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เกี่ยวกับ TQ Professional
TQ Professional (ทีควิ โปรเฟสชันแนล) ให ้บริการข ้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม ์ด ้านการเงินด ้านการวิเคราะห์ และ

้
่
่ั
แสดงผลข ้อมูลการเงินการลงทุน ทังในและต่
างประเทศ สินค ้าโภคภัณฑ ์ต่างๆ จากตลาดสาคัญทัวโลก
ประกอบด ้วยฟังก ์ชน
่
่
่
ใช ้งานทีหลากหลาย
ไม่วา่ จะเป็ นการเพิมเทคนิ
ควิเคราะห ์ วาดเส ้นแนวโน้ม รวมไปถึงการแจ ้งเตือนในรูปแบบต่างๆ ซึงจะช่
วยให ้
ท่านตัดสินใจลงทุนได ้อย่างแม่นยา รวดเร็ว ทันทุกเหตุการณ์

จุดเด่นและฟังก์ชันที่น่าสนใจ
เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค มากกว่า 200
ชนิด เส้นแนวโน้มแบบต่างๆ รวมถึงสัญญาณ
ซือ้ -ขาย
ข้อมูลราคา ติดตามข้อมูลแนวโน้มตลาดทั่ว
โลก ทั้งตลาดหุ้น ตลาดเงิน สินค้าโภคภัณฑ์
สินค้าฟิวเจอร์ส
Alert ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นการ

แจ้งเตือนราคา เทคนิควิเคราะห์ รวมไปถีงการ
แจ้งเตือนข่าวสารสาคัญต่างๆ
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วิธีเข้าใช้งาน TQ Professional
1.
2.
3.
4.

้
ดับเบิลคลิ
ก ไอคอน TQ Professional
จะปรากฎหน้าต่าง TQ Professional Server Login
พิมพ ์ User Name และ Password
กดปุ่ ม OK

้ั เข
่ ้าใช ้งาน
 Save : จา Password ทุกครงที
Always show login dialog : เข ้าโปรแกรมโดยไม่
ปรากฎหน้าจอ Login
่ ้งานครงล่
 Reopen last workspace : เปิ ด Workspace ทีใช
ั้ าสุด
 หากต ้องการเรียกหน้าจอ Login กลับมา ให ้กด Shift ค ้างไว ้

่
แถบเครืองมื
อหลัก
รูปแบบ

รายละเอียด

Menu Commands

่
เมนู คาสังหลั
กของโปรแกรม

Symbol Search

การค ้นหาสัญลักษณ์ข ้อมูลต่างๆ
่ อ
แถบเครืองมื

Tool Bar
Navigation Pane

ประกอบด ้วย 3 ส่วน
 Quick Bar ใช ้เรียกข ้อมูล ตารางตัวเลขต่างๆ
่ ้เป็ นประจา
 Fast Look ตัวย่อทีใช
 DataBar แสดงค่าตัวเลขบนกราฟ

Price Pages

ข ้อมูลเรียลไทม ์แบบตาราง

Chart

่
กราฟดูข ้อมูลย ้อนหลัง การเพิมเทคนิ
ควิเคราะห ์

News

ข่าว

Quick Quote

การแสดงข ้อมูลเรียลไทม ์แบบผสม

Fixed Format

ข ้อมูลตามหมวดหมู่ในรูปแบบสารบัญ

Time and sale

ข ้อมูลราคาเรียงตามเวลา

Market Depth

5 Bids 5 Offers

Status Bar

แสดงสถานะ การ Login ของโปรแกรม

การเรียก Main Function ด้วย Shortcut Keys
Shortcut Keys
รูปแบบ

Shortcut Keys

รูปแบบ

Price Page

.PP

Market Depth

.MD

Chart

.CH

Fixed Format

News

.NEWS OR .N

Time & Sale

.T&S

Thai News

.TNEWS OR .TN

Quick Quote

.QQ

English News

.ENEWS OR .EN

.FF

.FF
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Default Workspace
่ ละ Workspace
การเก็บหรือ Save หน้าเพจในโปรแกรม TQ Professional จะถูกจัดเก็บในรูปแบบ Workspace ซึงแต่
้ั
ประกอบด ้วยหน้าเพจย่อย 20 เพจ (Virtual Page) ดังนั้นการเรียกใช ้งาน Workspace แต่ละครงจะเป็
นการเรียกใช ้งานหน้า
่ ้างไว ้ทังหมด
้
เพจทีสร





่
่ ดเพจ 1
คาสังในการเรี
ยกเพจย่อย (Virtual Page) กด Ctrl+หมายเลขหน้า เช่น Ctrl+1 เพือเปิ
่
คาสังบน
Keyboard (แป้ นพิมพ ์) กด F12
่ ้งานก่อนหน้า กด Shift+F12
คาสัง่ Keyboard (แป้ นพิมพ ์) เรียกเพจทีใช

