
USER GUIDE 

PluginZ for AmiBroker 

Essential Tools for Active Traders 

 

 
Helping You Become A Better Trader 

Powered by InvestorZ 
November 08, 2017 
Click here for online version of User Guide 

  

http://www.investorz.com/amibroker/post76150.html


  2 
 

ติดตอ่ฝ่ายขาย/ซพัพอร์ต InvestorZ 
เบอร์โทรศพัท์ 02-166-3161 อีเมล sales@investorz.com FB.com/InvestorZcom 

 

สารบัญ 
ท าไมเหล่า Super Traders และ Investors ถงึเลือกใช้ PluginZ และ Amibroker Powered By InvestorZ
................................................................................................................................................................ 5 

อัพเดทล่าสุดเก่ียวกับ PluginZ What’s New .......................................................................................... 7 

เตรียมความพร้อมในการใช้งาน PluginZ และ AmiBroker .................................................................... 8 

การสมคัรใช้งาน PluginZ ...................................................................................................................... 8 

การสัง่ซือ้ AmiBroker ลิขสิทธ์ิแท้ ........................................................................................................... 8 

Requirement เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเราแนะน าส าหรับการใช้งาน AmiBroker ............................................ 8 

ขัน้ตอนดาวน์โหลดและตดิตัง้โปรแกรม AmiBroker และ PluginZ ............................................................ 9 

ขัน้ตอนการปรับแตง่หน้าตาให้สวยงามนา่ใช้ .......................................................................................... 9 

ขัน้ตอนการดแูลอพัเดทข้อมลู Symbol Lists ประจ าวนั ........................................................................... 9 

รายช่ือข้อมลูหุ้นตา่งประเทศ ................................................................................................................ 10 

ข้อมลู Fundamental โดย InvestorZ ................................................................................................... 10 

วิธีการใช้งานข้อมลู Fundamental พร้อมความหมาย ........................................................................ 11 

การใช้งาน AmiBroker ส าหรับผู้ใช้มือใหม่ .......................................................................................... 19 

เคร่ืองมือและฟังก์ชัน่ตา่งๆของโปรแกรม AmiBroker ............................................................................. 19 

การใช้กราฟหุ้นเบือ้งต้น ....................................................................................................................... 24 

การใช้งานหน้ากราฟ ....................................................................................................................... 24 

การเล่ือนกราฟ ................................................................................................................................ 25 

การบีบและขยายกราฟแนวนอน ....................................................................................................... 25 

การเล่ือนต าแหนง่กราฟ ................................................................................................................... 26 

การซูม ย่อ, ขยาย ............................................................................................................................ 27 

mailto:sales@investorz.com


  3 
 

ติดตอ่ฝ่ายขาย/ซพัพอร์ต InvestorZ 
เบอร์โทรศพัท์ 02-166-3161 อีเมล sales@investorz.com FB.com/InvestorZcom 

 

การเลือก Chart Type ..................................................................................................................... 28 

เปล่ียนไทม์เฟรมของกราฟ ............................................................................................................... 28 

การเพิ่มไทม์เฟรมใน AmiBroker ...................................................................................................... 30 

การเพิ่มอินดเิคเตอร์ลงบนกราฟ ....................................................................................................... 32 

การลบอินดเิคเตอร์ออก ................................................................................................................... 32 

การปรับแตง่คา่พารามิเตอร์และสีตา่งๆของอินดเิคเตอร์ ..................................................................... 34 

การใช้เคร่ืองมือวาด ......................................................................................................................... 34 

เช่ือมโยงและล็อคกราฟ ................................................................................................................... 35 

การใช้ Realtime Quote ...................................................................................................................... 37 

การใช้งาน Template และ Layout เบือ้งต้น ......................................................................................... 38 

การตัง้คา่กราฟและติดตัง้ Template ของ InvestorZ ......................................................................... 38 

การ Save Template ....................................................................................................................... 38 

การโหลด Template ........................................................................................................................ 40 

การ Save  Layout .......................................................................................................................... 40 

วิธีการ Load layout ........................................................................................................................ 41 

การใช้งาน AmiBroker แบบเทรดเดอร์ตัวจริง ..................................................................................... 42 

Indicators & AFL ............................................................................................................................... 42 

ตวัอยา่ง และการใช้งานภาษา AFL โดยทีมงาน ZMAN ..................................................................... 42 

การค้นหาสตูรอินดเิคเตอร์ส าหรับ AmiBroker .................................................................................. 42 

การน าอินดเิคเตอร์ใสเ่ข้าในตวัโปรแกรม AmiBroker ......................................................................... 42 

การแก้ไขอินดเิคเตอร์ด้วยตวัคณุเอง ................................................................................................. 45 

เทมเพลตและอินดเิคเตอร์ส าหรับสมาชิก InvestorZ .............................................................................. 46 

mailto:sales@investorz.com


  4 
 

ติดตอ่ฝ่ายขาย/ซพัพอร์ต InvestorZ 
เบอร์โทรศพัท์ 02-166-3161 อีเมล sales@investorz.com FB.com/InvestorZcom 

 

Basic Candle Chart ...................................................................................................................... 46 

SET Index Chart ........................................................................................................................... 47 

Money Fund Flow Template ......................................................................................................... 48 

Fundamental & Fundamental II .................................................................................................... 49 

INVZ - 5 day high low system ...................................................................................................... 50 

INVZ - ADX BUY SELL System ..................................................................................................... 50 

INVZ – ADX Sideway Detector ..................................................................................................... 51 

INVZ – ALL IN ONE ...................................................................................................................... 52 

INVZ – MultiShow Indicator .......................................................................................................... 52 

การ Scan, Explore และ Backtest ...................................................................................................... 53 

หน้าตาและไอคอ่นส าคญัของ Analysis ............................................................................................ 53 

วิธีการตัง้คา่ Scan/Explore/Backtest .............................................................................................. 54 

 

 

  

mailto:sales@investorz.com


  5 
 

ติดตอ่ฝ่ายขาย/ซพัพอร์ต InvestorZ 
เบอร์โทรศพัท์ 02-166-3161 อีเมล sales@investorz.com FB.com/InvestorZcom 

 

ท าไมเหล่า Super Traders และ Investors ถงึเลอืกใช้ PluginZ 
และ Amibroker Powered By InvestorZ 
 
AmiBroker เป็นโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นท่ีได้รับความนิยมจาก Super Trader ทัว่โลก มีอิสระในการเขียนโค้ด
และสตูรตา่งๆได้อยา่งมีระบบและง่ายกว่าโปรแกรมอ่ืนๆ และมีความยืดหยุ่นสงู สามารถเพิ่มตารางเพ่ือดไูด้
อยา่งหลากหลาย แล้วสามารถ สแกนเรียลไทม์ได้ ทาง InvestorZ จงึน า AmiBroker มาใช้งานและพฒันาตอ่
ในด้านข้อมลู และสตูร ตา่งๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้จริงและดีกวา่ข้อมลูจากผู้ให้บริการทัว่ไป และเรายงัมี
ข้อมลูงบการเงินหรือ (Fundamental) เพ่ือให้นกัลงทนุสามารถวิเคราะห์ได้มากกวา่และแมน่ย าขึน้ พร้อมสตูร
สแกน Technical และ Fundamental แบบพิเศษท่ีทาง InvestorZ วิจยัและสร้างขึน้มา เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถ
น าไปใช้งานได้จริง 

 
ข้อดีของ AmiBroker และส่วนเสริมที่ขาดไม่ได้จาก PluginZ เท่านัน้ คือ 

1. เทรดเดอร์สามารถเขียนสตูรเองได้สามารถสร้างอินดเิคเตอร์และแสดงผลบนกราฟหุ้นได้หลากหลายรูปแบบ  

2. มีกลุม่เทรดเดอร์ท่ีคอยแบง่ปันอินดเิคเตอร์อยู่ทัว่ไป พร้อมความชว่ยเหลือจากทีมงาน ZMAN ในเร่ือง สตูร
และเทมเพลตตา่งๆ 

3. มีระบบสแกนหุ้นท่ีละเอียดแบบเรียลไทม์และมีเฉพาะท่ี PluginZ เทา่นัน้ 

4. สามารถตรวจสอบความแมน่ย าของอินดเิคเตอร์ได้อย่างง่ายดายด้วยระบบ Back Testing  

5. มี Realtime Alert เพ่ือให้คณุรู้วา่หุ้นท่ีดไูว้อยูใ่นจดุท่ีควรตดัสินใจ มีเฉพาะ PluginZ เทา่นัน้ท่ีเป็นเรียลไทม์ 

6. มีการจดัหมวด Watchlist ใว้หลากหลาย ตีเส้นและเขียน Annotation and Commenting ชว่ยท าให้การ
ตดัสินใจง่ายขึน้ในช่วงเวลาท่ีส าคญั  

7. ทีมงาน ZMAN ได้ท าระบบอพัเดทรายช่ือหุ้น และการจดัการข้อมลู ปรับพาร์/เพิ่มจ านวนหุ้น ตา่งๆไว้ให้แล้ว 

8. มีข้อมลู Bid/Offer แบบเรียลไทม์ในหน้า Realtime Quote ท่ีดไูด้ทัง้ชว่งท่ีเป็น Premarket Aftermarket และ 
Market hour ซึง่ดไูด้เฉพาะจาก PluginZ 

mailto:sales@investorz.com
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9. มีกราฟหุ้นท่ีทรงพลงัมากๆเอาใจ Super Trader โดยเฉพาะ 

10. มี Rating ชว่ยนกัลงทนุในการคดักรองหุ้นแบบ Fundamental และ Technical ท่ีมีเฉพาะจาก PluginZ 

