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บทนํา
เมื่อสกุลเงินดิจิตอลได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนต่างมองหาวิธีที่จะทำให้แน่ใจได้วา
่
มันจะทำกำไรได้ วิธีการหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจ คือ การเก็งกำไรสกุลเงินดิจิตอล บางคนทำ
กำไรได้เป็นกอบเป็นกำ แต่ก็มีบางคนที่หมดเนื้อหมดตัวได้เหมือนกัน

่ ง ซึ่งเป็นวิธีที่มีมานานมากแล้ว
แต่มีอยู่วธ
ิ ีหนึ่ง ที่สามารถทำกำไร โดยปราศจากความเสีย
และก็เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป เรียกว่า การทำอาร์บิทราจ

การทำอาร์บิทราจ โดยทั่วไปจะทําในตลาดซื้อขายสินทรัพย์ เช่น หุน
้ ทองคํา นํ้ามัน และ
Forex ในปัจจุบันสกุลเงินดิจิตอล ก็เป็นสินทรัพย์ที่ท่ัวโลกยอมรับ และมีตลาดซื้อขายอยู่
มากมายแทบทุกประเทศในโลกนี้ ก็สามารถทำกำไรด้วยการทำอาร์บิทราจได้ เช่นเดียวกัน

อาร์บท
ิ ราจ คืออะไร
อาร์บิทราจ (Arbitrage) คือการทํากําไรจากสินค้าชนิดเดียวกัน แต่ราคาต่างกันในสอง
ตลาด ส่วนใหญ่ ราคาจะต่างกันไม่มาก ตัวอย่างเช่น ซื้อทองจากร้าน A ในราคา 20,000
บาท แล้วนํามาขายที่ร้าน B ราคา 20,500 บาท ท่านจะได้กําไร 500 บาท คิดเป็น 2.5%

รู ปที่ 1 ตัวอย่างการทําอาร์บท
ิ ราจทองคำ
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การทำ อาร์บท
ิ ราจ ในสินทรัพย์ดจ
ิ ิ ทั ล
ทฤษฎีการทำ อาร์บิทราจ ดูเหมือนจะง่ายมาก ๆ เพียงแค่ซื้อในตลาดที่ราคาต่ำแล้วนำไป
ขายในตลาดที่ราคาสูงกว่า แต่ในความเป็นจริงโอกาสในการเกิดความแตกต่างของราคา แบบ
นี้มีได้ไม่ค่อยบ่อยนัก พอโอกาสเกิดขึ้นแต่ละที เจ้าของตลาด ที่เฝ้าดูตลาดอย่างใกล้ชด
ิ ก็มักจะ
หยิบฉวยโอกาสไปได้ก่อน จนราคากลับมาปกติ ไม่สามารถทำกำไรจากการ อาร์บิทราจ ได้
อีก
หากท่านยังเป็นมือใหม่ในเรื่องการลงทุน หากเกิดความแตกต่างของราคาขึ้นเมื่อไหร่
ท่านจะใช้เวลานานมากในการคำนวณว่า โอกาสที่เกิดขึ้นหักต้นทุนต่าง ๆ แล้ว คุ้มค่าหรือไม่ที่
จะทำ ยิ่งคำนวณได้ชา้ มากเท่าไหร่ ช่องว่างของการทำกำไรก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น ฉะนั้น สิง่ ที่
สำคัญก็คือ ประสบการณ์ในการมองหาโอกาส ความรวดเร็วและแม่นยำในการคำนวณต้นทุน
ค่าใช้จ่าย สุดท้ายคือความเร็วในการประเมินความคุ้มค่าและ ลงมือทำไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

การทำอาร์บท
ิ ราจอย่างง่าย
กลยุทธ์นี้ คือ การซื้อสินทรัพย์ชนิดเดียวกันในตลาดและราคาที่แตกต่างกัน เราซื้อใน
ราคาที่ต่ำเพื่อไปขายต่อทันทีในตลาดและราคาที่สงู กว่า หักค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมก็จะ
เป็นกำไรที่เข้ากระเป๋าของนักลงทุนแล้ว นี่เป็นกลยุทธ์ที่คนส่วนใหญ่รู้และทำกำไรกันมายา
วนาน เช่น
ซื้อ BTC จากตลาด Y ในราคา $100 แล้วนำไปขายในตลาด Z ทันทีที่ราคา $120 จะได้
กำไรทันที $20 (ยังไม่ได้หก
ั ค่าทำธุรกรรม)