Navigation Pane
แถบ Navigation Pane ด ้านซ ้ายมือของหน้าจอ ประกอบด ้วย 3 ส่วนหลักๆ ดังนี ้
้ ้อมูลดัชนี ตลาดหุ ้นทีส่ าคัญทัวโลก
่
1. QuickBar เป็ นเมนู ทใช
ี่ ้เรียกเมนู รป
ู แบบต่างๆ ทังข
ข ้อมูลฟิ วเจอร ์ส การจัดอันดับ
่
Ranking อัตราแลกเปลียนเงินตรา ข ้อมูลสถิติ ราคาสินค ้าโภคภัณฑ ์ตลาดต่างประเทศ ใช ้สาหร ับติดตามภาวะตลาดหุ ้นที่
่่
สาคัญทัวโลกภายในหน้
าจอเดียว
่
่ ้งานเป็ นประจา โดยแยกหมวดหมู่ได ้ตาม
2. FastLook เป็ นเมนู ทช่
ี่ วยเพิมความสะดวกในการเก็
บสัญลักษณ์ตวั ย่อทีใช
ต ้องการ
วิธก
ี ารสร ้างหมวดหมู่ : คลิกขวาที่ My Symbol และเลือก Insert Folder จากนั้นจะปรากฎ New Folder ส่วนนี ้
่
่
้ อได
่
สามารถเปลียนชื
อได
้ โดยการคลิกขวาที่ New Folder และเลือกคาสัง่ Rename ตังชื
้ตามต ้องการ
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้ ้านราคา , Indicator และวันที่
3. DataBar เป็ นกรอบแสดงตัวเลขในกราฟ ทังด

Price Page
่
่ ้องการ อีกทังยั
้ งเพิม
่
วินโดวส ์ Price Page ใช ้แสดงข ้อมูล Real time รูปแบบตารางตัวเลข สามารถเพิมคอลั
มน์ข ้อมูลทีต
่ Sheet ทาได ้ดังนี ้
Sheet ได ้มากถึง 10 Sheets วิธก
ี ารเพิม
1. คลิกขวาที่ Sheet 1
่ นมา
้
่
2. เลือก Insert จะได ้ Sheet 2 เพิมขึ
หากต ้องการเปลียนชื
อ่ เลือก Rename
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่
คอลัมน์ขอ
้ มู ลทีแนะน
า
่
ชือคอลั
มน์

รายละเอียด

Money In/Out

้
เปอร ์เซ็นต ์การซือและขายของหลั
กทร ัพย ์นั้นๆ
้
แสดงมูลค่าสุทธิการซือขายของวั
น

Graph Bar

่
แสดงเปอร ์เซ็นต ์การเปลียนแปลงของหลั
กทร ัพย ์ ในรูปแบบกราฟบาร ์

MktCap

Market Capitalization

%MktCap

เปอร ์เซ็นต ์ Market Capitalization โดยคานวณจาก
Market Capitalization ของหลักทร ัพย ์ เทียบกับ Market
Capitalization ของ Set Index

P/E

Price-to-Earnings Ratio อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาหุ ้น

P/BV

Price Per Book Value ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีตอ
่ หุ ้น

BV

Book Value มูลค่าทางบัญชีต่อหุ ้น

EPS

Earnings Per Share กาไรต่อหุ ้น

Dividend

เงินปันผล

Div_Yield
Outstanding Shares

Dividend Yield
้ น
จานวนหุ ้นซือคื

Par Value

่
มูลค่าทีตราไว
้

VPrice

่
Average Price หรือราคาเฉลียของหุ
้น

VWAP

Volume Weighted Average Price

%Buy_%Sell

่
การเพิมคอลั
มน์ (Insert Column)

่
 คลิกขวาทีแถบคอลั
มน์ด ้านบน จากนั้นเลือก Insert จะปรากฎหน้า Price Page Properties
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่ อมู ล VWAP (Volume Weighted Average Price)
การเพิมข้

่
ชือคอลั
มน์

รายละเอียด

VStdDev

ราคาถัวเฉลีย่ (Average Price)
ค่าถัวเฉลีย่ Standard Deviation

VVolume

่ การซือขาย
้
จานวนหุ ้นทีมี
(Volume)

VAvgVol

่ อครงที
้ั มี
่ การซือขาย
้
จานวนถัวเฉลียต่
(Average Volume)

VTrans

้ั มี
่ การซือขาย
้
จานวนครงที
(Transaction)

