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ถาคุณฝกฝนอยางหนักและถูกทาง องคความรูถูกตอง จนมีระบบคัดเลือกหุนที่ดี
ซื้อหุนถูกตัว หุนที่เหมาะสมกับสไตลการเทรดของคุณ และซื้อหุนตัวนั้นถูกเวลา
ตอใหคุณเปน... 

• ทหารประจำการในปา วิศวกรทำงานในเหมือง นักเดินเรือทำงานในเรือกลางทะเล
  ที่มีโอกาสเช็กราคาหุนเพียงสองสามครั้งใน 1 เดือน

เพียงแคคุณอานหนังสือเลมนี้อยางเขาใจ และหมั่นฝกฝน คุณก็สามารถทำกำไร
จากตลาดหุนไดเปนกอบเปนกำ อยางมีความสุข และไมเครียด

• นักศึกษา หรือคนทำงานประจำ ที่มีเวลาเช็กราคาหุนเพียง 1 ครั้งใน 1 วัน
• เจาของกิจการ หรือผูบริหาร ที่มีเวลาเช็กหุนเพียง 1 ครั้งใน 1 สัปดาห

• นักเขียน Best Seller หนังสือ หุนพลิกชีวิต (ปกเขียว) ติดอันดับหนังสือ
   ทรัพยากรยอดนิยมหองสมุดมารวย และติดอันดับ 100 อีบุก (e-book)
  เตรียมพรอมกอนลงทุนหุนและอสังหาฯ แอปมารวยอีบุก ของหองสมุดมารวย

• เทรดเดอรอิสระ นักพัฒนาระบบเทรด และอาจารยพิเศษมหาวิทยาลัย

• นักเขียน Best Seller หนังสือ วิ่งไปใหสุดเทรนด ติดอันดับหนังสือ
   ทรัพยากรยอดนิยมหองสมุดมารวย นอกจากนี้ยังติดอันดับที่ 20
  หนังสือสาย Technical Analysis ที่ถูกยืมมากที่สุดในหองสมุดมารวย
  อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• วิทยากรบรรยายระบบเทรดหลักทรัพย กองทุน ใหกับโบรกเกอรหลักทรัพย
  หนวยงานรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

• เจาของสถาบัน ABL Research ทำระบบเทรดหลักทรัพย
   และสอนเทรดหุนสาย Technical Analysis

• ไดรับคูปองนวัตกรรมจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
  หัวขอดานพัฒนาระบบเทรดวิเคราะหหุนไทย
   (ผลงานรวมกับนักเขียนซีเอ็ดอีก 1 ทาน คือ นพ.อนันต ขอมงคลอุดม)
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• แนวคิดการทำกำไรจากตลาดหุนอยางเปนกอบเปนกำและมีความสุข

• พบกับบทใหมทายเลม เต็มใจจัดให เนื้อหาเขมขน (มาก)
"หาจังหวะซื้อหุนและทำกำไรดวยแนวคิด Rattlesnake Breakout Method"

แบบดั้งเดิม / แบบประยุกตกับหุนไทย
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เกือบทุกคน ถ้ามีโอกาสก็อยากมีกิจการเป็นของตัวเองทั้งสิ้น หาก

เราเป็นคนต่างจังหวัดล่ะจะท�าอย่างไร คิดจะเปิดกิจการอะไรถ้าท�าไม่ดีก็เจ๊ง 

เพราะรายได้ของคนกรุงเทพฯ แตกต่างจากคนต่างจังหวัดโดยสิ้นเชิง ผมมา

นั่งคิดนอนคิดอยู่ว่ากิจการอะไรบ้างที่ซื้อมาขายไปแล้วได้ก�าไร โดยที่เราไม่

ต้องใช้เวลาเยอะ และก็ได้ ใช้เวลาในวันหยุดได้เต็มที่ในการค้นหาตัวเองและ

พักผ่อน ผมจึงเริ่มคุยกับเพื่อนสมัยมัธยมว่า แต่ละคนท�าอาชีพอะไร จนผม 

พบอาชีพที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดคือ อำชีพเทรดเดอร์ (ซื้อขำยหุ้น)

ส�าหรับประสบการณ์การเทรดหุ้นในช่วงแรก ผมก็เป็นประเภท Work 

hard but not smart. โดยการเทรดตามต�าราและเว็บบอร์ดฟรีต่างๆ ไล่ดูหุ้น

ทีละเยอะๆ อย่างไม่รู้จุดหมาย เทรดอย่างไม่มีความสุข อารมณ์เหวี่ยงไปตาม

การขึ้น – ลงของหุ้น นอนตอนตีหนึ่งตีสองเพื่อคัดเลือกหุ้น ซื้อมา – ขายไปบ่อย

มากจนบางครั้งรู้สึกว่าอาชีพนี้ไม่สามารถท�าให้เรามีความสุขควบคู่กันได้

หลังจากที่ทุ่มเวลาให้กับการคัดหุ้นอย่างหนัก ผมก็เริ่มท�าก�าไรจากหุ้น

ได้ครั้งละ 5 – 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งท�าก�าไรได้หลายๆ รอบในการขายหุ้นที่ซื้อมา

ภายในสองสามสัปดาห์ จนกระทั่งวันหนึ่ง เพื่อนผมท่ีมีพอร์ตระดับหลายสิบ

ล้านได้ตัง้ค�าถามทีน่่าสนใจกบัผมว่า ถงึแม้จะได้ก�าไร แต่กต็ัง้อยูบ่นความเสีย่ง 



4 หุ้นพลิกชีวิต

เพราะการซ้ือขายบ่อยๆ ท�าให้โอกาสท่ีจะได้ก�าไรลดลง บางครั้งได้หลักหมื่น 

แต่เสียทีเป็นหลักแสน หรือได้หลักแสน แต่เสียทีเป็นหลักล้าน แล้วท�ำไมไม่

ซื้อหุ้นที่มันจะพลิกชีวิตเรำได้แบบที่ไม่ต้องซื้อขำยบ่อยล่ะ เพราะคนเล่นหุ้นที่

มองการณ์ไกลก็หวังที่จะพบหุ้นพลิกชีวิตเพื่อความมั่งคั่งกันทั้งนั้น 

ผมจึงยอมเหนื่อยกับการตั้งระบบหาหุ้น ซื้อหุ้น และขายหุ้นให้ถูกตัว 

ถูกเวลาในครั้งเดียว ซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายเดือนในการพัฒนาระบบ แล้ว

