การตัง้ คาสั่งซือ้ -ขาย
ประเภทคาสัง่ ซื ้อขายที่ตลาดอนุญาตให้ สามารถส่งเข้ าระบบการซื ้อขาย มีดงั นี ้
Limit Order เป็ นคาสัง่ ซื ้อ (ขาย) ที่ระบุจานวนและราคาที่ต้องการ (Specified Price) โดยจะตังเสนอซื
้
้อ (ขาย)
จนกว่าได้ รับการจับคูค่ รบตามจานวน ซึง่ ราคาที่รับการจับคูน่ นเป็
ั ้ นราคาที่ระบุไว้ หรื อดีกว่า วิธีการส่งคาสัง่ Limit เข้ าระบบ
POEMS Professional ระบุจานวนและราคาที่ต้องการ
Market Order เป็ นคาสัง่ ซื ้อ (ขาย) ที่ระบุเพียงจานวนที่ต้องการ โดยไม่คานึงถึงราคาเสนอซื ้อ (ขาย) เพียง
ต้ องการให้ ได้ รับการจับคูต่ ามจานวนที่ระบุไว้ เท่านัน้ และหากได้ รับการจับคูไ่ ม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ ให้ ยกเลิกจานวน
ส่วนที่เหลือทันที วิธีการส่งคาสัง่ Market เข้ าระบบ POEMS Professional ระบุจานวนต้ องการ
Stop Oder เป็ นคาสัง่ ซื ้อ (ขาย) ที่ระบุจานวนทีต่ ้ องการและราคาที่กาหนด โดยที่คาสัง่ ซื ้อ (ขาย) Stop ต้ องระบุ
ราคาทีเ่ หนือ (ตา่ ) กว่าราคาซื ้อขายสุดท้ ายในขณะนัน้ คาสัง่ Stop นี ้จะเข้ าสูร่ ะบบตลาดเป็ นคาสัง่ Market ต่อเมือ่ การซื ้อ
ขายในตลาดมีการจับคูซ่ ื ้อขายผ่านระกับราคาที่กาหนดไว้ (Designated Price หรื อ Trigger Price) ในคาสัง่ Stop
ดังกล่าว วิธีการส่งคาสัง่ Stop เข้ าระบบ POEMS Professional ระบุจานวนและราคา (เป็ นราคาทีต่ ้ องการให้ คาสัง่ Stop
นี ้แปลงสภาพเป็ นคาสัง่ Market)
*ระวังถ้ าตังค
้ าสัง่ Long Stop ที่ราคาต่ากว่าราคาซื ้อ-ขายสุดท้ าย หรื อ ถ้ าตังค
้ าสัง่ Short Stop ที่ราคาสูงกว่า
ราคาซื ้อ-ขายสุดท้ าย คาสัง่ จะกลายเป็ นซื ้อที่ราคาตลาดและจับคู่ (Match) ในทันที่ หรื อคาสัง่ นันจะโดนตลาดปฏิ
้
เสธ
(ขึ ้นอยูก่ บั ตลาดที่ทาการซื ้อขาย)
Stop Limit Oder เป็ นคาสัง่ ซื ้อ (ขาย) ที่ระบุจานวนที่ต้องการและราคาทีก่ าหนด โดยทีค่ าสัง่ ซื ้อ (ขาย) Stop ต้ อง
ระบุราคาทีเ่ หนือ (ตา่ ) กว่าราคาซื ้อขายสุดท้ ายในขณะนัน้ คาสัง่ Stop Limit นี ้จะเข้ าสูร่ ะบบตลาดเป็ นคาสัง่ Limit ต่อเมื่อ
การซื ้อขายในตลาดมีการจับคูซ่ ื ้อขายผ่านระกับราคาที่กาหนดไว้ (Designated Price หรื อ Trigger Price) แล้ วส่งระดับ
ราคาทีต่ ้ องการ (Specific Price) เข้ าสูร่ ะบบตลาดในคาสัง่ ประเภท Limit ดังนันการส่
้
งคาสัง่ ซื ้อ (ขาย) ทีร่ ะบุจานวนที่
ต้ องการและราคา 2 ระดับราคา โดยที่ราคาแรกคือราคาที่กาหนดหรื อราคาที่ต้องการให้ คาสัง่ Stop Limit แปลงสภาพ
และเมื่อคาสัง่ นี ้แปลงสภาพเป็ น Limit Order แล้ วให้ ใช้ ราคาที่สองคือราคาที่ระบุในคาสัง่ Limit นัน้
*การสัง่ คาสัง่ Stop Limit ผู้สง่ คาสัง่ จะต้ องกาหนดราคา Stop Price และ Limit Price โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1. การส่งคาสัง่ Long Stop Limit ลูกค้ าจะต้ องตัง้ Stop Price ที่ราคา สูงกว่ า ราคาปั จจุบนั และ Limit Price ก็
จะต้ องตังที
้ ่ราคา สูงกว่ า Stop Price
2.การส่งคาสัง่ Short Stop Limit ลูกค้ าจะต้ องตัง้ Stop Price ที่ราคา ต่ากว่ า ราคาปั จจุบนั และ Limit Price ก็
จะต้ องตังที
้ ่ราคา ต่ากว่ า Stop Price

*หมายเหตุ หากส่งผิดเงื่อนไข จะทาให้ คาสัง่ ดังกล่าวเข้ าสูร่ ะบบการซื ้อขายทันทีโดยที่จะเป็ น Stop Limit Order จะเป็ น
Limit Order ทันที หรื อ ถูกปฏิเสธคาสัง่ การซื ้อขายจากตลาด (ขึ ้นอยูก่ บั ตลาดที่ทาการซื ้อขาย)

ในส่วนของคาสัง่ ทีค่ าว่า GTC (Good Till Cancel) นาหน้ า นันหมายความว่
้
า คาสัง่ นันจะยั
้ งคงอยูใ่ นตลาดไป
จนกว่า ผู้สง่ คาสัง่ จะ Cancel ด้ วยตัวของผู้สง่ คาสัง่ เอง หรื อ คาสัง่ นัน้ Match ไปแล้ ว ซึง่ ต่างจากคาสัง่ ที่ปราศจาก GTC
นาหน้ าที่จะถูกยกเลิกคาสัง่ นันอั
้ ตโนมัติ หลังจากตลาดนันปิ
้ ดทาการซื ้อขาย

การดูราคาที่ลูกค้ าทาการซือ้ ขาย
ให้ ดทู ี่หน้ า Status แล้ วไปยังที่หน้ าต่าง Completed ในช่อง Average Price ไม่ใช้ ช่อง Price

