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ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับฟอเร็กซ์

ที่ M4Markets เป้าหมายของเราคือการมอบประสบการณ์ในตลาดการเงินที่ไม่เหมือนใคร
ให้แก่เทรดเดอร์ของเราและมอบเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในแวดวงให้กับพวกเขาเพ่ือปูเส้นทางสู่
ความสำาเร็จ

เทรดเดอร์มือใหม่ควรเริ่มต้นเส้นทางการเทรดด้วยการแสวงหาความรู้ให้ตนเองมากที่สุด
เท่าที่เป็นไปได้ การมีพ้ืนฐานที่มัน่คงในการเทรดฟอเร็กซ์และ CFD นัน้มักจะถูกมองข้าม แต่
อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นส่ิงสำาคัญสำาหรับความสำาเร็จ 

เนื่องด้วยทุกส่ิงมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและการเทรดฟอเร็กซ์นัน้เข้าถึงได้ง่ายมาก 
เทรดเดอร์มือใหม่จึงมักจะข้ามขัน้ตอนที่สำาคัญทัง้หมด ในการเรียนรู้พ้ืนฐาน เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าเทรดเดอร์ของเราจะเริ่มต้นเส้นทางการเทรดของพวกเขาอย่างถูกต้อง เราจึงได้จัดทำา 
eBook ที่สัน้และตรงประเด็นนี้ขึ้น

ในหน้าต่อไปนี้ เราจะอธิบายถึงแนวคิดพ้ืนฐานของฟอเร็กซ์ และหากว่าคุณเป็นมือใหม่ใน
การเทรดฟอเร็กซ์ คุณจะสามารถสร้างพ้ืนฐานที่มัน่คง ซึ่งจะช่วยให้คุณเริ่มต้นก้าวแรกใน
ตลาดโลกได้

เรามุ่งมัน่ที่จะมอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมในการเทรดฟอเร็กซ์ให้แก่คุณ และทีมผู้
เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะช่วยเหลือในทุกคำาถามที่คุณอาจมี

บทนำ�

https://secure.m4markets.com/th/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
https://secure.m4markets.com/th/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=live-account&utm_content=register
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ฟอเร็กซ์หรือที่เรียกว่าตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนัน้เป็นตลาดการเงินที่ผู้เข้าร่วม
จะดำาเนินการเทรดและแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ ฟอเร็กซ์เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมี
สภาพคล่องมากที่สุดในโลก ทัง้ยังใหญ่กว่าตลาดหุ้นเป็นอย่างมาก

ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม เราทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการเทรดฟอเร็กซ์ ตัวอย่างเช่น สมมติ
ว่าคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและกำาลังวางแผนจะเดินทางไปยุโรป และคุณจะต้องแลก
เปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินยูโร เมื่อคุณไปที่ธนาคารหรือบูธแลกเปลี่ยนที่สนาม
บินเพ่ือแลกเปลี่ยนสกุลเงิน คุณจะได้มีส่วนร่วมในตลาดฟอเร็กซ์อย่างแท้จริง

ในทำานองเดียวกัน เมื่อบริษัทต่างๆ ทำาธุรกรรมข้ามพรมแดนกับบริษัทอื่นๆ ทัว่โลกเพ่ือดำาเนิน
ธุรกิจในระดับสากล พวกเขาต้องดำาเนินการตามขัน้ตอนเดียวกันนี้และนอกจากนี้ยังถือว่ามี
ส่วนร่วมในตลาดฟอเร็กซ์ด้วยเช่นกัน