VPrice

Chart
้
่ั
กราฟ (Chart) ใช ้แสดงข ้อมูลย ้อนหลังรูปแบบของกราฟ ทังราย
Tick รายนาที รายชวโมง
รายสัปดาห ์ ไปจนถึงรายปี พร ้อม
่
้
เครืองมือเทคนิ ควิเคราะห ์ต่างๆ รวมถึงสัญญาณการซือ-ขาย และการตีเส ้น Trend Line การเรียกวินโดวส ์กราฟทาได ้ 2 วิธ ี
1 คลิกที่
2 พิมพ ์ .CH แล ้วกด Enter
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การปร ับสเกลบนกราฟ
่
1. ปร ับแกนวันที่ : นาเมาส ์ไปวางไว ้บริเวณแกนวันที่ แล ้วคลิกค ้างไว ้ เมาส ์จะเปลียนเป็
นสัญลักษณ์
้
้
้
่
่
จากนันกลิงขึนลงทีล ้อหมุนของเมาส ์ จะเป็ นการหด-ขยายแกนของวันที
่
2. การปร ับแกนราคา : นาเมาส ์ไปวางไว ้บริเวณแกนวันที่ แล ้วคลิกค ้างไว ้ เมาส ์จะเปลียนเป็
นสัญลักษณ์
้
้
้
่
จากนันกลิงขึนลงทีล ้อหมุนของเมาส ์ จะเป็ นการหด-ขยายแกนของราคา

่
้
แถบเครืองมื
อพืนฐานบนกราฟ
่
เครืองมื
อ

รายละเอียด
่ ้องการ
Zoom in ขยายกราฟตามช่วงเวลาทีต
่ ้องการ
Zoom out หดกราฟตามช่วงเวลาทีต
Compress Time Scale การบีบกราฟ
Expand Time Scale การขยายกราฟ
้
แสดงข ้อมูลย ้อนหลังทังหมด

่ าการย่อ/ขยายกราฟ แล ้วต ้องการกลับไปค่าตังต
้ ้น ให ้กดปุ่ ม Home
เมือท

่ ย ์บอร ์ด
ทีคี

การปร ับกราฟด้วยปุ่ มคีย ์บอร ์ด
ปุ่ ม

รายละเอียด

Delete

Delete

การหดกราฟตามแกนเวลา

Insert

Insert

ขยายกราฟตามแกนเวลา

Left Arrow

่
เลือนเส
้นแกนราคาไปทางซ ้าย

Right Arrow

่
เลือนเส
้นแกนราคาไปทางขวา

Down Arrow

หดกราฟตามแกนราคา

Up Arrow

ขยายกราฟตามแกนราคา

Page
Up

Page Up

่
เลือนสเกลราคาขึ
น้

Page
Down

Page Down

่
เลือนสเกลราคาลง

End

ปร ับกราฟให ้แสดงข ้อมูลเก่า

End
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่
การเปลียน
time Frame ด้วยแถบ Toolbar
ปุ่ ม

รายละเอียด
Tick by Tick (0)
Tick Bar สามารถกาหนด Ticks ได ้
่ั
Intraday เลือกจานวนนาที หรือชวโมงได
้
Daily กราฟรายวัน
Weekly กราฟรายเดือน
Monthly กราฟรายเดือน
่ าหนด
Time Region Custom วันและเวลาทีก

ความหมายของ Time Region
Time Region

ความหมาย

All

้
ข ้อมูลย ้อนหลังทังหมด

Last

่ ้องการย ้อนหลัง
ระบุเวลาทีต

Record

่ ้องการ
จานวนแท่งของกราฟทีต
ย ้อนหลัง

Period (From to)

่ ้องการ
ระบุชว่ งเวลาทีต
่ ้องการให ้เว ้นระยะของกราฟ
จานวนแท่งทีต
่ เคราะห ์
จากแกนราคาด ้านขวา เพือวิ
แนวโน้มอนาคต
่ ้องการเว ้นระยะห่างของ
ระบุระยะเวลาทีต
กราฟจากแกนราคาทางด ้านขวา

Number of Bar
Extend to time
่
การเปลียน
time Frame ด้วยคีย ์บอร ์ด
คาสง่ ั

TF

คาสง่ ั

TF

Tick by Tick

.0

Weekly

.W

Tick Bar

.3t หรือ .10t

Monthly

.M

่ั
Indraday (ชวโมง)

.1h .2h หรือ .4h

Daily

.D
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่
การปร ับเปลียนสี
พนหลั
ื้
งกราฟ ทาได้ด ังนี ้
 คลิกขวาในกรอบกราฟ แล ้วเลือก Properties จะ
ปรากฎหน้าต่างย่อย Chart Properties
่
 Fill Type เลือก Solid จากนั้นเปลียนสี
ได ้ตามต ้องการที่
คาสัง่ Base Color

่
การเปลียนรู
ปแบบกราฟ (Chart Type)

่
การเปลียนรู
ปแบบกราฟทาได ้ 2 วิธ ี ดังนี ้
่ ้องการตรงเมนู
1. คลิกปุ่ มไอคอน Chart Type แล ้วคลิกรูปแบบกราฟทีต

