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เกีย่วกบั Aspen for Windows 

 
 
แอสเพน (Aspen) บรกิารขอ้มูลขา่วสารแบบเรยีลไทมท์ีใ่หข้อ้มูลขา่วสารดา้นการเงนิต่างๆ 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศแกก่ลุ่มการลงทุน และการเงนิ ประกอบไปดว้ยฟังกช์นัการใช ้
งานทีห่ลากหลาย ไม่วา่จะเป็นเคร ือ่งมอืวเิคราะหท์างเทคนิค เสน้แนวโนม้ การตัง้เตอืนขอ้มูล
ราคา  
 
นอกจากนีย้งัมขีอ้มูลข่าวสารทีน่่าสนใจจากแหล่งข่าวช ัน้น า เชน่ ดชันีและราคาหุน้ อตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตรา อตัราดอกเบีย้ ราคาน า้มนั ราคาถา่นหนิ ราคาโลหะมคี่า ราคาสนิคา้โภค
ภัณฑ ์และขอ้มูลราคาสินคา้ฟิวเจอรส์ ฯลฯ จากตลาดส าคญัทั่วโลก ซึง่จะช่วยใหท้่าน
ตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยา่งแม่นย าและทนัเหตุการณ ์
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จดุเดน่และฟังกช์นัทีน่่าสนใจ 

 
 
 
 

ขอ้มูลราคา ติดตามแนวโนม้ของตลาดต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น
ตลาดหุน้ ตลาดเงิน ตลาดสินคา้โภคภณัฑ ์สินคา้ฟิวเจอรส์ รวมถงึ
ตดิตามราคาหุน้ในพอรต์การลงุทน เพือ่ประกอบการตดัสนิใจ 

เคร ือ่งมอืวเิคราะหท์างเทคนิค มเีคร ือ่งมอืวเิคราะห ์

ทางเทคนิคมากกวา่ 40 ชนิด พรอ้มเสน้แนวโนม้แบบ 

ต่างๆ รวมถงึสญัญาณซือ้-ขายจากเทคนิควเิคราะห ์

ระบบแจง้เตอืนราคาและสญัญาณทางเทคนิค  
เชน่ Moving Average, MACD, Stochastic, RSI เป็นตน้  

ก าหนดสีของกราฟตามเง่ือนไข สามารถก าหนดสี
ของกราฟไดต้ามเงื่อนไขที่ตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข
ดา้นราคาหรอืเทคนิควเิคราะห ์

แสดงขอ้มูลยอ้นหลงัไดย้าวนาน เพื่อการวิเคราะหท์ี่
แม่นย า สามารถเรยีกดูขอ้มูลยอ้นหลงัไดต้ามประเภทของ 
Time Frame เช่น ราย 15 นาทีดูยอ้นหลังได ้5 ปี ส าหรบั
รายวนั / สปัดาห ์/ เดอืน ดูยอ้นหลงัไดถ้งึปี พ.ศ. 2518 

ส่งขอ้มูลไปยงั Microsoft Excel สามารถส่งขอ้มูลราคา / ตัวเลข
เทคนิควเิคราะหไ์ปยงั Microsoft Excel ไดอ้ยา่งง่ายดาย โดยการเชือ่มต่อ
ขอ้มูลแบบไดนามคิ (DDE) ซึง่สามารถท าไดท้ัง้ขอ้มูลเรยีลไทมแ์ละขอ้มูล
ยอ้นหลงั 
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วธิเีขา้ใชง้าน 

1. ดบัเบิล้คลกิไอคอน Aspen 
2. จ ะ ป ร า ก ฏ หน้ า ต่ า ง  Enter Aspen 

Password บนหนา้จอ 

3. พมิพร์หสัผ่านในชอ่ง Password 

4. คลกิปุ่ ม OK 
 

สว่นประกอบของหนา้จอ 

 

 แถบเมนู 

 แถบเคร ือ่งมอืหลกั 

 
แถบเคร ือ่งมอืยอ่ย 

 แถบสถานะ 
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แถบเคร ือ่งมอืหลกั 

 

ไอคอน รายละเอยีด 

 Open Page  เปิดหนา้เพจ 

 Open Window  เปิดหนา้วนิโดว ์

 Save Page  บนัทกึหนา้เพจ 

 Save Window  บนัทกึหนา้วนิโดว ์

 Print  พมิพอ์อกทางเคร ือ่งพมิพ ์

 Copy  คดัลอกขอ้ความ 

 Paste  วางขอ้ความ 

 Clear Screen  ปิดทุกวนิโดวบ์นหนา้จอใหเ้ป็นหนา้วา่ง 

 Larger Font เพิม่ขนาดตวัอกัษร 

 Smaller Font ลดขนาดตวัอกัษร 

 Symbol List ใชง้าน Symbol List 

 Undo ยกเลกิขัน้ตอนกอ่นหนา้ 

 Redo ท าซ า้ขัน้ตอนกอ่นหนา้ 

 Themes เลอืกใชธ้มีส ี

 

ไอคอน รายละเอยีด 

 Chart  วนิโดวก์ราฟ 

 Quote  วนิโดวโ์ควท 

 News วนิโดวข์า่ว 

 Thai News  วนิโดวข์า่วภาษาไทย 

 SQ  วนิโดวโ์ควทส าเรจ็รปู 

 Time & Sales  ขอ้มูลราคาเรยีงตามเวลา 

 Fixed Format  ฟิกซฟ์อรแ์มต 

 Extension  ขอ้มูลบรษิทัจดทะเบยีน 

 Clock  นาฬกิา 
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ฟังกช์นัหลกั 

 
 

แสดงขอ้มูลดชันีตลาดหุน้ที่
ส าคัญทั่ วโลก ขอ้มูลฟิว
เจอรส์ ตลาดต่างประเทศ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ อตัราดอกเบีย้ 
ราคาสนิคา้โภคภณัฑต์ลาด
ต่างประเทศ 

 ใชส้ าหรบัติดตามภาวะ
ตลาดหุน้ที่ส าคัญทั่วโลก
ภายในหนา้จอเดยีว 
 
 
 
 
 

 
 

 
ดชันีตลาดหุน้ต่างประเทศ  ทวปีอเมรกิา เชน่ Dow Jones, NASDAQ, 

S&P500 
 ทวปีเอเชยี เชน่ Nikkei, Hang Seng, Straits 

Times, SET Index 
 ทวปียโุรป เชน่ FTSE100, DAX, CAC40 

 
ขอ้มูลฟิวเจอรส์ดชันีตลาดหุน้ 
และราคาน า้มนั 

 ดชันีตลาดหุน้ฟิวเจอรส์ทีส่ าคญั เชน่  
Dow Jones Fut., Nasdaq 100 Fut. 

