
Atompix: คู่มือผู้ใช้งาน

ตรวจสอบบัญชีการเทรดของคุณ

กรอบเวลา

เปลี�ยนรหัสผ่าน

วิธีการดาวน์โหบด Atompix

คําสั�งที�ยังดําเนินการและประวัติบัญชี

รายการจับตา

คําสั�ง

ควบคุมและค้นหา

ตัวคัดกรองและค้นหา

การปรับข้อมูลตามต้องการและธุรกรรม

ชื�อผู้ใช้และรายการจับตา

การจัดการบัญชีของคุณ

เมนูและอินเตอร์เฟซ

บัญชีและตําแหน่งการเทรด

ฉันต้องทําอย่างไรหากต้องการสลับบัญชี

ฉันสามารถหาข้อมูลค่าใช้จ่ายโฮลดิ�งบนเว็บแพลตฟอร์มได้อย่างไร

ฉันสามารถดูประวัติบัญชีของฉันได้หรือไม่

ฉันสามารถหากรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร

แพลตฟอร์มมีระบบสนับสนุนลูกค้าหรือไม่

หากคุณไม่ต้องการเลื�อน คุณสามารถเลือกได้เฉพาะกรอบเวลา โดยที�เหนือหน้าต่างสินทรัพย์ จะมีตัวเลือก
ต่างๆให้คุณเลือก ตั�งแต่นาทีถึงเดือน

คุณสามารถเปลี�ยนรหัสผ่านได้ด้วยการพิมพ์รหัสผ่านป�จจุบันและรหัสผ่านที�ต้องการ โดยคุณสามารถยืนยัน
หรือยกเลิกได้ตามที�ต้องการ

หากคุณต้องการใช้แพลตฟอร์มแบบเวอร์ชั�วดาวน์โหลด คุณสามารถเลือกประเภทอุปกรณ์ได้จาก 
Windows, iOS หรือ Linux โดยคลิกที�ไอค่อนเพื�อเริ�มการดาวน์โหลด

ในหน้าต่างเทรด คุณจะเห็นคําสั�งที�ยังดําเนินการพร้อมทั�งประวัติบัญชี โดยในประวัติบัญชี จะแสดงการเท
รดก่อนหน้านี� และคัดกรองตามผลลัพธ์ที�ระบุไว้ คุณยังสามารถเลือกหน้าต่างการเทรดที�คุณต้องการแสดง 
หากต้องการทําการซื�อ คลิกที�ปุ�มซื�อในหน้าต่างคําสั�ง โดยสามารถทําการซื�อล็อตจํานวนมากได้ในเวลาเดียว
กัน 
ใต้เมนูแฮมเบอร์เกอร์ในแถบบนซ้ายของแพลตฟอร์ม คุณสามารถป�ดการเทรดแบบคลิกเดียว โดยจะต้อง
ทําการยืนยันก่อนทําคําสั�ง 
หากต้องการป�ดการเทรด ระบุในแถบคําสั�งและกด X สีแดงที�มุมขวา ยืนยันการป�ด และทําการเทรดให้เสร็จ
สมบูรณ์ 
สําหรับข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับสินทรัพย์ คลิกขวาที�รายการจับตา จากนั�นเลือกแสดงข้อมูลจําเพาะ โดยจะ
เป�ดแท็บที�มีข้อมูลที�เป�นประโยชน์มากมาย

หากคุณต้องการสินทรัพย์เพิ�มเติมในรายการจับตา กดปุ�มบวก ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่โดยมีรายการ
ผลิตภัณฑ์เทรดต่างๆให้เลือก 
เลือกรายการที�คุณต้องการ และคลิกเครื�องมือการเทรดเพื�อเพิ�มในรายการจับตา 
สินทรัพย์แต่ละรายการใช้เพียงคลิกเดียวในการเพิ�มลงบัญชี จากนั�น คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลจําเพาะ
สินทรัพย์ รวมทั�งชั�วโมงการเทรด 
คุณสามารถเป�ดการเทรดได้จากรายการจับตา คลิกผลิตภัณฑ์เทรด และเลือกเป�ดการเทรด โดยระบบจะเป�ด
หน้าต่างใหม่ขึ�นให้คุณเลือกล็อตและทําการซื�อ จากเมนูคําสั�ง คุณยังสามารถแก้ไขตําแหน่งที�เป�ดไว้ได้อีก
ด้วย รวามทั�งตั�งค่าหยุดการขาดทุน และรับกําไรจากมูลค่าและจุดที�ระบุไว้ 
หากคุณกรอกข้อมูลในรายการจับตาเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถล้างข้อมูลที�ไม่ต้องการได้โดยคลิกที�ถังขยะ 
จากนั�น คุณสามารถใส่ข้อมูลได้อีกครั�งโดยคลิกเครื�องหมายบวก และเลือกสินทรัพย์ทั�งหมดที�คุณต้องการ
ใส่ในหน้าต่าง จากนั�นคลิกปุ�มสามจุด เพื�อเลือกข้อมูลที�ต้องการดูจากรายการจับตาม ตามค่าเริ�มต้น คุณ
สามารถดูราคาซื�อ ราคาขาย และค่าสเปรด รวมทั�งเป�ดเวลาที�ต้องการเพื�อทําการสั�งซื�อซํ�า

