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1

อนุพันธ์...
ขึ้นก็ใช่ ลงก็ชอบ
คุณเคยมองหา

วิธีลงทุนที่จะทำ�กำ�ไร

ทั้งในภาวะตลาดขาขึ้น

และขาลงบ้างไหม?

เชือ่ ว่าหลายคนคงเคยคิดเช่นนี้ เพราะโดยทัว่ ไปเรามักจะได้ก�ำ ไร ก็ตอ่ เมือ่ ภาวะ
เศรษฐกิจดีหรือตลาดอยูใ่ นช่วงขาขึน้ แต่หากภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือตลาดอยูใ่ น
ช่วงขาลง ผูล้ งทุนอย่างเราๆ ก็จะอยูใ่ นภาวะซบเซาตามไปด้วย เพราะไม่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างใจฝัน แถมดีไม่ดี อาจขาดทุนอีกต่างหาก
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ถ้าเป็นเช่นนั้น... บอกได้คำ�เดียวว่าคุณไม่ควรพลาดที่จะลงทุนใน “อนุพันธ์”
ซึง่ ถูกออกแบบมาเพือ่ ประโยชน์ในการบริหารความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุน และเพิม่
โอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สงู ขึน้ ด้วยจำ�นวนเงินลงทุนทีน่ อ้ ยกว่า
ที่สำ�คัญ คือ สามารถทำ�กำ�ไรได้ในทุกสภาวะ ไม่ว่าตลาดจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ อ นุ พั น ธ์ จ ะมี จุ ด เด่ น ตรงที่ ผู้ ล งทุ น “มี โ อกาสได้ กำ � ไร
สูงมาก” ในทางกลับกัน ผู้ลงทุนก็ “มีโอกาสขาดทุนสูงมาก” เช่นกัน ดังนั้น ก่อนที่
จะลงทุนในอนุพันธ์ คุณควรถามตนเองให้แน่ใจก่อนว่า... พร้อมที่จะเสี่ยงมากน้อย
แค่ไหน กล้าได้กล้าเสียเพียงใด
โดยคุ ณ อาจทดลองทำ � แบบ
ทดสอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้จากเว็บไซต์ SET Education ที่
www.set.or.th/education
เพื่อประเมินดูว่าตนเองยอมรับความเสี่ยง
ได้มากน้อยขนาดไหน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ต้อง
บอกว่า “คุณยอมรับความเสี่ยงได้มาก”
ถึงจะเหมาะกับการลงทุนในอนุพันธ์
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Lesson

2

รู้จักอนุพันธ์สักนิด
ก่อนคิดเทรด

ก่อนที่จะไปทำ�ความรู้จักกับ “อนุพันธ์” เราลองมาดูตัวอย่างจากสิ่งใกล้ตัวที่
พบในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับอนุพันธ์กันก่อนดีกว่า

สัญญาซื้อขายบ้าน

B

เมื่อเราไปเลือกซื้อบ้า นและเจอบ้านที่ถูก ใจ เราจะทำ�
สัญญาซื้อขายกับบริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการ โดยวางเงิน
ดาวน์ ไว้จำ�นวนหนึ่งก่อน เช่น 100,000 บาท เพื่อเป็นหลัก
ประกันว่าจะซื้อบ้านราคา 1,000,000 บาท ซึ่งกำ�หนดจะแล้ว
เสร็จและส่งมอบในอีก 6 เดือนข้างหน้า
สัญญาซื้อขายนี้เทียบเคียงได้กับอนุพันธ์ เนื่องจาก
เป็นสัญญาทีจ่ ะซือ้ ขายบ้านในเงือ่ นไขทีต่ กลงกัน โดยจะส่งมอบ
บ้านกันในอนาคต ซึ่งมูลค่าของสัญญาขึ้นอยู่กับราคาบ้าน
เช่น ราคาบ้านและที่ดินปรับขึ้นเป็น 1,200,000 บาท แต่เราจะ
สามารถซือ้ บ้านได้ในราคาเพียง 1,000,000 บาท ตามทีต่ กลง
กันไว้ จึงอาจกล่าวได้ว่า... มูลค่าของสัญญาซื้อขายบ้านเพิ่ม
ขึ้น 200,000 บาท เมื่อราคาบ้านเพิ่มขึ้นเป็น 1,200,000 บาท
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คูปอง
ของโรงแรม

รู้จักอนุพันธ์
สักนิด

คูปองของโรงแรม

สัญญา
ซื้อขายบ้าน

coupon

เมื่อเราไปเดินในงานมหกรรมไทยเที่ยวไทยและถูกใจราคา
ห้องพักต่อคืนของโรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งปกติจะอยู่ที่ 5,000 บาท
ในช่วงฤดูท่องเที่ยว หรือ 3,000 บาท ในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว
โดยโรงแรมแห่งนีเ้ สนอขายคูปองห้องพักในราคาเพียง 2,000 บาท
ซึ่งลูกค้าต้องจ่ายเงินค่ามัดจ�ำไว้ก่อน 500 บาท แต่สามารถ
น�ำคูปองไปใช้ในช่วงเวลาใดก็ ได้ตลอดปี
คูปองนี้เทียบเคียงได้กับอนุพันธ์ เนื่องจากเป็นข้อตกลง
ที่จะให้เข้าพักในโรงแรมตามราคาที่ตกลงกัน โดยลูกค้ามีสิทธิ
เลือกว่าจะใช้บริการในอนาคตหรือไม่ก็ ได้ หากลูกค้าใช้คูปอง
เข้าพักในช่วงฤดูท่องเที่ยว ก็หมายความว่าลูกค้าได้รับส่วนลด
จากโรงแรม 3,000 บาท แต่หากลูกค้ายุ่งจนลืมไปว่าซื้อคูปองไว้
และไม่ได้เข้าพักในโรงแรมเลย คูปองก็จะหมดอายุไปโดยปริยาย
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ความหมายของอนุพันธ์
ดังนั้น “อนุพันธ์” (Derivatives) จึงเป็นสัญญาทางการเงินที่ทำ�ขึ้นในปัจจุบัน
เพื่อตกลงซื้อขาย หรือให้สิทธิในการซื้อขายสินค้าอ้างอิงในอนาคต
กล่าวง่ายๆ คือ “ผู้ซื้อ” และ “ผู้ขาย” ทำ�สัญญาตกลงกันวันนีว้ า่ จะซือ้ หรือขาย
สินค้าอ้างอิงจำ�นวนกีห่ น่วย ที่ราคาเท่าใด แล้วจะส่งมอบและชำ�ระราคากันเมื่อใด

อนุพันธ์

ตกลงกัน
ตกลงเงื่อนไขในวันนี้

ส่งมอบ+ชำ�ระเงิน
ส่งมอบและชำ�ระเงินในอนาคต

“ผู้ซื้อ”
เรียกว่า “มีสถานะซื้อ” หรือ “Long Position”

“ผู้ขาย”
เรียกว่า “มีสถานะขาย” หรือ “Short Position”
“สินค้าที่ตกลงซื้อขายกัน”
เรียกว่า “สินค้าอ้างอิง” หรือ “Underlying Asset”

10

Investor’s Practice Guide คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในอนุพันธ์

จุดเด่นของอนุพันธ์
ลักษณะพื้นฐานที่เป็นจุดเด่นของอนุพันธ์มี 3 ประการ คือ

1

เป็นสินค้าที่ไม่มีมูลค่าในตัวเอง
แต่มีมูลค่าขึ้นอยู่กับสินค้าอื่นที่อนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่
สินค้าอ้างอิง หรือ Underlying Asset นั้น อาจเป็นได้ทั้ง “สินค้าโภคภัณฑ์
ทีส่ ามารถจับต้องได้จริงๆ” เช่น ทองค�ำ น�ำ้ มัน โลหะเงิน สินค้าเกษตรต่างๆ หรืออาจ
เป็น “สินค้าทางการเงิน” เช่น หุน้ สามัญ พันธบัตร อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หรือดัชนีทางการเงินประเภทอืน่ ๆ ตามทีอ่ นุพนั ธ์นนั้ ก�ำหนดไว้

