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เทรดหุ้น ต้องรู้เทคนิคฯ  
ถ้าลงทุนยาว ๆ ต้องเข้าใจพื้นฐาน  
แต่ให้เยี่ยม ต้องรู้ทั้งหมดไว้ก่อน แล้วมาเลือกใช้กัน 

 ได้เวลาไขปัญหาข้อข้องใจกันซะที กับประเด็นค�าถาม
ทางเทคนิคอล  

ทั้งการเร่ิมดูกราฟ จนถึงการจูนหาเครื่องไม้เครื่องมือ 
หรืออินดิเคเตอร์น�าทางดี ๆ ในการเทรด  

ไม่ว่าจะเก็งก�าไรราคา หรือเป็นส่วนประกอบของการ
ลงทุนระยะยาวก็ตาม  

การรวบรวมประเด็นค�าถามโดน ๆ จากทั้ง 2 กูรู คือ 
ครูปุย ประกาศิต ทิตาราม กับ โค้ชป๊อบ นิติพงษ์ หิรัญพงษ์ ใช้
เวลานานพอสมควร แต่คัดสรรมาเป็นอย่างดี ทั้งจากผ่านคอร์ส
การสอนทั้งภาคเช้าและภาคค�า่ และทั้งจากโลกออนไลน์ รวมถึง
จากค�าถามที่อินบ็อกซ์กันมาบ่อย ๆ ทางโซเซียลมีเดีย  

ทั้ง 2 ท่านเป็นทั้งนักลงทุนตัวจริง และเป็นทั้งอาจารย์
สอนเรื่องหุ้น จึงเข้าถึงแก่นทั้งค�าถามและค�าตอบได้อย่างน่า
ติดตาม  

ด้วยความทีโ่ลกของเทคนคิอลกว้างใหญ่ และใช้งานได้
ทุกการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นหุ้น, TFEX, ทองค�า, น�า้มัน ฯลฯ การ
จับต้นชนปลายให้ถูกจึงเป็นเรื่องจ�าเป็น  

หลาย ๆ ทีที่นักลงทุนที่ศึกษามาเยอะ แต่ใช้งานผิด ๆ 
ถูก ๆ นั่นก็ไม่เกิดประโยชน์นัก  

รวมทั้งในโลกของเทคนิคคอลยังมีมากกว่าแค่การดู
กราฟ หรือดูอินดิเคเตอร์เท่านั้น การควบคุมจิตใจ วินัยและ
แผนการลงทุน ก็ล้วนส�าคัญไม่น้อยไปกว่า  

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
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ค�าตอบที่มาจากการทั้ง 2 กูรูในหนังสือเล่มนี้ จะช่วย
คลี่คลายปมของนักเทรดหรือนักลงทุนเป็นอย่างดี  

การน�าเสนอในรปูแบบถามและตอบ ท�าให้ง่ายต่อความ
เข้าใจในแต่ละประเด็น  

เปิดอ่านดูครับ ในแต่ละข้อ พอครบ 100 ข้อ ท่านจะ
เข้าใจเรื่องเทคนิคอลได้ชัดขึ้นแน่นอน 

ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
ส�านักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์

email, Facebook : piyaphan@stock2morrow.com
Fanpage : www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion

ตวั
อย
า่ง



ค�ำน�ำผู้เขียน (1)

หลายปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสถ่ายทอดความรู้ทางด้านการ
ลงทนุ และการวเิคราะห์ทางปัจจยัเทคนคิอล ให้กับนกัลงทนุทัง้หน้าใหม่
และหน้าเก่า มากกว่า 20 รุ่น ประมาณคร่าว ๆ  ก็น่าจะเกิน 2,000 คน 
ถือว่าเยอะมากทีเดียว