สิ�งแรกที�คุณทําได้คือกําหนดขนาดล็อต ซึ�งจะระบุมูลค่าการเทรดทั�งหมดของคุณ โดยคุณยังสามารถตั�งค่า
หยุดขาดทุนและระดับรับกําไรได้ โดยระบบจะป�ดตําแหน่งอัตโนมัติเมื�อถึงค่าที�คุณตั�งไว้ 
เมื�อคุณคลิกปุ�มซื�อและยืนยัน คุณจะเป�ดตําแหน่งอย่างเป�นทางการ โดยคุณสามารถดุตําแหน่งในแท็บข้อมูล
สรุปบัญชีทีด้านล่างข้องหน้าจอตามค่าเริ�มต้น 
นอกจากตําแหน่งในตลาดแล้ว คุณยังสามารถเลือกใช้การจํากัดการใช้ โดยแสดงประเภทคําสั�งที�จํากัด 
ได้แก่ การจัดการกขายขาย หยุดการขาย จํากัดการซื�อ และหยุดการซื�อ เราจะเลือกหยุดการขาย คุณจะ
เลือกราคาคําสั�ง จากนั�นเป�ดตําแหน่งหลังยืนยัน ตําแหน่งและเวลาที�คุณเป�ดจะดูได้จากข้อมูลสรุปบัญชี 
คุณสามารถแก้ไขตําแหน่งได้โดยคลิกที�ตําแหน่งและคลิก ‘แก้ไขการเทรด’ คุณยังสามารถหยุดขาดทุน จุด 
รับกําไร และจุดอีกครั�ง คุณยังสามารถใช้มูลค่าที�เลือกเมื�อป�ดตําแหน่งอัตโนมัติ 
คุณยังสามารถป�ดตําแหน่งได้เองโดยกดที�ปุ�มl X สีแดงด้านขวา ซึ�งจะยุติตําแหน่งทั�งหมด 
ในแท็บคําสั�งที�ยังดําเนินการ คุณจะเห็นคําสั�งที�ยังไม่ดําเนินการ คุณสามารถยกเลิกได้โดยกดที� X สีแดงที�
เราแสดงให้เห็นก่อนหน้านี�และกดเพื�อยืนยัน 
แท็บสุดท้ายในข้อมูลสรุปบัญชีมีข้อมูลรายละเอียดเพิ�มเติมจากตําแหน่งของคุณ โดยคุณสามารถคัดกรอง
หรือกดที�ตําแหน่งที�ต้องการเพื�อดูรายละเอียดเพิ�มเติม หากคุณเลือกคัดกรอง คุณจะเห็นเทรดในวันนี� สาม
วันที�ผ่านมา สัปดาห์ที�แล้ว เดือนที�แล้ว สามเดือนและหกเดือนที�ผ่านมา หรือประวัติทั�งหมด ทั�งนี� คุณ
สามารถเลือกวันที�และสัญลักษณ์ได้ 
คุณสามารถเลื�อนลงไปที�ข้อมูลสรุปการเทรดของคุณตามที�คัดกรองไว้ และส่งออกประวัติเป�นไฟล์ excel 
โดยคุณยังสามารถนําเข้าโปรแกรมวิเคราะห์ต่างๆได้ในภายหลัง

คุณสามารถควบคุมและกําหนดค่าการเทรดได้ด้วยตัวเองโดยคลิกไม่กี�ครั�ง โดยคุณจะเห็นข้อมูลสรุปของ
บัญชีการเทรดโดยคลิกที�ปุ�มมุมล่างซ้ายของแพลตฟอร์ม 
รายการคําสั�งที�ยังดําเนินการอยู่ของคุณจะถูกรวบรวมแยกกัน โดยมีปุ�มที�อยู่ด้านล่างไอค่อนบัญชีทั�วไปที�
เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี�แล้ว

