ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

กติ กาการแข่งขัน
โครงการแข่งขันส่งคําสั ่งซื้อขายอนุพนั ธ์ด้วย Algorithmic Trading
“TFEX Algorithmic Trading Workshop and Competition 2019”
1.
2.

ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องใช้บญ
ั ชี Demo Account ซือ้ ขายผ่านระบบของการแข่งขันเท่านัน้ (ผ่านระบบออนไลน์ โดยผูเ้ ข้าแข่งขัน
สามารถ Log in ได้จากทุกที)่
ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องใช้พอร์ตจําลองทีท่ มี งานกําหนดให้เท่านัน้ โดยผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละทีมจะได้รบั Username และ Password* ดังนี้
Account
รอบ
วันที่
เงินในพอร์ต
1
15 – 31 ก.ค. 2562
1,000,000 บาท
รอบซ้อม
2
รอบแข่งขัน
5 – 30 ส.ค. 2562
1,000,000 บาท
หมายเหตุ: * ผูจ้ ดั โครงการจะจัดส่งให้ทาง e-mail

3.

ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องใช้โปรแกรมซือ้ ขายและฟั งก์ชนตามที
ั่
ผ่ จู้ ดั โครงการกําหนด โดยโปรแกรมทีแ่ ต่ละทีมสามารถใช้ในการแข่งขัน
ขึน้ อยู่กบั โบรกเกอร์พเ่ี ลีย้ งทีท่ า่ นเลือกเป็ น TFEX Buddy โดยมีรายละเอียดดังนี้
โปรแกรมทีส่ ามารถใช้ในการแข่งขัน
Plugin การส่งคําสังที
่ ใ่ ช้งานผ่าน Settrade
รายชื่อโบรกเกอร์ TFEX Buddy
MT4 Order Gateway โดยรองรับการใช้งานได้
ทัง้ บน Amibroker, VBA และ Python
1. CAF: บลป. คลาสสิก ออสสิรสิ จํากัด *
/
/
2. CGS-CIMB: บล. ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
/
3. GBS: บล. โกลเบล็ก จํากัด
/
4. KGI: บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
/
5. MTSGF: บ. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ จํากัด
/
6. YAUNTA: บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
/
หมายเหตุ: * ทีมทีเ่ ลือก CAF เป็ น TFEX Buddy รอบซ้อม (15 – 31 ก.ค. 2562) ผูจ้ ดั โครงการจะส่ง Username และ Password
สําหรับให้ท่านทดลองส่งคําส่งซื้อขายได้ทงั ้ โปรแกรม MT4 และ Plugin การส่งคําสั ่งทีใ่ ช้งานผ่าน Settrade แต่ในรอบแข่งขัน
(5 – 30 ส.ค. 2562) ผูจ้ ดั โครงการจะให้ท่านแจ้งความประสงค์ในใช้งานโปรแกรมซื้อขายเพียงโปรแกรมเดียว

4.
5.
6.
7.
8.
9.

วิธกี ารติดตัง้ โปรแกรมและวิธกี ารใช้โปรแกรม สามารถศึกษาได้จากช่องทางทีผ่ ใู้ ห้บริการโปรแกรมซือ้ ขายกําหนด
สินค้าทีใ่ ช้ซอ้ื ขายในพอร์ตแข่งขัน ประกอบด้วย SET50 Futures, Stock Futures และ Gold Online Futures
ผลการแข่งขันพิจารณาจาก Realized Profit/Loss โดยคํานวณเป็ นเปอร์เซ็นต์ของกําไรเทียบกับเงินทุนตัง้ ต้น หากมี Order ที่
ถือค้างอยู่ จะถูกปิ ดด้วยราคาสุดท้ายของช่วงการแข่งขัน
การแข่งขันห้ามใช้ Manual Trading โดยผลการแข่งขันจะพิจารณาจาก Robot Trading เท่านัน้ หากพบว่ามีการเทรดแบบ
Manual Trading ผูเ้ ข้าแข่งขันจะถูกตัดสิทธิในการได้
รบั รางวัล
์
ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องมีการส่งคําสังซื
่ อ้ ขายในพอร์ตแข่งขัน ไม่ต่าํ กว่า 30 Transactions
ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องดําเนินการตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ทีผ่ จู้ ดั โครงการกําหนด เช่น การผูกบัญชีแข่งขันเข้ากับระบบเก็บ
ค่าสถิตกิ ารเทรด การแจ้งข้อมูลต่างๆ เพิม่ เติม
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10.
11.
12.

การตัดสินชีข้ าดทุกกรณีขน้ึ อยู่กบั ผูจ้ ดั โครงการเท่านัน้ และผูจ้ ดั โครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรางวัล กฎ กติกาการ
์
แข่งขัน หรือรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากผูเ้ ข้าแข่งขันไม่ปฏิบตั ติ ามกฎ หรือมีพฤติกรรมการซือ้ ขายทีไ่ ม่เหมาะสม หรือมีพฤติกรรมการซือ้ ขายทีอ่ าจเข้าข่ายลักษณะ
เป็ นความผิดตาม พ.ร.บ. สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หรือข้อกําหนดของ TFEX จะถูกตัดสิทธิในการพิ
จารณารับรางวัล
์
ผูเ้ ข้าแข่งขันยินยอมให้เผยแพร่ขอ้ มูลการซือ้ ขาย พอร์ตการลงทุน และการบริหารเงินทุน รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ได้ตามแต่ผจู้ ดั
โครงการเห็นสมควร