สิ่งที่แปลกก็คือ จะกี่รุ่นกี่รอบ ผมก็จะต้องเจอค�าถามเดิม ๆ 
ของคนที่แรกเริ่มเรียนรู้เทคนิคอล แต่ผมไม่เคยเบื่อหรือร�าคาญที่จะ
ตอบเลย เพราะเข้าใจและจ�าสภาพตนเองได้เป็นอย่างดใีนตอนทีเ่รยีน
เทคนิคอลครั้งแรก  

เรื่องบางเรื่องเรียนจบไปนานแล้ว ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี จนมา
เข้าใจเมื่อได้เจอของจริงกับตนเอง

แต่นัน่กท็�าให้การลงทนุของเราเสยีหายไปพอสมควรกว่าจะ
เข้าใจจริง ๆ เรียกว่าเรียนรู้ด้วยการขาดทุน และน�้าตา ผมจึงคิดว่า
ถ้าเราไม่อธิบายให้ผู้ถามเข้าใจจริง ๆ หรือให้ผู้เรียนเข้าใจน�าไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง ...สภาพมันจะแย่ขนาดไหน

เมื่อผมรู้ว่าทาง Stock2morrow มีโครงการที่จะท�าหนังสือ 
100 ค�าถามค�าตอบสุดฮติ ทัง้ด้านปัจจยัพืน้ฐาน และปัจจยัทางเทคนคิ 
ผมไม่รอช้า รีบออกตัวมาขอร่วมท�าด้วยอย่างเต็มใจ เพราะอีกหลาย
คนไม่มีโอกาสได้ถาม และบางค�าถามบางคนก็นึกไม่ถึง

เนื้อหาของค�าตอบมีทั้งสั้น และยาว บางอย่างอธิบาย
ละเอยีด เพือ่ให้เข้าใจในการใช้งานเทคนคิอลจรงิ ๆ  บางอย่างกอ็ธบิาย
ได้แค่ภาพรวมคร่าว ๆ  เพราะถ้าจะเอาให้ละเอยีด กอ็าจจะต้องท�าออก
มาให้เป็นหนังสือต่างหากไปเลยอีกเล่มตวั
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ในเล่มนี้ ผมได้ท�างานเขียนร่วมกับ “โค้ชพี่ป๊อบ” ยินดีมาก
ที่ไม่ต้องเขียนอยู่คนเดียว โค้ชพี่ป๊อป เป็นคนเก่งที่เรียนรู้ได้เร็ว และมี
ความหลากหลายในความรูท้างเทคนคิอล ได้มาร่วมกนัส่งมอบค�าตอบ
ที่ถูกถามอยู่เสมอให้นักลงทุนที่สนใจด้านเทคนิคอล ได้คลายปัญหา 
คาใจกัน  

ผมเชื่อว่าหลายค�าตอบ จะท�าให้ผู้อ่าน ร้อง “อ๋อ!! มันเป็น 
อย่างนี้เอง”

ขอขอบคุณ Stock2morrow ที่ให้โอกาสในการท�าหนังสือ 
เล่มนี้ขึ้นมา และขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามผลงานกันมาโดย
ตลอด 

ประกาศิต ทิตาราม 
Wave Riders 

www.facebook.com/MyWaveRidersPage
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ค�ำน�ำผู้เขียน (2)

สุ จิ ปุ ลิ (ฟัง คิด ถาม เขียน) คาถาหัวใจนักปราชญ์ ที่
พวกเราทกุคนควรจะต้องปฎบิตัใิห้ได้ หากต้องการประสบความส�าเรจ็ 
ไม่ว่าจะด้านไหนก็ตาม ไม่เว้นแม้แต่การศึกษาเรื่องการลงทุน  

เมื่อครั้งผมเริ่มเรียนเทคนิคอลครั้งแรกกับ พี่ปุย ประกาศิต 
ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ร่วมกับผม พี่ปุยจะจ�าผมได้ดี จากการที่ผมยกมือ
ถามตลอด แต่ก่อนถาม ผมจะไม่ลมืทีจ่ะฟังสิง่ทีพ่ีป่ยุสอน และคดิตาม 
แต่เมื่อคิดตามแล้ว ยังไม่ชัด ผมก็ต้องถาม ถามให้กระจ่าง แล้วเขียน
ไว้ท�าความเข้าใจภายหลัง  

