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“อยากรู้... เขาดูอะไรในกราฟหุ้น”
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFP®
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาความรูต้ ลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐานเพื่อค้นหาหุน้ ดีน่าลงทุน แต่ผมคิดว่าเราจําเป็ นต้องดูจงั หวะ
ในการลงทุนให้เป็ นด้วย เพราะหากการวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐานบอกเราว่า ราคาหุน้ A สูงกว่าราคาทีค่ วรจะเป็ น ควรขาย
หุน้ A ได้แล้ว คําถามคือ ขายเดีย๋ วนี้ หรืออีก 1 ชัวโมงข้
่
างหน้า หรืออีก 2 วัน ซึง่ “การวิ เคราะห์ทางเทคนิ ค” จะช่วย
ให้เรารูจ้ งั หวะเข้า (ซือ้ ) หรือจังหวะออก (ขาย) ทีว่ า่ นัน้ โดยหลักการเบือ้ งต้นทีน่ กั ลงทุนควรทราบเกีย่ วกับการวิเคราะห์
ทางเทคนิคมีดงั นี้
รู้จกั แนวรับแนวต้าน
แนวรั บกลายเป็ นแนวต้ าน

“แนวรั บ… รั บไว้ ไม่ ให้ ตก
แนวต้ าน… ต้ านไว้ ไม่ ให้ ขนึ ้ ”
“(แนว) ต้ านกลายเป็ น (แนว) รั บ
(แนว) รั บกลายเป็ น (แนว) ต้ าน”

อันนี้ผมยืมสํานวนมาจาก คุณสุรชัย ไชยรังสินนั ท์ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคทีม่ ชี ่อื เสียงของไทย เพราะราคาหุน้
ทีเ่ คลื่อนไหวไปมา ถ้าเป็ นขาลง ก็จะมีแนวรับคอยช้อนซือ้ ไว้ เมื่อถึงระดับหนึ่งทีผ่ ซู้ อ้ื เห็นว่าตกลงมากแล้ว และลงมาถึง
จุดนี้ทไี ร ก็มแี รงดีดให้ราคาหุน้ ปรับตัวสูงขึน้ ทุกที ตรงนี้กก็ ลายเป็ น “แนวรับ”
ขณะทีเ่ มือ่ หุน้ ขึน้ มาถึงราคานี้ทไี ร ก็จะมีแรงขายออกมาดึงให้ราคาตก เพราะจะมีผขู้ ายทีเ่ ห็นว่าราคาสูงเกินไป
ก็ขายทํากําไรออกมา ราคาหุน้ ก็ผา่ นจุดนี้ไปไม่ได้สกั ที เราจึงเรียกราคา ณ จุดนี้วา่ “แนวต้าน”
แต่บางครัง้ ราคาก็ทะลุแนวรับหรือแนวต้านได้ ซึ่งอาจเกิดจากข้อมูลข่าวสารของปจั จัยพื้นฐาน หรือเกิด
จากจิตวิทยา เช่น เมื่อราคาลงไปที่แนวรับแล้ว ยังลงต่อไปอีก แนวรับนัน้ ก็กลายเป็ นแนวต้าน ในทํานองเดียวกัน
เมือ่ ราคาขึน้ ไปถึงแนวต้าน กลับทะลุขน้ึ ต่อไป อย่างนี้แนวต้านก็จะกลายเป็ นแนวรับ

