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รูจ
้ ักโปรแกรม Settrade Streaming for Android
้ ขายแบบ Multi-Market รองรับการซือ
้ ขายหุ ้นและอนุพันธ์ ผ่าน
Settrade Streaming for Android เป็ นโปรแกรมซือ
ทัง้ โทรศัพท์มอ
ื ถือ และ Tablet ทีใ่ ช ้ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Android โดยสามารถติดตามสภาวะตลาดได ้ในทุกหน ้าจอ ไม่พลาดทุก
ความเคลือ
่ นไหวของราคาหลักทรัพย์ อนุพันธ์ในพอร์ต ด ้วยดีไซน์ใหม่ ทันสมัย ลงตัว ออกแบบสาหรับ Android โดยเฉพาะ

Smart Phone และTablet ทีส
่ ามารถใชง้ านได้
ั่ 2.3 ขึน
1. โทรศัพท์มอ
ื ถือ และ Tablet ทีร่ องรับระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Android เวอร์ชน
้ ไป
2. สามารถใช ้งานโดย Download ผ่าน Samsung App Store ได ้
3. สามารถใช ้งานโดย Download ผ่าน Google Play Store ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2556 เป็ นต ้นไป
่ มต่ออินเทอร์เน็ ตได ้
4. สามารถเชือ

วิธก
ี ารติดตงโปรแกรม
ั้
ท่านสามารถ Download โปรแกรม Settrade Streaming for Android ได ้จาก Samsung App Store หรือ Google
่ โปรแกรม “Streaming” จากหน ้าจอ Samsung App
Play* ผ่าน Smart phone หรือTablet ของท่าน โดยการ Search หาชือ
Store หรือ Google Play* และเลือก Install เพือ
่ ติดตัง้ โปรแกรม
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แนะนาส่วนต่างๆของโปรแกรม และวิธก
ี ารใชง้ าน

การเข้าสูร่ ะบบ
ท่านสามารถเข ้าใข ้งาน Streaming for Android ได ้โดยใช ้ Username และ Password ชุดเดียวกับทีใ่ ช ้เข ้าระบบโบ
รกเกอร์ผา่ น Website หรือ iPhone/iPad
้ ขายหุ ้นหรืออนุพันธ์ สามารถลงทะเบียนโดยการเลือก Sign Up เพือ
หากท่านยังไม่ได ้เปิ ดบัญชีสาหรับการซือ
่
ลงทะเบียน หลังจากนัน
้ จะมีเจ ้าหน ้าทีก
่ ารตลาดของทางโบรกเกอร์โทรกลับหาท่าน ภายใน 1-2 วันทาการ เพือ
่ รับลงทะเบียน
และส่งแบบฟอร์ม ขอเปิ ดบัญชีให ้กับท่าน

ื่ Username
1. พิมพ์ชอ

2. พิมพ์ Password
3. เลือก โบรกเกอร์ของท่าน
4. กดปุ่ ม Login เพือ
่ เข ้าสูร่ ะบบ

ตัวอย่างการทางานหน ้า Pre-Login เข ้าสูร่ ะบบ หลังจากทาตามขัน
้ ตอนข ้างต ้น
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การใชง้ าน และส่วนประกอบหล ักภายในโปรแกรม

ส่วนที่ 1 ส่วนหน ้าจอแสดงข ้อมูล

ส่วนที่ 2 ส่วนแสดง SET Index

ส่วนที่ 3 ส่วนแสดง Menu หลักของโปรแกรม

ส่วนประกอบหลักของโปรแกรม ประกอบด ้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้
1. ส่วนหน ้าจอแสดงข ้อมูล โดยจะแสดงข ้อมูลตาม Menu ทีผ
่ ู ้ใช ้เลือก
2. ส่วนแสดง SET Index จะแสดงข ้อมูลดังนี้

แสดงผลการดาวน์โหลดข ้อมูล หากโปรแกรมกาลังทางานอยู่ ตัวลูกศรจะหมุนวนเป็ นวงกลม
่ มต่อขัดข ้อง ลูกศรจะเปลีย
และหากการเชือ
่ นเป็ นสีแดง
SET Index ปั จจุบน
ั และ Chg ของ SET Index
3. Main Menu ซึง่ เป็ น Menu หลักของโปรแกรม จะประกอบด ้วย Menu ต่างๆดังต่อไปนี้
-

