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SMART EA
เป็ นโปรแกรมสาหรับการประมาลผลเพื่อทาการส่ งสัญญาญซื้ อขาย หรื อส่ งคาสัง่ ซื้ อขายอัตโนมัติตามที่ผใู ้ ช้งาน
ได้ต้ งั คาสั่งการทางานไว้ก่อนแล้ว และยังมีในส่ วนของการแจ้งเตือนสถานะพอร์ ต ตัวเลขเศรษฐกิจ และราคา
เปิ ดปิ ดของตลาด

การติดตั้ง Smart EA
1.ทาการดาวโหลดโปรแกรมได้ที่
http://www.toptrader.co.th/download/
2.ทาการติดตั้ง Smart EA ไปยัง MT4 TopTrader
3.คลิ๊กขวาที่ Smart EA(ในหน้าต่าง Navigator) จากนั้นเลือก Attach to a chart

การแสดงรายละเอี ย ดพอร์ ต
Account info

ในส่ วนนี้จะช่วยในการบอกรายละเอียดของพอร์ ตผูใ้ ช้งานทั้งหมด ดังนี้ :
- Balance : เงินทั้งหมดในพอร์ ต โดยยังไม่รวม unrealized profit
- Equity : เงินทั้งหมดในพอร์ ต โดยได้รวม unrealized profit แล้ว
- Free margin : เงินในพอร์ ตที่สามารถใช้ในการเปิ ดสัญญาได้
- Buy : รวมสัญญาฝั่งซื้ อทั้งหมด โดยจะบอกจานวนไม้ จานวนสัญญา และกาไร/ขาดทุน
- Sell : รวมสัญญาฝั่งขายทั้งหมด โดยจะบอกจานวนไม้ จานวนสัญญา และกาไร/ขาดทุน
- Sum : รวมสัญญาฝั่งซื้ อ-ขายทั้งหมด โดยจะบอกจานวนไม้ จานวนสัญญา และกาไร/ขาดทุน
- Avg.Buy : บอกถึงราคาเฉลี่ยฝั่งซื้ อทั้งหมด
- Avg.Sell : บอกถึงราคาเฉลี่ยฝั่งขายทั้งหมด

Account EA

ในส่ วนนี้จะช่วยในการบอกรายละเอียดของพอร์ ตอีเอที่ผใู ้ ช้งานสร้างขึ้น ดังนี้ :
- EA : แสดงชื่อของ Indicator ที่ผใู้ ช้งานเลือก
- Equity : เงินทั้งหมดของอีเอ โดยได้รวม unrealized profit แล้ว
- Margin : margin ทั้งหมดที่อีเอใช้งานไป
- Consecutive loss trades : จานวนครั้งในการปิ ดขาดทุน
- Trades : จานวนการซื้ อขายทั้งหมดของอีเอ
- Long Trades : จานวนการเปิ ด Long ทั้งหมดของอีเอ
- Short Trades : จานวนการเปิ ด Short ทั้งหมดของอีเอ

Order List

ในส่ วนนี้จะช่วยในการบอกรายละเอียดของออเดอร์ ที่อีเอทาการเปิ ดไว้ ดังนี้ :
-

หมายเลขด้านหน้า Order List คือจานวนไม้ที่ทาการเปิ ดไว้
ใช้สาหรับการเลื่อนดูออเดอร์ที่มีมากกว่า 6 ออเดอร์ ข้ ึนไป
ใช้สาหรับการปิ ดออเดอร์ อย่างรวดเร็ ว

