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การเข้าสูร่ ะบบ
1. ดับเบิล
้ คลิกไอคอน Aspen

2. จะปรากฎหน ้าต่าง Enter Aspen Password ขึน
้ มาบนหน ้าจอ

3. พิมพ์รหัสผ่านของท่านในช่อง Password
4. คลิกปุ่ ม OK

การเปลีย
่ นรห ัสผ่าน
1. จากหน ้าต่าง Enter Aspen Password
2. พิมพ์รหัสผ่านปั จจุบน
ั ของท่านในช่อง Password
3. คลิกให ้มีเครือ
่ งหมายถูก

Dหน ้า “Change your password”

4. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ทต
ี่ ้องการในช่อง “New Password” และ “Verify Password”
5. คลิกปุ่ ม OK
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สว่ นประกอบของหน้าจอ Aspen

แถบเมนู
ั ทีแ
แถบเมนูจะเปลีย
่ นไปตามฟั งก์ชน
่ อคทีฟ
ั Chart
แถบเมนูเมือ
่ แอคทีฟทีฟ
่ ั งก์ชน

ั News
แถบเมนูเมือ
่ แอคทีฟทีฟ
่ ั งก์ชน
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แถบเครือ
่ งมือ

ไอคอน

รายละเอียด
Open Page เปิ ดหน ้าเพจ
Open Window เปิ ดหน ้าวินโดว์
Save Page บันทึกหน ้าเพจ

ั
แถบเครือ
่ งมือฟังก์ชนหล
ัก

Save Window บันทึกหน ้าวินโดว์
Print พิมพ์ออกทางเครือ
่ งพิมพ์
Copy คัดลอกข ้อความ
Paste วางข ้อความ
Clear Screen ปิ ด ทุ ก ห น ้า ต่ า ง บ น
หน ้าจอ ให ้เป็ นหน ้าว่าง
ไอคอน

การเรียกเมนูยอ
่ ย
คลิก ปุ่ มขวาของเม า้ ส์ เพื่ อ เรี ย กดู เ มนู ย่ อ ยของแต่ ล ะ
ั หรือเลือกจากแถบเมนูด ้านบน
ฟั งก์ชน

รายละเอียด
Larger Font เพิม
่ ขนาดตัวอักษร
Smaller Font ลดขนาดตัวอักษร
Symbol List รายการ Symbol ทีใ่ ช ้ล่าสุด
Equity พอร์ตโฟลิโอจาลอง
Undo ยกเลิกคาสัง่ ล่าสุด
Redo ทาซ้าคาสัง่ ล่าสุด
Themes เลือกธีมสี

ไอคอน

รายละเอียด
Chart กราฟ
Quote โควท
News ข่าว
Thai News ข่าวภาษาไทย
SQ วินโดว์โควทสาเร็จรูป

ไอคอน

รายละเอียด
Time & Sales ข ้อมูลราคาเรียงตามเวลา
Fixed Format ฟิ กซ์ฟอร์แมต
Extension ข ้อมูลเสริม
ิ
Clock นาฬกา
Price & Volume
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การเปิ ดหน้าเพจ
การเปิ ดหน ้าเพจ (ไฟล์: *.agp) ทาได ้ 3 วิธ ี ดังนี้
่ หน ้าเพจทีต
Open Page แล ้วดับคลิกยังชือ
่ ้องการ หรือ



คลิกปุ่ ม




ื่ หน ้าเพจ แล ้วกดปุ่ ม Enter หรือ
พิมพ์ชอ
เพิม
่ หน ้าเพจทีต
่ ้องการ ไว ้ในปุ่ ม Shortcut Key (อ่านรายละเอียดเพิม
่ เติมหน ้า 55)

การเปิ ดหน้าวินโดว์ยอ
่ ย
การเปิ ดวินโดว์ยอ
่ ย(ไฟล์: *.agw) ทาได ้ 3 วิธ ี ดังนี้
่ หน ้าวินโดว์ทต
Open Window แล ้วดับคลิกยังชือ
ี่ ้องการ หรือ



คลิกปุ่ ม




ื่ หน ้าวินโดว์ แล ้วกดปุ่ ม Enter หรือ
พิมพ์ชอ
เพิม
่ หน ้าวินโดว์ทต
ี่ ้องการ ไว ้ในปุ่ ม Shortcut Key (อ่านรายละเอียดเพิม
่ เติมหน ้า 55)
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การกาหนดแอคทีฟวินโดว์
ท่านสามารถสร ้างหน ้าเพจทีม
่ ห
ี ลายๆ วินโดว์ยอ
่ ยประกอบกันได ้ การเลือกแอฟทีฟวินโดว์ทาได ้โดย


คลิกยังวินโดว์ทต
ี่ ้องการให ้เป็ นแอคทีฟวินโดว์ จะมีกรอบล ้อมรอบวินโดว์นัน
้

ThaiQuest Limited  Helpdesk 02 651 4747 # 777  E-mail: helpdesk@thaiquest.com

Page 8 of 72

Aspen for Windows User Guide v. 4.21 Build 0041913

May 2018

้ อ
หน้าเพจสาเร็ จรูปทีใ่ ชบ
่ ย
F6-Quote (ปุ่ม F6)
แสดงข ้อมูลดัชนีตลาดหุ ้นทีส
่ าคัญทั่วโลก ข ้อมูลฟิ วเจอร์สตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลีย
่ นเงินต่างประเทศ
อัตราดอกเบีย
้ ราคาสินค ้าโภคภัณฑ์ตลาดต่างประเทศ เช่น น้ ามัน ทองคา เงิน ถ่านหิน โลหะพืน
้ ฐาน
ใช ้สาหรับติดตามภาวะตลาดทั่วโลกในทุกๆ ตลาดในหน ้าจอเดียว แก ้รูปในหน ้า F6 ** ข ้อมูลบางตัวตัดออก >>
Pic: 001-A4W - F6-Quotes หน ้า 9





เปิ ดหน ้าเพจนี้ ได ้ 3 วิธ ี ดังนี้
» กดปุ่ ม F6 บนคียบ
์ อร์ด หรือ
» คลิกปุ่ ม
Open Page > Equity > F6-Quote หรือ
» พิมพ์ F6-Quote บนหน ้าต่างใดก็ได ้ แล ้วกดปุ่ ม Enter
เรีย กดู ก ราฟของข ้อมูล ที่ต ้องการได ้ โดยการดั บ เบิล
้ ที่ข ้อมูล ของ Symbol นั ้น ๆ จะปรากฏวิน โดว์ก ราฟ
(QCHART) ขึน
้ มาบนหน ้าจอ
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หน ้านีแ
้ บ่งเป็ น 6 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สว่ นที่ 1: ด ัชนีตลาดหุน
้ ต่างประเทศ
แสดงข ้อมูลดัชนีตลาดหุ ้นทีส
่ าคัญทั่วโลก แบ่งกลุม
่ ตามทวีปอเมริกา เอเชีย และยุโรปตามลาดับ

» ทวีปอเมริกา เช่น Dow Jones, NASDAQ 100, S&P 500 เป็ นต ้น
» ทวีปเอเชีย เช่น Nikkei (ญีป
่ น),
ุ่
Hang Seng (ฮ่องกง), Strait Times (สิงคโปร์) เป็ นต ้น
» ทวีปยุโรป เช่น FTSE100 (อังกฤษ), DAX (เยอรมนี), CAC40 (ฝรั่งเศส) เป็ นต ้น
สว่ นที่ 2: ข้อมูลฟิ วเจอร์สด ัชนีตลาดหุน
้ และราคานา้ ม ัน

» ดัชนีตลาดหุ ้นฟิ วเจอร์สทีส
่ าคัญ ได ้แก่ Dow Jones, NASDAQ 100, S&P 500
» ราคาน้ ามั น ในตลาดฟิ วเจอร์ ส ICE ได แ้ ก่ น้ ามั น ดิบ (Crude Oil), น้ ามั น เตา (Heating Oil) และ
»

น้ ามันดิบเบรนท์ (Brent Crude)
ดัชนีน้ ามันดิบเบรนท์ (ICE Brent Index)

สว่ นที่ 3: ข้อมูลโลหะมีคา่ , ค่าระวางเรือ, ราคาถ่านหิน

»
»
»
»
»
»

ราคาทองคาในประเทศจากสมาคมผู ้ค ้าทองคา
ราคาทองคาและแร่เงินในตลาดสปอตและตลาดฟิ วเจอร์ส COMEX
ราคาแพลทินัมและพาลาเดียมในตลาดฟิ วเจอร์ส NYMEX
ดัชนีคา่ ระวางเรือ (Baltic Dry Index)
ราคายางในตลาดฟิ วเจอร์ส TOCOM
ราคาถ่านหินทีท
่ า่ เรือ Newcastle ออสเตรเลียในตลาดฟิ วเจอร์ส ICE

ื้ ขายตามกลุม
สว่ นที่ 4: ข้อมูลการซอ
่ น ักลงทุน และหุน
้ ไทยทีไปเทรดในตลาดหุน
้ ต่างประเทศ
้ ขายสุทธิแยกตามกลุ่มนั กลงทุนในตลาด SET โดยมีทัง้ แบบรายวัน, สะสมแบบ Month to
» ข ้อมูลการซือ

»

Date (MTD) และสะสมแบบ Year to Date (YTD)
หุ ้นไทยทีไปเทรดในตลาดหุ ้นต่างประเทศ
Symbol

ื่ บริษ ัท
ชอ

รายละเอียด

Y92’SG

Thai Beverage

หุ ้นไทยเบฟเวอเรจ ในตลาดหุ ้นสิงคโปร์

DU4’SG

Mermaid Maritime

หุ ้นบริษัทลูกของ TTA ในตลาดหุ ้นสิงคโปร์

้ ฐานในตลาด LME และตลาดฟิ วเจอร์ส
สว่ นที่ 5: ราคาโลหะพืน

» ราคาโลหะพืน
้ ฐานในตลาด LME เช่น อลูมเิ นียม, ทองแดง, ตะกัว่ , เหล็กแปรรูป, เศษเหล็ก เป็ นต ้น
» ราคาโลหะพื้น ฐานในตลาดฟิ วเจอร์ส NYMEX เช่น เหล็ ก แผ่ น รีด ร อ้ นชนิด ม ้วน (Hot Rolled Coil),
ทองแดง
้ และอ ัตราแลกเปลีย
สว่ นที่ 6: ด ัชนีคา่ เงินดอลลาร์สหร ัฐ, อ ัตราดอกเบีย
่ น

»
»
»
»

ดัชนีคา่ เงินดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar Index)
อัตราดอกเบีย
้ นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (FED Fund) และ ธปท. (BOT Policy)
อัตราแลกเปลีย
่ นเงินต่างประเทศจาก ธปท. และอัตราแลกเปลีย
่ นในตลาดสปอต
อัตราดอกเบีย
้ ระหว่างธนาคาร ได ้แก่ LIBOR (อังกฤษ), SIBOR (สิงคโปร์) และ BIBOR (ไทย)
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F7-Chart (ปุ่ม F7)
แสดงกราฟของ Symbol ทีต
่ ้องการ พร ้อมเครือ
่ งมือเทคนิควิเคราะห์





เปิ ดหน ้าเพจนี้ ได ้ 3 วิธ ี ดังนี้
» กดปุ่ ม F7 บนคียบ
์ อร์ด หรือ
» คลิกปุ่ ม
Open Page > Chart > F7-Chart หรือ
» พิมพ์ F7-Chart บนหน ้าต่างใดก็ได ้บนหน ้า แล ้วกดปุ่ ม Enter
การเปลีย
่ น Symbol ทาได ้โดย พิมพ์ Symbol ทีต
่ ้องการดูกราฟ แล ้วกดปุ่ ม Enter เช่น พิมพ์ SET สาหรับ
SET Index เป็ นต ้น

Commod-Summary (ปุ่ม F2)
แสดงข ้อมูลราคาสินค ้าโภคภัณฑ์ทส
ี่ าคัญทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็ นน้ ามัน ถ่านหิน โลหะพืน
้ ฐาน ทองคา เงิน น้ าตาล
กาแฟ เป็ นต ้น



เปิ ดหน ้าเพจนี้ ได ้ 3 วิธ ี ดังนี้
» กดปุ่ ม F2 บนคียบ
์ อร์ด หรือ
» คลิกปุ่ ม
Open Page > Commod > Commod-Summary หรือ
» พิมพ์ Commod-Summary บนหน ้าต่างใดก็ได ้บนหน ้า แล ้วกดปุ่ ม Enter
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F8-News (ปุ่ม F8)
้ นาทัง้ ในประเทศและ
รายงานข่าวเรียลข่าวไทม์และให ้บริการข่าวย ้อนหลัง 6 เดือน รายงานข่าวจากสานั กข่าวชัน
ต่างประเทศ สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบทวิเคราะห์จากโบรกเกอร์



เปิ ดหน ้าเพจนี้ ได ้ 3 วิธ ี ดังนี้
» กดปุ่ ม F8 บนคียบ
์ อร์ด หรือ
» คลิกปุ่ ม
Open Page > News > F8-News หรือ
» พิมพ์ F8-News บนหน ้าต่างใดก็ได ้บนหน ้า แล ้วกดปุ่ ม Enter

F9-Fixed (ปุ่ม F9)
แสดงข ้อมูลอืน
่ ๆ โดยจัดกลุม
่ ข ้อมูลเป็ นหมวดหมูต
่ า่ งๆ ได ้แก่ ตลาดหุ ้น ตลาดเงิน ตัว เลขเศรษฐกิจ อัตราดอกเบีย
้
เป็ นต ้น พิมพ์หมายเลขหน ้าทีต
่ ้องการ แล ้วกดปุ่ ม Enter เพือ
่ เรียกดูข ้อมูล



เปิ ดหน ้าเพจนี้ ได ้ 3 วิธ ี ดังนี้
» กดปุ่ ม F9 บนคียบ
์ อร์ด หรือ
» คลิกปุ่ ม
Open Page > FX and Money > F9-Fixed หรือ
» พิมพ์ F9-Fixed บนหน ้าต่างใดก็ได ้บนหน ้า แล ้วกดปุ่ ม Enter
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ั
ฟังก์ชนกราฟ
(Chart)
ดูกราฟของ Symbol ทีต
่ ้องการ พร ้อมเครือ
่ งมือเทคนิควิเคราะห์ และเส ้นแนวโน ้มแบบต่างๆ


คลิกปุ่ มไอคอน

Chart บนแถบเครือ
่ งมือ เพือ
่ เปิ ดวินโดว์กราฟ (Chart)

การเปลีย
่ นรูปแบบกราฟ (Chart Type)
การเปลีย
่ นรูปแบบกราฟ ทาได ้ 2 วิธ ี ดังนี้


คลิกปุ่ มไอคอน
Chart Type แล ้วคลิกยังรูปแบบกราฟทีต
่ ้องการจากเมนู โดยปุ่ มไอคอนจะเปลีย
่ นไป
ตามรูปแบบกราฟทีเ่ ลือก หรือ



