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นำาพาการื่ซื้่�อขายของคุณข้�นไปยังอ่กรื่ะดับหน้�ง

ชุ้ดเคริ่่�องม่อในการิ่ซื้่�อขายที่ี�ที่ันสมัยของ Tickmill นำาเสนอเคริ่่�องม่อหลากหลายปริ่ะเภที่ ที่ำาให้ MT4 & MT5 ของคุณข้�นไป
ยังอีกริ่ะดับหน้�ง และที่ำาให้คุณริ่ับควิามเข้าใจในข้อมูลเช้ิงล้กของตลาด ในขณะเดียวิกันก็มีปฏิิสัมพัันธี์กับเคริ่่อข่ายอย่าง
กวิ้างขวิางกับผูู้้ที่ี�ช้่�นช้อบการิ่ซื้่�อขายริ่ายอ่�น ๆ!  

 
ด้วิยคุณสมบัติขั�นสูง 13 ริ่ายการิ่ และ 15 ตัวิช้ี�วิัด ที่ำาให้ขณะนี�ลูกค้าของ Tickmill สามาริ่ถเข้าถ้งหน้�งในการิ่วิิเคริ่าะห์ที่ี�
คริ่อบคลุมมากที่ี�สุด ริ่วิมถ้งบริ่ิการิ่ต่าง ๆ ที่ี�แบ่งปันกันในอุตสาหกริ่ริ่มฟอเริ่็กซื้์

วิิธีี
เริ่่�มใช้้

เข้าสู่ พ่ั�นที่ี�ลูกค้า ของคุณ เพ่ั�อดาวิน์โหลดเคริ่่�องม่อในการิ่ซื้่�อขายทีี่�ที่ันสมัย 1.

คลิ่กที่่� แพลิตฟอริ่์มการิ่ซื้้�อขาย แลิะดาวน์์โหลิดสองโฟลิเดอริ่์ที่่�อย่�ด้าน์ลิ�างของ เคริ่้�องม้อใน์การิ่ซื้้�อขายที่่�ที่ัน์
สมัย:  
a.   หน้าต่าง: สามาริ่ถติดตั�งซื้อฟต์แวิร์ิ่ชุ้ดเคริ่่�องม่อได้ที่ี�หน้าต่าง   
b.   คู่ม่อผูู้้ใช้้งาน: ริ่ายการิ่คำาแนะนำาเกี�ยวิกับวิิธีีใช้้งานเคร่ิ่�องม่อหลากหลายที่ี�พัริ่้อมให้บริ่ิการิ่

2.

หลังจากดาวิน์โหลด โปริ่ดเปิด MT4/MT53.

สามืารื่ถหาเครื่่�องม่ือในการื่ซื้่�อขายขั�นสูงได้ที่่�:  
a.   ตัวิช้ี�วิัด: ตัวิช้ี�วิัดที่ี�เพิั�มแล้วิจะมีคำานำาหน้า ‘Tickmill’ ก่อนช้่�อของตัวิช้ี�วิัดนั�น   
b.   ที่ี�ปริ่้กษาผูู้้เช้ี�ยวิช้าญ: คุณสมบัติที่ี�เพิั�มแล้วิจะมีคำานำาหน้าวิ่า ‘Tickmill’ อยู่หน้าช้่�อของเคริ่่�องม่อนั�น 

4.

https://tickmill.co.uk/
https://secure.tickmill.co.uk/users/login
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ชุ้ดเคร่ิ่�องม่อในการิ่ซื้่�อขายทีี่�ที่ันสมัย
คุณสมบััต่

จััดการื่การื่ดำาเนินงานตามืคำาสั�งของคุณ: 

เที่อรื่์มืินัลซื้่�อขาย 

ซื้่�อขายด้วิยควิามแม่นยำา การิ่ปริ่ับขนาดอัตโนมัติ การิ่วิิเคริ่าะห์ตำาแหน่งที่ี�เปิด และมีเที่มเพัลต  

ม่น์่เที่อริ่์ม่น์ัลิ 

ได้ปริ่ับให้เหมาะสมกับ MT4 & MT5 จัดการิ่กับการิ่ดำาเนินการิ่ตามคำาสั�งของคุณตามข้อมูลซื้้�งแสดงอยู่ในกริ่าฟการิ่ซื้่�อขาย
ที่ี�ริ่ะบุ 

