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Forex หรือ FX - ย่อมาจาก Foreign Exchange - ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดการเงินระดับโลกเพื่อการซื้อขายสกุลเงิน ใน Forex องค์กรและผู้คน
ทั่วไปแลกเปลี่ยนเงิน, ป้องกันความเสี่ยง และทำกำไร

FX ไม่มีที่ตั้งทางกายภาพที่นักลงทุนจะไปเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงิน มันเป็นเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับธนาคาร, โบรกเกอร์, สถาบันการ
เงิน และเทรดเดอร์ทั่วไป (ที่ส่วนใหญ่ทำการซื้อขายผ่านโบรกเกอร์หรือธนาคาร) 

ศูนย์กลางการเงินทั่วโลก - ลอนดอน, นิวยอร์ก, โตเกียว, ฮ่องกง, และสิงคโปร์ - ทำหน้าที่เป็นเสาหลักในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
ต่างๆ ในการเข้าถึงตลาดสกุลเงินระหว่างธนาคาร คุณจะต้องกระทำผ่านโบรกเกอร์ Forex

เทรดเดอร์

บุคคลที่รับความเสี่ยง
ผู้ที่เข้าสู่ตลาด FX 
เพื่อที่จะได้รับเงิน
อย่างรวดเร็ว   

กองทุน

นักลงทุนที่มีทักษะสูง 
ผู้มีทางเลือกต่างๆ

เป็นวงกว้าง
ในการลงทุน 

ธนาคาร
กลาง

ผู้กำหนดแนวโน้ม Forex 
ที่ควบคุมอุปทานเงิน

ในเศรษฐกิจที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท

 

ธนาคาร
พาณิชย์

องค์กรสินเชื่อเอกชน 
ที่ส่วนใหญ่ทำการซื้อขาย

สกุลเงินทั่วโลกผ่าน
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ใช้วิธีการประกันความ
เสี่ยงกำลังหาทาง

ปกป้องผลกำไรของพวก
เขาผ่าน

การซื้อ/ขายสกุลเงิน
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จะเทรดอะไรดี



ธุรกรรมของ Forex เกี่ยวข้องกับสองสกุลเงิน ที่ก่อตัวเป็นสิ่งที่เรียกว่าคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่นคู่เงิน EUR/USD แสดงราคาของ 1 ยูโรในหน่วย 
USD  
คู่สกุลเงินมีหลายประเภท 

คู่เงินหลัก ทุกคู่เงินหลักจะเข้าคู่กับ USD และเป็นที่นิยมของเทรดเดอร์:
ควรเลือกคู่เงินใดมาทำการซื้อขาย?

หากคุณกำลังเรียนรู้วิธีการซื้อขาย ควรเลือกคู่เงิน
หลัก คุณจะพบบทวิเคราะห์เยอะมากเกี่ยวกับคู่เงิน
หลักซึ่งจะทำให้การเริ่มต้นอาชีพซื้อขายของคุณไหล
ลื่นและเป็นที่น่าพอใจได้มากขึ้น ด้วยเวลา, ความ
หลากหลาย: เพิ่มคู่เงินรองและคู่เงินแปลกให้กับ
พอร์ตโฟลิโอของคุณ ด้วยวิธีนี้คุณจะสามารถเพิ่มผล
กำไรสูงสุดและลดความเสี่ยงของคุณลงได้   

เนื่องจากเป็นคู่ที่มีการซื้อขายมากที่สุด พวกมันจึงมีแนวโน้มที่จะมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นและ
มีเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการซื้อขาย 

คู่รอง ประกอบด้วยสองสกุลเงินยอดนิยม แต่ไม่รวม USD คู่รองทั่วไปจะประกอบด้วยสกุล
เงิน EUR, JPY และ GBP: 

คู่สกุลเงินแปลกใหม่ ประกอบด้วยหนึ่งสกุลเงินหลักและหนึ่งสกุลเงินของประเทศที่กำลัง
พัฒนา (บราซิล, เม็กซิโก, ตุรกี, ฯลฯ) หรือมีเศรษฐกิจขนาดเล็ก (สวีเดน, นอร์เวย,์ ฯลฯ) คู่เงิน
แปลกเป็นคู่เงินที่มีความผันผวนสูงที่นำมาซึ่งทั้งผลกำไรและความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ 

สกุลเงิน 

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, อื่นๆ 

EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/AUD, และอื่นๆ 
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เรารู้ว่าน้ำมันถูกนับเป็นบาร์เรล และทองคำถูกนับเป็นแท่ง อย่างไรก็ตามคุณควรเข้าใจว่าเมื่อไปที่ตลาดน้ำมัน คุณจะไม่ได้รับน้ำมันจริงๆใน
ภาชนะ 

แล้วคุณจะได้อะไร? เมื่อพิจารณาจากการซื้อขายน้ำมัน, ทองคำ, หรือหุ้น คุณจะเห็นตัวอักษรวิเศษสามตัว: CFD 

CFD ย่อมาจาก “Contract for Difference” มันเป็นสัญญาแบบพิเศษตั้งอยู่บนราคาของสินทรัพย์อ้างอิง มันช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับประโยชน์จาก
ความแตกต่างระหว่างราคาเข้าและราคาออก กล่าวอีกนัยหนึ่ง ด้วย 

CFD คุณจะได้รับโอกาสในการสร้างรายได้จากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ/น้ำมัน/หุ้นได้โดยไม่ต้องซื้อสินทรัพย์เหล่านี้ไปจริงๆ สะดวกไป
เลย ใช่ป่ะ? 
 

