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“สนใจลงทุนในหุ้น แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นหรือตัดสินใจลงทุนอย่างไร” เป็นคำถำม 
ที่ผู้ลงทุนมือใหม่ส่วนใหญ่มักจะถำมเป็นคำถำมแรก ซึ่งคำตอบที่ได้ส่วนใหญ่ 
ก็คือ ผู้ลงทุนสำมำรถเริ่มต้นหรือตัดสินใจลงทุนได้จำกกำรวิเครำะห์หุ้น
ด้วยหลักกำร 3 ด้ำน ได้แก่ กำรวิเครำะห์หุ้นจำกปัจจัยพื้นฐำน กำรวิเครำะห์ 
หุ้นจำกงบกำรเงิน และกำรวิเครำะห์หุ้นจำกปัจจัยทำงเทคนิค ซึ่งหลำยท่ำน
อำจมองว่ำเป็นเรื่องยำกที่จะวิเครำะห์หุ้นจำกหลักกำรดังกล่ำวด้วยตนเอง 

หนังสือชุด “ครบเครื่องเรื่องลงทุน” เป็นคู่มือกำรวิเครำะห์หุ้นที่จะช่วยให้ 
ผู้ลงทุนมือใหม่เข้ำใจหลักกำรลงทุน สำมำรถวิเครำะห์เพื่อเลือกหุ้นได้
อย่ำงเป็นระบบ พร้อมทั้งรู้จังหวะที่จะลงทุน หนังสือชุดดังกล่ำวได้นำเอำ
องค์ควำมรู้ที่เป็นหัวใจสำคัญของกำรลงทุนในหุ้นมำถ่ำยทอดให้เข้ำใจง่ำย 
แบ่งออกเป็น 3 เล่มด้วยกัน ประกอบด้วย หนังสือ “เลือกหุ้นคุณค่าด้วย
ปัจจัยพื้นฐาน” เขียนโดย คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ซึ่งเน้นกำรให้แนวทำง
ที่น่ำสนใจในกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐำนอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน 
เพื่อให้ผู้อ่ำนสำมำรถประเมินมูลค่ำหุ้นได้เองในเบื้องต้น หนังสือ “คัมภีร์ 
วิเคราะห์งบการเงิน” เขียนโดย ดร.กฤษฎำ เสกตระกูล เน้นให้หลักกำร
และเทคนิคกำรอ่ำนงบกำรเงินอย่ำงง่ำย ที่ผู้อ่ำนจะสำมำรถค้นหำจุดอ่อน 
จุดแข็ง จำกฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท สำมำรถนำไป
ปฏิบัติและเลือกลงทุนในหุ้นได้จริง และหนังสือ “จับจังหวะหุ้นด้วยปัจจัย
เทคนิค” เขียนโดย คุณอภิสิทธิ์ ลิมศุภนำค เน้นกำรให้แนวทำงในกำร
วิเครำะห์หลักทรัพย์ทำงเทคนิค ตั้งแต่หลักกำร แนวคิดพื้นฐำน อ่ำนกรำฟเป็น 
สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์จับจังหวะกำรลงทุนของรำคำหุ้น
ได้ถูกเวลำ 

ตลำดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบคุณผู้เขียนทั้ง 3 ท่ำนที่ได้กรุณำสละเวลำพัฒนำ
เนื้อหำหนังสือชุด “ครบเครื่องเรื่องลงทุน” และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ หนังสือ
ชุดดังกล่ำวจะเป็นคู่มือเตรียมควำมพร้อมให้แก่ผู้อ่ำนสำมำรถวำงแผน 
กำรลงทุนในหุ้นให้สอดคล้องตำมเป้ำหมำยกำรลงทุนของตนและสำมำรถ
สร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในระยะยำวได้อย่ำงยั่งยืน เพื่อควำมมั่นคง 
ในชีวิตต่อไป 

