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โปรแกรม MT4 เป็ นโปรแกรมทีใ่ ช้สาหรับการซือ้ ขายซึง่ ได้รบั ความนิยม นอกจากนี้ ตัว
โปรแกรมยังถูกพัฒนามาอย่างเหมาะสม ทาให้เป็ นโปรแกรมทีม่ คี วามสามารถมากมาย และใช้
งานง่าย
ประโยชน์ การใช้งานโปรแกรม MT4
- ใช้งานง่ายและมีหน้าตาของโปรแกรมทีไ่ ม่ซบั ซ้อน ทาให้ผใู้ ช้งานไม่สบั สน
- สามารถปรับแต่งมุมมองและใส่กลุม่ สีสาหรับกราฟต่างๆ ได้อย่างอิสระ
- สามารถเลือกการแสดงผลกราฟได้ถงึ 3 ประเภทหลักคือ Bar Chart,
Candlesticks และLine Chart
- เลือกแสดงผลกราฟได้ 9 ช่วงเวลา(Timeframe)
- รองรับอินดิเคเตอร์ (Indicator) ทีม่ าพร้อมกับโปรแกรม ช่วยให้นักลงทุน
วิเคราะห์ทศิ ทาง ราคาได้งา่ ยขึน้
- สามารถเพิม่ อินดิเคเตอร์หลายชนิดได้ในกราฟเดียวกัน
- สามารถแสดงผลราคาได้หลายคูพ่ ร้อมกัน
- รองรับโปรแกรมเทรดแบบอัตโนมัติEA (Expert Advisor)
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การ Login
1. วิธกี าร login เข้าสูร่ ะบบให้คุณไปที่ เมนู File แล้วเลือก Login กรอกชือ่ บัญชีผใู้ ช้ และ
รหัสผ่าน ส่วน Server ให้เลือกจาก Server ที่ Broker กาหนดไว้ จากนัน้ กด Login เพือ่ เข้าสู่
ระบบ

เมือ่ เข้าสูร่ ะบบเรียบร้อยแล้ว เราสามารถเพิม่ กราฟที่
เราต้องการได้ โดยการไปทีเ่ มนู File แล้วเลือก New
Chart หลังจากนัน้ เลือกสิง่ ทีเ่ ราต้องเพิม่ ลงไป
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รายละเอียดภายในโปรแกรมและวิธีการเทรด ซึ่งตัวโปรแกรมสามารถ
แบ่งได้เป็ น 5 ส่วนหลักๆตามรูปด้วบน
ส่วนที่ 1 คือ Menu Bar และ Tool Bar มีเครือ่ งมือสาหรับการวิเคราะห์กราฟ
ส่วนที่ 2 คือ Market watch แสดงรายละเอียดของ Symbol ต่างๆ
ส่วนที่ 3 คือ Navigator จะแสดงชือ่ และเลขบัญชีการลงทุนของเรา
- Account คือ เลขบัญชีออนไลน์ของคุณและชือ่ ของคุณ
- Indicator คือ เครือ่ งมือช่วยในการวิเคราะห์
- Custom Indicator คือ รายการ indicator ทีเ่ พิม่ เข้ามานอกเหนือจาก indicator
ทีม่ ากับโปรแกรม MT4
- Expert Advisors (EA) คือ โปรแกรมทีท่ างานร่วมกับ Server ของ Broker ซึง่
โดยทัวไปนิ
่ ยมนามาเขียนเป็ นโปรแกรมซื้อ - ขายอัตโนมัติ
ส่วนที่ 4 คือ กราฟราคาทีเ่ ราทาการเปิ ดขึน้ มา
ส่วนที่ 5 คือ Terminal สาหรับแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับการซื้อ - ขาย
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Toolbar ก็จะมีไอคอนต่างๆให้ดลือกใช้งานดังนี้