ฟอเร็กซ์คืออะไร

สำาหรับฟอเร็กซ์นัน้ การเทรดจะได้รับการจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตลาด over-the-
counter (OTC) หรือการแลกเปลี่ยนนอกตลาด เนื่องจากไม่มีตลาดกลาง กล่าวโดยง่ายคือ 
ธุรกรรมทัง้หมดในตลาดฟอเร็กซ์เกิดขึ้นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างเทรดเดอร์และ
สถาบันต่างๆ ทัว่โลก ซึ่งอาจเป็นธนาคารกลาง, กองทุนเฮดจ์ฟันด์, บริษัทรถยนต์ หรือ John 
Smith ผู้ซึ่งเทรดบนแล็บท็อปในห้องครัวของเขาหรือจากที่ชายหาดก็ได้

ตลาดฟอเร็กซ์นัน้เปิดตลอด 24 ชัว่โมง 5 วันต่อสัปดาห์และจะมีความผันผวนสูงสุดในเวลาที่
ศูนย์กลางทางการเงินสำาคัญๆ ทัว่โลกเปิดทำาการ (ลอนดอน, นิวยอร์ก, โตเกียว, แฟรงก์เฟิร์ต, 

ฮ่องกง, สิงคโปร์, ซิดนีย์)

ผู้มีส่วนร่วมในตลาดขนาดใหญ่

การทำธุรกรรมของเทรดเดอร์ 

(ซื้อ/ขาย)

การเทรดระหว่าง M4Markets 

และบรรดาผู้ให้บริการสภาพคล่อง

เทรดเดอร์

https://secure.m4markets.com/th/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
https://secure.m4markets.com/th/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=live-account&utm_content=register
https://www.m4markets.com/markets/shares
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สกุลเงินต่�งๆ

โดยทัว่ไป สกุลเงินของแต่ละประเทศจะมีชื่อย่อที่ประกอบด้วยตัวอักษร 3 ตัว โดยปกติตัวอักษร
สองตัวแรกจะแสดงถึงชื่อประเทศ ในขณะที่ตัวอักษรตัวที่ 3 จะบ่งชี้ถึงชื่อสกุลเงิน ในการเทรด 
ฟอเร็กซ์ เราจะเทรดคู่สกุลเงินต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยสองสกุลเงิน ตัวอย่างเช่น EURUSD, 
USDCAD, NZDUSD เป็นต้น

คู่สกุลเงินหลักคือคู่ที่มี USD อยู่ทัง้สองข้าง ซึ่งคู่สกุลเงินหลักเหล่านี้เป็นคู่ที่มีการเทรดกัน
บ่อยที่สุดและมักจะเป็นคู่ที่ผันผวนมากที่สุดในการเทรดฟอเร็กซ์ ความผันผวนมีความสำาคัญ
เนื่องจากสามารถเป็นโอกาสในการเทรดได้

นอกจากคู่สกุลเงินหลักแล้ว ยังมีคู่สกุลเงินอีกสองประเภท อันได้แก่ คู่รองและคู่กลุ่มประเทศ
ตลาดใหม่

คู่รองคือคู่สกุลเงินที่มีสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ USD ดังนัน้ในขณะที่ EURUSD และ 
GBPUSD เป็นคู่เงินหลัก EURGBP ถือเป็นคู่เงินรอง หรือที่เรียกกันว่า Cross 

คู่กลุ่มประเทศตลาดใหม่จะประกอบด้วยสกุลเงินหลักหนึ่งสกุลที่จับคู่กับสกุลเงินของประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น สิงคโปร์ บราซิล เม็กซิโก เป็นต้น ตัวอย่างบางส่วนของคู่กลุ่มประเทศ
ตลาดใหม่นัน้ได้แก่ USDSGD, USDZAR, USDMXN

คู่สกุลเงินหลักและคู่รองมักจะนำาเสนอสเปรดที่ต่ำาที่สุด สเปรดคือส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ
และราคาเสนอขาย ซึ่งทำาให้คู่เงินเหล่านี้เป็นที่ดึงดูดใจเทรดเดอร์ระยะสัน้ ในขณะที่คู่กลุ่มประเทศ
ตลาดใหม่ ถ้าพูดถึงเรื่องสเปรดนัน้มักจะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า

https://secure.m4markets.com/th/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
https://secure.m4markets.com/th/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=live-account&utm_content=register


