คู่มือการใช้งาน MKET Radars
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เริ มต้นการใช้ งาน MKET Radars
*ภาพทีใช้ประกอบคู่มอื การใช้งานอ้างอิงจากอุปกรณ์ Samsung Galaxy Note 5 ด้วยระบบปฏิบตั กิ าร
Android 7.0 Nougat ทังY นีYนกั ลงทุนสามารถใช้ค่มู อื นีYกบั อุปกรณ์อนๆ
ื ได้เช่นกัน ซึงอาจมีรปู แบบการใช้งาน
ต่างกันเล็กน้อย รวมถึงมีหลักการทํางานเหมือนกัน
อุปกรณ์ทรองรั
ี บ
- ระบบปฏิบตั กิ าร Android Version 4.0.3 ขึนY ไป
- ระบบปฏิบตั กิ าร iOS Version 8.0 ขึนY ไป
นักลงทุนสามารถเข้าใช้งาน MKET Radars ได้โดย
1) ใช้ Username และ Password เดียวกันกับทีใช้ในการเข้าระบบ Streaming หรือ eFin Trade+
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2) สมัครทดลองเข้าใช้งานโดยกดไปทีปุม่ Register Account จะปรากฏหน้าต่างให้ลกู ค้าสามารถ
ลงทะเบียนได้ โดยลูกค้าจะต้องระบุ User ID, วัน-เดือน-ปี เกิด และ Initial Password

แนะนําการใช้งานเครืองมือต่างๆ
1.) เมือ login เข้าระบบแล้วจะปรากฎหน้า Market Overview

สามารถเลือนไปทางขวาจะ
ปรากฎภาพรวมของดัชนีทงั Y หมด
6 ดัชนี ได้แก่ SET, SET50,
SET100, sSET, SETHD, MAI
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2.) เมือClick ทีปุม่ Menu ตามภาพ

จะปรากฎ Menu ต่างๆ ตามภาพ
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3.) Navigation Bar
เมือ Clickx ปุม่

ซึงอยูด่ า้ นขวาบนของ Application จะปรากฏหน้า Portfolio ของลูกค้าเป็ นดังนีY
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เมือ Click ปุม่
ตรงกลางด้านบนของ Application ลูกค้าสามารถใช้หน้าจอนีYใน
การซือY ขายหลักทรัพย์ได้ทนั ที โดยจะปรากฏหน้าเพือให้ลกู ค้าสามารถส่งคําสังซืYอขาย ดังนีY

เลือก Buy หรือ Sell

ใส่ราคา
ใส่Volume
ใส่Pin code (เป็ นรหัส 6 ตัว)

จะปรากฏหน้าต่างดังนีY ลูกค้าสามารถพิมพ์ Keyword ของข้อมูล
แถบ Quick Search เมือกดไปที
ทีต้องการหา เช่น ตัวอย่างได้มกี ารระบุขอ้ มูลเป็ น เอ็มเค จะปรากฎLink ของ 2 บริษทั คือ MK (มันคง
เคหะการ), SMK (สินมันคงประกันภัย) และ M (MK Restaurant) ซึงช่วยเพิมความแม่นยําในการค้นหา
ข้อมูลของหุน้ ทีลูกค้าต้องการหา จากตัวอย่างดังภาพ คลิกไปทีรายละเอียดของบริษทั M หรือ MK
Restaurant

7|P a ge

Menu ด้านบนเป็ นรายละเอียด
เพิมเติมเกียวกับหุน้ ตัวทีเลือก

คลิกไปทีบริษทั M

เมือคลิกไปที Menu ด้านบน จะพบรายละเอียดของหุน้ แต่ละตัวเป็ นดังนีY
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Market Mover
เป็ นเครืองมือช่วยนักลงทุนในการดูการจัดอันดับทีมีความสําคัญ โดยสามารถแตะปุม่ Menu
Mover ดังภาพ

และเลือกไปที Market

ลูกค้าสามารถเลือกให้แสดงเป็ นแบบGridปกติ หรือเป็ นแบบGrid ระบุสเี ขียว เหลืองหรือแดง ก็ได้ ตาม
ภาพ

