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ตอนที่ 22

กลยุทธ์การจ ากัดความเสี่ยง

ด้วยวิธี Trailing Stop
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-25%
หรือ -400 จุด

ทุกอย่างดูจะไปได้ดีแท้ๆ... แต่!
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ที่มา : Bloomberg

วันเกษียณอายุ
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เจ็บแล้วจ า... ต่อไปจะ Stop Loss ให้ทัน
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ที่มา : Bloomberg

วันเกษียณอายุ

อย่างนี้ต้อง
Stop Loss

แงๆๆ...
ตกรถไป 600 จุด
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หลักส าคัญ
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ยอมรับก่อนว่ามันผิดได!้

มีจุด Stop ที่เหมาะสม

มี Action ที่เหมาะสม

มีจุด Start ที่เหมาะสม

นี่ก าลังจะก้าวไปเล่น Winner’s Game นะ...
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พิจารณามูลค่าพอร์ตการลงทุน

ตัวอย่าง ฉันอยากรวย... แต่ฉันก็กลัวขาดทุน... ฉันรับขาดทุนได้แค่ 10% ของพอร์ต
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ระวัง... ถ้าตั้งจุด Stop Loss ไว้ตื้นเกินไป ก็จะท าให้ลดพอร์ตบ่อยโดยไม่จ าเป็น อาจเสียโอกาสก็ได้
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มูลค่าเงินลงทุน

10% หรือ 69,000 บาท

10% หรือ 99,000 บาท

Stop!

9.9 แสนบาท

6.9 แสนบาท

8.9 แสนบาท

6.2 แสนบาท

Almost!
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สังเกตพฤติกรรมตลาด
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ที่มา : ประมวลผลจากข้อมูลสาธารณะที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)                               ค านวณจากข้อมูลดัชนรีายวัน ต้ังแต่ 1 ม.ค. 2537 – 28 ก.ค. 2557

ระยะเวลาตั้ งแต่ดัชนีปรับตัวลงจากระดับสูงสุดจนถึงจุดต่ าสุดในแต่ละครั้ ง (เดือน)
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Average Drawdown

อาจใช้เป็นจุด 
Stop!

อาจใช้เป็นแนว
ซื้อกลับ
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การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)
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Relative Strength Index (RSI)

ที่มา : SmartPortal @ www.efinancethai.com

กราฟระยะสัปดาห์ (Week)

Watch!Watch!Watch! Watch!

Watch!Watch! Watch! Watch!

Watch!

http://www.efinancethai.com/
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การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) - ต่อ
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Simple Moving Average (SMA) – 40 สัปดาห์

ที่มา : SmartPortal @ www.efinancethai.com

กราฟระยะสัปดาห์ (Week)

Watch!

Watch!

Watch!

Watch!

Watch!

Watch!

Watch!

http://www.efinancethai.com/
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ระดับราคา (Valuations)
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ที่มา : SmartPortal @ www.efinancethai.com

Watch!

Watch!

Simple Moving Average (SMA) 40 สัปดาห์ & P/E Ratio กราฟระยะสัปดาห์ (Week)

http://www.efinancethai.com/
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ข้อควรทราบ
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ระวัง! จะกลายเป็นการ “เล่น” หรือ “เก็งจังหวะ” ไป
ต้องหาความพอดีให้เจอนะครับ

อย่าลืมว่า... เอาอดีตมาเล่า มันก็ย่อมถูกเสมอ
หากจะท า อย่าลืม “วินัย” ด้วยครับ


