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“รูวิเคราะหเทคนิค... พิชิตโอกาสลงทุน (3) : 
สัญญาณปลายตลาด (ขาข้ึน / ขาลง)” 

 
ประจบ วงษนิ่ม (ป.ดัชนี)    

นักวิชาการอิสระ   

 
นักลงทุนสวนใหญปรารถนาที่จะเขาซ้ือหุนในราคาตํ่าและขายในราคาสูง เพื่อสรางผลกําไรจากการลงทุน  

แตในความเปนจริงนักลงทุนมักจะเขาซ้ือหุนในราคาสูงและขายในราคาต่ํา เนื่องจากเม่ือตลาดเปนขาขึ้นราคาหุนปรับตัว
ขึ้นสูง ตลาดจะเต็มไปดวยขาวดี นักลงทุนจะมีความเช่ือม่ันตอขาวที่มากระทบ หลายคนจะมองวาราคาหุนจะปรับตัวขึ้น
ตอจึงเขาซ้ือ แมวาราคาหุนจะปรับตัวขึ้นมามาก 

ในทางกลับกัน ตลาดขาลง ตลาดจะเต็มไปดวยขาวราย นักลงทุนเช่ือวาตลาดและราคาหุนจะปรับตัวลงตอ  
จึงนําหุนออกเทขาย แมราคาหุนจะปรับลดลงมามากจนตํ่ากวามูลคาที่แทจริง 

การซ้ือขายหุนดวยความรูสึกตามขาวท่ีเขามากระทบ มีโอกาสที่นักลงทุนจะผิดพลาดกับการลงทุน รวมไปถึง
อคติ ความลําเอียงตอขาว และตัวหุนเปนสาเหตุใหนักลงทุนซื้อแพงขายถูก หรือเส่ียงที่จะติดยอดดอย 

ในภาวะท่ีตลาดปกติ ขาดการแทรกแซงการซ้ือขายจากรัฐบาลหรือปจจัยภายนอก เคร่ืองมือปจจัยทางเทคนิค 
ที่นักลงทุนสามารถนํามาเปนเคร่ืองมือประกอบการตัดสินใจในการทยอยซ้ือ คือ “สัญญาณขัดแยงปลายตลาดขาลง” 

(Bullish Divergence) และเม่ือตลาดหรือราคาหุนปรับตัวขึ้นอยางรอนแรงหากเกิด “สัญญาณขัดแยงปลายตลาด 

ขาขึ้น” (Bearish Divergence) คือ จังหวะของการนําหุนออกทยอยขายทํากําไร 

เคร่ืองมือทางปจจัยทางเทคนิคที่นิยมมาใชดูสัญญาณขัดแยงปลายตลาดขาลง (Bullish Divergence) และ
สัญญาณขัดแยงปลายตลาดขาขึ้น (Bearish Divergence) ประกอบดวย “MACD Histogram” (นิยมใชในกราฟ 
รายสัปดาห) และ “Relative Strength Index” (RSI) 

1. สัญญาณปลายตลาดขาลง (Bullish Divergence) 

 

รูปที่ 1 สัญญาณขัดแยงปลายตลาดขาลง (Bullish Divergence) 
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สัญญาณขัดแยงปลายตลาดขาลง (Bullish Divergence) เปนสัญญาณทางเทคนิคที่สามารถใชบอกใหรูวา... 
ดัชนีตลาดหรือราคาหุนกําลังกาวเขาสูชวงปลายตลาดขาลง นักลงทุนเม่ือเห็นสัญญาณน้ี ควรหาจังหวะทยอย 
เขาซื้อหุนที่มีปจจัยพ้ืนฐานและมีสภาพคลอง 

จากรูปที่ 1 สัญญาณปลายตลาดขาลงมี 3 รูปแบบ ไดแก 

 ดัชนีตลาดหรือราคาหุนปรับตัวลดลงสรางจุดตํ่าใหม ขณะที่สัญญาณ Indicator (ในที่นี้หมายถึงสัญญาณ 
MACD Histogram และ RSI) กลับสรางจุดตํ่ายกสูง (Higher Low)  