ใช้ระบบนั้นหาหุ้นไปตลอด โดยปรับปรุงและพัฒนาตลอดเวลา (ยอมเหนื่อย 

ช่วงแรก แต่สบายทีหลัง) ตัวอย่างที่เห็นก็ดังเช่น คุณ ต. ที่ชีวิตก็พลิกด้วย 

หุ้น SMT และ PTL ส่วนคุณ ป. ชีวิตก็พลิกด้วยหุ้น SIRI ยิ่งพี่ ก. ยิ่งแล้ว

ใหญ่ ขายหุ้นพลาสติกได้เงินมากว่า 40 ล้านบาทในวันเดียว จนเป็นที่รู้จัก 

ของโบรกเกอร์ในวันนั้น

จากหุ้นที่ผมกล่าวมานั้น มันวิ่ง 50 – 400 เปอร์เซ็นต์ในเวลาไม่ถึง 3 

ปี พวกเขาใช้เวลาเป็นปีๆ ในการพัฒนาระบบ ชนิดที่ไม่หลับไม่นอน เมื่อเข้า 

ระบบได้แล้ว เขาก็ไม่ต้องคัดหุ้นจนถึงตีสองตีสามทุกวันเพื่อซื้อๆ ขายๆ ถ้า 

เขาอยากได้หุน้เมื่อไหร่ เขากส็แกนหุน้จากระบบของเขาแล้วกเ็อามาร่อนตะแกรง

อกีครัง้ ดวู่าเข้าระบบไหม หลงัจากนัน้กซ็ือ้ยาว และเขากจ็ะดแูลหุน้ตวัทีซ่ือ้นัน้ 

โดยการซื้อเพิ่ม ขายออก หรือขายทิ้งตามระบบของเขาอีกที

พวกเพื่อนๆ และพี่ๆ ให้ข้อคิดผมว่า ที่ลาออกจากงานมาเทรดเต็มตัว 

เพราะต้องการมีอิสรภาพทางการเงิน ไม่ใช่มาเฝ้าหน้าจอแบบพลาดไม่ได้แม้ 

แต่เสีย้ววนิาท ีถ้าท�าแบบนัน้ชวีติของเรากค็งไม่ต่างจากการท�างานประจ�า แล้ว

จะลาออกมาเพื่ออะไร เพราะการทีเ่ราออกมาคอืต้องการมเีวลาตามหาความฝัน 

และมีเวลาให้กับครอบครัวและคนที่เรารัก 

หลงัจากน้ัน ระบบทีผ่มคดิว่าแน่ๆ สามารถดกักนิหุน้ได้นดิๆ หน่อยๆ ซือ้ 

ขายครั้งละ 5 – 15 เปอร์เซ็นต์ และคิดว่ามันเป็นระบบสมองกลที่ฉลาดที่สุด 

มันก็ไม่ต่างอะไรจากปลวกที่ฉลาดที่สุด ความบ้าจึงเข้าครอบง�า ท�าให้ผมเดิน 
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ผดิทาง ผมกย็ิง่นอนดกึเข้าไปอกี โดยใช้ระบบเข้าๆ ออกๆ นัน่แหละมาประยกุต์

ใช้ โดยหวังว่ามันจะท�าให้เจอหุ้นพลิกชีวิตแบบเขาบ้าง

ในช่วงแรกผมก็รู้สึกไม่มีความสุข เนื่องจากเทรดอยู่ที่บ้าน พอเทรดไป 

ก็ถูกกวนสมาธิไป เดี๋ยวพี่ ป้า น้า อา ก็ขอให้ท�าโน่นท�านี่ให้ ทั้งๆ ที่มันเป็น 

เวลาเทรดหุ้นของผม ผมจ�าเป็นต้องเฝ้าหน้าจอ ซึ่งสร้างความหงุดหงิดให้ผม 

เป็นอย่างมาก อีกอย่างก็คือ ความรู้ ในเรื่องเทคนิคตอนนั้นก็ยังไม่มีชัดเจน 

อะไรก็ไม่รู้เรื่อง พอหุ้นขึ้นก็กังวล ไม่รู้ว่าจะขายตอนไหน พอหุ้นร่วงก็กังวล 

ไม่รู้ว่าจะตัดขาดทุนตรงไหน แล้วพอจะลองอ่านต�าราภาษาอังกฤษ หนังสือ

เทรดที่สั่งก็สุดแสนจะล่าช้า กว่าจะมาถึงเมืองไทยผมก็รอไม่ไหวกลายเป็น

ปัญหารุมเร้า เลยคิดว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดนี้ให้ได้ และแล้วเมื่อ

ความกดดันมาถึงขีดสุด ผมจึงมีแนวคิดว่า ต้องออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆ ไป

หาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เปรียบได้กับคนติดยาที่โดนจับเข้าค่ายทหาร เมื่อออก 

จากค่ายก็กลายเป็นคนใหม่ 

ผมเคยดูรายการเกี่ยวกับคนที่ประสบความส�าเร็จในอาชีพ พบว่าถ้า 

เขามีโอกาส เขาจะไปศึกษาเก่ียวกับศาสตร์ในวิชาชีพนั้นไปประเทศที่เป็นจุด

ก�าเนิดหรือมีชื่อเสียงของศาสตร์นั้นๆ อย่างอาจารย์สอนการแสดงหลายคนที่

ต้องไปเรียนที่สหรัฐฯ เนื่องจากความเป็นที่สุดของเกือบทุกศาสตร์ในโลกมัน

อยู่ที่นั่น ใช่แล้วครับ ผมคิดว่าผมก็น่าจะเป็นคนใหม่และมีแนวคิดใหม่ได้ กรณี

ศึกษาหรือตัวอย่างก็จะเยอะขึ้น นั่นแหละครับคือข้อได้เปรียบ อยากรู้เรื่อง

ใดก็ถามอาจารย์ได้ทันที สั่งหนังสือปุ๊บได้ปั๊บ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็จะ 

เอื้ออ�านวยต่อศาสตร์ที่เราต้องการจะศึกษา และมันก็ได้ผลจริงๆ (รวมไปถึง

การได้อ่านหนังสืออย่างเต็มที่ โดยที่ไม่มีใครมาเคาะห้องนอนที่เป็นห้องเทรด 

ขอให้ท�าโน่นท�านี่ให้จนเสียสมาธิ) 

