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บทคัดย่อ

1. บทนํา

บทความนี้ เสนอ เทคนิ ค ในการซื้ อ ขายอัต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราระหว่างประเทศ จํานวน 1 คู่สกุลเงินได้แก่ EURUSD โดยใช้
กลยุทธ์การป้ องกันความเสี่ ยงแบบขยายระยะทางร่ วมกับตัวคูณลําดับ
เรขาคณิ ต เพื่อทําการแก้ปัญหากําไรติดลบในกรณี ช่วงราคาเคลื่อนตัวเป็ น
ลักษณะพิสัยขอบเขตจํากัด ทําการทดสอบกับข้อมูลอนุกรมเวลารายคาบ
1 นาที ใ นอดี ต ย้อ นหลัง ตั้ง แต่ ปี ค.ศ. 2015 – ปั จ จุ บ ัน และทํา การ
เปรี ยบเทียบผลระหว่างกลยุทธ์การป้ องกันความเสี่ ยงแบบระยะทางจํากัด
กับแบบขยายระยะทาง พบว่า อัตราส่ ว นของกําไรติ ดลบในแบบขยาย
ระยะทางมีค่าน้อยกว่าในแบบระยะทางจํากัดถึง 74.62%

ปั จจุ บนั สถาบันทางการเงิ นต่ างๆ อาทิ เช่ น ธนาคารพาณิ ชย์
บริ ษทั ทางการเงิน และรวมถึงนักลงทุนรายย่อย ได้เข้ามามีส่วนร่ วมใน
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (Foreign exchange markets)
อย่างมาก เพื่อที่จะทําการแสวงหากําไร หรื อเพื่อทําการป้ องกันความเสี่ ยง
ในธุ รกรรมทางการเงิ นที่ ได้ทาํ ไว้ และถื อเป็ นตลาดทางการเงิ นที่ ใหญ่
และมี ส ภาพคล่ องมากที่ สุด ด้วยมู ล ค่ าการซื้ อขายมากกว่า 5 ล้า นล้า น
USD ต่อวัน [1] ซึ่ งเป็ นตลาดที่มีความผันผวนสู ง ยากแก่การทํากําไรอย่าง
ต่อเนื่ อง จําเป็ นต้องมีระบบการเทรด (Trading system) หรื อเครื่ องมื อ
อย่างเช่นโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ หรื อที่เรี ยกว่า Expert advisor [2] เข้า
มาทําการเทรดแทนมนุษย์ มีงานวิจยั และการพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติ
ที่ใช้ดชั นี บ่งชี้ เชิงเทคนิ คเป็ นฐานออกมาอย่างมากมาย [3-4] รวมถึงการ
ใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) [5] วิธีทาง
Machine Learning [6] และ Deep Learning [7-8] ซึ่ งเป็ นงานวิจยั ที่มีความ
ซับซ้อนในอัลกอริ ทึม สําหรับงานวิจยั นี้ ได้ทาํ การศึ กษาทางด้านระบบ
เทรดที่ใช้กลยุทธ์ดา้ นการป้ องกันความเสี่ ยง Hedging strategy เน้น
ทําการศึกษาช่วงอนุกรมเวลาที่เกิดการเคลื่อนที่ของราคาในลักษณะออก
ด้านข้าง ซึ่งถือเป็ นจุดอ่อนของระบบป้ องกันความเสี่ ยงชนิดนี้

คําสําคัญ: การป้ องกันความเสี่ ยง, อัตราแลกเปลี่ยน, การซื้ อขาย

Abstract
This paper proposes technical trading of a foreign exchange
rate of one currency pair, EURUSD by using hedging strategies for an
extended distance with the geometric sequence multiplier to solve the
problem of negative profits in case the price moves in range bound. We
test the program with historical time series data in the period of 1
minute dating back since 2015 – present and compared the backtesting
results between fixed-distance hedging and extended-distance hedging.
As a result, we found that the ratio of negative profits in the extendeddistance method is less than the fixed-distance method to 74.62%.