รู ปที่ 2 ตัวอย่างการทําอาร์บท
ิ ราจสกุลเงินดิจิตอล
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การทำ อาร์บท
ิ ราจ ด้วยโรบอท
เราได้คิดค้นวิธีการเพิ่มเงินทุนของท่าน อย่างปลอดภัย เนื่องจากการซื้อขายของเราไม่มีค
่ ง
วามเสีย
การซื้อขายทั้งหมดของเราจะดำเนินการทันที เมื่อ โรบอท ของเราพบความแตกต่างของ
ราคาสำหรับเงินดิจิตอล และความแตกต่างนั้นสามารถทำกำไรได้
โดยการซื้อจากตลาดที่มีราคาต่ำ และขายในตลาดที่มีราคาสูง พร้อมๆ กันในทันที
ไม่มีการฝาก หรือ ถอน เหรียญออกจากกระเป๋าของท่าน ทำให้การทำธุรกรรมของท่าน
ปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมจากการโอนได้ด้วย

ตัวอย่างการทำอาร์บท
ิ ราจ เหรียญ BTC
1. เว็บเทรด Bitkub มีราคาเสนอขาย (ask price) อยู่ที่ 1,000,000.00 บาท
จำนวน 0.1 btc
2. เว็บเทรด Satang มีราคาเสนอซื้อ (bid price) อยู่ที่ 1,030,000.00 บาท
จำนวน 0.25 btc
เมื่อ โรบอท ของเรา คำนวนกำไรที่ได้ คือ 3.00% (ยังไม่หก
ั ค่าธรรมเนียม) ก็จะดำเนิน
การ:
● ส่งคำสั่งซื้อเหรียญ BTC ที่เว็บเทรด Bitkub ในราคา 1,000,000 บาท
● ส่งคำสั่งขายเหรียญ BTC ที่เว็บเทรด Satang ในราคา 1,030,000 บาท
ด้วยจำนวนที่เท่ากัน (0.1 BTC) และในเวลาเดียวกัน
แน่นอน ท่านจะต้องมีเงินบาท และเหรียญ BTC อยู่ท้ังสองเว็บเทรด ด้วยวิธีนี้สามารถลด
ค่าธรรมเนียมการถอนได้ แต่ยังต้องเสียค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย ซึ่งเว็บเทรดทั้งสองคิด
ค่าธรรมเนียมที่ 0.25%
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● ใช้เงินซื้อเหรียญ 1,000,000*0.1 = 100,000 บาท
● ค่าธรรมเนียมการซื้อ 100,000*0.25/100 = 250 บาท
● ได้เงินจากการขายเหรียญ 1,030,000*0.1 = 103,000 บาท
● ค่าธรรมเนียมการขาย 103,000*0.25/100 = 257.5 บาท
ดังนั้น กำไรในการทำอาร์บิทราจครั้งนี้ จึงเป็น
103,000 – 100,000 - 250 - 257.5 = 2,492.5 บาท
หรือคิดเป็น 2.4925%
ในการทำธุรกรรมครั้งนี้ใช้เวลาเพียงแค่ 1 วินาที เท่านั้น หลังจากจบธุรกรรมแล้ว โรบอท
จะทำการค้นหาโอกาสที่จะทำกำไรในครั้งต่อไป

