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2มกราคม 2560

ASP Smart ไม่พลาดทุกการลงทุน

ภาพรวม ASP Smart 

การเข้าถงึข้อมูลบริษัท และบทวเิคราะห์

เครื่องมือสาํหรับการวเิคราะห์ด้วยตนเอง

การบริหารจดัการพอร์ต และส่งคาํสั่งซือ้-ขาย
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ASP Smart
Application ทีช่ว่ยใหก้ารตดัสนิใจ 
และ การซือ้-ขาย หุน้ มปีระสทิธภิาพสงูขึน้

ขอ้มลูภาพรวมการลงทุนเชงิมหภาคของตลาดการเงนิทัว่โลก

ตราสารหนี้ สนิคา้โภคภณัฑ ์ฯลฯ

ขอ้มลูหุน้รายบรษิทั (โครงสรา้งผูถ้อืหุน้, งบการเงนิ, การขึน้เครือ่งหมาย)

ขา่วรายบรษิทัทีแ่จง้ตลาดหลกัทรพัย ์, ปฎทินิหลกัทรพัย์

ขอ้มลูบทวเิคราะหข์อง Asia Plus 

ซึง่ครอบคลุมจาํนวนหุน้มากทีส่ดุในอุตสาหกรรม

ระบบการแจง้เตอืน ทาํใหไ้มพ่ลาดโอกาสสาํหรบัการลงทุน

ระบบการคดักรองหุน้ ทัง้เกณฑท์างปจัจยัพืน้ฐาน และ ทาง Technical

ระบบการคดักรองหุน้ดว้ยการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ (Quantitative Analysis)

เครือ่งมอืสาํหรบัการวเิคราะหท์างเทคนิค

สง่คาํสัง่ ซือ้ – ขาย ไดท้นัที
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เมนูต่างๆ ใน ASP Smart

Dashboard (หนา้ Home)

ตรวจเชค็ Portfolio ไดต้ลอดเวลา

ซือ้/ขาย ไดท้นัที

ดบูทวเิคราะหจ์ากฝ่ายวจิัย

ด ูindex ตลาดหุน้ทัว่โลก และสนิคา้โภคภณัฑ์

ตดิตามขา่วจาก SET และ Infoquest

ด ูFair Value, Upside, คําแนะนําการลงทนุ ฯลฯ

เก็บหุน้ทีช่ ืน่ชอบไวใ้น List และตัง้คา่แจง้เตอืน

คน้หาหุน้ตามเงือ่นไขทีต่อ้งการ

ตัง้คา่ตา่งๆ

แตะที ่

เพือ่เขา้สูเ่มนูหลกั



5มกราคม 2560

เมนู Overview

สว่นที ่1 : ดชันีและ
กราฟ intraday สามารถ 
slide ไปดา้นขา้งเพือ่ดู
ดชันีอืน่ ประกอบดว้ย 
SET, SET50, SET100, 
SETHD, sSET และ 
MAI

สว่นที ่2 : หุน้ Top 
Pick(s) ประจาํวนัทีฝ่า่ย
วจิยัเอเซยี พลสั แนะนํา

สว่นที ่3 : ดชันี
ต่างประเทศ, 
สนิคา้โภคภณัฑ,์ 
อตัราแลกเปลีย่น

สว่นที ่4 : กลยทุธก์าร
ลงทุนประจาํวนั สามารถ
เลือ่นไปดา้นขา้งเพือ่
อา่นบทวเิคราะหไ์ด้ สว่นที ่5 : Quote 

of the day จาก
นกัวเิคราะห์
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เมนู Overview (ต่อ)

จากหน้า Overview สามารถดกูราฟแทง่เทยีนของหุน้ได ้
โดยการพลกิโทรศพัทแ์นวนอน 90 องศา (iOS) 
หรอืกดที ่ และพลกิโทรศพัทแ์นวนอน 90 องศา (Android)

ใสช่ือ่หุน้ทีต่อ้งการ

เปลีย่น Time Frame

ขยายกราฟตามแนวนอน

วาดเสน้ Trend line

เพิม่ indicators
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ASP Smart ไม่พลาดทุกการลงทุน

