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               รู้จักกับ SET50 Index Futures 

                    SET50 Index Futures เป็นส่วนผสมของสัญญาฟิวเจอร์ส และดัชนี SET50 ซึ่งแปลตรงตัว 

ก็คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีดัชนี SET50 เป็นสินค้าอ้างอิง ดังนั้นก่อนท่ีจะท าความเข้าใจ SET50 Index 

Futures ลองมาท าความรู้จักกับ “ฟิวเจอร์ส” และ “ดัชนี SET50” กันก่อน 

 
หมายถึง….. 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โดยเป็นการท าสัญญา

ระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายคือ “ผู้ซื้อ” กับ “ผู้ขาย”  

ที่ตกลงท าสัญญากัน ณ ปัจจุบัน โดยระบุประเภท

จ านวนเวลาที่จะส่งมอบสินค้ากัน โดยจะมีการส่งมอบ

สินค้าและช าระราคาในอนาคตตามที่ได้ตกลงไว ้ 

ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม และถือว่า 

ทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันที่ต้องปฏิบัติตาม 

 

ดัชนี SET50 (SET50 Index)  
เป็นดัชนีราคาหุ้นท่ีสะท้อนภาพรวมของตลาดหุ้นว่า

เคลื่อนไหวไปในทิศทางใดขาขึ้น หรือ ขาลงค านวณ

มาจากราคาหุ้นสามัญ 50 หุ้นแรกที่ซ้ือขายใน 

ตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีลักษณะ “ตัวใหญ่" ่ คือ มี 

มูลค่าตลาดสูง และ “ยอดนิยม” คือ ม ี

สภาพคล่องสูง หุ้นท่ีน ามาค านวณดัชนี SET50 จะมี

การปรับรายชื่อทุกๆ 6 เดือนเนื่องจากสภาพตลาดมี

การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อเวลาผ่าน

ไปหุ้นท่ีน ามาใช้ค านวณดัชนีอาจไม่ใช่หุ้นท่ีตัวใหญ่ 

และเป็นที่นิยม 50 อันดับแรกอีกต่อไป จึงมีการปรับ

รายชื่อหุ้นท่ีน ามาค านวณเป็นระยะ ๆเพื่อให้ได้หุ้นที่

เป็น “ตัวใหญ่” และ “ยอดนิยม” เหมาะกับ 

ตลาดขณะน้ันจริงๆ 

                          >>ดูรายชื่อหุ้นในดัชนี SET50 

         ดังนั้น SET50 Index Futures ก็คือ  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็น

ดัชนี SET50 น่ันเอง โดยผู้ซื้อและผู้ขายจะ 

ส่งค าสั่งซ้ือขายผ่านโบรกเกอร์อนุพันธ์  

เพื่อระบุว่าต้องการจะซื้อหรือขายดัชนี SET50 กันที่เท่าใด  

เนื่องจากดัชนี SET50 เป็นตัวเลขดัชนีที่ค านวณมาจากราคาหุ้น  

จึงไม่มีตัวตนและไม่สามารถส่งมอบกันในการซื้อขายได้ การซื้อขาย 

SET50 Index Futures จึงใช้วิธีให้ผู้ซื้อและผู้ขายช าระเงินกัน 

ตามส่วนต่างของก าไรขาดทุนที่เกิดขึ้นแทน เรียกว่า  

 

                “การช าระราคาเป็นเงินสด” (Cash settlement)  

            โดยดัชนี SET50 1 จุด จะมีมูลค่าเท่ากับ 1,000 บาท  

                          (ตัวคูณดัชนี = 1,000 บาท) เช่น  

 

  หากผู้ลงทุนซ้ือ SET50 Index Futures ที่ 500 จุด และต่อมา

ขายท่ี 505 จุด ท าให้ได้ก าไร 5 จุด (505 จุด – 500 จุด = 5 จุด)  

