตั้งใจทาผิดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตนต้องการ 

หวังผลประโยชน์ประการใดประการหนึ่ง สิ่งที่วงการวิทยาศาสตร์เรียกร้องมากที่สุด คือ

การทดลองที่โปร่งใส และต้องสามารถทาซ้าเพื่อสร้างผลลัพธ์เดิมได้ ขนาดวงการ

วิทยาศาสตร์ที่ว่าการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเกิดขึ้นได้ยาก ทาไปเพื่อการพัฒนา

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมวลมนุษยชาติยังทาให้โปร่งใสได้ยาก แล้วจะหวังอะไรจากสังคม

ลงทุนที่ตั้งเป้าไว้เป็นกาไรสูงสุด แต่อย่าเพิ่งหมดหวังเพราะว่า ผู้ลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่

ทาเพื่อพอร์ตลงทุนตนเอง การเริ่มทาสิ่งที่โปร่งใสเพื่อผลประโยชน์ของตนเองมัก

ปราศจากความขัดแย้งในตัวเอง

แนวทางการทา Back-Test คือการนาเอากลยุทธ์เทรดที่ต้องการทดสอบ มาลอง

ใช้กับข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น ลองสมมติว่าตนเองนั่งเครื่อง

ย้อนเวลากลับไปในอดีต แล้วเริ่มใช้กลยุทธ์ที่ต้องการทดสอบตั้งแต่วันเวลาที่ย้อนไปถึง 

ทาไปตามแผนตามขั้นตอนของกลยุทธ์ที่วางไว้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเวลาเดินมาถึงวัน

ปัจจุบัน จากนั้นดูว่าผลลัพธ์ หรือกาไรที่ได้จากกลยุทธ์ทาให้ตนเองเป็นมหาเศรษฐีรวย

จากการเทรดได้สมหวัง หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ก็ต้องทบทวนว่าทาอะไรผิดพลาดไป เริ่ม

ทบทวนตั้งแต่กลยุทธ์ที่ใช้ เพราะอาจทานายอนาคตได้แย่กว่าที่คิด หรือกระบวนการ

ป้องกันความเสี่ยงที่คิดไว้ไม่สามารถป้องกันพอร์ตจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น

ในอดีต หรือแม้กระทั่งตอนส่งคาสั่งซื้อขายจริง ต้นทุนการทาธุรกรรมสูงกว่าที่คิดไว้ 

อาจมองไปที่สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่เทรด เช่น ในอดีตฟิวเจอร์สยังเทรดกันไม่มาก

ทาให้สภาพคล่องต่า ทุกครั้งที่ซื้อขายในจานวนน้อยสัญญาปัญหาจะไม่เกิด จะได้ราคา

ในปริมาณที่ต้องการเสมอ แต่พอกลยุทธ์ทากาไรไปพักใหญ่ พอร์ตเงินลงทุนใหญ่ขึ้น 

ทาให้ในแต่ละรอบต้องใช้จานวนสัญญามากขึ้นเรื่อยๆ และทุกครั้งที่สั่งซื้อ หรือขายจะ

เกิดการไล่ราคา ทาให้ต้นทุนสูงขึ้น และกาไรขั้นต้นน้อยลงทันที



164 

สมมติว่าเมื่อเจอปัญหา และสาเหตุของปัญหา ลองแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย จาก

นั้นให้นั่งเครื่องย้อนเวลากลับไปในอดีต ณ จุดเวลาเดิมที่เคยไป และให้ทาการทดลองอีก

ครั้งด้วยกลยุทธ์ที่ปรับปรุงมาแล้ว พิจารณาผลลัพธ์อีกรอบ ทาเหมือนเดิมอีกจนกว่าจะ

ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม สังเกตว่าใช้คาว่า “ผลลัพธ์ที่เหมาะสม” ไม่ใช้คาว่า “ผลลัพธ์ที่ 

ดีเลิศ”

ผู้ลงทุนรายย่อยมือใหม่ส่วนมากจะเริ่มสร้างระบบเทรดด้วยกรรมวิธีแบบง่ายๆ 

แต่หวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเลิศ กลายเป็นมหาเศรษฐีในช่วงเวลาที่สั้นที่สุด ซึ่งขาดความ

เป็นเหตุ และผล ขาดความสอดคล้องกันโดยสิ้นเชิง ถ้าปล่อยให้ความโลภครอบงาแนวคิด

ที่ถูกต้องเมื่อใด การทา Back-Test ของกลยุทธ์เทรดของคนที่คิดแบบนั้น จะเต็มไปด้วย

คาว่า การทาให้ดูดีเกินเหตุ (Over-Fitting) ทุกกลยุทธ์ไม่ว่าง่าย หรือยากแค่ไหน ก็อาจ

ประสบปัญหา Over-Fitting ได้ เพราะเกือบทุกส่วนของกลยุทธ์จะมีจุดเล็กจุดน้อยให้

ปรับแต่ง เพื่อให้ท้ายที่สุดแล้วเกิดผลลัพธ์ที่ผู้ทดลองต้องการ บางคนไม่เคยเข้าใจความ

พอดีจึงเป็นเหยื่อของ Over-Fitting แบบไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่น่าสงสารที่สุด เนื่องจาก

ไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้ เพราะเมื่อไหร่ที่เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ก็จะนาไปสู่ความมั่นใจเกินเหตุ 

(Over-Confidence) ทาให้คิดว่าตนเองหากลยุทธ์ที่ทุกคนในโลกตามหาได้สาเร็จ สิ่งที่ 

ตามมาคือการเทรดเกินตัว (Over-Trade) เมื่อหลงคิดไปว่าเข้าใจ และควบคุมความเสี่ยง

ของกลยุทธ์ได้อย่างสุดขีดแล้วทาไมจะไม่เทรดให้มากสุดเพื่อทากาไรสูงสุดในเวลาเร็ว

สุด และนี่คือวงจรชีวิตของผู้ลงทุนหลายรายที่ล้มเหลวกับการสร้างระบบเทรดเพื่อให้

สามารถเทรดได้อย่างเป็นระบบ

การทดลองที่ดีต้องเริ่มที่การตั้งคาถามที่ดี สมมติฐานใดที่อยากทดสอบ ควร 

ต้องประเมินผลลัพธ์ที่น่าจะได้จากการทดลองไว้ เช่น ถ้าใช้ EMA เป็นสัญญาณเทรด 

ฟิวเจอร์ส มี Position Sizing แบบ Fixed Fractional ผลลัพธ์ของการทดลองควรให้ 

อัตราผลตอบแทนต่อปีเป็นบวกเพียงเล็กน้อย ยิ่งถ้าใส่เรื่องต้นทุนค่าคอมมิชชันกับ

ประเด็นสภาพคล่องเข้าไปในการทดลอง กาไรที่เคยเห็นอาจกลายเป็นขาดทุน ผลลัพธ์

จากการทดลองออกมาไม่กาไรก็ไม่ต้องแปลกใจ เพราะถือว่า “เหมาะสม” แล้ว ไม่ต้อง

เสียเวลาไปปรับจูนกลยุทธ์เพิ่มเติมมากมายให้ “ดีเลิศ” เพราะมันเป็นไปไม่ได้ ทุกครั้งที่

เห็นมือใหม่ไฟแรงใช้เทคนิคการทา Optimization ที่ร่าเรียนมา ซึ่งเป็นเนื้อหาวิชาที่ยาก
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มาก เน้นใช้การคานวณขั้นสูงที่น้อยคนนักจะเข้าใจ มาปรับจูนกลยุทธ์ด้วยวัตถุประสงค์

การหาอัตรากาไรสูงสุด อยากให้เตือนกันว่า ถ้าตั้งเป้าปรับจูนกลยุทธ์แบบเน้นกาไรสูงสุด

เมื่อใด ให้เตรียมตัวพบกับปัญหา Over-Fitting และอื่นๆ อีกมากมายที่จะตามมาทันที

อีกส่วนสาคัญของการทา Back-Test คือการใช้ฐานข้อมูลที่มีอย่างจากัดได้ถูก

ต้องเหมาะสม เพราะเครื่องย้อนเวลาไม่มีอยู่ในชีวิตจริง ข้อมูลในอดีตจึงสาคัญมาก ฐาน

ข้อมูลในอดีตควรถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ทั้ง 2 ส่วนจาเป็นต้องครอบคลุมช่วงตลาด 

ขาขึ้น ลง และออกข้าง จากนั้นให้ใช้ฐานข้อมูลจากในช่วงแรกเพื่อทดสอบกลยุทธ์ที่สนใจ

ก่อน และปรับแต่งจนได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม ถ้าคิดว่าได้กลยุทธ์ที่พอใจ ให้นากลยุทธ์ 

ที่ปรับปรุงล่าสุดไปทดสอบกับฐานข้อมูลช่วงหลัง (ส่วนที่ 2) แล้วดูผลลัพธ์อีกครั้ง 

ถ้ากลยุทธ์ระบบเทรดที่สร้างไว้ค่อนข้างดี ผลลัพธ์ที่เกิดจากการทดสอบกับข้อมูลชุดสอง

ควรจะเทียบเคียงได้กับผลลัพธ์ที่ได้จากฐานข้อมูลชุดแรก กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ 

แบ่งฐานข้อมูล จนนากลยุทธ์มาทดสอบกับฐานข้อมูลอีกชุดเรียกว่า Forward-Test ระบบ

เทรดที่ดีต้องมีความเสถียรข้ามช่วงเวลา และสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

การวัดประสิทธิผลของระบบเทรด
การวัดประสิทธิผลของระบบเทรด ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยง 

