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ด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะจัดหาแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาให้กับเทรดเดอร์ของเราอย่างต่อเน่ือง เรา
รู้สึกต่ืนเต้นมากท่ีได้นำาเสนอ ebook เก่ียวกับ Fibonacci เบ้ืองต้น 

Fibonacci เป็นหน่ึงในวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด และเทรดเดอร์
จำานวนมากก็ใช้ Fibonacci เพ่ือค้นหาโอกาสในการเทรด การฝึกบริหารความเส่ียง และเพ่ือไป
ให้ถึงระดับเป้าหมาย 

สำาหรับเทรดเดอร์บางราย Fibonacci อาจดูซับซ้อนและยากท่ีจะนำาไปใช้ แต่ทราบหรือไม่
ว่าจริงๆ แล้วมีการใช้อย่างประสบความสำาเร็จโดยท้ังเทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์มาก
ประสบการณ์ 

ebook เล่มน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยให้คุณเข้าใจว่า Fibonacci คืออะไรและจะนำาไปใช้เพ่ือให้มี
เส้นทางการเทรดท่ีมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

ขอให้มีความสุขกับการเรียนรู้

บทนำ �
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เลโอนาร์ โด โบนัชชี หรือเลโอนาร์ โดแห่งเมืองปิซา ภายหลังเป็นท่ีรู้จักกันในช่ือฟีโบนัชชี 
(Fibonacci) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีในศตวรรษท่ี 12 หลายคนคิดว่าเลโอนาร์ โด โบ
นัชชีเป็นผู้คิดค้นลำาดับฟีโบนัชชี แต่จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นแบบน้ัน เขาเพียงแค่แนะนำาให้ชาติ
ตะวันตกได้รู้จักกับหนังสือของเขา Liber Abaci (Book of Calculation) ในปี 1202

มรดกของเลโอนาร์ โด โบนัชชียังคงมีอยู่จนถึงทุกวันน้ี เน่ืองจากเขาได้รับการยกย่องว่า
เป็นหน่ึงในนักคณิตศาสตร์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดตลอดกาล และผลงานของเขายังคงถูกใช้ โดยคน
จำานวนมาก โดยเฉพาะเหล่าเทรดเดอร์

เบ้ืองหลัง 
ฟี โบนัชชี
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เป็นอีกคร้ังท่ีผลลัพธ์เกือบจะเหมือนกันเสมอ
โดยสรุป ส่ิงท่ีเห็นได้ชัดจากตัวอย่างข้างต้นคือเม่ือย้อนกลับจำานวนท่ีต่อเน่ืองกันไปข้างหน้า 
จะนำาไปสู่การย้อนกลับในระดับเดียวกัน: 61.8 ในทำานองเดียวกัน การข้ามตัวเลขไปข้างหน้า
ไปยังหมายเลขถัดไปท่ีต่อเน่ืองกันแล้วย้อนกลับ จะให้ผลลัพธ์เหมือนเดิมเสมอ: 38.2

ในการเทรด ส่ิงน้ีมีความสำาคัญเพราะช่วยระบุข้อเท็จจริงท่ีว่าทุกๆ เทรนด์จะตามมาด้วยการ
ย่อตัว / การย้อนกลับ / การปรับฐาน การทำาความเข้าใจอัตราส่วนและการเคล่ือนไหวเหล่า
น้ีช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ระดับการย่อตัวและคาดคะเนโซนและเป้าหมายการ
เทรดท่ีเป็นไปได้

ลำาดับเลขฟีโบนัชชีหรือ Fibonacci sequence เป็นสูตรท่ีอ้างถึงชุดตัวเลขซ่ึงอธิบายถึง
สัดส่วนท่ีสมบูรณ์แบบซ่ึงโดยพ้ืนฐานแล้วมีอยู่ในทุกส่ิงในจักรวาล ทุกตัวเลขในลำาดับคือผล
รวมของตัวเลขสองตัวท่ีอยู่ข้างหน้า ดังน้ี: 

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377…

 ในทางคณิตศาสตร์จะมีลักษณะดังน้ี:
1+1=2 
2+1=3 
3+2=5 
5+3=8 
8+5=13    
            
ส่ิงท่ีน่าสนใจจริงๆ คือการหารตัวเลขสองจำานวนท่ีอยู่ติดกันจะทำาให้คุณได้ผลลัพธ์ท่ีเหมือน
กัน 

ตัวอย่�งเช่น:
นำาตัวเลข 21 กับ 34 ซ่ึงอยู่ติดกันมาหารกัน ซ่ึงจะมีผลดังน้ี:
21 / 34 = 0.6176

