
 นับจากปี 1996 ส�านักพิมพ์บลูมเบิร์ก (Bloomberg) ได้ตีพิมพ์

หนงัสอืการเงนิระดบัมอือาชพีมาแล้วมากมาย ด้วยเนือ้หาทีเ่กีย่วข้อง

กับการลงทุน เศรษฐกิจ และนโยบายของภาครัฐที่ส่งผลกระทบ

ต่อการลงทุน ทุกเล่มเขียนขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพในด้านนั้น 

พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง และได้รับการแปลออกไปมากกว่า 20 ภาษา

 ชดุหนงัสอืการเงินของบลมูเบิร์กได้รวบรวมเน้ือหาทัง้ในส่วนของ

องค์ความรูใ้นภาคทฤษฎแีละวธิกีารน�าไปใช้จรงิในภาคปฏบิตัสิ�าหรบั

นกัการเงนิมอือาชพี หนงัสอืทกุเล่มถกูเขยีนขึน้โดยผู้เชีย่วชาญเฉพาะ

ด้าน ซึ่งบางคนเป็นนักเก็งก�าไรตัวจริงในตลาดการเงิน บางคนเป็น

นกับรหิารเงนิลงทนุ และบางคนกเ็ป็นนกัวเิคราะห์การลงทนุ ทกุคน

ทีม่บีทบาทในหนงัสอืแต่ละเล่ม ล้วนท�างานเกีย่วข้องกบัการปกป้อง

มูลค่าทรพัย์สนิ การป้องกนัความเสีย่งให้เงนิลงทนุ และการสร้างผล

ก�าไรจากการลงทุน

 ส�านักพิมพ์ Think Beyond Books ตีพิมพ์หนังสือแปลฉบับ

ภาษาไทยของซีรีส์ Bloomberg Visual Guide ภายใต้การดูแลงาน

บรรณาธิการจากทีม TBX Financial โดยมุ่งหวังพัฒนาการศึกษา

คุณภาพสูงและส่งเสริมความรู้การลงทุนให้กับชุมชนนักลงทุนใน

ประเทศไทย ปัจจุบันส�านักพิมพ์จัดท�าหนังสือชุดนี้ออกมาท้ังหมด 

3 เล่ม ได้แก่

 § Visual Guide to Chart Patterns คู่มือวิเคราะห์การเทรด

ด้วยทรงกราฟ เขียนโดย โธมัส เอ็น บุลคาวสกี (Thomas 

N. Bulkowski) 

 § Visual Guide to Elliott Wave Trading คู่มือภาพการ

เทรดด้วยคลื่นอีเลียตเวฟ เขียนโดย เวย์น กอร์แมน (Wayne 

Gorman) และเจฟฟรีย์ เคนเนดี (Jeffrey Kennedy) 

 § Visual Guide to Candlestick Charting คู่มือภาพกราฟ 

แท่งเทียน เขียนโดย ไมเคิล ซี ธอมเซตต์ (Michael C. 

Thomsett)

 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้ามาเย่ียมชมเว็บไซต์ของ

ส�านักพิมพ์ Think Beyond ได้ที่ www.thinkbeyondbook.com

คำานำา
สำานักพิมพ์
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วธิอีา่น
หนงัสอืเลม่นี้

วิธีการใช้หนังสือเล่มนี้

 หนังสือชุด Bloomberg Visual Guide ถูกออกแบบให้เป็นคู่มือ

ด้านการเงินและการลงทุนที่ครอบคลุมและท�าตามได้ง่าย มีแผนภูมิ

ภาพสีขนาดใหญ่ อ่านง่าย ใช้งานสะดวก นอกจากนี้เรายังได้เพิ่ม 

องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อเน้นย�้าข้อมูลและกระบวนการต่าง ๆ ที่

ส�าคัญ ดังนี้:

 § ใจความส�าคัญ: แนวคิดและใจความส�าคัญต่าง ๆ เพื่อช่วย

ให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของค�าศัพท์และเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

 § ค�าศัพท์: ค�าศัพท์และหลักการทางเทคนิคต่าง ๆ ที่ถูกพูดถึง

ในหนังสือเล่มนี้

 § ท�าตามไปทีละขั้น: แบบฝึกหัดเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหา

และสามารถท�าตามเองได้ทุกขั้นตอน

 § ลงมือท�า: ใบงาน สูตร และการค�านวณ

 § ชุดค�าสั่งที่ใช้ในโปรแกรมบลูมเบิร์ก: สรุปข้อมูลชุดค�าสั่งและ

เครื่องมือต่าง ๆ ที่ถูกกล่าวถึงในเล่ม ส�าหรับผู้ใช้โปรแกรม 

Bloomberg Terminal 

4 วิธีอ่านหนังสือเล่มนี้
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กราฟที่เข้าใจยาก แต่ในปัจจุบันน้ี เราสามารถดูกราฟแท่งเทียน

ผ่านอปุกรณ์ใดก็ได้ และยงัสามารถปรบัช่วงเวลาของข้อมลูในกราฟ 

รวมถงึอายขุองแท่งเทียนได้อกีด้วย เทคโนโลยที�าให้การสร้างกราฟ

เป็นเรื่องง่าย และเรายังสามารถใส่เคร่ืองมือทางเทคนิคเข้าไปอีก

เท่าไหร่ก็ได้ แท่งเทียนจึงได้กลายเป็นสิ่งส�าคัญในการวิเคราะห์เชิง

เทคนิคแบบตะวนัตก และในทกุวนันี ้เทรดเดอร์ไม่จ�าเป็นต้องเลอืก

ระหว่างการวิเคราะห์แบบตะวันตกหรือตะวันออกอีกต่อไปแล้ว 

เพราะเราสามารถใช้ท้ังสองวิธีควบคู่กันไปเพื่อช่วยให้เราวิเคราะห์

และยืนยันสัญญาณได้ดีขึ้น ซึ่งจะท�าให้การหาจังหวะเข้า-ออกการ

เทรดของเราแม่นย�าขึ้นอีกด้วย

คำาศัพท์

โชกุน (Shogunate)

โชกุน คือ ชนชั้นนักรบของญ่ีปุ่นในสมัยที่กองทัพปกครองประเทศ 

โชกนุมยีศเทยีบเท่านายพล โดยมหีน้าทีป่กครองชนเผ่าต่าง ๆ  ภายใน

ประเทศญี่ปุ่น (โชกุน ย่อมาจากค�าว่า seii taishogun ซึ่งแปลว่า ผู้

บัญชาการกองก�าลัง)

คำาศัพท์

ตั๋วข้าว (Rice Coupons)

“ตั๋วข้าว” (หรือตั๋วข้าว “เปล่า”) เป็นตราสารรูปแบบแรกที่ถูกน�า

มาใช้ในการก�าหนดราคาข้าว โดยเป็นสัญญาฟิวเจอร์สหรือสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้ารูปแบบแรก ซึ่งเกิดขึ้นในปี 1710

แท่งเทียนบุกอเมริกา

 ในปี 1989 สตีฟ นิสัน (Steve Nison) ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยว

กบัการวเิคราะห์กราฟแท่งเทียนลงใน นติยสารฟิวเจอร์ส (Futures 

Magazine) เป็นครั้งแรก เขาเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Candlecharts.

com และเป็นที่รู ้จักในฐานะของผู้บุกเบิกกราฟแท่งเทียนนอก

ประเทศญี่ปุ่น เขาเขียนหนังสือ Japanese Candlestick Chart-

ing Techniques (1991) ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับศาสตร์แท่งเทียน

เล่มแรกในสหรัฐอเมริกา และยังเป็นผู้ที่เขียน The Candlestick 

Course (2003) อีกด้วย

 แม้ว่านิสันจะเป็นนักวิเคราะห์คนแรกที่น�าแท่งเทียนมาใช้ใน

ประเทศฝ่ังตะวนัตก แต่ชาร์ลส์ ดาว คือคนแรกท่ีเหน็คุณค่าของมัน 

ในปี 1900 ดาวได้สงัเกตเหน็ว่าแนวโน้มของราคานัน้ สามารถถกูน�า

เสนอออกมาได้หลากหลายรูปแบบ และหนึ่งในรูปแบบเหล่านั้น ก็

คอืแท่งเทยีนของญีปุ่น่ แต่เพราะการวาดแท่งเทียนต้องใช้เวลาเป็น

อย่างมาก ท�าให้การค้นคว้าของเขามาถึงทางตัน และ 100 ปีต่อมา 

แม้ว่าทฤษฎีดาว (Dow Theory) และการวาดกราฟแบบดั้งเดิม

จะยังคงอยู่ แต่ในตอนนี้ แท่งเทียนกลับได้รับความนิยมและถูกใช้

อย่างแพร่หลายมากกว่า ทฤษฎีดาวมีหลักส�าคัญเกี่ยวกับแนวโน้ม

ของราคาอยู่ทั้งหมด 6 ข้อ (1) แนวโน้มหรือเทรนด์ราคาถูกแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แนวโน้มหลัก (Primary) แนวโน้มรอง 