ผมได้ไปเรียนต่อจนจบ เมื่อกลับมาเมืองไทยก็ได้ ใช้วิชานี้เลี้ยงชีพ แต่

ผมยังไม่มีโอกาสท�างานที่กรุงเทพฯ สักที ต้องกลับมาอยู่ที่เชียงใหม่เพื่อดูแล
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พ่อแม่ เนื่องจากผมเป็นลูกคนเดียว ต้องคอยดูแลกิจการส่วนตัวที่เกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์ ถ้าจะให้ผมเริ่มเปิดกิจการอะไรที่เชียงใหม่ มันก็มีความเสี่ยง

ถ้าไม่มีคอนเน็กชั่น เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองปราบเซียน มีอายุถึง 700 ปีแล้ว 

แต่รถเมล์ก็ยังไม่มีใช้จริงๆ จังๆ แสดงถึงศักยภาพของเมืองน้ีเป็นอย่างดีว่า

เป็นเมืองท่องเที่ยว แต่ค้าขายอะไรให้กับคนในจังหวัดนั้นโอกาสเจ๊งมีสูง (ไม่

เหมือนสมยันีท้ีก่�าลงัจะมห้ีางอกีสามสีแ่ห่ง) ดงันัน้ การซือ้ขายหุน้จงึเป็นอาชพี

ที่ดีอย่างหนึ่งส�าหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัด เพราะคุณสามารถท�างานที่ไหนก็ได้

จนถึงตอนนี้ ผมมีระบบเทรดของตัวเองที่ไม่ต้องใช้อารมณ์ในการซื้อ

ขาย สามารถซื้อขายได้ตามที่ระบบสั่ง ก�าไรที่ได้ผมก็น�าไปต่อยอดกับโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีผมมีเรื่อยๆ โดยเอามาสร้างบ้านให้คนเช่า ซึ่งตอนนี้ถ้า 

ผมไม่ท�างาน เงินที่ได้จากค่าเช่าก็สามารถท�าให้ผมใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างพอ

เพียงและไม่ขัดสน แต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ไม่ท�างานแล้วไปกินอาหารหรูหรา 

ทุกวันได้ หุ้นที่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตที่ท�าให้ผมยิ้มได้ ก็บวกอยู่ที่ 89 

เปอร์เซ็นต์ (ขึ้นมาหลังจากซ้ือ 6 เดือน) แล้วก็ขายไป แล้วก็เข้าอีกตัวหนึ่ง 

ตอนนี้บวกอยู่ที่ราว 400 เปอร์เซ็นต์ใน 1 ปี 3 เดือน ตอนนี้ถ้าหากยังไม่ขาย 

หุ้นมันก็ขึ้นได้เรื่อยๆ ตามระบบที่เราเซตไว้ ถ้ามันหลุดระบบก็ค่อยขาย แล้วก็

หาตัวใหม่เข้ามา

ตอนน้ีผมไม่ต้องนอนตีสองตีสามอีกแล้ว สุขภาพก็ดีข้ึนทั้งกายและใจ 

พอหุ้นขึ้นเราก็มีวิธีท�าก�าไรกับหุ้นขาขึ้น พอหุ้นลงเราก็มีวิธีท�าก�าไรขาลง ที่ผ่าน

มาผมรู้สึกสบายใจที่ผ่านอายุ 31 ปีมาได้โดยไม่มีหนี้สักบาท (ยกเว้นหนี้บัตร

เครดิตท่ีสั่งซื้อหนังสือการเทรดจากอเมซอนที่ต้องจ่ายทุกเดือน) เม่ือมีโอกาส 

ผมก็ไปเปิดหูเปิดตาต่างประเทศบ้างปีละครั้งสองครั้ง เวลาดูหุ้นก็ไม่ต้องดูทั้ง

วัน บางวันมีธุระไปไหนหรือจะท�าอะไรก็ท�าได้ โดยสะดวก เพราะหุ้นก็วิ่งตาม

ระบบที่เราวางไว้ รู้จุดขายและจุดซื้อเพิ่มได้ชัดเจน
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ถ้าถามว่า จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คืออะไร ผมพยายามวางต�าแหน่ง

ทางการตลาดของหนงัสอืเล่มนี้ให้เป็นหนงัสอืทีอ่่านง่าย สร้างทศันคตทิีด่สี�าหรบั

นักลงทุนว่า คุณไม่ต้องรู้ลึกด้านบัญชีหรือการเงินถึงระดับปริญญาเอก คุณก็

เป็นนักลงทุนที่ดีได้ และคุณจะได้สาระที่หาไม่ได้จากหนังสือเล่มอื่นท่ีตีพิมพ์ 

เป็นภาษาไทย เพราะผมได้เขยีนหนงัสอืเล่มนีจ้ากประสบการณ์ตรงทีเ่หมาะกบั

หุ้นไทย ส่วนทฤษฎีก็เป็นความรู้ที่ผมได้จากหนังสือภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน

จากผู้แต่งที่ได้ CMT Desingnation* รวมไปถึงบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยว

กับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งถึงแม้ว่าเนื้อหาจะมีหัวข้อเดียวกับที่มีอยู่ใน

หนงัสอืหุน้ทัว่ไป แต่ผมจะใส่เกรด็ความรูต่้างๆ เข้าไปอกี เพื่อให้องค์ความรูข้อง 

หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากเล่มอื่น มีทั้งเนื้อหาจากบล็อกที่ผมเขียนอยู่ และ 

เนื้อหาที่ผมไม่ได้เขียนในบล็อกซึ่งคุณสามารถหาได้ ในหนังสือเล่มนี้เท่านั้น

หลังจากที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว หวังว่าคุณจะมีความรู้ทางด้าน