-

แสดงอันดับออเดอร์ ประเภทออเดอร์ จานวนสัญญา กาไร/ขาดทุน ของ
ออเดอร์ น้ นั ๆ

-

แสดงอันดับของออเดอร์ และชื่อสิ นค้านั้นๆ

- Order ticket : แสดงหมายเลขของออเดอร์ น้ นั ใน MT4

- Open Price : แสดงราคาเปิ ดของออเดอร์ และระยะห่างจากราคาล่าสุ ด
- Open Time : แสดงเวลาเปิ ดของออเดอร์
- Commission : แสดงค่าคอมมิสชัน่ ของออเดอร์
- Take Profit : แสดงราคา take profit, ระยะห่างจากราคาเปิ ด และ กาไร/ขาดทุนที่คาดว่าจะได้หลังจาก
ราคาล่าสุ ดไปถึง
- Stop Loss : แสดงราคา stop loss, ระยะห่างจากราคาเปิ ด และ กาไร/ขาดทุนที่คาดว่าจะได้หลังจากราคา
ล่าสุ ดไปถึง
- ปุ่ ม Close Order : ใช้สาหรับการปิ ดออเดอร์ น้ นั ๆ
- ปุ่ ม Reverse : ใช้สาหรับการปิ ดเดอร์ น้ นั ๆ และ เปิ ดออเดอร์ ฝั่งตรงข้ามใหม่ทนั ที
- ปุ่ ม Breakeven : ใช้สาหรับตั้งราคา stop loss ที่ราคาเปิ ดของออเดอร์ น้ นั (สามารถใช้งานได้กบั ออเดอร์ ที่
มีกาไรอยู)่
- ปุ่ ม Partial : ใช้สาหรับการแบ่งปิ ดออเดอร์ ใน 1 ไม้(สามารถกรอกจานวนไม้ที่ตอ้ งการปิ ดได้ในช่องสี
ขาวด้านบนปุ่ ม Partial)

การสร้ า ง YOUR ROBOT
Your Robot’s Name

หน้าต่าง Your Robot’s Name ใช้สาหรับการตั้งชื่ อ Robot เพื่อให้ Robot สามารถแยกออเดอร์ของตัวเองได้ ทา
ให้ไม่ทางานซ้อนทับกับออเดอร์ ที่ถูกเปิ ดจาก Robot ตัวอื่น เพราะฉนั้นควรตั้งชื่ อต่างกันเมื่อต้องการใช้งาน
Smart EA หลาย Chart ในเวลาเดียวกันหรื อต้องการ reset ค่า Equity ของ Account EA

Technical Indicator EA

หน้าต่างนี้ใช้สาหรับการเลือก Indicator ที่ตอ้ งการในการที่จะให้ Robot ทาการส่ งคาสัง่ ซื้ อขายหรื อส่ งสัญญาณ
ต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ได้ต้ งั ค่าไว้ รายละเอียดแต่ละ Indicator สามารภดูได้จากหัวข้อ Detail Technical Indicator
EA

Setting Indicator

หน้าต่างนี้ใช้สาหรับการตั้งค่า Indicator ที่ผใู ้ ช้งานเลือกจากหน้าต่าง Technical Indicator EA ซึ่ งแต่ละ Indicator
ก็มีการตั้งค่าแตกต่างกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Detail Technical Indicator EA

Risk Control

หน้าต่างนี้ใช้สาหรับการตั้งค่าความเสี่ ยงที่ผใู ้ ช้งานยอมรับได้ ไม่วา่ จะเป็ นการควมคุมความเสี ยหายของเงินทุน
หรื อ ความเสี่ ยงในการการเปิ ดสัญญาในแต่ละครั้ง ดังนี้ :
Control EA
- Initial Deposit : ใช้สาหรับการฝากเงินเริ่ มต้นให้ Your Robot’s โดยสามารถใส่ ได้สูงสุ ดไม่เกินเงินใน
พอร์ตที่มี

-

Positions : ใช้สาหรับเลือกประเภทการเปิ ดออเดอร์ ให้กบั Your Robot’s
Start EA : ใช้สาหรับการตั้งเวลาให้ Your Robot’s เริ่ มทางาน ถ้าไม่มีการตั้งค่านี้
Your Robot’s จะทางานทันที