คราวน้ีลองนำาตัวเลขสองตัวถัดไป 34 กับ 55 มาหารกัน น่ีคือผลท่ีได้ - 
34 / 55 = 0.618 

ลองทำาเช่นเดียวกันกับตัวเลขสองตัวถัดไป 55 กับ 89 และน่ีคือส่ิงท่ีได้ - 
55 / 89 = 0.6179
 
แต่ละตัวอย่างเหล่าน้ีนำาไปสู่ผลลัพธ์ท่ีเกือบจะเหมือนกันท่ี 0.618 นอกจากน้ียังมีผลท่ีคล้าย
กันเม่ือนำาเลขห่างกันสองลำาดับมาหาร

ตัวอย่�งเช่น:
21 / 55 = 0.3818 
34 / 89 = 0.382 
55 / 144 = 0.3819 

ลำ�ดับเลขฟี โบนัชชี
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ความจริงก็คือเทรดเดอร์ ไม่จำาเป็นต้องจำาตัวเลขท้ังหมดในลำาดับฟีโบนัชชีหรือใช้เวลาไปกับ
การท่องจำาลำาดับ และไม่ต้องไปกังวลกับการคำานวณให้ถูกต้อง MT5 มาพร้อมกับเคร่ืองมือ
ท่ียอดเย่ียมท่ีจะช่วยระบุระดับเหล่าน้ี

ดังท่ีเห็นไปก่อนหน้าน้ี มีตัวเลขฟีโบนัชชีท่ีแตกต่างกันไปท่ีเทรดเดอร์ ใช้และพ่ึงพาบางระดับ
มากกว่าตัวเลขอ่ืนๆ ตัวเลขท่ีใช้กันมากท่ีสุดคือ:

ใน Fibonacci Retracement

61.8%
50%
38.2%
23.6%

และใน Fibonacci Expansion

161.8%
100%
61.8%

อัตราส่วน 38.2 และ 61.8 (ระดับ Fibonacci Retracement) กับ 161.8 (ระดับ Fibonacci 
Expansion) เรียกว่าสัดส่วนทองคำา และจากคำากล่าวของหลายๆ คน น่ีเป็นระดับท่ีน่าเช่ือ
ถือหรือสำาคัญท่ีสุดท่ีควรดำาเนินการด้วย

นอกจากน้ี ส่ิงสำาคัญท่ีต้องพูดถึงคือเทรดเดอร์จำานวนมากจะปรับตัวเลขตามความต้องการ
ของตนเอง และเทรดเดอร์หลายรายคิดว่าตัวเลขท่ีต่างออกไปมีโอกาสดีกว่า อย่างไรก็ตาม 
เร่ืองน้ีสามารถแย้งได้ว่าตัวเลขด้ังเดิมยังคงเป็นตัวเลขท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุด

ระดับฟี โบนัชชีท่ีสำ�คัญ FIBONACCI RETRACEMENT

FIBONACCI EXPANSION
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ดังท่ีได้กล่าวไว้ก่อนหน้าน้ี MT5 มาพร้อมกับเคร่ืองมือในตัวท่ีสามารถช่วยระบุระดับฟีโบนัชชี
ได้ ดังน้ันในการท่ีจะใช้ฟีโบนัชชีอย่างมีประสิทธิภาพ เทรดเดอร์จำาเป็นต้องเรียนรู้วิธีใช้เคร่ือง
มือเหล่าน้ี

มีเคร่ืองมือฟีโบนัชชีมากมายบน MT5 แต่สองวิธีหลักและเคร่ืองมือท่ีเทรดเดอร์ ใช้ฟีโบนัชชี
ในการเทรดมีดังต่อไปน้ี:
• Fibonacci Retracement 
• Fibonacci Expansions

โดยสามารถพบได้บนแพลตฟอร์มเทรดตามภาพด้านล่าง 

หรือคลิกท่ีไอคอนเหล่าน้ีใน “Toolbar (แถบเคร่ืองมือ)” เพ่ือใช้งาน

ฟี โบนัชชีบน MT5

การเทรดเป็นเร่ืองเก่ียวกับตัวเลข ราคา ระลอก เทรนด์ล้วนเก่ียวกับตัวเลขและตัวเลข
เหล่าน้ีก็เก่ียวข้องซ่ึงกันและกันเสมอ

ฟีโบนัชชีช่วยให้ค้นหาระดับการย้อนกลับหรือการย่อตัวได้ง่ายข้ึนเม่ือคุณสังเกตเห็น
การเคล่ือนไหวท่ีมีแนวโน้ม ซ่ึงจะทำาให้ตัดสินใจได้ง่ายข้ึนว่าจะมีส่วนร่วมในแนวโน้ม
ตลาดอ่ืนได้เม่ือใด