CFD



https://fbs.com/analytics/calendarhttps://fbs.com/analytics/news

https://fbs.com/analytics/tips/brent-and-wti-where-differences-lie-9580

มาเริ่มต้นด้วยน้ำมันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญของโลก 

Brent และ WTI เป็นเกณฑ์มาตรฐานน้ำมันที่สำคัญสองประการที่คุณสามารถทำการซื้อขายได้ สินทรัพย์ทั้งสองมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปใน
ทิศทางเดียวกัน แต่ระดับราคาจริงแตกต่างกันเนื่องจากน้ำมันเหล่านี้ถูกผลิตขึ้นในคนละภูมิภาคของโลก 

ทิศทางของตลาดน้ำมันขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน 

•     อุปทานหมายถึงปริมาณน้ำมันที่ได้ผลิตไปแล้วในโลก: หากผลผลิตเพิ่มขึ้น น้ำมันจะมีราคาถูกลง ในทางตรงกันข้าม หากการผลิตลดลง 
(ตัวอย่างเช่น หากผู้ผลิตตัดสินใจที่จะจำกัด หรือหากโรงงานผลิตน้ำมันบางแห่งขาดแคลน) อุปทานน้ำมันจะมีจำนวนจำกัด และราคาก็จะสูง
ขึ้น
 
•     อุปสงค์ของน้ำมันอยู่ในระดับสูงเมื่อเศรษฐกิจหลักของโลกมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง ราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ในช่วงเวลา
ที่เกิดวิกฤติทางการเงินและเศรษฐกิจ ผู้ซื้อน้ำมันต่างประสบปัญหาและลดการซื้อ ความต้องการที่ลดลงทำให้ผู้ขายลดราคาสินค้าลง 

ในการทำนายการเคลื่อนไหวของตลาด คุณต้องตรวจสอบข่าวและปฏิทินเศรษฐกิจ
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ที่มา: U.S. Energy Information Administratoon, Thomson Reuters

ต้นทุนการนำเข้าของโรงกลั่นน้ำมันดิบ

การปฏิวัติ
ของชาวอิหร่าน

ซาอุฯละทิ้งบทบาทการเป็น
ผู้ผลิตที่มีความยืดหยุ่นต่อ

ราคา

ราคา

เหตุการณ์ 9/11

ปริมาณน้ำมันสำรอง
ต่ำ

โควต้าการผลิตของ OPEC 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การล่มสลายทางการเงินทั่วโลก

Iraq invades Kuwait OPEC ลดเป้าหมายการผลิตลง 1.7 mmbpd

OPEC ลดเป้าหมายการผลิตลง 4.2 mmbpd

ราคาน้ำมันดิบ WTI

การห้ามส่ง
ออกน้ำมัน

น้ำมัน



https://fbs.com/analytics/calendar/stock

https://fbs.com/trading/specs?SpecsSearch%5Bgroup%5D=stocks

Iใน MetaTrader ทองคำจะถูกทำระบุเป็น XAU/USD 

ทองคำเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยแบบดั้งเดิม: จักรวรรดิมีขึ้นมีลง, ตราสารทางการเงินใหม่ๆมาแล้วก็ไป แต่โลหะมีค่าจะคงอยู่เสมอ

เมื่อคนต้องการรักษาเงิน พวกเขาจะซื้อทองคำ  กฎนี้มีผลโดยตรงกับการซื้อขายระยะสั้น: 

• ในช่วงเวลาของความไม่แน่นอนระดับโลก ราคาทองคำขยับตัวขึ้น 

• เมื่อเทรดเดอร์ยินดีที่จะเสี่ยง ราคาทองคำก็ขยับตัวลง 

ในการจับอารมณ์ตลาด คุณต้องตรวจสอบข่าวต่างๆ 

หุ้นและดัชนีต่างๆ  

ด้วย FBS คุณจะสามารถทำได้ทั้งเข้าซื้อและเข้าขายหุ้น ดังที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ คุณจะซื้อขายหุ้น CFDs นี่เป็นหนทางที่ง่ายที่สุดในการทำ
กำไรจากตลาดหุ้น พูดง่ายๆก็คือ สามารถทำการซื้อหุ้น CFDs ได้ไม่ต่างจากตอนที่คุณทำการซื้อขายสกุลเงิน ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ
ปัจจัยที่ทำให้ราคาหุ้นขึ้นและลง  

การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการและข่าวที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบริษัท ตัวอย่างเช่น หุ้น Tesla จะกระโดดขึ้นเมื่อมีการ
ประกาศถึงโมเดลใหม่ๆของสินค้า 

เพื่อให้ทำนายทิศทางการเคลื่อนไหวของหุ้นได้สำเร็จ คุณจะต้องตรวจสอบรายงานผลประกอบการของบริษัท ที่มีอยู่ในปฏิทินเศรษฐกิจ และ
ฟีดข่าวที่เว็บไซต์ FBS   

ดัชนีหุ้น

ดัชนีหุ้น  หรือดัชนีตลาดหุ้นถูกใช้เพื่ออธิบายประสิทธิภาพของตลาดหุ้น หรือส่วนหนึ่งของมัน 
ตัวอย่างเช่น S&P 500 แสดงให้เห็นว่าหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกามีประสิทธิภาพโดยรวมอย่างไร NASDAQ มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
เทคโนโลยีขนาดใหญ่

ยิ่งเงื่อนไขทางธุรกิจในประเทศดีขึ้นเท่าไหร่ (อัตราดอกเบี้ยต่ำ, งเศรษฐกิจและการเมืองมีเสถียรภาพ, ฯลฯ) ดัชนีหุ้นก็จะยิ่งพุ่งสูงขึ้นเท่านั้น หาก
คุณดูแผนภูมิระยะยาว หุ้นอเมริกันมักจะมีแนวโน้มสูงขึ้นและดูเหมือนว่าจะไม่มีเพดานเลยซ้ำ!    