(นางเกศรา มัญชุศรี)
กรรมกำรและผู้จัดกำร

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชวนอ่าน
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เมื่อนักลงทุนเริ่มก้ำวสู่โลกแห่งกำรลงทุน สิ่งที่หลำยท่ำนแทบจะคิดเหมือนกัน  
คงหนีไม่พ้น 1 ใน 2 ควำมต้องกำรนี้ ก็คือ “ต้องกำรอัตรำผลตอบแทนที่สูงกว่ำ
อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก” หรือ “ต้องกำรมีฐำนะร่ำรวย มีควำมมั่งคั่ง” แรงขับเคลื่อน
ของควำมต้องกำรดังกล่ำว จึงทำให้นักลงทุนเลือกที่จะก้ำวเข้ำมำ ทั้งๆ ที่รู้ว่ำ  
จะต้องเผชิญกับ “ควำมเสี่ยง” แต่ในแว่บแรกของควำมคิดนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ 
เอำน่ำ เรำก็แน่ เรำก็เก่ง เรำคงไม่แพ้ใคร ประมำณว่ำ “พกทั้งควำมหวัง และ 
ควำมมั่นใจมำเต็มเปี่ยม” บำงท่ำนเตรียมตัวมำนำน ทำกำรศึกษำด้วยตนเอง ไม่ว่ำ 
จะเป็นกำรอ่ำนหนังสือ ฟังรำยกำรที่เกี่ยวกับกำรลงทุน อบรม สัมมนำ ทดลอง 
ซื้อขำยในแบบจำลอง ส่วนบำงท่ำนแทบไม่เตรียมตัวอะไรเลย เปิดบัญชีซื้อขำย
หลักทรัพย์ แล้วเริ่มลงทุนทันที ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมำก ส่วนใหญ่นักลงทุนที่ 
เพิ่งเริ่มก้ำวเข้ำมำลงทุน กำรลงทุนครั้งแรกด้วยขนำดเงินลงทุนไม่มำกนัก มักจะ
ได้กำไรนิดๆ หน่อยๆ ติดมือกลับไปให้ชื่นใจ แล้วมักจะแอบรู้สึกว่ำ กำรลงทุนมัน
ง่ำยดำยเสียยิ่งกระไร รู้อย่ำงนี้ก้ำวเข้ำมำลงทุนตั้งนำนแล้ว เมื่อรู้สึกเช่นนี้ นักลงทุน 
ส่วนใหญ่จะเพิ่มขนำดของเงินลงทุน บำงท่ำนถึงขนำดนำเงินออมทั้งหมดที่มีมำเป็น 
เงินลงทุน ในที่สุด ควำมผันผวนของตลำดไม่เคยปรำณีใคร เมื่อรำคำหลักทรัพย์
ปรับตัวลงอย่ำงต่อเนื่อง นักลงทุนที่เพิ่งเริ่มลงทุนมำไม่นำน พอเริ่มประสบกับภำวะ
ขำดทุน ยิ่งถ้ำขำดทุนเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ ทำงเลือกจะมีอยู่ 2 เส้นทำงก็คือ “เลิกลงทุน
เดินออกจำกตลำด” หรือ “ฝึกฝนตนเองเพิ่มเติม เพื่อที่จะกลับไปเอำชนะ” 

หำกท่ำนกำลังมีควำมคิดที่จะก้ำวเข้ำมำลงทุน หรือเริ่มลงทุนแล้ว และกำลังชั่งใจ
ระหว่ำงทำงเลือก 2 เส้นทำงข้ำงต้น ไม่ว่ำจะเป็นแบบไหน สิ่งที่ท่ำนควรทรำบ ก็คือ 
กำรเอำชนะตลำดทุนโลก ไม่ใช่เรื่องง่ำยที่เกิดขึ้นได้ภำยในเวลำไม่กี่ชั่วโมง ไม่กี่วัน 
ไม่กี่เดือน เพรำะกว่ำจะเดินไปถึงเป้ำหมำยนั้น ล้วนแต่ต้องผ่ำนกำรศึกษำเรียนรู้ 
ผ่ำนประสบกำรณ์มำหลำกหลำยเหตุกำรณ์ จนกระทั่งเกิดสไตล์กำรลงทุนเฉพำะตัว 
แต่สิ่งแรกที่นักลงทุนจะสำมำรถกำหนดได้ ก็คือ “เตรียมควำมพร้อมก่อนลงทุน”  

หนังสือในซีรีย์ “ครบเครื่องเรื่องลงทุน” ของทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) โดยศูนย์ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ตลำดทุน (TSI) ได้เล็งเห็นถึงกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ขั้นพื้นฐำนให้กับนักลงทุน โดยนำหัวใจสำคัญหลัก 3 เรื่องที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรลงทุนมำอยู่ในซีรีย์ชุดนี้ อันได้แก่เรื่องที่เกี่ยวกับ “กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัย 
พื้นฐำน” “กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน” และ “กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยทำงเทคนิค” 