การวิเคราะห์หุ้นโดยใช้ปัจจัยเทคนิคเพิ่มขึ้น ผมยังมีความเชื่ออยู่ว่า การที่จะ 

ลงทุนในสินทรัพย์ใดๆ คุณควรลงทุนในความรู้ของสินทรัพย์นั้นๆ ก่อน เพราะ 

ถ้าเรามีความรู้ เราก็สามารถพยากรณ์และวางแผนเกี่ยวกับสินทรัพย์นั้นๆ ได้

อย่างมคีวามสุข ซึง่ต่างจากคนที่ไม่มคีวามรูแ้ล้วมาลงทนุกจ็ะอ่านเกมยงัไม่ค่อย 

ออก พอหุ้นขึ้นก็เครียด ไม่รู้จะไปขายตอนไหน พอหุ้นลงก็เครียด ไม่รู้จะท�า 

อย่างไรต่อ เพราะไม่ทราบถึงทฤษฎีเบื้องต้นต่างๆ ที่จะมาจัดการกับเหตุการณ์ 

ที่จะเกิดขึ้น

*CMT ย่อมาจาก Chartered Market Technician เป็นคณุวุฒกิารวเิคราะห์หลกัทรพัย์ทางเทคนคิ
ในระดับสากล ปัจจุบันมีผู้ได้รับคุณวุฒินี้ราว 4,500 คน ใน 85 ประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแล
ของ The Market Technicians Association (MTA) ก่อตั้งเมื่อปี 1972 ที่สหรัฐฯ เปรียบง่ายๆ 
ถ้าเป็นนกัวเิคราะห์สายพืน้ฐานจะต้องเป็น CFA ถ้าเป็นนกัวเิคราะห์สายกราฟ จะต้องเป็น CMT 
ในเมืองไทย ณ ปี 2013 มีผู้เป็นสมาชิก MTA ประมาณ 9 – 10 คน นอกจากนี้ ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของไทยก็พิจารณา CMT ส�าหรับการ
เป็นคุณวุฒิมาตรฐานสากลในเพิ่มประเภทนักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคระดับวิชาชีพอีกด้วย
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หนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณรู้จักใช้เงินไปลงทุนอย่างมีความสุข ให้เงิน

ท�างานให้คุณและสร้างความมั่งคั่งให้ตัวคุณเอง ผมเองก็ไม่ได้เก่งมาจากไหน 

โลกนี้มีเทรดเดอร์ที่เก่งกว่าผมอีกมาก วิชานี้จึงเติมเต็มได้จนวันสุดท้ายของ

ชีวิต ผมจึงสืบค้นความรู้ ใหม่ๆ ทุกวัน แต่ถ้าเป็นเรื่องความสุขในการเทรด

แล้ว ผมม่ันใจว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เทรดหุ้นได้อย่างมีความสุข และอยากให้ 

ผู้ที่ทดลองอาชีพนี้มีความสุขตามไปด้วย เพราะความสุขในวิชาชีพจะน�าไปสู่

ความรักในวิชาชีพ ความรักในวิชาชีพน�าไปสู่การพัฒนาที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 

และการพัฒนาที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจึงน�าไปสู่ความส�าเร็จสูงสุดในวิชาชีพ

                                  Enjoy Trading ครับ

                               สุภำพงษ์ นิลเกษ
                                   กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. 
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ค�ำน�ำ (2)

7 Years After... สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะเคยอ่านเล่มนี้ 

มาแล้ว หรือว่าไม่เคยอ่านเล่มนี้มาก่อน ถ้าไม่เคยอ่าน ผมมั่นใจว่าท่านจะได้รับ 

การปพูืน้ฐานการเทรดหุน้แบบ Technical Analysis ท่ีดี จากหนังสอืเล่มน้ีแน่นอน 

ต้องขอขอบคุณทุกข้อความที่ส่งหาทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจผม หรือทางอีเมล 

ว่าท่านได้ ใช้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ในการเทรดอย่างไร และสิ่งที่ดีใจที่สุดคือ 

การได้รับทราบว่า พวกท่านมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ได้ก�าไรอย่างยั่งยืน ใช้วิชาชีพ

การเทรดหุ้น (แบบไม่เฝ้าจอทุกวินาที) เลี้ยงชีพ และไม่กระทบงานประจ�า ไม่

กระทบชวีติประจ�าวัน ดูแลครอบครวั และท�าให้สงัคมดขีึน้ตามเจตนารมณ์ของ

การเขยีนหนงัสอืเล่มนี ้หรอืแม้กระทัง่บางท่านได้เป็นฟลูไทม์เทรดเดอร์ไปแล้ว

ผ่านไป 7 ปี Technical Analysis แบบ Trend Following ก็ยังใช้ได้ดี 

เหมอืนเดมิ นัน่เพราะเป็นการเน้นใช้กราฟไทม์เฟรมรายสปัดาห์ในการเทรด ซึง่ 

กราฟรายสัปดาห์จะมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีที่ซ่อนอยู่ในนั้น เพราะการเคลื่อนที่ของ 

ราคามนับอกอะไรทีซ่่อนอยูไ่ด้หลายอย่าง และไม่ว่าเวลาจะผ่านไป มเีคร่ืองมอื

วิเคราะห์ใหม่ๆ ที่ซับซ้อนเพียงใด สุดท้ายก็ต้องเริ่มจากแก่นองค์ความรู้อยู่ดี 

แล้วค่อยขยายต่อยอดจนได้เครื่องมือใหม่ 
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หนังสือเล่มนี้ เขียนด้วยแก่น ดังนั้น แม้เวลาจะผ่านไปเพียงใด ถ้าเทรด

ด้วยความเข้าใจ “หุ้นพลิกชีวิต อยำ่งไรก็ยังมีอยู่จริง” Results don’t lie.

ปล.ท้ายเล่มมบีทเพิม่พเิศษคอืบทที ่6 ซึง่เนือ้หาทีเ่ขยีนน้ียังไม่เคยปรากฏ 

หรือถูกพูดถึงในเว็บไซต์ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวใดๆ ที่เป็นภาษาไทย 

ด้วยครับ ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ

สุภำพงษ์ นิลเกษ

เขียนเนื่องในโอกำสหนังสือหุ้นพลิกชีวิตได้มีกำรปรับปรุงใหม่ 
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บทที่ 1

ค�ำถำมที่พบบ่อย
จำกผู้เริ่มต้น

หากคุณก�าลังหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านในร้านหนังสือ ในบทที่เกี่ยวกับ 

มือใหม่นี้ ความจริงแล้วคุณสามารถหาความรู้จากเพ่ือนหรือมาร์เก็ตต้ิง 

ของคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้เบ้ืองต้นของการลงทุนในหุ้นก็ได้ แต่ถ้าคุณ