7ทองคำ

หุ้นของบริษัทใหญ่
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เมื่อไหร่ที่ควร
ทำการซื้อขาย
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ตลาด FX เปิด 24 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ แม้ว่าสกุลเงินจะมีการซื้อขายแบบไม่หยุดนิ่งตลอดเวลา แต่ผู้เล่นในตลาดจะแยกช่วง
การซื้อขายตามเวลาที่ตลาดเปิดในบางภูมิภาคของโลก 
โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา: 

•     ออสเตรเลีย
•     เอเชีย
•     ยุโรป
•     อเมริกา

วันของ FX จะเริ่มขึ้นในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์, ตามมาด้วยเอเชีย, จากนั้นยุโรป และสุดท้ายก็เป็นอเมริกาและแคนาดา ตามปกติแล้วปริมาณ
การซื้อขายนั้นจะสูงขึ้นในช่วงของเวลาการซื้อขายที่ซ้อนทับกัน

ติดตามช่วงเวลาการซื้อขายเมื่อการซื้อขายสกุลเงินมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นในช่วงเวลาเหล่านี้    

ฤดูร้อน (ประมาณเมษายน - ตุลาคม)

23:00-08:00

23:00-08:00

ฤดูหนาว (ประมาณตุลาคม - เมษายน)

22:00-07:00

21:00-06:00

ฤดูหนาว (ประมาณตุลาคม - เมษายน)

ฤดูร้อน (ประมาณเมษายน - ตุลาคม)

ญี่ปุ่น

ออสเตรเลีย

ฤดูร้อน (ประมาณเมษายน - ตุลาคม)

07:00-16:00

08:00-17:00

สหราชอาณาจักร

ฤดูหนาว (ประมาณตุลาคม - เมษายน)

ฤดูร้อน (ประมาณเมษายน - ตุลาคม)

12:00-21:00

13:00-22:00

สหรัฐอเมริกา

ฤดูหนาว (ประมาณตุลาคม - เมษายน)

109



11วิธีการ 
เริ่มต้น



สามารถเข้าถึงทุกข้อมูลการซื้อขายส่วนบุคคลและจัดการเงินทุนได้จากทุกที่ทั่วโลก ติดตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้:

ซอฟท์แวร์การซื้อขายจะช่วยให้คุณเข้าถึงราคาล่าสุดของตราสารต่างๆที่เป็นที่นิยมระดับโลก FBS มีหลากหลายตัวเลือกที่สุดยอดเพื่อคุณ 

MetaTrader เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายยอดนิยม หากคุณต้องการใช้ 50 ตัวบ่งชี้ และเครื่องมือต่างๆเพื่อทำการวิเคราะห์
แผนภูมิและใช้ expert advisors (EA) ช่วยแล้วล่ะก็ นี่ควรเป็นตัวเลือกของคุณ 

•      MetaTrader 4 เหมาะกับมือใหม่ที่ต้องการโฟกัสที่ไปที่ตลาด Forex 

•      MetaTrader 5 เหมาะกับการวิเคราะห์เชิงลึกและการซื้อขายสินทรัพย์ในวงกว้าง ตัวอย่างเช่น หุ้น

FBS Trader เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบครบวงจรที่สามารถปรับแต่งได ้มันมีฟีเจอร์ต่างๆที่น่าสนใจเช่น:

•      อินเตอร์เฟซอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณแก้ไขคำสั่งซื้อขายและการตั้งค่าบัญชีได้ในไม่กี่คลิก

•      ฝากและถอนเงินได้ทันทีผ่านกว่า 100 ระบบการชำระเงิน

•      ทีมงานสนับสนุนระดับมืออาชีพที่จะคอยตอบทุกคำถามที่คุณมีตลอด 24/7 

คุณสามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บ
ไซท์ของ FBS ได้เช่นกัน

•      ดาวน์โหลดแอปฯ 

•      ลงทะเบียนบัญชี เลือกประเภทบัญชีที่เหมาะกับคุณ ระบบจะสร้างหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านให้กับคุณ คุณจะ
ต้องกรอกข้อมูลนี้เข้าไปในซอฟท์แวร์การซื้อขายเพื่อเริ่มทำการซื้อขาย 

•      ตรวจสอบอีเมลของคุณ จะมีจดหมายการลงทะเบียน คลิกที่ลิงก์ในจดหมายเพื่อทำการยืนยันอีเมลของคุณและ
ทำให้การลงทะเบียนเสร็จสิ้น เพื่อให้สามารถถอนเงินจากบัญชีของคุณได้ กรุณาทำการยืนยันโปรไฟล์ของคุณ

มันง่ายมากที่จะเริ่มต้นกับ FBS เพียงคุณมี 2 สิ่งนี้: Personal area และแพลตฟอร์มการซื้อขาย 12

MetaTrade

FBS Trader

FBS Mobile Personal Area

แพลตฟอร์มการซื้อขาย 
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สกุลเงินหลัก / สกุลเงินอ้างอิง
EUR/USD
1/1.1000
1 EUR จะเท่ากับ 1.10 USD

1 ล็อต = 100,000 หน่วยของสกุลเงิน
หลัก
1 มินิล็อต = 10,000 หน่วยของสกุลเงิน
หลัก
1 ไมโครล็อต = 1,000 หน่วยของสกุลเงิน
หลัก

ลองนึกภาพว่าคุณคิดว่าเงินยูโรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ คุณซื้อ 100,000 EUR โดยจ่าย
เงิน 110,000 USD จากบัญชีการซื้อขายของคุณ (ไม่สำคัญว่าสกุลเงินของบัญชีของคุณจะเป็นอะไร) 

การคาดการณ์ของคุณถูกต้อง และราคาของ EUR/USD ก็พุ่งขึ้นไปถึง 1.1050 ส่งผลให้ เมื่อคุณปิดคำ
สั่งซื้อขายโดยขาย 100,000 EUR คุณจะได้รับ 110,500 USD, ได้กำไร 500 USD 