การทำงานของโรบอท
1. คำนวณโอกาสในการทำกำไร
การทำกำไรด้วยอาร์บิทราจในทุกตลาดนั้น คำนวณจากราคาเสนอซื้อสูงสุด (highest
bid prices) และราคาเสนอขายต่ำสุด (lowest ask prices) เมื่อราคาเสนอซื้อในตลาดที่หนึ่ง
มีราคาสูงกว่า ราคาเสนอขายในตลาดที่สอง เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราเรียกว่า โอกาสในการ
ทำอาร์บิทราจ
แต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้น ซื้อ-ขาย จำเป็นจะต้องรู ้จำนวน หรือปริมาณที่จะ ซื้อ-ขาย กันด้วย
ว่ามีมากน้อยหรือไม่ และสิง่ ที่จำเป็นมากที่สด
ุ คือ ค่าธรรมเนียมการเทรด และการฝากถอน
นั่นเอง
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รู ปที่ 3 คริปโตเคอเรนซี่ อาร์บท
ิ ราจ ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1
ดึงข้อมูลราคาเสนอซื้อ (Bid prices) และเสนอขาย (Ask prices) จากตลาด A และตลาด
B เพื่อนำมาเปรียบเทียบราคา ในรู ปที่ 3 อธิบายได้ดังนี้
● ราคาเสนอซื้อของตลาด A คือแท่งสีเขียวบน (Bid prices A)
● ราคาเสนอขายของตลาด A คือแท่งสีแดงบน (Ask prices A)
● ราคาเสนอซื้อของตลาด B คือแท่งสีเขียวล่าง (Bid prices B)
● ราคาเสนอขายของตลาด B คือแท่งสีแดงล่าง (Ask prices B)
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รู ปที่ 4 คริปโตเคอเรนซี่ อาร์บท
ิ ราจ ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2
คำนวณหาโอกาส เมื่อราคาเสนอซื้อ ของตลาด A สูงกว่า ราคาเสนอขาย ของตลาด B
หรือ ราคาเกิดการซ้อนทับกัน จากในรู ปที่ 4 ราคาที่ซ้อนทับกัน คือแท่งสีเหลือง
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รู ปที่ 5 คริปโตเคอเรนซี่ อาร์บท
ิ ราจ ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3
ทำการขาย (Sell) สินทรัพย์ ในตลาดที่มีราคาเสนอซื้อสูงกว่า ในรู ปที่ 5 คือ ตลาด A ที่
อยู่ด้านบน และในขณะเดียวกัน ก็ทำการซื้อ (Buy) สินทรัพย์ ในตลาดที่มีราคาเสนอขายต่ำ
กว่า ซึ่งในรู ปคือ ตลาด B ที่อยู่ด้านล่าง
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รู ปที่ 6 คริปโตเคอเรนซี่ อาร์บท
ิ ราจ ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4
ทำการขาย และ ซื้อ สินทรัพย์ต่อเนื่องไป จนกว่าจำนวนของสินทรัพย์น้ันจะหมด และไม่
สามารถทำกำไรได้แล้ว (รู ปที่ 6)
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รู ปที่ 7 คริปโตเคอเรนซี่ อาร์บท
ิ ราจ ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5
เมื่อราคาปรับมาเท่ากันแล้ว (รู ปที่ 7) และไม่สามารถทำกำไรได้แล้วให้หยุดทำการ ซื้อขาย สินทรัพย์
ดังนั้น กำไรที่ได้รับสามารถคำนวณได้ดังนี้
● กำไรเบื้องต้น = (ราคาขาย x ปริมาณการขาย) – (ราคาซื้อ x ปริมาณการซื้อ)

2. คำนวณค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมที่เราต้องเสียนั้น จะมีอยู่สองชนิดคือ ค่าธรรมเนียมการ ซื้อ-ขาย (Trade
fee) และค่าธรรมเนียมในการ ถอน (Withdraw fee) ส่วนใหญ่การฝากจะไม่มีค่าธรรมเนียม
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ค่าธรรมเนียมการ ซื้อ-ขาย
ส่วนใหญ่จะถูกกำหนดในรู ปของ เปอร์เซ็นต์ ค่าธรรมเนียมการซื้อ และการขายจะเท่ากัน
แต่บางตลาดสามารถกำหนดให้แตกต่างกันได้ เช่น 0.25% ดังนั้น เราจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการ ซื้อ-ขาย ดังนี้

● ค่าธรรมเนียมการ ซื้อ = ราคาซื้อ x ปริมาณการซื้อ x ค่าธรรมเนียม / 100
● ค่าธรรมเนียมการ ขาย = ราคาขาย x ปริมาณการขาย x ค่าธรรมเนียม / 100

ค่าธรรมเนียมการ ฝาก – ถอน
ในบางตลาดจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการฝาก แต่จะคิดค่าธรรมเนียมการถอน ส่วนใหญ่จะ
กำหนดค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และจะเสียเท่ากันไม่วา
่ จะถอนทรัพย์สน
ิ มากหรือน้อยก็ตาม
เมื่อคำนวณกำไรสุทธิแล้วจะได้ ดังนี้
● กำไรสุทธิ = กำไรเบื้องต้น – ค่าธรรมเนียมทั้งหมดรวมกัน

