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MT 302-303 Elliott Wave Principles and Fibonacci Trading 
หลกัสตูรเรยีนรูว้ธินีบัคลื.น เพื.อการหาจงัหวะลงทนุ และการใช ้ฟิบอนนาซี. 
(เหมาะสาํหรบันกัลงทนุที.ใชก้ารวเิคราะหท์างเทคนคิ ข ัAนกลาง-ข ัAนสงู) 
  

Elliott Wave pattern เป็น องคป์ระกอบที9สําคัญอยา่งหนึ9งในการเทรดเพื9อใหเ้กดิความแมน่ยํามากขึMนซึ9ง
เครื9องมอืนีMตอ้งใชย้นืยนัรว่มกบัปัจจัยอื9นๆ เพื9อกําหนดเงื9อนไขในการตดัสนิใจซืMอขายหลักทรัพย ์โดยทฤษฎ ีคลื9น 
Elliott จะทําใหค้วามสามารถในการเทรดของคณุพัฒนาไดอ้ยา่งกา้วกระโดด เนื9องจาก ทฤษฎ ีElliott หากนํามา
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและถกูวธิแีลว้ สามารถทําใหค้ณุรูจั้งหวะในการเขา้ซืMอ รวมถงึจังหวะในการออกหรอื 
Exit ไดอ้ยา่งแมน่ยํามากยิ9งขึMน 
 
โดยPattern ของ Elliott Wave นัMนมคีวามสมัพันธก์นัในแงข่องสดัสว่น (Geometrical Ratio) ระหวา่งคลื9น และ
สดัสว่นดังกลา่วนัMนก็มาจากอนุกรม Fibonacci ซึ9งการประยกุตใ์ชต้วัเลขในอนุกรม Fibonacci เพื9อการเทรดนัMน มเีพยีง
นักลงทนุไมก่ี9คน ที9สามารถนําเอา ศักยภาพ ของอนุกรมดังกลา่วมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม แตห่ากเขา้ใจหลักการอยา่ง
ลกึซึMงแลว้จะชว่ยนักลงทนุ ใหว้เิคราะหห์า High Probability Zone ของราคาเป้าหมายไดอ้ยา่งแมน่ยํามากขึMน 
 

� คณุจะไดเ้รยีนรู ้Pattern ของ Impulse wave, Corrective wave นอกจากนีM คณุจะรูว้ธิกีารประยกุตใ์ช ้Elliott 
Wave Pattern กบั Chart pattern ในรปูแบบปรกตทิั9วไป  
 

� คณุจะไดเ้รยีนรูใ้นการนับคลื9นในรปูแบบที9งา่ยโดยการใช ้Indicator มาชว่ยในการ catch impulse wave 
เพื9อใหค้ณุไมพ่ลาดในการเทรดกบั เทรนของ impulse wave  
 

� คณุจะไดเ้รยีนรูก้ารใช ้Oscillator ในการชว่ยนับคลื9นใหแ้มน่ยํามากขึMน คณุจะใชเ้วลาสั Mนมากในการที9จะนับ
คลื9นเนื9องจากหากคณุสามารถ identify คลื9น 3 หรอืคลื9น 5 ไดค้ณุจะสามารถที9จะสรา้งผลกําไรจากโอกาสใน
การเทรดทั Mง 2 คลื9นนีM 
 

� คณุจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการเทรด Wave1, Wave2, Wave3, Wave 4, Wave 5, A-B-C  
 

� หลังจากผา่นการอบรมในหลักสตูรนีM ผูเ้รยีนจะสามารถระบไุดว้า่ ปัจจบุนั ราคาของหลกัทรัพยห์รอื Financial 
instrument ตา่งๆ นัMนอยูใ่น Wave ไหน และสามารถที9จะ identify โอกาสในการเขา้เทรดไดด้แีละแมน่ยํา
มากขึMนเรยีนรูแ้ละแนะนําการใชโ้ปรแกรมในการเทรด Elliott Wave  
 

� ผูเ้รยีนสามารถที9จะใชเ้ครื9องมอืที9เรยีกวา่ Geometrical Tools ในการชว่ยเทรด เชน่ Fibonacci 
Retracement, Fibonacci Expansion  
 

� ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูอ้ยา่งลกึเกี9ยวกบั Projection ที9สําคญัสําหรับ คลื9นในแตล่ะคลื9น (MTF End of Wave 
Projection) ทําใหส้ามารถระบรุาคาที9คลื9นแตล่ะคลื9นจะ unfold ออกมาตาม pattern ที9ควรจะเป็น 
 

