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เคยแปลกใจไหมวาตัวเลขเกิดขึ้นมาไดอยางไร เลขหนึ่งถึงเลขเกา และ
ความมหัศจรรยของเลขศูนย เหตุผลการเกิดขึ้นของหลักคณิตศาสตร 

ระบบตรรกะพื้นฐานที่สุดในระบบวิธีคิดทางวิทยาศาสตร เพื�อวิเคราะห วิจัย 
เรียนรูถึงความจริงของธรรมชาติ จากหน�วยที่เล็กที่สุดในระดับอะตอม จนถึง
หน�วยที่มีขนาดใหญที่สุด แมกระทั่งจักรวาลในรูปของการ Trading เราสนใจ
ปจจัยพื้นฐาน เราสนใจปจจัยทางเทคนิค เราศึกษาทฤษฎีมากมายไมวาเปน
ทฤษฎีดาว เราเขาไปเรียนรูระบบตัวเลข Fibonacci เขาไปหาสิ่งที่เรียกวา
คําอธิบายปรากฏการณ

สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะตั้งคําถามก็คือ อะไรคือแรงจูงใจของ Trader ที่มี
ความเชื�อมั่นในวิธีคิดและระบบการเทรดของตัวเอง ระบบการเทรดมักจะอยู
ปลายทางเสมอของหลักการและเหตุผล ซึ่งนั่นคือที่มาของการคนหาตรรกะ
ความคิดเฉพาะตนและนํามากําหนดเงื�อนไขการเทรดของตัวเอง

ในสวนของการวิจัยเราใชหลักสถิติ เราสนใจฐานตัวเลขซึ่งเปนความ
พยายามที่จะหาบทสรุปของพฤติกรรมของส่ิงที่เรียกวาราคา และแนวทาง
ของการพยากรณ ทั้งหมดก็เพื�อสรางโมเดลให ใกลเคียงที่สุดเพื�อจําลองความ
จริง ท้ังนี้สวนหนึ่งเพื�อการคนหาคําอธิบาย อีกสวนหนึ่งก็เพื�อประโยชนของ
การเอาชนะสิ่งหนึ่งที่เราเรียกวา “ตลาด” หรืออีกนัยหนึ่งที่อาจเรียกวาการหา
ประโยชนจากกลไกของตลาด
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มีทฤษฎีมากมายที่กลาวถึงกระบวนการและวิธีคิดเพื�ออธิบายสิ่งที่เกิด
ขึ้นในตลาด เเละทายที่สุดก็เพื�อการคาดการณ (speculative) เรื�องราคา รวม
ทั้งการพยากรณ (prediction) เพื�อผลลัพธที่เรียกวาสัญญาณ (signal) เปน
หลักคิดในกฎเกณฑที่คุณสาริศเองก็ใชแนวทางนี้เชนเดียวกัน การเชื�อมโยง
หลกัคดิของการวิเคราะหขอมลูทีเ่ปนตวัเลขจรงิในตลาด โดยใชวธีิการทดสอบ
ยอนหลัง (back test) ผานการทําโมเดล สรางเงื�อนไขทางคณิตศาสตร ของ
คุณสาริศ จึงเปนที่มาของหนังสือเลมนี้

จึงกลาวไดวาคุณสาริศเปนนักวิศวกรทางการเงิน โดยมีพื้นฐานที่เรียน
ทางวศิวกรรม และตอยอดความรูทางการเงนิ รวมถงึประสบการณท่ีทํางานใน
ฐานะเทรดเดอร จากการเรียนรูทั้งทางทฤษฎีและหลักปฏิบัติ ทําใหคุณสาริศ
มีขอไดเปรียบ ประกอบกับมีบุคลิกสวนตัวที่เปนคนคนหาหลักการและความ
จริง ซ่ึงเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของการเปนนักวิทยาศาสตรซึ่งหาไดยากมากใน
สังคมปจจุบันนี้

ดังนั้น ผลงานของระบบเทรดอัตโนมัติซึ่งเปนความตั้งใจของการเขียน
หนังสือของคุณสาริศในเลมนี้ จึงเปนหนังสือที่เปนจุดเริ่มตนเลมแรกๆ ใน
เมืองไทยที่ไดกลาวถึงพื้นฐานของความคิด รวมทั้งหลักการที่ถูกตองของการ
สรางระเบยีบวนิยัและสรางระบบทีส่ามารถอยูกบัตลาด และสามารถสรางกาํไร
อันเปนผลตอบแทนที่มีความยั่งยืนได

ความพยายามของคุณสาริศจะเปนการตอยอดและเปนนิมิตหมายที่ดี
กบัการพัฒนาการในระบบการเทรดอนพุนัธ ซึง่มคีวามจาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตอง
คนหาหลักการ วิธีคิด และทฤษฎีที่เขากันกับสภาพของกลไกตลาดที่มีความ
เปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา ผมจงึหวงัอยางยิง่วาหนังสือเลมน้ีจะเปนประโยชน
กับผูมีความจริงจังกับหลักการเทรดอัตโนมัติ ดังที่ผูเขียนได ใชความพยายาม
จนบรรลุเปนหนังสือที่สมบูรณในเลมนี้

บุญเลิศ สิริภัทรวณิช
ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท ออสสิริส ฟวเจอรส จํากัด
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เครื�องมือทาง Technical Analysis เริ่มมีมาตั้งแตสมัยโบราณ ตั้งแต