เราจงใจใช้ตัวเลข 100,000 EUR ในตัวอย่างนี้ มีขนาดต่างๆของตำแหน่งที่คุณสามารถมีได้ในขณะ
ที่ทำการซื้อขายในตลาดการเงินโดยใช้ซอฟต์แวร์ MetaTrader 

A lot เป็นหน่วยในการซื้อขาย 1 ล็อต เท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก ในตัวอย่างข้างบน ขนาด
ของการซื้อขายคือ 1 ล็อต

สามารถเทรดต่ำกว่า 1 ล็อตได้ ขนาดของการซื้อขายที่เล็กที่สุดเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ "ไมโครล็อต”" ซึ่ง
เท่ากับ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก

การซื้อขาย Forex 14

SELL 110,000 USD
BUY 100,000 EUR

SELL 110,000 EUR
BUY 100,500 USD

1.1050

1.1000 กำไร 500 USD

มูลค่า

เวลา

การซื้อขาย Long (buy)



คุณสามาถกำหนดขนาดของ lever-
age ได้ในตอนที่คุณเปิดบัญชีการซื้อ
ขาย Leverage จะเพิ่มผลกำไรให้คุณ 
แต่มันก็จะเพิ่มการสูญเสียด้วยเช่นกัน
หากตลาดไม่เป็นไปในทิศทางที่คุณ
ทำการซื้อขาย สำหรับมือใหม่ ปกติจะ
แนะนำให้ใช้ leverage 1:100 

แต่นั่นแหละ 1,000 EUR หรือ 1,000 USD ก็เป็นจำนวนที่มากพอดู มันหมายความว่าคุณต้องใช้เงิน
ขนาดนั้นเพื่อเปิดการซื้อขายหรือเปล่า? คำตอบคือไม่ คุณสามารถเริ่มทำการซื้อขายได้ด้วยเงินที่น้อย
ที่สุดถึง 1 USD มันทำงานอย่างไร?

คำตอบอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า “leverage”. โบรกเกอร์ให้เงินมากกว่ายอดเงินในบัญชีของคุณโดยให้คุณใช้ 
leverage หากคุณใช้ leverage 1:100 นั่นหมายถึงโบรกเกอร์ให้คุณยืม 100 USD ต่อแต่ละดอลลาร์ใน
บัญชีของคุณ หรือพูดอีกอย่างก็คือ หากคุณมี 1,000 USD ในบัญชีของคุณ และใช้ leverage 1:100 คุณ
จะสามารถเปิดออเดอร์ได้ด้วยมูลค่าสูงสุดถึง 100,000 USD 

Pip คือการเปลี่ยนแปลงที่เล็กที่สุดที่อัตราแลกเปลี่ยนสามารถทำได้ สำหรับ EUR/USD pip จะเป็นทศนิยมสี่ตำแหน่ง - 0.0001; สำหรับคู่สกุล
เงินต่างๆรวมถึงเงินเยนของญี่ปุ่นเช่น USD/JPY มันเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง (0.01)

ที่รูปด้านบน คุณจะเห็นว่ามี 2 ราคาที่ปรากฏอยู่ที่คู่เงิน EUR/USD ราคาด้านล่างคือราคาที่คุณสามารถขายคู่เงินได้ มันถูกเรียกว่า 
"ราคาเสนอซื้อ" นี่คือราคาที่คุณจะเห็นบนแผนภูมิ ที่สูงกว่าคือ "ราคาเสนอขาย" ซึ่งเป็นราคาที่คุณอาจเข้าซื้อคู่เงิน  

ความแตกต่างระหว่างสองราคานี้เรียกว่า "สเปรด" สเปรดคือค่าคอมมิชชั่นที่เราจ่ายให้กับโบรกเกอร์สำหรับแต่ละธุรกรรม มันทำงานไม่ต่างจาก
ธนาคารแลกเปลี่ยน: 

ความแตกต่างระหว่างสองราคานี้เรียกว่า "สเปรด" สเปรดคือค่าคอมมิชชั่นที่เราจ่ายให้กับโบรกเกอร์สำหรับแต่ละธุรกรรม มันทำงานไม่ต่างจาก
ธนาคารแลกเปลี่ยน: คุณขายในราคาที่ต่ำกว่าและซื้อในราคาที่สูงกว่าเพื่อให้ธนาคารหรือโบรกเกอร์ได้รายได้จากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
เป็นการตอบแทนที่ช่วยให้คุณได้เข้าถึงตลาด 

จำนวนเงินที่คุณต้องมีในบัญชีของคุณเพื่อเปิดการซื้อขายด้วย leverage ก็คือ "มารจิ้น" ในตัวอย่างที่เราเพิ่งอธิบายไป 1000 USD คือมาร์จิ้
นของตำแหน่งขนาด 100,000 USD 

ด้วยเงิน 1,000 USD ในบัญชีของคุณ กำไร 500 USD จะหมายความว่าคุณทำกำไรได้ถึง 50% ของมูลค่าเงินในบัญชีของคุณในการซื้อ
ขายครั้งนี้  

การซื้อขายมีราคาเท่าไหร่?

