หล ักสูตร I-Technical Workshop 202
(Technical Strategy as Analyst)

กลยุทธ์การวิเคราะห์หุ ้นทางเทคนิค อย่างนักวิเคราะห์ (ภาคปฎิบัต)ิ
บ่อยครัง้ นักลงทุนส่วนใหญ่ต ้องรอบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ทจ
ี่ ะสรุปข ้อมูลให ้ในตอนเช ้า
ก่อนตลาดหุ ้นเปิ ดเพียงไม่กน
ี่ าที หลายครัง้ ทีไ่ ด ้ข ้อมูลมาก็ไม่ Update ซึง่ ในโลกการลงทุนนัน
้ ต ้องแข่ง
ในเรือ
่ ง ของข ้อมูลข่าวสารทีร่ วดเร็วและถูกต ้อง ซึง่ ผู ้ทีไ่ ด ้ข ้อมูลทีม
่ ากกว่าและรวดเร็วกว่า ก็จะเป็ นผู ้ที่
ได ้เปรียบในการลงทุน ดังนัน
้ หลักสูตรกลยุทธ์การวิเคราะห์หุ ้นทางเทคนิคอย่างนักวิเคราะห์ จึงเป็ นหนีง่ ใน
คาตอบทีจ
่ ะช่วยพัฒนาศักยภาพการหาข ้อมูลและการวิเคราะห์การลงทุนได ้ดีขน
ึ้ เปรียบเสมือนผู ้ลงทุนเป็ นนัก
วิเคราะห์เอง
โดยหลักสูตรการวิเคราะห์ทางเทคนิคขัน
้ สูงนี้ จะฝึ กปฎิบต
ั ป
ิ ระกอบการอบรม เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรม
ทราบถึงแนวทางการเข ้าถึงข ้อมูล และวิธก
ี ารวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากสินทร ้พย์ตา่ งๆ
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการลงทุน เพือ
่ การวางแผนการลงทุนของนักลงทุนเองในอนาคต ได ้แก่ การวิเคราะห์กราฟ
ราคาทองคา ราคาน้ ามัน โลหะมีคา่ ดัชนีคา่ ระวางเรือ อัตราดอกเบีย
้ Future และดัชนีหุ ้นต่างประเทศ
รวมถึงกลยุทธ์ตา่ งๆ ทีต
่ ้องใช ้เพือ
่ การตัดสินใจการลงทุนระหว่างวัน ข ้อมูลทีจ
่ าเป็ นต ้องตรวจสอบทุกวัน
หรือข ้อมูลใดทีใ่ ช ้เพือ
่ กลยุทธ์การลงทุนในแต่ละรอบ ทัง้ กาหนดกลยุทธ์ภาพรวม หรือ กลยุทธ์สว่ นบุคคล
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ
1.ท่านทีม
่ ค
ี วามรู ้ทางเทคนิคอยูบ
่ ้าง แต่อยากฝึ กฝนมากขึน
้
้ ขายหุ ้น ด ้วยทักษะขัน
2.ท่านทีต
่ ้องการเพิม
่ ความมัน
่ ใจในการวิเคราะห์ และการตัดสินใจในการลงทุนซือ
้ สูง
้
3.ท่านที่ ต ้องการเรียนรู ้การวิเคราะห์ จากข ้อมูลการลงทุนต่างๆ ในแบบทีน
่ ักวิเคราะห์ใช
4.ท่านทีต
่ ้องการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ทางเทคนิค ด ้วยกลยุทธ์การลงทุน ในรูปแบบต่างๆ
5.ผู ท
้ ี่ ต อ
้ งการฝึ กทั ก ษะเพื่ อ วิ เ คราะห์ แ นวโน ม
้ เพื่ อ การซื้อ ขาย,ดั ช นี หุ น
้ , สิน ค า้ ล่ ว งหน า้ , Futures,
Options,ทองคา, น้ ามัน หรืออัตราแลกเปลีย
่ น สกุลเงินต่างๆ
เวลาอบรม
สถานทีอ
่ บรม