ในทางเทคนิค ระดับฟีโบนัชชีช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ระดับการปรับฐาน / 
ย้อนกลับ และใช้เพ่ือโอกาสในการเทรดได้ตามลำาดับ

เหตุใดเทรดเดอร์จึงใช้ฟี โบนัชชี?
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เคร่ืองมือ Fibonacci Retracement ตามช่ือจะถูกนำามาใช้เม่ือราคามีการย้อนกลับ (ปรับ
ฐาน) ตัวเองในระหว่างการสร้างเทรนด์ โดยมีหลายระดับท่ีใช้ในเคร่ืองมือ Fibonacci 
Retracement ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และในบางคร้ังก็ใช้ 
76.4% ระดับเหล่าน้ีส่วนใหญ่ใช้เพ่ือวัดว่าการปรับฐาน / การย่อตัวจะไปได้ “ลึก” แค่ไหน
ก่อนท่ีราคาจะกลับสู่เทรนด์เดิม วิธีท่ีถูกต้องในการวาง Fibonacci Retracement คือการ
หาจุดสวิงสูง (Swing Top) หรือสวิงต่ำา (Swing Bottom) และกำาหนดระดับ Fibonacci 
Retracement บนจุดสวิงเหล่าน้ี เม่ือคุณเห็นการเคล่ือนไหวท่ีตรงกันข้าม น่ีคือท่ีต้ังจุดท่ี
สอง

Fibonacci
Retracement
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วิธีว�งจุด Fibonacci Retracement 
บนกร�ฟ
การวางเคร่ืองมือ Fibonacci Retracement บนกราฟน้ันค่อนข้างง่าย ก่อนอ่ืนให้หาจุด
สวิงสูงสุดและต่ำาสุดท่ีคุณต้องการจะวัด จากน้ันคุณสามารถเลือกเคร่ืองมือ Fibonacci 
Retracement ได้ โดยตรงจาก “Toolbar (แถบเคร่ืองมือ)” หรือคุณสามารถไปท่ีแท็บ 
“Insert (แทรก)” - “Objects (ออบเจกต์)” และในจากเมนูดร็อปดาวน์ คุณสามารถเลือก
เคร่ืองมือ “Fibonacci Retracement” หลังจากเลือกเคร่ืองมือแล้ว ให้วางไว้บน “Leg (ขา)” 
หรือ “Wave (ระลอก)” (สวิงสูงสุดและต่ำาสุด) เพ่ือค้นหาระดับการย้อนกลับ

Fibonacci

M4Markets ebook
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เทรนด์กระทิง
ในเทรนด์กระทิงหรือขาข้ึน คุณจะวางจุดเร่ิมต้นไว้ท่ีด้านล่าง/ต่ำาสุด (เร่ิมต้น) ของการ
เคล่ือนไหวและจุดส้ินสุดท่ีด้านบน (สูงสุด) เสมอ

ระดับเร่ิมต้นท่ีกำาหนดไว้ล่วงหน้าในเคร่ืองมือ Fibonacci Retracement ของ MT5 คือ 
23.6%, 38.2%, 50% และ 61.8% เม่ือการปรับฐานเร่ิมต้นข้ึน คาดว่าราคาจะพบบริเวณ
แนวรับใกล้กับระดับท่ีกล่าวไว้ข้างต้น

น่ีคือตัวอย่างท่ีมีการเคล่ือนไหวข้ึน ตามด้วยการปรับฐานก่อนท่ีราคาจะสูงข้ึนอีกคร้ัง ใน
ตัวอย่างน้ี ราคาพบบริเวณแนวรับใกล้ระดับ Fibonacci Retracement ท่ี 61.8%

ในตัวอย่างข้างต้น ราคาอยู่ในช่วงขาข้ึนและคาดว่าจะมีการปรับฐานลง น่ันหมายความว่า
เราควรวางเคร่ืองมือ Fibonacci Retracement จากจุด A (ต่ำา) ไปยังจุดสวิงสูงสุดสุดท้าย
ท่ีจุด B เพ่ือค้นหาระดับฟีโบนัชชีและดูว่าการปรับฐานน้ี “ลึก” แค่ไหน

ตลาดกระทิง
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ในตัวอย่างด้านล่าง ราคากำาลังเคล่ือนตัวในเทรนด์ขาลง น่ีหมายความว่าอาจมีการปรับ
ฐานเป็นขาข้ึน ดังน้ันจึงเป็นไปได้ท่ีจะวางเคร่ืองมือ Fibonacci Retracement จากสูง (B) 
ไปยังต่ำา (A)

ในท้ังสองตัวอย่างข้างต้น ราคามีปัญหาในการทะลุผ่านระดับการย้อนกลับ (ภายในกรอบ
ส่ีเหล่ียมสีน้ำาเงินในภาพ) และสร้างแนวรับ/แนวต้านท่ีดี ระดับดังกล่าวสามารถให้ โอกาส
สำาหรับการเทรดท่ีดีเย่ียม

