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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่สามารถทํากําไรในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศคู่สกุล
เงินดอลล่าห์ฟรังก์สวิสได้ แบ่งออกเป็ น 3 กลยุทธ์คือ 1) ระบบปิ ด ระยะการเปิ ดและทํากําไรทุกๆ 150 จุด 2) ระบบ
ปิ ดร่ วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันตัดกับ 8 วัน 3) ระบบปิ ดร่ วมกับสมการถดถอย 50 แท่ง โดยทําการทดสอบ
ย้อนหลังของปี 2019 คู่สกุลเงิน ดอลล่าร์ /ฟรังก์สวิส พิจารณาหาเกณฑ์ที่เหมาะสมในแต่ละกลยุทธ์เพื่อนํามาทําการ
ทดสอบข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลล่าร์ /ฟรังก์สวิส ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ปี 2020
จากผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 3 กลยุทธ์คู่สกุลเงิน ดอลล่าร์ /ฟรังก์สวิส ตั้งแต่เดือน 1ถึงเดือน 4 ปี 2020 สามารถ
ทํากําไร 19-40% โดยแบ่งออกเป็ นกลยุทธ์ที่ 1 ระบบปิ ด ระยะการเปิ ดและทํากําไรทุกๆ 150 จุด Lot size 0.02 ได้
ผลตอบแทน 1,178.37ดอลล่าร์ คิดเป็ น 39.28% จากเงินทุน 3,000ดอลล่าร์ Maximum drawdown 65.92% Sharpe ratio
0.86 กลยุทธ์ที่ 2 ระบบปิ ดร่ วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันตัดกับ 8 วันและทํากําไรทุกๆ 200 จุด Lot size 0.02 ได้
ผลตอบแทน 567.09 ดอลล่าร์ คิดเป็ น 18.90% จากเงินทุน 3,000 ดอลล่าร์ Maximum drawdown 72.44% Sharpe ratio
1.38 กลยุทธ์ที่ 3 ระบบปิ ดร่ วมกับสมการถดถอยย้อนหลัง 50 แท่ง Lot size 0.02 ถ้าราคาตกอยูใ่ นช่วง -1σ และ -2σ
ทําการเปิ ดออเดอร์ พร้อมกับตั้งเป้ ากําไรที่ +2σ ณ ขณะนั้น ได้ผลตอบแทน 1,162.75 ดอลล่าร์ คิดเป็ น 38.76%จาก
เงินทุน 3,000 ดอลล่าร์ Maximum drawdown 92.86% Sharpe ratio 0.92
จากผลการทดลอง กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดคือกลยุทธ์ที่ 1 คือกลยุทธ์ระบบปิ ด (Close system) ระยะการเปิ ด
และทํากําไรทุกๆ 150 จุดได้ผลตอบแทนมากที่สุด เนื่ องจากเป็ นกลยุทธ์ที่มีผลตอบแทนสู งที่สุดถึงแม้ Sharpe ratio จะ
ตํ่าที่สุด เพราะคําสั่งสถานะคงค้างที่มากกว่ากลยุทธ์อื่น กรณี ที่ราคาไปทิศทางตรงกันข้าม
คําสํ าคัญ: กลยุทธ์ระบบปิ ด, เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, สมการถดถอยเคลื่อนที่
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ABSTRACT
The objective of this study is to crate 3 simple trading strategies with the concept of the close system for
making profit USDCHF in foreign market exchange, By choosing a currency pair, USD/CHF
There simple strategies are 1) Close system open position & take profit every 150 points. 2) Close system &
Moving average 5 days cross up 8 days. 3) Close system & Linear regression channel 50 candles.The historical
USD/CHF rates in 2019 are used to investigate the optimality criteria for testing data from January 2020 to April
2020.
The results show that 3 strategies can be used for more profitable trading in 2020, and be able to take
profits at 19% to 40%. 1) Close system open order & take profit every 150 points with Lot size 0.02 having return
1,178.37$ (39.28%) for funding 3,000$, Maximum drawdown 65.92% and Sharpe ratio 0.86. 2) Close system &
moving average 5 days cross up 8 days & take profit 200 points with Lot size 0.02 having return 567.09$(18.90%)
for funding 3,000$, Maximum drawdown 72.44% and Sharpe ratio 1.38. 3.Close system & linear regression
channel 50 candle with Lot size 0.02, open order when the price range is lower than -1σ & -2σ and take profit at
the time when prices are at +2σ, having return 1,162.75$ (38.76%) for funding 3,000$, Maximum drawdown
92.86% and Sharpe ratio 0.92.
Therefore, the most suitable strategy that receivers the highest return is the first strategy. Although its Sharpe
ratio is less than other strategies. For the reason is due to have the most holding order that occurs from moving in
the wrong direction.
