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น ้ามันดิบ...เติมพลัง สร้างก้าไร กระจายการลงทุน  
 

น้้ามันดิบมีความส้าคัญอย่างย่ิงต่อ

เศรษฐกิจทั่วโลกและภาวะความเป็นอยู่ของ

ประชาชน เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานที่ส้าคัญ

ส้าหรับการใช้งานในครัวเรือนและการผลิ 

ตในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการคมนาคมขนส่ง 

เมื่อราคาน้้ามันดิบเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้ราคา

ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นน้้ามัน

ส้าเร็จรูป หรือพลาสติกเพิ่มขึ้นตาม ราคาน้้ามันดิบ

จึงมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อต้นทุน

สินค้าและค่าครองชีพของประชาชน  

ความส้าคัญของน้้ามันดิบนี้เอง ที่ท้าให้

ทั้งผู้บริโภคและผู้ลงทุนต่างให้ความสนใจว่าราคา

น้้ามันดิบมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างไร และใน

ด้านของการลงทุนน้ัน จะพบว่าในต่างประเทศ  

ผู้ลงทุนมีความสนใจ

ลงทุนในน้้ามันดิบ

เป็นอย่างมาก ไม่ว่า

จะเป็นรูปแบบของ

กองทุนน้้ามัน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

ดังจะเห็นได้จากปริมาณการซ้ือขายสัญญา 

ซื้อขายน้้ามันดิบล่วงหน้าในตลาด NYMEX  

ในสหรัฐอเมริกา และในตลาด ICE ในยุโรป  

ทีร่วมกันสูงถึง 269 ล้านสัญญาในปี 2010  

ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตถึง 27% เมื่อเทียบกับ 

ปีก่อนหน้า โดยการที่น้้ามันดิบได้รับความนิยมใน

ด้านการลงทุนอย่างมากนี ้มีสาเหตุมาจาก

 

o ผลตอบแทน 

ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ราคาน้้ามันดิบไดป้รับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จากราคาประมาณ 40 

ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาเรลในปี 2004 เป็น 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาเรลในปี 2011 ซึ่งหากคิดเป็น

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแล้ว นับว่าสูงถึงปีละ 20% ผลตอบแทนนี้เอง ที่ท้าให้ผู้ลงทุนต่างให้ 

ความสนใจลงทุนในน้้ามันดิบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ความนิยมสินค้าโภคภัณฑ์ 

อาจกล่าวได้ว่าน้้ามันดิบนั้น เป็นหนึ่งในสินค้ายอดนิยมที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจ

นอกเหนือจาก หุ้น ทองค้า และอัตราแลกเปลีย่น เน่ืองจากการเคลือ่นไหวของราคาน้้ามันดิบ 

ไม่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นมากนัก (ความสัมพันธ์อยูท่ี่ประมาณ 30%) ดังนั้น 

ส้าหรับผู้ที่ลงทุนในหุ้น การลงทุนในน้้ามันดิบเพิ่มเติมจะช่วยกระจายพอร์ตลงทุน  

ท้าให้พอร์ตลงทุนมีความเสี่ยงโดยรวมลดลง 
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ท้าความรู้จักกับน ้ามันดิบ 

 แหล่งน้้ามันดิบมีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นบริเวณทะเลเหนือของทวีปยุโรป 

อ่าวเม็กซิโก และตอนบนของทวีปแอฟริกา โดยน้้ามันดิบที่ได้จากแต่ละแหล่งจะมีคุณภาพที่แตกต่างกันไป 

ซึ่งส่งผลให้น้้ามันดิบจากแต่ละแหล่งมีราคาแตกต่างกันไปด้วย  

 

 น้้ามันดิบที่มีคุณภาพดี ราคาสูง จะต้องเป็นน้้ามันดิบที่มี 

ค่า API สูงและมีปริมาณ Sulfur ต่้า หรือท่ีเรียกว่า Light Sweet 

Crude Oil 

o ค่าความหนาแน่นเฉพาะ (API Gravity) 

ค่า API เป็นค่าที่วัดว่าน้้ามันดิบนั้นๆ มีความหนัก

เบาเท่าไรเมื่อเทียบกับน้้า น้้ามันดิบท่ีดีจะต้องเป็น

น้้ามันที่เบา หรือมีค่า API สูง เพราะจะสามารถ

กลั่นเป็นน้้ามันที่มีราคาแพงได้ในปริมาณมากกว่า

น้้ามันที่มีค่า API ต่้า ตัวอย่างเช่น Light Crude Oil 

จะเป็นน้้ามันที่มีน้้าหนักเบา โดยมีค่า API สูงกว่า 

31.1 ดีกรี ดังนั้น จึงมีราคาแพงกว่าน้้ามันดิบที่

เรียกว่า Heavy Crude Oil ซึ่งมีค่า API ต่้ากว่า 

22.3 ดีกรี  
 

o ปริมาณซัลเฟอร์ (Sulfur)  

ซัลเฟอรเ์ป็นสารปนเป้ือนในน้้ามันที่ต้องก้าจัดทิ้ง

ในกระบวณการกลั่น ดังนั้น หากน้้ามันดิบมีปริมาณซัลเฟอร์มาก โรงกลั่นก็จะมีต้นทุนในการ

ก้าจัดสารปนเปื้อนนี้สูง น้้ามันดิบที่ดีจึงต้องมีปริมาณซัลเฟอร์ต่้า ทั้งนี้ ในต่างประเทศจะใช้

