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Abstract
This paper developed a model that tested trading signals (including double and triple
indicators) on the security traded in the Stock Exchange of Thailand (SET). One indicator from
each of the six groups of technical indicators, including MACD, Parabolic SAR (PSAR), RSI,
Twiggs Money Flow, Volume Oscillator, and Bollinger Bands, were tested in order to
determine whether their use could generate excess returns for investors. PSAR was the most
profitable indicator as it alone or when used in combined with other indicators could generate
excess returns. The findings showed that the AND function could be used to combine trading
signals but with proper interpretation of inputs. Findings also showed that combined indicators
increase abnormal profits above individual indicators. A combined indicators model had the
best performance in terms of End of Period Wealth and the least downside risk which was
measured by Maximum Drawdown. The significance of this research is that it identifies
confirming indicators that can be used effectively to generate excess profits, although the
findings do have some limitations which is discussed in this paper however further study on
similar concept is highly recommended.
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บทคัดย่ อ
บทความฉบับนี ้ได้ พฒ
ั นารู ปแบบจาลองการทดสอบสัญญาณการซื ้อขาย (โดยรวมถึงตัวชี ้วัดคูแ่ ละตัวชี ้วัดสามตัว) ในการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ มีการตรวจสอบตัวบ่งชี ้ชนิดใดชนิดหนึ่งจากดัชนีชี ้วัดทาง
เทคนิค 6 กลุ่ม ได้ แก่ MACD, Parabolic SAR (PSAR), RSI, Twiggs Money Flow, Volume Oscillator และ Bollinger
Bands เพื่อตรวจสอบว่าการใช้ ตวั บ่งชี ้ดังกล่าวสามารถก่อให้ เกิดผลตอบแทนที่มากขึ ้นสาหรับนักลงทุน PSAR เป็ นตัว
บ่ง ชี ท้ ี่ สามารถใช้ ใ นการท าก าไรมากที่ สุด ไม่ว่า จะใช้ เ พี ย งลาพัง หรื อ เมื่ อ ใช้ ร่ ว มกับ ตัว บ่ง ชี อ้ ื่ น ก็ สามารถท าให้ เ กิ ด
ผลตอบแทนที่มากขึ ้น ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่าฟั งก์ชนั AND สามารถใช้ ในการรวมสัญญาณการซื ้อขายเข้ าด้ วยกันได้ แต่
จาเป็ นต้ องมีการตีความข้ อมูลให้ เหมาะสมเสียก่อน ผลการวิจยั ยังแสดงให้ เห็นว่าการใช้ ตวั บ่งชี ้หลายตัวร่ วมกันช่วยเพิ่ม
ผลก าไรที่ สูง เกิ น คาดหมายเหนื อ กว่า การใช้ ตัว บ่ง ชี แ้ ต่ละตัว เพี ย งลาพัง แบบจ าลองที่ ใ ช้ ตัว ชี ว้ ัด หลายตัว รวมกันมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการให้ ความมัง่ คัง่ เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาและทาให้ เกิดความเสี่ยงขาลงน้ อยที่สดุ ซึ่งถูกวัดค่าโดยวิธี
Maximum Drawdown ดังนันความส
้
าคัญของงานวิจยั นี ้คือการระบุตวั ชี ้วัดที่ผ่านการยืนยันว่าสามารถนามาใช้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพเพื่อ สร้ างผลกาไร อย่างไรก็ ดีแม้ ว่าผลการวิจัยจะมีข้อจากัดบางอย่างที่กล่าวถึงในเอกสารนี ้ แต่กระนัน้
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดที่คล้ ายกันนี ้ก็สมควรที่จะทาเป็ นอย่างยิ่ง
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