วิเคราะหทางเทคนิค
การวิ เคราะห์ปัจจัยทางเทคนิ ค (Technical Analysis)
เป็ นการศึกษาพฤติกรรมของราคาหุ้น หรือพฤติกรรมของตลาดใน
อดี ต โดยใช้ ห ลั ก สถิ ติ เพื่ อ นํ า มาใช้ ค าดการณ์ พ ฤติ ก รรมการ
เคลื่อนไหวของราคาหุน้ ในอนาคต และช่วยให้ผลู้ งทุนหาจังหวะการ
ลงทุนที่ เหมาะสม โดยข้อมูลหลักทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ได้แก่ ระดับราคา และปริมาณการซือ้ ขายหุน้
ทัง้ นี้ ทฤษฎีทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ปจั จัยทางเทคนิคมีอยูอ่ ย่างหลากหลาย ในทีน่ ้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะทฤษฎีหรือ
แนวคิดพืน้ ฐานสําคัญทีผ่ ลู้ งทุนควรทราบ เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในเบือ้ งต้น

ขอสมมติฐานในการวิเคราะหปจจัยทางเทคนิค
แนวคิดการวิเคราะห์ปจั จัยทางเทคนิคจะอยูบ่ นสมมติฐาน 3 ประการ คือ...
1. ราคาเป็ นผลรวมทีส่ ะท้อนให้ทราบถึงข่าวสารในด้านต่างๆ ทัง้ หมดแล้ว
2. ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีแนวโน้ม และจะคงอยู่ในแนวโน้มนัน้ ๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะเกิดการ
เปลีย่ นแปลงแนวโน้มใหม่
3. พฤติกรรมการลงทุนของผูล้ งทุน จะยังคงมีลกั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกับพฤติกรรมการลงทุนในอดีต

แนวโนมและเสนแนวโนม (Trend Line)
เป็ นการบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนไหวโดยรวมของราคาหุ้นภายในช่วงเวลาสัน้ ๆ ระยะหนึ่ ง โดย
รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นอาจเคลื่อนไหวโดยมีแนวโน้ มเป็ นเส้นตรงในระยะยาว หรือมีแนวโน้ มการ
เคลื่อนไหวทีต่ ่างรูปแบบออกไป ดังต่อไปนี้
 เส้นแนวโน้ มขึ้นเป็ นเส้นตรง (Uptrend) ให้จนิ ตนาการเหมือนคุณกําลังเดินขึน้ บันไดก้าวไปสูข่ นั ้ ที่
สูงขึน้ เปรียบเหมือนหุน้ ที่มแี นวโน้มของราคาสูงขึน้ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะสําคัญ คือ ราคาหุ้น
สูงสุดจะอยู่ในระดับที่ สูงกว่าราคาสูงสุดครัง้ ก่ อน หรือราคาหุ้นตํา่ สุดก็จะอยู่สูงกว่าราคาหุ้น
ตํา่ สุดครัง้ ก่อน นันคื
่ อ ราคาหุน้ เคลื่อนไหวเป็ นแนวลาดขึน้ หรือแปลความได้วา่ ราคาหุน้ อยูใ่ นช่วงขาขึน้
นันเอง
่
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เพือ่ เป็ นการยืนยันถึงทิศทางแนวโน้มขึน้ ให้ผลู้ งทุนลากเส้นเชื่อมอย่างน้อย 3 จุด เริม่ จากจุดที่ 1 ไปจุดที่
3 โดยให้สว่ นปลายจุดที่ 3 เลยออกไป หากราคามีการปรับตัวถึงจุดที่ 5 จะเป็ นสัญญาณยืนยันของ
แนวโน้มขึน้ ดังนัน้ หากราคามีการปรับตัวลงมาใกล้เส้นแนวโน้มขึน้ อีกครัง้ ทีจ่ ุดที่ 7 จะเป็ นจุดทีผ่ ลู้ งทุน
ควร “ซื้อ” ตามสัญญาณทางเทคนิค
 เส้นแนวโน้ มลงเป็ นเส้นตรง (Downtrend) ให้จนิ ตนาการเหมือนคุณกําลังเดินลงบันไดก้าวไปสูข่ นั ้ ที่
ตํ่ากว่า เปรียบเหมือนหุน้ ทีม่ แี นวโน้มของราคาตํ่าลง โดยพิจารณาจากคุณลักษณะสําคัญ คือ ราคาหุ้น
ตํา่ สุดจะอยู่ในระดับที่ ตาํ่ กว่าราคาตํา่ สุดครัง้ ก่อน หรือราคาหุ้นสูงสุดก็จะอยู่ตาํ่ กว่าราคาหุ้น
สูงสุดครัง้ ก่อน นันคื
่ อ ราคาหุน้ เคลื่อนไหวเป็ นแนวลาดลง หรือแปลความได้วา่ ราคาหุน้ อยูใ่ นช่วงขาลง
นันเอง
่