ทาไปเพื่อให้รู้และเข้าใจว่ากาไรที่เกิดขึ้นของระบบเทรดมาจากปัจจัยใดบ้าง โชคดี หรือ

ฝีมือ ในชีวิตการลงทุนจริง โชคดีให้นับเป็นผลพลอยได้ ฝีมือเท่านั้นที่จะทาให้ทั้งเจ้าของ 

และระบบเทรดอยู่รอดได้ในระยะเวลานาน ตัวชี้วัดประสิทธิผลของระบบเทรดมีมากมาย 

เช่น Annualized Return Rate, Annualized Standard Deviation, Maximum Drawdown, 

Length of Drawdown (หรือ Time to Recover), Winning Chance, Sharpe Ratio, 

Equity Curve เป็นต้น บ่อยครั้งที่การประเมินประสิทธิผลต้องใช้ทั้งความเป็นวิทยาศาสตร์ 

และประสบการณ์ผสมผสานกันไป มีหนังสือดีๆ ที่ร้านหนังสือหลายเล่มที่นาเอาวิธี

คานวณตัวชี้วัดเหล่านี้มาอธิบายทีละตัวอย่างละเอียด ถ้าสนใจในรายละเอียด แนะนา 

ให้ไปหาซื้อหนังสือเหล่านั้นมาเก็บไว้อ้างอิง ต่อไปจะกล่าวถึงตัวชี้วัดสาคัญที่ผู้ลงทุน 

รายย่อยควรรู้จักในเบื้องต้น

ตัวชี้วัดหลักที่ต้องดูและเข้าใจให้ลึกซึ้งหนีไม่พ้นเรื่องกาไร/ขาดทุน และความ
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เสี่ยงในมิติของเวลา ทุกครั้งที่ดูรายงานตัวชี้วัดประสิทธิผลของระบบเทรด ควรเริ่มที่

กราฟเส้นแสดงระดับเงินลงทุนตลอดช่วงเวลาทดสอบ (Equity Curve) แกนตั้งของกราฟ

แสดงระดับเงินลงทุน โดยทั่วไปเส้นกราฟจะเริ่มจากจุดบนแกนตั้งด้านซ้ายมือสุด แสดง

ระดับเงินลงทุนตั้งต้นตอนเริ่มใช้กลยุทธ์ และจะเปลี่ยนแปลงไปตามผลกาไร หรือขาดทุน

จากกลยุทธ์ตามเวลาบนแกนนอน ระบบเทรดที่ดีย่อมแสดงเส้นเงินลงทุนที่เติบโตขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ

ตัวชี้วัดถัดไปคือ อัตรากาไรต่อปี (Annualized Return Rate) ดัชนีหุ้นไทยให้

ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10 ต่อปี ถ้าเห็นอัตรากาไรเฉลี่ยของระบบเทรดที่

ลงทุนในหุ้นไทยสูงเกินร้อยละ 30 ต่อปีให้ตั้งคาถามทันทีว่ากาไรที่ทาได้สูงระดับนั้น 

เกิดจากสิ่งใด เป็นการเอาเงินลงทุนไปเสี่ยงในระดับที่สูงมากโดยที่ไม่รู้ตัวจนทาให้ได้ 

ผลตอบแทนที่สูงเกินปกติ หรือไม่ ผู้ลงทุนระดับตานานของโลกยังทากาไรเฉลี่ยได้

ประมาณร้อยละ 30-40 ต่อปี ผู้ลงทุนรายย่อยมือใหม่จะทากาไรอย่างต่อเนื่องได้มาก 

หรือเท่ากับผู้ลงทุนระดับตานานของโลกได้หรือไม่

เมื่อนึกถึงความเสี่ยงให้ดูค่าตัวชี้วัดที่เรียกว่า Maximum Drawdown ซึ่งแสดง 

ให้รู้ว่าระบบเทรดเคยทางานผิดพลาดในอดีตเสียหายสูงสุดเท่าใด ค่าดังกล่าววัดจาก 

การเปลี่ยนแปลงของระดับของ Equity Curve โดยวัดจากระดับสูงสุดไปสู่ระดับต่าสุด 

ในขณะที่กาลังดาเนินกลยุทธ์อยู่ แม้ว่า Maximum Drawdown จะทาให้ผู้ลงทุนคาดการณ์

ระดับความเสี่ยงสูงสุดที่อาจเกิดจากระบบเทรดได้ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ใน

สถานการณ์จริงระบบเทรดจะขาดทุนสูงสุดเท่ากับค่า Maximum Drawdown

ตัวชี้วัดที่สี่เกี่ยวกับมิติของเวลาตรงๆ คือ Period หรือ Length of Maximum 

Drawdown หรือ Time to Recover ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ระบบเทรดต้องใช้เวลานานแค่ไหน 

กี่วัน กี่สัปดาห์ กี่เดือนกว่าที่จะหลุดออกจากหลุม Maximum Drawdown ผู้ลงทุนราย

ย่อยมือใหม่หลายคนที่เพิ่งเริ่มพัฒนาระบบเทรดมักมองข้ามตัวชี้วัดนี้ไป เพราะคนทั่วไป

จะให้ความสนใจน้อยกับเหตุการณ์ที่เงินลงทุนของตนเองต้องจมอยู่กับกลยุทธ์ที่สร้างขึ้น

เป็นเวลานาน หลายคนยังคิดอีกด้วยซ้าว่ากลยุทธ์ หรือระบบเทรดที่ดีต้องเอาเงินลงทุน

ไปใช้ตลอดเวลา ถ้าคิดแบบนี้ขอให้คิดใหม่ ระบบเทรดที่ดีอาจแค่เฝ้ามองหาโอกาสทา

กาไร เมื่อกาไรแล้วก็ถอนตัวออกอย่างรวดเร็ว เฝ้ารอโอกาสถัดไป
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ตัวชี้วัดสุดท้าย เก็บไว้ให้ดาวเด่นอย่าง Sharpe Ratio ซึ่งเป็นอัตราส่วนแสดง

ความคุ้มค่าของการเสี่ยง หลักการคานวณก็เรียบง่าย ทาได้ด้วยการหารอัตราผล

ตอบแทนต่อปีของระบบเทรด (หักด้วยผลตอบแทนที่ใครๆ ก็ทาได้ เช่น อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก เป็นต้น) ด้วยค่าอัตราความเสี่ยงต่อปีของระบบเทรด 3

ในยุคดอกเบี้ยต่าถึงขั้นเกือบศูนย์ หรือติดลบอย่างในญี่ปุ่น หรือยุโรป การหัก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ตามตาราเรียกอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไร้ความเสี่ยง) 

ออกจากตัวตั้งในสมการไม่มีนัยสาคัญ แต่ถ้าระดับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเรื่อยๆ ควรจาไว้

ว่าต้องนาตัวเลขดังกล่าวมาหักออกจากอัตราผลตอบแทนต่อปี

ค่าของ Sharpe Ratio (SR) มีหน่วยเป็นเท่า และมีค่าได้ตั้งแต่ลบถึงบวก ยิ่งบวก

มาก หรือยิ่งสูงก็ยิ่งดี แต่นิยามของคาว่าสูง หรือต่าของแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงควรศึกษา

ไว้ก่อนว่าค่า Sharpe Ratio จากกลยุทธ์ลงทุนทั่วไปอยู่ที่ระดับใดบ้าง เริ่มด้วยการหาค่า 

SR สูงสุดจากผู้จัดการกองทุนรวมหุ้นมืออาชีพ พบว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นอันดับ

หนึ่งของประเทศไทยที่ได้รับ Morningstar Awards 2017 มีค่า SR เท่ากับ 0.87 4

ซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับข้อมูลของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนรวม หรือ 

แม้กระทั่ง Hedge Fund จะมี Sharpe Ratio สูงกว่าผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปที่พอร์ตลงทุน

กระจายความเสี่ยงน้อยเกินไป แต่ส่วนมากจะไม่เกิน 1 ดังนั้น สาหรับกลยุทธ์ลงทุนใน

หุ้นของรายย่อยทั่วไปน่าจะมีค่า SR ต่ากว่า 0.5 (ที่ต่างประเทศประมาณไว้อยู่ที่ 0.3) 

การที่จะทาให้ Sharpe Ratio สูงขึ้นได้มี 2 วิธี วิธีแรกเป็นการทาให้ระบบเทรด หรือ

กลยุทธ์มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งจะทาให้ระดับความเสี่ยงของพอร์ตในองค์รวม

ต่าลงมาก สะท้อนถึงระดับค่าความเสี่ยงที่ลดลง ซึ่งจะทาให้ตัวหารในสมการมีค่าต่าลง 

ยิ่งเสี่ยงต่าแต่ระดับกาไรเท่าเดิมก็ยิ่งทาให้ค่า Sharpe Ratio สูงขึ้น วิธีที่สองคือซื้อขาย

บ่อย หรือไม่ถือครองสถานะเป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลกระทบกับทั้งตัวตั้ง และตัวหารของ

  3 อัตราความเสี่ยงทางการเงินการลงทุนประเมินได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่ง

คานวณได้อย่างรวดเร็วด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทั่วไป

  4 ข้อมูลวัดประสิทธิผลรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ของกองทุนรวมหาดูได้ www.morningstarthailand.com
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สมการแต่จะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน จึงทาให้ค่า Sharpe Ratio สูงขึ้นเช่นกัน การเทรด

ที่ความถี่สูงจะมีค่า SR ที่ค่อนข้างสูง แต่ต้องไม่ลืมว่าการเทรดถี่ เกินไป จะเกิดผล 

