หล ักสูตร I-Technical Analysis 101
(Dow Theory, Candle Stick, Trend and Price Pattern, Bollinger Bands)
หลักสูตรเบือ
; งต ้น สําหรับผู ้ต ้องการเรียนรู ้การวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือ ปรับพืน
; ฐานการวิเคราะห์ทาง
เทคนิค โดยเริม
P ต ้นจากการเรียนรู ้วัฐจักรของตลาดหุ ้น เหตุและผลทีต
P ้องใช ้การวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึง
; ขาย
เครือ
P งมือหลักสําคัญ ด ้วยการอ่านวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน ทีบ
P อกถึงสภาวะตลาดและอารมณ์ในการซือ
ของนั ก ลงทุน รวมถึงการเรีย นรู ้แนวโนม
้ รูป แบบการเคลืPอ นทีPของราคา และเส ้นค่า เฉลีPย เคลืPอ นทีP เพืPอ หา
; ขาย หรือจุดตัดสินใจ
สัญญาณซือ
ึ ษาจาก
พร ้อมยกตัวอย่างสัญญาณเตือนในอดีตก่อนการเปลีย
P นแปลงของราคาหุ ้นในรูปแบบต่างๆ ด ้วยกรณีศก
หุ ้นในประเทศไทย ดัชนีหุ ้นต่างประเทศ และ Commodities

หล ักสูตร I-Technical Analysis 102
(Sentiment Analysis with Indicator, Momentum with Volume Trade, Fibonacci number)
หลักสูตรเบือ
; งต ้น สําหรับผู ้ต ้องการเรียนรู ้การวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือ ปรับพืน
; ฐานการวิเคราะห์ทาง
ื; มากเกินไป หรือ ขายมากเกินไป
เทคนิค เรียนรู ้การใช ้เครือ
P งมือดัชนี;ชวี; ัด (Indicator) ทีบ
P ง่ บอกถึง จุดทีซ
P อ
; สุดแนวโน ้ม การวิเคราะห์ปริมาณการซือ
; ขาย (Volume) ควบคู่
เพือ
P เป็ นสัญญาณเตือน ก่อนทีจ
P ะบอกถึงการสิน
กับการเคลือ
P นทีPของราคา เพืPอยืนยันการเปลีPยนแนวโน ้ม หรือเป็ นสัญญาณบอกความมัPนใจหรือความกังวล
; ขาย และเจาะลึกตัวเลขมหัศจรรย์ Fibonacci ทีบ
ด ้วยปริมาณการซือ
P อกถึงแนวรับแนวต ้านทางธรรมชาติ ทีP
เกิดขึน
; และการวัดเป้ าหมายการปรับตัวขึน
; หรือลง ของแนวโน ้มในแต่ละรอบ
การวิเคราะห์ภาพรวม ด ้วยการยืนยันการปรับตัวของราคาหุ ้นด ้วยเครือ
P งมือดัชนีชวี; ด
ั ต่างๆ เรียนรู ้การเลือกใช ้
เครือ
P งมือทีเP หมาะสมในสภาวะตลาดทีแ
P ตกต่างกัน และระยะรอบการลงทุน ทีไP ม่เท่ากัน ยกตัวอย่างจุดแข็งและ
จุดอ่อนของเครือ
P งมือในแต่ละประเภท ด ้วยตัวอย่างสัญญาณเตือนในอดีตก่อนการเปลีย
P นแปลงของราคาหุ ้นใน
ึ ษา และการหลักการอ่านบทวิเคราะห์ทาง
รูปแบบต่างๆ แสดงตัวอย่าง การวิเคราะห์ทางเทคนิคด ้วยกรณีศก
เทคนิค

หล ักสูตรนีเ หมาะสําหร ับ
1.ผู ้ทีไP ม่เคยมีความรู ้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมาก่อน
2.ผู ้ทีต
P ้องการปรับพืน
; ฐาน ความเข ้าใจเรือ
P งการวิเคราะห์ทางเทคนิค ในเครือ
P งมือต่างๆอย่างลึกซึง;
; ขาย ดัชนีหุ ้น สินค ้าล่วงหน ้า Future Option ทองคํ า หรืออัตรา
3.ผู ้ทีต
P ้องการวิเคราะห์แนวโน ้มเพือ
P การซือ
แลกเปลีย
P น สกุลเงินต่าง
4.ผู ้ทีต
P ้องการเพิม
P มุมมองการลงทุนเพือ
P หาจังหวะ และเวลาทีเP หมาะสมสําหรับการลงทุน
9:00-16:30 น. (อบรม 2 วัน)

เวลาอบรม
สถานทีอ
' บรม

; 16, ใกล ้อาคารอัมรินทร์พลาซ่า
ศูนย์ฝึกอบรม บ.บิสนิวส์ อาคารมณียา ชัน
(สถานีรถไฟฟ้ าชิดลม)

# หมายเหตุ ทางอาคารมณียา ไม่มบ
ี ริการทีจ
P อดรถ ดังนัน
; ทางเราแนะนาให ้ เดินทางด ้วยแท๊กซีP หรือรถไฟฟ้ า
ิ ลม จะสะดวกกว่า
BTS ลงสถานีชด
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วิทยากร

ั ท
ิ ธิ3
คุณ ดลนภ ัตถ์ เย็ นชยส

ึ ษา
การศก
• Bachelor Degree, IE., Sirindhorn International Institute of Technology, at Thammasat
University
• ประกาศนียบัตร นักวินจ
ิ ฉั ยสถานประกอบการ จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญีป
P น
ุ่
• ใบอนุญาติ ผู ้ติดต่อผู ้ลงทุนประเภท ก เลขทีท
P ะเบียน 9299
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ประสบการณ์
• DVP, Financial Product and Strategy planning, Bualuang Securities, Plc.
• วิทยากรหลักสูตรสําหรับผู ้ลงทุน การวิเคราะห์ทางเทคนิค และการวิเคราะห์ด ้วยปั จจัยพืน
; ฐานสถาบัน
พัฒนาความรู ้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 ้ จํากัด มหาชน
ค่าอบรม