คํานําผู้เขียน
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“กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐำน” เป็นเรื่องแรกที่นักลงทุนควรทำกำร
ศึกษำ เพื่อมองเห็นภำพรวมกว้ำงๆ ว่ำ หำกจะเริ่มลงทุนควรจะเริ่มพิจำรณำจำก
อะไรบ้ำง มีลำดับขั้นในกำรพิจำรณำอย่ำงไร ยกตัวอย่ำงเช่น นักลงทุนคงต้องเริ่ม
ฝึกมองว่ำ ภำวะเศรษฐกิจ สถำนกำรณ์กำรเมือง อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ 
ต่ำงประเทศ สินคำ้โภคภัณฑ์ นโยบำยภำครัฐ กำรขับเคลื่อนของภำคเอกชน 
จะส่งผลกระทบด้ำนบวก ด้ำนลบ ต่อกลุ่มอุตสำหกรรมใด เมื่อเจำะลึกลงไป  
เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่มีควำมน่ำสนใจลงทุน เครื่องมือกำรวิเครำะห์ 
ที่ดีที่สุดอย่ำงหนึ่ง ก็คือ “กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน” เพื่อพิจำรณำว่ำ บริษัทที่คัดเลือก 
ไปนั้นมีฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่ง ไม่ว่ำจะเป็นสภำพคล่องทำงกำรเงิน อัตรำส่วน
หนี้สินต่อทุน อัตรำกำรเจริญเติบโตของกำไร และเงินปันผล ก่อนที่จะถูกประเมิน
ออกมำเป็น “มูลค่ำทำงปัจจัยพื้นฐำน” รวมไปถึง “มูลค่ำเป้ำหมำยที่ประเมิน” 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ จะเป็นเนื้อหำในส่วนของ “การวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัย
ทางเทคนิค” (Technical Analysis) ซึ่งเป็นศำสตร์กำรวิเครำะห์ที่มีอำยุมำกกว่ำ 
100 ปี โดยหัวใจสำคัญของกำรวิเครำะห์นี้ ก็คือ “จังหวะกำรลงทุน” ลองพิจำรณำว่ำ 
หำกเรำเลือกหุ้นปัจจัยพื้นฐำนดี กำไรเด่น เงินปันผลงำม แต่ทว่ำเกิดเข้ำไปลงทุน
ผิดจังหวะ สิ่งที่รับสภำพในขณะนั้น ก็คือ “ต้นทุนค่ำเสียโอกำส” และ “ขำดทุน
ส่วนต่ำงรำคำ” ในขณะที่หุ้นตัวเดิม แต่เข้ำลงทุนถูกจังหวะ สิ่งที่เรำได้รับ ก็คือ 
“ต้นทุนที่เหมำะสมกับจังหวะเวลำ” และ “โอกำสที่จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น” 

ในส่วนของเนื้อหำภำยในหนังสือเล่มนี้ จะเริ่มต้นตั้งแต่ ทัศนคติที่คนทั่วไปมีต่อ
แนวทำงกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยทำงเทคนิค ก่อนที่จะเข้ำสู่เนื้อหำที่เป็น 
ต้นกำเนิดของศำสตร์กำรวิเครำะห์นี้ ก็คือ “ทฤษฎีดำว” (Dow Theory) อันเป็น
ที่มำของสมมติฐำน 3 ข้อ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ด้วย
ปัจจัยทำงเทคนิค จนทำให้เกิดกำรพัฒนำแนวคิดในเรื่องของ กรำฟรำคำ (Price Graph) 
แนวรับและแนวต้ำน (Support & Resistance) เส้นแนวโน้ม (Trend Line) 
รูปแบบรำคำ (Price Pattern) เนื้อหำในช่วงแรกจะเป็นกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์
ทำงเทคนิคแบบเชิงศิลป์ (Arts) จำกนั้นจะเข้ำสู่เนื้อหำในส่วนที่เป็นกำรวิเครำะห์
หลักทรัพย์ทำงเทคนิคแบบเชิงวิทยำศำสตร์ (Sciences) ที่มีกำรน�ำหลักกำร  
และสูตรทำงคณิตศำสตร์ และสถิติ เข้ำมำประยุกต์และพัฒนำจนกลำยเป็น 
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“เครื่องมือบ่งชี้ภำวะทำงเทคนิค” (Technical Indicators) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น  
2 ลักษณะ ได้แก่ เครื่องมือตำมแนวโน้ม (Trend Following) และเครื่องมือวัดกำร
แกว่งตัว (Oscillators)
  
