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แนะนํา Settrade Streaming for iPad
Y ขายหุ ้นและอนุพันธ์ซงึG ได ้พัฒ นาขึน
Settrade Streaming for iPad เป็ นโปรแกรมสําหรับซือ
Y โดยใช ้
เทคโนโลยีทท
ีG ันสมัยสําหรับการใช ้งานผ่านเครือ
G ง iPad โดยเฉพาะ ทําให ้ Application มีความโดดเด่น ใช ้งานง่าย
สะดวกรวดเร็วด ้วยระบบสัมผัสหน ้าจอ รูปแบบการแสดงผลข ้อมูลทีม
G ข
ี นาดใหญ่และชัดเจน ทําให ้ผู ้ใช ้งานสามารถ
Y ขายได ้ทันท่วงที
ติดตามความเคลือ
G นไหวของภาวะตลาดและราคาหุ ้นและอนุพันธ์แบบเรียลไทม์ พร ้อมส่งคําสังG ซือ
ไม่พลาดโอกาสการลงทุน
เครือ
C ง iPad ทีส
C ามารถใชง้ านได้
•

•
•

ัG 4.3 ขึน
เครือ
G ง iPad ทีม
G ี Firmware version ตังY แต่ เวอร์ชน
Y ไป
ท่านสามารถตรวจสอบ Firmware version ของเครือ
G งได ้โดยมีขน
ั Y ตอนดังนีY
1.
จากหน ้าจอหลัก ให ้เข ้า Settings
2.
เข ้าเมนู General เลือก About
3.
ดู Version
สามารถใช ้งาน App Store ได ้ (ท่านจะต ้องลงทะเบียนการใช ้งาน App Store กับ Apple Inc. ก่อน)
G มต่อ Internet ได ้
สามารถเชือ

วิธต
ี ด
ิ ตงโปรแกรม
ัL
ท่านสามารถ Download โปรแกรม Settrade Streaming iPad จาก App Store ผ่านเครือ
G ง iPad โดย
•

G โปรแกรม “Settrade Streaming” จาก App Store และเลือก Download เพือ
Search หาชือ
G ติดตังY โปรแกรม

การเข้าสูร่ ะบบ
•
•

สามารถเข ้าใข ้งาน Streaming ได ้โดยใช ้ Username และ Password ชุดเดียวกับทีใG ช ้เข ้าระบบโบรกเกอร์
ผ่านเครือ
G ง PC
กรณีทไีG ม่ม ี Username หรือ Password สามารถ Open A/C เพือ
G ติดต่อ Broker สําหรับการเปิ ดบัญชี ทีม
G ม
ุ ขวา
ล่างของหน ้า Login จะปรากฎ Registration Form ดังรูป
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ใน Registration form จะมีให ้กรอก field ต่างๆดังนีY
•

G นามสกุล
Name หมายถึง ชือ

•

Contact Number หมายถึง เบอร์โทรศัพท์ตด
ิ ต่อ

•

E-mail Address หมายถึง E-mail สําหรับการติดต่อ

•

Select Broker หมายถึง Broker ทีท
G ่านต ้องการเลือกเปิ ดบัญชี

โดยหลังจาก Submit ทีG Registration Form แล ้วโปรแกรมจะทําการส่ง E-mail ไปหา Broker ทีท
G ่านเลือก
เพือ
G ติดต่อท่านในการเปิ ดบัญชี
C ั ต่างๆ ของโปรแกรม Streaming
ฟังก์ชน

เมนูหลักจะอยูด
่ ้านล่างของหน ้าจอ ประกอบด ้วย 5 เมนูหลัก ได ้แก่
1. Realtime
แสดงข้อมูลตลาดและราคาหุน
้ และอนุพ ันธ์แบบเรียลไทม์
1.1 Sum
หน ้าจอ Market Summary
1.2 Watch หน ้าจอ Market Watch
1.3 Bids
หน ้าจอ Bids/Offers
1.4 Ticker หน ้าจอ Ticker ของตลาดหุ ้น
1.5 Quote ข ้อมูลหุ ้นรายตัว
1.6 Info
ข่าวเรียล์ไทม์จากตลาดหุ ้นและบทวิเคราะห์จากโบรกเกอร์
G ย่อและข ้อมูลย ้อนหลัง
1.7 Chart กราฟ Intraday Chart สําหรับการเปรียบเทียบชือ
L ขาย
2. Buy/Sell
สําหร ับส่งคําสงC ั ซือ
3. Portfolio
พอร์ตการลงทุนและสถานะคําสงC ั
3.1 Portfolio
ข ้อมูล Portfolio ของบัญชีนัน
Y ๆ
Y ขายของบัญชีนัน
3.2 Order Status
สถานะของคําสังG ซือ
Y ๆ
Y ขายในวันของบัญชีนัน
3.3 Deal Summary
สรุปข ้อมูลการซือ
Y ๆ
4. Logout
ออกจากระบบ
5. More
สําหร ับเลือกเมนูเพิม
C เติม
4.1 Opp Day
สําหรับเข ้าสูโ่ ปรแกรม SET Opportunity Day
4.2 Settings
สําหรับตังY ค่าการใช ้งานโปรแกรม
หมายเหตุ ทุกหน ้าจอสามารถดูได ้ทังY แนวนอนและแนวตังY
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1. Realtime - ข้อมูลตลาดและราคาแบบเรียลไทม์
1.1 Sum ภาพรวมตลาด (Market Summary)
้ ริการ)
L ก ับบริการทีโC บรกเกอร์ทท
กรณีหุน
้ (ขึน
ีC า่ นใชบ
แสดงข ้อมูลภาพรวมตลาดหุ ้น ความเคลือ
G นไหวของดัชนีตลาดหุ ้นแบบเรียลไทม์
การแสดงข้อมูล

แสดงกราฟ Value SET Index และกราฟ Trading Value ของ SET Index
SET INDEX

แสดงดัชนีลา่ สุด ผลต่างของดัชนีลา่ สุดเทียบกับดัชนีกอ
่ นหน ้า และผลต่างดังกล่าวใน
รูปแบบเปอร์เซ็นต์ ประกอบไปด ้วย SET50, SET100, mai

High

ดัชนีสงู สุดของวันนีY

Low

ดัชนีตําG สุดของวันนีY

Vol (K)

Y ขาย หน่วยเป็ นหลักพัน
ปริมาณการซือ

Value (M)

Y ขาย หน่วยเป็ นหลักล ้านบาท
มูลค่าการซือ

Chg

ผลต่างค่าดัชนีลา่ สุดเทียบกับค่าดัชนีปิดวันทําการก่อนหน ้า

%Chg

ผลต่างค่าดัชนีลา่ สุดเทียบกับค่าดัชนีปิดวันทําการก่อนหน ้า คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์

ลูกศรสีเขียว

Y ขายสูงขึน
จํานวนหุ ้นทีม
G รี าคาซือ
Y เทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า

ลูกศรสีเหลือง

Y ขายเท่ากับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า
จํานวนหุ ้นทีม
G รี าคาซือ

ลูกศรสีแดง

Y ขายน ้อยลงเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า
จํานวนหุ ้นทีม
G รี าคาซือ

Status

สถานะของตลาดหุ ้น ณ ช่วงเวลานัน
Y

Date/Time

วันทีแ
G ละเวลา
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กราฟแสดงดัชนี ของ SET Index ตามช่วงเวลา ต่างๆ

กราฟแสดง แสดงกราฟ Trading Value ของ SET Index โดยมีการแสดงผลเป็ นของแต่ละช่วงเวลาดังรูป

รูปแบบการร ับส่งข้อมูล (Push หรือ Pull) ซึงG มีรายละเอียดดังนีY
Push ระบบส่งข ้อมูลให ้ กล่าวคือ ระบบจะส่งข ้อมูลมายังโปรแกรมทันที เมือ
G ข ้อมูลมีการเปลีย
G นแปลง
Pull

ดึงข ้อมูลมา กล่าวคือ โปรแกรมจะไปดึงข ้อมูลจากระบบเองเป็ นระยะๆ ตลอดเวลา

ทุกครังY หลังจากท่านล็อกอิน โปรแกรมจะเลือกรูปแบบของการรับส่งข ้อมูล (Push/Pull) ทีม
G ป
ี ระสิทธิภาพ
ทีส
G ด
ุ ให ้ท่านเองโดยอัตโนมัต ิ โดยท่านสามารถทราบรูปแบบการรับส่งข ้อมูลในปั จจุบน
ั ทีโG ปรแกรมเลือกอยู่ได ้โดย
สังเกตไฟสีเขียวทีป
G ้ ายคําว่า Push หรือ Pull ซึงG อยูท
่ ม
ีG ม
ุ ขวาล่างของโปรแกรม
หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถกดเปลีย
G น Mode รูปแบบของการรับส่งข ้อมูลได ้
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SET Index Bar