(Secondary) และแนวโน้มย่อย (Minor) (2) แนวโน้มของตลาด 

แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงสะสมก�าลัง (Accumulation) ช่วง

21บทที่ 2 ประวัตขิองแทง่เทียน
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doji (southern)

Intel (INTC)
doji (southern)
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  Doji Star (ขาลง)  หรือ Evening Doji Star เป็นรูปแบบ 2 

แท่งเทยีน ทีเ่กดิขึน้บรเิวณยอดของแนวโน้มขาขึน้และเป็นสญัญาณ

ว่าราคาอาจจะกลับตัว โดย Doji Star ประกอบด้วยแท่งเทียนสี

ขาว ตามด้วย Gap ขาขึ้นและโดจิ จึงมีโอกาสที่ราคาจะกลับลงมา

ปิด Gap แล้วลงต่อ

 Doji Star จะเป็นสัญญาณที่น่าเชื่อถือและค่อนข้างแข็งแรงถ้า

แท่งเทียนแท่งต่อไปกลับตัวลงมาตามที่คาด ซึ่งจะกลายเป็นสิ่งที่

ช่วยยนืยนัสญัญาณได้เป็นอย่างด ีและเรากย็งัสามารถเอาสญัญาณ

ยนืยนัแบบตะวนัตกชนดิต่าง ๆ  (เช่น ราคาทดสอบแนวต้านแล้วผ่าน

ไม่ได้ เลยกลับตัวลงมา) มาใช้ยืนยันสัญญาณได้อีกด้วย

 Doji Star ในกราฟ JP Morgan Chase (JPM) เป็นลักษณะ

การเกิด Doji Star ที่เกิดขึ้นบ่อย มันเกิดขึ้นที่ยอดของแนวโน้มขา

ขึ้นที่แข็งแรงและตามด้วยแนวโน้มขาลงสั้น ๆ ก่อนจะกลับตัวข้ึน

ใจความสำาคัญ

ความส�าคญัของ Doji Star อยู่ที ่Gap และโดจ ิแต่แม้ว่ามนัจะม ีGap 

(ซึ่งเป็นสัญญาณที่ส�าคัญ) มันก็ไม่ได้เชื่อถือได้เสมอไป

ไปอีกครั้ง และมันก็มีสัญญาณยืนยันอย่างน้อย 2 อย่าง หนึ่ง เมื่อ

เอา Doji Star มารวมกับแท่งเทียนสีด�าแท่งต่อมา มันก็กลายเป็น

รูปแบบ Abandoned Baby ขาลง ซึ่งเป็นสัญญาณขาลงเหมือน

กัน ข้อสองคือ Doji Star เกิดขึ้นหลังจากราคาว่ิงผ่านแนวต้าน 

(Breakout) มาได้ และราคาก็ย้อนกลับลงไปทันที มันจึงมีโอกาส

มากที่ราคาจะกลายเป็นขาลง แต่แนวโน้มขาลงในกราฟ JPM ก็ 

อยูไ่ด้ไม่นานเท่าไหร่ เพราะหลงัจากราคากลับตวัลงไปได้แค่ 4 แท่ง

มันก็กลับตัวขึ้นมาใหม่และวิ่งทะลุแนวต้านขึ้นไปเป็นขาขึ้นเต็มตัว
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U.S. Steel (X)
identical three crows

identical three crows

แท่งเทียนแต่ละแท่งจะเปิดเท่ากับ
ราคาปิดของแท่งก่อนหน้า

125บทที่ 7 พจนานุกรมแท่งเทียน
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  In Neck (ขาลง)  เป็นรูปแบบ 2 แท่งเทียน ที่เริ่มด้วยแท่ง