11. ข้อมลูหุ้นลิขสิทธ์ิถกูต้อง SET, TFEX, Warrants, Global data, Commodities, อินเดก็ซ์ส าคญัๆ แบบ 
Streaming Realtime ท่ีมีข้อมลูราคา Open High Low Close/Volume/Open Interest/Bid/Ask รายนาที 
รายวนัย้อนหลงัตัง้แตต่ลาดเปิด 

12. Time Series Fundamental data ส าหรับ AmiBroker แบบครบถ้วนท่ีดไูด้เฉพาะจาก PluginZ เอาใจเทรด
เดอร์ท่ีดทูัง้ Fundamental และ Technical 

13. Community ในรูปแบบ Newsletter ท่ีชว่ยให้สมาชิกรับรู้เหตกุารณ์ปัจจบุนัในการเตรียมตวัในการเทรดหุ้น 

14. Realtime Chat Room ระหวา่งเทรดท่ีจะชว่ยให้คณุเรียนรู้การลงทนุท่ีดีกวา่ 
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อัพเดทล่าสุดเกี่ยวกับ PluginZ 
What’s New 
09/14/2017 PluginZ for Amibroker Powered By InvestorZ Version 1.21 

• เพิ่ม Function Scanner Mode 

• Login ด้วย email ได้แล้ว 

• New basic template 

 
 

 

ดอูพัเดททัง้หมดได้ท่ีน่ี 

  

mailto:sales@investorz.com
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เตรียมความพร้อมในการใช้งาน PluginZ และ AmiBroker   
หากทา่นเป็นคนหนึง่ท่ีต้องการพฒันาวิธีการลงทนุของท่านให้ดียิ่งขึน้ ต้องการข้อมลูเรียลไทม์และข้อมลู 

Fundamental ท่ีครบครันและแมน่ย า พร้อมกบัโปรแกรมท่ีมีความสามารถรอบด้านอยา่ง AmiBroker ไว้ติดตวั 

เราได้เตรียมไว้ให้ทา่นใช้งานแล้วท่ี InvestorZ ท่ีเดียว 

การสมคัรใช้งาน PluginZ  
เช่ือหรือไมว่า่ผู้ให้บริการข้อมลูสว่นใหญ่มกัจะน าข้อมลูละเมิดลิขสิทธ์ิไมว่า่จะเป็น End-of-Day หรือแม้กระทัง่

เรียลไทม์มาขายให้ท่าน แตท่่านสามารถวางใจได้ เพราะเราใช้ข้อมลูหุ้นท่ีมีลิขสิทธ์ิท่ีถกูต้องทัง้ SET และ TFEX 

รวมไปถึงข้อมลูตา่งประเทศทัง้หมด ดงันัน้หากทา่นต้องการข้อมลูเรียลไทม์ลิขสิทธ์ิแท้ 100% ขอให้ท่านนกึถึง 

InvestorZ ผู้ให้บริการข้อมลูเรียลไทม์ท่ีดีท่ีสดุในไทย ท าตามขัน้ตอนการสมคัรใช้งานง่ายๆ ท่ีน่ี 

การสัง่ซือ้ AmiBroker ลขิสทิธ์ิแท้ 
หากทา่นต้องการหาซือ้โปรแกรม AmiBroker ทา่นสามารถดแูพ็คเกจได้ท่ีน่ี และท่านสามารถแจ้งความ

ประสงค์ผ่านเราเพื่อด าเนินการขอส่วนลดพเิศษให้ ทา่นสามารถติดตอ่ผา่นเราได้ท่ี 

sales@investorz.com หรือเบอร์โทรศพัท์ 088-227-0492, 095-746-4405 โดยแจ้งข้อมลูดงันี ้

1. Email ของท่านท่ีสามารถตดิตอ่และรับ/สง่ได้ 
2. แพ็คเกจท่ีทา่นต้องการใช้งาน 

Requirement เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเราแนะน าส าหรับการใช้งาน AmiBroker 
• AmiBroker ver. 6 ขึน้ไปส าหรับใช้งาน Template PluginZ 

• CPU: 1GHz หรือมากกวา่, Multiple cores 

• 2 GB RAM หรือมากกวา่ (ส าหรับการแสกนหุ้นใช้ขัน้ต ่า 4 GB หรือมากกว่า) 

• มีเนือ้ท่ีบน Hard disk อยู่ 50 MB หรือมากกวา่ 

• การ์ดแสดงผลหน้าจอ 256 color หรือมากกวา่ 

• ขนาดแสดงผลหน้าจอขัน้ต ่าสดุท่ี 1366x768 

• Windows XP, 7, 10 (รุ่นใดก็ได้) 32/64-bit 

mailto:sales@investorz.com
https://www.set.or.th/en/products/info/data_vendors_p1.html#2
http://www.investorz.com/amibroker#payment-form
http://www.investorz.com/amibroker/pluginz-t33296.html
mailto:sales@investorz.com
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ขัน้ตอนดาวน์โหลดและติดตัง้โปรแกรม AmiBroker และ PluginZ  
เม่ือทา่นสมคัรขอทดลองใช้โปรแกรมเรียบร้อย ท่านสามารถเข้าไป ดาวน์โหลดโปรแกรม AmiBroker และ 

PluginZ ได้ท่ีน่ี 

และทา่นสามารถดวูิธีการตดิตัง้แบบขัน้ตอ่ขัน้ได้ท่ีน่ี วิธีติดตัง้และตัง้คา่ AmiBroker และ PluginZ  

ขัน้ตอนการปรับแต่งหน้าตาให้สวยงามน่าใช้ 
การตัง้คา่และจดัแตห่น้าจอ AmiBroker ให้สวยงามทนัสมยั ก่อนเร่ิมใช้งาน AmiBroker Chart Template ของ 

InvestorZ นัน้ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการดกูราฟหุ้นดียิ่งขึน้ กรุณาคลิกเพ่ืออา่นเพิ่มเตมิท่ีน่ี 

ขัน้ตอนการดแูลอพัเดทข้อมลู Symbol Lists ประจ าวนั 
เม่ือทางตลาดหลกัทรัพย์เพิ่มหุ้นเข้ามาในตลาด ทา่นจ าเป็นต้องเพิ่มช่ือหุ้นเข้าไปใน AmiBroker เอง โดย

สามารถท าตามขัน้ตอนได้ตามนี ้

1. ไปท่ี Symbol แล้วไปท่ี InvestorZ 

*หากหาเมนไูมเ่จอ ขอให้ทา่นตัง้คา่การอพัเดตรายช่ือหุ้นตาม วิธีตดิตัง้และตัง้คา่ AmiBroker และ 

PluginZ  

 
 

 

mailto:sales@investorz.com
http://www.investorz.com/achart/post76150.html
http://www.investorz.com/achart/post76150.html
http://www.investorz.com/amibroker/plugin-for-amibroker-t33329.html
http://www.investorz.com/amibroker/amibroker-chart-template-t33311.html
http://www.investorz.com/amibroker/plugin-for-amibroker-t33329.html
http://www.investorz.com/amibroker/plugin-for-amibroker-t33329.html
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2. กด OK เพ่ือเร่ิมอพัเดท 

 

 

รายช่ือข้อมลูหุ้นต่างประเทศ 
เม่ือทา่นได้สมคัรสมาชิกข้อมลูกบั InvestorZ แล้ว ท่านสามารถใช้งานข้อมลูตา่งประเทศได้ทนัที โดยเราได้แยก

ใว้สามกลุม่ คือ  

1. กลุม่อินเด็กซ์  

2. กลุม่สินค้าโภคภณัฑ์  

3. กลุม่อตัราแลกเปล่ียนคา่เงิน  

ทัง้นีท้า่นสามารถอา่นและดาวน์โหลดคูมื่อรายช่ือหุ้นตา่งประเทศได้ท่ีน่ี 

 

ข้อมลู Fundamental โดย InvestorZ 
ปัจบุนันี ้เราได้จดัท าข้อมลู Fundamental ขึน้มาให้ทา่นได้ใช้งาน เพ่ือเพิ่มความมัน่ใจในการวิเคราะห์และคดั
กรองด้วยปัจจยัพืน้ฐานของหุ้น  
เราได้รวมข้อมลูทกุอยา่งใว้ในเทมเพลตเดียวเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ข้อมลูครบถ้วนย้อนหลงัได้ตัง้แตบ่ริษัท
เข้าตลาดหลกัทรัพย์ ทา่นสามารถอา่นเพิ่มเตมิได้ท่ีน่ี 
 

 

mailto:sales@investorz.com
http://www.investorz.com/premiummember/Symbol-Global-member-t33355.html
http://www.investorz.com/amibroker/post76312.html#p76312


  11 
 

ติดตอ่ฝ่ายขาย/ซพัพอร์ต InvestorZ 
เบอร์โทรศพัท์ 02-166-3161 อีเมล sales@investorz.com FB.com/InvestorZcom 

 

วิธีการใช้งานข้อมลู Fundamental พร้อมความหมาย 

ในการใช้งาน Fundamental ของเรา ทา่นสามารถเปิดใช้งานได้จากเมน ูFundamental ในแถบ 

Symbol>Market โดยช่ือ Symbol ของเรานัน้จะมีหน้าตาเชน่นี ้

 

PTT$MSI.BK 

ซึง่อธิบายได้ดงันี ้ 

PTT - หมายถึงช่ือสญัลกัษณ์หุ้น ซึง่จะใช้ตรงกบัของตลาดหลกัทรัพย์ 

$MSI - หมายถึงข้อมลู Fundamental ท่ีต้องการ ทา่นสามารถดรูายช่ือ Fundamental ได้ท่ีตารางด้านลา่ง 