พิมพ์คาสัง่ แล ้วกดปุ่ ม Enter
รูปแบบกราฟ

ปุ่มไอคอน

คาสง่ ั

Bar Chart

.BAR

Candlesticks

.CANDLE

Point & Figures

.P&F

Line Chart

.LINE

ชนิดของเทคนิควิเคราะห์
เทคนิควิเคราะห์บน Aspen แบ่งเป็ น 2 กลุม
่ คือ
1. Overlay เทคนิ ค วิเ คราะห์ท ี่ พ ลอตบนกราฟราคาหรื อ บนเทคนิ ค วิเ คราะห์อ ื่น เช่ น Moving Average,
Bollinger Bands, Parabolic SAR เป็ นต ้น
 คลิกปุ่ มไอคอน
Add Overlay เพือ
่ เพิม
่ เทคนิควิเคราะห์ชนิดนี้
2. Study เทคนิค วิเ คราะห์ท ี่ไ ม่ส ามารถพลอตทับ บนเทคนิควิเ คราะห์อน
ื่ ได ้ และต ้องเพิม
่ หนา้ ต่า งย่อ ยเพือ
่
เรียกดูกราฟเทคนิควิเคราะห์ชนิดนี้ เช่น MACD, RSI, Stochastics เป็ นต ้น
 คลิกปุ่ มไอคอน
Add Study to New Split เพือ
่ เพิม
่ เทคนิควิเคราะห์ชนิดนีใ้ นหน ้าต่างย่อย
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การเพิม
่ เทคนิควิเคราะห์แบบ Overlay
1. คลิกปุ่ มไอคอน
Add Overlay หรือคลิกเม ้าส์ขวาแล ้วเลือก Add Overlay
2. คลิกเลือกเทคนิควิเคราะห์ทต
ี่ ้องการ เช่น Moving Average

3. เทคนิควิเคราะห์ Moving Average จะถูกเพิม
่ ในกราฟ

การเพิม
่ เทคนิควิเคราะห์แบบ Study ในหน้าต่างย่อย
1. คลิกปุ่ มไอคอน
Add Study to New Split
2. คลิกเลือกเทคนิควิเคราะห์ทต
ี่ ้องการ เช่น Directional Indicator
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3. เทคนิควิเคราะห์ Directional Indicator จะถูกเพิม
่ ในหน ้าต่างย่อย

การเปลีย
่ นเทคนิควิเคราะห์ในหน้าต่างย่อย
1. คลิกเม ้าส์ขวายังหน ้าต่างย่อยทีห
่ น ้าต่างย่อยทีต
่ ้องการเปลีย
่ นเทคนิควิเคราะห์ เพือ
่ ทาให ้หน ้าต่างนั น
้ เป็ น
หน ้าต่างทีแ
่ อคทีฟ (จะมีกรอบล ้อมรอบ) เช่น ต ้องการเปลีย
่ นจาก MACD เป็ น RSI

2. คลิกปุ่ มไอคอน
Replace Study หรือคลิกเม ้าส์ขวาแล ้วเลือก Replace Study
3. เลือกเทคนิควิเคราะห์ทต
ี่ ้องการจากเมนู เช่น Relative Strength Index

4. เทคนิควิเคราะห์ทเี่ ลือก จะพลอตแทนทีเ่ ทคนิควิเคราะห์กอ
่ นหน ้านี้
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การแก้ไขพารามิเตอร์ของเทคนิควิเคราะห์
1. คลิกเม ้าส์ขวายังหน ้าต่างย่อย ทีม
่ ใี ส่เทคนิควิเคราะห์ทต
ี่ ้องการแก ้ไขพารามิเตอร์ เพือ
่ ทาให ้หน ้าต่างนั น
้ เป็ น
หน ้าต่างทีแ
่ อคทีฟ (จะมีกรอบล ้อมรอบ) ก่อน
2. คลิก เม า้ ส์ ข วาแล ว้ เลื อ ก Parameters หรื อ คลิก ที่ ปุ่ มไอคอน
Study Parameters จากแถบ
เครือ
่ งมือ

3. เลือกเทคนิควิเคราะห์ทต
ี่ ้องการแก ้ไขจากเมนู เช่น Moving Average 1 (Moving Average เส ้นที่ 1)
4. จะปรากฎหน ้าต่างพารามิเตอร์ของเทคนิควิเคราะห์ทเี่ ลือกไว ้ขึน
้ มาบนหน ้าจอ

5. แก ้ไขพารามิเตอร์ทต
ี่ ้องการ
6. คลิกปุ่ ม OK
หากต ้องการตั ง้ ค่า พารามิเ ตอร์ใ ห ้เป็ นแบบที่ต ้องการเสมอ หลั ง จากที่ก าหนดพารามิเ ต อร์ต ามต ้องการ
เรียบร ้อยแล ้ว ให ้คลิกปุ่ ม Save as Default

การลบเทคนิควิเคราะห์แบบ Overlay
1. คลิกเม ้าส์ซ ้ายยังหน ้าต่างย่อยทีม
่ เี ทคนิควิเคราะห์ทต
ี่ ้องการลบ เพือ
่ ทาให ้หน ้าต่างนัน
้ เป็ นหน ้าต่างทีแ
่ อคทีฟ
(จะมีกรอบล ้อมรอบ)
2. คลิกเม ้าส์ขวาแล ้วเลือก Remove Study ห รื อ ค ลิ ก ปุ่ ม ไ อ ค อ น
Remove Study จ า ก แ ถ บ
เครือ
่ งมือ (หากต ้องการลบทัง้ หมด ให ้คลิกปุ่ มไอคอน
Remove All Overlays)
3. เลือกเทคนิควิเคราะห์ทต
ี่ ้องการจากเมนู
4. เทคนิควิเคราะห์ทเี่ ลือกไว ้ จะถูกลบออกไป

การลบหน้าต่างย่อย
1. คลิกเม ้าส์ซ ้ายยังหน ้าต่างย่อยทีม
่ เี ทคนิควิเคราะห์ทต
ี่ ้องการลบ เพือ
่ ทาให ้หน ้าต่างนัน
้ เป็ นหน ้าต่างทีแ
่ อคทีฟ
(จะมีกรอบล ้อมรอบ)
2. คลิกปุ่ มไอคอน
Remove Split
3. หน ้าต่างทีเ่ ลือกไว ้ จะถูกลบออกไป
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การเปลีย
่ น Time Frame หรือ Chart Interval
การเปลีย
่ น Time Frame หรือ Chart Interval บนกราฟ ทาได ้ 3 วิธ ี ดังนี้


โดยคลิกเลือกจากปุ่ มไอคอน



คลิกเม ้าส์ขวา Æ คลิก Time Frame Æ คลิกเลือก Time Frame ทีต
่ ้องการจากเมนู หรือ



พิมพ์คาสัง่ แล ้วกดปุ่ ม Enter

Time Frame หรือ

คาสง่ ั

Time Frame

Time Frame

คาสง่ ั

Tick

0

Day

DAY

15 Minute

15

Week

WEEK

รายนาที

พิมพ์จานวนนาทีทต
ี่ ้องการ

Month

MONTH

รายชัว่ โมง

60

Quarter

QUARTER

ราย 4 ชัว่ โมง

240

Year

YEAR

การปร ับสเกลเวลา (แกน X)
การปรับสเกลเวลา สามารถทาได ้ 3 วิธ ี ดังนี้


คลิกเลือกจากแถบเครือ
่ งมือของกราฟ หรือ




คลิกปุ่ มคียล
์ ัดบนคียบ
์ อร์ด หรือ
ใช ้ล ้อหมุนของเม ้าส์ โดยเลือ
่ นเคอร์เซอร์เม ้าส์ไปวางทีแ
่ กนเวลา
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ปุ่มไอคอน

บีบความกว ้างของ
แท่งกราฟ
ขยายความกว ้างของ
แท่งกราฟ
เลือ
่ นไปดูแท่งกราฟ
ทีอ
่ ยูด
่ ้านซ ้ายมือ
เลือ
่ นไปดูแท่งกราฟ
ทีอ
่ ยูด
่ ้านขวามือ
รีเซทสเกลเวลาให ้
เป็ นค่า Default

ล้อหมุนของเม้าส ์

ปุ่มคียล
์ ัด
ปุ่ ม Delete
ปุ่ ม Insert
ปุ่ ม Ctrl+L หรือ
พิมพ์คาสัง่ .LEFT
ปุ่ ม Ctrl+R หรือ
พิมพ์คาสัง่ .RIGHT
ปุ่ ม Home

กดล ้อหมุนของเม ้าส์ค ้างไว ้ แล ้วหมุนล ้อหมุน
ลงด ้านล่าง
กดล ้อหมุนของเม ้าส์ค ้างไว ้ แล ้วหมุนล ้อหมุน
ขึน
้ ด ้านบน
หมุนล ้อหมุนขีน
้ ด ้านบน
หมุนล ้อหมุนลงด ้านล่าง
ดับเบิล
้ คลิกเม ้าส์ซ ้ายทีแ
่ กน X

การปร ับสเกลราคา (แกน Y)
การปรับสเกลเวลา สามารถทาได ้ 3 วิธ ี ดังนี้


คลิกเลือกจากแถบเครือ
่ งมือของกราฟ หรือ




คลิกปุ่ มคียล
์ ัดบนคียบ
์ อร์ด หรือ
ใช ้ล ้อหมุนของเม ้าส์ โดยเลือ
่ นเคอร์เซอร์เม ้าส์ไปวางทีแ
่ กนราคา

สงิ่ ทีต
่ อ
้ งการ

ปุ่มไอคอน

ล้อหมุนของเม้าส ์

ปุ่มคียล
์ ัด

ขยายความกว ้างของ
แกนราคา
บีบความกว ้างของ
แกนราคา
เลือ
่ นกราฟขึน
้ ด ้านบน

ปุ่ ม Ç

ปุ่ ม Page Up

กดล ้อหมุนของเม ้าส์ค ้างไว ้ แล ้วหมุนล ้อหมุน
ขึน
้ ด ้านบน
กดล ้อหมุนของเม ้าส์ค ้างไว ้ แล ้วหมุนล ้อหมุน
ลงด ้านล่าง
หมุนล ้อหมุนลงด ้านล่าง

เลือ
่ นกราฟลง
ด ้านล่าง
รีเซทสเกลราคาให ้
เป็ นค่า Default

ปุ่ ม Page Down

หมุนล ้อหมุนขีน
้ ด ้านบน

ปุ่ ม Home

ดับเบิล
้ คลิกเม ้าส์ซ ้ายทีแ
่ กน Y

ปุ่ ม È
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รูปแบบของสเกลราคา

สเกลราคาบน Aspen มีให ้เลือก 3 รูปแบบ ดังนี้
1. Linear ความกว ้างของช่วงราคาแต่ละช่วงจะเท่ากัน โดยคิดจากค่าการเปลีย
่ นแปลง (Change) เท่านัน
้ และ
ั
เป็ นสเกลมาตรฐาน (Default) บนฟั งก์ชน Chart
 คลิกปุ่ มไอคอน
Linear บนแถบเครือ
่ งมือของกราฟ หรือพิมพ์คาสัง่ .LINEAR

2. Log ความกว ้างช่ว งราคาจะคิด เป็ นแบบ % การเปลี่ยนแปลง (%Change) เมือ
่ ใช ้สเกลแบบนี้จ ะมีค าว่า
“Log” แสดงอยูบ
่ นมุมขวาบนของแกนราคา
 คลิกปุ่ มไอคอน
Log บนแถบเครือ
่ งมือของกราฟ หรือพิมพ์คาสัง่ .LOG

3. %Change คานวณราคาในหน่วยเปอร์เซ็นต์การเปลีย
่ นแปลง เพือ
่ เปรียบเทียบราคาในแต่ละวันกับวันฐานที่
้สเกลแบบนี
กาหนดไว ้ เมือ
่ ใช
จ
้ ะมีคาว่า “%Chg” แสดงอยูบ
่ นมุมขวาบนของแกนราคา
 คลิกปุ่ มไอคอน
Percent Chg Scale บนแถบเครือ
่ งมือของกราฟ หรือพิมพ์คาสัง่ .PERCENT



เมือ
่ เปลีย
่ นเป็ นสเกลแบบนี้ โปรแกรมจะกาหนดให ้กราฟแท่งซ ้ายสุดของหน ้าจอเป็ นวันฐานเสมอ
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หากต อ้ งการเปลี่ย นวั น ฐาน ให เ้ ลื่อ นเส ้นเคอร์เ ซอร์ไ ปไว ย้ ั ง วั น ที่ต อ้ งการ แล ว้ คลิก ปุ่ มไอคอน
Percent Chg Scale

้ เกลราคาร่วมก ัน
การดูกราฟเปรียบเทียบหลายๆ Symbol แบบใชส
การดูกราฟเปรียบเทียบหลายๆ Symbol แบบใช ้สเกลราคาร่วมกันนั น
้ เหมาะกับ Symbol ทีม
่ รี ะดับราคาใกล ้เคียง
กัน สามารถทาได ้ 2 วิธ ี ดังนี้
1. ใส่เครือ
่ งหมาย “,” (คอมม่า) คั่นระหว่าง Symbol เช่น BBL,KBANK,SCB แล ้วกดปุ่ ม Enter หรือ

2. คลิกปุ่ มไอคอน

Add Symbol to Chart พิมพ์ Symbol ทีต
่ ้องการเพิม
่ เข ้าไป แล ้วกดปุ่ ม Enter

ThaiQuest Limited  Helpdesk 02 651 4747 # 777  E-mail: helpdesk@thaiquest.com

Page 20 of 72

Aspen for Windows User Guide v. 4.21 Build 0041913

May 2018

การดูกราฟเปรียบเทียบหลายๆ Symbol แบบแยกสเกลราคา

หากต ้องการดูก ราฟเปรียบเทียบหลายๆ Symbol ซึง่ มีส เกลราคาที่แตกต่า งกัน ให ้ใช ้วิธ ีก ารเพิม
่ Layer เพื่อ
พลอตกราฟของแต่ละ Symbol โดยใช ้สเกลราคาทีแ
่ ยกเป็ นอิสระจากกัน

การเพิม
่ Layer
ตัวอย่างเช่น ต ้องการเปรียบเทียบ KTB, TMB และ LHBANK
1. คลิกปุ่ มไอคอน
Chart เพือ
่ เรียกหน ้าต่างกราฟใหม่ขน
ึ้ มาบนหน ้าจอ
2. พิมพ์ Symbol ตัวแรกทีต
่ ้องการ แล ้วกดปุ่ ม Enter เช่น KTB

3. คลิกปุ่ มไอคอน
Add Layer เพือ
่ เพิม
่ หน ้าต่างกราฟแบบโปร่งใสซ ้อนทับด ้านบน
4. พิมพ์ Symbol ตัวถัดไปทีต
่ ้องการ แล ้วกดปุ่ ม Enter เช่น TMB
5. ทาซ้าขัน
้ ตอนที่ 3-4 จนได ้ Symbol ครบตามทีต
่ ้องการ

่ Symbol ทีต
6. การเปลีย
่ น Layer ที่ Active ให ้คลิกยังชือ
่ ้องการ
่ มทุกๆ Layer เข ้าด ้วยกัน ให ้เลือกรูปแบบการซิงโครไนซ์ (Synchronize) ทีต
7. หากต ้องการเชือ
่ ้องการจากปุ่ ม
ไอคอน
Synchronize Layer ซึง่ มีหลายรูปแบบ ดังนี้
ต ัวเลือก

