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เงิน บาทผัน ผวน...สําคัญ อย่ างไร
ท่านผู้อ ่านอาจจะเคยได้ยินข่าวค่าเงินบาทแข็งตัวหรือค่าเงินบาทอ่อ นตัว อยู่บอ่ ยครัง้ ซึง่ อันทีจ่ ริงแล้ ว ค่าเงินหรืออัตรา
แลกเปลี่ย นนีม้ คี วามสําคัญ ต่อ ภาวะเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก เพราะในปัจจุบนั มีส ินค้ าจํานวนไม่น้อ ยทีผ่ ลิตในประเทศหนึง่ และ
ส่งออกไปขาย ในอีก ประเทศหนึ่ง ราคาของสินค้ าเหล่านีจ้ งึ อาจจะปรับเพิ่มขึนหรื
้ อ ลดล งตาม การเปลี่ ย นแปลงขอ งอั ตรา
แลกเปลี่ย น และส่งผลให้มูล ค่าการส่งออกและนําเข้าเปลี่ย นแปลงไป หรือแม้ แต่ผ ู้ทนี่ ิย มท่อ งเที่ย วในต่างแดน หรือ มีแ ผ นส่ ง
บุตรหลานไปศึก ษาต่อ ในต่างประเทศ ก็อ าจมีค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึนมากน้
้
อ ยตามการเปลี่ย นแปลงของค่าเงินบาทเช่นกัน
นอก จากนี ้ ในปัจจุบนั ก็มผี ้ ลู งทุนจํานวนไม่น้อ ยที่ล งทุนในต่างประเทศ หรือ ลงทุนในสินทรัพ ย์ที่มีผ ลตอบแทนผูกกับ
อัตราแลกเปลี่ยน เช่น กองทุนรวมที่ล งทุนในต่างประเทศ (FIF) หรื อ ก ารซือ้ ขาย Gold Futures, Silver Futures หรื อ Oil
Futures ดังนัน้ ความผันผวนของค่าเงินบาทจึงส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนอ กี ทางหนึ่งด้ วย
สําหรับประเทศไทยนัน้ สกุล เงินสําคัญ ที่ใช้ในการซือขายสิ
้
นค้ าและบริก ารกับต่างประเทศเป็ นหลั ก คื อ ดอ ล ลาร์
สหรัฐอเมริก า (ดอล ลาร์ฯ) ดังนัน้ ความผันผวนของเงินบาทเมือ่ เทีย บก บั ดอลลาร์ฯ จึงเป็ น อีกหนึ่งความเสี่ย งส าํ คัญ ทีห่ ลายท่าน
ให้ ความสนใจ ซึง่ ก่อ นที่เราจะไปดูว่าความผันผวนของค่าเงินบาท ส่งผลอย่างไรกับผู้ประกอบธุรกิจและผู้ล งทุน เรามาทําความ
เข้าใจกับคําศัพท์ส ําคัญ ทีไ่ ด้ ย ินกันบ่อ ยๆ ก ่อน
เงินบาทอ่อ นค่า หมายถึง เงินบาทมีค่าลดลง เมื่อ เทียบกับเงินสกุล อื่น ทําให้ เราใช้เงนิ บาทมากขึนในการแลกเป็
้
นเงิน
สกุล อืน่ เช่น หากเดิมค่าเงินบาทอยู่ที่ 30 บาทต่อ ดอลลาร์ส หรัฐอเมริก า และเปลี่ยนเป็น 35 บาทต่อ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นัน่
ก็หมายความว่า
เดิม

เงิน 1 ดอล ลาร์ฯ ต้ อ งใช้เงิน 30 บาทในการแลก

เปลี่ยนเป็ น

เงิน 1 ดอล ลาร์ฯ ต้ อ งใช้เงิน 35 บาทในการแลก

ดังนัน้ ค่าเงินบาทมีค่า ลดลง เมื่อ เทีย บกับเงินดอลลาร์ฯ หรือ อาจเรีย กว่า เงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึน้ เมือ่ เทีย บกับเงิน
บาท ก็ไ ด้
เงินบาทแข็งค่า หมายถึง เงินบาทมีค่าเพิ่มขึน้ เมื่อ เทียบกับเงินสกุล อื่น ทําให้ เราใช้เงินบาทในจํานวนน้อ ยลงในการ
แลกกับเงินสก ุลอื่น เช่น หากเดิมเงินบาทอยูท่ ี่ 36 บาทต่อ ดอลลาร์ส หรัฐอเมริ ก า แล ะเปลี่ ย นเป็ น 29 บาทต่อ ดอ ล ลาร์
สหรัฐอเมริก า นั่นก ็หมายความว่า
เดิม

เงิน 1 ดอล ลาร์ฯ ต้ อ งใช้เงิน 36 บาทในการแลก

เปลี่ยนเป็ น

เงิน 1 ดอล ลาร์ฯ ต้ อ งใช้เงิน 29 บาทในการแลก

ดังนัน้ ค่าเงินบาทมีค่า เพิม่ ขึน้ เมื่อเทีย บกับเงินดอลลาร์ฯ หรือ อาจเรีย กว่า เงินดอลลาร์ฯ อ่อ นค่าลง เมื่อ เที ย บกั บ
เงินบาท ก็ไ ด้
เงินบาทอ่อ นค่า  อัตราแลกเปลี่ย นบาทต่อ ดอลลาร์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึน้
เงินบาทแข็งค่า  อัตราแลกเปลี่ย นบาทต่อ ดอลลาร์ฯ ปรับตัวลดลง
ในช่วงปี 2551 – 2554 ค่าเง นิ บาทเมื่อ เทีย บกับดอลลาร์ฯ มีก ารปรับตัวขึน้ ลงค่อ นข้างมาก โดยในปี 2552 ค่าเงินบาท
อ่อ นลงไปถึงประมาณ 36 บาท / ดอล ลาร์ฯ ขณะที่ในปี 2554 แข็งขนมาอยู
ึ้
่ท ี่ระดับประมาณ 29 บาท / ดอล ลาร์ฯ
ค่าเงินบาทที่อ ่อนลง จะส่งผลดีต่อผู้ที่มีรายรับเป็ นดอลลาร์ฯ เช่น ผู้ส ่งออก เนื่อ งจากรายได้ เงินดอลล าร์ฯ ทีไ่ ด้จากการ
ส่งออกสามารถนํามาแลกเป็ นเงินบาทได้ มากขึน้ แต่ในมุมของผู้นําเข้าจะตรงกันข้าม ค่าเงินอ่อ นลงจะส่ ง ผ ล ล บ เนื่ อ งจาก
จะต้ องใช้เงินบาทจํานวนมากขึน้ ในการแลกเป็ นเงินดอลลาร์ฯ เพื่อ จ่ายซือสิ
้ นค้ าจากต่างประเทศ
สําหรับกรณีเงินบาทแข็ง ค่าขึน้ จะเป็ นประโยชน์ต่อ ผู้ที่มีรายจ่ายเป็ นดอลลาร์ฯ เช่น ผู้นําเข้า หรือ ผู้ที่ต้องการส่ง บุต ร
หลานไปเรีย นต่อ ต่างประเทศ เนื่องจากสินค้าจากต่างประเทศจะมีราคาในรูปเงินบาทที่ถ ูก ลง แต่จะเป็ นผ ล ล บกั บผู้ ส่ ง ออ ก
เพราะเงินดอลลาร์ฯ ที่ไ ด้ จากการส่งออกสินค้า นํามาแลกเป็ นเง นิ บาทได้ มลู ค่าน้ อยลง
การเคลื่อ นไหวขึนลงของค่
้
าเงินนี ้ อาจส่งผลต่อ รายรับรายจ่ายของผู้ประกอบธุรกิจ จนอาจทําให้ ขาดทุนได้ แต่อ ย่างไร
ก็ตาม ความเสีย่ งด้ านอ ัตราแลกเปลี่ย นถือ เป็ นความเส ี่ย งที่บริษทั สามารถจัดการได้ โดยใช้เครื่อ งมือ ทางการเงิน ต่ า งๆ เช่น
สัญ ญาซือขายล่
้
วงหน้ าฟอร์เวิร์ด และ ฟิ วเจอร์ส โดยส ญ
ั ญาเหล า่ นีจ้ ะช่วยล็อ ครายได้ หรือ ต้ นทุนให้ อย ใู่ นระดั บที่ค าดไว้ ผู้
ประกอบธุรกิจจึงไม่ต้อ งกังวลกับความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ยนอีก ต่อ ไป และสามารถทุ่มเทเวลาที่เหลือ ไปบริหารความเสีย่ ง
ทางธุรกิจและวางแผนกิจการได้ ดียงิ่ ขึน้
นอก จากนี ้ ผู้ล งทุนที่มีก ารลงทุนในสินทรัพ ย์ต่างประเทศ หรือ สินค้ าโภคภัณ ฑ์โลก หรือ ตราสารที่มีราคาเคลื่อ นไหว
เชือ่ มโยงกับสินค้ าโภคภัณฑ์โลก เช่น ผู้ที่ล งทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF), กองทุนทองคํ า , ก องทุน นํ ้า มั น ,
Gold Futures, Silver Futures และ Oil Futures ก็เผช ิญความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ย นเช่นเดีย วกัน เพราะ
แม้ ว่าการซือขายจะอยู
้
่ในรูปเงินบาท แต่ราคาซือขายก็
้
จะเคลื่อ นไหวตามค่าของเงินสกุล ดอลลาร์ฯ ด้ วย ดังนัน้ ความเสี่ย งของ
อัตราแลกเปลี่ยนจึงส่งผ ลกระทบต่อ ผลกําไ รขาดทุนของพอร์ตลงทุนเช่นเดีย วกัน

