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ชื่อเอกสาร Investor’s Practice Guide
 FinTech ตัวช�วยผู�ลงทุน

ผู�แต�ง ฐิติเมธ โภคชัย
กองบรรณาธิการ ป�ยาภรณ� ครองจันทร�, ธัญธีรา สาระเกต,
 ศตพร ศักดา, พิมพ�นารา จิรวรดาเกียรติ 
จัดทําโดย ฝ�ายพัฒนาความรู�ผู�ลงทุน
 ศูนย�ส�งเสริมการพัฒนาความรู�ตลาดทุน (TSI)
 ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
 เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
 เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท� 0 2009 9000
โทรสาร 0 2009 9001
เว็บไซต� www.set.or.th/education
พมิพ�ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2559 จํานวน 10,000 เล�ม
จํานวนหน�า 68 หน�า

เอกสารแจกฟรีห�ามจําหน�าย
ลิขสิทธ์ิของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
สงวนสิทธ์ิ ห�ามลอกเลียนแบบไม�ว�าส�วนใดส�วนหน่ึงของหนังสือ
นอกจากจะได�รับอนุญาต



คํานิยม

ในช�วงกว�าสี่ทศวรรษท่ีผ�านมา ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
ได�ทาํหน�าทีเ่ป�นแหล�งระดมทนุของผู�ประกอบการท่ีต�องการเงนิทนุและสนับสนนุ
ให �ผู �มี เงินออมสามารถใช �ตลาดทุนเป �นเคร่ืองมือในการลงทุนเพื่อให �
บรรลุเป�าหมายของการลงทุน ซึ่งบทบาทหลักของตลาดหลักทรัพย�ฯ
ดังกล�าวมีส�วนช�วยส�งเสริมให�เศรษฐกิจไทยขับเคล่ือนและเติบโตไปอย�าง
ต �อเ น่ือง  โดยป �จจุบันตลาดหลักทรัพย� ไทยได � เ ติบโตข้ึนโดยมีมูลค �า
หลักทรัพย�ตามราคาตลาดรวม (Market Capitalization) คิดเป�นสัดส�วน
ประมาณ 1 เท�าของผลิตภัณฑ�มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และเป�น
ตลาดหลักทรัพย�ฯ ที่มีสภาพคล�องสูงสุดในอาเซียนมาต�อเนื่องถึง 5 ป�

พฒันาการและความสําเรจ็ทีเ่กิดขึน้ เป�นผลมาจากการทีต่ลาดหลกัทรัพย�ฯ 
มุ�งมั่นและพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานตลาดทุนในทุกด�านเพื่อรองรับการเติบโต
ของเศรษฐกิจไทย ไม�ว�าจะเป�นการวางพ้ืนฐานด�าน Financial literacy
ให�กับผู�เก่ียวข�อง การนําเทคโนโลยีมาใช�ในการพัฒนาและปรับปรุงบริการ
ด�านงานซื้อขาย ส�งมอบชําระราคาและรับฝากหลักทรัพย� รวมไปถึงการ
วางรากฐานด�านการให�บริการซ้ือขายหลักทรัพย�ด�วยอินเทอร�เน็ตแก�
บริษัทสมาชิกเพ่ือให�บริการต�อผู �ลงทุนบุคคลและการพัฒนาสินค�าและ
บริการใหม�ๆ  ให �ครอบคลุม  รวมทั้งการปรับปรุงการดําเนินงานให �มี
มาตรฐานที่ทัดเทียมสากล

ที่ผ�านมา ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีได�เข�ามามีส�วนสําคัญในการ
ดํารงชีวิตประจําวันและช�วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย รวมท้ัง
ยังเป�นส�วนสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย�
และองค�กรในตลาดทุนให � เกิดขึ้นอย�างมีประสิทธิภาพและมีต �นทุนต่ํา
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อย�างไรก็ตาม ป�จจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นอย�างรวดเร็ว
และเป �นพลวัต โดยเฉพาะอย�างยิ่งเทคโนโลยีที่ เ ก่ียวกับการเงินหรือท่ี
เรียกว�า FinTech ดังนั้น ความสามารถในการนําเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมา
สร�างสรรค�นวัตกรรมใหม�ๆ ด�านสินค�าและบริการสําหรับผู �ลงทุนจึง
เป�นป�จจัยสําคัญต�อทิศทางการเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ จะต�องให�ความ
สําคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค�าไปพร�อมกับการปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานทั้งหมดด�วย

ตลาดหลักทรัพย�ฯ มีเป�าหมายในการที่จะพัฒนาสู�การเป�น Digital 
Exchange โดยมุ�งนําเทคโนโลยีมาใช�ในการดําเนินงานตลอดกระบวนการ
หรือที่เรียกว�าทั้งแพลตฟอร�ม (platform) เพื่อให�บริการแก�สมาชิกและ
ผู�ลงทุนได�ตรงกับความต�องการและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แพลตฟอร�มนั้น
ไม � ได �จํากัดเพียงระบบซื้อขาย  การชําระราคา  ตลอดจนการส�งมอบ
หลักทรัพย� แต�ครอบคลุมไปถึงการให�ความรู �ทางการลงทุนแก�ประชาชน
การเข�าถึงข�อมูลและบริการต�างๆ ให�สอดคล�องกับไลฟ�สไตล�ของนักลงทุน
ในยุค Digital ดังจะเห็นได�จากการริเร่ิมพัฒนา “SET Application” เพ่ือ
เป�นเคร่ืองมือในการเข�าถึงข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการลงทุน และเก่ียวกับ
บริษัทจดทะเบียนได�อย�างสะดวก รวดเร็ว อีกท้ังมีการสนับสนุนกลุ�มพันธมิตร
ทั้งในส�วนของบริษัทหลักทรัพย� และกลุ �มเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ
FinTech ในการพัฒนาเครื่องมือและข�อมูลต�างๆ ที่ใช�ประกอบการตัดสินใจ
ในการลงทุนแก�ผู�ลงทุน เหล�านี้นับเป�นก�าวที่สําคัญของตลาดหลักทรัพย�ฯ 
ในการก�าวเดินไปสู�โลกแห�งการลงทุนยุคดิจิตัลอย�างแท�จริง

สําหรับโบรกเกอร�ซึ่งเป �นสมาชิกตลาดหลักทรัพย�ฯ  นั้น  ได �นํา
เทคโนโลยีมาใช � ในการพัฒนาระบบต�างๆ  เ ก่ียวกับการทําธุรกรรม
ทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต�องการของลูกค�าของตน ทั้งในแง �
การให�บริการด�านข�อมูลข�าวสาร เคร่ืองมือเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนท้ังด�านพื้นฐานและเทคนิค โดยนําเสนอออกมาในรูปแบบที่เข�าใจง�าย
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ใช�งานได�สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย และในป�จจบุนั บรษิทัหลกัทรัพย�
มีความต่ืนตัวสูงและแข�งขันกันในการพัฒนาเครื่องมือใหม�ๆ สําหรับผู�ลงทุน
ออกมาตลอดเวลา และมีแนวโน�มที่จะมีนวัตกรรมใหม�ต�อยอดไปในด�านที่
เก่ียวเนื่องต�อไปอย�างไม�หยุดย้ัง ไม�ว�าจะเป�นด�านการชําระเงิน การวางแผน
การลงทุน ซึ่งพัฒนาการเหล�านี้จะช�วยส�งเสริมให�ผู�ลงทุนไทยพัฒนาด�าน
ความรู� ความสามารถ สร�างศักยภาพในการลงทุนได�อย�างย่ังยืน และ
ส�งผลให�สามารถขยายฐานผู�ลงทุนต�อไปอย�างมั่นคงและต�อเนื่อง

หนังสือ “Investor’s Practice Guide: FinTech ตัวช�วยผู�ลงทุน”
เป�นหนังสือที่ได�รวบรวมพร�อมอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือสําหรับ
วิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุนผ�านโปรแกรมและแอพพลิเคช่ัน
ที่บริษัทหลักทรัพย�แต�ละแห�งสร�างสรรค�ขึ้นมาสําหรับบริการผู�ลงทุน โดยมี
ทั้งเคร่ืองมือที่เหมาะสําหรับผู �ลงทุนทั้งที่มีประสบการณ�หรือมือเก�า และ
ผู �เพิ่งเร่ิมต�นการลงทุนหรือมือใหม� ที่กําลังมองหาตัวช�วยในการลงทุน
ที่สามารถตอบโจทย�ของตนได�อย�างเหมาะสม โดยตลาดหลักทรัพย�ฯ
หวังเป�นอย�างยิ่งว�าหนังสือเล�มนี้จะช�วยเป�นข�อมูลเบ้ืองต�นให�กับผู �ลงทุน
ในการนําเคร่ืองมือเหล�านี้ ไปประยุกต�ใช �ให �เกิดประสิทธิผลสูงสุด หรือ
ช�วยสร�างแรงบันดาลใจให�แก�นักคิด นักวิจัย และนักพัฒนาในการสร�างสรรค�
นวัตกรรมใหม�อื่นๆ สําหรับตลาดทุนไทย

 (นางเกศรา มัญชุศรี)
 กรรมการและผู�จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
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ภัทธีรา ดิลกรุ�งธีระภพ
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย�ไทย

บริษัทหลักทรัพย�ไทยในยุค FinTech

ย�อนกลับไปประมาณ 10 ป�ที่ผ�านมา ธุรกิจหลักทรัพย�ไทยได�เป�ดให�
นักลงทุนซื้อขายหุ�นผ�านระบบออนไลน�  เรียกว�า Online หรือ Internet 
Trading ถือเป�นการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญ หรือ Major Change ของ
ธุรกิจหลักทรัพย� ซึ่งสามารถเปล่ียนพฤติกรรมการซ้ือขายของนักลงทุน
จากผ�านเจ�าหน�าที่ผู�แนะนําการลงทุนเป�นผ�านระบบอินเทอร�เน็ต ในป�จจุบันนี้ 
ปริมาณการซ้ือขายหุ�นผ�านระบบออนไลน� มีมากกว�า 50% ของปริมาณ
การซ้ือขายของนักลงทุนบุคคล อย�างไรก็ตาม การซ้ือขายหลักทรัพย�ผ�าน
ระบบ Online ก็ยังไม�สามารถตอบโจทย�นักลงทุนได�อย�างเต็มท่ี 

พัฒนาการด�านเทคโนโลยีอย�างรวดเร็วรวมถึงเทคโนโลยีทางการเงิน 
(Financial Technology) หรือ FinTech ได�เร่ิมเข�ามามีบทบาทต�อธุรกิจ
หลักทรัพย�ในช�วง 1-2 ป�ที่ผ�านมา ทําให�บริษัทหลักทรัพย�สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ�และบริการทางการเงินใหม�ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต�องการของนักลงทุน 

คุณภัทธีรา ดิลกรุ �งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย�ไทย
กล�าวว�าป�จจุบัน FinTech เข�ามามีบทบาทต�อธุรกิจหลักทรัพย�อย�างมาก 
ส�งผลให�เกิดการคิดค�นผลิตภัณฑ�และบริการใหม�ๆ เพื่อต�อยอดการซื้อขาย
หลักทรัพย�ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นจากยุคก�อนหน�า คือ ยุค Internet 
Trading
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“บริษัทหลักทรัพย�ทําให�ลูกค�า (นักลงทุน) มีตัวช�วยในการตัดสินใจ
ลงทุนหรือเพิ่มขีดความสามารถในด�านการซื้อขายหลักทรัพย� ในรูปแบบ
แอพพลิเคช่ันที่ทันสมัย” 

คุณภัทธีรา อธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับความหลากหลายของการใช� 
FinTech ในตลาดทุนว�ามีตั้งแต�การให�ข�อมูลข�าวสารพื้นฐานที่เก่ียวกับ
การลงทุน การบริหารจัดการลงทุน เครื่องมือในการตัดสินใจซื้อขายและ
วิเคราะห�ทั้งป�จจัยพ้ืนฐานและทางเทคนิค รวมไปถึงการบริการหลังการ
ซื้อขายหลักทรัพย�

“FinTech เข�ามามีบทบาทต�อการตัดสินใจลงทุนเพิ่มสูงข้ึน การที่
บริษัทหลักทรัพย�นํา FinTech มาใช� จะทําให�เกิดการพัฒนาเครื่องมือที่มี
นวัตกรรมใหม�ๆ ให�เกิดขึ้นอย�างต�อเนื่อง” คุณภัทธีรากล�าว

สําหรับในประเทศไทยน้ัน กล�าวได�ว�า FinTech ยังอยู�ในช�วงระยะ
เร่ิมต�นของการพัฒนาเมื่อเทียบกับต�างประเทศ ซึ่ง FinTech ในตลาดทุน
ส�วนใหญ�จะอยู�ในรูปแบบของการนําเสนอบทวิเคราะห� โปรแกรมวิเคราะห� 
คัดกรองหลักทรัพย�ต�างๆ นอกจากนั้น ยังมี FinTech ที่เก่ียวกับการ
ระดมทุนในรูปแบบ Crowdfunding ซึ่งในการประกอบธุรกิจนั้นก็จะต�อง
อยู�ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.