ความหมาย

Lock Time Frames

กาหนดให ้ทุกๆ Layer ใช ้ Time Frame ตาม Layer ทีแ
่ อคทีฟอยู่

Lock Price Scale

กาหนดให ้ทุกๆ Layer ใช ้สเกลราคาตาม Layer ทีแ
่ อคทีฟอยู่

Lock Date/Time

Lock Bar Spacing

ก าหนดให ้ทุกๆ Layer ใช ้สเกลเวลาและ Time Frame ตาม Layer ที่แอคทีฟอยู่
เมือ
่ เลือกคาสั่งนี้ จะมีเครือ
่ งถูกหน ้า Lock Time Frames และ Lock Bar Spacing
ด ้วย
กาหนดให ้ทุกๆ Layer ใช ้ความกว ้างของตาม Layer ทีแ
่ อคทีฟอยู่

Lock Study Type

กาหนดให ้ทุกๆ Layer ใช ้รูปแบบกราฟตาม Layer ทีแ
่ อคทีฟอยู่

Lock Symbols

กาหนดให ้ทุกๆ Layer ใช ้ Symbol ตาม Layer ทีแ
่ อคทีฟอยู่

ThaiQuest Limited  Helpdesk 02 651 4747 # 777  E-mail: helpdesk@thaiquest.com

Page 21 of 72

Aspen for Windows User Guide v. 4.21 Build 0041913

May 2018

การลบ Layer
การลบ Layer ทีไ่ ม่ต ้องการ มีขน
ั ้ ตอน ดังนี้
1. คลิกเม ้าส์ยงั Layer ทีต
่ ้องการลบ
2. คลิกปุ่ มไอคอน
Remove Layer

ิ้ สุดบนกราฟ
การกาหนดว ันทีเ่ ริม
่ ต้น/ว ันทีส
่ น
ิ้ สุดบนกราฟ โดยพิมพ์คาสัง่ ดังนี้
ท่านสามารถกาหนดวันทีเ่ ริม
่ ต ้น หรือ วันทีส
่ น
กาหนด

คาสง่ ั

ต ัวอย่าง

ว ้นทีเ่ ริม
่ ต ้น

.AFTER mm/dd/yy

.AFTER 4/1/14 กาหนดให ้จุดเริม
่ ต ้นเป็ นวันที่ 1 Apr 2014

ิ้ สุด
วันทีส
่ น

.BEFORE mm/dd/yy

้ สุดเป็ นวันที่ 30 Jun 2014
.BEFORE 6/30/14 กาหนดให ้จุดสิน

ี องกราฟตามเงือ
การเปลีย
่ นสข
่ นไข (Color Rules)
ท่านสามารถเปลีย
่ นสีของกราฟตามเงือ
่ นไขทีต
่ ้องการได ้ ไม่ว่าจะเป็ นเงือ
่ นไขด ้านราคา หรือเงือ
่ นไขทางเทคนิค
วิเคราะห์ โดยมีวธิ ก
ี ารทา ดังนี้
ตัวอย่างเช่น ถ ้า Volume วันนีส
้ งู กว่าวันก่อนให ้เปลีย
่ นสีแท่งกราฟเป็ นสีเขียว ถ ้าไม่ใช่ให ้เปลีย
่ นเป็ นสีแดง
1. คลิกยังหน ้าต่างย่อยทีม
่ ี Volume เพือ
่ ให ้เป็ นแอคทีฟวินโดว์

2. คลิกปุ่ มไอคอน
Study Parameters หรือคลิกเม ้าส์ขวาแล ้วเลือก Parameters
3. จะปรากฎหน ้าต่าง Volume ขึน
้ บนหน ้าจอ
4. คลิกทีเมนูดรอปดาวน์ Color แล ้วคลิกทีป
่ ม
ุ่ Color Rules
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5. ดั บ เบิล
้ ยั ง ชื่อ ของ Color Rules ที่ต อ้ งการ แล ว้ คลิก ปุ่ ม OK เช่น Today vs Prev เพื่อ เปลี่ย นสีก ราฟ
Volume ตามเงือ
่ นไขนี้

6. สีของ Volume จะเปลีย
่ นไปตามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนดใน Color Rules
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้ แนวโน้ม (Trend Lines)
เสน
ท่านสามารถเลือกรูปแบบของเส ้นแนวโน ้ม (Trend Lines)ทีต
่ ้องการ ได ้โดย
 คลิกปุ่ มไอคอน
Trend Mode บนแถบเครือ
่ งมือ หรือ
 คลิกเม ้าส์ขวา Æ Draw Trend Lines Æ คลิกเลือกรูปแบบทีต
่ ้องการจากเมนู

้ แนวโน้ม
แถบเครือ
่ งมือของเสน
หลังจากทีเ่ ข ้าสูโ่ หมดของการวาดเส ้นแนวโน ้ม จะมีแถบเครือ
่ งมือของเส ้นแนวโน ้ม ปรากฎขึน
้ บนหน ้าจอ

โดยสามารถแบ่งกลุม
่ ของเครือ
่ งมือวาดเส ้นแนวโน ้ม ได ้ 2 กลุม
่ ดังนี้


้ แนวโน้ม
กลุม
่ ที่ 1: รูปแบบเสน

ไอคอน

รายละเอียด
Trend Line เส ้นแนวโน ้มแบบอิสระ
Horizontal เส ้นแนวโน ้มแบบเส ้นแนวนอน
Speed Lines เส ้นแนวโน ้มเส ้นแนวโน ้มตามทฤษฎี Speed Lines
Fibonacci เส ้นแนวโน ้มเส ้นแนวโน ้มตามทฤษฎี Fibonacci

Gann Time/Price เส ้นแนวโน ้มตามทฤษฎี Gann Time/Price
Gann Square เส ้นแนวโน ้มตามทฤษฎี Gann Square
$QGUHZ¶V3LWFKIRUN
เส ้นแนวโน ้มตามทฤษฎี Andrew’s Pitchfork
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้ แนวโน้ม
กลุม
่ ที่ 2: เครือ
่ งมือในการแก้ไขเสน

ไอคอน

รายละเอียด
Move Line เคลือ
่ นย ้ายเส ้นแนวโน ้ม
Pivot Trend Line หมุนเส ้นแนวโน ้ม
Add Fibonacci Lines เพิม
่ เส ้นแนวโน ้ม Fibonacci จากเส ้นแนวโน ้มทีเ่ ลือกไว ้
Add Parallel Lines เพิม
่ เส ้นแนวโน ้มคูข
่ นานแบบอิสระจากเส ้นแนวโน ้มทีเ่ ลือกไว ้
Add Linked Parallel Line เพิม
่ เส ้นแนวโน ้มคู่ขนานจากเส ้นแนวโน ้มทีเ่ ลือกไว ้ โดยจะลิงค์กับ
เส ้นแนวโน ้มทีเ่ ลือกไว ้
Extend Line ยืดเส ้นแนวโน ้ม
Truncate Line หดเส ้นแนวโน ้ม
Delete Line ลบเส ้นแนวโน ้มทีเ่ ลือกไว ้
Delete Trend Line in a Group ลบเส ้นแนวโน ้มทีอ
่ ยูใ่ นกลุม
่ เดียวกัน
Delete All Trend Lines ลบเส ้นแนวโน ้มทัง้ หมด
Labels On/Off แสดง/ซ่อนป้ ายกากับของเส ้นแนวโน ้ม
Snap On/Off เปิ ด/ปิ ดการแนบเส ้นแนวโน ้มเข ้ากับแท่งกราฟทีใ่ กล ้ทีส
่ ด
ุ
Trend Line Status Window แสดงหน ้าต่างแถบสถานะของเส ้นแนวโน ้ม

Fibonacci Options แสดงหน ้าต่างตัวเลือกของเส ้นแนวโน ้มตามทฤษฎี Fibonacci
Gann Options แสดงหน ้าต่างตัวเลือกของเส ้นแนวโน ้มตามทฤษฎี Gann

้ แนวโน้มแบบอิสระ (Trend Line)
การวาดเสน
1. เปิ ดกราฟทีต
่ ้องการวาดเส ้นแนวโน ้ม
2. คลิกปุ่ มไอคอน

Trend Mode เพือ
่ เข ้าสูโ่ หมดของการวาดเส ้นแนวโน ้ม

3. เคอร์เซอร์เม ้าส์จะเปลีย
่ นเป็ นรูปดินสอ
4. คลิกปุ่ มไอคอน
Trend Line
ิ้ สุด (จุด B) แล ้วปล่อยเม ้าส์
5. คลิกเม ้าส์ซ ้ายทีจ
่ ด
ุ เริม
่ ต้น (จุด A) แล ้วลากไปยังจุดสน

6. จะปรากฏเส ้นแนวโน ้มบนกราฟ
7. คลิกปุ่ มไอคอน

Trend Mode เพือ
่ ออกจากโหมดของการวาดเส ้นแนวโน ้ม
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้ แนวโน้มแบบแนวนอน (Horizontal)
การวาดเสน
1. เปิ ดกราฟทีต
่ ้องการวาดเส ้นแนวโน ้ม
2. คลิกปุ่ มไอคอน

Trend Mode เพือ
่ เข ้าสูโ่ หมดของการวาดเส ้นแนวโน ้ม

3. เคอร์เซอร์เม ้าส์จะเปลีย
่ นเป็ นรูปดินสอ
4. คลิกปุ่ มไอคอน
Horizontal
5. คลิกเม ้าส์ซ ้ายยังจุดทีต
่ ้องการวาดเส ้นแนวโน ้ม

6. จะปรากฏเส ้นแนวโน ้มบนกราฟ
7. คลิกปุ่ มไอคอน

Trend Mode เพือ
่ ออกจากโหมดของการวาดเส ้นแนวโน ้ม

้ แนวโน้มแบบคูข
การวาดเสน
่ นาน (Link Parallel)
1. วาดเส ้นแนวโน ้มเส ้นแรก

2. คลิกปุ่ มไอคอน
Add Linked Parallel Line
3. คลิกยังตาแหน่งทีต
่ ้องการเพิม
่ เส ้นแนวโน ้มคูข
่ นาน

4. จะปรากฏเส ้นแนวโน ้มแบบคูข
่ นานบนกราฟ
5. คลิกปุ่ มไอคอน

Trend Mode เพือ
่ ออกจากโหมดของการวาดเส ้นแนวโน ้ม
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้ แนวโน้ม Andrews¶
การวาดเสน
Pitchfork
Andrews' Pitchfork เป็ นเครือ
่ งมือวิเคราะห์ทน
ี่ ย
ิ มอีกตัวหนึง่ ในรูปแบบวิธ ี Median Line (ML) ซึง่ ถูกพัฒนา
โดย Dr Alan H. Andrews ซึง่ วิธก
ี ารนี้ม ี 3 จุดราคาทีม
่ น
ี ั ยสาคัญ คือ กาหนดจุดเริม
่ ต ้นจุดแรกของแนวโน ้มราคา
กาหนดให ้เป็ นจุด A, จุด B และสร ้างเส ้น Median Line เพือ
่ วาดกรอบการเคลือ
่ นทีข
่ องราคา
้
แนวโน้มขาขึน
1. คลิกไอคอน
$QGUHZV¶3LWFKIRUN
2. กาหนดจุดสูงสุด (จุด A), จุดต่าสุด (จุด B) และจุดราคา (จุด C)

3. คลิกเม ้าส์ซ ้ายทีจ
่ ด
ุ สูงสุด (จุด A)
4. ลากเม ้าส์ไปทีจ
่ ด
ุ ต่าสุด (จุด B) แล ้วคลิกเม ้าส์ซ ้ายทีจ
่ ด
ุ B
5. ลากเม ้าส์ไปทีจ
่ ด
ุ ราคา (จุด C) จะปรากฏเส ้น Median Line แล ้วคลิกเม ้าส์ซ ้ายทีจ
่ ด
ุ C

6. จะปรากฏเส ้น Andrews¶
Pitchfork บนกราฟ
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ลาด ับต ัวเลข Fibonacci
Fibonacci (ฟิ โบนาซ)ี่ เป็ นลาดับตัวเลขอนุ กรม ทีถ
่ ูกค ้นพบโดย Leonardo Fibonacci
นั ก คณิต ศาสตร์ช าวอิต าเลียน ซึง่ เกิด จากการที่เ ขาได ้สังเกต และศึก ษาปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาติต่างๆ เช่น รูปแบบของฟ้ าแลบ รูปแบบของผลไม ้ต่างๆ และรูปแบบของเปลือกหอย
ทาก เป็ นต ้น โดยพบว่าปรากฎการณ์เหล่านั น
้ มีรูปแบบปกติ และค่อนข ้างสม่าเสมอ โดยได ้
นามาคิดเป็ นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ คือ เกิดจากการนาตัวเลข 2 ตัวหน ้ามาบวกกัน เช่น 1 +
1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8 และต่อๆ ไป
่ ั ง้ แต่ ตั ว เลขค่ า ที่ส ี่เ ป็ นต ้นไป มี
แต่ ส งิ่ ที่ท าให ้ต ้องพิศ วงยิง่ ไปกว่ า นั ้น คือ ล าดั บ ฟิ โบนาซีต
อัตราส่วนจากการหารตัวเลขลาดับหลังด ้วยตัวเลขลาดับหน ้า เช่น 5 หารด ้วย 3, 8 หารด ้วย 5, 13 หารด ้วย 8,
21 หารด ้วย 13 ได ้ผลลัพธ์ทใี่ กล ้เคียงเลข 1.618 และเมือ
่ ตัวเลขเพิม
่ ขึน
้ ผลลัพธ์ทไี่ ด ้จะยิง่ ใกล ้เคียง 1.618 เป็ น
่
ล าดั บ Leonardo จึง เรี ย กชือ ตั ว เลข 1.618 นี้ เ ป็ นภาษากรี ก โบราณว่ า “ฟี ” (Phi) หรื อ “อั ต ราส่ ว นทองค า”
(Golden ratio) ดังตารางด ้านล่าง

A

B

Fibonacci Series
A+B
1

Golden Ratio
B/A

0

1

1

1

2

1

1

2

3

2

2

3

5

1.5

3

5

8

1.666666667

5

8

13

1.6

8

13

21

1.625

13

21

34

1.615384615

21

34

55

1.619047619

34

55

89

1.617647059

55

89

144

1.618181818

89

144

233

1.617977528

144

233

377

1.618055556

่
จากตัวเลข Fibonacci ด ้านบน จึงทาให ้มีการประยุกต์นามาใช ้ในการวิเคราะห์การเคลือ
่ นไหวของราคาหุ ้น ทีเ่ ชือ
้ และ
ว่ามีการเคลือ
่ นไหวในรูปแบบทีค
่ ่อนข ้างแน่นอน เพือ
่ นาไปใช ้ค ้นหาแนวโน ้มแนวต ้าน แนวรับ สัญญาณซือ
ขายของราคาหุ ้น เช่น หากราคาตกลงมาเป็ นสัดส่วนเท่าไหร่แล ้ว ก็จะมีการเด ้งกลับเท่ากลับสัดส่วนทีต
่ กลงมา

้ แนวโน้ม Fibonacci Retracements
การวาดเสน
Fibonacci Retracements คือ การหาจุดแนวรับและแนวต ้านเส ้นขนานแบบแนวนอน เพือ
่ หาราคาเป้ าหมาย
โดยใช ้ตัวเลข Fibonacci number เป็ นเป้ าหมายในแต่ละระดับ
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้
แนวโน้มขึน

หากดูจากภาพด ้านบนจะเห็นว่ากราฟมีลักษณะเป็ นแนวโน ้มขึน
้ (ราคาขึน
้ ต่อเนื่อง ย่อตัวลง แล ้วเด ้งขึน
้ ต่อ) ท่าน
สามารถหาเป้ าขาย โดยใช ้เครือ
่ งมือ Fibonacci Retracements เพือ
่ คานวณหาแนวรับ แนวต ้านได ้โดย
1. คลิกปุ่ มไอคอน