Keywords: Strategy Close System, Simple Moving Average, Linear Regression Channel
1. บทนํา
ตลาดแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศเริ่ มก่อตัวขึ้นในช่ วงปี ค.ศ. 1970 ภายใต้ขอ้ จํากัดของรั ฐบาลในการทํา
ธุ รกรรมแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศภายใต้ระบบเบรตตันวูดส์ ของการจัดการทางการเงิ นซึ่ งกําหนดออกกฎ
สําหรั บความสัมพันธ์ทางการค้าและการเงิ นระหว่างประเทศ ประเทศต่างๆค่อย ๆ เปลี่ ยนมาใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน
ลอยตัวจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนหน้านี้ซ่ ึ งยังคงถูกตรึ งอยูก่ บั ระบบของเบรตตันวูดส์ ข้อมูลของธนาคารเพื่อการ
ชําระหนี้ ระหว่างประเทศผลการสํารวจทัว่ โลกเบื้องต้นพบว่าในปี ค.ศ. 2019 การสํารวจของธนาคารกลางประเทศต่าง
ๆ ของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดอนุ พนั ธ์ OTC แสดงให้เห็นว่าการซื้ อขายในตลาดแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศมีมูลค่าเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ ต่อวัน
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มี การหมุนเวียนซื้ อขายใน 1 วันมีปริ มาณสู งที่สุดในโลกตลาด
การเงิน มีนกั ลงทุนสนใจลงทุนในตลาด FOREX มากขึ้นและมีการศึกษากลยุทธ์ต่างๆเพื่อใช้ในการทํากําไร ซึ่ งใน
การทําวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการสร้างแบบเทรดอัตโนมัติดว้ ยกลยุทธ์แบบระบบปิ ดตามแนวความคิดของคุณปณต จิตต์
การุ ญ เพื่อศึกษาการทํากําไรในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งใช้วิธีแบบระบบปิ ด ซึ่ งข้อดีของระบบนี้ คือ
จะไม่มีวนั ทําให้ลา้ งพอร์ ต หลักการมีอยู่ 5 ข้อ 1.ไม่มีการตัดขาดทุนเพราะว่าใช้การวางเงินเต็ม 2. กําหนดช่วงราคาที่
ใช้ในระบบเทรด 4. ค้นหาคู่สกุลเงิ นที่ มีค่าการถือข้ามวันเป็ นบวก 5. เทรดเฉพาะฝั่ ง Long เท่านั้น เพราะสามารถ
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คํานวณเงินทุนได้ ส่ วนคู่สกุลเงินที่ได้เลือกคือ USDCHF 1. มีค่าการถือข้ามวันเป็ นบวก ถือแล้วได้ดอกเบี้ยทุกวัน 2.
กราฟราคามี ความผันผวนตํ่า โดยค้นหาจากราคาปิ ด 5 ปี ย้อนหลัง 3. มี ราคาที่ ต่ าํ ราคาส่ งผลการจัดสรรเงิ นทุ น
ความหมายว่า ราคายิง่ ตํ่า มีการจัดสรรเงินทุนที่นอ้ ย ทําให้เกิดผลตอบแทนที่มากขึ้น
ส่ วนระบบปิ ดที่ นาํ มาใช้ในงานวิจยั นี้ นํามาพัฒนาโดยการนํา เส้นค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่ กับ สมการถดถอยมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบปิ ด โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระบบ 1. ระบบปิ ด 2. เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ
ปิ ด 3. สมการถดถอยประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบปิ ด
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. มีความรู ้ความเข้าใจแนวคิดระบบปิ ดและสามารถสร้างผลตอบแทนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศคู่สกุลเงินดอลล่าห์ฟรังก์สวิส
2. สร้างคิดค้นระเบียบวิธีใหม่จากระบบปิ ดที่ทาํ กําไรในตลาดเงินตราต่างประเทศ
3. การดําเนินการวิจัย