“บริษัทหลักทรัพย�ไทยกับการใช� FinTech เพิ่งจะเริ่มต�น ซึ่งบริษัท
หลักทรัพย�จะต�องปรับตัวเพ่ือให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลง แต�ยังไม�สายที่จะ
ลุกข้ึนมาลงทุนใน FinTech เพราะกระแส FinTech จะอยู�อีกนาน ซึ่งจากนี้ไป
บริษัทหลักทรัพย�จะแข�งขันกันด�วยเทคโนโลยี ขณะเดียวกันบุคลากรต�อง
พัฒนาศักยภาพตัวเองเพ่ือทําหน�าที่เป�นที่ปรึกษาด�านการลงทุนในเชิงลึก
มากกว�านี้  FinTech จะช�วยยกระดับนักลงทุนให�มีศักยภาพและคุณภาพ
เพ่ิมขึ้นอย�างรวดเร็ว”
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อย�างไรก็ตาม คุณภัทธีรากล�าวว�า สิ่งสําคัญท่ีบริษัทหลักทรัพย�
ต�องพิจารณาก็คือ ต�องรู �จักนํา FinTech เข�ามาใช�เพื่อให�เกิดประโยชน�
สูงสุด เพราะนักลงทุนมีความหลากหลาย เช�น สไตล�การลงทุนระยะส้ัน 
(Trading) หรือนักลงทุนหุ�นคุณค�า (VI) ดังนั้น เคร่ืองมือที่จะนํามาเสนอ
จะต�องเหมาะสมกับแต�ละสไตล� 

“เป�นหน�าที่ของบริษัทหลักทรัพย�ที่ต�องรู�จักว�าตัวเองมีความชํานาญ
เร่ืองอะไร ต�องการลูกค�ากลุ�มไหน ถ�ารู�สองอย�างน้ีจะสามารถพัฒนาสินค�า
ที่สร�างความแตกต�างได� และทําให�การคิดค�าธรรมเนียมจากนักลงทุน
มีเหตุมีผลมากยิ่งข้ึน ขณะที่นักลงทุนก็สามารถเลือกใช�บริการโบรกเกอร�
ที่ เหมาะสมกับสไตล�การลงทุนของตัวเองได� เพื่อให�มี เคร่ืองมือในการ
ตัดสินใจลงทุนที่ดีที่สุด” 

ป�จจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําให�ธุรกิจหลักทรัพย�เปลี่ยนแปลงอย�าง
ต�อเนื่อง นั่นคือ นักลงทุนเริ่มต�องการลงทุนผ�านสินทรัพย�อื่นๆ ซึ่งสามารถ
เรียนรู �ผ�าน FinTech ได�ทุกที่ ทุกเวลา นั่นหมายถึง การทําให�นักลงทุน
เข�าถึงธุรกรรมทางการเงินในเชิงลึกได�สะดวก รวดเร็ว และง�ายมากขึ้น

“เมื่อ FinTech เป�นเรื่องใหม� โปรแกรมหรือระบบบางอย�างอาจจะ
ไม�ได�คุณภาพหรือให�ผลลัพธ�ตามที่คาดหวัง ดังนั้นหากนักลงทุนใช�เคร่ืองมือ
อย�างไม�ถูกต�องหรือไม�เหมาะกับตัวเอง ย�อมทําให�เกิดความเสี่ยงขึ้นและ
อาจนําไปสู�ความเสียหายได�” คุณภัทธีรากล�าวทิ้งท�าย
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Settrade.com

Settrade Streaming 
ไม�พลาดทุกโอกาสการลงทุน

Settrade Streaming คือ แอพพลิเคชั่นเทรดหุ �นและอนุพันธ�
ออนไลน� ถูกออกแบบมาเพื่อนักลงทุนที่ไม�ต�องการพลาดทุกโอกาสการลงทุน
พร�อมไปด�วยฟ�งก�ชั่นหลากหลาย สามารถส�งคําสั่งซื้อขายง�าย สะดวก 
รวดเร็ว ครบครันทั้งข�อมูลพื้นฐานและกราฟทางเทคนิค และแน�นอนมีฟ�งก�ชั่น
แจ�งเตือนช�วยให�นักลงทุนซื้อขายได�อย�างมั่นใจและปลอดภัย
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เริ่มต �นด �วยข �อมูลภาพรวมการเคล่ือนไหวของตลาด  ซึ่ ง มีทั้ ง
SET Index, SET50, SET100, SETHD และ mai บอกระดับสูงสุด ต่ําสุด 
ระหว�างวัน มูลค�าการซ้ือขาย และกราฟ Index ที่สามารถดูย�อนหลังได�ถึง
1 ป�

สําหรับเมนู Quote เป�นการเจาะลึกข�อมูลหุ �นหรืออนุพันธ�รายตัว
นกัลงทุนสามารถติดตามราคาล�าสดุ, ปริมาณเสนอซ้ือ เสนอขาย, เปอร�เซ็นต� 
Buy/Sell, กราฟราคาย�อนหลัง พร�อมข�อมูลพื้นฐาน เช�น EPS, YIELD,
P/E Ratio และ P/BV Ratio รวมท้ังข�อมูลอ่ืนๆ ของอนุพันธ� เช�น วันหมดอายุ

นอกเหนือจากน้ี นักลงทุนสามารถศึกษา
ข�อมูลทางเทคนิคได�ผ�าน Settrade Technical 
Chart ที่มี Indicator กว�า 50 ตัวและ Drawing 
Tools กว�า 50 แบบ พร�อมส�งคําสั่งซื้อขายได�
ในหน�าจอเดียว รวมถึง Save/Load กราฟ
และ Indicator เก็บไว�เพื่อเรียกดูภายหลังได� 
นอกจากนี้ ยังมี Chart Pattern ที่ช�วยให�วิเคราะห�
แนวโน�มได�ง�ายขึ้น เพียงเลือก Pattern ที่สนใจ เช�น Head and Shoulder 
สําหรับฟ�งก�ชั่น Compare Chart จะช�วยให�นักลงทุนเปรียบเทียบกราฟ
ได�ทั้งหุ�น อนุพันธ� ดัชนีในหน�าจอเดียวกัน

เมื่อตัดสินใจลงทุนได�แล�ว ก็สามารถไปที่เมนู Buy / Sell / Click เพ่ือ
ส�งคําสั่งซื้อขายได�อย�างรวดเร็ว โดยสามารถเลือกส�งคําสั่งผ�านหน�าจอ
Buy/Sell หรือเพียงแค�คลิกเลือกราคาที่ต�องการผ�านหน�าจอส�งคําสั่ง
ซื้อขายแบบใหม� “Click” 
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และท่ีโดดเด�นไม�แพ�เมนูอื่นๆ คือ Settrade Conditional Order
ฟ�งก�ชั่นที่ช�วยให�นักลงทุนเทรดหุ�นได�แบบอัตโนมัติโดยไม�ต�องเฝ�าหน�าจอ
ด�วยการต้ังคําสั่งซื้อขายอัตโนมัติ ซึ่งสามารถตั้งเงื่อนไขได�ล�วงหน�า ช�วยให� 
Cut Loss และ Take Profit ได�โดยไม�ต�องเฝ�าหน�าจอ ทําให�นักลงทุนซื้อขาย
ได�ตามแผนที่วางไว� หมดกังวล ทั้งยังช�วยให�ไม�ต�องต้ังคําสั่งใหม�ทุกวัน
โดยตั้ง Stop Order เพื่อสั่งซื้อขาย เมื่อราคาหุ�นล�าสุดเพิ่มขึ้นหรือลดลง
จนถึงราคาที่ต้ังไว� (Trigger Price) ส�วน Trailing Stop คือ สั่งซื้อหุ�นทันที
ที่ราคากลับตัวขึ้น หรือขายทิ้ง เมื่อราคากลับตัวลง จนถึงส�วนต�างราคา
เป�นบาท หรือเปอร�เซ็นต�

เมนู Split View เป�นฟ�งก�ชั่นที่ช �วยให�
นักลงทุนส�งคําสั่งหรือดูราคาของหุ�นและอนุพันธ�
ผ�าน Streaming บน iPad ไปพร�อมกับการ
ท�องเว็บหรือเล�นแอพพลิเคช่ันอื่นๆ ได� ช�วยให�
ไม�พลาดทุกโอกาสการลงทุน ส�วนเมนู Portfolio 
นักลงทุนสามารถติดตามพอร�ตและสถานะคําสั่ง 
ดูหุ �นและอนุพันธ�ทั้งหมดในพอร�ต เช็คสถานะ

คําสั่งซ้ือขาย พร�อมดูรายการคําสั่งจับคู�ได�ที่ Deal Summary ขณะท่ีเมนู 
Alert on mobile จะช�วยเกาะติดและแจ�งเตือนทุกความเคล่ือนไหวของราคา 
คําสัง่จบัคู� ข�าว บทวเิคราะห�และสรุปภาวะตลาด เพยีงกําหนดเงือ่นไขการเตือน 
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ผ�านเมนู Notification Setting ช�วยให�นักลงทุน
ไม�พลาดทุกความเคล่ือนไหวแม�ป�ดแอพพลิเคช่ัน

นอกจากนี้ ยั งมี  S e t t r a d e  S e n s e 
นวัตกรรมใหม�บน Settrade Streaming ที่
ช �วยส�งข �อมูลหุ �นที่ คุณสนใจให �โดยอัตโนมัติ
หยิบยื่นโอกาสดีๆ ทําให�ไม�พลาดหุ �นที่โดนใจ
เมื่อราคาขึ้นลง เตือนวันจ�ายป�นผล แถมอัพเดต
ข�าวสาร พร�อมหุ�นเด็ดที่โบรกเกอร�แนะนํา ช�วยให�
ชีวิตการลงทุนง�ายยิ่งขึ้น

ผู�สนใจสามารถดาวน�โหลดและใช�งานแอพพลิเคชั่น
ดังกล�าวได�บน Smartphone และ Tablet
ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
เพียงค�นหาคําว�า Streaming หรือใช�งานบน PC 
ดูรายละเอียดการใช�งานเพิ่มเติมและโบรกเกอร�
ที่ให�บริการได�ที่ www.settrade.com/streaming

iPhone

iPad

Android
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บล.กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

KS Super Stock
รู�เขา ไม�เท�า “รู�เรา”

ในป�จจุบันตัวเลขปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนที่ทําธุรกรรม
ซื้อขายผ�านสมาร�ทโฟนและแท็บเล็ตมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นและมีแนวโน�มที่จะ
โตข้ึนเร่ือยๆ บล.กสิกรไทย จึงพัฒนาแอพพลิเคช่ัน KS Super Stock
เพื่อเป�นเครื่องมือที่จะช�วยให�นักลงทุนมีข�อมูลในการตัดสินใจลงทุน โดย
ฟ�งก�ชั่นการใช�งานต�างๆ ได�รับการพัฒนาบนพื้นฐานของการวิเคราะห�
พฤติกรรมของผู�ใช�งานเพื่อตอบสนองความต�องการท่ีแท�จริงของนักลงทุน

ล�าสุดได�ผนึกกําลังกับแอพพลิเคชั่นเพื่อการซ้ือขาย K-Cyber Trade 
ให�ลูกค�าของหลักทรัพย�กสิกรไทยท่ีใช�งาน KS Super Stock สามารถ
เชื่อมต�อไปยัง K-Cyber Trade เพื่อส�งคําสั่งซื้อขายได�ทันทีโดยไม�ต�อง
เสียเวลาในการเปล่ียนการใช�งานระหว�าง 2 แอพพลิเคชั่น
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เริ่มกันที่เมนู Info จะได�พบกับ
ข�อมูลบทวิเคราะห�หุ �น ซึ่งมีทั้งการ
แนะนาํหุ�น รวมถงึความเคลือ่นไหวของ
หุ�นรายวันที่น�าสนใจ และเข�าเงื่อนไข
ทางป�จจัยด �านเทคนิค  พร�อมทั้ง
คําแนะนาํกลยทุธ�การลงทนุในแต�ละวัน
ในรูปแบบวิดีโอ

อี กทั้ ง เ มนู นี้ ยั ง ใ ห � บ ริ ก า ร
ข � าวสาร เ ก่ียวกับโลกการลงทุน
ทั้งในและต�างประเทศ ที่โดดเด�นจะเป�นเมนูที่เรียกว�า ASK KS ซึ่งเป�นระบบ
ตอบคําถามอัตโนมัติ (Robot Chat) ที่ใช�สําหรับค�นหาข�อมูลที่ต�องการ
ได�อย�างรวดเร็ว ทั้งข �อมูลการลงทุนและการให�บริการทางบัญชีต�างๆ
โดยภายในแอพพลิเคชั่นยังมีเมนูที่น�าสนใจอีกมากมาย

ยกตัวอย�างเช�น ฟ�งก�ชั่น “Alert Setting” 
เป�นการตั้งค�าการแจ�งเตือนข�อมูลต�างๆ ที่นักลงทุน
สนใจ เช �น แจ �งเตือนข�อมูลหุ �นแต�ละตัวที่สนใจ
เพียงแค �พิมพ�ชื่อหุ �น  จากน้ันเลือกต้ังค �าการ
แจ �งเตือนต�างๆ  ที่ต �องการ  เช �น  Price Alert
ใช�แจ�งเตือนเมื่อหุ �นขึ้นหรือลงถึงราคาที่กําหนด 
Volume Alert ใช�แจ�งเตือนเมื่อหุ�นมีปริมาณการ
ซื้อขายถึงจุดที่กําหนด หรือ Research Alert
แจ�งเตือนเมื่อมีการอัพเดตบทวิเคราะห�เก่ียวกับ
หุ�นตัวนั้น
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นอกจากน้ี ยังสามารถต้ังค�าการแจ�งเตือนภาวะตลาด (Market Alert) 
โดยรวม เช�น สรุปมูลค�าการซ้ือขายส้ินวัน แจ�งเตือนเม่ือหุ �นมีสัญญาณ
ทางเทคนิคท่ีน�าสนใจ รวมถึงระบบ Advance Alert แจ�งเตือนตามที่
นักลงทุนต�องการได�อีกด�วย

สําหรับการใช�งานหน�ารายละเอียดหุ�น (Stock Info) 
ประกอบไปด�วย กราฟหุ�น ราคาล�าสุด ราคาเป�ด/ป�ด ราคา
สูงสุด/ต่ําสุด อัตราป�นผลตอบแทน การประเมินมูลค�าหุ�น 
รวมถึงบทวิเคราะห� คําแนะนํา หรือข�อมูลป�จจัยพ้ืนฐาน
ต�างๆ เช�น งบการเงิน (รายไตรมาสและรายป�) อัตราส�วน
ทางการเงิน และตารางแสดงสิทธิประโยชน�ผู�ถือหุ�น เป�นต�น 
นอกจากนี้ยังมีข�อมูลทางเทคนิคอีกด�วย ซึ่งหากต�องการ
ดูกราฟเทคนิค สามารถทําได�โดยหมุนหน�าจอสมาร�ทโฟน
ให�อยู�ในแนวนอน กราฟบนหน�าจอจะเปลี่ยนเป�นกราฟเทคนิค 
ซึ่งจะสามารถกําหนดค�าต�างๆ เองได� รวมถึงข�อมูลของ 
Indicator ด�วย