9:00-16:30 น. (6 ชัว่ โมง)
้ 16, ใกล ้ตึกอัมรินทร์พลาซ่า
ศูนย์ฝึกอบรม บ.บิสนิวส์ อาคารมณียา ชัน
(สถานีรถไฟฟ้ าชิดลม)

้ น้าจอของ Apex กว่า 40แบบ
!!! ฟรี สาหร ับผูเ้ ข้าอบรมจะได้ร ับ Template สาหร ับการใชห
เพือ
่ นาไปใชง้ านจริง ได้แก่ Daily check, strategy, individual, real time Trade
# หมายเหตุ ทางอาคารมณียา ไม่มบ
ี ริการทีจ
่ อดรถ
ิ ลม จะสะดวกกว่า
ด ังนนทางเราแนะน
ั้
าให้ทา่ นเดินทางด้วยแท๊กซ ี่ หรือรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีชด
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ั ท
ิ ธิ์
คุณ ดลนภ ัตถ์ เย็ นชยส

วิทยากร

ึ ษา
การศก
 Bachelor Degree, IE., Sirindhorn International Institute of Technology, at Thammasat
University
 ประกาศนียบัตร นักวินจ
ิ ฉั ยสถานประกอบการ จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญีป
่ น
ุ่
 ใบอนุญาติ ผู ้ติดต่อผู ้ลงทุนประเภท ก เลขทีท
่ ะเบียน 9299
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ประสบการณ์







DVP, Financial Products and Strategy Planning ,Bualuang Securities PLC.
วิทยากรหลักสูตรสาหรับผู ้ลงทุน การวิเคราะห์ทางเทคนิค
และการวิเคราะห์ด ้วยปั จจัยพืน
้ ฐานสถาบันพัฒนาความรู ้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(TSI)
Business Development Manager (Thailand), ShareInvestor PTE Ltd.
www.shareinvestor.com / www.listedcompany.com
คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์คอหุ ้น และ หนังสือพิมพ์ทันหุ ้น บทวิเคราะห์หุ ้นทางเทคนิค
Head of Research, Corporate Vision Asia Co., Ltd. (Trade-Vizion; Technical Charting
program)
ผู ้ช่วยผู ้จัดการ ส่วนกลยุทธ์การลงทุน ฝ่ ายวิจัย บล.ซิกโก ้ จากัด มหาชน

ค่าอบรม

4,500 บาทต่อท่าน (ค่าอบรม1วัน, เอกสารประกอบการสัมมานา, coffee break)

* จาก ัดผูเ้ ข้าอบรมเพียง 14 ท่าน (คอมพิวเตอร์ 1 เครือ
่ ง ต่อ 1ท่าน)
_______________________________________________________
o นิตบ
ิ ค
ุ คลสามารถห ักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย3%
้ า่ ยทางบ ัญชไี ด้ 200%
o ใบเสร็ จค่าลงทะเบียน สามารถนาไปบ ันทีกห ักค่าใชจ
ี
o เลขประจาต ัวผูเ้ สยภาษี 3033055207
วิธก
ี ารชาระค่าอบรม
สามารถชาระค่าอบรม ผ่านธนาคารดังต่อไปนี้
่ บัญชี บริษัท อินเวสเตอร์ ชาร์ท จากัด / บัญชี ออมทรัพย์
ชือ