Trend Mode เพือ
่ เข ้าสูโ่ หมดของการวาดเส ้นแนวโน ้ม

2. เคอร์เซอร์เม ้าส์จะเปลีย
่ นเป็ นรูปดินสอ
3. คลิกปุ่ มไอคอน
Fibonacci แล ้วคลิก Retracements จากเมนู
4. หาจุดสูงสุด และจุดต่าสุดของช่วงราคา ดังภาพด ้านล่าง
่ ะเท่ากับ 0%)
 สร ้างจุด A เป็ นจุดสูงสุด (จุดเริม
่ ต ้นค่าฟิ โบนาซีจ
่ ะเท่ากับ 100%)
 สร ้างจุด B เป็ นจุดต่าสุด (จุดต่าสุดค่าฟิ โบนาซีจ

5. คลิกเม ้าส์ทจ
ี่ ด
ุ สูงสุด (จุด A) แล ้วคลิกทีจ
่ ด
ุ ตา่ สุด (จุด B) จะปรากฎเส ้นแบ่งช่องว่างระหว่างจุดสูงสุดและ
จุดต่าสุดตามระดับ Fibonacci Retracements (อัตราส่วนตัวเลขฟิ โบนาซี)่ จากภาพด ้านล่างจะเห็นว่า
ราคามีการเคลือ
่ นไหวอยูใ่ นกรอบจุด A ทีท
่ าหน ้าทีเ่ ป็ นแนวต ้านและจุด B ทีท
่ าหน ้าทีเ่ ป็ นแนวรับ

6. คลิกปุ่ มไอคอน

Trend Mode เพือ
่ ออกจากโหมดของการวาดเส ้นแนวโน ้ม
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แนวโน้มลง

จากภาพกราฟด ้านบนจะเห็ นว่า กราฟราคาเป็ นแนวโนม
้ ลง (ราคาลงต่อเนื่อ ง เด ้งขึน
้ แล ้วย่อ ตั วลงต่อ) ท่า น
้
้เครื
สามารถหาเป้ าซือโดยใช อ
่ งมือ Fibonacci Retracements เพือ
่ คานวณหาแนวรับ แนวต ้านได ้โดย
1. คลิกปุ่ มไอคอน

Trend Mode เพือ
่ เข ้าสูโ่ หมดของการวาดเส ้นแนวโน ้ม

2. เคอร์เซอร์เม ้าส์จะเปลีย
่ นเป็ นรูปดินสอ
3. คลิกปุ่ มไอคอน
Fibonacci แล ้วคลิก Retracements จากเมนู
4. หาจุดต่าสุด และจุดสูงสุดของช่วงราคา ดังภาพด ้านล่าง
่ ะเท่ากับ 0%)
 สร ้างจุด A เป็ นจุดต่าสุด (จุดเริม
่ ต ้นค่าฟิ โบนาซีจ
่ ะเท่ากับ 100%)
 สร ้างจุด B เป็ นจุดสูงสุด (จุดสูงสุดค่าฟิ โบนาซีจ

5. คลิกเม ้าส์ทจ
ี่ ด
ุ ตา่ สุด (จุด A) แล ้วคลิกทีจ
่ ด
ุ สูงสุด (จุด B) จะปรากฎเส ้นแบ่งช่องว่างระหว่างจุดต่าสุดและ
่
จุดสูงสุดตามอัตราส่วนตัวเลขฟิ โบนาซี จากภาพด ้านล่างจะเห็นว่าราคามีการเคลือ
่ นไหวอยูใ่ นกรอบจุด A ที่
ทาหน ้าทีเ่ ป็ นแนวรับและจุด B ทีท
่ าหน ้าทีเ่ ป็ นแนวต ้าน

6. คลิกปุ่ มไอคอน

Trend Mode เพือ
่ ออกจากโหมดของการวาดเส ้นแนวโน ้ม
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้ แนวโน้ม Fibonacci Arcs
การวาดเสน
Fibonacci Arcs เป็ นเส ้นแนวโน ้มแบบโค ้งครึง่ วงกลมทีค
่ านวณจากระยะทางของราคาสูงสุดและราคาต่าสุด
โดยคิดระยะทางระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่าสุดเท่ากับ 100 แล ้วคานวณหาแนวรับ/แนวต ้านโดยใช ้ลาดับตัวเลข
Fibonacci ที่ 38.2%, 50% และ 61.8% ตามลาดับ
้
แนวโน้มขาขึน
1. คลิกปุ่ มไอคอน
Fibonacci แล ้วคลิก Arcs จากเมนู
2. หาจุดตา
่ สุด (จุด A) และจุดสูงสุด (จุด B)
3. คลิกเมาส์ซ ้ายทีจ
่ ด
ุ ตา่ สุด (จุด A) แล ้วลากเมาส์ไปยังจุดสูงสุด (จุด B)

4. และคลิกเมาส์ซ ้าย จะปรากฎเส ้น Arc ขึน
้

5. คลิกปุ่ มไอคอน

Trend Mode เพือ
่ ออกจากโหมดของการวาดเส ้นแนวโน ้ม

แนวโน้มขาลง
1. คลิกปุ่ มไอคอน
Fibonacci แล ้วคลิก Arcs จากเมนู
2. หาจุดสูงสุด (จุด A) และจุดตา
่ สุด (จุด B)
3. คลิกเมาส์ซ ้ายทีจ
่ ด
ุ สูงสุด (จุด A) แล ้วลากเมาส์ไปยังจุดตา่ สุด (จุด B)
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4. และคลิกเมาส์ซ ้าย จะปรากฎเส ้น Arc ขึน
้

5. คลิกปุ่ มไอคอน

Trend Mode เพือ
่ ออกจากโหมดของการวาดเส ้นแนวโน ้ม

้ แนวโน้ม Fibonacci Fan
การวาดเสน
้
แนวโน้มขาขึน
1.
2.
3.
4.

คลิกปุ่ มไอคอน
Fibonacci แล ้วคลิก Fan จากเมนู
หาจุดตา่ สุด (จุด A) และ จุดสูงสุด (จุด B)
คลิกเมาส์ซ ้ายทีจ
่ ด
ุ ตา่ สุด (จุด A)
ลากเมาส์ไปยังจุดสูงสุด (จุด B) แล ้วคลิกเมาส์ซ ้าย

5. จะปรากฎเส ้น Fan ขึน
้

6. คลิกปุ่ มไอคอน

Trend Mode เพือ
่ ออกจากโหมดของการวาดเส ้นแนวโน ้ม

แนวโน้มขาลง
1.
2.
3.
4.

คลิกปุ่ มไอคอน
Fibonacci แล ้วคลิก Fan จากเมนู
หาจุดสูงสุด (จุด A) และ จุดตา่ สุด (จุด B)
คลิกเมาส์ซ ้ายทีจ
่ ด
ุ สูงสุด (จุด A)
ลากเมาส์ไปยังจุดตา่ สุด (จุด B) แล ้วคลิกเมาส์ซ ้าย
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5. จะปรากฎเส ้น Fan ขึน
้

6. คลิกปุ่ มไอคอน

Trend Mode เพือ
่ ออกจากโหมดของการวาดเส ้นแนวโน ้ม

้ แนวโน้ม Fibonacci Time Zone
การวาดเสน
่ บบแนวตัง้ โดยแบ่งเป็ นช่วงระยะเวลาตามลาดับตัวเลข
Fibonacci Time Zones คือ การสร ้างเส ้นฟิ โบนาซีแ
Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…) เพือ
่ คาดการณ์แนวโน ้มการเปลีย
่ นแปลงของราคาว่าจะไปในทิศทาง
ใด เมือ
่ ราคาวิง่ เข ้าใกล ้หรือตรงกับเส ้นแบ่งช่วงเวลา
้
แนวโน้มขาขึน
1. คลิกปุ่ มไอคอน
Fibonacci แล ้วคลิก Single-Bar Time Zones จากเมนู
2. คลิกเมาส์ซ ้ายทีจ
่ ด
ุ ตา่ สุด

3. จะปรากฎเส ้น Time Zone ขึน
้

4. คลิกปุ่ มไอคอน

Trend Mode เพือ
่ ออกจากโหมดของการวาดเส ้นแนวโน ้ม

แนวโน้มขาลง
1. คลิกปุ่ มไอคอน
Fibonacci แล ้วคลิก Single-Bar Time Zones จากเมนู
2. คลิกเมาส์ซ ้ายทีจ
่ ด
ุ สูงสุด
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3. จะปรากฎเส ้น Time Zone ขึน
้

4. คลิกปุ่ มไอคอน

Trend Mode เพือ
่ ออกจากโหมดของการวาดเส ้นแนวโน ้ม

้ แนวโน้ม Fibonacci Projections
การวาดเสน
เป็ นเครือ
่ งมือทีช
่ ว่ ยในการพยากรณ์แนวรับ-ต ้าน เพือ
่ วิเคราะห์ราคาเป้ าหมาย ซึง่ ท่านต ้องกาหนดจุด 3 จุด คือ
จุด ต่ า สุด , จุด สูงสุด และจุด กลับตัว (หรือ ที่จุดราคาปั จจุบัน) ทิศ ทางแนวโน ้มขาขึน
้ ให ้กาหนดจุดต่าสุดไปยัง
จุดสูงสุดและจุดราคาปั จจุบน
ั ในทางกลับกันหากท่านต ้องการหาแนวโน ้มขาลงให ้กาหนดจุดสูงสุดไปยังจุดตา่ สุด
มาให ้จุดราคาปั จจุบน
ั
้
แนวโน้มขาขึน
1.
2.
3.
4.
5.

คลิกปุ่ มไอคอน
Fibonacci แล ้วคลิก Projections จากเมนู
หาจุดตา่ สุด (จุด A), จุดสูงสุด (จุด B) และจุดกล ับต ัว (จุด C)
คลิกเมาส์ซ ้ายทีจ
่ ด
ุ ตา่ สุด (จุด A)
คลิกเม ้าส์ซ ้ายทีจ
่ ด
ุ สูงสุด (จุด B)
คลิกเมาส์ซ ้ายทีจ
่ ด
ุ กล ับต ัว (จุด C)

6. จะปรากฎเส ้น Fibonacci Projection ขึน
้

7. คลิกปุ่ มไอคอน

Trend Mode เพือ
่ ออกจากโหมดของการวาดเส ้นแนวโน ้ม

แนวโน้มขาลง
1.
2.
3.
4.

คลิกปุ่ มไอคอน
Fibonacci แล ้วคลิก Projections จากเมนู
หาจุดตา่ สุด (จุด A), จุดสูงสุด (จุด B) และจุดกล ับต ัว (จุด C)
คลิกเมาส์ซ ้ายทีจ
่ ด
ุ ตา่ สุด (จุด A)
คลิกเม ้าส์ซ ้ายทีจ
่ ด
ุ สูงสุด (จุด B)
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5. คลิกเมาส์ซ ้ายทีจ
่ ด
ุ กล ับต ัว (จุด C)

6. จะปรากฎเส ้น Fibonacci Projection ขึน
้

7. คลิกปุ่ มไอคอน

Trend Mode เพือ
่ ออกจากโหมดของการวาดเส ้นแนวโน ้ม

การตงค่
ั้ าลาด ับต ัวเลข Fibonacci
ท่านสามารถกาหนดลาดับตัวเลข Fibonacci ทีต
่ ้องการ ได ้จาก Fibonacci Options



คลิกปุ่ มไอคอน
Fibonacci Options บนแถบ
เครือ
่ งมือ หรือ
คลิกเม ้าส์ขวา Æ Options Æ Fibonacci
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แถบเมนู

รายละเอียด

Fibonacci Lines

ใช ้สาหรับเส ้นแนวโน ้ม Fibonacci Retracements

Fibonacci Projections

ใช ้สาหรับเส ้นแนวโน ้ม Fibonacci Projections

รายการ
Predefined

รายละเอียด
เลือกรูปแบบลาดับตัวเลขทีต
่ ้องการ
ต ัวเลือก
Fibonacci

1/3 rds

Custom

รายละเอียด
Line 1 = 0.00% เป็ นค่า Default
Line 2 = 100.00% เป็ นค่า Default
Line 3 = 38.20% เป็ นค่า Default
Line 4 = 50.00% เป็ นค่า Default
Line 5 = 61.80% เป็ นค่า Default
Line 1 = 0.00% เป็ นค่า Default
Line 2 = 100.00% เป็ นค่า Default
Line 3 = 33.33% เป็ นค่า Default
Line 4 = 66.66% เป็ นค่า Default
กาหนดลาดับตัวเลขทีต
่ ้องการ

Line 1

ถูกกาหนดไว ้ที่ 0.00% เป็ นค่า Default ไม่สามารถเปลีย
่ นได ้

Line 2

ถูกกาหนดไว ้ที่ 100.00% เป็ นค่า Default ไม่สามารถเปลีย
่ นได ้

Line 3-8

กาหนดค่า % ทีต
่ ้องการ

ต ัวเลือก

รายละเอียด

Mirror

การเพิม
่ เส ้นสะท ้อนเหนือเส ้น 0% สาหรับแนวโน ้มขาขึน
้ หรือ
้น
ใต ้เส 0% สาหรับแนวโน ้มขาลง

Repeat

การเพิม
่ เส ้น Fibonacci Retracements ทีม
่ ากกว่า 100%

Extend Left

ยืดเส ้นแนวโน ้มไปทางซ ้าย

Extend Right

ยืดเส ้นแนวโน ้มไปทางขวา

ปุ่ม

รายละเอียด

Save as Default

กาหนดให ้เป็ นค่า Default

OK

ตกลงการตัง้ ค่า

Cancel

ยกเลิกการตัง้ ค่า

Apply

ใช ้การตัง้ ค่า โดยยังไม่ต ้องปิ ดหน ้าต่างนี้
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้ แนวโน้ม
การยืดเสน
ดับเบิล
้ คลิกทีป
่ ลายเส ้นแนวโน ้มด ้านทีต
่ ้องการยืด

้ แนวโน้ม
การหดเสน
ดับเบิล
้ คลิกทีจ
่ ด
ุ ส่วนต่อขยายด ้านทีต
่ ้องการหด

้ แนวโน้ม
การหมุนเสน
้ สุดในการวาดเส ้นแนวโน ้มได ้ โดยคลิกทีป
ท่านสามารถเปลีย
่ นจุดเริม
่ ต ้น/จุดสิน
่ ลายเส ้นแนวโน ้มด ้านทีต
่ ้องการ
เคอร์เซอร์เม ้าส์จะเปลีย
่ นจากรูปดินสอ

เป็ นรูปเป้ ายิง

แล ้วลากเม ้าส์ไปยังจุดใหม่ทต
ี่ ้องการ

้ แนวโน้ม
ี รือพารามิเตอร์ของเสน
การเปลีย
่ นสห
คลิกเม ้าส์ขวาทีเ่ ส ้นแนวโน ้มทีต
่ ้องการ แล ้วเลือก Parameters« จากเมนู จะปรากฎหน ้าต่าง Trend Line
Parameters ขึน
้ มาบนหน ้าจอ
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การ Export ข้อมูลจากกราฟไปย ัง Microsoft Excel
ท่านสามารถ Export ข ้อมูลจากกราฟไปยัง Microsoft Excel โดยอัพเดทข ้อมูลแบบไดนามิก (Dynamic Data
Exchange: DDE) โดยมีวธิ ก
ี าร ดังนี้
1. เปิ ดหน ้ากราฟทีต
่ ้องการ Export ข ้อมูล
่ Copy All to DDE หรือ Copy to DDE
2. คลิกเม ้าส์ขวาแล ้วเลือกคาสัง