เปิดหนังสือเล่มนี้ขณะที่คุณอยู่ ในร้านหนังสือ คุณอาจไม่มีโอกาสถามใคร 

ผมจะอธิบายการลงทุนในหุ้นคร่าวๆ ในบทน้ีให้ครับ
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ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น
หลักๆ แล้วผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นมีอยู่ 2 ประเภท

1. ได้จากเงินปันผล (Dividend) 

ได้จากเงินปันผลคือบริษัทที่เรามีหุ้นอยู่เอาเงินเราไปลงทุนแล้วได้ก�าไร

กลบัมา เขากจ็ะจ่ายเงนิปันผลให้เรา จะมากน้อยกข็ึน้อยูก่บัก�าไรที่ได้ ในแต่ละปี 

(บางบรษิทัได้ก�าไร แต่ไม่ยอมจ่ายเงนิปันผลกม็ ีกลบัเอาเงนิไปท�าอย่างอื่น เช่น 

ลงทุนเพิ่ม) ซึ่งเงินปันผลนี้แต่ละบริษัทจะมีนโยบายการจ่ายไม่เหมือนกัน บาง

ที่ก็จ่ายปีละครั้ง หรือบางที่อาจจ่ายปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเงินปันผลนี้บางบริษัทก็จ่าย

ให้เราถึง 7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งสูงกว่าที่เราเอาเงินไปฝากธนาคารเสียอีก ถ้าปี

นั้นเราได้เงินปันผลมา 3 เปอร์เซ็นต์ แต่ราคาหุ้นปรับตัวลงไป 15 เปอร์เซ็นต์ 

แบบนีเ้รากข็าดทนุนะครบั ถ้าเราอยากจะทราบว่าบรษิทัใดบ้างท่ีจ่ายเงนิปันผล

เยอะๆ กส็ามารถหาดไูด้จากเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์ (www.set.or.th) แต่

ไม่รับประกันว่าบริษัทที่ปันผลสูงแล้วหุ้นจะขึ้นในระยะสั้น

2. ส่วนต่างผลก�าไรของราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
(Capital Gain) 

ส่วนต่างผลก�าไรของราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงคือ ราคาหุ้นที่เราซื้อมา 

เมื่อราคาปรบัตวัขึน้ เรากข็ายต่อให้คนอื่นเพื่อท�าก�าไร เช่น ซือ้หุน้มา 100 บาท 

จ�านวน 1,000 หุน้ คดิเป็นเงนิ 1 แสนบาท แล้วเม่ือหุ้นปรบัราคาขึน้ไปเป็น 120 

บาทต่อหุ้น ท�าให้มูลค่าในพอร์ตการลงทุนของเราเพิ่มเป็น 120,000 บาท เมื่อ

เราขายหุ้น ก็จะได้ส่วนต่าง 20,000 บาท (ก่อนหักค่าคอมมิชชั่นและภาษี) ซึ่ง

สิ่งนี้เรียกว่า “Capital Gain” พูดง่ายๆ คือ เหมือนเราซื้อของมาขายต่อ แล้ว

เอาส่วนต่างของราคา ก็ไม่ต่างอะไรจากการค้าขายทั่วไป
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จากรูปที่ 2.28 จะเป็นเส้นขนานแนวรับ – แนวต้านของราคาทองค�า 

ให้ลากเส้นแนวโน้มขาลงที่เป็นเส้นหลักก่อน (ใช้หลักการลากเส้นแนวโน้ม

ตามที่อธิบายไปในช่วงต้น) หลังจากนั้นจึงใช้ค�าสั่งสร้างเส้นคู่ขนาน แล้วเพิ่ม

ความยาวของเส้นคู่ขนานนี้ต่อออกไป ก็จะได้เส้นคู่ขนานที่เป็นกรอบแนวรับ –

แนวต้านของหุน้ตวันัน้ในอนาคต ซ่ึงหากทัง้สองเส้นทีท่�าหน้าทีเ่ป็นแนวรบั – แนวต้าน 

อย่างแข็งแกร่ง หุ้นก็จะเด้งขึ้นเด้งลงตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงตาม

ที่หุ้นนั้นจะเป็น ยกเว้นว่าหุ้นจะทะลุเส้นแนวรับ (เส้นบน) ก็ต้องมาดูอีกครั้งว่า 

หุ้นจะมีการกลับตัวของแนวโน้มหรือจะวิ่งออกด้านข้าง

ทีนี้ลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งท่ีเป็นกรอบแนวรับ – แนวต้านที่เป็นเส้น

ขนานแบบมีแนวโน้มขาขึ้น

เส้นเหล่านี้จะท�าหน้าที่ 
เป็นกรอบแนวรับ–แนวต้าน

ในอนาคต
2. ใช้ค�าสั่งเส้นขนาน (จะได้อีกเส้นหนึ่ง) 
แล้วดึงเส้นนั้นให้มาสัมผัสกับจุดราคา
อย่างน้อย 2 จุดด้านบน

1. ลากเส้นแนวโน้มขาขึ้น 
(จะได้เส้นล่าง)

รูปที่ 2.29
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2. ถ้าหุ้นอยู่ในขาลง Volume ของหุ้น
จะสวนทางกับทิศทางของราคา

ในตลาดขาลง Volume จะตรงข้ามกับทิศทางราคา
(ถ้าราคาขึ้น Volume จะลง หากราคาลง Volume จะขึ้น)

ราคา

Volume

รูปที่ 2.36

จากรูปที่ 2.36 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางราคาหุ้นและ Volume 

ที่อยู่ในตลาดขาลง จะสังเกตได้ว่า หากหุ้นร่วง ปริมาณการซื้อขายจะเยอะ  

หากราคาหุ้นเด้งขึ้นมาเพื่อที่จะลงต่อ Volume จะน้อย ซึ่งพฤติกรรมนี้สามารถ 

อธิบายทางจิตวิทยาได้ว่า ผู้คุมราคาสามารถตัดสินใจขายหุ้นด้วยสาเหตุใดๆ 

ก็ตาม จึงท�าให้มี Volume เข้ามามากในช่วงที่หุ้นราคาร่วง เพราะเขาขาย 

ทุกราคาในช่วงน้ัน จากน้ันหุ้นก็จะมีการเด้งข้ึนเล็กน้อยตามปกติเนื่องจาก 

มีคนส่วนน้อยหรือคนท่ีไม่รู้มารับซ้ือหุ้น เพราะนักลงทุนเหล่านี้คิดว่าหุ้นจะ 

ขึ้นต่อ 
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2. Three white soldiers เป็นแท่งเทียนสีขาวสามแท่งติดกัน 