นี่แหละ สุ จิ ปุ ลิ ในการเรียนการลงทุนของผม  
ไม่ใช่แค่นัน้ หลงัจากเรยีน ผมต้องกลบัไปทบทวนจนตกผลกึ 

เป็นความเข้าใจ แล้วสิ่งที่ผมท�าต่อไปคือการส่งต่อความรู้ที่ได้ ให้กับ
เพื่อน ๆ นักเทคนิคอลรุ่นหลัง ตลอด 4 ปี ที่ผ่านมา จนสร้างเป็น
วัฒนธรรมในการแบ่งปันความรู้ ต่อยอด และเป็นที่มาของชื่อ “โค้ช
พี่ป๊อบ”  

การเป็นโค้ชพี่ป๊อบนั้น ผมจะต้องตรวจการบ้านของศิษย์ 
Wave Riders เกือบทุกรุ่น พอเริ่มมีคลาสของตัวเอง ก็ตรวจการบ้าน
ลกูศษิย์ตวัเอง เรยีกว่าอยูก่บัความผดิพลาดของผูเ้ริม่ต้นเรยีนเทคนคิอล 
มือใหม่ตลอดเวลา  

สิง่ส�าคญักค็อื ต้องปรบั ท�าความเข้าใจ และหาวธิกีารง่าย ๆ   
มาตอบเรือ่งยาก ๆ  เพือ่ให้พวกเขาใช้เครือ่งมอือย่างถกูต้อง ด้วยความ
เข้าใจ ไม่ใช่แค่ท่องจ�า โชคดทีีผ่มมคีวามเป็นครอูยูใ่นตวับ้าง เรือ่งพวก
นี้จึงถือเป็นงานถนัดของผม  ตวั
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การถามนัน้เป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะเปิดประตพูาเราก้าวจากความ
ไม่รู้ ไปสู่ความรู้ คนที่ศึกษาเรื่องการลงทุนมากมาย พลาดจากการไม่
กล้าถาม แล้วเก็บสิ่งเหล่านั้นไปคิดเอาเอง จินตนาการเอาเอง จนเกิด
ผลเสียหายกับการลงทุน  

หนังสือเล่มนี้ จึงนับเป็นตัวแทนของคุณในการถาม เพ่ือ
ไขข้อสงสยัทีค่าใจ และทกุค�าตอบ เป็นค�าตอบทีต่กผลกึจากการศกึษา 
ค้นคว้า ทดลองท�า ใช้งานจริง จากประสบการณ์ของผม  

สุดท้าย ผมเชื่อว่าค�าถามและค�าตอบในหนังสือเล่มนี้ น่า
จะช่วยคลี่คลายข้อสงสัยต่าง ๆ ไปได้ ไม่มากก็น้อย แต่ต้องไม่ลืมที่
จะท�าความเข้าใจจากการไปประยุกต์ใช้นะครับ  

เพราะผมเชือ่เสมอว่า “การเทรดทีด่ ีต้องมาจากความเข้าใจ 
ไม่ใช่ท่องจ�า” 

โค้ชพี่ป๊อบ
 นิติพงษ์ หิรัญพงษ์ 

www.facebook.com/popthecoach
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1.	 :		ความรู้ด้านเทคนิคอล	มีเยอะแยะมาก	เราควรจะเริ่มเรียนรู้อะไรบ้าง?
2.	 :		คนที่ใช้เทคนิคอล	จ�าเป็นต้องดูกราฟทั้งวันไหม?
3.	 :		ถ้ามีคนที่ใช้เทคนิคอลดูกราฟหุ้นมาก	ๆ	
	 	 จะท�าให้เกิดซื้อขายพร้อมกันหรือไม่?
4.	 :		ถ้ามีเงินลงทุนน้อย	เราควรจะใช้วิธีเทคนิคอลถึงจะให้ผลตอบแทนดีกว่า	