1. Standardbar
1.1 New chart – การเปิ ดหน้าต่างกราฟใหม่
1.2 Profile –หน้าต่าง Symbol ทีเ่ รากาหนดไว้

1.3 Market Watch – หน้าต่างดูราคาของ Symbol ต่างๆ แบบเรียลไทม์
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1.4 Data Window - หน้าต่างดูขอ้ มูลราคาเปิด, ปิด,
สูงสุด, ต่าสุด, Volume ของกราฟ ให้นาเมาส์ไปวางไว้ที่
ตาแหน่งทีต่ ้องการดูรายละเอียดในกราฟ

1.5 Terminal - หน้าต่างแสดง Order ทีก่ าลังเปิดอยู,่ ประวัตกิ ารเทรด, Mailbox, Log
ของ EA, รายละเอียดการ Log in รวมถึง Error ต่างๆ

1.6 Navigator - หน้าต่างแสดง
รายชือ่ , Indicator, EA, Script
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1.7 Strategy Tester – หน้าต่างไว้สาหรับการเทส EA

1.8 ปุ่มเปิ ด Order ซื้อขาย
1.9 ปุ่มเปิ ด MetaEditor (ใช้เขียน EA)
1.10 ปุ่มเปิ ด/ปิ ดการใช้งาน EA (ถ้าการเปิ ดใช้งานปุ่มจะเป็ นสีเขียว ถ้าปิ ดการใช้งานปุ่มจะ
เป็ นสีแดง)

2. Chartbar
2.1 ปุ่มแสดงรูปแบบกราฟเป็ นแบบแท่ง
2.2 ปุ่มแสดงรูปแบบกราฟเป็ นแบบแท่งเทียน
2.3 ปุ่มแสดงรูปแบบกราฟเป็ นแบบเส้น
2.4 ปุ่มขยายกราฟ
2.5 ปุ่มย่อกราฟ
2.6 ปุ่ม Auto Scroll ให้กราฟขยับไปทางซ้ายเรือ่ ยๆเมือ่ ราคามีการอัพเดท
2.7 ปุ่ม Chart Shift คือให้กราฟขยับเลือ่ นไปทางด้านซ้าย
2.8 ปุ่ม Indicator ไว้เพิม่ Indicator ในกราฟ
2.9 ปุ่ม Period ไว้เลือกช่วงเวลา (Timeframe) ต่างๆ
2.10 ปุ่ม Templates ไว้บนั ทึกรูปแบบกราฟเก็บไว้
3. Linestudiesbar
3.1 ปุ่มเลือกรูปแบบเมาส์เป็ น Cursor เพือ่ แสดงในกราฟ
3.2 ปุ่มเลือกรูปแบบเมาส์เป็ น Crosshair เพือ่ แสดงในกราฟ
3.3 เอาไว้ลากเส้น, เขียนข้อความต่างๆบนกราฟ, และ Indicator
Fibonacci
4. Periodicitybar
4.1 เลือกช่วงเวลา (Timeframe) ต่างๆ
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คลิ๊กทีป่ ่ มุ Market Watch
คลิ๊กขวาเลือก Hide All

คลิ๊กขวาเลือก Symbols

Double click เพือ่ เลือก Symbols ที่
ต้องการใช้เทรด

Symbols ทีใ่ ช้เทรด
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1.กดเครือ่ งหมายบวกด้านบนซ้ายและเลือก Symbols ทีต่ ้องการแสดงกราฟ
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2. กราฟของ Symbol จะแสดงขึน้ มาดังรูป เวลาในกราฟจะเป็ นเวลาที่ Server ของตลาดนัน้ ๆ

3. สามารถปรับแต่ง
รูปแบบของกราฟ
เช่น สี, ประเภท
ของกราฟ, เส้น
ต่างๆ โดยคลิกขวา
ทีก่ ราฟและเลือก
Properties หรือกด
F8
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4. ในแท็บ Colors สามารถเปลีย่ นสีของกราฟได้

5. ในแท็บ Common เราสามารถเปลีย่ นรูปแบบของกราฟรวมถึงให้แสดงหรือซ่อนเส้นต่างๆได้
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การลบ Template เดิมออกจากโปรแกรม
ลบ Templates เดิมออกให้หมดเพื่อสร้าง Templates ใหม่

