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การ Login เขา้ใชง้าน

1

2

ใส ่Username/Password 
ที�ได้รบัทาง Email เเละเลือก เซริฟ์เวอรเ์ป�น 
YLGBullionFutures-Online

กด เครื�องหมาย บวก เพื�อเพิ�มหรอื login
เขา้บญัชซีื�อขาย



Quotesรายการของ Symbols ที�พร้อม
สาํหรับการเทรด โดยแสดงราคาเสนอซื�อ
และราคาเสนอขายป�จจุบัน รวมถึงราคา
High,Low ของวันของสินค้านั�นๆ

กด เครื�องหมาย บวก เพื�อเพิ�ม
Symbols โดยเเบ่งตามหมวดที�ต้องการ
เทรด เช่น
Futures/comex/gold/standard 
 F.US.GCEZ22 หมายถึง สินค้าทอง
ขนาด 100 Oz. ซีรี�ย์ Z ป� 2022



Chart หรือ กราฟ

จะเเสดงตําเเหนง่ของราคา เเละวนัเวลา

ใชเ้ลือก อินดเิคเตอร ์เชน่ EMA  RSI ใหป้รากกฎขึ�น

บนกราฟราคา

ใชส้ลับหนา้ต่างของกราฟราคาที�เลือกดไูว้

หนา้Quotes  ที�ต้องการใหเ้เสดงกราฟ 

ใชเ้พิ�มกราฟราคาใหเ้เสดงผลพรอ้มกัน ขึ�นบนChart

ใชเ้พื�อสง่คําสั�งซื�อ-ขาย Order โดยสนิค้าจะอ้างอิง

กับ ชื�อกราฟราคา

จะ เป�นหน้ า ต่ าง ที� เ เสดง ถึง  การ เค ลื� อน ไหวของ
ราคา เ เล ะออ เดอร์ที� เ ร า ได้ เป�ดสัญญาซื� อขาย ไว้



เมอืกดคลิกเลือก
สญัลักษณ์ ดังกล่าวจะขึ�น
indicator ประเภทต่างๆ

กดส่ง คําสั� งซื� อฟ�ว
เจอร์ส โดยที� เ รา
สามารถ  ตั� ง  
TP  หรือ  SL



ใชส้ลับหนา้ต่างของกราฟราคาของฟ�วเจอร์
ที�ต้องการให้เเสดงบน หนา้ต่าง เชน่
F.US.MQCN22 F.US.SILN22 เป�นต้น

คลิกเพื�อเเสดงผลหนา้เพื�อเพิ�มกราฟราคา
ในหนา้ต่างเเสดงผลเชน่กราฟการเคลื�อนไหว
ของ F.US.GCEQ22 F.US.ENQN22



สถานะของบัญชีเเละออเดอร์ที�มีการส่งคํา
สั�งซื�อขาย

Cash Balance    = มูลค่าเงินสดในบญัชี
Equity = มูลค่าเงินสดในบญัช ี- มูลค่าของ
สถานะกําไรขาดทนุของสญัญา
หลักประกัน = Total MM ต้องรกัษาให ้NLV

สงูกวา่Marginเสมอ
หลักประกันที�เหลือ =  ee เงินที�เหลือสามารถ
เป�ดสถานะได้
ระดบั margin (%) = หลักประกันคิดเป�นเปอร์
เซน็



หนา้ประวติัการซื�อขาย
เเสดงรายการซื�อขายฟ�วเจอร ์ทั�งหมดรวมถึงกําไร
ขาดทนุโดยสามารถเลือกวนัเวลาที�ต้องการรวมถึงการ
จาํเเนกประเภทของฟ�วเจอรไ์ด้เป�นกลุ่มหรอืรูปเเบบ
ต่างๆ



ฟ�งก์ชั�นในรายการ
ประวติั

ใชเ้พื�อจาํเเนกฟ�วเจอรใ์หเ้เสดงสถานะ
กําไรขาดทนุเป�นประเภทที�เราเลือกโดย
เฉพาะตัวอยา่ง เชน่เลือก MGCQ22
โดนสถานะ long คือ buy เเละ short
คือ sell ในmt5