.BK - หมายถึงนามสกลุของช่ือหุ้น ท่ีใช้เฉพาะ InvestorZ เทา่นัน้ 

 

ช่ือเตม็ - Fundamental สัญลักษณ์ย่อ ค าrเรียกภาษาไทย และค าอธิบาย 

MSI Rating (Market Strength 
Index)  
 

$MSI 
 

Rank ตวัชีว้ดัความแข็งแกร่งของราคาหุ้น
ย้อนหลงั 1 ปี เทียบกบัทัง้ตลาด อา่นเพิ่มเตมิ
ท่ีน่ี 

EPS (Earning Per Share) 
 

$E 
 

ก าไรตอ่หุ้นแสดงผลสมทบตอ่ไตรมาสของแต่
ละปี 
และสามารถเขียนสตูรแสดงเป็นรายปี หรือ % 
change ได้ 

Quarterly Sales $TR ยอดขายรายไตรมาส (1 แทง่เทา่กบั 1 ไตรมาส) 

Annual Sales 
 

 
ยอดขายรายปีแสดงยอดขายสะสมของ 4 ไตร
มาสในปีนัน้ๆ สามารถเขียนสตูรแสดงยอดขาย
รวมรายปีได้ 

mailto:sales@investorz.com
http://www.investorz.com/amibroker/rank-msi-t33367.html
http://www.investorz.com/amibroker/rank-msi-t33367.html
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Margin/Net Profit Margin 
 

$PM 
 

เปอร์เซนก าไรสทุธิแสดงเปอร์เซ็นก าไรสทุธิ
สะสมของปีนัน้ๆ สามารถเขียนสตูรแสดง
เปอร์เซ็นก าไรสทุธิรายปีได้ 

ROE (Return On Equity) 
 

$RE 
 

เปอร์เซ็นการสร้างผลก าไรจากเงินทนุ (อตัรา
ผลตอบแทนตอ่ส่วนผู้ ถือหุ้น) อา่นเพิ่มเตมิท่ีน่ี 

P/E (Price/Earning) $PE อตัราสว่นหุ้นตอ่ก าไรสทุธิ  

Unadjusted Close $UC ราคาหุ้นแบบไมไ่ด้ท าการแก้ใข Split adjusted 

Transaction $T จ านวนครัง้ของการเทรดรายวนั 

Value $VA มลูคา่การเทรดรายวนั 

Turnover Ratio  $TU อตัราหมนุเวียนการซือ้ขาย 

Average Price $AP ราคาเฉล่ียรายวนั 

MarketCap $M มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด 

P/BV (Price per Book Value) $PB ราคาตอ่มลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้น 

Dividend $Y อตัรา % เงินปันผลตอ่หุ้น 

ROA (Return On Asset) $RA ผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ ตวับอกวา่บริษัทมี
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ให้เกิด
ก าไรหรือไม่ 

BPS (Book value Per Share) $B มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น 

DPS (Dividend Per Share) $D เงินปันผลตอ่หุ้น 

Acc. DPS $AD เงินปันผลตอ่หุ้นสะสม 

mailto:sales@investorz.com
http://www.investorz.com/amibroker/fundamental-amibroker-pluginz-t33370.html
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PAR $PR ราคาพาร์ 

Listed Shares $LS ปริมาณหุ้นจดทะเบียน และอนญุาตใิห้ซือ้ขาย
ได้ 

Total Asset $A สินทรัพย์รวม 

Total Debt $DB หนีส้ินรวม 

Total Cash $CH เงินสดรวม 

Total Current Assets $CA สินทรัพย์หมนุเวียนรวม 

Total Current Debt $CD หนีสินหมนุเวียนรวม 

Total Revenue – Quarterly 
Revenue 

$TR สินทรัพย์รวมรายไตรมาส 

Retain Earnings $R ก าไรสะสม 

Quarterly EBIT (Earning Before 
Interest and Tax) 

$QE ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงิน และ
ภาษีเงินได้รายไตรมาส 

Quarterly Net Profit $QP ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ รายไตรมาส 

Cash From Operations $CO กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน ราย
ไตรมาส 

Cash From Investing $CI กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ รายไตร
มาส 

Cash From Financing $CF กระแสเงินสดสทุธิจากการจดัหา รายไตรมาส 

Earning Quarter $QQ ก าไรรายไตรมาส 

Quarter $QM ตวับอกว่าตอนนีอ้ยูไ่ตรมาสท่ีเทา่ไร 

mailto:sales@investorz.com
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Sign Message $SM บอกวา่หุ้นตวันีข้ึน้เคร่ืองหมาย XR XD XM XA  

Day Sign Message $DSM ตวับอกววา่เหลืออีกก่ีวนัจะขึน้เคร่ืองหมาย 

MSL (Market Strength Line) $MSL เส้นชีว้ดัความแข็งแกร่งของราคาหุ้นย้อนหลงั 
เทียบกบัทัง้ตลาด  

SET Local Institutions BUY 

(กองทนุ ซือ้ในตลาด SET)  

setinst$bval ในกลุม่ตลาด SET เป็นนกัลงทนุประเภท 

กองทนุท่ีเข้ามาซือ้ก่ีบาท และจ านวนเทา่ไร

(ข้อมลูเป็นรายDay และ หน่วยเป็นล้านบาท) 

SET Local Institutions SELL 

(กองทนุ ขายในตลาด SET)  

setinst$sval ในกลุม่ตลาด SET เป็นนกัลงทนุประเภท 

กองทนุท่ีเข้ามาขายก่ีบาท และจ านวนเทา่ไร

(ข้อมลูเป็นรายDay และ หน่วยเป็นล้านบาท) 

SET Local Institutions NET 

(กองทนุซือ้ ขายสทุธิในตลาด SET) 

setinst$nval.bk 

 

ในกลุม่ตลาด SET เป็นนกัลงทนุประเภท 

กองทนุท่ีเข้ามาซือ้ขายสทุธิก่ีบาท และจ านวน

เทา่ไร(ข้อมลูเป็นรายDay และ หนว่ยเป็นล้าน

บาท) 

SET Proprietary Trading BUY 

(โบรกเกอร์ ซือ้ในตลาด SET)  

setprop$bval ในกลุม่ตลาด SET เป็นนกัลงทนุประเภท โบรก

เกอร์ท่ีเข้ามาซือ้ก่ีบาท และจ านวนเทา่ไร 

(ข้อมลูเป็นรายDay และ หน่วยเป็นล้านบาท) 

SET Proprietary Trading SELL 

(โบรกเกอร์ ขายในตลาด SET) 

setprop$sval ในกลุม่ตลาด SET เป็นนกัลงทนุประเภท  โบรก

เกอร์ท่ีเข้ามาขายก่ีบาท และจ านวนเทา่ไร

(ข้อมลูเป็นรายDay และ หน่วยเป็นล้านบาท) 

mailto:sales@investorz.com
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SET Proprietary Trading NET 

(โบรกเกอร์ ซือ้ขายสทุธิในตลาด 

SET) 

setprop$nval 

 

ในกลุม่ตลาด SET เป็นนกัลงทนุประเภท  โบรก

เกอร์ท่ีเข้ามาซือ้ขายสทุธิก่ีบาท และจ านวน

เทา่ไร (ข้อมลูเป็นรายDay และ หนว่ยเป็นล้าน

บาท) 

SET Foreign Investors BUY 

(ตา่งชาต ิซือ้ในตลาด SET)  

setf$bval ในกลุม่ตลาด SET เป็นนกัลงทนุประเภท 

ตา่งชาติท่ีเข้ามาซือ้ก่ีบาท และจ านวนเทา่ไร

(ข้อมลูเป็นรายDay และ หน่วยเป็นล้านบาท) 

SET Foreign Investors SELL 

(ตา่งชาต ิขายในตลาด SET) 

setf$sval ในกลุม่ตลาด SET เป็นนกัลงทนุประเภท   

ตา่งชาติท่ีเข้ามาขายก่ีบาท และจ านวนเทา่ไร

(ข้อมลูเป็นรายDay และ หน่วยเป็นล้านบาท) 

SET Foreign Investors NET 

(ตา่งชาต ิซือ้ขายสทุธิในตลาด SET)  

setf$nval 

 

ในกลุม่ตลาด SET เป็นนกัลงทนุประเภท  

ตา่งชาติท่ีเข้ามาซือ้ขายสทุธิก่ีบาท และจ านวน

เทา่ไร (ข้อมลูเป็นรายDay และ หนว่ยเป็นล้าน

บาท) 

SET Local Individuals BUY 

(รายย่อย ซือ้ในตลาด SET) 

setind$bval ในกลุม่ตลาด SET เป็นนกัลงทนุประเภท 

รายย่อย ท่ีเข้ามาซือ้ก่ีบาท และจ านวนเทา่ไร 

(ข้อมลูเป็นรายDay และ หน่วยเป็นล้านบาท) 

SET Local Individuals SELL 

(รายย่อย ขายในตลาด SET)  

setind$sval ในกลุม่ตลาด SET เป็นนกัลงทนุประเภท   

รายย่อย ท่ีเข้ามาขายก่ีบาท และจ านวนเทา่ไร 

(ข้อมลูเป็นรายDay และ หน่วยเป็นล้านบาท) 

mailto:sales@investorz.com
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SET Local Individuals NET 

(รายย่อย ซือ้ขายสทุธิในตลาด SET) 

SETIND $nval 

 