ใช้ปัจจัยพื้นฐานจริงหรือเปล่า?	
5	 :		เวลาเราดูกราฟเราควรจะดู	Timeframe	ไหนบ้าง?
6.	 :		ราคาเป้าหมายในการขาย	จะใช้วิธีไหนเป็นตัวก�าหนดได้บ้าง?
7	 :		ถ้าเราใช้เทคนิคอลซื้อหุ้น	พอมีก�าไรแล้ว	เราจะขายตอนไหน?
8	 :		ระหว่างการขายที่ราคาเป้าหมาย	กับการที่ยก	Stop	Loss	
	 	 ตามราคาไปเรื่อย	ๆ	แล้วราคาถอยลงมาที	่Stop	Loss	ถึงขาย	แบบไหน

ดีกว่ากัน?
9	 :		ถ้าระหว่างวัน	ราคาลงมาที	่Stop	Loss	
		 	เราควรจะขายเลยหรือรอให้จบวันปิดตลาดก่อน?
10.	:		เวลาที่หุ้นเบรคเอาท์	High	เดิมได	้
	 	ควรจะซื้อเลยหรือรอให้ราคาถอยย่อ	(Throwback)	ลงมาก่อนดีกว่า

11.	 :		ถ้าเราเข้าซื้อหุ้นที่เบรคเอาท์แล้วราคาถอยลงมาที่แนวราคาที่เบรค
	 	 (แนวต้านเดิม)	เราควรขายเลยไหม	ถ้าเราใช	้Stop	Loss	
	 	 ที่ต�่ากว่าแนวเบรคเราควรรอขายทิ้งที	่Stop	Loss	ดีกว่าหรือเปล่า?
12.	:		ราคาหุ้นถอยตก	Trend	line	เราควรขายเลยไหม	
	 	 หรือรอให้	Indicator	ส่งสัญญาณขายก่อนถึงค่อยขาย?
13.	:		มีปัญหาไม่กล้าซื้อขายตามสัญญาณที่เห็น	
	 	 ตอนวิเคราะห์ทิศทางราคาหุ้นท�าได้ค่อนข้างด	ีแต่พอสัญญาณซื้อมา		

กลับไม่กล้าซื้อ	มัวแต่กังวลคิดนู่นนี	่จนหุ้นมันขึ้นไปต่อหน้าต่อตา	
	 	 ตกรถบ่อยมาก	จะแก้ปัญหานี้ยังไงดี
14.	:		ใช้เทคนิคคอลในการลงทุน	ควรจะมีหุ้นกี่ตัวในพอร์ต?
15.	:		คนท�างานประจ�า	ใช้เทคนิคอลซื้อขายหุ้น	จะจัดเวลาดูกราฟยังไง?
16.	:		จะใช้ความรู้ด้านเทคนิคอลมาดูยังไงว่ากลุ่มอุตสาหกรรมไหนน่าลงทุน?

18
23
25

27

29
31
34
36

38

40

42

44

50

54
56
60

สำรบัญ

ตวั
อย
า่ง



62
66
73
75

79
82

84

86

89

92

97

101

103
106

17.	:		มีวิธีใช้เทคนิคอล	เลือกหุ้นดีเข้า	Watch	list	อย่างไร?
18.	:		จะใช้เทคนิคอล	ซื้อหุ้นยังต้องด	ูP/E	Ratio	ไหมครับ?
19.	:		ที่เขาบอกว่า	“หุ้นเบา”	ลากราคาง่ายเป็นอย่างไร?
20.	:		หุ้นปั่นเป็นยังไง	แล้วสามารถใช้เทคนิคอลดูสัญญาณซื้อขายได้ไหม?