ต ัวเลือก

รายละเอียด

Copy All to DDE

คัดลอก (Copy) ข ้อมูลในทุกๆ หน ้าต่างย่อย

Copy to DDE

คัดลอก (Copy) ข ้อมูลเฉพาะหน ้าต่างย่อยทีแ
่ อคทีฟ

3. เปิ ด Microsoft Excel
4. คลิกปุ่ มไอคอน Paste DDE Link
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*** สามารถอ่านวิธก
ี ารติดตัง้ Dynamic Data Exchange: DDE ได ้ที่หนา้ (อ่า นรายละเอียดเพิม
่ เติมหน ้า
58)

ั SQ
ฟังก์ชน
หน ้าต่าง Single Quote ไว ้สาหรับดูข ้อมูลราคาโควทล่าสุด




คลิกปุ่ มไอคอน
SQ บนแถบเครือ
่ งมือ เพือ
่ เรียกดูหน ้าต่าง W;SQ
พิมพ์ Symbol ทีต
่ ้องการดูข ้อมูล แล ้วกดปุ่ ม Enter
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ั
ฟังก์ชนโควท
(Quote)
ดูข ้อมูลราคาของ Symbol ทีต
่ ้องการ



คลิกปุ่ มไอคอน

Quote บนแถบเครือ
่ งมือ แล ้วเลือกรูปแบบทีต
่ ้องการจากเมนูดรอปดาวน์

เมนู

รายละเอียด

Free Format Quote

โควทแบบฟรีสไตล์

Quote Grid

โควทแบบตารางแนวตัง้

Quote Board

โควทแบบแนวนอน

Ticker

โควทแบบตัววิง่

โควทแบบตารางแนวตงั้ (Quote Grid)
1. คลิกปุ่ มไอคอน
Quote แล ้วเลือก Quote Grid จากเมนูดรอปดาวน์
2. จะปรากฎหน ้าต่าง Quote Grid ขึน
้ มาบนหน ้าจอ
3. คลิกเม ้าส์ยงั บรรทัดทีต
่ ้องการ พิมพ์ Symbol แล ้วกดปุ่ ม Enter

4. หลังจากกดปุ่ ม Enter แล ้ว ช่องใส่ Symbol จะปรากฎในบรรทัดถัดไป
5. พิมพ์ Symbol ทีต
่ ้องการ แล ้วกดปุ่ ม Enter

6. กดปุ่ ม Esc เพือ
่ ปิ ด ช่องใส่ Symbol

การเพิม
่ คอล ัมน์
1. คลิกเม ้าส์ขวาทีห
่ ัวข ้อคอลัมน์ แล ้วเลือก Add Column จากเมนู

2. จะปรากฏหน ้าต่าง Quote Codes ขึน
้ มา
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รายละเอียด

Depth of Market

ยังไม่มใี ห ้บริการ

Formulas

ฟิ ลด์ข ้อมูลจากสูตรทีเ่ ขียนในรูปแบบ CHART( )

Fundamental Data

ฟิ ลด์ข ้อมูลปั จจัยพืน
้ ฐาน

Options

ฟิ ลด์ข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ Options

Recently Used

ฟิ ลด์ข ้อมูลทีใ่ ช ้ล่าสุด

Standard

ฟิ ลด์ข ้อมูลมาตรฐาน

3. เลือกหมวดของฟิ ลด์ข ้อมูลทีต
่ ้องการจากหน ้าต่างด ้านซ ้ายมือ โดยฟิ ลด์ข ้อมูลในหน ้าต่างด ้านขวามือ จะ
เปลีย
่ นตามหมวดทีเ่ ลือกด ้านซ ้าย
4. ดับเบิล
้ คลิกยังฟิ ลด์ข ้อมูลทีต
่ ้องการในหน ้าต่างด ้านขวามือ

5. ฟิ ลด์ทเี่ ลือกไว ้จะถูกเพิม
่ ในวินโดว์โควท

การย้ายคอล ัมน์
1. คลิกเม ้าส์ในคอลัมน์ทต
ี่ ้องการย ้ายค ้างไว ้
2. ลากเม ้าส์ไปยังตาแหน่งทีต
่ ้องการ แล ้วปล่อยเม ้าส์
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การลบคอล ัมน์
1. คลิกเม ้าส์ขวาทีห
่ ัวข ้อคอลัมน์ แล ้วเลือก Delete Column จากเมนู
2. คอลัมน์ทเี่ ลือกไว ้ จะถูกลบออกไป

ื่ คอล ัมน์
การเปลีย
่ นชอ
1. คลิกเม ้าส์ขวาทีห
่ ัวข ้อคอลัมน์ แล ้วเลือก Edit Label« จากเมนู

2. จะปรากฏช่อง ‘Label=“«««
´ทีม
่ ม
ุ ซ ้ายมือด ้านบนของวินโดว์โควท

ื่ คอลัมน์ใหม่ทต
3. พิมพ์ชอ
ี่ ้องการ หลังเครือ
่ งหมาย “ แล ้วกดปุ่ ม Enter
เช่น เปลีย
่ นจาก “PCTCHG” เป็ น “%CHG”

การจ ัดเรียงข้อมูล
คลิกเม ้าส์ทห
ี่ วั ข ้อคอลัมน์ เพือ
่ เรียงข ้อมูลจากน ้อยไปมาก (Ascending) หรือมากไปน ้อย (Descending) โดยจะ
่ คอลัมน์
มีไอคอนรุปสามเหลีย
่ ม /อยูด
่ ้านหลังชือ

การจ ัดเรียงข้อมูลโดยอ ัตโนม ัติ
ท่านสามารถจัดเรียงข ้อมูลโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ข ้อมูลเปลีย
่ น หรือกาหนดช่วงเวลาได ้ โดยมีขน
ั ้ ตอน ดังนี้
1. คลิกยังหัวข ้อคอลัมน์ทต
ี่ ้องการจัดเรียง
2. คลิกเม ้าส์ขวา แล ้วเลือก Properties« จากเมนู
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3. จะปรากฎหน ้าต่าง Quote Properties ขึน
้ มาบนหน ้าจอ คลิกทีแ
่ ถบ Sorting

ต ัวเลือก
Double click sort

รายละเอียด
ดับเบิล
้ คลิกทีห
่ ัวข ้อคอลัมน์เพือ
่ จัดเรียงข ้อมูล

เมนู
Sort mode

รายละเอียด
ทางเลือกของการจัดเรียง
 Manual จัดเรียงด ้วยตนเอง (Manual)
 Timer จัดเรียงอัตโนมัตแ
ิ บบตัง้ เวลา กาหนดเวลาทีต
่ ้องการจาก Sort timer
 Update จัดเรียงอัตโมัตเิ มือ
่ ข ้อมูลอัพเดท

4. เลือกรูปแบบการจัดเรียงทีต
่ ้องการจาก Sort mode แล ้วกาหนดข ้อมูลตามต ้องการ (ถ ้ามี)
5. คลิกปุ่ ม OK

การเพิม
่ บรรท ัด
1. เลือ
่ นเคอร์เซอร์เม ้าส์ไปยังจุดทีต
่ ้องการจะเพิม
่ บรรทัด
2. คลิกเม ้าส์ขวา แล ้วเลือก Insert Blank จากเมนู
3. จะมีบรรทัดว่างเพิม
่ ขึน
้ มา
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การลบบรรท ัด
1. เลือ
่ นเคอร์เซอร์เม ้าส์ไปยังบรรทัดทีต
่ ้องการจะลบ
2. คลิกเม ้าส์ขวา แล ้วเลือก Delete Instrument จากเมนู
3. บรรทัดทีเ่ ลือกไว ้ จะหายไป
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ั าว (News)
ฟังก์ชนข่
้ นาทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึง
ข่าวเรียลไทม์ ด ้านการลงทุนทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากแหล่งข่าวชัน
บทวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ โดยให ้บริการข่าวย ้อนหลัง 180 วัน




คลิกปุ่ มไอคอน
คลิกปุ่ มไอคอน

News บนแถบเครือ
่ งมือ เพือ
่ เปิ ดวินโดว์ขา่ วภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
TNews บนแถบเครือ
่ งมือ เพือ
่ เปิ ดวินโดว์ขา่ วภาษาไทย

ั าว
แถบเครือ
่ งมือของฟังก์ชนข่

ไอคอน

รายละเอียด
Up 1 line เลือ
่ นเคอร์เซอร์ขา่ วขึน
้ ไป 1 บรรทัด
Down 1 line เลือ
่ นเคอร์เซอร์ขา่ วลงมา 1 บรรทัด
Page Up เลือ
่ นหน ้าข่าวขึน
้ ไป 1 หน ้า (1 หน ้าจะมี 50 หัวข ้อข่าว)
Page Down เลือ
่ นหน ้าข่าวลงมา 1 หน ้า (1 หน ้าจะมี 50 หัวข ้อข่าว)
Back to Top ไปยังข่าวชินล่าสุด
Show All Headlines แสดงข่าวทัง้ หมด
Sources เลือกแหล่งข่าว
Categories เลือกหมวดข่าว
Date ค ้นหาข่าวโดยระบุชว่ งเวลา
Search Headlines ค ้นหาข่าวตามคาค ้น
Properties กาหนดค่าต่างๆ
Print Story พิมพ์เนือ
้ ข่าว
Copy Story to Clipboard คัดลอกเนือ
้ ข่าว
Email News Story แชร์ขา่ วทางอีเมล์
Download File ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Disable Dynamic Update หยุดการอัพเดทข่าวเป็ นการชัว่ คราว

การอ่านข่าว




คลิกยังหัวข ้อข่าวทีต
่ ้องการ เพือ
่ แสดงเนือ
้ ข่าว
คลิกเม ้าส์ในหน ้าเนือ
้ ข่าว เพือ
่ กลับมายังหน ้าทีแ
่ สดงหัวข ้อข่าว
กรณีทเี่ นือ
้ ข่าวมียาวเกินหน ้าจอจะมีแถบเลือ
่ น (Scrollbar) ให ้ท่านเลือ
่ นแถบเลือ
่ น หรือหมุนล ้อหมุนบนเม ้าส์
เพือ
่ อ่านเนือ
้ ข่าวด ้านล่าง
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การค้นหาข่าวตามแหล่งข่าว
คลิกปุ่ มไอคอน
Sources แล ้วเลือกแหล่งข่าวทีต
่ ้องการจากเมนู แก ้รูป**ตัด Dow Jones News ออกแล ้ว
>> Pic: 004-A4W-News Sources หน ้า 45

เมนู

ภาษา

ื่ ย่อ
ชอ

แหล่งข่าว

All Sources

ทุกแหล่งข่าว

-

Aspen Alert

Breaking News จากแอสเพน

ALRT

Aspen Annoucement

ประกาศจากแอสเพน

ANNA

Cabinet Resolutions

มติคณะรัฐมนตรี

CABT

Cabinet Resolutions Synopsis

มติคณะรัฐมนตรี

CABE

Commentaries and Research Articles

บทวิเคราะห์จากโบรกเกอร์

CMNT

Hoon Inside News

สานักข่าวหุ ้นอินไซต์ (บริการเสริม)

HOI

InfoQuest

สานักข่าวอินโฟเควสท์

IQ

International Press Release

ข่าวประชาสัมพันธ์จากทัว่ โลก

PRI, ANPI

Kyodo News

สานักข่าวเกียวโด

KDN

Listed Company News

ข่าวบริษัทจดทะเบียนจาก ตลท.

SIMS

Local Press Release

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ

PRG

Money Channel

สานักข่าวมันนี่ แชนแนล

MC

Newspaper Summaries

สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ในประเทศ

PSUM

Xin Hua News

สานักข่าวซินหัว

XNA



การค้นหาข่าวตามหมวดข่าว
คลิกปุ่ มไอคอน

Categories แล ้วเลือกหมวดข่าวทีต
่ ้องการจากเมนู
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่ งเวลา
การค้นหาข่าวโดยกาหนดชว
1. คลิกปุ่ มไอคอน

Date จะปรากฎหน ้าต่าง Date Range Search ขึน
้ มาบนหน ้าจอ

เมนู

รายละเอียด

Today

แสดงเฉพาะข่าวของวันนีเ้ ท่านัน
้

Last

แสดงข่าวล่าสุดในรอบเวลาทีก
่ าหนด



Date Between

้ สุด (To)
กาหนดช่วงเวลาโดยระบุวันที/่ เวลาเริม
่ ต ้น (From) และวันที/่ เวลาสิน



All Available News

พิมพ์ตัวเลขทีต
่ ้องการในช่อง
หรือ คลิกปุ่ มไอคอน
เลือกเวลาทีต
่ ้องการจากเมนูดรอปดาวน์

พิมพ์วันทีท
่ ต
ี่ ้องการในช่อง
เลือกเวลาทีต
่ ้องการจากเมนูดรอปดาวน์

แสดงข่าวทัง้ หมด

ต ัวเลือก
Oldest first

โดยพิมพ์ในรูปแบบ MM/DD/YY

รายละเอียด
เรียงข่าวตามวันทีจ
่ ากเก่าไปใหม่

ปุ่ม

รายละเอียด

Reset

รีเซทกลับเป็ นค่าเริม
่ ต ้น (Defaut)

OK

ตกลงการตัง้ ค่า

Cancel

ยกเลิกการตัง้ ค่า

Apply

ใช ้การตัง้ ค่า โดยยังไม่ต ้องปิ ดหน ้าต่างนี้
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การค้นหาข่าวตามคาค้น
การค ้นหาข่าวตามคาค ้นทาได ้ 2 วิธ ี ดังนี้



พิมพ์เครือ
่ งหมาย “/” แล ้วตามด ้วยคาค ้นทีต
่ ้องการ เช่น /เฟด หรือ
คลิกปุ่ มไอคอน
Search Headlines แล ้วพิมพ์คาค ้นทีต
่ ้องการในช่อง “Search For:´



่ มได ้ ดังนี้
ค ้นหาข่าวทีม
่ ค
ี าค ้นมากกว่า 1 คา โดยใช ้คาเชือ

ื่ ม
คาเชอ
เว ้นวรรค
และ
AND

, (คอมม่า)
หรือ
OR



รายละเอียด
้ นัน
ค ้นหาข่าวทีม
่ ท
ี ก
ุ ๆ คาในข่าวชิน
้ เช่น ต ้องการค ้นหาข่าวทีม
่ ค
ี าว่า “เฟด” และ
้
“QE” ในข่าวชินเดียวกัน ให ้พิมพ์คาค ้น ได ้ 3 แบบ ดังนี้
 เฟด QE
 เฟด และ QE
 เฟด AND QE
้ นัน
ค ้นหาข่าวทีม
่ บ
ี างคาในข่าวชิน
้ เช่น ต ้องการค ้นหาข่าวทีม
่ ค
ี าว่า “เฟด” หรือ
้ เดียวกัน ให ้พิมพ์คาค ้น ได ้ 3 แบบ ดังนี้
“QE” ในข่าวชิน
 เฟด,QE
 เฟด หรือ QE
 เฟด OR QE