STOP EA
-

Stop EA : ใช้สาหรับการตั้งเวลาให้ Your Robot’s หยุดทางาน ถ้าไม่มีการตั้งค่านี้

Your Robot’s จะหยุดทางานก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งานสั่ง Stop EA
- % Loss from Initial Deposit : Your Robot’s จะหยุดทางานก็ต่อเมื่อ มีการขาดทุนสะสมเท่ากับ Initial
Deposit * %Loss from Initial Deposit
- % Drawdown : Your Robot’s จะหยุดทางานก็ต่อเมื่อ มีการขาดทุนสะสมเท่ากับ Equity(Account EA)
สู งสุ ด * %Drawdown
- Max Consecutive loss trades : Your Robot’s จะหยุดทางานก็ต่อเมื่อ มีจานวนครั้งในการปิ ดขาดทุน
เท่ากับ Max Consecutive loss trades (จะทางานก็ต่อเมื่อ Max Consecutive loss trades มีค่ามากกว่า 0)
Control Volume
- Volume : จานวนสัญญาที่ให้ Your Robot’s เปิ ดออเดอร์ ในแต่ละครั้ง
- % Risk/Order : เปอร์ เซ็นความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ในการขาดทุนของแต่ละไม้เมื่อราคาไปชน Stop Loss
(คาสั่งนี้จะทางานร่ วมกับค่า Stop Loss)
- Stop Loss : จานวนจุดขาดทุน(โดยจะนาค่านี้ไป บวก/ลบ กับราคาเปิ ดของออเดอร์ น้ นั )
- Take Profit : จานวนจุดกาไร(โดยจะนาค่านี้ไป บวก/ลบ กับราคาเปิ ดของออเดอร์ น้ นั )
- Trailing Stop : จานวนจุดที่ใช้ในการขยับ Stop Loss โดยคานวนระยะห่างของราคาสู งสุ ด โดยจะ
ทางานก็ต่อเมื่อออเดอร์ น้ นั มีกาไรแล้ว
- Max Volume : จานวนสัญญาสู งสุ ดในแต่ละไม้

Start EA / Stop EA
- Strat EA : ใช้สาหรับการเปิ ดใช้งาน Your Robot’s เมื่อผูใ้ ช้การตั้งค่า Your Robot’s ตามที่กานหด
เรี ยบร้อยแล้ว
- Stop EA : ใช้สาหรับการหยุดการทางานของ Your Robot’s

ICON แสดงการทางานของ Your Robot’s

ICON Your Robot’s

แสดงการทางาน Your Robot’s ที่พร้อมในการส่ งคาสัง่ ซื้ อขาย ไอคอนนี้ จะแสดงก็ต่อเมื่อได้ทาการตั้งค่าต่างๆ
ได้ถูกต้อง และ ทาการกดปุ่ ม Start EA เรี ยบร้อยแล้ว
ICON Genie

ไอคอนนี้จะแสดงถึงการอนุ ญาติ Your Robot’s ส่ งข้อความแจ้งเตือนการเปิ ดออเดอร์ ตัวเลขเศรษฐกิจ ฯลฯ ดังนี้
- เมื่อมีการเปิ ดออเดอร์
- 8.15 น. แจ้งตัวเลขเศรษฐกิจ ดังนี้
1. Dow Jones
2. NASDAQ
3. FTSE 100
4. Nikkei
5. SET
6. WTI
7. Brent
8. Gold spot

9. USD THB
10. ราคาทองคาแท่ง
11. ราคาทองคารู ปพรรณ
- 9.45 น. แจ้งราคาเปิ ดของสิ นค้าที่ Your Robot’s ทางานอยู่
- 12.30 น. แจ้งสถานะพอร์ ตช่วงเช้า ดังนี้
1. ราคาปิ ดช่วงเช้า
2. ราคาปิ ดช่วงเช้าของ SET50
3. สรุ ปจานวนสัญญาและราคาเฉลี่ยทั้งหมด
4. Balance(จานวนเงินในพอร์ต)
5. Unrealized Profit
- 14.15 น. แจ้งราคาเปิ ดช่วงบ่ายของสิ นค้าที่ Your Robot’s ทางานอยู่
- 16.55 น. แจ้งสถานะพอร์ ตเมื่อปิ ดตลาด ดังนี้
1. ราคาปิ ดของสิ นค้าที่ Your Robot’s ทางานอยู่
2. ราคาปิ ดของ SET 50
3. สรุ ปจานวนสัญญาและราคาเฉลี่ยทั้งหมด
4. Balance(จานวนเงินในพอร์ต)
5. Unrealized Profit
- 18.20 น.
1. แจ้งสรุ ปการซื้ อขาย SET สุ ทธิ
2. แจ้งสรุ ปปริ มาณการซื้ อขาย Futures SET50
ICON Signal