-
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Market
Watch
Portfolio
Buy/Sell
Settings
Logout

แสดงข ้อมูลตลาดหลักทรัพย์และอนุพันธ์แบบเรียลไทม์
แสดงข ้อมูลหหุ ้น/อนุพันธ์ตามทีผ
่ ู ้ใช ้สนใจ และไปยังหน ้า Quote
แสดงข ้อมูลพอร์ตการลงทุนและสถานะคาสัง่
้ ขาย
หน ้าส่งคาสัง่ ซือ
สาหรับตัง้ ค่าการใช ้งานของโปรแกรม
ออกจากระบบ

การออกจากระบบ
ผู ้ใช ้สามารถออกจากระบบได ้ โดยกดปุ่ ม Logout จากนัน
้ จะมีหน ้าต่างขึน
้ มาให ้ Confirm หลังจากนัน
้ จะมีข ้อความแสดงขึน
้
เพือ
่ ยืนยันว่า Logout สาเร็จเรียบร ้อยแล ้ว
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แนะนาเมนูตา่ งๆในโปรแกรม

เมนู Market
หน ้าจอ Market เป็ นหน ้าจอเพือ
่ แสดงผลถึงข ้อมูลภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ และข ้อมูลอนุพันธ์ประเภทต่างๆ โดย
ภายในหน ้าจอ Market นีจ
้ ะแบ่งออกเป็ น 7 หน ้าจอย่อย สามารถเปลีย
่ นหน ้าจอโดยการสัมผัส และ Swipe ไปทางขวา ซึง่
หน ้าจอแสดงผลแตกต่างกันตามประเภทของ Product ดังนี้
1. หน ้าจอแสดงข ้อมูลตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 แสดงข ้อมูล และความเคลือ
่ นไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์
ผ่านทางค่ High Low Volume และ ยังมีกราฟแสดงผลถึงค่าดัชนี และ Volume การ
้ ขายปั จจุบน
ซือ
ั

ส่วนที่ 2 แสดงค่าดัชนี และความเคลือ
่ นไหวของดัชนี SET50 ,SET100 ,SETHD
และ mai โดยสามารถเปลีย
่ นให ้ดัชนีทต
ี่ ้องการแสดงได ้โดยการกด
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2. หน ้าจอแสดงข ้อมูลอนุพันธ์ตา่ งๆทัง้ หมด (6 หน ้าจอ)
หน ้าจอในส่วนนี้ จะแสดงข ้อมูลเกีย
่ วกับอนุพันธ์ ประเภทต่างๆ ซึง่ ท่านสามารถกดลูกศรสีเขียว เพือ
่ เลือกอนุพันธ์อน
ื่ ที่
ท่านสนใจได ้ โดยหลังจากสัมผัสปุ่ ม
จะมีหน ้าจอ Symbol Selector ขึน
้ มาเพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้เลือกอนุพันธ์ เมือ
่ เลือกผู ้ใช ้
อนุพันธ์ทต
ี่ ้องการแล ้ว ข ้อมูล Realtime จะ Update และทาการวาดกราฟข ้อมูล

หน ้าจอแสดงข ้อมูลอนุพันธ์ SET 50 และ Single Stock Futures
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หน ้าจอแสดงข ้อมูล Metal Futures
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หน ้าจอแสดงข ้อมูล Oil Futures

หน ้าจอแสดงข ้อมูล S50 Options

หน ้าจอแสดง USD Futures

หน ้าจอแสดงข ้อมูล Interest Rate Futures

เมนู Ticker
้ ขายล่าสุดในแต่ละ transaction ทัง้ หุ ้นและอนุพันธ์ ทีผ
เมนู Ticker ใช ้ในการติดตามรายการซือ
่ ู ้ใช ้ต ้องการติดตาม
โดยสามารถเข ้าใช ้งานเมนูดงั กล่าวได ้โดย เลือกไปทีเ่ มนู Market จากด ้านล่าง จากนัน
้ Swipe หน ้าจอเพือ
่ เลือ
่ นไปด ้านซ ้าย

้ ขายได ้ 3 รูปแบบ จากส่วน Top Menu ดังนี้
เมนู Ticker สามารถปรับรูปแบบเพือ
่ ติดตามรายการซือ