ค้าเรียกน้้ามันที่มีปริมาณซัลเฟอร์ต่้ากว่า 0.5% ว่า Sweet Crude Oil และเรียกน้้ามันที่มี

ซัลเฟอร์สูงกว่า 0.5% ว่า Sour Crude Oil  

 

Back 

น ้ามันดิบที่ส้าคัญในตลาดโลก 

 น้้ามันดิบจะมีชื่อเรียกตามแหล่งผลิต ซึ่งจะช่วยใหท้ราบถึงที่มาและคุณภาพ โดยแหล่งน้้ามันดิบที่

ส้าคัญในโลกมีอยู่ 3 แห่ง ได้แก ่น้้ามันดิบดูไบ (Dubai) น้้ามันดิบเบรนท ์(Brent) และน้้ามันดิบดับบลิวทีไอ 

(WTI) โดยน้้ามันดิบเหล่านี้มีแหล่งผลิตและคุณภาพที่แตกต่างกันไปดังนี ้

 

o น ้ามันดิบดูไบ  

(Dubai Crude)  

เป็นน้้ามนัดิบจากแหล่ง

น้้ามันใต้ทะเลทรายใน

เอเชียตะวันออกกลาง 

น้้ามันดิบที่ได้จากบริเวณ

นี้จะมีลักษณะที่เรียกว่า 

หนักและเปรี้ยว หรือท่ี

เรียกกันว่า Heavy Sour 

Crude โดยน้้ามันดิบดูไบ

จะมีค่าความหนาแน่น

จ้าเพาะ (API Gravity) 

ประมาณ 31 ดีกรี และมี

ปริมาณซัลเฟอร์ประมาณ 

2% 

o น ้ามันดิบเบรนท์ 

(Brent Crude)  

มีแหล่งผลิตอยู่ในทะเล

เหนือ (North Sea) หรือ

ทะเลที่อยู่ระหว่างเกาะ

อังกฤษและคาบสมุทร

สแกนดิเนเวีย น้้ามันดิบเบ

รนท์ ถือว่าเป็นน้้ามันเบา

และหวาน (Light Sweet 

Crude) เนื่องจากมีค่า 

API อยูท่ีป่ระมาณ 39 

ดีกรี และมีปริมาณ

ซัลเฟอร์อยู่ที่ประมาณ 

0.4%  

 

o น ้ามันดิบดับบลิวทีไอ 

(WTI Crude) 

หรืออีกชื่อหนึ่งคือ West 

Texas Intermediate 

เป็นน้้ามนัดบิอ้างอิงท่ี

ส้าคัญในทวีปอเมริกา 

น้้ามันดิบ WTI เป็นน้้ามนั

ประเภทเบาและหวาน 

(Light Sweet Crude) 

โดยมีค่า API อยูท่ี่

ประมาณ 37 - 42 ดีกรี 

และมีปริมาณซัลเฟอร์อยู่

ที่ประมาณ 0.24%
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 ราคาของน้้ามันดิบทั้งสามประเภทนี้ มีอิทธิพลต่อการซื้อขายน้้ามันดิบทั่วโลก เนื่องจากในการซื้อ

ขายน้้ามันดิบประเภทอ่ืนๆ ก็จะใช้การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพน้้ามันดิบนั้นๆ กับน้้ามันดิบที่ใช้

อ้างอิงในภูมิภาค เช่น น้้ามันดิบโอมานในตะวันออกกลางก็จะอ้างอิงกับน้้ามันดิบดูไบ หรือน้้ามันดิบยูรอล 

(Urals Crude Oil) ในรัสเซียก็จะอ้างอิงกับน้้ามันดิบเบรนท์  
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น ้ามันดิบ..แหล่งพลังงานของไทย...ราคาอิงกับตลาดโลก 

 

 ในช่วง ปี 2544 – 2553 ประเทศไทย

น้าเข้าน้้ามันดิบประมาณ 700,000 – 800,000 

บาร์เรลต่อวัน หรือ  250 – 290 ล้านบาร์เรลใน 

แต่ละปี  โดยส่วนใหญ่จะน้าเข้ามาจากประเทศ

ตะวันออกกลาง เพื่อน้ามาผ่านกระบวนการกลั่น

เพื่อผลิตเป็นน้้ามันส้าเร็จรูปประเภทต่างๆ เช่น 

น้้ามันดีเซล น้้ามันเบนซิน น้้ามันเครื่องบิน   

น้้ามันเตา และ ก๊าซหุงต้ม (LPG)   

 

 เนื่องจากน้้ามันดิบที่น้าเข้ามาจาก

ตะวันออกกลาง จะอ้างอิงราคาน้้ามันดิบดูไบ 

ส้าหรับคนไทยแล้ว ราคาน้้ามันดิบดูไบ จึงเป็น

ราคาตั้งต้นของน้้ามันส้าเร็จรูปและสินค้าปลาย 

น้้าอื่นๆ ที่ผลิตจากปิโตรเคมี เช่น พลาสติก ที่มี

การใช้งานอยู่ในชีวิตประจ้าวันด้วย  

 หลังจากท่ีน้้ามันดิบถูกกลั่นเป็นเชื้อเพลิง

แล้ว โรงกลั่นน้้ามันจะตัง้ราคาเชื้อเพลิงเหล่านี ้

โดยพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ได้ทั้งหมด ประกอบกับ

ค่าการกลั่น และต้นทุนราคาน้้ามันดิบ โดยราคา

ขายสุดท้ายจะเป็นราคาที่เทียบเคียงได้จาก 

การน้าเข้าน้้ามันส้าเร็จรูปจากต่างประเทศ  

ซึ่งปัจจุบันอ้างอิงราคาจากตลาดสิงคโปร์ 

(Singapore Spot Market Price) บวกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งมายังประเทศไทย โดย 