ทองค�ำ

น�้ำมันดิบ

ข้าว

หุ้นสามัญ

พันธบัตร

อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราดอกเบี้ย

ดัชนีหลักทรัพย์

ดัชนีการเงิน
ประเภทอื่น

โลหะเงิน

ยางพารา

อนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์
(Commodity Derivatives)

อนุพันธ์ทางการเงิน
(Financial Derivatives)
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2

ใช้เงินลงทุนน้อย
มีโอกาสได้อัตราผลตอบแทนสูง
เนือ่ งจากผูล้ งทุนไม่ตอ้ งจ่ายเงินเต็มมูลค่าสัญญาเพียงแค่วางเงินหลักประกัน
ประมาณ 10-15% ของมูลค่าสัญญาทัง้ จำ�นวนก่อนซือ้ ขาย ดังนัน้ กำ�ไรหรือขาดทุน
ทีเ่ กิดขึน้ ก็จะมีสดั ส่วนทีส่ งู เมือ่ เทียบกับเงินลงทุนตัง้ ต้น จึงอาจกล่าวได้วา่ ... อนุพนั ธ์
อาจสร้าง “กำ�ไร” ได้สูงกว่าการซื้อขายสินค้าอ้างอิงโดยตรง ในทางตรงกันข้าม
ก็อาจสร้าง “ผลขาดทุน” ที่สูงกว่าการซื้อขายสินค้าอ้างอิงโดยตรงได้เช่นกัน

ทองค�ำแท่ง น�้ำหนัก 10 บาท

ลงทุนโดยตรง
ใช้เงินลงทุนสูง

อนุพันธ์
ใช้เงินลงทุนน้อย

3

อนุพันธ์

มีอายุจำ�กัด

3
month

12

ทองค�ำแท่ง น�้ำหนัก 10 บาท

อนุพนั ธ์จะมีการ “กำ�หนดวันสิน้ อายุไว้อย่างชัดเจน”
เช่น 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน เป็นต้น ซึ่งอายุนี้จะแตกต่าง
กันไปในแต่ละประเภทของสัญญา  
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ประเภทของสินค้าที่ซื้อขาย
ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อนุพันธ์ที่ซื้อขายใน บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน) หรือ Thailand Futures Exchange (TFEX) มี 2 ประเภทหลักๆ คือ
“ฟิวเจอร์ส” (Futures) และ “ออปชัน” (Options)      

ฟิวเจอร์ส (Futures)
หรือ “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”

Futures

เป็ น สั ญ ญาที่ “ผู้ ซื้ อ ” ตกลงว่ า จะซื้ อ สิ น ค้ า
จากผู้ขาย ในขณะที่ “ผู้ขาย” ก็ตกลงที่จะขายสินค้า
ให้กับผู้ซื้อ โดยตกลงราคาที่จะซื้อขายกันตั้งแต่วันนี้
แต่มกี �ำ หนดว่าจะส่งมอบสินค้าตามสัญญาเพือ่ แลกกับ
การชำ�ระเงินในอนาคต
การซือ้ ขายฟิวเจอร์สต้องซือ้ ขายในตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่ง
ผู้ ซื้ อ และผู้ ข ายไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งถื อ สั ญ ญาไว้ จ นครบ
กำ�หนด แต่อาจซื้อขายหรือเปลี่ยนมือกันได้โดยผ่าน
กลไกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เมื่ อ ถึ ง เวลาที่ กำ � หนด ผู้ ซื้ อ และผู้ ข ายมี พั น ธะ
“ต้องซื้อขาย” กัน ตามที่ตกลงในสัญญา
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ออปชัน (Options)
หรือ “สัญญาสิทธิ”

Options

เป็ น สั ญ ญาที่ ผู้ ซื้ อ ได้ รั บ “สิ ท ธิ ซื้ อ ” หรื อ
“สิทธิขาย” สินค้าอ้างอิงในราคา เวลา และเงื่อนไข
ตามที่กำ�หนดไว้จากผู้ขาย
หากซื้อ “คอลออปชัน” (Call Options) จะได้รับ
“สิทธิซื้อ” จากผู้ขาย แต่ถ้าซื้อ “พุทออปชัน” (Put
Options) ก็จะได้รับ “สิทธิขาย” จากผู้ขาย
โดยผู้ซื้อ “มีสิทธิจะเลือกใช้สิทธิหรือไม่” ก็ ได้ ใน
ขณะที่ผู้ขายมีภาระ “ต้องปฏิบัติ” ตามพันธะในสัญญา

โดยปัจจุบัน TFEX ได้เปิดให้มีการซื้อขายอนุพันธ์ทั้งสิ้น 10 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

ฟิวเจอร์ส (Futures)

สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ อ้ า งอิ ง กั บ “ดั ช นี
SET50” ซึง่ คำ�นวณมาจากราคาหุน้ สามัญจดทะเบียน
ที่มีขนาดใหญ่ และมีสภาพคล่องสูงจำ�นวน 50 บริษัท
โดยหุ้ น ที่ นำ � มาคำ � นวณดั ช นี SET50 จะมี ก ารปรั บ
รายชื่อทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้ ได้หุ้นที่เป็น “ตัวใหญ่”
และ “ยอดนิยม” เหมาะกับตลาดในขณะนั้นจริงๆ
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สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับ  “ดัชนีหมวด
ธุรกิจ” ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบนั เปิด
ให้มกี ารซือ้ ขาย Sector Futures ใน 5 หมวดธุรกิจ ได้แก่
ธนาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พลังงาน
พาณิชย์
  อาหารและเครื่องดื่ม

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับ “ราคาหุ้น
สามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ” ซึ่ง TFEX
จะคัดเลือกหุน้ จากหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ โดยจะเป็น
หุ้นที่มีขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูง และมีความผันผวน
ของของราคาพอสมควร

Investor’s Practice Guide คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในอนุพันธ์
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สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ อ้ า งอิ ง กั บ “อั ต รา
แลกเปลี่ ย นเงิ น บาทต่ อ เงิ น ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ ” ซึ่ ง เป็ น
สกุลเงินสำ�คัญที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าและบริการกัน
ทั่วโลก จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนได้เป็นอย่างดี

สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ อ้ า งอิ ง กั บ “อั ต รา
ดอกเบี้ย” ปัจจุบันเปิดให้มีการซื้อขาย Interest Rate
Futures ที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย 2 อัตรา ได้แก่
อัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน
พันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี

สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับ “ราคาทองค�ำ
แท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5%” ปัจจุบันเปิดให้มีการซื้อ
ขาย Gold Futures 2 ขนาด ได้แก่
ทองค�ำน�้ำหนัก 10 บาท (152.44 กรัม)
ทองค�ำน�้ำหนัก 50 บาท (762.20 กรัม)
เพื่ อ ให้ ผู ้ ล งทุ น สามารถท�ำก�ำไรได้ ทั้ ง ในภาวะ
ราคาทองขาขึ้นและราคาทองขาลง
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สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับ “ราคาทองคำ�
แท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5%” ซึ่งถูกออกแบบให้มี
ราคาเสนอซื้ อ ขายเคลื่ อ นไหวตามราคาทองคำ � ใน
ตลาดโลก และไม่มผี ลกระทบจากค่าเงินในการคำ�นวณ
กำ � ไรขาดทุ น เพื่ อ อำ � นวยความสะดวกให้ ผู้ ล งทุ น
สามารถติดตาม วิเคราะห์ราคา และซื้อขายได้ง่ายขึ้น  
โดยไม่มีการส่งมอบทองคำ�จริง แต่ใช้การชำ�ระราคา
เป็นเงินสด

สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ อ้ า งอิ ง กั บ “ราคา
ทองคำ�แท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99%” ซึ่งกำ�หนดให้มี
การรับมอบส่งมอบ (Physical Delivery) โดยซื้อขาย
เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ชำ�ระราคาเป็นเงินบาท
เพิ่มโอกาสทำ�กำ�ไรบนราคาทองคำ�ได้อย่างมั่นใจ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับ “ราคายาง
แผ่นรมควันชั้น 3” โดยกำ�หนดให้มีการรับมอบส่งมอบ
(Physical Delivery) เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มโอกาส
ทำ�กำ�ไรหรือใช้ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคายางพารา ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีความสำ�คัญ
อย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก
Investor’s Practice Guide คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในอนุพันธ์
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ออปชัน (Options)

สัญญาสิทธิที่อ้างอิงกับ “ดัชนี SET50” หรือ
กล่าวง่ายๆ คือ เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อได้ “สิทธิในการซื้อ”
หรือ “สิทธิในการขาย” ดัชนี SET50 ตามจำ�นวน ราคา
และภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้

เมื่อรู้จักอนุพันธ์ทั้ง 10 ประเภทอย่างคร่าวๆ แล้ว ลองมาทำ�ความเข้าใจ
“ลักษณะและเงื่อนไขต่างๆ” (Contract Specification) ของสัญญาแต่ละประเภท
ซึ่ง TFEX ได้กำ�หนดไว้เป็นมาตรฐานและประกาศให้ผู้ลงทุนทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดตามสินค้าใหม่ๆ และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้จาก
เว็บไซต์ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า www.tfex.co.th
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SET50 Futures
หัวข้อ

ลักษณะสัญญา

สินค้าอ้างอิง

ดัชนี SET50 ที่คำ�นวณและเผยแพร่
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อสัญญา

S50

ตัวคูณดัชนี

200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี

เดือนที่สัญญา
สิ้นสุดอายุ

เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และเดือน
สุดท้ายของไตรมาส ใน 3 ไตรมาสถัดไป

ราคาเสนอซื้อขาย

เสนอซื้อขายเป็นระดับดัชนี

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ�

0.1 จุด (คิดเป็น 20 บาทต่อสัญญา)

ช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

±30% ของราคาที่ใช้ชำ�ระราคาล่าสุด

การจำ�กัดฐานะ

ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Futures และ
SET50 Options เมื่อคำ�นวณฐานะเทียบเท่า
กั บ ฐานะใน SET50 Futures ในเดื อ นใด
เดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 100,000
สัญญา

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำ�การก่อนวันทำ�การสุดท้ายของเดือน
ที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุ
จะซื้อขายได้ถึงเวลา 16.30 น.

ราคาที่ใช้ชำ�ระราคา
ในวันซื้อขายสุดท้าย

ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ในวันซื้อขายวัน
สุ ด ท้ า ย โดยคำ � นวณจากค่ า ดั ช นี SET50
ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิด
ของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และ
ค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก
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Sector Futures
หัวข้อ

20

ลักษณะสัญญา

สินค้าอ้างอิง

ดัชนีหมวดธุรกิจ ซึ่งคำ�นวณและเผยแพร่
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

		

ธนาคาร

ชื่อย่อสัญญา

BANK

ขนาดของสัญญา

        1,000 บาท
ต่อ 1 จุดของดัชนี

เดือนที่สัญญา
สิ้นสุดอายุ

มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส

ราคาเสนอซื้อขาย

เสนอซื้อขายเป็นระดับดัชนี

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ�

   0.1 จุดของดัชนี
(คิดเป็น 100 บาท
       ต่อสัญญา)

ช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

±30% ของราคาสำ�หรับการส่งมอบหรือใช้อา้ งอิงเพือ่ คำ�นวณ
ส่วนต่างของราคา เพื่อใช้ในการชำ�ระหนี้ประจำ�วันล่าสุด

การจำ�กัดฐานะ

ห้ามมีฐานะรวมสุทธิใน Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนี
หมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่ง ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง
หรือทุกเดือนรวมกันเกิน 20,000 สัญญา

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำ�การก่อนวันทำ�การสุดท้ายของเดือนที่ชำ�ระราคาหรือ
ส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยสัญญาที่ครบอายุ
จะซื้อขายได้ถึงเวลา 16.30 น.

ราคาที่ใช้ชำ�ระราคา
ในวันซื้อขายสุดท้าย

ค่าเฉลีย่ ของดัชนีหมวดธุรกิจอ้างอิงในวันสุดท้ายของการซือ้
ขาย โดยคำ � นวณจากค่ า ดั ช นี ห มวดธุ ร กิ จ อ้ า งอิ ง ในช่ ว ง
15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น หลังจากตัด
ค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
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    ICT

พลังงาน พาณิชย์

อาหาร
และ
เครื่องดื่ม

  ENERG      COMM          FOOD

10 บาท
ต่อ 1 จุดของดัชนี

1 จุดของดัชนี
(คิดเป็น 10 บาท
ต่อสัญญา)

Stock Futures
หัวข้อ

ลักษณะสัญญา

สินค้าอ้างอิง

หุ้นสามัญจดทะเบียนตามรายชื่อที่
TFEX ประกาศ

ชื่อย่อสัญญา

ชื่อย่อหุ้นอ้างอิง

ขนาดของสัญญา

1,000 หุ้น ต่อ 1 สัญญา

เดือนที่สัญญา
สิ้นสุดอายุ

มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส

ราคาเสนอซื้อขาย

เสนอซื้อขายเป็นราคาต่อหุ้น

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ�

0.01 บาท (คิดเป็น 10 บาท ต่อสัญญา)

ช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

±30% ของราคาที่ใช้ชำ�ระราคาล่าสุด

การจำ�กัดฐานะ

ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Stock Futures ของหุ้น
ใดหุ้นหนึ่งในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวม
กันไม่เกินกว่าจำ�นวนที่ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าประกาศกำ�หนด

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำ�การก่อนวันทำ�การสุดท้ายของเดือนที่
สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะซื้อ
ขายได้ถึงเวลา 16.30 น.

ราคาที่ใช้ชำ�ระราคา
ในวันซือ้ ขายสุดท้าย

คำ�นวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของการซื้อขาย
ของหุ้ น อ้ า งอิ ง ของ Stock Futures ในช่ ว ง
15 นาทีสุดท้าย และ ณ เวลาปิดทำ�การซื้อขาย
ของหุ้นอ้างอิงในวันซื้อขายวันสุดท้าย
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USD Futures
หัวข้อ

22

ลักษณะสัญญา

สินค้าอ้างอิง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

ชื่อย่อสัญญา

USD

ขนาดของสัญญา

1,000 USD

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ

เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำ�ดับกัน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด
และเดือนสุดท้ายของไตรมาสถัดไป (มีนาคม มิถุนายน
กันยายน และธันวาคม) อีก 1 เดือน

ราคาเสนอซื้อขาย

เป็นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต�่ำ

0.01 (คิดเป็น 10 บาทต่อสัญญา)

ช่วงการเปลี่ยนแปลง     
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

±2% ของราคาทีใ่ ช้ช�ำ ระราคาล่าสุด กรณีมกี ารซือ้ ขาย
ที่ Ceiling และ Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว ก่อน
เปิดให้ซื้อขายอีกครั้ง พร้อมขยายช่วงการเปลี่ยนแปลง
ราคาเป็น ±4% ของราคาที่ใช้ชำ�ระราคาล่าสุด

การจ�ำกัดฐานะ

ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน USD  Futures ทีห่ มดอายุเดือน
ใดเดือนหนึ่งหรือทั้งหมดเกิน 10,000 สัญญา

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำ�การก่อนวันทำ�การสุดท้ายของเดือนที่ชำ�ระราคา
หรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยสัญญาที่
ครบอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 11.00 น.