Ebook ของ M4Markets 

6
เปิดบัญชีกับ M4markets บัญชีทดลองบัญชีจริง

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับฟอเร็กซ์

เกือบทุกคนที่เกี่ยวข้องกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรามีการเทรดฟอเร็กซ์ ตัวอย่างเช่น: 
สถาบันต่างๆ, ธนาคาร, รัฐบาล, เทรดเดอร์รายย่อย (ตามบ้าน), กองทุนเฮดจ์ฟันด์ 
และบริษัทเอกชนต่างๆ

ใครบ้�งที่เทรดฟอเร็กซ์

บริษัท

รัฐบ�ล

เทรดเดอร์

ธน�ค�ร

แนวคิดพ้ืนฐานของการเทรดฟอเร็กซ์นัน้ง่ายมาก นัน่คือซื้อเมื่อราคาต่ำาและ
ขายเมื่อราคาสูง ซึ่งคล้ายกับสินทรัพย์อื่นๆ ที่คุณเลือกที่จะซื้อเมื่อราคาต่ำา
และขายเมื่อราคาสูง

วิธีก�รเทรดฟอเร็กซ์

https://secure.m4markets.com/th/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
https://secure.m4markets.com/th/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=live-account&utm_content=register
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ตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำาการตลอด 24 ชัว่โมง 5 วันต่อสัปดาห์ (6 หากเรานับเย็นวันอาทิตย์) ดังนัน้
จึงขึ้นอยู่กับว่าคุณตัดสินใจจะเข้าร่วมเมื่อใด อย่างไรก็ตาม คุณควรจำาไว้ว่าตลาดฟอเร็กซ์นัน้มักได้
รับผลกระทบจากข่าวสำาคัญๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเมือง การเลือกเทรดในช่วงเวลาเหล่านี้อาจ
หมายความว่าตลาดมีความผันผวนซึ่งจะเป็นการเพ่ิมทัง้โอกาสและความเส่ียง

ดำ�เนินก�รเทรดฟอเร็กซ์ได้เมื่อใด

01 02 03 04 05 06 07

am pm

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

เซสชันเอเชียแปซิฟิก

เซสชันยุโรป

เซสชันอเมริกาเหนือ

สิทธิประโยชน์หลักของก�ร
เทรดฟอเร็กซ์มีอะไรบ้�ง

พร้อมให้เทรดได้ตลอด 24 ชัว่โมง/5 วันต่อสัปดาห์
โดยทัว่ไปมีค่าใช้จ่ายในการเทรดที่ต่ำา
ตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดซึ่งนำาเสนอโอกาสที่น่าตื่นเต้น
เข้าถึงได้ง่าย – เพียงแค่คุณต้องมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ขนาดล็อตที่กำาหนดเอง
การเทรดด้วยเลเวอเรจได้
สภาพคล่องสูง

https://secure.m4markets.com/th/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
https://secure.m4markets.com/th/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=live-account&utm_content=register
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การเทรดฟอเร็กซ์
ตัวอย่�ง
ราคา EUR/USD ณ ตลาดเปิด: 1.21188/1.21190

คุณคาดการณ์ว่าราคาจะปรับสูงขึ้นภายในวันนัน้และตัดสินใจที่จะ
เปิด long

ในการซื้อ EUR/USD 1 ล็อต มาร์จิ้นที่กำาหนดคือ 100,000 EUR 
อย่างไรก็ตามด้วยเลเวอเรจ 1:200 หมายความว่าคุณจะซื้อ EUR/
USD 1 ล็อต ได้ด้วยเงินเพียง 100,000/200 = 10,000 EUR 
เท่านัน้