SET Index Bar เป็ นแถบสําหรับแสดงผล SET Index และความเปลีย
G นแปลง SET Index แบบ
Realtime ซึงG จะแสดงอยูใ่ นทุกหน ้าภายในเมนู Realtime และจะเปลีย
G นแปลงข ้อมูลทันทีท ีG SET Index มีการ
เปลีย
G นแปลง

Broker Announcement ผู ้ลงทุนยัง สามารถติดตามประกาศจากทาง Broker ในรูปแบบตัววิงG ได ้หลัง
Login ทุกครังY ทีห
G น ้า SUM ในแนวตังY โดยสามารถ Tap ทีข
G ้อความเพือ
G ดูรายละเอียดเพิม
G เติมของประกาศ

L ไปเท่านน)
Share to Facebook (สําหร ับ iOS Version 6.0 ขึน
ัL

่ ญ
ท่านสามารถแชร์ข ้อมูลหน ้าจอ Realtime (Market Summary=>SET Index) เข ้าสูบ
ั ชี Facebook
ของท่านโดยท่านจะต ้องติดตังY Config ทีG Settings=>Facebook=>User Name, Password=>Sign In ก่อนการ
ัG ดังกล่าวเฉพาะครังY แรกเท่านัน
ใช ้งานฟั งก์ชน
Y
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วิธก
ี ารใช ้งาน Share Facebook มีขน
ั Y ตอนดังนีY
1.
2.
3.
4.

คลิกทีต
G รงกลางหน ้าจอ หรือบริเวณกราฟ
ระบบจะแสดงรูป Share ให ้ท่านสามารถเลือก Share ได ้
เลือก Share และใส่ข ้อความทีต
G ้องการ และกด Post
ระบบจะทําการโพสข ้อความและหน ้าจอดังกล่าวให ้เพือ
G นใน Facebook ของท่าน

้ ริการ)
L ก ับบริการทีโC บรกเกอร์ทท
กรณีอนุพ ันธ์ (ขึน
ีC า่ นใชบ
ระบบจะนํ าแสดงข ้อมูล Series ทีห
G มดอายุใกล ้ทีส
G ด
ุ หรือ Most Active Value ทีส
G ด
ุ เปรียบเทียบกับ
underlying (ยกเว ้น Gold Futures, Silver Futures, Oil Futures, Interest Rate Futures, SET50 Options) ซึงG
แสดงตามหน ้าจอดังต่อไปนีY
•

สําหรับ SET50 Futures และ Stock Futures
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•

สําหรับ Gold Futures (Gold 50 และ Mini Gold)

•

สําหรับ Energy Futures
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•

หรับ SET50 Options

•

สําหรับ Currency Futures
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•

สําหรับ Interest Rate Future

1.2 Watch - Symbol ทีส
C นใจและ Active lists (Market Watch)
G ย่อ ทีท
แสดงข ้อมูลราคา ชือ
G ่านสนใจ (Favourite) ,Ranking ต่าง ได ้แก่ Most active Value, Most
active Volume, Top Gainers, Top Losers และ Sector หรือ Underlying ต่างๆ รวมถึง My Port ซึงG สามารถนํ า
หุ ้นหรืออนุพันธ์ในแต่ละพอร์ตการลงทุน ซึงG ช่วยให ้สามารถติดตามราคาแบบเรียลไทม์ ซึงG แบ่งหน ้าจอออกเป็ น 3
ส่วนดังนีY

A

B

C

ส่วน A
สําหรับเลือกกลุม
่ ข ้อมูลทีต
G ้องการดูข ้อมูล ซึงG สามารถแสดงผลได ้ 4 แบบ
-

Favourite ท่านสามารถเลือก Favourite 1 … Favourite 5
SET ท่านสามารถเลือก Most active Value, Most active Volume, Top Gainers, Top Losers และ
Sector ต่างๆ เรียงลําดับตามตัวอักษร
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-

TFEX ท่านสามารถเลือก Underlying ต่างๆ เรียงลําดับตามตัวอักษร
My Port ท่านสามารถเลือกดูหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ใน Port แต่ละบัญชี
โปรแกรมจะแสดงด ้วยว่า List ทีด
G อ
ู ยู่ เป็ น List ของประเภทใด เช่น Equity, Futures หรือ Options

ส่วน B
แสดงข ้อมูลตามเงือ
G นไขทีเG ลือกในส่วน A ด ้งนีY
Symbol

G ย่อหุ ้น
ชือ

Last

Y ขายล่าสุด
ราคาซือ

Vol

Y ทีด
ปริมาณเสนอซือ
G ท
ี ส
ีG ด
ุ

Bid

Y ทีด
ราคาเสนอซือ
G ท
ี ส
ีG ด
ุ

Vol

ปริมาณเสนอขายทีด
G ท
ี ส
ีG ด
ุ

Offer

ราคาเสนอขายทีด
G ท
ี ส
ีG ด
ุ

Chg

Y ขายครังY ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า
ผลต่างราคาซือ

สําหร ับคอล ัมน์ Chg สามารถกดทีห
C ัวคอล ัมน์เพือ
C ดูขอ
้ มูลอืน
C ได้อก
ี ด ังนีL
%Chg

Y ขายครังY ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์
ผลต่างราคาซือ

Close

ราคาปิ ดของวันทําการก่อนหน ้า

Total Vol

Y ขาย หน่วยเป็ นหลักพัน
ปริมาณการซือ

ส่วน C
ข้อมูลหุน
้
Last

Y ขายล่าสุด
ราคาซือ

Change

Y ขายครังY ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า
ผลต่างราคาซือ

%Change

Y ขายครังY ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์
ผลต่างราคาซือ

Prev C

ราคา Settlement ของวันทําการก่อนหน ้า

Y ขายเฉลีย
Avg (Average) ราคาซือ
G ของแต่ละวัน
Open2

ค่าจะเปลีย
G นไปตาม Market Status ของตลาดเช่น Prj-O จะแสดงเมือ
G ตลาดมีสถานะ
้า
Pre-Open หรือแสดง Open1 เมือ
G ตลาดมีสถานะ Open ในตอนเช

High

Y ขายสูงสุด
ราคาซือ

Low

Y ขายตําG สุด
ราคาซือ

Y ขาย Symbol ดังกล่าวได ้
Ceil (Ceiling) ราคาสูงสุดทีGสามารถซือ

Settrade.com
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Floor

Y ขาย Symbol ดังกล่าวได ้
ราคาตําG สุดทีGสามารถซือ

Val (K)

มูลค่าของ Symbol ดังกล่าว

Y ขายทีเG กิดขึน
Vol (Volume) ปริมาณการซือ
Y ของ Symbol ดังกล่าว
ข้อมูลอนุพ ันธ์
Last

Y ขายล่าสุด
ราคาซือ

Change

Y ขายครังY ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า
ผลต่างราคาซือ

%Change

Y ขายครังY ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์
ผลต่างราคาซือ

Prev C

ราคา Settlement ของวันทําการก่อนหน ้า

Y ขายเฉลีย
G ของแต่ละวัน
Avg (Average) ราคาซือ
Open2

ค่าจะเปลีย
G นไปตาม Market Status ของตลาดเช่น Prj-O จะแสดงเมือ
G ตลาดมีสถานะ
Pre-Open หรือแสดง Open1 เมือ
G ตลาดมีสถานะ Open ในตอนเช ้า

High

Y ขายสูงสุด
ราคาซือ

Low

Y ขายตําG สุด
ราคาซือ

Y ขาย Symbol ดังกล่าวได ้
Ceil (Ceiling) ราคาสูงสุดทีGสามารถซือ
Floor

Y ขาย Symbol ดังกล่าวได ้
ราคาตําG สุดทีGสามารถซือ

OI

ค่าสถานะคงค ้าง ของ Symbol ดังกล่าว

Y ขายทีเG กิดขึน
Vol (Volume) ปริมาณการซือ
Y ของ Symbol ดังกล่าว

และแสดงกราฟ Intraday Chart
ส่วนของ Ticker
Y ขายทีเG กิดขึน
ซึงG รายการทีG Highlight สีเทา คือรายการซือ
Y ล่าสุด
Time

Y ขาย
เวลาทีเG กิดการซือ

Side

Y หรือขายโดยทีG หากเป็ นการซือ
Y จะแสดง B และหากเป็ นการ
รายการทีเG กิดขึน
Y จากการซือ
ขายจะแสดง S

Volume

Y ขายทีเG กิดขึน
ปริมาณของรายการซือ
Y

Settrade.com
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แสดงการเปลีย
G นแปลงราคาปั จจุบน
ั เทียบราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้าซึงG