อาจมีส่วนปรับเพิ่มลดตามความแตกต่างด้าน

คุณสมบัติของน้้ามัน ดังนั้น ราคาน้้ามันเชื้อเพลิง

จึงเป็นทั้งต้นทุนโดยตรงที่คนไทยต้องจ่ายซื้อ

น้้ามัน และเป็นต้นทุนแฝงอยู่ในราคาสินค้าและ

บริการ โดยต้นทุนนี้จะผันแปรไปตามราคา

น้้ามันดิบในตลาดโลก
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Oil Futures น ้ามันดิบล่วงหน้า... สินค้ายอดฮิต ติดอันดับโลก 

 

        ด้วยคุณสมบัติที่ใช้เงินลงทุนน้อย ใช้สร้างโอกาสท้าก้าไรได้มาก และสามารถใช้กระจายพอร์ตลงทุนได้ 

การซื้อขายน้้ามันดิบในตลาดล่วงหน้าจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งจากกลุ่มผู้ค้าน้้ามัน และจาก 

ผู้ลงทุนท่ัวไป โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมานี้ ทีร่าคาน้้ามันดิบมีความผันผวนสูง และมีแนวโน้มปรับตัว

สูงข้ึน  

 

        ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายน้้ามันดิบล่วงหน้าท่ีมีการซื้อขายและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนั้น ได้แก่ 

Light Sweet Crude Oil Futures (WTI) ทีซ่ื้อขายในตลาด NYMEX ของกลุ่ม Chicago Mercantile 

Exchange (CME Group) ในสหรัฐอเมริกา และ ICE Brent Crude Futures (Brent) ซึ่งซ้ือขายทีต่ลาด ICE 

Europe ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยราคาของน้้ามัน WTI และ Brent ที่เผยแพร่ในส่ือต่างๆ นั้น ก็เป็น

ราคาน้้ามันดิบล่วงหน้าท่ีซื้อขายในสองตลาดน้ี 

 

        อย่างไรก็ตามในช่วงหลัง ราคาน้้ามัน WTI มีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก  

ท้าให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการส่วนหนึ่งเห็นว่าราคา WTI ไม่ได้สะท้อนราคาน้้ามันอย่างแท้จริง จึงท้าให้ 

Brent เร่ิมได้รับความนิยมมากขึ้น และมีราคาสูงกว่า WTI  
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ราคาและปริมาณการซ้ือขายเฉลี่ยของ ICE Brent Oil Futures และ NYMEX WTI Oil Futures 

 
ที่มา Futures Industry Association (FIA) 
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เติมพอร์ตลงทุน…..ด้วย Oil Futures 

 

สัญญาซื้อขายน้้ามันดิบล่วงหน้า (Oil Futures) ที่ซ้ือขายใน TFEX จะเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถ

ท้าก้าไรจากการเคลื่อนไหวของราคาน้้ามันดิบ Brent ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย โดยในการซื้อขาย 

Oil Futures นั้น ผู้ซื้อและผู้ขายจะท้าการตกลงราคาน้้ามันดิบในอนาคต ผ่านวิธีการส่งค้าสั่งเสนอซ้ือ (Bid) 

และ เสนอขาย (Offer) ผ่านโบรกเกอร์คล้ายกับการซื้อขายหุ้น  

 

อย่างไรก็ตาม การซื้อขาย Oil Futures จะไม่มีการส่งมอบน้้ามันดิบจริง แต่จะใช้วิธีช้าระเงินตามส่วน

ต่างของก้าไรขาดทุนที่เกิดขึ้น โดยผู้ซื้อจะได้ก้าไรเมื่อราคา Oil Futures ปรับตัวสูงขึ้น แต่จะขาดทุนเมื่อ

ราคา Oil Futures ปรับตัวลดลง ในทางกลับกัน ผู้ขายจะได้ก้าไรเมื่อราคา Oil Futures ปรับตัวลดลง แต่จะ

ขาดทุนเมื่อราคา Oil Futures ปรับตัวสูงขึ้น 

 

เนื่องจาก Oil Futures เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในการซ้ือขาย ผู้ลงทุนจึงระบุว่าต้องการซื้อขาย

สัญญาที่จะครบก้าหนดอายุเมื่อใด และที่ราคาอะไร อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนไม่จ้าเป็นต้องระบุลักษณะอ่ืนๆ 

ของสัญญา เนื่องจาก TFEX ได้ก้าหนดลักษณะของสัญญาให้เป็นมาตรฐานแล้ว ดังนี้    
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ลักษณะของสัญญา Brent Crude Oil Futures 
 

สินค้าอ้างอิง น้้ามันดิบ Brent  

สัญลักษณ์การซื้อขาย BR 

ขนาดของสัญญา 100 บาร์เรล (1 บาร์เรล = 158.9873 ลิตร) 