ภาพรวม ASP Smart 

การเข้าถงึข้อมูลบริษัท และบทวเิคราะห์

เครื่องมือสาํหรับการวเิคราะห์ด้วยตนเอง

การบริหารจดัการพอร์ต และส่งคาํสั่งซือ้-ขาย



8มกราคม 2560

เมนู Product Info

1. Highlight : ขอ้มลูหุน้ในเชงิปจัจยัพืน้ฐาน 

2. Research : บทวเิคราะหจ์ากฝา่ยวจิยั

แบ่งเป็น 4 เมนูย่อย

3. Info : ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั

4. Comparison : เปรยีบเทยีบหุน้กบัอุตสาหกรรมและภมูภิาค
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Product Info -> Highlight

Highlight

สว่นที ่1 : ราคา
ล่าสดุของหุน้ 
และกราฟ 
intraday

แตะที ่

เพือ่คน้หาหุน้

สว่นที ่2 : ขอ้มลู
ต่างๆ ของหุน้ อาท ิ
Fair Value, 
Upside, 
Recommendation, 
P/E Ratio, P/VB, 
Dividend Yield 
etc.

เลือ่นขึน้เพือ่

ดขูอ้มลู

เพิม่เตมิ

แตะหรอื

เลือ่นซา้ย-

ขวา เพือ่ดู

เมนูยอ่ยอืน่ๆ

สว่นที ่3 :
กราฟแทง่
แสดงขอ้มลู
ทางการเงนิ 
อาท ิกาํไร
สทุธ ิกาํไร
ต่อหุน้ เงนิ
ปนัผลจา่ย 
เป็นตน้
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Product Info -> Research

Research

แตะหรอื

เลือ่นซา้ย-

ขวา เพือ่ดู

เมนูยอ่ยอืน่ๆ

แตะที ่
สามารถอา่นบท
วเิคราะหไ์ดท้นัท ี
ในรปูแบบ PDF file
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Product Info -> Info

Info

ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั ขอ้มลูงบการเงนิรายไตรมาสและรายปี

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ ขอ้มลูสทิธปิระโยชน์

ขา่วจาก SET และ Infoquestราคาหุน้ยอ้นหลงั
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Product Info -> Comparison

Comparison

เปรยีบเทยีบหุน้
ไดท้ัง้ในมติ ิP/E 
Ratio และ P/BV 
Ratio ในปี
ปจัจุบนัและปี
หน้า

กราฟแสดง

การ

เปรยีบเทยีบ

กบัภมูภิาค

เลือ่นขึน้เพือ่

ดขูอ้มลู

เพิม่เตมิ

กราฟแสดง

การ

เปรยีบเทยีบ

กบั

อุตสาหกรรม
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เมนู Research

file เสยีงนักวเิคราะหย์อ้นหลงั

บทวเิคราะหป์ระจําวนั

บทวเิคราะหป์ัจจัยทางพืน้ฐาน

บทวเิคราะหป์ัจจัยทางเทคนคิ

บทวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ์

บทวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ และตราสารอนุพันธ์
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เมนู Research (ตวัอย่าง)

Morning Brief

File เสยีง
นกัวเิคราะห ์
สามารถแตะ
เพือ่ฟงัยอ้นหลงั
ได ้เรยีงลาํดบั
จากใหม-่เก่า

Technical

บทวเิคราะห์
ปจัจยัทาง
เทคนิค ทัง้
ภาพรวมตลาดฯ 
และหุน้รายตวั
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เมนู Research (ตวัอย่าง)

Fundamental

บทวเิคราะหป์จัจยัพื้นฐาน 
สามารถเลือ่นซา้ย-ขวา เพือ่
ดหูมวดหมูบ่ทวเิคราะห์
ต่างๆ อาท ิIndustry (บท
วเิคราะหอ์ุตสาหกรรม) 
Company (บทวเิคราะห์
รายบรษิทั) Global Stock 
(บทวเิคราะหห์ุน้
ต่างประเทศ) เป็นตน้

แตะที ่
สามารถอา่นบท
วเิคราะหไ์ดท้นัท ี
ในรปูแบบ PDF file
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เมนู News

ปฏทินิสทิธปิระโยชน์

ขา่วจาก Infoquest

ขา่วจากตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

สรปุยอดซือ้ขายนักลงทนุรายกลุม่
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เมนู News (ตวัอย่าง)

Stock Calendar Trading Summary



18มกราคม 2560

ASP Smart ไม่พลาดทุกการลงทุน

ภาพรวม ASP Smart 

การเข้าถงึข้อมูลบริษัท และบทวเิคราะห์

เครื่องมือสาํหรับการวเิคราะห์ด้วยตนเอง

การบริหารจดัการพอร์ต และส่งคาํสั่งซือ้-ขาย
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เมนู Scan & Performance