� ผูเ้รยีนสามารถที9จะเรยีนรูก้ารประยกุตใ์ช ้Musical octave กบั Elliott wave รวมถงึเครื9องมอือื9นๆ ที9เป็น 
Geometrical tools ที9สมัพันธก์บั pattern ของ Elliott Wave 
 

� ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูเ้กี9ยวกบัการใชอ้นุกรม Fibonacci กบัรปูแบบ Elliott wave ในความสมัพันธก์บั แกนของ
เวลา โดยใช ้time cycle analysis ดังนัMนผูเ้รยีนสามารถที9จะวางแผนการเทรดลว่งหนา้ไดแ้มน่ยํามากขึMน 
 

� ผูเ้รยีนจะสามารถนําเอาความรูท้ั Mงการวเิคราะหแ์กนราคา และแกนเวลา สําหรับใชก้ารวางแผนลว่งหนา้ในการ
เทรด 
 

� ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูใ้นการนําเอาความรูท้ั Mงหมดเขา้ไปเสรมิกบัระบบเทรดของตนเอง ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึMน 
และ ทา้ยที9สดุสามารถที9จะออกแบบแผนการเทรดของตนเองได ้
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วตัถปุระสงค ์

1. เพื9อใหผู้เ้รยีนสามารถระบตํุาแหน่งตา่งๆบนคลื9นประเภทตา่งๆได ้และสามารถระบ ุpattern ตา่งๆ บนคลื9น 
Elliott  

2. เพื9อใหผู้เ้รยีนสามารถระบจุดุที9ควรเขา้ซืMอ จดุที9ควรออก (entry point , exit point) โดยใชห้ลักการวเิคราะห์
การเทรดคลื9น Elliott Wave 

3. เพื9อใหผู้เ้รยีนสามารถวเิคราะห ์คาดการณ์ และพยากรณ์สิ9งที9จะเกดิขึMนกบัตลาด ซึ9งจะใชเ้ป็นกรอบในการวาง
แผนการเทรด และการพยากรณ์ราคาไดค้อ่นขา้งแมน่ยํา ไมว่า่จะเป็นตําแหน่งในแกนราคาหรอืเป็นแกนเวลา 

4. เพื9อใหผู้เ้รยีนมสี ิ9งที9เหนอืกวา่เทรดเดอรอ์ื9นๆในตลาด 

หลกัสตูรนีAเหมาะสําหรบั 
1. ผูท้ี9ผา่นการอบรมการวเิคราะหท์างเทคนคิในขั Mนตน้มาแลว้ไดแ้ก ่i-Technical101&102 
2. ผูท้ี9สนใจศกึษาคลื9นของกราฟ เพื9อกําหนด Position ของตัวเองเพื9อเทรดแบบ Multiple time frame 
3. ผูท้ี9ตอ้งการเพิ9มความแมน่ยําและความมั9นใจในการลงทนุมากขึMน 
4. ผูท้ี9ศกึษา Elliott Wave มาแลว้แตย่งัสบัสนในหลกัการ และไมส่ามารถใชป้ระโยชนไ์ดเ้ต็มประสทิธภิาพ 
5. ผูท้ี9ตอ้งการเพิ9มทกัษะในการวเิคราะหท์างเทคนคิ 

 
 
เวลาอบรม 9:00-16:30 น. (อบรม 2 วนั)  
 
สถานที.อบรม    ศนูยฝึ์กอบรม บ.บสินวิส ์อาคารมณียา เซน็เตอร ์ชั Mน16, ใกล ้อาคารอมัรนิทรพ์ลาซา่ (สถานี
รถไฟฟ้าชดิลม) 
 
 # หมายเหต ุทางอาคารมณียา ไมม่บีรกิารที9จอดรถ ดงันัMนทางเราแนะนาให ้เดนิทางดว้ยแท๊กซี9 หรอืรถไฟฟ้า BTS 
ลงสถานชีดิลม จะสะดวกกวา่ 
 
 
วทิยากร   อาจารย ์ สทุธา ศรมยรุา 
 

การศกึษา  
• Thammasat University/M.B.A., Major in Marketing and International business 
• The University of New South Wales, Australia /M.Eng.Sc, Major in Biomedical Engineering 
• King Mongkut Institute of Technology /B.Eng, Major in Electrical Engineering 
 
ประสบการณ์ 
• ผูช้ํานาญการดา้นการวเิคราะหท์างเทคนคิ Elliott wave, esoteric Trading, Numerology and Financial 

astrologer 
• ผูช้ํานาญกลยทุธด์า้น Options trading System ในตลาดหุน้สหรัฐอเมรกิา 
• ผูเ้ขยีนหนังสอื  Options business ใน e-book ของ www.clickbank.com 
• อดตี Hedge Fund Advisory Service และ Professional Trading Mentorship program  
• ของบรษัิท  Picco Investment (Hong Kong) Co.Ltd.  