เทยีนสีด�า แล้วตามด้วยแท่งเทยีนสขีาว โดยม ีHidden gap อยูต่รง

กลาง (แท่งเทียนแท่งที่ 2 เปิดต�่ากว่าราคาปิดของแท่งเทียนแท่ง

แรก) ซึ่งแท่งเทียนแท่งที่ 2 จะกลับขึ้นไปปิดอยู่ในพื้นที่เนื้อเทียน

ของแท่งเทียนแท่งแรก

 แม้จะดูเหมือนสัญญาณขาลงแต่ราคาก็มีเปอร์เซ็นต์ลงต่อเพียง

แค่ครึ่งเดียว ถ้ามันเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงและวิ่ง

ตามแนวโน้มมานานแล้ว โอกาสทีร่าคาจะกลบัตวักม็มีากขึน้ แต่ถ้า

มันเกิดขึ้นในขณะที่ราคาเป็นขาลงหรือ Sideway ความน่าเชื่อถือ

ของสัญญาณก็จะน้อยลง

ใจความสำาคัญ

ความส�าคัญของรูปแบบ In Neck อยู่ที่ Gap ระหว่างแท่งเทียนแท่ง

แรกและแท่งที่ 2 แต่มันก็สังเกตเห็นได้ยากเพราะเป็น Hidden Gap

 ในกราฟหุ้น Visa (V) รูปแบบ In Neck ขาลง เกิดขึ้นตรงช่วง

ท้ายของกราฟ โดยแท่งเทียนแท่งที่ 2 (แท่งสีขาว) เป็นแท่งเทียน

ยาว (ยาวกว่าแท่งเทียนแท่งแรกที่เป็นสีด�าด้วย) ท�าให้สัญญาณนี้

ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ (แท่งเทียนสีขาวควรจะสั้นกว่านี้) และ

หลังจากที่เกิดรูปแบบ In Neck ขาลง (หลังจากช่วงเวลาในกราฟ) 

ราคาก็ขึ้นไปสร้างแนวรับใหม่ที่ราคา 71 เหรียญ ท�าให้ในตัวอย่าง

นี้ In Neck ดูเป็นสัญญาณขาขึ้นมากกว่าขาลง
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  Long Candle (แท่งเทียนยาว) (สีด�า)  เป็นสัญญาณขาลง

ทีแ่ขง็แรงมาก ซึง่มนัก็คอืแท่งเทยีนสดี�าทีย่าวกว่าแท่งเทียนแท่งอืน่

อย่างเห็นได้ชัด (ตามชื่อ)

 แท่งเทียนยาวคือแท่งเทียนที่ราคาเปิด (อยู่ด้านบน) กับราคา

ปิด (อยู่ด้านล่าง) อยู่ห่างกันมาก ซึ่งบอกให้เรารู้ว่าในวันนั้น ฝั่งผู้

ขายเป็นฝ่ายที่ควบคุมและกดดันราคาได้ ท้ังยังมีความเป็นไปได้ท่ี

ราคาจะลงต่อ ซึ่งมันจะเป็นสัญญาณว่าราคาจะกลับตัวจากขาข้ึน

เป็นขาลง หรือเป็นสัญญาณว่าราคาจะลงต่อก็ได้ นอกจากนี้ แท่ง

เทยีนยาวสดี�าจะเป็นสญัญาณการกลบัตวัทีแ่ขง็แรงมากถ้าเกดิร่วม

กบัรปูแบบสญัญาณการกลบัตัวท่ีมแีท่งเทยีนหลายแท่ง และถ้ามนั

เกิดขึ้นระหว่างที่ราคาเป็นขาลง ก็หมายความว่าแรงเหวี่ยงทางฝั่ง

ขาลงนั้นไม่ลดลงเลย (และน่าจะลงต่อ)

 แท่งเทียนยาวมักจะมีไส้เทียนด้านบนหรือด้านล่าง (หรือท้ังคู่) 

แต่ถ้าด้านใดด้านหนึง่ไม่มไีส้เทยีน มนักจ็ะเป็นแท่งเทยีนยาวทีเ่ป็น 

Marubozu ด้วย

 กราฟ iShares Silver Trust (SLV) มแีท่งเทยีนยาวสีด�า 3 แท่ง 

แต่ละแท่งนั้นยาวกว่าแท่งเทียนรอบ ๆ  อย่างเห็นได้ชัด และราคาก็

กลับตัวลงทุกครั้งด้วย

 แท่งเทียนยาวแท่งแรกมีไส ้เทียนด้านบนท่ีค่อนข้างยาว 

หมายความว่า ฝั่งผู้ซื้อพยายามจะดันราคาข้ึน แต่ไม่ส�าเร็จ ราคา

เลยย้อนกลับลงมาแล้วลงไปปิดด้านล่าง แท่งเทียนยาวแท่งที่ 2 

เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบแท่งเทียนขาลง ‘Outside Down’ ซึ่ง