เนื่องจำก หนังสือในซีรีย์ “ครบเครื่องเรื่องลงทุน” มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
ขั้นพื้นฐำนให้กับนักลงทุน จึงใช้สำนวนภำษำ กึ่งภำษำพูด กึ่งภำษำวิชำกำร  
เพื่อทำให้อ่ำนเข้ำใจได้ง่ำยขึ้น และเนื้อหำที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ คงเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ทำงเทคนิคที่มีอยู่อย่ำงมำกมำยหลำกหลำย
แขนง แต่น่ำจะเพียงพอต่อกำรเริ่มต้นศึกษำสำหรับนักลงทุนที่เพิ่งเริ่มต้น  

จำกใจผู้เขียน ครั้งแรกที่ได้รับกำรติดต่อจำกทีมงำนของศูนย์ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ควำมรู้ตลำดทุน (TSI) เพื่อเข้ำร่วมโครงกำรหนังสือซีรีย์ “ครบเครื่องเรื่องลงทุน” 
ก็รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำตลำดทุน อีกด้ำนก็รู้สึกกดดันทั้งในแง่ของ
ระยะเวลำที่ค่อนข้ำงจำกัด (ระยะเวลำประมำณ 3 เดือน) และเป็นครั้งแรกที่จะต้อง
ท�ำกำรแต่งหนังสือสักเล่ม ซึ่งผมต้องกำรที่จะถ่ำยทอดมุมมองประสบกำรณ์ 
และเนื้อหำให้ดีที่สุดเท่ำที่จะทำได้ภำยใต้ข้อจำกัดดังกล่ำว จึงเริ่มเข้ำใจแล้วว่ำ 
กำรแต่งหนังสือสักเล่มไม่ใช่เรื่องง่ำยเลย องค์ประกอบต่ำงๆ มีมำกมำย กว่ำจะเสร็จ
สมบูรณ์ออกมำเป็นหนังสือเล่มหนึ่ง ผมหวังว่ำผู้อ่ำนทุกท่ำนจะได้รับประโยชน์ไม่มำก 
ก็น้อยจำกหนังสือเล่มนี้ ในส่วนของเนื้อหำที่ขำดตกบกพร่อง ผู้เขียนกรำบขออภัย
มำ ณ ที่นี้ และจะพยำยำมปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกำสต่อไป 

สุดท้ำยนี้ ผมขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู ้ตลำดทุน (TSI) 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่เปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ตลำดทุน เนื่องจำกผมเคยตั้งใจว่ำอยำกมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม พัฒนำ
ธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันให้กับประเทศชำติ ซึ่งหนังสือ
เล่มนี้ ถือเป็นโอกำสอย่ำงหนึ่งที่ทำให้ผมได้เริ่มทำสิ่งที่เคยตั้งใจเอำไว้ นอกจำกนี้ 
กรำบขอบพระคุณ คุณแม่ที่เคำรพ ที่อนุญำตให้ผมได้เลือกเดินในเส้นทำงอำชีพ 
ที่ผมต้องกำร กรำบขอบพระคุณอำจำรย์ทุกท่ำนที่ประสิทธิ์ประสำทวิชำควำมรู้ 
ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงำน เพื่อนพ้องน้องพี่ในแวดวงธุรกิจหลักทรัพย์ รวมไปถึง
นักลงทุนที่เคยติดตำมงำนวิเครำะห์ และกำรให้คำแนะนำกำรลงทุน ทั้งในอดีต 
ที่ผ่ำนมำและปัจจุบัน ทุกท่ำนเปรียบเสมือนอำจำรย์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ที่มี
ส่วนขัดเกลำและบ่มเพำะให้ผมได้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรทำงำนทำง
วิชำกำรเพื่อรับใช้สังคม

       อภิสิทธิ์  ลิมศุภนาค
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โลกของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งราวอะไร มนษุย์ส่วนใหญ่ ล้วนต้องการ
ทราบถึงเหตุผล และยิ่งเหตุผลดังกล่าวเปรียบเปรยเฉกเช่น  
การกระชากแม่น�้าใหญ่หลายสายมารวมกันได้ จนกระทั่งเกิด
มโนภาพแห่งจินตนาการว่าอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างโน้น
อย่างนี ้แล้วน�าพาไปจนเกดิความรู้สกึว่า มนัจะต้องเป็นเช่นนัน้จริง ๆ   
ดุจด่ังสัมผัสที่ 6 ของนอสตราดามุสกลับมาจุติบนโลกอีกครั้ง  
ย่ิงท�าให้มนุษย์เช่ือในเหตผุลเหล่านัน้มากย่ิงขึน้ไปอกี สาเหตทุีเ่ป็น
เช่นนี้ ก็เพราะว่า มนุษย์ส่วนใหญ่ต้องการที่พึ่ง และสิ่งยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจท�าอะไรสักอย่าง
นั่นเอง