7,500 บาทต่อท่าน (ค่าอบรม1วัน, เอกสารประกอบการสัมมานา, coffee break)
* จําก ั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
ี ภาษี 3033055207
o เลขประจาต ัวผูเ้ สย
วิธก
ี ารชําระค่าอบรม
สามารถชําระค่าอบรม ผ่านธนาคารดังต่อไปนี;
P บัญชี บริษัท อินเวสเตอร์ ชาร์ท จํากัด / บัญชี ออมทรัพย์
ชือ

ธ.กสิกรไทย
สาขา ย่อยถนนนราธิวาสราชนครินทร์

ธ.ไทยพาณิชย์
สาขา ถนนสาทร

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

หลังจากท่านชําระค่าอบรมเรียบร ้อยแล ้วขอให ้ท่านส่งสําเนาการชําระเงินเพือ
P ยันยืนการชําระเงินได ้ทีP
info@Investorchart.com หรือ ทีโP ทรสารหมายเลข 02-332-4074
การแจ้งยกเลิก : ผู ้สมัครสามารถทีจ
P ะยกเลิกการเข ้าอบรมได ้ ในกรณีทท
ีP า่ นยกเลิกก่อนวันงาน 15 วัน บริษัท
ฯ จะหักค่าธุรการร ้อยละ 10 ของค่าสมัคร และในกรณีทท
ีP า่ นยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯจะคืนเงินร ้อยละ
; การจองมีผลเมือ
50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากนีแ
; ล ้ว บริษัทฯจะไม่คน
ื เงินใดๆ ทัง; สิน
P ชาระเงินเรียบร ้อยแล ้ว
โปรดแฟกซ์หรือสแกนใบ Pay-in เพือ
P เป็ นการยืนยัน
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ห ัวข้อการอบรม : TA 101
08.40 ลงทะเบียนเข ้ารับการอบรม, รับเอกสาร
09.00 เกริน
P นํ า กลยุทธ์การเตรียมพร ้อมก่อนลงทุน
 ตลาดหุ ้นคืออะไร ,ประวัตศ
ิ าสตร์ตลาดหุ ้น,สาเหตุการทีห
P ุ ้นขึน
; และลง ,คุณสมบัตน
ิ ักเล่นหุ ้น,วงจร
การลงทุน
 ความแตกต่างระหว่างการลงทุนด ้วยปั จจัยพืน
; ฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
09.30 การวิเคราะห์ทางเทคนิค (เบือ
; งต ้น) รู ้จักกับการเคลือ
P นทีข
P องราคา
 แนวคิดและสมมติฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และ ทฤษฎีดาว (Dow Theory)
10.00 การวิเคราะห์ Bar Chart และ การวิเคราะห์แผนภูมแ
ิ ท่งเทียนเบือ
; งต ้น (Candle Stick1)
10.30 Coffee Break
10.45 การวิเคราะห์แผนภูมแ
ิ ท่งเทียน ด ้วยรูปแบบต่อเนือ
P ง (Candle Stick2)
11.30 การวิเคราะห์แนวโน ้ม Trend line
12.00 พักทานอาหารกลางวัน
13.30
14.00
15.00
15.15
16.00
16.20

กลยุทธ์การใช ้แนวรับและแนวต ้าน (Support and Resistance)
การวิเคราะห์เส ้นแนวโน ้ม (Moving Average)
Coffer Break
รูปแบบ ของราคาในอดีต (Price Pattern)
การวิเคราะห์กรอบการเคลือ
P นทีข
P องโบลิงเจอร์ (Bollinger Band)
ถาม- ตอบ
___________________________________________________

ห ัวข้อการอบรม : TA 102
08.40 ลงทะเบียนเข ้ารับการอบรม, รับเอกสาร
09.00 การวิเคราะห์ทางเทคนิค ด ้วยกลยุทธ์การลงทุน
; ขาย กับรูปแบบทางเทคนิค (Volume with price pattern)
- การวิเคราะห์ปริมาณการซือ
9.30 การวิเคราะห์ทางเทคนิค ด ้วยการใช ้ดัชนีชวี; ัด
- การวิเคราะห์สโตแคสติกส์ (Stochastic)
10.30 Coffee Break
10.45 การวิเคราะห์ดัชนีชวี; ด
ั ทีเP กีย
P วกับราคา (Price Indicator) RSI
12.00 พักทานอาหารกลางวัน
การวิเคราะห์ดัชนีชวี; ด
ั ทีเP กีย
P วกับราคา (Price Indicator) MACD
ตัวเลขฟิ โบนาซีP (Fibonacci number)
Coffer Break
เรียนรู ้หลักการอ่านบทวิเคราะห์ทางเทคนิค คําศัพท์ทางเทคนิค และการแปลความหมาย
ี ษา การเคลือ
- วิเคราะห์ตวั อย่างกรณีศก
P นทีข
P องราคาหุ ้นในอดีต ด ้วย การวิเคราะห์จาก indicator ใน
รูปแบบต่างๆ
16.00 กลยุทธ์การเลือกหุ ้นด ้วยกราฟทางเทคนิค รูปแบบการหาหุ ้นทีเP กิดสัญญาณ Buy signal และ Sell
signal
16.20 ถาม-ตอบ

13.30
14.30
15.00
15.15
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