1. Smart Scan : คดักรองหุน้ ทัง้เกณฑท์างปจัจยัพืน้ฐาน 

และทาง Technical
2. Performance : แสดงรายชือ่หุน้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงของราคา

หรอืมลูคา่การซือ้ขายมากทีส่ดุประจาํวนั

แบ่งเป็น 2 เมนูย่อย
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Scan & Performance -> Smart Scan

Smart Scan

สว่นที ่1 : 
คน้หาหุน้ดว้ย
การกาํหนด
เงือ่นไขดว้ย
ตนเอง

สว่นที ่2 : 
คน้หาหุน้ดว้ย
ปจัจยัพื้นฐานที ่
กาํหนดโดยฝา่ย
วจิยั ASPS

สว่นที ่3 : 
คน้หาหุน้ดว้ย
ปจัจยัทาง
เทคนิค

Smart Scan

สว่นที ่4 : 
คน้หาหุน้ตาม
เหตุการณ์สาํคญั 
และคน้หา DW
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Scan & Performance -> Smart Scan -> My Scanner

My Scanner

My Scanner : 
คน้หาหุน้เชงิ
ปจัจยัพื้นฐาน มี
เงือ่นไขใหเ้ลอืก
กวา่ 20 เงือ่นไข

แตะเพือ่เลอืก

เงือ่นไขที ่

ตอ้งการ

สงูสดุ 10 

เงือ่นไข

เมือ่เลอืกตาม

ตอ้งการแลว้ 

แตะที ่Done

เพือ่ใสค่า่

ตวัเลข
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Scan & Performance -> Smart Scan -> My Scanner

My Scanner

ใสค่า่ตวัเลข
ลงในแต่ละ
เงือ่นไขทีเ่ลอืก

เมือ่เลอืกตาม

ตอ้งการแลว้ 

แตะที ่Result 

เพือ่แสดงผล

แสดงรายชือ่

หุน้ทีค่ดักรอง

ได ้พรอ้ม

แสดงคา่

ต่างๆ จาก

เงือ่นไขที ่

กาํหนด

แตะ

เพือ่เพิม่

เงือ่นไข

ภายหลงัได้

แตะ

เพือ่ลบ

เงือ่นไข

หากไม่

ตอ้งการ
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Scan & Performance -> Smart Scan -> Fundamental

Fundamental

Fundamental: 
คน้หาหุน้เชงิปจัจยัพื้นฐาน ดว้ย theme การลงทุนทีเ่หมาะสมกบันกัลงทุนแต่ละประเภท 
ประกอบดว้ย หุน้ปนัผลสงู (Dividend Lover), หุน้คุณคา่ (Value Lover), หุน้เตบิโตเดน่ 
(Growth Lover) และหุน้ฟื้นตวั (Rebound) 
ชว่ยเพิม่ความสะดวกรวดเรว็ในการคน้หาหุน้ โดยทีไ่มต่อ้งกาํหนดเงือ่นไขเอง
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Scan & Performance -> Smart Scan -> Fundamental

Dividend Lover Value Lover
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Scan & Performance -> Smart Scan -> Fundamental

Growth Lover Rebound
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Scan & Performance -> Smart Scan -> Technical

Technical

Technical: 
คน้หาหุน้เชงิปจัจยัเทคนิค ประกอบดว้ย หุน้ทีร่าคาปจัจุบนัทาํจุดสงูสุดใหม ่(Break High), 
หุน้ทีร่าคาปจัจุบนัทาํจุดตํา่สดุใหม ่(Break Low), หุน้ทีร่าคาปจัจุบนัเปิด Gap ขึน้ (Gap 
Up), หุน้ทีร่าคาปจัจุบนัเปิด Gap ลง (Gap Down) และหุน้ทีม่มีลูคา่การซื้อขายเพิม่ขึน้อยา่ง
มนียัฯ (Volume Signal) 
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Scan & Performance -> Smart Scan -> Technical

Break High Break Low

Gap Up Gap Down

Volume Signal



28มกราคม 2560

Technical Analysis : D.I.Y.