ื่ บุคคล หรือ กลุม
ค ้นหาข่าวทีม
่ ช
ี อ
่ คา ให ้พิมพ์เครือ
่ งหมายอัญประกาศ (" ") คร่อมระหว่างคาค ้น เช่น
“บารัค โอบามา” “เจเน็ต เยลเลน” “มาริโอ ดรากิ”

การค้นหาข่าวตาม Symbol
ค ้นหาข่าวทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ Symbol ทีต
่ ้องการได ้ โดยพิมพ์เครือ
่ งหมาย “%” นาหน ้า Symbol ทีต
่ ้องการ เช่น
%BBL ค ้นหาข่าวทีเ่ กีย
่ วกับหุ ้น BBL

้ ข่าว
การค ัดลอกเนือ
ท่านสามารถคัดลอกเนือ
้ ข่าวทีต
่ ้องการ ไปวางไว ้ยังแอพพลิเคชันอืน
่ ได ้ โดยมีวธิ ก
ี าร ดังนี้
1. คลิกเม ้าส์ยงั หัวข ้อข่าวทีต
่ ้องการคัดลอกเนือ
้ ข่าว
2. คลิกปุ่ มไอคอน
Copy Story to Clipboard หรือคลิกเม ้าส์ขวา แล ้วเลือก Story to Clipboard
3. เปิ ดแอพพลิเคชันทีต
่ ้องการ แล ้วเลือกคาสัง่ Paste
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การดาวน์โหลดไฟล์แนบ
้ ข่าวจะมีไฟล์แนบชนิด PDF หรือ Zip มาด ้วย ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบได ้ โดยมีวธิ ก
บางชิน
ี าร ดังนี้
้ ข่าวทีม
่ น ้าทีแ
1. เปิ ดชิน
่ ไี ฟล์แนบ เพือ
่ เข ้าสูห
่ สดงเนือ
้ ข่าว
2. คลิกปุ่ มไอคอน
Download File หรือคลิกเม ้าส์ขวา แล ้วเลือก Download File



กรณีทเี่ ป็นไฟล์ PDF



กรณีทเี่ ป็นไฟล์ Zip
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ั กซฟ
์ อร์แมต (Fixed Format)
ฟังก์ชนฟิ
แสดงข ้อมูลต่างๆ ในรูปแบบของ Text Page ซึง่ จัดกลุม
่ ข ้อมูลเป็ นหมวดหมู่



คลิกปุ่ มไอคอน

Fixed Format บนแถบเครือ
่ งมือ เพือ
่ เรียกดูหน ้าฟิ กซ์ฟอร์แมต

ั กซฟ
์ อร์แมต
แถบเครือ
่ งมือของฟังก์ชนฟิ

ไอคอน

ปุ่มคียล
์ ัด

รายละเอียด

Page Up

Page Up เปิ ดหน ้าก่อนหน ้านี้

Page Down

Page Down เปิ ดหน ้าถัดไป

-

Properties กาหนดค่าต่างๆ

การเรียกดูขอ
้ มูล



พิมพ์หมายเลขหน ้าทีต
่ ้องการ แล ้วกดปุ่ ม Enter
ข ้อมูลแบ่งเป็ น 2 หมวดใหญ่ๆ ดังนี้

กลุม
่ ข้อมูล

หมายเลขหน้า

ข ้อมูลภายในประเทศ

»
»

สารบัญ

10000

ค ้นหา Symbol

10200

ข ้อมูลต่างประเทศ

»
»

สารบัญ

1

ค ้นหา Symbol

900
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ั Extension
ฟังก์ชน
ั เพิม
Extension เป็ นฟั งก์ชน
่ เติมบนบริการ Aspen for Windows ซึง่ แสดงข ้อมูลพืน
้ ฐานและรายละเอียดของ
หลักทรัพย์ พร ้อมทัง้ ข ้อมูล Analyst Consensus จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์



คลิกปุ่ มไอคอน

Extension บนแถบเครือ
่ งมือ

ไอคอน

รายละเอียด
Help เปิ ดหน ้าจอช่วยเหลือ
Export Data to Excel ส่งข ้อมูลออกไปยัง Microsoft Excel
Print พิมพ์ข ้อมูลออกทางเครือ
่ งพิมพ์
Language เปลีย
่ นการแสดงผลเป็ นภาษาไทย
Language เปลีย
่ นการแสดงผลเป็ นภาษาอังกฤษ



ั นีป
ฟั งก์ชน
้ ระกอบด ้วยเมนูหลักและเมนูยอ
่ ย เมือ
่ คลิกทีเ่ มนูหลัก จะปรากฎเมนูยอ
่ ยขึน
้ มาบนหน ้าจอ
เมนู

รายละเอียด

COMPANY

ข้อมูลบริษ ัท

» Company Profile

ประวัตบ
ิ ริษัท

» Company Highlight

ข ้อมูล Highlight ของบริษัท

» Capital & Par Changes

การเปลีย
่ นแปลงทุนจดทะเบียนและราคาพาร์ย ้อนหลัง

» Rights & Benefits

สิทธิประโยชน์ผู ้ถือหุ ้น เช่น XD, XR, XE

» Investment

การลงทุน

» Directors

กรรมการบริษัท

» Major Shareholders

ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่

CONSENSUS

ข้อมูลประมาณการ

» Analyst Opinion

ข ้อมูลประมาณการ

» Detailed Estimates

ความเห็นนักวิเคราะห์

FINANCIAL

ข้อมูลงบการเงิน

»

Financial Highlight

ข ้อมูลทางการเงินสาคัญ

TRADING DATA

ื้ ขาย
ข้อมูลการซอ

» Stock Comparison

ข ้อมูลเปรียบเทียบรายหลักทรัพย์
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» NVDR Trading

้ ขาย NVDR – รายวัน / สะสม / ย ้อนหลัง
ข ้อมูลการซือ

» Short Sales

ข ้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต – รายวัน / สะสม / ย ้อนหลัง

» Insider Transactions

้ /ขายหุ ้นของผู ้บริหาร – รายวัน / ย ้อนหลัง
ข ้อมูลการซือ

การสร้างหน้าเพจสว่ นต ัว
1. คลิกปุ่ มไอคอน
Clear Screen บนแถบเครือ
่ งมือ เพือ
่ เปิ ดหน ้าว่าง
่ วินโดว์ทต
2. คลิกปุ่ ม
Open Window แล ้ว ดับเบิล
้ ยังชือ
ี่ ้องการในหน ้าต่าง Window Manager หรือ
คลิกเลือกประเภทของวินโดว์ทต
ี่ ้องการจากไอคอนบนแถบเครือ
่ งมือ

3. จัดหน ้าจอตามต ้องการ

การจ ัดการหน้าจอ

รายละเอียด

ย ้ายวินโดว์

่ เรือ
คลิกเม ้าส์ยงั แถบชือ
่ ง (Title Bar) แล ้วลากไปยังตาแหน่งทีต
่ ้องการ

ปรับขนาดวินโดว์



เลือ
่ นเม ้าส์ไปยังด ้านทีต
่ ้องการปรับขนาด





เคอร์เซอร์เม ้าส์
จะเปลีย
่ นเป็ นรูป
คลิกเม ้าส์ซ ้ายค ้างไว ้ แล ้วลากเม ้าส์เพือ
่ ปรับขนาดตามต ้องการ
เมือ
่ ได ้ขนาดทีต
่ ้องการแล ้ว ปล่อยเม ้าส์

4. คลิกปุ่ มไอคอน
Save จะปรากฎหน ้าต่าง Save ขึน
้ มาบนหน ้าจอ
5. คลิกเลือกโฟลเดอร์ทต
ี่ ้องการบันทึกหน ้าเพจนี้
ื่ โฟลเดอร์ทต
หากต ้องการสร ้างโฟลเดอร์ใหม่ คลิกปุ่ ม New Folder« พิมพ์ชอ
ี่ ้องการ แล ้วกดปุ่ ม Enter

ื่ หน ้าเพจทีต
6. พิมพ์ชอ
่ ้องการในช่อง “Name:” แล ้วคลิกปุ่ ม OK
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ต ัวอย่าง: ต ้องการสร ้างหน ้าจอทีป
่ ระกอบไปด ้วย Chart, Quote Grid และ News มีวธิ ก
ี าร ดังนี้
1. คลิกปุ่ มไอคอน

2. คลิกปุ่ มไอคอน
ขึน
้ มาบนหน ้าจอ

3. คลิกปุ่ มไอคอน

Chart เพือ
่ เพิม
่ วินโดว์ Chart ขึน
้ มาบนหน ้าจอ

Quote แล ้วเลือก Quote Grid ในเมนูดรอปดาวน์ เพือ
่ เพิม
่ วินโดว์ Quote Grid

News เพือ
่ เพิม
่ วินโดว์ News ขึน
้ มาบนหน ้าจอ
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4. จัดตาแหน่ง/ปรับขนาดของวินโดว์ตามต ้องการ
5. คลิกเม ้าส์ซ ้ายเพือ
่ เลือกวินโดว์ทต
ี่ ้องการ (ทาให ้เป็ นแอคทีฟวินโดว์) แล ้วพิมพ์ Symbol ทีต
่ ้องการ (Chart,
Quote Grid) หรือคาค ้นทีต
่ ้องการ (News)

7. คลิกปุ่ มไอคอน

Save จะปรากฎหน ้าต่าง Save ขึน
้ มาบนหน ้าจอ

ื่ หน ้าในช่อง Name: แล ้วคลิกปุ่ ม OK
8. เลือกโฟลเดอร์ทต
ี่ ้องการ พิมพ์ชอ
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่ หน ้าเพจทีต
่ เรือ
9. จะปรากฎชือ
่ งั ้ ไว ้ อยูท
่ แ
ี่ ถบชือ
่ ง (Title Bar)

การเรียกดูหน้าเพจ (ปุ่ม F3)
ท่านสามารถเรียกดูหน ้าเพจสาเร็จรูปทีท
่ างแอสเพนเตรียมไว ้ให ้ หรือหน ้าเพจทีท
่ า่ นสร ้างเอง ได ้โดย
1. คลิกปุ่ มไอคอน
Open Page บนแถบเครือ
่ งมือ หรือ กดปุ่ ม F3 บนคียบ
์ อร์ด
2. จะปรากฏหน ้าต่าง Page Manager ขึน
้ มาบนหน ้าจอ

3. เลือกโฟลเดอร์ทต
ี่ ้องการ
่ หน ้าเพจ เพือ
4. ดับเบิล
้ คลิกยังชือ
่ เปิ ดหน ้าเพจนัน
้ ๆ

การกาหนดปุ่มคียล
์ ัด (Shortcut Key)
ท่านสามารถกาหนดปุ่ มคียล
์ ัด (Shortcut Key) ในการเปิ ดหน ้าเพจ/หน ้าวินโดว์/คาสั่งต่างๆ ได ้ เพือ
่ เพิม
่ ความ
สะดวกรวดเร็วในการใช ้ โดยมีขน
ั ้ ตอน ดังนี้
1. คลิกที่ Tools > Shortcut Keys« หรือ พิมพ์คาสัง่ .KEYS แล ้วกดปุ่ ม Enter
2. จะปรากฎหน ้าต่าง Main Shortcut Keys ขึน
้ มาบนหน ้าจอ
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่ ง Value ข ้างปุ่ มคียล
3. กดปุ่ มคียล
์ ัดทีต
่ ้องการ หรือ คลิกทีช
่ อ
์ ัดทีต
่ ้องการ จะปรากฎหน ้าต่างสีเ่ หลีย
่ มขึน
้ มา

ื่ หน ้าเพจ/หน ้าวินโดว์/คาสัง่ ทีต
4. พิมพ์ชอ
่ ้องการเข ้าไป แล ้วกดปุ่ ม Enter
5. คลิกปุ่ มกากบาททีม
่ ม
ุ ขวาบนเพือ
่ ปิ ดหน ้าจอนี้

ระบบเตือน (Alarms)
ท่านสามารถตัง้ เตือนเมือ
่ Symbol ทีส
่ นใจถึงระดับราคาทีต
่ ้องการได ้

การเพิม
่ เงือ
่ นไขตงเตื
ั้ อน
1. คลิกทีแ
่ ถบเมนู เลือก Tools แล ้วเลือก Alarms
2. จะปรากฎหน ้าต่าง Alarm List ขึน
้ มาบนหน ้าจอ

3. คลิกปุ่ ม Add จะปรากฎหน ้าต่าง New Alarm ขึน
้ มาบนหน ้าจอ
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เมนู
Trigger condition

รายละเอียด


พิมพ์เงือ
่ นไขทีต
่ ้องการเตือน ในรูปแบบ
<Symbol><Expression><Price Level>
เช่น PTT<390
ต ัวดาเนินการ
==
>=
>
<=
<

รายละเอียด
เท่ากับ
มากกว่าหรือเท่ากับ
มากกว่า
น ้อยกว่าหรือเท่ากับ
น ้อยกว่า

เมนู

ต ัวอย่าง
KBANK==220
IQXGL>=1200
SET>1600
IQXWTI<=65
IQXUSTB<32

รายละเอียด

Memorandum and
email subject



ข ้อความทีต
่ ้องการให ้แสดง เมือ
่ ระบบเตือนตามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนด

Command actions
on trigger




Trigger state



Trigger frequency



่ หน ้าเพจทีต
พิมพ์คาสัง่ หรือชือ
่ ้องการ
ใส่เครือ
่ ง “;” คั่นระหว่างคาสัง่ เช่น
» F7-CHART;PTT เปิ ดหน ้า F7-CHART แล ้วเปลีย
่ น Symbol เป็ น PTT
» F8-NEWS;/PTT เปิ ดหน ้า F8-NEWS แล ้วค ้นหาคาว่า PTT
สถานะของเงือ
่ นไขทีต
่ ้องการให ้เตือน
» True เตือนเมือ
่ เงือ
่ นไขเป็ นจริง
» False เตือนเมือ
่ เงือ
่ นไขเป็ นเท็จ
» Changes เตือนเมือ
่ เงือ
่ นไขเปลีย
่ นแปลง
ความถีใ่ นการเตือน
» Continuous เตือนทุกครัง้
» Daily เตือนวันละครัง้
» Once เตือนครัง้ เดียว

Enable



เปิ ด/ปิ ดการเตือน

Auto-Delete



ลบเงือ
่ นไขทันทีหลังจากแจ ้งเตือนแล ้ว

Visual alert



แสดง/ซ่อนหน ้าต่าง Pop-up เมือ
่ เตือน

Audio alarm



เลือกเสียงทีต
่ ้องการให ้ร ้องเตือน

Audio repeat



เปิ ด/ปิ ดการร ้องเตือนซ้า

E-mail



ยังไม่เปิ ดให ้บริการ

Current state



แสดงสถานะของเงือ
่ นไขทีก
่ าหนด

4. คลิกปุ่ ม OK

การลบเงือ
่ นไขตงเตื
ั้ อน
1. คลิกทีแ
่ ถบเมนู เลือก Tools แล ้วเลือก Alarms
2. จะปรากฎหน ้าต่าง Alarm List ขึน
้ มาบนหน ้าจอ
3. คลิกยังเงือ
่ นไขทีต
่ ้องการลบจะมีแถบสีฟ้าขึน
้ มา
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4. คลิกปุ่ ม Delete

การ Export ข้อมูลโดยใช ้ DDE
Aspen Graphics DDE Link คืออะไร
Aspen Graphics DDE Link เป็ นโปรแกรมเสริมเพือ
่ ใช ้สาหรับดึงข ้อมูลจาก Aspen for Windows ไปยัง
Microsoft Microsoft Excel และมีการอัพเดทข ้อมูลแบบไดนามิก โดยสามารถดึงข ้อมูลได ้ 3 รูปแบบ ดังนี้
1. Quote ใช ้สาหรับดึงข ้อมูลของวันปั จจุบน
ั
2. History ใช ้สาหรับดึงข ้อมูลย ้อนหลัง
3. Formula ใช ้สาหรับดึงข ้อมูลจากสูตรทีส
่ ร ้างเอาไว ้
ซึง่ การดึงข ้อมูลผ่าน Aspen Graphics DDE Link จะต ้องเปิ ดโปรแกรม Aspen for Windows ก่อนทุกครัง้

้ าหร ับติดตงั้ Aspen Graphics DDE บน Excel
ไฟล์ทใี่ ชส

ไฟล์ตด
ิ ตัง้ Aspen Graphics DDE Link จะเก็บไว ้ใน C:\Aspen\MSExlDDE ซึง่ ประกอบไปด ้วยไฟล์ตา่ งๆ
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

โฟลเดอร์ IconDDE
agdde32.dll (Date modified: 28 Aug 2014)
ARG32.XLA (Date modified: 05 Nov 2014) เป็ น Add-Ins สาหรับ Microsoft Excel 2003
Arg32.xlam (Date modified: 18 Feb 2013) เป็ น Add-Ins สาหรับ Microsoft Excel 2007 ขึน
้ ไป
QMASTER.XLB (Date modified: 18 Feb 2013) ใช ้สาหรับเรียกแถบเครือ
่ งมือ Aspen Graphics DDE
บน Microsoft Excel 2003
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วิธต
ี ด
ิ ตงั้ Aspen Graphics DDE บน Microsoft Excel 2003
1.
2.
3.
4.