1

หุน สามัญ
หากเราบอกได้ว่า ตรงไหนเป็ นแนวรับหรือแนวต้ าน จะมีประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจลงทุน เช่น
ถ้าเราเชื่อว่าจะราคาผ่านแนวรับไปไม่ได้และจะดีดตัวสูงขึน้ เราจะ “ซื้อ” เมื่อราคาตกลงมาถึงแนวรับ ดังนัน้ เมื่อเรา
ขาย เราก็จะได้กาํ ไร เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี ไม่มใี ครรูอ้ นาคต การตัดสินใจของเราอาจไม่ได้ผลอย่างที่คาด อาจเกิดการขาดทุนมากขึน้ หรือ
กําไรน้อยกว่าทีค่ วรจะเป็ น ก็ตอ้ งบอกว่าทัง้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐานไม่ได้การันตีวา่ จะมี
กําไรเสมอไป แต่ชว่ ยทําให้เราตัดสินใจลงทุนอย่างมีหลักการมีเหตุผลเท่านัน้ ดีกว่าเข้าไปซือ้ ขายแบบมัวๆ
่
รู้หลักของเส้นแนวโน้ ม
นอกจากความรูเ้ รื่องแนวรับแนวต้าน เราต้องรูเ้ รื่องของเส้นแนวโน้มด้วย จะได้รวู้ ่าควรซื้อหรือขายเมื่อใด
ซึง่ เส้นแนวโน้มแบ่งออกเป็ น
 เส้นแนวโน้ มขึน้ เป็ นสัญญาณบอกว่าราคาหุน้ กําลังขึน้ โดยพิจารณาจากกราฟราคาและลากเส้นดังรูป
- ลากเส้นจากจุด 1 ไป 3 โดยให้สว่ นปลายเลยจุดที่ 3
ออกไป (uptrend line)
- หากราคาปรับตัวถึงจุดที่ 5 เป็ นสัญญาณยืนยันของ
Uptrend
- หากราคาปรับตัวลงมาใกล้ Uptrend line อีกครัง้ ก็จะเป็ น
จุดในการตัดสินใจเข้าซือ้ หุน้ เช่น จุดที่ 7 และอาจจะขาย
เมือ่ ราคาขึน้ ไปถึงเส้นคูข่ นาน หรือถ้าเราเชื่อว่าจะขึน้ ต่อไป
อีกก็ยงั ไม่ขายก็ได้
 เส้นแนวโน้ มลง เป็ นสัญญาณบอกว่าราคาหุน้ กําลังลง โดยพิจาณณาจากกราฟราคาและลากเส้นดังรูป
- ลากเส้นจากจุด 1 ไป 3 โดยให้สว่ นปลายเลยจุดที่ 3
ออกไป (downtrend line) ซึง่ เป็ นจุดยอด
- ต่างจาก Uptrend line ทีเ่ ป็ นจุดก้นบึง้
- จุดที่ 5 หากราคาหุน้ ไม่สามารถข้ามเส้น Downtrend line
ได้จะเป็ นสัญญาณยืนยัน Downtrend line
- หากราคาปรับตัวขึน้ มาใกล้ Downtrend line อีกครัง้
ก็จะเป็ นจุดในการตัดสินใจขายหุน้ เช่น จุดที่ 7
 เส้นแนวโน้ มเคลื่อนที่ไปข้างๆ เป็ นสัญญาณว่าราคาหุน้ จะไม่ค่อยเปลีย่ นแปลงมากนัก อาจเพราะไม่ม ี
ปจั จัยบวกหรือลบมาทําให้ทศิ ทางเปลีย่ น จึงเคลื่อนตัวไปข้างๆ ไม่ขน้ึ อย่างเด่นชัด และไม่ลงอย่างเด่นชัด
ดังรูป
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- กรณีทเ่ี ป็ น Sideways ราคาค่อนข้างราบเรียบขนานไปกับ
พืน้ ราบ ถ้าต้องการทํากําไรระยะสัน้ อาจสังซื
่ อ้ ณ จุดที่ 6
และไปขายเมือ่ ราคาไปแตะเส้นคูข่ นานด้านบน
หลัก 2 ข้อที่ให้ไปถือว่าเป็ นหลักพืน้ ฐาน ที่จริงแล้วมีเครื่องมือทางเทคนิคอีกหลายชนิดที่จะช่วยให้เราหา
สัญญาณซื้อหรือขาย แสดงสภาวะว่าควรเข้าไปหรือออกจากตลาด ฝากทิ้งทายให้ท่านผูอ้ ่านไปศึกษาเพิม่ เติมเพื่อให้
ท่านสามารถ ดูจงั หวะเข้าออก ในการลงทุนได้อย่างแม่นยํามากขึน้ ครับ
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