1. เลือก File > Open Data Folder
2. เลือก Folder ชือ่ Templates

3. Click ที่ Type
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การลบ Template เดิมออกจากโปรแกรม
4 ลบ file Templates ออกทัง้ หมด (แถบสีฟ้า)

5 เมื่อลบออกหมดแล้วจะเหลือเฉพาะ File ดังรูปด้านล่าง
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การลบ Profiles เดิมออกจากโปรแกรม
ลบ Profiles เดิมออกเพื่อรอการสร้าง Profiles ใหม่
1. เลือก File > Open Data Folder
2. เลือก Folder ชือ่ Profiles

3. ลบ Folder ทีเ่ ป็ นแถบสีฟ้าออก
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การนาเข้า Indicator ของ TUFX
1. เลือก File > Open Data Folder

2. Double Click ที่ Folder ชือ่ MQL4

3. Double Click ที่ Folder ชือ่ Indicators

4. Copy Folder ชือ่ TUFX ทีไ่ ด้รบั จาก TUFX
มาใส่ไว้ใน Folder ชือ่ Indicators

ดาวน์โหลด Indicator ของ TUFX ได้ท่ี
www.tufxpro.com
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การใช้คาสังซื
่ ้อ – ขายในโปรแกรม MT4
1. หากเราต้องการซื้อขายให้คลิกขวาทีก่ ราฟ
> Trading > New Order จะปรากฏ Box แสดง
รายละเอียดเกีย่ วกับการซื้อขาย หรือกดปุ่มคีย์
ลัดโดยใช้ปุม F9

2. จะปรากฎหน้าต่างแสดงขึน้ มา
ดังรูปด้านซ้าย

2.1 Symbol – รหัสของคูเ่ งิน
2.2 Volume - จานวนสัญญาทีต่ ้องการเทรด
2.3 Stop Loss – ราคาทีจ่ ะให้ปิด Order อัตโนมัตเิ มือ่ ขาดทุน
2.4 Take Profit - ราคาทีจ่ ะให้ปิด Order อัตโนมัตเิ มือ่ กาไร
2.5 Comment - สามารถใส่ Comment สาหรับ Order ทีจ่ ะเปิ ด
2.6 Type - Instant Execution / Market Execution*คือเปิ ด Order ทันที, Pending Order
คือเปิ ด Order แบบ Pending (รอให้ราคามาถึงจุดทีเ่ ราต้องการถึงจะทาการเปิ ด Order )
*หมายเหตุถ้าใน Server Live จะเป็ น Market Execution
2.7 Sell - เปิ ดคาสังขาย
่
2.8 Buy - เปิ ดคาสังซื
่ ้อ
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การใช้คาสังซื
่ ้อ – ขายในโปรแกรม MT4
3. ถ้าเลือกการเปิ ด Order เป็ นแบบ Pending หน้าต่างจะเปลีย่ นเป็ นดังรูป การเปิ ด Order
แบบนี้เป็ นการตัง้ เปิ ด Order ทิ้งไว้ในกรณีทรี่ าคาทีเ่ ราต้องการซือ้ หรือขายยังไม่เกิดขึน้ เมือ่
ราคาปั จจุบนั มาถึงราคาทีเ่ ราตัง้ ไว้ Order ก็จะเปิ ดให้อตั โนมัติ

Pending Order จะมีคา่ ต่างๆให้เลือกดังนี้
3.1 Type order

ตัวอย่าง
3.1.1 Buy Limit คือการทาการซื้อ
เมือ่ ราคาปั จจุบนั อยูส่ งู กว่าราคาที่
เราจะซื้อ
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การใช้คาสังซื
่ ้อ – ขายในโปรแกรม MT4
3.1.2 Sell Limit คือทาการขายเมือ่ ราคาปั จจุบนั อยูต่ ่ากว่าราคาทีเ่ ราจะขาย