วันแรก เป็นการปิดราคาที่สูงสุดของวัน วันที่ 2 มีคนคิดว่าวันที่ 1 มันขึ้นมา

เยอะแล้ว ดังนั้น เช้าวันที่ 2 จึงรีบขายกันที่ราคาเปิด แล้วราคาเปิดก็เปิดต�า่

กว่าราคาสุดท้ายของวันที่ 1 จริงๆ หลังจากนั้นราคาในวันที่ 2 ก็ทะยานไปปิด

เป็นราคาสูงสุดของวันอีก แล้ววันที่ 3 ราคาเปิดก็เปิดต�า่กว่าราคาสุดท้ายของ

วันที่ 2 ซึ่งสร้างความกังวลว่าหุ้นมันขึ้นมาเยอะแล้วในวันนี้ได้อีกไม่นาน ราคา 

ในวันที่ 3 ก็ทะยานปิดที่จุดสูงสุดของวัน 

Three Black Crows
(ต้องมาพร้อม Volume 
จึงจะมีความน่าเชื่อถือ)

รูปที่ 2.81

การประสบกับความโล่งใจ 3 วันติดของนักลงทุน ได้สร้างความหวัง

และความโล่งใจในระยะปานกลางถงึยาวกบัหุน้ตวันี ้ดงันัน้ หลงัจากจบ Three 

White Soldiers แล้ว หุ้นก็จะขึ้นต่อไปในที่สุด
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การผสมผสานเครื่องมือ 
ให้เหมาะกับตัวเรา

ครั้งหน่ึงผมได้เรียนวิชาการค้าระหว่างประเทศ ในหัวข้อศีลธรรมทาง

ธุรกิจ ซึ่งในชั้นเรียนมีทั้งนักเรียนที่มาจากประเทศแถบเอเชีย ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ 

เวียดนาม และศรีลังกา และนักเรียนที่มาจากยุโรป ได้แก่ เยอรมนี  และฟินแลนด์ 

รวมไปถึงนักเรียนที่เป็น Resident คือพวกเด็กสหรัฐฯ อาจารย์ ให้ โจทย์มาว่า 

ถ้าเราเปิดโรงงานท�าน�้ามันพืชแล้วมีสารตะกั่วเกินก�าหนด ไม่สามารถขายได้

จะท�าอย่างไร ซึ่งสินค้าถูกผลิตมาแล้วและมีอยู่ ในโกดังเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

พวกเด็กเอเชียคิดว่า เพื่อความดีงามและภาพลักษณ์ต่อตราสินค้าต้อง 

ทิ้งให้หมดและยอมเจ๊งลอตน้ี แล้วค่อยไปกู้เงินมาเดินสายการผลิตใหม่ ซึ่งผมไม่

ได้คิดแบบนี้ แต่ก็แพ้ โหวต ขี้เกียจเถียง ส่วนพวกเด็กยุโรปมีแนวคิดนอกกรอบ

กว่า “เอาไปเจือจางแล้วขายถูกๆ ให้ชาวเอเชียกับแอฟริกา ถ้ากฎหมายประเทศ

ไหนผ่านก็เอาไปขายประเทศนั้น หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วได้ต้นทุนคืนก็ยังดี”



200 หุ้นพลิกชีวิต

ส�ำหรับกำรลำกเส้น Trend เป็นสิ่งที่ต้องท�ำ เพรำะจะได้ดูกำรทะลุแนว

เดิม เพื่อให้เรำทรำบว่ำเกิดสัญญำณกำรกลับตัว แต่ มำร์ติน เจ. พริง กล่ำว

ไว้ ในหนังสือของเขำว่ำ กำรใช้เส้น Trend อยำ่งเดียวไม่เพียงพอกับกำรยืนยัน 

กำรกลับตัวของทิศทำงรำคำ เรำควรจะใช้เส้น Trend ร่วมกับดัชนีบ่งชี้ต่ำงๆ 

ด้วย

แนวคิดไฟโบนำคซี R&E ใน RSI ใช้เพื่อกำรพยำกรณ์ทิศทำงรำคำ

หุ้น เจำ้ของผลงำนคือ อินโก ดับเบิลยู. บุตเชอร์ ผมลองเอำมำประยุกต์ใช้กับ 

หุ้นไทยแล้วก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียว ใครที่ลืมหลักกำรของไฟโบนำคซีกับ RSI ไป 

แล้วก็กลับไปทบทวนในบทก่อนๆ ได้

ซึ่งหัวข้อนี้ จะขออธิบำยในรูปที่ 3.9

จุดเริ่มต้น 
กำรพยำกรณ์รำคำ

enjoy–trading blogspot.com

Fibo 61.80% 
เป็นแนวรับถึง 2 – 3 ครั้ง

รูปที่ 3.9
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ถ้าเราขาดทุนไป 50 บาท เราต้องเร่ิมใหม่ท�าก�าไรให้ได้ 66.67 บาท 

เพื่อให้ได้ 100 บาทเท่าเดิม การตัดขาดทุนกับหุ้นที่เราซื้อมาแล้วราคาร่วง 

เป็นสิ่งที่เจ็บปวด แต่เราก็ต้องท�า เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าก้นเหวมันอยู่ 

ตรงไหน หุ้นบางตัวราคาร้อยกว่าบาทแล้วร่วงไปอยู่ท่ี 0.05 บาทก็มีมาแล้ว 

อย่างนี้ก็ควรตัดแขนตัดขาเพื่อรักษาอวัยวะหลักไว้ เพื่อหาทางท�าก�าไรต่อไป

ถ้าเราขาดทุนแล้วจมอยู่กับการขาดทุนนั้น แล้วมาถอดใจขายหุ้นทิ้ง

ตอนทีม่นัลงมามากๆ ความเหนื่อยในการเอาคนืจะทวคูีณเป็นเส้นโค้ง ตวัอย่าง

อธิบายดังรูปที่ 4.13
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จะได้ 100 บาท 
เท่าเดิม

