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1.สลิพเพจ (Slippage) 
 
ในสถำนกำรณ์ที่ตลำดมีควำมผันผวนสูงซึ่งส่งผลให้มีกำรเพ่ิมขึ้นของวอลลุ่ม (volume) ในตลำดเน่ืองจำกได้รับผลกระทบจำกข่ำว
หรือปัจจัยทำงพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจ ผู้เทรดอำจจะประสบภำวะกำรสลิพเพจ (Slippage) คือกำรที่ค ำสั่งซื้อขำยที่ผู้เทรดส่งไปเกิด
กำรคำดเคลื่อนและไม่ได้ตรงตำมต ำแหน่งรำคำที่ต้องกำร 
 
ควำมผันผวนในตลำดในบำงครั้งท ำให้กำรส่งค ำสั่งซื้อขำยไปยังตลำดให้ได้ตรงตำมต ำแหน่งรำคำที่ต้องกำรเป็นไปได้ยำกสำเหตุเป็น
เพรำะรำคำในตลำดมีกำรเคลื่อนที่อย่ำงรวดเร็วจำกต ำแหน่งรำคำที่ผู้เทรดต้องกำร ถึงแม้ว่ำผู้เทรดต้องกำรที่จะส่งค ำสั่งซื้อขำยให้
ได้ตรงต ำแหน่งเดียวกันกับรำคำน้ัน ๆ แต่ในกรณีน้ีรำคำที่ผู้เทรดได้รับจะเป็นต ำแหน่งรำคำที่ดีที่สุดเท่ำที่ระบบจะค ำนวณให้ผู้เทรด
ได้ตำมสภำวะของตลำด ณ ขณะน้ัน 
 
ยิ่งไปกว่ำน้ันบริษัทไม่อำจจะรับประกันได้ว่ำกำรต้ังค ำสั่งซื้อขำยล่วงหน้ำของลูกค้ำ (Pending Order) จะได้ในต ำแหน่งเดียวกันกับ
ที่ลูกค้ำต้องกำรกลไกทั้งหมดขึ้นอยู่กับสภำวะตลำด ณ ขณะน้ัน 
 

2. การปฏิเสธค าสั่งซื้อขาย 
 
ภำยใต้สภำวะควำมผันผวนในตลำดสูงส่งผลให้กำรส่งค ำสั่งซื้อขำยไปยังตลำดเพ่ือที่ให้ได้ต ำแหน่งรำคำที่ใกล้เคียงกันกับต ำแหน่งที่
ต้องกำรเป็นไปได้ยำก ถึงแม้ว่ำค ำสั่งซื้อขำยจะสำมำรถเข้ำสู่ตลำดได้แต่ก็ต้องเผชิญกับรำคำ bid/ask ซึ่งส่งผลให้ต ำแหน่งรำคำที่ผู้
เทรดต้องกำรถูกขยบัให้ไกลออกไป  
 
ในกรณีที่ตลำดมีสภำพคล่องต่ ำเกินกว่ำที่จะส่งค ำสั่งซื้อขำยล่วงหน้ำไปยังตลำดได้ ค ำสั่งซื้อขำยของผู้เทรดจะถูกปฏิเสธโดยระบบ
จนกว่ำจะสำมำรถส่งค ำสั่งซื้อขำยไปยังตลำดได้.  
 

3. ออฟโควต (Offquotes) 
 
สภำวะออฟโควต (Offquotes) อำจเกิดขึ้นกับผู้เทรดได้ในสภำวะควำมผันผวนในตลำดสูงและรำคำมีกำรเคลื่อนที่อย่ำงรวดเร็ว 
เหตุกำรณ์ดังกล่ำน้ีจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้เทรดต้องกำรส่งค ำสั่งซื้อขำยไปยังตลำดแต่ระบบไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ได้ สภำวะออฟโควต 
(Offquotes) ถือเป็นกำรป้องกันควำมสูญเสียซึ่งอำจจะเกิดจำกภำวะกำรสลิพเพจ (Slippage) ที่มำกเกินไปของตลำดให้กับผู้เทรด 
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4. การส่งค าสั่งซื้อขายล่าช้า 