จากภาพ ในส่วนของ Market Mover นันY จะแสดงหุน้ 20 อันดับแรก ซึงสามารถเลือกได้จากเมนูต่างๆ
ดังนีY
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- Most Active Value: แสดงหุน้ ทีมีมลู ค่าการซือY -ขาย ณ วันนันY เป็ นอันดับต้นๆ โดยเรียงลําดับจาก
มูลค่าการซือY -ขาย มากไปน้อย
- Most Active Value: แสดงหุน้ ทีมีปริมาณการซือY -ขาย ณ วันนันY เป็ นอันดับต้นๆ โดยเรียงลําดับจาก
ปริมาณการซืYอ-ขาย มากไปน้อย
- Top Gainer: แสดงหุน้ ทีมีราคา ณ ปจั จุบนั สูงกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้ามากเป็ นอันดับต้นๆ โดย
เรียงลําดับจากมากไปน้อย
- Top Loser: แสดงราคาหุน้ ทีมีราคา ณ ปจั จุบนั ตํากว่าวันก่อนหน้ามากเป็ นอันดับต้นๆ โดย
เรียงลําดับจากมากไปน้อย
- Most Swing: แสดงราคาหุน้ ทีมีการแกว่งตัวขึนY ลงของราคา ณ วันนันY โดยเรียงลําดับจากมากไป
น้อย
- Favorite: แสดงหุน้ ทีมีอยู่ในรายชือทีนักลงทุนสนใจ (Favorite) Menu นีYสามารถเพิมในส่วนของหุน้
ทีลูกค้าติดตามเป็ นไปจําได้ถงึ 5 ชุดด้วยกัน (Favorite 1-5) และสามารถเปลียนชือของ Menu ได้
อีกด้วย
- Portfolio: แสดงหุน้ ทีอยู่ในบัญชีซอYื -ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน
ในส่วนของ Menu ย่อย ได้แก่ Most Active Value, Most Active Volume, Top Gainer, Top
Loser, Favorite1-5 และ Portfolio จะมีแถบแสดงผลเรียงตามเงือนไขทีต้องการ ซึงจะเป็ นการเรียง
จากมากทีสุดไปน้อยทีสุดเสมอ ดังภาพ
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- Symbol: เรียงตามตัวอักษรจาก A ไปถึง Z ซึงจะมีเครืองหมายกํากับไว้ดว้ ย กรณีทหุี น้ ตัวนันY ขึนY
เครืองหมาย เช่น XD, XM, XR, H หรือ SP
- Last: เรียงตามราคาล่าสุดทีได้มกี ารส่งคําสังซืYอ-ขาย ทีราคาใดๆ นักลงทุนสามารถกดทีตัวเลขเพือ
ส่งคําสังซืYอ-ขายได้
- Value: เรียงตามมูลค่าการซืYอ-ขายสะสมของหุน้ ตัวนันY ณ ราคาปจั จุบนั
ั บนั
- Volume: เรียงตามปริมาณการซืYอ-ขายสะสมของหุน้ ตัวนันY ณ เวลาปจจุ
- High: เรียงตามราคาสูงสุดของหุน้ ตัวนันY ณ เวลาปจั จุบนั
- Low: เรียงตามราคาตําสุดของหุน้ ตัวนันY ณ เวลาปจั จุบนั
- Prior: ราคาปิดของช่วงเวลาการซืYอขายก่อนหน้า
ถ้าเป็ นกรณีทลูี กค้าเปลียนจากการแสดงแบบGrid ปกติเป็ น Grid ระบุสเี ขียว เหลืองหรือแดง
แสดงเฉพาะ Symbol, Last Price, Change และ %Change ดังภาพ
ราคาทีเปลียนแปลง

จะ

%เปลียนแปลง

Symbol

ราคาปั จจุบนั

หากต้องการเปลียนรูปแบบเป็ น Grid ปกติ สามารถกดเลือนไปทีปุม่
ไปทีชือหุน้ เพือเข้าดูรายละเอียดเกียวกับหุน้ ดังกล่าวได้อกี ด้วย