ราคาเสนอซ้ือขาย เสนอซ้ือขายเป็นราคาเงินบาทต่อ 1 บาร์เรล   

ช่วงห่างของราคาขั้นต่้า  1 บาท (คิดเป็น 100 บาทต่อสัญญา) 

เวลาการซื้อขาย ครอบคลุมช่วงเช้า ช่วงบ่าย และช่วงกลางคืน 

เดือนที่สัญญาครบอายุ เป็นเดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงล้าดับกัน 3 เดือน ( 3 consecutive months)  

ที่ใกล้ที่สุด นับจากปัจจุบัน  

ช่วงการเปลี่ยนแปลง

ของราคาสูงสุดแต่ละวัน  

+ 10% จากราคาที่ใช้ช้าระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling หรือ Floor 

ดังกล่าว ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายชั่วคราวก่อนเปิดให้ซ้ือขายอีกครั้ง พร้อมกับ

ขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น + 20% ของราคาที่ใช้ช้าระราคาล่าสุด  

วิธีการส่งมอบ /  

ช้าระราคา  

ไม่มีการส่งมอบน้้ามันดิบจริง แต่ใช้การช้าระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) 

ตามก้าไรขาดทุนที่เกิดขึ้น 

วันซื้อขายวันสุดท้าย  

 

(1) วันท้าการก่อนหน้าวันในล้าดับท่ี 15 นับข้ึนจากส้ินเดือน  หรือ 

(2) วันท้าการก่อนหน้าวันท้าการตามข้อ (1)  

หากวันในล้าดับท่ี 15 นับจากสิ้นเดือนเป็นวันหยุดท้าการ  

(3) ในกรณีอื่น ให้เป็นไปตามประกาศของตลาดอนุพันธ์   

ราคาที่ใช้ช้าระราคา 

วันสุดท้าย 
ก้าหนดเป็นราคาต่อ 1 บาร์เรล ค้านวณโดยอ้างอิงจากราคา ICE Brent Index ที่

เผยแพร่ทาง www.theice.com และแปลงเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 

(THB/USD) ที่ตลาดอนุพันธ์ประกาศ 

ค่าธรรมเนียมนายหน้า  ตลาดอนุพันธ์ไม่มีข้อก้าหนดในเรื่องค่าคอมมิชชั่น  

อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี 

 

o เวลาการซื อขาย 

      สามารถซ้ือขาย Oil Futures ได้ทั้งช่วง เช้า กลางวัน และกลางคืน ดังนี ้

ช่วงก่อนเปิดตลาด :  09:15  –  09:45 น. 

ช่วงเช้า   :  09:45  –  12:30 น. 

ช่วงก่อนเปิดตลาด :  14:00  –  14:30 น. 

ช่วงบ่าย   :  14:30  –  16:55 น. 

ช่วงก่อนเปิดตลาด :  19:15  –  19:30 น. 

ช่วงกลางคืน  :  19:30  –  22:30 น. 
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o วันซื อขายวันสุดท้าย  

     วันซื้อขายวันสุดท้ายอยู่ประมาณกลางเดือน โดยตลาดอนุพันธ์จะท้าการประกาศวันซื้อ

ขายวันสุดท้ายที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้จากทางเว็บไซต์ 

www.tfex.co.th หรือสอบถามจากโบรกเกอร์ท่ีท่านใช้บริการ  

ทั้งนี้ ในวันซื้อขายวันสุดท้าย ผู้ลงทุนจะสามารถซื้อขายสัญญาที่ก้าลังจะหมดอายุได้

จนถึงเวลา 22.30 น. ของวันดังกล่าว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o เดือนที่สัญญาหมดอายุ 

         ในแต่ละช่วงเวลาจะมสีัญญาที่ครบก้าหนดในเดือนที่ใกล้ที่สุด 3 เดือนติดต่อกันจาก

ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัญญาหมดอายุกลางเดือน จึงต้องดูด้วยว่า ผ่านวันหมดอายุไป

แล้วหรือยัง เช่น หากวันซ้ือขายวันสุดท้ายเป็นวันท่ี 15 ตุลาคม และวันน้ีเป็นวันที่ 20 ตุลาคม 

นั่นหมายความว่า สัญญาเดือนตุลาคมสิ้นสุดอายุไปแล้ว และจะมีสัญญา Brent Crude Oil 

Futures ที่มีให้ซื้อขายจะครบก้าหนดอายุ เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม  และเดือนมกราคม 

 

 

  โดยสัญลักษณ์แทนเดือนท่ีครบก้าหนด มีดังนี้  

 F    มกราคม   N   กรกฎาคม  

 G   กุมภาพันธ ์  Q   สิงหาคม 

 H    มีนาคม  U    กันยายน 

 J    เมษายน  V    ตุลาคม 

 K   พฤษภาคม  X    พฤศจิกายน 

 M   มิถุนายน  Z    ธันวาคม 

 

o ราคาเสนอซื อขาย 

การเสนอซ้ือเสนอขายจะเป็นราคาน้้ามันดิบ 1 บาร์เรลในรูปเงินบาท เช่น หากคาดการณ์

ว่าราคาน้้ามันดิบในอีก 1 เดือนข้างหน้าจะปรับไปอยู่ท่ี 110 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และ 

คาดว่าค่าเงินบาทอยู่ที่ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้ลงทุนก็สามารถส่งค้าสั่งซื้อหรือขายที่ 

ราคา 3,300 บาทต่อบาร์เรล (110 x 30)  