ยิ่งในโลกแห่งการลงทุน ย่อมหนีไม่พ้น ที่ค�าว่า “เหตุผล” จะเข้า
มาวนเวยีนอกีเช่นกนั สาเหตทุีเ่ป็นเช่นนัน้ กเ็พราะว่า โลกแห่งการ
ลงทุนเป็นแหล่งรวมเงินลงทุนของมนุษย์ส่วนใหญ่ในสังคมโลก 
ที่แสวงหาความมั่งคั่ง เมื่อมนุษย์เดินทางเข้าสู่เส้นทางแห่งถนน
การลงทนุ ย่อมต้องเผชญิกบัสิง่ต่าง ๆ มากมาย และเป็นทีช่ดัเจนว่า 
ในทุกสังคมย่อมต้องมีนักวิจารณ์ที่พยายามอธิบายว่า ทุกสิ่งทุก
อย่างทีเ่กดิขึน้...เป็นเพราะอะไร? ด้วยเหตผุล...เช่นโน้น...เช่นนัน้...
เช่นน้ี เม่ือกาลเวลาผ่านไปนักวิจารณ์เหล่านัน้ได้พยายามน�าทฤษฎี
ทางวิชาการที่เป็นเหตุเป็นผลเข้ามาผสมผสาน จากนักวิจารณ์จึง
พัฒนาการไปสู่การเป็นนักวิเคราะห์ และแน่นอนว่า ในโลกแห่ง
ทฤษฎย่ีอมต้องมีความแตกต่างทางความคดิ และวธีิการ อย่างเช่น 
นักบัญชี ย่อมคิดด้วยแนวทางของบัญชี ส่วนนักการเงิน ย่อมคิด
ด้วยวิธีทางการเงิน อันเป็นที่มาของแนวทางการวิเคราะห ์
หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

บทที ่ 

1  อรัมภบท “การวิเคราะห์ทางเทคนิค”
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จับจังหวะหุ้นด้วยปัจจัยเทคนิค

2

ในขณะทีนั่กสงัเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิหรอืภาษาทางการ 
เรยีกว่า กลุม่นักธรรมชาตวิทิยา ทีท่�าการศกึษาปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาต ิซ่ึงเป็นวทิยาศาสตร์แขนงหนึง่ เวลาสงัเกตพบเหน็อะไร 
กจ็ะท�าการบนัทกึทกุสิง่ทกุอย่างเกบ็สะสมเอาไว้เป็นข้อมลูเชงิสถติิ 
หรอืถ้าดูไปกม็คีวามคล้ายคลงึกบักลุม่นกัจติวทิยาทีท่�าการศกึษา
พฤติกรรมของมนุษย์ แล้วเก็บบันทึกข้อมูลพฤติกรรมเอาไว ้
เช่นกัน จะเห็นว่ามนุษย์ทั้ง 2 กลุ่ม มีการใช้สมองซีกซ้ายและ 
ซีกขวาด้วยน�้าหนักที่ไม่เท่ากัน  หากมองลงไปลึกๆ ย่อมพบว่า 
การจะตกผลึกทางความคิดอะไรสักอย่างออกมา ล้วนต้องผ่าน
จินตนาการอันเลิศล�้าอันเกิดจากสมองซีกขวา เฉกเช่น เลโอนาโด 
ดาวนิซี ศลิปินเอกอขุองโลก หรอืแม้กระทัง่ นกัวทิยาศาสตร์ชือ่ดงั
ของโลก อย่างเช่น เซอร์ไอแซค นิวตัน นั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ล  
แล้วผลแอปเปิ้ลร่วงหล่นลงมาใส่หัว เกิดจินตนาการอันสุดแสน
พิสดาร แล้วสามารถแปลงจินตนาการนั้นผ่านสมองซีกซ้าย  
สรรค์สร้างออกมาเป็นทฤษฎแีรงโน้มถ่วง และกลายเป็นทฤษฎทีาง
วิทยาศาสตร์อันโด่งดังของโลก แล้วน�าพาไปสู่วิวัฒนาการทาง
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมในอีกหลายด้าน