3. ทำกำไรได้ตอ
่ เนื่อง โดยไม่ขาดทุน
ในความเป็นจริง การทำกำไรในแต่ละครั้ง ถึงแม้จะน้อย แต่เราสามารถสร้างกำไรได้
อย่างต่อเนื่อง และทำได้โดยอัตโนมัติและต่อเนื่องยาวนาน ด้วยบริการของเรา
เราสามารถลดค่าธรรมเนียมถอนได้ โดยการมีสน
ิ ทรัพย์ไว้ท้ังสองตลาดอย่างเพียงพอ
และทำการถอนเมื่อจำเป็นเท่านั้น
เราสามารถเพิ่มกำไรได้ด้วยการ เพิ่มชนิดของทรัพย์สน
ิ ในตลาดคริปโทเคอเรนซี่น้ัน มี
ทรัพย์สน
ิ ที่เป็นเหรียญต่างๆ อยู่มากมาย และมีตลาดที่ให้บริการเทรดอยู่หลายร้อยแห่ง ให้เรา
เข้าไปสร้างกำไรจากอาร์บิทราจได้มากมายอีกด้วย
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เริ่มต้นทำกำไรได้ง่ายๆ วันนี้

สมัครสมาชิกฟรี! ได้ที่นี่ สมัครสมาชิก
เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิก และคลิกลิงก์ยืนยันทางอีเมล เรียบร้อยแล้ว ท่านจะมีสถานะ
เป็นสมาชิกธรรมดา

รู ปที่ 8 หน้าเว็บสมาชิกธรรมดา
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ท่านต้องเปลี่ยนสถานะสมาชิกให้เป็น สมาชิกอาร์บิทราจ จึงจะสามารถเริ่มทำกำไรได้
โดยดูวธ
ิ ีเปลี่ยนสถานะสมาชิกได้ในขั้นตอนต่อไป

ท่านสามารถรับเครดิตและเป็นสมาชิกอาร์บิทราจได้ 2 วิธี คือ
1. รับเครดิตได้ฟรี 400 เครดิต เพียงสมัครเป็นสมาชิกที่เว็บเทรดใดก็ได้อย่าง
น้อย 1 เว็บ (เว็บละ 100 เครดิต) ผ่านลิงก์ด้านล่างนี้
รับฟรี 400 เครดิต
2. ซื้อแพคเกจใดก็ได้ ระหว่าง 1,000 เครดิต หรือ 10,000 เครดิต หลังจากที่ซื้อ
เครดิตแล้ว ท่านจะได้สถานะเป็นสมาชิกอาร์บิทราจ
ซื้อเครดิตได้ที่นี่

รู ปที่ 9 แพคเกจสมาชิกอาร์บท
ิ ราจ

หลังจากที่ท่านได้เป็นสมาชิกอาร์บิทราจแล้ว หน้าเว็บสมาชิกจะเป็นดังรู ปที่ 10
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ขั้นตอนต่อไปคือการตั้งค่า API Key & Secret เพื่อให้ โรบอท ทำงาน รายละเอียด
อยู่ในขั้นตอนต่อไป

รู ปที่ 10 หน้าเว็บสมาชิกอาร์บท
ิ ราจ
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เครดิต มีไว้ทำอะไร
เครดิตเป็นเหมือนค่าบริการในการ ค้นหาโอกาสทำกำไร และส่งคำสั่งซื้อ-ขาย บนเว็บเท
รดโดยอัตโนมัติ โดยเราจะคิดค่าบริการจากกำไรที่ท่านทำได้ 10%
ทุกครั้งที่มีการทำกำไร โรบอท จะทำการหักเครดิตออก เมื่อเครดิตของท่านหมด (นั่น
หมายความว่าท่านทำกำไรได้มากด้วย) ท่านจะต้องเติมเครดิตโดยการสั่งซื้อเครดิตเพิ่มเติม

ในการให้ โรบอท ทำการสั่ง ซื้อ-ขาย แทนท่าน จำเป็นจะต้องใช้สท
ิ ธิของท่าน ผ่านทาง
API เพราะ โรบอท จะคุยกับเว็บเทรดด้วยรหัสเหล่านี้

รู ปที่ 11 ตั้งค่า API Key & Secret
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ท่านจะต้องสร้าง API Key & Secret ที่เว็บเทรดเอาไว้ก่อน เว็บเทรดที่เราใช้ คือ Bitkub
และ Satang ท่านสามารถดูวธ
ิ ีการสร้าง API ได้จากลิงก์ด้านล่าง และหลังจากสร้างเสร็จแล้ว
ให้นำค่าของ API Key และ Secret ของแต่ละเว็บเทรดมาใส่ให้ถูกต้อง
● วิธีสร้าง bitkub API key & secret
● วิธีสร้าง satang API key & secret
เมื่อตั้งค่า API Key & Secret เรียบร้อยแล้ว ท่านจะเห็นจำนวนเหรียญที่มีอยู่บนเว็บเทรด
ของท่าน

