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อินดิเคเตอร์ส�ำหรับนักลงทุนระยะสั้นหลำยท่ำนคงคุ้น

เคยกันดีกับ Stochastic และ RSI ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์

ในหมวด oscillator โดยอินดิเคเตอร์ประเภทนี้จะบอกนัก

ลงทุนว่ำตลำดเข้ำสู่ภำวะซื้อมำกเกินไป(overbought)

หรือขำยมำกเกินไป(oversold) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่ง

ที่ช่วยให้นักลงทุนสำมำรถตัดสินใจซื้อขำยได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ แต่หำกใช้ผิดวิธีนักลงทุนก็อำจจะได้รับผล

เสียหำยได้โดยง่ำยด้วย

Williams
percent R
กับนักลงทุนระยะสั้น

* การทดสอบนี้เป็นเพยีงการทดสอบระยะสั้นเท่านั้น และผลการทดสอบ 
ไม่ได้รวมผลของค่าธรรมเนยีมการซื้อขาย นกัลงทนุจงึควรน�าไปปรบั
ใช้เพื่อให้เหมาะกบันสิยัการลงทนุและเครื่องมอืการลงทนุของตวัเอง

จากกราฟและตารางข้างต้น จะพบว่า ในระยะเวลา 6 เดือน 
ระบบเกดิสญัญาณซื้อขายทั้งสิ้น 8 ครั้ง ชนะทั้งสิ้น 8 ครั้ง เป็นการ 
long 4 ครั้ง และ short 4 ครั้ง ก�าไรรวม 66 เหรยีญต่อออนซ์ ก�าไร
เฉลี่ยต่อการซื้อขาย 1 ครั้งประมาณ 8 เหรยีญต่อออนซ์ ระยะเวลา
ในการถอืเฉลี่ยอยู่ที่ครั้งละ 2 วนั โดยจดุเด่นของกลยทุธ์การซื้อขาย
ระยะสั้นนี้คือความแม่นย�าที่สูง โดยก�าไรเฉลี่ยต่อครั้งไม่สูงมากนัก 
เหมาะส�าหรบันักลงทุนท่ีชอบการเล่นแบบเข้าไว ออกไว ฉะนั้น 
นักลงทุนต้องรู้จักตัวเองก่อน ว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทใด จะได้
สามารถเลือกกลยุทธ์การลงทุนได้เหมาะสมและสามารถท�าก�าไรได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ นั่นเอง

ติดตามบทวิเคราะห์การลงทุนทั้งพื้นฐานและเทคนิค ส�าหรับ
การลงทนุในทองค�าและฟิวเจอร์สได้ทกุวนั เช้าและเยน็ ทาง Error! 
Hyperlink reference not valid. Social Media ของ CLASSIC GOLD 
GROUP ทกุช่องทาง 

ปรึกษำเรื่องกำรลงทุนกับกลุ่มบริษัท คลำสสิก โกลด์ 

โทร. 0 2618 0808

จากการปรบัตวัลงของราคาทองค�ารอบที่ผ่านมา Stochastic เข้า
สู่เขต oversold ตั้งแต่วนัที่ 19 มถินุายนและอยู่ในเขต oversold จนถงึ
วนัที่ 1 กรกฎาคมและ RSI เข้าสู่เขต oversold ตั้งแต่วนัที่ 20 มถินุายน
และอยู่ในเขต oversold จนถึง 28 มิถุนายน ปัญหาท่ีนักลงทุน 
ต้องเจอ คือ จะเข้าซ้ือวันไหนที่ราคาเท่าไหร่ ซึ่งหากนักลงทุน
ตดัสนิใจเข้าซื้อในวนัแรกที่ stochastic และ RSI เข้าสูเ่ขต oversold ราคา
ปิดของทองค�าอยู่ที่ 1,350 และ 1,248 ตามล�าดบั จะท�าให้นกัลงทนุ 
ขาดทนุอย่างหนกั และยงัต้องทนถอืสถานะขาดทนุอยูเ่ป็นระยะเวลา
หลายวนั โดยราคาลงไปท�าจดุต�่าสดุที่ราคา 1,180

ในวนันี้ทางฝ่ายวจิยั คลาสสกิ โกลด์ ฟิวเจอร์ส จงึมกีลยทุธ์ง่ายๆ 
อกีกลยทุธ์หนึ่ง เพื่อเป็นทางเลอืกในการวางกลยทุธ์ซื้อขายทองค�าเพิ่ม
เตมิจากอนิดเิคเตอร์ตวัอื่นๆ เพื่อให้นกัลงทนุสามารถตดัสนิใจซื้อขาย
ได้ดยีิ่งขึ้น นั่นกค็อื Williams percent R ซึ่งเป็น กลยุทธ์ส�าหรับ
นักลงทุนระยะสั้น โดยมีระยะเวลาการถือสัญญาเฉลี่ย 1-5 วัน 
โดย Williams percent R เป็น อนิดเิคเตอร์ตวัหนึ่งในกลุ่ม Oscillator 
ที่มขีอบเขตอยู่ที่ 0 ถงึ -100 เมื่อมคี่าอยู่ในช่วง -20 ถงึ 0 จะเป็นการ
บอกว่าตลาดเข้าสู่เขตการซื้อมากเกนิไป (Overbought) และเมื่อมคี่า
อยูใ่นช่วง -80 ถงึ -100 จะเป็นการบอกว่าตลาดเข้าสูเ่ขตการขายมาก
เกนิไป (Oversold)

ตารางสัญญาณการซื้อขายจากการใช้ Wiiliams percent R
ในช่วงวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2556

กลยุทธ์กำรซื้อขำยโดยใช้ Williams percent R

ส�ำหรับฝั่ง Long

1. Trade set up : Percent R (14) อยู่ในเขต -100 ถึง -80
2. Trade entry : วางค�าสั่งซื้อไว้ที่ราคาสูงสุดของ bar ก่อน 
 หน้านี ้(previous day high) (Note : หากราคาไม่สามารถ 
 ขึ้นไป match ได้ให้ยกเลิกค�าสั่งซื้อ แล้วกลับไปเริ่มต้นที่  
 trade set up ใหม่อีกครั้ง)
3. Stop Loss : ราคาต�่าสุดของ bar ก่อนหน้านี้ (pervious  
 day low)
4. Take profit : ท�าก�าไร หากราคาปิดสิ้นวัน มากกว่าราคา 
 เข้าซื้อ (first profitable opening)

กลยุทธ์กำรซ้ือขำยโดยใช้ Williams percent R 

ส�ำหรับฝั่ง Short ตรงกันข้ำมกันกับฝั่ง Long

 Entry Entry Exit Exit ก�าไร/ ก�าไร
 date Price Date Price ขาดทุน รวม 
Short 23/1/2013 1,686 23/1/2013 1,685 1 1 
Long 22/2/2013 1,584 25/2/2013 1,593 9 10 
Short 22/3/2013 1,604 26/3/2013 1,599 5 15 
Long 4/4/2013 1,559 5/4/2013 1,580 21 36 
Long 18/4/2013 1,394 19/4/2013 1,403 9 45 
Short 7/5/2013 1,464 7/5/2013 1,452 12 57 
Long 20/5/2013 1,392 20/5/2013 1,393 0 57 
Short 7/6/2013 1,391 7/6/2013 1,382 9 66 

กราฟราคาทองค�าและการใช้ Wiiliams percent R
ในช่วงวันที่ 1 มกราคม-9 เมษายน 2556

กราฟราคาทองค�าและการใช้ Wiiliams percent R
ในช่วงวันที่ 10 เมษายน-30 มิถุนายน 2556

73
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