เงื่อนไขการซื้อขายสําหรับการแข่งขัน
1. สินค้าทีใ่ ช้ในการแข่งขัน ประกอบด้วย SET50 Futures, Stock Futures และ Gold Online Futures
2. การแข่งขันครัง้ นี้เป็ นสถานการณ์จาํ ลอง ไม่ได้อา้ งอิงราคาจากตลาดจริง
3. วันและเวลาซือ้ ขาย (สําหรับทุกสินค้า)
รอบ
วันที่
เวลา
15 – 31 ก.ค. 2562
รอบซ้อม
ช่วงเช้า 9.45 – 12.30 น.
(ซือ้ ขายได้ทุกวัน)
ช่วงบ่าย 14.15 – 16.55 น.
รอบแข่งขัน
5 – 30 ส.ค. 2562
ช่วงเช้า 9.45 – 12.30 น.
(ไม่รวมเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ช่วงบ่าย 14.15 – 16.55 น.
4. ลักษณะของสินค้า (Contract Specification) ทีส่ าํ คัญ สําหรับการแข่งขันในครัง้ นี้
SET50 Futures
หัวข้อ
ลักษณะสัญญา
สินค้าอ้างอิง (Underlying)
ดัชนี SET50 ทีค่ าํ นวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัวคูณดัชนี (Multiplier)
200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
การเสนอราคาซือ้ ขาย
เสนอซือ้ ขายเป็ นระดับดัชนี
(Price Quotation)
ช่วงราคาซือ้ ขายขัน้ ตํ่า
0.1 จุด (คิดเป็ นมูลค่า 20 บาทต่อสัญญา)
(Minimum Tick Size)
Stock Futures
หัวข้อ
สินค้าอ้างอิง (Underlying)
ตัวคูณราคา (Multiplier)
การเสนอราคาซือ้ ขาย
(Price Quotation)
ช่วงราคาซือ้ ขายขัน้ ตํ่า
(Minimum Tick Size)

ลักษณะสัญญา
หุน้ สามัญจดทะเบียน
1,000 หุน้ ต่อ 1 สัญญา
เสนอซือ้ ขายเป็ นราคาต่อหุน้
0.01 บาท (คิดเป็ นมูลค่า 10 บาทต่อสัญญา)
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Gold Online Futures
หัวข้อ
สินค้าอ้างอิง (Underlying)
ตัวคูณราคา (Multiplier)
การเสนอราคาซือ้ ขาย
(Price Quotation)
ช่วงราคาซือ้ ขายขัน้ ตํ่า
(Minimum Tick Size)

ลักษณะสัญญา
ทองคําแท่งทีม่ คี วามบริสทุ ธิ ์ 99.5% (International Trading Standard)
300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นําอัตราแลกเปลีย่ นมาใช้
ในการคํานวณ
เสนอราคาต่อทองคํานํ้าหนัก 1 ทรอยออนซ์ สะท้อนตามราคาทองคําใน
ตลาดโลก โดยแสดงจุดทศนิยม 1 ตําแหน่ง เช่น 1316.0, 1316.1, 1316.2
0.1 (คิดเป็ นมูลค่า 30 บาทต่อสัญญา)

5. ชื่อย่อสัญญาทีใ่ ช้ในการแข่งขัน (Symbol)
สินค้า (Product)
SET50 Futures
Stock Futures
Gold Online Futures

รอบซ้อม
S50A19
SSFA19
GOA19

รอบแข่งขัน
S50B19
SSFB19
GOB19

หมายเหตุ: ในแต่ละรอบ จะมีเพียง 1 ซีรสี ใ์ ห้เลือกซื้อขายสําหรับแต่ละสินค้า

6. อัตราหลักประกัน (เฉพาะสําหรับการแข่งขัน)
สินค้า (Product)
SET50 Futures
Stock Futures
Gold Online Futures

อัตราหลักประกันขัน้ ต้น
(Initial Margin)
9,000
8,000
10,000

อัตราหลักประกันขัน้ ตํ่า
(Maintenance Margin)
6,300
5,600
7,000

หน่วย : บาทต่อสัญญา
อัตราหลักประกันปิ ดสัญญา
(Forced Close Margin)
2,700
2,400
3,000

หมายเหตุ: อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

7. ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขาย (กําหนดเป็ นค่าคงที่ ตามรายละเอียดต่อไปนี้)
สินค้า (Product)
SET50 Futures
Stock Futures
Gold Online Futures

หน่วย : บาทต่อสัญญา

ค่าธรรมเนียมซือ้ ขาย (Commission Fee)
34.1 บาท ต่อ สัญญา (เปิ ดและปิ ด = 34.1 x 2 = 68.2)
ยังไม่รวม Vat 7%
7.51 บาท ต่อ สัญญา (เปิ ดและปิ ด = 7.51 x 2 = 15.02)
ยังไม่รวม Vat 7%
88.1 บาท ต่อ สัญญา (เปิ ดและปิ ด = 88.1 x 2 = 176.2)
ยังไม่รวม Vat 7%

หมายเหตุ: อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

8. การส่งคําสังซื
่ อ้ ขายทําได้เฉพาะ Normal Order ไม่สามารถส่งคําสังในลั
่ กษณะ Combination Order หรือ Trade Report
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