เทรนด์หมี
น่ีเป็นสถานการณ์ท่ีตรงกันข้ามกับเทรนด์กระทิง เม่ือเทรนด์เป็นหมีหรือขาลง คุณควรวางจุด
เร่ิมต้นของเคร่ืองมือ Fibonacci Retracement ท่ีด้านบน (สูง) ไปยังทิศทางด้านล่าง (ต่ำา)

ตัวอย่างด้านบนแสดงให้เห็นว่าระดับ Fibonacci Retracement ถูกวางอย่างไร และราคาพบ
บริเวณแนวต้านรอบ Fibonacci Retracement ท่ี 50% ได้อย่างไร ระดับเหล่าน้ีทำาหน้าท่ีเป็น
แนวรับหรือแนวต้าน และเทรดเดอร์จำานวนมากก็วางคำาส่ังเทรดตรงน้ันเพ่ือซ้ือ/ขาย ระดับ
เหล่าน้ียังสามารถใช้เพ่ือกำาหนดเป้าหมายและ Stop Loss ได้เช่นกัน

ตลาดหมี
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สวิงสูงสุด: 
จุดสวิงสูงสุดถูกสร้างข้ึนหลังจากมีการเคล่ือนไหวขาข้ึนท่ีชัดเจน เร่ิมต้นจากระดับต่ำา 
เคล่ือนไหวปรับข้ึนไปอย่างมาก ระดับสูงสุดจะถูกเรียกว่าจุดสูงสุดหากจากจุดน้ีมีการปรับ
ฐานในขาลง ซ่ึงควรอยู่ต่ำากว่าระดับต่ำาสุดก่อนหน้า ดังรูปด้านล่าง:

สวิงต่ำ�สุด: 
จุดสวิงต่ำาสุดถูกสร้างข้ึนหลังจากมีการเคล่ือนไหวขาลงท่ีชัดเจน เร่ิมต้นจากระดับสูง 
เคล่ือนไหวปรับลงไปอย่างมาก ระดับต่ำาสุดจะถูกเรียกว่าจุดต่ำาสุดหากจากจุดน้ีมีการปรับ
ฐานในขาข้ึน ซ่ึงควรอยู่สูงกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้า ดังรูปด้านล่าง:

วิธีก�รห�จุดสวิงสูงสุด/ต่ำ�สุด

Fibonacci

M4Markets ebook

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


M4Markets ebook

13
เปิดบัญชีกับ M4markets

Fibonacci

BULLISH RETRACEMENT:
โดยการเช่ือมจุดสวิงต่ำาสุดล่าสุดกับสวิงสูงสุดล่าสุดบนกราฟของเราและวาง Fibonacci 
Retracement เราจะเห็นระดับฟีโบนัชชีท่ีเราใช้เพ่ือทำาความเข้าใจว่าการปรับฐานลึกเพียง
ใดและโซนซ้ือท่ีเป็นไปได้ของเราจะเป็นอย่างไรหลังจากปรับฐานเสร็จส้ิน

BEARISH RETRACEMENT:
โดยการเช่ือมจุดสวิงสูงสุดล่าสุดกับสวิงสูงสุดต่ำาสุดบนกราฟของเราและวาง Fibonacci 
Retracement เราจะเห็นระดับฟีโบนัชชีท่ีเราใช้เพ่ือทำาความเข้าใจว่าการปรับฐานลึกเพียง
ใดและโซนขายท่ีเป็นไปได้ของเราจะเป็นอย่างไรหลังจากปรับฐานเสร็จส้ินดังในรูปด้านล่าง:
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ประโยชน์ท่ีชัดเจนท่ีสุดอย่างหน่ึงของการใช้ MT5 คือการเปิดให้คุณสามารถปรับแต่งระดับ
ฟีโบนัชชีเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้

หากต้องการลบ แก้ไข หรือย้ายเคร่ืองมือ Fibonacci Retracement คุณต้องเปิดใช้งาน
ก่อน ในการทำาเช่นน้ัน ให้ดับเบ้ิลคลิกท่ีเส้น Fibonacci Retracement เม่ือเปิดใช้งาน เส้น 
Fibonacci Retracement จะมี 3 จุดหรือวงกลมดังท่ีแสดงในภาพด้านล่าง

คราวน้ีให้คลิกขวาท่ีเส้นแล้วคุณจะเห็นตัวเลือก ท่ีน่ีคุณสามารถเลือก “Delete (ลบ)” หาก
คุณต้องการลบเส้นฟีโบนัชชีและเส้นน้ันจะหายไปจากกราฟ