ด้านซ้ายบน และสามารถแตะ
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Favorite
เป็ นเครืองมือช่วยในการลงทุนในการติดตามหุน้ รายตัวอย่างใกล้ชดิ เนืองจากหุน้ ทีนักลงทุนมีความสนใจอาจมี
หลายตัว ดังนันY เพือให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงหุน้ ทีลูกค้าสนใจได้อย่างรวดเร็ว สามารถนําหุน้ ดังกล่าวใส่ลงใน Menu
ย่อย Favorite ได้ ซึง MKET Radars สามารถเพิม Favorite ได้ถงึ 5 หน้าต่าง ลูกค้าสามารถระบุหน้าต่างละ 20 หุน้ โดย
ทําการแตะไปทีปุม่ รูปดาว และพิมพ์ชอหุ
ื น้ ทีลูกค้าสนใจ จะปรากฎหุน้ ทีลูกค้าสนใจในMenu ย่อย Favorite ดังภาพ

Bid/Offer
เมือเลือนไปทีMenu ย่อย Bid/Offer จะปรากฏหน้าจอทีแสดง Bid และ Offer ของหุน้ แต่ละตัว รวมถึง High, Low,
Ceiling, Floor, Prj. Price และ Prj. Value แต่เมือเลือนไปทีชือหุน้ จะปรากฏรายละเอียดของหุน้ ดังภาพด้านล่าง
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Ticker
เป็ นเครืองมือช่วยนักลงทุนในการสังเกตความเคลือนไหว การส่งคําสังซ้อ-ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนคนอืนๆได้
โดยสามารถแตะไปทีปุ่ม จะปรากฏหน้าจอดังนีY

เพือให้งา่ ยต่อการติดตามหุน้ รายตัวนันY Ticker แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทดังนีY
SET: แสดงการส่งคําสังซืYอ-ขายทุกคําสังในตลาดหลักทรัพย์
Favorite: แสดงการส่งคําสังซืYอ-ขาย เฉพาะหุน้ ทีอยูใ่ นรายการ Favorite List ทีตัวY งไว้ก่อนหน้า
Portfolio: แสดงการส่งคําสังซืYอ-ขาย เฉพาะหุน้ ทีอยูใ่ นบัญชีซอYื -ขาย หลักทรัพย์ของนักลงทุน
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Trade
เป็ นหน้าต่างในการส่งคําสังซือY -ขายหุน้ โดยส่วนประกอบมีดงั นีY