21.	:		หุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด	เป็นยังไง	และมีวิธีดูได้ยังไง?
22.	:		เวลาที่หุ้นจ่ายปันผล	ราคาจะกระโดดลงมาเป็น	Gap	อย่างนี	้
	 	 จะท�าให้กราฟเทคนิคอลม	ีError	ให้สัญญาณผิดพลาดไหม?
23.	:		ถ้ากราฟใน	Timeframe	Day	บอกว่าก�าลังจะลงแต่ใน	
	 	 Timeframe	60	นาท	ีมีสัญญาณบอกว่าจะขึ้น	เราควรเชื่ออันไหนดี?
24.	:		เราจะรู้ได้ยังไงว่ากราฟ	หรือ	Indicator	ที่เราใช้เป็นสัญญาณซื้อขาย	
	 	 มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน?
25.	:		จะตีเส้น	Trend	Line	ให้มีความแม่นย�า	ต้องท�ายังไง	
	 	 ต้องเอาไส้เทียนไหม?
26.	:		พวก	Price	Pattern	ต่าง	ๆ	เช่น	Double	Top,	
	 	 Head	and	Shoulder	Reversal	มีวิธีการดูยังไง	
	 	 เกิดขึ้นแล้วมีความแม่นย�าขนาดไหน?
27.	:		มีวิธีการดูยังไงว่า	Reversal	Pattern	กลับตัวแล้วจริง	
	 	 และน�าไปใช้อย่างไร?
28.	:		เวลาที่เจอ	Pattern	เป็นสัญญาณกลับตัวลง	เช่น	Bearish	Engulfing	

หรือ	Shooting	Star	แต่กราฟยังแสดงว่าเป็น	Trend	ขาขึ้นอยู่	
	 	 เราควรจะท�าอย่างไรด	ีควรขายก่อนแล้วไปซื้อกลับ	หรือถือต่อไปดีกว่า?

29.	:		จะดูยังไงว่าม	ีPennant	Pattern	กับ	Triangle	Pattern	เกิดขึ้น
30.	:		การหาเป้าราคาของ	Pennant	Pattern	กับ	Triangle	Pattern	
	 	 แตกต่าง	หรือเหมือนกันอย่างไร
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31.	:		อยากเริ่มต้นลงทุน	เลือกแนวทางไหนด	ีแล้วท�าไมพี่เลือกเทคนิคอล?
32.	:		โปรแกรมดูกราฟ	แต่ละโปรแกรม	ต่างกันยังไง	ใช้ตัวไหนดี?
33.	:		การเทรดด้วยกราฟเทคนิค	ใช้ได้กับหุ้นอย่างเดียวหรือเปล่า	
	 	 ใช้กับทอง	หรืออะไรได้อีก?
34.	:		ท�าไมเพื่อน	คนที่เทรดด้วย	เทคนิคอล	กับ	วีไอ	ชอบเถียงกัน	
	 	 ตกลงอันไหนมันดีกว่ากันแน่?
35.	:		ข่าว	จาก	Social	network,	หนังสือพิมพ	์หรือแหล่งต่าง	ๆ	
	 	 มีผลทางเทคนิคมั้ย?
36.	:		หุ้นมีปันผล	เราควรจะขายก่อนราคาลง	หรือรับปันผลดี?
37.	:		ท�าไมแนวรับ	ถึงรับได้	แล้วท�าไมราคาชนแนวต้าน	ถึงต้องลง	หรือย่อ?
38.	:		ขายหมูประจ�า	แก้ไขยังไงดีคะ?
39	:		Cut	Loss	แล้วเด้งทุกทีเลย	ท้อ	แต่พอไม่	Cut	ก็ไหล	ท�าไงดี?
40.	:		การซื้อ	ควรตั้งราคารอซื้อ	หรือเคาะขวาคะ?