2. พิมพ ์ คาสัง่ แล ้วกดปุ่ ม Enter
ปุ่ มไอคอน

รู ปแบบกราฟ

คาสง่ ั

Line Chart

.Line

Bar Chart

.Bar

Candlestick Chart

.Candle

Point Chart

.Point

Histogram Chart

.Histogram

Stair Step Chart

.Stair

Point & Figure Chart

.PF / .P&F

Three Line Break Chart

.3LB

Renko Chart

.Renko

Kagi Chart

.Kagi

Heikin Ashi Chart

.Heikin

Linear Price Scale

.Linear

Logarithmic Scale

.Log

Linear Percentage

.Percent
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่
การเพิมเทคนิ
ควิเคราะห ์ (Insert Study)
่ อ Insert Study
คลิกแถบเครืองมื
หรือคลิกขวาในวินโดวส ์กราฟ แล ้วเลือก Insert Study จะปรากฎหน้าต่าง Study โดย
่
แบ่งกลุม
่ เครืองมือทางเทคนิ ค Indicator และ Signals สามารถเลือกได ้ตามต ้องการ

การแก้ไขระยะเวลาการคานวณเทคนิ ควิเคราะห ์ (Parameters)
่ ้องการแก ้ไข คลิกทีค
่ าสัง่ Parameters ทาการ
คลิกขวาบนวินโดวส ์กราฟ เลือก Properties จากนั้นเลือก Indicator ทีต
่ วข ้อ Value
แก ้ไขทีหั

การลบเทคนิ ควิเคราะห ์ (Chart Object)
่ อ Chart Object
คลิกแถบเครืองมื
่ าสัง่ Delete
จากนั้นคลิกทีค

้
่ ้องการลบ
จะปรากฎหน้าต่าง Format Object ขึนมา
ให ้ √ ด ้านหน้า Indicator ทีต

ThaiQuest Limited

helpdesk@thaiquest.com
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การเรียกตารางต ัวเลขบนกราฟ
้ ด
่ ้านล่าง จะปรากฎตารางตัวเลขอ ้างอิงบนกราฟ
 คลิกขวาที่
มุมบนขวามือของหน้าต่างกราฟ ทาการลากลงมายังพืนที
 หรือคลิกขวาในหน้าต่าง Chart แล ้วเลือกคาสัง่ Data Table View

การแบ่งหน้าจอกราฟ
การแบ่งหน้าจอวินโดวส ์กราฟ ช่วยอานวยความสะดวกในการเปรียบเทียบกราฟในแต่ละช่วงเวลา เช่นรายวัน และราย 60 นาที
เป็ นต ้น
่ Sheet บนกราฟ โดยแบ่งเป็ นราย Day และราย Tick
 เพิม
้ ด
่ ้านล่าง จะได ้หน้าต่างย่อยของกราฟเพิม
่
่
 คลิกซ ้ายทีแถบ
มุมบนขวามือของหน้าต่างกราฟ ลากลงมายังพืนที

้
ขึนมา
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่ั
การเปรียบเทียบกราฟผด้วยคาสงบนคี
ย ์บอร ์ด
่
่ ้องการเปรียบเทียบ : พิมพ ์เครืองหมาย
่
 การเพิมกราฟที
ต
“,” (Comma) ด ้านหน้า Symbol ตัวอย่างเช่น ,PTT หรือ ,PTTEP
เป็ นต ้น
่ าการเปรียบเทียบ : พิมพ ์เครืองหมาย
่
่
 การลบกราฟทีท
“,” (Comma) ตามด ้วยเครืองหมาย
“-“ ด ้านหน้า Symbol
ตัวอย่างเช่น ,-PTT หรือ ,-PTTEP เป็ นต ้น

่ ชว่ งราคาต่างกัน สามารถเพิมสเกลทางด
่
่
 กรณี การเปรียบเทียบหุ ้นทีมี
้านซ ้ายเพือให
้ช่วยเปรียบเทียบได ้ช ัดเจนขึน้ โดยคลิก
่ งเทียนทีต
่ ้องการเพิมสเกล
่
ซ ้ายทีแท่
จากนั้นคลิกขวาเลือกคาสัง่ Connect to Second Scale
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Time and Sales
้ั มี
่ ข ้อมูลใหม่เข ้ามา ทังราคาเสนอซื
้
่
ใช ้แสดงราคาทุก ๆ ครงที
อ้ (Bid Price) เสนอขาย (Ask/Offer Price) และราคาทีตกลงซื
อ้
ขาย (Settlement Price)

การเรียกใช ้งาน Time and Sales ทาได ้ 2 วิธ ี ดังนี ้
1. คลิกขวาที่ Symbol จาก FastLook ในแถบ Navigation Pane
2. พิมพ ์ .T&S แล ้วกด Enter
Time and Sales ประกอบด ้วย 2 ส่วน คือ Price Page และ Time & Sales โดยสามารถเลือกได ้จากคาสัง่ Properties
้
่
นอกจากนี สามารถท
าการเพิม-ลด
จานวนคอลัมน์ทต
ี่ ้องการแสดงผล
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Market Depth
ประกอบด ้วย 3 ส่วน ดังนี ้
่
1. แสดงราคาเรียลไทม ์ สามารถปร ับเปลียนคอลั
มน์ได ้ตามต ้องการ ใช ้งานเหมือนกับ Price Page
้
2. แสดงข ้อมูล 5Bids 5Asks แสดงราคา และปริมาณการเสนอซือ-ขาย
่
้
3. แสดงข ้อมูลกราฟแท่ง เพือให
้เห็นภาพการเสนอซือและขาย
(Bid-Asks) ช ัดเจนขึน้