- ส่วนแสดงรายละเอียดบัญชีของนักลงทุน จะแสดง Account, Buying Limit และ Credit Line
- ส่วนแสดงสถานะว่านักลงทุน จะซือY หรือจะขาย หากจะซืYอให้เลือนไปทีปุ่ม Buy สีเขียว และหากจะ
ขายให้เลือนไปทีปุม่ Sell สีแดง เมือนักลงทุนเลือนไปปุม่ ทีต้องการซือY หรือขายแล้ว สามารถใส่ชอื
หุน้ ราคาจํานวน และPincode แล้วเลือนไปทีปุม่ Buy หรือ Sell ด้านล่างอีกครังY เพือทําการยืนยัน
รายการ หลังจากนักลงทุนทํารายการเรียบร้อยแล้วคําสังจะถูกส่งออกไปเพือรอคิวการซืYอขาย
Price Type: ประเภทของการส่งคําสัง
Limit: เป็ นการส่งคําสังซืYอขายตามเงือนทีได้กาํ หนดไว้ก่อนหน้าเท่านันY
ATO: เป็ นคําสังซืYอขายทีใช้เมือตลาดจะทําการเปิ ดการซืYอขาย ณ ราคาเปิด โดยสามารถส่ง
คําสังได้เฉพาะในช่วงก่อนตลาดเปิ ดทังภาคเช้
Y
า และภาคบ่าย
ATC: เป็ นคําสังซืYอขายทีใช้เมือตลาดจะทําการปิ ดการซืYอขาย ณ ราคาปิด โดยสามารถส่งคําสัง
นีYได้ตงั Y แต่เวลา 16:30 น. จนถึงเวลาปิ ดตลาด (สุม่ เวลาปิดตลาดระหว่าง 16:35-16:40 น.)
Market Order: เป็ นคําสังซืYอขายทีใช้เมือนักลงทุนต้องการซืYอ-ขายทันที ณ ราคาดีทสุี ด
ในขณะนันY ประกอบด้วย MP, MO และ ML
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MP: จับคู่กบั คําสังด้านตรงข้ามทุกระดับราคาตามราคาทีดีทสุี ดทีอยู่ในคิว หากจับคู่ไม่หมด
ระบบจะส่งคําสังให้โดยอัตโนมัตใิ นราคาทีดีกว่าราคา Last 1 ช่วงราคา
MO: จับคู่กบั คําสังด้านตรงข้ามทุกระดับราคาตามราคาทีดีทสุี ดทีอยู่ในคิว หากจับคู่ไม่หมด
ระบบจะยกเลิกจํานวนทีเหลืออัตโนมัติ
ML: จับคู่กบั คําสังด้านตรงข้ามทีราคาดีทสุี ด หากจับคู่ไม่หมด ระบบจะส่งคําสังให้ใหม่โดย
อัตโนมัตใิ นราคา Last
Order Validity
DAY : เป็ นการส่งคําสังซืYอขายปกติภายในวัน
FOK : เป็ นการส่งคําสังซืYอขาย โดยต้องการให้ได้จาํ นวนทีต้องการ หากได้ไม่ครบก็ให้ทาํ การ
ยกเลิกคําสังนันY ให้หมด
IOC : เป็ นการส่งคําสังซืYอขาย หากไม่ทงั Y หมดตามจํานวนทีต้องการ ส่วนทีเหลือจะถูกยกเลิก
Cost Estimate : จํานวนเงินทีนักลงทุนต้องชําระให้แก่บริษทั หลักทรัพย์ (ไม่รวมค่านายหน้า
และภาษีมลู ค่าเพิม)
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Portfolio
เป็ นส่วนทีแสดงรายละเอียดเกียวกับบัญชีซอYื -ขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน โดยสามารถแตะปุม่ MENU เมือเลือก
แถบข้อมูลไปที Portfolio ดังภาพ จะพบเมือเลือกคําสังดังกล่าวจะปรากฏหน้าจอดังนีY

เลือนตรงนี
ด้ านล่ างจะ
เปลียน

ภาพที : แสดงรายละเอียดโดยรวมของบัญชีซอYื -ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซึงมีรายละเอียดดังนีY
Amount : มูลค่าของหุน
้ ทีครอบครองอยู่ ณ ราคาซือY
Mkt Val : มูลค่าตามราคาตลาด (ราคาล่าสุด)
Unrealized : สรุปผลกําไร/ขาดทุนทางบัญชี
Realized : สรุปผลกําไร/ขาดทุนทีแท้จริง

ภาพที ; เมือเลือนไปทางขวามือจะพบว่ารายละเอียดโดยรวมของบัญชีซYอื -ขายหลักทรัพย์ของลูกค้า เป็ นรูปวงกลม ซึงส่วน
ดังกล่าวเป็ นการแสดงภาพรวมของบัญชีซYอื -ขายหลักทรัพย์ให้เห็นสัดส่วนในการถือครองหุน้ แต่ละตัวว่าปริมาณเท่าใดเมือ
เทียบกับหุน้ ทังหมดที
Y
ครอบครองอยู่
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ภาพที เมือเลือนไปทางขวามือจะพบว่าส่วนดังกล่าวแสดงภาพรวมของผลสรุปกําไร/ขาดทุนทางบัญชีให้เห็นสัดส่วนกําไร/
ขาดทุนของหุน้ แต่ละตัว
เมือเปลียนไปเลือกทีแถบข้อมูล Order Status จะพบว่าหน้าจอจะแสดงข้อมูลบัญชี และคําสังซืYอ หรือขายทีลูกค้าได้
ส่งออกไป (สําหรับวันนีY หรือหากมีการตังY คําสังไว้ล่วงหน้า ก็จะแสดงเช่นกัน) ดังภาพ