1. SET : Mode การแสดงข ้อมูลเฉพาะหุ ้นเท่านัน
้
2. TFEX : Mode การแสดงข ้อมูลเฉพาะอนุพันธ์เท่านัน
้
3. Both : Mode การแสดงข ้อมูลทัง้ หุ ้นและอนุ พันธ์
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เมนู Watch
หน ้าจอ Watch ใช ้ในการติดตามรายการหุ ้น หรือ อนุพันธ์ ทีผ
่ ู ้ใช ้ต ้องการติดตาม โดยหน ้าจอจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ส่วนสาหรับเลือกรายการหุ ้น/อนุพน
ั ธ์ทต
ี่ ้องการติดตาม

ส่วนที่ 2 ส่วนแสดงข ้อมูลราคาหุ ้น/อนุพน
ั ธ์

ส่วนที่ 3 ส่วนสาหรับค ้นหาเพือ
่ หาราคาหุ ้น / อนุพน
ั ธ์ รายตัว
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ส่วนสาหรับเลือกรายการหุ ้นทีต
่ ้องการติดตาม

ส่วนที่ 1.1

ส่วนที่ 1.2

1.1 เลือกหมวดหมูท
่ ต
ี่ ้องการติดตามข ้อมูล (Favourite ,หุ ้น ,อนุพันธ์ , หุ ้น/อนุพันธ์ภายใน Portfolio ของผู ้ใช ้)
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1.2 เลือก หมวดหมูย
่ อ
่ ย ทีต
่ ้องการติดตามข ้อมูล

Favourite

SET

13

TFEX

My Port
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2. ส่วนแสดงข ้อมูลราคาหุ ้น/อนุพันธ์

ส่วนแสดงข ้อมูลราคาหลักทรัพย์/อนุพน
ั ธ์

ภายในส่วนนี้ จะสามารถแสดงข ้อมูลได ้ทัง้ หมด 6 ค่า คือ
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Last
Close
High/Low
Open
Volume
Value

โดยข ้อมูลในข ้อ b.–f. นัน
้ สามารถเปลีย
่ นการแสดงข ้อมูลได ้โดยการสัมผัสที่ แถบ (A) ข ้อมูลใน Column นัน
้ จะ
เปลีย
่ นไปเรือ
่ ยๆ ตามลาดับตัง้ แต่ b. ไปจนถึง f.

15

หากผู ้ใช ้เลือกเมนู Favourite จะสามารถตัง้ ค่าหุ ้น/อนุพันธ์ใน Favourite List ได ้ List ละ 20 ตัว โดยมีวธิ ก
ี ารดังนี้
่ หุ ้น : กดทีป
a. เพิม
่ ชือ
่ ม
ุ่ Add Symbol ตามลาดับ ดังภาพ

ื่ หุ ้น
1. พิมพ์ชอ
่ หุ ้นทีต
2. เลือกชือ
่ ้องการ

่ หุ ้น : กดปุ่ ม Edit ระบบจะแสดงหน ้าจอแก ้ไข กดปุ่ ม Delete จากนัน
b. ลบชือ
้ กด Done ตามลาดับ

2. กด Done

1. เลือกหุ ้นทีต
่ ้องการ
ลบ
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่ หุ ้น : กดปุ่ ม Edit ระบบจะแสดงหน ้าจอแก ้ไข สัมผัสทีช
ื่ หุ ้นทีต
c. แก ้ไขชือ
่ อ
่ ้องการเปลีย
่ นแปลง แล ้วจึงพิมพ์
่
ชือหุ ้นตัวใหม่ทต
ี่ ้องการลงไป หรือเลือกจาก list จากนัน
้ กด Done ตามลาดับ ดังภาพ

ื่ หุ ้น
1. พิมพ์ชอ
่ หุ ้นทีต
2. เลือกชือ
่ ้องการ
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3. ส่วนสาหรับค ้นหาเพือ
่ หาราคาหุ ้น/อนุพันธ์ รายตัว
่ หุ ้นหรืออนุพันธ์รายตัวทีต
ท่านสามารถค ้นหารายชือ
่ ้องการดูข ้อมูล โดยโปรแกรมจะแสดงข ้อมูล หุ ้น/อนุพันธ์
้ /ขายหุ ้น/อนุพันธ์
ชนิดนัน
้ , 5 Bids-5 Offers รวมไปถึง Intraday Chart มาแสดงผล นอกจากนี้ผู ้ใช ้สามารถเลือกซือ
ตัวนัน
้ ได ้ทันที