Copy ไฟล์ agdde32.dll ไว ้ใน C:\Windows\System32
เปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel
คลิกที่ Tools > Add-Ins
จะปรากฏหน ้าต่าง Add-Ins ขึน
้ มา

5. คลิกปุ่ ม Browse แล ้วเลือกไดเร็กทอรีทต
ี่ ด
ิ ตัง้ โปรแกรม Aspen Graphics โดยปกติจะเป็ น
C:\Aspen\MSExlDDE

6. ดับเบิล
้ คลิกทีไ่ ฟล์ ARG32 หรือ ARG32.XLA
7. จะปรากฎหน ้าต่าง Add-Ins และมีเครือ
่ งหมาย D หน ้าคาว่า “Aspen Graphics DDE Add-in”

8. คลิกปุ่ ม OK เพือ
่ ปิ ดหน ้าต่าง Add-Ins
9. คลิกที่ File > Open แล ้วเลือกไฟล์ QMASTER.XLB จากไดเร็กทอรี C:\Aspen\MsExlDDE
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10. จะมีแถบเครือ
่ งมือของ Aspen Graphics DDE ขึน
้ มา ดังภาพ

11. ปิ ดและเปิ ด Microsoft Excel ใหม่อก
ี ครัง้ เพือ
่ ให ้การติดตัง้ เสร็จสมบูรณ์

้ ไป
วิธต
ี ด
ิ ตงั้ Aspen Graphics DDE บน Microsoft Excel 2007 ขึน
1. Copy ไฟล์ agdde32.dll ไว ้ใน C:\Windows\System32
สาหรับ Microsoft Office 64-bit ให ้ Copy ไฟล์ไว ้ใน C:\Windows\SysWOW64
2. เปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel
3. คลิกที่ File > Options จะปรากฏหน ้าต่าง Excel Options ขึน
้ มา
4. คลิกที่ Add-Ins ในหน ้าต่างด ้านซ ้าย คลิกทีป
่ ม
ุ่ Go ตรงด ้านล่างของหน ้าต่างนี้

5. จะปรากฏหน ้าต่าง Add-Ins ขึน
้ มา คลิกปุ่ ม Browse

6. เลือกไดเร็กทอรีทต
ี่ ด
ิ ตัง้ โปรแกรม Aspen Graphics โดยปกติจะเป็ น C:\Aspen\MSExlDDE
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7. ดับเบิล
้ คลิกทีไ่ ฟล์ Arg32 หรือ Arg32.xlam

8. จะปรากฎหน ้าต่าง Add-Ins และมีเครือ
่ งหมายD หน ้าคาว่า “Arg32´

9. คลิกปุ่ ม OK เพือ
่ ปิ ดหน ้าต่าง Add-Ins
10. ปิ ดและเปิ ด Microsoft Excel ใหม่อก
ี ครัง้ เพือ
่ ให ้การติดตัง้ เสร็จสมบูรณ์

แถบเครือ
่ งมือ Aspen Graphics DDE Link
เมือ
่ ติดตัง้ Aspen Graphics DDE เรียบร ้อยแล ้ว จะมีแถบ Aspen Graphics และมี Aspen Graphics
DDE Quick Link อยูใ่ นเมนู เมือ
่ คลิกปุ่ มขวาของเม ้าส์ ดังภาพ

แถบเครือ
่ งมือบน Microsoft Excel 2003

้ ไป
แถบเครือ
่ งมือบน Microsoft Excel 2007 ขึน
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การดึงข้อมูลโควท (Quote)
การดึงข ้อมูลโควท (Quote) ออกไปยัง Microsoft Excel สามารถทาได ้ 2 วิธ ี คือ
1. เมนู Create DDE Link
2. เมนู Aspen Graphics DDE Quick Link
โดยวิธก
ี ารใช ้งานแต่ละวิธม
ี รี ายละเอียด ดังนี้

เมนู Create DDE Link
ดึงข ้อมูล Quote ได ้คราวละ 1 Symbol เท่านัน
้ และหากต ้องการเปลีย
่ น Symbol หรือ Field จะต ้องเข ้าไป
เปลีย
่ นจากแถบ Formula ใน Microsoft Excel แล ้วกดปุ่ ม Ctrl+Shift+Enter พร ้อมกัน หรือเลือก
Create DDE Link ใหม่อก
ี ครัง้
1. คลิกไอคอน Create DDE Link บนแถบเครือ
่ งมือ
2. จะปรากฎหน ้าต่าง DDE Link Generator Helper Dialog ขึน
้ มาบนหน ้าจอ

เมนู

รายละเอียด

Symbol

Symbol ของข ้อมูลทีต
่ ้องการดึงข ้อมูล

Short List

แสดง Field ข ้อมูลทีส
่ าคัญ คลิกเพือ
่ เลือกรูปแบบทีต
่ ้องการ

Long List

แสดง Field ข ้อมูลทัง้ หมด คลิกเพือ
่ เลือกรูปแบบทีต
่ ้องการ

ปุ่ม

รายละเอียด
ส่ง Field ทีเ่ ลือกไว ้ไปยังช่อง Selected
ย ้าย Field ทีเ่ ลือกไว ้ออกจากช่อง Selected
เลือ
่ นตาแหน่งของ Field ทีเ่ ลือกไว ้ในช่อง Selected ขึน
้ ไป
ด ้านบน
เลือ
่ นตาแหน่งของ Field ทีเ่ ลือกไว ้ในช่อง Selected ลงมา
ด ้านล่าง
ลบ Field ทีเ่ ลือกไว ้ในช่อง Selected ทัง้ หมด
ดึงข ้อมูลทีเ่ ลือกไว ้ไปยัง Microsoft Excel
ไม่ต ้องดึงข ้อมูลทีเ่ ลือกไว ้ พร ้อมกับปิ ดหน ้าต่างนี้

3. พิมพ์ Symbol ของข ้อมูลทีต
่ ้องการดึงข ้อมูลในช่อง Symbol
4. ดับเบิล
้ คลิกยัง Field ทีต
่ ้องการเลือก โดย Field ทีเ่ ลือกแล ้ว จะเข ้าไปอยูใ่ นช่อง Selected
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5. คลิกปุ่ ม Copy Link เพือ
่ ดึงข ้อมูลไปยัง Microsoft Excel

6. ข ้อมูลทีเ่ ลือกไว ้จะถูกส่งไปยัง Microsoft Excel และอัพเดทแบบไดนามิก

เมนู Aspen Graphics DDE Quick Link
ดึงข ้อมูล Quote และ Formula ได ้คราวละหลายๆ Symbol และการเปลีย
่ น Symbol หรือ Field สามารถทาได ้
อย่างง่ายดาย เพียงแค่พม
ิ พ์ Symbol หรือ Field ใหม่ทต
ี่ ้องการไปแทนทีไ่ ด ้เลย
โดยการดึงข ้อมูลผ่าน Aspen Graphics DDE Quick Link สามารถทาได ้ใน 2 รูปแบบ คือ
1) Field as Column Header โดยให ้ Field อยูใ่ นคอลัมน์ (Column) และ Symbol อยูใ่ นแถว (Row)
2) Field as Row Header โดยให ้ Field อยูใ่ นแถว (Row) และ Symbol อยูใ่ น คอลัมน์ (Column)
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การดึงข้อมูลแบบ Field as Column Header
1. พิมพ์ Symbol ทีต
่ ้องการดึงข ้อมูลไว ้ในแถวที่ 2 (Row) เป็ นต ้นไป
ื่ Field หรือ Formula ทีต
2. พิมพ์ชอ
่ ้องการดึงข ้อมูลไว ้ในคอล ัมน์ B (Column) เป็ นต ้นไป

่ ง A1 แล ้วคลิกปุ่ มไอคอน Field as Column Header บนแถบเครือ
3. นาเคอร์เซอร์เมาส์มาวางทีช
่ อ
่ งมือ
หรือคลิกปุ่ มขวาของเม ้าส์ แล ้วเลือก Aspen Graphics DDE Quick Link > Field as Column
Header

่ Field หรือ Formula ให ้พิมพ์ Symbol หรือชือ
่ Field หรือชือ
่
4. หากต ้องการเปลีย
่ น Symbol หรือเปลีย
่ นชือ
ื่ เดิมได ้เลย แล ้วกดปุ่ ม Enter
Formula ใหม่ทต
ี่ ้องการเปลีย
่ นไปแทนทีช
่ อ
ตัวอย่างเช่น ต ้องการเปลีย
่ น Symbol จาก _USDX (US Dollar Index) เป็ น SET (SET Index) พิมพ์ SET
ในช่อง A5แล ้วกดปุ่ ม Enter (เดิมช่อง A5 เป็ น Symbol: _USDX)
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การดึงข้อมูลแบบ Field as Row Header
่ Formula ทีต
1. พิมพ์ Field หรือชือ
่ ้องการดึงข ้อมูลไว ้ในแถวที่ 2 (Row) เป็ นต ้นไป
2. พิมพ์ Symbol ทีต
่ ้องการดึงข ้อมูลไว ้ในคอล ัมน์ B (Column) เป็ นต ้นไป

่ ง A1 แล ้วคลิกปุ่ มไอคอน Field as Row Header บนแถบเครือ
3. นาเคอร์เซอร์เม ้าส์มาวางทีช
่ อ
่ งมือ หรือ
คลิกปุ่ มขวาของเม ้าส์ แล ้วเลือก Aspen Graphics DDE Quick Link > Field as Row Header

่ Field หรือ Formula ให ้พิมพ์ Symbol หรือชือ
่ Field หรือชือ
่
4. หากต ้องการเปลีย
่ น Symbol หรือเปลีย
่ นชือ
ื่ เดิมได ้เลย แล ้วกดปุ่ ม Enter
Formula ใหม่ทต
ี่ ้องการเปลีย
่ นไปแทนทีช
่ อ
ตัวอย่างเช่น ต ้องการเปลีย
่ น Formula จาก MACD_DAY และ SIGNAL_DAY เป็ น PCHG1W และ PCHG1M
่ MACD_DAY) และพิมพ์ PCHG1M
ตามลาดับ พิมพ์ PCHG1W ในช่อง A5 (เดิมช่อง A5 เป็ น Formula ชือ
่ SIGNAL_DAY)
ในช่อง A6 (เดิมช่อง A6 เป็ น Formula ชือ
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การดึงข้อมูลย้อนหล ัง (History)
การดึงข ้อมูลย ้อนหลังออกไปยัง Microsoft Excel ได ้ทัง้ แบบข ้อมูลรายนาทีและรายวัน โดยมีวธิ ก
ี าร ดังนี้
1. คลิกไอคอน Create DDE Link บนแถบเครือ
่ งมือ
2. จะปรากฎหน ้าต่าง DDE Link Generator Helper Dialog ขึน
้ มาบนหน ้าจอ
3. คลิกทีแ
่ ถบ History

เมนู

รายละเอียด

Symbol

Symbol ของข ้อมูลทีต
่ ้องการดึงข ้อมูล

Interval

ความกว ้างของช่วงเวลาทีต
่ ้องการว่าต ้องการข ้อมูลแบบรายนาที รายวัน หรือราย
สัปดาห์ เป็ นต ้น
ต ัวเลือก

รายละเอียด

Daily

ข ้อมูลรายวัน

Intraday

ข ้อมูลรายนาที โดยระบุจานวนนาทีทต
ี่ ้องการในช่อง Span

Tick

ข ้อมูลราย 0 นาที หรือแสดงทุกรายการทีเ่ กิดขึน
้

Weekly

ข ้อมูลรายสัปดาห์

Monthly

ข ้อมูลรายเดือน

Quarterly

ข ้อมูลรายไตรมาส

Skip gaps

เปิ ด/ปิ ดช่องว่าง (Gap) ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์
คลิกให ้มีเครือ
่ งหมายDหากต ้องการปิ ด Gap
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เมนู
Time Series

รายละเอียด
กาหนดระยะเวลาทีต
่ ้องการดึงข ้อมูล
ต ัวเลือก

รายละเอียด

Start Date

พิมพ์วันทีเ่ ริม
่ ต ้น โดยพิมพ์ในรูปแบบ MM/DD/YY เช่น 6/15/13

Start Time

พิมพ์เวลาทีเ่ ริม
่ ต ้น ใช ้สาหรับกรณีเลือก Interval เป็ น Intraday
ิ เช่น
หรือ Tick เท่านัน
้ โดยพิมพ์เวลาในรูปแบบ 24 นาฬกา
14:00

End Date

ิ้ สุด โดยพิมพ์ในรูปแบบ MM/DD/YY เช่น 6/15/13
พิมพ์วันทีส
่ น

End Time

ิ้ สุด ใช ้สาหรับกรณีเลือก Interval เป็ น Intraday
พิมพ์เวลาทีส
่ น
ิ เช่น
หรือ Tick เท่านัน
้ โดยพิมพ์เวลาในรูปแบบ 24 นาฬกา
14:00
จานวนวันทีต
่ ้องการดึงข ้อมูล ใช ้สาหรับ Interval แบบ Daily
เท่านัน
้ เช่น 20 เพือ
่ ดึงข ้อมูลย ้อนหลัง 20 วัน
ใช ้เมือ
่ ต ้องการดึงข ้อมูลตามจานวนวันทีร่ ะบุเอาไว ้ โดย Start
Date และ End Date จะเปลีย
่ นไปเรือ
่ ยๆ เมือ
่ ขึน
้ วันใหม่
(Rollover)
จานวนช่วงเวลาทีต
่ ้องการ ใช ้สาหรับ Interval ทุกรูปแบบ ยกเว ้น
Daily
ใช ้ เมือ
่ ต ้องการดึงข ้อมูลตามจานวนวันทีร่ ะบุเอาไว ้ โดย Start
Date และ End Date จะเปลีย
่ นไปเรือ
่ ยๆ เมือ
่ ขึน
้ วันใหม่
(Rollover)
เรียงข ้อมูลตามวันทีใ่ หม่ไปเก่า (Descending)
หากต ้องการเปลีย
่ นวิธก
ี ารเรียงเป็ นจากเก่าไปใหม่ (Ascending)
ให ้คลิกอีกครัง้ หนึง่ เพือ
่ ให ้เครือ
่ งหมาย D หายไป
ต ้องการเปลีย
่ นจาก N/A เป็ นช่องว่างหรือไม่
คลิกให ้มีเครือ
่ งหมาย Dเพือ
่ เปลีย
่ นจาก N/A เป็ นช่องว่าง

