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บทคัดย่ อ
บทความนี้ เ สนอการวิเ คราะห์ ก ลยุทธ์ ก ารซื้ อขายอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
ด้ว ยระบบการซื้ อ ขายอัต โนมัติ ซึ่ งเขี ย นด้ว ยโปรแกรมภาษา MQL4
ทาการสร้ างกฎการซื้ อขาย จากดัช นี บ่งชี้ ที่ นิ ยมใช้ ทั้งหลัก การตัด กัน
และเงื่อนไขเปรี ยบเที ยบกับ ค่าควบคุ ม เช่ น MA MACD ADX CCI
เป็ นต้น กาหนดกลยุทธ์การซื้ อขายในรู ปแบบต่างๆ แล้วนามาทดสอบกับ
ข้อมูล อัตราแลกเปลี่ ย น เช่ น EURUSD USDJPY GPBUSD และ
USDCHF พร้ อมทั้งหาค่ าพารามิ เ ตอร์ ที่ดีที่สุดจากตัวโปรแกรม MT4
ผลการทดสอบย้อนกลับ และผลการตรวจสอบระบบแบบไปข้างหน้า
เช่ น แฟกเตอร์ ก าไร เปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารลากผิ ด ทาง เปอร์ เ ซ็ น ต์ ท าก าไร
และเปอร์เซ็นต์ขาดทุน ได้นามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและอภิปราย
คาสาคัญ: ระบบการซื้ อขายอัตโนมัติ MQL4 กลยุทธ์การซื้ อขาย

Abstract
This paper presents an analysis of electronic trading strategies
with automated trading system. The program is written in MQL4 to
create trading rules using popular indicators such as MA, MACD, ADX
and CCI. The trading system using crossover of two indicators and
comparing control values can give a signal. We defined trading
strategies in different ways and then test with foreign exchange
historical data such as EURUSD, USDJPY, GPBUSD and USDCHF.
The best parameters are optimized by MT4 program. The backtest
results and validation with forward test as profit factor, drawdown
percent, profit trades and loss trades percent are analyzed and discussed.
Keywords: Electronic trading system, MQL4, Trading strategy
1.

บทนา

การซื้ อ ขายอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ นตราต่ างประเทศ หรื อที่ เ รี ย กว่ า
Forex (Foreign exchange) เป็ นตลาดทางด้านการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ด้วยมูลค่าการซื้ อขายมากกว่า 5 ล้านล้าน USD ต่อวัน [1] คู่สกุลเงินได้ทา
การแลกเปลี่ ยนในเวลาพร้อมกันระหว่าง 2 สกุลเงิ น โดยมี หน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้องในตลาดอัตราแลกเปลี่ ยน ได้แก่ ธนาคาร บริ ษทั โบรกเกอร์ /
ตัวแทนจาหน่าย หรื อบุคคลธรรมดา EURUSD เป็ นคู่สกุลเงินที่มีอตั รา
การซื้อขายมากที่สุด นักวิจยั ทางด้านการเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรื อ