จากหน้า Product Info สามารถดกูราฟแทง่เทยีนของหุน้ได ้
โดยการพลกิโทรศพัทแ์นวนอน 90 องศา (iOS) 
หรอืกดที ่ และพลกิโทรศพัทแ์นวนอน 90 องศา (Android)

ใสช่ือ่หุน้ทีต่อ้งการ

เปลีย่น Time Frame

ขยายกราฟตามแนวนอน

วาดเสน้ Trend line

เพิม่ indicators
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ASP Smart ไม่พลาดทุกการลงทุน

ภาพรวม ASP Smart 

การเข้าถงึข้อมูลบริษัท และบทวเิคราะห์

เครื่องมือสาํหรับการวเิคราะห์ด้วยตนเอง

การบริหารจดัการพอร์ต และส่งคาํสั่งซือ้-ขาย
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เมนู Favorite

สามารถเกบ็หุน้
ทีส่นใจไวไ้ดถ้งึ 
6 Favorites

แต่ละ Favorite 
เกบ็ได ้20 หุน้
รวมทัง้หมดเกบ็
หุน้ไดถ้งึ 120 
หุน้

ทัง้ยงัสามารถตัง้ 
Alert แจง้เตอืน
ได้

วธิเีพิม่หุน้
ใน Favorite

แตะที ่icon

จากนัน้เลอืก
หุน้ไดท้นัที
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เมนู Favorite (ต่อ)

สามารถเลอืก

หุน้เดยีวกนั

ใสใ่นหลายๆ  

Favorite ได้

ตัง้แจง้เตอืน

ดว้ยขา่ว

ตัง้แจง้เตอืน

ดว้ยการ

กาํหนดราคา

เป้าหมาย

ตัง้แจง้เตอืน

ดว้ยการ

กาํหนด %

การ

เปลีย่นแปลง

ของราคา
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เมนู Trade & Invest
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เมนู Trade & Invest (ต่อ)

Trade & Invest

ราคาหุน้ล่าสดุBid / Offer
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เมนู Trade & Invest (ต่อ)

สถานะคาํสัง่
ซื้อ/ขาย

Trade & Invest

Ticker
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เมนู Portfolio

Portfolio

Portfolio

แสดงรายชือ่หุน้
จาํนวน ราคาเฉลีย่ 
และผลตอบแทน
ในพอรต์ (ในรปู%)

แสดง NAV และ
ผลตอบแทนใน
พอรต์ (ในรปูตวั
เงนิ)
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Appendix
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Scan & Performance -> Performance
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Scan & Performance -> Performance (ตวัอย่าง)

Intraday Performance

แตะเพือ่

เปลีย่นการ

แสดงผลเป็น

รปูแบบ

ตาราง (ดงั

ภาพขวามอื)

แตะเพือ่

เปลีย่นการ

แสดงผลเป็น

รปูแบบ List 

(ดงัภาพ

ซา้ยมอื)

Performance by Period
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เมนู Market

ดชันตีลาดหุน้ทัว่โลก

ราคาสนิคา้โภคภณัฑ์

ราคาและผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาล

อตัราแลกเปลีย่น
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เมนู Market (ต่อ)

Indices Commodities

แตะเพือ่

เปลีย่นการ

แสดงผลเป็น

รปูแบบ

ตาราง (ดงั

ภาพขวามอื)

แตะเพือ่

เปลีย่นการ

แสดงผลเป็น

รปูแบบ List 

(ดงัภาพ

ซา้ยมอื)
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เมนู Market (ต่อ)

Bond & Rates Currencies
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Scan & Performance -> Smart Scan -> Advanced

Advanced

Advanced: 
คน้หาหุน้เดน่ในแต่ละเหตุการณ์ต่างๆ โดยอาศยัคา่ทางสถติแิละความน่าจะเป็น
นอกจากนี้ ยงัสามารถคน้หา DW ไดต้ามเงือ่นไขทีต่อ้งการ
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Scan & Performance -> Smart Scan -> Advanced

Event Play

แตะ 
เพือ่เลอืก 
event หรอื 
theme 
การลงทุน
และ
ชว่งเวลาที ่
ตอ้งการ แสดง

ผลตอบแทน
ของหุน้
เทยีบกบั
ตลาดฯ ใน
แต่ละปี
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Scan & Performance -> Smart Scan -> Advanced

เลอืก event หรอื theme การลงทุน แสดงรายชือ่หุน้พรอ้มคา่เฉลีย่ผลตอบแทน 

และความน่าจะเป็น

แตะ         เพือ่เลอืก event หรอื theme
การลงทุนและชว่งเวลาทีต่อ้งการ
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Scan & Performance -> Smart Scan -> Advanced

DW Scanner
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