Max days

Periods

Sort
Descending
Display N/A
as Blank
Quote Elements

เลือก Field ทีต
่ ้องการดึงข ้อมูลย ้อนหลังโดยคลิกให ้มีแถบสีฟ้าที่ Field นัน
้ ๆ
Field

รายละเอียด

SYMBOL

แสดง Symbol ของข ้อมูล

DATE

วันที่

TIME

เวลา

HIGH

ราคาสูงสุด

LOW

ราคาตา่ สุด

OPEN

ราคาเปิ ด

CLOSE

ราคาปิ ด

VOLUME

้ ขาย
ปริมาณการซือ

OPEN INTEREST

้ ขาย (สาหรับหุ ้น) หรือ
มูลค่าการซือ
Open Interest (สาหรับฟิ วเจอร์ส)
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รายละเอียด
ลบ Field ทีเ่ ลือกไว ้ในช่อง Quote Elements ทัง้ หมด แถบสีฟ้าจะหายไป
ดึงข ้อมูลทีเ่ ลือกไว ้ไปยัง Microsoft Excel
ไม่ต ้องดึงข ้อมูลทีเ่ ลือกไว ้ พร ้อมกับปิ ดหน ้าต่างนี้

4. พิมพ์ Symbol ของข ้อมูลทีต
่ ้องการดึงข ้อมูลในช่อง Symbol
5. คลิกเลือกช่วงเวลาของข ้อมูลกราฟทีต
่ ้องการในช่อง Interval เช่น Daily
6. คลิกให ้มีเครือ
่ งหมายDที่ Skip gaps เพือ
่ ปิ ดช่องว่างในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์
7. กาหนดระยะเวลาทีต
่ ้องการในช่อง Time Series เช่น Start Date 6/1/12 และ End Date 6/30/13

่ งหน ้า Sort Descending เพือ
8. หากต ้องการเรียงข ้อมูลตามวันทีจ
่ ากเก่าไปใหม่ ให ้คลิกทีช
่ อ
่ เอา
เครือ
่ งหมาย D ออกไป
9. เลือก Field ทีต
่ ้องการดึงข ้อมูลในช่อง Quote Elements สาหรับ Field ทีไ่ ม่ต ้องการให ้คลิกเม ้าส์ท ี่ Field
นัน
้ ๆ เพือ
่ ให ้แถบสีฟ้าหายไป
10. คลิกปุ่ ม Copy Link เพือ
่ ดึงข ้อมูลไปยัง Microsoft Excel

11. ข ้อมูลทีเ่ ลือกไว ้จะถูกส่งไปยัง Microsoft Excel และอัพเดทแบบไดนามิก
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การดึงข้อมูลจากสูตรคานวณ (Formula) ออกไปย ัง Microsoft Excel
ั CHART() ออกไปยัง Microsoft Excel ได ้ โดยมี
ดึงข ้อมูลจากสูตรคานวณ (Formula) ทีเ่ ขียนโดยใช ้ฟั งก์ชน
วิธก
ี าร ดังนี้
1.
2.
3.
4.

คลิกไอคอน Create DDE Link บนแถบเครือ
่ งมือ
จะปรากฎหน ้าต่าง DDE Link Generator Helper Dialog ขึน
้ มาบนหน ้าจอ
คลิกทีแ
่ ถบ Formula
ื่ Formula แล ้วตามด ้วย Symbol ในรูปแบบนี้
พิมพ์ชอ

Formula_Name (Symbol)
5. คลิกปุ่ ม Copy Link เพือ
่ ดึงข ้อมูลไปยัง Microsoft Excel

6. ข ้อมูลทีต
่ ้องการจะถูกส่งไปยัง Microsoft Excel และอัพเดทแบบไดนามิก

การอ ัพเดทข้อมูลใน Microsoft Excel
ข ้อมูลใน Microsoft Excel จะอัพเดทแบบไดนามิก ก็ตอ
่ เมือ
่ โปรแกรม Aspen for Windows ได ้ถูกเปิ ดไว ้
เท่านัน
้
เมือ
่ สร ้างไฟล์ทด
ี่ งึ ข ้อมูลแบบ DDE จาก Aspen for Windows ออกมา แล ้วทาการ Save เก็บไว ้ใช ้คราว
ต่อไป เมือ
่ เปิ ดไฟล์ขน
ึ้ มาใหม่ทก
ุ ครัง้ จะปรากฎหน ้าต่างข ้อความถามว่า ต ้องการจะอัพเดทข ้อมูลหรือไม่ ให ้คลิก
ปุ่ ม Update เพือ
่ อัพเดทข ้อมูล
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ตารางแสดงฟิ ลด์ทด
ี่ งึ ข้อมูลไปย ัง Microsoft Excel ได้
ื่ ฟิ ลด์
ชอ

รายละเอียด

ประเภทข้อมูล

DESC

่ เต็มของ Symbol
ชือ

ข ้อมูลเกีย
่ วกับ Symbol

EXPDATE

วันหมดอายุของ Warrant/DW

ข ้อมูลเกีย
่ วกับ Symbol

EXPIRE

วันหมดอายุของ Futures & Options (MM/DD/YY)

ข ้อมูลเกีย
่ วกับ Symbol

INDUSTRY

กลุม
่ อุตสาหกรรม

ข ้อมูลเกีย
่ วกับ Symbol

LISTDATE

้ ขาย
วันทีเ่ ริม
่ ทาการซือ

ข ้อมูลเกีย
่ วกับ Symbol

SECTOR

หมวดธุรกิจ

ข ้อมูลเกีย
่ วกับ Symbol

SYMB

Symbol

ข ้อมูลเกีย
่ วกับ Symbol

UNDERLYING

หลักทรัพย์/สินทรัพย์อ ้างอิง

ข ้อมูลเกีย
่ วกับ Symbol

XMONTH

เดือนทีห
่ มดอายุของ Futures & Options

ข ้อมูลเกีย
่ วกับ Symbol

BV

มูลค่าทางบัญชีตอ
่ หุ ้น (Book value per share)

ข ้อมูลพืน
้ ฐาน

DPS

เงินปั นผลต่อหุ ้น (Dividend per share)

ข ้อมูลพืน
้ ฐาน

EPS

กาไรต่อหุ ้น (Earning per share)

ข ้อมูลพืน
้ ฐาน

LSHARE

จานวนหุ ้นจดทะเบียน (Listed shares) หน่วย: 100 หุ ้น

ข ้อมูลพืน
้ ฐาน

MCAP

มาร์เก็ตแคป (Market capitalization) หน่วย: ล ้านบาท

ข ้อมูลพืน
้ ฐาน

MCAPR

สัดส่วนมาร์เก็ตแคปเทียบกับมาร์เก็ตแคปของดัชนี
(%MCAP)

ข ้อมูลพืน
้ ฐาน

MIMPACT

Market impact

ข ้อมูลพืน
้ ฐาน

PBV

ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีตอ
่ หุ ้น (Price per book value)

ข ้อมูลพืน
้ ฐาน

PERATIO

อัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้น (Price earnings ratio)

ข ้อมูลพืน
้ ฐาน

YLD

อัตราส่วนเงินปั นผลตอบแทน (Dividend Yield) หน่วย: %

ข ้อมูลพืน
้ ฐาน

ASK

ราคาเสนอขายลาดับที่ 1 (Offer 1)

ข ้อมูลราคา

ASK2

ราคาเสนอขายลาดับที่ 2 (Offer 2)

ข ้อมูลราคา

ASK3

ราคาเสนอขายลาดับที่ 3 (Offer 3)

ข ้อมูลราคา

ASK4

ราคาเสนอขายลาดับที่ 4 (Offer 4)

ข ้อมูลราคา

ASK5

ราคาเสนอขายลาดับที่ 5 (Offer 5)

ข ้อมูลราคา

ASKSIZE

ปริมาณเสนอขายลาดับที่ 1 (Offer Vol. 1)

ข ้อมูลราคา

ASKSIZE2

ปริมาณเสนอขายลาดับที่ 2 (Offer Vol. 2)

ข ้อมูลราคา

ASKSIZE2

ปริมาณเสนอขายลาดับที่ 2 (Offer Vol. 2)

ข ้อมูลราคา

ASKSIZE3

ปริมาณเสนอขายลาดับที่ 3 (Offer Vol. 3)

ข ้อมูลราคา

ASKSIZE4

ปริมาณเสนอขายลาดับที่ 4 (Offer Vol. 4)

ข ้อมูลราคา

ASKSIZE5

ปริมาณเสนอขายลาดับที่ 5 (Offer Vol. 5)

ข ้อมูลราคา

BETA

ค่าเบต ้าของหุ ้นรายตัว (ข ้อมูลจาก ตลท.)

ข ้อมูลราคา

BID

้ ลาดับที่ 1 (Bid 1)
ราคาเสนอซือ

ข ้อมูลราคา

BID2

้ ลาดับที่ 2 (Bid 2)
ราคาเสนอซือ

ข ้อมูลราคา

BID3

้ ลาดับที่ 3 (Bid 3)
ราคาเสนอซือ

ข ้อมูลราคา

BID4

้ ลาดับที่ 4 (Bid 4)
ราคาเสนอซือ

ข ้อมูลราคา

BID5

้ ลาดับที่ 5 (Bid 5)
ราคาเสนอซือ

ข ้อมูลราคา
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รายละเอียด

ประเภทข้อมูล

BIDSIZE

้ ลาดับที่ 1 (Bid Vol. 1)
ปริมาณเสนอซือ

ข ้อมูลราคา

BIDSIZE2

้ ลาดับที่ 2 (Bid Vol. 2)
ปริมาณเสนอซือ

ข ้อมูลราคา

BIDSIZE3

้ ลาดับที่ 3 (Bid Vol. 3)
ปริมาณเสนอซือ

ข ้อมูลราคา

BIDSIZE4

้ ลาดับที่ 4 (Bid Vol. 4)
ปริมาณเสนอซือ

ข ้อมูลราคา

BIDSIZE5

้ ลาดับที่ 5 (Bid Vol. 5)
ปริมาณเสนอซือ

ข ้อมูลราคา

BUYVOLUME

้ (Buy Volume)
ปริมาณจากฝั่ งซือ

ข ้อมูลราคา

CEIL

ราคา Ceiling

ข ้อมูลราคา

CHANGE

ค่า Change เมือ
่ เทียบกับราคาปิ ดวันก่อนหน ้า

ข ้อมูลราคา

CLOSE1M

ราคาปิ ดในรอบ 1 เดือนทีแ
่ ล ้ว (ค่าของวันก่อน)

ข ้อมูลราคา

CLOSE1W

ราคาปิ ดในรอบ 1 สัปดาห์ทแ
ี่ ล ้ว (ค่าของวันก่อน)

ข ้อมูลราคา

CLOSE1Y

ราคาปิ ดในรอบ 1 ปี ทแ
ี่ ล ้ว (ค่าของวันก่อน)

ข ้อมูลราคา

CLOSE3M

ราคาปิ ดในรอบ 3 เดือนทีแ
่ ล ้ว (ค่าของวันก่อน)

ข ้อมูลราคา

CLOSE6M

ราคาปิ ดในรอบ 6 เดือนทีแ
่ ล ้ว (ค่าของวันก่อน)

ข ้อมูลราคา

EXPRICE

ราคาใช ้สิทธิ์

ข ้อมูลราคา

EXRATIO

อัตราการใช ้สิทธิ์

ข ้อมูลราคา

FFLOAT

ค่าฟรีโฟลท (Free Float)

ข ้อมูลราคา

FLOR

ราคา Floor

ข ้อมูลราคา

HI52W

ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ (ค่าของวันก่อน)

ข ้อมูลราคา

HIGH

ราคาสูงสุดของวัน

ข ้อมูลราคา

LAST

ราคาล่าสุด (รวมราคา Bid และ Offer ด ้วย)

ข ้อมูลราคา

LO52W

ราคาตา่ สุดในรอบ 52 สัปดาห์ (ค่าของวันก่อน)

ข ้อมูลราคา

LOW

ราคาตา่ สุดของวัน

ข ้อมูลราคา

LTDATE

้ ขายสุดท ้ายของ DW
วันทาการซือ

ข ้อมูลราคา

NET

ค่า Change เมือ
่ เทียบกับราคาปิ ดวันก่อนหน ้า

ข ้อมูลราคา

OPEN

ราคาเปิ ดของวัน

ข ้อมูลราคา

PCTCHG

% การเปลีย
่ นแปลงวันนี้ (ค่าของวันนี)้

ข ้อมูลราคา

PCTCHG1M

% การเปลีย
่ นแปลงในรอบ 1 เดือน (ค่าของวันก่อน)

ข ้อมูลราคา

PCTCHG1W

% การเปลีย
่ นแปลงในรอบ 1 สัปดาห์ (ค่าของวันก่อน)

ข ้อมูลราคา

PCTCHG1Y

% การเปลีย
่ นแปลงในรอบ 1 ปี (ค่าของวันก่อน)

ข ้อมูลราคา

PCTCHG3M

% การเปลีย
่ นแปลงในรอบ 3 เดือน (ค่าของวันก่อน)

ข ้อมูลราคา

PCTCHG6M

% การเปลีย
่ นแปลงในรอบ 6 เดือน (ค่าของวันก่อน)

ข ้อมูลราคา

PREV

ราคาปิ ดวันก่อน

ข ้อมูลราคา

PREVAVGVOL5D

ค่าเฉลีย
่ 5 วันของ Volume (ค่าของวันก่อน)

ข ้อมูลราคา

PREVOI

Open Interest ของวันก่อน

ข ้อมูลราคา

PROJECTED

ราคา Projected

ข ้อมูลราคา

PROJVOL

้ ขายในช่วง Projected
ปริมาณซือ

ข ้อมูลราคา

RECENT

ราคาเทรดล่าสุด

ข ้อมูลราคา

SELLVOLUME

ปริมาณจากฝั่ งขาย (Sell Volume)

ข ้อมูลราคา

TIME

เวลาเทรดล่าสุด

ข ้อมูลราคา
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รายละเอียด

ประเภทข้อมูล

TRADE

ราคาเทรดล่าสุด

ข ้อมูลราคา

TRADESIDE

้ (B) หรือฝั่ งขาย(S)
ฝั่ งของราคาเทรดว่ามาจากฝั่ งซือ

ข ้อมูลราคา

TRADESIZE

ปริมาณของรายการเทรดล่าสุด

ข ้อมูลราคา

VALUE

้ ขายสะสม
มูลค่าการซือ

ข ้อมูลราคา

VOLUME

้ ขายสะสม
ปริมาณการซือ

ข ้อมูลราคา

VWAP

ราคาเฉลีย
่ แบบ Volume Weighted Average

ข ้อมูลราคา
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