นักวิจยั สาขาการประมวลผลสัญญาณได้ให้ความสนใจอย่างมากในการ
ทานายราคาของอัตราแลกเปลี่ ยน [2] ในการวิเคราะห์สามารถแบ่งออก
ได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ การวิเคราะห์เชิ งปั จจัยพื้นฐาน (Fundamental analysis)
และ การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิ ค (Technical analysis) โดยการวิเคราะห์
เชิ งปั จจัยพื้นฐานได้ใช้ปัจจัยข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ มหภาคมาอธิ บาย
และทานายการเปลี่ ยนแปลงของราคา สาหรับการวิเคราะห์เชิ งเทคนิ ค
มุ่ ง เน้ น ในการท านายราคาที่ เ ปลี่ ย นแปลงจากข้ อ มู ล ราคาในอดี ต
(Historical market data) การวิเคราะห์เชิ งเทคนิ คยังสามารถแบ่งออกได้
เป็ น การวิ เ คราะห์ รู ปแบบกราฟ (Chart pattern analysis) และการ
วิเคราะห์ราคาโดยใช้ดชั นี บ่งชี้ เชิ งเทคนิ ค(Technical indicator based
price analysis) ในงานวิจยั นี้ ทาการศึกษาเฉพาะการวิเคราะห์ราคาด้วย
ดัชนี บ่งชี้ ซึ่ งดัชนี บ่งชี้ จะทาการแปลงข้อมูลอนุกรมเวลา (Time series)
ของราคาในอดี ต ไปเป็ นข้อมูล อนุ ก รมเวลาอื่ น เพื่อตรวจจับรู ปแบบ
ก าหนดแนวโน้ ม และท าการวัด ค่ า ความผัน ผวนของราคา เป็ นต้น
เนื่ องจากโครงสร้างราคาในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน และไม่
แน่ นอน ทาให้เกิ ดความยากในการวิเคราะห์ หรื อทานายราคาในอนาคต
สิ่ งเหล่านี้ จึงนาไปสู่ วิธีการหาค่าที่ดีที่สุด (Optimization) อย่างเช่น วิธีเชิ ง
พันธุศาสตร์ (Genetic algorithms: GA) GA เป็ นวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิ ยม
ในการหาผลเฉลยที่ ดีที่ สุด แบบโกลบอล ที่ ทาการสร้ า งผลเฉลยซึ่ งมี
วิวฒ
ั นาการในช่ วงเวลาเพื่อหาคาตอบที่ ดี สุ ด [3-4] สาหรั บ บทความนี้
จะใช้ ฟั ง ก์ ชัน GA ที่ มี อ ยู่แ ล้ว ในตัว โปรแกรม MT4 เพื่ อ ท าการหา
พารามิเตอร์ ที่ดีที่สุดของแต่ละกลยุทธ์การซื้ อขายที่พฒั นาขึ้น การรวมกัน
ของดัชนี บ่งชี้ ต่างๆโดยใช้กฎการตัดกัน เพื่อหาจุ ดซื้ อขาย ร่ วมกับ ดัช นี
บ่งชี้ แนวโน้ม (Trend indicators) หรื อดัชนี บ่งชี้ บอกความแรงของด้าน
ซื้ อหรื อด้านขาย (Momentum indicators) หรื อการกลับทิศของแนวโน้ม
(Reversal indicators) และอื่ นๆนั้น เป็ นความท้าทายของบทความนี้ ที่
เป้ าหมายคือระบบที่ สามารถทากาไรสู งสุ ด ภายใต้ความเสี่ ยงที่ ต่ าที่ สุ ด
และมี ค วามสม่ า เสมอ ที่ โ ดยปกติ จ ะเป็ นไปได้ ย ากในตลาดอัต รา
แลกเปลี่ยน โดยแต่ละคู่สกุลเงินมีระดับความผันผวนที่แตกต่างกัน จึงได้
ทาการศึกษาวิเคราะห์กบั คู่สกุลเงินจานวน 4 คู่สกุลเงิน ได้แก่ EURUSD,
USDJPY, GPBUSD และ USDCHF ใช้ 6 กรอบเวลา (Time frames)
ในการทดสอบ เช่น M1, M5, M15, M30, H1 และ H4 (M=Minute,
H=Hour) การวิเคราะห์ขอ้ มูลราคาในกรอบเวลาที่ต่างกันจะส่ งผลต่อดัชนี
บ่งชี้ ที่ให้ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกันด้วย ซึ่งต้องให้ความสาคัญอย่างมาก