 ดัชนีตลาดหรือราคาหุนเกิดเปนสองยอดลาง (Double Bottom) ขณะที่สัญญาณ Indicator กลับสรางจุดตํ่า
ยกสูง (Higher Low)  

 ดัชนีตลาดหรือราคาหุนปรับลดลงสรางจุดตํ่าใหม ขณะท่ีสัญญาณ Indicator เกิดเปนสองยอดลาง 
(Double Bottom) 

2. สัญญาณปลายตลาดขาข้ึน (Bearish Divergence) 

 

รูปที่ 2 สัญญาณขัดแยงปลายตลาดขาขึ้น (Bearish Divergence) 

สัญญาณขัดแยงปลายตลาดขาขึ้น (Bearish Divergence) เปนสัญญาณทางเทคนิคที่บอกใหรูวา... ดัชนีตลาด
หรือราคาหุนกําลังกาวเขาสูชวงปลายตลาดขาขึ้น นักลงทุนเม่ือเห็นสัญญาณนี้ ควรหาจังหวะนําหุนออกทยอย

ขาย หลีกเล่ียงการไลราคาหุน เพื่อปองกันการติดสูง 

จากรูปที่ 2 สัญญาณปลายตลาดขาขึ้นมี 3 รูปแบบ ไดแก 

 ดัชนีตลาดหรือราคาหุนปรับตัวขึ้นสรางจุดสูงใหม ขณะที่สัญญาณ Indicator กลับสรางจุดสูงยกลงตํ่า 
(Lower High)  

 ดัชนีตลาดหรือราคาหุนเกิดเปนสองยอดบน (Double Top) ขณะท่ีสัญญาณ Indicator กลับสรางจุดสูง 
ยกลงตํ่า (Lower High)  

 ดัชนีตลาดหรือราคาหุนปรับตัวขึ้นสรางจุดสูงใหม ขณะท่ีสัญญาณ Indicator เกิดเปนสองยอดบน  
(Double Top) 
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การนําไปใช 

 

รูปที่ 3 กราฟรายสัปดาหของดัชนีตลาดหลักทรัพยแสดงสัญญาณปลายตลาดดวย MACD Histogram 

จากรูปที่ 3 ในชวงเมษายน – ตุลาคม 2543 จะเห็นวาดัชนีตลาดเคล่ือนตัวไปตามแนวโนมขาลง เม่ือวิเคราะห
ตามทฤษฎีดาว ดัชนีตลาดจะเคล่ือนตัวไปตามแนวโนมขาลงจนกวาจะเปล่ียนทิศทาง จากกราฟดัชนีตลาดเปล่ียนทิศทาง
เม่ือทะลุแนวตานของชองแนวโนมขาลงขึ้นมาปดเหนือ 280 จุด แตขณะนั้นตลาดจะถูกครอบงําดวยขาวราย ทําใหดัชนี
ตลาดแกวงตัวออกดานขาง ขณะที่ดัชนีตลาดปรับลดลงไปทําจุดตํ่าใหมที่ 250 จุด แตสัญญาณ MACD Histogram กลับ
สรางจุดตํ่ายกสูง (Higher Low) เกิดสัญญาณขัดแยงปลายตลาดขาลง (Bullish Divergence) ซึ่งถือเปนจุดทยอยเขาซ้ือ
หุนที่ดี 

 แตเม่ือดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นจุดสูงที่ 430 จุด ตลาดเต็มไปดวยขาวดี นักลงทุนจะโถมเขาไลราคาหุน แตปริมาณ
การซ้ือขายกลับลดลง เนื่องจากนักลงทุนบางสวนออกจากตลาด ขณะท่ีสัญญาณ MACD Histogram กลับสรางจุดสูง 
ยกลงตํ่า เกิดสัญญาณขัดแยงปลายตลาดขาข้ึน นักลงทุนควรหาจังหวะนําหุนออกทยอยขายและหลีกเล่ียงการเขาซ้ือหุน 
เพื่อปองกันติดสูง 

 