ลูกศร

ลูกศรสีแดง

แสดงว่าราคาลดลง

ลูกศรสีเหลือง

แสดงว่าราคาไม่เปลีย
G นแปลง

ลูกศรสีเขียว

แสดงว่าราคาเพิม
G ขึน
Y

Price

Y ขาย
ราคาทีต
G กลงซือ

Change

Y ขายครังY ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า
ผลต่างราคาซือ

Y ขายได ้สะดวกรวดเร็วขึน
นอกจากนีY โปรแกรมยังมีระบบช่วยให ้สามารถซือ
Y โดย Tap ทีรG าคา Bid หรือ Offer
จากหน ้า Watch จะเป็ นการนํ าค่า Symbol และ Price ไปใส่ทีGหน ้า Buy/Sell ให ้โดยอัตโนมัต ิ ดังรูป
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การเลือกชุดข้อมูล (Symbol List)
เลือกกลุม
่ ข ้อมูลหลัก โดยการกดทีGปม
ุ่ ด ้านซ ้าย(Favourite, SET, TFEX หรือ My Port) พร ้อมทังY สามารถเลือก
กลุม
่ ข ้อมูลย่อยของการแสดงข ้อมูลได ้จากปุ่ มด ้านขวาดังตัวอย่าง

C หุน
การเปลีย
C นแปลงชือ
้ ในกลุม
่ Favourite
การเปลีย
G นแปลงหรือเพิม
G หุ ้นในกลุม
่ Favourite จะมีผลกับกลุม
่ Favourite ในหน ้า Market Watch ด ้วย
สามารถทําได ้โดย
1.

กด Favourite จากกลุม
่ ข ้อมูลทีG ส่วน A ระบบจะทํ าการเปลีย
G นหน ้าจอเป็ นหน ้าจอสําหรับแก ้ไขข ้อมูล
Favourite ดังภาพ

2.
3.
4.

กด
ืG Symbol ทีต
ใส่ชอ
G ้องการ
่ น ้าจอ Watch
กด Done เพือ
G บันทึกและกลับสูห

หากต ้องการลบข ้อมูลใน Favourite ทําได ้โดย
1.
2.

เลือก Symbol ทีต
G ้องการลบ โดยกด
ระบบจะเปลีย
G นการแสดงผลเป็ นดังนีY

3.

กดปุ่ ม Delete
่ น ้าจอ Watch
กด Done เพือ
G ต ้องการบันทึกและกลับสูห

Settrade.com
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L ไปเท่านน)
Share to Facebook (สําหร ับ iOS Version 6.0 ขึน
ัL

่ ญ
ท่านสามารถแชร์ข ้อมูลหน ้าจอ Realtime (Market Summary=>Watch) เข ้าสูบ
ั ชี Facebook ของ
ท่านโดยท่านจะต ้องติดตังY Config ทีG Settings=>Facebook=>User Name, Password=>Sign In ก่อนการใช ้
ัG ดังกล่าวเฉพาะครังY แรกเท่านัน
งานฟั งก์ชน
Y
วิธก
ี ารใช ้งาน Share Facebook มีขน
ั Y ตอนดังนีY
1.
2.
3.
4.

คลิกทีต
G รงกลางหน ้าจอ หรือบริเวณกราฟ
ระบบจะแสดงรูป Share ให ้ท่านสามารถเลือก Share ได ้
เลือก Share และใส่ข ้อความทีต
G ้องการ และกด Post
ระบบจะทําการโพสข ้อความและหน ้าจอดังกล่าวให ้เพือ
G นใน Facebook ของท่าน
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L เสนอขาย (Bids / Offers)
1.3 Bids - ราคาเสนอซือ
แสดงหุ ้นและอนุพันธ์ในรูปแบบ 5 Bids/5 Offers

A

B

ส่วน A
สําหรับเลือกกลุม
่ ข ้อมูลทีต
G ้องการดูข ้อมูล ซึงG สามารถแสดงผลได ้ 4 แบบ
-

Favourite ท่านสามารถเลือก Favourite 1 … Favourite 5

-

SET ท่านสามารถเลือก Most active Value, Most active Volume, Top Gainers, Top Losers
และ Sector ต่างๆ เรียงลําดับตามตัวอักษร

-

TFEX ท่านสามารถเลือก Underlying ต่างๆ เรียงลําดับตามตัวอักษร
โปรแกรมจะแสดงด ้วยว่า List ทีด
G อ
ู ยู่ เป็ น List ของประเภทใด เช่น Equity, Futures หรือ Options

-

My Port ท่านสามารถเลือกดูหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ใน Port แต่ละบัญชี

ส่วน B
Symbol

G ย่อ
ชือ

Last

Y ขายล่าสุด
ราคาซือ

Chg

Y ขายครังY ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า
ผลต่างราคาซือ

%Chg

Y ขายครังY ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์
ผลต่างราคาซือ

High

Y ขายสูงสุดของวันนีY
ราคาซือ

Low

Y ขายตําG สุดของวันนีY
ราคาซือ

Settrade.com
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Ceiling

Y ขายชือ
G ย่อดังกล่าวได ้
ราคาสูงสุดทีGสามารถซือ

Floor

Y ขายชือ
G ย่อดังกล่าวได ้
ราคาตําG สุดทีGสามารถซือ

Vol

Y หรือเสนอขายสําหรับระดับราคานัน
ปริมาณเสนอซือ
Y ๆ

Bid

Y
ราคาเสนอซือ

Offer

ราคาเสนอขาย

Y ขายได ้สะดวกรวดเร็วขึน
นอกจากนีY โปรแกรมยังมีระบบช่วยให ้สามารถซือ
Y โดย Tap ทีรG าคา Bid หรือ Offer
จากหน ้า Watch จะเป็ นการนํ าค่า Symbol และ Price ไปใส่ทีGหน ้า Buy/Sell ให ้โดยอัตโนมัต ิ ดังรูป

L ขายล่าสุด
1.4 Ticker - รายการซือ
Y ขายล่าสุดได ้ 4 ประเภทดังนีY
ระบบสามารถแสดงได ้รายการซือ
Y ขายล่าสุดของตลาดหุ ้น
สําหรับแสดงรายการซือ

1. SET

Settrade.com
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Y ขายล่าสุดของตลาดอนุพันธ์
สําหรับแสดงรายการซือ

2. TFEX

3. Both

Settrade.com

ระบบจะแสดงทังY หุ ้นและอนุพันธ์ โดยระบบจะมีเส ้นแบ่งระหว่างหุ ้นและอนุพันธ์ เพือ
G ให ้สะดวกใน
Y ขายล่าสุด
การติดตามรายการซือ

2013

Page 19 of 53

Streaming iPad V.2.6 [INV]

4. Symbol

Settrade.com

2013

Y ขายล่าสุดทีG
ระบบจะแสดงทังY หุ ้นและอนุพันธ์ เพือ
G ให ้ท่านสามารถติดตามรายการซือ
ท่านสนใจได ้
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1.5 Quote - ข้อมูลหุน
้ หรืออนุพ ันธ์รายต ัว
กรณีหุน
้
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กรณีอนุพ ันธ์
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L ไปเท่านน)
Share to Facebook (สําหร ับ iOS Version 6.0 ขึน
ัL

่ ญ
ท่านสามารถแชร์ข ้อมูลหน ้าจอ Realtime (Market Summary=>Quote) เข ้าสูบ
ั ชี Facebook ของ
ท่านโดยท่านจะต ้องติดตังY Config ทีG Settings=>Facebook=>User Name,Password=>Sign In ก่อนการใช ้
ัG ดังกล่าวเฉพาะครังY แรกเท่านัน
งานฟั งก์ชน
Y
วิธก
ี ารใช ้งาน Share Facebook มีขน
ั Y ตอนดังนีY
1.
2.
3.
4.