มาถึงเมนู Scanner เป�นฟ�งก�ชั่นที่ใช�ในการ
ค�นหาหุ �นตามเงื่อนไขที่ต�องการ โดยในเมนูนี้จะ
มีเทมเพลตของเง่ือนไขให�นําไปใช�และยังสามารถ
แก�ไข รวมทั้งบันทึกเพ่ือนําไปปรับค�าของเงื่อนไข
ให�เหมาะสมกับความต�องการได� โดยผู�ใช�สามารถ
ค�นหาเงื่อนไขที่ต�องการและเพิ่มเงื่อนไขได�ทั้งทาง
ด�านป�จจัยพ้ืนฐานและทางเทคนิค รวมท้ังสามารถ
ต้ังการแจ�งเตือนจากสูตร Scan ที่ได�คัดกรองตาม
เงื่อนไข เมื่อมีหุ�นตัวใหม�เข�าเงื่อนไขแบบ Realtime
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สําหรับเมนู My Account จะแสดงข�อมูล
ต�างๆ ของนักลงทุน เช�น ประเภทบัญชี หุ �นที่มี
ในพอร�ต รายงานการซ้ือขายประจําวัน เป�นต�น
ส�วนเมนู Portfolio จะแสดงข�อมูลหุ �นที่คงเหลือ
ในแต�ละประเภทบัญชี และเมนู Confirmation
จะแสดงรายงานการซ้ือขายหุ�นในแต�ละวัน นอกจากน้ี
ยังมีเมนู My Performance ที่จะช�วยวิเคราะห�
พอร�ตการลงทุนที่ผ �านมาด�วยตัวเลขทางสถิติ
รวมถึงเจาะลึกการซ้ือขายอย�างละเอียดแบบ Order 
ต�อ Order โดยสามารถเลอืกดไูด�ทัง้พอร�ตลงทนุรวม 
และแยกเป�นหลักทรัพย�รายตัว ผ�านเมนู My Performance (By Stock)
ได�อีกด�วย

ผู�สนใจสามารถดาวน�โหลดและใช�งานแอพพลิเคชั่น
ดังกล�าวได�บน Smartphone และ Tablet
ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
และล�าสุดสําหรับเวอร�ชั่น iPad สามารถ
ดาวน�โหลดได�แล�ววันนี้ เพียงค�นหาคําว�า
KS Super Stock สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ที่ 
โทร. 0-2696-0009

iOS

Android
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บล.โกลเบล็ก จํากัด

StockRadars
ไม�พลาดทุกความเคล่ือนไหวของตลาด

StockRadars เป�นแอพพลิเคช่ันเพื่อการลงทุน ที่เปรียบเสมือนเรดาร�
ตรวจจับการเคล่ือนไหวต�างๆ ของหุ�น ด�วยการนําเสนอข�อมูลในรูปแบบท่ี
สวยงามและเข�าใจง�าย ทําให�นักลงทุนดึงข�อมูลไปใช�ได�สะดวกและรวดเร็ว
และสําหรับแฟนๆ สายเทคนิค แอพพลิเคช่ันนี้สามารถแสดงกราฟต�างๆ
ที่สามารถตีเส�นและต้ังเตือนตามเงื่อนไขที่กําหนดได�อีกด�วย บล.โกลเบล็ก
จึงได�นําแอพพลิเคชั่นนี้มาพัฒนาและให�บริการแก�ลูกค�า

สําหรับฟ�งก�ชั่นแรกคือ “Top Shareholder” เป�นฟ�งก�ชั่นเพื่อติดตาม
ความเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ� รวมถึงผู�ถือหุ�นรายใหญ�และผู�บริหาร 
แสดงข�อมูลเก่ียวกับการซื้อขาย การถือครองหุ�น พร�อมๆ กับประวัติและ
พอร�ตลงทุนให�ได�ติดตามกันอย�างใกล�ชิด

ข�อมูลจะแสดงรายช่ือผู �ถือหุ �นใหญ�และผู �บริหาร เรียงลําดับตาม
Net Worth ว�าพวกเขาถือหุ�นอะไรกันบ�าง มีมูลค�าพอร�ตมากน�อยแค�ไหน 
พอร�ตใครกําไรมากที่สุด หรือพอร�ตใครขาดทุนมากที่สุด เป�นต�น โดย
ฟ�งก�ชั่นนี้สร�างขึ้นมาเพื่อให�นักลงทุนรายย�อยศึกษากลยุทธ� วิธีคิด และ
วิธีการเลือกหุ�นของนักลงทุนรายใหญ�ได�ตลอดเวลา

Investor’s Practice Guide
FinTech ตัวช�วยผู�ลงทุน18

FinTech



ถัดมาเป�นฟ�งก�ชั่น Radar ตรวจจับหุ�นที่น�าสนใจในวันนั้นๆ โดยระบบ
จะคัดกรองรายช่ือหุ�นตามเง่ือนไขต�างๆ ที่เหมาะสมกับสไตล�ของนักลงทุน
โดยพิจารณาจากทั้งป�จจัยพ้ืนฐานและเทคนิค เช �น ตรวจหาหุ �นเติบโต
หุ�นป�นผล เป�นต�น

นอกจากนี้ หากตรวจจับได�ว�าตลาดหุ�นโดยรวมเป�นขาลง ระบบจะหา
หุ�นที่น�าสนใจให� เช�น Business Growth หาธุรกิจที่มีผลงานดี มีกําไรสุทธิ
เติบโตต�อเนื่องติดต�อกันเป�นเวลา 5 ป� Selected Fundamental โดย
เรดาร�จะหาหุ�นที่มีเปอร�เซ็นต�การเติบโตของยอดขายดีที่สุด 3 อันดับแรก
ในกลุ �มอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยให�ความสําคัญกับกําไรต�อหุ �นไตรมาส
ป�จจุบันมากกว�าไตรมาสเดียวกันของป�ก�อน 40% ขึ้นไป บวกกับราคาหุ�น
ทําจุดสูงสุดเทียบกับราคาในประวัติทั้งหมดหรือต้ังแต�วันแรกท่ีเป�ดซื้อขาย
บนกระดานและหนี้ได�ลดลงในช�วง 3 ป�ล�าสุด แต�ผลกําไรไม�ลดลง
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เมื่อหาหุ�นที่ตรงตามสเปคได�แล�ว เรดาร�ในกลุ�ม Crossover จะเป�น
ตัวช �วยในการหาจังหวะเข �าซื้อที่ดี  เช �น  เ ลือกหุ �นที่ ติดเรดาร �  EMA
(Exponential Moving Average) 10 Above 30 เพื่อหาจังหวะที่ EMA 10 
ตัด EMA 30 ขึ้น ซึ่งถือเป�นทิศทางการกลับตัวขึ้นในช�วงแรกๆ เพราะค�าเฉลี่ย
ย�อนหลังของ 10 วันล�าสุดมีค�าน�อยกว�า หรือราคาในวันนี้ว่ิงได�เร็วกว�า
ค�าเฉลี่ย 30 วัน

ฟ�งก�ชั่น Portfolio Clinic จะคอยวิเคราะห�การลงทุนของนักลงทุน
เช�น ตอนนี้เน�นลงทุนในหุ�นกลุ�มไหน ค�าเฉลี่ย P/E Ratio และผลตอบแทน
โดยรวมของทั้งพอร�ตเป�นเท�าไหร� ที่สําคัญมีความเห็นจากนักวิเคราะห�
ที่มีต�อหุ �นอย�างไรบ�าง ซึ่งจะทําให�นักลงทุนสามารถวิเคราะห�และตัดสินใจ
ว�าจะวางกลยุทธ�อย�างไร เช�น ซื้อเพ่ิม ถือ หรือขาย นอกจากน้ี ยังแสดง
ให�ดูด�วยว�าช�วงเวลาก�อนหน�า 3 เดือน 1 เดือน 1 สัปดาห� หรือ 1 วัน
ก�อนหน�า นักวิเคราะห�มีความเห็นกับหุ�นตัวนั้นกันอย�างไรบ�าง
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ฟ�งก�ชั่น Top Trends เป�นการรวบรวมข�อมูลข�าวสาร อัพเดตหุ�น
ที่อยู �ในกระแส นักลงทุนหรือตลาดกําลังพูดถึงหุ �นตัวไหนทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบ พูดง�ายๆ ฟ�งก�ชั่นนี้ เหมือนเลขาส�วนตัวของนักลงทุนที่ช �วย
ตรวจจับแนวโน�มตลาดและหุ�น โดยข�อมูลแบ�งออกเป�น 3 กลุ�ม ได�แก� Top 
Stock Trends, Top 50 Trends และ Top Sector Trends

สุดท�ายคือฟ�งก�ชั่น Alert ที่จะคอยแจ�งเตือนนักลงทุนเมื่อราคาหุ�น
ขึ้นหรือลงถึงระดับที่กําหนดเอาไว� นอกจากนี้ ระบบจะมีข �อมูลพื้นฐาน
เช�น อัตราส�วนทางการเงิน งบการเงิน ข�าว ข�อมูลจากตลาดหลักทรัพย�ฯ
หรือ ก.ล.ต. เพื่อให�นักลงทุนศึกษาประกอบการตัดสินใจลงทุน

ผู�สนใจสามารถดาวน�โหลดและใช�งานแอพพลิเคชั่น
ดังกล�าวได�บน Smartphone และ Tablet
ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
เพียงค�นหาคําว�า StockRadars
สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ที่ โทร. 0-2672-5999
หรือ www.globlex.co.th

iOS

Android
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บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

KGI Power Trade
Empower Your Investment

ปฏิเสธไม�ได�ว�านักลงทุนที่ประสบความสําเร็จจากการลงทุน ส�วนมาก
มักมีเคร่ืองไม�เคร่ืองมือเพ่ือเป�นตัวช�วยในการลงทุน รวมถึงช�วยจํากัด
ความเสี่ยงด�านการลงทุนในทุกๆ สถานการณ� ไม�ว�าตลาดจะปรับขึ้น ปรับลง
หรือผันผวน

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) พัฒนาแอพพลิเคช่ัน KGI Power Trade
เพ่ือเป�นเคร่ืองมือที่จะช�วยให�นักลงทุนตัดสินใจและวิเคราะห�การลงทุนได�
ด�วยตัวเอง รวมทั้งเป�นโปรแกรมซ้ือขายผ�านสมาร�ทโฟน และแท็บเล็ต
ซึ่งสามารถใช�งานง�าย สะดวก รวดเร็ว สามารถส�งคําสั่งซื้อขายหุ �นและ
อนุพันธ�แบบ Multi-Market

ในหน�าแรก นักลงทุนจะพบกับหน�าจอแสดงภาพรวมของตลาด
ไม �ว �าจะเป �นภาพรวมดัชนีหุ �นไทย  SET50 SET100 SETHD หรือ
ตลาดหลักทรัพย �  เอ็ม  เอ  ไอ  พร �อมกับรายละ เอียดต �างๆ  เช �น
การเปล่ียนของราคาแบบเรียลไทม� การเปล่ียนแปลงของราคาเทียบกับ
ราคาป�ก �อนหน�า ปริมาณการซ้ือขาย อีกท้ังยังมีข �อมูลภาพรวมของ
อุตสาหกรรมด�วย
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สําหรับเมนู Watchlist จะให�ข�อมูลเก่ียวกับหุ �น ตราสารอนุพันธ�
หรือหมวดอุตสาหกรรมท่ีนักลงทุนกําลังติดตามและให�ความสนใจ โดย
นักลงทุนสามารถสร�างเงื่อนไขตามท่ีต�องการได� ซึ่งมีหัวข�อให�เลือกสร�าง
เงื่อนไขท่ีเรียกว�า Function Scan หลากหลายท้ังด�านป�จจัยพ้ืนฐานและ
ป�จจัยเทคนิค

มาถึงเมนู Bid/Offer จะแสดงรายละเอียด
การเสนอซื้อและเสนอขาย โดยนักลงทุนสามารถ
เลือกดูได�ทั้งตลาดหุ�นและตลาดอนุพันธ� รวมถึง
หลักทรัพย �ที่อ ยู � ในพอร �ตโฟลิโอ  เช �น  แสดง
รายชื่อหลักทรัพย�หรือซีรี่ส�ของสัญญา ผลต�าง
ของราคาล�าสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ
ราคาป�ดก�อนหน�า ราคาสูงสุด/ต่ําสุดในวันทําการ
นั้นๆ หรือราคาซื้อขายเฉลี่ยในวันนั้นๆ เป�นต�น
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เมนู Ticker แสดงข�อมูลจับคู�
การซื้อขายครั้งล�าสุดของหลักทรัพย�
แล ะอนุพันธ � แบบ เ รียลไทม �  โดย
สามารถเ ลือกดู ได �ทั้ ง  2  ตลาด
พร�อมกัน หรือเลือกดูหลักทรัพย�
เป�นรายตัวหรือเลือกดูตาม Group 
Favori te,  Port fol io ที่สร �างไว �
อี ก ท้ั ง ยั ง ส า ม า ร ถ เ ลื อ กดู แ บ บ
เฉพาะเจาะจงก็ได�

เมนู Main Quote จะแสดง
รายละเ อียดของราคาและข �อมูล
หลักทรัพย�หรืออนุพันธ�แบบเรียลไทม� 
พร�อมทั้งราคากราฟแบบ Intraday 
Chart นอกจากนี้ยังมี Mini Chart 
TF Day 5 แท �ง  เพื่อช �วยในการ
ตัดสินใจซื้อขาย

สาํหรบัเมน ูTechnical Chart โปรแกรมวิเคราะห�ทางเทคนคิท่ีมาพร�อม 
Indicator ให�ใช�อย�างง�าย โดยสามารถปรับการแสดงผลเป�นแนวนอนเพื่อ
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมอื่นๆ อีกท้ัง นักลงทุนสามารถจัดอันดับหุ�นที่น�าสนใจ
จากข�อมูลด�านป�จจัยเทคนิค รวมทั้งหาหุ �นในราคาป�จจุบันที่มีแนวโน�ม
เป�นขาขึ้นในระยะส้ัน ระยะยาว หุ�นที่มีค�า MACD ที่เตรียมจะเปล่ียนเป�น
ขาขึ้น หรือมีค�า RSI ในเขตภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือ
ขายมากเกินไป (Oversold)

ส�วนข�อมูลเร่ืองออปชั่น KGI Power Trade จะช�วยให�ดูข�อมูลออปช่ัน
ได�ง�ายขึ้น นักลงทุนสามารถดูราคา Strike Price วันหมดอายุหรือเลือกดู
เป�นซีรี่ส�ได� โดยมีการแสดงข�อมูลทั้งหมดที่เก่ียวกับตัวออปช่ันนั้น อีกท้ัง
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ยังมีฟ�งก�ชั่น Option Auto ซึ่งสามารถกําหนดเงื่อนไขท่ีต�องการ แล�ว
โปรแกรมจะนําเสนอกลยุทธ�ที่จะลงทุนให� เช�น เมื่อกําหนดวันหมดอายุ
เลือกจํานวนเงินที่ต�องการ ก็จะมีกลยุทธ�ขึ้นมาให�เลือกลงทุน มีออปชั่นที่
เหมาะสมและสามารถดูผลตอบแทนในชาร�ตที่แสดงขึ้นมาได�

นอกจากนี้ยังมีข �อมูลใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ� (DW) ซึ่งเป �น
ข�อมูลเปรียบเทียบและวิเคราะห� โดยนักลงทุนสามารถค�นหาได�ด�วยตัวเอง
ผ�านเมนู Search เพียงใส�เงื่อนไข เช�น Underlying Asset วันหมดอายุ 
โบรกเกอร�ผู�ออก หรือใช�เมนู Strategy เพ่ือเลือก DW ที่สะท�อนกลยุทธ�
การลงทุนในแบบต�างๆ

นอกจากนี้ KGI Power Trade สามารถช�วยให�นักลงทุนได�ติดตาม
ข�อมูลข�าวสารที่บริษัทได�คัดกรองจากแหล�งข�อมูลชั้นนํา สรุปสภาวะตลาด 
รวมถึงสารสนเทศจาก บจ. ต�างๆ และคัดกรองเฉพาะข�าวสารท่ีต�องการ
ตาม Keyword หรือระบุช�วงเวลาได� และยังมีระบบแจ�งเตือนสถานะ Order
ได�ทั้งระบบเสียง และระบบส่ัน พร�อมบริการแจ�งฝากและถอนเงินออนไลน�
อีกด�วย

ผู�สนใจสามารถดาวน�โหลดและใช�งานแอพพลิเคชั่น
ดังกล�าวได�บน Smartphone และ Tablet
ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
เพียงค�นหาคําว�า KGI Power Trade
สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ที่ โทร. 0-2658-8777
หรือ www.kgieworld.co.th/powertrade

iOS

Android
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บล.ดีบีเอส วิคเคอร�ส (ประเทศไทย) จํากัด

BrainBOX
อาวุธคู�กายของนักลงทุน

บล.ดบีเีอส วิคเคอร�ส (ประเทศไทย) เป�ดให�บรกิารโปรแกรม BrainBOX
ในรูปแบบออนไลน� เพ่ือเป�นเคร่ืองมือประกอบการลงทุนรูปแบบใหม�ที่
ทําหน�าที่ช �วยวิเคราะห�หุ �นทั้งด�านป�จจัยพ้ืนฐาน และป�จจัยเทคนิคแบบ
อัตโนมัติ นับเป�นการเพิ่มโอกาสการลงทุนให�กับทั้ง Active Investors และ 
Value Investors

เนื่องจากในอดีต การวิเคราะห�หุ �นทั้งด�วยป�จจัยพ้ืนฐานหรือป�จจัย
เทคนิค มักมีขั้นตอนมากมาย เริ่มจากการค�นคว�าหาข�อมูล จากนั้นจึงนํามา
วิเคราะห�ต�อผ�านเครื่องมือต�างๆ ซึ่งแน�นอนต�องอาศัยเวลาพอสมควร

แต�โปรแกรม BrainBOX จะช�วยลดความยุ�งยากของข้ันตอนต�างๆ ได� 
เพียงนักลงทุนพิมพ�ชื่อหุ�นที่สนใจ โปรแกรมจะวิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�ทั้งป�จจัย
พื้นฐานและป�จจัยเทคนิค พร�อมกับสรุปผลการวิเคราะห�ในรูปแบบอย�างง�าย
ว�าหุ�นตัวนั้นน�าสนใจมากน�อยแค�ไหน

Technical Insight เป�นฟ�งก�ชั่นที่จะช�วยเพ่ิมโอกาสในการลงทุน
โดยระบบจะช�วยวิเคราะห�ทางเทคนิค และค�นหาหุ �นที่มีแนวโน�มปรับตัว
ขึ้นและลงตามสัญญาณทางเทคนิคต�างๆ อย�างอัตโนมัติ โดยไม�ต�องตีเส�น 
Trend Lines หรือใส� Indicators ต�างๆ เพียงแค�ใส�ชื่อหุ�น โปรแกรมก็จะ
สามารถหาแนวรับ แนวต�าน พร�อมจุด Trailing Stop ได� ที่สําคัญจะแสดงผล
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ในรูปแบบท่ีง�ายต�อการเข�าใจ เช�น แนวโน�มการปรับตัวของราคา แนวรับ
แนวต�าน ทําให�ทราบได�ทันทีว�าหุ�นตัวนั้นๆ มีความน�าสนใจทางเทคนิคหรือไม�

นอกจากนี้ ยังสามารถตั้งให�ระบบส�งอีเมลมาแจ�งเตือนเมื่อค�าต�างๆ
มีการเปล่ียนแปลงไปจนถึงจุดที่กําหนด เช�น ราคาของหุ�นที่สนใจถึงระดับ
แนวรับ แนวต�าน หรือเมื่อมีสัญญาณทางเทคนิคใหม�ๆ เกิดขึ้น

สําหรับ Value Analyzer เป�นฟ�งก�ชั่นการวิเคราะห�ด�านป�จจัยพ้ืนฐาน
โดยนํางบการเงินย�อนหลัง 10 ป�มาประมวลผลเพ่ือประเมินว�าบริษัท
มีผลการดําเนินงานอย�างไร รวมถึงช�วยค�นหาหุ�นที่มีราคาป�จจุบันตํ่ากว�า
มูลค�าที่แท�จริงตามข�อมูลพ้ืนฐานอย�างอัตโนมัติ โดยแสดงข�อมูลพ้ืนฐาน
ที่สําคัญในรูปแบบกราฟที่ง�ายต�อการเข�าใจ อีกทั้งลูกค�าสามารถกําหนด
เงื่อนไขข�อมูลพ้ืนฐานที่ต�องการ เพื่อให�ระบบค�นหาได�ง�ายอีกด�วย

Newsletter เป�นอีเมลที่จะส�งตรงถึงลูกค�าทุกวัน โดยจะแสดงหุ �น
ที่มีแนวโน�มราคาปรับตัวข้ึนและลงของตลาดหุ�นไทยและต�างประเทศตาม
ข�อมูลทางเทคนิค โดยระบบจะทําการค�นหาหุ�นดังกล�าวแบบอัตโนมัติทุกวัน 
และส�งให�กับลูกค�าเพื่อเป�นข�อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน หากลูกค�า
สนใจหุ �นตัวใด ก็สามารถเข�าสู �ระบบเพ่ือดูข�อมูลโดยละเอียดได� ซึ่งเป�น
การเพ่ิมโอกาสในการลงทุนอย�างแท�จริง
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นอกจากนี้ยังมีบริการโปรแกรม BrainBOX Plus ซึ่งเป�นการนํา
ป�จจัยพ้ืนฐานและป�จจัยเทคนิคมารวมกันไว�ในที่เดียว เพียงแค�ใส�ชื่อหุ �น
ที่สนใจ นักลงทุนจะได�ข�อมูลทั้งด�านป�จจัยพ้ืนฐานและป�จจัยเทคนิคในเวลา
เดียวกัน

อีกท้ัง BrainBOX Plus สามารถบอกได�ว�าหุ�นตัวไหนมีสัญญาณ
ทางด�านเทคนิคท่ีดีที่สุด เรียงตามลําดับ เช �นเดียวกับทางด�านป�จจัย
พื้นฐาน โปรแกรมน้ีจะเลือกหุ �นที่มีพื้นฐานเด�นเรียงลําดับที่ดีที่สุด ทําให�
นักลงทุนสามารถทราบได�ทันทีว�าหุ �นตัวไหนมีป�จจัยพ้ืนฐานหรือป�จจัย
ด�านเทคนิคดีที่สุด

สําหรับฟ�งก�ชั่นที่จะช�วยเสริมให�การวิเคราะห�ทางเทคนิคมีความลึก
มากข้ึน ก็คือ BackTest เพียงแค�นักลงทุนใส�ชื่อหุ �นที่สนใจ ก็จะสามารถ
ทราบได�ทันทีว�าหุ�นตัวนั้นมี Indicators ไหนที่ดีที่สุด เพราะ Indicators แต�ละ
ชนิดจะเหมาะกับหุ�นที่แตกต�างกันออกไป

อีกบริการที่นักลงทุนชื่นชอบ ก็คือ “หุ �นต่ําสิบ เทคนิคร�อน” หรือ 
Penny Stock ซึ่งเป�น Newsletter ที่จะส�งให�กับลูกค�าผ�านทางอีเมลทุกวัน 
เป�นการแนะนําหุ �นขนาดเล็กท่ีน�าลงทุนด�วยการใช�โปรแกรม BrainBOX
จับสัญญาณหุ�นที่มีราคาตํ่ากว�า 10 บาทที่ดีที่สุดในแต�ละวัน เพื่อสร�าง
โอกาสทํากําไรให�กับลูกค�า ซึ่งความน�าสนใจของหุ�นขนาดเล็กอยู�ที่ใช�เงิน
ลงทุนไม�มาก แต�ถ�าลงทุนถูกตัวจะให�ผลตอบแทนสูง แต�ในทางกลับกัน
ความเส่ียงก็สูงเช�นเดียวกัน

นอกจากนั้นแล �ว  บล .ดีบี เอส  วิคเคอร �ส  ยังมีบริการ  Mobile 
Application ที่เรียกว�า “DigiS” (Digital Secretary) ซึ่งเปรียบเสมือน
เลขาการลงทุนของลูกค�า โดยมีเลขา 4 สไตล� ช�วยบริหารจัดการข�อมูล
การลงทุนและข�าวสารต�างๆ ให�แก�ลูกค�า รวบรวมข�อมูลทุกบัญชี ทําให�
ไม�พลาดทุกข�อมูลสําคัญ อาทิ สรุปการซ้ือขายสิ้นวัน Confirmation, 
eStatement, Corporate Action, รายงานการเคลื่อนไหวของหุ �น,
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รายการรับจ�ายเงินและข�าวต�างๆ เป�นต�น รวมถึงบริการส�ง Notification
เตือนเมื่อมีข�าวสําคัญไปยังลูกค�า

“DigiS” ถือเป�นบริการพิเศษที่ทางดีบีเอส จัดทําขึ้นให�แก�ลูกค�า
ทุกราย โดยไม�คิดค�าใช�จ�ายเพิ่มเติม เพื่อตอกยํ้าว�า ดีบีเอส มีความต้ังใจ
ในการพัฒนาบริการที่ดีขึ้นอย�างต�อเนื่องให�แก�ลูกค�า ลูกค�าดีบีเอส สามารถ
เข�าไป Download ใช�งานได�แล�ววันนี้ที่ App Store และ Google Play Store
(ทั้งระบบ  iOS และ Android) เพียงค�นหาคําว�า DigiS

ผู�สนใจสามารถสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ที่
ฝ�ายค�าหลักทรัพย�ผ�านอินเทอร�เน็ตและ
ส�งเสริมการตลาด บล.ดบีเีอส วิคเคอร�ส (ประเทศไทย)
โทร. 02 657 7799 หรือ www.dbsvitrade.com
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บล.ทรีนีต้ี จํากัด

Trinity Member on Mobile
เลขาส�วนตัวของนักลงทุน

ก�อนหน�านี้ บล.ทรีนีต้ี ได�เป�ดให�บริการ “Trinity Member” บน
คอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล เพื่อให�ลูกค�าดูข�อมูลส�วนตัว พอร�ตการลงทุน
ผลตอบแทนจากการลงทุน ตรวจสอบยอดรับ-ชําระ ดูรายการซ้ือขาย
ย�อนหลัง ดูบทวิเคราะห� เป�นต�น

แต�เมื่อเทคโนโลยีทันสมัยมากข้ึน บล.ทรีนีต้ี จึงเพ่ิมช�องทางการ
ให�บริการผ�านสมาร�ทโฟนและแท็บเล็ต โดยได�พัฒนาแอพพลิเคช่ัน Trinity 
Member on Mobile เพื่อให�เกิดความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา
และค�าใช�จ�ายในการรับข�อมูลข�าวสาร โดยสามารถดูข�อมูลของทั้งหุ �นและ
อนุพันธ�ได� เช�น ข�อมูลหลักทรัพย�ที่ถือครอง (Portfolio) ข�อมูลการเคลื่อนไหว
ของหลักทรัพย�ที่ถือครองย�อนหลัง (Transaction Summary) ข�อมูล
การยืนยันคําสั่งซื้อขายย�อนหลัง (Confirmation) รวมถึงสิทธิพิเศษต�างๆ
ที่บริษัทได�จัดสรรให�เพิ่มเติมสอดคล�องกับความต�องการของลูกค�า

นอกจากนี้ ยังได�เชื่อมต�อระบบโดยตรงกับทาง Aspen for Mobile 
(iOS และ Android) ซึ่งให�บริการด�านระบบเพื่อการลงทุนและมีเคร่ืองมือ
ในการช�วยวิเคราะห�ข�อมูลและการตัดสินใจ โดยไม�เสียค�าใช�จ�ายเพิ่มเติม
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เริ่มจากเมนู Portfolio ซึ่งเป�นการดูจํานวนหุ�นในบัญชีป�จจุบัน และหาก
หุ�นใดทีน่กัลงทุนถอืครองอยู� มกีารประกาศให�สทิธปิระโยชน�ต�างๆ (Corporate 
Action) นักลงทุนก็สามารถดูรายละเอียดประกาศน้ันได�

นอกจากนี้ ยังมีข�อมูลอ่ืนๆ อีกด�วย เช�น จํานวนหุ�นที่ซื้อมา ต�นทุนเฉลี่ย
ที่ซื้อมาต�อหน�วย ราคาตลาดต�อหน�วย ราคาตลาดรวม หรือผลต�าง
ระหว�างราคาตลาดรวมกับราคาทุนรวม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของ
หลักทรัพย�ที่ยังไม�ได�ขายไป

เมนูรายการซื้อขายย�อนหลัง สามารถใช�เพื่อตรวจสอบว�าเคยมี
การลงทุนในหลักทรัพย�ใดบ�าง โดยสามารถดูย�อนหลังได� 1 ป� และรายการ
ยืนยันคําสั่งซื้อขาย  เป �นการตรวจสอบข�อมูลการซื้อขายหลักทรัพย�
สามารถเลือกดูได�ทั้งหุ�นและอนุพันธ�
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เมนูสรุปยอดรับ-ชําระ เมื่อเลือกดูข �อมูลหุ �น ประเภทบัญชี วันที่
ซื้อขาย จะแสดงรายละเอียด เช�น ประเภทบัญชี วันที่ต�องชําระเงิน วันที่
ขายหลักทรัพย� วันที่ชําระราคาและส�งมอบหลักทรัพย� ปริมาณหุ�น ราคาหุ�น 
มูลค�า ค�าคอมมิชชั่น มูลค�าสุทธิ หรือราคาภาษีมูลค�าเพิ่ม ภาษีสําหรับ
บริษัท เป�นต�น