กระทบทางลบแก่อัตราผลตอบของพอร์ต เพราะต้นทุนการทาธุรกรรมจะสูงขึ้นมาก การ

วัดผลของระบบเทรดด้วยตัวชี้วัดที่แสดงผลตอบแทนหลังปรับด้วยค่าความเสี่ยงแล้ว 

เป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ใช่ทุกอย่าง ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงองค์รวมของกลยุทธ์ในหลายแง่มุม

เพื่อที่จะปรับปรุง และพัฒนาระบบเทรดของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
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เจ้าหน้าที่ vs. ออนไลน์ ทางเลือกในการส่งค�าสั่ง
องค์ประกอบท้ายสุดเป็นเรื่องของการทาธุรกรรม หลังจากทดลองระบบเทรดได้

จนเป็นที่น่าพอใจ ขั้นตอนที่เหลือคือการนาเงินไปลงทุนจริง ทุกครั้งที่ระบบเทรดเกิด

สัญญาณซื้อหรือขาย ซึ่งโดยทั่วไปต้องบอกทั้งเวลา ชนิดของหลักทรัพย์ ราคา และจานวน

หน่วยที่ซื้อหรือขาย ผู้ลงทุนจะต้องส่งคาสั่งซื้อเข้าไปยังตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาด

อนุพันธ์ผ่านบริษัทสมาชิก หรือบริษัทหลักทรัพย์ เรียกสั้นๆ ว่าโบรกเกอร์ ผู้ลงทุน

สามารถเลือกเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์รายใดก็ได้ ทุกรายที่ให้

บริการมีระบบควบคุมดูแลเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานกากับ สิ่งที่ต้อง

คานึงถึงคงเป็นเรื่องคุณภาพของเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนการทาธุรกรรม ระบบรายงานผล 

การทาธุรกรรม จนถึงรายงานสรุปสินทรัพย์ในพอร์ตลงทุนที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนราย

ย่อยส่วนมากเวลาเลือกใช้บริษัทหลักทรัพย์ หรือโบรกเกอร์มักจะนึกถึงค่าธรรมเนียม 

ที่ต่าสุดเป็นอันดับแรกซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญ และเน้นเรื่องการส่งคาสั่งออนไลน์ 

ด้วยตนเองเพราะค่าธรรมเนียมจะต่ากว่าการส่งคาสั่งผ่านเจ้าหน้าที่ หรือที่ปรึกษาการ

ลงทุน แต่อย่าลืมว่าโบรกเกอร์ที่คิดค่าธรรมเนียมสูงกว่า อาจมีจุดแข็งในด้านอื่นๆ เช่น 

บทวิเคราะห์ที่แม่นยา ระบบซื้อขายที่มีความเสถียรสูงกว่า ระบบซื้อขายที่รองรับการส่ง

คาสั่งตรงจากระบบคอมพิวเตอร์อื่น หรือแม้กระทั่งชุดโปรแกรมส่งคาสั่งแบบอัตโนมัติ 

ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นบริการที่เสนอให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนระดับสถาบันเท่านั้น

เทคโนโลยีก้าวไกลที่มาของระบบเทรดอัตโนมัติ
ผู้ลงทุนรายย่อยบางรายที่มีองค์ความรู้เพียงพอ มีความเพียรสูง ซึ่งเป็นส่วน

สาคัญในการทดลองระบบ ผสมกับโชคเข้าข้าง อาจกลายเป็นเจ้าของระบบเทรดที่ทา

กาไรให้เจ้าของได้อย่างสม่าเสมอ เมื่อใช้ระบบเทรดดังกล่าวหากาไรจากตลาดหุ้น หรือ

อนุพันธ์มาได้ถึงระดับหนึ่ง จะเริ่มสังเกตว่าตนเองต้องใช้เวลาไปอย่างมากในการปฏิบัติ

ตามขั้นตอนต่างๆ ที่กาหนดไว้จนไม่มีเวลาทากิจกรรมอื่น บางรายถึงขั้นต้องเปลี่ยน

ตนเองมาเป็นผู้ลงทุนประจา จากที่เคยคิดว่าจะได้รับอิสรภาพทางการเงิน กลายเป็นมี

ภาระหนักกว่าการเป็นลูกจ้างเสียอีก ระบบเทรดที่นามาใช้งานจริงโดยผู้ลงทุนรายย่อย

ในรูปแบบนี้เรียกว่าระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated Trading System) 
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เมื่อได้ยินเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บวกกับมีเงินทุนมากพอ ผู้ลงทุน

กลุ่มนี้จึงคิดที่จะใช้เครื่องจักรมาทาหน้าที่แทนตนเอง จึงเป็นที่มาของระบบซื้อขาย 

หลักทรัพย์แบบอัตโนมัติ (Fully Automated Trading System : ATS) การจะสร้าง ATS 

ให้สาเร็จต้องการปัจจัยสาคัญ 2 อย่าง ปัจจัยแรกเป็นด้านกลยุทธ์ที่ต้องถูกแจกแจง และ

แปลงเป็นเกณฑ์ หรือกติกาที่ชัดเจนได้ เพราะจะต้องถูกแปลงเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่

มีแต่ 0 หรือ 1 อีกต่อหนึ่ง และปัจจัยที่สองเกี่ยวข้องกับงานด้านไอที ซึ่งเป็นระดับที่คน

ส่วนใหญ่ยากที่จะจินตนาการได้ การสร้าง ATS สมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ต้องได้รับ

การออกแบบโครงสร้างระบบทั้งหมดให้เป็นแบบโมดูล (Modular Architecture) มี 

องค์ประกอบที่แยกส่วนกัน สร้างแยกกัน นามาประกอบ หรือถอดเปลี่ยนได้ เน้นความเร็ว 

ความเสถียร และความยืดหยุ่น

งานปลีกย่อยด้านต่างๆ ที่ต้องทา มีตั้งแต่การตั้งถังข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทั้ง 

เรียลไทม์ และไม่เรียลไทม์จากตลาดหุ้น และหรืออนุพันธ์ งานรวบรวมข้อมูลปัจจัย 

พื้นฐานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ งานการออกแบบ และเขียนโปรแกรมส่วนที่ทาหน้าที่

คานวณสัญญาณซื้อหรือขาย และการบริหารความเสี่ยง มีชุดโปรแกรมคาสั่งในส่วนที่

จัดการคาสั่งซื้อหรือขาย เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งระบบจัดการพอร์ตลงทุนแต่ละ

พอร์ต และที่สาคัญต้องมีระบบสารอง (Back Up) สาหรับกรณีที่อุปกรณ์ (Hardware) 

บางจุดเสียหาย ที่กล่าวมายังไม่ได้รวมถึงการเชื่อมส่วนต่างๆ ของระบบด้วย Network 

ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก และใช้เงินลงทุนที่สูงมาก

จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นที่ชัดเจนว่าผู้ลงทุนรายย่อยที่มีระบบเทรดส่วนตัวแล้ว

ต้องการแปลงให้เป็นระบบแบบอัตโนมัติไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าทาเองทั้งระบบได้คงต้องเรียก

ว่าผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เก่งมากๆ ดังนั้น ทางออกที่ดีที่สุดของผู้ลงทุนรายย่อย คือการร่วม

มือกับมืออาชีพที่มีระบบอัตโนมัติดังกล่าวพร้อมปรับใช้เข้างานกับกลยุทธ์ของผู้ลงทุน

รายย่อยที่มีอยู่ ซึ่งมืออาชีพดังกล่าวส่วนมากที่มีในประเทศไทยก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์

เพียงบางแห่งเท่านั้นที่มีบริการซื้อขายหลักทรัพย์แบบอัตโนมัติเพื่อผู้ลงทุนรายย่อย

เก่าที่อื่นแต่ใหม่ที่นี่
ระบบ ATS ที่พบเห็นและพร้อมใช้ในปัจจุบันมี 3 แบบ แบบแรกเป็นระบบที่ได้
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รับพัฒนาขึ้นใช้เองในองค์กร (In-House Development) แบบที่สองเป็นระบบที่

โบรกเกอร์ซื้อไลเซนส์มาจากผู้พัฒนาโปรแกรมในต่างประเทศ นวัตกรรมการซื้อขาย 

หลักทรัพย์ แบบที่สาม เป็นรูปแบบผสม คือมีทั้งส่วนที่ซื้อมา และมีส่วนที่พัฒนาขึ้นเอง 

ทั้ง 3 แบบมีทั้งจุดเด่น และจุดด้อยของตนเองในมุมของไอที แต่ถ้าเป็นมุมของผู้ลงทุน

รายย่อยที่ควรสนใจ มีแค่บางเรื่อง เช่น ระบบที่ดีควรรองรับกลยุทธ์ และตราสารได้ 

หลากหลายด้วยการปรับแต่งเพียงเล็กน้อย เมื่อระบบเกิดปัญหาขึ้น ทีมงานสามารถแก้ไข

ปัญหาได้เองทันที หรืออย่างน้อยในเบื้องต้น ที่เหลือเป็นเรื่องคุณสมบัติ และประสบการณ์

ของทีมงาน รวมทั้งชื่อเสียง และความมั่นคงของผู้ให้บริการ

รายย่อยก็เป็นเจ้าของระบบซื้อขายอัตโนมัติได้
เมื่อมีคนพูดถึงเรื่องระบบเทรดอัตโนมัติ คนที่ได้ยินจะมองเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น 

เป็นเรื่องในอนาคต หรืออาจมองว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นมานานมากแล้วในตลาดทุน

ไทย ในความเป็นจริง ระบบเทรดที่เป็นแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบยังมีน้อยมาก ส่วนมาก