ส่วนที่ 3.1

ส่วนที่ 3.3

ส่วนที่ 3.2

วิธก
ี ารใช ้งานในส่วนค ้นหาหาราคาหุ ้นและอนุพันธ์ มีดงั นี้
ื่ หุ ้น/อนุพันธ์ทต
3.1 ผู ้ใช ้สามารถพิมพ์ชอ
ี่ ้องการ
3.2 กดปุ่ ม Go ระบบจะทาการเปิ ดหน ้าจอแสดงข ้อมูลหุ ้นหรืออนุพันธ์ตวั ดังกล่าวในทันที

3.1

18

3.2

่ หุ ้น/อนุพันธ์ ระบบยังมี Symbol Selector
3.3 เพือ
่ ช่วยผู ้ใช ้ในการค ้นหาข ้อมูลรายชือ
ทีช
่ ว่ ยผู ้ใช ้ในการหา
่ หุ ้น โดยผู ้ใช ้จะต ้องพิมพ์ชอ
ื่ หุ ้น/อนุพันธ์ทต
่ หุ ้นทีม
รายชือ
ี่ ้องการลงไปในช่อง โดยโปรแกรมจะทาลาดับรายชือ
่ ี
ความใกล ้เคียงสิง่ ทีผ
่ ู ้ใช ้พิมพ์เข ้าไปมากทีส
่ ด
ุ หลังจากผู ้ใช ้เลือก ระบบจะทาการเปิ ดหน ้าจอแสดงข ้อมูลหุ ้น /
อนุพันธ์ตวั ดังกล่าวในทันที

ื่ หุ ้น
1. พิมพ์ชอ

่ หุ ้นทีต
2. เลือกชือ
่ ้องการ

19

เมนู Portfolio

ื้ ขายของผู ้ใช ้ โดยผู ้ใช ้สามารถเลือก
หน ้าจอ Portfolio จะแสดงข ้อมูล Portfolio และข ้อมูลวงเงินของแต่ละบัญชีซอ
บัญชีทส
ี่ นใจได ้ ภายในหน ้าจอนีจ
้ ะประกอบไปด ้วย 2 ส่วนหลัก คือ

้ ขาย และสรุปการซือ
้ ขาย
ส่วนที่ 2 ส่วนแสดงข ้อมูล Portfolio ,รายการคาสัง่ ซือ

ส่วนที่ 1 ส่วนสาหรับเลือกบัญชี และแสดงวงเงินของบัญชีทเี่ ลือก

1. ส่วนสาหรับเลือกบัญชี และแสดงวงเงินของบัญชีทเี่ ลือก
ท่านสามารถเลือกบัญชีทต
ี่ ้องการได ้โดยการสัมผัสช่อง Trading A/C

สามารถสัมผัสเพือ
่ เลือกบัญชีท ี่
ต ้องการ

ท่านสามารถดูวงเงินภายในบัญชีของท่านได ้ โดยสัมผัส บริเวณ Line Available ,Cash Balance ,
หากเป็ นบัญชีระบบหุ ้นจะแสดงผลดังนี้

สามารถสัมผัสเพือ
่ ดูข ้อมูลวงเงิน
เพิม
่ เติม
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หากเป็ นบัญชีระบบอนุพันธ์จะแสดงผลดังนี้

สามารถสัมผัสเพือ
่ ดูข ้อมูลวงเงิน
เพิม
่ เติม

้ ขาย และสรุปการซือ
้ ขาย โดยผู ้ใช ้สามารถเลือกดูสว่ นทีต
2. ส่วนแสดงข ้อมูล Portfolio ,รายการคาสัง่ ซือ
่ ้องการได ้
ื่ หัวข ้อทีต
โดยการสัมผัสทีช
่ อ
่ ้องการในแถบด ้านบน ซึง่ ประกอบด ้วย 3 tab ด ้วยกัน ดังนี้
2.1 Tab แสดงข ้อมูล Portfolio
ภายใน Tab Portfolio แสดงถึงข ้อมูล หุ ้น/อนุพันธ์ แยกตามแต่ละประเภทบัญชี ตามทีผ
่ ู ้ใช ้ได ้เลือก
หากเป็ นบัญชีระบบหุ ้น จะแสดงหน ้าจอดังนี้