ประกอบด้วยแท่งเทียน 3 แท่ง ได้แก่ แท่งเทียนสีขาว ตามด้วย

แท่งเทียนด�า (แท่งเทียนยาว) และแท่งเทียนสีด�าอีกแท่งซึ่งจะเปิด

สงูกว่าและปิดต�า่กว่าราคาปิดของแท่งก่อนหน้า และแท่งเทียนยาว

แท่งที่ 3 ในกราฟก็เป็นตัวช่วยยืนยันสัญญาณของ Hanging Man 

แท่งก่อนหน้า ก่อนที่ราคาจะเข้าสู่ขาลงด้วย

ใจความสำาคัญ

แท่งเทียนยาวเป็นหนึ่งในสัญญาณแท่งเทียนที่ส�าคัญที่สุด มันเป็น

แท่งเทียนที่สังเกตเห็นได้ง่าย (เพราะมันจะยาวกว่าแท่งอื่น) และ

ระยะห่างระหว่างราคาเปิดกับราคาปิดของแท่งเทียนแท่งนั้นก็ท�าให้

เรารู้ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีแรงมากกว่าอีกฝั่งอย่างชัดเจน (สีขาวคือ 

ขาขึ้น สีด�าคือขาลง)

คำาศัพท์
iShare

iShare หมายถึง กองทุน Exchange-traded funds (ETFs) หรือ 

“หุ้นดัชนี (Index Shares)” เดิมทีถูกเรียกว่า World Equity 

Benchmark Shares (WEBS) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมอร์แกน สแตนลีย์ 

(Morgan Stanley) และ Barclay’s Global Investors (ผู้จัดการ

กองทุน)
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American Express (AXP)
accumulation/distribution (A/D)

ทีละขั้น ทีละตอน

ขั้นตอนการค�านวณค่า A/D มีดังนี้:

1. น�าราคาปิดลบด้วยจุดต�่าสุดของแท่ง

2. น�าจุดสูงสุดลบด้วยราคาปิดของแท่ง

3. น�าผลลัพธ์จากข้อ 1 กับข้อ 2 มาลบกัน

4. น�าจุดสูงสุดกับจุดต�่าสุดของแท่งมาลบกัน

5. น�าผลลัพธ์จากข้อ 3 มาหารด้วยผลลัพธ์จากข้อ 4

6. ผลลัพธ์ของข้อ 5 คือ ค่า A/D ทั้งนี้ ถ้าผลลัพธ์ของข้อที่ 1 เป็น 

 เลขติดลบ ค่า A/D ก็จะติดลบเช่นกัน

ลงมือทำา
เราสามารถค�านวณค่า A/D ได้โดยการหาส่วนต่างระหว่างราคาปิด

กับจุดต�่าสุดของแท่ง และระหว่างราคาปิดกับจุดสูงสุดของแท่ง

([(Close - Low) - (High - Close)] ÷ (High - Low)) = A/D

ผลลพัธ์ทีไ่ด้จะเป็นตวัเลขทีอ่ยูร่ะหว่าง +1 (Maximum Accumula-

tion ระยะสะสม) กบั -1 (Maximum Distribution ระยะปล่อยของ)
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 แนวโน้มของเส้น A/D นั้นส�าคัญ เพราะมันช่วยให้เราเห็นความ

เปลีย่นแปลงของโมเมนตมัทีเ่รามกัจะไม่ทนัสังเกตเห็น ซ่ึงแม้ว่าตาม

หลักของ Breadth Indicators แล้ว ตราบใดที่ราคายังคงวิ่งอยู่

ในกรอบ ราคาก็จะยังไม่เปลี่ยนทิศ แต่ A/D จะช่วยท�าให้เราเห็น

ว่า ต่อให้ราคายงัอยูเ่หนือแนวรบัและอยูใ่ต้แนวต้าน (ยงัอยูใ่นกรอบ

ราคา) แต่ถ้าโมเมนตัมเปล่ียนฝั่ง มันก็สามารถท�าให้ราคาเปลี่ยน

ทิศและวิ่งทะลุกรอบได้เหมือนกัน นอกจากนั้น A/D ยังเป็นตัวเลข

ตั้งต้นในการค�านวณค่า CMF อีกด้วย ซึ่งเมื่อเราน�า CMF ไปใช้กับ

กราฟแท่งเทยีน มนัก็จะกลายเป็นข้อมลูเกีย่วกบัแนวโน้มของราคา

ที่ส�าคัญมาก

 ในกราฟหุ้น American Express (AXP) เราจะเห็นทั้งการ

เคลื่อนที่ของราคาและเส้น A/D โดย A/D จะช่วยคาดการณ์การ

เปลี่ยนแปลงทิศทางของราคาได้ ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงท้ายของ