บาทแข็ง VS บาทอ่อน เกิดจากอะไร
การทีเ่ งินบาทแข็งค่า หรือ อ่อ นตัวค่า เกิดจากการเปลี่ย นแปล งของความต้ อ งการซือ้ (อุปส งค์) และ ความต้ อ งการ
ขาย (อุปทาน) ของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินต่างประเทศ เช น่ ดอลลาร์ส หรัฐอเมริกา โดยในที่นจี ้ ะขออธิบายถึงสาเหตุหลักๆ ที่
ทําให้อ ุปสงค์แ ละอุปทานของเงินเปลี่ย นแปลงโดยคร่าวๆ ดังนี ้
ดุล ก ารค้า และการเคลือ่ นย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
หากประเทศไทยเกินดุล การค้ า กล่าวคือ มีมูล ค่าส่งออกมากกว่ามูล ค่ านํ า เข้ า หรื อ มีเ งินทุ น เคล ื่อ นย้ าย จาก
ต่างประเทศเข้ามาในประเทศมาก ๆ ประเทศก็จะมีเงินดอลลาร์ฯ มากขึน้ เงินทุนที่ย้ายเข้ามาจะถูก แลกจากเงินดอลลาร์ฯ เป็ น
้ ในทางกลับกัน หาก
เงินบาท ทําให้ อปุ สงค์หรือความต้ องการเงินบาทเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ เงินบาทมีค่าเพิ่ม ขึน้ (ค่าเงินบาทแข็งขึน)
ประเทศไทยขาดดุล การค้า คือ มีมูล ค่าส่ง ออกน้ อ ย กว่านําเข้า หรือ มีเงินทุนเคลื่อนย้ ายออกจากประเทศมากๆ ก็จะทํ า ให้ มี
ความต้ อ งการแลกเงินบาทเป็ นเงินดอลลาร์ฯ เพื่อ นําออกนอกประเทศมากขึน้ ส่งผลให้ ความต้ อ งการขาย เงิน บาทมากขึน้
ค่าเงินบาทจึงอ่อ นค่าลง
อัตราดอกเบีย้
โดยปกติเงินทุนจะเคลื่อ นไหวจาก ประเทศที่อตั ราดอกเบียตํ
้ ่ากว่าไปประเทศที่อ ัตราดอกเบียสู
้ งกว่า ซึง่ ในที่ส ุดแล้วจะ
ส่งผลต่อ อัตราแลกเปลี่ยนของสอ งประเทศ เช่น หากอัตราดอกเบียของสหรั
้
ฐอเมริกาปรับตัวลดลง จะทําให้ อ ัตราดอกเบียไทย
้
ซึง่ แม้จะไม่ไ ด้ เปลี่ย นแปลงมีค่าสูงขึนโดยเปรี
้
ย บเทีย บ ส่งผลให้ มีเงินลงทุนเคลื่ อ นย้ าย เข้ า ประเทศไทย มาก ขึน้ เงิน ทุ น ที่
เคลื่อนย้ ายเข้ามาจะถูก แลกเป็ นเงินบาท ทําให้ ความต้อ งการซือ้ เงินบาทสูงขึน้ ค่าเงินบาทจึงแข็งค่าขึน้ ในทางตรงกันข้าม หาก
อัตราดอกเบีย้ ไทยปรับตัวลดลง ก็จะทําให้ อตั ราดอก เบยโดยเปรี
ี้
ย บเทีย บของไทยกับต่างประเทศตํ่าลง ส่งผลให้มีเงินทุนไหล
ออก จึงมีความต้ อ งการขายเงินบาทเพื่อ นํา ไปแลกเปลีย่ นเป็ นเงินดอลลาร์ฯ เพิ่มขึน้ ค่าเงินบาทจึงอ่อ นค่าลง
นโยบายการเงินของธนาคารกลาง
ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถกําหนดปริมาณเงินบาทในระบบการเงินผ่านมาตรการต่างๆ เช่น มาตรก ารดํา รง
สินทรัพ ย์ส ภาพคล่อ ง และการดํา เนินการผ ่านตลาดการเงิน เป็นต้ น ซึง่ มาตรการเหล่านีจ้ ะส่งผลให้ อ ุปสงค์และอุปทานของเงิน
บาทเปลี่ย นแปลงไป และทําให้ ค่า เงนิ บาทเปลี่ย นแปลงตาม เช่น หากธนาคารก ลางเห็นว่าเงินเฟ้ ออยู่ในระดับ ที่ส ู ง เกิ น ไ ป ก็
สามารถกําหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ดํารงสินทรัพ ย์ส ภาพคล่อ งตามกฎหมายเพิ่มขึน้ ทําให้ เงินที่ธนาคารพาณิชย์ส ามารถปล่อย
กู้ไ ด้ มจี าํ นวนลดลง ส่งผลให้ ปริมาณเงินบาทในประเทศลดลงตาม จึงเปรียบเสมือ นกับการลดอุปทานหรือ ปริมาณของเงินบาท
ทําให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มที่จะแข็งขึน้ ในทางกลับกัน การลดระดับอัตราดํารงสินทรัพ ย์ส ภาพคล่อ งของธนาคารพาณิชย์ จะ
ทําให้ปริมาณเงินในระบบเพิ่มขึน้ เปรีย บเสมือ นการเพิม่ อุปทานของเงินบาท ส่งผลให้ ค่าเงินบาทมีแนวโน้ มที่จะอ่อ นค่าลง

การซือขายในตลาดเงิ
้
นตราระหว่างประเทศ
นอก จากการซ อื้ ขายเงินตราต่างประเทศของผู้นําเข้าและส่งออกแล้ ว ผู้ล งทุนสถาบ ันยังสามารถซือขายเงิ
้
นตรา
ต่างประเทศเพื่อผลกําไรในตลาดเงินตราระหว่างประเทศหรือ ที่เรีย กว่าตลาด Forex ได้ โดยการซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศใน
ตลาด Forex จะเป็นการซือขายที
้
่มีการส่งมอบในทันที (Spot Market) และมีก ารซือขายตลอด
้
24 ชัว่ โมง การซือขายจะเป็
้
น
จ่ ดั ตัง้ อย่างเป็ นทางการ ทัง้ นี ้ เนือ่ งจากธุรกรรมการซือขายเง
้
ินตรา
แบบออนไลน์ทวั่ โลก ไม่มศี ูนย์กล างในการซือขายที
้
ต่างประเทศในตลาด Forex มีปริมาณสูงมาก การเคลือ่ นไหวของค่าเงิน ในตลาด Forex นีจ้ งึ ถือ เป็ นหนึ่งในตัวชีวั้ ดสําคัญ ที่
ธนาคารต่างๆ ใช้อ้ างอิงในการทําธุรกรรม
ปัจจัยอื ่นๆ
นอก เหนือ จากปัจจัย ข้างต้ นแล้ ว ยังมีปัจจัย อืน่ ๆ ที่ส ่งผลต่อ ค่าเงินบาท เช ่น ความไม่มั่นคงทางการเมือ ง ภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ และ เสถีย รภาพทางการเงินของประเทศ เป็ นต้ น

เครื่องมือในการบริห ารเงินบาทที่สําคัญ
ในอดีต ผู้ประกอบธุรกิจ นําเข้าและส่งออกขนาดใหญ่ จะสามารถบริหารความเสี่ย งจากอัตราแล ก เปลี่ย นไ ด้ โดย
ติดต่อกับธนาคารพาณิชย์เพื่อ ขอ ทําสัญ ญาซือหรื
้ อ ขายเงินดอลลาร์ฯ ล่วงหน้ า (Forward Contract) ซึง่ ก็ ค ือ การตก ล งว่ า
ผู้ประกอบการจะซือ้ หรือ จะขาย เงนิ ดอลลาร์ฯ ในอนาคตด้ วยอัตราแลกเปลี่ย นที่ได้ ตกลงไว้ ล ่วงหน้ ากับธนาคารตัง้ แต่วันทีท่ าํ
สัญ ญา
การป้ อ งกันความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ย นโดยใช้ส ัญญาฟอร์เวิร์ดนีม้ ัก ได้ รับความนิย มแค่เฉ พาะในกลุ่มผู้ประกอบ
ธุรกิจรายใหญ ่ เนื่อ งจากมูล ค่าในการทําสัญญาแต่ล ะครัง้ ค่อ นข้างสูง หากทําสัญ ญาที่มีมูล ค่าน้ อ ย อัตราแลกเปลี่ย นก็จะเป็น
อัตราที่แพงขึน้ นอก จากนี ้ ผู้ล งทุนที่มีพ อร์ตลงทุนที่มีความเสี่ย งจากอ ตั ราแลกเปลี่ย น แต่ไ ม่ไ ด้ ประกอบธุรก จิ นําเข้าหรือส่งออก
จะไม่ส ามารถทําสัญ ญาข้างต้ นเพือ่ บริหารความเสี่ย งได้ เนื่อ งจากในการทําสัญ ญา ผู้ขอทําสัญ ญาจะต้ อ งยื่นเอกสารแสดงแก่
ธนาคารว่าได้ ประกอบธุรกิจที่จะต้ องมีก ารถือครองเงินดอลลาร์ฯ อยู่
อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายเปิดกว้ างให้ ผ้ ลู งทุนและผู้ประกอบการมีทางเลือ กในการ
บริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ย นมากขึน้ บริษ ัท ตลาดอนุพ ันธ์ (ประเทศไทย) จําก ดั มหาชน หรือ TFEX จึงสามารถจัดให้
มีก ารซือขายส
้
ัญญาซือขายดอลลาร์
้
ฯ ล่วงหน้ า (USD Futures) หรือ สัญญาฟิ วเจอร์ส ที่อ้างอิงกับดอลลาร์ส หรัฐอเมริก าได้
สัญ ญา USD Futures นีจ้ ะช ่วยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ ก ตลอ ดจ นผู้ ล งทุ น ทั่วไ ป
สามารถซือขายเงิ
้
นดอล ลาร์ฯ ได้ อย่างสะดวกมากขึน้ เนื่อ งจากขนาดของสัญ ญามีขนาดเล็ก (ประมาณ 30, 000 บาทต่อ