ื่ หุ ้น เพือ
สามารถสัมผัสทีช
่ อ
่ เปิ ดดูรายละเอียดเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับหุ ้นที่
อยูภ
่ ายใน Portfolio ข ้อมูลเพิม
่ เติมเช่น
-
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Available Volume
Actual Volume
Unrealized P/L
Realized P/L
Amount
Market Value

หากเป็ นบัญชีระบบอนุพันธ์ จะแบ่งเป็ นออกเป็ นสองหน ้าจ คือ Portfolio Cost และ Portfolio Settle ดังนี้

Cost

Settlement

ความแตกต่างระหว่าง Portfolio Cost และ Portfolio Settle
การคานวณค่า Unrealized P/L และ Realized P/L สาหรับเมนูทงั ้ สองจะแตกต่างกัน
รายละเอียดดังนี้
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ข้อมูลบน Portfolio
Portfolio Cost

การคานวณค่า Unrealized P/L และ Realized P/L
จะคานวณโดยอิงกับราคาต ้นทุนจริง ของสัญญา

Portfolio Settle

คานวณโดยอิงกับราคา Settlement ณ วันทาการก่อนหน ้า (T-1)

2.2 Tab แสดงข ้อมูล Order Status
้ ขาย และสถานะของคาสัง่ ซือ
้ ขายแต่ละคาสัง่ ผู ้ใช ้
ภายใน Tab Order Status แสดงถึงรายการซือ
สามารถสัมผัสปุ่ มต่างๆดังภาพ
d. Refresh เพือ
่ ตรวจสอบข ้อมูลล่าสุด

a. เลือกดูข ้อมูลรายการ Order

้ ขายที่ Matched
c. ข ้อมูล Deal ของรายการซือ
้ ขายทีค
b. ยกเลิกคาสัง่ ซือ
่ งค ้าง

a. เลือกดูข ้อมูลรายการ Order
้ ขายทีย
b. ยกเลิกรายการซือ
่ ังคงค ้าง
1.

ใส่ PIN

2. เลือก Submit เพือ
่ ยืนยัน PIN

c.

้ ขายทีส
ข ้อมูล Deal Detail ของรายการซือ
่ ถานะเป็ น Matched

d. Refresh ข ้อมูล Portfolio เพือ
่ ตรวจสอบข ้อมูลล่าสุด
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้ ขายทีละหลายรายการ โดยมีขน
e. ยกเลิกคาสัง่ ซือ
ั ้ ตอนดังนี้

2.

1.

-
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ใส่ PIN Number

กด Submit

เลือกปุ่ ม Multiple Cancel จากด ้านล่างของ Tab Order Status
้ ขายทีต
เลือกรายการซือ
่ ้องการยกเลิกคาสัง่
กดยืนยันการยกเลิก
ระบุ Pin
กด Submit เพือ
่ ยืนยันการยกเลิก

2.3 Tab แสดงข ้อมูล Deal Summary
้ หรือมูลค่าการขายของ หุ ้น/อนุพันธ์ ทีเ่ กิดการจับคู่
ภายใน Tab Deal Summary แสดงถึงข ้อมูลมูลค่าการซือ
หน ้า Deal Summary ใน ระบบหุ ้น

หน ้า Deal Summary ใน ระบบอนุพันธ์

สามารถเลือก Settlement date ทีต
่ ้องการได ้
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เมนู Buy/Sell
้ ขายทัง้ ระบบหุ ้น และอนุพันธ์ โดยภายในหน ้าจอ จะมี 5 Bids-5 Offers
หน ้าจอ Buy/Sell ใช ้สาหรับการส่งคาสัง่ ซือ
แสดงเพือ
่ เป็ นข ้อมูลในการตัดสินใจสาหรับนักลงทุน โดยหน ้าจอ Buy/Sell ประกอบด ้วย 3 ส่วน
้ ขาย ระบบหุ ้น หรืออนุพน
ส่วนที่ 1 สาหรับเลือกคาสัง่ ซือ
ั ธ์

้ ขาย
ส่วนที่ 2 สาหรับส่งคาสัง่ ซือ

ส่วนที่ 3 5 Bids – 5 Offers
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ภายในแต่ละส่วน มีรายละเอียดดังนี้
้ ขาย ระบบหุ ้น หรืออนุพันธ์
1. ส่วนเลือกคาสัง่ ซือ
ท่านสามารถเลือกตลาดหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ได ้ด ้วยการสัมผัสแถบด ้านบนของจอ (Equity, Derivatives) โดย
้ ขายด ้านล่างจะเปลีย
หน ้าจอซือ
่ นแปลงไปตามระบบที่ เลือก

ระบบหุ ้น
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ระบบอนุพันธ์

้ /ขาย
2. ส่วนสาหรับส่งคาสัง่ ซือ
้ /ขาย ระบบหุ ้น
การส่งคาสัง่ ซือ

a.