การใช้ระบบ Close system แบบดั้งเดิ มต้องใช้เงิ นจํานวนมาก ดังนั้นผลตอบแทนต่อจํานวนเงิ นทุนจะ
แปรผกผันกัน มีขอ้ ดีกค็ ือไม่มีวนั ล้างพอร์ ตหรื อขาดทุน ดังนั้นจึงมีการปรับปรุ งอย่างแรกคือลดจํานวนการวางเงินทุน
ทําให้ตอ้ งมีการวางช่วงกว้างๆ โดยไม่มีอคติต่อคู่เงินสกุลนั้นๆ อย่างที่สองมีการใช้อินดิเคเตอร์ ที่เรี ยกว่า เส้นค่าเฉลี่ย
(Moving average)มาใช้งานร่ วมกับระบบ Close system และอย่างที่สามมีการใช้อนุกรมเวลา Linear regression มา
ประยุกต์ใช้กบั ระบบ Close system ซึ่ งมีข้ นั ตอนการศึกษาดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
เนื่องจากโปรแกรม Meta trader 5 (MT5) สามารถดูกราฟย้อนหลังรวมถึงเรี ยกดูขอ้ มูลย้อนหลังได้ทนั ที ดังนั้น
ในงานวิจยั ชี้เลือกใช้ขอ้ มูลราคาซื้ อขายการคู่สกุลเงินดอลล่าร์ ฟรังก์สวิสตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2019 ถึง เดือน 4 ปี ค.ศ. 2020
จํานวน 29,374,502 ข้อมูลเพื่ออ้างอิงจากการทดสอบแบบ Base On Real Tick
2. ศึกษากลยุทธ์
การกําหนดช่วงราคาแลกเปลี่ยนของคู่เงินสกุลดอลล่าร์ ฟรังก์สวิส กราฟราคาย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ค.ศ. 20152019 มีจุดตํ่าสุ ดที่ 0.90687 และมีจุดสู งสุ ดที่ 1.03402 ดังรู ป 2.1 การกําหนดขอบเขตของระบบจะต้องครอบคลุมใน
ส่ วนของขอบล่าง ส่ วนขอบบนยิง่ เรากําหนดขอบเขตใกล้ขอบบนมากขึ้นเท่าไหร่ Maximum drawdownจะเพิ่มมากขึ้น
ในงานวิจยั นี้ตอ้ งการ ผลตอบแทนที่มากที่สุด ในขณะที่Maximum drawdownต้องมีค่าน้อยที่สุด
Sharpe ratio ที่มีค่าที่มากทําให้ ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ ยงน้อยลง ดังนั้นงานวิจยั นี้ กาํ หนดขอบเขต 0.900001.00000
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รู ป 2.1 การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงิน ดอลล่าร์ ฟรังก์สวิส
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลยุทธ์หลักๆ กําหนดเงินทุนในพอร์ ตลงทุนแต่ละพอร์ ตอยูท่ ี่ 3,000$ Lot size 0.02 lot
Time frame H1(ทุกๆ 1 ชัว่ โมงเกิดแท่งเทียน 1 แท่ง)
2.1 กลยุทธ์ Close system ดั้งเดิมกําหนดจะเปิ ดคําสั่งทุกๆ 100 150 200 250 จุดและจุดกําไรทุกๆ 100 150 200
250 จุดตามลําดับ ยกตัวอย่างเช่น จะทํากลยุทธ์ Close system ในคู่สกุลเงินดอลล่าห์ฟรังสวิสก์ โดยที่กาํ หนด จะเปิ ด
การซื้ อทุกๆ 200 จุด รวมถึงทํากําไรทุกๆ 200 จุด ถ้าราคาปั จจุบนั อยูท่ ี่ 0.95000 บาท จะส่ งคําสั่งซื้ อที่ 1 เปิ ดที่อตั รา
แลกเปลี่ยน 0.95000 และตั้งเป้ าทํากําไรที่ 0.95200 กรณี แรกถ้าราคาขึ้นไป 0.95200 จะปิ ดคําสั่งทํากําไรพร้อมกับส่ ง
คําสั่งที่ 2 เปิ ดที่ 0.95200 บาทและตั้งเป้ าทํากําไร 0.95400 บาท กรณี ที่สอง ถ้าราคาแลกเปลี่ยนลดลงเหลือ 0.94600 จะ
เปิ ดคําสั่งที่ 2 และ 3 ที่ 0.94800 0.94600 ตามลําดับและตั้งเป้ าทํากําไรของคําสั่งที่ 2 และ 3 เป็ น 0.95000 0.94800 กรณี
ที่สุดท้ายถ้าราคาเกิดหลุดโซนราคาตํ่ากว่า 0.90000 หรื อราคาสู งกว่า 1.00000 จะไม่ส่งคําสั่งใดๆ ทั้งสิ้ น ทําซํ้าไป
เรื่ อยๆ จนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลา
2.2 กลยุทธ์ Close system และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชนิ ด simple moving average เนื่ องจากบทความ MA