ไอคอนนี้ใช้สาหรับการแจ้งเตือนสัญญาณการซื้ อขายจาก Technical Indicator EA เมื่อผูใ้ ช้งานไม่ตอ้ งการให้
Your Robot’s ส่ งคาสั่งซื้ อขายแต่ให้เป็ นการแจ้งเตือนแบบข้อความแทน ทั้งนี้คาสั่ง Signal สามารถใช้งานพร้อม
กับ Your Robot’s ได้

การบั น ทึ ก การตั้งค่ า

ICON รู ปกระดาษใช้สาหรับเรี ยกดูคู่มือการใช้งาน
ICON รู ปฟันเฟื องใช้สาหรับการตั้งค่าเริ่ มต้นของ Your Robot’s ทุกครั้งที่มีการเปิ ดโปรแกรม

DETAIL TECHNICAL INDICATOR EA
MA Short Cross MA Long
ขั้นตอนการทางานของ MA Short Cross MA Long มีดงั นี้

- เมื่อ Moving Average เส้นสั้นตัดขึ้นสู งกว่า Moving Average เส้นยาว ให้ทาการส่ งคาสั่ง Long และปิ ด
คาสั่ง Short
- เมื่อ Moving Average เส้นสั้นตัดลงต่ากว่า Moving Average เส้นยาว ให้ทาการส่ งคาสั่ง Short และปิ ด
คาสัง่ Long
การตั้งค่ า MA Short Cross MA Long (Setting Indicator)

- Time Frame : เลือก Time Frame ที่ตอ้ งการในการส่ งคาสั่งหรื อส่ งสัญญาณ
- Short Moving Average’s Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น Moving Average เส้นสั้น
- Long Moving Average’s Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น Moving Average เส้นยาว
- MA method : เลือกวิธีการคานวนของเส้น Moving Average
- Apply to : เลือกราคาที่ตอ้ งการนามาคานวนเส้น Moving Average

MA Cross Price

- เมื่อราคาเปิ ดของแท่งเทียนมีค่าต่ากว่า Moving Average และ ราคาปิ ดของแท่งเทียนมีค่าสู งกว่า Moving
Average อีเอจะทาการส่ งคาสัง่ Long และปิ ดคาสัง่ Short
- เมื่อราคาเปิ ดของแท่งเทียนมีค่าสู งกว่า Moving Average และ ราคาปิ ดของแท่งเทียนมีค่าต่ากว่า Moving
Average อีเอจะทาการส่ งคาสั่ง Short และปิ ดคาสั่ง Long

การตั้งค่ า MA Cross Price

- Time Frame : เลือก Time Frame ที่ตอ้ งการในการส่ งคาสัง่ หรื อส่ งสัญญาณ
- Moving Average’s Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น Moving Average
- MA method : เลือกวิธีการคานวนของเส้น Moving Average
- Apply to : เลือกราคาที่ตอ้ งการนามาคานวนเส้น Moving Average

Average Directional Index

- เมื่อ ADX มีค่ามากกว่า 20 และเส้น +DI ตัดขึ้นสู งกว่าเส้น –DI อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Long และส่ ง
คาสั่งปิ ด Short
- เมื่อ ADX มีค่ามากกว่า 20 และเส้น +DI ตัดลงต่ากว่าเส้น –DI อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Short และส่ ง
คาสั่งปิ ด Long