3.1.3 Buy Stop คือทาการซื้อเมือ่ ราคาปั จจุบนั อยูต่ ่ากว่าราคาทีเ่ ราจะซื้อ
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การใช้คาสังซื
่ ้อ – ขายในโปรแกรม MT4
3.1.4 Sell Stop คือทาการขายเมือ่ ราคาปั จจุบนั อยูส่ ูงกว่า
ราคาทีเ่ ราจะขาย
3.2 at price - ใส่ราคาทีเ่ ราต้องการซือ้ ขาย
3.3 Place - ทาการเปิ ด Order Pending
3.4 Expiry - เวลาหมดอายุของ Order แต่ละ Order ถ้าเลยเวลาทีร่ ะบุ Order นัน้ ๆจะถูก
ยกเลิกโดยอัตโนมัติ
4. ถ้าทาการเปิ ด Order แล้ว จะเห็นรายละเอียด Order ทีห่ น้าต่าง Terminal ด้านล่าง

4.1 Order – หมายเลขคาสังซื
่ ้อ - ขาย
4.2 Time - เวลาทีท่ าการเปิ ด Order (เวลาใน Server)
4.3 Type - ประเภท Order (ซื้อหรือขาย)
4.4 Size –จานวนสัญญา มีหน่วยเป็ น Lot
4.5 Symbol – รหัสของคูเ่ งิน
4.6 Price - ราคาทีท่ าการเปิ ด Order
4.7 S/L - ราคา Stop Loss *หมายเหตุ 0 คือไม่ได้ทาาการเซต
4.8 T/P - ราคา Target Profit *หมายเหตุ 0 คือไม่ได้ทาาการเซต
4.9 Price - ราคาปั จจุบนั
4.10 Commission - ค่าคอมมิชชัน่
4.11 Profit - กาไร/ขาดทุน
4.12 Balance - ยอดเงินทีย่ งั ไม่รวมกาไรหรือขาดทุนของ Order ทีก่ าลังเปิ ด
4.13 Equity - ยอดเงินทีร่ วมกาไรหรือขาดทุนของ Order ทัง้ หมดทีก่ าลังเปิ ดอยู่
4.14 Margin - จานวน Margin ทัง้ หมดทีใ่ ช้ไปในการเปิ ด Order
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การใช้คาสังซื
่ ้อ – ขายในโปรแกรม MT4
4.15 Free Margin - จานวน Margin คงเหลือทีส่ ามารถเปิ ด Order ได้
4.16 Margin Level - มีคา่ เท่ากับ (Volume*intial_margin/100) ถ้าลดเหลือน้อยต่ากว่าค่า
Margin level ตรง Order จะเป็ นสีแดงๆเตือนขึน้ มา ถ้าต่ากว่า Stop level Order ก็จะถูก
ปิ ดให้โดยอัตโนมัติ ซึง่ แต่ละบัญชี ก็จะมีระดับ Margin level และ Stop Level ทีแ่ ตกต่าง
กัน (บังคับปิ ด Order โดยอัตโนมัต)ิ
5. หากต้องการปิ ด Order ให้ดบั เบิล้ คลิกทีร่ ายละเอียดของ Order จะมีหน้าต่างแสดง
ขึน้ มาดังรูป เลือก Type เป็ น Market Execution และกดปุ่ม Close เพือ่ ปิ ด Order

6. หากต้องการแก้ไข Order เช่น Stop Loss หรือ Take Profit ให้ดบั เบิล้ คลิกทีร่ ายละเอียด
ของ Order จะมีหน้าต่างแสดงขึน้ มา เลือก Type เป็ น Modify Order แก้ไขรายละเอียด
ตามต้องการ และกดปุ่ม Modify เพือ่ แก้ไข Order
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การใช้คาสังซื
่ ้อ – ขายในโปรแกรม MT4
7. หากทาการปิ ด Order แล้ว รายละเอียด Order ก็จะย้ายไปอยูใ่ นแท็บ Account