 ราคาน า้มนัในตลาดฟิวเจอรส์ ICE เชน่ WTI 
Crude, Heating Oil  

 ดชันีน า้มนัดบิเบรนท ์(ICE Brent Index) 

 

Quote (ปุ่ ม F6) 

ดบัเบิล้คลกิเมา้สซ์า้ยทีต่วัเลข
ขอ้มูล จะเปิดวนิโดวก์ราฟ 
(QCHART) ของ Symbol ที่
เลอืกไวข้ึน้มาบนหนา้จอ 
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ขอ้มูลโลหะมคี่า ดชันีคา่ระวาง
เรอื ราคาถา่นหนิ ราคาน า้มนั 

 ราคาทองค าในประเทศจากสมาคมคา้ทองค า 

 ราคาโลหะมคี่าทัง้ตลาดสปอตและตลาดฟิว
เจอรส์  

 ดชันีค่าระวางเรอื (Baltic Dry Index)  

 ราคายางฟิวเจอรส์ตลาด TOCOM   

 ราคาถา่นหนิทีท่่าเรอืนิวคาสเซลิ ออสเตรเลยี 

 
ขอ้มูลการซือ้ขายตามกลุม่นัก
ลงทุนและ หุน้ไทยทีไ่ปเทรดใน
ตลาดหุน้ต่างประเทศ 

 ขอ้มูลการซือ้ขายสทุธแิยกตามกลุม่นักลงทุน
ในตลาด SET มทีัง้แบบรายวนั, สะสมแบบ 
Month to Date (MTD) และ Year to Date (YTD)  

 หุน้ไทยทีไ่ปเทรดในตลาดหุน้ต่างประเทศ เชน่ 
Thai Beverage, Mermaid 

 
ราคาโลหะพืน้ฐานในตลาด 
LME และตลาดฟิวเจอรส์ 

 ราคาโลหะพืน้ฐานในตลาด LME เชน่ ทองแดง 
อลมูเินียม เหล็กแท่งกลม  

 ราคาโลหะพืน้ฐานฟิวเจอรส์ในตลาด NYMEX  
เชน่ เหล็กแผ่นรอ้นชนิดมว้น 

 
ดชันีค่าเงนิดอลลารส์หรฐั
อตัราดอกเบีย้ และอตัรา
แลกเปลีย่น 

 ดชันีค่าเงนิดอลลาร ์(US Dollar Index) 
 อตัราดอกเบีย้นโยบาย FED Fund, BOT Policy 
 อตัราแลกเปลีย่นจาก ธปท.  
 อตัราแลกเปลีย่นตลาดสปอต 

 อตัราดอกเบีย้ระหวา่งธนาคาร ไดแ้ก ่LIBOR, 
SIBOR และ BIBOR 

 

    

แสด ง ก ร าฟข อ ง  Symbol ที่
ตอ้งการพรอ้มเคร ือ่งมอืวเิคราะห ์
ทางเทคนิคกวา่ 40 ชนิด และเสน้
แนวโนม้ (Trend Line) ในรปูแบบ
ต่างๆ  

พมิพ ์Symbol ทีต่อ้งการ แลว้กด
ปุ่ ม Enter  
 
    
 
 
 
 
 

 

Chart (ปุ่ ม F7) 

News (ปุ่ ม F8) 
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ร า ย ง านข่ า ว เ ร ีย ล ไทม ์แล ะ
ใหบ้รกิารข่าวยอ้นหลงัเป็นเวลา 
6 เ ดื อ น  จ า ก แ ห ล่ ง ข่ า ว ที่
หลากหลายไม่วา่จะเป็นขา่วจาก
ส า นักข่ า วช ั้นน าทั้ ง ในแล ะ
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ส รุ ป ข่ า ว
หนังสือพิมพ ์ข่าวจากตลาด
หลกัทรพัย ์รวมถึงบทวิเคราะห ์
จากโบรกเกอร ์
 

 
 

แสดงข ้อ มูลอื่น ๆ  ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ โดยขอ้มูลตาม
หมวดหมู่ในรูปแบบหนา้สารบญั 
เชน่ ตลาดหุน้ ตลาดเงนิ ตวัเลข
เศรษฐกจิ อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้  

โดยมีการอัพเดตขอ้มูลแบบ
เรยีลไทม ์รายวนั และ รายเดอืน 
อยา่งสม ่าเสมอ 
 
 

 
 

มูลค่าการซือ้ขายของกลุ่มนัก
ลงทุนแต่ละประเภทใน SET โดย
แสดงขอ้มูลแบบรายวัน และ
กราฟแสดงขอ้มูลสะสม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

News (ปุ่ ม F8) 

Fixed Format (ปุ่ ม F9) 

SET-InvType (ปุ่ ม F1) 
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ขอ้มูลสนิคา้โภคภณัฑท์ี่ส าคญั
ทั่วโลก เชน่ น า้มนั ทองค า ถา่น
หนิ โลหะมคี่า ดชันีค่าระวางเรอื 
สนิคา้เกษตร เป็นตน้ 
 
 

วธิกีารใชง้าน 

 
 

 

พมิพ ์Symbol ทีต่อ้งการ แลว้กดปุ่ม Enter 

วธิพีมิพ ์Symbol หุน้บนโปรแกรม Aspen 

หุน้ในกระดาน Main Board ใช ้Symbol เหมอืนตลท. เชน่ PTT, BBL 

หุน้ทีม่เีคร ือ่งหมาย “-“ เปลีย่นจาก “-” เป็น “_” เชน่ BBL_F 

Warrant เปลีย่นจาก “-” เป็น “_” เชน่ BTS_W3 

หุน้ทีม่เีคร ือ่งหมาย “&”   เปลีย่นจาก “&” เป็น “N” เชน่ LNE 

แถบเครือ่งมอืส าหรบัเพิม่/ลบเทคนิควเิคราะห ์

ไอคอน รายละเอยีด 

   Bar Width เปลีย่น Time Frame  

    Chart Type เปลีย่นรปูแบบกราฟ 

    Add Overlay เพิม่ Indicator แบบ Overlay เชน่  
Moving Average, Ichimoku Clouds 

 

Commod-Summary (ปุ่ ม F2) 

Chart  
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ไอคอน รายละเอยีด 

    Replace Study 
แทนที ่Indicator ในหนา้ตา่งยอ่ยเดยีวกนั  
(คลกิเลอืกหนา้ตา่งยอ่ยทีต่อ้งการกอ่น) 

   Add Indicator to New Split เพิม่ Indicator ในหนา้ต่างยอ่ยใหม่ดา้นลา่ง 

   Study Parameters 
แกไ้ขพารามเิตอรข์อง Indicator  
(คลกิเลอืกหนา้ตา่งยอ่ยทีต่อ้งการกอ่น) 

   Remove Study 
การลบ Indicator แบบ Overlay ทลีะเสน้  
(คลกิเลอืกหนา้ตา่งยอ่ยทีต่อ้งการกอ่น) 

   Remove All Overlays 
การลบ Indicator แบบ Overlay ทัง้หมด  
(คลกิเลอืกหนา้ตา่งยอ่ยทีต่อ้งการกอ่น) 

   Remove Split 
การลบหนา้ต่างยอ่ย  
(คลกิเลอืกหนา้ตา่งยอ่ยทีต่อ้งการกอ่น)  

การเพิม่เทคนิควเิคราะห ์

1. คลกิไอคอน  Chart   
2. พมิพ ์Symbol ทีต่อ้งการ แลว้กดปุ่ม 

Enter 
3. หากตอ้งการเพิม่เทคนิควเิคราะหบ์น

หนา้ตา่งยอ่ยเดยีวกบักราฟราคา คลกิ
ไอคอน  Add Overlay แลว้เลอืก
เทคนิควเิคราะหท์ีต่อ้งการ เชน่ 
Ichimoku Clouds 