2. ระบบการซื้อขายอัตราแลกเปลีย่ น
2.1 พืน้ ฐานการซือ้ ขายอัตราแลกเปลีย่ น
ตลาดอัตราแลกเปลี่ ยนเป็ นตลาดแบบกระจายตัว (Decentralized
market) จากโครงสร้ างที่มี ลกั ษณะกระจายตัวทาให้ สามารถทาการซื้ อ
ขายได้ตลอด 24 ชั่วโมงซึ่ งแตกต่ างจากตลาดการเงิ นอื่ นๆ [5] เมื่ อมี
ผูส้ นใจทาการซื้ อขายอัตราแลกเปลี่ ยน ราคาด้านซ้ายเรี ยกว่า ราคา Bid
หรื อ ราคาขาย (Sell) ส่ วนราคาด้านขวาเรี ยกว่า ราคา Ask หรื อ ราคาซื้ อ
(Buy) ทาให้สามารถทาการซื้ อ และขายสกุลเงินหลักได้ โดยส่ วนต่าง
ระหว่างราคา Ask และ Bid เรี ยกค่า Spread หน่ วยที่เล็กที่สุดของราคา
เรี ยกว่า pip เช่น สาหรับคู่เงิน EURUSD ค่าของ 1 pip มีค่า $0.0001 หรื อ
อาจเรี ย กว่า 1 pip มี 10 จุ ด (10 pipettes) ค่ า Spread เปรี ยบได้ก ับ
ค่าธรรมเนี ยม รวมถึงค่า Swap ที่คิดจากมูลค่าที่คงสถานะอยูข่ องแต่ละ
Order กาไรหรื อขาดทุนคิดจากส่ วนต่างของราคาปลายทาง – ราคาเริ่ มต้น
แล้วนาส่วนต่างนี้คูณกับขนาด Lots ที่เปิ ด Order เช่น เปิ ด Order ซื้ อคู่เงิน
EURUSD ขนาด 0.1 Lots ที่ราคา 1.12710 แล้วทาการปิ ด Orderที่ราคา
1.12950 กาไรที่ได้จะเป็ น 0.1x(1.12950-1.12710) = $24 เป้ าหมายของ
การทากาไรคือต้องเทรดให้ถูกทิ ศทาง ถ้าคิดว่าราคามี ทิศทางขึ้ นให้เปิ ด
Order ซื้อและถ้าคิดว่าราคามีทิศทางลงให้เปิ ด Order ขาย

2.2 การวิเคราะห์ เชิงปัจจัยพืน้ ฐานและเชิงเทคนิค
การวิเคราะห์เชิ งปั จจัยพื้นฐานสามารถดู ได้จากผลตัวเลขทางด้าน
เศรษฐกิ จ ที่จะประกาศผลตัวเลขออกมาในแต่ละวัน เช่ น รายงานข้อมูล
ทางด้านเศรษฐกิ จ ระดับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงิน
กระแสการค้าระหว่างประเทศ กระแสการลงทุนระหว่างประเทศ มีท้ งั
ปั จจัยที่ส่งผลกระทบเล็กน้อย ปานกลาง และสู ง ทาให้เกิ ดการกระโดด
ของราคา (Price jump) อย่างรวดเร็ วผันผวน เกิดภาวะ Spread ถ่าง ยากแก่
การเทรดด้วยมือ การวิเคราะห์เชิ งเทคนิ คเป็ นการวิเคราะห์จากข้อมูลใน
อดี ต ดังที่ ก ล่ า วไว้แ ล้ว มี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คื อ การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้
รู ปแบบกราฟ และการวิเคราะห์โดยใช้ดชั นี บ่งชี้ เชิงเทคนิค