ในกลุม่ตลาด SET เป็นนกัลงทนุประเภท  

รายย่อย ท่ีเข้ามาซือ้ขายสทุธิก่ีบาท และจ านวน

เทา่ไร (ข้อมลูเป็นรายDay และ หนว่ยเป็นล้าน

บาท) 

MAI Local Institutions BUY 

(กองทนุ ซือ้ในตลาด MAI) 

maiinst$bval ในกลุม่ตลาด MAI เป็นนกัลงทนุประเภท 

กองทนุท่ีเข้ามาซือ้ก่ีบาท และจ านวนเทา่ไร 

(ข้อมลูเป็นรายDay และ หน่วยเป็นล้านบาท) 

MAI Local Institutions SELL 

(กองทนุ ขายในตลาด MAI) 

maiinst$sval ในกลุม่ตลาด MAI เป็นนกัลงทนุประเภท 

กองทนุท่ีเข้ามาขายก่ีบาท และจ านวนเทา่ไร 

(ข้อมลูเป็นรายDay และ หน่วยเป็นล้านบาท) 

MAI Local Institutions NET 

(กองทนุซือ้ ขายสทุธิในตลาด MAI)  

maiinst$nval 

 

ในกลุม่ตลาด MAI เป็นนกัลงทนุประเภท 

กองทนุท่ีเข้ามาซือ้ขายสทุธิก่ีบาท และจ านวน

เทา่ไร (ข้อมลูเป็นรายDay และ หนว่ยเป็นล้าน

บาท) 

MAI Proprietary Trading BUY 

(โบรกเกอร์ ซือ้ในตลาด MAI)  

maiprop$bval ในกลุม่ตลาด MAI เป็นนกัลงทนุประเภท โบรก

เกอร์ท่ีเข้ามาซือ้ก่ีบาท และจ านวนเทา่ไร 

(ข้อมลูเป็นรายDay และ หน่วยเป็นล้าน) 

MAI Proprietary Trading SELL 

(โบรกเกอร์ ขายในตลาด MAI)  

maiprop$sval ในกลุม่ตลาด MAI เป็นนกัลงทนุประเภท  โบรก

เกอร์ท่ีเข้ามาขายก่ีบาท และจ านวนเทา่ไร 

(ข้อมลูเป็นรายDay และ หน่วยเป็นล้านบาท) 

mailto:sales@investorz.com
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MAI Proprietary Trading NET 

(โบรกเกอร์ ซือ้ขายสทุธิในตลาด 

MAI) 

maiprop$nval 

 

ในกลุม่ตลาด MAI เป็นนกัลงทนุประเภท  โบรก

เกอร์ท่ีเข้ามาซือ้ขายสทุธิก่ีบาท และจ านวน

เทา่ไร (ข้อมลูเป็นรายDay และ หนว่ยเป็นล้าน

บาท) 

MAI Foreign Investors BUY 

(ตา่งชาต ิซือ้ในตลาด MAI)  

maif$bval ในกลุม่ตลาด MAI เป็นนกัลงทนุประเภท 

ตา่งชาติท่ีเข้ามาซือ้ก่ีบาท และจ านวนเทา่ไร 

(ข้อมลูเป็นรายDay และ หน่วยเป็นล้านบาท) 

MAI Foreign Investors SELL 

(ตา่งชาต ิขายในตลาด MAI) 

maif$sval ในกลุม่ตลาด MAI เป็นนกัลงทนุประเภท   

ตา่งชาติท่ีเข้ามาขายก่ีบาท และจ านวนเทา่ไร 

(ข้อมลูเป็นรายDay และ หน่วยเป็นล้านบาท) 

MAI Foreign Investors NET 

(ตา่งชาต ิซือ้ขายสทุธิในตลาด MAI)  

maif$nval 

 

ในกลุม่ตลาด MAI เป็นนกัลงทนุประเภท  

ตา่งชาติท่ีเข้ามาซือ้ขายสทุธิก่ีบาท และจ านวน

เทา่ไร (ข้อมลูเป็นรายDay และ หนว่ยเป็นล้าน

บาท) 

MAI Local Individuals BUY 

(รายย่อย ซือ้ในตลาด MAI)  

maiind$bval ในกลุม่ตลาด MAI เป็นนกัลงทนุประเภท 

รายย่อย ท่ีเข้ามาซือ้ก่ีบาท และจ านวนเทา่ไร 

(ข้อมลูเป็นรายDay และ หน่วยเป็นล้านบาท) 

MAI Local Individuals SELL 

(รายย่อย ขายในตลาด MAI)  

maiind$sval ในกลุม่ตลาด MAI เป็นนกัลงทนุประเภท   

รายย่อย ท่ีเข้ามาขายก่ีบาท และจ านวนเทา่ไร 

(ข้อมลูเป็นรายDay และ หน่วยเป็นล้านบาท) 
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MAI Local Individuals NET 

(รายย่อย ซือ้ขายสทุธิในตลาด MAI)  

maiind$nval 

 

ในกลุม่ตลาด MAI เป็นนกัลงทนุประเภท  

รายย่อย ท่ีเข้ามาซือ้ขายสทุธิก่ีบาท และจ านวน

เทา่ไร (ข้อมลูเป็นรายDay และ หนว่ยเป็นล้าน

บาท) 
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การใช้งาน AmiBroker ส าหรับผู้ใช้มือใหม่ 
เคร่ืองมือและฟังก์ชัน่ตา่งๆของโปรแกรม AmiBroker 

 

1. Menu Bar 

• File – หากท่านต้องการเปิดกราฟ ต้องการตัง้คา่ Database หรือเซฟข้อมลูตา่งๆ หรือแม้กระทัง่การดงึ

ข้อมลู End-of-Day มาเก็บในโปรแกรม ท่ีน่ีคือจดุท่ีท่านต้องเข้ามาดเูป็นอนัดบัแรก 

• Edit – การคดัลอก ตดั วาง และเซฟรูปกราฟ รวมอยูใ่นนี ้ 

• View – การปรับแตง่เร่ืองมมุมอง เร่ืองไทม์เฟรมและการซูมเข้า/ออก จะรวมอยูใ่นหวัข้อนี ้

• Insert – การตีเส้นเทรนตา่งๆ เคร่ืองมือวาดรูป และการใส่คอมเม้นท์รวมไปถึง Fibonacci จะอยูใ่นนี ้

ทัง้หมด 

• Format – ท่านสามารถปรับแตง่ให้เส้นท่ีวาดลงไปหนาขึน้ กลายเป็นเส้นประ ยืนแขนซ้าย/ขวา ได้ท่ีน่ี 

• Symbol – ทา่นสามารถเพิ่ม แก้ไขรายช่ือหุ้นได้ท่ีนี ้รวมไปถึงการสร้าง Watchlist ของท่านเองก็เร่ิมท า

ท่ีนีด้้วยเชน่กนั 

• Analysis – ทา่นสามารถใช้งานฟังก์ชัน่สแกนได้ท่ีนี ้และยงัสามารถสร้างอินดเิคเตอร์ได้ท่ีนีด้้วย 

• Tools – การตัง้คา่โปรแกรมเชน่ Preference จะรวมอยูท่ี่นี ้รวมไปถึงเคร่ืองมือสดุเจง๋อยา่ง Bar 

Replay ด้วย 
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• Windows – การจดัเรียงหน้าจอกราฟ และหน้าตา่งอ่ืนๆของโปรแกรม AmiBroker สามารถสัง่เปิด/ปิด 

ได้ท่ีนี ้และท าให้หน้ากราฟลอยขึน้ได้ ดตูวัอยา่งท่ีนี ้

• Help – หากทา่นต้องการอ่านคูมื่อท่ีมาจาก AmiBroker (ภาษาองักฤษ) ท่านสามารถเปิดได้จากท่ีนี ้

2. ช่องกรอกช่ือหุ้น 

 ในชอ่งนีจ้ะใช้งานได้ 3 อยา่ง 

• ใช้แสดงผลวา่ท่านก าลงัเปิดหุ้นตวัไหนอยู ่– ช่องนีเ้ป็นอีกหนึง่ในจดุบง่บอกวา่ทา่นก าลงัเปิดหุ้นตวัไหน

อยู่ 

• ใช้เปล่ียนหุ้น แบบพิมพ์เอง – นอกเหนือจากการเลือกช่ือหุ้นจากตารางในแถบ Symbol ทา่นสามารถ

พิมพ์เพ่ือเปิดหุ้นได้จากตรงนีท้นัที 

• ใช้เพิ่มช่ือหุ้นลง Database - ในกรณีท่ีมีหุ้นเข้ามาใหม ่และทา่นต้องการดทูนัที ทา่นสามารถพิมพ์ช่ือ

หุ้นใหม ่เพิ่มช่ือหุ้นเข้าไปใน Database ได้ท่ีนี ้

 

3. Chart Tab 

 จดุนีจ้ะเป็นแถบท่ีรวบรวมหน้ากราฟท่ีท่านก าลงัเปิดอยู ่เคร่ืองหมายบวกด้านข้างแถบจะใช้เพ่ือเพิ่ม

กราฟใหม ่ 

4. ทีเ่ก็บรายช่ือหุน้ Layouts และอินดิเคเตอร์ 

 ในท่ีเก็บนีจ้ะแบง่จดุใหญ่ๆได้ 4 สว่น 
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1. Symbol – ในนีจ้ะเก็บรายช่ือหุ้น และ Watchlist เอาไว้ ท่านสามารถเลือกเปิดรายช่ือหุ้นได้ท่ีนี ้

