Aspen for Browser: News Guide
พิมพ์คำค ้นทีต
่ ้องกำรในหน ้ำต่ำงข่ำว แล ้วกด ENTER

แหล่ ง ข่ า ว (News Sources)

รายงานภาวะตลาดหุ้ นไทยและตลาด TFEX

แหล่งข่าว

คาค้น

สานั กข่าวอินโฟเควสท์

%XIQ

สานั กข่าวซินหัว

%XXNA

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)

%XSIMS

บทวิเคราะห์จากโบรกเกอร์

%XCMNT

สรุปข่าวหนังสือพิมพ์

%XPSUM

ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ

%XPRG

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเอเชียเน็ ท

%XANPI

มติคณะรัฐมนตรี

%XCABT

มติคณะรัฐมนตรี

%XCABE

ข่ า วทั่ วไป
ห ัวข้อข่าว
ข่าวด่วน
World Economic Calendar รายสัปดาห์
US Economic Calendar รายสัปดาห์
China Today: ข่าวธุรกิจธนาคารจีน/ธุรกิจ
ถ่านหินและพลังงาน
ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย

คาค้น
%HOTN
%WECON
%USA
%CHI
%BOND
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คาค้น
HILITE
%APICK
%IVMS
%STOF
%TAL

%BIGLOT
%IBS
%NVDR
%INVTYP
%FPE
%YLD

%TFEX

การค้ น หาข่ า วด้ วยคาค้ น (Keyword)

รายงานภาวะตลาดหุ้ นประเทศต่ า งๆ
ห ัวข้อข่าว
ภาวะตลาดหุ ้นทั่วโลก
ภาวะตลาดหุ ้นเอเชีย
ภาวะตลาดหุ ้นยุโรป
ทวีปเอเชีย
ภาวะตลาดหุ ้นออสเตรเลีย
ภาวะตลาดหุ ้นโตเกียว
ภาวะตลาดหุ ้นฮ่องกง
ภาวะตลาดหุ ้นจีน
ภาวะตลาดหุ ้นไต ้หวัน
ภาวะตลาดหุ ้นเกาหลีใต ้
ภาวะตลาดหุ ้นสิงคโปร์
ภาวะตลาดหุ ้นไทย
ภาวะตลาดหุ ้นมาเลเซีย
ภาวะตลาดหุ ้นเวียดนาม
ภาวะตลาดหุ ้นลาว
ภาวะตลาดหุ ้นอินเดีย
ทวีปยุโรป
ภาวะตลาดหุ ้นลอนดอน
ทวีปอเมริกา
ภาวะตลาดหุ ้นนิวยอร์ก

ตลาดหุน
้ ไทย
HILITE จับตาหุ ้น Most Active
Analyst Picks: หุ ้นเด่นจากนักวิเคราะห์
กลยุทธ์การลงทุน
STOCKFOCUS: จับตาหุ ้นเด่นวันนี้
Trading Alert List หลักทรัพย์ทรี่ าคาและ
้ ขายผิดปกติ,
ปริมาณการซือ
หุ ้นทีต
่ ด
ิ เกณฑ์ Turnover List
หุ ้นเทรด Big Lot ทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าสูงสุด
ข ้อมูลแบบรายงานการเปลีย
่ นแปลงการถือ
หลักทรัพย์ของผู ้บริหาร
้ ขายหุ ้นผ่าน NVDR
รายงานการซือ
้ ขายของนั กลงทุนแต่ละ
สรุปปริมาณการซือ
ประเภท
Forward P/E ของตลาดหุ ้นไทย/ภูมภ
ิ าค
(รายเดือน)
Market Yield ของตลาดหุ ้นไทย/ภูมภ
ิ าค
(รายเดือน)
ตลาดฟิ วเจอร์ส TFEX
้ ขายแยกตามประเภท
TFEX: สรุปปริมาณซือ
นั กลงทุน

คาค้น
%MARR
%200
%300
คาค้น
%AXJO
%NIKKEI
%HSI
%SHI
%TWII
%KOSPI
%STI
%SET
%FBMKLCI
%VNI
%LSX
%BSE
คาค้น
%FTSE
คาค้น
%DJIA

การค ้นหาข่าวด ้วยคาค ้นทีต
่ ้องการ ให ้พิมพ์คาค ้นทีต
่ ้องการ
แล ้วกดปุ่ ม Enter เช่น ราคาทอง
หากต ้องการค ้นหาข่าวด ้วยคาค ้นมากกว่า 2 คาขึน
้ ไป ให ้เคาะ
่ ม OR, หรือ เพือ
เว ้นวรรคระหว่างคา หรือใช ้คาเชือ
่ ช่วยในการ
ค ้นหาข่าว
่ ม
คาเชือ

รายละเอียด

ต ัวอย่าง

เว ้นวรรค
ระหว่างคา
OR, หรือ

จะต ้องมีคาค ้นทัง้ หมดอยูใ่ น
้ เดียวกัน
ข่าวชิน
มีเพียงบางคาค ้นหรือคาค ้น
้
ทัง้ หมดอยูใ่ นข่าวชิน
เดียวกันก็ได ้

เฟด ทอง
FED GOLD
เฟด หรือ ทอง
FED OR GOLD

การค้ น หาข่ า วด้ วย Symbol ของหุ้ น
การค ้นหาข่า วเฉพาะ Symbol ของหุ ้นทีต
่ ้องการ ให ้พิม พ์
เครือ
่ งหมาย “%” แล ้วตามด ้วย Symbol ของหุ ้นทีต
่ ้องการ
ตั ว อย่า งเช่น พิม พ์ %PTT

เพื่อ หาข่ า วเกี่ย วกั บ หุ น
้ PTT

เท่านั ้น ไม่ต ้องการให ้มีหุ ้น PTTEP หรือ PTTGC เข ้ามาใน
หัวข ้อข่าวทีค
่ ้นหา
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