ราคาที่ใช้ชำ�ระราคา
ในวันซื้อขายสุดท้าย

ใช้ อั ตราแลกเปลี่ ย นเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐที่
ประกาศโดย Thomson Reuters ณ เวลา 11.00 น.
ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย
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3M BIBOR Futures
หัวข้อ

ลักษณะสัญญา

สินค้าอ้างอิง

อัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน

ชื่อย่อสัญญา

BB3

ขนาดของสัญญา

มูลค่าเท่ากับ 10,000,000 บาท

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ

มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส

ราคาเสนอซื้อขาย

เสนอซื้อขายต่อหน่วยเป็นค่า 100 - อัตราดอกเบี้ย
ล่วงหน้าของ 3M BIBOR

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต�่ำ

0.005 (คิดเป็น 125 บาทต่อสัญญา)

ช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

±1.25% ของราคาที่ ใ ช้ ช�ำระราคาล่ า สุ ด กรณี มี
การซื้อขายที่ Ceiling และ Floor จะหยุดการซื้อขาย
ชั่วคราว ก่อนเปิดให้ซื้อขายอีกครั้ง พร้อมขยายช่วง
การเปลี่ ย นแปลงราคาเป็น ±2.50% ของราคาที่ใช้
ช�ำระราคาล่าสุด

การจ�ำกัดฐานะ

ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน 3M BIBOR Futures ในเดือนใด
เดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 2,000 สัญญา

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญา
ที่ครบอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 11.00 น.

ราคาที่ใช้ชำ�ระราคา
ในวันซื้อขายสุดท้าย

ก�ำหนดให้เท่ากับ 100 - อัตราดอกเบี้ย 3M BIBOR ซึ่ง
ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 11.00 น.
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
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5Y GOV Bond Futures
หัวข้อ

24

ลักษณะสัญญา

สินค้าอ้างอิง

พันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปีที่มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว
5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี โดยมีกลุ่มพันธบัตร
(Basket of Eligible Bonds) เป็นตัวแทนของสินค้าอ้างอิง

ชื่อย่อสัญญา

TGB5

ขนาดของสัญญา

มูลค่าเท่ากับ 1,000,000 บาท

เดือนที่สัญญา
สิ้นสุดอายุ

มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส

ราคาเสนอซื้อขาย

เสนอซื้อขายเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต�่ำ

0.01 (คิดเป็น 100 บาทต่อสัญญา)

ช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

±2.50% ของราคาทีใ่ ช้ช�ำระราคาล่าสุด กรณีมกี ารซือ้ ขาย
ที่ Ceiling และ Floor จะหยุดการซือ้ ขายชัว่ คราว ก่อนเปิด
ให้ ซื้ อ ขายอี ก ครั้ ง พร้ อ มขยายช่ ว งการเปลี่ ย นแปลง
ราคาเป็น ±5% ของราคาที่ใช้ช�ำระราคาล่าสุด

การจ�ำกัดฐานะ

ห้ า มมี ฐ านะสุ ท ธิ ร วมใน 5Y Gov Bond Futures
ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 10,000
สัญญา

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญา
ที่ครบอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16.00 น.

ราคาที่ใช้ช�ำระราคา
ในวันซื้อขายสุดท้าย

ก�ำหนดเป็ น ราคาต่ อ พั น ธบั ต รมู ล ค่ า 100 บาทและ
ค�ำนวณจากอัตราคิดลด (Yield) ของกลุ่มพันธบัตร
(Basket of Eligible Bonds) ในวันสุดท้ายของการ
ซื้อขาย ซึ่งอัตราคิดลดของพันธบัตรแต่ละรุ่นในกลุ่ม
พันธบัตรนั้น จะเป็นข้อมูลที่ ได้รับจากสถาบันการเงิน
ที่ TFEX ก�ำหนด
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Gold Futures
หัวข้อ

               ลักษณะสัญญา
10 Baht Gold Futures               50 Baht Gold Futures

สินค้าอ้างอิง

ทองค�ำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5%

ชื่อย่อสัญญา

                 GF 10

ขนาดของสัญญา

  1 สัญญามีขนาดเท่ากับ
   ทองค�ำน�้ำหนัก 10 บาท
         (152.44 กรัม)

เดือนที่สัญญา
สิ้นสุดอายุ

เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม
และธันวาคม) ใกล้ที่สุด 3 ล�ำดับ

ราคาเสนอซื้อขาย

เสนอซื้อขายเป็นเงินบาทต่อทองค�ำน�้ำหนัก 1 บาท

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต�่ำ

10 บาท
              10 บาท
(คิดเป็น 100 บาทต่อสัญญา) (คิดเป็น 500 บาทต่อสัญญา)

ช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

±10% ของราคาที่ใช้ช�ำระราคาล่าสุด กรณีมีการซื้อขายที่
Ceiling และ Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว ก่อนเปิดให้
ซื้อขายอีกครั้ง พร้อมขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น
±20% ของราคาที่ใช้ช�ำระราคาล่าสุด

		

        GF
1 สัญญามีขนาดเท่ากับ
ทองค�ำน�้ำหนัก 50 บาท
(762.20 กรัม)

การจ�ำกัดฐานะ

TFEX อาจประกาศก�ำหนดจ�ำนวนการถือครองสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันท�ำการก่อนวันท�ำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุด
อายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16.30 น.

ราคาที่ใช้ช�ำระราคา
ในวันซื้อขายสุดท้าย

ใช้ราคา London Gold AM Fixing เป็นราคาอ้างอิงในการ
ค�ำนวณราคา Final Settlement Price โดยการค�ำนวณจะ
ปรับอัตราแลกเปลีย่ น นำ�้ หนัก และความบริสทุ ธิข์ องทองค�ำ
ตามสูตรการค�ำนวณ ดังนี้

		

		
		

ราคาต่อน�้ำหนักทองค�ำ 1 บาท = London Gold AM Fixing
x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x (THB/USD)
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TFEX Gold Online Futures
หัวข้อ

26

ลักษณะสัญญา

สินค้าอ้างอิง

ทองค�ำแท่งที่มีความบริสุทธิ์  99.5%
(International Trading Standard)

ชื่อย่อสัญญา

GO

ขนาดของสัญญา

300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier)
โดยไม่น�ำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการค�ำนวณ

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ

มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม
โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด

ราคาเสนอซื้อขาย

เสนอซื้อขายเป็นราคาทองค�ำในตลาดโลก
ต่อน�้ำหนักทองค�ำ 1 ทรอยออนซ์

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต�่ำ

0.1 บาทต่อหน่วย (คิดเป็น 30 บาทต่อสัญญา)

ช่วงการเปลี่ยนแปลง     
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

+10% ของราคาที่ใช้ในการช�ำระราคาล่าสุด
กรณีมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุด
การซื้อขายชั่วคราว ก่อนเปิดให้ซื้อขายอีกครั้ง
พร้อมขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น ±20%
ของราคาที่ใช้ช�ำระราคาล่าสุด

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันท�ำการก่อนวันท�ำการสุดท้ายของเดือน
ที่สัญญาสิ้นอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุ
จะซื้อขายได้ถึงเวลา 16.30 น.