ไหนไฟแรงเฟร่ อ!? ของคุณมานาสิ ทธิ์ ชาญพุม่ ได้ทาํ การทดลองใช้ moving average ชนิ ดต่างๆหาผลตอบแทนที่มาก
ที่สุด พบว่าความแม่นยําในการทํากําไรเท่าๆกันทุก moving average แต่ที่ได้ผลตอบแทนมากที่สุดคือ simple moving
average ดังนั้นงานวิจยั นี้ ใช้ moving average ชนิ ด simple มาร่ วมในการส่ งคําสั่งแทนการตั้งเป้ าเปิ ดคําสั่งทุกๆ 100
150 200 250 จุด ยกตัวอย่าง ราคาที่ 0.90000 ถึง 1.00000 ทําการใช้เส้นค่าเฉลี่ย 5, 8, 10 แท่งเมื่อทําการตัดขึ้นกับเส้น
ค่าเฉลี่ย 8, 10, 12, 14, 16, แท่งย้อนหลัง ทําการส่ งคําสั่งพร้อมกับตั้งเป้ าทํากําไรที่ 200 จุด ทําซํ้าๆไปเรื่ อยๆจนกว่าจะ
ครบกําหนดระยะเวลา เหตุผลที่ปรับปรุ งมาจากกลยุทธ์ Close system เนื่ องจาก กลยุทธ์ Close system อย่างแรก
จะต้องวางเงินเป็ นจํานวนมาก ตัวอย่างเช่นกําหนดขอบเขตของกลยุทธ์ราคา 0.90000 ถึง 1.00000 ส่ งคําสั่งทุกๆ 200
จุดคือ 1.00000, 0.99800, …, 0.90000 จะมีคาํ สั่งมากที่สุด 50 คําสั่ง แต่ละคําสั่งจะต้องวางเงินจํานวน 100, 98, … 2
ตามลําดับ ต้องใช้เงินการทํากลยุทธ์ Close system 1,900$ แต่การนํากลยุทธ์ Close system กับเส้นค่าเฉลี่ย จะส่ งคําสั่ง
เฉพาะเส้นค่าเฉลี่ยตัดกัน ทําให้จะใช้เงินลงทุนน้อยกว่าแบบกลยุทธ์ Close system เพียงอย่างเดียว
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2.3 กลยุทธ์ Close system และสมการถดถอย มาร่ วมในการส่ งคําสั่งเปิ ด โดยใช้เส้น Linear regression
channel 50 75 100 125 150 แท่งย้อนหลัง จะได้เส้นอยู่ 5 เส้น ค่าเส้นส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคํานวณจากจํานวนที่
ต้องการย้อนหลัง ตัวอย่างเช่น Linear regression channel 50 คือคํานวณค่าเส้นส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก 50 แท่ง
ย้อนหลังล่าสุ ด Timeframe H1 ดังนั้น ค่าเส้นส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 50 คือระยะเวลา 2 วัน 2 ชม. เป็ นต้น อธิ บายเส้น
ทั้ง 5 เส้น โดยจะเรี ยงจากเส้นบนสุ ดถึงล่างสุ ด
เส้นที่ 1 คือ ค่าเส้นส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2
เส้นที่ 2 คือ ค่าเส้นส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1
เส้นที่ 3 คือ ค่าเส้นส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0
เส้นที่ 4 คือ ค่าเส้นส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ -1
เส้นที่ 5 คือ ค่าเส้นส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ -2
กําหนดราคาลงถึงเส้นที่ 4 หรื อ 5 จะทําส่ งคําสั่งเปิ ดและตั้งเป้ าหมายทํากําไรที่ เส้นที่ 1 โดยกําหนดราคาเส้นที่
1 ช่วงนั้นเป็ นเป้ าหมายทํากําไรและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเป้ าหมายทํากําไรถึงแม้ว่า เส้นที่ 1 ราคาจะ
เปลี่ยนแปลงไป
3. ศึกษาเรี ยนรู ้ code mql5 และแบ่งชุดข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ชุดข้อมูลส่ วนที่1 ตั้งแต่เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่
12 ของปี ค.ศ. 2019 เป็ นข้อมูลทดสอบย้อนหลัง 1 ปี เพื่อทําการทดสอบและหาค่าคลาดเคลื่อนเพื่อให้ได้ตวั แปรที่
เหมาะสม เพื่อจะไปคํานวณผลในปี 2020 โดยมีใช้ขอ้ มูลส่ วนที่ 2 ตั้งแต่เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 4 ปี ค.ศ. 2020