การจดรายละเอียดตัวเลขเขาไปในแผนดินเหนียว เพื�อหา SMA20 ทั้งนี้

เพื�อการพยากรณการเคลื�อนของดวงดาวเพื�อหาฤดูกาลตางๆ ทางการเกษตร

ไปจนถึงศาสตรการใชแทงเทียนเพื�อหาจุดกลับตัวและจุดตอเนื�องของราคา

ยุคน้ันยังไมมีคณิตศาสตรการวิเคราะหหุนเพื�อเก็งกําไรในทางเทคนิคที่เหนือ

กวานี้เขามาเกี่ยวของ เพราะแมแตเทคโนโลยีการพิมพก็ยังไมสมบูรณ และ

คณติศาสตรขัน้สงูถกูจาํกดัและใชเพื�อจดุประสงคเพยีงในทางปรชัญา การเมอืง 

การทหาร เทานั้น

จนมาถึงอีกยุคหนึ่งที่เริ่มมีเทคโนโลยีการพิมพ จึงเปนยุครุงเรืองของ

การตีเสน Overlay เขาไปในราคาจากการพิมพราคาติดฝาผนังใหญๆ ซึ่งการ

ตีเสนยอดชนยอด กนชนกนนั้น ก็เปนจิตวิทยามวลชนรวมอยางหนึ่ง รวมไป

ถึงการใชเครื�องมือ Elliot Wave ซึ่งเปนยุคสมัยที่เรียกไดวามีความแมนยําสูง

นั่นเปนเพราะจิตวิทยามวลชนที่มีตอหุนนั้นยังมีนอย จํานวนหุนก็มียังนอย

ชองทางการรับขาวก็นอยคือทางหนังสือพิมพและทางจดหมายดวนพิเศษ

เทานั้น ดังนั้น หุนแตละตัวจึงมีโอกาสที่จะเจอจิตวิทยาหมูสูงในจุดเบรกตางๆ 

ซึ่งสงผลใหเครื�องมือ Overlay เหลานี้มีความแมนยําเปนอยางมาก
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พอมาถึงยุคของคอมพิวเตอรที่คนทั่วไปหรือบริษัทพอจะซื้อได การ

คํานวณเสน Moving Average ที่มากกวา 20 bar ก็เกิดขึ้น ทีนี้จิตวิทยาหมู

ไมไดเกิดจากในแค Overlay ที่มนุษยลากขึ้นมาเอง (แนวรับ-ตาน, เสนแนว

โนม, Elliot Wave) แตมันยังมีจิตวิทยาหมูที่เกิดในเสน Moving Average 

อีกดวย แถมยังมีชองทางการวิเคราะหหุนเพิ่มข้ึนไปอีกคือทางโทรทัศน ทาง

แฟกซ โทรศัพท ดังนั้น ความแมนยําในเครื�องมือตาง ๆ  ก็นอยลงไปอีก เพราะ

จิตวิทยาหมูกระจายไปตามเครื�องมือตางๆ แถมหุนก็ยังมีจํานวนเยอะขึ้น และ

ชองทางการสื�อสารกระจายไปเยอะขึ้น

จนมาถึงยุคปจจุบัน ความแมนยําของเครื�องมือตางๆ ทั้งที่มนุษยตีเสน

ขึ้นมาเอง หรือแมแตเครื�องมือที่เกิดจากการคํานวณ Open High Low Close 

และ Volume เริ่มแมนนอยลงเรื�อยๆ เพราะจิตวิทยาหมูกระจายไปยังหุนตางๆ 

เครื�องมือตางๆ และชองทางการกระจายขาว มาถึงตรงนี้มีชองทางเพิ่มจาก

ชองทางเดิม มีทั้งเว็บไซตและทั้งไลนเต็มไปหมด

นี่จึงเปนที่มาของยุคปจจุบันที่วา จะใชกลยุทธ (เครื�องมือใด, เขาตรง

ไหน, ออกยังไง, ฯลฯ) ใดทาง Technical Analysis ตองผานการตรวจสอบ

เสียกอนวากลยุทธนี้ที่ผานมาทดสอบกับหุน 30 ปเปนอยางไร และในอนาคต

พอจะดูไดวาเปนอยางไร ซึ่งเปนเรื�องสาย Quantitative Technical Analysis 

ซึ่งเปนการเทรดอีกสายหนึ่ง ซึ่ง Technical Analysis ตองใหความสนใจ และ

มีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื�อยๆ

ผูอานที่หยิบเลมนี้มาอาน ถาทานยังไมคิดจะทํา Trading System ผม

แนะนําใหทานอาน เพราะอีกหน�อยทานก็หลีกหนีไมพน การอานคาอัตราสวน

ตางๆ เพราะ Robot Trade จะมีบทบาทเขามาเรื�อยๆ อานไวดูวา คนทําระบบ

เทรดที่นํามาเสนอทานมีจุดออนอยางไร เขาจะมาหลอกเราไหม ระบบเทรด

นี้ระยะยาวมันใชไดจริงๆ ไหม ไมใชไปดูแตบรรทัดกําไรอยางเดียว ผูอาน
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ที่หยิบเลมนี้มาอาน ถาทานจะทําระบบเทรด เนื้อหาในเลมนี้ก็โดนใจตรงๆ