หากคุณต้องการแก้ไขเส้นฟีโบนัชชี ให้คลิกขวาท่ีเส้นน้ันเม่ือเปิดใช้งานอยู่แล้วเลือก 
“Properties (คุณสมบัติ)”

วิธีแก้ไขหรือลบเคร่ืองมือ 
Fibonacci Retracement บนกร�ฟ

Fibonacci
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ภายใต้แท็บ “Common (ท่ัวไป)” คุณจะพบตัวเลือกในการเปล่ียนสีและรูปแบบของเส้น และ
คุณสามารถเพ่ิมคำาอธิบายได้หากต้องการ

ตัวอย่างเช่น ผมได้เลือกสีเหลืองตามท่ีคุณเห็นในภาพด้านล่าง และเส้นฟีโบนัชชีก็เปล่ียนเป็น
สีเหลือง ในทำานองเดียวกัน คุณสามารถเปล่ียนเป็นสีใดก็ได้ตามต้องการ

นอกจากน้ีคุณยังสามารถเปล่ียนรูปแบบของเส้นให้เป็นเส้นประ จุด หรือหนาบางได้ โดยใช้
ตัวเลือกท่ีแสดงในภาพด้านล่าง
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แท็บถัดไปท่ีคุณจะพบคือ “Levels (ระดับ)” คุณสามารถใช้แท็บน้ีเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

•  เพ่ิมระดับฟีโบนัชชีใหม่โดยคลิกปุ่ม Add (เพ่ิม) 
•  ลบระดับฟีโบนัชชีโดยคลิกปุ่ม Delete (ลบ)
•  รีเซ็ตการต้ังค่าโดยคลิกปุ่ม Defaults (ค่าเร่ิมต้น) 
•  เปล่ียนการต้ังค่าและระดับในปัจจุบัน (Level และ Description)
•  เปล่ียนรูปแบบของเส้นระดับฟีโบนัชชีท่ีปรากฏ

คุณยังสามารถเปล่ียนสีของเส้นระดับ Fibonacci Retracement ได้ โดยใช้ตัวเลือกด้านล่าง

คุณจะเห็นว่าสีของเส้นระดับ Fibonacci Retracement เปล่ียนเป็นสีเขียวในภาพด้านล่าง 
ในทำานองเดียวกัน คุณสามารถเปล่ียนเป็นสีใดก็ได้ตามต้องการ

Fibonacci
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แท็บถัดไป Parameters (พารามิเตอร์) น้ันไม่ค่อยได้ใช้ ดังน้ันจึงไม่มีการแจกแจง

ไปต่อกันท่ีแท็บ Visualization (การแสดงข้อมูล) แท็บน้ีน่าสนใจและมีประโยชน์เม่ือพูดถึง
การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา

จะมีบางคร้ังท่ีกราฟแออัดข้ึนเล็กน้อย และอาจทำาให้ยากท่ีจะจดจ่อ คุณควรทำาให้ดูเรียบง่าย
และสะอาดตาอยู่เสมอ และน่ีคือจุดท่ีตัวเลือก Visualization (ท่ีปรับใช้กับออบเจกต์, การ
ค้นคว้า, อินดิเคเตอร์ ใดๆ ใน mt5 ไม่ใช่แค่เฉพาะระดับฟีโบนัชชี) เข้ามามีบทบาท

เคร่ืองมือน้ีช่วยให้คุณเลือกได้ว่าให้มองเห็นออบเจ็กต์ ได้ในกรอบเวลาใด ตามค่าเร่ิม
ต้น ระบบจะเลือก “Show on all the time frames (แสดงในกรอบเวลาท้ังหมด)” ซ่ึง
หมายความว่า
ฟีโบนัชชีท่ีคุณจะวาดจะปรากฏในทุกกรอบเวลาท่ีคุณเลือก แต่ถ้าคุณยกเลิกการเลือกช่องน้ี 
โซนท่ีเป็นสีเทาจะเปิดใช้งานและคุณสามารถเลือกตัวเลือกท่ีต้องการได้

เอาล่ะ น่ันคือระดับ Fibonacci Retracement และวิธีการใช้บน MT5 และคราวน้ีเราจะก้าว
ไปไกลข้ึนอีกข้ัน
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Fibonacci 
Expansion
ตรงข้ามกับระดับ Fibonacci Retracement ระดับ Expansion จะใช้ในการคาดการณ์
ระดับท่ีเป็นไปได้ท่ีราคากำาลังมุ่งหน้าไปในแง่ของทิศทางเทรนด์ท่ีดำาเนินต่อไป กล่าวอีกนัย
หน่ึงคือ หากระดับ Retracement ช้ีให้เห็นโซนท่ีเป็นไปได้ท่ีการปรับฐานอาจส้ินสุดลง ระดับ 
Expansion จะบอกคุณว่าเทรนด์ท่ีดำาเนินต่อไปน้ันอาจส้ินสุดท่ีใด ซ่ึงน่ีอาจเป็นข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์มากสำาหรับเทรดเดอร์เพราะสามารถใช้เป็นจุดออก/ ระดับเป้าหมายได้ 