คุณสามารถค้นหาและคัดกรองข้อมูลที�ต้องการได้ง่ายมาก โดยทั�งแถบค้นหาและคัดกรองข้อมูลอยู่ติดกัน 
เมื�อคลิกปุ�มตัวคัดกรอง หน้าต่างใหม่จะถูกเป�ดขึ�น โดยคุณสามารถหาประวัติการทําธุรกรรมได้ตามวันที�และ
สัญลักษณ์ได้

คุณสามารถเลือกว่าต้องการแสดงยอดคงเหลือหรือไม่โดยคลิกที�ช่องที�อยู่ติดกับ “ซ่อนยอดคงเหลือ” 
 
คลิก “ค้นหา” เพื�ออัพเดทหน้าจอให้แสดงเฉพาะธุรกรรมตามช่วงเวลาที�เลือกที�ตรงกับหลักเกณฑ์ค้นหาของ
คุณ 
 
หากต้องการส่งออกประวัติธุรกรรมเป�น excel คลิกปุ�ม Export Excel และคลิก ตกลง

หากต้องการเข้าระบบบัญชีของคุณ ใส่ชื�อผู้ใช้และรหัสผ่าน จกานั�นคลิกปุ�ม ลงชื�อเข้าระบบ 
กําหนดรายการจับตาของคุณเองโดยคลิกขวาที�สินทรัพย์ที�คุณต้องการลบ และคลิกนําออก 
คลิก แสดงข้อมูลจําเพาะ เพื�อเป�ดคุณสมบัติสินทรัพย์ หากต้องการเพิ�มสัญลักษณ์ใหม่ คลิกไอค่อน “+” 
ในช่องค้นหา พิมพ์ชื�อสินทรัพย์ที�คุณต้องการเพิ�มและรายการจับตา โดยคุณยังสามารถคลิกที�กลุ่ม
สัญลักษณ์เครื�องมือที�คุณต้องการเพิ�มในรายการได้อีกด้วย 
ในการล้างรายการจับตา คลิกไอค่อนถังขยะที�อยู่ติดกับ “+” และยืนยัน

สําหรับการจัดการที�มีประสิทธิภาพและอิสระ คุณสามารถคลิกและลากหน้าจอและชาร์ตเพื�อทําการเทรดใน 
Atompix ได้ 
คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอการเทรดและขนาดชาร์ตได้ด้วยการคลิกและลาก

ที�เมนู คุณสามารถป�ดใช้การจับตาและข้อมูลสรุปบัญชีได้โดยคลิกปุ�มที�อยู่ด้านข้าง 
ปุ�มรีเซ็ตเลย์เอาท์จะกู้คืนโครงสร้างหน้าจอการเทรดและชาร์ตตามค่าเริ�มต้น 
คุณสามารถเป�ดโหมด Dark เพื�อถนอมสายตาระหว่างทําการเทรด 
เลือกภาษาที�คุณต้องการในการใช้บริการAtompix โดยมีทั�งภาษาอังกฤษ รัสเซีย ฝรั�งเศส อิตาเลียนและ
โปรตุเกส 
คุณสามารถเปลี�ยนรหัสผ่านได้โดยคลิกที�แถบเมนู เพียงใส่รหัสผ่านป�จจุบันและรหัสผ่านใหม่ที�ต้องการใช้ 
พิมพ์รหัสผ่านใหม่เพื�อยืนยัน จากนั�นคลิก บันทึก

หากคุณมีบัญชีเทรดมากกว่าหนึ�งบัญชีกับ Atompix คุณสามารถสลับบัญชีได้โดยคลิกที� บัญชีเทรด สิ�งที�
คุณต้องทํามีเพียงคลิกเลือกบัญชีอื�น 
คุณได้เป�ดตําแหน่งซื�อขายหลังจากที�คลิกปุ�มซื�อและยืนยัน ตําแหน่งของคุณแสดงบนแท็บข้อมูลสรุปบัญชี 
ตามค่าเริ�มต้น จะอยู่ที�ด้านล่างสุดของหน้าจอ 
คุณสามารถเลือกใช้การจํากัดตําแหน่งในตลาดเพิ�มเติม โดยมีคําสั�งจํากัดสี�ประเภทด้วยกัน ได้แก่ จํากัดการ
ซื�อ หยุดการซื�อ หยุดการขาย และจํากัดการขาย 
หลังจากที�เลือกราคาคําสั�งและได้รับการยืนยันแล้ว คุณสามารถเป�ดตําแหน่ง โดยข้อมูลสรุปบัญชีจะทําให้
คุณสามารถเข้าถึงตําแหน่งและเวลาที�เป�ดคําสั�งได้ 
เลือกราคาคําสั�งที�ต้องการ ใส่ตัวเลือกล็อตที�คุณต้องการเทรด ประเภทคําสั�งที�จํากัด และราคาคําสั�ง จาก
นั�นคลิกคําสั�งและยืนยัน 
คุณยังสามารถทําคําสั�งตลาดโดยคลิกที�สินทรัพย์บนหน้าต่างจับตา หากต้องการแก้ไขการซื�อขายที�เป�ดไว้ 
คลิกไอค่อนปากกา เปลี�ยนค่าที�คุณต้องการและคลิก “บันทึก” 
ผู้ใช้จ่าย Atompix ทุกรายสามารถเข้าถึงแผงควบคุมของแพลตฟอร์มได้ โดยสามารถจัดการกิจกรรมการ
ซื�อขายทั�งหมดได้ด้วยตัวเอง