2.3 ดัชนีบ่งชี้เชิงเทคนิค
ดัช นี บ่ ง ชี้ เชิ ง เทคนิ ค ประกอบด้ว ยสู ต รสมการทางคณิ ต ศาสตร์
ที่นามาใช้ค านวณข้อมูลแบบอนุ ก รมเวลาในอดี ต เพื่อทาการสร้ างชุ ด
ข้อมูลอนุกรมเวลาชุดใหม่ ดัชนี บ่งชี้ เชิ งเทคนิ คสามารถจาแนกได้เป็ น 3
กลุ่ มคื อ กลุ่ มแนวโน้ม (Trend) โมเมนตัม (Momentum) และความผัน
ผวน (Volatility) ดัช นี บ่ง ชี้ ลัก ษณะแนวโน้ม เป็ นกลุ่ ม ที่ ใ ช้ติด ตามการ
เคลื่ อ นไหวของราคามี ล ัก ษณะล่ า ช้ า (Lagging indicators) เช่ น
MA (Moving average) ADX (Average directional index) และ MACD
(Moving average convergence/divergence oscillator) สาหรับดัชนี บ่งชี้
แบบโมเมนตัม แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคามีลกั ษณะเป็ นดัชนี
บ่งชี้ แ บบนาหน้า (Leading indicators) เช่ น RSI (Relative Strength
Index) STO (Stochastic Oscillator) หรื อในบทความนี้ ใช้ CCI

(Commodity Channel Index) สาหรับ BB (Bollinger Bands) จัดอยูใ่ น
ดัชนี บ่งชี้ แบบดูความผันผวน (Volatility) ในการเปลี่ ยนแปลงของราคา
อย่างรวดเร็ ว สาหรับบทความนี้ จะเลือกใช้ดชั นี บ่งชี้ 4 ตัวในการศึกษาคือ
MA, MACD, ADX และ CCI เหตุที่เลื อกใช้เพราะผูว้ ิจยั คิดว่าถ้าเรา
สามารถแยกได้ว่าเมื่ อใดเป็ นช่ วง Sideway หรื อ Trend และมีความแรง
ของทิศทางที่น่าเชื่ อถือ ก็จะเกิดความแม่นยาในการทากาไรมากขึ้น

3. กฎการซื้อขาย และ กลยุทธ์ การซือ้ ขาย
กฎการซื้ อขายเปรี ยบเสมือนแบบจาลอง (Model) ของระบบซื้ อขาย
ที่ เ ราสร้ า งขึ้ น กฎการซื้ อขายคื อกฎธรรมชาติ ข องราคากราฟที่ ม กั จะ
เกิดขึ้น ซึ่ งก่อให้เกิดดัชนี บ่งชี้ หลายชนิดมากมาย เกิดการศึกษาพฤติกรรม
ราคากราฟ ในบทความนี้ ใช้กฎการซื้ อขาย 3 อย่างด้วยกันคื อ กฎความ
แรงของแนวโน้ ม กฎการตัดกัน และกฎโมเมนตัม เพื่ อ นามาซึ่ ง การ
ตัดสิ นใจเปิ ดคาสัง่ ซื้อ (Buy) หรื อ ขาย (Sell) หรื อ ไม่ส่งคาสัง่ (Hold)

3.1 กฎความแรงของแนวโน้ ม (Trend’s strength rule)
ปั ญหาอย่า งแรกในการวิ เ คราะห์ ราคากราฟ คื อ ความสับ สนใน
ทิศทางราคา หรื อแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงของราคาว่า มี ทิ ศทางขึ้ น
ทิศทางลง หรื อทิศทางออกด้านข้าง บทความนี้ จึงเลื อกใช้ ADX มาช่วย
ในการกาหนดทิศทางดังกล่าว กรณี ทวั่ ไปค่า ADX > 20 ถื อว่าแนวโน้ม
เริ่ มมีความแรง และ MACD < 0 ถื อว่ามีทิศทางลง และ MACD > 0 ถือ
ว่ามีทิศทางขึ้น