คลิกทีต
G รงกลางหน ้าจอ
ระบบจะแสดงรูป Share ให ้ท่านสามารถเลือก Share ได ้
เลือก Share และใส่ข ้อความทีต
G ้องการ และกด Post
ระบบจะทําการโพสข ้อความและหน ้าจอดังกล่าวให ้เพือ
G นใน Facebook ของท่าน

1.6 Info – สําหรับดูข ้อมูล ข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ และ Research จาก Broker
บริเวณซ ้ายบน

โดยสามารถเลือกได ้ว่าจะ News หรือ Research จาก
ซึงG การแสดงผลหน ้าจอประกอบไปด ้วย 2 ส่วนดังนีY

A

Settrade.com
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ส่วน A เป็ นส่วนแสดงหัวข ้อเกีย
G วกับข่าวต่างๆ แบบ Intraday ประกอบด ้วย
ปุ่ ม

สําหรับการ Reload ข ้อมูล

ส่วน B รายละเอียดข่าวของหัวข ้อทีGสนใจ

1.7 Chart – เปรียบเทียบกราฟ
Chart ทีแ
G สดงผลประกอบด ้วย 2 แบบ
แบบทีC 1

Settrade.com
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Chart เปรียบเทียบระหว่าง 2 symbol ทีท
G า่ นสนใจ
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A

B
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G Symbol ประกอบด ้วย
ส่วนป้ อนชือ

ส่วน A

G ย่อหุ ้น หรือ อนุพันธ์ หรือ Sector,SET index,SET100,SET
สําหรับกรอกชือ
50 ซึงG ระบบจะมีตัวช่วย AutoComplete Symbol ทําให ้สะดวกและไม่ต ้อง
ืG ย่อทังY หมด
พิมพ์ชอ

G ย่อ Symbol ทีท
ค ้นหาชือ
G า่ นสนใจ
ส่วน B

เป็ นการแสดงกราฟตามแบบทีGทา่ นสนใจ

แบบทีC 2 Chart รายต ัว

แสดง กราฟแสดงข ้อมูลของหุ ้น/อนุพันธ์รายตัว ซึงG

กรณีห ุ ้น

จะแสดงข ้อมูล Historical chart (1M,3M,6M,1Y)
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กรณีอนุพันธ์และ INDEX
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จะแสดงข ้อมูล Historical chart (1M,3M,6M,1Y)
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L ไปเท่านน)
Share to Facebook (สําหร ับ iOS Version 6.0 ขึน
ัL

่ ญ
ท่านสามารถแชร์ข ้อมูลหน ้าจอ Realtime (Market Summary=>Chart) เข ้าสูบ
ั ชี Facebook ของท่าน
โดยท่านจะต ้องติดตังY Config ทีG Settings=>Facebook=>User Name,Password=>Sign In ก่อนการใช ้งาน
ัG ดังกล่าวเฉพาะครังY แรกเท่านัน
ฟั งก์ชน
Y
วิธก
ี ารใช ้งาน Share Facebook มีขน
ั Y ตอนดังนีY
1.
2.
3.
4.

คลิกทีต
G รงกลางหน ้าจอ หรือบริเวณกราฟ
ระบบจะแสดงรูป Share ให ้ท่านสามารถเลือก Share ได ้
เลือก Share และใส่ข ้อความทีต
G ้องการ และกด Post
ระบบจะทําการโพสข ้อความและหน ้าจอดังกล่าวให ้เพือ
G นใน Facebook ของท่าน
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L /ขาย
2. Buy/Sell - ส่งคําสงC ั ซือ
Y ขายได ้ทังY ระบบหุ ้นและอนุพันธ์
ท่านสามารถส่งคําสังG ซือ
กรณีหุน
้

A

B

ส่วน A
Symbol

G ย่อ
ชือ

Last

Y ขายล่าสุด
ราคาซือ

Chg

Y ขายครังY ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า
ผลต่างราคาซือ

%Chg

Y ขายครังY ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์
ผลต่างราคาซือ

High

Y ขายสูงสุดของวันนีY
ราคาซือ

Low

Y ขายตําG สุดของวันนีY
ราคาซือ

Ceiling

Y ขายชือ
G ย่อดังกล่าวได ้
ราคาสูงสุดทีGสามารถซือ

Floor

Y ขายชือ
G ย่อดังกล่าวได ้
ราคาตําG สุดทีGสามารถซือ

Vol

Y หรือเสนอขายสําหรับระดับราคานัน
ปริมาณเสนอซือ
Y ๆ

Bid

Y
ราคาเสนอซือ

Offer

ราคาเสนอขาย
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ส่วนของ Ticker
Y ขายทีเG กิดขึน
ซึงG จะแสดง 9 รายการ ซึงG รายการทีG Highlight สีเทา คือรายการซือ
Y ล่าสุด
Time

เวลาของการสังG คําสังG

Side

Y หรือขายโดยทีG หากเป็ นการซือ
Y จะแสดง B และหากเป็ นการขาย
รายการทีเG กิดขึน
Y จากการซือ
จะแสดง S

Volume

Y ขายทีเG กิดขึน
ปริมาณของรายการซือ
Y

ลูกศร

แสดงการเปลีย
G นแปลงราคาปั จจุบน
ั เทียบราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้าซึงG
ลูกศรสีแดง

แสดงว่าราคาลดลง

ลูกศรสีเหลือง

แสดงว่าราคาไม่เปลีย
G นแปลง

ลูกศรสีเขียว

แสดงว่าราคาเพิม
G ขึน
Y

Price

Y ขาย
ราคาทีต
G กลงซือ

Change

Y ขายครังY ล่าสุดเทียบกับราคาปิ ดวันทําการก่อนหน ้า
ผลต่างราคาซือ

Y ขายหุ ้น
ส่วน B เป็ นส่วนของการส่งคําสังG ซือ
Symbol

G ย่อหุ ้นหรือระบบมีตวั ช่วย AutoComplete Symbol เพือ
Y ขาย
ชือ
G ช่วยในการส่งคําสังG ซือ
G ย่อหุ ้น
ค ้นหาชือ

Volume

Y ขาย
จํานวนหุ ้นทีต
G ้องการส่งคําสังG ซือ
สามารถป้ อนค่า Volume ได ้โดยกดทีG Text field จะพบหน ้าจอดังนีY

หมายถึง จํานวน Volume ลดทีละ 100 จนกระทัGงเท่ากับ 0
หมายถึง จํานวน Volume ลดทีละ 1000 จนกระทัGงเท่ากับ 0

Settrade.com

2013

Page 30 of 53

Streaming iPad V.2.6 [INV]

หมายถึง จํานวน Volume เพิม
G ทีละ 100
หมายถึง จํานวน Volume เพิม
G ทีละ 1000

ราคาทีส
G ง่ คําสังG

Price

สามารถป้ อนค่า Price ได ้โดยกดทีG Text field จะพบหน ้าจอดังนีY

ลดราคาทีต
G ้องการทีละ Spread ตามเกณท์ตลท. จนถึงราคา Floor
เพิม
G ราคาทีต
G ้องการทีละ Spread ตามเกณท์ตลท.จนกระทัGง Ceiling
หลังจากนัน
Y กดปุ่ มกากบาทด ้านบนเพือ
G ปิ ดหน ้าจอช่วยเหลือ ระบบจะนําราคาทีแ
G สดง
ในช่องตรงกลางไปใส่ในช่อง Price
Y ขาย โดยมีรายละเอียดเพิม
สําหรับเลือกประเภทราคาของคําสังG ซือ
G เติมดังนีY
Limit
สําหรับการระบุราคาประเภท Limit
ATO/ATC
สําหรับการระบุราคาประเภท ATO/ATC
MP
สําหรับการระบุราคาประเภท Market Price (MP)
Y ใหม่ให ้ด ้วยราคาดีกว่า
ในกรณีทจ
ีG ับคูไ่ ม่หมด ระบบจะส่งคําสังG ซือ
Last Sale 1 Spread
MP-MKT
สําหรับการระบุราคาประเภท Market Price (MKT)
Y ทีเG หลือ
ในกรณีทจ
ีG ับคูไ่ ม่หมด ระบบจะยกเลิกคําสังG ซือ
MP-MTL
สําหรับการระบุราคาประเภท Market Price (MTL)
Y ใหม่ท ีG Last Sale
ในกรณีทจ
ีG ับคูไ่ ม่หมด ระบบจะส่งคําสังG ซือ

•

Y ขายแบบมีเงือ
สําหรับส่งคําสังG ซือ
G นไขเพิม
G ขึน
Y โดยมีรายละเอียดเพิม
G เติมดังนีY
Y ขายแบบให ้ระบบซอยคําสังG ปริมาณมากเป็ นคําสังG ย่อยและ
Iceberg Vol คําสังG ซือ
ทยอยส่งต่อเนืGองโดยอัตโนมัต ิ ไม่กําหนด Volume ขันY ตํGา แต่ต ้อง Slice ไม่เกิน 100 Order
ย่อย ระบบจะรวมจํานวน Deal ทีซ
G าํY ให ้เป็ น Deal เดียวกัน