ปัญหาเพิ่มเป็นเส้นโค้ง ไม่ใช่เส้นตรง ฉะนั้น การตัดขาดทุนจึงส�าคัญมากๆ

รูปที่ 4.13

จากรูปที่ 4.13 เส้นโค้งที่วิ่งจาก 0 เปอร์เซ็นต์ไป 400 เปอร์เซ็นต์ 

สามารถอธิบายได้ว่า

ถ้าเราปล่อยให้หุ้นร่วงไป 10 เปอร์เซ็นต์แล้วเราขายทิ้งตอนขาดทุน 

10 เปอร์เซ็นต์ เราก็จะมีเงินเหลือ 90 บาท แต่การจะท�าให้เงิน 90 บาท 
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บทนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนที่ส�าคัญที่สุดของหนังสือ เพราะถ้าผมไม่ได้เจอ

หุ้นพลิกชีวิต ผมคงไม่มีแรงบันดาลใจมาเขียนแชร์ประสบการณ์นี้ ซึ่งผมก ็

เคยบอกไว้ ในค�าน�าแล้วว่า ตอนนี้หุ้นในพอร์ตตัวที่บวกเยอะๆ ก่อนหน้าที่มัน 

จะไปเป็นบวกที่ประมาณ 89 เปอร์เซ็นต์ใน 6 เดือนนั้น ซึ่งหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้น

สามัญ ไม่ใช่หุ้นที่ขึ้นแรงลงแรงเหมือนพวกวอร์แรนต์ และก็ไม่ใช่หุ้นปั่นที่ไม่มี

วอลุม่อกีด้วย ผมขออนุญาตไม่บอกชื่อหุ้น เน่ืองจากมหีลายประเดน็ที่ไม่สามารถ

บอกได้ ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อตัวผม ผู้อ่าน รวมไปถึงส�านักพิมพ์

การตัดสินใจคร้ังท่ี 1 

ท่ีผมเข้าซือ้หุน้ตวัน้ี เน่ืองมาจากมสัีญญาณจากเครื่องมอืต่างๆ ทีบ่อกว่า

หุ้นจะไปได้ไกล สัญญาณที่ผมพอจะสามารถเปิดเผยได้ดังรูปที่ 5.1

 
EMA 50 

EMA 200 

1. เป็นกราฟรายสับดาห์ 

2.ราคาเพิ่ง break เส้นแนวโนม้ขาลง 

4.RSI break เส้นแนวโนม้ขาข้ึนลงไปแลว้ 

3.Ema 50  
เหนือ Ema 200 
ยนืยนัภาวะกระทิง 

BUY การตดัสินใจ 
คร้ังท่ี 1 

1. เป็นกราฟรายสับดาห์

2. ราคาเพิ่งเบรกเส้นแนวโน้มขาลง

3. EMA 50 
เหนือ EMA 200
ยืนยันภาวะกระทิง

4. RSI ได้เบรกเส้นแนวโน้มขาลงข้ึนไปแล้ว

การตัดสินใจ
ครั้งที่ 1

รูปที่ 5.1
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การตดัสินใจ 
คร้ังท่ี 4 

 

ตน้ทุน 

Volume 
ข้ึนเป็นเส้นโคง้ 

แท่งล่าสุด 
จากเหตุการณ์ก่อน 

สถานการณ์ล่าสุด 
หุน้ข้ึนตลอด 4 สัปดาห์ 
จากทุน 4.9 บาท ข้ึนไป 8.65 บาท 

การตดัสินใจ 
คร้ังท่ี 4 

การตัดสินใจ
ครั้งที่ 4

Volume
ขึ้นเป็นเส้นโค้ง

แท่งล่าสุด
จากเหตุการณ์ก่อน

ต้นทุน

สถานการณ์ล่าสุด
หุ้นขึ้นตลอด 4 สัปดาห์
จากทุน 4.90 บาท ขึ้นไป 8.65 บาท

การตัดสินใจ
ครั้งที่ 4

รูปที่ 5.4

การตัดสินใจครั้งที่ 4 
หลังจากนั้นหุ้นก็ขึ้นอย่างรุนแรง ซึ่งถ้าตอนสองสัปดาห์ก่อนผมถอดใจ

ขาย ผมก็จะไม่ได้อะไรเลย นอกจากหุ้นที่ซื้อมาสองเดือนแล้วขาดทุนเกือบ 1 

เปอร์เซ็นต์ และเงินปันผลอีกก้อนหนึ่ง ส่วนเศษบาทสองบาทของเงินปันผล 

ก็เอาไปซื้อยาทัมใจกิน

แต่ตอนนี้ จากความอดทนกัดฟันให้ โอกาสหุ้นปรับตัวอย่างมีทฤษฎี 

รองรับ ก็ท�าให้ได้หุ้นจากทุน 4.90 บาท มาเป็น 8.65 บาท ถึงตอนนี้สิ่งที่ผม 

ต้องระวังคือ “Climax Top” ซึ่งเป็นสัญญาณจบรอบของหุ้นตัวนั้นๆ ซึ่งสร้าง 

ความเจ็บปวดให้กับผู้ที่ไปซื้อหุ้นเหล่านี้แล้วติดดอยยาวเป็นปีสองปี หรืออาจ 

จะไม่ได้เห็นราคาบนยอดนั้นอีกเลย



บทที่ 6
หาจังหวะท�าก�าไรด้วย 

Rattlesnake Breakout 
Method

ในบทนี้ ท่านจะมีความเข้าใจเคร่ืองมือเหล่านี้

1. Keltner Channel (KC)

2. Chaikin Money Flow (CMF) ในลักษณะ “Money Flow 

Persistency”

3. แนวคิด Bracket ในการใช้ Chaikin Money Flow (CMF)

4. การประยุกต์ ใช้ Rattlesnake Breakout Method โดยใช้ 

Bollinger Bands (BB), Keltner Channel (KC) เป็น 

ตัวกรองอีกช้ัน

5. การประยุกต์ ใช้ Rattlesnake Breakout Method โดยใช้ 

Money Flow Persistency เป็นตัวกรองอีกชั้น
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ดังนั้น สูตร Keltner Channel (KC) แบบปรับปรุงในสไตล์ของลินดา 
แบรดฟอร์ด ราชเคจะเป็นดังนี้

Keltner กลาง = ema20 

Keltner Upper Band = ema20 + (2*ATR(10))

Keltner Lower Band = ema20 – (2*ATR(10))