4. การวัดผลเปรี ยบเทียบอยู่ 3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั นี้
4.1 Sharpe ratio คือผลตอบแทนต่อ 1 ความเสี่ ยง หมายความว่า Sharpe ratio ยิง่ สู งยิง่ ดีเพราะว่า ในความ
เสี่ ยงที่เท่ากัน จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า ดังสมการที่ 4.1
Sharpe Ratio

4.1

4.2 Return คือผลตอบแทนของการลงทุ น ผลตอบแทนยิ่งมากยิ่งดี ความหมายว่า ลงทุ นแล้วได้
ผลตอบแทนที่สูง สมการที่ 4.2
Return

4.2

4.3 Maximum Drawdown หมายถึง % ของจํานวนเงินขาดทุนสะสมของ balance ซึ่ งนับต่างจากระหว่าง
จุดที่ข้ ึนไปสู งสุ ดกับตํ่าสุ ด ดังนั้นถ้ามีค่ายิง่ มาก จะยิ่งมีโอกาสล้างพอร์ ตการลงทุนได้ง่าย โดยปกติแล้วทําระบบเทรด
อัตโนมัติ Maximum Drawdown ทําการทดสอบย้อนหลังไม่ควรเกินที่ 30 % สมการที่ 4.3
Maximum Drawdown

4.3

5. วิเคราะห์ผลที่ได้ พร้อมสรุ ปผลวิจยั
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4. ผลการวิจัย
4.1 แบบที่ 1 ใช้ Close system
กําหนดระยะการเปิ ดและการทํากําไรที่ต่างแตกกันเพื่อเลือกระยะการเปิ ดทํากําไรที่เหมาะสมที่ให้ผลตอบแทน
สู งสุ ดและมีMaximum drawdownไม่เกิน 20% คือกําหนดระยะการเปิ ดออเดอร์ และทํากําไรทุกๆ 100 จุด 150 จุด 200
จุด และ 250 จุด โดยมี Lot size 0.02 lot Timeframe H1 และเพื่อคํานวณผลตอบแทนต่อความเสี่ ยงด้วย Sharpe ratio
และ Maximum Drawdown ที่ระยะการเปิ ดออเดอร์ และทํากําไรที่ระยะการเปิ ดที่แตกต่างกัน จะได้ผลการทดสอบ
ย้อนหลังปี 2019 ดังตารางที่ 4.1
ตาราง 4.1 เปรี ยบเทียบ Sharpe ratio ผลตอบแทน และ Maximum Drawdown ของสกุลเงิน USDCHF ช่วง ปี ค.ศ. 2019
แบบที่ 1
Open/Profit (Point)
100
150
200
250
Sharpe Ratio
0.29
0.31
0.31
0.31
Maximum Drawdown
23.51%
18.18%
12.48%
11.66%
Return ($)
1,393.03
918.76
671.65
475.13
Return (%)
46.43%
30.63%
22.39%
15.84%
จากตาราง 4.1 พบว่าผลตอบแทนกับ Maximum Drawdown มีค่าที่แปรผันกันเนื่ องจากปริ มาณออเดอร์ ที่ถกู
เปิ ดไม่เท่ากัน ถ้าเปิ ดออเดอร์ มากช่วงที่กราฟผิดทางเกิด Maximum Drawdown มากกว่ากําหนดเปิ ดระยะที่นอ้ ย เปิ ด
ออเดอร์ ทุกๆ 100 จุด จะมี Maximum drawdown มากกว่าทุกๆ 150 จุด Maximum Drawdown ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน
20% ของพอร์ ตการลงทุน ดังนั้นตัดตัวเลือกเปิ ดออเดอร์ ทุกๆ 100 จุดออก และจากการพิจารณา Sharpe ratio
(ผลตอบแทนต่อ 1 ความเสี่ ยง) พบว่าที่ Sharpe ratioที่มากที่สุดอยูท่ ี่ 0.31 สําหรับการเปิ ดออเดอร์ และทํากําไรทุกๆ
150 จุด 200 จุด และ 250 จุด แต่เมื่อพิจารณาผลตอบแทนพบว่าผลตอบแทนที่มากที่สุดอยูท่ ี่การเปิ ดออเดอร์ และทํา
กําไรทุกๆ 150 จุด และ Maximum Drawdown ไม่เกิน 20% ดังนั้นในกลยุทธ์น้ ี จะเลือกกําหนดระยะการเปิ ดออเดอร์
และทํากําไรทุกๆ 150 จุดซึ่ งให้ผลตอบแทน 30.63%
4.2 แบบที่ 2 ใช้ระบบ Close systemร่ วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชนิด simple moving average
ใช้วธิ ี แบบ Trial & error กําหนด เส้นค่าเฉลี่ยตัดขึ้นกันแล้วเปิ ดออเดอร์ และตั้งเป้ าทํากําไรไว้ที่ 200 จุด โดย
แบ่งการพิจาราณาออกเป็ น