้ หรือขาย
เลือกเพือ
่ ซือ

b.

่ หุ ้นทีต
้ หรอขาย
พิมพ์และเลือกชือ
่ ้องการ ซือ

c.

้ ขาย
พิมพ์หรือเลือก จานวนทีต
่ ้องการซือ

d.
e.

้ ขาย
พิมพ์และเลือก ราคาทีต
่ ้องการซือ
ระบุ PIN Number

f.

้ /ขาย
ลบรายละเอียดของคาสัง่ ทัง้ หมด หรือ ส่งคาสัง่ ซือ

้ หรือขาย
a. สัมผัสเพือ
่ เลือก ซือ
้ ขาย โดยท่านสามารถพิมพ์ชอ
ื่ หุ ้นทีต
b. เลือกหุ ้นทีท
่ า่ นต ้องการซือ
่ ้องการ หรือกดปุ่ ม
เพือ
่ เลือกจากรายการ
c. ระบุจานวนหุ ้นทีต
่ ้องการ โดยท่านสามารถกด
ท่านจะสามารถเลือกจานวนหุ ้นทีต
่ ้องการได ้หลังจากกดปุ่ ม
ดังกล่าว จะมี Smart Order ด ้านล่างแสดงขึน
้ มา ท่านสามารถกดเพิม
่ ลดจานวนหุ ้นได ้ครัง้ ละ 100 หรือ 1,000
จากปุ่ มด ้านล่าง

้ /ขายทีต
d. ระบุราคาซือ
่ ้องการ โดยท่านสามารถกด
ท่านจะสามารถเลือกราคาหุ ้นทีต
่ ้องการได ้ หลังจากกดปุ่ ม
ดังกล่าว จะมี Smart Order ด ้านล่างแสดงขึน
้ มา ท่านสามารถกดเพิม
่ /ลดราคาหุ ้นได ้ครัง้ ละ 1 ช่อง (Spread)

e. ระบุ PIN Number
้ ขาย
f. เลือก Clear เพือ
่ ลบข ้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด ้กรอกลงไป หรือเลือก Buy/Sell เพือ
่ ส่งคาสัง่ ซือ
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g. ท่านสามารถ เลือกส่งคาสัง่ แบบ Iceberg Volume หรือเลือกชนิดการส่งคาสัง่ ประเภทอืน
่ ได ้ ได ้แก่

ประเภทคาสง่ ั

ชนิดของคาสง่ ั

Iceberg Volume

Iceberg Volume

จานวนหุ ้นทีส
่ ง่ คาสัง่ ในแต่ละรอบ Iceberg

Limit

Limit

้ ขายทีร่ ะบุราคาเสนอซือ
้ หรือขาย
คาสัง่ ซือ

ATO/ATC

้ ขายแบบราคา ATO / ATC
เลือกเมือ
่ ต ้องการส่งคาสัง่ ซือ
(At the open / At the close)

MP

้ หรือขายทันทีในราคาทีด
• ใช ้เมือ
่ ต ้องการซือ
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ใน
ื้ ขายให ้ทันทีโดยถือว่า MP เป็ น
ขณะนัน
้ ระบบจะจับคูซ
่ อ
้ ณ ราคาเสนอขายตา่ สุด
- การเสนอซือ
้ สูงสุด
- การเสนอขาย ณ ราคาเสนอซือ
้ ขายและเฉพาะบนกระดาน
• ใช ้ได ้เฉพาะช่วงเปิ ดการซือ
หลักและกระดานต่างประเทศ
ื้ ขายได ้ทัง้ หมด จานวนทีเ่ หลือจะ :
• หากไม่สามารถจับคูซ
่ อ
้ ใน ณ ราคาทีส
- Bid : ถูกจัดเป็ นการเสนอซือ
่ งู กว่า Last
Price 1 ช่วงราคา
- Ask : ถูกจัดเป็ นการเสนอขาย ณ ราคาทีต
่ า่ กว่า Last
Price 1 ช่วงราคา
ถ ้าไม่มค
ี าสัง่ ด ้านตรงข ้ามรออยูร่ ะบบจะไม่รับคาสัง่ MP