ควำมล่ำช้ำในกำรส่งค ำสั่งซื้อขำยอำจจะเกิดขึ้นจำกหลำยปัจจัยเช่น เกิดจำกปัญหำทำงเทคนิคของกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของผู้เท
รดกับเซิฟเวอร์ของบริษัท HotForex, กำรลงโปรแกรมเทรดของ HotForex ไม่สมบูรณ์ซึ่งส่งผลให้กำรเชื่อมต่อไม่เสถียร, สัญญำณ
อินเตอร์เน็ตไม่ดี, กำรถูกรวบกวนของสัญญำณอินเตอร์เน็ตจำกสภำพแวดล้อม ปัจจัยเหล่ำน้ีอำจจะส่งผลให้กำรส่งค ำสั่งซื้อขำยไป
ยังตลำดของผู้เทรดล่ำช้ำ 

 

5. ราคาไม่มีการเคลื่อนไหว 
 
บริษัท HotForex ไม่มีเจตนำในกำรต้ังให้รำคำไม่มีกำรเคลื่อนไหว (Grayed Out Pricing) อย่ำงไรก็ตำมสภำวะน้ีอำจจะเกิดขึ้นใน
สภำวะที่ตลำดมีสภำพคล่องต่ ำและผู้ให้รำคำกับทำงบริษัท HotForex ไม่มีกำรเคลื่อนไหวของรำคำ ณ เวลำน้ัน ๆ สถำนกำรณ์น้ี
อำจส่งผลกระทบให้เกิดกำรเพ่ิมขึ้นของค่ำ Spread เน่ืองจำกขำดกำรเชื่อมต่อข้อมูลระหว่ำงตลำดผู้ให้รำคำกับบริษัทหรือมีกำร
ประกำศกำรผันผวนในตลำดอย่ำงรุนแรงส่งผลให้ตลำดไม่มีสภำพคล่องอีกต่อไป หำกเกินสถำนกำรณ์ตำมที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นอำจ
ส่งผลให้ผู้เทรดประสบภำวะมำร์จ้ินในกำรเทรดไม่เพียงพอ (Margin calls) 

6. การขยายตัวของค่า Spread 

บริษัท HotForex มีนโยบำยที่จะให้ลูกค้ำได้รบัค่ำ Spread ที่แคบและเอื้อประโยชน์ต่อกำรเทรดของลกูค้ำมำกที่สุด อย่ำงไรก็ตำม
ในสภำวะที่ตลำดมีกำรผันผวนของรำคำสูงเน่ืองจำกข่ำวทำงเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐำนอำจจะส่งผลให้ค่ำ Spread มีกำรขยำยตัว
มำกกว่ำในสภำวะปกติเพ่ือชดเชยกับภำวะกำรผันผวนในตลำด กำรขยำยตัวของค่ำ Spread จะมีผลเพียงไม่นำนเท่ำน้ัน 

บริษัท HotForex ขอแนะน ำผู้เทรดให้ตรวจสอบสภำวะของตลำดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจท ำกำรลงทุน  
ผู้เทรดควรตรวจสอบให้ทรำบถึงข่ำวที่อำจจะมีผลกระทบต่อกำรเทรด หรือเวลำตำมปฏิทินเศรษฐกิจที่จะมีกำรประกำศในช่วงเวลำ
ใดเวลำหน่ึงเพรำะกำรขยำยตัวของค่ำ Spread จะส่งผลต่อทุกค ำสั่งซื้อขำยในทุก ๆ บัญชี 
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7. ช่องว่างระหว่างราคา (Gapping) 