่
่
การเพิมหรื
อปร ับเปลียนคอลั
มน์ข ้อมูล : คลิกเมาส ์ขวาบนวินโดวส ์ Market Depth เลือก Properties จากเมนู ยอ
่ ย จะปรากฏ
่ ับเปลียนได
่
หน้าจอ Market Depth Properties ซึงปร
้ทัง้ Price View, Summary View และ Graph View ได ้ตามต ้องการ

News
้
้ั า ทังในและต่
้
ข่าวเรียลไทม ์ด ้านการลงทุนทังภาษาไทยและภาษาอั
งกฤษ จากแหล่งข่าวชนน
างประเทศ รวมถึงบทวิเคราะห ์
จากโบรกเกอร ์ โดยให ้บริการข่าวย ้อนหลัง 180 วัน
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การค้นหาข่าวตามแหล่งข่าว
เมนู






แหล่งข่าว

All News

ทุกแหล่งข่าว

InfoQuest

สานักข่าวอินโฟเควสท ์

Broker Research

บทวิเคราะห ์จากโบรกเกอร ์

SET

ข่าวบริษท
ั จดทะเบียนจาก กลต.

Newspaper Summary

สรุปข่าวหนังสือพิมพ ์ในประเทศ

Alert

Breaking News จาก TQ Professional

การค ้นหาข่าวสาหร ับหุ ้นรายตัว พิมพ ์คาค ้น ,Symbol ยกตัวอย่าง ,PTT เป็ นต ้น
้
การค ้นหาข่าวโดยใช ้คาค ้น พิมพ ์คาค ้นต ้องการบนหัวข ้อข่าว ค ้นได ้ทังภาษาไทยและภาษาอั
งกฤษ โปรแกรมจะ Highlight
่
้
คาทีค ้นหาไว ้ในเนื อหาข่าว
่
่
่ อ
การยกเลิกคาค ้นข่าว สามารถทาได ้โดยการคลิกทีไอคอน
(Clear News Search) ทีแถบเมนู
เครืองมื

่
การปร ับเปลียนขนาดต
ัวอ ักษรบนข่าว
ทาการคลิกขวา เลือก Properties

เมนู

รายละเอียด

Foreground

้
สีตวั อักษรทังหมดในข่
าว

Background

สีพนหลั
ื้
ง

Breaking News

สี Headline ของข่าว Breaking News
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Alerts
้ อน (Alert) ใช ้สาหร ับการตังเตื
้ อน มีทงหมด
้ั
การตังเตื
4 รูปแบบ
้ อนราคา (Price Alerts) ทาการตังเตื
้ อนเมือ่ Symbol ทีสนใจถึ
่
่ ้องการ สามารถทาได ้ โดยการคลิก
1. การตังเตื
งระดับราคาทีต
่ ้องการตังเตื
้ อน บน Price Page หรือ Chart แล ้วเลือก Insert Alert
่
ขวา สาหร ับหุ ้นทีต
Price Alert จะทาการเพิม
่ ้องการตังเตื
้ อนไปยัง Alert
ข ้อมูลของหุ ้นทีต

คอลัมน์
Field
Current Price

รายละเอียด
่ ้องการตังเตื
้ อน เช่น Last
สามารถกาหนดหัวข ้อทีต
ราคาล่าสุด

=>

่
่ ยบกับราคาล่าสุด
สามารถระบุราคาเป้ าหมายทีมากกว่
าเมือเที

=<

่ อยกว่าเมือเที
่ ยบกับราคาล่าสุด
สามารถระบุราคาเป้ าหมายทีน้

Action

ระบุการเตือนว่าจะแสดงผลลัพธ ์ในรูปแบบใด
้ อนข่าว (News) สาหร ับการตังเตื
้ อนข่าวทีเราสนใจ
่
2. การตังเตื
ทาได ้
่
้
โดยการคลิกขวาบน News และหุ ้นทีต ้องการตังเตือนข่าวบน Price
่ ้อมูลข่าวของหุ ้นที่
Alert คลิกขวาแล ้วเลือก Insert Alert จะทาการเพิมข
้ อนไปยัง Alert หรือสามารถระบุหวั ข ้อข่าวตรงคอลัมน์
ต ้องการ ตังเตื
“Keyword” ได ้เลย

้ อนสัญญาณทางเทคนิ ควิเคราะห ์ (Intersection Alerts) สาหร ับการตังเตื
้ อนสัญญาณเทคนิ ควิเคราะห ์ ทาได ้
3.การตังเตื
โดยการคลิกขวาบน Price Page หรือ Chart แล ้วเลือก Insert Alert
Intersection Alert
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้ อนเมือเกิ
่ ดสัญญาณซือ/ขาย
้
้ อนสัญญาณเทคนิ ควิเคราะห ์ ทาได ้โดยการคลิก
4. การตังเตื
(Study Alerts) สาหร ับการตังเตื
ขวาบน Price Page หรือ Chart แล ้วเลือก Insert Alert