MP-MKT

• จับคูก
่ บ
ั คาสัง่ ด ้านตรงข ้ามทีร่ าคาทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ (Top Best
Price)
• หากจับคูไ่ ม่หมด ระบบจะส่งคาสัง่ ให ้ใหม่โดยอัตโนมัตใิ น
ราคา Last Sale
• จับคูก
่ บ
ั คาสัง่ ด ้านตรงข ้ามทุกระดับราคาตาม Best Price
ทีอ
่ ยูใ่ นคิว
• หากจับคูไ่ ม่หมด ระบบจะยกเลิกจานวนทีเ่ หลือโดย
อัตโนมัต ิ
การส่งคาสัง่ แบบ Normal Order เริม
่ ต ้นเมือ
่ เริม
่ ใช ้งาน
หน ้าจอ ระบบจะแสดง Default เป็ น Day โดยอัตโนมัต ิ

MP-MTL

Day

Day

FOK
IOC

29

ความหมายของคาสง่ ั

้ ขายทีต
้ หรือขายหุ ้นในราคา
(Fill or Kill) คาสัง่ ซือ
่ ้องการซือ
ทีก
่ าหนด โดยต ้องการให ้ได ้ทัง้ จานวนที่ ต ้องการ หากได ้
ื้ ขายเลยและจะยกเลิกคาสัง่ นัน
ไม่ครบก็จะไม่ซอ
้ ทัง้ หมด
้ ขายทีต
้ หรือ
(Immediate or Cancel) คาสัง่ ซือ
่ ้องการซือ
้
ขายหุ ้น ตามราคาทีก
่ าหนดไว ้ในขณะนัน
้ โดยทันที หากซือ
หรือขายได ้ไม่หมดทัง้ จานวนทีต
่ ้องการ ส่วนทีเ่ หลือจะถูก
ยกเลิก

้ ขาย ระบบอนุพันธ์
การส่งคาสัง่ ซือ

b.

เลือกเพือ
่ Open หรือ Close สัญญา

c.

ระบุ Publish Volume และ ชนิดการส่งคาสัง่

d.

ระบุ Stop Order

้ ขาย เหมือนกับ ระบบหุ ้น โดยมีสว่ น Open/Close ,Publish Order และ Stop Order ทีแ
a. วิธก
ี ารส่งคาสัง่ ซือ
่ ตกต่าง
b. เลือกเพือ
่ ว่าส่งคาสัง่ เพือ
่ Open หรือ Close สัญญา
c. ระบุการส่งคาสัง่ ประเภทอืน
่ ๆ เช่น
ประเภทคาสง่ ั
ชนิดของคาสง่ ั
ความหมายของคาสง่ ั
Publish Volume
Limit

Publish Volume
Limit
Market

Day

Day
FAK

FOK
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จานวนสัญญาทีต
่ ้องการ Publish
้ ขายทีร่ ะบุราคาเสนอซือ
้ หรือขาย
คาสัง่ ซือ
้ ขายทีไ่ ม่ระบุราคาทีต
้ หรือขาย แต่
คาสัง่ ซือ
่ ้องการซือ
ต ้องการให ้คาสัง่ ทีส
่ ง่ เข ้า
ไปได ้รับการจับคู่ ณ ราคาทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในขณะนัน
้
้ ขายทีม
้ ขายภายในวันทีส
คาสัง่ ซือ
่ ผ
ี ลในระบบซือ
่ ง่ คาสัง่
้ ขายทีก
้ ขาย
(Fill and Kill) คาสัง่ ซือ
่ าหนดให ้จับคูก
่ ารซือ
้ ขายได ้เลย หรือจับคู่
ทันที และหากไม่สามารถจับคูก
่ ารซือ
้ ขายเหลืออยู่
ได ้บางส่วน
และมีจานวนเสนอซือ
้
บางส่วน ให ้ยกเลิกการเสนอซือขายทีย
่ ังจับคูไ่ ม่ได ้นัน
้ ทันที
้ ขายทีก
้ ขายทันที
(Fill or Kill) คาสัง่ ซือ
่ าหนดให ้จับคูก
่ ารซือ
้ ขายดังกล่าวได ้ทัง้ หมดตาม
และหากไม่สามารถจับคูก
่ ารซือ
้ ขายนัน
จานวน ให ้ยกเลิกการเสนอซือ
้ ทันที