เช�นเดียวกันเมื่อดูข�อมูลอนุพันธ� จะแสดงรายละเอียด เช�น วันที่ขาย
หลักทรัพย� ซีรี่ส� เลขที่สัญญาซ้ือขายล�วงหน�า ตําแหน�ง สัญญา มูลค�า
ค�าธรรมเนียม ภาษีมูลค�าเพิ่ม ค�าธรรมเนียมรวม เป�นต�น
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อีกเมนูที่มีประโยชน�กับนักลงทุนมากคือ เมนูการจัดการบัญชี ซึ่งเป�น
เมนูที่ช�วยให�นักลงทุนสามารถแจ�งความต�องการ ฝากหรือถอนหลักประกัน 
หรือแจ�งโอนย�ายหุ�นระหว�างประเภทบัญชีของลูกค�าได�ด�วยตนเอง

ในส�วนบริการเคร่ืองมือเพ่ือช�วยในการลงทุนในรูปแบบ Mobile นั้น
นักลงทุนสามารถใช�งานระบบ Aspen for Mobile ทั้ง iOS และ Android
ได�ฟรี โดยไม�ต�องขอลงทะเบียนเพ่ิมเติม ด�วยการใช� Username และ 
Password ชุดเดียวกับ Trinity Member

ผู�สนใจสามารถดาวน�โหลดและใช�งานแอพพลิเคชั่น
ดังกล�าวได�บน Smartphone และ Tablet
ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
เพียงค�นหาคําว�า Trinity Member on Mobile 
สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ที่ โทร. 0-2343-9555
หรือ www.trinityquicktrade.com

iOS

Android
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บล.ทิสโก� จํากัด

TISCO Stock Scan
สแกนหุ�นเด็ด

ในป�จจุบันสมาร�ทโฟนกลายเป�นอุปกรณ�สําคัญท่ีทําให�นักลงทุนรุ�นใหม�
นิยมซ้ือขายหุ �นผ�านระบบออนไลน�มากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันข�อมูลท่ี
นักลงทุนต�องการก็มีมากมายก�ายกอง ทําให�โบรกเกอร�ต�องหาช�องทาง
ส�งข�อมูลสําคัญๆ ให�ลูกค�าให�ได�อย�างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วท่ีสุด

บล.ทิสโก� ได�พัฒนาโปรแกรมสแกนหุ�น TISCO Stock Scan ให�ลูกค�า
ได�ใช�เพื่อความสะดวกสบายในการค�นหาหุ�นเด�นด�วยตัวเอง โดยใช�ข�อมูล
คาดการณ�อนาคตจากนักวิเคราะห�แทนการใช�ตัวเลขในอดีต เนื่องจาก
การซื้อหุ�น คือ การซื้ออนาคต โดยจะมีทั้งกลยุทธ�แบบสําเร็จรูปที่เหล�ากูรู
ของ บล.ทิสโก� เป�นคนช�วยกันสร�างและกลยุทธ�แบบ DIY (Do it yourself)
ที่ทําให�นักลงทุนสามารถค�นหาหุ �นด�วยตัวเองและบันทึกเก็บไว�เพ่ือใช�ใน
คร้ังต�อไปได�
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จดุเด�นของ TISCO Stock Scan คือ การนําข�อมูลท่ีผ�านกระบวนการ
วิเคราะห�จากนักวิเคราะห�ที่มีประสบการณ� มาถ�ายทอดให�กับผู �ใช �งาน
ในรูปแบบท่ีเข�าใจง�าย อย�างไรก็ตาม ก�อนจะใช�เคร่ืองมือดังกล�าว นักลงทุน
จะต�องเข�าใจและรู�จักสไตล�การลงทุนของตัวเองก�อน เนื่องจากโปรแกรม
Stock Scan มีรูปแบบการใช�งานที่หลากหลาย ดังน้ัน หากรู�จักตัวเองแล�ว
จะทําให�การใช�เคร่ืองมือดังกล�าวมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน�สูงสุด
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Smart Scan คือ กลยุทธ�การค�นหาหุ �นแบบสําเร็จรูปที่ กูรูของ
บล.ทิสโก� เป�นคนออกแบบให� โดยแบ�งเป�นกลยุทธ�สําหรับนักลงทุนระยะส้ัน 
กลาง และยาว โดยมีทั้งกลยุทธ�การลงทุนพื้นฐาน เช�น การเติบโตของ
ผลประกอบการ หุ�นที่นักลงทุนต�างชาติให�ความสนใจ เป�นต�น และป�จจัย
ทางเทคนิค เช�น MACD และ DMI เป�นต�น

นักลงทุนมือใหม�ก็สามารถใช� TISCO Stock Scan ช�วยในการ
ค�นหาหุ �นแบบสําเร็จรูปได� และสําหรับนักลงทุนสไตล�เทรดเดอร� (ลงทุน
ระยะส้ันรายวัน รายสัปดาห�) จะใช�ป�จจัยทางด�านมูลค�าการซ้ือขายและ
ป�จจัยทางเทคนิคเป�นหลัก แบ�งเป�นสัญญาณในการซ้ือ 3 หมวด ได�แก� 
Technical Buy สําหรับหุ�นเด�นทางเทคนิคด�านต�างๆ TISCO Chartist
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หุ �นเด�นจากนักวิเคราะห�ทางเทคนิค และหุ �นแนะนําของ Weekly Guru
สําหรับสัญญาณในการขาย คือ Technical Sell

ถ�าเป�นนักลงทุนที่มีระยะเวลาในการลงทุน 1–3 เดือน ก็จะใช�กลยุทธ�
ในเชิงพ้ืนฐานและสถิติ รวมถึงจะเร่ิมใช �กลยุทธ�ในการลงทุนอื่นๆ เช �น
ยอดการซ้ือขายของต�างชาติและการใช�ค�าสถิติ เป�นต�น

ยกตัวอย�าง โปรแกรมท่ีช�วยค�นหาหุ�น Technical Value จะเป�นการ
เลือกหุ�นที่มีป�จจัยพ้ืนฐานเด�นและมีคําแนะนําของนักวิเคราะห�ส�วนใหญ�เป�น
เชิงบวก โดยจะต�องมีทั้ง PEG Ratio เงินป�นผล และการเติบโตที่เหมาะสม
เมื่อเทียบกับอัพไซด�ของหุ �น และมีสัญญาณทางเทคนิคเป�นบวก หรือ
Earning Momentum Buy & Sell เป�นการหาหุ�นที่นักวิเคราะห�มีการปรับ
ประมาณการขึ้น/ลง เพื่อใช�หาจังหวะในการลงทุน หลังจากที่ธุรกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือขายหุ�นออกหากมีการปรับประมาณการลง

ส�วนนักลงทุนหุ�นคุณค�าที่ต�องการหาหุ�นในเชิงพื้นฐาน เพื่อถือลงทุน
ในระยะยาว 6 เดือนขึ้นไป การหาหุ�นในกลุ�มนี้อิงจากป�จจัยพ้ืนฐานต�างๆ
เช�น มีผลประกอบการเติบโต เงินป�นผลสูง ธุรกิจพลิกฟ��นจากการขาดทุน

ยกตัวอย�าง โปรแกรมที่ ใช �ค �นหาหุ �น Value Stock เป�นการหา
หุ�นพื้นฐานดีที่มีอัพไซด�สูง ป�จจัยทางพื้นฐานที่ดี การเติบโตที่สูง มีเงินป�นผล 
และนักวิเคราะห�ส�วนใหญ�แนะนําให� “ซื้อ” หรือถ�าสนใจหุ�น High Growth 
โปรแกรมจะค�นหาหุ�นที่มีแนวโน�มผลประกอบการในอนาคตเพ่ิมขึ้นอย�างมี
นัยสําคัญ หรือพลิกกลับมาทํากําไรจากการขาดทุน โดยที่นักวิเคราะห�ต�อง
แนะนําให� “ซื้อ” และมี P/E Ratio ที่ไม�สูงเกินอัตราการเติบโต (PEG Ratio
ต่ํากว�า 1 เท�า)
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ส�วนนักลงทุนที่ต�องการเลือกหุ�นที่มีสัญญาณในเชิงบวกท้ังในระยะส้ัน 
กลาง และระยะยาวพร�อมๆ กัน หรือต�องการลงทุนในระยะยาวแต�หาจังหวะ
ที่ดีในการลงทุนไม�ได� โปรแกรมน้ีก็สามารถให�คําแนะนําได�

Advanced Scan สําหรับนักลงทุน
ที่ชอบการหาหุ �นแบบ  DIY เพียงแค�ใส �
เงื่อนไขท่ีต�องการ เช�น P/E Ratio, ROE 
หรือข �อมูลทางการเงิน  และข �อมูลเชิง
เทคนคิ Candle Stick Pattern, Technical 
Indicator ต�างๆ โปรแกรมนี้จะหาคําตอบ
ให�ได�ทันที เมื่อได�หุ �นในใจแล�วก็สามารถ
บันทึกทําเป�นรูปแบบการค�นหาหุ�นส�วนตัว
ได�อีกด�วย

Stock Info สําหรับค �นหาหุ �นที่
นักลงทุนสนใจ โดยจะมีข�อมูลทั้งพื้นฐาน
และ เทคนิคเ พ่ือประกอบการตัดสินใจ
และสามารถนํามาใช � เป รียบเทียบหุ �น
ที่สนใจในด�านต�างๆ สําหรับการเปรียบเทียบด�านป�จจัยพ้ืนฐาน จะใช�ป�จจัย
ทางบัญชี เช�น รายได� การเติบโตของรายได� และตัวเลขอ่ืนๆ จากงบการเงิน
ส�วนการเปรียบเทียบด�านอัตราส�วนทางการเงิน จะใช�อัตราส�วน เช�น P/E 
Ratio, PEG Ratio และอัตรากําไรอ่ืนๆ

Investor’s Practice Guide
FinTech ตัวช�วยผู�ลงทุน38



Research Paper เป�นสรุปการ
ปร ะ ชุมปร ะ จํ าสัปดาห � แล ะราย เ ดือน
ของทีมกูรูด �านต �างๆ  ของ  บล .ทิสโก �
ทั้ งนักวิ เคราะห �พื้นฐาน  นักวิ เคราะห �
เศรษฐศาสตร �  นัก วิ เคราะห � เทคนิค
และผู �เชี่ยวชาญด�านต�างๆ เพื่อวางแผน
กลยุทธ�การลงทุน พร�อมทั้งหาหุ �นและ
สินทรัพย�ที่น�าลงทุนประจําสัปดาห�

Model Portfolio ใช�สําหรับการ
สร�างโมเดลพอร�ตการลงทุนจําลองโดย
สามารถใช �พอร �ตจําลองของ  TISCO
Guru และ Smart Tactics เป�นแนวทาง
ในการลงทุนและติดตามผลตอบแทน
ของการลงทุนได�

ผู�สนใจสามารถดาวน�โหลดและใช�งานแอพพลิเคชั่น
ดงักล�าวได�บน iPhone และ iPad เพียงค�นหา
คําว�า TISCO eTrade หรือใช�งานผ�าน
www.tiscoetrade.com ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมได�ที่ www.tiscosec.com

iPhone

iPad
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บล.ไทยพาณิชย� จํากัด

SCBS Stock Advisor
ถามอะไร ตอบได�

เนื่องด�วยกระแสความนิยมในการซ้ือขายหุ �นบนอินเทอร�เน็ต และ
สมาร�ทโฟน บล.ไทยพาณิชย� จึงมองหาเครื่องมือทางการเงินเพื่อตอบโจทย�
นักลงทุน โดยเร่ิมนําโปรแกรม SCBS Technical Chart มาให�บริการ
เพื่อสร�างความสะดวก รวดเร็วให�แก�นักลงทุน แต�ก็ยังมีนักลงทุนบางส�วน
ที่โทรศัพท�มาถามข�อมูลกับเจ�าหน�าที่เหมือนเดิม โดยเฉพาะคําถามพื้นฐาน
ด�านการลงทุน เช�น วันนี้มีกลยุทธ�การลงทุนแบบไหน แนวรับ แนวต�าน
เป�นอย�างไร เป�นต�น

บล.ไทยพาณิชย� จึงพัฒนาแอพพลิเคชั่น SCBS Stock Advisor
เพ่ือเป�นผู�แนะนําการลงทุน โดยใช�งานผ�านสมาร�ทโฟนควบคู�ไปกับ Settrade 
Streaming นั่นคือ หากต�องการคําแนะนําการลงทุนก็เป�ด SCBS Stock 
Advisor และเม่ือต�องการซ้ือขาย ระบบจะเช่ือมต�อเข �ากับ Settrade 
Streaming ทันที

จุดเด�นของ SCBS Stock Advisor ก็คือการเป�นผู�แนะนําการลงทุน
ส�วนตัว ที่จะส�งข�อมูลข�าวสารที่เก่ียวข�องกับการลงทุน มาให�ผู�ใช�ต้ังแต�เช�า
ทั้งดัชนีตลาดหุ�นต�างประเทศ ราคานํ้ามัน ทองคํา อัตราแลกเปลี่ยน และ
ที่พิเศษเห็นจะเป�นการที่นักลงทุนสามารถส�งคําถามไปถามได�ด�วย เช�น
อยากจะรู�ว�าดัชนีตลาดหลักทรัพย�อยู�ที่เท�าไหร� ก็เพียงแค�พิมพ�คําว�า SET
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ก็จะได�รับข�อมูลราคา SET แบบเรียลไทม�ทันที พร�อมๆ กับบทวิเคราะห�
แนวโน�มราคาหุ�น และคําแนะนําด�านการลงทุน แนวรับ แนวต�าน เป�นต�น
หรือถ�าอยากอ�านข�าวเก่ียวกับเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ก็เพียงแค�
พิมพ�หัวข�อที่สนใจเข�าไป เช�น พิมพ� 4G ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับเทคโนโลยี
4G จะปรากฏข้ึนมาทันที ถ�าขี้เกียจอ�านก็มีระบบไฟล�เสียงให�บริการด�วย