สัญ ญา) และการซือขายสามารถ
้
ทําได้ อ ย่างง่ายดาย ไม่จาํ เป็ นต้ อ งแสดงเอกสารการถือ เงินดอลลาร์ฯ อยู่ก ่อ น โดยผู้ส นใจแค่
เพีย งเปิ ดบัญ ชีซือขายกั
้
บโบรกเกอร์อ นุพ ันธ์ทไี่ ด้ รับอนุญ าต ก็สามารถซือขาย
้
USD Futures ได้ ทนั ที นอกจากนี ้สัญญาฟิ วเจอร์
ื ้ อ ขาย USD Futures ไปแล้ว และไม่ต้อ งก ารถ ือ สั ญ ญ า
สยังมีส ภาพคล่อ งสูงเมื่อเทีย บกับสัญ ญาฟอร์เวิร์ด ผู้ล งทุนที่ซอหรื
ดังกล่าวอีก ต่อไป ก็ส ามารถปิ ดสถานะของสัญ ญาได้ตามต้ อ งการ เพีย งแค่ทําการซือหรื
้ อ ขายตรงข้ามกับสถานะเดิมทีเ่ คยทําไว้
เท่านัน้
ทัง้ นี ้ เมื่อ เปรีย บเทีย บ USD Futures ที่ซอขายในตลาดอนุ
ื้
พ ันธ์ก ับ USD Forward ที่ทําก บั ธนาคารพาณิชย ์ สัญญา
ทัง้ สองประเภทมีหลายข้อที่แตกต่างกัน ดังนี ้

วิธีทําสัญญา

ลัก ษณะของส ัญญา

สภาพคล่อ งในการซือ้
ขาย

ความเสี่ย งของ
คู่ส ัญญา

เมื่อ สัญญาครบ
กําหนดอายุ

ผู้มสี ิทธิ์ทําสัญ ญา

USD Futures
คล้ ายกับซือ้ ห ้นุ : ผู้ล งทุนจะตกลงกับผู้ล งทุน
อีกฝั่ งหนึ่งที่ซอขายใน
ื้
TFEX โดย วิธีก ารส่ง
คําสั่งซือขายผ
้
่านโบรกเกอร์ คล้ายกับการซือ้
ขายหุ้น
สัญ ญามาตรฐาน : TFEX ได้ ก ําหนดลักษณะ
ของส ญ
ั ญาเป็ นมาตรฐานอยู่แล้ ว ผู้ล งทุนเพ ยี ง
แค่ระบุจาํ นวน ราคา แล ะอายุของสัญญาที่
ต้ อ งการเท่านัน้
สภาพคล่ องสูง : ผู้ล งทุนสามารถซือขายได้
้
ตลอ ดเวลาทํา การของ TFEX และเมื่อ ซือหรื
้ อ
ขายไปแล้ ว ก็ส ามารถปิ ดสถานะของสัญญ าได้
เมื่อ ต้อ งการ

้
สําน ักหักบัญ ชีรับประกัน : ในการซือขาย
สํานัก หักบัญช ีจะทําหน้ าที่เป็ นคู่ส ัญญากลาง
ให้ ก ับทุกๆ รายการซือขาย
้
ผู้ล งทุนจึงมั่นใจได้
ว่าจะได้ รับชําระกําไรขาดทุนตามทีเ่ กิดขึนจริ
้ ง
ไม่ม ีการรับส่ ง มอบเงิน ดอลลาร์ ฯ จริง :
เมื่อ ส ญ
ั ญาครบกําหนดอายุ จะใช้วิธีจ่ายเงิน
กันตามส่วนต่างกําไรขาดทุนที่เกิดขึน้ ไม่มีก าร
ส่งมอบเงินดอลลาร์ฯ ให้แก่อกี ฝ่ า ย
ผู้ลงท นุ และผู้ประกอบ ธุรกิจในประเทศ
ไทย : ผู้ล งทุนและผู้ประกอบธุรกิจชาวไทย

USD Forward
ตกล งกับธนาคารพาณิชย์

สามารถออกแบบลัก ษณะของสัญ ญาตามความ
ต้ อ งการได้

สภาพคล่อ งน้ อ ย เมื่อ ทําสัญญาไ ปแล้ วก็มัก จะต้ อ ง
รอจนสัญญาครบกําหนดอายุ หรือ หากต้อ งการ
ยกเล ิกสัญ ญาก่อนครบอายุก ็ต้อ งได้ รับความ
ยินย อมจากธนาคารพาณ ชิ ย์ที่ทาํ สัญญาไว้ ซึง่
จะต้ อ งชําระเงินตามส่วนขาดทุนที่เกิดขึน้ และอาจ
มีค่าธรรมเนีย มเพิ่มเติม
คู่ส ัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายมีค วามเสี่ย งว่าคู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายอาจจะบิดพลิว้ ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา

มีก ารรับส่งมอบเงินดอล ลาร์ฯ ตามที่ระบุไ ว้ ใน
สัญ ญา

ผู้ประกอบธุรก ิจที่มีก ารถ อื ครองเงินดอลลาร์ฯ และ
มีคุณ สมบัติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าํ หนด

สามารถซือขาย
้
USD Futures ได้ โดยไม่
จําเป็นจะต้ อ งถ อื ครองเง นิ ดอลลาร์ฯ อยู่กอ่ น
เพีย งแค่เปิ ดบัญ ชีกับโบรกเกอร์อ นุพ ันธ์ที่ได้ รบั
อนุญ าต ก็สามารถทําก ารซือขาย
้ ได้ ทันที

ดอลลาร์ ล่ วงหน้ า (USD Futures)
รู้จักกับดอลลาร์ ล่วงหน้า
USD Futures หรือ สัญญาซือขายเงิ
้
นดอลลาร์ฯ ล่วงหน้ า เป็ นสัญ ญาที่ผ้ ซู อและผู
ื้
้ ขายตกลงกันในวันนีว้ ่าจะซือขาย
้
ดอล ลาร์ฯ กันในอนาคต โดยใช้อ ัตราแลกเปลี่ย นทีก่ ําหนดตังแต่
้ วันที่ทาํ สัญ ญา
ในการทําสัญ ญา USD Futures ผู้ล งทุนจะต้ อ งส่งคําสั่งซ อขายผ่
ื้
านโบรกเกอร์ เพื่อเข้ามาจับคูก่ ับผู้ล งทุนอีกฝั่งหนึงใน
่
ตลาดอนุพ ันธ์ โดยวิธีก ารส่งคําสั่งจะคล้ ายกับการส่งคําสั่งเพื่อ ซือหุ
้ ้ นในตลาดหลักทรัพ ย์ กล่าวคือ ผู้ซอจะตั
ื ้ ง้ ราคาเส นอซ อื ้
(Bid) ในขณะที่ผ้ ขู ายจะตัง้ ราคาเสนอขาย (Offer) หากราคาเสนอซือและเสนอขายตรงกั
้
น หรือ เป็ นราคาที่ดีก ว่าราคาทีผ่ ู้ลงทุน
ต้ อ งการ ระบบก็จะทําการจับคู่ซอขายให้
ื้
โดยราคาที่จ ับคู่ไ ด้ นี ้ คือ ราคาฟิ วเจอร์ส หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ผ้ ลู งทุนทัง้ สองฝ่ า ย
ตกล งจะซือจะขายกั
้
น
นอก จากนี ้ ในการซือขาย
้
USD Futures จะแตกต่างจากการทําส ัญญาฟอ ร์เวิร์ดกับธนาคาร ตรงที่ ใ นก ารซือ้ ขาย
USD Futures นัน้ จะไม่มีก ารส่งมอบเง ินดอลลาร์ฯ กันจริง แต่จะใช้วธิ ีชาํ ระกําไรขาดทุนตามส่วนต่างของอ ัตราแลกเปลี่ ย นที่
เปลี่ยนแปลงไปแทน
ผู้ทกี่ ังวลว่าค่า เงนิ บาทจะแข็งค่าขึน้ หรือ อัตราแลกเปลีย่ นจะปรับตัวลดลง เช่น ผู้ส ง่ ออกอาจจะกังวลว่าการทีค่ ่าเงิน
บาทแข็งค่าขึนจะทํ
้ าให้ รายได้ จากการส่งออ กลดลง ก ส็ ามารถป้ องกันความเสี่ย งได้งา่ ยๆ แค่ส่งคําสั่ง “ขาย” USD Futures ซึง่
จะเท่ากับเป็ นการล็อ คอ ัตราแลกเปลี่ย นในอนาคต ณ ราคาที่ซ อขายไว้
ื้
หากในอนาคตอัตราแลกเปลี่ย นปรับลดลง ผู้ส ่งออกก็จะ
ได้ รับกําไรจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลีย่ นที่ล ดลง เพื่อ ไปชดเชยกับรายได้ ที่ได้ ล ดลงจากการส่งออก
ส่วนผู้ที่ก ังวลว่าค่าเงินบาทจะอ่อ นค่าลง เช่น ผู้นาํ เข้าอาจจะกังวลว่าหากเงินบาทอ่อนลงจะทําให้ ต้นทุนจากการ
้ USD Futures โดยหากในอนาคตอัตราแลกเปลีย่ นปรับ
นําเข้าสูงขึน้ ก ็สามารถป้ องกันความเสี่ย งง่ายๆ แค่ส ่งคําสั่ง “ซือ”
เพิ่มขึนจริ
้ ง ผู้นาํ เข้าก็จะได้ รับกําไรจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ย นทีส่ ูงขึน้ เพือ่ ไ ปชดเชยก บั ต้ นทุนทีเ่ พิ่มขึน้
สําหรับผู้ล งทุนที่อ าจไม่มธี ุรกิจนําเข้าส่งออกอยู่ แต่ส นใจทํากํา ไรจากการเคลือ่ นไหวของอัต ราแลกเปล ยี่ นก็ส ามารถ
ซือ้ หรือ ขาย USD Futures ได้ โดยหากค่าเงินบาทเมือ่ เทีย บก บั ดอลลาร์ฯ เคลื่อ นไหวไปในทิศทางที่คาดไว้ ก็จะได้ รับกําไรตาม
ส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ย นที่เปลีย่ นแปลงไป