เพือ่ เป็ นการยืนยันถึงทิศทางแนวโน้มลง ให้ผลู้ งทุนลากเส้นเชื่อมจากจุดที่ 1 ไปจุดที่ 3 โดยให้สว่ นปลาย
ของจุดที่ 3 เลยออกไป หากราคาหุน้ ไม่สามารถข้ามเส้นแนวโน้มลงในจุดที่ 5 ได้จะเป็ นสัญญาณยืนยัน
แนวโน้มลง ดังนัน้ หากราคาหุ้นมีการปรับตัวขึน้ มาใกล้เส้นแนวโน้มลงอีกครัง้ ที่จุดที่ 7 ผูล้ งทุนควร
“ขาย” หุน้ ณ จุดนี้
 เส้นแนวโน้ มไม่เปลี่ยนแปลง หรือแนวโน้ มราบ (Sideways) จะแสดงให้เห็นลักษณะการปรับตัวของ
ราคาหุน้ ในช่วงแคบๆ อาจกล่าวได้ว่าเป็ นช่วงทีม่ อี ุปสงค์และอุปทานในหุน้ นัน้ ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ
ราคาหุ้นที่สงู ขึน้ ครัง้ ใหม่จะเท่ากับที่เคยสูงขึน้ ครัง้ ก่อน หรือราคาหุ้นตํา่ ลงครัง้ ใหม่จะเท่ากับหรือ
ใกล้เคียงกับราคาที่ตาํ่ ลงครัง้ ก่อน
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หากเห็นได้ชดั ว่า หุน้ กําลังเคลื่อนทีใ่ นลักษณะคล้ายฟนั ปลา แสดงว่าหุน้ นัน้ กําลังเคลื่อนทีอ่ ยูร่ ะหว่างจุด
ยอดและก้นบึง้ ผูล้ งทุนควรตัดสินใจ “ซื้อ” หุน้ นัน้ เมือ่ ราคาหุน้ อยูใ่ กล้เคียงกับก้นบึง้ แล้วรอ “ขาย” เมื่อ
ราคาเข้าใกล้จุดยอดอีกครัง้ หนึ่ง
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ ให้ผลู้ งทุนลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดยอดเก่า (จุดที่ 1) ไปยังจุดยอด
ใหม่ (จุดที่ 3 และ 5) พร้อมทัง้ ให้ลากเส้นเชื่อมระหว่างก้นบึง้ เก่า (จุดที่ 2) ไปยังก้นบึง้ ใหม่ (จุดที่ 4 และ
6) คุณจะเห็นกรอบการเคลื่อนที่ของราคาหุ้น ซึ่งนักวิเคราะห์ทางเทคนิคทัวไปใช้
่
เรียกว่า “แนวรับ –
แนวต้าน” (แนวรับ = จุดซือ้ , แนวต้าน = จุดขาย)

แนวรับและแนวตาน (Support and Resistance)
แนวคิดนี้มหี ลักการ คือ เมื่อราคาหุน้ ลดลงมาถึง ณ ระดับราคาทีเ่ ป็ นแนวรับ (Support Level) แล้ว ก็จะมี
แรงซือ้ เข้ามารองรับ ทําให้ระดับราคาหุน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะไม่ลดตํ่าลง
ในทางตรงกันข้าม เมื่อระดับราคาหุน้ ปรับตัวสูงขึน้ ไปถึง ณ
ระดับราคาทีเ่ ป็ นแนวต้าน (Resistance Level) จะเป็ นระดับราคาที่
มีแรงขายมาก โดยแรงขายนัน้ อาจเพียงพอทีจ่ ะหยุดราคาหุน้ ไม่ให้สงู
ไปกว่าระดับราคานี้ได้
โดยทัวไป
่ ราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวจากแนวรับขึ้นไปสู่แนว
ต้าน และจากแนวต้านลงมาสูแ่ นวรับ กล่าวคือ เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง
ระหว่างแนวรับและแนวต้าน และภายหลังช่วงเวลาหนึ่ง ราคาหุน้ อาจสูงขึน้ จนทะลุแนวต้าน หรือลดตํ่าลงกว่าแนวรับ
เทคนิคการลงทุน คือ ควรพิ จารณาซื้ อหุ้นเมื่อราคาหุ้นอยู่บริ เวณแนวรับ และขายเมื่ อราคาหุ้นอยู่
บริ เวณแนวต้าน และควรวิเคราะห์วา่ ราคาหุน้ กําลังจะเคลื่อนไหวทะลุแนวรับหรือแนวต้านเมื่อใด เพื่อทีจ่ ะสามารถวาง
แผนการลงทุนในระยะต่อไปได้
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นอกจากทฤษฎีหรือแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีทฤษฎีหรือแนวคิดอื่นๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปจั จัย
ทางเทคนิคทีน่ ่าสนใจอีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น...
 ทฤษฎีดาว (Dow’s Theory)
 ค่าเฉลีย่ เคลื่อนที่ (Moving Averages)
 รูปแบบราคา (Price Pattern)
 แผนภูมแิ ท่งเทียน (Candlesticks)
 แผนภูม ิ Point & Figure
 ดัชนีบง่ ชี้ (Indicators)
 เครือ่ งมือทางเทคนิคอื่นๆ
ฯลฯ
ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถศึกษาเพิม่ เติมได้จากหลักสูตรอบรมสัมมนา หรือตามเว็บไซต์ต่างๆ
กล่าวโดยสรุป... “การวิ เคราะห์ปัจจัยทางเทคนิ ค” เป็ นเครื่องมือที่ช่วยให้ผูล้ งทุนสามารถคาดการณ์ ทิศ
ทางการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น รวมทัง้ สามารถหาจังหวะที่เหมาะสมในการซื้อขายหุ้น หรือระยะเวลาในการ
ถือครองหุ้นได้
ในทางปฏิบตั ิ ผูล้ งทุนจึงควรวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐาน เพื่อค้นหาหุน้ ที่น่าลงทุน ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ทาง
เทคนิค เพื่อหาจังหวะในการเข้าลงทุน ซึ่งจะช่วยให้ผูล้ งทุนสามารถตัดสินใจลงทุนในหุน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้

ชมสัมมนาออนไลนเกี่ยวกับการวิเคราหปจจัยเทคนิค
ชมคลิปความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหทางเทคนิค
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