•

Settrade.com
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Validity การส่งคําสังG แบบมีเงือ
G นไข Validity ประกอบด ้วย
Y ขายทีต
Y หรือขาย
1. IOC (Immediate or Cancel) คือ คําสังG ซือ
G ้องการซือ
Y หรือขายได ้ไม่หมด
หลักทรัพย์ ตามราคาทีก
G ําหนดไว ้ในขณะนัน
Y โดยทันที หากซือ
ทังY จํานวนทีต
G ้องการ ส่วนทีเG หลือจะถูกยกเลิก
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Y ขายทีต
Y หรือขายหลักทรัพย์ในราคาทีG
2. FOK (Fill or Kill) คือ คําสังG ซือ
G ้องการซือ
ืY ขายเลย
กําหนด โดยต ้องการให ้ได ้ทังY จํานวนทีG ต ้องการ หากได ้ไม่ครบก็จะไม่ซอ
และจะยกเลิกคําสังG นัน
Y ทังY หมด
3. Day คือ การส่งคําสังG แบบ Normal Order เริม
G ต ้นระบบจะแสดง Default เป็ น
Day
Pin

Y ขาย
รหัสสําหรับส่งคําสังG ซือ

Y ขาย ผู ้ใช ้สามารถยกเลิกคําสังG ได ้สะดวกยิงG ขึน
นอกจากนีY ในการยกเลิกคําสังG ซือ
Y โดย Swipe ทีG Order
นัน
Y ๆ ทีห
G น ้า Buy/Sell หรือหน ้า Portfolio ในส่วนของ Order Status ดังรูป
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Y ขายท่านจะต ้องป้ อนข ้อมูลดังต่อไปนีY
ในการส่งคําสังG ซือ
Buy/Sell

Y (แสดงสีฟ้า)
เลือก Buy หากต ้องการส่งคําสังG ซือ
เลือก Sell หากต ้องการส่งคําสังG ขาย (แสดงสีชมพู)

Open/Close

Open เปิ ดสัญญา Close ปิ ดสัญญา

Symbol

G ย่ออนุพันธ์ทต
ืG ย่อของอนุพันธ์ หรือเลือก
ชือ
ีG ้องการส่งคําสังG สามารถพิมพ์ชอ
จาก Drop-down list

Volume

Y ขาย
จํานวนทีต
G ้องการส่งคําสังG ซือ
สามารถป้ อนค่า Volume ได ้โดยกดทีG Text field จะพบหน ้าจอดังนีY

Settrade.com
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หมายถึง จํานวน Volume ลดทีละ 1จนกระทัGงเท่ากับ 0

หมายถึง จํานวน Volume ลดทีละ 10 จนกระทัGงเท่ากับ 0
หมายถึง จํานวน Volume เพิม
G ทีละ 1
หมายถึง จํานวน Volume เพิม
G ทีละ 10
Price

ราคาทีส
G ง่ คําสังG
สามารถป้ อนค่า Price ได ้โดยกดทีG Text field จะพบหน ้าจอดังนีY

ลดราคาทีต
G ้องการทีละ Spread ตามเกณท์ตลท. จนถึงราคา Floor
เพิม
G ราคาทีต
G ้องการทีละ Spread ตามเกณท์ตลท.จนกระทัGง Ceiling
หลังจากนัน
Y กดปุ่ มกากบาทด ้านบนเพือ
G ปิ ดหน ้าจอช่วยเหลือ ระบบจะนําราคาทีแ
G สดง
ในช่องตรงกลางไปใส่ในช่อง Price

Type

ลักษณะของราคา
Limit

Y ขายทีรG ะบุราคาเสนอซือ
Y หรือขาย
คําสังG ซือ

Y ขายทีไG ม่ระบุราคาทีต
Y หรือขายแต่ต ้องการให ้คําสังG ทีส
Market คําสังG ซือ
G ้องการซือ
G ง่ เข ้า
ไปได ้รับการจับคู่ ณ ราคาทีด
G ท
ี ส
ีG ด
ุ ในขณะนัน
Y
Validity

Settrade.com
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ประเภทของคําสังG ซึงG จะประกอบไปด ้วย
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FoK

Y ขายทีก
Y ขายทันทีและหากไม่
(Fill or Kill) คําสังG ซือ
G ําหนดให ้จับคูก
่ ารซือ
Y ขายดังกล่าวได ้ทังY หมดตามจํานวน ให ้ยกเลิกการเสนอซือ
Y
สามารถจับคูก
่ ารซือ
ขายนัน
Y ทันที

FaK

Y ขายทีก
Y ขายทันที และหากไม่
(Fill and Kill) คําสังG ซือ
G ําหนดให ้จับคูก
่ ารซือ
Y ขายได ้เลย หรือจับคูไ่ ด ้บางส่วน และมีจํานวนเสนอซือ
Y
สามารถจับคูก
่ ารซือ
Y
ขายเหลืออยู่บางส่วน ให ้ยกเลิกการเสนอซือขายทีย
G ังจับคูไ่ ม่ได ้นัน
Y ทันที

Day

Y ขายทีม
Y ขายภายในวันทีส
คําสังG ซือ
G ผ
ี ลในระบบซือ
G ง่ คําสังG
ปริมาณสัญญาทีต
G ้องการทยอยส่งจนกระทัGงเท่ากับ จํานวน Vol ทีก
G ําหนด

P/B Vol.

Y ขายทีใG ห ้การเสนอซือ
Y ขาย ณ ราคาตลาดมีผลในระบบ
นอกจากนีY ท่านสามารถส่ง Stop Order (คําสังG ซือ
Y ขาย เมือ
ซือ
G ราคาตลาดขณะนัน
Y เคลือ
G นไหวมาถึงเงือ
G นไขราคาทีก
G ําหนด) ได ้อีกด ้วย โดยการทําเครือ
G งหมายถูกทีG
หน ้าข ้อความ Stop Order โปรแกรมจะแสดงหน ้าจอเพิม
G เติม เพือ
G ให ้ท่านป้ อนรายละเอียดเกีย
G วกับเงือ
G นไขของการ
ส่งคําสังG ตามหน ้าจอดังนีY

Stop Condition:
Symbol

ตราสารอนุพันธ์ทจ
ีG ะใช ้เป็ นเงือ
G นไข

Condition

รูปแบบของเงือ
G นไข ซึงG จะประกอบไปด ้วย
Y มากกว่า หรือเท่ากับ
Bid >= ราคาเสนอซือ
Y น ้อยกว่า หรือเท่ากับ
Bid <= ราคาเสนอซือ
Ask >= ราคาเสนอขายมากกว่า หรือเท่ากับ
Ask <= ราคาเสนอขายน ้อยกว่า หรือเท่ากับ
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Last >= ราคาล่าสุดมากกว่า หรือเท่ากับ
Last <= ราคาล่าสุดน ้อยกว่า หรือเท่ากับ
Price

ราคาของตราสารอนุพันธ์ทใีG ช ้เป็ นเงือ
G นไข

PIN

Y ขาย
รหัสสําหรับส่งคําสังG ซือ

Y ขายไปยังตลาดตราสาร
เมือ
G ป้ อนคําสังG เรียบร ้อยแล ้ว ท่านสามารถเลือก Submit เพือ
G ส่งคําสังG ซือ
อนุพันธ์ หรือเลือก Clear เพือ
G ล ้างข ้อมูลคําสังG ทีไG ด ้ป้ อนทิงY ไว ้

หากท่านต ้องการดูรายละเอียดข ้อมูล A/C No เพิม
G เติมโดยกดปุ่ ม

ระบบจะแสดงดังนีY

กรณีหุน
้

แบ่งตามประเภทบัญชี
สําหรับบัญชี Cash หรือ Cash Balance
Account No.

บ/ช เลขทีG หากต ้องการเปลีย
G นบัญชีทส
ีG นใจ สามารถเลือกทําได ้
Y ขายด ้านซ ้ายมือ
จาก Drop-down list ของส่วนส่งคําสังG ซือ

Credit Limit

Y ขายได ้
วงเงินทีก
G ําหนดตามเครดิตทีส
G ามารถส่งคําสังG ซือ

Line Available/Purchasing Power
Cash Balance

Y ขายได ้
วงเงินคงเหลือทีส
G ามารถส่งคําสังG ซือ

จํ านวนเงินสดทีGคงเหลืออยู่จริงในบัญ ชี [การแสดงข ้อมูลดังกล่า ว
ขึน
Y อยูก
่ ารใช ้บริการของแต่ละโบรกเกอร์ทท
ีG า่ นใช ้บริการ]

สําหรับบัญชี Credit Balance

Settrade.com

Account No.