ต่�นตัวเสมือ: 

ผู้่้จััดการิ่การิ่แจั้งเต้อน์ 

ผูู้้ช้่วิยการิ่ซื้่�อขายส่วินตัวิของคุณ ซื้้�งที่ำาคำาสั�งให้สมบูริ่ณ์อย่างอัตโนมัติเม่�อมีกิจกริ่ริ่มเกิดข้�น และแจ้งเต่อนคุณ และหริ่่อ
เพ่ั�อน ๆ ในโซื้เช้ียลมีเดียของคุณเกี�ยวิกับกิจกริ่ริ่มต่าง ๆ ในตลาด 

Excel-RTD 

การิ่นำาข้อมูลที่างบัญช้ี ข้อมูลของที่ิกเก็ต และริ่าคาแบบเริ่ียลไที่ม์ ลงไปจัดวิางในเอกสาริ่ excel ด้วิยสูตริ่ง่าย ๆ 
ไม่มีการิ่กำาหนดสูตริ่ของเอกสาริ่ ไม่ต้องเขียนคำาสั�งที่างคอมพิัวิเตอริ่์

ข่าวสารื่ และข้อมูืลในตลาด:

เช้้�อมต�อ 

ปริ่ับแต่งหน้าฟดีข่าวิสาริ่ และปฏิิที่ินเศริ่ษฐกิจของคุณเองในขณะที่ี�กำาลังเข้าถ้งเน่�อหาที่างการิ่ศ้กษาที่ี�เพีัยบพัริ่้อม และอ่�น ๆ 
อีกมากมาย  

อาริ่มณ์ความริ่่้สึกของน์ักเที่ริ่ด 

ดูวิ่าตลาดริู่้ส้กอย่างไริ่ด้วิยข้อมูลตำาแหน่งซื้่�อ และขายแบบเริ่ียลไที่ม์ ควิามอ่อนไหวิในอดีต และแผู้งควิบคุมสำาหริ่ับการิ่
วิิเคริ่าะห์ควิามอ่อนไหวิในตริ่าสาริ่ที่ี�หลากหลาย 

แผู้น์ที่่�เซื้สช้ั�น์ 

ภาพัริ่วิมตลาดที่ี�ขายและต่�นตัวิ พัริ่้อมด้วิยตลาดสำาคัญของโลก ริ่วิมถ้งกิจกริ่ริ่มต่าง ๆ และภาพัริ่วิมควิามเคล่�อนไหวิริ่าคา
ในแต่ละเซื้สช้ั�น ซื้้�งแสดงผู้ลตามเวิลาปัจจุบันในที่้องถิ�นของคุณที่ี�เกี�ยวิข้องกับ “เซื้สช้ั�น” ในช้่วิงเวิลาวิันที่ี�ซื้่�อขาย 

https://tickmill.co.uk/
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การื่ซื้่�อขายท่ี่�ที่ันสมืัย:

ผูู้้จััดการื่ตลาด 

หน้าต่างขนาดเล็กซื้้�งใช้้งานได้สะดวิกจะแสดงสัญลักษณ์ริ่ายการิ่ที่ี�เฝ้า้ติดตาม และกิจกริ่ริ่มคำาสั�งซื้่�อที่ั�งหมดในบัญช้ีของ
คุณ

ค่าความืสัมืพันธ์์ 

ข้อมูลที่ี�มีค่าของตลาดในช้่วิงเวิลาต่าง ๆ เพ่ั�อการิ่จัดการิ่กับควิามเสี�ยงได้ดีข้�น ริ่ะบุสหสัมพัันธี์ตำ�า และสูงได้ง่าย ๆ ตามที่ี�
แสดงควิามสัมพัันธี์ริ่ะหวิ่างสัญลักษณ์ข้ามกริ่อบเวิลาที่ี�กำาหนดค่าได้ กับจำานวินของบาริ่์ เช้่น บาริ่์ 100 H1 ล่าสุด