หากย้อนเวลาไปศึกษาจุดเริ่มต้นของศาสตร์การวิเคราะห์ 
หลักทรัพย์ทางเทคนิค (Technical Analysis) จะพบว่า เริ่มต้น
ด้วยการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ผ่านจินตนาการที่
สัมผัสในโลกการลงทุน ผ่านการบันทึกข้อมูลเป็นสถิติ จนกระทั่ง
เกิดเป็นทฤษฎี เมื่อกาลเวลาผ่านไป มนุษย์หลากหลายกลุ่มได้
นาแนวคิด และทฤษฎีที่ถูกเริ่มต้นไว้ไปทาการศึกษาและพัฒนา
เพิ่มเติม ตามแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ ด้วยการคานวณผ่านสูตร
ทางคณิตศาสตร์บ้าง สถิติบ้าง จึงทาให้การวิเคราะห์หลักทรัพย์
ทางเทคนิค (Technical Analysis) ในยุคปัจจุบัน ถูกแบ่งออกเป็น  
2 สาย ก็คือ “สายแห่งศาสตร์” และ “สายแห่งศิลป์” หรือ เรียก
แบบภาษาง่าย ๆ  ก็คือ “ศาสตร์ และ ศิลป์” (Arts & Sciences) นั่นเอง
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แล้วท�าไม !!! ... การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค (Technical 
Analysis) จึงถูกกล่าวว่าเป็น “ศาสตร์มืดแห่งการลงทุน” แถมยัง
ถูกโจมตีมาตลอดอีกว่าเป็น “ศาสตร์ที่ไม่มีเหตุผลรองรับ !!!” 

เรามาตัง้ต้นการค้นหาค�าตอบดังกล่าวกนัแบบง่ายๆ ด้วยการมอง
ไปยังประชากรส่วนใหญ่ของโลก ย่อมสังเกตได้ไม่ยากเลยว่า 
มนษุย์ทีเ่รยีนจบทางสายวทิยาศาสตร์ อย่างเช่น ด้านคณติศาสตร์ 
และสถิติ มีน้อยกว่ามนุษย์ที่เรียนจบสายสังคมศาสตร์ อย่างเช่น 
บัญชี และการเงิน ... หรือจะทดสอบแบบง่ายกว่านั้น แค่มองไป 
ยังคนรอบข้างเรา คนใกล้ตัวของเรา แล้วลองถามว่า “คุณชอบ
เรยีนวิชาคณติศาสตร์กบัสถติหิรอืไม่? ... แล้วในอนาคตคณุคดิว่า
วิชาเหล่านี้ จะเอามาเป็นวิชาชีพของคุณได้มั้ย?” เชื่อได้เลยว่า 
ค�าตอบส่วนใหญ่ที่คุณจะได้รับ คงไม่เกินการคาดการณ์ของคุณ 
นั่นก็คือ คงจะมีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ตอบว่า “ชอบ” และ  
“จะน�ามาประกอบเป็นวิชาชีพ” 

หรอืลองหาค�าตอบในอกีรปูแบบ โดยให้มนุษย์กลุม่หนึง่ พจิารณา
งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะของศิลปิน แล้วตั้งค�าถามว่า “ศิลปิน 
ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเช่นนี้ออกมา ได้รับแรงบันดาลใจอะไร 
ต้องการส่ือถึงอะไร แฝงด้วยความหมายลึกๆ อะไร?” เชื่อว่า  
จะมีเพียงมนุษย์ส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงค�าตอบเหล่านี้ 
แล้วสามารถบรรยายออกมาได้ทุกรายละเอียด แบบเจาะทะลุถึง
ขั้วหัวใจของศิลปินเจ้าของผลงาน 

จากการทดสอบทัง้ 2 ลกัษณะ เพ่ือค้นหาค�าตอบ เชือ่ว่าหลายท่าน
คงรู้สึกได้ทันทีว่า การอธิบายให้เข้าใจในเรื่อง “ศาสตร์และศิลป์” 
เป็นเรือ่งทีย่ากมากส�าหรบัมนษุย์ส่วนใหญ่ ในกรณทีีเ่ป็นด้านของ 
“ศาสตร์” ผ่านแนวคิดทาง “คณิตศาสตร์และสถิติ” ค�าอธิบาย 
ส่วนใหญ่มักเป็นภาษาในเชิงตัวเลข หรือค�าศัพท์เฉพาะทาง
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ทีม่นุษย์กลุม่น้ีจะสือ่สารออกไป แน่นอนว่ามนษุย์ส่วนใหญ่ย่อมฟัง
ไม่ค่อยเข้าใจ หรือฟังไม่รู้เรื่อง กลับมาพิจารณากรณีที่เป็นด้าน
ของ “ศิลป์” ผ่านมุมมองในเชิง “ศิลปะ” ความเป็นศิลปะย่อมมี
การตีความและแปลความหมายได้หลากหลาย แต่มนุษย์ที่จะ
ตีความและแปลความหมายได้อย่างถูกต้องนั้น กลับเป็นเพียง
มนุษย์ส่วนน้อยเท่านั้น 