ก็เท่ากับว่าผู้ลงทุน ได้ก าไรเป็นเงิน 5,000 บาท  

(5 จุด x 1,000 บาท = 5,000 บาท)  

 

http://www.set.or.th/th/market/constituents.html
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ประโยชน์ของ SET50 Index Futures  

1. บริหารความเสี่ยงให้กับพอร์ตหุ้น 

     ผู้ลงทุนท่ีมีพอร์ตหุ้นที่อยู่ในกลุ่มดัชนี SET50 

สามารถใช้ SET50 Index Futures ในการลด

ความเสี่ยงให้กับพอร์ตหุ้นได้ โดยหากผู้ลงทุน

คาดว่าดัชนี SET50 จะปรับตัวลดลงในอนาคต  

ผู้ลงทุนก็สามารถ "ขาย" SET50 Index Futures 

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนไดโ้ดยทีไ่ม่

ต้องขายหุ้นในพอร์ตออกไป 

   หากดัชนี SET50 ปรับตัวลดลงจริงตามที่คาดไว้  

ผู้ลงทุนก็จะได้ก าไรจากการขายฟิวเจอร์สนั้น   

มาชดเชยกับขาดทุนในพอร์ตหุ้น ท าให้ 

ท้ายท่ีสุดแล้วผู้ลงทุนจะไม่ได้รับผลกระทบ 

ในตลาดขาลง หรือ ถ้าได้รับผลกระทบก็ได้รับ 

ไม่มาก

 

 

2. สร้างโอกาสท าก าไร  

 

 

 

          SET50 Index Futures มีจุดเด่นหลายข้อที่ท าให้ผู้ลงทุนท่ัวโลกใช้

เป็นเครื่องมือในการท าก าไร ได้แก่ 

• ใช้เงินลงทุนน้อย: ในการซื้อขาย SET50 Index Futures ผู้ลงทุนจะไม่ต้องวางเงินตามมูลค่า

สัญญาทั้งจ านวน แต่จะวางเงินหลักประกันก่อนเร่ิมต้นซ้ือขาย ซึ่งมีมูลค่าประมาณแค่ 10% ของมูลค่าสัญญา

เท่านั้น การใช้เงินลงทุนน้อยนี่เอง ท าให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับก าไรมากเมื่อเทียบกับเงินลงทุนตั้งต้น  

แต่หากขาดทุนก็จะคิดเป็นสัดส่วนที่สูงเช่นกัน 

• ท าก าไรไดส้องทาง: SET50 Index Futures เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถท าก าไรได้ทั้งใน

ตลาดขาขึ้นและในตลาดขาลง ดังนี้ 

หากคาดว่าดัชนี SET50 จะปรับตัวเพิ่มขึ้น:  

ให้ใช้กลยุทธ์ “ซื้อก่อน ขายทีหลัง” เช่นเดียวกับการซ้ือขายหุ้น 

หากคาดว่าดัชนี SET50 จะปรับตัวลดลง:  

ให้ใช้กลยุทธ์ “ขายก่อน ซื้อทีหลัง” เพื่อท าก าไรจากส่วนต่างดัชนีในขาลง 

• วิเคราะห์ง่ายไม่ยุ่งยาก : เนื่องจากการซื้อขาย SET50 Index Futures เปรียบเสมือนว่าผู้ลงทุน
ได้ซื้อหรือขายหุ้นทั้ง 50 ตัวได้ในครั้งเดียว ผู้ลงทุนจึงสามารถตัดสินใจซ้ือขาย Futures ได้โดยประเมิน 
ความเคลื่อนไหวของตลาดจากภาพรวม ไม่ต้องวิเคราะห์หุ้นเป็นรายตัว  
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                             กลยุทธ์การซื้อขายของ SET50 Index Futures 