USD Futures เหมาะกับใคร?
USD Futures เหมาะกับผู้ประกอบธุรก จิ และผู้ล งทุน ดังนี ้


ผู้ที่ม ีรายได้ หรือรายจ่าย ในรูปเงินดอลลาร์ส หรัฐอเมริกา เช่น ผู้นาํ เข้า และ ผู้ส ่งออก



ผู้ล งทุนชาวไทยที่เคยซือขายในตลาดอนุ
้
พ ันธ์



ผู้ล งทุนชาวไทยที่ย ังไม่เคยซือขายในตลาดอนุ
้
พ ันธ์ แต่มีความสนใจ และสามารถรับความเสีย่ งจากการซือ้
ขายได้

ทัง้ นี ้ ในช่วงแรกธนาคารแห่งประเทศไทยมีน โย บายให้ ผ้ทู ี่ล งทุนใน USD Futures เป็ นผ ้ลู งทุนสั ญ ชาติ ไ ทย เท่ านั ้น
สําหรับผู้ล งทุนชาวต่างชาตินนั ้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาอนุญาตเป็ นล ําดับถัดไป

จุดเด่น ของ USD Futures
ไม่ต้องถือ ดอลลาร์ฯ อยู่ ก็ เทรดได้
ผู้ล งทุนชาวไทยที่ส นใจซือขาย
้
USD Futures สามารถเริ่มต้ นซือขายได้
้
ทันที เพีย งแค่เปิ ดบัญชีซอขายกั
ื้
บโบรกเกอร์
อนุพ ันธ์ที่ไ ด้ รับอนุญ าต โดยไม่จาํ เป็ นต้อ งแสดงหลัก ฐานว่าเป็ นผู้ประกอบการ หรือ หล ักฐานว่ามีก ารถือ ครองเงินดอลลาร์ฯ อยู่
สภาพคล่อ งสูง
USD Futures มีส ภาพคล่อ งในการซือขายสู
้
ง เนือ่ งจาก TFEX ได้ ก ําหนดลัก ษณะของส ญ
ั ญาไว้ เป็ นมาตรฐาน ผู้
ลงทุนจึงสามารถเข้ามาซือขายได้
้
ทนั ทีโดยไม่ต้อ งศึก ษาลัก ษณะของสัญ ญาทุก ๆ ครัง้ ในการซือขาย
้
อีก ทัง้ ยังมีวธิ ีก ารซือขายที
้
่
สะดวก รวดเร็ว ทัง้ แบบทีผ่ ่านเจ้าหน้ าที่ก ารตลาดของโบรกเกอ ร์อ นุพ ันธ์ และแบบส่งคําสั่งด้ วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ดังนัน้
ผู้ล งทุนจึงมีโอกาสสูงที่จะสามารถซือหรื
้ อ ขายได้ ตามทีต่ ้ อ งการ
บาทจะแข็ง บาทจะอ่ อ น ก็ เปิ ดโอกาสให้ทํากําไรได้
USD Futures สามารถใช้ทําก าํ ไรได้ ส องทาง ไม่วา่ จะเป็ นกรณีค่าเงินบาทแข็ง ตัว หรือ ค่าเงินบาทอ่อ นตัว
หากผู้ล งทุนคาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะเพิ่มขึน้ (ค่าเงินบาทอ่อนตัว) ก็เพีย งแค่ส ่งคําสั่ง “ซื ้อ” USD Futures หาก
อัตราเพิ่มขึนจริ
้ ง ก็จะได้ ชําระเงินกําไรส่วนต่างที่ปรับตัวเพิ่มขึน้

ในทางตรงกันข้าม หากผู้ล งทุนคาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะลดลง (ค่าเง นิ บาทแข็งตัว) ก็เพีย งแค่ส ่งคําสั่ง “ขาย” USD
Futures หากอัตราลดลงจริง ก็จะได้ ชาํ ระเงินกําไรส่วนต่างที่ปรับตัวลดลง
ใช้เงินลงทุนน้อย
ในการซือหรื
้ อ ขาย USD Futures ผู้ล งทุนไม่จาํ เป็นต้ องชําระเงินเต็ม มูล ค่าสัญ ญาในวันที่ซอหรื
ื ้ อ ขายวันแรก เพียงแค่
ั ญาเท่านัน้ พูดง ่ายๆ ว่าเง ินหลัก ประกันนีว้ างไ ว้ เพื่ อ ทํ า
วางเงินหลัก ประกันไว้ ซงึ่ คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 10% ของมูล ค่าของส ญ
หน้ าทีเ่ หมือ นเงินมัดจําก่อนการซือขาย
้
ใช้ควบคู่ก ับ Gold Futures หรือ การลงทุนอื่นทีอ่ ้ างอิงกับหล กั ทรัพย์ต่างประเทศได้
ผู้ล งทุนที่ปัจจุบ ันเทรด Gold Futures, Silver Futures, Oil Futures หรือ กองทุนรวมที่ล งทุนในต่างประเทศ (FIF) อยู่
้
นัน้ สามารถใช้ USD Futures เพื่อลดความเส ยี่ งจากอ ตั ราแลกเปลี่ย นได้ ทําให้ ไ ม่ต้อ งกังวลว่าผลกําไรขาดทุนที่เกิดขึนจะถูก
ล้ างไปกับการเปลี่ย นแปลงของค่า เงนิ บาท และทําให้ สามารถใช้เวลาที่เหลือ ในการบริหารพอร์ตลงทุนในรูปแบบที่ต้อ งการได้

ลักษณะของสัญ ญา USD Futures
เพื่อ ให้ ผ้ ลู งทุน สามารถเข้ามาซือขาย
้
USD Futures ได้ อ ย า่ งสะดวก ง่ายดาย ไม่ต้อ งศึก ษาลัก ษณะของส ญ
ั ญาทุก
ครัง้ ทีต่ ้ อ งการซือขาย
้
TFEX ได้ ก ําหนดลัก ษณะของสัญญา USD Futures ไว้ เป็ นมาตรฐาน ดังนี ้
รายการ

รายละเอีย ด

สินค้ าอ้ างอิง

อัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทต่อ เงินดอลลาร์ส หรัฐอเมริก า

เดือนที่สญ
ั ญาครบกําหนดอายุ

เดือ นปฏิทินทีเ่ รียงลําดับต่อ เนื่อ งก นั โดยนับไปไม่เก นิ 3 เดือ นที่ใกล้ ที่ส ดุ และ
เดือ นสุดท้ ายของไตรมาสที่ใกล้ ทสี่ ดุ อีก 1 เดือน

ราคาเสนอซือขาย
้

เสนอซือขายเป็
้
นเงินบาทต่อ ดอลลาร์ส หรัฐอเมริกา โดยมีทศนิย ม 2 ตําแหน่ง

ขนาดของสัญญา

1,000 ดอล ลาร์สหรัฐ อเมริก า (USD)

ช่วงราคาซือขายขั
้
นตํ
้ ่า

0.01 บาท หรือ คิดเป็นมูล ค่า 10 บาทต่อ 1 สัญญา

การเปลี่ย นแปลงราคาสูงสุดใน

 2 % จากราคาที่ใช้ช ําระราคาล่าสุด หากมีการซือขายที
้
่ Ceiling หรือ Floor

รายการ
แต่ละวัน

รายละเอีย ด
ดังกล า่ ว ตลาดอนุพ ันธ์จะหยุดซือขายชั
้
ว่ คราวก่อ นจะเปิ ดการซอขายอี
ื้
ก ครัง้
พร้ อ มกับขยายช่วงการเปลี่ย นแปลงราคาเป็น  4 % ของราคาที่ใช้ช ําระ
ราคาล่าสุด

ช่วงเวลาซือขาย
้

ราคาที่ใช้ชาํ ระราคาวันสุดท้ าย

1. ช่วง Pre-open:

9:15 น. - 9:45 น.

2. ช่วง Morning session:

9:45 น. - 12:30 น.

3. ช่วง Pre-open:

14:00 น. - 14:30 น.

4. ช่วง Afternoon session:

14:30 น. - 16:55 น.

ใช้อ ัตราแลกเปลี่ย นเงินบาทต่อ ดอลลาร์ส หรัฐอเมริก าที่ประกาศโดย
Thomson Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ ายของการซือขาย
้

จํานวนการถือ ครองสัญญาสูงสุด ห้ ามมีฐานะสุทธิใน USD Futures ที่หมดอายุเดือ นใดเดือ นหนึ่ง หรือ ทัง้ หมด
เกินกว่า 5,000 สัญญา
วันสุดท้ ายของการซือขาย
้

ั ญาครบกําหนดอายุ โดย
วันทําการก่อ นวันทําการสุดท้ ายของเดือ นทีส่ ญ
สามารถซือขายได้
้
จนถึง เวลา 11:00 น.