d. ส่งคาสัง่ แบบ Stop Order หลังจากเลือกส่ง Stop Order จะมีสว่ นสาหรับใส่เงือ
่ นไขการส่ง Stop Order แสดง
ขึน
้ มา ท่านสามารถระบุเงือ
่ นไขในการส่ง Stop order ได ้

Stop Order
Stop Order คือคาสัง่ ประเภททีต
่ งั ้ รอไว ้ล่วงหน ้า เพือ
่ ใช ้ในการจากัดผลขาดทุนหรือปกป้ องผลกาไร โดยผู ้
้ หรือขายเมือ
ลงทุนจะกาหนด criteria ราคาในระดับหนึง่ ไว ้ เพือ
่ ซือ
่ ราคาขยับขึน
้ หรือลงไปถึงจุด criteria
ดังกล่าว

ตัวอย่างเช่น
้ ขายล่าสุดที่ 860 จุด
ภาวะตลาด :
S50X12 มีราคาซือ
Portfolio ของนักลงทุน :
Long S50X12 1 สัญญา ที่ 800 จุด
ื้ หรือขายสัญญา
จุดประสงค์ของการส่งคาสัง่ : ในกรณีทน
ี่ ักลงทุนคาดว่า Index จะปรับสูงขึน
้ จะไม่ซอ
แต่หากราคาปรับตัวลงตา่ กว่า 835 จุด เขาต ้องการปิ ดสถานะของสัญญาทันที
่
วิธก
ี ารส่งคาสัง :
ส่งคาสัง่ short close series S50X12 ทีร่ าคา 834 จุด โดยมีเงือ
่ นไข ว่าให ้ Order
ดังกล่าว สามารถจับคูไ่ ด ้ เมือ
่ ราคา Last ของ S50X12 มีคา่ น ้อยกว่าหรือเท่า กับ 835
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้ ขาย
ตัวอย่างการส่งคาสัง่ ซือ

3. ส่วนแสดง 5 Bids – 5 Offers
้ ขาย หุ ้น/อนุพันธ์ทท
แสดงข ้อมูล 5 Bids และ 5 Offers ทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในการซือ
ี่ า่ นต ้องการ
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เมนู Settings

Settings เป็ นเมนูสาหรับการตัง้ ค่าการใช ้งานต่างๆ ของ Streaming for Android เมีอ
่ เข ้าใช ้งานครัง้ แรกระบบจะ
กาหนดค่าเป็ น Default ตัง้ ต ้น ท่านสามารถตัง้ ค่าได ้ตามนี้

้ ขาย เมือ
1. Save PIN เลือกให ้ระบบมีการจารหัสการซือ
่ ทาการส่งคาสัง่ ครัง้ ต่อไป ท่านไม่จาเป็ นต ้องใส่รหัสการ
้
ซือขายอีก จนกระทัง่ Logout หรือ Session Time Out
้ ขาย หากท่านเลือกให ้มีข ้อความยืนยัน เมือ
2. Confirmation Pop-up เลือกให ้มี Pop-up ข ้อความยืนยันการซือ
่
ท่านทาการส่งคาสัง่ ท่านจะพบหน ้าจอ Pop-upให ้ยืนยันการส่งคาสัง่
้ ขาย ซึง่ โปรแกรมจะแสดงหน ้าต่างใหม่ขน
3. Change Pin การเปลีย
่ นรหัสทีใ่ ช ้ในการซือ
ึ้ มาเพือ
่ ให ้กรอกและยืนยัน
้ ขายอันใหม่
รหัสสาหรับการซือ

4. Change Password การเปลีย
่ นรหัส Password ซึง่ โปรแกรมจะแสดงหน ้าต่างใหม่ขน
ึ้ มาเพือ
่ ให ้กรอกและยืนยัน
รหัส Password อันใหม่

5. User Manual
เลือกเพือ
่ เปิ ดคูม
่ อ
ื การใช ้งานโปรแกรม Settrade Streaming for Android
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