4. หากตอ้งการเพิม่เทคนิควเิคราะหแ์บบที่
ตอ้งเปิดหนา้ต่างยอ่ย คลกิไอคอน 

  Add Indicator to New Split 
แลว้คลกิเลอืกเทคนิควเิคราะหท์ีต่อ้งการ เชน่ MACD, RSI 

การปรบัพารามเิตอรข์องเทคนิควเิคราะห ์

1. คลิกเมา้สซ์า้ยที่หนา้ต่างของเทคนิค
วเิคราะหท์ีต่อ้งการ  

2. คลกิไอคอน  Study Parameters
บนแถบเคร ือ่งมือ หรอืคลิกเมา้สข์วา 
แลว้เลอืก Parameters 

3. คลิกที่ช ื่อของ เทค นิควิ เค รา ะหท์ี่
ตอ้งการปรบัพารามเิตอร ์

4. แกไ้ขค่าพารามเิตอรต์ามตอ้งการ  
5. คลกิปุ่ ม OK  

หากตอ้งการก าหนดเป็นค่าเร ิม่ตน้ คลกิปุ่ม Save as Default 
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การลบเทคนิควเิคราะหแ์บบ Overlays 

1. คลกิเมา้สซ์า้ยทีห่นา้ต่างของเทคนิควเิคราะหท์ีต่อ้งการลบ 

2. คลกิไอคอน  Remove Study แลว้เลอืกเทคนิควเิคราะหท์ีต่อ้งการลบ 

3. หากตอ้งการลบทัง้หมดในคราวเดยีว คลกิไอคอน   Remove All Overlays 

การลบเทคนิควเิคราะหท์ีอ่ยูใ่นหน้าตา่งยอ่ย 

1. คลกิเมา้สซ์า้ยทีห่นา้ต่างของเทคนิควเิคราะหท์ีต่อ้งการลบ 

2. คลกิไอคอน  Remove Split  

3. หนา้ตา่งยอ่ยทีเ่ลอืกไวจ้ะถกูลบไป 

การเปลีย่น Time Frame 

 คลกิไอคอน  บนแถบเคร ือ่งมอื แลว้เลอืก Time Frame ทีต่อ้งการ หรอื 

 พมิพค์ าสัง่บนคยีบ์อรด์ แลว้กดปุ่ม Enter 
 

TF ค าสัง่  TF ค าสัง่ 

Tick 0  วนั DAY 

15 นาท ี 15  สปัดาห ์ WEEK 

ระบุนาท ี พมิพต์วัเลขทีต่อ้งการ   เดอืน MONTH 

ช ัว่โมง 60  ไตรมาส QUARTER 

2 ช ัว่โมง 120  ปี YEAR 

4 ช ัว่โมง 240    

การปรบัสเกลเวลา / สเกลราคา 

กดปุ่ มบนคยีบ์อรด์เพือ่ปรบัสเกลไดต้ามตอ้งการ 
 

ปุ่ ม รายละเอยีด  ปุ่ ม รายละเอยีด 

Delete บบีแกนเวลา  Pg Up เลือ่นกราฟขึน้ดา้นบน 

Insert ขยายแกนเวลา  Pg Dn เลือ่นกราฟลงดา้นลา่ง 

Home รเีซทเป็นค่าเร ิม่ตน้   ขยายแกนราคา 

    บบีแกนราคา 
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การก าหนดวนัทีเ่ร ิม่ตน้ / วนัทีส่ิน้สุดบนกราฟ 

จดุทีต่อ้งการก าหนด ค าสัง่ 

เร ิม่ตน้  

(Bar แรกของหนา้จอ) 

AFTER MM/DD/YY  
เชน่ AFTER 9/1/16 ก าหนดจดุเร ิม่ตน้เป็น 1 Sep 2016  

สิน้สดุ  

(Bar สดุทา้ยของหนา้จอ) 

BEFORE MM/DD/YY  
เชน่ BEFORE 9/1/16 ก าหนดจดุสิน้สดุเป็น 1 Sep 2016 

การวาดเสน้แนวโน้มแบบอสิระ 

1. คลิกไอคอน  เพื่อเขา้สู่โหมดการ
วาดเสน้แนวโนม้  

2. ปุ่ มไอคอน  Trend Line จะถูกเลือก
เอาไว ้

3. คลกิเมา้สซ์า้ยยงัจุดที่ตอ้งการใหเ้ป็น
จดุเร ิม่ตน้ของเสน้แนวโนม้ (จดุ A) 

4. ลากเมา้สไ์ปยงัจดุสิน้สดุทีต่อ้งการของ
เสน้แนวโนม้ (จดุ B) แลว้ปลอ่ยเมา้ส ์

การยดืเสน้แนวโน้ม  

1. หลงัจากวาดเสน้แนวโนม้เสรจ็แลว้ 

2. ดบัเบิล้คลกิทีป่ลายเสน้ดา้นทีต่อ้งการ
ยดืเสน้ 

3. ปลายเสน้แนวโนม้จะถกูยดืออกไป 
 
 

การหดเสน้แนวโน้ม 

1. ดบัเบิล้คลกิตรงจุด + บนเสน้แนวโนม้
ถกูยดืออกไป 

2. ปลายเสน้แนวโนม้จะหดกลบัเขา้มา 

การลบเสน้แนวโน้ม 

1. จะตอ้งเขา้สู่โหมดการวาดเสน้แนว
โนม้กอ่น โดยคลกิไอคอน   

2. คลกิเมา้สซ์า้ยยงัเสน้ทีต่อ้งการลบ 

3. กดปุ่ ม Delete บนคยีบ์อรด์ 
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เสน้แนวโน้มแบบ Fibonacci 

Fibonacci ใชใ้นการหาแนวรบั-แนวตา้นในรปูแบบตา่งๆ รวมถงึ
ใชใ้นการหาราคาเป้าหมาย โดยใชล้ าดบัตวัเลข Fibonacci 
เป็นเป้าหมายในแต่ละระดบั 

 
Fibonacci Retracement 

Expert Advisor 

แสดงสัญญาณซือ้ขายจากเทคนิค
วเิคราะห ์เพือ่หาจงัหวะในการท าก าไร
ไดง่้ายยิง่ขึน้ 

1. คลกิไอคอน  Add Overlay 

2. คลกิ Formula Overlay 

3. คลกิ Expert Advisor 

4. คลกิเลอืก Expert Advisor ที ่
ตอ้งการ 

Graph Comparison 

การเปรยีบเทยีบกราฟของหลายๆ Symbol ในวนิโดวเ์ดยีวกนั สามารถท าได ้2 วธิ ีดงันี ้

วธิทีี ่1: พมิพเ์ครือ่งหมาย “,” (คอมม่า) ค ัน่ระหว่าง Symbol   

เช่น  พิมพ ์ BBL,KBANK แล ้วกดปุ่ ม 
Enter  

วิธี นี ้ทุ ก  Symbol จะ ใช ส้ เกลราคา
ร่วมกัน ดังน้ัน วิธีนี ้นี ้เหมาะกับการ
เปร ียบเทียบ Symbol ที่มีระดับราคา
ใกลเ้คยีงกนั  
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วธิทีี ่2: การเพิม่ Layer แบบโปรง่ใส 