การใช้ระดับ Fibonacci Expansion อีกแบบหน่ึงคือเพ่ือค้นหาว่าเทรนด์ท้ังหมด/รอบจะส้ิน
สุดลงท่ีใด และการปรับฐานท่ีลึกน้ันอาจเร่ิมต้นจากจุดใด!

มีหลายระดับท่ีใช้ในเคร่ืองมือ Fibonacci Expansion ระดับท่ีใช้กันมากท่ีสุดคือ 61.8%, 
100%, 161.8% และใช้ 261.8% ในบางคร้ัง หลายคนยกให้ระดับ 61.8% และ 161% เป็น 
“ระดับทองคำา”

(A) (C)

(B)

0% Extension

50% Extension

100% Extension

150% Extension
ส่วนขยายใช้ 3 ราคา-จุด
บนแผนภูมิ
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เทรนด์กระทิง

เทรนด์กระทิง
ในเทรนด์กระทิงท่ียังคงดำาเนินอยู่

1. ค้นหาจุดสวิงต่ำาสุด (A) ท่ีซ่ึงเทรนด์เร่ิมต้นข้ึน
2. ค้นหาจุดสวิงสูงสุด (B) ท่ีตลาดหยุดและลงไปเพ่ือปรับฐาน 
3. ค้นหาจุดสวิงต่ำาสุด (C) ของการปรับฐาน (จุดท่ีการปรับฐานหยุดลง)

น่ีคือตัวอย่างของ Fibonacci Expansion ท่ีวางในเทรนด์กระทิงท่ียังคงดำาเนินอยู่ จุด A 
ท่ีทำาเคร่ืองหมายในภาพด้านล่างคือจุดสวิงต่ำาสุดท่ีซ่ึงเทรนด์เร่ิมต้นข้ึน จุด B คือจุดสวิง
สูงสุดท่ีตลาดหยุดและลงไปเพ่ือปรับฐาน จุด C คือจุดสวิงต่ำาสุดของการปรับฐาน

เทรนด์หมี
เป็นเทรนด์ท่ีตรงกันข้ามกับเทรนด์กระทิงแค่น้ัน

1. ค้นหาจุดสวิงสูงสุด (A) ท่ีซ่ึงเทรนด์เร่ิมต้นข้ึน
2. ค้นหาจุดสวิงต่ำาสุด (B) ท่ีตลาดหยุดและข้ึนไปเพ่ือปรับฐาน
3. ค้นหาจุดสวิงสูงสุดของการปรับฐาน (C) (จุดท่ีการปรับฐานหยุดลง)

น่ีคือตัวอย่างของ Fibonacci Expansion ท่ีวางในเทรนด์หมีท่ียังคงดำาเนินอยู่ จุด A ท่ีทำา
เคร่ืองหมายในภาพด้านล่างคือจุดสวิงสูงสุดท่ีซ่ึงเทรนด์เร่ิมต้นข้ึน จุด B คือจุดสวิงต่ำาสุดท่ี
ตลาดหยุดและข้ึนไปเพ่ือปรับฐาน จุด C คือจุดสวิงสูงสุดของการปรับฐาน

          เคล็ดลับก�รเทรด
ยอมให้มีการเบ่ียงเบนเหนือ/ต่ำากว่าระดับ Expansion เสมอ บางคร้ังราคาจะพลาด
ระดับไปสองสามจุด บางคร้ังอาจทะลุระดับและดำาเนินต่อไปอีกเล็กน้อย เรากำาลังมอง
หาโซนท่ีอยู่แถวระดับเหล่าน้ี ไม่ใช่ระดับท่ีแน่นอนและเจาะจง
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โดยค่าเร่ิมต้น คุณจะพบเฉพาะเคร่ืองมือ Fibonacci Retracement ใน
แถบเคร่ืองมือ ซ่ึงหมายความว่าไม่รวมเคร่ืองมือ Fibonacci Expansion:

ในการท่ีจะเพ่ิมเคร่ืองมือ Fibonacci Expansion ลงในแถบเคร่ืองมือของคุณ ให้ทำาตามข้ัน
ตอนด้านล่าง:

1. คลิกขวาท่ีเคร่ืองมือ Fibonacci retracement ในแถบเคร่ืองมือแล้วเลือก 
“Customize (ปรับแต่ง)”