บ/ช เลขทีG หากต ้องการเปลีย
G นบัญชีทส
ีG นใจ สามารถเลือกทําได ้
Y ขายด ้านซ ้ายมือ
จาก Drop-down list ของส่วนส่งคําสังG ซือ

Line Available/PP

Y ขายได ้
วงเงินคงเหลือทีส
G ามารถส่งคําสังG ซือ

EE

Y / ขายได ้หลังหักเงินประกัน
สินทรัพย์คงเหลือทีส
G ามารถส่งคําสังG ซือ
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Excess Equity

Y / ขายได ้หลังหักเงิน
สินทรัพย์คงเหลือ ทีส
G ามารถส่งคําสังG ซือ
ประกัน

Equity

มูลค่าสินทรัพย์ทังY หมด

Total MR

ผลรวมเงินประกันขัน
Y ต ้นทังY หมด

Call/Force Flag

Flag แสดงสถานะว่าติด Call หรือ Force หรือไม่

Call/Force MR

จํานวนเงินทีต
G ้องนํ ามาฝากเพือ
G คงสถานะ

Y ขาย เมือ
หากมีการตังY ไว ้ให ้มีการแสดงการยืนยันรายการซือ
G ท่านกดส่งคําสังG ไปแล ้ว จะปรากฏหน ้าจอ
Confirm pop-up ขึน
Y ดังภาพ หากต ้องการยืนยันการส่งคําสังG กดปุ่ ม Confirm

3. Portfolio - พอร์ตการลงทุนและสถานะคําสงC ั
ประกอบด ้วย 3 เมนูยอ
่ ย
3.1 หน้าพอร์ตการลงทุน (Portfolio)
แบ่งออกเป็ นการแสดงผลดังนีY
a. แบบรายบ ัญชี ท่านสามารถเลือกราย A/C No ได ้จาก Trading A/C ด ้านล่างซึงG ระบบจะสามารถ
แสดงผลตามประเภทบัญชีได ้โดยอัตโนมัต ิ
กรณีหุน
้
แสดงข ้อมูลวงเงินและพอร์ตการลงทุน (Portfolio) ของลูกค ้าในแต่ละบัญชีทม
ีG ก
ี ารถือครอง

Settrade.com
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สําหร ับหุน
้

A

B

C
ส่วนทีC A แสดงหุ ้นทังY หมดทีถ
G อ
ื ครองอยูใ่ นพอร์ตการลงทุน รายละเอียดดังนีY
Symbol
Available Volume
Actual Volume

G ย่อหุ ้น
ชือ
จํานวนหุ ้นทีส
G ามารถขายได ้
จํานวนหุ ้นทีถ
G อ
ื ครองทังY หมด

Average Cost

ราคาเฉลีย
G ของหุ ้นทีถ
G อ
ื อยู่

Market Price

ราคาตลาดของหุ ้น ณ ขณะนัน
Y

Amount (Price)

มูลค่าต ้นทุนของหุ ้น (Actual Vol คูณด ้วย Avg Price)

Market Value

มูลค่าล่าสุดของหุ ้น (Actual Vol คูณด ้วย Mkt Price)

Unrealized P/L

กําไร/ขาดทุนทีค
G าดว่าจะได ้รับ (Mkt Value ลบด ้วย Amount)

% Unrealized P/L

กําไร/ขาดทุนทีค
G าดว่าจะได ้รับ คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์

Realized P/L

กําไร/ขาดทุนทีเG กิดจากการขายหุ ้น

สําหร ับอนุพ ันธ์
มีลก
ั ษณะการแสดง 2 แบบคือ แบบ Settlement (ราคาทีม
G ีการ settlement ทุกวัน) และแบบ
Cost (ราคาต ้นทุนจริง) จากปุ่ มด ้านบนซ ้าย ซึงG มีรายละเอียดดังนีY
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A

B

C
G ย่อทังY หมดทีถ
ส่วนทีC A แสดงชือ
G อ
ื ครองอยูใ่ นพอร์ตการลงทุน รายละเอียดดังนีY
Symbol

G ย่อตราสารอนุพันธ์
ชือ

Side

Y /Short=คําสังG ขาย)
ประเภทของคําสังG (Long=คําสังG ซือ

Start Vol

จํานวนสัญญาเริม
G ต ้น

Avail Vol

จํานวนสัญญาทีส
G ามารถส่งคําสังG ได ้

Act Vol

จํานวนสัญญาทีม
G อ
ี ยูจ
่ ริง (Avail Vol บวกด ้วยจํานวนสัญญาทีรG อการจับคู)่

Average Cost

ราคาต ้นทุนจริงเฉลีย
G ต ้นวัน

Market Price

ราคาตราสารอนุพันธ์ลา่ สุด

Amount (Price)

มูลค่าต ้นทุนของตราสารอนุพันธ์ (Actual Vol คูณด ้วย Avg Price)

Market Value

มูลค่าล่าสุดของตราสารอนุพันธ์ (Actual Vol คุณด ้วย Mkt Price)

Options Value

มูลค่าของตราสารอนุพันธ์ประเภท Options

Unrealized P/L

กําไรหรือขาดทุนประมาณการของตราสารอนุพันธ์ทย
ีG ังถือครองอยู่

% Unrealized P/L

กําไรหรือขาดทุนประมาณการของตราสารอนุพันธ์ทย
ีG ังถือครองอยู่ คิดเป็ น
เปอร์เซ็นต์ (Unrealized P/L คูณ 100 หารด ้วย Amount)

Realized P/L

กําไรหรือขาดทุนทีเG กิดจากการขายตราสารอนุพันธ์ในวันนัน
Y

G ย่อนัน
หากต ้องการดูข ้อมูลทีล
G ะเอียดกว่านีY ให ้แตะทีแ
G ถวของชือ
Y เพือ
G ดูรายละเอียดเพิม
G เติม
Y ขายได ้ทันที โดยการ Double-Tap เพือ
Y หรือ Swipe เพือ
นอกจากนีY ยังสามารถทําการซือ
G ซือ
G ขาย ดังนีY
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Y ทําการ Tap ทีบ
Y 2 ครังY แล ้วกดปุ่ ม Buy ทางด ้านขวาของบรรทัดดังรูป
การซือ
G รรทัดของหุ ้นทีต
G ้องการซือ

G รรทัดของหุ ้นทีต
G ้องการขาย แล ้วกดปุ่ ม Sell ทางด ้านขวาของบรรทัดดังรูป
การขาย Swipe ทีบ

ส่วน B กราฟแสดงภาพรวมของบัญชีนัน
Y ๆ
ั ส่วนมูลค่าการลงทุนใน Portfolio ของตนเอง และสัดส่วนมูลค่าของแต่ละชือ
G ย่อทีถ
ท่านสามารถดูสด
G อ
ื
ครองได ้ โดยข ้อมูลจะแสดงในลักษณะของกราฟวงกลมและกราฟแท่งทีแ
G สดง Unrealized Profit & Loss ของทุก
G ย่อทีอ
ชือ
G ยูใ่ นบัญชี

-

G ย่อภายในพอร์ตการลงทุน
กราฟวงกลม แสดงสัดส่วน ปริมาณของ Market Value ของชือ
G ย่อ เป็ นเปอร์เซ็นต์
กราฟแท่งรายตัวแสดงสัดส่วน ปริมาณของกําไรหรือขาดทุนทีค
G าดว่าจะได ้รับของชือ
แต่ละตัว
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ส่วน C ข้อมูลวงเงิน

Y หรือขายหุ ้น
บัญชีสาํ หรับส่งคําสังG ซือ

-

Trading A/C

-

ืY ขาย (A/C No.) ภายใต ้ Username เดียวกัน สามารถเปลีย
หากท่านมีหลายบัญชีซอ
G น A/C ได ้โดยกดทีG

-

ืY ขาย และวงเงินในการส่งคําสังG ประกอบด ้วย
ระบบ แสดงข ้อมูลบัญชีซอ

-

กรณีหุน
้
o

o

-

สําหร ับบ ัญชี Cash หรือ Cash Balance
Y ขายจาก Drop-down
สําหรับเลือกบัญชีหุ ้นทีต
G ้องการใช ้ส่งคําสังG ซือ



Account No.
list



Line Available/Purchasing Power
ได ้



Cash Balance จํ านวนเงินสดทีGคงเหลืออยู่จริงในบัญ ชี [การแสดงข ้อมูลดังกล่า ว
ขึน
Y อยูโ่ บรกเกอร์ทท
ีG า่ นใช ้บริการ]

Y ขาย
วงเงินคงเหลือทีGสามารถส่งคําสังG ซือ

สําหร ับบ ัญชี Credit Balance


Y ขาย โดยเลือกได ้จาก
Account No. สําหรับเลือกบัญชีทีGต ้องการใช ้ส่งคําสังG ซือ
Drop-down list



Line Available/Purchasing Power
Y ขายได ้
สังG ซือ



Y / ขายได ้หลังหักเงินประกัน
Excess Equity สินทรัพย์คงเหลือทีส
G ามารถส่งคําสังG ซือ

วงเงิน คงเหลือ ทีG ส ามารถส่ง คํ า

กรณีอนุพ ันธ์
o

Account No.