หากตอ้งการเปรยีบเทียบ Symbol ที่มี
สเกลราคาต่างกนั ใหใ้ชว้ิธีการเพิ่ม 
Layer เพื่ อพลอตกราฟของแต่ ล ะ 
Symbol โดยใชส้เกลราคาที่แยกเป็น
อสิระจากกนั 
 
การเปรยีบเทยีบกราฟดว้ยวธิกีารเพิม่ 
Layer มขีัน้ตอน ดงันี ้ 

1. คลิกไอคอน  Chart เพื่อเปิด
วนิโดวก์ราฟใหม่ขึน้มาบนหนา้จอ 

2. พมิพ ์Symbol ตวัแรกทีต่อ้งการ แลว้กดปุ่ม Enter เชน่ KTB 

3. คลกิไอคอน  Add Layer เพือ่เพิม่หนา้ต่างกราฟแบบโปรง่ใสซอ้นทบัดา้นบน 

4. พิมพ ์Symbol ตวัถดัไปทีต่อ้งการ แลว้กดปุ่ม Enter เชน่ TMB ท าซ า้ขัน้ตอนที ่3-4 จน
ได ้Symbol ครบตามทีต่อ้งการ 

5. การ เปลี่ยน  Layer ที่  Active ให ้คลิกยัง 
Symbol ทีต่อ้งการ  

6. หากตอ้งการเชือ่มทุกๆ Layer เขา้ดว้ยกนั 
ใหท้ าการ Sync ทุก Layer เขา้ดว้ยกนัโดย
คลิก ไอคอน   Synchronize Layer 
แลว้เลอืก Lock Date/Time 

 

Aspen Graphics DDE Link 

ฟังกช์นัเสรมิเพื่อใชส้ าหรบัดึงขอ้มูลจาก 
Aspen for Windows ไปยงั Microsoft  Excel 
โดยมกีารอพัเดทขอ้มูลแบบไดนามคิ 
 
ดาวนโ์หลดคู่มือการตดิตัง้ / วธิกีารใชง้าน
ไดท้ี ่www.thaiquest.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การลบ Layer ทีไ่ม่ตอ้งการ 

 
1. คลกิเมา้สไ์ปยงั Layer ทีต่อ้งการ

ลบ เชน่ KBANK 

2. คลกิปุ่ มไอคอน   Remove 
Layer 

http://www.thaiquest.com/
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วนิโดว ์Single Quote แสดงขอ้มูลราคาและขอ้มูลพืน้ฐานของหุน้ทีต่อ้งการ  

 พมิพ ์Symbol ทีต่อ้งการ แลว้กดปุ่ม Enter 
 

 
 

คลกิปุ่ มไอคอน  Quote แลว้เลอืกรปูแบบที่
ตอ้งการจากเมนูดรอปดาวน ์

เมนู รายละเอยีด 

Free Format Quote โควทแบบฟรสีไตล ์

Quote Grid  โควทแบบตารางแนวตัง้ 

Quote Board โควทแบบแนวนอน 

Ticker โควทแบบตวัวิง่ 
 

Quote Grid: การเพิม่ Symbol  

1. คลกิไอคอน  Quote แลว้เลอืก 
Quote Grid 

2. คลิกเมา้สไ์ปยงับรรทัดที่ตอ้งการ
เพิม่ Symbol  

3. พมิพ ์Symbol แลว้กดปุ่ ม Enter  

4. หากตอ้งการปิดชอ่งใส ่Symbol ให ้
กดปุ่ ม Esc  

5. คลกิปุ่ ม  Save หากตอ้งการ 
 
 
 
 
 

SQ  

Quote  



   
17 

Quote Grid: การเพิม่กลุ่ม Symbol จาก Symbol Lists 

1. คลิกไอคอน  Quote แลว้เลือก 
Quote Grid  

2. คลกิไอคอน  บนแถบเคร ือ่งมือ 
แลว้เลอืก Symbol Lists  

3. จะปรากฎหน้าต่าง  Symbol List 
Manager ขึน้มาบนหนา้จอ 

4. คลกิเลอืก Symbol ทีต่อ้งการ   
5. คลกิเมา้สซ์า้ยที ่Symbol คา้งไว ้ 
6. ลากเมา้สไ์ปวางบน Quote Grid แลว้

ปลอ่ยเมา้ส ์

7. กลุ่ม Symbol ที่เลือกไว ้จะถูกเพิ่ม
บน Quote Grid 

Quote Grid: การจดัเรยีงขอ้มูล 

 การจดัเรยีงขอ้มูล ท าไดโ้ดยคลกิที่หวั
คอลัมน์ที่ตอ้งการ  จะมีไอคอน  
แสดงรูปแบบการจัดเร ียงอยู่บนหัว
คอลมัน ์

 
 
 หากตอ้งการจดัเรยีงขอ้มูลโดยอตัโนมตั ิสามารถท าไดโ้ดยมขีัน้ตอน ดงันี ้

1. คลิกไอคอน  Properties หรือ คลิกเมา้ส ์
ขวา เลอืก Properties 

2. คลิก ที่ แ ถ บ  Sorting ใ นหน้ า ต่ า ง  Quote 
Properties 

3. เลือกรูปแบบการ Sorting ที่ตอ้งการจากเมนู 
Sort mode 

4. คลกิปุ่ ม OK 

Sort Mode รายละเอยีด 
Manual จดัเรยีงเมือ่คลกิเมา้ส ์
Time จดัเรยีงขอ้มูลอตัโนมตัติามชว่งเวลาทีร่ะบุในชอ่ง Sort time 

Update จดัเรยีงขอ้มูลอตัโนมตัเิมือ่ขอ้มูลอพัเดท 
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Quote Grid: การเพิม่คอลมันข์อ้มูล 

1. คลกิเมา้สข์วาทีห่วัคอลมัน ์ 

2. เ ลื อ ก  Add Column จ ะป ร ากฏ
หน้าต่าง Quote Code ขึน้มาบน
หนา้จอ 

3. คลกิทีโ่ฟลเดอร ์Standard แลว้ 

4. เลือกหมวดขอ้มูลที่ตอ้งการ แลว้
ดบัเบิล้คลกิยงัคอลมันท์ีต่อ้งการ 

 
 
 
 
 

 
 
 คลกิทีห่วัขอ้ขา่วทีต่อ้งการ จะแสดงหนา้เนือ้ขา่ว 

 คลกิเมา้สใ์นหนา้เนือ้ขา่ว จะแสดงรายการหวัขอ้ขา่ว 

 หากตอ้งการคน้หาเฉพาะขา่วภาษาไทย คลกิไอคอน  Thai News 

  การคน้หาขา่วตามค าคน้ 

 พิมพเ์คร ือ่งหมาย “/” แลว้ตามดว้ย
ค าคน้ทีต่อ้งการ เชน่  /ราคาทอง หรอื  

 
 

 คลิก ไ อคอน   Search บนแถบ
เคร ือ่งมอื แลว้พมิพค์ าคน้ทีต่อ้งการใน
ชอ่ง “Search For:”                                                                                                                                                                                  

  การคน้หาขา่วตาม Symbol 

พมิพเ์คร ือ่งหมาย “%”น าหนา้ Symbol ของหุน้ทีต่อ้งการ เชน่ /%BBL คน้หาข่าวทีเ่กีย่วกบั
หุน้ BBL 