่ ยูบ
รู ปที่ 12 แสดงเหรียญทีอ
่ นเว็บเทรดของท่าน
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ซึ่งตอนนี้ โรบอท ก็พร้อมที่จะทำงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปท่านจะต้องเตรียมทรัพย์สน
ิ ของ
ท่านให้พร้อมและเพียงพอ

อย่างที่กล่าวในตอนต้น เพื่อลดค่าธรรมเนียมการถอน ท่านจะต้องเตรียมทรัพย์สน
ิ เอาไว้
ให้มากพอ และให้มีพร้อมที่จะทำการ ซื้อ-ขาย ในการดำเนินการเตรียมทรัพย์สน
ิ นี้ ท่านจะต้อง
ทำการฝากทั้งเงินบาท และเงินสกุลดิจิตอลต่างๆ เอาไว้ท้ังสองเว็บเทรด ในปัจจุบัน เหรียญที่
รองรับการทำอาร์บิทราจมีดังนี้

● THB

● BTC

● LINK

● ADA

● DAI

● LTC

● BAND

● DOGE

● USDC

● BAT

● DOT

● USDT

● BCH

● ETH

● XLM

● BNB

● JFIN

● XRP

เมื่อทำอาร์บิทราจได้ระยะหนึ่ง เหรียญฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะเหลือน้อย และอีกฝั่งหนึ่งจะมีมาก
จนไม่สามารถทำอาร์บิทราจเหรียญนั้นได้ ท่านจะต้องทำการจัดสมดุลเหรียญของท่าน โดยการ
ถอนจากฝั่งที่มีเหรียญมากไปยังฝั่งที่มีเหรียญน้อย ซึ่งท่านจะต้องคำนวณค่าธรรมเนียมการ
ถอนในแต่ละครั้ง ไม่ให้เกิดการขาดทุนด้วย

หลังจากทุกอย่างพร้อมแล้ว ท่านก็รอให้ โรบอท ค้นหาโอกาสทำกำไร และทำการ ซื้อขาย ทันที ท่านเพียงแค่รอตรวจผลกำไร โดยสามารถตรวจสอบได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
● ประวัติการเทรด สำเร็จ
● ประวัติอาร์บิทราจ ทั้งหมด
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ตัวอย่าง ประวัติการเทรดสำเร็จ

รู ปที่ 13 ตัวอย่าง ประวัตก
ิ ารเทรดสำเร็จ
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ตัวอย่าง ประวัติอาร์บิทราจทั้งหมด