เป็นระบบเทรดกึ่งอัตโนมัติ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาหุ้นในขั้นตอนแรก จากนั้นใช้คน

เป็นผู้คัดกรองหุ้นอีกระดับ ก่อนที่จะใช้คอมพิวเตอร์สั่งซื้อขายตามกรอบเวลาที่กาหนด

ไว้ เป็นต้น

สาเหตุสาคัญอีกอย่าง เป็นเรื่องการกาหนดกลยุทธ์เทรดที่ต้องเป็นไปตามกฎ 

กติกา แบบไร้ซึ่งความหยืดหยุ่นในการสร้าง ATS กลายเป็นข้อจากัดที่ทาให้งานออกแบบ 

และพัฒนากลยุทธ์กลายเป็นเรื่องยากมากสาหรับผู้ลงทุนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะรายย่อย 

กลยุทธ์เทรดของผู้ลงทุนรายย่อยที่เคยคิดว่าสามารถทากาไรให้ได้ในระดับที่สูงมาก เชื่อ

และใช้มาแล้วหลายปี เมื่อนามาปรับใช้ให้เป็น ATS กลับกลายเป็นกลยุทธ์ที่ทากาไรไม่

ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ผลลัพธ์ที่ขาดทุนอีกต่างหาก

สร้าง หรือ ซื้อกลยุทธ์
บุคลากรในวงการ ATS ค่อนข้างรู้ดีว่าจานวนผู้ให้บริการ และผู้ลงทุนที่รู้ลึก 

และเข้าใจเรื่องกลยุทธ์เทรดแบบเป็นระบบ พร้อมที่จะสร้างให้เป็น ATS นั้นมีจานวนจากัด 

ถ้ารอให้ผู้ลงทุนรายย่อยคิดกลยุทธ์ระบบเทรดเพื่อมาสร้างเป็น ATS คงใช้เวลานานมาก 
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ปัจจุบันจึงเกิดบริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติเพื่อรายย่อยขึ้น ซึ่งเป็นบริการ 

ของโบรกเกอร์ที่มีการกาหนดกลยุทธ์เทรดแบบเป็นระบบ แปลงจนเป็นระบบอัตโนมัติ

ทั้งกึ่ง และเต็มรูปแบบให้เลือกใช้ 

ผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจใช้บริการ ต้องถามตัวเองว่ามีศักยภาพในการพัฒนา

กลยุทธ์เทรดแบบเป็นระบบได้แค่ไหน ถ้าคิดว่าทาได้เอง และทาได้ดี แนะนาให้สร้าง

กลยุทธ์เอง และปรึกษากับทีมงานที่มีคุณภาพในการพัฒนาระบบเทรดที่เป็นของตนเอง

แต่เพียงผู้เดียว แต่ถ้าคิดว่าทั้งเรื่องการออกแบบ และสร้าง ATS เป็นเรื่องเกินความ

สามารถของตน อาจพิจารณาใช้บริการด้าน ATS ของโบรกเกอร์ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษา 

และทาความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ATS ให้เพียงพอเพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได้

ว่าควรเสี่ยงลงทุนในบริการระบบ ATS ที่มีกลยุทธ์ใด หรือสามารถทาการเปรียบเทียบ

ระบบบริการ ATS ได้อย่างถูกต้อง

ถ้าเลือกจะซื้อกลยุทธ์ ค�าถามส�าคัญที่ห้ามพลาด
ถ้าผู้ลงทุนรายย่อยตัดสินใจเลือกที่จะใช้บริการ ATS สาเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย

กลยุทธ์ที่ผ่านการทา Back-Test แล้ว มีรายงานตัวชี้วัดผลต่างๆ ให้เลือกลงทุน คาถาม

สาคัญที่ห้ามพลาดก่อนตัดสินใจลงทุน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรกเป็น

คาถามใช้ถามตัวเอง เพราะถ้าถามผู้แนะนาบริการ โอกาสที่จะได้รับคาตอบที่ถูกต้อง 

หรือตรงกับคาถามมีน้อยมาก ประเภทที่สองเป็นคาถามสาหรับผู้ที่เสนอขายบริการ ATS

ค�าถามส�าคัญที่ใช้ถามตัวเอง ได้แก่
1. กาไรที่เกิดขึ้นจากการทดสอบระบบเทรดสมเหตุสมผลหรือไม่ หรือจะถามว่า  

 สิ่งที่เห็นนั้นดีเกินจริงหรือไม่ ถ้าคิดว่าน่าจะดีเกินจริง ให้ปักใจเชื่อไว้ก่อนว่า 

 ใช่ สิ่งใดที่ดีเกินจริงก็คือสิ่งผิดปกติ การสนทนาก็น่าจะยุติไปเองโดยอัตโนมัติ

2. ทาไมผู้ลงทุนรายย่อยอย่างเราโชคดีได้รับข้อเสนอบริการ ATS เพราะต้นทุน 

 การให้บริการ ATS คิดเป็นต่อลูกค้าน่าจะสูงมาก โดยเฉพาะผู้ให้บริการที่ 

 กาหนดจานวนเงินลงทุนขั้นต่าไว้ต่ามากๆ ต้องดูแลลูกค้าจานวนมาก ผู้ให้ 

 บริการต้องการจะได้อะไรจากลูกค้ารายย่อยอย่างเรา ผู้ให้บริการเก็บระบบ 
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 เทรดไว้ใช้เองดีกว่าหรือไม่

ถ้าในใจตอบทั้ง 2 ข้อไม่ได้ ระบบ ATS ที่พิจารณาลงทุนอยู่อาจไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ 

แต่ถ้ามีคาตอบในใจที่ค่อนข้างดีกับ 2 คาถามแรก กลุ่มคาถามถัดไป มีไว้ซักถามในราย

ละเอียดเพิ่มเติม และหวังว่าจะได้คาตอบที่มีเหตุมีผลจากผู้แนะนาบริการ

ค�าถามส�าคัญที่ใช้ถามผู้แนะน�าบริการ ได้แก่
1. ผลการดาเนินงานจริงของระบบในช่วงที่ผ่านมา ถ้าเป็นระบบเทรดอัตโนมัติที่ 

 เพิ่งเปิดตัวพร้อมกับกลยุทธ์ใหม่ แน่นอนว่าจะไม่มีผลการดาเนินงานจริงมา 

 แสดงตามที่ขอ ดังนั้น ให้ขอดูผลการดาเนินงานจริงของระบบเทรดอัตโนมัติ 

 กับกลยุทธ์ที่ผ่านมา ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นแนวคิด แนวปฏิบัติของทีมงานผู้สร้าง 

 ระบบดังกล่าวได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าเป็นกลยุทธ์แรกสุดของทีมงาน คงต้อง 

 สอบถามรายละเอียดของการทา Back-Test อย่างถ้วนถี่ เพราะเป็นข้อมูลเชิง 

 ปริมาณอย่างเดียวที่แสดงถึงตรรกะของทีมงานผู้สร้างระบบเทรดได้อย่างดี  

 การตั้งคาถามเรื่อง Back-Test ให้เจาะลงในแนวทาง และผลลัพธ์ของการทา  

 Forward-Test เพื่อให้ทราบถึงความเสถียรของระบบเทรดกับกลยุทธ์นั้นๆ 

 ในช่วงสภาวะตลาด และเวลาที่แตกต่าง

2. ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เนื่องจากบริการ ATS เป็นเรื่องใหม่แม้กระทั่ง 

 กับผู้ให้บริการ โอกาสที่ระบบไอทีดั้งเดิมสาหรับการทาธุรกิจนายหน้าซื้อขาย 

 หลักทรัพย์ หรือโบรกเกอร์จะมีขีดความสามารถรองรับธุรกิจระบบเทรด 

 อัตโนมัติได้ค่อนข้างต่า ผู้ให้บริการต้องใช้เงินลงทุนในระบบไอทีสาหรับธุรกิจ  

 ATS ค่อนข้างมาก และถ้าจะทาได้ดี อาจเทียบได้กับการตั้งระบบเทรดใหม่ 

 แยกออกมาจากระบบซื้อขายหลักทรัพย์เดิมที่เคยใช้อยู่กับธุรกิจนายหน้า 

 ซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการบางแห่งอาจประหยัดต้นทุนด้านการลงทุนใน 

 ระบบไอที ด้วยการลดอุปกรณ์ หรือฟังก์ชั่นบางอย่างของระบบ ที่พบได้บ่อย 

 จะเป็นการลดข้อมูลจาเพาะของระบบฮาร์ดแวร์ และที่ค่อนข้างอันตรายที่สุด  

 คือการเลือกที่จะไม่มีระบบสารองกรณีฉุกเฉิน เพราะการสร้างระบบสารอง 

 ที่ดี ย่อมหมายถึงการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ในระบบทั้งหมดเกือบ 2 เท่า ทาให้ 
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 เป็นระบบคู่ขนาน ซึ่งเป็นระบบที่ทุกคนภาวนาให้ชีวิตนี้ไม่จาเป็นไม่ต้องใช้ 