  การคน้หาขา่วตามแหล่งขา่ว  

คลิกไอคอน  Sources แลว้เลือก
แหลง่ขา่วทีต่อ้งการ 
 

News  
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การคน้หาขา่วตามหมวดขา่ว  

คลิก ไอคอน   Categories แล ้ว
เลอืกหมวดขา่วทีต่อ้งการ 

การแชรข์า่ว 

  Email Story คลกิเมา้สข์วาในหนา้เนือ้ข่าว แลว้เลอืก Email Story เพือ่คดัลอกเนือ้
ขา่วไปยงัโปรแกรมอเีมลโดยอตัโนมตั ิเชน่ Outlook เป็นตน้ 

  Story to Clipboard คลกิเมา้สข์วาในหนา้เนือ้ข่าว แลว้เลอืก Story to Clipboard 
เพือ่คดัลอกเนือ้ขา่ว แลว้ไป Paste ในโปรแกรมทีต่อ้งการภายหลงั 

การดาวนโ์หลดไฟลแ์นบในเนื้อขา่ว (ไฟล ์PDF / Zip) 

 ในหนา้เนือ้ข่าว คลกิไอคอน  Download File บนแถบเคร ือ่งมือ หรอืคลกิเมา้สข์วา 
แลว้เลอืก Download File  

 ขา่วจาก Listed Company News บางชิน้ขา่ว จะมไีฟลแ์นบในรปูแบบ PDF / Zip 
 

 
 
แสดงขอ้มูลตลาดต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยขอ้มูลจะถูกจดัเป็น
หมวดหมู่ในรูปแบบหน้า  สารบัญ 
เช่น ตลาดหุน้ ตลาดเงิน ตัวเลข
เศรษฐกจิ อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 
 
 พมิพห์มายเลขหนา้ทีต่อ้งการ 

แลว้กดปุ่ ม Enter  

 กดปุ่ ม Pg Up / Pg Dn เพือ่เลือ่นหนา้ 

 

หมายเลข รายละเอยีด 

10000 สารบญัขอ้มูลในประเทศ 

10200 คน้หา Symbol ขอ้มูลในประเทศ 

1 สารบญัขอ้มูลต่างประเทศ 

900 คน้หา Symbol ขอ้มูลตา่งประเทศ 

 
 
 
 

Fixed Format  
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ฟังกช์นัเพิม่เตมิซ ึง่แสดงขอ้มูลพืน้ฐานและรายละเอยีดของหุน้รายตวั พรอ้มทัง้ขอ้มูล Analyst 
Consensus จากสมาคมนักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์(IAA) 
 

COMPANY ขอ้มูลบรษิทั 

Company  Profile ขอ้มูลบรษิทัจดทะเบยีน 

Company  Highlight ขอ้มูลทีส่ าคญัของบรษิทัฯ  

Capital & Par Changes  การเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีนและราคาพารย์อ้นหลงั 

Rights & Benefits สทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหุน้ เชน่ XD, XR, XE, XA เป็นตน้ 

Investment การลงทุน 

Directors กรรมการบรษิทั 

Major Shareholders ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

CONSENSUS ขอ้มูลประมาณการ 

Analyst Opinion  สรปุค าแนะน าของนักวเิคราะห ์

Detailed Estimates ขอ้มูลประมาณการโดยละเอยีด 

FINANCIAL งบการเงนิ 

Financial Highlights ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
TRADING DATA ขอ้มูลการซือ้ขาย 

Stock Comparison ขอ้มูลเปรยีบเทยีบรายหลกัทรพัย ์

NVDR Trading ขอ้มูลการซือ้ขาย NVDR - รายวนั / สะสม / ยอ้นหลงั 

Short Sales ขอ้มูลธรุกรรมขายชอรต์ - รายวนั / สะสม / ยอ้นหลงั 

Insider Transactions ขอ้มูลการซือ้/ขายหุน้ของผูบ้รหิาร - รายวนั / ยอ้นหลงั 
 

Extension  
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Rights & Benefits  
ขอ้มูลการขึน้เคร ือ่งหมายยอ้นหลงั 3 ปี 
หรอืเลือกดูตามประเภทเคร ือ่งหมาย 
(แสดงขอ้มูลตัง้แต่เขา้เทรดวนัแรก) 
 
 
 
 

 
Detailed Estimates  
ขอ้มูลประมาณการของแต่ละโบรกเกอร ์
โดยขอ้มูลมาจากสมาคมนักวิเคราะห ์
หลกัทรพัย ์(IAA)  
 
 
 
 

Financial Highlights  
ขอ้มูลงบการเงินอย่างย่อและอตัราส่วน
ทา งการ เ งิน  ( Financial Ratios) ของ
บรษิัทจดทะเบียนทัง้แบบรายปีและราย
ไตรมาส 
 
 
 
 
 

 
Stock Comparison  
เปร ียบเทียบกลุ่มหุ ้นตามรูปแบบที่
ตอ้งการ ไดแ้ก่ Trading, Statistics และ 
Securities Details โดยเลือกกลุ่มหุน้ได ้
ทั้งตลาด รายกลุ่มอุตสาหกรรม หรอื
เลอืกตามประเภทหลกัทรพัย ์
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ตัง้เตอืนเมือ่ Symbol ทีส่นใจถงึระดบัราคาทีต่อ้งการ โดยมขีัน้ตอน ดงันี ้

1. คลิกที่แถบเมนู Tools › Alarms จะปรากฏ
หนา้ต่าง Alarm List ขึน้มาบนหนา้จอ 

2. คลิกปุ่ ม  Add จะปรากฏหน้าต่ า ง  New 
Alarm ขึน้มาบนหนา้จอ 

3. คลิกเมา้สท์ี่ช่อง Trigger condition พิมพ ์
เงือ่นไขทีต่อ้งการเตอืนในรปูแบบ  
<Symbol><Expression><Price Level> 
เชน่ PTT>=400  

4. Memorandum and email subject พิ มพ ์
ขอ้ความที่ตอ้งการใหแ้สดง เมื่อระบบเตือน
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด (ถา้ไม่ตอ้งการ ให ้
ขา้มขัน้ตอนนี)้ 

5. Audio alarm เลือกเสียงที่ตอ้งการใหร้อ้ง
เตอืนเมือ่ถงึเงือ่นไขทีก่ าหนด 

6. คลกิปุ่ ม OK 
 
ตวัอยา่ง Trigger condition 
 

Expression รายละเอยีด ตวัอยา่ง 

== เท่ากบั KBANK==220 

>= มากกวา่หรอืเท่ากบั  IQXGL>=1200 

> มากกวา่ SET>1800 

<= นอ้ยกวา่หรอืเท่ากบั  IQXWTI<=65 

< นอ้ยกวา่ IQXUSTB<32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alarms  



   
23 

 
 
เร ียกดู  Page ส าเร็จรูปที่บร ิษัทได ้
จดัเตรยีมไวใ้ห ้หรอื Page ทีส่รา้งเอง  

1. คลกิปุ่ มไอคอน  Open Page 
หรอืกดปุ่ ม F3 บนคยีบ์อรด์ 

2. คลิกเลือกโฟลเดอรท์ี่ตอ้งการ 
หรอืโฟลเดอรท์ีเ่คย Save Page ไว ้
ในหนา้ต่าง Page Manager 