ความืสัมืพันธ์์ของนักเที่รื่ด 

เปริ่ียบเที่ียบสองสัญลักษณ์ และริ่ะบุควิามแตกต่างที่ี�เกิดใหม่ด้วิยกิจกริ่ริ่มริ่าคาปัจจุบัน และข้อมูลบัญช้ี ซื้้�งแสดงควิาม
สัมพัันธี์ริ่ะหวิ่างสัญลักษณ์ข้ามกริ่อบเวิลาที่ี�กำาหนดค่าได้ เช้่น บาริ่์ H1 ปัจจุบัน

คำาสั�งซื้่�อขาย:

กริ่าฟ Tick ของน์ักเที่ริ่ด 

กริ่าฟแบบดั�งเดิม tick-by-tick กริ่าฟเส้น และสิ�งอำานวิยควิามสะดวิก ซื้้�งที่ำาให้เข้าสู่คำาสั�งซื้่�อได้อย่างริ่วิดเริ่็วิ และริ่าบริ่่�น
ได้ด้วิยคลิกเดียวิ 

ซื้�อน์คำาสั�งซื้้�อขาย 

ซื้่อนคำาสั�งซื้่�อขายที่ี�กำาลังริ่อดำาเนินการิ่จากผูู้้เข้าริ่่วิมในตลาดริ่ายอ่�น ๆ และปอ้นริ่าคาที่ี�ต้องการิ่ ซื้่อนการิ่หยุดขาดทีุ่น และที่ำา
กำาไริ่ที่ี�มีอยู่ 

ตัวิช้ี�วิัด
แพก็เกจั

บารื่์เปล่�ยนตัวชุ่�วัด

สริ่้างกริ่าฟแบบออฟไลน์ใน MT4/MT5 ซื้้�งมีเวิอริ่์ช้ั�นที่ี�แก้ไข
แล้วิบนตัวิช้ี�วิัดที่ี�กำาลังที่ำางานอยู่  

ตัวชุ่�วัด Donchian

แสดงช้่อง Donchian ซื้้�งแสดงผู้ลควิามสูงตำ�าของบาริ่์ N 
ก่อนหน้านี�  

การื่นับถอยหลังของแที่่งเที่่ยน

แสดงเวิลาที่ี�เหล่อในบาริ่์ปัจจุบัน และแจ้งเต่อนคุณเม่�อแถบ
นั�นใกล้จะหมดเวิลา  

Chart-in-Chart

สามาริ่ถเปริ่ียบเที่ียบริ่าคาจากสัญลักษณ์หลักของกริ่าฟกับ
สัญลักษณ์ย่อยได้แบบบาริ่์ต่อบาริ่์  

การื่จััดกลุ่มืกรื่าฟ

เช้่�อมโยงหน้�งกริ่าฟที่ี�กำาลังเปลี�ยนสัญลักษณ์และที่ำาการิ่
เปลี�ยนแปลงกริ่าฟที่ี�มีควิามสัมพัันธี์อ่�น ๆ ได้โดยอัตโนมัติ

ตัวชุ่�วัดการื่วาดอย่างอิสรื่ะ

ที่ำาให้คุณวิาดบนกริ่าฟได้ เพ่ั�อที่ำาการิ่ที่ำาเคริ่่�องหมาย หริ่่อที่ำา
สีกิจกริ่ริ่มต่าง ๆ บนกริ่าฟให้มีควิามโดดเด่น

ตัวชุ่�วัดแรื่งโน้มืถ่วง

แสดงพ่ั�นที่ี�ของแนวิริ่ับ และแนวิต้านที่ี�เป็นไปได้ตามปฏิิบัติ
การิ่ริ่าคา ริ่หัสสีก่อนหน้า เพ่ั�อแสดงพ่ั�นที่ี�ของกิจกริ่ริ่ม
ตลาดที่ี�แข็งแกริ่่งกวิ่า และอ่อนแอกวิ่า

สูง - ตำ�า 

วิิธีีง่าย ๆ เพ่ั�อดูควิามสูงและตำ�ากริ่าฟ จากกริ่อบเวิลาต่าง ๆ 
และตามจำานวินของบาริ่์