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันตัดกับ 8 วัน (5 Cross 8)
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันตัดกับ 10 วัน (5 Cross 10)
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 8 วันตัดกับ 12 วัน (8 Cross 12)
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 8 วันตัดกับ 14 วัน (8 Cross 14)
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันตัดกับ 14 วัน (10 Cross 14)
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันตัดกับ 16 วัน (10 Cross 16)
และมี lot size 0.02 lot Timeframe H1 เพื่อหาค่าเส้นเฉลี่ยที่ให้ผลตอบแทนสู งสุ ดดังตาราง 4.2
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ตาราง 4.2 เปรี ยบเทียบ Sharpe ratio ผลตอบแทน และ Maximum Drawdown ของสกุลเงิน USD/CHF ช่วงปี ค.ศ. 2019
แบบที่ 2
Condition
5 Cross 8 5 Cross 10 8 Cross 12 8 Cross 14 10 Cross 14 10 Cross 16
Sharpe ratio
0.31
0.30
0.30
0.26
0.24
0.22
Maximum Drawdown 14.08%
12.90%
11.44%
9.94%
11.18%
10.19%
Return ($)
751.24
581.95
516.49
413.92
415.77
341.55
Return (%)
25.04%
19.48%
17.22%
13.80%
13.86%
11.39%
จากตาราง 4.2 พบว่าเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันตัดกับ 8 วันมี Sharpe ratio และ ผลตอบแทนมากที่สุด ส่ วนMaximum
Drawdown ในทุกตัวเลือกมีค่าตํ่ากว่า 20% ในทุกตัวเลือก จึงไม่ส่งผลต่อการเลือก ดังนั้นในกลยุทธ์น้ ี เราเลือกใช้ระบบ
ปิ ด(Close system) กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันตัดกับ 8 วันได้ผลตอบแทนมากที่สุดที่ 25.04% จากเงินลงทุน 3,000
ดอลล่าร์
4.3 แบบที่ 3 ใช้ระบบ Close systemร่ วมกับสมการถดถอยเคลื่อนที่
ใช้วธิ ี แบบ Trial & error เมื่อสมการถดถอย คํานวณเมื่อสัมประสิ ทธิ์ สมการถดถอย (α,β) เป็ นทุกๆ แท่งเทียน
เมื่อจบช่วงเวลา H1
โดยถ้าราคาไม่เกิน 68.26% ราคาจะอยูใ่ นช่วงเส้นสี เหลือง
ราคาไม่เกิน 95.44% ราคาจะอยูใ่ นช่วงเส้นสี แดง
กําหนดแบ่งออกเป็ น 5 เส้น โดยจะนับตั้งแต่บนลงล่าง
1. เส้นที่ 1 เส้นสี แดง คือเส้นที่ราคาตกช่วง +2σ เป้ าทํากําไร
2. เส้นที่ 2 เส้นสี เหลือง คือเส้นที่ราคาตกช่วง +1σ
3. เส้นที่ 3 เส้นสี น้ าํ เงิน คือค่าเฉลี่ยของราคาทั้งหมด
4. เส้นที่ 4 เส้นสี เหลืองที่ 2 คือเส้นที่ราคาตกช่วง -1σ เปิ ดออเดอร์
5. เส้นที่ 5 เส้นสี แดงที่ 2 คือเส้นที่ราคาตกช่วง -2σ เปิ ดออเดอร์
เงื่อนไขการเปิ ดออเดอร์ พร้อมกับตั้งทํากําไรคือ
1. กราฟราคาชนเส้นที่ 4 พร้อมกับตั้งเป้ าทํากําไรที่จุดเส้นที่ 1 ทันที
2. กราฟราคาชนเส้นที่ 5 พร้อมกับตั้งเป้ าทํากําไรที่จุดเส้นที่ 1 ทันที ดังรู ป 4.2
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รู ป 4.2 แสดงการกระจายของสมการถดถอย
โดยแบ่งการพิจาราณาออกเป็ น
สมการถดถอยเคลื่อนที่ 50 แท่งย้อนหลัง
สมการถดถอยเคลื่อนที่ 75 แท่งย้อนหลัง
สมการถดถอยเคลื่อนที่ 100 แท่งย้อนหลัง
สมการถดถอยเคลื่อนที่ 125 แท่งย้อนหลัง
สมการถดถอยเคลื่อนที่ 150 แท่งย้อนหลัง
และมี lot size 0.02 lot Timeframe H1 เพื่อหาสมการถดถอยที่ให้ผลตอบแทนสู งสุ ด
ตาราง 4.3 เปรี ยบเทียบ Sharpe ratio ผลตอบแทน และ Maximum Drawdown ของสกุลเงิน USDCHF ช่วงปี ค.ศ.