2. Layouts – ทา่นสามารถสร้าง Layout ส าหรับเก็บหุ้นตา่งๆได้ท่ีนี ้โดยท่ีทา่นสามรถจดัเรียงหน้าจอ

และจดัเก็บไว้เพ่ือความสะดวกในการเปิดครัง้ตอ่ไป 

3. Charts – จดุนีจ้ะเป็นท่ีรวมสตูรตา่งๆเอาไว้ทัง้หมด ไมว่า่จะเป็น MA EMA สตูรสแกน และรวมไป

ถึงสตูรอ่ืนๆอีกมากมายท่ีทา่นจะได้จากเราเม่ือสมคัรเป็นสมาชิก  
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4. Search box – กรอบส าหรับค้นหารายช่ือหุ้น ท่านสามารถพิมพ์ช่ือ หรือแม้กระทัง่ตวัอกัษรตวั

เดียวเพ่ือให้โปรแกรมชว่ยค้นหาจากรายช่ือทัง้หมดก็ได้ 

 

 

5. Page Tab 

 ในหนึง่หน้ากราฟนัน้ AmiBroker ยงัเพิ่ม Page Tab ให้ท่านได้ใสส่ตูรตา่งๆได้อย่างจใุจ โดยท่ีสตูรไม่

ต้องมาเบียดกนัอยูใ่นหน้าจอเดียว 

6. กราฟหุน้ 

 สว่นท่ีส าคญัท่ีสดุ เป็นส่วนแสดงผลราคาหุ้น แสดงผลสตูร และเส้นตา่งๆ และยงัเป็นหน้ากระดานให้

ทา่นตีเส้นเทรนและยงัเขียนคอมเม้นท์ในสว่นตา่งๆได้ 

7. เมนูลดั (Preference/Analysis/Scan) 

 นอกจากการเปิด Analysis จาก Menu Bar แล้ว ทา่นยงัสามารถเปิดจากเมนลูดัตรงนีไ้ด้ แถมยงัตัง้คา่

การใช้งานตา่งๆได้ทนัทีเพียงแคค่ลิกไปตามไอคอ่นท่ีต้องการเทา่นัน้ 

8. เคร่ืองมือตีเสน้ 

 เคร่ืองมือตา่งๆท่ีอยูใ่นเมน ูInsert ถกูท าให้เป็นเมนลูดัใว้ให้ทา่นแล้วท่ีน่ี 
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9. ปุ่ มซูมเข้า/ออก 

 ปุ่ มซูมเข้า/ออก แบบเบสิค ให้ทา่นใช้งานได้อยา่งรวดเร็วอยูท่ี่น่ี หากทา่นต้องการตวัเลือกท่ีมากกวา่ ให้

ทา่นไปท่ีเมน ูView แล้วไปท่ี Zoom 

10. ปุ่ มปรับ Timeframe 

 ทา่นสามารถปรับไทม์เฟรมได้ท่ีน่ี ซึง่จะเป็นไทม์เฟรมเบือ้งต้น เชน่ 1 นาที 1 ชัว่โมง 1 วนั 1 อาทิตย์ 1 

เดือน 

11. แถบเมนูของ InvestorZ และ แถบแสดงสถานะการเชื่อมต่อข้อมูล 

 

• Force Backfill + Press F5 – ตวัชว่ยในการดงึข้อมลูใหม ่

ในกรณีท่ีข้อมลูดผูิดปรกต ิ(อยา่ลืมกด F5 ด้วย) 

• Scanner Mode – โหมดการสแกนท่ีจะดงึข้อมลูน้อยลงเพ่ือ

ใช้ส าหรับการสแกนโดยเฉพาะ 

• Login & Connect – สว่นนีใ้ช้ส าหรับการล็อคอิน 

• Manual & FAQ – ปุ่ มนีจ้ะน าทา่นไปหน้า Manual และค าถามท่ีพบบอ่ยของ InvestorZ.com  

• Buy InvestorZ Plugin – ทา่นสามารถสัง่ซือ้หรือตอ่อาย ุPluginZ ได้ท่ีน่ี 
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การใช้กราฟหุ้นเบือ้งต้น 
ในการใช้งานกราฟหุ้นของเรานัน้ เราได้เตรียม Template ท่ีดดีูและเรียบง่ายไว้ให้ท่านแล้ว แต่ก่อนอ่ืน ทา่นต้อง

รู้จกัการใช้งานในสว่นตา่งๆก่อน 

การใช้งานหน้ากราฟ 

หน้ากราฟเป็นหน้าท่ีเราจะไว้ใช้ดรูาคาหุ้น ซึง่เราสามารถคลิกดขู้อมลูของแตล่ะแทง่ได้ตามท่ีต้องการ โดยแถบ

แกนตัง้(แกน X)ท่ีอยูด้่านขวามือจะบอกราคา และแกนนอน(แกน Y)จะบอกเวลาและวนัท่ี 

 

ในหน้ากราฟนี ้เรายงัสามารถปรับเปล่ียนสี และคา่ตา่งๆของอินดเิคเตอร์ได้ โดยทา่นต้องคลิกขวาเพ่ือเปิดเมนู

ขึน้มาแล้วเลือกหวัข้อ Parameter 
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การเล่ือนกราฟ 

การเล่ือนกราฟนัน้ โดยปรกติแล้วเราจะใช้แถบ Scroll bar ทางด้านลา่งเป็นตวัชว่ยเล่ือนหาจดุท่ีเราต้องการด ู

หรือใช้ปุ่ มลกูศร ซ้าย/ขวา ท่ีคีย์บอร์ดเพ่ือเล่ือนหาแทง่ข้อมลูท่ีต้องการดก็ูสามารถท าได้ 

 

 

การบีบและขยายกราฟแนวนอน 

เม่ือทา่นต้องการมองกราฟในภาพรวม หรือขยายเพ่ือดแูบบเฉพาะชว่ง ทา่นสามารถใช้การบีบหรือขยายกราฟ

เพ่ือชว่ยในการวิเคราะห์ของทา่นได้ ดงันี ้

 

เม่ือทา่นต้องการบีบกราฟหรือขยายกราฟโดยเล่ือนเม้าส์ไปบริเวณท่ีวงกลมในรูปจากนัน้ลากเข้าหรืออกตามท่ี

ต้องการ 
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การเล่ือนต าแหนง่กราฟ 

ในกรณีท่ีทา่นต้องการขยบัต าแหนง่ของกราฟ วา่จะให้ลอยขึน้ข้างบน หรือเล่ือนลงข้างลา่ง หรือบีบขยายกราฟ

แนวตัง้ ท่านสามารถท าได้อยา่งง่ายๆด้วยวิธีนี ้

 
 

1. เล่ือนกราฟ ขึน้/ลง - ให้ลากเม้าส์ในบริเวณลกูศรท่ีเห็นในรูป 

2. บีบและขยายกราฟแนวตัง้ ให้กด SHIFT + คลิกเม้าส์ซ้ายค้างบริเวณท่ีเห็นในรูป 
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การซูม ย่อ, ขยาย  

ปุ่ มท่ีใช้ส าหรับการ ย่อ/ขยาย นัน้จะมีปุ่ มลดัอยูท่างด้านขวาเป็นเคร่ืองหมาย บวก และ ลบ หมายถึงการยอ่/

ขยายนัน่เอง  

 

หรือหากเราต้องการมากกวา่ ยอ่/ขยาย ก็สามารถไปท่ีเมนดู้านบน ตรงค าวา่ View ในนีจ้ะมีหวัข้อ Zoom อยู ่

ซึง่จะมีตวัเลือกให้เลือกใช้เยอะกวา่ปุ่ มลดั ซึง่ตรงนีจ้ะรวมไปถึงการ ยืด/หด แทง่ราคาด้วย 
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การเลือก Chart Type 

นอกจากกราฟแบบ Candle stick แล้วทา่นยงัสามารถเลือกกราฟรูปแบบอ่ืนๆได้อีกท่ีเมน ูView > Price chart 

style 

 

 

เปล่ียนไทม์เฟรมของกราฟ 

วิธีเปล่ียนไทม์เฟรมของ AmiBroker มีอยู่ 4 วิธี ซึง่เราสามารถเลือกใช้งานได้ตามสะดวก เรามาดกูนัว่าแตล่ะวิธี

แตกตา่งกนัอยา่งไร 

1. เปล่ียนไทม์เฟรมด้วยการใช้เมนลูดัด้านขวา ในสว่นนีท้า่นสามารถเลือกใช้ไทม์เฟรมได้ 4 แบบคือ 1 

นาที, 1 ชัว่โมง, 1 วนั,  1 อาทิตย์, และ 1 เดือน ซึง่จดุนีจ้ะมีตวัเลือกไทม์เฟรมให้เปล่ียนน้อยกวา่ 3 วิธี

ถดัไป 
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2. เปล่ียนไทม์เฟรมด้วยการใช้เมนดู้านบน จริงๆแล้วในสว่นนีมี้ประโยชน์ 2 อย่าง อยา่งแรกคือไว้เปล่ียน

ไทม์เฟรมอยา่งท่ีสองคือเอาไว้เป็นตวับอกว่าตอนนีก้ าลงัดไูทม์เฟรมแบบไหนอยู่ 

 
3. (**เราแนะน าวิธีนี*้*) เปล่ียนไทม์เฟรมด้วยการคลิกขวา วิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีเปล่ียนไทม์เฟรมท่ีไวและมีไทม์

เฟรมให้เลือกใช้หลายแบบ 
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4. เปล่ียนไทม์เฟรมด้วยการไปท่ีเมน ูView ในเมนนีู ้จะมีไทม์เฟรมให้เลือกใช้งานครบ แตจ่ะคอ่นข้าง