41.	:		เคยได้ยิน	Let	profit	run	บ่อย	ๆ	ของจริงต้องท�ายังไง	
	 	 ถึงจะ	run	profit	ได้?
42.	:		ท�าไมเทคนิคอล	ถึงใช้ได้จริง
43.	:		เย็นนี้	กินอะไรดี?
44.	:		ซื้อทีไร	ดอยทุกท	ีแก้ไขยังไง?
45.	:		ท�าไมทฤษฏี	Dow	(Dow	Theory)	ถึงมีความส�าคัญต่อการเทรดด้วยเท

คนิคอล?
46.	:		ท�าไมถึงต้องม	ีSecondary	Trend?
47.	:		จะมั่นใจได้ยังไงว่า	เราตี	Trend	line	ถูกต้องและใช้ได้จริง?
48.	:		จะรู้ได้ยังไงว่าเราตามเทรนด	์หรือสวนเทรนด์อยู	่
	 	 แล้วเครื่องมืออะไรบ้าง	ที่สามารถบอกได้ว่า	
49.	:		ตี	Trend	line	ขาขึ้นแล้ว	ราคาวิ่งขึ้นไป	ชัน	
	 	 และห่างจาก	Trend	line	มาก	ถ้ารอตก	Trend	line	
	 	 ก�าไรหายเยอะ	แก้ไขยังไงได้บ้าง?
50.	:		มีระบบอะไร	ช่วยให้เรารันให้สุดเทรนด์ได้บ้าง?	
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51.	:		เทรดง่าย	ๆ	สไตล์แม่บ้านญี่ปุ่นกับ	Ichimoku	Cloud
52.	:		แนวรับแนวต้าน	มีวิธีตียังไง?
53.	:		เส้นแนวรับแนวต้าน	มีหลายเส้น	จะให้ความส�าคัญกับเส้นไหนดี?
54.	:		เราจะรู้ได้ยังไงว่า	เส้นไหนจะรับอยู	่หรือ	จะไม่ผ่านแนวต้านไหน?
55.	:		เวลาตีแนวรับ	แนวต้าน	หรือ	Trend	Line	เอาไส้เทียน	หรือไม่เอาไส้ดี?
56. :  บางคนบอก	ไม่ให้ซื้อที่แนวรับ	บางคนบอกแนวรับราคาต�่าเป็นจุดต้องซื้อ	

ตกลงมันยังไง	แนวต้านด้วย	ต้องขายหรือเปล่า?
57.	:		Golden	cross	/	dead	cross	ดูยังไงแน	่เส้นไหนตัดกับเส้นไหน?
58.	:		เส้นค่าเฉลี่ย	เรียนมาหลายที	่ท�าไมใช้ไม่เหมือนกัน	แล้วใช้ค่าเท่าไรดี?
59.	:		ท�าไมเทรดตาม	Golden	cross	แล้วก็ยังขาดทุน	
	 	 เพราะเจอะ	Dead	cross	ถัดมาไม่นาน?
60	:		MACD	ขึ้นเหนือน�้า	ท�าไมถึงเป็นขาขึ้น?