ดังนัน้ในตัวอย่างนี้ แต่ละ pip 

หากเราสมมติว่า EUR/USD ปรับสูงขึ้นตามที่คุณคาดการณ์ไว้และ
ราคาปิดตลาดอยู่ที่ 1.22190/1.22192 และคุณตัดสินใจปิดสถานะ 
Long และขายคืนตลาดในราคาปัจจุบันที่ 1.22190 คุณอาจคาด
หวังได้ว่าจะทำากำาไร 100 pips ซึ่งเท่ากับ $1,000
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ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับฟอเร็กซ์

DAY	TRADERS	(เทรดเดอร์ร�ยวัน)

เทรดเดอร์รายวันคือผู้ที่มองหาโอกาสต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งวัน เทรดเดอร์รายวันต่างมีสไตล์
การเทรดของตนเอง และพวกเขามักจะหาโอกาสในการเทรด 1-10 ครัง้ต่อวัน เทรดเดอร์ราย
วันประเภทนี้มักชอบตรวจดูกราฟโดยใช้กรอบเวลา 15 นาทีถึง 1 ชัว่โมงและใช้เวลาในการเทรด
เฉลี่ย 3-4 ชัว่โมงต่อวัน

SCALPERS	(เทรดเดอร์ที่เน้นเก็งกำ�ไรระยะส้ัน)	

เทรดเดอร์ประเภทนี้ชอบเทรดในช่วงที่ตลาดไม่คึกคักจนเกินไป และพวกเขาพยายาม “ฉกฉวย” 
pip หลายๆ ค่าในทุกการเทรดที่พวกเขาเข้าเทรด Scalper ส่วนใหญ่ชอบเทรดในสภาวะตลาด
ที่มีการเคลื่อนไหวช้ากว่า เช่น เมื่อระยะการแกว่งตัว (Trading Range) ของราคาค่อยๆ ปรากฏ
ขึ้น Scalper มักชอบดูกรอบเวลากราฟ 1 ถึง 15 นาที และอาจใช้เวลา 1 ถึง 3 ชัว่โมงในการเทรด
ต่อวัน บรรดา Scalper มักมุ่งหวังอัตราความสำาเร็จสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กล่าวคือให้ใกล้
เคียง 100% มากที่สุด เนื่องด้วยอาจทำาให้พวกเขาเส่ียงมากกว่ากำาไรที่อาจเกิดขึ้น ทัง้ยังคงให้
ผลกำาไรที่สูงได้

ประเภทของเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์

SWING	TRADERS	(สวิงเทรดเดอร์)

สวิงเทรดเดอร์คือเทรดเดอร์ที่มักถือสถานะการเทรดไว้นานหลายวัน และพวกเขาชอบเทรดโดย
ใช้กรอบเวลา 1 ถึง 4 ชัว่โมง ทัง้นี้พวกเขาอาจดูกรอบเวลารายวันด้วยเช่นกัน สวิงเทรดเดอร์
ส่วนใหญ่มองว่าการเทรดเป็นแหล่งรายได้ทางเลือกควบคู่ไปกับงานประจำาวัน เทรดเดอร์
ประเภทนี้จะอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่ก็ยังติดตามการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน (ทาง
เศรษฐกิจ) ด้วยเช่นกัน เทรดเดอร์รายย่อยส่วนใหญ่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้

INVESTORS	(นักลงทุน)

นักลงทุนส่วนใหญ่จะเทรดหุ้นและยากที่จะพบนักลงทุนในโลกของฟอเร็กซ์ เนื่องจากโบรกเก
อร์ฟอเร็กซ์มักจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการถือสถานะ เทรดเดอร์ประเภทนี้จะดำาเนินการเทรด
ระยะยาวในกรอบเวลาที่ยาวกว่า เช่น กราฟรายวันหรือรายสัปดาห์ เนื่องจากเป้าหมายของพวก
เขาคือการค้นหาแนวโน้มใหญ่และเทรดตามแนวโน้ม นักลงทุนอาจถือสถานะการเทรดเป็นเวลา
หลายเดือนจนกว่าจะถึงเป้าหมายราคา/ทำาผลกำาไรในระยะยาว