 แต่ยังต้องคอยตรวจตรา และทดสอบระบบสารองบ่อยๆ ให้พร้อมทางานได้ 

 ตลอดเวลาถ้าระบบเทรดจริงล่ม อย่าลืมว่า ATS เป็นการซื้อขายแบบอัตโนมัติ 

 ที่อ้างอิงผล Back-Test เป็นสาคัญ สมมติฐานหลักที่แฝงอยู่ในช่วงการทา  

 Back-Test คือระบบเทรดทางานได้ปกติ ดังนั้น ถ้าระบบเทรดหลักล่มแล้ว 

 ไม่มีระบบสารอง ผลลัพธ์ หรือกาไรที่เคยคิดว่าจะได้ ก็จะกลายเป็นพลาดไป

3. จานวนเงินทั้งหมดที่คาดว่าจะให้บริการ และจานวนเงินทั้งหมดที่ให้บริการอยู่ 

 กับระบบเทรดอัตโนมัติที่นาเสนอ เป็น 2 คาถามสาคัญที่ถามได้พร้อมๆ กัน  

 กลยุทธ์เทรด หรือระบบเทรดเป็นการทากาไรจากโอกาส หรือสภาวะที่ผิด 

 ปกติเป็นส่วนใหญ่ กลยุทธ์เทรดหนึ่งๆ จะใช้งานอยู่ได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งๆ  

 เท่านั้น ถ้าโอกาส หรือสภาวะผิดปกติถูกค้นพบ และทากาไรจากผู้ลงทุนอีก 

 กลุ่ม กาไรที่มีอยู่อย่างจากัดเดิมจะถูกแบ่งออกให้กับคนที่มากขึ้น กาไรต่อหัว 

 ก็จะลดลงทันที ในกรณีที่ผู้ให้บริการนาเสนอระบบเทรดเดียวกันให้กับผู้ลงทุน 

 เป็นจานวนมากขึ้นก็คล้ายกับมีคนมากขึ้นค้นพบโอกาสทากาไรเดียวกัน 

 ผลที่เกิดขึ้นก็คือกาไรต่อหัวที่ลดลงเช่นเดียวกัน

บทสรุป
การสร้างระบบเทรดอัตโนมัติที่ดีย่อมเหมือนการสร้างงานศิลปะชั้นสูง ผลงาน

ต้องกลั่นออกมาจากความคิดสร้างสรรค์และความทุ่มเทในการส่งมอบความลงตัวใน 

ชิ้นงานนั้นๆ แต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่าง คือความหมายของคาว่า Too Good To Be True 

เมื่อใช้กับงานศิลปะอาจหมายถึงคาชื่นชม แต่ถ้าใช้กับระบบเทรดอัตโนมัติอาจมี 

ความหมายตรงกันข้าม
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เตรียมพร้อมเทรด TFEX 
ผ่าน Algorithmic Trading System
โดย : ชลเดช เขมะรัตนา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟินเทค (ประเทศไทย)

ระบบเทรดอัตโนมัติถูกพูดถึงในหลายชื่อด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Algorithmic 

(Algo) Trading หรือ Program Trading หรือ Automated Trading หรือ Quantitative 

Trading หรือ System Trading หรือ Robot Trading ซึ่งความหมายสาหรับการใช้งาน

ใน TFEX คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะส่งคาสั่งซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (หรือส่งคาสั่ง

ซื้อขายหุ้นพร้อมกับอนุพันธ์ในกรณีการทา Arbitrage ที่พูดถึง Program Trading ใน 

บทที่ 4) ได้ด้วยตัวมันเองทันที โดยไม่ต้องโทรหาใคร และไม่ต้อง Key อะไรทั้งสิ้น 

เมื่อราคาของอนุพันธ์ หรือ Underlying หรือตัวแปรอื่นๆ เข้าเงื่อนไขของโมเดลที่ถูก

กาหนดขึ้นมา โดยประโยชน์ที่เราจะได้จากการใช้ Algorithmic Trading คือ

1.  มีวินัยการลงทุนเคร่งครัด ปราศจากอารมณ์

2.  ไม่ต้องเฝ้าหลายหน้าจอ เพื่อติดตามดูข้อมูล

3.  เพิ่มความเร็วในการซื้อขาย ทันทีเมื่อเกิดสัญญาณ

4.  กระจายความเสี่ยง จากการเลือกลงทุนได้หลายกลยุทธ์
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ในบทนี้ เราจะทาความรู้จักกับ Algo Trading ในมุมมองของนักลงทุนรายย่อย 

เนื้อหาจะครอบคลุมสิ่งจาเป็นเบื้องต้นสาหรับผู้ที่สนใจลงทุนใน TFEX ผ่าน Algo Trading

ข้อแนะน�าเบื้องต้นก่อนลงทุนใน Algo Trading
สาหรับนักลงทุนรายย่อยแล้ว เราสามารถได้ประโยชน์จาก Algorithmic Trading 

ใน 2 มุมมองด้วยกัน คือ การเป็น “ผู้เลือกโมเดล” และการเป็น “ผู้พัฒนาโมเดล” เมื่อ

เราเป็นผู้เลือกลงทุนในโมเดลสาเร็จรูปของคนอื่น สิ่งแรกที่ต้องทา คือการเข้าใจตัวเอง 

เข้าใจว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน (อย่าหลอกตัวเอง) เข้าใจว่าเราชอบ Style 

การลงทุนแบบไหน จากนั้น ให้เลือกดูโมเดลที่มีแนวคิดเข้ากับตัวเราเองได้ มีความเสี่ยง

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีผลตอบแทนที่น่าพอใจ

ข้อดีของการเลือกลงทุนในโมเดล คือเราสามารถดูผลตอบแทน และความเสี่ยง

ของโมเดลได้ก่อนลงทุนครับ ซึ่งจุดนี้เป็นเรื่องสาคัญมากที่ต้องรู้ว่าตัวเลขที่เราดูนั้น 

เป็นตัวเลขที่ได้มาจากผลการทดสอบ หรือผลงานการลงทุนที่แท้จริง โดยสิ่งที่ดีที่สุด คือ

การใช้ตัวเลขทั้ง 2 ชุดนี้มาพิจารณาประกอบกัน ผลการลงทุนที่แท้จริง ใช้เงินจริง ตลาด

จริง ต้นทุนจริง เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าโมเดลนั้นเป็นของจริง หรือเป็นของปลอม ดังนั้น 

ผู้พัฒนาโมเดลที่เป็นตัวจริงย่อมกล้าที่จะเปิดเผยผลการลงทุนจริงของโมเดล ยกเว้นกรณี

ที่เป็นโมเดลใหม่ ซึ่งยังไม่เคยลงทุนจริง แบบนี้ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือของผู้พัฒนาเป็น

สาคัญครับ

ถ้าผลการลงทุนจริงนั้นมีระยะเวลาสั้นเกินไป ไม่ครอบคลุมทุกสภาวะตลาด 

เราต้องใช้ผลการทดสอบจากข้อมูลในอดีตมาช่วยเลือกด้วย โดยมีประเด็นที่ต้องถาม 

ผู้พัฒนาโมเดลให้ชัดเจน ดังนี้

1. Transaction Cost: จ่ายค่าคอมมิชชั่นต่อสัญญาในราคาเท่าไหร่

2. Slippage Cost: ใส่ผลกระทบที่ทาให้ราคาต้นทุนขา Long สูงขึ้น และขา Short  

 ต่าลงเท่าไหร่

3. Trading Period Selection: ระยะเวลาที่ใช้ครอบคลุมสภาวะตลาดครบทุก 

 รูปแบบหรือไม่

4. Universe Selection: มีวิธีการคัดกรอง Underlying ที่ใช้ในการทดสอบอย่างไร
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5. Back Testing or Forward Testing : เป็นการทดสอบกับข้อมูล Out-sample  

 แล้วหรือยัง

วิธีการพิจารณาเลือกโมเดล
ในทางปฏิบัติแล้ว เราสามารถใช้ Algo Trading ในการสร้างโมเดลเพื่อทา 

Directional Trading, Spread Trading, Volatility Trading และ Arbitraging ได้ โดย 

ในที่นี้ เราจะมาทาความเข้าใจถึงวิธีเลือกโมเดลสาหรับ Directional Trading ซึ่งอาจจะ

นาไปใช้กับ Equity Futures, Gold Futures หรือ Currency Futures ก็ได้ เมื่อพูดถึง 

Directional Trading เราสามารถแบ่งกลยุทธ์การเทรดได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

• Trend Following: เปิดสถานะในทิศทางเดียวกับ Trend ที่ผ่านมา โดยคาดว่า  

 Trend จะยังคงดาเนินต่อไป ถ้าราคาปรับขึ้นสูงต่อเนื่อง โมเดลจะเปิดสถานะ  

 Long ในทางกลับกัน หากราคาปรับตัวลงต่อเนื่อง โมเดลจะเปิดสถานะ Short

• Mean Reversion: เปิดสถานะสวนทางกับการเคลื่อนที่ของราคาที่ผ่านมา โดย 

 คาดว่าราคาจะเคลื่อนที่กลับเข้าสู่ Mean ถ้าราคาปรับขึ้นสูงมากเกินไป โมเดล 

 จะเปิดสถานะ Short ในทางตรงข้าม หากราคาปรับตัวลงต่ามากเกินไป โมเดล 

 จะเปิดสถานะ Long

หลังจากเข้าใจแนวคิดของโมเดล Directional Trading ทั้ง 2 ประเภทแล้ว 

ขั้นตอนถัดไป คือการวิเคราะห์ผลการลงทุนที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งมีตัวเลขสาคัญๆ ดังนี้

1.	CAGR	(Cumulative	Annual	Growth	Rate)	 : ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีแบบ 

 ทบต้น ยิ่งมากยิ่งดี แต่ต้องระบุตัวเลขผลตอบแทนนี้พร้อมกับ Leverage ที่ใช้  

 จึงจะสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่าง 2 โมเดลได้

2. Maximum Drawdown : ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นกับพอร์ต โดยคานวณ 

 จาก % การลดลงที่มากที่สุดของเงินหลักประกัน ยิ่งน้อยยิ่งดี โดยต้องระบุ 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ และต้องคานึงถึง Leverage ที่ใช้ ในทางปฏิบัตินั้น  
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 ผู้พัฒนาโมเดลอาจจะวิเคราะห์ผลการลงทุนด้วยโมเดลเดียวกันแต่เปลี่ยน  