3.2 กฎการตัดกัน (Crossover rule)
กฎการตัดกันถือว่าเป็ นกฎพื้นฐาน และมีความสาคัญในการกาหนด
จุดเข้าหรื อจุดออกคาสั่ง โดยการตัดกันจะเกิ ดขึ้ นใน 2 ลักษณะคือ เมื่อ
ข้อมูลอนุกรมเวลาชุดแรก (ดัชนี บ่งชี้ หรื อ ราคา) มี การตัดขึ้นหรื อตัดลง
กับข้อมูลอนุกรมเวลาชุดที่สอง หรื ออีกกรณี ข้อมูลอนุ กรมเวลามีการตัด
ขึ้นหรื อตัดลงกับค่ากาหนดที่ ต้ งั ไว้ เช่ น MA(10) ตัดกับ MA(20) โดย
ตัวเลข 10 และ20 คื อข้อมูล ราคาในอดี ตย้อนหลังไป 10 และ 20 แท่ง
ลักษณะของกราฟราคา EURUSD และดัชนี บ่งชี้ แสดงได้ดงั รู ปที่ 1 [6]

3.3 กฎโมเมนตัม (Momentum rule)
เนื่ องจากการตัดกันของดัชนี บ่งชี้ และความแรงของแนวโน้มยังไม่
พอที่จะรับประกันความถู กต้องของสัญญาณซื้ อหรื อสัญญาณขาย ที่อาจ
เกิดการกลับทาง หรื อที่เรี ยกว่าสัญญาณหลอกได้ง่ายๆสาหรับการซื้ อขาย

รู ปที่ 1 MACD, main histogram และ signal line กับ ADX, main line, +DI และ –DI

อัตราแลกเปลี่ยน กรณี ทวั่ ไป 0 < CCI < 100 ถือเป็ นทิศทางขึ้น และ
CCI > 100 ถือว่าเข้าเขตซื้ อมากเกิ นไป และ -100 < CCI < 0 ถือเป็ น
ทิศทางลง และ CCI < -100 ถือว่าเข้าเขตขายมากเกินไป ดังนั้นบทความนี้
จึ ง ใช้ CCI มาเป็ นเงื่ อ นไขยืน ยัน แรงซื้ อ และแรงขาย เช่ น CCI >
CCI_up_value (CCI_up_value คื อ ตัว เลขที่ จ ะน าไปทาการหาค่ า ที่
เหมาะสมที่ สุ ด ส าหรั บ ทิ ศ ทางขึ้ น ) และ CCI < CCI_down_value
(CCI_down_value คื อตัวเลขที่จะนาไปทาการหาค่าที่ เหมาะสมที่ สุ ด
สาหรั บทิ ศทางลง) โดยจะทาการส่ งค าสั่งซื้ อ หรื อขาย เมื่ อรวมกับ กฎ
ความแรงของแนวโน้ม และกฎการตัดกันแล้ว ตัวอย่างผลการซื้ อขายของ
กลยุทธ์ ที่ได้พฒ
ั นาขึ้ นเองด้วยโปรแกรม MetaQuotes Language 4
(MQL4) โดยขอตั้งชื่ อว่า EECON39 EA แสดงได้ดงั รู ปที่ 2 จากรู ปที่ 2
จะเห็นได้ว่าการตัดกันของเส้น MA ทั้งสองเส้นมีการตัดขึ้นและลงสลับ
ไปมาแต่แนวโน้มยังเป็ นขาขึ้น แต่ก็ยงั มีการสวิงต่า สาหรับคาสั่งขายก็ยงั
สามารถปิ ดทากาไรได้แต่ไม่แน่นอน โดยตั้งค่าจุดทากาไรไว้ 20 pip และ
จุดตัดขาดทุน 50 pip ส่วนคาสัง่ ซื้อถือว่าเป็ นไปตามกฎทุกประการดังนั้น
EA ตั ว นี้ อาจไม่ ส ามารถท าก าไรได้ ทุ ก ค าสั่ ง ซึ่ งต้ อ งมี ก ารปรั บ
พารามิเตอร์ต่างๆให้ดีที่สุดต่อไป สาหรับแผนผังในการพัฒนาโปรแกรม
EECON39 EA นั้น แสดงได้ดงั รู ปที่ 4 เริ่ มต้นจากการกาหนดค่าตัวแปร
อินพุตคงที่ 14 ตัว ดังค่ าพารามิเ ตอร์ ที่แ สดงในตารางที่ 1 สาหรั บการ
กาหนดลาดับ Index แท่งเทียน แสดงได้ดงั รู ปที่ 3 โดย แท่งเทียน Index 0
คือแท่งเทียนปั จจุบนั Index 1 คือแท่งเทียนที่นบั ย้อนกลับไปจากแท่ง-