วิธีการส่งมอบหรือ ชําระราคา

ชําระราคาเป็ น เงินสด (Cash Settlement)

ค่าธรรมเนีย มนายหน้ า

ตลาดอนุพ ันธ์ไ ม่มีข้อกําหนดในเรื่องค่าคอมมิชชัน่ อัตราค่าธรรมเนีย มเป็นไป
ตามข้อตกลงระหว่างโบรกเกอร์ก ับผู้ล งทุน

เดือ นทีส่ ัญญาครบกําหนดอายุ
ในแต่ล ะขณะ TFEX จะมีส ญ
ั ญาที่ครบกําหนดอายุแตกต่างกัน 4 สัญ ญาให้เลือ กซือขาย
้
ซึงประกอ
่
บด้ วยสัญ ญาที่
ครบกําหนดในเดือ นที่ใกล้ ที่สดุ 3 เดือ นต่อ เนือ่ งก นั จํานวน 3 สัญญา และ ส ัญญาที่ครบกําหนดในเดือนสุดท้ ายของไตรมาส
ใกล้ สดุ อีก 1 สัญญา

เช่น หากปัจจุบ ันเป็ นวันที่ 1 เมษายน จะมีส ัญญาที่ครบกําหนดอายุในเดือนต่างๆ ได้ แก่ เมษายน, พฤษภาคม,
มิถ ุน ายน และ กันยายน
ม.ค.

มี. ค.

ก.พ.

ปัจจุ บ ัน

เม.ย.


พ.ค.


มิ. ย.


ก.ค.

เดือ นทใกล้
่ี ทสี่ ุด 3 เดือ นติดกัน

ส.ค.

ก.ย.


ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

เดือ นสดุ ท้ายของไตรมาสทีใ่ กล้ ที่สุด

โดย TFEX จะมีก ารใช้ส ัญลัก ษณ์ยอ่ แทนเดือนที่ส ัญญาครบกํา หนด ดังนี ้


 N กรกฎาคม

F มกราคม

 G กุมภาพันธ์

 Q สิงหาคม

 H มีนาคม
 J เมษายน

 U กันย ายน
 V ตุล าคม

 K พฤษภาคม
 M มิถ ุนายน

 X พฤศจิก ายน
 Z ธันวาคม

ทัง้ นี ้ สัญ ลัก ษณ์ย่อ ในก ารซือขาย
้ จะประกอบด้ วย ชือ่ ย่อ สัญ ญา ตามด้วยเดือ นที่ครบกําหนดอายุ และปีที่ครบกําหนด
อายุสองหลักสุดท้ าย (ค.ศ.)
เช่น

USDJ12 หมายถึง USD Futures ที่ครบกําหนดอายุในเดือ นเมษาย น 2012
USD

J

12

ชือ่ ย่อ

เดือน

ปี

วันซือ้ ขายวันสุดท้าย
ในเดือนที่สญ
ั ญาครบกําหนดอาย ุ ผู้ล งทุนจะสามารถซือขายส
้
ัญญาที่ครบกําหนดอายุไ ด้ จนถึงเวลา 11:00 น. ของ
วันทําการก่อ นหน้าวันทําการสุดท้ายของเดือน เช่น หากวันที่ 30 พ.ค. เป็ นวันทําการส ดุ ท้ ายเดือนพฤษภาคม ผู้ลงทุนก็จะ
สามารถซือขายสั
้
ญ ญา USD Futures ที่ครบกําหนดอายุเดือ นพฤษภาคมได้ จนถึงเวลา 11:00 น. ของวันที่ 29 พ.ค. (หากวัน
ดังกล่าวเป็ นวันทําการ) ทัง้ นี TFEX
้
มีก ารประกาศวันซือขายวั
้
นสุดท้ายของทุกส ญ
ั ญาในตลาดอนุพ นั ธ์ไว้ ในเว็บไซต์
www.tfex.co.th

ขนาดของส ญ
ั ญา
สัญ ญา USD Futures 1 สัญ ญา มีขนาดเท่ากับเง ินดอลลาร์ส หรัฐอเมริก า 1,000 USD ดังนัน้ หากซือ้ USD Futures
ที่ 30 บาท / ดอล ลาร์ฯ จํานวน 1 สัญ ญา จะมีม ูลค่าเท่าก บั 30 x 1,000 = 30,000 บาท
หากต่อ มาราคาฟิ วเจอร์สเปลี่ย นเป็น 32 บาท / ดอล ลาร์ฯ มูลค่าของสัญ ญาก็จะเพิ่มเป็ น 32 x 1,000 = 32,000 บาท
ดังนัน้ ผู้ล งทุนจะได้ ก ําไรเท่ากับ 32,000 – 30,000 = 2,000 บาท ต่อสัญญา พูดง่ายๆ ว่าทุก ๆ 1 บาทของราคาฟิวเจอร์ส ที่
เปลี่ยนแปลงไปจะเท่ากับเงินกําไรหรือ ขาดทุน 1,000 บาทต่อสัญญา

วิธีง่ ายๆ ในการเทรด USD Futures
USD Futures มีวิธีก ารซือขายง่
้
าย ๆ เพ ยี ง 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. เปิ ดบ ัญชีก ับโบรกเกอร์อ นุพ ันธ์
ผู้ล งทุนสามารถติดต่อ เพือ่ เปิ ดบัญชีซอขาย
ื้
อนุพ ันธ์ไ ด้ก ับโบรกเกอร์อ นุพ ันธ์ ที่ ไ ด้ รับ อ นุ ญ าต โดย ท่ า นส ามารถ
ตรวจสอบรายชือของโบรกเกอร์
่
ไ ด้ทาง www.tfex.co.th อย่างไรก็ตาม หากท่านมีบญ
ั ชีซอื ้ ขายอนุพ ันธ์อ ยู่แล้ ว และโบรกเกอร์ที่
ท่านใช้บริก ารสามารถให้บริก ารซือขาย
้
USD Futures ได้ ท่านก็ส ามารถใช้บญ
ั ชีดังกล่าวในการซือขาย
้
USD Futures ได้ทนั ที
2. วางเง ินหลักประกันก่อนซือขาย
้
ในการซือหรื
้ อ ขาย USD Futures ผู้ล งทุนไม่ต้อ งจ่ายเงินเต็มจํานวนตังแต่
้ วันแรก แต่จะต้อ งวางเงินหลักประกันขันต้
้ น
(Initial Margin) ตามระดับที่โบรกเกอร์ก ําหนด ซึง่ โดยทั่วไปแล้ วจะมีมูล ค่าไม่เกิน 10% ของมูล ค่าสัญ ญา
3. ส่งคําสั่ง “ซือ้ (Long)” หรือ “ขาย (Short)”
สําหรับผู้ล งทุนที่คาดการณ์ว่าอัตราแลกเปลีย่ นบาทต่อ ดอลลาร์ฯ จะปรับตัวเพิ่ม ขึน้ (เงิน บาทอ่ อ นค่ าล ง) แล ะ
ต้ อ งการสร้ างผลกําไร ควรส ง่ คําสั่ง “ซือ้ ”
ส่วนผู้ล งทุนที่คาดการณ์ว่าอัตราแลกเปลี่ย นมีแนวโน้ มปรับตัวลดลง (เงินบาทแข็งค่า) และต้อ งการสร้ างผลกําไร ควร
ส่งคําสั่ง “ขาย”
โดยการส่งคําสัง่ ซือหรื
้ อ ขายนัน้ สามารถทํา ได้ โดยการโทรศัพ ท์ เพ ื่อ ส่งคําสั่งผ่านเจ้าหน้ าที่ก ารตลาดของโบรก เกอ ร์
อนุพ ันธ์ หรือ ส่งคําสั่งด้ วยตนเองผ่านระบบเทรดออนไลน์ ทางคอมพิวเตอร์ iPad หรือ โทรศัพท์มอื ถือ