การตั้งค่ า Average Directional Index

- Time Frame : เลือก Time Frame ที่ตอ้ งการในการส่ งคาสั่งหรื อส่ งสัญญาณ
- ADX Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น ADX
- Apply to : เลือกราคาที่ตอ้ งการนามาคานวนเส้น ADX

Bollinger Band

- เมื่อราคาเปิ ดของแท่งเทียนมีค่าสู งกว่าเส้น Bollinger Band Low และราคาปิ ดของแท่งเทียนมีค่าต่ากว่า
เส้น Bollinger Band Low อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Short และส่ งคาสั่งปิ ด Long
- เมื่อราคาเปิ ดของแท่งเทียนมีค่าต่ากว่าเส้น Bollinger Band High และราคาปิ ดของแท่งเทียนมีค่าสู งกว่า
เส้น Bollinger Band High อีเอจะทาการส่ งคาสัง่ เปิ ด Long และส่ งคาสัง่ ปิ ด Short

การตั้งค่ า Bollinger Band

- Time Frame : เลือก Time Frame ที่ตอ้ งการในการส่ งคาสัง่ หรื อส่ งสัญญาณ
- Bollinger Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น Bollinger Band
- Bollinger Deviation % : ใส่ ค่าเบี่ยงเบนของ Bollinger Band
- Apply to : เลือกราคาที่ตอ้ งการนามาคานวนเส้น Bollinger Band

Envelope

- เมื่อราคาของแท่งเทียนก่อนหน้า 2 แท่งมีค่าต่ากว่า Envelope Lower Band และราคาของปิ ดของแท่ง
เทียนก่อนหน้า 1 แท่งมีค่าสู งกว่า Envelope Lower Band อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Long และส่ งคาสั่ง
ปิ ด Short

- เมื่อราคาของแท่งเทียนก่อนหน้า 2 แท่งมีค่าสู งกว่า Envelope Upper Band และราคาของปิ ดของแท่ง
เทียนก่อนหน้า 1 แท่งมีค่าต่ากว่า Envelope Upper Band อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Short และส่ งคาสั่ง
ปิ ด Long
การตั้งค่ า Envelope

- Time Frame : เลือก Time Frame ที่ตอ้ งการในการส่ งคาสัง่ หรื อส่ งสัญญาณ
- Envelope Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น Envelope
- Envelope Deviation % : ใส่ ค่าเบี่ยงเบนของ Envelope
- Apply to : เลือกราคาที่ตอ้ งการนามาคานวนเส้น Envelope

Parabolic SAR

- เมื่อแท่งเทียนอยูส่ ู งกว่า Parabolic SAR อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Long และส่ งคาสั่งปิ ด Short

- เมื่อแท่งเทียนอยูต่ ่ากว่า Parabolic SAR อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Short และส่ งคาสั่งปิ ด Long
การตั้งค่ า Parabolic SAR

- Time Frame : เลือก Time Frame ที่ตอ้ งการในการส่ งคาสั่งหรื อส่ งสัญญาณ
- PSAR Step
- PSAR Maximum Value

RSI Ver.01

- เมื่อ RSI ตัดเส้น 70 ลง อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Short และส่ งคาสั่งปิ ด Long
- เมื่อ RSI ตัดเส้น 30 ขึ้น อีเอจะทาการส่ งคาสัง่ เปิ ด Long และส่ งคาสัง่ ปิ ด Short

การตั้งค่ า RSI Ver.01

- Time Frame : เลือก Time Frame ที่ตอ้ งการในการส่ งคาสั่งหรื อส่ งสัญญาณ
- RSI Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น RSI
- Level High : ใส่ ค่าเส้น Overbought
- Level Low : ใส่ ค่าเส้น Oversold
- Apply to : เลือกราคาที่ตอ้ งการนามาคานวนเส้น RSI

RSI Ver.02

- เมื่อ RSI ตัดเส้น 70 ขึ้น อีเอจะทาการส่ งคาสัง่ เปิ ด Long และส่ งคาสัง่ ปิ ด Short
- เมื่อ RSI ตัดเส้น 70 ลง อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Short และส่ งคาสั่งปิ ด Long