เริ่ มต้น
กาหนดโหมดคาสัง่ 1) Manually opened 2) Automated and Manually opened
3) Buys only or Sells only or 4) Buys and Sells
1
ADX > ADX_value ?
Yes
MACD > 0

MA_lead x> MA_lag ?

MACD > 0 ?

No

1
No

No

MACD < 0

MA_lead <x MA_lag ?

Yes
CCI x> CCI_up_value ?

Yes

No

1

No

CCI <x CCI_down_value ?

Yes
ทาการส่ งคาสัง่ ซื้อ Open BUY
1) Lots = Lot_value
2) Take profit = 20 pips
3) Stop loss = 50 pips

1

Yes
ทาการส่ งคาสัง่ ซื้อ Open SELL
1) Lots = Lot_value
2) Take profit = 20 pips
3) Stop loss = 50 pips

รู ปที่ 4 แผนผังการทางานของ EECON39 EA

เที ย นปั จ จุ บ ัน 1 แท่ ง เป็ นล าดับ เช่ น นี้ เรื่ อ ยไป การล าดับ Index นี้ มี
ความสาคัญมากในการนาข้อมูลราคาเริ่ มต้น (Applied price) มาใช้ในการ
คานวณ หรื อการเปรี ยบเทียบ เช่น มากกว่า ( > ) หรื อ น้อยกว่า ( < ) และ
ยังนามาใช้พิจารณาลักษณะการตัดกันของกราฟหรื อแท่งเทียน ดังในรู ป
ที่ 4 ใช้สัญลักษณ์ ( x> ) แทนการตัดขึ้น และใช้สัญลักษณ์ ( x< ) แทน
การตัดลง เช่ น MA_lead x> MA_lag คือ MA_lead [0] > MA_lag [0]
และ MA_lead [1] < MA_lag [1] ครบทั้งสองเงื่อนไข เป็ นต้น

4. ผลการทดลองและการตรวจสอบระบบ
สาหรับการทดสอบระบบซื้ อขายอัตโนมัติ EECON39 EA เริ่ มทา
การทดสอบเลือก Time frames ที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้เงื่อนไข Profit
factor (P) สู งสุ ด และ/หรื อ %Drawdown (D) ต่าสุ ด ได้ผลดังตารางที่ 1
Profit factor คื อ อัต ราส่ ว นระหว่ า งก าไรรวมต่ อขาดทุ น รวม และ
%Drawdown หมายถึง % ของจานวนเงินขาดทุนสะสมเทียบกับ Balance
(Balance คือ เงินทุนที่รวมกาไรและหักขาดทุนสุทธิ แล้ว)

รู ปที่ 2 กลยุทธ์การซื้ อขายของ EECON39 EA
8

n+8
n+7
n+6
n+5
n+4
n+3

n+2
n+1
n

7

ตารางที่ 1 ผลทดลอง Time frames ที่ดีทสี่ ุ ด(ระหว่างวันที่ 2015.01.01 – 2015.12.31)
M1
M5
M15
M30
H1
H4
คู่เงิน
P D P D P D P D P D P D