ธ.กสิกรไทย
สาขา ย่อยถนนนราธิวาสราชนครินทร์

ธ.ไทยพาณิชย์
สาขา ถนนสาทร

บัญชี 608-2-02421-0
บัญชี 101-2-31332-2

หลังจากท่านชาระค่าอบรมเรียบร ้อยแล ้วขอให ้ท่านส่งสาเนาการชาระเงินเพือ
่ ยันยืนการชาระเงินได ้ที่
info@Investorchart.com หรือ ทีโ่ ทรสารหมายเลข 02-332-4074
การแจ้งยกเลิก : ผู ้สมัครสามารถทีจ
่ ะยกเลิกการเข ้าอบรมได ้ ในกรณีทท
ี่ า่ นยกเลิกก่อนวันงาน 15 วัน
บริษัทฯ จะหักค่าธุรการร ้อยละ 10 ของค่าสมัคร และในกรณีทท
ี่ า่ นยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน
้
บริษัทฯจะคืนเงินร ้อยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากนีแ
้ ล ้ว บริษัทฯจะไม่คน
ื เงินใดๆ ทัง้ สิน
การจองมีผลเมือ
่ ชาระเงินเรียบร ้อยแล ้วโปรดแฟกซ์หรือสแกนใบ Pay-in เพือ
่ เป็ นการยืนยัน
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ั
กาหนดการสมมนาหล
ักสูตร “i-Technical Workshop 202”
08.40

ลงทะเบียนเข ้ารับการอบรม, รับเอกสาร

09.00

แนะนาวิธก
ี ารใช ้โปรแกรม Apex เบือ
้ งต ้น

09.15

กลยุทธการดูขอ
้ มูลประจาว ัน (Daily Check)
 วิเคราะห์เทคนิค แนวโน ้มตลาดต่างประเทศ ,ราคาน้ ามัน ,ราคาทองคา,
้ ขายหุ ้นจากนักลงทุนต่างชาติ
ค่าเงินสกุลต่างๆ ,ปริมาณการซือ
้ ขาย ด ้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 การเลือกหุ ้นทีน
่ ่าจับตา เพือ
่ เลือกซือ
 หลักการอ่านข่าวและวิเคราะห์ขา่ วเบือ
้ งต ้น หรือการค ้นหาข ้อมูลข่าวย ้อนหลัง
เพือ
่ ประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค

10.30

พ ักทานกาแฟและของว่าง

10.45

การวิเคราะห์ขอ
้ มูลแบบ Real-Time จากการจ ัดอ ันด ับหุน
้
 วิเคราะห์ทางเทคนิค กับ หุ ้น Top Active Value, Top Active Volume ,Top Gain,
Top Loss
 วิเคราะห์ข ้อมูลแบบ Real-Time จากการดู Top impact (หุ ้นทีผ
่ ลกระทบต่อตลาด)

12.00

พ ักทานอาหารกลางว ัน

13.30

การวิเคราะห์เทคนิคเพือ
่ กาหนดกลยุทธ์ในการลงทุนภาพรวม (Macro Strategy)
 การวิเคราะห์แนวโน ้มเงินบาท อัตราดอกเบีย
้
อัตราการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทจดทะเบียน และผลตอบแทนของพันบัตร
เพือ
่ กาหนดกลยุทธ์การลงทุน
 การวิเคราะห์ตลาด ด ้วย PE band
,การเปรียบเทียบความแข็งแรงของหุ ้นในแต่ละอุตสาหกรรม,
 การเปรียบเทียบหุ ้นในกระดานต่างประเทศ
 การดูแนวโน ้ม ตลาด จาก TFEX (Future Index)

15.00

พ ักทานกาแฟและของว่าง

15.15

การวิเคราะห์เทคนิคเพือ
่ กาหนดกลยุทธ์สว่ นบุคคล (Individual Strategy)
้ หุ ้น ต่างประเทศและหุ ้นกระดานหลัก เลือกอะไรดีกว่า
 การเปรียบเทียบการซือ
้ หุ ้นสามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิ เลือกอะไรดีกว่า
 การเปรียบเทียบการซือ
 การวิเคราะห์ราคาทองคาเพือ
่ การลงทุน,การวิเคราะห์ หาข ้อมูลหุ ้น IPO
 การเลือกหุ ้น เข ้า Watch list

16:20

ถาม-ตอบ และ ปิ ดการสัมมนา, กรอกแบบสอบถาม, ถ่ายรูปทีร่ ะลึก
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