ยุง่ยากตอ่การเปิดมากกวา่การคลิกขวาท่ีหน้ากราฟเล็กน้อย 

 

การเพิ่มไทม์เฟรมใน AmiBroker 

ทา่นสามารถตัง้ไทม์เฟรมด้วยตวัเองได้ โดยท าตามขัน้ตอนดงันี ้ 

 

1. ไปท่ี Tools แล้วเลือก Preference 

2. ไปท่ีแถบ Intraday 
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3. ตัง้คา่ให้เรียบร้อย โดยให้ดท่ีู 

3.1 ชอ่งด้านหน้า - ไว้ใส่ตวัเลขจ านวน 

3.2 ตวัเลือกด้านหลงั - เอาไว้ใสห่นว่ย ซึง่มีให้

เลือก 4 หน่วย 

- Day(s) 

- Hour(s) 

- Minute(s) 

- Second(s) 

 

 

4. หลงัจากตัง้คา่แล้ว (หรือถ้าทา่นยงัไมรู้่วา่จะตัง้เทา่ไรดี ลองตัง้ตามเราก็ได้นะ) กดปุ่ ม OK เพ่ือยืนยนั 

5. คลิกขวาท่ีหน้ากราฟของทา่นแล้วเร่ิมใช้งานได้เลย 

 

อา่นเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการตัง้ไทม์เฟรมด้วยตนเองได้ท่ีน่ี 
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การเพิ่มอินดเิคเตอร์ลงบนกราฟ 

วิธีการเพิ่มอินดเิคเตอร์ลงในกราฟมี 2 วิธี คือ ใสเ่ข้าไปในเส้นราคาเลย หรือ ใสเ่ป็นกรอบ ท่ีเรียกว่า Pane 

1. วิธีการใสเ่ข้าไปในเส้นราคา  

วิธีนีจ้ะใช้ได้กบัอินดเิคเตอร์ท่ีอยูใ่นโฟลเดอร์ Averages Bands และ Basic Charts เท่านัน้ โดยให้เรา

เอาเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างบนช่ือสตูรท่ีเราต้องการ จากนัน้ลากมาใสใ่นกราฟเป็นอนัเรียบร้อย

 
 

2. วิธีการใสล่งใน Pane  

วิธีนีใ้ช้ได้กบัทกุอินดเิคเตอร์ยกเว้นอินดเิคเตอร์ส าหรับแสกนซึง่สตูรเหลา่นีม้กัจะไมไ่ด้ถกูเขียนมาเพ่ือตี

เส้นลงบนหน้ากราฟวิธีการท าก็ง่ายๆเพียง ดบัเบิล้คลิกไปท่ีอินดเิคเตอร์ท่ีต้องการ เท่านีโ้ปรแกรมก็จะ

สร้าง Pane ให้กบัอินดเิคเตอร์นัน้ทนัที 

การลบอินดเิคเตอร์ออก 

การลบอินดเิคเตอร์ออก สามารถแบง่ได้ 2 แบบ 

1. เอาออกจากหน้ากราฟ 

mailto:sales@investorz.com


  33 
 

ติดตอ่ฝ่ายขาย/ซพัพอร์ต InvestorZ 
เบอร์โทรศพัท์ 02-166-3161 อีเมล sales@investorz.com FB.com/InvestorZcom 

 

• วิธีเอาเส้น MA/Trendline ออกจากหน้าราคา ให้

เราเอาเม้าส์ไปคลิกขวาตรง Pane ท่ีมีอินดเิคเตอร์ท่ีเรา

ไมต้่องการ จากนัน้ไปท่ีเมน ูDelete Indicator จากนัน้

ทา่นก็สามารถเลือกลบอินดเิคเตอร์ท่ีไมต้่องการออกได้

ทนัที 

 

 

 

 

• วิธีเอาอินดเิคเตอร์ท่ีเป็น Pane ออก ให้เราคลิกขวาบน Pane ท่ีไม่

ต้องการ จากนัน้เลือก Close ก็เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย 

 

 

2. ลบอินดเิคเตอร์ออกถาวร อนันีจ้ะเป็นการลบอินดเิคเตอร์ท่ีไมต้่องการแล้วออกไปจากระบบเลย วิธีท า

ง่ายๆ เพียงทา่นคลิกขวาท่ีช่ืออินดเิคเตอร์ท่ีทา่นต้องการลบออก จากนัน้เลือก Delete ก็เป็นอนัเสร็จ

เรียบร้อย  
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การปรับแตง่คา่พารามิเตอร์และสีตา่งๆของอินดเิคเตอร์ 

การปรับแตง่ Parameters ของอินดเิคเตอร์นัน้จะมีวิธีแตกตา่งกนัออกไป ซึง่ทัง้หมดอยูท่ี่ผู้ เขียนอินดเิคเตอร์นัน้

เป็นหลกัว่าได้มีการใสฟั่งชัน่การปรับเปล่ียนสีมาให้หรือไม ่โดยทัว่ไปแล้ว หากผู้ เขียนใสฟั่งชัน่การปรับสีมาด้วย 

ก็จะมีวิธีการปรับง่ายๆดงันี ้

1. ให้ทา่นคลิกขวาท่ี Pane ท่ีท่านต้องการปรับแตง่  

2. เลือก Parameters จากนัน้ท่านก็สามารถปรับแตง่ได้ทนัที 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้เคร่ืองมือวาด 

เคร่ืองมือวาดถือเป็นเคร่ืองมือหากินอีกอย่างหนึง่ของนกัลงทนุ เคร่ืองมือเหลา่นีจ้ะเก็บอยู่ท่ีเมน ูInsert และจะมี

อยูบ่น Quick link ทางด้านขวา ทา่นสามารถคลิกท่ีเคร่ืองมือท่ีต้องการ และน ามาตีเส้นในกราฟได้ทนัที 
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เช่ือมโยงและล็อคกราฟ 

วิธีการเช่ือมโยงกราฟมี 2 แบบ ซึง่มีวิธีใช้ท่ีตา่งกนั **เราต้องมีหน้ากราฟอยา่งน้อย 2 หน้า เพ่ือใช้งานการ

เช่ือมโยง** 

เชื่อมโยงสญัลกัษณ์หุน้  

การเช่ือมสญัลกัษณ์หุ้นเราจะใช้เม่ือเวลาท่ีเราตัง้คา่อินดเิคเตอร์ของแตล่ะไทม์เฟรมเรียบร้อยแล้ว และต้องการ

เปล่ียนช่ือหุ้นทีเดียวพร้อมๆกนัทกุไทม์เฟรมเราจะใช้การเช่ือมโยงสญัลกัษณ์หุ้นมาชว่ย และนีคื้อวิธีการใช้งาน 

1. ไปท่ีสญัลกัษณ์รูปตวั S ท่ีอยู่ด้านลา่งของหน้าจอโปรแกรม AmiBroker 
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2. จากนัน้ให้เลือกสี วา่เราต้องการใช้สีใดเป็นสญัลกัษณ์ เช่น สีแดง เป็นต้น 

 
3. สดุท้าย ให้สลบัไปท่ีหน้ากราฟท่ีเตรียมไว้อีกหน้า และไปท่ีสญัลกัษณ์ตวั S และเลือกสีให้ตรงกนักบัหน้า

กราฟท่ีแล้ว เชน่ กราฟ1 สีแดง กราฟ2 ก็ต้องเลือกสีแดง เพ่ือให้สญัลกัษณ์หุ้นเช่ือมเข้าหากนั 

 

เชื่อมโยงไทม์เฟรม 

สว่นนีจ้ะตา่งกบัการเช่ือมโยงสญัลกัษณ์หุ้นตรงท่ี เราจะมาเช่ือมโยงไทม์เฟรมแทน ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วเราจะ

เอาไว้เปรียบเทียบไทม์เฟรมของหุ้น 2 ตวัขึน้ไป เชน่ ทองไทย กบั ทองฟอเร็กซ์ เป็นต้น วิธีการเช่ือมจะ

เหมือนกบัการเช่ือมสญัลกัษณ์หุ้น เพียงแคเ่ปล่ียนจากปุ่ มตวั S เป็นปุ่ มตวั I ท่ีอยู่ข้างๆกนัเทา่นัน้ 
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การล็อคกราฟ 

การล็อคกราฟเป็นการล็อคไมใ่ห้สามารถท าการเปล่ียนแปลงใดๆได้ เชน่ ล็อคสญัลกัษณ์หุ้น นัน่หมายถึง เราจะ

ไมส่ามารถเปล่ียนสญัลกัษณ์หุ้นได้ การล็อคมี 2 แบบ 

1. ล็อคสญัลกัษณ์หุ้น 

2. ล็อคไทม์เฟรม  

 

 

การใช้ Realtime Quote  
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หากทา่นต้องการตดิตามกลุ่มหุ้นท่ีทา่นก าลงัสนใจแบบเรียลไทม์ เราขอแนะน าให้ท่านใช้งาน Realtime Quote 

ซึง่ตวั Realtime Quote นีจ้ะแสดงราคา Open, High, Low, Close และ Bid/Ask ของกลุม่หุ้นท่ีทา่นสนใจใน

รูปแบบเรียลไทม์ นอกจากนีท้า่นยงัสามารถเปล่ียนช่ือหุ้นจาก Realtime Quote ได้ทนัทีอีกด้วย อา่นวิธีการใช้

งาน Realtime Quote เตม็ๆได้ท่ีน่ี 

 

การใช้งาน Template และ Layout เบือ้งต้น 
การตัง้คา่กราฟและติดตัง้ Template ของ InvestorZ 