2.   ในหน้าต่างป๊อปอัพทางด้านซ้ายมือ ให้ค้นหา “Fibonacci Expansion” คลิกท่ีตรงน้ัน 
จากน้ันคลิกปุ่ม “Insert (แทรก)”

3.   Fibonacci Expansion ควรปรากฏทางด้านขวามือภายใต้ “Selected (เลือก)”

จะห�เคร่ืองมือ Fibonacci 
Expansion ในแพลตฟอร์ม MT5 ได้
จ�กตรงไหน?
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หลังจากปิดหน้าต่างป๊อปอัพ ปุ่ม Fibonacci Expansion ควรปรากฏในแถบเคร่ืองมือของ
คุณ โดยไอคอนมีหน้าตาเช่นน้ี

หรือคุณสามารถไปท่ีแท็บ “Insert (แทรก)” - “Objects (ออบเจกต์)” และใน
เมนูเมนูดร็อปดาวน์ คุณจะสามารถเลือกเคร่ืองมือ “Fibonacci Expansion” ได้

หลังจากเลือกปุ่ม Fibonacci Expansion หากต้องการวางลงบนกราฟ คุณต้องทำาส่ิงต่อไปน้ี:

1. คลิกปุ่มท่ีเมาส์ค้างไว้ โดยเร่ิมจากจุด A
2. ปล่อยปุ่มท่ีเมาส์เม่ือคุณอยู่ท่ีจุด B
3. จากน้ันคุณต้องเลือกจุด C ให้ถูกต้องแม่นยำา
4. ในการทำาเช่นน้ัน เราจำาเป็นต้องเปิดใช้งาน Fibonacci Expansion โดยการดับเบ้ิลคลิก
5. เม่ือเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถย้ายไปรอบๆ ได้ โดยการลากแล้วเลือกจุด C
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ตัวอย่�งฝ่ังกระทิง
adsdfd

ตัวอย่�งฝ่ังหมี

จากตัวอย่างข้างต้น คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าระดับ Fibonacci Expansion สามารถช่วยเราคาดการณ์เป้าหมาย
ท่ีเป็นไปได้และวางระดับ Take Profit ของเราได้อย่างไร

Fibonacci
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ระดับ Fibonacci Expansion ท่ีใช้กันท่ัวไปมีดังน้ี:
61.8%, 100%, 138.2%, 161.8%, 200%, 238.2%, 261.8% 

อย่างไรก็ตาม จุดท่ีควรโฟกัสอยู่ท่ีระดับเหล่าน้ี:
61.8%, 100%, 161.8%, 261.8% 

ดังท่ีได้กล่าวไปก่อนหน้าน้ี ระดับ 61.8% และ 161% น้ันหลายคนยกให้เป็น “ระดับทองคำา”

ระดับ Fibonacci 
Expansion ท่ีสำ�คัญ
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ตัวอย่�ง FIBONACCI EXPANSION ท่ียังไม่เปิดใช้ง�น

หากต้องการแก้ไขหรือลบเคร่ืองมือ Fibonacci Expansion คุณต้องเปิดใช้งานก่อนโดย
ดับเบ้ิลคลิกจนกว่าคุณจะเห็นวงกลม/จุดปรากฏข้ึน

ตัวอย่�ง FIBONACCI EXPANSION ท่ีเปิดใช้ง�นแล้ว

วิธีแก้ไขหรือลบเคร่ืองมือ Fibonacci 
Expansion

Fibonacci
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ในขณะท่ีเปิดใช้งาน ให้คลิกขวาท่ีตรงน้ันแล้วคุณจะเห็นตัวเลือกในการแก้ไขและลบ หาก
ต้องการลบ เพียงคลิกท่ีตัวเลือก “Delete (ลบ)” ท่ีแสดงในภาพด้านล่าง

หากต้องการแก้ไข ให้ ไปท่ี “Properties (คุณสมบัติ)”
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เช่นเดียวกับในเคร่ืองมือ “Fibonacci Retracement” ท่ีเราเห็นด้านบน ตัวเลือกท่ัวไปตรง
น้ีก็เหมือนกัน ใต้แท็บ “Common (ท่ัวไป)” เราจะพบการต้ังค่าเพ่ือเปล่ียนสี รูปแบบ และ
ประเภทของเส้น

ในแท็บ “Levels (ระดับ)” เราจะพบการต้ังค่าสำาหรับระดับ Fibonacci Expansion ท่ี
ปรากฏ คุณสามารถใช้เพ่ือ:

• เพ่ิม/ลบระดับ
• รีเซ็ตการต้ังค่ากลับเป็นค่าเร่ิมต้น
• แก้ไขระดับท่ีเพ่ิมเข้าไปแล้ว
• แก้ไขสีและรูปแบบของเส้นท่ีใช้ในการวาดระดับ