เพราะเขียนโดยผูมีประสบการณที่ทํามาจริงๆ

ผมหวังวาหนังสือเลมนี้จะทําใหคนไทยเขาใจและลดการมโนการใช

เครื�องมือ เอาเวลาเฝาหนาจอจากเครื�องมือที่ไมแมนยําไปทําอยางอื�นในชีวิต 

แลวใหระบบเทรดที่ผานการทดสอบแลวเทรดให เอาเวลาไปนอนแตหัวคํ่า 

ไปออกกําลังกาย ไปดูแลคนที่รัก ไปอานหนังสือเทรดดีๆ เพื�อพัฒนาตนเอง

แลวสังคมไทย สังคมเทรด จะพัฒนาขึ้นครับ

สุภาพงษ นิลเกษ

ผูแตงหนังสือเบสตเซลเลอร “หุนพลิกชีวิต” 
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คํานิยม

ผมรูจัก คุณสาริศ ลีละเกษมฤกษ ในฐานะนักพัฒนากลยุทธการลงทุน

มืออาชีพ ที่ไดทุมเทเวลาศึกษาเรื�อง Automated Trading จนรูจริง 

ที่ผานมา คุณสาริศมีบทบาทเปนวิทยากรที่ดีในการใหความรูแกผูที่สนใจ ณ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอีกหลายรายการ  

แมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยจะมีความไมแน�นอน แตส่ิงที่มีความ

สาํคัญไมแพ “โชคชะตา” คอื “ความน�าจะเปน” นกัลงทนุทีป่ระสบความสาํเรจ็

เทาท่ีผมรูจกัคอืคนทีศ่กึษามาเปนอยางด ีไมเคยมีใครใชหลกัคดิแบบ “เดาสุม”  

การลงทุนเหมือนการวิ่งมาราธอน การทํากําไรอยางยั่งยืนภายใตแนวคิดที่ดี

ยอมสําคัญมากกวาการทํากําไรอยางฉาบฉวย 

หนังสือเลมนี้ใหความรูที่ดีในเรื�องของการพัฒนากลยุทธการลงทุน มี

การอธิบายอยางเปนระบบเพื�อใหผูอานไดเขาใจในเรื�องของระบบเทรดอัตโนมตัิ 

(Automated Trading) ทั้งยังมีเรื�องของการพัฒนาระบบเทรด และการ

แนะนําการใชโปรแกรมที่น�าสนใจและเขาใจงาย 
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โลกไดกาวเขาสูยุคแหงหุนยนต ไมเวนแมกระทั่งตลาดหุน หนังสือที่

ทานกําลังถืออยูจะทําใหทานกาวทันกระแสนี้ครับ

นพ. อนันต ขอมงคลอุดม

ผูเขียนหนังสือเบสตเซลเลอร “38 กลยุทธ ควากําไรในตลาดหุน”

ผูกอตั้ง บริษัท เนกซ เทรด จํากัด
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หลายๆ คนอาจจะคิดวา Automated Trading เปนเรื�องที่เขาใจยาก

และคอนขางจะไกลตัว แตจริงๆ แลว Automated Trading ถูกเริ่ม

นํามาใช ในตางประเทศตั้งแตป 2513 และจํานวน volume การซื้อขายดวย 

Automated Trading กเ็พิม่ขึน้เรื�อยๆ จนมสีดัสวนมากกวา 85% ของ volume 

ในตลาดสวนใหญในประเทศทีพ่ฒันาแลว ดงันัน้ พวกเราจงึไมอาจจะหลกีเลีย่ง

การเรยีนรูและเขาใจแครื�องมอืทีจ่ะเขามาเปลีย่นแปลงรปูแบบการลงทนุในบาน

เราในอนาคตอันใกลนี้

หนงัสอืเลมนี ้เนนเรื�องการอธบิายหลกัการสรางและพฒันาระบบเทรด

อยางมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะกับนักเก็งกําไรที่สนใจการเทรดอยางเปนระบบ 

ที่จะสามารถนํากระบวนการพัฒนาระบบเทรดไปประยุกตใชไดดวยตนเอง อีก

ทัง้ยงัเหมาะกบันกัเกง็กาํไรที่ไมไดตองการทีจ่ะสรางระบบเทรดดวยตนเอง แต

อยากจะใชระบบเทรดในการลงทุน หากทานไดอานหนังสือเลมนี้แลว ก็จะได

เรียนรูถึงวิธีพิจารณาเลือกใชระบบอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่ไมไดดูแตเพียง

ผลดําเนินการในอดีตแตเพียงอยางเดียว

คํานํา
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ความต้ังใจในการเขียนหนังสือเลมนี้ของผม ไมไดตองการท่ีจะโชว

ระบบเทรดทีท่าํกาํไรสงูในอดตีและใหความหวงักบัทานนกัเกง็กาํไร แตเปนการ

สรางความเขาใจถงึแกนแท และปจจยัทีค่วรพจิารณาในการคัดเลือกระบบเทรด

ที่มีประสิทธิภาพ โดยผมไดกลั่นกรองความรูจากหนังสือเท็กซบุคตางประเทศ

มาผนวกกับประสบการณตรงในการใชระบบเทรด โดยพยายามใชภาษางายๆ 

เพื�อใหนักเก็งกําไรทุกทานเขาใจและเห็นภาพเดียวกันนะครับ

สุดทายนี้ ผูอานสามารถพูดคุยกับผมเพิ่มเติมไดที่ www.facebook.