                           SET50 Index Futures สามารถใช้เป็นเครื่องมือท าก าไรได้ในตลาดได้ ทั้งในภาวะ  

                           ตลาดขาขึ้นและตลาดขาลงตามการคาดการณ์ของผู้ลงทุน เนื่องจากผู้ลงทุนสามารถ  

                           “ซื้อก่อนขาย” หรือ “ขายก่อนซ้ือ” ก็ได้ ดังนี้ 

คาดว่าตลาดจะเป็นขาขึ้น  
ควรใช้กลยุทธ์ “ซื้อ” SET50 Index Futures 

เรียกว่า “Long Position” 

คาดว่าตลาดจะเป็นขาลง 
ควรใช้กลยุทธ์ “ขาย” SET50 Index Futures 

เรียกว่า “Short Position” 

  
 
กลยุทธ์ซื้อ SET50 Index Futures 

  

    
        เนื่องจากดัชนี SET50 เป็นสินค้าอ้างอิงของ SET50 Index Futures การซื้อ

หรือขาย SET50 Index Futures จึงเหมือนกันการซ้ือขายดัชนี SET50 ในอนาคต 

หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ราคาของ SET50 Index Futures จะเคลื่อนไหวข้ึนลงตาม

ดัชน ีSET50 หากดัชนี SET50 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคาของ SET50 Index Futures ก็

มีแนวโน้มจะปรับขึ้นตาม แต่หากดัชนี SET50 ปรับตัวลดลง ราคาของ SET50 

Index Futures ก็มีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงตามไปด้วย 

ในการซื้อฟิวเจอร์ส หากอนาคตตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้ดัชนี SET50 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ราคาของ SET50 Index Futures ก็มีแนวโน้มจะปรับข้ึนตาม ดังนั้น ผู้ลงทุนท่ีซื้อฟิวเจอร์สเอาไว้ก็จะได้

ก าไร เพราะสามารถขายฟิวเจอร์สในตลาดได้ราคาสูงขึ้น ได้ก าไรส่วนต่างราคาที่สูงข้ึนจุดละ 1,000 บาท 

เช่น 

  

 
วันที่ 1 ก.พ.  ซื้อ SET50 Index Futures ที่ราคา 600 จุด 

วันที่ 15 ก.พ.  

  

  

ขาย SET50 Index Futures ที่ราคา 610 จุด 

คิดเป็นก าไร  610 – 600 = 10 จุด 

( 1 จุด = 1,000 บาท)  10 จุด x 1,000 บาท = 10,000 บาท 
 

  

 

หมายเหตุ: รายการซ้ือขายทั้งหมดเกิดขึ้นในปีเดียวกัน   

    
กลยุทธ์ขาย SET50 Index Futures    
 

      ในการขายฟิวเจอร์สไว้ แล้วต่อมาตลาดหุ้นปรับตัวลดลงจนส่งผลให้ดัชนี SET50 

ปรับตัวลดลงไปด้วย ราคาของ SET50 Index Futures ก็มีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงตาม 

ดังนั้น ผู้ลงทุนท่ีขายฟิวเจอร์สเอาไว้ก็จะได้ก าไร เพราะเหมือนกับใช้กลยุทธ์  

“ขายก่อนซื้อ” เดิมขายไว้ราคาแพง และต่อมาสามารถซื้อฟิวเจอร์สในตลาด 

ได้ราคาถูก ได้ก าไรตามส่วนต่างดัชนีที่ลดลง โดยดัชนีที่ลดลง 1 จุด จะได้ก าไรจุดละ 1,000 บาท 
   

  

วันที่ 10 มี.ค.  ขาย SET50 Index Futures ที่ราคา 550 จุด 

วันที่ 17 มี.ค.  