การตั้งค่ า RSI Ver.02

- Time Frame : เลือก Time Frame ที่ตอ้ งการในการส่ งคาสั่งหรื อส่ งสัญญาณ
- RSI Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น RSI
- Level High : ใส่ ค่าเส้น Overbought
- Level Low : ใส่ ค่าเส้น Oversold
- Apply to : เลือกราคาที่ตอ้ งการนามาคานวนเส้น RSI

Commodity Channel Index

- เมื่อเส้น CCI ตัดเส้น -100 ขึ้น อีเอจะทาการส่ งคาสัง่ เปิ ด Long และส่ งคาสัง่ ปิ ด Short
- เมื่อเส้น CCI ตัดเส้น 100 ลง อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Short และส่ งคาสั่งปิ ด Long

การตั้งค่ า Commodity Channel Index

- Time Frame : เลือก Time Frame ที่ตอ้ งการในการส่ งคาสั่งหรื อส่ งสัญญาณ
- CCI’s Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น CCI’s
- Level High : ใส่ ค่าเส้น Overbought
- Level Low : ใส่ ค่าเส้น Oversold
- Apply to : เลือกราคาที่ตอ้ งการนามาคานวนเส้น CCI’s

MACD Ver.01

- เมื่อ MACD ตัด Signal ขึ้น อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Long และส่ งคาสั่งปิ ด Short
- เมื่อ MACD ตัด Signal ลง อีเอจะทาการส่ งคาสัง่ เปิ ด Short และส่ งคาสัง่ ปิ ด Long

การตั้งค่ า MACD Ver.01

- Time Frame : เลือก Time Frame ที่ตอ้ งการในการส่ งคาสั่งหรื อส่ งสัญญาณ
- Fast EMA Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น Fast EMA
- Slow EMA Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น Slow EMA
- Signal EMA Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น Signal EMA
- Apply to : เลือกราคาที่ตอ้ งการนามาคานวนเส้น EMA

MACD Ver.02

- เมื่อ MACD ตัดเส้น 0 ลง อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Short และส่ งคาสั่งปิ ด Long
- เมื่อ MACD ตัดเส้น 0 ขึ้น อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Long และส่ งคาสั่งปิ ด Short

การตั้งค่ า MACD Ver.02

- Time Frame : เลือก Time Frame ที่ตอ้ งการในการส่ งคาสั่งหรื อส่ งสัญญาณ
- Fast EMA Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น Fast EMA
- Slow EMA Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น Slow EMA
- Signal EMA Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น Signal EMA
- Apply to : เลือกราคาที่ตอ้ งการนามาคานวนเส้น EMA

Stochastic Oscillator Ver.01

- เมื่อเส้น Stochastic %K ตัดเส้น Stochastic %D ขึ้น อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Long และส่ งคาสั่งปิ ด
Short

- เมื่อเส้น Stochastic %K ตัดเส้น Stochastic %D ลง อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Short และส่ งคาสั่งปิ ด
Long
การตั้งค่ า Stochastic Oscillator Ver.01

- Time Frame : เลือก Time Frame ที่ตอ้ งการในการส่ งคาสั่งหรื อส่ งสัญญาณ
- K% Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น K%
- D% Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น D%
- Slowing : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น Slowing
- MA method : เลือกวิธีการคานวนของเส้น Stochastic
- Apply to : เลือกราคาที่ตอ้ งการนามาคานวนเส้น Stochastic

Stochastic Oscillator Ver.02

- เมื่อเส้น Stochastic %K ตัดเส้น 80 ลง อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Short และส่ งคาสั่งปิ ด Long
- เมื่อเส้น Stochastic %K ตัดเส้น 20 ขึ้น อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Long และส่ งคาสั่งปิ ด Short
การตั้งค่ า Stochastic Oscillator Ver.02