com/JumpQuant.thai หากมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ผมยินดีนอมรับเอาไป

ปรับปรุงในโอกาสตอไปครับ

สาริศ ลีละเกษมฤกษ

 (Kong_JumpQuant)
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คงมผีูอานหลายทานสงสยักนัอยูวา ทาํไมผมถงึมาสนใจศกึษาเรื�อง Trading 

System อยางจริงจังได สาขาวิชาที่เปดสอนเรื�องนี้ก็มีนอยมาก ผมจึง

อยากขอเลาเรื�องราวความเปนมากนัซกัหน�อยนะครบั เริม่แรกนัน้ผมจบปรญิญา

ตรีวิศวกรรมศาสตร โดยที่ยังไมรูวาตัวเองมีความสนใจอะไรกันแน� ที่เรียน

วิศวะนั้นก็เพราะวาคุณพอคุณแมอยากใหเรียน เนื�องจากทานคิดวาเด็กวิศวะ

จะไดเรยีนรูวธิคีดิทีค่อนขางจะเปนระบบ มเีหตผุล ผมกต็ามใจทานครบั แตจบ

ออกมาแลวไดไปทํางานที่ปูนซิเมนตไทยอยู 3 ปกวาๆ ก็รูตัววาไมไดชอบสายนี้ 

จากนั้นจึงไปเรียนปริญญาโททางดาน Financial Risk Management 

ในวิชาที่ผมเรียนนั้นมีอยูวิชาหนึ่งท่ีเขาใหนักศึกษาแขงกันเทรดโดยใชขอมูล

จําลอง โดยใหมีการรับรูขาวสารที่จะกระทบกับหุนแตละตัว แลวเราตองคาด

เดาราคาจากผลกระทบของขาวนั้นๆ ในวิชานี้ผมเทรดไดกําไรดีติดอันดับตนๆ 

ของรุน เลยคิดวานี่แหละอาชีพที่ผมอยากจะเปน (แตการเทรดจริงนั้นไมได

งายเหมือนการเทรดจําลองแน�ๆ ครับ) 

กวาจะมาเปน
System Trader
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พอกลับมาผมก็สมัครงานอยูหลายที่ ซึ่งจริงๆ แลวผมจบมาในสาขาที่

ควรจะตองทํางานดานการควบคุมความเสี่ยง (risk management) แตผม

ก็เลือกที่จะทํางานสายการลงทุนมากกวา ซึ่งถือวาผมโชคดีไดมีโอกาสเขาไป

ทํางานในโบรกเกอรอยาง Ausiris Futures ในตําแหน�ง Prop Trade ทั้งที่

ตอนนั้นมีประสบการณการเทรดนอยมาก โดยชวงกอนที่ผมจะเขาไปทํางาน

นั้น สวนการลงทุนของบริษัทสามารถทํากําไรจากการเทรด Gold Futures ได

คอนขางด ีเนื�องจากทองอยูในชวงตลาดขาขึน้ และมนีกัลงทนุในตลาดเลนกัน

มาก ทําใหมีสภาพคลองสูง 

ผมเริ่มเขาไปเทรดโดยใชหลักการวิเคราะหทางเทคนิคตามที่ไดอาน

จากหนังสือ และเว็บไซตชื�อดังตางๆ ตอนแรกก็ทํากําไรไดบางครับ แตมีอยู

วันหนึ่งในชวงเดือนกุมภาพันธ ป 2555 ซึ่งวันนั้นราคาทองคํา (gold spot)

วิง่ทะยานไป 1,800 เหรยีญ แลวทกุคนมองวาราคาจะวิง่ไปยาวๆ ผมคดิในใจวา 

“ตองถือซื้อยาวๆ เทานั้น” ทั้งที่สัญญาณทางเทคนิคที่ผมดูอยูมีสัญญาณกลับ

ตัว แตผมก็ไมกลาพอที่จะ Short (ขาย) Gold Futures สวนตลาด แตในชวง

เวลาประมาณ 4 ทุมกวาๆ กอนที่ตลาดบานเราจะปดนั้นเอง เบน เบอรนันเก

ผูวาการธนาคารกลางสหรัฐในตอนนั้นไดออกมาพูดเรื�องอะไรไมทราบ ทําให

ราคาทองตกฮวบ โดยผมถือซื้อ Gold Futures อยู 5 สัญญาใหญ กวาจะรูตัว

ตลาดเมืองไทยก็ปดแลวครับ ณ ตอนนั้นผมคิดวาราคาคงไมวิ่งอะไรมากมาย 

แตพอมาถึงรถไฟฟา BTS เพื�อเตรียมตัวกลับบาน ผมเหลือบไปเห็นกราฟ

ราคาทอง “พระเจา!” ผมตะโกนอยูในใจเมื�อเห็นวาราคา Gold Spot ลงมา 

100 เหรียญ จากชวงกอนปดตลาดบานเรา 

ตื�นเชามารีบหาจังหวะมาตัดขาดทุน (cut loss) โดยรวมแลวโดนไป

เกือบ 2 แสนบาทครับวันนั้น ตั้งแตนั้นมาผมก็รูถึงความโหดรายของตลาด ที่

มักจะทําใหนักลงทุนหลายคนถอดใจและหมดตัวกันไป ผมพยายามศึกษาหา

ระบบเทรด หรือ Indicator ที่เทพๆ มาน่ังดูเพื�อเปนสัญญาณในการซื้อขาย 
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แตผมก็ไมสามารถทําใจใหเทรดตามที่มีสัญญาณไดทุกครั้ง โดยครั้งที่ผมเทรด