6
54 32 1

0

EURUSD
USDJPY
GBPUSD
USDCHF

Parameters
รู ปที่ 3 การกาหนดลาดับ Index ของแท่งเทียน

0.7 28 1.1
6
0.8 7 1.1
4
1.4 3
1
1.0
5
1.2
3
0.9 3 1.5
2
0.6 3 0.2
1.2
5
0.7 19 1.3 7 1.2
3
1.4 3 0.3
0.8
9
1.2
4
1.0 4 0.9 11 2.2 2 0.4
Lots=0.01, TP=30, SL=100, Leadma=10, Lagma=20, adx_value=20, adx_period=14,
MACD_fast=12, MACD_slow=26, MACD_signal=9, MACD_value_trend=0,
CCI_up_value=100, CCI_down_value=-100 , CCI_period = 14

4
2
4
4

หมายเหตุ: Initial deposit = $1,000, Lots=0.01 P =Profit factor และ D = %Drawdown

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ชดั ว่าคู่ EURUSD กับ GBPUSD จะให้ผลลัพธ์ที่
ดีใน Time frame M30 และ H1 ส่ วนคู่ USDJPY และ USDCHF จะให้
ผลลัพธ์ดีคล้ายกันที่ Time frame M5 และจะให้ผลดี ใน Time frame M30
และ H1 ตามลาดับ เมื่อได้ Time frame ที่เหมาะสมของแต่ละคู่เงิ นจึ ง
นามาทาการหาค่าพารามิเตอร์ ที่ดีที่สุดด้วยวิธีทางพันธุ ศาสตร์ GA ที่มีอยู่
แล้วใน MT4 Terminal ผลการจาลองหาค่าที่ดีที่สุดของแต่ละคู่เงินเป็ นดัง
ตารางที่ 2 จากการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดตามตารางที่ 2 พบว่าระบบการ
ซื้อขายอัตโนมัติที่พฒั นาขึ้นให้ %Win เฉลี่ยประมาณที่ 80% และ %Loss
ที่ 20% โดย Profit factor อยูร่ ะหว่าง 1.65 – 2.84 และ %Drawdown อยู่
ระหว่าง 0.48% – 2.34% และขั้นต่อไปเมื่อได้พารามิ เตอร์ ที่เหมาะสม
ที่สุดแล้วจึงนามาทาการทดสอบกับ ข้อมูลนอกช่ วงแบบจาลอง ผลการ
ตรวจสอบเป็ นดังตารางที่ 3 โดยให้ผลเป็ นไปในทางเดี ยวกับแบบจาลอง
ระบบซื้ อขายที่ได้พฒั นาขึ้น สามารถดู ลกั ษณะความต่อเนื่ องของการทา
กาไรสะสมได้ดงั ตัวอย่างคู่เงิน EURUSD รู ปที่ 5 และรู ปที่ 6

5. สรุปและอภิปราย
ระบบซื้ อขายอัตราแลกเปลี่ ยนอัตโนมัติที่พฒั นาขึ้นด้วยโปรแกรม
ภาษา MQL4 ด้วยการผสมผสานดัชนีเชิงเทคนิค MA, MACD, ADX และ
CCI ทาการกาหนดกลยุทธ์การซื้ อขาย และทาการปรับแต่งพารามิ เตอร์
โดยการหาค่ าที่ ดีที่สุดด้ว ยวิธีเ ชิ งพันธุ ศ าสตร์ GA ในโปรแกรม MT4
Terminal โดยตั้ง ชื่ อ โปรแกรมที่ พ ัฒ นาขึ้ นว่ า EECON39 EA
มีความสามารถทากาไร %Win สู งถึง 80% และ %Loss 20% กาหนดค่า
Initial deposit $1,000 กับ Lots ขนาด 0.01 เพื่อทาการทดสอบหา
ตารางที่ 2 ผลการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (ระหว่างวันที่ 2015.01.01 – 2015.12.31)
 EURUSD