ผู้ใช้โรบอทอัตโนมัติ

ดังชื่อที่ระบุ เทรดเดอร์ประเภทนี้ใช้โรบอทสำาหรับการเทรด ดังนัน้การเทรดของพวกเขาจะได้
รับการจัดการโดยอัตโนมัติ เทรดเดอร์แต่ละรายอาจพัฒนาหรือซื้อโรบอทได้ เทรดเดอร์ที่ใช้
โรบอทจะมีอิสระมากขึ้นและบางคนสามารถใช้เวลาว่างเพ่ือค้นหากลยุทธ์การเทรดเพ่ิมเติมใน
การเพ่ิมผลกำาไรของพวกเขา อย่างไรก็ตามส่ิงสำาคัญที่จะต้องบอกกล่าวให้ทราบคือ การเทรด
อัตโนมัติเต็มรูปแบบนัน้มีความเส่ียง
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ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับฟอเร็กซ์

ก�รวิเคร�ะห์ท�งเทคนิค	

วิเคราะห์รูปแบบการทำาซ้ำาบนกราฟและพยายามคาดการณ์ผลลัพธ์ตามพฤติกรรมราคาในอดีต 
ทัง้นี้การดำาเนินการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีหลากหลายวิธีและถือเป็นวิธีที่นิยมและมีประโยชน์มาก
ที่สุดในการวิเคราะห์โอกาสในการเทรด

ก�รวิเคร�ะห์
ก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยพ้ืนฐ�น

การวิเคราะห์ประเภทนี้อาศัยข้อมูลทางการเงินจริงเป็นอย่างมาก และโดยปกติแล้วเรามัก
จะนำามาพิจารณาก่อนตัดสินใจที่จะดำาเนินการเทรดใดๆ การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานนัน้รวม
ถึงแนวคิดต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย, อัตราเงินเฟ้อ, มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ หรือ
สถานการณ์ทัว่ไปของเศรษฐกิจของประเทศ เทรดเดอร์มักพยายามประเมินการเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูลทางเศรษฐกิจเพ่ือคาดการณ์ผลกระทบต่อราคาในอนาคตของสินทรัพย์ที่พวกเขา
สนใจที่จะเทรด
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ม�ร์จิ้น

มาร์จิ้นสามารถอธิบายได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของยอดคง
เหลือของคุณที่จำาเป็นในการเทรดแบบใช้เลเวอเรจ 
ตัวอย่างเช่น ด้วยเลเวอเรจ 1:100 คุณจะสามารถควบคุม 
$100,000 ได้ด้วยเงินฝากเพียง $1,000 เงินฝาก 
$1,000 นี้เป็นข้อกำาหนดมาร์จิ้นเพ่ือที่จะใช้เลเวอเรจ มาร์
จิ้นมักถูกแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำานวนเต็มของสถานะ 
ตัวอย่างเช่น โบรกเกอร์ของคุณอาจต้องการมาร์จิ้น 2% 
หรือ 10% หรือ 50%

เลเวอเรจ

เลเวอเรจสามารถอธิบายได้ว่าเป็นเครดิตที่โบรกเกอร์นำาเสนอ
ให้ ทำาให้เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์สามารถเทรดสถานะการเทรดที่
ใหญ่กว่าที่พวกเขาสามารถจ่ายได้ด้วยเงินทุนของตนเอง กล่าว
อีกนัยหนึ่งคือความสามารถในการควบคุมเงินจำานวนมากใน
ขณะที่ใช้เงินของคุณเองเพียงเล็กน้อยและยืมเงินส่วนที่เหลือ 
โดยทัว่ไปเลเวอเรจจะแสดงเป็นอัตราส่วน เช่น 1:50, 1:100, 
1:200, 1:500 เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น หากเงินฝากเริ่มต้นของคุณคือ $1,000 และ
โบรกเกอร์ของคุณนำาเสนอเลเวอเรจ 1:100 คุณก็จะสามารถ
เทรดได้สูงถึง $100,000 อย่างไรก็ตาม ส่ิงสำาคัญที่ควรทราบ
คือการเทรดด้วยเลเวอเรจสูงนัน้มีความเส่ียง