4. ตรวจสอบสถานะ
หลังจากที่ซอหรื
ื ้ อ ขายไปแล้ ว โบรกเกอร์จะมีก ารคํานวณกําไรขาดทุนให้ พอร์ตลงทุนของผู้ล งทุนทุก วัน เรีย ก ว่ า การ
Mark to market โดยหากในวันนันๆ
้ ผู้ล งทุนได้ ก ําไ รเมื่อ เทีย บกับวันก่อ นหน้ า โบรกเกอร์ก จ็ ะโอนเงินส่วนกําไรของวันนีเ้ ข้าไ ป
รวมกับเงินหลักประกันที่ผ้ ลู งทุนวางไว้ แต่ห ากผู้ล งทุนขาดทุนเมือ่ เทีย บกับวันก่อ นหน้ า ก็จะมีก ารโอนเงินส่วนขาดทุนของวันนี ้
ออก จากบัญ ชีหลัก ประกันของผู้ล งทุน
กระบวนการคิดกําไรขาดทุนนี ้ จะทําในทุก ๆ สิน้ วันทําการ จนกว่าผู้ล งทุนจะปิ ดสถานะสัญ ญาลง โดยการคํานวณว่า
ในแต่ล ะวันผู้ล งทุนได้ ก ําไรหรือ ขาดทุนนัน้ จะคํานวณจาก “ราคาที่ใช้ชาํ ระราคา” (Daily Settlement Price) ซึง่ TFEX คํานวณ
อ นปิดตลาด 5 นาทีส ดุ ท้ ายของแต่ล ะวัน
มาจากราคาที่ซอขายในช่วงก่
ื้
การคิดกําไรขาดทุนทุก ๆ สิน้ วันทําการ ทําให้เงินในบัญชีหลัก ประกันที่ผ้ ลู งทุนวางไว้ เคลื่อ นไหวขึนลงทุ
้ ก ๆ วั น และ
หากเงินหลัก ประกันนี ้ ล ดลงจนตํ่ากว่าระดับที่โบรกเกอร์ก ําหนดไว้ ที่เรีย กว่า ระดับหลัก ประกันรั ก ษ าส ภาพ (Maintenance
Margin) โบรกเกอร์ก ็จะเรีย กให้ ผ้ ลู งทุนนําเงินมาวางเป็ นหลัก ประกันเพิ่มเติม หากผู้ล งทุนไม่สามารถวางเงิน หลัก ประกั นไ ด้
ทันเวลาตามที่โบรกเกอร์ก ําหนด โบรกเกอร์กจ็ ะปิ ดสถานะของสัญ ญาของผู้ล งทุนลง
ดังนัน้ ผู้ล งทุนทีซ่ อขาย
ื้
USD Futures จึงควรหมั่นติดตามสถานะการลงทุน ขอ งตนอ ย่ า งสมํ่ า เส มอ เพ ื่อ จะไ ด้
ปรับเปลี่ย นกลยุทธ์ไ ด้ ทันท่วงที
5. ปิ ดส ถานะ
้ นที
เมื่อ ซือขาย
้
USD Futures ไปแล้ว ผู้ล งทุนสามารถปิดสถานะของสัญ ญาก่อ น เพื่อรับรู้ก ําไรหรือ ขาดทุนที่เกิดขึนทั
ก็ไ ด้ โดยไม่ต้องรอจนสัญญาหมดอายุ หรืออาจจะถือ สัญ ญาดังกล่าวจนกระทั่งสัญญาหมดอายุล งก็ได้
กรณีแรก โดยหากผู้ล งทุนต้ อ งการปิ ดสถานะของสัญ ญาก่อ นที่สัญ ญาครบกําหนดอายุ ก็ส ามารถทําได้ งา่ ยๆ โดย
หากเดิม ผู้ล งทุนเคย “ซือ้ (Long)” USD Futures ไว้ ก็เพีย งแค่สง่ คําสั่ง “ขาย (Short)” เพื่อ ปิดสถานะสัญ ญา
แต่ถ้ าเดิม ผู้ล งทุนเคย “ขาย (Short)” USD Futures เอาไ ว้ ก็เพีย งแค่ส ่งคําส ั่ง “ซือ้ (Long)” เพื่ อ ปิ ดส ถ านะขอ ง
สัญ ญา
กรณีที่ส อง หากผู้ล งทุนต้อ งการที่จะถือ สัญ ญาจนครบกําหนดอายุ โบรกเกอร์จะคํานวณกําไรขาดทุนให้ ผ้ ลู งทุนทุกวัน
จากราคาที่ใช้ช ําระราคาประจําวัน (Daily Settlement Price) จนกระทั่งถึงวันซือขายวั
้
นสุดท้าย ซึง่ จะคํานวณกําไรขาดทุนโดย
เทีย บราคาที่ใช้ชาํ ระราคาในวันก่อนหน้ า กับราคาที่เรียกว่า “ราคาที่ใช้ชาํ ระราคาในวันสุดท้ าย (Final Settlement Price)”

ราคาที่ใช้ชาํ ระราคาในวันสุดท้ ายนี ้ จะเป็ นอัตราแลกเปลี่ย นที่ Thomson Reuters ประกาศ ณ เวลา 11:00 น. ซึงเป็
่ น
ค่าเฉลี่ย ที่ธนาคารพาณิชย์เสนอซือเสนอขายในเวลาดั
้
งกล่าว โดยหลังจากที่คํานวณกําไรขาดทุนในวันสุดท้ ายแล้ ว สถานะของ
ผู้ล งทุนในปิ ดลง และจะไม่มีก ารคํานวณกํา ไรขาดทุน ให้ ผ้ ลู งทุนอีก

ตัวอย่างการคํานวณกําไรขาดทุน (Mark to Market)
สมมติในวันที่ 1 ตุล าคม ผู้ล งทุนซือ้ USD Futures ที่ราคา 31.58 บาท จํานวน 1 สัญญา โดยโบรกเกอร์ก าํ หนดให้
วางเงินหลัก ประกันขันต้
้ นก่อ นเริม่ ซือขาย
้
600 บาทต่อสัญญา และกําหนดให้ ต้อ งรักษาระดับเงินหล กั ประกันไม่ให้ ตํ่าก ว่า 420
บาทต่อ สัญญา ดังนัน้ หลังจากที่ผ้ลู งทุนซือฟิ
้ วเจอร์สไปแล้ ว โบรกเกอร์จะคํานวณกําไรขาดทุนให้ ผ้ ลู งทุนทุก ๆ วัน ดังนี ้
วัน ที่
1 ต.ค.

รายการ

ราคาที่ใช้
ชําระราคา

กําไร
(ขาดท นุ )

เงิน หลักประกัน
คงเหลือ
600

วางเง ินหลัก ประกันขันต้
้ น 600 บาท
และซอื ้ USD Futures ที่ราคา 31.58 บาท
จํานวน 1 สัญญา
คํานวณกําไรขาดทุนสินวั
้ น

31.62

40

640

2 ต.ค.

คํานวณกําไรขาดทุนสินวั
้ น

31.45

-170

470

3 ต.ค.

คํานวณกําไรขาดทุนสินวั
้ น

31.32

-130

340

วางเง ินประกันเพิ่มเติม 260 บาท
4 ต.ค.

คํานวณกําไรขาดทุนสินวั
้ น

5 ต.ค.

ขาย USD Futures ที่ 31.75 บาท

600
31.49

170

770

260

1,030

วันที่ 1 ต.ค.
ก่อนซือ้ USD Futures ผู้ล งทุนต้ อ งวางเงินหลัก ประกันก่อ นซือขายในจํ
้
านวนไม่ตํ่ากว่าที่โบรกเกอร์ก ําหนด ซึง่ ในตัวอย่างนีค้ ือ
600 บาทต่อ สัญญา และเมื่อสิน้ วัน โบรกเกอร์จะคํานวณกําไรขาดทุนให้ ผล้ ู งทุน โดยเทีย บราคาทีผ่ ้ ลู งทุนซือ้ กับ ราคาที่ใช้ชําระ
ราคา ณ ส นิ ้ วัน ซึง่ ปรากฏว่าในวันแรกนี ้ ราคาที่ใช้ชาํ ระราคาที่ TFEX ประกาศอยู่ที่ 31.62 บาท ผู้ล งทุนจึงได้ ก ําไร (31.62 -

31.58) x 1,000 = 40 บาท* โบรกเกอร์จงึ โอนเงินกําไ รนีไ้ ปรวมกับเงินเดิมในบัญ ชีหลัก ประก ันของผู้ล งทุน ทําให้มีเงินคงเหลือ
ทัง้ สิน้ 640 บาท
หมายเหตุ* กําไรขาดทุนต้ อ งคูณ 1,000 เพราะสัญ ญาUSD Futures 1 สัญญา มีมูลค่า 1,000 USD
วันที่ 2 ต.ค.
แม้ ว่าผู้ล งทุนจะไม่ไ ด้ ทาํ รายการใดๆ เพิ่มเติม แต่ย ังคงถือ ครองสัญ ญาอ ยู่ โบรกเกอร์จะยังคงคํานวณ กําไรขาดทุนให้ ในช ว่ งสิน้
วัน โดยปรากฏว่าราคาทีใ่ ช้ชาํ ระราคาลดลงเป็น 31.45 บาท ผู้ลงทุนจึงขาดทุนเมือ่ เทีย บก บั วันก่อนหน้ า (31.45 - 31.62) x
1,000 = -170 บาท เงินในบัญ ชีจงึ ลดล งเป็ น 640 – 170 = 470 บาท
วันที่ 3 ต.ค.
ราคาที่ใช้ชาํ ระราคาลดลงเป็ น 31.32 บาท ผู้ล งทุนที่ยังถือ ครองสัญญาอยู่จงึ ขาดทุนเพิ่มอีก (31.32 – 31.45) x 1,000 = -130
บาท เงินในบัญชีจงึ ลดล งเหลือ 470 – 130 = 340 บาท ซึง่ ตํ่ากว่าเงินหลัก ประกันขันตํ
้ ่าที่โบรกเกอร์ก ําหนดไว้ ที่ 420 บาท ผู้
ลงทุนจึงต้ อ งนําเงินหลัก ประกันมาวางเพิ่มเติมให้ เงินในบัญ ชีก ลับมาเท่ากับเงินหลักประกันขันต้
้ นที่ 600 บาทอีกครัง้
วันที่ 4 ต.ค.
ราคาที่ใช้ชาํ ระราคาปรับ ขึนเป็
้ น 31.49 บาท ผู้ล งทุนจึงได้ ก ําไรเมือ่ เทีย บกับวันก่อ นหน้ า (31.49 - 30.32) x 1,000 = 170 บาท
เงินในบัญ ชีหลักประกันจึงเพิ่มเป็ น 600 + 170 = 770 บาท
วันที่ 5 ต.ค.
ผู้ล งทุนตัดสินใจปิ ดสถานะของสัญญา โดยสั่งขาย USD Futures ที่ 31.75 บาท ซึง่ เป็ นราคาที่ทําให้ผ้ ลู งทุนได้ก ําไรเพิ่มอีก
(31.75 – 31.49) x 1,000 = 260 บาท เงินในบัญ ชีจงึ เพิ่มเป็ น 770 + 260 = 1,030 บาท ในวันถัดๆ ไป จึงจะไม่มีก ารคํานวณ
กําไรขาดทุนให้ผ้ ลู งทุนอ กี เนื่อ งจากผู้ล งทุนได้ ส ั่งปิ ดส ญ
ั ญาแล้ว และไม่มีการถือ ครองสถานะอีก ต่อไ ป
ทัง้ นี ้ การซือ้ USD Futures ที่ราคา 31.58 บาท ในวันที่ 1 ต.ค. และขายในวันที่ 5 ต.ค. ที่ 31.75 บาท ทําให้ได้ กาํ ไร (31.75 –
31.58) x 1,000 = 170 บาทต่อ สัญญา ซึง่ มีค่าเท่ากับการรวมกําไรขาดทุนที่โบรกเกอร์โอนเข้าโอนออกในแต่ล ะวัน 40 – 170 130 + 170 + 260 = 170 ดังนัน้ จะเห็นไ ด้ว่าการคิดกําไรขาดทุนในทุก ๆ สิน้ วัน เป็ นเพีย งกระบวนการทยอย รับ ทยอยจ่ายเงิน
ทุกส นิ ้ วันเท่านัน้ กําไรขาดทุนที่ผ้ ลู งทุนได้ โดยรวม ก็จะมีค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาขายกับ ราคาซือนั
้ น่ เอง
อย่างไรก็ตาม หากผู้ล งทุนไม่ปิดสถานะของสัญญา แต่ถ ือสัญญาไว้ จนส ัญญาครบกําหนดอายุ โบรกเกอร์ก ็จะคํานวณก าํ ไร
ขาดทุนให้ จนกระทั่งสัญ ญาหมดอายุล ง โดยในวันสุดท้ายที่สญ
ั ญานัน้ สามารถซือ้ ขายได้ TFEX จะคํานวณราคาที่เรีย กว่า
“ราคาที่ใช้ชาํ ระราคาในวันสุดท้ าย (Final Settlement Price)” ซึ่งคํานวณมาจากราคาทีป่ ระกาศโดย Thomson Reuters ในวัน