Backtest
results

 GBPUSD

M30

P/D
Total Profit/DD
%Win / % Loss
Backtest
results

1.65
48.58
80.52

P/D
Total Profit/DD
%Win / % Loss

N.A.
11.47
100

H1
2.34
2.14
24.74 63.81
19.48
80
 USDJPY

M5

M30
1.50
15.62
20

1.76
18.91
81.48

1.62
17.24
33.33

1.79
20.77
82.14

M30
0.48
4.88
0

2.09
51.64
66.67

H1
1.36
1.69
13.65
37.8
18.52 73.81
 USDCHF

M5

1.02
10.53
26.19
H1

1.38
13.90
17.86

2.84
22.98
89.47

0.95
9.66
10.53

หมายเหตุ: Initial deposit = $1,000, Lots=0.01, N.A.= Not Available
ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบระบบ (ระหว่างวันที่ 2016.01.01 – 2016.6.16)
 EURUSD

Forward test
results
P/D
Total Profit/DD
%Win / % Loss

1.55
24.71
79.55

Forward test
results
P/D
Total Profit/DD
%Win / % Loss

N.A.
1.82
100

M30

H1
1.35
1.82
13.87
14.7
20.45 78.57
 USDJPY

M5

1.38
14.06
21.43
M30

0.14
1.38
0

1.85
44.83
64.71

1.24
12.58
35.29

 GBPUSD
M30
H1
N.A. 0.26
1.79
1.01
14
2.61 19.89 10.18
100
0
75
25
 USDCHF
M5
H1
N.A. 0.60 N.A.
0.66
8.13 6.01
14.3
6.68
100
0
100
0

หมายเหตุ: Initial deposit = $1,000, Lots=0.01 N.A.= Not Available

Optimization

Validation

รู ปที่ 5 กาไรสะสมของ EURUSD, M30 (2015.01.01 - 2016.06.19)

Optimization

Validation

รู ปที่ 6 กาไรสะสมของ EURUSD, H1 (2015.01.01 - 2016.06.19)

%Drawdown ซึ่ งมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.48% – 2.34% และ Profit factor อยู่
ระหว่ า ง 1.65 – 2.84 เมื่ อ วิ เ คราะห์ ถึ ง ความสมบู ร ณ์ ข องคุ ณ ภาพ
แบบจาลอง อาจยังไม่สมบูรณ์นกั โดยใช้ขอ้ มูลในการทดสอบเพียงแค่ ปี
2015 เพื่ อมาท านายพฤติ ก รรมราคาในช่ ว งปี 2016 (ต้นปี – ปั จ จุบนั )
ซึ่งข้อมูลยังไม่มากนัก แต่ถา้ พิจารณาลักษณะการเปิ ดคาสั่ง และปิ ดคาสั่ง
พบว่ามีแ นวโน้ม ประสบผลส าเร็ จค่อนข้างดี โดยค าสั่งที่ แ พ้ส่วนใหญ่
มักจะเกิ ดตอนช่ วง Sideway กรอบกว้าง ดัชนี ท้ งั 4 ตัวทางานแต่กราฟ
ราคามีการสวิงต่า และสวิงสู งสลับกัน จึงเป็ นการยากสาหรับ ADX ใน
การกรองทิศทาง ซึ่ งอาจต้องมีการยกระดับค่า ADX มากขึ้น แต่จะส่ งผล
ให้มีจานวนการเปิ ดคาสัง่ น้อยลงไปด้วย ประเด็นที่น่าสนใจของกลยุทธ์ที่
นาเสนอนี้ อีกประการหนึ่ งคือ มีความสามารถชนะช่ วง Price jump ได้
ค่อนข้างดี ซึ่งอาจเป็ นการปรับตั้งค่า CCI ที่มีความไวต่อการกระโดดของ
ราคาเป็ นอย่างดี และเมื่อนากลยุทธ์น้ ี ไปทดสอบกับ 4 คู่สกุลเงิน พบว่าคู่
EURUSD กับ GBPUSD มี ล ัก ษณะพฤติ ก รรมราคาคล้ า ยๆกั น
เช่นเดียวกับ คู่ USDJPY กับ USDCHF
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