ในการใช้งาน PluginZ for AmiBroker เราแนะน าให้ท่านใช้ Template ท่ีเราเตรียมใว้ให้ ทา่นสามารถตัง้คา่

ตามค าแนะน าของเราได้ท่ีน่ี วิธีตัง้คา่กราฟก่อนการใช้งาน Template และ วิธีเรียกใช้งาน Template ของ 

InvestorZ 

การ Save Template 

หลงัจากท่ีเราตัง้คา่อินดเิคเตอร์เสร็จแล้ว และต้องการเซฟเก็บไว้ แนน่อนว่าเราสามารถท าได้ ซึง่การเซฟมี 2 

แบบด้วยกนั 

1. เซฟเป็นไฟล์ มีวิธีตามนี ้

• ให้เราคลิกขวาแล้วเลือก Template > แล้วเลือก Save  
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• จากนัน้ 1.) ค้นหาจดุท่ีทา่นต้องการเก็บไฟล์ 2.) ตัง้ช่ือไฟล์ 3.) เปล่ียนจดุนีใ้ห้เป็นอนัท่ี 2 

 
 

2. หรือหากเราต้องการให้เวลาท่ี New Default Chart ขึน้มาแล้วได้อินดเิคเตอร์ตามท่ีตัง้คา่ไว้ ก็เลือกเป็น 

Save as default 
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การโหลด Template  

วิธีโหลด Template ก็ง่ายๆ เพียงแคค่ลิกขวาท่ีหน้ากราฟแล้วเลือก Load จากนัน้ก็เปิดหาไฟล์ท่ีเซฟ Template 

ใว้ได้เลย (เป็นไฟล์นามสกลุ .ACT .ALY หรือ .CHART) หรือหากต้องการเปิด Default Template ท่านก็

สามารถใช้เมน ูLoad default ได้ทนัที 

 

 

 

 

 

 

 

การ Save  Layout 

การท า Layout คือการจบักราฟท่ีเราเปิดขึน้มาตัง้แต ่2 หน้าขึน้ไปมารวมไว้ด้วยกนั เพ่ือความง่ายในการเปิด 

เชน่ Layout กลุม่ทอง หรือ Layout กลุม่ SET50 เป็นต้น 

สิ่งท่ีต้องท าก่อนคือ เราต้องเปิดหน้ากราฟไว้ตามท่ีต้องการก่อน จะ 2 กราฟหรือ 10 กราฟก็ได้ ตามแตท่ี่

ต้องการ จากนัน้ท าตามขัน้ตอนนี ้(ข้อควรระวงั หลงัจากท า Layout แล้ว โปรแกรมจะบนัทกึการกระท าตอ่ 

Layout นัน้โดยทนัที ดงันัน้หากทา่นปิดหน้ากราฟ ทา่นจะไมส่ามารถเรียกคืนได้) 
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1. ไปท่ีแถบ Layout แล้วคลิกขวาท่ี Local layout แล้วเลือก Save as… 

 
2. ตัง้ช่ือ Layout ให้เรียบร้อยเป็นอนัเสร็จ 

 

 

วิธีการ Load layout  

1. ไปท่ีแถบ Layout  

2. คลิกขวาท่ีช่ือ Layout ท่ี

ต้องการ 

3. เลือก Open ก็จะได้ Layout 

นัน้มาใช้งาน 
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การใช้งาน AmiBroker แบบเทรดเดอร์ตัวจริง 
วิธีใช้งาน AmiBroker ให้เหนือชัน้กว่าเทรดเดอร์ทัว่ไป ในแบบท่ีท่านเองก็ท าได้ แคท่ าตามค าแนะน าจากเรา 

Indicators & AFL 

ตวัอยา่ง และการใช้งานภาษา AFL โดยทีมงาน ZMAN 

หากทา่นใดสนใจการใช้งานภาษา AFL ท่ีใช้สร้างสตูร AmiBroker ทา่นสามารถติดตามได้ท่ีน่ี  

เฉพาะสมาชิกของ InvestorZ เทา่นัน้ 

การค้นหาสตูรอินดเิคเตอร์ส าหรับ AmiBroker 

นอกจากอินดเิคเตอร์กว่า 800 สตูรท่ีเราเตรียมไว้ให้ ทา่นยงัสามารถค้นหาสตูรเองได้จากเสิร์ชเอนจิน ไมว่่าจะ

เป็น Google.com หรือ Bing.com โดยใช้ค าดงัตอ่ไปนีใ้นการชว่ยค้นหา  

1. AmiBroker Formula Free Download 

2. สตูร AmiBroker 

3. AmiBroker AFL Free Download 

4. เวปไซต์ WiseStockTrader.com 

แตถ้่าหากท่านได้ซือ้โปรแกรม AmiBroker ของแท้แล้วทา่นสามารถเข้าไปท่ีเว็ปไซต์ของ AmiBroker และดาวน์

โหลดสตูรมาใช้งานได้ทนัทีท่ีน่ี AmiBroker AFL Library 

 

การน าอินดเิคเตอร์ใสเ่ข้าในตวัโปรแกรม AmiBroker 

อินดเิคเตอร์ของ AmiBroker นัน้สามารถหาได้ทัว่ไปโดยใช้ Search engine ในการชว่ยหา ซึง่ผลลพัธ์ของการ

หาจะมี 2 แบบ คือ แบบท่ีให้มาเป็นไฟล์ AFL และ ให้มาเป็น Text แนน่อนวา่การเอามาใช้ต้องตา่งกนั 
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https://www.google.co.th/search?dcr=0&q=amibroker+afl+free+download&oq=amibroker+afl+free&gs_l=psy-ab.3.0.0j0i22i30k1l3.249.2326.0.3926.5.5.0.0.0.0.143.682.0j5.5.0....0...1.1.64.psy-ab..0.5.680...35i39k1j0i67k1j0i20k1.fr-ntlsoU5w
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http://www.amibroker.com/library/list.php
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กรณีไดสู้ตร AmiBroker มาเป็นไฟล์ AFL 

หากเราได้ไฟล์ AFL มา ให้เราน าไฟล์ไปไว้ท่ีโฟลเดอร์ AmiBroker\Formulas\Custom กรณีนีห้ากเราเปิด

โปรแกรม AmiBroker อยู ่ให้เรารีสตาร์ทโปรแกรม 1 รอบ สตูรถึงจะขึน้มาให้ใช้งาน 

 
 

กรณีไดสู้ตร AmiBroker แบบ Text มา 

หากเราได้ Text มา ให้เราเปิดโปรแกรม AmiBroker ท าตามวิธีตอ่ไปนี ้

1. ไปท่ีแถบ Charts ตามรูป 
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2. คลิกขวาท่ีโฟลเดอร์ Custom และเลือก New > Formula เสร็จแล้วตัง้ช่ือตามต้องการ 

 

 

3. เม่ือตัง้ช่ือแล้ว ให้คลิกขวาตรงไฟล์ท่ีเราสร้างมา และเลือก Edit ซึง่โปรแกรมจะเปิดหน้าใหมข่ึน้มาให้ใสส่ตูร 
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4. ตรงนี ้ให้เราคดัลอก Text มาใสใ่นหน้านี ้กดปุ่ ม Check AFL ถ้าหากไมมี่ Error ก็กด Save ได้ เป็นอนัเสร็จ

ขัน้ตอน 

 

 

การแก้ไขอินดเิคเตอร์ด้วยตวัคณุเอง 

AmiBroker เป็นโปรแกรมท่ีคอ่นข้างเปิดกว้างในการปรับแตง่อินดเิคเตอร์ ดงันัน้การน าอินดเิคเตอร์มาปรับแตง่

นัน่สามารถท าได้ไมย่าก 

วิธีการแก้ไขอินดเิคเตอร์ ให้

คลิกขวาตรงอินดเิคเตอร์ท่ี

ต้องการ และเลือก Edit จากนัน้

เราก็สามารถเร่ิมแก้ไขได้เลย 

เม่ือเสร็จแล้วอยา่ลืม กดปุ่ ม 

Check AFL ถ้าหากไมมี่ Error 

ก็กด Save ได้เลย 
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เทมเพลตและอินดิเคเตอร์ส าหรับสมาชิก InvestorZ  
หากทา่นใช้งาน PluginZ เราจะมีเทมเพลตและอินดเิคเตอร์ให้ทา่นด้วย โดยบางสตูรและเทมเพลตขอสงวน

สิทธ์ิเฉพาะสมาชิกเทา่นัน้ ซึง่สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ในหน้าถดัไป 

ส าหรับผู้ใช้งาน Trial ของ PluginZ ทา่นสามารถดาวโหลดโปรแกรมทัง้หมดพร้อมอินดเิคเตอร์ได้ท่ีน่ี 

ส าหรับ Member PluginZ ท่านสามารถดาวโหลดอินดเิคเตอร์ส าหรับ Member ได้ท่ีน่ี 

Basic Candle Chart 

 

ส าหรับท่านใดท่ีเปิดกราฟของ InvestorZ ทา่นจะเจอกบัหน้ากราฟสวยงามท่ีเตม็ไปด้วยข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์

มากมาย ซึง่ทา่นสามารถอา่นเพิ่มเตมิได้ตามลิง้ค์ด้านลา่งนี ้

ส าหรับสมาชิกทดลองใช้ สามารถเรียนรู้การใช้งานเบือ้งต้นได้ท่ีน่ี  

ส าหรับสมาชิกรายปี ทา่นสามารถอา่นการใช้งานแบบละเอียดได้ท่ีน่ี 
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SET Index Chart 

 

หน้า SET Index ส าหรับวิเคราะห์ตลาดด้วย Advances/Declines แบบกราฟแทง่ ได้อยา่งรวดเร็ว 