61.	:		เทรดตามสัญญาณ	MACD	ตัด	Signal	ได้หรือไม่?
62.	:		ตั้งค่า	MACD	ที่เท่าไหร่ดี?
63.	:		นอกจาก	ดู	MACD	ตัด	Signal	กับตัดศูนย์ขึ้น-ลงแล้ว	
	 	 MACD	บอกอะไรได้อีก	คนถึงนิยมนัก?
64.	:		Bullish	divergence	/	Bearish	Divergence	ดูยังไง?
65.	:		MACD	เกิด	Bearish	Divergence	ต้องขายเลยมั้ย?
66.	:		จะรู้ได้ยังไงว่าการ	Divergence	แต่ละครั้ง	
	 	 มีก�าลังมากน้อยแค่ไหน	ราคาจะลงลึกแค่ไหน?
67.	:		การเคลียร์	Divergence	คืออะไร	ยังไงคือเคลียร	์
	 	 ยังไงคือไม่เคลียร	์ใช้ได้ทุกอินดี้มั้ย?
68.	:		ช่วยตัดสินหน่อย	เถียงกับเพื่อนอยู	่ว่า	MACD	
	 	 มันเป็น	Leading	หรือ	Laging	Indicator?
69.	:		เป็นนักลงทุนวีไอ	ใช้เทคนิคมาช่วยเสริมยังไงได้บ้าง	
	 	 Overbought	/	Oversold	เอ๊ะยังไง?
70.	:		RSI	ใช้	ท�าอะไรได้บ้าง?
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71.	:		อยากทราบว่ามีวิธีการสังเกต	Fake	เบรคเอาท์ได้อย่างไรครับ	เช่น	
	 	 ดูจาก	Volume	หรืออื่น	ๆ	ขอบคุณครับ
72.	:		ควรมี	Volume	แค่ไหน	หุ้นถึงน่าสนใจ?
73.	:		Volume	ซื้อมากกว่าขาย	แปลว่าหุ้นจะขึ้น	เหรอคะ?
74.	:		ดูยังไงว่า	หุ้นจะไปต่อ	หรือพัก	หรือลง?
75.	:		ราคาะลุแนวต้าน	หนูซื้อ	แล้วท�าไมมันไม่ไปต่อ	
	 	 เรียนมาบอกผ่านแนวต้านเป็นสัญญาณซื้อนี่นา?
76.	:		จะรู้ได้ยังไง	ว่าหุ้นลงเสร็จแล้ว
77.	:		จะรู้ได้ยังไงว่า	หุ้น	พักตัวเสร็จแล้ว
78.	:		โดนกินบ่อยจัง	ท้อละเนี่ย	วาง	Stop	ยังไงถึงจะดี?
79.	:		เลื่อน	Stop	Loss	ยังไง	กับ	Trailing	Stop	เหมือนมันมั้ย?
80.	:		มีสัญญาณซื้อ	แต่	Stop	มันลึก	จะวางตื้น	ๆ	ก็กลัว	จะซื้อดี	หรือรอย่อ?

81.	:		มีวิธีไหน	ที่เล่นหุ้นแล้วจะไม่ขาดทุนมั้ย	อยากได้ก�าไร	แต่ก็กลัวขาดทุน?
82.	:		ในการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค	เราให้ความส�าคัญกับอะไรก่อนหลัง	
	 	 เห็นมี	Indicator	
83.	:		ถ้า	Indicator	2	ตัว	เกิดส่งสัญญาณขัดแย้งกัน	เราจะเชื่ออะไร?
84.	:		จะรู้ได้ยังไงว่า	หุ้นตัวนี	้จะไปได้อีกไกลมากน้อยแค่ไหน?
85.	:		หุ้นบางตัวมีไส้เทียนยาวมาก	มันบอกอะไรกับเรา?
86.	:		Candlesticks	Pattern	มีเยอะไปหมด	ท�ายังไงถึงจะจ�าได้?
87.	:		รูปแบบของราคาต่าง	ๆ	ท�าไมราคามันมักไปถึงเป้าที่ก�าหนดไว้?
88.	:		GAP	คืออะไร?	ดูยังไง?	เปิดแล้วต้องปิด	จริงเหรอ?
89.	:		หุ้นปิดจ่อแนวต้าน	วันรุ่งขึ้นเปิด	Gap	เป็น	Breakaway
	 	 เราตามเลยได้มั้ย	หรือรอดี?
90.	:		ติดดอย	ท�ายังไง?
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91	 :		การวางเป้าราคาตอนเข้าซื้อครั้งแรก	มีหลักการยังไง?	
	 	 ใช้อะไรเป็นตัวก�าหนดเป้าได้บ้าง
92.	:		อะไรเป็นตัวบอกว่า	ควรขายเมื่อถึงเป้า	หรือควรถือต่อ
93.	:		Fibonacci	Retracement	/	Fibonacci	Extension	/	
	 	 Fibonacci	Projection	งงจริง	จิ้มไม่ถูก	
94.	:		เทคนิคอลสอบผ่านแล้ว	ท�าก�าไรในตลาดได้แล้ว	
	 	 ออกจากงานประจ�า	มาเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร	์ดีมั้ยครับ?
95.	:		เรียนเทคนิคอลมาหลายที	่แต่ละที่มีเทคนิคคล้ายบ้าง	ต่างบ้าง	
	 	 แล้วจะใช้ยังไง?
96.	:		ถ้าราคาก�าลังวิ่งขึ้นไป	แล้วย่อตัว	แล้ววิ่งทะลุกลับขึ้นไปเป็นจุด	Buy	
	 	 แล้ววาง	Stop	ที่	Low	ของการย่อตัวใช่ไหมครับ	
	 	 แต่ถ้าเป็นการแกว่งออกข้างจนเกิด	Trading	Range	แล้ว	Break	
	 	 ผ่านแนวต้านขึ้นไปได	้Stop	loss	ที่ถูกต้องควรเป็นเส้นแนวต้าน
	 	 ที่	Break	out	ขึ้นไป	หรือวาง	Stop	ด้านใน	Trading	Range	ครับ?
97.	:		เทคนิค	CANSLIM	คืออะไรครับ?
98.	:		ถ้าจะน�าเทคนิค	CANSLIM	ไปใช้	มีข้อแนะน�าอย่างไรครับ?
99.	:		คิดยังไงกับการใช้สัญญาณทางเทคนิคอล	มาสร้างสแกนเนอร์หรือเรดาร์