รู ปที่ 14 ตัวอย่าง ประวัตอ
ิ าร์บท
ิ ราจทั้งหมด
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คำถามที่พบบ่อย
1. เว็บ arbitrage.bz ให้บริการอะไร?
เราคือ โปรแกรมอัตโนมัติ หรือ robot ให้บริการค้นหาโอกาสในการทำกำไรจาก คริป
โตเคอเรนซี่ อาร์บิทราจ เมื่อเจอโอกาสทำกำไรได้แล้วจะทำการ ส่งคำสั่ง ซื้อ – ขาย
ทรัพย์สน
ิ ของท่านโดยอัตโนมัติ ผ่าน API ของเว็บเทรด (ด้วยความยินยอมของท่าน)
โดยไม่มีการฝากหรือถอน ทรัพย์สน
ิ ของท่าน ดังนั้น ท่านจะต้องเตรียมทรัพย์สน
ิ ของ
ท่าน ไว้ที่เว็บเทรด อย่างเพียงพอ เมื่อมีโอกาสทำกำไร
2. คิดค่าบริการอย่างไร?
เราคิดค่าบริการ 10% จากกำไรที่ท่านทำได้ ทุกครั้งที่ท่านได้กำไร เราจะหักเครดิตของ
ท่าน 10% เครดิตนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเงินทุน หรือทรัพย์สน
ิ ที่เว็บเทรดของท่าน ดังนั้นท่าน
จะต้อง ซื้อเครดิต และเตรียมไว้ให้เพียงพอ ถ้าจำนวนเครดิตของท่านไม่พอ จะไม่มีการ
ซื้อ-ขาย ให้กับท่าน ก็จะทำให้เสียโอกาสทำกำไร
3. เครดิต มีไว้ทำอะไร?
เครดิตเป็นเหมือนค่าบริการในการ ค้นหาโอกาสทำกำไร และส่งคำสั่งซื้อ-ขาย บนเว็บเท
รดโดยอัตโนมัติ โดยเราจะคิดค่าบริการจากกำไรที่ท่านทำได้ 10% ทุกครั้งที่มีการทำ
กำไร โรบอท จะทำการหักเครดิตออก เมื่อเครดิตของท่านหมด (นั่นหมายความว่าท่าน
ทำกำไรได้มากด้วย) ท่านจะต้องเติมเครดิตโดยการสั่งซื้อเครดิตเพิ่มเติม
4. ทรัพย์สน
ิ จะปลอดภัยหรือไม่?
ทรัพย์สน
ิ ของท่านจะปลอดภัยอย่างแน่นอน เพราะโปรแกรมจะทำการส่งคำสั่ง ซื้อ-ขาย
เท่านั้น ไม่มีการถอนเหรียญออกจากกระเป๋าของท่านแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามท่านจะ
ต้องปกป้อง และระวังทรัพย์สน
ิ ของท่าน โดยการเพิ่มความปลอดภัยในการถอน โดยจะ
ต้องทำการยืนยันผ่านอีเมล หรือ 2FA ตามที่เว็บเทรดกำหนดไว้เท่านั้น
5. มีเว็บเทรดใดบ้างในการทำอาร์บท
ิ ราจ?
ปัจจุบันเรามีเว็บเทรดที่นำมาทำอาร์บิทราจอยู่ 2 แห่ง โดยการจับคู่ระหว่างเหรียญคริป
โทเคอเรนซี่ต่างๆ กับเงินบาท (THB) คือ Bitkub และ Satang และในอนาคตจะเพิ่ม
โอกาสในการทำกำไรจากเว็บเทรดอื่นๆ ให้มากขึ้น
6. โรบอทต้องดาวน์โหลดหรือป่าว?
ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด โรบอท จะทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา ท่านเพียงแค่ต้ังค่า
API และมีทรัพย์สน
ิ บนเว็บเทรดทั้งสองแห่งให้เพียงพอ โรบอท ก็จะทำงานให้โดย
อัตโนมัติ
7. ลูกค้าเทรดเองหรือเว็บเทรดให้?
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เราจะทำการเทรดให้ โดยใช้โรบอท ผ่าน API Key & Secret จากเว็บเทรด
8. โปรแกรมจะทำการ rebalance ให้หรือเปล่า?
เราไม่ได้ทำ rebalance ให้ เพราะคำนึงถึงความปลอดภัยของทรัพย์สน
ิ ของท่าน ท่านจะ
ต้องเป็นผู้ทำ rebalance เอง (rebalance คือการทำให้ทรัพย์สน
ิ ของทั้งสองเว็บเทรด มี
ปริมาณใกล้เคียงกัน
9. เครดิตที่เติมเข้า ให้เอาไปฝากเป็นเหรียญใช่หรือไม่?
ไม่ใช่ เครดิตมีไว้หก
ั ค่าบริการเท่านั้น ไม่ได้นำมาแปลงเป็นเหรียญให้กับท่าน
10. ต้องลงทุนเท่าไร?
การลงทุนมีทรัพย์สน
ิ บนเว็บเทรดแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับท่าน ว่าต้องการทำกำไรได้มาก
น้อยแค่ไหน ถ้าต้องการกำไรมาก ก็ต้องมีทรัพย์สน
ิ อยู่มาก เช่นเดียวกัน ดังนั้น ท่านจะ
ต้องเป็นผู้พิจารณาในการมีทรัพย์สน
ิ ของท่าน
11. ต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไร?
ในการคำนวณของโรบอทจะใช้เกณฑ์ทำกำไรที่ 0.2% (หลังจากหักค่าธรรมเนียมการเท
รดแล้ว) ดังนั้น ทุนขั้นต่ำจึงขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมการถอน โดยค่าธรรมเนียมการถอน
จะต้องน้อยกว่า 0.1% ของทุนขั้นต่ำ เพื่อทำให้ได้กำไร เช่น
a. เงินบาทมีค่าธรรมเนียมการถอน 20 บาท ท่านจะต้องมีเงินฝากไว้มากกว่า
20,000 บาท
b. BTC มีค่าธรรมเนียมการถอน 0.00057BTC ท่านจะต้องมีฝากไว้มากกว่า
0.57BTC
c. ETH มีค่าธรรมเนียมการถอน 0.0036ETH ท่านจะต้องมีฝากไว้มากกว่า
3.6ETH
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ติดต่อสอบถาม
Arbitrage.bz - เว็บไซต์
Arbitrage.bz - Facebook page
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