SELL BUY

1.11 1.1189 914 6
0.01

EURUSD,H4

1 Dollar
11 cents

91 pips

6 10ths of a pip
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ยิ่งสกุลเงินนั้นเป็นที่นิยมมากเท่าไหร่, spread ก็จะยิ่งแคบลงมากเท่านั้น ตัวอย่างเช่น spread ของการซื้อขายคู่เงิน EUR/USD ปกติก็จะเล็ก
มากๆ หรือที่เทรดเดอร์พูดกันติดปากว่าแคบมาก ตามที่ spread มีหน่วยเป็น pips, เทรดเดอร์สามารถคำนวณต้นทุนของแต่ละคำสั่งซื้อขายได้
โดยการคูณจำนวน pips ของ spread กับมูลค่าของ 1 pip

มูลค่าของ 1 pip ขึ้นอยู่กับขนาดของการซื้อขายของคุณในหน่วยล็อต 

หากคุณเปิดการซื้อขาย EUR/USD 1 ล็อต ราคาที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางของคุณ 1 pip จะทำให้คุณได้กำไร 0.0001 คูณด้วย 100,000 ซึ่งก็
คือ 10 USD ยิ่งเทรดด้วยล็อตเล็กมากเท่าไหร่ กำไรต่อ 1 pip ก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น มูลค่าของ pip จะตายตัว หาก USD อยู่ในอันดับที่สองในคู่ 
และคุณมีบัญชีที่เป็นสกุลเงิน USD สำหรับกรณีอื่นๆ คุณจะต้องปรับสูตรโดยเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่เกี่ยวข้องเข้าไปด้วย
หากคุณต้องการทราบถึงวิธีตัดสินใจว่าจะ - ซื้อหรือขาย - อ่านรายงานนี้ต่อไปอีก เราจะอธิบายทุกอย่างในไม่ช้า 

หากคุณทราบว่าคู่สกุลเงินหรือ CFD ใดที่คุณต้องการซื้อหรือขาย  ให้ไปที่เทอร์มินัลการซื้อขายเพื่อเปิดการซื้อขาย ในการทำ
เช่นนี้ คุณต้องวางคำสั่งซื้อขาย - ให้คำสั่งพิเศษกับโบรกเกอร์ของคุณใน Meta Trader 

EURUSD

Ask
1.13324

Bid
1.13308
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วิธีการเปิด
คำสั่งซื้อขาย?
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https://fbs.com/analytics/videolessons/category/metatrader

การเปิดคำสั่งซื้อขายสามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือ คลิกที่ปุ่ม “New Order” ที่อยู่บนแถบเครื่องมือ หรือ คลิกขวาที่แผนภูมิแล้วไปที่ “
Trading” – “New order”

หลังจากที่คุณคลิกปุ่ม “New Order” กล่องคำสั่งจะเปิดขึ้นมา คุณจะต้องกรอกข้อมูลลงในช่องต่อไปนี้

สัญลักษณ์เป็นเครื่องมือทางการเงินที่คุณจะซื้อขาย เลือกจากรายการแบบหล่นลง 

 พารามิเตอร์ถัดไปคือ  ปริมาณ  พูดง่ายว่ามันเป็นขนาดของการซื้อขายของคุณ 

ตอนนี้ถึงเวลาที่จะกำหนด Stop Loss และ Take Profit ค่าเริ่มต้นของฟิลด์เหล่านี้จะว่างเปล่า คุณสามารถกรอกข้อมูลลงในนี้ได้ทันท,ี กรอกใน
ภายหลัง หรือเลือกที่จะไม่กรอกอะไรลงไปเลยก็ได้ 

Stop loss (SL) เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ หากคุณระบุ SL เอาไว้ นั่นหมายถึงคุณได้จำกัดจำนวนเงินที่สูญเสียได้หาก
การซื้อขายไม่เป็นไปในทิศทางที่คุณกำหนด ตัวอย่างเช่น คุณวาง stop order ไว้ห่างจากจุดเข้า 20 pip ทันทีที่ตลาดเคลื่อนที่ตรงข้ามคุณ 20 
pip stop order ของคุณจะปิดการซื้อขายให้คุณโดยอัตโนมัติเพื่อปกป้องคุณจากการสูญเสียเกิน 20 pip 

Take profit (TP) คือเป้ากำไรของคุณ เทรดเดอร์ที่ฉลาดจะกำหนด TP เป็นสามเท่าของ SL ด้วยวิธีนี้ การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จเพียงครั้ง
เดียวจะครอบคลุมความผิดพลาดในการเทรดได้ถึง 3 ครั้งที่มีอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลกำไรเท่ากัน  

ฟิลด์ที่สำคัญถัดมาคือ ประเภท คำสั่งซื้อขายมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท - คำสั่งซื้อขายทันทีและคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ ความแตกต่างที่สำคัญ
ระหว่างสองประเภทนี้คือคำสั่งซื้อขายทันทีจะเปิดโดยอัตโนมัติ ณ ราคาปัจจุบันของตลาด ขณะที่คำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการนั้นสามารถถูก
กำหนดให้เฉพาะราคาใดราคาหนึ่งในอนาคต 

MetaTrader มีฟีเจอร์สเยอะมาก เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่วีดีโอบทเรียนของเรา

18



Buyหรือ Sell? 
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การตัดสินใจซื้อหรือขายคู่สกุลเงินนั้นจะขึ้นอยู่กับความคาดหวังของคุณที่มีต่อราคาในอนาคต เมื่อคุณเทรดสกุลเงินและ CFDs คุณสามารถทำ
กำไรได้จากทั้งการเคลื่อนไหวขึ้นและลงในตลาด 

คุณคิดว่าคู่เงินจะพุ่งขึ้น
คุณเปิดคำสั่ง BUY 
คุณถือตำแหน่ง long

เมื่อคุณ buy คุณจะเป็นกระทิง

คุณคิดว่าคู่เงินจะร่วงลง
คุณเปิดคำสั่ง SELL
คุณถือตำแหน่ง short

เมื่อคุณ sell คุณจะเป็นหมี
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การซื้อขายตาม 
ปัจจัยพื้นฐานฯ
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โดยการติดตามตัวชี้วัดทาง
เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ มัน
เป็นไปได้ที่จะทำนายการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยและราคาของสกุล
เงิน    

เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของค่าเงินนำไปสู่การเคลื่อนไหวภายในวัน สิ่งนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ได้เปิดและปิดการซื้อขายในวันเดียวกัน 

เทรดเดอร์คาดหวังว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะยืนยาวกว่าเดิม พวกเขาจึงถือตำแหน่งเอาไว้นาน
ขึ้น โบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะดำเนินการโยกตำแหน่งข้ามวันให้โดยอัตโนมัติ โดยปิดตำแหน่งที่เปิด
ในตอนท้ายของวัน ในขณะที่เปิดตำแหน่งที่เหมือนกันในวันทำการถัดไป ในช่วงที่มีการโยก
ตำแหน่งข้ามวันก็จะมีการคำนวณค่า swap

เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆ ราคาของสกุลเงินและสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆก็ถูกขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์และอุปทาน:

•      หากมีผู้ชื้อมากกว่าผู้ขาย ราคาก็จะพุ่งขึ้น
•      หากมีผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ ราคาก็จะร่วงลง

อุปทานของสกุลเงินจะถูกกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของประเทศ หรือที่เรียกว่าธนาคารกลาง ธนาคารกลางจะเป็นผู้กำหนด
อัตราดอกเบี้ยที่สำคัญเพื่อเศรษฐกิจของพวกเขา หาก GDP ของประเทศ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) มีการเติบโต อีกทั้งอัตราเงินเฟ้อ
และอัตราการจ้างงานก็เติบโตขึ้นเช่นกัน ธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาซื้อสกุล
เงินของประเทศ เป็นผลให้สกุลเงินนี้มีความแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ 

การซื้อขายตามเหตุการณ์ในตาราง
เมื่อเทรดเดอร์ประเมินประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ กล่าวได้ว่าพวกเขากำลังทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฯ 

Time

16:30 USD Non Farm Payrolls 266K 164K

Jan 10, 2020

Impact Currency Event Previous Forecast Actual

ผู้เข้าร่วมตลาดจะซื้อขายตามข้อมูลและความคาดหวังของพวกเขา สิ่งใดก็ตามที่ทำให้เศรษฐกิจดูแข็งแกร่งกว่าในการถือตำแหน่ง long ขณะ
ที่ดูเป็นจุดอ่อนในการถือตำแหน่ง short คุณสามารถค้นหาข่าวเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงได้ใน ปฏิทินเศรษฐกิจ 

หากตัวบ่งชี้ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ เช่นนั้นทุกสิ่งจึงออกมาดี สกุลเงินก็ควรจะได้รับการชื่นชม 
ในทางกลับกันหากตัวบ่งชี้ออกมาอย่างน่าผิดหวัง มูลค่าของสกุลเงินก็จะร่วงลง 

22

ค่า swap เป็นดอกเบี้ยที่จะถูกเพิ่ม
เข้าไปในบัญชีของคุณหรือถูกเรียก
เก็บหากคุณเปิดการซื้อขายข้ามคืน 
มันขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินที่คุณเลือกมา
ทำการซื้อขาย ดังนั้นตรวจสอบ
เว็บไซต์ของ FBS หากคุณวางแผน
ทำการซื้อขายระยะยาว
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นอกเหนือจากกิจกรรมที่กำหนดไว้ซึ่งสามารถเห็นได้ล่วงหน้าในปฏิทิน ยังมีปัจจัยที่คาดเดาไม่ได้ที่สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างมากใน
สกุลเงิน, สินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้น ข่าวนอกตารางดังกล่าวอาจรวมถึงผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจของการเลือกตั้งหรือการลงประชามติ, 
แถลงการณ์ทางการเมืองของผู้นำประเทศ, การนัดหมายสาธารณะของผู้ว่าการธนาคารกลาง ตลอดจนแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น ๆ

ตัวอย่าง

ในเดือนมกราคม 2020 ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่กองทัพอากาศสหรัฐฯสังหารนายพลชาวอิหร่าน Qassem Soleimani และอิหร่านได้ทิ้ง
ระเบิดฐานทัพสหรัฐสองแห่งในอิรักเพื่อตอบโต ้อย่างไรก็ตามจากนั้นความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านได้ลดลงและราคาทองคำกลับสู่
ระดับคู่รัก ราคามีการเปลี่ยนแปลงเกือบ 60 USD ในหนึ่งวัน 

ซื้อขายตามข่าวนอกตาราง

Carry trade

หากสกุลเงินหนึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำและอีกสกุลหนึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูง คุณสามารถทำ carry trade ได้โดยการซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและ
ขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ในขณะที่คุณจ่ายดอกเบี้ยต่ำให้กับสกุลเงินที่คุณยืมมาเพื่อขาย คุณจะได้รับดอกเบี้ยสูงในสกุลเงินที่คุณซื้อ 

Brexit ทำให้เงินปอนด์ร่ววงลงไม่เพียงแค่ในวันที่มีการลงประชามติ แต่ตลอดช่วงสามปีที่ผ่านมา 



https://fbs.com/analytics/newsอย่างที่คุณเห็นเหตุการณ์ประเภทนี้จะให้โอกาสในการทำกำไร นั่นเป็นเหตุผลที่คุณควรหมั่นอัปเดทกับ FBS 

หนึ่งวันหลังการลงประชามติของ Brexit

GBP ร่วงลงหลังจากการลงประชามติ
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เทคนิค
การซื้อขาย
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แนวต้าน

แนวรับ

เส้นแนวโน้ม

นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานฯ คุณยังสามารถใช้การเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้าเพื่อคาดการณ์อนาคต แนวคิดคือข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด - 
เศรษฐกิจ, การเมือง และจิตวิทยา - ล้วนสะท้อนให้เห็นในการเคลื่อนไหวของราคา เป็นผลให้เทรดเดอร์วิเคราะห์แผนภูมิเพื่อตัดสินใจว่าจะเข้า
และออกจากการซื้อขายเมื่อใด 