7.1 Order – หมายเลขคาสังซื
่ ้อ - ขาย
7.2 Time - เวลาทีท่ าการเปิ ด Order
(เวลาใน Server)
7.3 Type - ประเภท Order (ซื้อหรือขาย)
7.4 Size – จานวนสัญญา ( Lot )
7.5 Symbol – รหัสของคูเ่ งิน
7.6 Price – ราคาทีท่ าการเปิ ด Order
7.7 S/L - ราคา Stop Loss
(หมายเหตุ 0 คือไม่ได้ทาการเซต)

7.8 T/P - ราคา Target Profit
(หมายเหตุ 0 คือไม่ได้ทาการเซต)
7.9 Time - เวลาทีท่ าการปิ ด Order (เวลาใน Server)
7.10 Price – ราคาทีท่ าการปิ ด Order
7.11 Commission – ค่าคอมมิชชัน่
7.12 Profit - กาไร/ขาดทุน

8. แท็บAccount History เราสามรถคลิ๊กขวาเพือ่ เลือกออฟชันต่
่ างๆได้ดงั นี้
8.1 All History - ให้แสดงประวัตกิ ารเทรดทัง้ หมด
(โดย Default จะแสดงประวัตกิ ารเทรดของเดือนปั จจุบนั )
8.2 Last 3 Months - ให้แสดงประวัตกิ ารเทรดย้อนหลัง 3 เดือน
8.3 Last Month - ให้แสดงประวัตกิ ารเทรดของเดือน ปั จจุบนั
8.4 Custom Period - สามารถเลือกช่วงเวลาที่จะให้แสดง ประวัตกิ าร
เทรดได้
8.5 Save as Report - คือการ Export ประวัตกิ ารเทรด ออกมาเป็ น
ไฟล์
8.6 Save as Detailed Report - คือการ Export
ประวัตกิ ารเทรดออกมาเป็ นไฟล์ (แบบละเอียดกว่า Save as Report)
8.7 Commissions - ให้แสดง/ซ่อนคอลัมน์ Commissions
8.8 Taxes - ให้แสดง/ซ่อนคอลัมน์ taxes
8.9 Comments - ให้แสดง/ซ่อนคอลัมน์ Comments
8.10 Auto Arrange - จัดขนาดของคอลัมน์อตั โนมัติ
8.11 Grid - ให้แสดง/ซ่อนเส้นแบ่งคอลัมน์
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การใช้คาสังซื
่ ้อ – ขายในโปรแกรม MT4
9.แท็บ Journal จะแสดงรายละเอียดคาสังที
่ เ่ ราทาการเทรดทัง้ หมด รวมถึง Error ต่างๆ