ตัวชุ่�วัด Keltner 

แสดงช้่อง Keltner ซื้้�งขนาดของช้่องผู้กผู้ันไปตาม ATR

ตัวชุ่�วัดการื่ถดถอยเชุิงเส้น  

แสดงผู้ลการิ่ถดถอยเช้ิงเส้นของบาริ่์ N ล่าสุดเน่�องจาก
เป็นเส้นที่ี�เหมาะสมที่ี�สุดจากที่างริ่าคาใกล้เคียง 

https://tickmill.co.uk/
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ตัวชุ่�วัดกรื่าฟมืินิ  

ป็อปอัปกริ่าฟในหน้าต่างย่อยที่ี�ปริ่ับขนาดได้ ที่ำาให้คุณเห็น
ปฏิิบัติการิ่ริ่าคาบนตริ่าสาริ่ และหริ่่อกริ่อบเวิลาอ่�น โดยไม่
ต้องสลับไปมาริ่ะหวิ่างกริ่าฟต่าง ๆ  

ตัวชุ่�วัดปรื่ะวัดิตำาสั�งซื้่�อ  

วิาดการิ่ซื้่�อขายในอดีตของคุณบนกริ่าฟ ซื้้�งแสดงจุดเข้า-
ออกของริ่าคา และเวิลา และแบนด์ซื้้�งช้ี�วิัดเม่�อคุณเข้า-ออก
ตลาด  

ตัวแปลงรื่ะยะ 

สริ่้างกริ่าฟออฟไลน์ใน MT4 สริ่้างกริ่อบเวิลาที่ี�หลากหลาย 
เช้่ M3 หริ่่อ H6

ตัวชุ่�วัด Pivot 

แสดงให้เห็นการิ่คำานวิณณ Pivot แบบดั�งเดิมตามปฏิิบัติ
การิ่ริ่าคา: ริ่าคา pivoe ส่วินกลาง ด้วิย 3 ริ่ะดับแนวิริ่ับ 
และแนวิต้านที่ั�งสองด้าน  

ตัวชุ่�วัดบารื่์ Renko 

วิาดบล็อก Renko บนกริ่าฟตามเวิลา MT4/MT5 ปกติ  

ตัวชุ่�วัดข้อมืูลสัญลักษณ์ 

สริ่้างภาพัริ่วิมสถานะตามที่ี�แสดงการิ่เปลี�ยนแปลงริ่าคา 
ริ่ะยะที่างจากควิามสูง และตำ�าปัจจุบัน ให้ค่าของสัญญาณ
ข้�น และลงบนกริ่อบเวิลาที่ี�ต่างกัน

หากคุณเป็นผูู้้เริ่ียนริู่้ด้วิยการิ่เห็นภาพั โปริ่ดสำาริ่วิจคุณบัติต่างที่ั�งหมดของ เคริ่่�องม่อในการิ่ซื้่�อขายที่ี�ที่ันสมัย ด้วิยควิาม
ช้่วิยเหล่อจากวิิดีโอการิ่ศ้กษา ที่ี�นี�

คำาเต่อนความืเส่�ยง: CFD เป็นตริ่าสาริ่ที่ี�มีควิามซื้ับซื้้อน และมาพัริ่้อมกับควิามเสี�ยงสูงในการิ่สูญเสีย
เงินอย่างริ่วิดเริ่็วิเน่�องจากเลเวิอเริ่จ 71% และ 61% ของบัญช้ีนักลงทีุ่นริ่ายย่อยสูญเสียเงินเม่�อ
ที่ำาการิ่ซื้่�อขาย CFDs กับ Tickmill UK Ltd และ Tickmill Europe Ltd ตามลำาดับ คุณควิริ่
พิัจาริ่ณาวิ่าได้เข้าใจวิิธีีการิ่ที่ำางานของ CFDs ริ่วิมถ้งผู้ลิตภัณฑ์์ริ่ายการิ่อ่�นของเริ่าแล้วิหริ่่อไม่ และคุณ
สามาริ่ถแบกริ่ับควิามเสี�ยงในการิ่สูญเสียเงินของคุณได้หริ่่อไม่  

https://tickmill.co.uk/
https://www.tickmill.co.uk/tools/advanced-trading-toolkit?video=alarm-manager#play