มาถึงตรงนี้ เชื่อว ่า ท ่านผู ้อ ่านคงเร่ิมเข ้าใจแล ้วว ่าท�าไม  
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค (Technical Analysis) จึงถูก
ขนานนามว่าเป็น “ศาสตร์มืดแห่งการลงทุน” และยังถูกโจมต ี
มาตลอดอีกว่าเป็น “ศาสตร์ที่ไม่มีเหตุผลรองรับ !!!” ทั้งๆ ที่  
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค (Technical Analysis)  
เป็นวิชาการอีกแขนงหนึ่งอันผสมผสานด้วย “ศาสตร์และศิลป์” 
เพียงแต่เป็น “ศาสตร์ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจในภาษาที่ถูกใช้
อธิบาย และมีเพียงคนส่วนน้อยที่เข้าใจในวิธีการตีความหมาย  
แล้วน�ามาประยุกต์กับการลงทุนได้อย่างถูกต้อง” 

หนังสือเล่มนี้ จะพยายามปรับทัศนคติของนักลงทุน กับเร่ืองการ
วิเคราะห์หลกัทรพัย์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ให้เป็นเรือ่ง
ที่ไม่ยากนัก ผ่านภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ เพ่ือให้ถูกขนานนาม
ใหม่ว่าเป็น “ศาสตร์แห่งการลงทุน” วิชาการอีกด้านที่จะช่วยลด
ความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพอร์ตการลงทุนของ 
ทุกท่าน
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ผู้ที่สนใจการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ในระยะเร่ิมต้น 
มักจะติดตามข ่าวสารต ่างๆ ผ ่านรายการข ่าวเศรษฐกิจ  
การรายงานข่าวทิศทางตลาดหลักทรัพย์ หรือทิศทางตลาดหุ้น 
ของประเทศต่างๆ มักจะมีประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน 
ไม่ว่าจะเป็น ตัวเลขเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง การเคลื่อนไหวของ
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ รวมไปถงึการปรบัตวัขึน้ลง
ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างเช่น น�้ามัน ทองค�า ฯลฯ ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นข้อมูลที่ถูกกล่าวถึงภายใต้เหตุผลแบบตรรกะ สิ่งที่ 
เป็นองค์ประกอบของการรายงานข่าว เรามกัจะเห็นภาพข่าวทีถ่่าย
ภาพไปยังกระดานรายงานราคาหุ้น จอคอมพิวเตอร์ที่มีการ 
กระพริบของราคาหุ้น และจอคอมพิวเตอร์ที่มีเส้นกราฟมากมาย 
ซ่ึงเป็นเส้นกราฟอะไรกไ็ม่รู ้แถมมสีสีนัต่างๆ มากมาย จนดวูุน่วาย 
และยากที่จะท�าความเข้าใจ แม้กระทั่งค�าศัพท์แปลกๆ อย่างเช่น 
แนวรับบ้าง แนวต้านบ้าง หรือไม่ก็ได้ยนิค�าว่า ซื้อมากเกินไปแล้ว 
หรืออยู่ในภาวะขายมากเกินไป พูดอะไรกันก็ไม่รู ้ ฟังแล้ว 
ไม่เข้าใจจริงๆ

เชื่อว่า ผู้ที่สนใจการลงทุนหลายท่าน คงเคยเกิดค�าถามขึ้นในใจ
ของท่านว่า “แค่ดูกราฟก็ได้เงินจากตลาดหุ้นแล้วหรือ” หรือไม่ 
ก็คงแว่บขึ้นในสมองว่า “กราฟเหล่านี้ช่างดูเข้าใจยาก น่าปวดหัว
เป็นอย่างยิ่ง ดูแล้วจะตีความอย่างไร” และคงเต็มไปด้วยความ
สงสัยอีกสารพัดที่เกิดขึ้นกับตัวท่าน