 Leverage Ratio โดยเริ่มจาก 1 เท่า (ไม่ใช้ Leverage เลย) ไปจนถึง Leverage  

 Ratio สูงสุดที่ต้องการใช้ เช่น 3-5 เท่า เป็นต้น และจะวิเคราะห์ Maximum  

 Drawdown ควบคู่ไปกับ CAGR เสมอ

3. %Win : จานวนครั้งที่ได้กาไรต่อจานวนครั้งที่เทรดทั้งหมด ยิ่งมากยิ่งดี  

 เป็นการวัดความแม่นยาของโมเดลว่าตัดสินใจเรื่องทิศทางถูกบ่อยแค่ไหน 

 โดยเราควรพิจารณา %Win โดยรวม พร้อมทั้งแบ่งวิเคราะห์ %Win ที่เกิด 

 จากการเปิดสถานะ Long และ %Win ที่เกิดจากการเปิดสถานะ Short เพื่อ 

 ดูว่าโมเดลของเราทางานได้ดีในช่วงตลาดแบบไหน

4.  Average Gain : ค่าเฉลี่ยของผลกาไรต่อการเทรด 1 ครั้ง ยิ่งมากยิ่งดี เป็นการ 

 วัดขนาด % ผลกาไรของการเทรดที่โมเดลตัดสินใจได้ถูกทิศทาง

5. Average Loss : ค่าเฉลี่ยของผลขาดทุนต่อการเทรด 1 ครั้ง ยิ่งน้อยยิ่งดี 

 เพื่อวัด % ผลขาดทุน โดยเราควรแยกวิเคราะห์ Average Gain และ Average  

 Loss จากการเปิดสถานะ Long และ Short เช่นเดียวกันกับ %Win และ 

 พิจารณาตัวเลข %Win, Average Gain และ Average Loss ควบคู่กันเสมอ

ตัวอย่างสถิติของโมเดลแบบ	Trend	Following	สาหรับ	SET50	Index	Futures	

SET50	Futures	2011-2016	 No	Leverage	 Leverage	1:2	 Leverage	1:3

Initial Fund 1,000,000 1,000,000 1,000,000

Ending Fund 4,281,300 16,947,680 62,942,680

CAGR 27.43% 60.27% 99.45%

MaxDD -8.86% -17.14% -25.48%

CAGR/MaxDD 3.10 3.52 3.90

%Win 51.00% 51.00% 51.00%

Average Gain 2.34% 4.72% 7.16%

Average Loss -0.93% -1.89% -2.84%

Assumption : Transaction Fees + Slippage Costs = 200 THB or 1.0 Index Point per Round
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ขั้นตอนการท�า Algo Trading
บางคนมักเข้าใจผิดว่า Algo Trading ตัดสินใจลงทุนโดยอาศัยหลักการของ 

Technical Analysis เพียงอย่างเดียว แต่ในความจริง Technical Analysis เป็นแค่ส่วน

ประกอบหนึ่งของ Algo Trading เท่านั้น จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผู้เขียนขอจาแนก

กระบวนการของ Algo Trading ออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

ในแต่ละขั้นตอนของ Algo Trading เราควรใช้ทั้ง Fundamental Analysis และ 

Technical Analysis ควบคู่กัน โดยโมเดลที่ลงทุนใน Single Stock Futures ซึ่งมีทาง

เลือกลงทุนได้ในหลาย Underlying จะต้องใช้ครบทั้ง 4 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก Screening 

& Scoring ในขณะที่โมเดลการลงทุนในสินค้า TFEX ประเภทอื่นอาจจะข้ามขั้นตอนแรก

นี้ไปได้ โดยเริ่มใช้ Signal Generating ได้เลย

Screening & Scoring
ไม่ว่าเราจะเป็นผู้พัฒนาโมเดล หรือเป็นผู้เลือกลงทุนในโมเดล สิ่งแรกที่ต้องคิดถึง

คือกลุ่มสินค้าอ้างอิงที่เหมาะสาหรับโมเดลนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับโมเดลที่ลงทุน

โดยใช้ Single Stock Futures โดยในเบื้องต้นเราอาจใช้เกณฑ์ Market Capitalization 

มาเป็นตัวกาหนด เนื่องจากหุ้นเล็กกับหุ้นใหญ่ดึงดูดกลุ่มนักลงทุนที่ต่างกัน ส่งผลให้
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พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาแตกต่างกัน นอกจากนี้ เราสามารถใช้ Fundamental 

Analysis ในการจัดกลุ่ม และคัดเลือกหุ้นมาเป็น Universe ได้ในหลายแนวทาง ตัวอย่าง

เช่น การคัดเลือกจาก Upside Potential เมื่อเราเทียบราคาตลาดล่าสุดกับราคาเป้าหมาย

ของนักวิเคราะห์ การแบ่งประเภทหุ้นตาม PE Ratio เมื่อเทียบกับ PE Ratio ของ Sector 

หรือแม้กระทั่งการคัดเลือก Sector จาก Top-down Approach โดยอาศัยข้อมูลเศรษฐกิจ

มหภาค เป็นต้น สาหรับคนใช้ Technical Analysis ในการคัดเลือก Universe นั้น เราควร

ใช้ตัวแปรซึ่งเป็นที่นิยมในการแบ่งกลุ่มหุ้นเพื่อระบุทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาว่า 

อยู่ในช่วง Uptrend หรือ Downtrend หรือ Sideway เช่น RSI, SMA, EMA เป็นต้น

หลังจากผ่านขั้นตอน Screening แล้ว เราสามารถนาหุ้นที่ผ่านเงื่อนไขมาทา 

Scoring เพื่อเรียงลาดับ หรือให้คะแนนหุ้นแต่ละตัว โดยตัวแปรที่ใช้ในการทา Scoring 

นั้น อาจจะเป็น Fundamental Analysis หรือ Technical Analysis หรือใช้ควบคู่กันก็ได้ 

โดยการทา Scoring มีวัตถุประสงค์เพื่อจาแนกหุ้นกลุ่มที่มีคะแนนสูงเพื่อรอสัญญาณใน

การเปิดสถานะ Long และในทางตรงกันข้าม เป็นการจาแนกหุ้นที่คะแนนต่าเพื่อรอ

สัญญาณในการเปิดสถานะ Short หากเราสามารถทา Screening & Scoring ได้ดี การ

เทรดที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายตามสัญญาณในขั้นตอนถัดไปจะสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น

กว่าการที่เราเทรดหุ้นทุกตัว

Signal Generating
การค้นหาสัญญาณซื้อขายถือเป็นขั้นตอนยอดนิยมที่ได้รับความสนใจมากที่สุด

ในกลุ่มนักลงทุนทั่วไป ขั้นตอนนี้คือ การค้นหาสัญญาณสาหรับหุ้นแต่ละตัว หรือ 

Underlying แต่ละตัว เพื่อดูว่าราคาในปัจจุบันเป็นจุดที่ระบบจะส่งคาสั่งซื้อขายแบบ

อัตโนมัติหรือไม่ โดยที่ผู้เขียนขอแนะนาแนวทางการทา Signal Generating แบบย่อ 

เพื่อให้เห็นภาพในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

1. Technical Indicator Analysis : เป็นแนวทางสายหลักที่โมเดลโดยส่วนใหญ่ 

 ใช้กัน โดยอาศัยตัวเลขที่ได้จาก Technical Indicator เป็นเครื่องมือในการ 

 ตัดสินใจซื้อขาย ตัวอย่างเช่น การซื้อเมื่อราคาหุ้นตัดขึ้นเส้นค่าเฉลี่ย และขาย 
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 เมื่อราคาตัดลงเส้นค่าเฉลี่ย เป็นต้น ข้อดีของแนวทางนี้คือ Technical 

 Indicator จะให้สัญญาณซื้อขายที่มีความชัดเจนเนื่องจากเป็นสูตรตายตัว 

 ในทางปฏิบัติจริง โมเดลส่วนมากจะใช้ Technical Indicator มากกว่า 1 ตัว  

 ในการสร้างสัญญาณ (แบ่งออกเป็น Filter Indicator เพื่อคัดกรองก่อน และ  

 Trigger Indicator เพื่อตัดสินรอบสุดท้าย) และอาจใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจาก 

 หลาย Time Frame ประกอบกัน

2. Chart Pattern Recognition : เป็นการทานายทิศทางของราคาในอนาคต 

 โดยอาศัยรูปแบบการเคลื่อนที่ของราคา และปริมาณการซื้อขายในอดีต  

 ตัวอย่างเช่น การขายหุ้นเมื่อเกิดรูปแบบ Head-and-shoulders หรือ Triple  

 Tops เป็นต้น ข้อดีของแนวทางนี้คือ Chart Pattern จะให้สัญญาณที่เป็น  

 Leading (Technical Indicator มักจะเป็น Lagging) แต่ข้อเสีย คือการค้นหา  

 Chart Pattern นั้นไม่มีสูตรตายตัว ทาให้ต้องเขียนสูตร หรือพัฒนาวิธีการ 

 กันเอง ซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าการใช้ Technical Indicator

