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INVESTORCHART LIVE TALK#2 
 

 
 

“Options สดุยอดเครือ่งมอืสรา้งกระแสเงนิสด” 

 
วนัอาทติยท์ ี ่ 25 กนัยายน 2554 เวลา 10.00-16.00 

(จ ากดัสทิธสิ าหรบัผูเ้คยอบรมกบั INVESTORCHART.COM เท่านัน้) 
 

สถานที ่i-Residence Hotel (Silom) 

 
Options ถอืเป็นตราสารการเงนิหนึง่ทีส่ามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่ง และการสรา้งกระแสเงนิสดได ้

แตปั่จจบัุนยังมนัีกลงทนุจ านวนไมม่ากนักที ่สามารถเขา้ใจถงึกลไกราคาและกลยทุธก์ารลงทนุ เพือ่สามารถสรา้งก าไรในการ
ลงทนุ ดังนัน้การมคีวามรูเ้กีย่วกับออปชัน่ จะสามารถท าใหไ้ดเ้ปรยีบเทรดเดอรห์รอืนักลงทนุอืน่ๆ เป็นอยา่งมากในการบรหิาร
พอรต์การลงทนุ กับตลาดหุน้ทีม่คีวามผันผวนอยา่งมากเชน่ปัจจบัุนนี ้
 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพือ่เป็นการเพิม่มมุมองความรูด้า้นการลงทนุ ในรูปแบบใหม่ๆ  ใหก้ับสมาชกิ InvestorChart.com 

2. เพือ่เป็นการสรา้งความสัมพันธร์ะหวา่งเพือ่นนักเรยีน และแลกเปลีย่นทักษะการลงทนุ 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมงานได ้ทราบถงึศักยภาพของการใชง้านออปชัน่ไดม้ากขึน้ 

4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมงานได ้ทราบถงึกลยทุธก์ารสรา้งกระแสเงนิสดจากการเทรดออปชัน่ 

5. เพือ่ใหผู้ร่้วมงานไดท้ราบถงึการใชอ้อปชัน่ในการบรหิารความเสีย่ง 
 

รูปแบบกจิกรรม 

1. work shop ตัวอยา่งการสรา้งกระแสเงนิสด จาก portfolio 

2. สัมมนาแนวโนม้เศรษฐกจิโลกในระยะเวลาอนัใกล ้
 

 
ก าหนดการสัมมนา 
 
9.30- 10.00 ลงทะเบยีน พรอ้มทาน Coffee break 
 
10.00-12.00 สัมมนา Options สดุยอดเครือ่งมอืสรา้งกระแสเงนิสด  
 

 การป้องความเสีย่งการลงทนุ ดว้ยออปชัน่ 
 เคล็ดลับการดสูญัญาณเตอืนเมือ่ตลาดรอ้นแรง (Over heat)      
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 จังหวะเวลาใด ทีค่วรจะโยกยา้ยสนิทรัพย ์
 เคล็ดลับที ่Private fund แนะน าใหล้กูคา้ออกจากตลาดและเปลีย่นไปถอืทองค าในปี 2008       
 ความสัมพันธร์ะหวา่งดัชนี ตลาดหุน้อเมรกิา (SP500) กับตลาดหุน้ไทย 
 Volatility trading การท าก าไร โดยใชค้วามผันผวนของตลาด (50-100% ท าไดจ้รงิหรอื) 
 เรยีนรูถ้งึการใช ้options ท าก าไรจากความผันผวน ตัวอยา่งจากตลาดหุน้ในสหรัฐอเมรกิา 
 กลยทุธก์ารสรา้งกระแสเงนิสดจากการลงทนุในออปชัน่ 

 
12.00 -14.00  รับประทานอาหารร่วมกัน พรอ้มแลกเปลีย่นมมุมองการลงทนุกับเพือ่นนักลงทนุและวทิยากร 
 
14.00 - 15.00  แลกเปลีย่นมมุมอง พรอ้มวเิคราะหก์ารลงทนุในสนิทรัพยต์า่งๆ 
 

15.00 - 15.30  ชว่ง ถาม-ตอบ   
 
 
วทิยากร 

 
คณุ สทุธา ศรมยรุา / วทิยากร หลกัสตูร TA103, MT301, MT302-303 
ผูช้ านาญการดา้นการวเิคราะหท์างเทคนคิ Elliott wave, esoteric Trading, Numerology and Financial astrologer 

ผูช้ านาญกลยทุธด์า้น 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.  
 
คณุ ดลนภตัถ ์เย็นชยัสทิธ ิ ์/ วทิยากร หลกัสตูร TA101-102, WS201, WS202 
 
DVP. ฝ่ายวางแผนกลยทุธแ์ละคา้ตราสารการเงนิ บล.บัวหลวง จ ากัด มหาชน  
ผูช้ านาญการดา้นการลงทนุในตราสารอนุพันธแ์ละการลงทนุในหลักทรัพยท์างการเงนิประเภทตา่งๆ 
ผูช้ านาญการดา้นการวเิคราะหท์างเทคนคิและเป็นวทิยากรอบรมใหก้ับสถาบันการเงนิ, สถานศกึษา และบรษัิทเอกชน 
อดตีผูเ้ขยีนบทความใหก้ับหนังสอืพมิพค์อหุน้ และ หนังสอืพมิพทั์นหุน้  

 
 
คา่ใชจ้า่ย 

ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมงานทา่นละ 1,000 บาท 
รวมบรกิาร Coffee break เชา้ และรับประทานอาหารกลางวันแบบ บบุเฟ่ต ์ 
#หมายเหต ุจ ากัดจ านวนผูเ้ขา้อบรม เพยีง 30 ทา่น ตามล าดบัการช าระเงนิ 
  
  
วธิกีารช าระคา่อบรม 
สามารถช าระคา่อบรม ผ่านธนาคารดังตอ่ไปนี ้
ชือ่บัญช ีบรษัิท อนิเวสเตอร ์ชารท์ จ ากัด / บัญช ีออมทรัพย ์
� ธ.กสกิรไทย สาขา ยอ่ยถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์บัญช ี608-2-02421-0 
� ธ.ไทยพาณชิย ์สาขา ถนนสาทร บัญช ี101-2-31332-2 
หลังจากทา่นช าระคา่สัมมนาเรยีบรอ้ยแลว้ขอใหท้า่นสง่ส าเนาการช าระเงนิเพือ่ ยันยนืการช าระเงนิไดท้ี ่
seminar@Investorchart.com หรอื ทีโ่ทรสารหมายเลข 02-332-4074 

 
สอบถามขอ้มลู คณุ ชุลกีร  089-1074715   
email:   seminar@investorchart.com 

  
 

Download รายละเอยีด   
แผนที ่โรงแรม i-Residence Hotel  http://silom.iresidencehotel.com/content/Map-silom.pdf 
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