Research/News เป็ นส่วนทีรายงานบทวิเคราะห์ และข่าวเกียวกับการลงทุนซึงจะแบ่งออกเป็ น } ส่วน คือ
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Market Insight
เป็ นส่วนทีนักลงทุนสามารถระบุว่าต้องการทราบความเคลือนไหวของหุน้ ตัวใด เพียงระบุชอย่
ื อของหุน้ ตัวนันY ๆ
แล้วกดปุม่ ค้นหา ดังภาพ

หรือสามารถเลือกจากปุม่ ด้านบนทีมี ปุม่ จะปรากฎข้อมูลดังนีY ซึงจะเห็นการจัดลําดับจาก %Yield, Growth และ Value
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E-Service
เป็ นMenu ทีนักลงทุนสามารถกําหนดค่าต่างๆได้ เช่น การเปลียนแปลงข้อมูล ฝาก-ถอนเงินเข้าบัญชี โอน
หลักทรัพย์ และเรียกข้อมูลรายงานการซืYอขายได้ เมือเลือนไปทีแถบ Menu ย่อยด้านข้างจะปรากฎข้อมูลดังภาพ

Top Shareholder เป็ น Menu ทีนักลงทุนสามารถทราบได้ว่าผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่มใี ครบ้าง ถือหุน้ อะไรบ้าง และมีมลู ค่า
หลักทรัพย์ทอยู
ี ่ในมือเท่าไร รวมถึงนักลงทุนสามารถ Follow ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่เพือติดตามความเคลือนไหวได้อกี ด้วย
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Radars Builder
เป็ นเครืองมือทีช่วยนักลงทุนในการค้นหาหุน้ ทีตรงกับเงือนไข Radars หลายเงือนไขโดยสามารถเลือกหลาย
เงือนไขมารวมกันและสร้างเป็ น Radars เป็ นของตัวเองได้อกี ด้วยโดย Radars ดังกล่าวจะอยูใ่ นเครืองมือ Radars นักลงทุน
สามารถสร้าง My Radars เป็ นของตัวเองได้โดยแตะปุม่ MENU จะพบเมือเลือกคําสังดังกล่าวจะปรากฏหน้าจอดังนีY

Radars ประกอบไปด้วย Radars ต่าง ๆ (อยู่ในคําสัง Radars)
SET ใช้สาํ หรับเลือกประเภทของกลุม่ อุตสาหกรรม หรือหมวดธุรกิจ ประกอบไปด้วย
INDEX : หารายชือหุน้ ทีถูกจัดอยู่ในดัชนีราคาต่างๆเช่นSET€•,SET‚••,SETHD,MAI
SECTOR : หารายชือหุน้ ทีถูกจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนันY ๆ เช่น กลุ่มการแพทย์
Stats: ใช้สาํ หรับกําหนดค่าสําคัญทางสถิตทิ สํี าคัญ ประกอบไปด้วย
P/E : หาหุน้ ทีมีค่า P/E ratio ตามทีกําหนด
P/BV : หาหุน้ ทีมีค่า P/BV ratio ตามทีกําหนด
YIELD : หาหุน้ ทีมีค่าอัตราผลตอบแทนตามทีกําหนด
EPS : หาหุน้ ทีมีอตั รากําไรต่อหุน้ ตามทีกําหนด
Days %Change : หาหุน้ ทีมี %การเปลียนแปลงรวมภายใน วันตามทีกําหนด
Days Value : หาหุน้ ทีมีมลู ค่าการซือY -ขายภายใน วันตามทีกําหนด
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Days Volume : หาหุน้ ทีมีปริมาณการซืYอ-ขายภายใน วันตามทีกําหนด
Market Cap : หาหุน้ ทีมีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามตลาดตามทีกําหนด

Alerts
หากนักลงทุนต้องการให้ MKET Radars แจ้งเตือนนักลงทุนเมือหุน้ ทีสนใจมีระดับราคาหรือเงือนไขอืน ๆ ตรงตาม
เป้าหมายในกรณีทไม่
ี มเี วลาว่างเพือติดตามราคา สามารถตังY ค่าได้โดยแตะปุม่ MENU จะพบ เมือเลือกคําสังดังกล่าวจะ
ปรากฏหน้าจอนักลงทุนสามารถปรับเปลียน Criteria ของหุน้ ทีติดตามได้ดว้ ยตัวเองโดยมีคาํ อธิบายเงือนไขต่าง ๆ ดังนีY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

%Change : ให้แจ้งเตือนเมือราคา Last เปลียนแปลงไปเท่ากับ Target (เปอร์เซ็นต์)
Change : ให้แจ้งเตือนเมือราคา Last เปลียนแปลงไปเท่ากับ Target (บาท)
Mkt. Cap. : ให้แจ้งเตือนเมือมูลค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวตามราคาตลาดมีค่า
น้อยกว่าหรือเท่ากับ Target (ล้านบาท)
มากกว่าหรือเท่ากับ Target (ล้านบาท)
P/BV : ให้แจ้งเตือนเมือหุน้ ดังกล่าวมีค่า P/BV ratio
น้อยกว่าหรือเท่ากับ Target (เท่า)
มากกว่าหรือเท่ากับ Target (เท่า)
P/E : ให้แจ้งเตือนเมือหุน้ ดังกล่าวมีค่า P/BE ratio
น้อยกว่าหรือเท่ากับ Target (เท่า)
มากกว่าหรือเท่ากับ Target (เท่า)
Total Value : ให้แจ้งเตือนเมือหุน้ ดังกล่าวมีปริมาณการซืYอขายรวมถึง Target (บาท)
Total Volume : ให้แจ้งเตือนเมือหุน้ ดังกล่าวมีปริมาณการซืYอขายรวมถึง Target (หุน้ )
Yield : ให้แจ้งเตือนเมือหุน้ ดังกล่าวมีอตั ราผลตอบแทน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ Target (เปอร์เซ็นต์)
มากกว่าหรือเท่ากับ Target (เปอร์เซ็นต์)

และสามารถลบเงือนไข Criteria ได้โดยแตะทีไอคอน Edit แล้วเลือกเครืองหมายกากบาทในส่วนของเงือนไขทีไม่ตอ้ งการ
ออก ดังนีY
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Setting
เป็ นการตังY ค่าทีสําคัญภายใน MKET Radar
NVDR: หากถูกเปิดใช้งานในส่วนนีYจะเป็ นการซืYอขายหลักทรัพย์โดยมีสทิ ธิเทียบเท่านักลงทุนต่างชาติ
Remember PIN: หากถูกเปิดใช้งานในส่วนนีYจะเป็ นการบันทึกรหัสผ่านทีใช้ยนื ยันในการส่งคําสังซืYอ-ขายของนัก
ลงทุน
Prevent screen from sleep: หากถูกเปิดใช้งานในส่วนนีYจะเป็ นการไม่ให้หน้าจอดับขณะใช้งาน MKET Radars
Touch ID: หากอุปกรณ์ของนักลงทุนรองรับการตรวจจับลายนิYวมือ สามารถใช้ลายนิYวมือเป็ นการยืนยันการเข้าสู่
ระบบได้
Quote Style: ให้นกั ลงทุนเลือกการแสดงผลของกล่องราคาว่าจะให้เป็ นแบบใด ระหว่างให้ราคาปิ ดอยู่ตรงกลาง
กล่องราคา กับ ให้%ทีเปลียนแปลงไปอยู่ตรงกลางกล่องราคา (สลับทีกัน)

Logout
หากนักลงทุนต้องการออกจากระบบเพือเปลียนรหัสการใช้งาน สามารถใช้งานในส่วนนีYได้ (ในการใช้งาน MKET
Radars ทุกครังY นักลงทุนไม่จาํ เป็ นต้อง Logout เพือออกจากระบบ)
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