ตามสัญญาณมักจะขาดทุน และครั้งที่ผมไมเชื�อสัญญาณมักจะไดกําไร ทําให

ผลการเทรดลุมๆ ดอนๆ นอนไมหลับ เครียดครับ ผานไป 1 ปผมจึงรูตัวดีวา

ไมเหมาะกับการเปน Prop Trade แลว

พอดชีวงนัน้บรษิทักาํลงัใหความสนใจเรื�องการเทรดโดยใชโปรแกรมใน

การชวยกาํหนดเงื�อนไข (algorithm trading) หวัหนาจงึบอกผมวาผมน�าจะเหมาะ

กบังานนี ้ทัง้ทีต่อนนัน้ผมมคีวามรูแทบเปนศนูย แตผมกร็ูสกึวานีอ่าจจะเปนสิง่

ที่เหมาะกับตัวเอง เนื�องจากวาไมตองตัดสินใจตามอารมณอีกตอไป ผมจึง

คนควาหาตาํราและวารสารตางประเทศอยางจรงิจงั ผนวกกบัความรูที่ไดเรยีน

มาเพื�อนํามาสรางและพฒันาระบบเทรด ตลอดเวลาทีผ่านมาผมพยายามอพัเดต

ความรู ใหมๆ อยูตลอดเวลา เนื�องจากมีบทวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ

ระบบเทรดเกิดขึ้นใหมอยางตอเนื�อง จนกลายมาเปน Systemetic Trader ใน

ปจจุบัน 
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ใ   นโลกปจจุบันที่มีการแขงขันสูงนี้ การวางแผนทางการเงินเขามามีบทบาท

ตอชีวิตประจําวันของพวกเรากันมากขึ้น แตเดิมนั้นเรามักจะเอาเงินสวน

ที่เหลือไปฝากธนาคารกินดอกเบี้ยนอยๆ กัน เพราะยังไมรูจักการลงทุนใน

รูปแบบอื�นๆ มากมายนัก แตเมื�อความกาวหนาทางเทคโนโลยี การสื�อสาร 

และการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการลงทุนกวางขวางมากขึ้น ทําใหคนเริ่มหัน

มาสนใจศึกษาการลงทุนรูปแบบใหมๆ 

กาวแรกของการลงทุนคือเราตอง “รูจักตัวเอง” เพื�อที่จะสามารถ

หาเปาหมายการลงทุนของตัวเองไดชัดเจน เชน ตองการลงทุนเพื�ออะไร มี

งบประมาณในการลงทุนเทาไหร และตองการบรรลุเปาหมายการลงทุน

เมื�อใด เปนตน จากนั้นก็คอยมาดูเงื�อนไข และความสามารถในการยอมรับ

ความเสี่ยงของแตละบุคคล

จากนั้นเราจึงมาทําความรูจักกับทางเลือกในการลงทุนในรูปแบบตางๆ 

กัน ซึ่งเราสามารถแบงออกเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ 
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1. การลงทุนแบบเปนเจาหนี้ เชน พันธบัตรรัฐบาล หุนกู

2. การลงทุนแบบเปนเจาของ เชน หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ

3. การลงทุนแบบจัดการความเสี่ยง (ตราสารอนุพันธ) เชน ฟวเจอร

ออปชนั (ซึง่สวนใหญคนมกัจะทาํใหเสีย่งมากกวาจดัการความเสีย่ง) 

4. การลงทุนทางเลือกอื�นๆ เชน ทองคํา เงิน นํ้ามัน หรือ แมกระทั่ง

อสังหาริมทรัพย

ซึ่งการลงทุนในแตละรูปแบบก็มีระดับความเส่ียงแตกตางกันไป โดย

ระดับความเสี่ยงนั้นจะไลจากนอยไปมากตามลําดับท่ีผมไดเรียงไว พอมาถึง

ตอนนี้ เราไดรูจักกับการลงทุนในลักษณะตางๆ กันแลว หลายคนคงมีคําถาม

วา การลงทุนกับการเก็งกําไร มีความความแตกตางกันอยางไร

การลงทุนคือการหวานพืชหวังผล โดยมุงหวังที่จะสะสมเงินใหงอกเงย

ขึน้ตอเนื�องในระยะยาว ซึง่คาดหมายวาจะไดผลตอบแทนทีส่งูกวาการออมหรอื

การฝากเงินโดยทั่วไป สวนการเก็งกําไรนั้นเปนการพยายามหาผลตอบแทน

จากสวนตางของราคา (ราคาขาย – ราคาซื้อ) ของสินทรัพยที่เราสนใจ และ

การจะทํากําไรจากการเก็งกําไรนั้นมีหลักการงายๆ วา “ซื้อถูก...ขายแพง...