  

  

ซื้อ SET50 Index Futures ที่ราคา  530 จุด 

คิดเป็นก าไร  550 – 530 = 20 จุด 

( 1 จุด = 1,000 บาท)  20 จุด x 1,000 บาท = 20,000 บาท 
 

  

 

      หมายเหต:ุ รายการซ้ือขายทั้งหมดเกิดขึ้นในปีเดียวกัน   
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การปิดสถานะของสัญญา ก่อนสัญญาหมดอายุ 

    การ “ซื้อ” หรือ “ขาย” ฟิวเจอร์ส สามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการ “เปิดสถานะ” ในสัญญาฟิวเจอร์ส 

(บางท่านก็เรียกว่า “เปิดฐานะ”) ซึ่งเมื่อผู้ลงทุน เปิดสถานะในฟิวเจอร์สไปแล้ว อาจได้ก าไรจนพอใจ หรือ

อาจขาดทุนจนไม่อยากถือสัญญาไว้อีกต่อไป ผู้ลงทุนก็สามารถ “ปิดสถานะ” ของสัญญาได้ (Offset) โดย 

ไม่จ าเป็นต้องรอให้สัญญาหมดอายุ เรียกว่าการ “ล้างสถานะ” (บางท่านก็เรียกว่า “ล้างฐานะ”)  

โดยท าการซื้อหรือขายในฐานะตรงข้ามกับฐานะที่มีอยู่ เพื่อหักล้างกัน 

    โดยถ้ามีสถานะซื้อ (Long Position) ก็สามารถล้างภาระผูกพันด้วยการสร้างสถานะขาย (Short Position) 

ในสัญญาที่ครบก าหนดเดือนเดียวกัน กับท่ีซื้อไว้ และถ้ามีสถานะขาย (Short Position) อยู่ ก็สามารถล้าง

ภาระผูกพันด้วยการสร้างสถานะซ้ือ (Long Position) ในสัญญาที่ครบก าหนดเดือนเดียวกัน กับที่เคยขายไว้

เช่นกัน เช่น 

 

 วันที่ 10 ม.ีค.  ขาย SET50 Index Futures  

ที่ครบก าหนดเดือนมีนาคม 
มีสถานะขาย (Short Position) 

วันที่ 17 มี.ค.  ซื้อ SET50 Index Futures  

ที่ครบก าหนดเดือนมีนาคม 
ขาย 1 + ซื้อ 1 ในสัญญาเดือนเดียวกัน = ท าการล้างสถานะ 

หมายเหตุ: รายการซ้ือขายทั้งหมดเกิดขึ้นในปีเดียวกัน 

           ในวันท่ี 17 มีนาคม  สถานะของผู้ลงทุนก็จะปิดลง ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับผลก าไรขาดทุน 

จากการซ้ือขายฟิวเจอร์สอีกต่อไป แต่ทั้งนี้ ต้องระวังว่าการ ปิดสถานะในฟิวเจอร์ส จะต้องเป็น 

การซื้อ หรือ ขาย ฟิวเจอร์สตัวเดิม (มีสินค้าอ้างอิงเดิมและในเดือนครบก าหนดอายุเดิม)  

กับสถานะเดิมที่เคยเปิดไว้ จึงจะเป็นการ ล้างสถานะ แต่ถ้าซื้อขายฟิวเจอร์สคนละตัวจากเดิม  

จะเท่ากับเปิดสัญญาใหม่ 

การถือสัญญา จนสัญญาหมดอายุ 

ในกรณีท่ีผู้ลงทุนซ้ือ หรือ ขายฟิวเจอร์ส และถือไว้จนสัญญาครบก าหนดอายุ สถานะการซ้ือขาย 

ของผู้ลงทุนจะถูกปิดลงโดยอัตโนมัติ โดยก าไรขาดทุนของผู้ลงทุนจะขึ้นกับค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50  

ในช่วงปิดตลาด 30 นาทีสุดท้าย ซึ่งเราเรียกว่า “ราคาที่ใช้ช าระราคาวันสุดท้าย” (Final Settlement Price) 