ทีนี้กลับมาที่ KC เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน ก็จะใช้งานคล้ายๆ กับ BB คือ 
ถ้าเกาะเส้นบน (Keltner Upper Band) ก็เป็นจุดซื้อ รันเทรนด์ไปเรื่อยๆ จน
หลุดเส้น (Keltner Lower Band) ก็จะเป็นจุดขายตามรูปที่ 6.4

จุดซื้อ
จุดขาย

Keltner Upper Band

Keltner Lower Band

Keltner Channel

รูปที่ 6.4

จากรูปที่ 6.4 จะเป็นการใช้งาน KC แนว Breakout กล่าวคือ ถ้าทะลุ 
เส้นบน (Keltner Upper Band) กจ็ะเป็นจดุซือ้ และหากหลดุเส้นล่าง (Keltner 
Lower Band) กจ็ะเป็นจดุขาย ซึง่หลกัการนีเ้ป็นหลกัการเดยีวกนักบั BB แบบ
ดั้งเดิมที่เกาะเส้นบน Bollinger Band Top ก็จะเป็นจุดซื้อ และหลุดเส้นล่าง 
(Bollinger Band Bottom) ลงมาก็จะเป็นจุดขาย
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Chaikin Money Flow (21)

รูปที่ 6.11

วิธีใช้งานรูปแบบ Money Flow Persistency
แบบลักษณะที่พบเฉพาะใน CMF

คราวนี้เราจะมาพูดถึงลักษณะการใช้งานของ Chaikin Money Flow 

(CMF) ในกรณีที่ใช้เดี่ยวๆ เพื่อดูเทรนด์ของหุ้น เพื่อเทรดเดอร์จะได้ ใช้ 

เครื่องมืออื่นๆ หาจังหวะกระชากของหุ้นต่อไป ซ่ึงวิธีนี้ผมชอบมาก สามารถ

เอาไปประยกุต์ดูเทรนด์ได้ดอีกีวธิหีนึง่ ทีอ่ยากเอามาฝากกนัในหนังสอืเล่มน้ีทีมี่ 

บทเพิ่มพิเศษจริงๆ ตามที่ท่านก�าลังอ่านอยู่

พอเรามาดเูร่ืองของการสะสมพลังของเครื่องมอืนี ้จะเหน็ว่าเมื่อค่า CMF 

มีค่าเหนือ 0 จะแสดงถึงการที่หุ้นขึ้นและถูกสนับสนุนด้วยปริมาณการซื้อขาย 

ซึ่งถ้ายิ่งท�าให้ค่าของ CMF มีค่ามากกว่า 0 ติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่เคย

ต�า่กว่า 0 เลยก็ยิ่งดี ซึ่งสิ่งนี้จะถูกเรียกว่า “Money Flow Persistency” 



ถาไมอานเลมนี้... คุณอาจพลาดอีกแนวคิด

ในการหา หุนพลิกชีวิต

หุน

หุน
พ

ลิกชีวิต

พลิกชีวิต

สุภาพงษ นิลเกษ

สุภาพ
งษ นิลเกษ

สุภาพงษ นิลเกษ

ถาคุณฝกฝนอยางหนักและถูกทาง องคความรูถูกตอง จนมีระบบคัดเลือกหุนที่ดี
ซื้อหุนถูกตัว หุนที่เหมาะสมกับสไตลการเทรดของคุณ และซื้อหุนตัวนั้นถูกเวลา
ตอใหคุณเปน... 

• ทหารประจำการในปา วิศวกรทำงานในเหมือง นักเดินเรือทำงานในเรือกลางทะเล
  ที่มีโอกาสเช็กราคาหุนเพียงสองสามครั้งใน 1 เดือน

เพียงแคคุณอานหนังสือเลมนี้อยางเขาใจ และหมั่นฝกฝน คุณก็สามารถทำกำไร
จากตลาดหุนไดเปนกอบเปนกำ อยางมีความสุข และไมเครียด

• นักศึกษา หรือคนทำงานประจำ ที่มีเวลาเช็กราคาหุนเพียง 1 ครั้งใน 1 วัน
• เจาของกิจการ หรือผูบริหาร ที่มีเวลาเช็กหุนเพียง 1 ครั้งใน 1 สัปดาห

• นักเขียน Best Seller หนังสือ หุนพลิกชีวิต (ปกเขียว) ติดอันดับหนังสือ
   ทรัพยากรยอดนิยมหองสมุดมารวย และติดอันดับ 100 อีบุก (e-book)
  เตรียมพรอมกอนลงทุนหุนและอสังหาฯ แอปมารวยอีบุก ของหองสมุดมารวย

• เทรดเดอรอิสระ นักพัฒนาระบบเทรด และอาจารยพิเศษมหาวิทยาลัย

• นักเขียน Best Seller หนังสือ วิ่งไปใหสุดเทรนด ติดอันดับหนังสือ
   ทรัพยากรยอดนิยมหองสมุดมารวย นอกจากนี้ยังติดอันดับที่ 20
  หนังสือสาย Technical Analysis ที่ถูกยืมมากที่สุดในหองสมุดมารวย
  อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• วิทยากรบรรยายระบบเทรดหลักทรัพย กองทุน ใหกับโบรกเกอรหลักทรัพย
  หนวยงานรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

• เจาของสถาบัน ABL Research ทำระบบเทรดหลักทรัพย
   และสอนเทรดหุนสาย Technical Analysis

• ไดรับคูปองนวัตกรรมจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
  หัวขอดานพัฒนาระบบเทรดวิเคราะหหุนไทย
   (ผลงานรวมกับนักเขียนซีเอ็ดอีก 1 ทาน คือ นพ.อนันต ขอมงคลอุดม)

หุน
พลิกชีวิต

• แนวคิดการทำกำไรจากตลาดหุนอยางเปนกอบเปนกำและมีความสุข

• พบกับบทใหมทายเลม เต็มใจจัดให เนื้อหาเขมขน (มาก)
"หาจังหวะซื้อหุนและทำกำไรดวยแนวคิด Rattlesnake Breakout Method"

แบบดั้งเดิม / แบบประยุกตกับหุนไทย

เทรดเดอรอิสระ  นักพัฒนาระบบเทรด
และอาจารยพิเศษมหาวิทยาลัย

หุนพลิกชีวิต

หุนหุนหุน

หุน
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