2. กลยุทธ์ การป้ องกันความเสี่ ยง
2.1 พืน้ ฐานการซื้อขายอัตราแลกเปลีย่ น
ต ล า ด อั ต ร า แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ ป็ น ต ล า ด แ บ บ ก ร ะ จ า ย ตั ว
(Decentralized market) จากโครงสร้ างที่ มีลกั ษณะกระจายตัวทําให้
สามารถทําการซื้ อขายได้ตลอด 24 ชัว่ โมงซึ่ งแตกต่างจากตลาดการเงิ น
อื่ นๆ [9] เมื่ อมี ผูส้ นใจทําการซื้ อขายอัตราแลกเปลี่ ยน ราคาด้านซ้าย
เรี ยกว่า ราคา Bid หรื อ ราคาขาย (Sell) ส่ วนราคาด้านขวาเรี ยกว่า ราคา
Ask หรื อ ราคาซื้ อ(Buy) ทําให้สามารถทําการซื้ อ และขายสกุลเงินหลัก
ได้ โดยส่ วนต่างระหว่างราคา Ask และ Bid เรี ยกค่า Spread หน่วยที่เล็ก

Keywords: hedging, exchange rate, trading
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CT

ที่สุดของราคาเรี ยกว่า pip เช่น สําหรับคู่เงิน EURUSD ค่าของ 1 pip มีค่า
$0.00010 หรื ออาจเรี ยกว่า 1 pip มี 10 จุด (10 pipettes) ค่า Spread เปรี ยบ
ได้กบั ค่าธรรมเนียม รวมถึงค่า Swap ที่คิดจากมูลค่าที่คงสถานะอยูข่ องแต่
ละ Order กําไรหรื อขาดทุนคิดจากส่ วนต่างของราคาปลายทาง – ราคา
เริ่ มต้น แล้วนําส่ วนต่างนี้คูณกับขนาด Lots ที่เปิ ด Order เช่น เปิ ด Order
ซื้ อคู่เงิน EURUSD ขนาด 0.1 Lots ที่ราคา 1.12710 แล้วทําการปิ ด Order
ที่ราคา 1.12950 กําไรที่ได้จะเป็ น 0.1x(1.12950-1.12710) = $24 เป้ าหมาย
ของการทํากําไรคือต้องเทรดให้ถูกทิศทาง ถ้าคิดว่าราคามีทิศทางขึ้นให้
เปิ ด Order ซื้อและถ้าคิดว่าราคามีทิศทางลงให้เปิ ด Order ขาย

End point A

Upper recovery profit target level
DTake profit

B4

B2

DRecovery

S1

Recovery level

S3

Entry level
DTake profit

Lower recovery profit target level

End point B

รู ปที่ 2 กลยุทธ์การป้ องกันความเสี่ ยงแบบใช้ระยะทางจํากัด

2.2 พฤติกรรมราคาแบบช่ วงพิสัยขอบเขตจํากัด

เรื่ อยไปจนกว่าจะได้กาํ ไรรวมตามที่ตอ้ งการ สามารถแสดงความสัมพันธ์
ได้ดงั สมการ (1) และ (2)

พฤติกรรมราคาของอัตราแลกเปลี่ยนในลักษณะออกด้านข้าง
หรื อที่เรี ยกว่ามีพิสัยขอบเขตจํากัด (Range-bound) ซึ่ งมีลกั ษณะแยกย่อย
ออกเป็ น 4 ลักษณะคือ 1) แบบแกว่งตรง 2) แบบแกว่งขึ้น 3) แบบแกว่ง
ลง และ 4) แกว่ง ปลายเปิ ด แสดงได้ด ัง รู ป ที่ 1 โดยลัก ษณะการเกิ ด
รู ปแบบทั้ง 4 แบบ พบว่าแบบที่ 1) ถึง แบบที่ 3) มีโอกาสพบเจอบ่อยครั้ง
ส่ วนในแบบที่ 4) น้อยครั้งที่พบรู ปแบบนี้