สัปดาห์แรกในเดือนธันวาคม ราคายังดูเหมือนจะขึ้นต่อได้ แต่เส้น 

A/D เริ่มเคลื่อนท่ีลง เป็นสัญญาณว่าราคาจะกลับตัวลง และ 1 

สัปดาห์ต่อมา ราคาก็กลับตัวลงจริง ๆ  (แปลว่าแนวโน้มขาขึ้นก�าลัง

จะจบ) ไม่กี่วันต่อมา เส้น A/D ก็ลงไปต�่ากว่า 0 และราคาก็ลงมา

ถึงจุดต�่าสุดของแนวโน้มขาลง ก่อนที่เส้น A/D ก็กลับตัวขึ้นมาอีก

ครั้ง และราคาก็กลับตัวขึ้นตามหลังจากนั้นไม่นาน (เส้น A/D จะ

เคลื่อนที่น�าราคา)

คำาศัพท์
Breadth Indicators

Breadth Indicators เป็นเครื่องมือวัดการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงของราคา

เพื่อใช้ในการประเมินว่าเทรดเดอร์มีส่วนร่วมในตลาดหรือในหลัก

ทรัพย์นั้นมากน้อยแค่ไหน

ลงมือทำา
ตัวอย่างการค�านวณค่า A/D:

จุดสูงสุดของแท่งเท่ากับ 38 เหรียญ จุดต�่าสุดของแท่งเท่ากับ 31 

เหรียญ และราคาปิดอยู่ที่ 37 เหรียญ ดังนั้น:

([(37 – 31) – (38 – 37)] ÷ (38 – 31)) = +0.71

ลงมือทำา
ถ้าผลลัพธ์จากฝั่งซ้ายของสมการติดลบ ค่า A/D ก็จะติดลบตาม

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าจุดสูงสุดของแท่งเท่ากับ 55 เหรียญ จุดต�่าสุด

เท่ากับ 46 เหรียญ และปิดแท่งที่ 48 เหรียญ จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ:

([(48 - 46) - (55 - 48)] ÷ (55 - 46)) = -0.56
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 ในจุดสุดท้าย ราคาสามารถ Breakout ผ่านแนวรบัเดมิลงไปได้

แค่ 3 แท่ง โดยแท่งเทียนแท่งที่ 3 ได้กลายเป็นแท่งเทียนแท่งแรก

ของ Engulfing Pattern ขาขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณกลับตัวที่แข็งแรง

มาก ในขณะท่ีแท่งเทียนแท่งถัดมาก็เป็นแท่งเทียนยาวสีขาว จึง

เป็นการบ่งชี้ว่าราคา Breakout ไม่ส�าเร็จ แล้วราคาก็กลับขึ้นมา

อยู่เหนือแนวรับเหมือนเดิม

ใจความสำาคัญ

การ Breakout เป็นจดุเริม่ต้นของแนวโน้มใหม่ แต่เราจะไม่รูว่้าราคา 

Breakout ส�าเร็จหรือเปล่าจนกว่าจะมีสัญญาณมาช่วยยืนยัน

ใจความสำาคัญ

การที่ราคา Breakout ไม่ส�าเร็จหลายครั้ง แปลว่าฝั่งที่พยายามผลัก

ดนัราคา (ฝ่ังผูซ้ือ้พยายามดนัราคาขึน้ ฝ่ังผู้ขายพยายามกดราคาลง) 

มีพละก�าลังไม่มากพอที่จะท�าให้ราคาไปยืนในกรอบราคาใหม่

Caterpillar (CAT)
breakout (bullish)

white
soldiers

แนวต้าน

แนวรับใหม่
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DuPont (DD)
hidden gaps

hidden gaps
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  Ichimoku Clouds  เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ถูกสร้างขึ้น 