ในการหาหุ้นครับ?
100	:		ความรู้ด้านเทคนิคอลมีมากมาย	จะรู้ได้อย่างไรว่า	วิธีไหนถูกต้อง?
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ควำมรูด้้ำนเทคนคิอล 
มเียอะแยะมำก 

เรำควรจะเริม่เรยีนรูอ้ะไรบ้ำง?
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 การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของ
ราคา จากขอ้มลูปรมิาณการซือ้ขายในอดตี เพือ่น�ามาคาดการณค์วาม
เป็นไปได้ของทิศทางของราคาในอนาคต 
 ความรู้เหล่านี้ มีผู้เชี่ยวชาญจ�านวนมากศึกษาค้นคว้าวิจัยมา
ตั้งแต่หลายร้อยปีก่อน ประวัติศาสตร์ของ การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่
เราใช้กันในปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่ ศตวรรษที่ 18
 
 เริ่มตั้งแต่ Munehisa Homma (1724 – 1803) เป็นพ่อค้าข้าว
ในสมัยโชกุนโตกุกาว่า เขาบันทึกข้อมูลการประมูลซื้อขายข้าว กับ
สภาพอากาศ น�ามาวิเคราะห์และคาดการณ์ราคาข้าวในอนาคต เขา
สามารถท�าก�าไรจนร่�ารวยแบบไม่มีใครเทียบ ต่อมาการบันทึกข้อมูล 
และวิเคราะห์ราคาของเขาถูกพัฒนาจนกลายมาเป็น Candlestick 
Pattern Signal หรอืกราฟแทง่เทยีนในปจัจบุนั ซึง่ผู้ท่ีน�าเสนอกราฟแท่ง
เทียนให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก คือ Steve Nison ซึ่งมีหนังสือ 2 เล่มที่
ผมอยากแนะน�าให้ไปลองหาอ่านดู คือ Japanese Candlestick 
Charting Techniques กับ Beyond Candlesticks
 
 และผู้ท่ีจุดกระแสการวิเคราะห์ทางเทคนิคให้เกิดงานวิจัยมาจนถึง
ปัจจุบัน คงต้องยกให้ Charles Henry Dow (1851 – 1902) นักเขียน
ชาวอเมรกินั ผูก้อ่ตัง้ The Wall Street Journal บทความและบทวเิคราะห์
ต่าง ๆ ของ Dow ท�าให้เกิดทÄษ¯ี¢อง Dow (Dow Theory) จนเป็น
รากฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและกูรูทั้งหลายน�าไปต่อยอด 
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