Fibonacci
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ตัวอย่�งของ Fibonacci 
Expansion

เทรนด์กระทิง
ในตัวอย่างน้ี ราคาทะลุข้ึนเหนือ 61.8% และขยับสูงข้ึนไปท่ีระดับ 100% น่ีคือจุดท่ีเจอกับ
แนวรับและย้อนกลับลงมา อย่างท่ีคุณเห็นได้จากตรงน้ี ระดับ Fibonacci Expansion น้ัน
ทำาหน้าท่ีเป็นแนวต้านราคา

เทรนด์หมี
ในตัวอย่างน้ี ราคากระเด้งกลับและเป็นไปตามระดับ Expansion ท่ี 100% อย่างสมบูรณ์
แบบ หลังจากการปรับฐาน มันยังคงเคล่ือนตัวต่ำาลงไปถึง 161.8% ซ่ึงก็ยังเป็นไปตาม
ระดับ และราคาได้ย้อนกลับเป็นขาข้ึน อย่างท่ีคุณเห็นได้จากตรงน้ี ระดับ Fibonacci 
Expansion ท้ังสองทำาหน้าท่ีเป็นแนวรับราคา และประมาณการระดับสำาหรับเป้าหมายท่ี
เป็นไปได้
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    ก�รเทรดมีค่�ใช้จ่�ยต่ำ�

เร่ิมต้นเทรดด้วยสเปรดเร่ิมต้นท่ี 0.0 Pip และค่า
คอมมิชช่ัน $0 เลือกระหว่างบัญชี Standard, Raw 
Spread และ Premium แล้วเร่ิมต้นเทรดได้ด้วยการ
ฝากเงินข้ันต่ำาเพียง $5

วิธีก�รฝ�กเงินท่ีหล�กหล�ย

ฝากเงินได้ทันทีและถอนเงินได้อย่างรวดเร็วกับธนาคาร
และผู้ให้บริการชำาระเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ัวโลก

  ตล�ดท่ีหล�กหล�ย

เพียงแค่คลิกปุ่มก็สามารถเทรดได้ท้ังคู่ฟอเร็กซ์ สินค้า
โภคภัณฑ์ ดัชนี และหุ้น

คว�มปลอดภัยของเงินทุน

เงินทุนของลูกค้าเราจะมีการเก็บไว้ในบัญชีแยกต่างหาก 
และเรายังมีการคุ้มครองจากยอดคงเหลือติดลบด้วย

เง่ือนไขก�รเทรดสุดพิเศษ

การดำาเนินการท่ีแสนรวดเร็วโดยไม่มี Slippage, ไม่มี
รีโควต และไม่มีการปฏิเสธคำาส่ัง

  ก�รสนับสนุนลูกค้�ช้ัน  
  นำ�ในอุตส�หกรรม

การสนับสนุนแบบเรียลไทม์ตลอด 24/5 ใน 
10 ภาษาและศูนย์สนับสนุนคำาถามท่ีพบบ่อย
ท่ีครบครัน

เหตุผลท่ีควรเลือก M4Markets
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3 ข้ันตอน
ในการเร่ิมต้นเทรด

ติดต่อเร�

เช่ือมต่อกับเร�

สำาหรับคำาถามหรือคำาช้ีแจงใดๆ

ลงทะเบียนและยืนยันโปรไฟล์
ของคุณ

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนของเราให้
ครบถ้วนและเข้าพอร์ทัลลูกค้า กรอก

โปรไฟล์เศรษฐกิจให้ครบถ้วน อัปโหลด
เอกสารท่ีจำาเป็นและยืนยันโปรไฟล์ของ

คุณ

ด�วน์ โหลดแพลตฟอร์มและ
เร่ิมต้นได้เลย

เลือกแท็บ “ดาวน์ โหลด” ใต้เมนูของ
เทรดเดอร์แล้วดาวน์ โหลดแพลตฟอร์ม
ท่ีต้องการ เปิดแพลตฟอร์มและเร่ิมต้น

เทรด

เปิดบัญชีจริงและฝ�กเงิน

เลือก “เปิดบัญชีจริง” ใต้แท็บบัญชีแล้ว
เลือกบัญชี คลิก “ฝากเงิน” ใต้แท็บเงิน

ทุนเพ่ือเลือกวิธีการฝากเงิน

1 2 3

อีเมล
support@m4markets.com

โทรห�เร�
+442035197268

เย่ียมชมเว็บไซต์
m4markets.com

คำ�เตือนคว�มเส่ียง: การเทรด CFD มีความเส่ียงอย่างมากท่ีจะขาดทุน
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