Hướng dẫn sử dụng DataFeed
Phần mềm cập nhật dữ liệu giao dịch cho AmiBroker
A. Thiết lập trên phần mềm DataFeed
1. Trong lần sử dụng đầu tiên, màn hình chính sẽ yêu cầu
quý khách lưu cấu hình để hoàn thành thiết lập.

2. Quý khách lưu ý các nội dung sau khi thiết lập



Quý khách có thể chọn mới thư mục lưu dữ liệu
hoặc giữ nguyên thư mục mặc định D:/datafeed



Để lấy thêm dữ liệu Intraday, vui lòng tick chọn Tự
động cập nhật Intraday trong phiên

Bấm Lưu cấu hình để hoàn thành thiết lập

3. Sau khi Lưu cấu hình, DataFeed sẽ tiến hành kiểm tra
dữ liệu và cập nhật toàn bộ dữ liệu lịch sử.

4. Hoàn thành cập nhật. Chuyển qua thiết lập trên phần
mềm Amibroker:


Để thiết lập cập nhật dữ liệu EOD: xem mục B



Để thiết lập cập nhật dữ liệu Intraday: xem mục C

B. Thiết lập trong Amibroker để đọc dữ liệu EOD (End-Of-Day) từ DataFeed

1. Chọn File ==> New ==> Database để tạo database mới

2. Chọn (Browse...) hoặc đặt tên thư mục của database
mới và chọn Create
(lưu ý: thư mục tạo phải trống)

3. Cấu hình cho database mới như sau:
a) Data Source ==> Metastock(R) data plugin
b) Local data storage ==> Enable
c) Number of bars ==> chọn số nến hiển thị
(4000 nến tương đương từ 2000 đến 2015).
d) Base time interval ==> End-Of-Day

4. Chọn Configure để cấu hình nguồn dữ liệu
a) Chọn Add Folder

b) Chọn thư mục dữ liệu mà DataFeed tải về

c) Chọn Retrieve Symbol
d) Chọn Intraday auto-refresh
e) Bấm OK để lưu cấu hình

5. Bấm OK để kết thúc quá trình tạo cơ sở dữ liệu

C. Thiết lập trong Amibroker để đọc dữ liệu Intraday từ DataFeed #New
Lưu ý : thiết lập trên Datafeed phải tick chọn Tự động cập
nhật Intraday trong phiên

1. Chọn File ==> New ==> Database để tạo database mới

2. Chọn (Browse...) hoặc đặt tên thư mục của database
mới và chọn Create
(lưu ý: thư mục tạo phải trống)

3. Cấu hình cho database mới như sau:
a) Data Source ==> Metastock(R) data plugin
b) Local data storage ==> Enable
c) Number of bars ==> chọn số nến hiển thị 500.000
d) Base time interval ==> chọn khung thời gian nhỏ
nhất sử dụng 1 minute
Với Base time là 1 minute và số nến là 500.000 thì
Amibroker có thể đọc được dữ liệu của 4 năm

4. Chọn Intraday Setting để cấu hình thời gian giao dịch
của dữ liệu.

a) Filtering ==> Show 24 hours trading
tick chọn Filter weekends
b) Trading hours (local time): Day session (RTH) sửa
lại như sau:
- Start = 08:00
- End = 15:00
c) Daily time-compression users ==> Local time
d) Per-database settings không đổi
Bấm OK để lưu và quay về Database Setting

5. Chọn Configure để cấu hình nguồn dữ liệ u
a) Chọn Add Folder

b) Chọn các thư mục con A, B, C, tới Z của thư
mục Instraday trong thư mục dữ liệu mà DataFeed
tải về
Ví dụ: Datafeed đang tải về D:/datafeed
==> Thêm các thư mục dữ liệu Intraday sau:


D:/datafeed/Instraday/A



D:/datafeed/Instraday/B



D:/datafeed/Instraday/C
...



D:/datafeed/Instraday/Y



D:/datafeed/Instraday/Z

c) Chọn Retrieve Symbol
d) Chọn Intraday auto-refresh
e) Bấm OK để lưu cấu hình

6. Bấm OK để kết thúc quá trình tạo cơ sở dữ liệu

7. Trên Amibroker bấm View ==> Intraday ==> chọn thời
gian nến mong muốn