3. ดบัเบิล้คลกิชือ่ Page ทีต่อ้งการเพือ่เปิดขึน้มาใชง้าน 

การสรา้งหน้าเพจสว่นตวั 

1. คลกิปุ่ ม  Clear Screen ใหเ้ป็นหนา้จอเปลา่ 

2. เพิม่ฟังกช์นัต่างๆ ตามตอ้งการ โดยการคลกิปุ่มไอคอนทีต่อ้งการบนแถบเคร ือ่งมอื 
ตวัอย่างเชน่ ตอ้งการสรา้งหนา้ Page ที่ประกอบดว้ย Chart, Quote Grid และ News มี
ขัน้ตอน ดงันี ้

 คลกิไอคอน  เพือ่เพิม่วนิโดวก์ราฟบนหนา้จอ  
 คลกิไอคอน  แลว้เลอืก Quote Grid เพือ่เพิม่วนิโดว ์Quote Grid บนหนา้จอ 

 คลกิไอคอน  เพือ่เพิม่วนิโดวข์า่วบนหนา้จอ 

3. จดัต าแหน่ง / ปรบัขนาดของวนิโดวต์ามตอ้งการ  
4. คลกิเมา้สซ์า้ยเพือ่เลอืกวนิโดวท์ีต่อ้งการ แลว้พมิพ ์Symbol ลงในวนิโดว ์Chart, Quote 

Grid หรอืพมิพค์ าคน้ทีต่อ้งการบนวนิโดว ์News  

5. คลกิไอคอน  และพมิพช์ ือ่ Page ทีต่อ้งการในชอ่ง Name  

 

6. เลอืกโฟลเดอรท์ีต่อ้งการ แลว้คลกิปุ่ ม OK  
หากตอ้งการสรา้งโฟลเดอรใ์หม่ คลกิปุ่ ม 
New Folder แลว้พมิพช์ ือ่ Folder ทีต่อ้งการ 

7. จะปรากฏชือ่ Page บน Title Bar 

 

Page Manager (ปุ่ ม F3)  
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การเปิดหน้าเพจทีต่อ้งการ 

 พมิพช์ ือ่ Page แลว้กดปุ่ ม Enter หรอื 

 กดปุ่ ม F3 คลกิเปิด Folder ทีเ่ก็บหนา้ Page น้ันไว ้จากน้ันดบัเบิล้คลกิทีช่ ือ่ Page  
 

 
 

ค าสัง่ รายละเอยีด 

.CLEAR เคลยีรใ์หเ้ป็นหนา้จอเปลา่ 

.DC เปิดวนิโดวก์ราฟ 

.SAVE การบนัทกึหนา้ Page 

.SHOWKEYS เปิดแถบ Shortcut Keys 

.SPLIT เพิม่หนา้ต่างยอ่ยในวนิโดวก์ราฟ 

.WSAVE การบนัทกึเฉพาะวนิโดวท์ีแ่อคทฟี 

Ctrl + N ปิด Gap วนัหยดุ 

Ctrl + O เปิด Gap วนัหยดุ 

Ctrl + L การเลือ่นกราฟไปทางดา้นซา้ย 

Ctrl + R การเลือ่นกราฟไปทางดา้นขวา 

 

 
 

ค าสัง่ เทคนิควเิคราะห ์  ค าสัง่ เทคนิควเิคราะห ์

.BB Bollinger Bands  .FISH Fisher Transform 

.ICH Ichimoku Clouds  .MACD MACD 

.LR Linear Regression   .OPI Value / Open Interest 

.MAV Moving Average  .RSI Relative Strength Index 

.PAR Parabolic  .SSTOCH Slow Stochastic 

.SUPER Super Trend  .VOL Volume 

 
 
 
 

Keyboard Command ทีใ่ชบ้่อย 

Keyboard Command ของเทคนิควเิคราะห ์
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Symbol Guide: ขอ้มูลส าคญัทั่วโลก 

พมิพ ์Symbol ในวนิโดว ์Quote / Chart 

ดชันีตลาดหุน้ทีส่ าคญั 

ขอ้มูล Symbol  ขอ้มูล Symbol 

 Dow Jones _DJIA    Jakarta Comp _JSX 

 NASDAQ Comp _NDXC   FTSE Bursa KLCI _FBKLCI 

 S&P 500 _SP500   PSE Comp _PSE 

 VIX Index _VIX   SET SET 

 Nikkei  R_NIKKEI    SET50 SET50 

 Hang Seng _HSI   FTSE100 _FTSE 

 Shanghai Comp _SSEC   DAX _DAX 

 Straits Times _STI   CAC40 _CAC40 
 
  หากพมิพ ์Symbol แลว้ปรากฎขอ้ความ “Symbol is not authorized” ลองเปลีย่น Symbol เป็น 
 E_DJIA 
  หากพมิพ ์Symbol แลว้ปรากฎขอ้ความ “Symbol is not authorized” ลองเปลีย่น Symbol เป็น  
 _NIKKEI หรอื E_NIKKEI 

คา่คาดการณด์ชันีตลาดหุน้ไทย 

ขอ้มูล Symbol  ขอ้มูล Symbol 

 SET Estimate  IQESET   SET50 Estimate  IQES50 
 
 ขอ้มูลจะอพัเดทในชว่ง Pre-Open / Pre-Close 

ดชันีตลาดหุน้ฟิวเจอรส์ 

ขอ้มูล Symbol  ขอ้มูล Symbol 

 Dow Jones _DJ   Hang Seng _HSF 

 NASDAQ 100 _ND   FTSE100 _FFTSE 

 S&P 500 _SPSP   Euro STOXX 50 _FESX 

ดชันีคา่เงิน / บทิคอยน ์

ขอ้มูล Symbol  ขอ้มูล Symbol 

 US Dollar Index _USDX   บทิคอยนฟิ์วเจอรส์ _BTC 
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อตัราดอกเบีย้นโยบาย 

ขอ้มูล Symbol  ขอ้มูล Symbol 

 FED Fund Rate FEDFUND   ดอกเบีย้นโยบาย BOT1DRP 

 FED Fund ฟิวเจอรส์ _FF     

อตัราแลกเปลีย่น 

ขอ้มูล Symbol  ขอ้มูล Symbol 

 USD/JPY IQXUSJY   EUR/THB IQXEUTB 

 EUR/USD IQXEUUS   GBP/THB IQXGBTB 

 GBP/USD IQXGBUS   JPY/THB IQXJYTB 

 USD/THB IQXUSTB   CHY/THB IQXCYTB 

น ้ามนัดบิ / ถ่านหนิ / ดชันีคา่ระวางเรอื 

ขอ้มูล Symbol  ขอ้มูล Symbol 

ถา่นหนิ ทา่เรอืนิวคาสเซลิ _NCF  น า้มนั Brent สปอต IQXBRT 

น า้มนั WTI สปอต IQXWTI  น า้มนั Brent ฟิวเจอรส์ _BRT 

น า้มนั WTI ฟิวเจอรส์ _CL  ดชันีค่าระวางเรอื _BDI  

แผ่นเหล็กรดีรอ้น / ทองค า  

ขอ้มูล Symbol  ขอ้มูล Symbol 

แผ่นเหล็กรดีรอ้น _HRCN  ทองค า 96.5%  IQEGL 

ทองค าสปอต (USD) IQXGL  ทองค าแท่ง  GTAGB 

ทองฟิวเจอรส์ - COMEX _GC  
 THB / น ้าหนัก 1 บาท  

London Gold Fixing _GCFIX    

สนิคา้เกษตร 

ขอ้มูล Symbol  ขอ้มูล Symbol 

ยาง RSS3 - TOCOM _RBT  น า้มนัปาลม์ มาเลเซยี _FCPO 

ยาง RSS3 – SICOM _SRT  กากถัว่เหลอืง _ZM 

น า้ตาลฟิวเจอรส์ เบอร ์11 _SB  เมล็ดถัว่เหลอืง _ZS 

น า้ตาลทรายขาวฟิวเจอรส์ _W  กาแฟ _KC 
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Symbol Guide: ขอ้มูลตลาด SET / mai 