กรณี 1st Order เป็ น SELL
2 i 1

Profit    ( multiplier2i 1  initial lot Sell  DTP ) 
i 0
2i

   ( multiplier2i  initial lot Buy  ( DTP    DRV )
i 1

n

2.3 การป้ องกันความเสี่ ยงแบบระยะทางจํากัด

multipliert |  2, 4,8,16, .... (2t )

ขบวนการในการลดความเสี่ ย งของการลงทุ น จะเรี ย กว่ า
Hedging ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญมากสําหรับนักลงทุน [10] เช่นการ Hedging
ในทางการบริ หารพอร์ ตลงทุน (Portfolio risk management) สําหรับ
บทความนี้ ใช้การ Hedging แบบระยะทาง ดังแสดงในรู ปที่ 2 ระบบ
Hedging แบบระยะทางจํากัดนี้ ใช้หลักการเทรด Order ตรงข้ามสลับกัน
ไปโดยมีระดับ Entry level เป็ นจุดที่เริ่ มทําการส่ งคําสั่งขาย S1 เมื่อยังไม่
ถึงจุดทํากําไร กราฟราคาได้เคลื่อนที่ข้ ึนไปถึงระดับ Recovery level ที่
จําเป็ นต้องออก Order ซื้ อ ตรงข้ามคือ B2 เพื่อทําการ Hedging ด้วยขนาด
Lots ที่มีตวั คูณเป็ นอณุกรมพีชคณิ ต และทําการออก Order S3 และ B4



1) แบบแกว่งทางตรง





t 1

(1)

1 End point is downside
1 End point is upside

st

กรณี 1 Order เป็ น BUY
2 i 1

Profit    ( multiplier2i 1  initial lot Buy  DTP ) 
i 0
2i

   ( multiplier2i  initial lot Sell  ( DTP    DRV )
i 1

n

multipliert |  2, 4,8,16, .... (2t )





t 1

(2)

1 End point is upside
1 End point is downside

กําหนดให้ DTP คือระยะ Take profit distance และ DRV คือระยะ Recovery
distance วิธีการนี้จะใช้การได้อย่างดีเมื่อรู ปแบบการคลื่นที่ของกราฟเป็ น
แบบ Break channel ออกไปทางด้านใดด้านหนึ่ งเหนื อเส้น Recovery
level จนถึง End point A หรื อใต้เส้น Entry level จนถึง End point B แต่
จะให้ผลลัพธ์ที่แย่มากเมื่อกราฟเปลี่ยนพฤติกรรมเป็ นแบบ Sideway

2) แบบแกว่งขึ้น

2.4 การป้ องกันความเสี่ ยงแบบขยายระยะทาง
เพื่อแก้ปัญหากราฟราคาแกว่งแบบ Sideway ดังกล่าว จึงมี
แนวคิดในการเลื่อนระดับ Entry level ใน Order ตั้งแต่ Order ที่ 3 เป็ นต้น
ไปให้มีการขยับเป็ นระยะทางเท่ากับ DRecovery ทั้งในฝั่ง Buy และฝั่ง Sell
ดังรู ปที่ 3 เพื่อให้เกิดการหลบช่วง Sideway

3) แบบแกว่งลง
4) แกว่งปลายเปิ ด
รู ปที่ 1 ลักษณะการแกว่งในช่วงพิสยั ขอบเขตจํากัด
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Upper recovery profit target level

End point A

DTake profit
DRecovery
DRecovery

Entry level 0

B2
S1

Entry level 1

B4

DRecovery

S3

รู ปที่ 4 โครงข่ายการเชื่อมต่อ EA ไปยังตลาดอัตราแลกเปลี่ยน [11]

รู ปที่ 3 กลยุทธ์การป้ องกันความเสี่ ยงแบบขยายระยะทาง

3.1 ระบบ Hedging EA

แนวกลยุทธ์คล้ายกับการป้ องกันความเสี่ ยงแบบระยะทางจํากัด เพียงแต่
เปลี่ยนจุด Entry point ให้เปิ ดตาม Entry level เช่น เข้าที่ Entry level 0,
Entry level 1,…,Entry level n แสดงความสัมพันธ์ดงั สมการ (3) และ (4)