ทั้งนี้ ราคาเสนอซ้ือและเสนอขาย จะมีช่วงห่างการเปลี่ยนแปลงขั้นต่้า

เท่ากับ 1 บาท เช่น 3,301, 3,302 และ 3,303 บาท เป็นต้น  

 

 

 

Back 
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Oil Futures น่าสนใจอย่างไร 
 

 ซื อขายง่าย คล่องตัว 

โดยปกติแล้ว  การซื้อขายน้้ามันดิบส่วนใหญ่เป็นการเจรจาต่อรองกันเองระหว่างผู้ประกอบการ

รายใหญ่ ราคาซื้อขายจึงเผยแพร่แก่เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ ในการซ้ือขายก็จะตกลงกันใน

ปริมาณมากๆ ให้เพียงพอกับปริมาณน้้ามันดิบที่ต้องการใช้งานในแต่ละเดือน ดังนั้นส้าหรับผู้ลงทุนทั่วไป

แล้ว การซื้อขายน้้ามันดิบเพื่อลงทุนหรือเพื่อบริหารความเสี่ยงจึงเป็นไปได้ยาก   

 การซื้อขาย Oil Futures ใน TFEX ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายและท้าก้าไรจาก 

การเปลี่ยนแปลงของราคาน้้ามันดิบได้อย่างง่ายดาย ด้วยวิธีการซื้อขายท่ีคล้ายกับหุ้น ผู้ลงทุนจึงไม่

จ้าเป็นต้องมีธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับน้้ามันอยู่ก่อน เพียงแค่ติดต่อโบรกเกอร์อนุพันธ์ ก็สามารถเปิดบัญชีซื้อ

ขายได้ทันที นอกจากนี้ วิธีซื้อขายก็สะดวกรวดเร็ว โดยผู้ลงทุนอาจเลือกส่งค้าสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่

การตลาดของโบรกเกอร์อนุพันธ ์หรือจะส่งค้าส่ังซ้ือขายผา่นระบบอินเทอร์เน็ตดว้ยตนเองก็ได้    
  

 ใช้เงินลงทุนน้อย  

การซื้อขาย Oil Futures เป็นเสมือนการท้าสัญญาจะซื้อจะขาย ยังไม่มีการซื้อขายน้้ามันดิบจริง  

ผู้ลงทุนจึงไม่ต้องจ่ายเงินเต็มมูลค่าสัญญา เพียงแค่วางเงินหลักประกันก่อนเริ่มต้นซื้อขาย หรือท่ีเรียกว่า 

“เงินหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin)” ซึ่งคิดเป็นมูลค่าแค่ประมาณ 10 – 15 % ของมูลค่าสัญญา

เท่านั้น ดังนั้น เงินก้าไรหรือขาดทุนท่ีได้จากการซ้ือขายฟิวเจอร์ส จึงคิดเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับ

เงินทุนตั้งต้น  
 

 ทุกการเคลื่อนไหว...คือโอกาสท้าก้าไร 

Oil Futures สามารถใช้ท้าก้าไรได้สองทาง ไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือลง  

หากคาดว่าราคาน้้ามันดิบจะเพิ่มขึ้น ให้ใช้หลัก “ซื้อก่อน ขายทีหลัง” เช่นเดียวกับการซ้ือขายตามปกติ  

หากคาดว่าราคาน้้ามันดิบจะลดลง ให้ใช้หลัก “ขายก่อน ซื้อกลับทีหลัง” หากราคาน้้ามันลงจริง ผู้ขาย 

จะได้ก้าไรตามส่วนต่างของราคาที่ลดลง 
 

 ซื อขายได้ จนถึงสี่ทุ่มครึ่ง 

ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย Oil Futures ได้ ทั้งในการซ้ือขายรอบเช้า กลางวัน และกลางคืน โดยใน 

การซื้อขายภาคกลางคืนซึ่งสิ้นสุดในเวลาสี่ทุ่มครึ่งนั้น เป็นเวลาที่คาบเกี่ยวกับการซ้ือขายในตลาดส้าคัญ

ในยุโรปและอเมริกา ท้าให้ผู้ลงทุนสามารถเกาะติดการเคลื่อนไหวในตลาดโลก และสามารถปรับเปลี่ยน

พอร์ตลงทุนได้อย่างทันท่วงที  
 

 กระจายความเสี่ยง 

ราคา Oil Futures มีการเคลื่อนไหวที่ไม่สัมพันธ์กับราคาหุ้นมากนัก พูดง่ายๆ ก็คือ ราคาของ  

Oil Futures และหุ้นจะไม่ค่อยข้ึนหรือลงพร้อมกัน ผู้ลงทุนจึงสามารถใช้ Oil Futures ในการกระจาย 

การลงทุน ท้าให้พอร์ตลงทุนมีความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นลดลง  

ในส่วนของตลาดหุ้นไทย พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างดัชนี SET50 Index และราคา 

Brent Oil Futures ในช่วง 2550 ถึงต้นปี 2554 มีค่าประมาณ 30% ซึ่งถือว่าการเคลื่อนไหวของท้ังคู่ 

ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กัน พอร์ตลงทุนที่มีทั้ง SET50 Index และ Oil Futures จึงมีความเสี่ยงของ

ผลตอบแทนน้อยกว่าพอร์ตลงทุนท่ีลงทุนเพียงแค่ใน SET50 Index เพียงอย่างเดียว 
 

 บริหารต้นทุน 

ในอดีต ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีต้นทุนด้านพลังงานจากราคาน้้ามันดิบในสัดส่วนที่สูงไมส่ามารถ