สําหรับฟ�เจอร� Advisor เป�นเสมือนผู�แนะนําการลงทุน ที่นักลงทุน
สามารถขอคําแนะนําการลงทุนได�ตลอด 24 ชั่วโมง เช�น สามารถดูข�อมูล
หุ�นรายตัวได� เพียงแค�พิมพ�ชื่อหุ�นที่ต�องการ จะได�รับข�อมูลราคาหุ�นล�าสุด 
พร�อมกับแนวรับ แนวต�านตามสัญญาณทางเทคนิค เช �น ราคาสูงสุด
ต่ําสุดในช�วง 5–10 วันที่ผ�านมา, EMA, MACD และ RSI พร�อมแจ�ง
แนวโน�มราคาว�าเป�นขาขึ้นหรือขาลง รวมท้ังสามารถแจ�งข�อมูลป�จจัยพ้ืนฐาน
และอัตราส�วนทางการเงินต�างๆ ได� ถ�าสนใจข�อมูลเชิงลึกก็กดเข�าไปดู
ตามรายการที่ต�องการได�เช�นกัน
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ส�วนฟ�เจอร� iDEA แสดงรายชื่อหุ �นแนะนํารายวัน รายเดือน และ
รายไตรมาสจากทีมวิเคราะห�ในรูปแบบของพอร�ตการลงทุนจําลอง และ
ระบบค�นหาหุ�นตามเงือ่นไข จากทัง้สญัญาณทางเทคนคิและป�จจยัพ้ืนฐานกว�า 
100 แบบ พร�อมให�นักลงทุนสามารถตั้งเงื่อนไขของตนเองได�

โดยฟ�เจอร� iDEA ประกอบด�วย 2 ส�วนหลัก ส�วนแรกจะเป�นข�อมูลของ
ทีมนักวิเคราะห� โดยจะเลือกหุ�นแนะนํารายวันพร�อมข�อมูลการเปลี่ยนแปลง
ของราคา ส�วนคําแนะนํารายเดือน นักวิเคราะห�จะคัดเลือกหุ�นที่น�าสนใจ
ในเดือนนั้นๆ เพ่ือให�นักลงทุนตัดสินใจเลือกเก็บไว�ในพอร�ต จากนั้นโปรแกรม
จะทําการประมวลผลให�ต�อเนื่อง เป�นการติดตามพอร�ตลงทุนของนักลงทุน 
นอกจากนี้ยังมีหุ�นที่น�าลงทุนรายไตรมาสอีกด�วย

สําหรับนักลงทุนที่ต�องการออกแบบพอร�ตลงทุนของตัวเอง ก็สามารถ
คัดกรองหุ �นตามเง่ือนไข ด�วยการกดเลือกรูปแบบการคัดกรองหุ�นแบบ
สําเร็จรูป (Preset Template) เพื่อดูรายชื่อหุ�นตามเงื่อนไขที่สนใจทั้งด�าน
ป�จจัยพ้ืนฐานและป�จจัยทางเทคนิค
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นอกจากน้ี ยังมีฟ�เจอร�ที่ใช �จัดการข�อมูลส�วนตัว เช�น การต้ังค�า
Alert Setting แจ�งเตือนราคาหุ �นตามเงื่อนไขที่ต้ังไว�ล�วงหน�า รวมไปถึง
การรับข�าวสารการลงทุนและบทวิเคราะห�ต�างๆ

SCBS Stock Advisor มีจุดเด�นอยู�ที่ฟ�งก�ชั่นผู�แนะนําการลงทุน
ส�วนตัว ที่จะช�วยให�ผู �ใช�สามารถค�นหาข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการลงทุน
ได�อย�างง�ายดาย เพียงแค�ส�งคําถามไปถามผู�ช�วยส�วนตัวในแอพพลิเคช่ันนี้
ก็จะได�ข�อมูลทั้งในเชิงพื้นฐานและเทคนิคมาไว�ในมือทันที

ผู�สนใจสามารถดาวน�โหลดและใช�งานแอพพลิเคชั่น
ดังกล�าวได�บน Smartphone และ Tablet
ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
เพียงค�นหาคําว�า SCBS Stock Advisor
สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ที่
SCBS Call Center โทร. 0-2949-1999

iOS

Android
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บล.ธนชาต จํากัด (มหาชน)

TNS Genius Guide
ตัวช�วยอัจฉริยะ

ด�วยจํานวนหุ�นมากกว�า 600 ตัวในตลาดหลักทรัพย�ฯ ทําให�การ
ตัดสินใจเลือกลงทุนซื้อหุ�นสักตัวหนึ่งคงไม�ใช�เรื่องง�าย บวกกับการที่ตลาด
มีความผันผวนในบางช �วงเวลา  และนักลงทุนก็มีรูปแบบการลงทุนที่
แตกต�างกัน บล.ธนชาต จึงได�พัฒนาเครื่องมือรูปแบบใหม�ที่เรียกว�า TNS 
Genius Guide เพื่อช�วยนักลงทุนในการค�นหาหุ �นและจับจังหวะในการ
ลงทุน เหมือนมีนักวิเคราะห�ทางเทคนิคอยู�ข�างกายตลอดเวลา

โปรแกรม TNS Genius Guide เป�นเคร่ืองมือประกอบการลงทุน
รูปแบบใหม�ที่ช�วยประหยัดเวลาในการวิเคราะห�และค�นหาหุ�นที่สนใจ มีความ
สามารถในการจับสัญญาณทางเทคนิคสําเร็จรูปกว�า 60 รูปแบบ ทั้งขาขึ้น
และขาลงแบบอัตโนมัติ โดยไม�ต�องวาดเส�น Trend Lines และใส� Indicators 
ให�ยุ�งยาก ด�วยการแสดงแนวรับ แนวต�าน พร�อมราคาเป�าหมายทางเทคนิค
สําเร็จรูป

นอกจากนี้ ระบบยังคอยแจ�งเตือนถึงเหตุการณ�ทางเทคนิคต�างๆ ที่
เกิดกับหุ �นที่นักลงทุนติดตาม ซึ่งจะเป�นประโยชน�ในการตัดสินใจและเพ่ิม
โอกาสในการลงทุน
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ในหน�า “ภาพรวม (Overview)” นักลงทุนจะพบกับฟ�เจอร�แนวคิดเด�น 
(Featured Ideas) ซึ่งโปรแกรมจะคัดเลือกหุ�น 10 ตัว ที่แสดงสัญญาณ
ขาขึ้นและขาลง โดยพิจารณาจากทั้งป�จจัยทางเทคนิคและป�จจัยพ้ืนฐาน
รวมถึงสามารถทดสอบประสิทธิภาพย�อนหลัง (Backtesting) ของกลยุทธ�
ที่ใช�คัดเลือกหุ�น นอกจากนี้ ยังแสดงคําอธิบายเหตุผลที่ใช�ในการคัดเลือก
หุ�นแต�ละตัวอีกด�วย

และเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจในการซ้ือขาย นักลงทุนสามารถใช� TNS 
Genius Guide เพ่ือตรวจสอบมุมมองการลงทุนของตัวเองผ�านโปรแกรม
การวิเคราะห�ทางเทคนิค ซึ่งจะช�วยแสดงแนวโน�มการเคลื่อนไหวของทิศทาง
ราคาหุ�นที่กําลังสนใจ
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นักลงทุนสามารถพิมพ�ชื่อย�อหุ�นที่สนใจลงในช�อง ค�นหาเหตุการณ�
ทางเทคนิค จากนั้นระบบจะแสดงข�อมูลสรุปของหุ �นดังกล�าว รวมถึง
เหตุการณ�ทางเทคนิคที่ระบบจับสัญญาณได� ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหว
ของราคาหุ�น เพื่อหาแนวโน�มระบุทิศทางราคาขาขึ้นและขาลง

โดยกราฟหลักจะสรุปข�อมูลโอกาสการลงทุนซึ่งจะถูกวิเคราะห�ด�วย
เคร่ืองมือทางเทคนิคหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้สัญญาณทางเทคนิค
บางรูปแบบจะแสดงราคาเป�าหมายและเปอร�เซ็นต� Upside/Downside จาก
ราคาป�จจุบัน
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นักลงทุนสามารถเลือกส�งอีเมลแจ�งเตือนได�หลายรูปแบบ โดยระบบ
จะแจ�งเตือนได�ทั้งการเปล่ียนแปลงของหุ�นในพอร�ตลงทุนและหุ�นที่สนใจ เช�น 
แจ�งเตือนจังหวะหรือโอกาสการลงทุนตามเกณฑ�เครื่องมือทางเทคนิคที่ต้ังไว�  
แจ�งเตือนเมื่อถึงช�วงราคาที่กําหนดหรือเมื่อถึงจุดตัดขาดทุน เป�นต�น

สุดท�าย เมื่อตลาดมีความผันผวน นักลงทุนอาจมีความจําเป�น
ต�องปรับเปลี่ยนพอร�ตให�เข�ากับสถานการณ� เพื่อให�ได�ผลตอบแทนตาม
เป�าหมายที่ต �องการ ดังนั้น เมื่อผู � ใช �งานตั้งการแจ�งเตือน โปรแกรมจะ
ติดตามสถานการณ�ทุกการเคล่ือนไหวของหุ�นทุกตัวที่ถืออยู�โดยอัตโนมัติ

ผู�สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่
www.youtube.com/user/thanachartsecurities 
หรือติดต�อ TNS Internet Hotline
โทร. 0-2217-8900, 0-2217-8941
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บล.โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

NOMURA iFUND
เกิดมาเพื่อนักลงทุน

ปฏิเสธไม�ได �ว �า  เวลาจะซ้ือกองทุนสักกองต�องใช � เวลาค�อนข�าง
นานพอสมควร เพราะจํานวนกองทุนที่มีมากเป�นพันๆ กอง และจํานวน
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน หรือบลจ. อีกกว�า 20 แห�ง และเมื่อหาข�อมูล
ได�แล�ว ป�ญหาที่ตามมาก็คือ ซื้อที่ไหนดีถึงจะสะดวก รวดเร็ว ย่ิงไปกว�านั้น
หากมีการซื้อกองทุนหลายๆ กองจากหลายๆ บลจ. อาจมีอาการหลงๆ ลืมๆ 
ว�าตัวเองได�ซื้อกองทุนไหนไปบ�าง

ดังนั้น บล.โนมูระ พัฒนสิน จึงพัฒนาโปรแกรม NOMURA iFUND
บริการซ้ือขายกองทุนรวมแบบครบวงจร สามารถซ้ือขายกองทุนได�จาก
ทุกบลจ. ในประเทศไทย พร�อมทั้งรวบรวมข�อมูลของกองทุนต�างๆ เพ่ือให�
นักลงทุนเข�ามาศึกษา และใช�งานได�สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบการลงทุนได�
ในที่เดียว เป�นการแก�ป�ญหาให�นักลงทุนได�สมบูรณ�แบบ โดยไม�มีค�าใช�จ�ายใดๆ 
เพิ่มเติม

ซื้อของใครดี : NOMURA iFUND ถือเป�นตัวแทนสนับสนุนการขาย 
กองทุนรวมบนอินเทอร�เน็ตท่ีให�บริการครอบคลุมครบทุกกองทุนจาก
ทุก บลจ. เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว ช�วยให�นักลงทุนสามารถซื้อขาย
หน�วยลงทุนได�อย�างง�ายดายด�วยตัวเองในที่เดียว
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โดย  NOMURA iFUND  จะมีข �อมูลเบื้องต �นของกองทุนรวม
ซึ่งจัดเรียงตามลําดับผลการดําเนินงานจากมากไปหาน�อย นั่นคือ แนะนํา
กองทุนที่ดีที่สุดให � โดยสามารถเลือกรายละเอียดได�ด �วยตัวเองว�าจะ
เลือกกองทุนสินทรัพย�ประเภทอะไร ความเสี่ยงระดับไหน พิจารณาผลการ
ดําเนินงานจากช�วงระยะเวลาเท�าไหร� เช�น ต�องการซ้ือกองทุน LTF ที่มี
ผลการดําเนินงานที่ดี โดยใส�เงื่อนไขตามความต�องการ เช�น ขนาดของ
กองทุนขั้นตํ่า ผลตอบแทนขั้นตํ่า หรือมีความเสี่ยงขั้นต่ําเท�าไหร� เป�นการ
คัดเลือกกองทุนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากน้ี ยังมีข�อมูลทั่วไป นโยบายการลงทุน สัดส�วนการลงทุน 
มูลค�าการซ้ือขาย ค�าธรรมเนียม ผลการดําเนินงานย�อนหลัง ระดับ
ความผันผวนของราคา เพ่ือให�นักลงทุนทราบรายละเอียดเก่ียวกับแต�ละ
กองทุน เพ่ือให�ตัดสินใจเลือกกองทุนได�ง�ายมากขึ้น
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เมื่อนักลงทุนสนใจกองทุนไหนแล�ว ก็สามารถเข�าไปดูข �อมูลเป�น
รายกองทุนได�ทันที ทั้งสถานะการลงทุน (Top Ten Holding) การถือครอง
เงินสด เพื่อให�รู�จักสไตล�การลงทุนของกองทุนมากขึ้น

อีกทั้ง ยังมีข�อมูลกองทุนรวมเป�น NAV แบบกราฟแท�งเพื่อเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานย�อนหลัง เพื่อใช�ในการเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นๆ
ในประเภทสินทรัพย�และประเภทกองทุนชนิดเดียวกัน ตามการเลือกของ
นักลงทุน โดยสามารถเลือกได�ว�าจะใช�ช�วงเวลายาวนานขนาดไหนในการ
วัดผลการดําเนินงานย�อนหลัง ต้ังแต� 1 สัปดาห�ถึง 5 ป� เพ่ือการตัดสินใจ
คัดเลือกกองทุนได�ง�ายมากขึ้น เป�นต�น

ซื้อที่ไหนดี : NOMURA iFUND มีขั้นตอนการซื้อขายที่สะดวกสบาย
แค�โทรสั่งหรือดําเนินการผ�านระบบออนไลน� ซึ่งจะมีหลักฐานที่โปร�งใส
ตรวจสอบได� และช�วยให�ลูกค�าไม�ต�องเสียเวลากรอกแบบฟอร�มเมื่อมีรายการ
ซื้อขายคร้ังถัดไป ตอบโจทย�ไลฟ�สไตล�คนรุ�นใหม�มากขึ้น การชําระเงิน
ก็สะดวก รวดเร็ว คือ สามารถชําระแบบระบบอัตโนมัติจากบัญชีที่ลูกค�า
ผูกไว�กับ บล.โนมูระ พัฒนสิน ผ�านระบบ ATS หรือตัดเงินฝากจากบัญชี
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หุ �น Cash Balance ของลูกค�าที่มีกับ บล.โนมูระ พัฒนสิน นอกจากนี้
ความโดดเด�นอีกอย�างเห็นจะเป�นสามารถสลับกองทุน (Switch) คือ
ขายกองทุนหนึ่งแล�วสลับเข�าซื้ออีกกองทุนหนึ่งที่อยู�ภายใน บลจ. เดียวกัน
ได�ทันที