EA ที่นาํ มาใช้ในบทความนี้ เป็ นชนิ ด Hedging Type ที่มีการ
พัฒนาอัลกอริ ทึมไปอย่างมากมาย โดยจะปิ ดเป็ นความลับทางกลยุทธ์
และทางการค้า หรื ออาจมีการเปิ ดเผยเพื่อเป็ นต้นแบบสําหรับศึกษาวิจยั
โดยผูว้ ิจยั ได้มีแนวคิดในการนําระบบ Hedging นี้ มาเป็ นเครื่ องมือใน
การศึ ก ษาและพัฒ นาเพื่ อ ลดส่ ว นกํา ไรติ ด ลบ ที่ ม ัก เกิ ด ขึ้ นกับ ระบบ
Hedging เมื่อราคาเกิดลักษณะ Sideway ของคู่สกุลเงิน EURUSD สําหรับ
ข้อมูลของคู่สกุลเงินนี้ ได้นาํ มาจาก www.histdata.com [12] ตั้งแต่ปี
2015- ปั จจุบนั (Jan 2017) เป็ นแบบแท่งเทียนรายนาที (1 Minute Bar)
ข้อมูลสําหรับการทดสอบแบบย้อนกลับ Backtesting นั้นมีความสําคัญ
มาก ซึ่ งแต่ ละโบรกเกอร์ จ ะมี ข ้อ มูล ไม่ เหมื อ นกัน ขึ้ น กับนโยบายการ
บริ หารจัดการทางการค้า และประเภทของบัญชีเทรด เช่นบัญชีแบบ ECN
(Electronic Communications Network) บัญชี Mini และบัญชี Cent เป็ น
ต้น แต่ สําหรั บข้อมูลราย 1 นาที นั้นถื อว่ามี ความแตกต่ างกันน้อยมาก
และสําหรับการนํามาใช้ทดสอบระบบ Hedging ในกรณี น้ ี ไม่ได้ใช้ดชั นี
บ่งชี้เชิ งเทคนิ คจึงมีความง่ายต่อการศึกษาพฤติกรรมราคาของคู่สกุลเงิน
ต่อการเกิด Sideway อย่างมาก

กรณี 1st Order เป็ น SELL

Profit   

2 i 1, N



i 0, n 0

 

(multiplier2i 1  initial lot Sell  ( DTP    n  DRV ) 

2i , N



i 1, n 1

(multiplier2i  initial lot Buy  ( DTP    n  DRV )
n

multipliert |  2, 4,8,16, .... (2t )






t 1

1 End point is downside
1 End point is upside

(3)

กรณี 1st Order เป็ น BUY

Profit   

2 i 1, N



i 0, n 0

 

(multiplier2i 1  initial lot Buy  ( DTP    n  DRV ) 

2i , N



i 1, n 1

(multiplier2i  initial lot Sell  ( DTP    n  DRV )
n

multipliert |  2, 4,8,16, .... (2t )





t 1

1 End point is upside
1 End point is downside

(4)
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3. การประยุกต์ ใช้ ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Advisor)

การทดสอบย้อ นกลับ ได้ท าํ กับ ข้อ มู ล คู่ ส กุ ล เงิ น EURUSD
ตั้งแต่วนั ที่ 2015-1-1 – 2016-12-31 โดยมีเงื่อนไขการทดสอบคือ ใช้
ข้อ มู ล ทดสอบเป็ นกราฟรายคาบ 1 นาที กํา หนดระยะทางอิ น พุ ต ใน
โปรแกรม Hedging EA จาก 10 pips ไปจนถึง 100 pips เพิ่มขึ้นทีละ 10
pips กําหนดตัวคูณเป็ น 2,4,8,16,32, …ตามสมการ (1)-(4) แต่ขนาด lot
size สู งสุ ด กําหนดไว้ให้ไม่เกิน 2.0 lot เนื่ องจากบัญชี ทดสอบเป็ น
ประเภท Mini แบบ Dealing Desk ผนวกกับทางโบรกเกอร์ กาํ หนด
เงื่อนไขในการเทรดไว้แบบนี้ เงินฝาก Initial deposit เป็ นจํานวน 10,000
USD เมื่อเทรดมีกาํ ไรรวม 1 USD ให้ทาํ การปิ ดออร์ เดอร์ ท้ งั หมด ผลการ
ทดสอบแยกออกเป็ นระบบเทรดแบบ Fixed-distance Hedging และแบบ

ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อที่เรี ยกย่อๆว่า EA นั้น เป็ นโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นเพื่อนํามาใช้งานในระบบซื้ อขายอิเล็กทรอนิ กส์ สําหรับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ หรื อสิ นค้าโภคภัณฑ์ที่อิงกับสกุลเงิน
มีระบบการเชื่ อมต่อเป็ นโครงข่าย แสดงดังรู ปที่ 4 EA จะเขียนด้วย
โปรแกรมภาษา Metaquote Language 4 ที่มี Editor อยูใ่ นตัวโปรแกรม
MetaTrader 4 Client Terminal ทําการส่ งคําสั่งซื้ อขายผ่าน MT4 Client
Terminalไปยังโบรกเกอร์ ที่มีศูนย์กลางการจัดการ Order ต่างๆ อาจเป็ น
แบบตั้งโต๊ะจับคู่ (Dealing Desk) หรื อแบบส่ งไปยังตลาดทันทีไม่ผ่าน
โต๊ะจับคู่ (Non-Dealing Desk)
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ให้ระบบมี %DD สู ง ซึ่ งต้องหาวิธีมาแก้ ซึ่ งวิธีการขยายระยะทางตามที่
นํ า เสนอเป็ นวิ ธี หนึ่ งซึ่ งสามารถลดผลกํ า ไรติ ด ลบนี้ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพและควรได้มีการพัฒนาให้เกิดประสิ ทธิผลมากขึ้นต่อไป
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รู ปที่ 5 ค่า Profit factor และ %Drawdown เมื่อใช้ Fixed-distance
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รู ปที่ 6 ค่า Profit factor และ %Drawdown เมื่อใช้ Extended-distance
Extended-distance Hedging แสดงผลการทดสอบระบบได้ดงั รู ปที่ 5 และ
รู ปที่ 6 ตามลําดับ จากรู ปที่ 5 จะเห็นได้ว่าเส้น %DD ของปี 2015 และ
2016 มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 74.16% และค่าแฟกเตอร์ กาํ ไร (Profit factor = Net
profits/Net losses) อยูใ่ นระดับตํ่า มีค่าไม่เกิน 0.6 เมื่อทําการปรับปรุ ง
เทคนิ คให้เกิด Extended-distance ดังรู ปที่ 6 พบว่า %DD เฉลี่ย ลดลงมา
อยู่ที่ 18.82% โดยลดลงมากกว่าถึง 74.62% เมื่อเทียบกับแบบ Fixeddistance ซึ่ งนับเป็ นวิธีการแก้ปัญหากําไรติดลบที่ได้ประสิ ทธิภาพอย่าง
มาก ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมราคาของคู่สกุลเงิน EURUSD

5. สรุ ป
การใช้เทคนิคป้ องกันความเสี่ ยงแบบขยายระยะทางที่นาํ เสนอ
มาทดสอบกับคู่เงิน EURUSD พบว่ามีความสามารถในการลดอัตราส่ วน
กําไรติดลบ ที่เกิดขึ้นกับระบบป้ องกันความเสี่ ยงแบบระยะทางจํากัด ได้
มากกว่า ถึ ง 74.62% และมี ค่ าอัตราส่ วนทํากําไรสู งสุ ด 2.81 เมื่ อใช้
ระยะทางแบบขยายที่ 90 pips โดยภาพรวมระบบการป้ องกันความเสี่ ยง
จะมีจุดอ่อนที่เมื่อราคาเกิดการแกว่งในลักษณะพิสัยขอบเขตจํากัดจะทํา
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