Y ขายจาก Drop-down list
สําหรับเลือกบัญชีทีGต ้องการใช ้ส่งคําสังG ซือ

o

Line Available

Y ขายได ้
วงเงินคงเหลือทีส
G ามารถส่งคําสังG ซือ

o

Excess Equity

Y / ขายได ้หลังหักเงินประกัน
สินทรัพย์คงเหลือ ทีส
G ามารถส่งคําสังG ซือ

o

Equity

มูลค่าสินทรัพย์ทังY หมด

Summary
Y ขายของทังY สองระบบไปพร ้อมๆกันได ้ โดยคลิกทีป
นอกจากนีYทา่ นสามารถดูข ้อมูลสรุปการซือ
G ม
ุ่
เลือก Summary แสดงข ้อมูลของหุ ้นและอนุพันธ์แบบภาพรวมว่ามีกาํ ไรและขาดทุนอย่างไร
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ซึงG หลังจากกดเข ้ามาจะแสดงหน ้าจอดังรูปด ้านล่าง

A

B

แสดงภาพรวมของบัญชีทังY สองตลาดซึงG รายละเอียดข ้อมูลหุ ้นและตราสารอนุพันธ์เหมือนข ้างตัน

ส่วน A

Account No.

บัญชีหุ ้นหรือบัญชีตราสารอนุพันธ์

Available Volume

จํานวนหุ ้นทีส
G ามารถขายได ้

Amount

มูลค่าต ้นทุนของหุ ้น (Actual Vol คูณด ้วย Avg Price)

Market Value

มูลค่าล่าสุดของหุ ้น (Actual Vol คูณด ้วย Mkt Price)

Unrealized P/L

กําไรหรือขาดทุนประมาณการของหุ ้นหรือบัญชีตราสารอนุพันธ์ท ีGยัง
ถือครองอยู่ (Mkt Value ลบด ้วย Amount)

Realized P/L

กําไรหรือขาดทุนทีเG กิดจากการขายหุ ้นหรือบัญชีตรา
สารอนุพันธ์ทย
ีG ังถือครองในวันนัน
Y
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แสดงข ้อมูลสรุปกําไรและขาดทุนของบัญชีทท
ีG า่ นได ้ลงทุนไว ้ โดยจะแสดงข ้อมูลดังนีY

ส่วน B

Market Value Chart แสดงยอดรวมของมูลค่าล่าสุดของหุ ้นและตราสารอนุพันธ์รป
ู แบบกราฟวงกลม
%Unrealized Profit and Loss Chart แสดงกําไรหรือขาดทุนประมาณการของหุ ้นและ ตราสาร
อนุพันธ์ทย
ีG งั ถือครองอยู่
3.2 หน้ารายงานสถานะของคําสงC ั ทงหมด
ัL
(Order Status)
การแสดงผลสถานะของคําสังG ของแต่ละบัญชีทท
ีG ่านครองอยู่ ซึงG การแสดงผลจะแสดงตาม
กรณีห ุ ้น

กรณีอนุพันธ์
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Y ขาย และรายละเอียดดังนีY
แสดงสถานะคําสังG ซือ
สําหร ับหุน
้
Symbol

G ย่อ
ชือ

Order (Order No.) หมายเลขของคําสังG
Time

เวลาทีส
G ง่ คําสังG

Side

Y แสดง “B” หรือขาย “S”
ประเภทของคําสังG ซือ

Price

ราคาทีส
G ง่ คําสังG

Volume

จํานวนหุ ้นทีส
G ง่ คําสังG

Matched

Y ขายนัน
จํานวน Volume ทีม
G ก
ี ารจับคู่ ของคําสังG ซือ
Y ๆ

Balance

Y ขายนัน
จํานวน Volume คงเหลือทีย
G ังไม่ได ้จับคูข
่ องคําสังG ซือ
Y ๆ

Cancelled

Y ขายนัน
จํานวน Volume ทีม
G ก
ี ารยกเลิกของคําสังG ซือ
Y ๆ

Status

สถานะของคําสังG

สําหร ับอนุพ ันธ์
Symbol

G ย่อ
ชือ

Order (Order No.) หมายเลขของคําสังG
Position

Open เปิ ดสัญญา Close ปิ ดสัญญา

Time

เวลาทีส
G ง่ คําสังG

Side

Y แสดง “B” หรือขาย “S”
ประเภทของคําสังG ซือ

Price

ราคาทีส
G ง่ คําสังG

Volume

จํานวนหุ ้นทีส
G ง่ คําสังG

Matched

Y ขายนัน
จํานวน Volume ทีม
G ก
ี ารจับคู่ ของคําสังG ซือ
Y ๆ

Balance

Y ขายนัน
จํานวน Volume คงเหลือทีย
G ังไม่ได ้จับคูข
่ องคําสังG ซือ
Y ๆ

Cancelled

Y ขายนัน
จํานวน Volume ทีม
G ก
ี ารยกเลิกของคําสังG ซือ
Y ๆ

Valid

การส่งคําสังG แบบมีเงือ
G นไข Validity

Status

สถานะของคําสังG

หาก Order นัน
Y มีการส่ง Stop Order ด ้านล่างจะสามารถกดปุ่ ม Stop Order เพือ
G ดูข ้อมูลเพิม
G เติมได ้
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การยกเลิกคําสงC ั (Cancel Order)
แบบทีG 1
ท่ า นสามารถยกเลิก (Cancel)

คํ า สัGง ซืY อ ขาย ทีG ยั ง ไม่ ถู ก จั บ คู่ หรื อ ยั ง จั บ คู่ ไ ม่ ห มดได ้ โดยกดปุ่ ม

ระบบจะแสดงสัญลักษณ์
คําสังG ได ้ครังY ละมากกว่า 1 คําสังG )

ทีGหน ้ารายการคําสังG ทีGยังสามารถยกเลิกได ้ (สามารถทําการยกเลิก

Y ขายใด ให ้กดทีแ
เพือ
G แสดง
หากต ้องการยกเลิกคําสังG ซือ
G ถวของคําสังG ทีต
G ้องการยกเลิก ให ้แสดง
Y ขายทีG
ความต ้องการทีจ
G ะ Cancel แล ้วกดยืนยันทีป
G ม
ุ่ “Submit to cancel x orders” (x คือ จํานวนของคําสังG ซือ
ต ้องการยกเลิก)

แบบทีG 2
ยกเลิกคําสังG โดย Swipe ทีG Order นัน
Y ๆ ทีห
G น ้า Buy/Sell หรือหน ้า Portfolio ในส่วนของ Order Status
ดังรูป
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ระบบจะ Pop-up หน ้าจอเพือ
G เป็ นการยืนยันพร ้อมใส่รหัส PIN หากต ้องการยืนยันการยกเลิกคําสังG ให ้กด
ปุ่ ม Submit

การเรียกดูคําสงC ั ทีจ
C ับคูแ
่ ล้ว (Deal Data)

Y
ท่านสามารถเรียกดูข ้อมูลรายละเอียดของคําสังG ทีจ
G ับคูแ
่ ล ้ว หรือยังจับคูไ่ ม่หมดได ้ โดยกดเลือกทีค
G ําสังG ซือ
ขายนัน
Y ๆ ให ้ขึน
Y แถบ Highlight แล ้วกดปุ่ ม Deal data จะพบหน ้าจอซึงG แสดงข ้อมูลดังต่อไปนีY
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Deal No.

หมายเลข Deal

Trade ID

หมายเลข Trader ID

Vol (Deal Vol)

จํานวนหุ ้นทีไG ด ้รับการจับคู่

Price (Deal Price)

ราคาทีเG กิดการจับคู่

Deal Time

เวลาทีไG ด ้รับการจับคู่

L ขาย (Deal Summary)
3.3 สรุปยอดรวมซือ
แบ่งออกเป็ นการแสดงผลดังนีY
a. แบบรายบ ัญชี ท่านสามารถเลือกราย A/C No ได ้จาก Trading A/C ด ้านล่างซึงG ระบบจะสามารถ
แสดงผลตามประเภทบัญชีได ้โดยอัตโนมัต ิ
กรณีทเีC ลือกดูขอ
้ มูลของบ ัญชีหน
ุ้
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Symbol

G ย่อหุ ้น
ชือ

Side

Y /Sell=คําสังG ขาย)
ประเภทของคําสังG (Buy=คําสังG ซือ

Volume

ปริมาณหุ ้นทีม
G ก
ี ารจับคู่

Price

ราคา

Amount

มูลค่ารวม (Vol x Price)

Total Fee

ค่าบริการเช่น Commission, Trading Fee, Clearing Fee
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VAT

ภาษี หก
ั ณ ทีจ
G า่ ยจากค่าบริการ

Buy Amount

Y (Amount + Total Fee+ VAT)
มูลค่าซือ

Sell Amount

มูลค่าขาย (Amount - Total Fee- VAT)

Net Paid/Received

Y ขายรวมทังY วันทีต
มูลค่าซือ
G ้องได ้รับหรือจ่าย

กรณีทเีC ลือกดูขอ
้ มูลของบ ัญชีตราสารอนุพ ันธ์

Symbol

G ย่อตราสารอนุพันธ์
ชือ

Side

Y /Short=คําสังG ขาย)
ประเภทของคําสังG (Long=คําสังG ซือ

Position

Open เปิ ดสัญญา

Vol

จํานวนสัญญา

Cost

ราคา

Fee (Comm.)