ซื้ออะไรไว�บ�าง : NOMURA iFUND รวมข�อมูลกองทุนจากทุก บลจ. 
ของนักลงทุนไว�ในพอร�ตเดียว เพื่อให�สามารถบริหารพอร�ตโดยรวมได�อย�าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแสดงเป�นข�อมูลการลงทุนในกองทุนประเภท
ต�างๆ ที่แสดงในรูปแผนภูมิภาพวงกลม เพื่อเห็นภาพรวมสัดส�วนกองทุน
ประเภทต�างๆ ได�ง �ายขึ้น อีกทั้งยังเก็บข�อมูลประวัติการซื้อขายในอดีต
ให�อีกด�วย

ดังนั้น เมื่อนักลงทุนรู�จักพอร�ตโดยรวมของตัวเองแล�วก็จะสามารถ
จัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) ได�อย�างมีประสิทธิภาพ เช�น นักลงทุน
ต�องการพอร�ตหลักสัดส�วนประมาณ 80% สามารถคัดเลือกกองทุนรวม
ที่ความเส่ียงระดับต�างๆ ได� เช�น ความเส่ียงสูง ประกอบไปด�วยกองทุนหุ�น 
กองทุนทองคํา กองทุนอสังหาริมทรัพย� ส�วนความเส่ียงต่ํา เป�นกองทุน
ตราสารหนี้ต�างๆ ส�วนที่เหลืออีกประมาณ 20% อาจจะเป�นพอร�ตเพ่ือ
ทํากําไร ซึ่งสามารถนําไปลงทุนในหุ�นโดยตรง ตลาดอนุพันธ� หรือกองทุน 
High Yield Bond เป�นต�น

ผู�สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่
www.nomuradirect.com หรือสอบถามที่
โทร. 0-2638-5000, 0-2287-6000
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บล.บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

BUALUANG iTRACKER
สมุดพกการลงทุน

ป�ญหาหนึ่งของนักลงทุน คือ เมื่อลงทุนแล�วไม�มีวิธี วัดผลงานที่
เป�นระบบ และไม�สามารถอธิบายได�ว�าผลกําไรหรือขาดทุนของพอร�ตลงทุน
เกิดขึ้นจากอะไร และป�ญหานั้นๆ จะหาทางปรับปรุงแก�ไขอย�างไร โดย
ป�จจัยหนึ่งเกิดจากการไม�มีระบบจัดเก็บข�อมูลธุรกรรมการซ้ือขาย และ
ไม�มีแนวทางการวิเคราะห�ผลงานที่มีประสิทธิภาพ

บล.บัวหลวง ได�พัฒนา BUALUANG iTRACKER เป�นเคร่ืองมือ
วิเคราะห�ผลงานการลงทุนให�กับลูกค�าอย�างสะดวกสบาย ด�วยการนําข�อมูล
ธุรกรรมการซื้อขายหุ�นในแต�ละบัญชีของลูกค�ามาทําการประมวลผลและ
จัดทําเป�นรายงานเพื่อสะท�อนพฤติกรรมในการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให�
ลูกค�ามีเคร่ืองมือในการสรุป วิเคราะห� และแยกแยะผลงานการลงทุนเพ่ือที่
จะได�ประเมินผลงานเทียบกับเป�าหมายของตัวเอง และสามารถปรับปรุง
วิธีการลงทุนให �ดี ย่ิงขึ้นต�อไป ซึ่งจะเป �นกระบวนการเรียนรู �ที่ต �อเนื่อง
และก �อให � เ กิดทักษะการลงทุนที่จะทําให �กลายเป �นนักลงทุนที่ประสบ
ความสําเร็จได�

การเริ่มต�นใช�งาน BUALUANG iTRACKER ลูกค�าของ บล.บัวหลวง
สามารถทําได �โดยเข �าไป  Login ในเว็บไซต�  www.bualuang.co.th
เลือกเมนู “พอร�ต” และเลือก “iTracker” เพ่ือเข�าสู�ระบบรายงานดังกล�าว
ซึ่งประกอบด�วยเมนูดังนี้
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Portfolio Performance เป�นข�อมูลสรุปผลตอบแทนจากการลงทุน
ในช�วงที่กําหนด เป�นการประเมินผลงานภาพรวมของการลงทุนในบัญชี
ซื้อขายของลูกค�าในรูปแบบของการเติบโตของมูลค�าสินทรัพย�ต�อหน�วย
ตามราคาตลาด เช�นเดียวกับการคํานวณของกองทุนรวม เพื่อประเมินผล
ตอบแทนโดยรวมของการลงทุน โดยสามารถเลือกช�วงเวลาท่ีต�องการประเมิน
ผลตอบแทนได�

อีกท้ัง เป�นการวัดผลงานโดยเปรียบเทียบกับดัชนีและกลยุทธ�อื่นๆ 
นอกจากจะเห็นผลงานการลงทุนของตัวเองแล�ว ยังสามารถเปรียบเทียบ
ผลงานดังกล�าวกับดัชนีอ�างอิง SET, SET50 และ SET100 เพ่ือให�ลูกค�า
สามารถประเมินผลงานและปรับเปลี่ยนกลยุทธ�ให�เหมาะสมกับตัวเองได�

สําหรับลูกค�าที่ใช�บัญชี Cash Balance ระบบจะแสดงข�อมูลการจัดสรร
สินทรัพย�ระหว�างหุ�นและเงินสดในบัญชีซื้อขาย ซึ่งจะสะท�อนให�ลูกค�าเห็นถึง
การบริหารสินทรัพย� โดยการจัดสรรเงินในแต�ละช�วงเวลา จะมีผลกระทบ
โดยรวมต�อผลตอบแทนของบัญชีการลงทุน

W i n / L o s s  A n a l y s i s
เป �นการประมวลผลการซื้อขาย
โดยแยกข�อมูลออกเป�นส�วนๆ เพ่ือ
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ให�ลูกค�าสามารถใช�ปรับปรุงกลยุทธ�การซื้อขายได�โดยมีค�าสถิติที่สําคัญ
เช�น รอบการซ้ือขาย (Total Rounds) คือ การเข�าซื้อหุ�นใดๆ และขายออก
จนหมด ประกอบด�วย Gains Rounds, Losses Rounds, Winning Change 
และ Losing Change

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง (Expectancy) เป�นการคํานวณเพ่ือหา
ค�าผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน หรือผลกําไรหรือขาดทุนสุทธิ
(Total Net Gain, Total Net Losses) หมายถึง ยอดเงินผลกําไรหรือ
ขาดทุนสุทธิรวมที่ได�รับจากรอบการซื้อขายทั้งหมด ประกอบไปด�วย Total 
Gain และ Total Losses

ระยะเวลาถือครองเฉลี่ย (Average Holding Period) คือ ระยะเวลา
การถือหุ�นเฉลี่ยของรอบการซื้อขายทั้งหมด เป�นการคํานวณแบบค�าเฉลี่ย
เลขคณิต ประกอบด�วย Average Gain Period และ Average Loss Period 

Trading Cycle เป �นการแสดงรายการธุรกรรมการซื้อขายหุ �น
เพื่อทําให�ลูกค�าทราบว�าหุ�นตัวไหนสามารถสร�างผลกําไรหรือขาดทุน ถ�าเป�น
ข�อมูล Buy คือ ธุรกรรมซ้ือหุ �น ประกอบไปด�วยข�อมูลวันที่ซื้อ จํานวน
ราคา และต�นทุนการซ้ือรวมของรายการ โดยสามารถคลิกท่ีชื่อหุ�นเพ่ือแสดง
รายการซ้ือเฉลี่ย ในส�วนของข�อมูล Sell คือ ธุรกรรมขายหุ�น ประกอบด�วย 
ข�อมูลวันที่ขาย จํานวน ราคา และจํานวนเงินที่จะได�รับทั้งหมดจากการขาย 
โดยสามารถคลิกท่ีชื่อหุ�นเพื่อแสดงรายการขายเฉล่ีย

Outstanding คือ จํานวนหุ �นที่ยังคงค�างอยู �ในพอร�ตการลงทุน
มีทั้งข�อมูลจํานวนหุ �นคงค�าง ราคา Mark to Market และมูลค�าพอร�ต
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ณ ราคา Mark to Market ส�วน Profit/Loss หรือผลกําไร/ขาดทุนของ
หุ �นที่มีการทําธุรกรรม มีทั้งข�อมูล Unrealized และ Realized รวมท้ัง 
Holding ด�วย

สําหรับเมนู Trading Cycle Note คือการจดบันทึก Trading Journal 
หรือไดอารี่การซื้อขาย ถือเป�นหนึ่งอุปนิสัยที่สําคัญสําหรับนักลงทุนที่
ประสบความสําเร็จ เพราะนอกจากจะสามารถกลับมาทบทวนข�อผิดพลาด
เพื่อพัฒนาตัวเองได�แล�ว ยังช�วยให�สามารถวิเคราะห�และเลือกใช�กลยุทธ�
ให�เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

เช�นเดียวกับเมนู Buy/Sell Notes ที่สามารถใส�เหตุผลและสัญญาณ
ในการซ้ือขายหุ�นแต�ละคร้ัง ไม�ว�าจะเป�นป�จจัยด�านพื้นฐานหรือทางเทคนิค
เมื่อทําการบันทึกแล�วจะมีการ Save อัตโนมัติ ซึ่งสามารถเลือกใช�ใหม�ได�
ในภายหลัง

กล�าวได�ว�า BUALUANG iTRACKER เป�นเสมือนสมุดพกการลงทุน
ที่นักลงทุนสามารถหยิบขึ้นมาจดกระบวนการคิดและบันทึกข้ันตอนการลงทุน
อย�างเป�นระบบ ด�วยฟ�งก�ชั่นมากมายที่จะช�วยให�การประเมินผลการลงทุนนั้น
สะดวก แม�นยํา และตอบโจทย�นักลงทุน อีกท้ังยังมุ�งเน�นให�นักลงทุนสามารถ
เรียนรู� ทบทวน และวิเคราะห�ข�อผิดพลาดได�ด�วยตัวเอง และนําไปปรับใช�
และพัฒนากลยุทธ�ในการลงทุนให�ดีขึ้นอย�างต�อเนื่อง

ผู�สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่
ผู�แนะนําการลงทุน หรือ BLS Customer Service
โทร. 0-2618-1111
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บล.เมย�แบงก� กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Maybank Kim Eng LINE
ข�อมูลหุ�น 24 ช่ัวโมง

ทุกวันนี้ไม�เพียงแต�วัยรุ�น คนรุ�นใหม� และวัยทํางานที่เชื่อมต�อถึงกัน
ด�วยแอพพลิเคชั่น LINE แม�แต�กลุ�มสังคมผู �สูงอายุก็มีการใช�เทคโนโลยี
มากขึ้น จากสถิติ มีคนไทยราวๆ 40 ล�านคน ที่มีบัญชีผู�ใช� LINE เพ่ือเป�น
ช�องทางในการติดต�อสื่อสาร

บล.เมย�แบงก� กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จึงได�พัฒนา Maybank Kim Eng 
LINE เพ่ือเป�นเคร่ืองมือช�วยในการลงทุนหุ�นให�กับลูกค�า โดยแนวคิดก็คือ
หากนักลงทุนมีคําถามเรื่องการลงทุน เพียงแค�พิมพ�คําถามลงไปก็จะ
ได�คําตอบทันที ที่สําคัญคือเป�ดให�บริการฟรีไม�มีวันหยุดตลอด 24 ชั่วโมง

จุดเด�นของ Maybank Kim Eng LINE คือการให�บริการข�อมูล
สําคัญในเร่ืองที่นักลงทุนต�องการทราบ ซึ่งเป�นข�อมูลที่ชัดเจนและตรงประเด็น 
นอกจากน้ี ฝ�ายวิเคราะห�หลักทรัพย�ยังมีบริการเสริมด�วยการส�งข�อมูล
บทวิเคราะห�เร�งด�วนเพิ่มเติมให�อีกด�วย โดยข�อมูลที่ตอบกลับจะเป�นการ
ส�งคําตอบแบบ 1 ต�อ 1 คือ ส�งให�เฉพาะบุคคลท่ีถามเป�นรายบุคคลเท�านั้น

Maybank Kim Eng LINE มีฟ�งก�ชั่นการใช�งานง�ายๆ เพียงแค�
พิมพ�คําถามที่ เป�น Key word สั้นๆ ก็สามารถเข�าถึงข�อมูลท่ีสนใจได�
โดยสามารถเรียกดูราคาหุ�นและอนุพันธ� ดู Bid/Offer 5 แถว ของแต�ละหุ�น 
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เรียกดูบทวิเคราะห� เรียกดูกราฟวิเคราะห�ทางเทคนิค ทั้ง 1, 15, 60 นาที 
ตลอดจนกราฟรายวันของหุ �นแต�ละตัว เรียกดูข�าวทั้งในและต�างประเทศ
ตลอดจนข�าวและบทวิเคราะห �หุ �นรายตัว  ติดตามข �าวดัชนีตลาดหุ �น
ต�างประเทศ และข�อมูลสถิติที่น�าสนใจอีกมากมาย

เพียงพิมพ� ชื่อย�อหุ �น หน�าจอจะแสดงข�อมูลราคาหุ�นล�าสุด ราคา
เปล่ียนแปลง เปอร�เซ็นต�เปล่ียนแปลง Total Value และเวลาล�าสุดที่ข�อมูล
แสดงผล และเม่ือพิมพ� bid หรือ offer หรือ quote หรือ bbo แล�วเว�นวรรค
แล�วตามด�วยชื่อหุ �น โปรแกรมก็จะแสดงข�อมูล 5 Best Bid / Offer และ
เวลาล�าสุด หรือหากพิมพ� ชื่อหุ�น มากกว�า 1 ตัว หน�าจอจะแสดงข�อมูล
ราคาหุ�นล�าสุด ราคาเปลี่ยนแปลง และเปอร�เซ็นต�เปลี่ยนแปลง