PIP

pip สามารถอธิบายได้ว่าเป็นหน่วยของการวัด ซึ่งสะท้อนถึงการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าระหว่างสองสกุลเงิน สำาหรับคู่สกุลเงินหลัก 
pip จะแสดงเป็นค่าทศนิยมตำาแหน่งที่ส่ีในโควตราคา ทัง้นี้มีข้อ
ยกเว้นคือคู่สกุลเงิน USDJPY นัน้จะมีทศนิยมเพียง 3 ตำาแหน่ง
เท่านัน้ และ pip 

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับฟอเร็กซ์ที่จำ�เป็น
เพ่ือการเริ่มต้นก้าวสู่โลกแห่งฟอเร็กซ์อย่างดีเยี่ยม ส่ิงสำาคัญคือต้องแน่ใจว่าคุณคุ้นเคยกับแนวคิดหลักของการเทรดฟอเร็กซ์
ด้านล่างนี้ คุณจะพบรายการคำาศัพท์ที่จำาเป็นทัง้หมด:
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โบรกเกอร์	

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์คือบุคคลหรือบริษัทที่ทำาหน้าที่เป็น
ส่ือกลางระหว่างผู้ซื้อและขายโดยเรียกเก็บค่าคอมมิชชัน
หรือค่าธรรมเนียม โบรกเกอร์ทำาหน้าที่เป็น “คนกลาง” 
ระหว่างเทรดเดอร์และตลาดจริง

ค่�คอมมิชชัน

เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ซื้อและผู้ขายเสนอให้กับโบรกเกอร์
สำาหรับการให้บริการในการซื้อและขายผลิตภัณฑ์ 
โบรกเกอร์จะมีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชันต่างๆ และโดย
ปกติค่าคอมมิชชันจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภท
บัญชี

STOP	LOSS	

เป็นระดับการขาดทุนสูงสุดที่เทรดเดอร์ยินดีรับหาก
ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยจะใช้เป็น
วิธีการลดความเส่ียงเพ่ือจำากัดการขาดทุน Stop Loss 
มักจะเป็นคำาสัง่อัตโนมัติที่ตัง้ค่าไว้ในแพลตฟอร์ม ซึ่ง
หมายความว่าเมื่อราคาแตะถึงระดับ Stop loss การเทรด
จะถูกปิด

สเปรด

สเปรดสามารถนิยามได้ว่าเป็นส่วนต่างของมูลค่าระหว่างราคา
เสนอซื้อและราคาเสนอขาย สกุลเงินที่มีสภาพคล่องมากที่สุด
คือสกุลเงินที่มีส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อเสนอขายเล็กน้อย 
ในขณะที่สกุลเงินเล็กๆ และไม่ค่อยถูกใช้จะมีส่วนต่างระหว่าง
ราคาเสนอซื้อเสนอขายสูง

อัตร�ส่วนเปรียบเทียบคว�มเส่ียง	/	ผล
ตอบแทน	

หรือที่เรียกว่า RR หรือ RRR อัตราส่วนระหว่างการขาดทุนที่
อาจเกิดขึ้นและผลกำาไรที่อาจเกิดขึ้นซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อ
คุณกำาลังจะเปิดการเทรด กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคุณกำาลัง
เส่ียงเงินทุนของคุณจำานวน $100 (ในกรณีที่แตะระดับ stop 
loss คุณจะสูญเสีย $100) และผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นได้คือ 
$500 (หากการเทรดของคุณแตะถึงระดับเป้าหมายของคุณ) 
นัน่จะทำาให้คุณมีอัตราส่วนความเส่ียงเทียบกับผลตอบแทน 1 
ต่อ 5