ดังกล่าว ณ เวลา 11:00 น. ดังนัน้ กําไรขาดทุนที่เกิดขึนในวั
้ นส ดุ ท้ าย จะเกิดจาก ส่วนต่างระหว่างราคาที่ใช้ชาํ ระราคาวันก่อน
หน้ า กับราคาทีใ่ ช้ชาํ ระราคาในวันสุดท้ าย

การป้ องกัน ความเสี่ยง ของผู้น ําเข้ า
ตัวอย่างเช่น ผ ้นู ําเข้าเครื่องเสีย งจากประเทศสหรัฐอเมริก าเพือ่ นํามาจําหน่ายในประเทศ จะต้องชําระค่าสินค้ าเป็น
จํานวน 20,000 ดอล ลาร์ฯ ในอ กี 3 เดือ นข้างหน้ า หากผู้นําเข้ากังวลว่าในอีก 3 เดือ นข้างหน้ า ค่าเงินบาทจะอ่อ นลง ก็ส ามารถ
ป้ องกันความเสียงได้
่ โดยการ “ซือ”
้ USD Futures
โดยหากราคา USD Futures ที่ครบอายุในอีก 3 เดือ นข้างหน้ าอยู่ที่ 31 บาท ต้ นทุนของผู้นําเข้าในอีก 3 เดือ น
้
อ่ นไหวเป็ นเท่าใด ดังนี ้
ข้างหน้ าจะอยู่ที่ 20,000 x 31 = 620,000 บาทเสมอ ไม่ว ่าอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนันจะเคลื
วัน น ี ้

เมื่อเวลาผ่ านไป 3 เดือน
้ น 33 บาท / ดอลลาร์ฯ
หากอ ตั ราแลกเปลี่ย นเพ ม่ิ ขึนเป็
ผู้นําเข้าต้ อ งจ่ายค่าเครื่อ งเสีย ง 20,000 x 33 = 660,000 บาท
แต่ก ําไรจากฟิ วเจอร์ส = (33-31)x1,000 x 20 สัญ ญา =
40,000 บาท
ดังนัน้ ผู้นําเข้าจึงสามารถนํากําไรจากฟิ วเจอร์ส ไปชดเชยกับ
ต้ นทุนค่าเครือ่ งเสียงที่เพ มิ่ ขึน้ จาก การที่ค่าเง ินบาทอ่อ นตัว ทํา
ให้ ต้นทุนยังคงอยู่ที่ 660,000 – 40,000 = 620,000 บาท

ซือ้ USD Futures ที่ 31 บาท จํานวน 20 สัญญา
หากอ ตั ราแลกเปลี่ย นลดลงเป็ น 29 บาท / ดอล ลาร์ฯ
แม้ ว่าต้ นทุนในการจ่ายค่าเครือ่ งเส ยี งจะลดจงเป็ น 20,000 x
29 = 580,000 บาท
แต่เมือ่ รวมกับขาดทุนจากฟิ วเจอร์ส =(29-31)x1,000 x 20 =
-40,000 บาท
ทําให้ต้นทุนรวมทัง้ หมดเป็ น 580,000 + 40,000 = 620,000
บาท
ดังนั้น ไม่ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้ าอ ตั ราแลกเปลี่ย นจะเปลี่ย นเป็นเท่าไร ผู้นําเข้าก็จะมีต้นทุนคงเดิมที่อตั รา 31 บาท
/ ดอลลาร์ฯ เนื่องจากกําไรในฟิ วเจอร์ส จะไปหัก ล้างกับขาดทุนที่เกิดจากการทําธุรก รรมจริ ง หรือ ขาดทุนในฟิ วเจอร์ส จะไป
หักล้ างกับกําไ รที่เกิดจากการทําธุรกรรมจริ ง ทําให้ ต้นทุนโดยรวมคงที่เสมอ

การป้ องกัน ความเสี่ยง ของผู้ส่ง ออก
ตัวอย่างเช่น ผ ้สู ่งออกขายกระเป๋ าหนังให้ ก ับลูก ค้ าในต่างประเทศ โดยจะได้ รับชําระค่าสินค้ าเป็ นจํานวน 10,000
ดอล ลาร์ฯ ในอีก 2 เดือ นข้างหน้ า หากผู้ส ่งออกกังวลว่าค่าเงินบาทอาจจะแข็งขึน้ ทําให้ ไ ด้ รายได้ เป็ นเงินไทยลดลง ผู้ส ่งออก
สามารถป้ องก ันความเส ยี่ งได้ โดย “ขาย” USD Futures
หากราคา USD Futures ที่ครบอายุในอ กี 2 เดือ นข้างหน้ าอยู่ที่ 29 บาท ผู้ส ่งออก สามารถล ็อครายได้ในอีก 2 เดือน
ข้างหน้ าไว้ ที่ 29 x 10,000 = 290,000 บาท ไม่ว่าในอีก 2 เดือ นข้างหน้ า อัตราแลกเปลี่ย นจะเปลี่ย นเป็นเท่าไรก ต็ าม
วัน น ี ้

เมื่อเวลาผ่ านไป 2 เดือน
้ น 32 บาท / ดอลลาร์ฯ
หากอ ตั ราแลกเปลี่ย นเพ ม่ิ ขึนเป็
รายได้ จากการขายกระเป๋ าจะเท่าก บั 10,000 x 32 =
320,000 บาท
เมื่อ หัก กับขาดทุนจากฟิ วเจอร์ส = (29-32)x1,000 x 10 = 30,000 บาท
ทําให้รายได้ รวมเป็ น 320,000 – 30,000 = 290,000 บาท

ขาย USD Futures ที่ 29 บาท จํานวน 10 สัญญา
หากอ ตั ราแลกเปลี่ย นลดลงเป็ น 28 บาท / ดอล ลาร์ฯ
รายได้ จากค่ากระเป๋ าจะลดลงเหล ือ 10,000 x 28 = 280,000
บาท แต่เมื่อ บวกกับกําไ รจากฟิ วเจอร์ส = (29-28)x1,000 x
10 = 10,000 บาท
ทําให้รายได้ รวมเป็ น 280,000 + 10,000 = 290,000 บาท
จะเห็นว่าไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ย นในอีก 2 เดือ นข้างหน้ าจะเป็ นเท่าไร ผู้ส ่งออกก็จะสามารถล็อกอัตราแลกเปลี่ยนไว้ ที่ 29 บาท /
ดอล ลาร์ฯ เสมอ

กลยุทธ์ การซือ้ ขาย USD Futures สําหรับผู้ลงท นุ
นอก จากผู้นําเข้าและผู้ส ง่ ออกแล้ ว ผู้ล งทุนที่สนใจกําไรจากการเคลื่อ นไหวของอัตราแลกเปลีย่ น ยังสามารถใช้ USD
Futures ทํากําไรได้ ทงั ้ ในกรณีเงินบาทอ่อ นตัว และเง ินบาทแข็งตัว โดยใช้กลยุทธ์พ นื้ ฐาน ดังนี ้
หากคาดว่าอัตราแลกเปลี่ย นจะเพิ่มขึน้ (เงินบาทอ่อ นค่าลง)  ซือ้ USD Futures
หากคาดว่าอัตราแลกเปลี่ย นจะลดลง (เงินบาทแข็งค่าขึน)
้  ขาย USD Futures