สังเกตุว่าแม้จะเป็นแนวโน้มขาขึ้น แต่ราคาก็ไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นตลอดเวลา มีสิ่งที่เรียกว่า การพักตัว  - การดึงกลับที่เกิดจากการที่เทรดเดอร์และ
นักลงทุนหยุดชั่วคราวเพื่อปรับตำแหน่งของพวกเขา 

หนึ่งในกลยุทธ์ทางเทคนิคที่สำคัญคือ การซื้อขายตามแนวโน้ม เมื่อคุณทำการซื้อขายตามแนวโน้ม คุณเปิด 
BUY ในแนวโน้มขาขึ้น และ SELL ในแนวโน้มขาลง คำพูดยอดนิยม “แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ” หมายความ
ว่าการซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ   

แนวโน้ม 
แนวโน้มคือทิศทางทั่วไปของราคาของสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

•      แนวโน้มขาขึ้น (แนวโน้มกระทิง) ประกอบด้วยชุดของจุดสูงสุดที่ยกตัวขึ้นและจุดต่ำสุดที่ยกตัวขึ้น (ราคากำลังขยับขึ้น) 
•      แนวโน้มขาลง (แนวโน้มหมี) จะเป็นชุดของจุดต่ำสุดที่ลดตัวลงและจุดสูงสุดที่ลดตัวลง (ราคากำลังเคลื่อนที่ลง)
•      ไซด์เวย์ (เรียบ, แนวราบ) - ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่ารูปแบบที่เกิดขึ้นในอดีตจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในอนาคตทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของ
ราคาที่คล้ายกัน ดังนั้นโดยการศึกษารูปแบบเหล่านี้จึงเป็นไปได้ที่จะเรียนรู้ที่จะทำนายการเคลื่อนไหวของ
ตลาด 

ตัวอย่างเช่น หากราคาไปถึงระดับหนึ่งซ้ำๆแต่ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงต่ำกว่าระดับดังกล่าว พูดได้ว่าตรงนั้นจะเป็น
แนวต้านหรือแนวรับ 

แนวต้านคือระดับที่ราคาที่พุ่งขึ้นไปแล้วมีแนวโน้มที่จะกลับตัวลง 
แนวรับคือระดับที่ราคาที่ดิ่งลงไปแล้วมีแนวโน้มที่จะกลับตัวขึ้น 
เส้นแนวโน้ม เป็นเส้นทแยงที่ขีดลากผ่านยอดหรือจุดหมุนของราคาอย่างน้อยสองยอด 

เป็นวิธีการทั่วไปในการ: 

1) เปิด BUY ที่แนวรับ, take profit ที่แนวต้าน 

2) เปิด SELL ที่แนวต้าน, take profit ที่แนวรับ 
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เมื่อแนวต้าน/แนวรับถูกทำลาย ราคาอาจเคลื่อนที่ไปต่อในทิศทางที่มีการพุ่งทะลุ 

นอกเหนือจากแนวรับและแนวต้านแล้ว ยังมีรูปแบบเฉพาะที่สามารถช่วยให้คุณตัดสิน
ใจซื้อขายได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น รูปแบบ Head and Shoulders ประกอบไปด้วย
หนึ่งหัว (ยอดสูงสุดยอดที่สอง), สองไหล่ (สองยอดต่ำสุด) และเส้นคอที่เชื่อมต่อจุดต่ำสุด
ทั้งสองซึ่งจะแสดงเป็นระดับแนวรับ  

รูปแบบนี้จะได้รับการยืนยันเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า neckline หลังจากสร้างไหล่ที่
สอง เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว, คู่เงินควรเริ่มเป็นแนวโน้มขาลง 
ออเดอร์ Sell จะถูกวางไว้ใต้เส้นคอ เพื่อให้ได้เป้าหมาย, ให้วัดระยะทางระหว่างจุด
สูงสุดของส่วนหัวและเส้นคอ ระยะห่างนี้อยู่ที่ประมาณว่าราคาจะขยับลงมาเท่าใดหลัง
จากที่มันพุ่งทะลุเส้นคอ

สิ่งที่ดีคือคุณไม่ต้องทำการคำนวณที่ซับซ้อนในการวิเคราะห์ของคุณ มีตัวชี้วัดทาง
เทคนิคซึ่งจะทำงานนี้แทนคุณได้ มีตัวบ่งชี้จำนวนมากที่คุณสามารถลองไปสำรวจดู
ได้ใน คู่มือของเรา 

หากเรารวมสิ่งนี้เข้ากับคำแนะนำก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการซื้อขายตามแนวโน้ม เราจะได้คำแนะนำต่อไปนี้:  “ซื้อที่แนวรับในช่วงขาขึ้นหรือขายที่แนว
ต้านในช่วงขาลง”   เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จะเปิดตำแหน่งทั้งตามทิศทางของแนวโน้มและจุดพักตัว สำหรับมือใหม่ แนะนำให้เทรดตามแนว
โน้มเท่านั้น 

หัว

ไหล่ ไหล่

คอ
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คุณต้องการเงิน 
เท่าไหร่ใน 
การซื้อขาย? 
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คุณสามารถเข้าร่วมการซื้อขายได้โดยไม่ต้องลงทุนเลย
แม้แต่บาทเดียว ในการทำสิ่งนั้น, ให้เปิดบัญชี demo 
จากใน Personal area ของคุณ 