Study Alert

Fixed Format

วิธก
ี ารเรียกใช ้งานหน้า Fixed Format ทาได ้ดังนี ้
 คลิกที่ Fixed Format ในเมนู Quick Bar แถบ Navigation Pane
่
 คาสังบนคี
ย ์บอร ์ด พิมพ ์ .FF แล ้วกด Enter
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ปุ่ ม Keyboard

รายละเอียยด

Right Arrows

เปิ ดหน้าถัดไป

Left Arrows

เปิ ดหน้าก่อนหน้านี ้

การเรียกดู ขอ
้ มู ล
่ ้องการ แล ้วกดปุ่ ม Enter
 พิมพ ์เลขหน้าทีต
 ข ้อมูลแบ่งเป็ น 2 หมวดใหญ่ๆ ดังนี ้
กลุ่มข้อมู ล
ข้อมู ลภายในประเทศ
 สารบัญ
 ค ้นหา Symbol
ข้อมู ลภายในประเทศ
 สารบัญ
 ค ้นหา Symbol

หมายเลขหน้า
10000
10200
1
900

Fundamental
่ ม บนบริการ TQ Professional ซึง่ แสดงข ้อมูลพืนฐานและรายละเอี
้
Fundamental เป็ นฟังก ์ช ันเพิมเติ
ยดของ หลักทร ัพย ์
้
พร ้อมทังข ้อมูล Analyst Consensus จากสมาคมนักวิเคราะห ์หลักทร ัพย ์ การเรียกใช ้งาน คลิกเมนู Help แล ้วเลือก
่
TQ Extension หรือคลิก
ทีแถบ
Quick Bar
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ไอคอน

รายละเอียด
Export Data to Excel ส่งข ้อมูลออกไปยัง Microsoft Excel
่
Print พิมพ ์ข ้อมูลออกทางเครืองพิ
มพ ์
่
Language เปลียนการแสดงผลเป็
นภาษาอังกฤษ
่
Language เปลียนการแสดงผลเป็
นภาษาไทย

้
่
่ หลัก จะปรากฎเมนู ยอ
้
ฟังก ์ช ันนี ประกอบด
้วยเมนู หลักและเมนู ย่อย เมือคลิ
กทีเมนู
่ ยขึนมาบนหน้
าจอ
เมนู

รายละเอียด

Company

ข้อมู ลบริษท
ั



Company Profile

ประวัตบ
ิ ริษท
ั



Company Highlight

ข ้อมูล Highlight ของบริษท
ั



Capital & Par Changes

่
การเปลียนแปลงทุ
นจดทะเบียนและราคาพาร ์ย ้อนหลัง



Rights & Benefits

สิทธิประโยชน์ผู ้ถือหุ ้น เช่น XD , XR , XW , XA



Investment

การลงทุน



Directors

กรรมการบริษท
ั



Major Shareholders

ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
ข้อมู ลประมาณการ

CONSENSUS


Analyst Opinion

ข ้อมูลคาแนะนาของนักวิเคราะห ์



Detailed Estimates

ข ้อมูลประมาณการโดยละเอียด
ข้อมู ลงบการเงิน

FINANCIAL


Financial Highlight
TRADING DATA

ข ้อมูลทางการเงินสาคัญ
้
ข้อมู ลการซือขาย



Stock Comparison

ข ้อมูลเปรียบเทียบรายหลักทร ัพย ์



NVRV Trading

้
ข ้อมูลการซือขาย
NVDR รายวัน / สะสม / ย ้อนหลัง



Short Sales

ข ้อมูลธุรกรรมขายช็อตรายวัน / สะสม / ย ้อนหลัง



Insider Transactions

้
ข ้อมูลซือ-ขายหุ
้นของผู ้บริหาร รายวัน / ย ้อนหลัง
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การสร้าง Page
้
สาหร ับโปรแกรม TQ Professional สามารถออกแบบและสร ้างหน้า Page ได ้เองตามต ้องการ ตัวอย่างขันตอนการสร
้างหน้า
Page

1.
2.
3.
4.
5.
6.