หากอัตราแลกเปลี่ย นเคลื่อ นไหวไปในทิศทางที่ผ้ ลู งทุนคาดไว้ จริง ผู้ล งทุนก็จะได้ ก าํ ไรตามส ว่ นต่างอัตราแลกเปลีย่ นที่
เปลี่ยนแปลงไป แต่หากอัตราแลกเปลีย่ นเคลือ่ นไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดไว้ ผู้ล งทุนก็จะขาดทุนตามส่วนต่างนัน้
เช่นเดีย วกัน
สําหรับผู้ที่อ าจจะยังไม่คุ้นเคยกับการซือขายใน
้
TFEX ควรเข้าใจก่อ นว่าราคา USD Futures ใน TFEX เป็ นราคาที่
เกิดจากการคาดการณ์ของผู้ล งทุนเกีย่ วกับ อัตราแลกเปลีย่ นในอนาคต ดังนัน้ ราคา USD Futures ใน TFEX อาจจะไม่เท่ากับ
อัตราแลกเปลีย่ นที่ผ้ ลู งทุนสามารถซือ้ หรือ ขายกับธนาคารพาณิชย์ไ ด้ ณ ขณะนัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม ราคา USD Futures
มัก จะมีก ารเคลือ่ นไหวไปในทิศทางเดีย วกับอัตราแลกเปลีย่ นในตลาดปัจจุบนั และเมื่อ สัญญา USD Futures ครบก าํ หนดอายุ
ราคา USD Futures ก็จะเป็ นราคาเดีย วกับอัตราแลกเปลี่ย น ณ ขณะนัน้ ๆ
้
USD Futures จะมาจากการเปลี่ย นแปลงของราคา USD
สําหรับ กําไรหรือ ขาดทุนทีผ่ ้ ลู งทุนจะได้ จากการซือขาย
Futures ไม่ใช ่การเปลี่ย นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นในตลาดปัจจุบนั แต่ผ้ ลู งทุนอาจวิเคราะห์ราคา USD Futures โดยดูจาก
ปัจจัยที่จะกระทบอัตราแลกเปลี่ย นในตลาดปัจจุบนั ประกอบ เนือ่ งจากเมือ่ ปัจจัย นัน้ ๆ ส่งผลทําให้ อ ัตราแลกเปล ยี่ นในตลาด
ปัจจุบ ันเปลี่ย นแปลง ราคา USD Futures มัก จะเคลือ่ นไหวไปในทิศทางเดีย วกัน
เช่น สมมติว่าปัจจุบนั อัตราแลกเปลีย่ นอยูท่ ี่ 31 บาท / ดอล ลาร์ฯ และราคาUSD Futures ใน TFEX ที่ครบกําหนด
อายุในอีก 1 เดือ นข้างหน้ าอยู่ที่ 31.5 บาท / ดอล ลาร์
หากผู้ล งทุนรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับเหตุก ารณ์ที่คาดว่าจะส่งผลให้ อ ัตราแลกเปลีย่ นในระย ะสัน้ มีแนวโน้ มจะเพ มิ่
่
า ยเงินลงทุน
มากกว่า 31.5 บาท / ดอล ลาร์ฯ (เงินบาทอ่อนค่าลง) เช่น ผู้ล งทุนต่างประเทศมีย อดขายสุทธิในตลาดหุ้น ซึงอาจย้
ออก นอกประเทศส่งผลให้ ค่าเงินบาทน่าจะอ่อนลง ผู้ลงทุนก็ส ามารถ "ซือ"้ USD Futures ที่ 31.5 บาท / ดอล ลาร์ฯ
หากเวลาผ่านไปแล้ วราคา USD Futures เพิ่มขนจริ
ึ ้ ง ผู้ล งทุนก็จะได้ ก ําไร หากผู้ล งทุนคิดว่าได้ ก ําไรจนพอใจแล้ ว ก ็
อาจจะสั่ง "ขาย" USD Futures เพือ่ ปิดสถานะของสัญญาลงได้
เช่น หากผ่านไปอีก 2 วัน และราคา USD Futures เพิ่มเป็ น 33 บาท / ดอลลาร์ฯ ผู้ลงทุนจึงสั่งขาย USD Futures
เพื่อ ปิดสถานะของสัญ ญา
ผู้ล งทุนจะได้ก ําไร = (ราคาขาย - ราคาซือ)
้ x 1,000*
= (33 - 31.5) x 1,000
= 1,500 บาท ต่อ สัญ ญา
หมายเหตุ* กําไรขาดทุนที่ไ ด้ ต้อ งคูณ 1,000 เพราะสัญญา USD Futures 1 สัญ ญามีมูล ค่า 1,000 USD

ในทางตรงกันข้าม หากเวลาผ่านไปแล้ วราคา USD Futures ปรับตัวลดลง ผู้ล งทุนก็จะขาดทุน หากผู้ล งทุนส ั่งขาย
USD Futures ที่ 30 บาท / ดอล ลาร์ฯ เพื่อ ตัดผลขาดทุน
ผู้ล งทุนจะขาดทุน = (ราคาขาย - ราคาซือ)
้ x 1,000
= (30 - 31.5) x 1,000
= -1,500 บาท ต่อ สัญ ญา

การใช้ USD Futures สําห รับผู้ลงท ุนใน TFEX ปั จจุบัน
ผู้ล งทุนที่ปัจจุบ ันมีก ารซือขาย
้
Gold Futures, Silver Futures หรือ Oil Futures อยู่ สามารถใช้ USD Futures บริหาร
ความเสี่ย งจากการอัตราแลกเปลี่ยน ทําให้ พอร์ตลงทุนไม่ไ ด้ รับผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงของค่าเงินบาทมากนัก
เช่น ผู้ที่ "ซือ"้ Gold Futures อยู่ เพราะคิดว่าราคาทองคําโลกน่าจะปรับตัวเพิ่มขึน้ จะมีความเสี่ย งหากค่าเงินบาทแข็ง
ค่าขึน้ (อัตราแลกเปลี่ย นลดลง) ในช่วงเวลาเดีย วกัน ทําให้ ราคาGold Futures ใน TFEX เพิ่มน้อ ยกว่าราคาทองคําโลก หรือ
อาจไม่เพิ่มตามราคาทองในตลาดโลก ดังนัน้ ผู้ล งทุนจึงควร "ขาย" USD Futures เพื่อ ปิดความเส ยี่ งจากอ ัตราแลกเปลี่ย น และ
ได้ รับกําไรจากการเปลี่ย นแปลงตามราคาทองคําโลกอย่างเดีย ว
ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่ "ขาย" Gold Futures เพราะคิดว่าราคาทองคําโลกน่าจะปรับลดลง จะมีความเสี่ยงว่าหาก
ค่าเงินบาทอ่อ นค่า (อัตราแลกเปลี่ย นเพิ่มขึน)้ ซึง่ จะทําให้ ราคา Gold Futures ใน TFEX ไม่ล ดตามราคาทองในตลาดโลกอย่าง
ที่ควรจะเป็ นหากอัตราแลกเปลีย่ นไม่มีการเปลี่ย นแปลง ดังนัน้ ผู้ล งทุนจึงควร "ซือ"้ USD Futures เพื่อ บริหารความเสี่ย งจาก
อัตราแลกเปลีย่ น

ความเสี่ยงที่ควรระวัง ในการซื ้อขาย
เนื่อ งจากหลัก ประกันที่ผ้ลู งทุนต้อ งวางก่อ นเริ่มซือขาย
้
USD Futures คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 10% ของมูล ค่าสัญญา
้ ็จะมีส ัดส่วนที่ส ูงเมื่อ เทีย บกับเงินลงทุน ตังต้้ น เมื่อ ได้ ก ําไรก ถ็ อื ว่าได้ก าํ ไรมาก เมือ่
เท่านัน้ ดังนัน้ กําไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึนก
ขาดทุนก็ขาดทุนมากเช่นกัน ผู้ล งทุนจึงควรประเมินสถานะผลก าํ ไรขาดทุนของตนอย่างสมํา่ เสมอ

นอก จากนี ้ การคิดกําไรขาดทุนทุกสิน้ วัน อาจทําให้ เง ินหลัก ประกันลดลงจนตํ่ากว่าระดับเงินหลัก ประกันรัก ษาสภาพ
ที่โบรกเกอร์ก ําหนด ทําให้ ผ้ ลู งทุนถูกเรียกให้ "เติมเงิน" เพือ่ ให้ เงินหลัก ประกันก ลับไปอยู่ทรี่ ะดับเงินหลักประก นั ขันต้
้ น แต่หากผู้
้
้ ล งทุนลงเพอช่
ื่ วยป้ องกันไม่ให้ ผ ู้ลงทุนขาดทุน
ลงทุนไม่ส ามารถ "เติมเงิน" ได้ ทันเวลา โบรกเกอร์ก ็จะปิดสถานะการซือขายของผู
มากจนเกินไป
สุดท้ าย เมื่อ ผู้ลงทุนเข้ามาซือขาย
้
USD Futures แล้ ว ต้ อ งพ งึ เข้าใจล กั ษณะพืน้ ฐานของสัญญาล่วงหน้ าที่มอี ายุจํากัด
หากผู้ล งทุนถือ USD Futures ไปจนถึงวันครบอายุส ัญญา ก็จะมีก ารปิ ดสถานะขอ งสัญ ญาให้ ผ้ ลู งทุนโดยอัตโนมัติ และผ ล้ ู งทุน
ต้ อ งยอมรับราคาที่ใช้ชาํ ระราคาวันสุดท้ าย (Final Settlement Price) ในการรับรู้ก ําไรหรือ ขาดทุน ซึง่ จะเท่ากับส่วนต่างระหว่าง
ราคาที่ซอหรื
ื ้ อ ขายฟิ วเจอร์ส ไว้กบั ราคาที่ใช้ชาํ ระราคาวันสุดท้ า ยดังกล่าวนัน้ ดังนัน้ หากการซือขาย
้
USD Futures ของผ ้ลู งทุน
อยูภ่ ายใต้ ก ารประเมินความเสี่ย งทีผ่ ้ ลู งทุนเองยอมรับได้ พร้ อ มๆ กับติดตามการเคลื่อ นไหวของราคาและข้อ มูล ข่าวสารอย่าง
สมํ่าเสมอ ผู้ล งทุนก็จะสามารถปรับเปลี่ย นกลยุทธ์ก ารซือขายได้
้
อ ย่างทันท่วงทีแล ะตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่าง
มั่นใจ
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