ส าหรับ Member รายปี เราจะมี Advances/Declines แบบกราฟให้ท่านได้วิเคราะห์แบบมืออาชีพ 

 

ส าหรับสมาชิกทดลองใช้ สามารถเรียนรู้การใช้งานเบือ้งต้นได้ท่ีน่ี  

ส าหรับสมาชิกรายปี ทา่นสามารถอา่นการใช้งานแบบละเอียดได้ท่ีน่ี  
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Money Fund Flow Template 

 

Fund Flow ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นหน้าสรุปมลูคา่การซือ้ขาย สรุปภาพรวมตลาด โดย

แบง่เป็น 5 สว่นดงันี ้

1. ยอดซือ้ขายสะสมของกลุ่ม สถาบนั Brokers ตา่งชาติ และนกัลงทนุรายยอ่ย 

2. ยอดซือ้ขายแบบ Oscillators - Histogram และยอดซือ้ขายสะสมของกองทนุBrokers 

3. ยอดซือ้ขายแบบ Oscillators - Histogram และยอดซือ้ขายสะสมของกองทนุตา่งชาติ 

4. ยอดซือ้ขายแบบ Oscillators - Histogram และยอดซือ้ขายสะสมของกองทนุในประเทศ 

5. ยอดซือ้ขายแบบ Oscillators - Histogram และยอดซือ้ขายสะสมของนกัลงทนุรายยอ่ย 

 

ส าหรับสมาชิกทดลองใช้และรายปี สามารถเรียนรู้การใช้งานเบือ้งต้นได้ท่ีน่ี  

mailto:sales@investorz.com
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Fundamental & Fundamental II 

 

Fundamental หน้าท่ีหนึง่ เรารวบรวมคา่ MSI, EPS, Quarterly Sales, Annual Sales, Margin เพ่ือให้ทา่นได้

วิเคราะห์แบบละเอียดมากกวา่ Technical ทัว่ไป 

 

Fundamental II หน้านีจ้ะรวม ROE, %Yield, P/E ใว้ในหน้าเดียวกนัเพ่ือให้ทา่นได้ตดัสินใจได้ดีขึน้กวา่เดมิ 

ทา่นสามารถอา่นข้อมลูเพิมเตมิเก่ียวกบั Fundamental ของเราได้ท่ีน่ี ข้อมลู Fundamental บน AmiBroker 

โดย PluginZ 

mailto:sales@investorz.com
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INVZ - 5 day high low system 

 

อินดเิคเตอร์ตวันีเ้หมาะส าหรับนกัลงทนุระยะสัน้ถึงกลางท่ีก าลงัมองหาเทรนด์ท่ีจะลงทนุ โดยตวัอินดเิคเตอร์จะ

มีเส้นแสดงดงันี ้

1. EMA3 และ EMA5 

2. Trailing Stop Loss (เส้นขัน้บนัได) 

INVZ - ADX BUY SELL System 

 

ระบบ ADX ตวันีจ้ะบอกจดุลงทนุคร่าวๆให้ทา่นได้น าไปพิจารณาตอ่ ซึง่เราจะขอแจ้งก่อนวา่อินดเิคเตอร์ตวันี ้

บอกอะไรทา่นบ้าง 
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1. DI+ หรือ Plus Directional Index จะแสดงเป็นเส้นสีเขียว 

2. DI- หรือ Minus Directional Index จะแสดงเป็นสีแดงพร้อมระบายแดง 

3. ADX หรือ Average Directional Index จะแสดงเป็นสีน า้เงิน 

INVZ – ADX Sideway Detector 

 

อินดเิคเตอร์ ADX Sideway Detector นัน้จะใช้หลกัการของการวดัพลงัของเทรนมาหาวา่ตลาดอยูใ่นช่วงไซด์

เวย์หรือไม ่โดยตวัอินดเิคเตอร์จะแสดงแถบสีฟ้าขึน้มาเป็นสญัลกัษณ์วา่ราคาในกราฟชว่งนัน้ๆเป็นไซด์เวย์ 
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INVZ – ALL IN ONE 

 

อินดเิคเตอร์ All In One ท่ีมีทกุสิ่งอยา่งสมช่ือของตวัเอง อินดเิคเตอร์ตวันี ้เรารวบรวมเคร่ืองมือวิเคราะห์ทาง

เทคนิคใว้ในกราฟเดียว  

INVZ – MultiShow Indicator 

 

อินดเิคเตอร์ MultiShow จะแสดงสญัญาณซือ้ขายจากอินดเิคเตอร์หลากหลายชนิด โดยท่ีทา่นสามารถก าหนด

ได้เองจาก Parameter 
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การ Scan, Explore และ Backtest 
Scan, Explore และ Backtest ถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัอนัดบัต้นๆของเราๆทา่นๆเลยก็วา่ได้ เราจะมาดกูนัวา่

เคร่ืองมื่อตวันีใ้นโปรแกรม AmiBroker ใช้งานอยา่งไร  

หน้าตาและไอคอ่นส าคญัของ Analysis 

เรามาท าความรู้จกักบัไอคอ่นของ Analysis กนัก่อน เพ่ือท่ีทา่นจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มท่ี 

 

1. Scan – เป็นการค้นหาจดุซือ้ขาย ผลท่ีได้จะถกูก าหนดใว้แล้ว เชน่ Buy Sell Short Long 

2. Explore – เป็นการแสกน แตจ่ะให้ผลตามท่ีเราก าหนดเอง เชน่ให้ผลเป็นคา่ EMA เป็นต้น 

3. Backtest – เป็นการทดสอบความสามารถในการท าก าไร/ขาดทนุของระบบเทรดของทา่น 

4. Settings – ทา่นสามรถตัง้คา่การแสกนได้ท่ีน่ี การตัง้ให้โปรแกรมแสกนรายนาทีได้ก็อยู่ท่ีน่ีเชน่กนั 

5. Formula – สตูรท่ีทา่นก าลงัเลือกใช้อยู ่ณ ปัจบุนั 

6. Pick a file - ทา่นสามารถเปิดหาสตูรแสกนได้ท่ีน่ี 

7. Edit – ทา่นสามารถแก้ไขสตูร หรือแม้กระทัง่เขียนสตูรแสกนใหมไ่ด้ท่ีน่ี 

8. Apply to – ทา่นสามารถเลือกได้วา่จะใช้หุ้นทัง้หมดท่ีมี หุ้นท่ีเปิดอยู่ปัจบุนั หรือ เลือกเฉพาะบางกลุม่

มาแสกนได้ท่ีน่ี 

9. Define filter – หากทา่นเลือกแสกนเฉพาะบางกลุม่ ทา่นสามารถมาตัง้คา่เพิ่มเตมิได้ท่ีน่ี 

10. Range – ทา่นสามารถเลือกให้โปรแกรมแสดงผลได้ท่ีน่ี โดยมีตวัเลือกดงันี ้1.) แสดงผลทัง้หมดตัง้แต่

อดีตถึงปัจบุนั 2.) แสดงผลแค ่1 แทง่ข้อมลูลา่สดุ 3.) แสดงผลแค ่1 วนัลา่สดุ 4.) แสดงผลแบบก าหนด

วนั 

11. Start date – หากทา่นเลือกให้แสดงผลเฉพาะวนั ท่านต้องตัง้วนัเร่ิมท่ีน่ี 

12. End date – และทา่นต้องตัง้วนัสิน้สดุท่ีน่ี 
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วิธีการตัง้คา่ Scan/Explore/Backtest 

วิธีการตัง้คา่ ให้ท าตามขัน้ตอนตามนี ้

1. เลือกสตูรท่ีเราต้องการใช้แสกนก่อนโดยการกดปุ่ ม Open แล้วไปหาสตูรในโฟลเดอร์ 

Amibroker\Formulas 

 

2. จากนัน้มาตัง้คา่ท่ี Apply to ในสว่นนีจ้ะมีตวัเลือกยอ่ยอีกตามนี ้

 
• All symbol อนันีคื้อเอารายช่ือทัง้หมดท่ีมีมาแสกน 

• Current อนันีคื้อเอาหุ้นท่ีเปิดอยู่ขณะนีม้าแสกน 

• Filter อนันีคื้อการแสกนโดยเลือกเฉพาะกลุม่ ซึ่งเราจะเลือกแสกนเฉพาะใน Watchlist ท่ีเรา

สร้างก็ได้ 

3. ตัง้คา่ Range มีตวัเลือกย่อยตามนี ้

 
• All quote อนันีโ้ปรแกรมจะเอาแทง่ข้อมลูทัง้หมดมาแสดงผล 
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• 1 recent bar อนันีโ้ปรแกรมจะเอาแทง่ข้อมลูแทง่ล่าสดุข้องหุ้นมาแสดงผล 

• 1 recent day อนันีโ้ปรแกรมจะเอาแทง่ข้อมลูของวนัลา่สดุมาแสดงผล 

• From date to date อนันีโ้ปรแกรมจะให้เราก าหนดเองวา่จะเอาข้อมลูชว่งไหนมาแสดงผล ซึง่

เราสามารถตัง้คา่ได้ท่ีชอ่งระบวุนั ท่ีอยู่ถดัไป 

 

4. ตัง้คา่ว่าเราจะใช้ไทม์เฟรมไหนมาแสดง โดยกดปุ่ ม Setting > แถบ General จากนัน้ไปเลือกไทม์เฟรม

ท่ีหวัข้อ Periodicity:  

 
 

 

 

 

 

 

5. เลือกวา่เราจะ Scan/Explore/Backtest 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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