่ งก ์ช ัน Price Page โดยใช ้คีย ์ลัด (.PP + Enter ) หากต ้องเพิมหุ
่ ้นใน SET50 พิมพ ์ #SET50 แล ้วกด Enter
เพิมฟั
่ งก ์ช ัน Market Depth โดยใช ้คีย ์ลัด (.MD + Enter )
เพิมฟั
่ งก ์ช ัน Quick Quote โดยใช ้คีย ์ลัด (.QQ + Enter)
เพิมฟั
่ งก ์ช ัน Chart โดยใช ้คีย ์ลัด (.CH + Enter)
เพิมฟั
ทาการจัดเรียงหน้าจอโดยอัตโนมัติ คลิก Window แล ้วเลือก Tile Vertically
่ าการสร ้าง Page เสร็จเรียบร ้อยแล ้ว ขันตอนถั
้
เมือท
ดมาคือ การ Save Page โดยไปที่ File เลือก Save Workspace
้ อ่ Page แล ้วกด Save ( Page ที่ Save จะอยู่ใน Document )
as ตังชื

23 | P a g e
ThaiQuest Limited

02 651 4747 ext. 777

helpdesk@thaiquest.com

คู่มือ TQ Professional

การ Link Page
สาหร ับโปรแกรม TQ Professional สามารถออกแบบและสร ้างหน้า Page ได ้เองตามต ้องการแล ้วยังสามารถ Link การใช ้งาน
่ มความสะดวกและรวดเร็
่
่ น้ ยกตัวอย่างการ Link Page (ตัวอย่างของการสร ้าง Page ด ้านบน)
ฟังก ์ช ันต่างๆ เพือเพิ
วยิงขึ

1.
2.
3.
4.

่
Market Depth คลิกซ ้าย เลือก Link
คลิกให ้มีเครืองหมาย
√ หน้า Price Page
่
Quick Quote คลิกซ ้าย เลือก Link
คลิกให ้มีเครืองหมาย √ หน้า Price Page
่
Chart คลิกขวาตรงแท่งเทียน เลือก Link
คลิกให ้มีเครืองหมาย
√ หน้า Price Page
่
่
้
คลิกด ้านหน้าชือหุ ้นบน Price Page ทุกฟังก ์ช ันจะทาการเชือมโยงข ้อมูลทุก Windows ให ้ทังหมด
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Symbol Guide: ข้อมูลตลาด SET/MAI
ด ัชนี ตลาดหุน
้
ข้อมู ล

Symbol

ข้อมู ล

Symbol

SET

SET

sSET

SSET

SET50

SET50

SETHD

SETHD

SET100

SET10

mai

MAI

ข้อมู ลการเทรด Big Lot / Short Sales
Symbol

ข้อมู ล
Big Lot

XX_BL

Short Sale

XX_SS

้
มู ลค่าการซือขาย
NVDR
ข้อมู ล
มูลค่าการเทรด NVDR

มู ลค่าซือ้

มู ลค่าขาย

มู ลค่าสุทธิ

XX_NB

XX_NS

XX_NN

่
 หากต ้องการดู Volume ให ้เพิมเทคนิ
ควิเคราะห ์ Volume ในวินโดวส ์กราฟ

ข้อมู ลสถิต ิ : P/E , P/BV , Dividend Yield , Market Cap.
SET

MAI

P/E

SET_PE

MAI_PE

XX_PE

P/BV

SET_PBV

MAI_PBV

XX_PBV

Div Yield (%)

SET_YLD

MAI_YLD

XX_YLD

Markey Cap.

SET_MCAP

MAI_MCAP

XX_MCAP

ข้อมู ล

หุน
้ รายต ัว

 แทนที่ XX ด ้วย Symbol หรือ Sector ทีต่ ้องการ เช่น BANK_PE , SCB_PE
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Symbol Guide: ข้อมูลตลาด TFEX

ราคาสินค้าฟิ วเจอร ์สแบบต่อเนื่ อง (Continuous)
รู ปแบบการต่อส ัญญา

Symbol

รู ปแบบการต่อส ัญญา

่
่ ดมาต่อ
นาสัญญาทีใกล
้ทีสุ

XX_CON

นาสัญญาที่ OI สูงสุดมาต่อ

Symbol
XX_COI

 แทนที่ XX ด ้วย Symbol ทีต่ ้องการ เช่น S50_CON , S50_COI
้
TFEX: ปริมาณการซือขายแยกประเภทตามกลุ
่มนักลงทุน (สัญญา)
SET50 Index Futures
ต่างประเทศ
้
 ซือ
 ขาย

รายวัน

สะสม (MTD)

สะสม (YTD)

S50CFB
S50CFS


-

-

 สุทธิ

S50CFN

S50CFNMTD

S50CFNYTD

สถาบัน
้
 ซือ
 ขาย

S50CIB
S50CIS


-

-

 สุทธิ

S50CIN

S50CINMTD

S50CINYTD

ในประเทศ
้
 ซือ
 ขาย

S50CCB
S50CCS


-

-

 สุทธิ

S50CCN

S50CCNMTD

S50CCNYTD

รายวัน

สะสม (MTD)

สะสม (YTD)

 ขาย

STOCFB
STOCFS


-

-

 สุทธิ

STOCFN

STOCFNMTD

STOCFNYTD

สถาบัน
้
 ซือ
 ขาย

STOCIB
STOCIS


-

-

 สุทธิ

STOCIN

STOCINMTD

STOCINYTD

ในประเทศ
้
 ซือ
 ขาย

STOCCB
STOCCS


-

-

 สุทธิ

STOCCN

STOCCNMTD

STOCCNYTD

Stock Futures
ต่างประเทศ
้
 ซือ
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Metal Futures
ต่างประเทศ
้
 ซือ