เลือก "สลับบัญชี" หลังจากที�เลือกบัญชีที�มุมบนซ้ายของหน้าจอ หรือสัญลักษณ์พาวเวอร์ที�มุมบนขวาของ
หน้าจอ

เลือก "ข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์" จากเมนูบนเว็บแพลตฟอร์ม โดยคลิกที�ลูกซ้ายด้านซ้ายของผลิตภัณฑ์ หรือตัว
เลือกที�สามจากแท็บบนซ้ายของชาร์ต คุณจะเห็นอัตราโฮลดิ�งเป�นเวลา 30 วันจากหน้าต่างนี� โปรดดูอัตรา
โฮลดิ�ง CFD สําหรับข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับวิธีการคํานวณค่าใช้จ่ายเหล่านี�

คุณสามารถดูประวัติบัญชีในช่วงเวลาต่างๆโดยเลือกหัวข้อ "บัญชี" ตามด้วย "ประวัติ" โดยคุณสามารถคัด
กรองข้อมูลได้ตามวันที�หรือเวลาที�มุมบนซ้าย เพื�อดูรายละเอียดการจ่ายเงินเข้าบัญชี สําหรับปุ�มมุมซ้าย ใช้
สําหรับส่งออกประวัติบัญชีเป�นไฟล์ pdf หรือตาราง

คลิกปุ�ม ">" ที�ติดกับชื�อผลิตภัณฑ์ในคลังข้อมูล คุณสามารถเข้าถึง "ข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์" โดยมีข้อมูลค่า
สเปรด อัตรามาร์จิ�น ชั�วโมงการซื�อขาย ค่าใช้จ่ายรักษาสินทรัพย์

ระบบสนับสนุนของแพลตฟอร์มมีวิดีโอแบบออนดีมานด์ให้เลือกมากมายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมคําแนะนํา
เป�นลายลักษณ์อักษร

เมนูแฮมเบอร์เกอร์ที�แถบบนซ้ายจะมีสิ�งต่างๆที�คุณต้องการดําเนินการ ตัวเลือกบัญชีเทรดให้คุณได้ตรวจ
สอบบัญชี อาทิ ยอดคงเหลือ มาร์จิ�นฟรี และเครดิต โดยคุณสามารถคลิกป�ดข้อมูลสรุปและกลับไปยังแพ
ลตฟอร์มได้ 
 
การควบคุมข้อมูลสรุปบัญชีในหน้าต่างที�แสดงข้อมูลบัญชี โดยมีทั�งตําแหน่งที�เป�ด พร้อมราคาที�เป�ดและ
ราคาป�จจุบัน 
 
หากคุณเป�ดใช้การเทรดแบบคลิกเดียว คุณจะสามารถเป�ดตําแหน่งได้โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลเพิ�มเติม 
 
หากคุณไม่พอใจกับองค์ประกอบต่างๆในแพลตฟอร์ม คุณสามารถตั�งค่าตําแหน่งใหมได้ เราแนะนําให้คลิ
กปุ�มอัพเดทเวอร์ชั�น 
 
เมื�อดูสินทรัพย์ คุณสามารถใช้ล้อเลื�อนบนเม้าส์เพื�อซูมเข้าหรือซูมออกประวัติ สิ�งที�สําคัญกว่านั�น คือ การที�
คุณสามารถเป�ดหน้าต่างตัวชี�วัดเหนือกราฟ ที�จะแสดงตัวเลือกและตัวชี�วัดต่างๆเพื�อใช้วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
การเทรด