เมื่อพิมพ� ชื่ออนุพันธ� หน�าจอจะแสดงข�อมูลราคาล�าสุด, Fixing Price 
ราคาเปลี่ยนแปลง, เปอร�เซ็นต�การเปล่ียนแปลง, Total Value และเวลาล�าสุด 
และเมื่อพิมพ� bid หรือ offer หรือ quote หรือ bbo แล�วเว�นวรรค แล�ว
ตามด�วยชื่ออนุพันธ� ก็จะแสดงข�อมูล 5 Best Bid / Offer และเวลาล�าสุด
เช�นกัน

หากนกัลงทุนต�องการ
ทราบดัชนีตลาดหุ � น ไทย 
สามารถพิมพ� SET หาก
พิมพ�หลังเวลา 10.00 น. 
ข �อมูลที่ ได �จะแสดง  Most 
Active ถ�าพิมพ�หลังเวลา 16.55 น. จะได�สรุปข�อมูลสัญญาอนุพันธ�
ซีรี่ส�ล�าสุด ถ�าพิมพ�หลังเวลา 17.15 น. เป�นข�อมูลสรุปมูลค�าการซ้ือขาย
ณ สิ้นวัน และถ�าพิมพ�หลังเวลา 18.10 น. จะได�ข�อมูลสรุป TFEX ปริมาณ
ซื้อขายแยกตามกลุ�มนักลงทุน
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ถ�าต�องการทราบวงเงินหรือยอดที่สามารถส�งคําสั่งได� พิมพ� credit 
หรือ วงเงิน เว�นวรรคแล�วตามด�วยเลขท่ีบัญชีซื้อขายหุ �น (พิมพ�เฉพาะ
เลขบัญชีตัวหลัก) จะแสดงวงเงินหรือยอดท่ีสามารถส�งคําสั่งซื้อได� และ
หากต�องการดูสถานะการส�งคําสั่งซื้อขาย ให�พิมพ� order หรือ คําสั่ง
เว�นวรรคแล�วตามด�วยเลขท่ีบัญชีหุ �นตัวแรก จะแสดงข�อมูลสถานะการ
ส�งคําสั่งซื้อขายและเวลาท่ีแสดงข�อมูล

“เมย�แบงก� กิมเอ็ง บริษัทหลักทรัพย�รายแรกในไทยท่ีทําระบบซ้ือขาย
ผ�านโปรแกรม LINE”

ผู�สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่
ศูนย�ลูกค�าสัมพันธ� โทร. 0-2658-5050
หรืออีเมล clientservice@maybank-ke.co.th
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บล.หยวนต�า (ประเทศไทย) จํากัด

Trading Tools
ตัวช�วยการลงทุน

ทุกวันนี้ความแม �นยํา เพียงอย �าง เดียว น้ันไม � เพียงพอสําหรับ
โลกการลงทุน แต�ความสะดวก รวดเร็ว ใช�งานง�าย เข�าถึงลูกค�าทุกแห�งหน
ถือเป�นองค�ประกอบสําคัญ ดังนั้น บล.หยวนต�า (ประเทศไทย) จึงพัฒนา
โปรแกรมเพ่ือตอบสนองความต�องการลูกค�าที่เรียกว�า Trading Tools
เพื่อเป�นเคร่ืองมือช�วยตัดสินใจการลงทุน

เมื่อลูกค�า Login เข�าระบบ จะพบกับเคร่ืองมือการลงทุน เรียกว�า 
Trading Tools ซึ่งนอกจากจะเต็มไปด�วยข�าวสารและข�อมูลต�างๆ แล�ว
ฟ�งก�ชั่นหนึ่งที่ โดดเด�น คือ Stock Screener ซึ่งเป�นเคร่ืองมือหาหุ �น
ตามเงื่อนไขที่ลูกค�าต�องการ เช�น ต�องการหุ�นที่มี Dividend Yield อยู�ที่
ระดับ 8% P/E Ratio ต่ํากว�า 10 เท�า เป�นต�น

นอกจากนี้ โปรแกรมยังสามารถหาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ�
(DW) ตามเงื่อนไขที่ต�องการได�อีกด�วย เรียกว�าโปรแกรม DW Rating 
เนื่องจากตอนน้ี DW มีจํานวนมาก การตัดสินใจลงทุนจึงไม�ใช�เรื่องง�าย
DW Rating จะเป�นตัวช�วยสําคัญที่ช�วยให�นักลงทุนคัดเลือก DW ตามที่
ต�องการได�
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ตัวอย�างเช�น หากหุ�นตัวไหนมี DW เมื่อพิมพ�ชื่อหุ�นตัวน้ัน จะมี DW
แสดงขึ้นมาด�วย แบ�งเป�น Call และ Put ถ�าเป�น Call โปรแกรมจะจัดอันดับ
ให�ด�วยว�า DW ตัวไหนน�าซื้อมากที่สุด เมื่อได�อันดับแล�วก็ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมว�าแต�ละตัวมีความเสี่ยงเป�นอย�างไร หรือดูความถูก ความแพง
ก�อนตัดสินใจลงทุน

นอกจากน้ี ยังมีโปรแกรม Smart Port ซึ่งเป�นข�อมูลพอร�ตลงทุน
ของลูกค�า แบ�งเป�น 4 พอร�ตตามสไตล�การลงทุน ได�แก� Trading Port, 
Growth Port, Dividend Port และ Quant Port เป�นข�อมูลเรียลไทม�
เก่ียวกับหุ�น ราคาตลาด ราคาต�นทุนเมื่อรวมค�าคอมมิชชั่น ถ�าหุ�นตัวไหน
จ�ายเงินป�นผลก็รวมภาษี 10% ที่ต�องจ�ายเข�าไปด�วย หรือข�อมูลผลตอบแทน
ย�อนหลัง โดยหุ�นทั้งหมดนี้ โปรแกรมจะคัดกรองให�เรียบร�อยแล�ว ถ�าลูกค�า
สนใจ ก็สามารถจัดพอร�ตตามแบบได� หรือจะเลือกเพียงหุ �นบางตัวก็ได�
ไม�ว�ากัน
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สําหรับโปรแกรม Stock Rating เป�นการจัดอันดับหุ �นทั้งตลาด
เพื่อตอบโจทย�ลูกค�าทุกมิติ โดยแบ�งเป�นอันดับ 1–10 หุ�นตัวไหนได�อันดับ
10 9 8 หมายถึงหุ �นที่น�าซื้อ หุ �นตัวไหนได�อันดับ 1 2 3 หมายถึงหุ �นที่
ควรหลีกเล่ียง ส�วนอันดับ 7 6 5 4 หมายถึง หุ�นควรระมัดระวังในการซ้ือขาย 
โดยโปรแกรมนี้จะพิจารณาทั้งป�จจัยพ้ืนฐาน ป�จจัยเทคนิค และใช�หลักสถิติ 
(Quantitative) ในการคํานวณด�วย
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นอกจากน้ี ยังมีโปรแกรม Technical Cheat Sheet ซึ่งรวบรวม
ข�อมูลเก่ียวกับแนวรับ (Support) แนวต�าน (Resistance) และจุดกลับตัว 
(Turning Point) อีกด�วย รวมทั้งยังมีข�อมูล Indicators ต�างๆ ให�ได�ศึกษา
อีกมากมาย

ผู�สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่
Client Service โทร. 0-2680-2888
หรือ www.yuantathai.com

Investor’s Practice Guide
FinTech ตัวช�วยผู�ลงทุน 63



บล.เอเซีย พลัส จํากัด

ASP Smart
ครบเคร่ืองเร่ืองลงทุน

ในป�จจุบันมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเก่ียวกับหุ �นมากขึ้น โดยใน
ช�วงแรกเป�นระบบเทรดหุ �นบนมือถือเป�นส�วนใหญ� แต�บล.เอเซีย พลัส
กลับมองว�าน�าจะพัฒนาระบบวิเคราะห�หุ �นในแบบเชิงลึก เพราะบริษัทมี
ความโดดเด�นด�านบทวิเคราะห�หุ�นด�านป�จจัยพ้ืนฐานจากกว�า 170 บริษัท 
ครอบคลุมอุตสาหกรรมท้ังตลาด มีบทวิเคราะห�เชิงปริมาณ บทวิเคราะห�
ด�านเทคนิค วอร�แรนต� ตลาดอนุพันธ� รวมถึงบทวิเคราะห�หุ�นต�างประเทศ
ดังนั้น จึงได�พัฒนาโปรแกรม ASP Smart เพื่อตอบโจทย�นักลงทุนให�
กว�างขึ้น

ASP Smart เป�นแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับหุ�นและวอร�แรนต� ซึ่งอํานวย
ความสะดวกให �นักลงทุนสามารถเข �ามาดูข �อมูลทุกอย �างที่ เ ก่ียวกับ
บทวิเคราะห� ตัวเลขการเงิน รวมถึงกราฟต�างๆ บนสมาร�ทโฟน ซึ่งประโยชน�
ที่ เห็นได�ชัดเจน ก็คือ นักลงทุนได�ข �อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนที่
รวดเร็ว ทันต�อสถานการณ� เพราะมีข �อมูลที่อัพเดต ในขณะท่ีตลาด
กําลังซื้อขาย เช�น ข�อมูลที่นักวิเคราะห�กลับจากการไปพบปะผู�บริหาร (Visit 
Company) ซึ่งมักจะมีประเด็นใหม�ที่ทําให�นักวิเคราะห�ต�องอัพเดต ไม�ว�า
จะเป�นประมาณการกําไร ราคาเป�าหมาย หรือการปรับคําแนะนํา

นอกจากน้ี นักลงทุนที่ เข �ามาใช�บริการจะได�บทวิเคราะห�ทั้งด�าน
ป�จจัยพ้ืนฐานรายหุ�นกว�า 170 บริษัท มีประมาณการงบการเงินที่อัพเดต
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อย�างน�อยทุกไตรมาส และยังมีบทวิเคราะห�ด�านเทคนิค กลยุทธ�การลงทุน 
การวิเคราะห�เชิงปริมาณ วอร�แรนต� และใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ� (DW)
โดย ASP Smart มีเมนูหลัก 4 เมนู ดังนี้

ASP Live : เป�นการนําเสนอข�อมูลสดๆ หรือประเด็นที่จะกระทบ
ต�อราคาหุ �นในวันหรือระหว�างวัน หรือกรณีนักวิเคราะห�เห็นว�าบริษัท
มีนโยบายเปลี่ยนแปลงไปมากกว�าประมาณการ ซึ่งอาจจะทําให�ต�องทบทวน
ปรับเพิ่มประมาณการกําไร หรือมูลค�าหุ �น อีกทั้งเป �นช�องทางในการ
นําเสนอกลยุทธ�การลงทุน ป�จจัยขับเคล่ือนตลาด พร�อมหุ�น Top Pick
ในวันนั้น

Research  :  รวมข �อมูล
ทุกอย�างที่เก่ียวกับบทวิเคราะห� เร่ิม
จากการวิเคราะห�ป�จจัยพ้ืนฐานเป�น
รายอุตสาหกรรม มีการเปรียบเทียบ
รายหุ�นและการวิเคราะห�รายบริษัท
รวมทั้งงบการเงินคาดการณ� 2 ป� 
พร�อมกระแสเงินสดและมูลค�าหุ �น
ที่เหมาะสม ประกอบกับบทวิเคราะห�
เชิงปริมาณซึ่งเป�นการต�อยอดจาก
การวิเคราะห �ป �จจัยพ้ืนฐาน  โดย
รวบรวมข � อมู ล งบการ เ งิ นของ
หุ �นพื้นฐานแล�วมาวิเคราะห�เพื่อหา
กลยุทธ�การลงทุน และบทวิเคราะห�
ป�จจัยด�านเทคนิค อีกท้ังยังมีสถิติ
ประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณ�ต�างๆ เรียกว�า Stock Calendar
ซึ่งในตารางจะปรากฏเหตุการณ�ต�างๆ ในวันนั้นๆ ซึ่งจะมีล �วงหน�าให �
1 เดือน
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ด�านข�อมูลอนุพันธ� เป�นการออกบทวิเคราะห�ที่เก่ียวกับ DW เพื่อ
ตอบโจทย�นักลงทุนที่ชอบความเส่ียง และยังมีบทวิเคราะห�หุ �นต�างประเทศ
เพื่อประกอบการตัดสินใจอีกด�วย

Stock Info  :  จะมีสถิติข �อมูลที่ เ ก่ียวกับหุ �น
อย�างครบครัน เช�น ราคาตลาดขณะนั้น เปอร�เซ็นต�
การเปล่ียนแปลง ราคาเป�าหมาย และอัพเดตข�อมูล
เทียบกับ Consensus ในตลาด รวมถึง Market Cap
และอัตราป �นผลตอบแทน  นอกจากนี้  ยังสามารถ
ดูโครงสร�างการถือหุ �น กําไรสุทธิรายป� รายไตรมาส 
ประวัติการประชุมบอร�ด การเพ่ิมทุน การจ�ายเงินป�นผล 
รวมท้ังดูงบการเงินอย�างย�อหรือฉบับเต็ม

Stock Screen : เป�นข�อมูล
ประมาณการงบการเงินและกระแส
เ งิ นสด  โ ดย นักลง ทุนสามารถ
สร �างเงื่อนไขในการคัดเลือกหุ �น
ด �วยตัว เอง  เ พียงแค � ใส � เ งื่ อน ไข
ตามที่ต�องการ โดยสามารถไส�ได�
ถึง 5 เงื่อนไข เช�น Low P/E Ratio, 
Low P/BV Ratio, High Dividend, 
High Growth เป�นต�น

Investor’s Practice Guide
FinTech ตัวช�วยผู�ลงทุน66



นอกจากนี้ ASP Smart ยัง
สามารถตั้ง Stock Alert ได�อีกด�วย 
โดยต้ังให�ระบบมีการแจ�งเตือนหาก
ราคาหุ �นไปถึงจุดที่กําหนดไว� เพ่ือ
ให �สามารถนําไปต้ังคําสั่งซื้อหรือ
ขายได� ซึ่งถือเป�นเมนูที่ช�วยให�ติดตาม
หุ �นได�อย�างใกล�ชิดโดยไม�ต�องเฝ�า
หน�าจอ

ผู�สนใจสามารถดาวน�โหลดและใช�งานแอพพลิเคชั่น
ดังกล�าวได�บน Smartphone และ Tablet
ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
เพียงค�นหาคําว�า ASP Smart
สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ที่
โทร. 0-2285-1666, 0-2285-1888, 0-2680-1111 
หรือ support@asiaplus.co.th

iOS

Android
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“
FinTech
“Financial Technology”
คือ เทคโนโลยีทางการเงิน
ใช�เรียกธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงิน การลงทุน
โดยใช�เทคโนโลยีในการสร�างธุรกิจ

”
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