รายวัน

สะสม (MTD)

สะสม (YTD)

 ขาย

METCFB
METCFS


-

-

 สุทธิ

METCFN

METCFNMTD

METCFNYTD

 ขาย

METCIB
METCIS


-

-

 สุทธิ

METCIN

METCINMTD

METCINYTD

ในประเทศ
้
 ซือ
 ขาย

METCCB
METCCS


-

-

 สุทธิ

METCCN

METCCNMTD

METCCNYTD

สถาบัน
้
 ซือ

Fixed Format Guide
่ ้องการในวินโดวส ์ Fixed Format
พิมพ ์เลขหน้าทีต
่
ข้อมู ลทัวไป
ข้อมู ล

หมายเลข

สารบัญข ้อมูลต่างประเทศ

1

Symbol guide – ตปท.

900

วันหยุดของประเทศต่างๆ

19800

ข้อมู ล

หมายเลข

สารบัญข ้อมูลตในประเทศ

10000

Symbol guide – ในประเทศ

10200

วิธค
ี ้นหาข่าว

10030

ข้อมู ลการเงิน / เศรษฐกิจ
ข้อมู ล

หมายเลข

้
อัตราดอกเบียนโยบาย

4221

กาหนดการประชุม ธ.กลาง

4220

ข้อมู ล
ปฏิทน
ิ เผยแพร่ตวั เลข ศก.

หมายเลข
1100

ปฏิทน
ิ หุน
้ ไทย / การแขวนป้ าย
ข้อมู ล

หมายเลข

ข้อมู ล

หมายเลข

ปฏิทน
ิ หุ ้น

21300

่ ้นทีมี
่ การเพิมทุ
่ น
รายชือหุ

21420

่ าลังจะจ่ายปันผล
หุ ้นทีก

21520

่ ้นทีมี
่ การเปลียนพาร
่
รายชือหุ
์

21470
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ข้อมู ล

หมายเลข

ข้อมู ล

หมายเลข

่ งจ่
่ ายปันผล
หุ ้นทีเพิ

21510

่ ้นทีถู
่ ก SP , NP
รายชือหุ

21380

่ ้นทีมี
่ การจ่ายปันผล
รายชือหุ

21550

่ ้นในหมวด NPG
รายชือหุ

21410

ข้อมู ลหุน
้ IPO
ข้อมู ล

หมายเลข

ข้อมู ล

หมายเลข

่ ้นทีจะขาย
่
รายชือหุ
IPO

21750

่
รายละเอียดหุ ้นทีขาย
IPO

21753

ระยะเวลาห ้ามขายหุ ้น IPO

21890

่ ้นทีขาย
่
รายชือหุ
IPO เสร็จแล ้ว

21895

้
SET/mai: มู ลค่าการซือขายตามกลุ
่มนักลงทุน
ข้อมู ล

หมายเลข

ข้อมู ล

หมายเลข

SET รายวัน

20251

mai รายวัน

20261

SET สะสม MTD, YTD

20250

mai สะสม MTD, YTD

20260

SET รายเดือน

20253

mai รายเดือน

20263

ข้อมู ลการเทรด Big Lot / Odd Lot / Short Sales
ข้อมู ล

หมายเลข

ข้อมู ล

หมายเลข

สรุปการเทรด Big Lot

20800

สรุปการเทรด Odd Lot

20760

้
สรุปการเทรด Big Lot ทังหมด

21810

รายการขายชอร ์ต

20860

ข้อมู ล Warrant / DW
ข้อมู ล

หมายเลข

ข้อมู ล

หมายเลข

รายละเอียด Warrant

20870

รายละเอียด DW

15200

์
วันใช ้สิทธิของ
Warrant

20917

่
DW ทีใกล
้หมดอายุเดือนนี ้

15900

Warrant ใกล ้หมดอายุ

23025

่
DW ทีใกล
้หมดอายุเดือนหน้า

15910
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การค ัดเลือกหุน
้ ตามสัญญาณเทคนิ ค
ข้อมู ล

หมายเลข

เมนู หลัก

24000

เรียงผลลัพธ ์ตาม Value

24001

ข้อมู ล
เรียงผลลัพธ ์ตาม Volume

หมายเลข
24003

้
TFEX : ปริมาณการซือขายตามกลุ
่มนักลงทุน
ข้อมู ล

หมายเลข

ข้อมู ล

หมายเลข

All Futures รายวัน

26511

Single Stock รายวัน

26541

All Futures สะสม MTD, YTD

26510

Single Stock สะสม MTD, YTD

26540

All Futures รายเดือน

26515

Single Stock รายเดือน

26545

SET50 รายวัน

26551

Metal รายวัน

26521

SET50 สะสม MTD, YTD

26550

Metal สะสม MTD, YTD

26520

SET50 รายเดือน

26555

Metal รายเดือน

26525
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