ราคาที่ใช้ช�ำระราคา
ในวันซื้อขายสุดท้าย

ใช้ราคา LBMA Gold AM Fixing ของวันสุดท้าย
ของการซื้อขาย เป็นราคา Final Settlement Price
โดยไม่น�ำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการค�ำนวณ
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TFEX Gold-D
หัวข้อ

ลักษณะสัญญา

สินค้าอ้างอิง

ทองค�ำแท่งที่มีความบริสุทธิ์  99.99%

ชื่อย่อสัญญา

GD

ขนาดของสัญญา

ทองค�ำหนัก 100 กรัม (3.2148 ทรอยออนซ์)

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ

เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด

ราคาเสนอซื้อขาย

เสนอซื้อขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ต่อ น�้ำหนักทองค�ำ 1 ทรอยออนซ์

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต�่ำ

0.10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ช่วงการเปลี่ยนแปลง     
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

+20% ของราคาที่ใช้ช�ำระราคาล่าสุด

การจ�ำกัดฐานะ

ห้ามมีฐานะสุทธิในสัญญาที่หมดอายุในเดือนใด
เดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 5,000 สัญญา

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันท�ำการก่อนวันท�ำการสุดท้ายของเดือน
ที่สัญญาสิ้นอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะซื้อขายได้
ถึงเวลา 16.30 น.

วิธีการส่งมอบหรือ
ช�ำระราคา

ส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ส�ำนักหักบัญชี (TCH) ก�ำหนด
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RSS3D Futures TFEX
หัวข้อ

28

ลักษณะสัญญา

สินค้าอ้างอิง

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ตามมาตรฐาน Green Book

ชื่อย่อสัญญา

RSS3D

ขนาดของสัญญา

5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)

ขนาดการรับมอบ/ส่งมอบ

20,000 กิโลกรัม (20 ตัน) หรือเทียบเท่า 4 สัญญา

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ

ทุกเดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงล�ำดับกัน
7 เดือนที่ใกล้ที่สุด

ราคาเสนอซื้อขาย

เสนอซื้อขายเป็นเงินบาทต่อยางแผ่นรมควัน
1 กิโลกรัม

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต�่ำ

0.05 บาท (คิดเป็น 250 บาทต่อสัญญา)

ช่วงการเปลี่ยนแปลง     
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

+10% ของราคาที่ใช้ช�ำระราคาล่าสุด

การจ�ำกัดฐานะ

1. สัญญาที่หมดอายุในเดือนที่ส่งมอบหรือช�ำระ
ราคาใกล้ที่สุดไม่เกิน 1,000 สัญญา
2. สั ญ ญาที่ ห มดอายุ ใ นเดื อ นใดเดื อ นหนึ่ ง หรื อ
ทุกเดือนรวมกันไม่เกิน 10,000 สัญญา

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันท�ำการก่อนวันท�ำการสุดท้ายของเดือนทีส่ ง่ มอบ
หรือช�ำระราคาของสัญญาที่หมดอายุ

วิธีการส่งมอบหรือ
ช�ำระราคา

ให้ ช�ำระราคาด้ ว ยการส่ ง มอบสิ น ค้ า (Physical
Delivery) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�ำนักหัก
บัญชี (TCH) ก�ำหนด ทั้งนี้ ราคาส�ำหรับการส่งมอบ
สินค้าให้เป็นไปตามที่ TFEX ก�ำหนด
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SET50 Index Options
หัวข้อ

ลักษณะสัญญา

สินค้าอ้างอิง

ดัชนี SET50 ที่คำ�นวณและเผยแพร่
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อสัญญา

S50C: Call Options
S50P: Put Options

ขนาดของสัญญา

200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ

เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และเดือนสุดท้าย
ของไตรมาสถัดไป

ราคาเสนอซื้อขาย

0.1 จุด (คิดเป็น 20 บาทต่อสัญญา)

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต�่ำ

±30%ของราคาปิดของดัชนี SET50 ล่าสุด

ช่วงการเปลี่ยนแปลง     
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

• ให้ช่วงห่างของราคาใช้สิทธิเท่ากับ 25 จุด
• ในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำ�การ กำ�หนดให้มี
   ออปชัน Series ต่อไปนี้
- At-the-Money จำ�นวน 1 Series
- In-the-Money และ Out-of-the-Money
จำ�นวนอย่างละไม่น้อยกว่า 2 Series

การจ�ำกัดฐานะ

ห้ า มมี ฐ านะสุ ท ธิ ร วมใน SET50 Futures และ
SET50 Options เมื่อคำ�นวณฐานะเทียบเท่ากับ
ฐานะใน SET50 Futures ในเดือนใด เดือนหนึ่งหรือ
ทุกเดือนรวมกันเกิน 100,000 สัญญา

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำ�การก่อนวันทำ�การสุดท้ายของเดือนทีส่ ญ
ั ญา
สิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะซื้อขายได้ถึง
เวลา 16.30 น.

ราคาที่ใช้ชำ�ระราคา
ในวันซื้อขายสุดท้าย

ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
โดยคำ�นวณจากค่าดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาที
สุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัด
ค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก
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Lesson

3

เช็คความพร้อม
ก่อนลงทุนในอนุพันธ์

ก่อนจะเริ่มลงทุนในอนุพันธ์
ลองมาสำ�รวจความพร้อม
ของตัวคุณเองกันก่อนดีกว่า  

30
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Checklist ก่อนลงทุนในอนุพันธ์

  

  OK

1. มีเป้าหมายการลงทุนในอนุพันธ์อย่างชัดเจน
(เพื่อเก็งก�ำไร หรือเพื่อบริหารความเสี่ยง)
2. ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มาก – มากที่สุด
3. มีเงินเย็นที่จัดสรรไว้เพื่อลงทุนในอนุพันธ์
และเผื่อไว้ส�ำหรับถูกเรียกหลักประกันเพิ่มแล้ว
4. เข้าใจลักษณะพื้นฐานของอนุพันธ์และ
สินค้าอ้างอิงที่จะเลือกลงทุนเป็นอย่างดี
5. รู้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อคาดการณ์
ทิศทางราคาสินค้าอ้างอิง และสามารถ
เลือกกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม
6. รู้วิธีและขั้นตอนการซื้อขายอนุพันธ์ผ่าน TFEX
7. รู้ว่าจะเลือกลงทุนกับโบรกเกอร์อนุพันธ์ใด
และรู้ค่าใช้จ่ายที่โบรกเกอร์เรียกเก็บ
8. มีวินัยในการจัดการเงินลงทุนของตนเอง
และมีความพร้อมที่จะติดตามดูแลสถานะ
การซื้อขายของตนเองอย่างใกล้ชิด
9. รู้แหล่งที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อตัดสินใจลงทุน
10.มีเวลาติดตามความเคลื่อนไหวของราคา
และข้อมูลข่าวสารอย่างสม�่ำเสมอ

คุณล่ะ... ตรวจเช็คความพร้อมก่อนลงทุนในอนุพนั ธ์แล้วหรือยัง?
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Lesson

4

ขั้นตอนการลงทุน
ในอนุพันธ์

หลังจากเข้าใจลักษณะพืน้ ฐานของอนุพนั ธ์แต่ละประเภท ผลตอบแทนและความ
เสีย่ งจากการลงทุนในอนุพนั ธ์ รวมถึงตรวจเช็คความพร้อมของตัวเองเรียบร้อยแล้ว
ผู้ลงทุนก็ต้องศึกษาและทำ�ความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ของการลงทุนในอนุพันธ์ ซึ่งมี
6 ขั้นตอน ดังนี้