ซื้อแพง...ขายแพงกวา” 

วิธีการท่ีใชสําหรับการเก็งกําไรอยางมีประสิทธิภาพนั้น สามารถแบง

เปนศาสตรใหญๆ อยู 2 แขนงใหเลือกพิจารณาศึกษา อยางแรก เราเรียก

วา Fundamental Analysis ซึ่งนักเก็งกําไรกลุมนี้จะศึกษาปจจัยพื้นฐานที่มี

ผลตอการเปลี่ยนแปลงระดับราคาของสินทรัพย ถาหากเปนการเก็งกําไรหุน 

สิง่ทีเ่ปนประเดน็สําคญัทีต่องสนใจคอื การวเิคราะหงบการเงนิของบริษทัตางๆ 

เพื�อประเมินผลการดําเนินงาน กําไร ขาดทุน หนี้สิน ฯลฯ



บทที่ 1 การลงทุน...การเก็งกําไร...กําไร  25

 สวนอกีแขนงหนึง่นัน้เราเรยีกวา Technical Analysis ซึง่นกัเกง็กาํไร

ในกลุมนี้จะทํานายหรือคาดการณราคาของสินทรัพยจากการศึกษาการ

เคลื�อนไหวของราคาในอดีตโดยการใช Technical Analysis ซึ่งไมไดสามารถ

บอกไดอยางชัดเจนวาราคาจะเคลื�อนไหวไปอยางไรในอนาคต เพียงแตชวย

นักเก็งกําไรในการคาดการณราคาที่น�าจะมีโอกาสเกิดขึ้นเทานั้น

โดยพื้นฐานของ Technical Analysis ที่เปนที่นิยมกันมากในปจจุบันมัก

จะอางอิงจาก ทฤษฎีของดาว หรือ Dow Theory ซึ่งทฤษฎีนี้ไดพูดถึงทฤษฎี

ปลีกยอยตางๆ ที่มีผลกระทบกับการเคลื�อนไหวของราคา โดยขอยกตัวอยาง

ทฤษฎีสําคัญ ดังนี้ 

1. Price Discounts Everything หมายความวา ราคาในปจจุบัน

นั้นไดรับรูถึงขอมูลขาวสารทั้งหมดเรียบรอยแลว ไมวาจะเปนขาวสารจาก

นักลงทุน ผูจัดการกองทุน นักวิเคราะห และผูเกี่ยวของทั้งหมด 

2. Price Movements are not Totally Random นั่นคือ การ

เคลื�อนไหวของราคานั้นมีแบบแผนพอที่นักเก็งกําไรสาย Technical Analysis 

หาโอกาสทาํกาํไรได เชน สามารถรูไดชวงไหนเปน Trend ชวงไหนเปน Sideway

3. “What” is More Important than “Why” แปลวา เรา

มุงเนนแตราคา ณ ปจจุบันเปนเทาไร โดยไมวาคํานึงถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของราคา เพราะสาเหตุหลักท่ีทําใหราคาขึ้นหรือลงนั้น สุดทาย

แลวก็ขึ้นอยูกับความไมสมดุลของอุปสงคและอุปทานเทานั้นเอง

พูดเกริ่นนํามาพอสมควรแลว น�าจะทําใหทุกคนพอจะเห็นภาพของการ

เก็งกําไรนะครับ ซึ่งสิ่งที่เราสนใจที่จะพูดถึงในหนังสือเลมนี้คือ “ระบบเทรด”

นั้นก็เปนการเก็งกําไรลักษณะหนี่งที่คอนขางจะมีระเบียบแบบแผนชัดเจน

โดยการเก็งกําไรโดยไมมีหลักการที่ชัดเจนแลว มักจะไมใชการเก็งกําไรแต

กลายเปน “การพนัน” โดยที่เราไมรูตัว ซึ่งระบบนั้นก็มีอยูหลายรูปแบบซึ่งจะ

กลาวในบทตอๆ ไป
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มารูจัก “ระบบเทรดอัตโนมัติ” กันเถอะ 

ในปจจุบันคําวา “ระบบเทรด” ถูกใชกันในความหมายตางๆ นานา จน

บางครั้งทําใหเกิดความเขาใจผิด ซึ่งจริงๆ แลว ระบบเทรดคือ การสรางกลุม

เงื�อนไขที่กําหนดจุดเขา-จุดออกในตลาดซื้อขายสินทรัพยโดยไมมีการตัดสิน

ใจของมนุษยเขามาเกี่ยวของ ซึ่งเนื�องจากเงื�อนไขที่ใชนั้นมีความชัดเจนในตัว

มนัเอง จงึทาํใหระบบเทรดสามารถทดสอบทางสถติไิด โดยจะทาํใหเราสามารถ

ทดสอบวาระบบเทรดนั้นมีผลการดําเนินงานในอดีตเปนอยางไร และโอกาส

ที่จะมีผลดําเนินงานที่ดีในอนาคตมากนอยแคไหน ซึ่งถาเราเพิ่มเรื�องการ

บรหิารเงนิ (money management) วาเราจะลงทนุจาํนวนเทาไหรในการเทรด

แตละครั้ง เราจะเรียกวา “กลยุทธการเทรด”