_______________________________________________________  
 
คา่อบรม       12,000 บาทตอ่ทา่น (คา่อบรม2วัน, เอกสารประกอบการสมัมนา, coffee break) 
                   * จํากดัผูเ้ขา้อบรมเพยีง 14 ทา่น (คอมพวิเตอร ์1 เครื9อง ตอ่ 1ทา่น) 
 

o นติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ที9จา่ย3% 
o ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใชจ้า่ยทางบญัชไีด ้200% 
o เลขประจาตัวผูเ้สยีภาษี 3033055207 
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วธิกีารชําระคา่อบรม 
สามารถชาํระคา่อบรม ผา่นธนาคารดังตอ่ไปนีM 

� เชค็ขดีครอ่มสั9งจา่ย บรษิทั อนิเวสเตอร ์ชารท์ 
� โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์/ชื9อบญัช ี บรษัิท อนิเวสเตอร ์ชารท์ จํากดั  

� ธ.กสกิรไทย         สาขา ยอ่ยถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์ บญัช ี608-2-02421-0 
� ธ.ไทยพาณชิย ์     สาขา ถนนสาทร                   บญัช ี101-2-31332-2 

  
หลังจากทา่นชาํระคา่อบรมเรยีบรอ้ยแลว้ขอใหท้า่นสง่สําเนาการชําระเงนิเพื9อ ยนัยนืการชาํระเงนิไดท้ี9 
info@Investorchart.com หรอื ที9โทรสารหมายเลข 02-332-4074  
 
การแจง้ยกเลกิ : ผูส้มคัรสามารถที9จะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีที9ทา่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหกั
คา่ธรุการรอ้ยละ 10 ของคา่สมคัร และในกรณีที9ทา่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่
สมคัร นอกเหนอืจากนีMแลว้ บรษัิทฯจะไมค่นืเงนิใดๆ ทั MงสิMน การจองมผีลเมื9อชาระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้โปรดแฟกซห์รอื
สแกนใบ Pay-in เพื9อเป็นการยนืยนั 
 
 
หวัขอ้การอบรม MT302 
 

• เรยีนรูค้วามสมัพันธอ์ยา่งละเอยีด ระหวา่ง mass psychology กบั pattern ของ Elliott wave 
• เรยีนวธิกีารนับคลื9นอยา่งถกูตอ้ง สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทกุตลาด 
• เรยีนรู ้Trend & Counter Trend 
• Practical Elliott Wave (Real time) 
• เรยีนรูร้ปูแบบของคลื9น impulsive คณุสามารถระบรุปูแบบของ impulsive wave  

ไดใ้น การเทรด Real time โดยใช ้indicator ชว่ยในการนับ 
• เรยีนรูร้ปูแบบของคลื9น corrective wave และการพยากรณ์ explosive move 
• เรยีนรูก้ฎเกณฑ ์แนวทางในการหา pattern recognition 
• เรยีนรูใ้นการหาโอกาสในการเทรดในรปูแบบที9เรยีกวา่ Type I (Trade Wave 5),  

Type II (Trade Wave A)  
• เทคนคิการเทรด ทั Mง 8 คลื9น 

 
 
หวัขอ้การอบรม MT303 
 

• Fibonacci Sequence  
• Fibonacci Price Retracements 
• Fibonacci Price Extensions 
• Fibonacci Price Cluster 
• Apply Fibonacci Analysis on Price Axis 
• Musical Octave and Murrey math indicators on Price analysis 
• Geometry method on Price Analysis 
• Fibonacci Time Retracements 
• Fibonacci Time Count 
• Applying Fibonacci analysis on Time Axis 
• Combine Price and Time Analysis on Elliott Wave 
• How to integrate into the Trading System 
• How to develop and improve new trading plan. 

 
  
 