01
02
03
32

กำ�หนดเป้าหมาย
และระยะเวลาลงทุน

คาดการณ์ทิศทาง
ราคาสินค้าอ้างอิง

เลือกกลยุทธ์
ลงทุนที่เหมาะสม
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ตัดสินใจซื้อขาย

04
05
06

หมั่นเช็คสถานะ
และปิดสถานะการลงทุน

ประเมินผลการลงทุน
และปรับพอร์ตลงทุน

กำ�หนดเป้าหมาย
และระยะเวลาลงทุน
ขัน้ ตอนแรกสุดและสำ�คัญทีส่ ดุ ของการลงทุนในอนุพนั ธ์ คือ “การกำ�หนด
เป้าหมายและระยะเวลาลงทุน” ให้ชดั เจน โดยตอบตัวเองให้ได้วา่ ... ในการลงทุน
นั้น มีเป้าหมายเพื่ออะไร “เพื่อเก็งกำ�ไรระยะสั้น” หรือ “เพื่อบริหารความเสี่ยง
พอร์ตลงทุนของตน” เนื่องจากเป้าหมายและระยะเวลาลงทุนที่ต่างกัน จะนำ�ไป
สู่วิธีการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกัน

ภาวะตลาดขาขึ้น

1

ต้องการ
เก็งกำ�ไร

ผู้ลงทุน ก. คาดว่าตลาด
จะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในอนาคต    
จึงเก็งกำ�ไร โดยการ...

    “ซื้อ SET50 Futures”

ตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุน ก. มีเป้าหมายในการลงทุน
เพื่อเก็งกำ�ไรในระยะสั้น แสดงว่าผู้ลงทุน ก. คาดหวัง
ผลตอบแทนในรูปส่วนต่างของราคาซื้อขายในอัตรา
ทีส่ งู และสามารถยอมรับความเสีย่ งจากความผันผวน
ของอัตราผลตอบแทนได้
หากผูล้ งทุน ก. คาดว่า “ภาวะตลาดจะเป็นขาขึน้ ”
ดัชนี SET50 ก็นา่ จะปรับตัวสูงขึน้ ผูล้ งทุน ก. ก็จะเข้าไป
“ซือ้ (Long) SET50 Futures” เอาไว้กอ่ น และหากดัชนี
SET50 สูงขึ้นตามที่คาด ผู้ลงทุน ก. ก็จะเข้าไป “ขาย
(Short) SET50 Futures” ที่เคยซื้อไว้เพื่อปิดสถานะ
และทำ�กำ�ไรส่วนต่างได้ทันที
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ในขณะที่ ผู้ ล งทุ น ข. มี เ ป้ า หมายในการลงทุ น เพื่ อ บริ ห าร
ความเสี่ยงพอร์ตหุ้นของตน ซึ่งมีหุ้นอยู่ในกลุ่มดัชนี SET50 แสดงว่า
ผู้ลงทุน ข. คาดหวังว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในอนุพันธ์จะช่วย
ให้ อั ต ราผลตอบแทนรวมของพอร์ ต ไม่ ผั น ผวนไปตามภาวะตลาด
โดยไม่ต้องการขายหุ้นออกจากพอร์ต
หากผู้ลงทุน ข. คาดว่า “ภาวะตลาดจะเป็นขาลง”  ดัชนี SET50 ก็
น่าจะปรับตัวลดลง ผูล้ งทุน ข. ก็จะเข้าไป “ขาย (Short) SET50  Futures”
เอาไว้ก่อน และหากดัชนี SET50 ลดลงตามที่คาด ผู้ลงทุน ข. ก็จะเข้าไป
“ซือ้ (Long) SET50 Futures” ทีเ่ คยขายไว้เพือ่ ปิดสถานะ โดยมูลค่าหุน้
ทีอ่ ยูใ่ นพอร์ตลงทุนของผูล้ งทุน ข. อาจลดลงจนขาดทุน แต่ผลู้ งทุน ข. ก็
สามารถนำ�กำ�ไรที่ได้จากการขาย SET50 Futures ล่วงหน้า มาชดเชย
ผลขาดทุนของพอร์ตหุ้นได้

“ขาย SET50 Futures”
และ “ถือพอร์ตหุ้น”
คงไว้

ต้องการบริหาร

ความเสี่ยง

ภาวะตลาดขาลง

ผู้ลงทุน ข. กลัวว่าตลาด
จะปรับตัวลดลง จึงป้องกัน
ความเสียงโดยการ...

ในความเป็นจริง ย่อมมีทั้งผู้ที่คาดการณ์ถูกและผู้ที่คาดการณ์ผิด ซึ่งหากคาด
การณ์ ได้อย่างถูกต้อง ก็จะได้กำ�ไร แต่หากคาดการณ์ผิด ก็อาจขาดทุนได้
กล่าวโดยสรุป ก็คือ การลงทุนในอนุพันธ์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ลงทุน
ที่เข้าใจหลักการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง ดังนั้น ผู้ลงทุน
จึงควรจะศึกษาและทำ�ความเข้าใจอนุพันธ์แต่ละประเภทให้ดีก่อนเริ่มลงทุน รวมทั้ง
ควรพิจารณาสายป่านทางการเงิน ของตนเองว่ามั่นคงเพียงพอสำ�หรับรองรับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด และอนุพันธ์จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
การลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ ได้หรือไม่
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คาดการณ์ทิศทาง
ราคาสินค้าอ้างอิง
เนื่องจากราคาสินค้าอ้างอิงเป็นตัวกำ�หนดราคาอนุพันธ์แต่ละประเภท ดังนั้น
ผู้ลงทุนจึงจำ�เป็นต้องเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจการลงทุน
ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอ้างอิง เพื่อให้สามารถคาดการณ์ทิศทาง
ราคาสินค้าอ้างอิงได้
นอกจากนี้ ควรวิเคราะห์ดว้ ยว่าทิศทางดังกล่าวจะมีความผันผวนมากน้อยแค่ไหน?
และจะเกิดขึน้ ในระยะเวลาใด? เพือ่ ทีจ่ ะเลือกใช้กลยุทธ์ลงทุนให้เหมาะกับการคาดการณ์
ของผู้ลงทุน
ขาย
แพง

ราคา

คาดว่าราคา
สินค้าอ้างอิง
จะ "ขึ้น" ให้
"ซื้อ" (Long)
ฟิวเจอร์ส

ราคา
อนุพันธ์

ซื้อถูก
ราคาสินค้า
อ้างอิง
เวลา
ราคา
ขาย
แพง

คาดว่าราคา
สินค้าอ้างอิง
จะ "ลง" ให้
"ขาย"(Short)
ฟิวเจอร์ส

ราคา
อนุพันธ์

ราคาสินค้า
อ้างอิง

ซื้อถูก

เวลา
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ตัวอย่างเช่น ถ้าผูล้ งทุนคาดว่า... ในระยะสัน้ ราคาหุน้ ทีอ่ ยูใ่ นบางอุตสาหกรรม
มีแนวโน้มสดใส ก็สามารถ “ซื้อก่อนขาย” (Long) Stock Futures ของหุ้นดังกล่าว
ไว้ก่อนที่ราคาถูก เพื่อเพิ่มน้ำ�หนักของหุ้นอุตสาหกรรมนั้นในพอร์ตลงทุน และขาย
(Short) เพื่อปิดสถานะที่ราคาสูงในภายหลัง ซึ่งผู้ลงทุนจะสามารถทำ�กำ�ไรจาก
Stock Futures ได้แทนการซื้อหุ้นจริงๆ
ในทางตรงข้าม หากคาดว่าราคาหุ้นในบางอุตสาหกรรมจะลดลง ก็สามารถ
จัดการความเสี่ยงโดย “ขายก่อนซื้อ” (Short) Stock Futures ไปก่อนที่ราคาสูง
และซื้อ (Long) เพื่อปิดสถานะที่ราคาถูกในภายหลัง โดยยังคงเก็บหุ้นไว้ในพอร์ต
เพื่อโอกาสรับเงินปันผล