ดชันีตลาดหุน้ 

ขอ้มูล Symbol  ขอ้มูล Symbol 

SET SET  SETCLMV SETCLMV 

SET50 SET50  SETTHSI SETTHSI 

SET100 SET100  SETHD SETHD 

sSET SSET  mai MAI 

ขอ้มูลการเทรด Big Lot / Odd Lot / Short Sales  

ราคาเทรดเฉลีย่ Symbol 

Big Lot  XX_BL 

Odd Lot  XX_OL 

Short Sales  XX_SS 

 

มูลคา่การซือ้ขาย NVDR (‘000 บาท) 

ขอ้มูล มูลค่าซ ือ้ มูลค่าขาย มูลค่าสทุธ ิ

มูลค่าการเทรด NVDR  XX_NB XX_NS XX_NN 
 
 หากตอ้งการด ูVolume ใหเ้พิม่เทคนิควเิคราะห ์Volume ในวนิโดวก์ราฟ 

ขอ้มูลสถติ:ิ P/E, P/BV, Dividend Yield, Market Cap. 

ขอ้มูล SET mai 
Industry/Sector/ 

หุน้รายตวั  

P/E SET_PE MAI_PE XX_PE 

P/BV SET_PBV MAI_PBV XX _PBV 

Div. Yield (%) SET_YLD MAI_YLD XX _YLD 

Market Cap. SET_MCAP MAI_MCAP XX _MCAP 
 
 แทนที ่XX ดว้ย Symbol ทีต่อ้งการ เชน่ FINCIAL_PE, BANK_PE, BBL_PE  
 
 
 
 
 

 หากตอ้งการด ูVolume หรอื Value 
ยอ้นหลงั  
1. พมิพ ์Symbol ในวนิโดวก์ราฟ  
2. เพิม่เทคนิควเิคราะห ์Volume เพือ่ด ู

Volume ยอ้นหลงั 
3. เพิม่เทคนิควเิคราะห ์Value / Open 

Interest เพือ่ด ูValue ยอ้นหลงั 
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Beta / Standard Deviation / Total Return Index 

ขอ้มูล SET mai 
Index / 

Industry / 
Sector  

หุน้รายตวั  

Beta - - XX_BETA XX_BETA 

Standard Deviation - - XX_SD XX_SD 

Total Return Index SET_TRI MAI_TRI XX_TRI - 
 
  แทนที ่XX ดว้ย Symbol ของ Index ทีต่อ้งการ เชน่ SET50_BETA, BANK_BETA 
 แทนที ่XX ดว้ย Symbol ทีต่อ้งการ เชน่ BBL_BETA,  BBL_SD 

SET: มูลคา่การซือ้ขายแยกตามกลุ่มนกัลงทุน (ลา้นบาท) 

นักลงทุน รายวนั สะสม MTD สะสม YTD 

 ต่างประเทศ     

 ซือ้ SETVFB - - 

 ขาย SETVFS - - 

 สทุธ ิ SETVFN SETVFNMTD SETVFNYTD 

 สถาบนั    

 ซือ้ SETVIB - - 

 ขาย SETVIS - - 

 สทุธ ิ SETVIN SETVINMTD SETVINYTD 

 พอรต์โบรกเกอร ์    

 ซือ้ SETVPB - - 

 ขาย SETVPS - - 

 สทุธ ิ SETVPN SETVPNMTD SETVPNYTD 

 ในประเทศ    

 ซือ้ SETVCB - - 

 ขาย SETVCS - - 

 สทุธ ิ SETVCN SETVCNMTD SETVCNYTD 
 
  หากตอ้งการดขูอ้มูลของตลาด mai ใหเ้ปลีย่นจาก SET เป็น MAI เชน่ MAIVFN 
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Symbol Guide: ขอ้มูลตลาด TFEX 

การเรยีกดูสนิคา้ฟิวเจอรส์แบบไม่ตอ้งระบุ Month Code / Year Code 

รายละเอยีด Symbol  รายละเอยีด Symbol 

สญัญาทีใ่กลท้ีส่ดุ Symbol#  สญัญาทัง้หมด Symbol@ 

สญัญาถดัไป Symbol#n    
 
  ตอ้งการเรยีกดสูญัญาทีใ่กลท้ีสุ่ดของ S50 พมิพ ์S50# 
 ตอ้งการเรยีกดสูญัญาถดัไปของ S50 พมิพ ์S50#1 หรอื S50#2 
 ตอ้งการเรยีกดสูญัญาทัง้หมดของ S50 พมิพ ์S50@ 

ราคาสนิคา้ฟิวเจอรส์แบบตอ่เน่ือง (Continuous) 

รปูแบบการต่อสญัญา Symbol  รปูแบบการต่อสญัญา Symbol 

น าสญัญาทีใ่กลท้ีสุ่ดมาต่อ XX_CON  น าสญัญาที ่OI สูงสุดมาต่อ XX_COI 

น าสญัญาไตรมาสมาต่อ XX_COQ    
 
  แทนที ่XX ดว้ย Symbol ทีต่อ้งการ เชน่ S50_CON, S50_COI 
 XX_COQ มใีนทุกสนิคา้ฟิวเจอรส์ของ TFEX ยกเวน้ Gold  

TFEX: ปรมิาณการซือ้ขายแยกตามกลุ่มนกัลงทุน (สญัญา) 

SET50 Index Futures รายวนั สะสม MTD สะสม YTD 

 ต่างประเทศ     

 ซือ้ S50CFB - - 

 ขาย S50CFS - - 

 สทุธ ิ S50CFN S50CFNMTD S50CFNYTD 

 สถาบนั    

 ซือ้ S50CIB - - 

 ขาย S50CIS - - 

 สทุธ ิ S50CIN S50CINMTD S50CINYTD 

 ในประเทศ    

 ซือ้ S50CCB - - 

 ขาย S50CCS - - 

 สทุธ ิ S50CCN S50CCNMTD S50CCNYTD 
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Stock Futures รายวนั สะสม MTD สะสม YTD 