รำคำเปิดในเช้ำวันจันทร์อำจจะไม่ใช่รำคำเดียวกันกับรำคำปิดในเช้ำวันเสำร์ ในบำงครั้งรำคำเปิดในเช้ำวันจันทร์อำจจะมีควำม
ใกล้เคียงกันกับรำคำปิดในเช้ำวันเสำร์แต่บำงครั้งช่องว่ำงระหว่ำงรำคำในช่วงเวลำดังกล่ำวอำจจะมีควำมห่ำงกันเป็นอย่ำงมำก 
สำเหตุอำจจะเน่ืองมำจำกสภำวะทำงเศรษฐกิจหรือข่ำวปัจจัยพ้ืนฐำนที่ส่งผลกระทบต่อตลำดในช่วงวันหยุดสุดสัปดำห์ ผู้เทรดที่มี
ควำมต้องกำรเปิดค ำสั่งซื้อขำยข้ำมไปยังสัปดำห์ถัดไปจะต้องเข้ำใจและยอมรับถึงควำมเสี่ยงในจุดน้ี ในกรณีที่ผู้เทรดต้ังค ำสั่งซื้อขำย
ล่วงหน้ำไว้ระหว่ำงช่องว่ำงของรำคำ ระบบจะเปิดค ำสั่งซื้อขำยให้ทันทีหำกช่องว่ำงของรำคำน้ันอยู่เลยต ำแหน่งของค ำสั่งซื้อขำย
ล่วงหน้ำ 

8. ความเสี่ยงในช่วงสุดสัปดาห์ 

หำกผู้เทรดไม่ประสงค์ที่จะเสี่ยงเทรดในช่วงระหว่ำงวันหยุดสุดสัปดำห์เพรำะเกรงว่ำช่องว่ำงของรำคำอำจจะส่งผลเสียมำกเกินกว่ำ
ที่ตนเองจะรับได้ ผู้เทรดสำมำรถปิดค ำสั่งซื้อขำยทั้งหมดก่อนที่ตลำดจะปิดตัวก่อนช่วงเช้ำของวันเสำร์ 

9. สภาพคล่องในตลาด 
 

ผู้เทรดควรระวังส ำหรับกำรลงทุนในช่วงเปิดตลำดเน่ืองจำกช่วงเวลำดังกล่ำวมีนักลงทุนน้อยส่งผลให้ตลำดมีสภำพคล่องในกำรซื้อ
ขำยต่ ำจนกว่ำตลำดหุ้นโตเกียวและลอนดอนจะเปิด ช่วงที่ตลำดขำดสภำพคล่องน้ีส่งผลให้มีกำรขยำยตัวของค่ำ Spread 
เน่ืองจำกว่ำพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในโลก ณ เวลำน้ันยังคงเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดำห์ 

10. มาร์จ้ินในการเทรดไม่เพียงพอ (Margin calls) 

กำรเทรดด้วยมำร์จ้ินมีควำมเสี่ยงเน่ืองจำกว่ำเลเวอร์เรจ (Leverage) สูงเป็นดำบสองคมส ำหรับผู้เทรด หำกยอดเงินเทรดคงเหลือ 
(Equity) ในบัญชีของผู้เทรดลดลงต่ ำกว่ำระดับมำร์จ้ินที่ก ำหนด บริษัท HotForex มีสิทธิ์ในกำรปิดค ำสั่งซื้อขำยที่เปิดอยู่ทั้งหมด 
เมื่อค ำสั่งซื้อขำยน้ัน ๆ มีระดับของเลเวอร์เรจที่สูงเกินไปหรือกำรขำดทุนทีม่ำกเกินจนท ำให้มียอดเงินเทรดคงเหลือ (Equity) ไม่
เพียงพอที่จะเปิดค ำสั่งซื้อขำยน้ัน ๆ ระบบจะท ำกำรแจ้งเตือนว่ำ “มำร์จ้ินในกำรเทรดไม่เพียงพอ (Margin calls)” และค ำสั่งซื้อ
ขำยที่เปิดอยู่จะถูกปิด 

ผู้เทรดจ ำเป็นจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่ำเมื่อมำร์จ้ินกลำยเป็นศูนย์ระบบจะปิดค ำสั่งซื้อขำยทั้งหมดโดยอัตโนมัติ 