ม�ร์จิ้นคงเหลือ

มาร์จิ้นคงเหลือคือจำานวนเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเทรดใดๆ และ
คุณสามารถใช้มาร์จิ้นคงเหลือเพ่ือเปิดสถานะเพ่ิมเติมได้ กล่าวอีก
นัยหนึ่งมาร์จิ้นคงเหลือคือส่วนต่างระหว่างยอดสุทธิและมาร์จิ้น 
หากสถานะที่คุณเปิดเริ่มทำาเงินได้ เมื่อกำาไรเพ่ิมขึ้น คุณจะมียอด
สุทธิมากขึ้น ดังนัน้คุณจึงมีมาร์จิ้นคงเหลือ

ก�รเรียกม�ร์จิ้นเพ่ิม

เมื่อมาร์จิ้นของคุณต่ำากว่าระดับขัน้ต่ำาที่กำาหนด

ขน�ดล็อต

หรือที่เรียกว่าขนาดการเทรด ขนาดล็อตสามารถอยู่ในช่วงระหว่าง 
0.01 ล็อตและหลายล็อต สกุลเงิน 100,000 หน่วยเป็นขนาด
มาตรฐานสำาหรับหนึ่งล็อต

ร�ค�เสนอซื้อและร�ค�เสนอข�ย

จำานวนเงินที่ผู้ซื้อยินดีจ่ายสำาหรับหลักทรัพย์เรียกว่าราคาเสนอซื้อ 
ในขณะที่ราคาเสนอขายจะตรงกันข้าม ซึ่งเป็นจำานวนเงินที่ผู้ขาย
ยินดีที่จะขายหลักทรัพย์ให้
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ระดับแนวต้�น

เมื่อราคาแตะระดับราคาที่สูงกว่าซ้ำาๆ แต่ยังไม่สามารถ
ทะลุผ่านไปได้ อันเป็นผลมาจากแรงต้านจากตลาด

ระดับแนวรับ	

เมื่อราคาแตะระดับราคาที่ต่ำากว่าซ้ำาๆ แต่ระดับราคาแต่ไม่
ลดต่ำาลงไปกว่าราคานัน้

ภ�วะตล�ดหมี

ตลาดหมีคือตลาดที่แสดงถึงมูลค่าราคาที่ปรับลดลงของ
ตราสาร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือสะท้อนทิศทางราคาติดลบ ซึ่ง
แสดงถึงสัญญาณของความอ่อนแอ

ภ�วะตล�ดกระทิง

ภาวะตรงข้ามกับตลาดหมี ตลาดกระทิงนัน้แสดงถึงมูลค่า
ราคาที่เพ่ิมขึ้นของตราสาร ซึ่งแสดงถึงสัญญาณของความ
แข็งแกร่ง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือสะท้อนถึงทิศทางราคาที่เป็นบวก

แนวโน้มข�ลง

เมื่อราคาของตราสารต่างๆ มีมูลค่าลดลงเรื่อยๆ (เรียกอีก
อย่างว่า ภาวะตลาดหมี)

แนวโน้มข�ขึ้น	

เมื่อราคาของตราสารต่างๆ มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ (เรียกอีก
อย่างว่า ภาวะตลาดกระทิง)

TAKE	PROFIT	

ดังที่ชื่อบ่งบอก Take Profit เป็นระดับกำาไรที่เทรดเดอร์ยินดีรับ
และปิดสถานะ เมื่อมีการตัง้คำาสัง่ Take Profit การเทรดจะถูก
ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อราคาแตะถึงระดับที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า

กร�ฟก�รเทรด

หมายถึงกราฟราคาที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาของ
ตราสารในช่วงระยะเวลาที่เลือก