คียล์ ดั ในการใช้งานโปรแกรม MT4
ลูกศรซ้าย = เลื่อนกราฟไปทางซ้าย
ลูกศรขวา = เลื่อนกราฟไปท่งขวา
Page Up = เลื่อนกราฟไปทางซ้ายแบบรวดเร็ว
Page Down = เลื่อนกราฟไปทางขวาแบบรวดเร็ว
Home = เลื่อนกราฟกลับไปในอดีตทีโ่ ปรแกรมสามารถแสดงให้ดูได้
End = เลื่อนกราฟกลับมาทีป่ ั จจุบนั
ปุ่มลบ (-)=ซูมกราฟอออก
ปุ่มบวก(+) =ซูมกราฟเข้า
Delete = ลบเครือ่ งมืดทีข่ ดี ไว้ออกจากหน้าจอ
ปุ่ม Backspace = ลบเครือ่ งมือทีล่ ากไว้ล่าสุดออกไป
ปุ่ม Enter = เปิ ดหน้าต่างค้นหากราฟ
ปุ่ม ESC = ปิ ดหน้าต่างค้นหากราฟ ปุ่มฟั งชันต่
่ างๆ (Function Keys)
F1 = เปิ ดคูม่ อื การใช้งาน MT4 เบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ)
F2 = เปิ ดดูขอ้ มูลของกราฟย้อนหลัง
F4 = เปิ ด “Meta editor” (แก้ไขข้อมูลของโปรแกรมของ Indicator หรือ EA)
F8 = เปิ ดหน้าต่าง “Properties” ขึน้ มา
F9 = เปิ ดหน้าต่าง New Order
F10 = เปิ ดหน้าต่าง Popup Price (จะเป็ นตัวเลขเล็กๆวิง่ ไปวิง่ มา) ขึน้ มา
F11 = ทาให้กราาฟกลายเป็ น Full Screen (ขยายเต็มจอ)
F12 = เลื่อนหน้าจอกลับไปทางซ้าย ปุ่ม Shift + ปุ่มฟั งชัน่
Shift + F12 = ปุ่มเลื่อนราคาย้อนกลับทีละหนึ่งแท่งเทียน
Shift + F5 = เปลี่ยนกราฟทีเ่ รียงอยู่สว่ นของ profile ของเรา ปุ่ม Alt + ปุ่มลัด
Alt + 1 = เปลี่ยนรูปแบบของกราฟเป็ นรูปแบบของ Bar Chart
Alt + 2 = เปลี่ยนรูปแบบของกราฟเป็ นรูปแบบ Candlestick Chart
Alt + 3 = เปลี่ยนรูปแบบของกราฟเป็ นรูปแบบ Line Chart (กราฟเส้น)
Alt + W = เรียกหน้าต่างช่วยในการจัดการกราฟปั จจุบนั ทีใ่ ช้อยู่ออกมา
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คียล์ ดั ในการใช้งานโปรแกรม MT4
Alt + F4 = ปุ่มออกจากโปรแกรม
Alt + Backspace = เรียกเอาเครือ่ งมือทีล่ บไปล่าสุดกลับคืน ปุ่ม Ctrl + ปุ่มลัด
Ctrl + A = ปรับขนาดของหน้าจอ Indicator ให้กลับมาอยู่ในรูปร่างปกติ (ในกรณีทม่ี ี Indicator ในหน้าจอ)
Ctrl + B = เรียกหน้าต่าง “จัดการเครือ่ งมือ (Object List)”ขึน้ มา
Ctrl + C = ก๊อบบี้ตวั อักษร หรือ คาใน MT4
Ctrl + D = เรียกหน้าต่าง Data Window ออกมา
Ctrl + E = เรียกใช้ Expert Advisor (EA)
Ctrl + F = เรียกใช้เครือ่ งมือ “Cross Hair”
Ctrl + G = เรียกใช้หรือไม่ใช้ Grid (ตาราง)
Ctrl + H = เรียกดู OHLC ( Open, High, Low, Close) ของวัน
Ctrl + I = เรียกหน้าต่างจัดการ Indicator List ขึน้ มา
Ctrl + L = เรียก Volume ของราคาให้ขน้ึ มาแสดงผลบนหน้าจอ
Ctrl + M = เรียกหน้าต่าง Market Watch ออกมา
Ctrl + N = เรียกหน้าต่าง Navigator ออกมา
Ctrl + O = เรียกหน้าต่าง Option หรือ Setup ออกมา
Ctrl + P = สังพิ
่ มพ์กราฟออกเครื่องพิมพ์
Ctrl + R = เรียกหน้าต่าง Tester ออกมา
Ctrl + S = บันทึกกราฟทีใ่ ช้เทรดเอาไว้ซ่งึ จะมีรปู แบบของไฟล์นามสกุล “CSV”, “PRN”, “HTM”;
Ctrl + T = เรียกหน้าต่าง Terminal ออกมา
Ctrl + W หรือ Ctrl + F4 = ปิ ดหน้าต่างกราฟทีใ่ ช้อยู่ในปั จจุบนั
Ctrl + Y = แสดงหรือซ่อนเส้นแบ่งวัน Period Separator
Ctrl + Z = เรียกเอาเครือ่ งมือทีล่ บไปล่า สุดกลับคืน Ctrl + ปุ่มฟั งชัน่
Ctrl + F5 = เปลี่ยนกราฟทีไ่ ด้ตงั ้ ค่าไว้ใน profile ของเรา
Ctrl + F6 = เปลี่ยนหน้าต่างของกราฟทีเ่ ราใช้อยู่ ณ ปั จจุบนั เป็ นอันถัดไป
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