เข้าถึงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงได้อย่างสะดวก การเปิดซื้อขาย Oil Futures จะเปิดโอกาสให้

ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถบริหารจัดการต้นทุนราคาน้้ามันได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ส่งผลให้

สามารถประมาณการต้นทุนทางธุรกิจได้ดีขึ้น โดยหากผู้ประกอบการคาดว่าราคาน้้ามันดิบในอีก 1 เดือน

ข้างหน้าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการก็สามารถซ้ือ Oil Futures ที่ครบก้าหนดในอีก 1 เดือนข้างหน้า 

หากราคาน้้ามันดิบปรับตัวขึ้นจริง ผู้ประกอบการก็จะได้ก้าไรจาก Oil Futures ไปชดเชยกับต้นทุนจาก

ราคาน้้ามันดิบที่เพิ่มสูงข้ึน ผู้ประกอบการจึงมีต้นทุนคงท่ีแม้ว่าราคาน้้ามันดิบจะผันผวนก็ตาม  

Back 
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ขั นตอนง่ายๆ ในการซื อขาย Oil Futures 

 

(1) เปิดบัญชีซื อขายอนุพันธ์กับโบรกเกอร์  

โดยโบรกเกอร์ท่ีให้บริการซ้ือขาย Oil Futures น้ัน จะเป็นโบรกเกอร์ประเภทที่สามารถ

ให้บริการซ้ือขายสินค้าทุกประเภทใน TFEX  
 

(2) วางเงินประกันก่อนการซื อขาย    

ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 10-15% ของมูลค่าสัญญา 
 

(3) ส่งค้าสั่ง “ซื อ” หรือ “ขาย”  

โดยสามารถท้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของโบรกเกอร์อนุพันธ์ 

หรือส่งค้าสั่งซ้ือขายด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต ผ่านคอมพิวเตอร ์iPad หรือโทรศัพท์มือถือ 
 

(4) ตรวจสอบสถานะ  

เพราะมีการคิดเงินก้าไรขาดทุนทุกวัน โดยผู้ลงทุนสามารถติดตามราคาที่ใช้ช้าระราคา

ประจ้าวันได้จากทางเว็บไซต์ www.tfex.co.th หรือ ผ่านทางโบรกเกอร์อนุพันธ์ 
 

(5) ปิดสถานะ 

เพื่อรับรู้ผลก้าไรขาดทุนที่เกิดขึ้นได้ทันที หรือถือไว้จนสัญญาครบก้าหนดอาย ุ 

ตามความต้องการ  

  

 

 วางเงินประกันก่อนซื อขาย รับรู้ก้าไรขาดทุนทุกสิ นวัน  

 

ก่อนท่ีจะมีการส่งค้าสั่งซ้ือขาย ผู้ลงทุน

จะต้องวางเงินหลักประกันท่ีเรียกว่า 

“หลักประกันขั นต้น (Initial Margin)” ไว้

กับโบรกเกอร์ ซ่ึงมมูีลคา่ประมาณ 10-15% 

ของมูลค่าสัญญา โดยเมื่อผู้ลงทุนซ้ือหรือขาย 

Oil Futures ไปแล้ว ในทุกๆ ส้ินวันท้าการจะมี

การคิดก้าไรขาดทุนจากการซ้ือขาย Oil 

Futures ในแต่ละวัน โดยโบรกเกอร์จะเทียบ

ราคาที่ใช้ช้าระราคา (Daily Settlement 

Price) ของวันน้ีเทียบกับราคาที่ใช้ช้าระราคา

ของวันก่อนหน้า ซึ่งหากผู้ลงทุนได้ก้าไรใน

วันนีเ้มื่อเทียบกับวันก่อนหน้า โบรกเกอร์จะ

โอนเงินส่วนก้าไรของวันน้ีเข้าไปในบัญชเีงิน

หลักประกันของผู้ลงทุน แต่หากผู้ลงทุน

ขาดทุนในวันนี้เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า  

โบรกเกอร์จะโอนเงินส่วนขาดทุนออกจาก

บัญชีเงินหลักประกันเช่นกัน  

การค้านวณก้าไรขาดทุนทุกส้ินวันนี้

เรียกว่า Mark to Market ซึ่งจะท้าให้มีเงิน

เข้าออกจากบัญชีหลักประกันทุกวัน ในกรณีท่ี

ผู้ลงทุนขาดทุนจนเงินในบัญชีหลักประกันลด

ต่้ากว่าระดับท่ีเรียกว่า “เงินหลักประกัน

รักษาสภาพ (Maintenance Margin)” 

โบรกเกอร์จะเรียกให้ผูล้งทุนน้าเงิน

หลักประกันมาวางเพิ่ม โดยหากผู้ลงทุน 

ไม่สามารถน้าเงินประกันมาวางเพิ่มภายใน

ระยะเวลาที่ก้าหนดได้ โบรกเกอร์ก็จะปิด

สถานะของ Oil Futures ที่ผู้ลงทุนถืออยู่ลง 

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ลงทุนขาดทุนมาก

จนเกินไป 

กระบวนการ Mark to market นี้จะเริ่ม

ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ลงทุนเปิดสถานะซื้อ หรือ 

ขาย Oil Futures จนกระทั่งผู้ลงทุนปิดสถานะ

ดังกล่าวลง ดังนั้น เมื่อซื้อขาย Oil Futures 

ไปแล้ว ผู้ลงทุนจึงต้องหมั่นติดตามการ

เคลื่อนไหวของราคาอย่างสม่้าเสมอ เพื่อจะ

ไดป้รับเปลี่ยนกลยุทธ์การซื้อขายให้ทันท่วงที

ตามการเคลื่อนไหวของตลาด
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 ปิดสัญญาได้ทันที ไม่ต้องรอวันสุดท้าย  
 