 ต่างประเทศ     

 ซือ้ STOCFB - - 

 ขาย STOCFS - - 

 สทุธ ิ STOCFN STOCFNMTD STOCFNYTD 

 สถาบนั    

 ซือ้ STOCIB - - 

 ขาย STOCIS - - 

 สทุธ ิ STOCIN STOCINMTD STOCINYTD 

 ในประเทศ    

 ซือ้ STOCCB - - 

 ขาย STOCCS - - 

 สทุธ ิ STOCCN STOCCNMTD STOCCNYTD 

 

Metal Futures รายวนั สะสม MTD สะสม YTD 

 ต่างประเทศ     

 ซือ้ METCFB - - 

 ขาย METCFS - - 

 สทุธ ิ METCFN METCFNMTD METCFNYTD 

 สถาบนั    

 ซือ้ METCIB - - 

 ขาย METCIS - - 

 สทุธ ิ METCIN METCINMTD METCINYTD 

 ในประเทศ    

 ซือ้ METCCB - - 

 ขาย METCCS - - 

 สทุธ ิ METCCN METCCNMTD METCCNYTD 
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News Guide 

พมิพค์ าคน้ในวนิโดวข์า่ว  

ค าคน้ รายละเอยีด 

/%HOTN ขา่วด่วน (Hot  News) 

/%MARR รายงานภาวะตลาดหุน้ ตลาดทองค า และตลาดเงนิทั่วโลก 

/%GOL ขา่วและบทวเิคราะหเ์กีย่วกบัทองค า 

/%STOF จบัตาหุน้เด่นวนันี ้

/%APICK หุน้เด่นจากนักวเิคราะห ์

/%IVMS กลยทุธก์ารลงทุนรอบเชา้-รอบบา่ย 

/%FINSTM 
 

งบการเงนิ หากตอ้งการระบุ Symbol พมิพ ์/%FINSTM <Symbol> 
เชน่ %FINSTM BBL 

/%INVTYP สรปุปรมิาณการซือ้ขายของนักลงทุนแต่ละประเภท 

/%BIGLOT รายงานการซือ้ขาย Big Lot 

/%NVDR รายงานการซือ้ขายหุน้ผ่าน NVDR 

/%SSALE รายงานหุน้ชอรต์เซล 

/%IBS รายงานการซือ้ขายหุน้ของผูบ้รหิาร (Insider Trading) 

/%TAL 
 

Trading Alert List หลกัทรพัยท์ีร่าคาและปรมิาณการซือ้ขาย
ผดิปกต,ิ หุน้ทีต่ดิเกณฑ ์Turnover List 

/%BOND ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย 
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Fixed Format Guide 

พมิพห์มายเลขหนา้ทีต่อ้งการในวนิโดว ์Fixed Format 

ขอ้มูลท ัว่ไป 

ขอ้มูล หมายเลข  ขอ้มูล หมายเลข 

สารบญัขอ้มูลต่างประเทศ 1  สารบญัขอ้มูลในประเทศ 10000 

Symbol Guide - ตปท. 900  Symbol Guide - ในประเทศ 10200 

วนัหยดุของประเทศต่างๆ  19800  วธิคีน้หาขา่ว  10030 

ขอ้มูลการเงิน / เศรษฐกจิ  

ขอ้มูล หมายเลข  ขอ้มูล หมายเลข 

อตัราดอกเบีย้นโยบาย 4221  พนัธบตัร / ตราสารหนี ้ 5000 

ก าหนดการประชมุ ธ.กลาง  4220  อตัราแลกเปลีย่น 3000 

ปฏทินิเศรษฐกจิ  1100  ดชันีชีว้ดัเศรษฐกจิ 10500 

ปฏทินิหุน้ไทย / การแขวนป้าย 

ขอ้มูล หมายเลข  ขอ้มูล หมายเลข 

ปฏทินิหุน้  21300  รายชือ่หุน้ทีม่กีารเพิม่ทุน 21420 

หุน้ทีก่ าลงัจะจา่ยปันผล 21520  รายชือ่หุน้ทีม่กีารเปลีย่นพาร ์ 21470 

หุน้ทีเ่พิง่จา่ยปันผล 21510  รายชือ่หุน้ทีถ่กู SP, NP 21350 

รายชือ่หุน้ทีม่กีารจา่ยปันผล 21550  รายชือ่หุน้ในหมวด NPG 21410 

ขอ้มูลหุน้ IPO 

ขอ้มูล หมายเลข  ขอ้มูล หมายเลข 

รายชือ่หุน้ทีจ่ะขาย IPO 21750  รายละเอยีดหุน้ทีข่าย IPO  21753 

ระยะเวลาหา้มขายหุน้ IPO 21890  รายชือ่หุน้ทีข่าย IPO เสรจ็แลว้ 21895 

SET / mai: มูลคา่การซือ้ขายตามกลุ่มนกัลงทุน 

ขอ้มูล หมายเลข  ขอ้มูล หมายเลข 

SET: รายวนั 20251  mai: รายวนั 20261 

SET: สะสม MTD, YTD 20250  mai: สะสม MTD, YTD 20260 

SET: รายเดอืน 20253  mai: รายเดอืน 20263 
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ขอ้มูลการซือ้ขาย Big Lot / Odd Lot / Short Sales / NVDR 

ขอ้มูล หมายเลข  ขอ้มูล หมายเลข 

สรปุการซือ้ขาย Big Lot 20800  รายการ Short Sale 20860 

รายการซือ้ขาย Big Lot 20810  รายการซือ้ขาย NVDR 21180 

สรปุการซือ้ขาย Odd Lot 20760  รายการซือ้ขาย NDVR สทุธ ิ 21190 

ขอ้มูล Warrant / DW 

ขอ้มูล หมายเลข  ขอ้มูล หมายเลข 

รายละเอยีด Warrant 20870  รายละเอยีด DW 15200 

วนัใชส้ทิธิข์อง Warrant 20917  DW ทีใ่กลห้มดอายเุดอืนนี ้ 15900 

Warrant ใกลห้มดอาย ุ 23025  DW ทีใ่กลห้มดอายเุดอืนหนา้ 15910 

การคดัเลอืกหุน้ตามสญัญาณเทคนิค  

ขอ้มูล หมายเลข  ขอ้มูล หมายเลข 

เมนูหลกั 24000  Gap Up 24600 

Volume > Avg. 5 day 24640  Close Price > EMA  10 Day 24220 

TFEX: ปรมิาณการซือ้ขายตามกลุ่มนกัลงทุน 

ขอ้มูล หมายเลข  ขอ้มูล หมายเลข 

All Futures: รายวนั 26511  Single Stock: รายวนั 26541 

All Futures: สะสม MTD, YTD 26510  Single Stock: สะสม MTD, YTD 26540 

All Futures: รายเดอืน 26515  Single Stock: รายเดอืน 26545 

SET50: รายวนั 26551  Metal: รายวนั 26521 

SET50: สะสม MTD, YTD 26550  Metal: สะสม MTD, YTD 26520 

SET50: รายเดอืน 26555  Metal: รายเดอืน 26525 

ขอ้มูลอืน่ๆ 

ขอ้มูล หมายเลข  ขอ้มูล หมายเลข 

พลงังาน 7000  บทิคอยนฟิ์วเจอรส์ 3050 

โลหะมคี่า 8000  กองทุนรวม 27000 

สนิคา้โภคภณัฑ ์ 9000  ขอ้มูลจดัอนัดบัโบรกเกอร ์ 20838 
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