รูปที่ 4 กราฟรายวันของดัชนีตลาดแสดงสัญญาณปลายตลาดดวย RSI 
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 จากรูปที่ 4 นักลงทุนสามารถใชสัญญาณ Bullish Divergence ของ RSI เปนจุดทยอยเขาซ้ือหุนที่ระดับ 940 – 
950 จุด โดยไมจําเปนตองรอใหดัชนีตลาดเปล่ียนทิศทางจากขาลงเปนขาขึ้น และนําหุนออกทยอยขายทํากําไร เม่ือดัชนี
ตลาดปรับขึ้นเหนือ 1,100 จุด สัญญาณ RSI เกิดสัญญาณ Bearish Divergence ซึ่งเปนสัญญาณปลายตลาดขาขึ้น 

 

รูปที่ 5 กราฟรายวันของราคาหุน BBL แสดงสัญญาณปลายตลาดดวย MACD Histogram 

 จากรูปที่ 5 ราคาหุน BBL เม่ือปรับลดลงทําราคาตํ่าที่ระดับ 125 บาท แตสัญญาณ MACD Histogram เกิดเปน 
Bullish Divergence จะใชเปนจุดทยอยเขาซ้ือหุน โดยไมตองรอใหราคาหุนเปล่ียนทิศทางเปนขาขึ้น และเม่ือราคาหุนปรับ
ขึ้นไปที่ระดับ 190 บาท สัญญาณ MACD Histogram กลับเกิดเปน Bearish Divergence ซึ่งจะใชเปนจุดทยอยนําหุน
ออกขายทํากําไรและหลีกเล่ียงการไลซื้อหุนแมจะมีขาวดีเขามา 

 

รูปที่ 6 กราฟรายวันของราคาหุน BBL แสดงสัญญาณปลายตลาดดวย RSI 

 จากรูปที่ 6 จะเห็นราคาหุน BBL เกิดสัญญาณปลายตลาดของสัญญาณ RSI สอดคลองกับสัญญาณ MACD 
Histogram จะใชเปนจุดยํ้าเตือนชวงปลายตลาดของราคาหุนไดดีขึ้น 
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รูปที่ 7 กราฟรายวันของราคา Spot Gold แสดงสัญญาณปลายตลาดดวย MACD Histogram 

 จากรูปที่ 7 เม่ือราคาทองคําปรับตัวทําราคาสูงที่ระดับ 1,800 เหรียญชวงตนเดือนพฤศจิกายน 2554  
แตสัญญาณ MACD Histogram กลับเกิดสัญญาณ Bearish Divergence จึงเปนจุดที่ควรทยอยขายทองคํา และเม่ือ
ราคาปรับลดลงเขาหาจุดตํ่าที่ 1,530 เหรียญชวงปลายเดือนธันวาคม 2554 สัญญาณ MACD Histogram เกิดเปน 
Bullish Divergence ซึ่งจะเปนจุดทยอยเขาซ้ือทองคํา แตตลาดจะมีแตขาวราย นักวิเคราะหมองวาราคาทองคําจะปรับตัว
ลงตอ เม่ือราคาปรับเขาใกล 1,800 เหรียญ ชวงเดือนกุมภาพันธ ตลาดมองวาทองคําจะปรับขึ้นไปที่ระดับ 2,000 เหรียญ 
แตสัญญาณ MACD Histogram เกิดสัญญาณ Bearish Divergence จึงเปนการปรับขึ้นเพื่อขาย มิใชจุดเขาซ้ือตามขาว 
ที่ปรากฏ 

 

รูปที่ 8 กราฟรายวันของราคา Spot Gold แสดงสัญญาณปลายตลาดดวย RSI 

 จากรูปที่ 8 จะเห็นวาราคาทองคําเม่ือปรับลดลงทําราคาตํ่าที่ 1,530 เหรียญ ชวงปลายเดือนธันวาคม 2554 เกิด
สัญญาณ Bullish Divergence ของ RSI และเม่ือราคาปรับเขาหาจุดสูงที่ 1,800 เหรียญ ชวงปลายเดือนกุมภาพันธ 2555 
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เกิดสัญญาณ Bearish Divergence ของ RSI สอดคลองกับการเกิดสัญญาณปลายตลาดของ MACD Histogram จึงเปน
การยืนยันจุดซื้อและจุดขายที่ดีสําหรับการลงทุนในทองคํา 