ประเมิณความรู้และประสบการณ์ของตัวเองและ
คิดถึงเป้าหมายของคุณ คุณอยากทำเงินให้ได้เท่า
ไหร่? คุณจะเทรดบ่อยแค่ไหน? ยิ่งเงินฝากมากเท่า
ไหร่, ก็ยิ่งออกออเดอร์ได้ใหญ่ขึ้น, และคุณก็ยิ่งได้
กำไรมากขึ้นจากการเทรดหนึ่งครั้ง 

ทั้งหมดนั้นควรถูกชั่งน้ำหนักกับพื้นฐานของความ
เสี่ยง ขอให้แน่ใจว่าคณใช้แค่เงินเย็นของคุณมา
ทำการซื้อขายหาใช่เงินที่คุณยังต้องใช้กับสิ่งที่
จำเป็น

ขนาดการซื้อขายที่เล็กที่สุดคือ 0.01 ล็อต หากคุณเข้าซื้อ EUR/USD 0.01 ล็อต 
และคุณใช้ leverage 1:1000  คุณจะต้องใช้เงิน $1 เป็นมร์จิ้นสำหรับการซื้อขาย 
หากคุณฝากเงินไปแล้ว $5 ในบัญชี Micro เงินฝากของคุณจะครอบคุมมาร์จิ้นและ
คุณจะสามารถเปิดได้อีก 4 คำสั่งซื้อขายด้วยขนาดเดียวกันนี้ แต่ละ pip ของการ
เลื่อนไหวของราคาจะคุณจะได้หรือเสีย $0.1

ลองพิจารณาทางเลือกต่างๆสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ ตัวอย่างที่เรายกให้ดูตรงนี้มีความ
ปลอดภัยจากจุดของการจัดการความเสี่ยง  

หากคุณตัดสินใจที่จะรับความเสี่ยง 10% ($100) คุณจะสามารถเทรดได้ 1 ล็อต ใน
กรณีนี้ แต่ละ pip จะให้กำไรคุณ $10 ซึ่งถ้าชนะ 30 pip ก็จะได้กำไรมากถึง $300 
โปรดทราบว่าปกติในการเทรดหนึ่งครั้งไม่ควรรับความเสี่ยงเกิน 5% ของเงินในบัญชี 
ด้วยวิธีนี้คุณจะมั่นใจได้ว่าแม้จะเทรดเสีย คุณก็จะไม่สูญเสียเงินไปทั้งหมด 

ดังที่คุณเห็น คุณต้องใช้อย่างน้อย $5 เพื่อเริ่มต้น ส่วนบัญชี Cent ใช้เงินเริ่มต้นต่ำกว่า
ได้อีก - $1 ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้ว! 

คุณแค่ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการซื้อขาย มีความตื่นเต้นมากมายรออยู่ข้างหน้าและเราหวังว่าคุณจะตัดสินใจเดินทางไปกับ FBS ส่วนเราจะ
ทำทุกสิ่งที่เราทำได้เพื่อให้คุณได้เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ! 

เทรดเดอร์มือใหม่สงสัยว่าเขาต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการซื้อขาย ไปดูกัน

ฝากเงิน ความเสี่ยง % ความเสี่ยง $ ปริมาณการซื้อขาย Stop Loss Take Profit กำไร
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30 pips

15 pips

30 pips 

90 pips

45 pips

90 pips
 

$9

$45

$90
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คุณลักษณะ
ของ FBS
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https://fbs.com/analytics/videolessons https://fbs.com/analytics/articles https://fbs.com/analytics/webinars

FBS ได้ช่วยให้ผู้คนนับล้านได้เข้าสู่ตลาด Forex และประสบความสำเร็จ ใชช่วงแรก อาจจะงงๆนิดหน่อยกับการซื้อขาย แต่ไม่นานเดี๋ยวก็จะมี
ความชัดเจน เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่ได้เริ่มต้น บริษัทได้สร้างเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ไว้เยอะมาก 

แอปฯอันชาญฉลาดที่มาพร้อมกับข้อมูลการซื้อ
ขายที่จำเป็นเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึง Per-
sonal area ของคุณได้จากทุกที่

แอปฯแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบครบวงจร
เพื่อให้เข้าสู่ตลาดได้จากทุกมุมโลก - ทุกที่, 
ทุกเวลาได้จากทั้งอุปกรณ์ iOS และ Android 

แอปฯอันชาญฉลาดที่มาพร้อมกับข้อมูล
การซื้อขายที่จำเป็นเพื่อให้คุณสามารถ
เข้าถึง Personal area ของคุณได้จาก
ทุกที่

คำเตือน: การซื้อขาย Forex มีความเสี่ยงสูงมาก ควรทำการซื้อขาย Forex ด้วยเงินที่เสี่ยงได้เท่านั้น - เงินที่คุณสามารถเสียไปได้ ขณะ
เดียวกันก็ไม่จำเป็นต้องกลัวความเสี่ยง ในฐานะเทรดเดอร์ คุณจะต้องรับความเสี่ยงที่สมเหตุสมผลที่จะให้ผลกำไร และพยามลดความเสี่ยงของ
คุณลง 

วีดีโอบทเรียน Forex                                               การวิเคราะห์ตลาดรายวัน                                               สัมนาการศึกษาออนไลน์
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•     การแข่งขัน, โปรโมชั่น และโบนัสต้อนรับจำนวนมากสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพ
•     โปรแกรมโลยัลตี้ ช่วยให้คุณได้รับคะแนนของรางวัลจากการซื้อขายและแลปเปลี่ยนคะแนนนั้นเป็นเงินสด, แกดเจ็ท และบริการพิเศษต่างๆ 
•     การสนับสนุนลูกค้าตลอด 24/7 - เรามีความสุขที่จะได้ตอบคำถามใดๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่คุณมี

แอปฯ FBS CopyTrade FBS Trader FBS Mobile Personal Area 



เรียนรู้วิธี
สร้างรายได้
กับ FBS!