3

เลือกกลยุทธ์ลงทุนที่เหมาะสม
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจต่างๆ จนสามารถคาดการณ์ทิศทาง
ราคาสินค้าอ้างอิงได้แล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือ “การเลือกกลยุทธ์ลงทุนที่เหมาะกับ
การคาดการณ์” ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนทำ�กำ�ไรหรือป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการ
ลงทุนได้
โดย “กลยุทธ์การทำ�กำ�ไรจากทิศทางของราคา” (Direction Trading Strategy)
เหมาะสำ�หรับเวลาที่ผู้ลงทุนมีมุมมองที่ชัดเจนว่า... ราคาสินค้าอ้างอิงจะปรับตัว
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งผู้ลงทุนอาจ “ซื้อก่อนขาย” หรือ “ขายก่อนซื้อ” อนุพันธ์ เพื่อ
ทำ�กำ�ไรแทนการซื้อขายสินค้าอ้างอิงนั้นจริงๆ
ส่วน “กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง” (Hedging Strategy) เหมาะสำ�หรับ
ใช้บริหารความเสี่ยงเพื่อให้พอร์ตลงทุนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยรักษาอัตรา
ผลตอบแทนรวมของพอร์ตไม่ให้ผนั ผวนไปตามภาวะตลาด และไม่ตอ้ งขายหลักทรัพย์
ที่ถือครองไว้ออกจากพอร์ต
กลยุทธ์ตลาดขาขึ้น
Long Futures
Long Call Options
Short Put Options
กลยุทธ์ตลาดขาลง
Short Futures
Short Call Options
Long Put Options
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กลยุทธ์ตลาดขาขึ้น
เป็นภาวะที่ผู้ลงทุนคาดการณ์ว่าตลาดอยู่ในภาวะขาขึ้นและสินค้าอ้างอิงจะมี
ราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ลงทุนสามารถ...
ซื้ อ ฟิ ว เจอร์ ส (Long Futures) แทนการซื้ อ สิ น ค้ า อ้ า งอิ ง เพื่ อ ทำ � กำ � ไร
หรื อ สามารถซื้ อ ฟิ ว เจอร์ ส เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ ร าคาของสิ น ค้ า อ้ า งอิ ง
จะเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ต้องซื้อสินค้าอ้างอิงมาถือครองจริงๆ (ราคาสินค้าอ้างอิง
ที่เพิ่มขึ้นจะถูกชดเชยด้วยกำ�ไรจากการซื้อฟิวเจอร์ส)
ซื้อคอลออปชัน (Long Call Options) เมื่อคาดว่าราคาสินค้าอ้างอิงจะขึ้น
และมี ค วามผั น ผวนมากๆ เนื่ อ งจากการซื้ อ คอลออปชั น จะทำ � ให้ ผู้ ล งทุ น ได้
กำ � ไรไม่ จำ � กั ด แต่ ห ากตลาดไม่ เ ป็ น ไปตามที่ ค าด ผู้ ล งทุ น จะสามารถ
จำ � กั ด ผลขาดทุ น ให้ ห ยุ ด แค่ ค่ า พรี เ มี่ ย มที่ จ่ า ยไป หรื อ อาจน้ อ ยกว่ า นั้ น ได้
หากปิดสถานะก่อนออปชันหมดอายุ
ขายพุทออปชัน (Short Put Options) เมื่อคาดว่าราคาสินค้าอ้างอิงจะขึ้น
เพี ย งเล็ ก น้ อ ยหรื อ ทรงตั ว เพื่ อ ทำ � กำ � ไรจากค่ า พรี เ มี่ ย ม เนื่ อ งจากในภาวะ
ตลาดขาขึน้ ผูซ้ อื้ พุทออปชันจะ “ไม่ใช้สทิ ธิ” แต่มขี อ้ ควรระวัง คือ หากภาวะตลาด
ไม่เป็นไปตามที่คาด ผู้ลงทุนอาจขาดทุนเป็นจำ�นวนมาก จนต้องยอมตัดขาดทุน
(Cut Loss) โดยการซื้อพุทออปชัน Series เดิมเพื่อปิดสถานะ
คาดการณ์ว่า
ซื้อฟิวเจอร์ส
ราคาสินค้าอ้างอิงจะขึ้น (Long Futures)

ซื้อคอลออปชัน
(Long Call Options)

ขายพุทออปชัน
(Short Put Options)

ราคาสินค้าอ้างอิงขึ้น
(คาดการณ์ถูก)

กำ�ไร
ไม่จำ�กัด

กำ�ไร
ไม่จำ�กัด

กำ�ไรจำ�กัด
แค่ค่าพรีเมี่ยมที่ได้รับ

ราคาสินค้าอ้างอิงลง
(คาดการณ์ผิด)

ขาดทุน
ไม่จำ�กัด

ขาดทุนจำ�กัด
แค่ค่าพรีเมี่ยมที่จ่ายไป

ขาดทุน
ไม่จำ�กัด

หลักประกัน

ต้องวาง
หลักประกัน

ไม่ต้องวาง
หลักประกัน

ต้องวาง
หลักประกัน
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กลยุทธ์ตลาดขาลง
เป็นภาวะที่ผู้ลงทุนคาดการณ์ว่าตลาดอยู่ในภาวะขาลงและสินค้าอ้างอิงจะมี
ราคาลดลง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถ...
ขายฟิวเจอร์ส (Short Futures) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ราคาของสินค้า
อ้างอิงจะลดลงได้ โดยผู้ลงทุนที่ถือครองสินค้าอ้างอิงอยู่ เช่น หุ้นสามัญ
กองทุ น รวมหุ้ น หรื อ ทองคำ � แท่ ง ไม่ ต้ อ งขายสิ น ค้ า อ้ า งอิ ง ออกไปจริ ง ๆ
(ราคาสินค้าอ้างอิงที่ลดลงจะถูกชดเชยด้วยกำ�ไรจากการขายฟิวเจอร์ส)
ซื้อพุทออปชัน (Long Put Options) เมื่อคาดว่าราคาสินค้าอ้างอิงจะลง
และมีความผันผวนมากๆ เนื่องจากผู้ลงทุนจะได้กำ�ไรไม่จำ�กัด แต่หากตลาด
ไม่เป็นไปตามที่คาด ผู้ลงทุนจะสามารถจำ�กัดผลขาดทุนให้หยุดแค่ค่าพรีเมี่ยม
ที่จ่ายไป หรืออาจน้อยกว่านั้นได้ หากปิดสถานะก่อนออปชันหมดอายุ
ขายคอลออปชั น (Short Call Options) เมื่ อ คาดว่ า ราคาสิ น ค้ า อ้ า งอิ ง
จะลงเพียงเล็กน้อยหรือทรงตัว เพื่อทำ�กำ�ไรจากค่าพรีเมี่ยม เนื่องจากในภาวะ
ตลาดขาลง ผู้ซื้อคอลออปชันจะ “ไม่ใช้สิทธิ” แต่หากภาวะตลาดไม่เป็นไปตาม
ที่ ค าด ผู้ ล งทุ น อาจขาดทุ น เป็ น จำ � นวนมาก ซึ่ ง อาจต้ อ งยอมตั ด ขาดทุ น
(Cut Loss) โดยการซื้อคอลออปชัน Series เดิมเพื่อปิดสถานะ
คาดการณ์ว่า
ขายฟิวเจอร์ส
ราคาสินค้าอ้างอิงจะลง (Short Futures)
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ซื้อพุทออปชัน
(Long Put Options)