G
ค่าบริการ ค่าคอมมิชชัน

VAT

ภาษี หก
ั ณ ทีจ
G า่ ยจากค่าบริการ

W/H

ค่า With Holding Tax

Amount (Baht)

มูลค่ารวมทังY หมด (Cost+ค่า Fee+ค่า Vat – W/H)

Total

Y ขายรวมทังY วัน
มูลค่าซือ

Close ปิ ดสัญญา

L ขายทีถ
C ูกจ ับคูข
่ องทงสองตลาดหุ
ัL
น
้ และตราสารอนุพ ันธ์
b. แบบ Summary : รวมสรุปการซือ
Y ขายของทังY สองระบบไปพร ้อมๆกันได ้ โดยคลิกทีป
นอกจากนีYทา่ นสามารถดูข ้อมูลสรุปการซือ
G ม
ุ่
Y ขายทังY สองบัญชี
เลือก Summary แสดงข ้อมูลของหุ ้นและอนุพันธ์แบบภาพรวมว่ามีสรุปการซือ

Settrade.com

2013

Page 48 of 53

Streaming iPad V.2.6 [INV]

Account No.

บัญชีห ุ ้นหรือบัญชีตราสารอนุพันธ์

ซึงG หากต ้องการดูรายละเอียดของแต่ละ บ/ช สามารถทําได ้ 2 วิธด
ี งั นีY
1. ดับเบิล
Y คลิ กทีG Account No. ทีส
G นใจ
Y ขาย
2. เลือกจาก Drop down list ของ Account No ส่วนของการส่งคําสังG ซือ
Fee &VAT
ค่าบริการท ้งหมดรวมกับภาษี มล
ู ค่าเพิม
G
Net Paid/Received (Baht) ยอดรับและจ่ายของบัญชีในวันนัน
Y
Total
Total Deal Summary

Settrade.com

2013

Y ขายรวมทังY วัน
มูลค่าซือ
Y ขายรวมของทังY บัญชีห ุ ้นและบัญชีตราสารอนุพันธ์
มูลค่าซือ
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4. Logout – ออกจากระบบ

5. More – สําหร ับเลือกเมนูเพิม
C เติม
หลังจากเลือก Menu More ระบบจะแสดงเมนูให ้ท่านเลือกเพิม
G เติม โดยในปั จจุบน
ั ประกอบด ้วย 2 เมนูดงั
ภาพ ซึงG ในอนาคต หากบริษัทฯ มีบริการใหม่ๆ จะมีการเพิม
G เติมทีเG มนูนีY
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5.1 OppDay
ท่านสามารถเข ้าสูโ่ ปรแกรม SET Opportunity Day ได ้ผ่านเมนูนีY

5.2 Settings

Settings เป็ นเมนูสาํ หรับการตังY ค่าการใช ้งานต่างๆ ของ Streaming เมีอ
G เข ้าใช ้งานครังY แรกระบบจะ
กําหนดค่าเป็ น Default ตังY ต ้น ท่านสามารถตังY ค่าได ้ตามนีY
Y ขายให ้เป็ นการซือ
Y หุ ้นแบบ NVDR
1. NVDR
เลือกการซือ
Y ขาย เมือ
2. Save PIN เลือกให ้ระบบมีการจํารหัสการซือ
G ทําการส่งคําสังG ครังY ต่อไป ท่านไม่จําเป็ นต ้องใส่รหัส
Y
การซือขายอีก จนกระทัGง Logout หรือ Session Time Out

Settrade.com
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Y ขาย หากท่านเลือกให ้มีข ้อความ
3. Confirmation pop-up
เลือกให ้มี Pop-up ข ้อความยืนยันการซือ
ยืนยัน เมือ
G ท่านทําการส่งคําสังG ท่านจะพบหน ้าจอ Pop-upให ้ยืนยันการส่งคําสังG
Y ขายโดยอัตโนมัต ิ โดยดึงจาก Best Bid หรือ Best
4. Auto Fill-Price
กําหนดให ้ระบบใส่ราคาในการซือ
Y หรือขาย) และจะมีการใส่ราคาอัตโนมัตก
Offer (ขึน
Y อยูก
่ บ
ั คําสังG ว่าเป็ นการส่งคําสังG ซือ
ิ ็ตอ
่ เมือ
G อยูใ่ นกรณีตอ
่ ไปนีY
• มีการเลือกหุ ้นในหน ้า Market Watch ในขณะทีเG ลือกดูข ้อมูล Bid/Offer อยู่
• กดปุ่ ม Buy/Sell เมือ
G ดูหุ ้นในหน ้า Quote อยู่
สามารถเลือก ON ให ้ระบบทํางานตามทีท
G ่านเลือก หรือเลือก OFF กรณีทย
ีG กเลิกการทํางาน
5. Streaming Theme ปรับเปลีย
G น Theme การแสดงผลของโปรแกรม
6. Chart Style ปรับเปลีย
G นสีการแสดงผลของ Chart (Graph หน ้า Summary และ หน ้าจอ Quotes)
7. Mobile Alert กําหนดให ้ส่ง SMS เตือนเมือ
G คําสังG ทีส
G ง่ (จากบัญชี A/C No ทีแ
G สดง) ได ้รับการจับคู่ ซึงG
ประกอบด ้วยการตังY ค่า 3 ส่วน คือ
7.1 Mobile Alert ตังY ค่าการทํางานของ Mobile Alert ของระบบ SETTRADE
7.2 Alert Channel ตังY ค่าเบอร์โทรศัพท์ทต
ีG ้องการให ้ระบบส่ง SMS ไป เมือ
G สถานะคําสังG ได ้รับการจับคู่
• หากยังไม่มก
ี ารตังY ค่า ระบบจะแสดง N/A ในส่วน Alert Channel ซึงG สามารถทําการตังY ค่าได ้ โดย

1. เลือกปุ่ ม

ซึงG จะพบหน ้าจอสําหรับตังY ค่าเบอร์โทรศัพท์

2. ตังY ค่าเบอร์โทรศัพท์ โดยการกําหนดหมายเลขโทรศัพท์เคลือ
G นทีจ
G ํานวน 10 หลักติดต่อกัน
จากนัน
Y กดปุ่ ม
จะพบกับหน ้าจอ
แสดงขัน
Y ตอนการลงทะเบียนใช ้บริการ Moblile Alert ร่วมกับเซ็ทเทรด ดังนีY
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2.1 กดปุ่ ม Confirm จากนัน
Y จะได ้รับ SMS จาก SETTRADE
2.2 ท่าน ต ้องforward SMS ทีไG ด ้รับไปหมายเลขเบอร์ ทีรG ะบุใน SMS จากนัน
Y จะได ้รับ SMS
ยืนยันการให ้บริการจากระบบ SETTRADE อีกครังY
•

8
9

หากตังY ค่าเรียบร ้อยแล ้ว จะแสดงเบอร์โทรศัพท์ทไีG ด ้ตังY ค่าไว ้ ในส่วน Alert Channel

7.3 Order Alert เงือ
G นไขในการส่ง SMS เมือ
G คําสังG ได ้รับการจับคู่
• Off
ไม่สง่ SMS ใดๆ
• Partially
ส่ง SMS เมือ
G สถานะของคําสังG ได ้รับการจับคูบ
่ างส่วน (Partially Matched)
• Fully
ส่ง SMS เมือ
G สถานะของคําสังG ได ้รับการจับคูท
่ ังY หมด (Fully Matched)
Change Password การเปลีย
G นรหัส Password ซึงG โปรแกรมจะแสดงหน ้าต่างใหม่ขน
ึY มาเพือ
G ให ้กรอกและ
ยืนยันรหัส Password อันใหม่
Y ขาย ซึงG โปรแกรมจะแสดงหน ้าต่างใหม่ขน
Change Pin
การเปลีย
G นรหัสทีGใช ้ในการซือ
ึY มาเพือ
G ให ้กรอก
Y ขายอันใหม่
และยืนยันรหัสสําหรับการซือ

10 Always-On Mode บังคับให ้เครือ
G งไม่พักหน ้าจอโดยอัตโนมัต ิ
11 User Manual
คูม
่ อ
ื การใช ้งานโปรแกรม

*******************************
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