เมื่อผู้ลงทุนมีการถือครอง Oil Futures ไม่ว่าจะเป็นด้านซื้อหรือด้านขาย หากผู้ลงทุนเห็นว่า ราคา 

Oil Futures เปลี่ยนแปลงไปจนท้าให้ได้ก้าไรในระดับท่ีพอใจแล้ว หรือท้าให้ขาดทุนจนเกินกว่าระดับท่ี

ยอมรับได้ ผู้ลงทุนสามารถปิดสัญญาเพื่อรับรู้ก้าไรหรือตัดขาดทุนได้ตลอดเวลาท้าการซื้อขายของ 

ตลาดอนุพันธ์ โดยไม่ต้องรอจนถึงวันท่ีสัญญาครบก้าหนดอายุ  

ผู้ลงทุนสามารถปิดสถานะของสัญญาด้วยการส่งค้าสั่งซื้อหรือขายที่ตรงข้ามกับตอนแรกที่เข้ามาซื้อ

ขายไว้ เช่น หากตอนแรกเคยซ้ือ Oil Futures ไว้ ก็สามารถปิดสัญญาได้ด้วยการขาย Oil Futures ที่ครบ

ก้าหนดอายใุนเดือนเดียวกับท่ีเคยซื้อไว้ หรือ ถ้าตอนแรกเคยขาย Oil Futures ไว้ ก็ปิดสัญญาด้วย 

การซื้อ Oil Futures ทีค่รบก้าหนดอายุเดือนเดียวกับที่เคยขายไว ้ทั้งนี้ ข้อควรระวังในการปิดสถานะก่อน

ก้าหนดคือ หากผู้ลงทุนปิดสัญญาโดยระบุเดือนที่สัญญาครบก้าหนดไม่ตรงกับท่ีเคยเปิดสัญญาไว้ หรือ 

จ้านวนสัญญาไม่เท่ากับการซ้ือขายครั้งแรก ก็อาจจะกลายเป็นการเพิ่มสัญญาใหม่แทนได้  
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ปัจจัยก้าหนดราคา Oil Futures  
 

ราคา Oil Futures ปรับเปลี่ยนขึ้นลงทุกวัน ตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการใช้น้้ามันดิบและ

ปริมาณน้้ามันดิบที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้  
 

 ความต้องการใช้น ้ามันดิบ (Demand) อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก  

- การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขยายตัว ความต้องการใช้

น้้ามันเชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ความต้องการน้้ามันดิบและราคาน้้ามันดิบ

ปรับตัวเพิ่มตาม ในทางตรงกันข้าม ในภาวะเศรษฐกิจหดตัวหรือภาวะถดถอย 

กิจกรรมที่ต้องใช้น้้ามันเชื้อเพลิงจะลดลง ความต้องการน้้ามันดิบก็จะลดลง และท้าให้ราคา

น้้ามันดิบปรับตัวลดลงตามไปด้วย 
 

- สภาพภูมิอากาศ ความต้องการน้้ามันดิบอาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เช่น ในสหรัฐอเมริกา

และยุโรป ซ่ึงเป็นผู้ใช้น้้ามันรายใหญ่ จะมีความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงแต่ละประเภทแตกต่าง

กันไปตามฤดูกาล โดยในฤดูหนาว ความต้องการน้้ามันเพื่อสร้างความอบอุ่นจะสูงขึ้น โดยเฉพาะ

ในปีที่อากาศหนาวเย็นรุนแรงกว่าปกติ ในขณะท่ีช่วงฤดูร้อน ความต้องการน้้ามันกลับไม่ได้ลดลง 

แต่เปลี่ยนเป็นความต้องการน้้ามันเชือ้เพลิงเพื่อการท่องเท่ียวสัญจรไปในภูมิภาคต่างๆ แทน  
 

 อุปสงคน์ ้ามันดิบ (Supply) ขึ้นกับปัจจัยดังนี้  

- ปริมาณการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตน ้ามัน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้้ามันเพื่อการส่งออก 

หรือ โอเปก (Organization of Petroleum Exporting Countries: OPEC) ซึ่งมีการรวมตัวกัน

อย่างเข้มแข็ง ท้าให้สามารถควบคุมการผลิตของกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก้าหนดไว้ได้ 

ปริมาณน้้ามันดิบในตลาดโลกจึงมักจะปรับตามนโยบายที่กลุ่มโอเปกได้วางไว้  
 

- ปริมาณน ้ามันส้ารองของประเทศผู้ใช้น ้ามันรายใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา และประเทศใน

ทวีปยุโรป โดยประเทศเหล่านี้จะท้าการเก็บส้ารองน้้ามันไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างเสถียรภาพและ

ความมั่นคงทางพลังงานภายในประเทศ โดยหากตัวเลขน้้ามันส้ารองมีสูง ผู้ใช้น้้ามันและผู้ลงทุน