2019 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม แบบที่ 3
LC Channel
50
75
100
125
150
Sharpe ratio
1.20
1.20
0.81
1.08
0.15
Maximum Drawdown
11.58%
7.44%
7.28%
7.80%
7.12%
Return ($)
730.78
726.42
439.43
436.80
428.01
Return (%)
24.36%
24.21%
14.65%
14.56%
14.27%
*หมายเหตุที่ทาํ การทดสอบย้อนหลัง 3 เดือนในปี ค.ศ. 2019 เนื่ องจากการใช้ Linear regression channel จําเป็ น
ตัวใช้หน่วยความจําและคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งเพื่อให้การประมวลผลสมเหตุสมผลและไม่ล่าช้าต่อทําการ
ทดสอบย้อนหลัง ดังนั้นในการทดลองกลยุทธ์น้ ีใช้ขอ้ มูลย้อนหลังเพียง 3 เดือนเพื่อเป็ นตัวแทนในการทดสอบกลยุทธ์
นี้
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จากตาราง 4.3 ผลการทดลองพบว่า Linear regression channel 50 ได้ Sharpe ratio และผลตอบแทนมากที่สุด
ในขณะที่ Maximum Drawdown ตํ่ากว่า 20% ทั้งหมดดังนั้นกลยุทธ์น้ ีเลือกใช้ Linear regression channel 50
4.4 ผลตอบแทนเปรี ยบเทียบของกลยุทธ์ท้ งั 3 แบบที่ถกู เลือกโดย
แบบที่ 1 ระบบปิ ด(Close system) ที่ระยะการเปิ ดและทํากําไรที่ 150 จุด
แบบที่ 2 ระบบปิ ดร่ วมกับค่าเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่(Close system + Moving average)ที่ระยะการเปิ ดคือเส้น
ค่าเฉลี่ย 5 วันตัดกับ 8 วัน
แบบที่ 3 ระบบปิ ดร่ วมกับสมการถดถอยเคลื่อนที่(Close system + Linear regression channel) ที่ยอ้ นหลัง 50
แท่ง
และใช้ผลทดสอบกับข้อมูลสกุลเงิน USD/CHF ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ของปี 2020 จากเงิน
ลงทุน 3,000 ดอลล่าร์ ได้ผลการทดลองดังตาราง 4.4
ตาราง 4.4 เปรี ยบเทียบ Sharpe ratio, Maximum drawdown, Return ทั้ง 3 กลยุทธ์
Condition
150 Point
5 Cross 8
Sharpe ratio
0.86
1.38
Maximum Drawdown
65.92%
72.44%
Return($)
1,178.37
567.09
Return(%) 4เดือน
39.28%
18.90%

LC50
0.92
92.86%
1,162.75
38.76%

จากตาราง 4.4 พบว่าทั้ง 3 กลยุทธ์ สามารถใช้ได้จริ งในการเทรดคู่สกุลเงินดอลล่าห์ฟรังก์สวิส เนื่องจาก
สามารถสร้างผลตอบแทน และไม่มีการล้างพอร์ ตการลงทุน (ดูจาก Maximum drawdown ค่าไม่ถึง 100% ไม่ลา้ ง
พอร์ ต) แต่กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในช่วงปี ค.ศ. 2020 เดือน 1 ถึง เดือน 4 คือกลยุทธ์ที่ 1 Close system ระยะการเปิ ด
และทํากําไรทุก 150 จุดได้ผลตอบแทนที่มากที่สุด เนื่องจากเป็ นกลยุทธ์ที่มีผลตอบแทนสู งที่สุด ถึงแม้ Sharpe ratio
จะตํ่าที่สุด เพราะคําสั่งสถานะคงค้างที่มากกว่ากลยุทธ์อื่น กรณี ที่ราคาไปทิศทางตรงกันข้ามกับกลยุทธ์(ราคาลดลง)
ทําให้เกิดส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่ากลยุทธ์ที่ 2 และ 3
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษากลยุทธ์ท้ งั 3 แบบ
1. ระบบปิ ด (Close system)
2. ระบบปิ ดร่ วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Close system + Simple moving average)
3. ระบบปิ ดร่ วมกับสมการถดถอย (Close system + Linear regression channel)
ทําการทดสอบย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน 1 ถึง 4 ปี ค.ศ. 2020 พบว่า กลยุทธ์ท้ งั 3 แบบสามารถทํากําไรและใช้
เป็ นกลยุทธ์ในการลงทุนคู่สกุลเงินดอลล่าห์ฟรังก์สวิส ได้ท้ งั 3 กลยุทธ์ได้ผลกําไร 19%-40% ที่แตกต่างกัน เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในระบบปิ ดและคู่สกุลเงิ นดอลล่าห์ฟรั งก์สวิสเป็ นอย่างดี ถึงจะ
สามารถทํากําไรจากตลาดอัตราแลกเปลี่ยนได้ และกลยุทธ์แบบ 2 กับ 3 สามารถสร้างผลตอบแทนและไม่ลา้ งพอร์ ต