3.	Fundamental	 Event	 Study	 : การคานวณหาสัญญาณชื้อขายเมื่อเกิด 

 เหตุการณ์ที่กาหนดไว้ เช่น การซื้อหุ้นเมื่อเกิด Positive Earning Surprise  

 (การประกาศผลประกอบการของบริษัทที่มีกาไรสูงกว่าการคาดการณ์ของ 

 นักวิเคราะห์) การซื้อขายหุ้นเมื่อเหตุการณ์ที่นักวิเคราะห์ Upgrade หรือ  

 Downgrade ราคาเป้าหมายทางปัจจัยพื้นฐาน เป็นต้น

หลายคนที่เริ่มศึกษาเกี่ยวกับ Algo Trading มักเข้าใจผิดว่าสัญญาณในการเปิด

สถานะ (Entry Signal) และสัญญาณในการปิดสถานะ (Exit Signal) ต้องเป็นสัญญาณ

จากเครื่องมือเดียวกัน ในทางปฎิบัตินั้น ผู้พัฒนาโมเดลส่วนใหญ่จะใช้คนละเครื่องมือ 

ในการสร้างสัญญาณซื้อขาย โดยข้อควรระวัง คือเราต้องเข้าใจที่มาที่ไป จุดกาเนิด และ

เหตุผลของเครื่องมือต่างๆ อย่างละเอียดก่อนที่จะนาสิ่งนั้นมาใช้พัฒนาโมเดล ไม่ใช่แค่

เอาสูตรสาเร็จรูปมาใช้เพียงอย่างเดียว โดยที่การมีความเข้าใจที่ดีในเครื่องมือ จะช่วย 

ให้เรานาส่งต่างๆ มาใช้กับ Stock Universe และ Market Trend (Bullish, Bearish, 

Sideway) ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังช่วยให้เราพัฒนาเครื่องมือของเราเองได้อีกด้วย
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Money Management
สาหรับคนที่สนใจใช้ Algo Trading แล้ว Money Management เป็นเรื่องที่ต้อง

ทาควบคู่ไปกับการคิดค้น Signal Generating แต่คนทั่วไปไม่ค่อยให้ความสาคัญกับเรื่อง 

Money Management นี้เท่าไรนัก ส่งผลให้การลงทุนตามระบบเทรดไม่สามารถทากาไร

ได้ดีเท่าที่ควร การทา Money Management ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงมาก

ที่สุดไม่ใช่การขาดทุน แต่คือการขาดทุนอย่างรุนแรง หากเราเริ่มด้วยการขาดทุน 5% 

และเราต้องการกลับมามีเงินเท่าเดิม เราต้องทากาไรในครั้งถัดไปให้ได้ 5.26% ซึ่งไม่

ยากเกินไป ถ้าหากขาดทุน 20% ต้องทากาไร 25% อันนี้เริ่มเหนื่อย แต่ถ้าเราขาดทุน 

50% เราต้องทากาไรถึง 100% กว่าที่จะรวยเท่าเดิม

คาถามสาคัญของ Money Management สาหรับ TFEX คือการกาหนดว่าเราควร

เปิดสถานะจานวนกี่สัญญาในแต่ละสัญญาณที่เกิดขึ้น และควรตั้ง Stop Loss ที่ระดับ

ราคาเท่าไหร่สาหรับแต่ละโมเดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดทุนที่

รุนแรง และเพื่อความมั่นใจว่าระบบเทรดจะมีผลประกอบการที่ดีสม่าเสมอในระยะยาว 

ยกตัวอย่างให้ระบบเทรดเปิดสถานะ Long SET50 Index Futures ที่ราคา 1,000 จุด 

โดยตั้ง Stop Loss ไว้ที่ 5% จากราคาต้นทุนที่ซื้อ และเราไม่ต้องการเสียเงินจากผล

ขาดทุนในการเทรดแต่ละครั้งเกิน 2% ของเงินทั้งหมด เราควรเปิดสถานะ Long ครั้งนี้

ให้มี Notional Value ไม่เกิน 40% ของเงินหลักประกันทั้งหมด (หากเราขาดทุน 5% 

จากสัดส่วนเงินลงทุน 40% ของเงินทั้งหมด เราจะขาดทุนเท่ากับ 2% จากเงินทั้งหมด) 

หากตอนนี้เงินหลักประกันเราอยู่ที่ 1,000,000 บาท Notional Value สาหรับการเปิด

สถานะนี้จะอยู่ที่ 400,000 บาท ซึ่งเท่ากับการ Long SET50 Index Futures จานวน 2 

สัญญา (1 สัญญามี Notional Value เท่ากับ 1,000 x 200 = 200,000 บาท โดยที่ 200 

คือ Multiplier) ส่วนเรื่องการใช้ Leverage นั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของโมเดล และระดับ

การยอมรับความเสี่ยงของเราเอง ซึ่งผู้เขียนไม่แนะนาให้ใช้ Leverage สูงสุดตามที่กาหนด

เป็น Initial Margin โดยในเบื้องต้นผู้เขียนแนะนาให้ใช้ Leverage ในช่วง 3-5 เท่า ถ้า

เราใช้ Leverage 4 เท่า จากเงินหลักประกัน 1,000,000 บาท เราสามารถเปิดสถานะ 

Long หรือ Short ให้มี Notional Value ได้สูงสุด 4,000,000 บาท จากตัวอย่างข้างต้น

ที่เปิดสถานะต่อ 1 การเทรดครั้งละ 2 สัญญา เราจะสามารถเปิดสถานะได้ถึง 10 ครั้ง 
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หรือรวมสถานะทั้งหมด 20 สัญญา

เราจะทราบจานวนสัญญาในการเปิดสถานะเมื่อเราทราบจุด Stop Loss โดยผู้

เขียนขอแนะนาทางเลือกในการตั้ง Stop Loss เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1.	Fixed	Stop	: กาหนดจุด Stop เป็น X% จากราคาที่เปิดสถานะ ซึ่งเป็นค่าคงที่  

 เช่น ถ้าเปิดสถานะ Long แล้วราคาลดลง 5% ให้ระบบส่งคาสั่ง Short เพื่อปิด 

 สถานะแบบอัตโนมัติ เป็นต้น

2. Trailing Stop : ทันทีที่เปิดสถานะ ให้กาหนดจุด Stop X% จากราคาสูงสุด 

 สาหรับสถานะ Long และกาหนดจุด Stop X% จากราคาต่าสุดสาหรับสถานะ  

 Short ทาให้จุด Stop เคลื่อนตัวตามทิศทางของราคาในกรณีที่เกิดผลกาไร  

 เช่น ถ้าเปิดสถานะ Long ที่ราคา 1,000 จุด โดยกาหนด Trailing Stop ที่ 5%  

 ในเบื้องต้นจุด Stop จะอยู่ที่ 950 จุด หลังจากนั้นหากราคาเพิ่มขึ้นเป็น 1,100  

 จุด ตาแหน่งของจุด Stop Loss จะเลื่อนขึ้นตามราคาเป็น 1,045 จุด เป็นต้น

3. Indicator Stop : กาหนดจุด Stop ที่อ้างอิงจาก Technical Indicator ส่งผล 

 ให้ Stop Loss แต่ละครั้งจะมี % ของผลขาดทุนที่ต่างกัน เช่น Stop Loss 

 เมื่อราคาเคลื่อนตัวออกห่างจากเส้น Moving Average 50 วัน เกิน X% เป็นต้น

4. Chart Stop : วิเคราะห์ Chart Pattern เพื่อหาแนวรับ หรือแนวต้าน และ 

 กาหนดจุด Stop เป็น X% จากแนวรับ หรือแนวต้านนั้น

5. Time Stop : กาหนดเวลานานที่สุดที่ต้องการถือครองสถานะ ถ้าเกินเวลา 

 ดังกล่าวให้ปิดสถานะนั้นทันที

ในการทา	Algo	Trading	เราอาจกาหนดจุด	Stop	Loss	

การตั้ง Stop Loss นั้น เป็นคนละเรื่องกับ Exit Signal ดังนั้น เมื่อ Algo Trading 

เริ่มทางานโดยการเปิดสถานะ Long หรือ Short ตาม Entry Signal แล้ว การปิดสถานะ

อาจจะเกิดขึ้นจาก Exit Signal หรือ Stop Loss ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ใดจะเกิด 

ขึ้นก่อน
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Order Execution
แม้จะเป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่ Order Execution นี้ถือเป็นจุดกาเนิดของ Algo 

Trading เลยก็ว่าได้ ในช่วงทศวรรษที่ 1980 นั้น Algo Trading หรือ Program Trading 

เริ่มถูกใช้โดยนักลงทุนสถาบันในอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งคาสั่งซื้อขายที่มี 

มูลค่าสูงให้ได้รับการจับคู่ราคาที่เหมาะสม ลดการเกิด Market Impact ตัวอย่างเช่น หาก

เราต้องการเปิดสถานะ Long 1,000 สัญญา แต่ในเวลานั้นมี Best Offer ให้ Long ได้แค่ 

100 สัญญา Program Trading จะช่วยให้เราทยอยเปิดสถานะได้ครบตามจานวนใน 

ราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ถือเป็นการช่วยลด Slippage Cost เพื่อทาความเข้าใจ Order 