ก็จะไม่กังวลว่าปริมาณน้้ามันอาจจะตึงตัว ส่งผลให้ราคาน้้ามันมีแนวโน้มลดลงได้  
  

 นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อราคาน้้ามันดิบอีก ได้แก่ การสร้างแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อ 

ลดความต้องการใช้งานน้้ามันดิบ ภาวะสงครามหรือความไม่สงบในประเทศผู้ผลิตน้้ามันซึ่งส่งผลต่อ 

ความต่อเนื่องในการผลิตน้้ามันดิบของประเทศนั้นๆ  และระดับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศผู้น้าเข้าน้้ามันดิบ 

เช่น ประเทศไทยท่ีน้าเข้าน้้ามันดิบในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ ก็จะท้าให้ราคาน้้ามันดิบในรูปเงินบาทสูงขึ้น เป็นต้น 
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ข้อควรระวังในการซื อขาย 

 

เนื่องจากหลักประกันท่ีผู้ลงทุนต้องวาง

ก่อนเริ่มซื้อขาย Oil Futures คิดเป็นสัดส่วนแค่ 

10 – 15% ของมูลค่าสัญญาเท่านั้น ดังนั้น ก้าไร

หรือขาดทุนที่เกิดขึ้นก็จะมีสัดส่วนท่ีสูงเมื่อเทียบ

กับเงินลงทุนตั้งต้น เมื่อได้ก้าไรก็ถือว่าได้ก้าไร

มาก เมื่อขาดทุนก็ขาดทุนมากเช่นกัน ผู้ลงทุนจึง

ควรประเมินสถานะผลก้าไรขาดทุนของตนอย่าง

สม่้าเสมอ  

           นอกจากนี้ การคิดก้าไรขาดทุนทุกส้ินวัน 

อาจท้าใหเ้งินประกันลดจนต่้ากว่าระดับเงิน

หลักประกันรักษาสภาพที่โบรกเกอร์ก้าหนด  

ท้าให้ผู้ลงทุนถูกเรียกให้ "เติมเงิน" เพื่อให้เงิน

ประกันกลับไปอยู่ที่ระดับหลักประกันขั้นต้น และ

หากผู้ลงทุนไม่สามารถ "เติมเงิน" ได้ทันเวลา  

โบรกเกอร์ก็จะปิดสถานะการซ้ือขายของผู้ลงทุน

ลงเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ลงทุนขาดทุนมาก

จนเกินไป  

 ในการซื้อขาย Oil Futures ผู้ลงทุนควร

ติดตามข้อมูลส้าคัญเพื่อประเมินแนวโน้มทิศทาง

ราคา และทบทวนว่ากลยุทธ์การซื้อขายของตน 

ยังเหมาะสมกับสภาพการณ์หรือไม่ โดยข้อมูล

ส้าคัญได้แก่ ความเคลื่อนไหวของราคาน้้ามันดิบ 

ภาวะเศรษฐกิจโลก เหตุการณ์ในประเทศผู้ส่งออก

น้้ามันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งปริมาณส้ารอง

น้้ามันดิบในประเทศยักษ์ใหญ่ต่างๆ ซึ่งล้วนแต่

ส่งผลกระทบต่อราคาน้้ามันดิบในทางใดทางหนึ่ง   

สุดท้าย เมื่อผู้ลงทุนเข้ามาซื้อขาย Oil 

Futures แล้ว ต้องพึงเข้าใจลักษณะพื้นฐานของ

สัญญาล่วงหน้า ที่มีอายุจ้ากัด แตกต่างจาก 

การลงทุนในหุ้นที่ไม่มีวันหมดอายุ หากผู้ลงทุนถือ 

Oil Futures ไปจนถึงวันครบอายุสัญญา ก็จะมีการ

ปิดสถานะของสัญญาให้ผู้ลงทุนโดยอัตโนมัติ 

และผู้ลงทุนต้องยอมรับราคาที่ใช้ช้าระราคาวัน    

           สุดท้าย (Final Settlement Price) ใน

การรับรูก้้าไรหรือขาดทุน ซึ่งจะเท่ากับส่วนต่าง

ระหว่างราคาที่ซ้ือหรือขายฟิวเจอร์สไว้กับราคาที่

ใช้ช้าระราคาวันสุดท้ายดังกล่าวนั้น ดังนั้น  

หากการซ้ือขาย Oil Futures ของผู้ลงทุนอยู่

ภายใต้การประเมินความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนเองยอมรับ

ได้ พร้อมๆ กับติดตามการเคลื่อนไหวของราคา

และข้อมูลข่าวสารอย่างสม่้าเสมอ ผู้ลงทุนก็จะ

สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การซื้อขายได้อย่าง

ทันท่วงทแีละตอบสนองความต้องการของตนเอง

ได้อย่างมั่นใจ
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แหล่งข้อมูล 

o ราคาน ้ามันดิบ และราคาน ้ามันดิบล่วงหน้าในต่างประเทศ 

www.oil-price.net  

www.theice.com  

www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html  

www.cx-portal.com/brent/oil_en.html  

www.cx-portal.com/wti/oil_en.html  

 

o บทวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาน ้ามันดิบ  

http://www.thaioil.co.th  

 

o ข้อมูลเกี่ยว Oil Futures ใน TFEX  

www.tfex.co.th  

www.set.or.th  

www.settrade.com 
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