ในทางปฏิบัติแลว เรามักจะตองอาศัยโปรแกรมที่ชวยในการสรางและ

พัฒนาระบบเทรด ซึ่งสามารถทดสอบผลดําเนินงานของระบบเทรดไดโดยไม

ตองใชคนมาเกี่ยวของ ผมขออธิบายคําศัพทที่คนมักสับสนกันมากคือ “ระบบ

เทรด” กับ “ระบบเทรดอัตโนมัติ” โดยระบบเทรดอัตโนมัตินั้นก็คือ ระบบเทรด

ที่ใช โปรแกรมคอมพิวเตอรในการสงคําสั่งซื้อ-ขายโดยมนุษยเราไมตองไปยุง

กับมันเลย ดังคํากลาวของผูกอตั้งบริษัทไมโครซอฟต อยาง บิลล เกตส ที่วา 

“I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person 

will find an easy way to do it.” แปลวา ผมเลือกคนขี้เกียจเพื�อที่จะทํางาน

ยากๆ เพราะวาคนขี้เกียจนั้นจะหาวิธีการงายๆ ในการที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จ 

(คนขี้เกียจนี้ตองฉลาดดวยนะครับ) 
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ขอดีของระบบเทรดอัตโนมัติมีอยูหลายประการดังตอไปนี้

 • เสริมสรางการมีวินัยในการลงทุน ไมมีการใชอารมณมาเกี่ยวของ

 • ไมตองเสียเวลาในการเฝาหนาจอ เพื�อดูสินคาหลายตัว

 • ใชกระจายความเสี่ยง เมื�อเราเลือกใชหลายกลยุทธไดพรอมกัน

 • เพิ่มความเร็วในการสงคําสั่งซื้อ - ขาย สงคําสั่งทันทีเมื�อมีสัญญาณ

ประวตัคิวามเปนมาของระบบเทรดอตัโนมติั

ระบบเทรดอัตโนมัตินั้นเริ่มใชงานตั้งแตป 2513 โดยเริ่มใชที่ตลาดหุน

นิวยอรก (New York Stock Exchange) และตอมาในป 2523 ก็ถูกนํามาใช

อยางแพรหลายในตลาด S&P Equity and Futures พอมาถึงชวงป 2533 

ระบบเทรดอัตโนมัติไดมีการใชอยางแพรหลายใน Chicago Mercantile

Exchange’s Emini Futures (CME) ซึง่ในเวลาน้ันมีการเปล่ียนแปลงขนาดของ

ชวงราคาในตลาดดวย โดยการลดชวงของราคาเสนอซือ้ขายขัน้ตํา่ (minimum

risk) ในสหรัฐฯ จาก 1/16 (0.625 เหรียญ) เปน 0.01 เหรียญ ซึ่งชวยเพิ่ม

สภาพคลองในตลาดใหมากยิ่งขึ้น และมีการเริ่มใชการสงคําสั่งโดยใชการ

คํานวนราคาเฉลี่ย เชน TWAP, VWAP โดยจะชวยลดผลกระทบในเรื�อง

ผลกระทบกับตลาด เนื�องจากการซื้อขายที่มีปริมาณมากในครั้งเดียว พอมา

ถึงชวง 2543 ไดมีการเอาระบบเทรดอัตโนมัติไปใช ในวงการ Hedge Fund, 

Quant Fund, Asset Management พอมาถงึตรงนีพ้วกเราจะเหน็วาระบบเทรด

อัตโนมัติถูกนําไปใช ในหลากหลายรูปแบบและดูยุงยากซับซอนมาก อยาเพิ่ง

กลัวกันไปนะครับ ผมจะคอยๆ พาทุกคนเขาสูโลกของระบบเทรดอัตโนมัติไป

ดวยกัน
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 รูปแบบการใชงานของระบบเทรดอตัโนมัติ
 มีอะไรกันบางนะ 

ผมขอยกตัวอยางรูปแบบการเก็งกําไรดวยระบบเทรดอัตโนมัติที่ใชกัน

ในเมืองไทยดังนี้ครับ

1. Rebalance Portfolio ใช ใน Index Fund สวนใหญจากกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ เปนหนาที่ของผูจัดการกองทุนเขาครับ

2. Pair Trading ใชกับหุนที่มีลักษณะการเคลื�อนไหวของราคาใกล

เคยีงกนั เชน SCB และ KBANK อาจรวมถงึสนิคาอปุโภคบรโิภค เชน ทองคาํ 

และเงนิ ไดอกีดวย สวนใหญในโบรกเกอร หรอืบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ

รวมจะมีคนทํากันอยู

3. Delta-neutral Strategies ใช ในออปชนัใหพอรตไมเปลีย่นแปลง

เมื�อ Underlying มีการเปลี่ยนคาไป เราตองรูจักคา Delta กอน ซึ่งคา Delta 

นี้คือ อัตราสวนการเปลี่ยนแปลงของราคาออปชันตอราคาสินคาอางอิง เชน 

ถา Call Option ของหุน A มีคา Delta ที่ 0.5 แปลวา หากราคาของหุน A 

เพิ่มขึ้นไป 1 จุด ราคาของ Call Option จะเพิ่มขึ้น 0.5 จุด ดังนั้น เราตอง

ซื้อ Call Option 2 ตัว และขายหุน A 1 ตัว เพื�อรักษาพอรตการลงทุนในคงที่ 

เปนตน ซึ่งคา Delta นี้จะเปลี่ยนไปเรื�อยๆ ตามชวงเวลา และลักษณะเงื�อนไข

ของออปชันนะครับ 

4. Arbitrage การทํา Arbitrage คือ การทํากําไรจากความแตกตาง

ราคาสินคาชนิดเดียวกันใน 2 ตลาดขึ้นไป หรือไมจําเปนตองเปนสินคา

ชนิดเดียวกัน แตใหผลตอบแทนที่เทากัน (การทํา Arbitrage ในตราสารหนี้
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หุนฟวเจอร ออปชัน) ขอยกตัวอยางงายๆ เชนการทํา Arbitrage บน Gold