บริษัท HotForex จะไม่รบัผิดชอบต่อควำมสูญเสียหำกผู้เทรดส่งค ำสั่งซื้อขำยไปยังตลำดในสถำนกำรณ์ที่ตลำดขำดสภำพคล่อง
อำจจะส่งผลให้ยอดเงินคงเหลือของผู้เทรดลดลงต่ ำกว่ำระดับมำร์จ้ินที่ก ำหนด หรือยอดเงินในบัญชีของผู้เทรดติดลบอันเน่ืองมำจำก
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ควำมผันผวนของตลำดและช่องว่ำงระหว่ำงรำคำ (gap) เพรำะฉะน้ันผู้เทรดควรต้ัง Stop Loss เพ่ือจ ำกัดขอบเขตของควำม
เสียหำยแทนที่จะใช้ margin calls เป็น Stop Loss 

ผู้เทรดควรจะมรีะดับมำร์จ้ินที่เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรเทรดอยู่ในบัญชีตลอดเวลำ ผู้เทรดสำมำรถท ำเรื่องขอเปลี่ยนแปลง
ระดับของเลเวอร์เรจหรือระดับมำร์จ้ินในบัญชีของผู้เทรดได้ กำรเปลีย่นระดับมำร์จ้ินในบัญชีของผู้เทรดจะขึ้นอยู่กับเงินในบัญชีของ
ผู้เทรด วิธีกำรเทรด ควำมต่อเน่ืองในกำรเปิดออเดอร์ สภำพตลำด และดุลพินิจของบริษัท HotForex  

 
 

11. ความแตกต่างระหว่างราคาในตลาดจริงกับราคาบนโปรแกรมเทรด 

ผู้เทรดจ ำเป็นจะต้องเข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำในตลำดจริงกับรำคำบนโปรแกรมเทรด รำคำในตลำดจริงท ำหน้ำที่แสดง
ให้ผู้เทรดทรำบต ำแหน่งของรำคำ ณ ปัจจุบันเท่ำน้ัน รำคำที่ผู้เทรดจะได้รับเป็นรำคำบนโปรแกรมเทรดของทำงบริษัทที่มีควำม
ใกล้เคียงกับตลำดจริงและอำจจะมีกำรคำดเคลื่อนเล็กน้อยในกำรส่งค ำสั่งซื้อขำยอันเน่ืองมำจำก Spread ของรำคำ Bid/Ask 
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12. ความแตกต่างระหว่างราคาของแต่ละโบรกเกอร์ 

เน่ืองจำกตลำดฟอเร็กซ์เป็นตลำดที่ไม่มีศูนย์กลำงในกำรแลกเปลี่ยนรำคำดังน้ันกำรรับรำคำของแต่ละโบรกเกอร์จึงแตกต่ำงกัน 
ควำมแตกต่ำงน้ีเกิดมำจำกเง่ือนไขของ Spread และค่ำคอมมิชชั่นซึ่งเป็นนโยบำยของแต่ละโบรกเกอรเ์ป็นผู้ด ำเนินกำรเอง 

 
 

13. การเทรดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยเทรด (Expert Advisor Trading (EA)) 

บริษัท HotForex อนุญำตให้ผู้เทรดสำมำรถใช้ EA ในกำรเทรดได้แต่ไม่รบัรองว่ำ EA น้ัน ๆ จะสำมำรถปรับใชไ้ด้กับกำรเทรดที่โบ
รกเกอร์ HotForex เน่ืองจำกว่ำ EA มีจ ำนวนที่มำกเกินกว่ำบริษัท HotForex จะรองรับได้ทั้งหมด ดังน้ันผู้เทรดจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรติดต้ังและใช้งำน EA ด้วยตนเอง บริษัท HotForex จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสยีหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำก EA 
ของผู้เทรด 

 
14. การรับโบนัส (Bonus Offerings) 

ผู้เทรดทีม่ีควำมประสงค์ต้องกำรขอรับเงินโบนัสในกำรเทรดจำกทำงบริษัทจ ำเป็นจะต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจถึงเง่ือนไขของแต่
ละโบนัสโปรแกรม บริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อควำมสูญเสียใด ๆ อันเน่ืองมำจำกควำมไม่รูห้รือไม่เข้ำใจทีม่ีต่อเง่ือนไขของโบนัส
โปรแกรม 

 