Execution ในเบื้องต้น ผู้เขียนขอแนะนาตัวอย่างของ Algo Order ซึ่งใช้กันอย่าง 

แพร่หลาย ดังต่อไปนี้

1. Iceberg : หากเราต้องการส่งคาสั่งซื้อขายแบบ Limit Order ในราคาเดียว 

 สาหรับรายการที่มี Volume มากๆ โดยไม่อยากให้ Volume ทั้งหมดไปแสดง 

 ในจอ Bid-Offer เป็นก้อนใหญ่ Iceberg จะแบ่ง Volume ทั้งหมดออกเป็น  

 Order ย่อยในจานวนเท่าๆ กัน และเริ่มส่งทีละ 1 Order เมื่อได้รับการจับคู่  

 Iceberg จะส่ง Order ถัดไปทันทีในระดับราคาเดิมที่กาหนดไว้ และทาแบบนี้ 

 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะส่งครบทุก Order 

2.	Time	Weighted	Average	Price	(TWAP)	: หากโมเดลของเรามีสัญญาณให้ 

 ซื้อขาย แต่เราไม่อยากทารายการทั้งหมดในทันที เพื่อลดความเสี่ยงจาก  

 Market Impact หรือเพื่อความเสี่ยงจากราคาที่ผันผวนระยะสั้นในระหว่างวัน  

 เราสามารถแบ่งรายการออกเป็น Order ย่อยในจานวนเท่าๆ กัน จากนั้นทยอย 

 ส่ง Order ตามช่วงเวลาที่กาหนด ตัวอย่างเช่น ส่งคาสั่ง Long ที่ Best Offer  

 จานวน 5 สัญญา ในทุกๆ 10 นาที เริ่มตั้งแต่ 10:00 ไปจนถึง 12:30 จนครบ  

 80 สัญญา เป็นต้น

3.	Volume	Weighted	Average	Price	(VWAP)	: หากเราต้องการซื้อขายให้เกิด 

 การจับคู่ในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยของวัน VWAP จะใช้ข้อมูลการ 

 ซื้อขายในอดีตเพื่อคานวณหา Volume Profile ว่าในแต่ละช่วงเวลาของวัน 
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 มี Volume การซื้อขายโดยเฉลี่ยในจานวนกี่สัญญา จากนั้น VWAP จะทยอย 

 ส่ง Order ที่เป็นสัดส่วนตาม Volume Profile ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ได้ราคาที่ใกล้เคียงราคาเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในตลาด

4.	Percentage	of	Volume	(POV)	: คาสั่งซื้อขายแบบนี้จะคล้ายกับ VWAP แต่  

 POV นี้จะส่ง Order ที่เป็นสัดส่วนตาม Volume ที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้น โดยไม่มี 

 การอ้างอิงจาก Historical Volume Profile

Iceberg, TWAP, VWAP และ POV เป็นเพียงตัวอย่างแบบพื้นฐานเพื่อแนะนาให้

เรารู้จักกับ Algo Order Execution เท่านั้น สาหรับการใช้งานจริงนั้น Order Execution 

Module จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละโมเดล แต่ละ Underlying 

ในแต่ละสภาวะของตลาด โดยที่การมี Order Execution Module ที่ดีจะช่วยให้ Algo 

Trading Model มีประสิทธิภาพในการทากาไรที่ใกล้เคียงกับผลการทดสอบ (Back 

Testing & Forward Testing) เพราะเราสามารถควบคุม Slippage Cost ไม่ให้สูงจนเกิน

ไปได้

ทุกครั้งที่มีคนเอาผลการทดสอบกลยุทธ์มาให้เราดู ไม่ว่าผลนั้นจะสวยหรูแค่ไหน 

เราต้องถามเกี่ยวกับ Slippage Cost และ Commission Rate ที่ใส่ลงไป รวมทั้ง Money 

Management และ Maximum Fund Size ที่โมเดลจะรองรับได้ อย่างไรก็ตาม แม้จะใส่ 

Slippage Cost ลงไปแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นแค่เพียงการทดสอบเท่านั้น แนวทางที่ดีที่สุดใน

การเลือกลงทุนใน Algo Trading Model คือการวิเคราะห์ผลการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงว่า

เหมาะสมกับตัวเราเองหรือไม่ ลงทุนแล้วสบายใจ ลดความกังวล กินได้ นอนหลับสนิท

หรือไม่ เพราะอย่าลืมว่าเราหา Robot มาช่วยทาให้ชีวิตเราง่ายขึ้นครับ

ข้อแนะน�าส�าหรับการเริ่มต้นเป็นผู้พัฒนาโมเดล
ผู้เขียนเป็นคนโชคดีที่ได้เจอผู้พัฒนาโมเดลสาหรับ Algo Trading หลายท่านต่อ

หลายท่าน ทั้งท่านที่มีงานประจาเป็นอาจารย์ วิศวกร นักการเงิน คุณหมอ นักดนตรี 

นักธุรกิจ ซึ่งแต่ละท่านก็มีแนวคิดที่น่าสนใจในแบบฉบับของตัวเอง ในความหลากหลาย

นี้ มีคุณสมบัติบางอย่างที่นักพัฒนาโมเดลแต่ละท่านต่างมีอยู่ร่วมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้น่าจะ
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เป็นประโยชน์สาหรับคนที่สนใจเริ่มต้นทาโมเดล

สิ่งแรกที่ต้องมีคือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน และคณิตศาสตร์ เนื่องจาก 

Algo Trading ไม่ได้มีแค่เพียง Technical Analysis เท่านั้น ผู้พัฒนาโมเดลจึงควรหา 

ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแบบรอบด้าน เพื่อเปิดแนวทางการพัฒนาโมเดลให้กว้าง

ขึ้น โดยอาจจะพัฒนาโมเดลที่ผสมผสานระหว่าง Fundamental Analysis และ Technical 

Analysis ไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ก็จาเป็นสาหรับการค้นคว้า

แนวคิดใหม่ๆ หรือทาความเข้าใจแนวคิดทางด้าน Quantitative Analysis ให้ทะลุปรุโปร่ง

มากขึ้น โดยเราควรหาหนังสือที่น่าสนใจมาอ่าน ทั้งจากร้านหนังสือ หรือห้องสมุด รวม

ทั้งอ่านบทความตาม Website ต่างๆ ทาแบบนี้ทุกวันให้เป็นนิสัยควบคู่ไปกับการคิดค้น

กลยุทธ์การลงทุน

สิ่งที่สองที่ควรมี คือความรู้ด้าน IT โดยหลังจากที่เราใช้ความรู้ด้านการเงินในการ

กาหนดกลยุทธ์การลงทุนขึ้นมาได้แล้ว เราต้องทดสอบว่ากลยุทธ์ดังกล่าวสามารถสร้าง

กาไรได้หรือไม่ (Optimization / Back Testing / Forward Testing) ซึ่งงานในส่วนนี้

ต้องอาศัยความรู้ด้าน IT อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าเราจะลงมือเขียนโปรแกรมเอง หรือ

ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป หรือใช้ให้เพื่อนเขียนให้ เมื่อเราได้โมเดลที่มั่นคงแล้ว สิ่งถัดไปคือ

การเขียน Execution Module สาหรับการส่งคาสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ระบบ

ทางานได้เนียนใกล้เคียงกับคนมากที่สุด โปรแกรมที่ช่วยในการพัฒนาโมเดล และ

โปรแกรมที่ใช้เขียน Execution Module นั้นมีอยู่มากมาย ซึ่งแต่ละโปรแกรมมีข้อดีข้อ

เสียต่างกัน เช่น Microsoft Excel, MathLab, R, AmiBroker, MetaStock, MetaTrader 

เป็นต้น แต่ความรู้ด้าน IT ไม่ได้จากัดอยู่แค่เรื่อง Software เท่านั้น ผู้พัฒนาโมเดล หรือ

ทีมงานพัฒนาโมเดลต้องมีความรู้เกี่ยวกับ Hardware และ Network เพื่อสร้างระบบให้

มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความเร็ว และมีเสถียรภาพในระดับสูง

สิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ คือการมี Mindset และ Attitude ที่ดี การพัฒนาโมเดล

เป็นเรื่องที่ต้องทาเป็นทีม ดังนั้น Mindset ที่เป็นบวกเพื่อเปิดรับความคิดเห็น และแนวคิด

ที่ต่างไปจากตัวเราเองจึงเป็นเรื่องสาคัญมาก การพูดคุยแลกเปลี่ยนจะทาให้โมเดลที่ดี
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อยู่แล้วดียิ่งขึ้นไปอีก รวมทั้งทาให้เรามีความคิดเพิ่มเติมในการพัฒนาโมเดลใหม่ๆ 

การหยุดพักจากคอมพิวเตอร์ ลุกขึ้นจากเก้าอี้ และเดินออกไปคุยกับเพื่อน อาจทาให้เรา

ได้โมเดลที่ดีขึ้น โดยระลึกไว้ว่า Mindset ที่ดีจะช่วยให้เราเจอสิ่งดีๆ มีประสบการณ์ดีๆ 

ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้เรามี Attitude ที่ดีต่อทุกเรื่อง การมี Attitude ที่ดี จะทาให้เราเข้าใจ

สิ่งใหม่ หรือเพื่อนใหม่ได้เร็วขึ้น รวมทั้งเข้าใจสิ่งเดิม หรือทีมงานในมุมมองที่รอบด้าน

มากขึ้น ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการพัฒนาโมเดลให้ประสบความสาเร็จได้อย่าง 

ยั่งยืนครับ

ลุกขึ้นจากเก้าอี้ และเดินออกไปคุยกับเพื่อน
อาจท�าให้เราได้โมเดลที่ดีขึ้น โดยระลึกไว้ว่า

Mindset ที่ดีจะช่วยให้เราเจอสิ่งดีๆ มีประสบการณ์ดีๆ
ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้เรามี Attitude ที่ดีต่อทุกเรื่อง

การมี Attitude ที่ดี จะท�าให้เราเข้าใจสิ่งใหม่
หรือเพื่อนใหม่ได้เร็วขึ้น 
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