 

รูปที่ 9 กราฟรายวันของราคา Silver แสดงสัญญาณปลายตลาดดวย MACD Histogram 

 จากรูปที่ 9 ราคาเงินชวงกลางเดือนสิงหาคม 2554 ไดปรับขึ้นทําราคาสูงที่ 44 เหรียญ ขณะท่ีสัญญาณ MACD 
Histogram เกิดเปน Bearish Divergence ทามกลางขาวบวก นักลงทุนควรนําเงินออกทยอยขายทํากําไร โดยไม
จําเปนตองรอใหราคาเปล่ียนทิศทางเปนขาลง หรือปรับลดลงปดตํ่ากวา 40 เหรียญ ชวงปลายเดือนธันวาคมราคาปรับ
ลดลงไปที่ 27 เหรียญ ตลาดเต็มไปดวยขาวลบ แตสัญญาณ MACD Histogram เกิดเปน Bullish Divergence ซึ่งเปนจุด
ทยอยเขาซ้ือราคาต่ํา และเม่ือราคาปรับไปที่ระดับ 37 เหรียญ เกิดสัญญาณ Bearish Divergence ซึ่งเปนจุดขาย และ
หลีกเล่ียงการเขาซ้ือเพื่อปองกันติดสูง 

 

รูปที่ 10 กราฟรายวันของราคา Silver แสดงสัญญาณปลายตลาดดวย RSI 
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 จากรูปที่ 10 จะเห็นราคาโลหะเงินเกิดสัญญาณปลายตลาดของสัญญาณ RSI สอดคลองกับสัญญาณ MACD 
Histogram ซึ่งจะเปนการยืนยันจุดซื้อจุดขายในโลหะเงินที่ดี 

บทสรุป 

 สัญญาณขัดแยงปลายตลาดขาลง (Bullish Divergence) และสัญญาณขัดแยงปลายตลาดขาขึ้น (Bearish 
Divergence) นักลงทุนสามารถนํามาใชเปนจุดซื้อไดทั้งในหลักทรัพย โลหะมีคา (สินคาโภคภัณฑ) รวมไปถึงฟวเจอรส
ชนิดตางๆ ได โดยนักลงทุนสามารถใชสัญญาณขัดแยงปลายตลาดรวมกับชองแนวโนมขาขึ้น / ขาลง ซึ่งจะชวยให 
นักลงทุนสามารถเขาซ้ือหุน หรือโลหะมีคาในราคาถูก และขายไดในราคาสูง สรางผลกําไรกับการลงทุน 

 แมสัญญาณขัดแยงปลายตลาดจะเปนเครื่องมือทางเทคนิคที่ชวยใหนักลงทุนมีจังหวะเขาซ้ือหรือจังหวะขายที่ดี 
แตในความเปนจริง นักลงทุนจํานวนนอยที่จะไดประโยชนจากเคร่ืองมือนี้ เนื่องจากเวลาท่ีเกิดสัญญาณซ้ือของ Bullish 
Divergence ตลาดจะเต็มไปดวยขาวราย ทําใหนักลงทุนเล่ียงที่จะเขาซ้ือหุน แตเม่ือเกิดสัญญาณขายของ Bearish 
Divergence กลับปรากฏวานักลงทุนจะโถมเขาซ้ือหุน เนื่องจากตลาดเต็มไปดวยขาวบวก นักลงทุนเกิดความโลภ 
จึงเขาไลราคาหุนอยางเมามัน หลงลืมหลุมพรางของตลาดหุน 

 

****************************************************************** 

ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 

 

 

 

บทความฉบับนี้จัดทําขึ้นดวยหลักวิชาการทางปจจยัเทคนิค มิไดมีเจตนาชี้นําการลงทุนในหลักทรัพย 
ฉะนั้นกอนตดัสินใจลงทุนในหลักทรัพยใด ควรตรวจสอบปจจัยพ้ืนฐานของหลักทรพัยดังกลาวดวย 