โดยนักข่าวที่มีชื่อว่า โกอิจิ โฮซาดะ (Goichi Hosada) กราฟ

ก้อนเมฆน้ี ท�าหน้าท่ีในการคาดการณ์แนวรับ-แนวต้าน ความ

เปลี่ยนแปลงของราคา และก�าลังของแนวโน้มปัจจุบัน รวมถึงเป็น

สัญญาณเสริมของกราฟแท่งเทียนด้วย

 กราฟ Ichimoku cloud ถูกค�านวณข้ึนโดยใช้ค่าเฉลี่ยการ

เคลือ่นที ่(Moving Average) ของทัง้ราคาปิด ราคาสงูสดุ และราคา

ต�่าสุด ของแท่งเทียนแต่ละแท่ง ซึ่งจะตีออกมาเป็นเส้น จ�านวน 5 

เส้น โดยสองเส้นแรกคือ เส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของราคาสูงสุด

และราคาต�่าสุดของแท่งเทียนจ�านวน 9 แท่ง เส้นที่ 3 คือเส้นค่า

เฉลี่ยเคลื่อนที่ของสองเส้นแรกที่ค�านวณโดยใช้แท่งเทียนทั้งหมด 

26 แท่ง เส้นที่ 4 และ 5 คือเส้นที่เรียกว่า Leading Span โดยเส้น 

Leading Span เส้นแรกเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่คิดจากราคา

ปิดของแท่งเทียนจ�านวน 26 แท่ง หารด้วย 2 และวางน�าหน้าจุด

ที่ค�านวณไป 26 แท่ง ส่วนเส้นท่ีสองคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ

ราคาสูงสุดและราคาต�่าสุดที่คิดจากแท่งเทียน 52 แท่ง หารด้วย 2 

และวางน�าหน้าจุดที่ค�านวณไป 26 แท่ง

 พื้นที่ระหว่างเส้นที่ 4 และ 5 คือส่วนที่เรียกว่า เมฆ เราสามารถ

ปรับค่าของเมฆได้โดยเปลี่ยนจ�านวนแท่งเทียนที่ใช้ในการสร้างค่า

เฉลี่ยจาก 26 และ 52 แท่ง เป็นตัวเลขอื่น โดยทั้งสองเส้นนั้น คือ

ความสมัพนัธ์ระหว่างเส้นค่าเฉลีย่ของแท่งเทยีน 9 แท่งและ 26 แท่ง

 การค�านวณค่าของ Ichimoku นั้น นอกจากจะต้องใช้เส้นค่า

เฉล่ียเคล่ือนที่แล้ว ยังต้องใช้ตัวเลขคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลง

ของราคาล่วงหน้าด้วย ซึ่งถ้าต้องค�านวณด้วยมือมันก็จะเป็นการ

ค�านวณทีซ่บัซ้อนมาก แต่เดีย๋วนีก้ม็เีว็บไซต์ต่าง ๆ  ทีม่รีะบบค�านวณ

กราฟ Ichimoku แบบอัตโนมัติให้ได้ใช้งานกันแล้ว กราฟหุ้นแมค-

โดนัลด์ (MCD) ในตัวอย่าง มีสัญญาณบ่งชี้ล่วงหน้าว่าเส้นค่าเฉลี่ย

อาจจะเกดิการเคลือ่นเข้าหากนั (Convergence) หรอืออกห่างจาก

กนั (Divergence) ขึน้ โดย Ichimoku นัน้คาดการณ์ล่วงหน้าเอาไว้

ประมาณหนึ่งเดือน ซึ่งต่างจากเครื่องมือทางเทคนิคอย่าง Moving 

Average Convergence Divergence (MACD)

ใจความสำาคัญ

ในประเทศญี่ปุ่น เมฆนี้ถูกเรียกว่า Ichimoku Kinko Hyo (อิชิโมกุ 

คินโคะ เฮียว) ซึ่งแปลว่า “กราฟดุลยภาพของราคา”

ใจความสำาคัญ

บางครั้งวิธีการค�านวณที่ซับซ้อนของ Ichimoku Cloud ก็ท�าให้

หลาย ๆ  คนลมืความส�าคญัของมนัไป ว่ามนัคอืเครือ่งมอืทางเทคนคิที่

ท�าหน้าทีใ่นการคาดการณ์โมเมนตมั โดยใช้การวางแนวรบั-แนวต้าน 

ซึ่งท�าให้มันเป็นการคาดการณ์ราคาที่มีความแม่นย�าสูง
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