กลยุทธ์ก�รเทรด	

นี่เป็นกลยุทธ์ที่มักอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งใช้เพ่ือช่วย
เทรดเดอร์ในการคาดการณ์ทิศทางในอนาคตของตราสาร 
กลยุทธ์ต่างๆ จะแตกต่างกันไปและสามารถรวมถึงกฎการเทรด
ต่างๆ วิธีการเข้าและออกจากการเทรด

ตัวชี้วัดท�งเทคนิค

ตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นเครื่องมือทางเทคนิคตามสูตรทาง
คณิตศาสตร์ ตัวชี้วัดต่างๆ เป็นเครื่องมือยอดนิยมในหมู่
เทรดเดอร์และเทรดเดอร์จะใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้เพ่ือค้นหาโอกาสใน
การเทรด
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				ค่�ใช้จ่�ยในก�รเทรดต่ำ�

เริ่มต้นเทรดด้วยสเปรดตัง้แต่ 0.0 pips และค่าคอมมิชัน $0 
เลือกระหว่างบัญชี Standard, Raw Spread และ Premium 
และเริ่มต้นเทรดด้วยเงินฝากขัน้ต่ำา $5

คว�มปลอดภัยของเงินทุน

เงินของลูกค้าอยู่ในบัญชีแยกและเรานำาเสนอการป้องกัน
ยอดคงเหลือติดลบ

เงื่อนไขก�รเทรดที่ยอดเยี่ยม

การดำาเนินการที่รวดเร็วเป็นพิเศษ โดยไม่มีความคลาดเคลื่อน
ทางราคา ไม่มีการรีโควตและไม่มีการปฏิเสธคำาสัง่ซื้อขาย

ทำ�ไมต้อง	M4Markets

วิธีก�รฝ�กเงินที่หล�กหล�ย

ฝากเงินในทันทีและถอนเงินได้รวดเร็วกับธนาคารและผู้ให้บริการ
ชำาระเงินรายใหญ่ที่สุดทัว่โลก

ตล�ดที่หล�กหล�ย

เทรดคู่ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี และหุ้นต่างๆ ได้
โดยการคลิกปุ่ ม

ฝ่�ยสนับสนุนลูกค้�ระดับชั้นนำ�
ในอุตส�หกรรม

การสนับสนุนแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชัว่โมง 5 วันต่อ
สัปดาห์ใน 10 ภาษาและศูนย์สนับสนุนที่มีคำาตอบให้พร้อม
สำาหรับคำาถามที่พบบ่อย
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3	ขั้นตอน
ในการเริ่มต้นเทรด

ติดต่อเร�

ติดต่อกับเร�

หากมีคำาถามหรือต้องการคำาชี้แจงใดๆ

ลงทะเบียนและยืนยันโปรไฟล์
ของคุณ

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนของเราและ
เข้าถึงพอร์ทัลลูกค้า 

กรอกโปรโฟล์ทางเศรษฐกิจของคุณ
อัปโหลด เอกสารต่างๆ ที่จำาเป็นและยืนยัน

โปรไฟล์ของคุณ

ด�วน์โหลดแพลตฟอร์มและ
เริ่มดำ�เนินก�ร

เลือกแท็บ “ดาวน์โหลด” ใต้เมนูของ
เทรดเดอร์และดาวน์โหลดแพลตฟอร์มที่
คุณต้องการ เปิดใช้แพลตฟอร์มของคุณ

และเริ่มต้นเทรด

เปิดบัญชีจริงและฝ�กเงิน

เลือก “เปิดบัญชีจริง” ใต้แท็บ บัญชี และ
เลือกบัญชี คลิก “ฝากเงิน” ใต้แท็บการ

ฝากเงินเพ่ือเลือกวิธีการฝากเงินของคุณ

1 2 3

อีเมล
support@m4markets.com

โทรห�เร�
+442035197268

เยี่ยมชมเว็บไซต์
m4markets.com

คำ�เตือนคว�มเส่ียง:	การเทรด CFD มีความเส่ียงที่จะขาดทุนอย่างมาก
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