บทที ่ 

2 การวิเคราะห์ทางเทคนิค ... สำาคัญไฉน?
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ก่อนทีจ่ะเข้าสูเ่น้ือหาของหนังสอืเล่มนี ้คงต้องเริม่ต้นด้วยการปรบั
ความเข้าใจของผูท้ีส่นใจการลงทนุในหลกัทรพัย์ต่างๆ เสยีก่อนว่า 
ศาสตร์วิชาแห่งการวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysis) 
ในช่วงเวลากว่า 100 ปีที่ผ่านมา บนโลกใบนี้ ได้ถูกแบ่งแนวคิด
การวเิคราะห์หลกัทรพัย์ออกเป็น 2 สาย ได้แก่ การวเิคราะห์ปัจจยั
พื้นฐาน (Fundamental Analysis) และการวิเคราะห์ทางเทคนิค 
(Technical Analysis)

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) จะมุ่งเน้น
การหาปัจจยัแห่งเหตทุีท่�าให้บงัเกดิผลลพัธ์  โดยศกึษาตัง้แต่ภาวะ
เศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง เพื่อประเมินหาว่ากลุ ่ม
อตุสาหกรรมใดน่าลงทนุ แล้วค่อยเจาะไปยังการเฟ้นหาบรษิทัทีม่ี
ความสนใจในการเข้าลงทุน ผ่านการพิจารณาประวัติการบริหาร
กิจการ การดูผลประกอบการผ่านงบการเงิน และประเมินหา 
มูลค่าที่เหมาะสมของบริษัทที่จะเข้าลงทุน 

ส่วนการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เน้นสนใจ 
ไปยังผลลัพธ์ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นกับทิศทางราคา 
ในระยะต่อไป  ซึง่มกัจะไม่ได้ให้ความส�าคญักบัทีม่าแห่งเหตมุากนกั 
เพราะว่ามมุมองการวเิคราะห์ในลกัษณะนี ้จะมุง่เน้นไปยังทศิทาง
ราคาของหลักทรัพย์นั้นว่า มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด  
ปรับตัวขึ้น หรือปรับตัวลง เพื่อเน้นหาจังหวะการลงทุนของราคา
หลักทรัพย์นั้นๆ โดยนักลงทุนกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า ถ้าหลักทรัพย์
นั้นดีจริง ราคาหุ้นต้องปรับตัวข้ึน หากไม่ใช่ของดีจริง ราคาหุ้น 
ก็คงต้องปรับตัวลง
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หากให้เปรียบเทียบการเข้าสู่โลกแห่งการลงทุน คงไม่ต่างกับ
ภาพยนตร์เรื่อง Indiana Jones หรือ Tom Riders ซึ่งมีเนื้อหาของ
การผจญภัยออกล่าขุมสมบัติ แน่นอนว่าภาพยนตร์แนวนี้แทบ 
ทกุเรือ่งจะต้องมคีย์ีส�าคญัอยู ่2 ประการ นัน่กค็อื แผนทีแ่ละเขม็ทศิ 
ถ้าจะท�าการเปรยีบเทยีบ การวเิคราะห์ปัจจยัพืน้ฐาน (Fundamental 
Analysis) คงเป็น “แผนทีล่ายแทงขมุสมบตั”ิ หากแผนทีบ่อกเส้น
ทางผิด คงยากทีจ่ะค้นหาขมุสมบตัน้ัินเจอ ... แต่ถ้าแผนทีฉ่บบันัน้
ถกูต้อง แน่นอนว่าเราคงมโีอกาสเดินทางไปค้นพบขมุสมบตัไิด้ไม่
ยากนัก เพียงแต่การที่จะเดินทางไปถึงเร็ว หรือช้า ก็ข้ึนอยู่กับ
ความช�านาญในการอ่านทิศทางจาก “เข็มทิศ” ที่จะไม่ท�าให้ 
เราต้องเสียเวลาหลงทิศหลงทาง จนกระทั่งผู้แสวงหาขุมสมบัติ 
รายอื่นอาจช่วงชิงตัดหน้าคว้าขุมสมบัติไปก่อน เมื่อเปรียบเปรย
ไปแล้ว “เข็มทิศ” ก็คือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical 
Analysis) นั่นเอง

นัน่กเ็ท่ากบัว่า การก้าวเข้าสูโ่ลกแห่งการลงทนุ เราคงเน้นหาแผนที่
ขุมสมบัติที่มีความละเอียด และถูกต้องเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ 
การค้นหา “เข็มทิศ” อันทรงประสิทธิภาพในการบอกทิศทาง  
รวมไปถึงความสามารถ และความช�านาญการในการอ่านเข็มทิศ 
จะเป็นสิ่งที่ต้องน�ามาใช้ควบคู่กัน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุ 
เป้าหมายการแสวงหาขุมสมบัติ เพื่อสร้างความมั่งคั่งนั่นเอง
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