ป�ดสถานะ sell ENQM22 1สญัญา
กําไร USD 1380 
ยกตัวอยา่ง ENQM22  sell1.00 

      12607.50 ป�ดที� 12538.50 
       เวลา 10:06:03  2022/06/07 



เเสดงสถานะประวติัสง่คําสั�งต่างๆที�เราใชส้ง่คําสั�ง
เชน่ buy limit /sell stop/ buy at the
market เป�นต้น

คําสั�ง จับกลุ่มประเภทของการส่งคําสั�ง

เวลาเป�ด เรยีงลําดับฟ�วเจอรโ์ดยเเสดง

เวลาเป�ดก่อนเป�นอันดับเเรก

เวลาป�ด เรยีงลําดับฟ�วเจอรโ์ดยเเสดง

เวลาป�ดก่อนเป�นอันดับเเรก

กําไรหรือ state เลือกให้เรยีงลําดับกําไร

ขาดทุนเป�นหลัก

สญัลักษณ ์ใชจ้บักลุ่มรายฟ�วเจอรป์ระเภทต่างๆ



เเสดงรายการสถานะกําไรขาดทนุ เเละจาํนวน
สญัญาฟ�วเจอรป์ระเภทต่างๆตามวนัเวลาที�เลือก



การส่งคําสั�งซื�อขาย
เลือกฟ�งชั�นที�ใชใ้นการซื�อ
ขาย *จะเพิ�มเติมในหนา้ต่อ
ไป

เลือกเพิ�มลดจาํนวนสญัญา
ฟ�วเจอร์

กดสง่คําสั�งซื�อฟ�วเจอรโ์ดยที�เรา
สามารถ ตั�ง TP กําไร 
หรอื SL ตัดขาดทนุ 

ราคาเสนอซื�อเเละราคาเสนอ
ขาย bid/offer

ระยะห่างระหวา่ง bid เเละ offer}



Exchange execution = ซื�อฟ�วเจอร ์ณ ราคาป�จุบนั

Buy Limit ดัก Buy ณ ราคาหนึ�ง ๆ ที�ตํ�ากวา่ป�จจุบนั

Sell Limit ดัก Sell ณ ราคาหนึ�ง ๆ ในราคาที�สงูกวา่

ป�จจุบนั

Buy Stop ตามราคา ณ ราคาหนึ�ง ๆ ที�สงูกวา่ป�จจุบนั

Sell Stop ตามราคา ณ ราคาหนึ�ง ๆ ที�ตํ�ากวา่ป�จจุบนั



Buy stop limit = เมื�อราคาวิ�งไปถึงราคาที�กําหนดคําสั�งซื�อ

จะถกูสง่ที�ราคา stop limit price ดงัรปู

ตัวอยา่ง Buy stop limit MCLEQ22 1 สญัญา สง่คําสั�ง

เมื�อราคาวิ�งขึ�นมาถึง 117.74 เเละจะไดอ้อเดอร ์เมื�อราคากลับ

ตัวลงที� 117.69 ดงันั�นที�ราคา 117.69 จะเป�นราคาฟ�วเจอรที์�

เราถือสญัญา 

หมายเหตเุชน่เดยีว sell stop limit



GTC (Good-till-Cancelled) = Position

เมื�อกดยกเลิกหรอืหมดอายุของซีรี�ย์นั �นๆ
DAY หรอืวันนี� = Position จะหมดอายุสิ�นวัน
GTT (Good-till-Time)หรอื ระบุ  =

Position จะหมดอายุเวลาที�ตั�งค่าไว้
GTD (Good-till-Date) หรอื วันที�ระบุ =

Position จะหมดอายุวันที�ตั�งค่าไว้

Return = ไม่กําหนดค่าใดๆ
FOK (Fill-or-Kill) = หากได้ราคาที�กําหนดแต่ไม่
ครบจาํนวนจะยกเลิกส่วนที�ไม่ได้
Immediate or cancel = คําสั�งนี�เรยีกวา่ IOC

คําสั�งนี�จะมีความยืดหยุ่นกวา่ โดยในกรณีนี�เรา
ต้องการซื�อสัญญาฟ�วเจอรป์รมิาณหนึ�ง ๆ ณ
ราคาหนึ�ง ๆ แต่ไม่ได้สัญญาตามราคาและปรมิาณ
ที�กําหนดเชน่เดียวกัน คําสั�ง IOC จะซื�อเฉพาะเท่า
ที�ซื�อได้ ไม่ได้ยกเลิกคําสั�งทั�งหมด



THANK YOU
www.y lgfutures .co . th