- Time Frame : เลือก Time Frame ที่ตอ้ งการในการส่ งคาสัง่ หรื อส่ งสัญญาณ
- K% Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น K%
- D% Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น D%
- Slowing : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น Slowing
- MA method : เลือกวิธีการคานวนของเส้น Stochastic
- Apply to : เลือกราคาที่ตอ้ งการนามาคานวนเส้น Stochastic

Williams’ Percent Range

- เมื่อเส้น William %R ตัดเส้น -20 ขึ้น อีเอจะทาการส่ งคาสั่ง Long และส่ งคาสั่งปิ ด Short
- เมื่อเส้น William %R ตัดเส้น -80 ลง อีเอจะทาการส่ งคาสั่ง Short และส่ งคาสั่งปิ ด Long
การตั้งค่ า Williams’ Percent Range

- Time Frame : เลือก Time Frame ที่ตอ้ งการในการส่ งคาสัง่ หรื อส่ งสัญญาณ
- William % Range’s Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น William % Range’s
- Level High : ใส่ ค่าเส้น Overbought
- Level Low : ใส่ ค่าเส้น Oversold

AD Cross MA

- เมื่อเส้น A/D ตัดเส้น Moving Average ขึ้น อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Long และส่ งคาสัง่ ปิ ด Short
- เมื่อเส้น A/D ตัดเส้น Moving Average ลง อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Short และส่ งคาสั่งปิ ด Long
การตั้งค่ า AD Cross MA

- Time Frame : เลือก Time Frame ที่ตอ้ งการในการส่ งคาสั่งหรื อส่ งสัญญาณ
- Moving Average’s Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น Moving Average’s

- MA method : เลือกวิธีการคานวนของเส้น Moving Average’s

OBV Cross MA

- เมื่อเส้น OBV ตัดเส้น Moving Average ขึ้น อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Long และส่ งคาสั่งปิ ด Short
- เมื่อเส้น OBV ตัดเส้น Moving Average ลง อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Short และส่ งคาสัง่ ปิ ด Long
การตั้งค่ า OBV Cross MA

- Time Frame : เลือก Time Frame ที่ตอ้ งการในการส่ งคาสัง่ หรื อส่ งสัญญาณ
- Moving Average’s Period : ใส่ เลขค่าเฉลี่ยของเส้น Moving Average’s
- MA method : เลือกวิธีการคานวนของเส้น Moving Average’s
- Apply to : เลือกราคาที่ตอ้ งการนามาคานวนเส้น Moving Average’s

Bullish Engulfing & Bearish Engulfing

- เมื่อเกิดสัญญาณ Bullish อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Long
- เมื่อเกิดสัญญาณ Bearish อีเอจะทาการส่ งคาสัง่ เปิ ด Short
การตั้งค่ า Bullish Engulfing & Bearish Engulfing

- Time Frame : เลือก Time Frame ที่ตอ้ งการในการส่ งคาสั่งหรื อส่ งสัญญาณ

Hummer & Inverted Hammer

- เมื่อเกิดสัญญาณ Hammer อีเอจะทาการเปิ ด Long และส่ งคาสั่งปิ ด Short
- เมื่อเกิดสัญญาณ Inverse Hammer อีเอจะทาการเปิ ด Short และส่ งคาสั่งปิ ด Long
การตั้งค่ า Hummer & Inverted Hammer

- Time Frame : เลือก Time Frame ที่ตอ้ งการในการส่ งคาสั่งหรื อส่ งสัญญาณ

Pricing & Dark Cloud

- เมื่อเกิดสัญญาณแท่งเทียนกลับตัวขึ้น อีเอจะทาการส่ งคาสัง่ เปิ ด Long และส่ งคาสัง่ ปิ ด Short
- เมื่อเกิดสัญญาณแท่งเทียนกลับตัวลง อีเอจะทาการส่ งคาสั่งเปิ ด Short และส่ งคาสั่งปิ ด Long
การตั้งค่ า Pricing & Dark Cloud

- Time Frame : เลือก Time Frame ที่ตอ้ งการในการส่ งคาสั่งหรื อส่ งสัญญาณ