เช่น  

วันที่ 1 ก.พ.   ซื้อ SET50 Index Futures ที่ 550 จุด 

วันที่ 28 มี.ค.   TFEX ประกาศดัชนีที่ใช้ช าระราคาวันสุดท้ายที่ 580 จุด 

  ดังนั้น ผู้ลงทุนจะได้ก าไร เท่ากับ 580 – 550 = 30 จุด  

  ดัชนี 1 จุด = 1,000 บาท ท าให้ได้ก าไร = 30,000 บาท 

             หลังจากวันท่ี 28 มี.ค.  สถานะของผู้ลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สเดือนมีนาคม   

ก็จะหมดลง ผู้ลงทุน จะไม่ได้ก าไร หรือ ขาดทุน จากสัญญาฟิวเจอร์สเดือนนี้อีกต่อไป 
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ลักษณะของ SET50 Index Futures 

ราคาซื้อขายฟิวเจอร์ส 

         เนื่องจาก SET50 Index Futures เป็น 

การซื้อขายดัชนี SET50 ล่วงหน้า ดังนั้น ราคา 

ที่ใช้ในการซ้ือขาย SET50 Index Futures  

ก็คือ ระดับดัชนี SET50 ในอนาคตที่ผู้ลงทุน

คาดการณ์นั่นเอง โดยผู้ซื้อและผู้ขายจะส่ง 

ค าสั่งซื้อหรือขายผ่านโบรกเกอร์ของ 

ตลาดอนุพันธ์ระบุว่าจะซ้ือหรือขายท่ีระดับดัชนี

เท่าใด เช่น ผู้ลงทุนซ้ือฟิวเจอร์สที่ 510.20 จุด 

ระดับดัชนี 510.20 นี้ก็คือ ราคาฟิวเจอร์ส 

(Futures Price)  

   แต่ทั้งนี้ ตลาดอนุพันธ์ฯ ได้ก าหนดให้การเสนอ

ราคาซื้อขาย SET50 Index Futures มีหน่วยของ

ราคาที่ละเอียดที่สุดคือทศนิยม 1 ต าแหน่ง เช่น  

ผู้ซื้อผู้ขายสามารถเสนอซ้ือขายได้ที่ราคาดัชนี 

520.10จุด, 520.20จุด, 520.30จุด หรือ  

520.40จุด เป็นต้น แต่จะไม่สามารถเสนอราคาที่ 

มีจุดทศนิยมถึงต าแหน่ง ที่สองได้ เช่น 520.24 

จุด เพราะเป็นข้อก าหนดและระบบจะไม่รับค าสั่ง

ดังกล่าว

 

  

 
 

 

ดังนั้น ในการเสนอราคาซื้อขาย หากมีการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงจากราคาเดิม ราคาใหม่จะต้อง 
มากหรือน้อยกว่าราคาเดิมอย่างน้อย 0.1จุด เราจึงเรียก ตัวเลข 0.1 นี้ว่า “ช่วงห่างของราคาขั้นต่ า” หรือ 
“Tick size” 

 

 

 

 

 

ตัวคูณดัชนี     

          ตัวคูณดัชนี (Multiplier) เป็นตัวเลขที่ใช้
ค านวณมูลค่าของสัญญาให้เป็นตัวเงิน เนื่องจาก
ดัชนี SET50 Index มีหน่วยเป็นจุด จึงมีการแปลง
ค่าดัชนีแต่ละจุดให้เป็นตัวเงินโดยใช้ตัวคูณดัชนี
ก าหนดว่า แต่ละจุดของดัชนี SET50 Index  มี
มูลค่าจุดละ 1,000 บาท ดังนั้น สัญญาจะมีมูลค่า

เท่าใดย่อมขึ้นอยู่กับราคาซื้อขาย SET50 Index 
Futures เช่น ถ้าราคาซื้อขาย SET50 Index 
Futures1 สัญญา ที่ดัชนีหรอืราคาเท่ากับ 500 จุด 
มูลค่าของสัญญา (Contract Size) ก็จะเท่ากับ 
500 จุด x 1,000 บาท = มูลค่า 500,000 บาท

 

มูลค่าของ SET50 Index Futures= ราคาฟิวเจอร์ส x 1,000 บาท 