Futures ในตลาด COMEX กับ Gold Futures ในตลาดเซี่ยงไฮ ถา Gold

Futures ในตลาดที่ Chicago Mercantile Exchange (CME) ราคา 1,200 

เหรียญ/ออนซ และ Gold Futures ในตลาดเซี่ยงไฮ 1205 เหรียญ/ออนซ

เราก็ซื้อ Gold Futures จากตลาด CME ไปขายที่ตลาดเซี่ยงไฮ ก็จะไดกําไร

5 เหรียญ/ออนซ (ยังไมหักคาคอมมิสชั่น และคาใชจายอื�นๆ ที่เกี่ยวของ)

เปนตน

5. Speculation ใชหาเงื�อนไขในการซื้อขายทํากําไรจากสวนตาง

ของราคาสินคา

รูปแบบการใชงานของระบบเทรดอัตโนมัติขางตนนั้น ตองมีการ

พิจารณาตัวแปรหลากหลาย และมีเงื�อนไขการทํางานที่ซับซอน โดยสําหรับ

หนังสือเลมนี้ ผมอยากจะขออธิบายรูปแบบสุดทายของการใชงานระบบ

เทรดอัตโนมัติ นั่นก็คือ...

Speculation หรือ การคาดการณราคาในอนาคต พูดภาษาบานๆ ก็

คือ แทงไฮโล! เอยไมใชครับ ตองใชคําวา “หาทางท่ีเราจะซ้ือถูก ขายแพง 

อยางเปนระบบ มีที่มาที่ไปชัดเจนนั่นเองครับ” 

 แนวโนมการใชงานของระบบเทรดอตัโนมตัิ
 ในตางประเทศ 

ผมเชื�อวาพวกเราหลายๆ คนยงัอาจไมรูสึกถงึความสําคญัของระบบเทรด

อัตโนมัติเทาไหรนัก งั้นเราลองมาดูแนวโนมการใชงานระบบเทรดอัตโนมัติใน

ตางประเทศกันซักหน�อย
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รูปที่ 1.1 ขอมูลลักษณะการซื้อขายของตลาดใหญๆ ในตางประเทศ

ที่มา : จากหนงัสอื Multi-Asset Risk Modeling : Techniques for a Global Economy in an Electronic 
and Algorithmic Trading Era. by Morton Glantz, Robert Kissell. 
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จากกราฟในหนา 30 เปนขอมูลลักษณะการซื้อขายของตลาดใหญๆ 

ในตางประเทศ ซึ่งจะเห็นวาแนวโนมของการใชระบบเทรดอัตโนมัติเพิ่มสูง

ขึ้นเรื�อยๆ ในป 2555 ค.ศ. 2012 มีการใชระบบเทรดอัตโนมัติถึง 85% ของ

ปริมาณการซื้อขายทั้งหมด คงไมตองบอกนะครับวา ป 2559 จะมียอดการใช

มากขนาดไหน (บอกไมไดเพราะไมมีขอมูลครับ) 

สวนในเรื�องของขนาดการสงออเดอรก็จะเล็กลงเรื�อยๆ ทําไมน�ะหรือ

ครบั กเ็พราะวาเมื�อเราใชระบบเทรดอตัโนมตัสิงคาํสัง่ให ระบบจะสามารถเพิม่

ความเร็วในการสงคําสั่งและกําหนดขนาดใหเล็กลง เพื�อไมใหการสงออเดอร

ในแตละรอบสงผลกระทบกับตลาดนั่นเอง 

มมุมองทีน่าสนใจเกีย่วกบัระบบเทรดอตัโนมตัิ

ผมอยากจะเกริ่นนําเรื�องเกี่ยวกับลักษณะของเทคโนโลยีซักนิดนะครับ 

โดยผมจะขอแบงชวงของเทคโนโลยีออกเปน 4 ชวง ตามเว็บไซต http://

kanguro.fi/blog/technology-life-cycle/ ดังนี้

1. Intro Stage คือ ชวงที่เทคโนโลยีนั้นเพิ่งเขาสูตลาดใหมๆ คน

เรามักจะไมสนใจหรือมองขามมันไป

2. Growth Stage คือ ชวงที่เร่ิมออกผลิตภัณฑ คนเร่ิมจะรับรู

ประโยชนจากเทคโนโลยี 

3. Maturity Stage คือ ชวงที่ผูคนยอมรับเทคโนโลยี แตเริ่มมี

คูแขงเขามาเนื�องจากตลาดเริ่มอิ่มตัว

4. Inevitable Decline Stage คือ ชวงที่ผูคนรูสึกวาเทคโนโลยี

นั้นไมสามารถทําประโยชนไดอีกตอไป และมองหาเทคโนโลยีใหมอื�นๆ 
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