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ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อที่ 2 สร้างคิดค้นระเบียบวิธีที่ทาํ กําไรใหม่ๆ จากระบบปิ ดเพื่อสร้างผลตอบแทนใน
ตลาดเงินตราต่างประเทศ คู่สกุลเงินดอลล่าห์ฟรังก์สวิส
หมายเหตุในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสู งเนื่ องจากความไม่แน่นอนของไวรัสโควิด-19 ส่ งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิ จ และตลาดการเงิ นทุ ก ตลาดรวมถึ ง ตลาดอัต ราแลกเปลี่ ย นต่ า งประเทศ มี ค วามผัน ผวนที่ สู ง ทํา ให้เ กิ ด
Maximum Drawdown สู งมากเนื่ องจากสถานะไวรัสโควิด-19 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2020 ทําให้ราคาค่าสกุลเงิน
ดอลล่าร์ กบั ฟรังก์สวิส มีความผันผวนประมาณ 7 % ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 10 วันซึ่ งตามปกติใน 1 ปี กราฟจะ
เคลื่อนไหวประมาณ 7% ดังรู ป 5.1 และเมื่อพิจารณาราคาของคู่สกุลเงินดอลล่าห์ฟรังก์สวิส กราฟมีลกั ษณะเป็ น Vshape ทําให้คาํ สั่งที่ถกู เปิ ดนั้น สามารถปิ ดทํากําไรได้หมดในระยะเวลาสั้นๆ ผลที่ได้ทาํ ให้แต่ละกลยุทธ์มีผลตอบแทน
ที่สูง และ Maximum Drawdown ที่สูง

รู ป 5.1 ราคาของสกุลเงิน USD/CHF เดือนปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคมที่มีความผันผวนสู ง
รู ปที่ 5.2 แสดงถึงความเคลื่อนไหวของ Balance และ Equity พอร์ ตการลงทุนของกลยุทธ์ที่ 1 เปิ ดออเดอร์
และทํากําไรทุกๆ 150 จุด 4 เดือนแรกของปี ค.ศ. 2020 ผลตอบแทน 39.28% Maximum drawdown อยูท่ ี่ 65.92%
Sharpe ratio 0.86 กําไร 1,178.37$ จากเงินลงทุน 3,000$

รู ป 5.2 การเคลื่อนไหวของ Balance และ Equity ของกลยุทธ์ที่ 1
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ซึ่ งรู ปที่ 5.3 แสดงถึงความเคลื่อนไหวของ Balance และ Equity พอร์ ตการลงทุนของกลยุทธ์ที่ 2 ใช้เส้น
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 ตัดกับ 8 เปิ ดออเดอร์ และทํากําไรทุกๆ 200 จุด 4 เดือนแรกของปี ค.ศ. 2020 ผลตอบแทน 18.90%
Maximum drawdown อยูท่ ี่ 72.44% Sharpe ratio 1.38กําไร 567.09$ จากเงินลงทุน 3,000$

รู ป 5.3 การเคลื่อนไหวของ Balance และ Equity ของกลยุทธ์ที่ 2
ซึ่ งรู ปที่ 5.4 แสดงถึงความเคลื่อนไหวของ Balance และ Equity พอร์ ตการลงทุนของกลยุทธ์ที่ 3 ใช้สมการ
ถดถอยเคลื่อนที่ 50 แท่ง 4 เดือนแรกของปี 2020 ผลตอบแทน 38.76% Maximum drawdown อยูท่ ี่ 92.86% Sharpe
ratio 0.92 กําไร 1,162.75$ จากเงินลงทุน 3,000$

รู ป 5.4 การเคลื่อนไหวของ Balance และ Equity ของกลยุทธ์ที่ 3
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่ องนี้ สาํ เร็ จรุ ล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ปั่ นโภชา ที่
ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการศึกษาค้นคว้าอิสระ การตรวจทานและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นเนื้ อหาการค้นคว้า ตรวจตรา
และแก้ไขเนื้ อหา ตลอดจนให้กาํ ลังใจในการทําการศึ กษาค้นคว้าอิสระ จนสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี รวมถึ งคณาจารย์
ผูส้ อนทุกท่านที่ได้ประศาสตร์ วิชาความรู ้ตลอดหลักสู ตรปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ขอขอบพระคุ ณ คุ ณแม่ ที่ ได้อบรมสั่งสอนให้มี ความคิ ดความอ่ าน และมี ความอดทน ทําให้เกิ ดความ
พยายามในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จนสําเร็ จ และขอขอบคุณเพื่อนๆที่มอบมิตรภาพ กําลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่
ข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา
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