ขายคอลออปชัน
(Short Call Options)

ราคาสินค้าอ้างอิงลง
(คาดการณ์ถูก)

กำ�ไร
ไม่จำ�กัด

กำ�ไร
ไม่จำ�กัด

กำ�ไรจำ�กัด
แค่ค่าพรีเมี่ยมที่ได้รับ

ราคาสินค้าอ้างอิงขึ้น
(คาดการณ์ผิด)

ขาดทุน
ไม่จำ�กัด

ขาดทุนจำ�กัด
แค่ค่าพรีเมี่ยมที่จ่ายไป

ขาดทุน
ไม่จำ�กัด

หลักประกัน

ต้องวาง
หลักประกัน

ไม่ต้องวาง
หลักประกัน

ต้องวาง
หลักประกัน

หมายเหตุ :  ในการใช้อนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของพอร์ต
การลงทุนนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ
Investor’s Practice Guide คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในอนุพันธ์ หาจำ�นวนสัญญาที่เหมาะสมที่ต้องใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วย

คุณทราบหรือไม่วา่ ... ออปชันสามารถแบ่งตาม
มูลค่าที่แท้จริงได้เป็น 3 สถานะ คือ

1.In-the-Money (ITM) : สถานะที่ได้ประโยชน์

กล่าวคือ เป็นออปชันที่ผู้ลงทุนใช้สิทธิแล้วได้
เงินเข้ากระเป๋า
2.At-the-Money (ATM) : สถานะที่ไม่ได้และ
ไม่ เ สี ย ประโยชน์ กล่ า วคื อ เป็ น ออปชั น ที่ ใ ช้
สิทธิแล้วเสมอตัว ไม่กำ�ไร ไม่ขาดทุน
3.Out-of-the-Money (OTM) : สถานะที่เสีย
ประโยชน์ กล่าวคือ เป็นออปชันที่ใช้สิทธิแล้ว
เงินออกจากกระเป๋า
การตัดสินใจใช้สิทธิของออปชัน
ออปชั น ที่ ซื้ อ ขายใน TFEX เป็ น ลั ก ษณะ
European Style คือ ผูถ้ อื สามารถใช้สทิ ธิได้ครัง้ เดียว
ณ วันหมดอายุ หากต้องการรับรูก้ �ำ ไรก่อนครบกำ�หนด
จะต้องใช้วิธีปิดหรือล้างสถานะ (Offset Position)
ด้วยการ “ซื้อ” หรือ “ขาย” ออปชัน Series เดิม
(ประเภทเดียวกัน เดือนหมดอายุเดียวกัน และราคาใช้
สิทธิเดียวกัน) ในทิศทางตรงกันข้าม
ในการตัดสินใจว่าจะใช้สทิ ธิหรือไม่นนั้ จะมีเกณฑ์
ในการตัดสินใจ ดังนี้
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สถานะ

คอลออปชัน
(Call Options)

พุทออปชัน
(Put Options)

ราคาสินค้าอ้างอิง
สูงกว่า
ราคาใช้สิทธิ

In-the-Money
ใช้สิทธิ
เพราะซื้อได้ถูกกว่า
ของจริงในตลาด

Out-of-the-Money
ไม่ใช้สิทธิ
เพราะขายในตลาดเอง
ได้ราคาดีกว่า

ราคาสินค้าอ้างอิง
เท่ากับ
ราคาใช้สิทธิ

At-the-Money
ไม่ใช้สิทธิ

At-the-Money
ไม่ใช้สิทธิ

ราคาสินค้าอ้างอิง Out-of-the-Money
ต่ำ�กว่า
ไม่ใช้สิทธิ
ราคาใช้สิทธิ
เพราะของจริง
ในตลาดถูกกว่า

In-the-Money
ใช้สิทธิ
เพราะขายได้ราคาดี
กว่าของจริงในตลาด

ดังนัน้ โดยทัว่ ไปผูล้ งทุนจะใช้สทิ ธิ ก็ตอ่ เมือ่ ออปชัน
นั้นเป็น “ITM” เท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติ ระบบจะใช้สิทธิ
ให้โดยอัตโนมัติ (Auto-Exercise) หากผู้ลงทุนใช้สิทธิ
แล้วได้ประโยชน์
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ตัดสินใจซื้อขาย
ขั้นตอนต่อมา คือ “การตัดสินใจซื้อขาย” โดยผู้ลงทุนต้อง “เปิดบัญชี” เพื่อส่ง
คำ�สั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์อนุพันธ์ จากนั้นจึงเริ่มซื้อขายตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชัน
ฟิวเจอร์ส
ผู้ซื้อและผู้ขาย

ออปชัน

1. เปิดบัญชีซื้อขาย
    อนุพันธ์

ผู้ซื้อ
ผู้ขาย
1. เปิดบัญชีซื้อขาย 1. เปิดบัญชีซื้อขาย
    อนุพันธ์
    อนุพันธ์

2. วางเงินประกัน

2. ส่งคำ�สั่งซื้อ

2. วางเงินประกัน

3. ส่งคำ�สั่งซื้อขาย

3. จ่ายค่า
    พรีเมี่ยม

3. ส่งคำ�สั่งขาย

4. สรุปกำ�ไรขาดทุน
    ทุกวัน

4. ปิดสถานะ

4. สรุปกำ�ไร
    ขาดทุนทุกวัน

5. ปิดสถานะ

5. ปิดสถานะ
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เปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์
ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอเปิดบัญชีซอื้ ขายอนุพนั ธ์ ได้กบั โบรกเกอร์อนุพนั ธ์ที่ได้
รับอนุญาต โดยสามารถตรวจสอบรายชือ่ ของโบรกเกอร์ ได้ทาง www.tfex.co.th แต่
หากผู้ลงทุนท่านใดมีบัญชีซื้อขายอนุพันธ์อยู่แล้ว ก็สามารถใช้บัญชีดังกล่าวในการ
ซื้อขายอนุพันธ์ ได้ทุกประเภท ขึ้นอยู่กับการให้บริการของแต่ละโบรกเกอร์

1

2

เปิดบัญชีฟรี

ติ ด ต่ อ กั บ โบรกเกอร์ อ นุ พั น ธ์
เพื่อขอเปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์
ผ่านผู้แนะน�ำการลงทุนหรือผ่าน
อิ น เทอร์ เ น็ ต (บนเว็ บ ไซต์ ข อง
โบรกเกอร์)

กรอกใบคำ�ขอเปิดบัญชี พร้อม
หลักฐานที่ใช้ ในการเปิดบัญชี
ส่งให้โบรกเกอร์อนุพันธ์ และรอ
ผลการพิจารณาประมาณ 1-2
สัปดาห์

24 hour

3
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เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ เ ปิ ด บั ญ ชี แ ล้ ว
คุณจะได้รับเลขที่บัญชี และ/หรือ
รหัสซื้อขาย (Pin Number) จาก
โบรกเกอร์อนุพันธ์ ซึ่งต้องเก็บไว้
เป็นความลับ
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เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถส่งคำ�สัง่
ซื้ อ ขายอนุ พั น ธ์ ผ่ า นผู้ แ น ะ นำ �
การลงทุนหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

4

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
สำ�เนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ /
หนังสือเดินทาง
สำ�เนาทะเบียนบ้าน
สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผูร้ บั มอบอำ�นาจ
(กรณีมอบอำ�นาจ) และของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
สำ�เนาสมุดคูฝ่ ากบัญชีออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือน
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS)
พร้อมแนบสำ�เนาหน้าแรกของสมุดคู่ฝาก
สำ�เนาใบรับรองผ่านการอบรมความรูด้ า้ นอนุพนั ธ์
(ถ้ามี)
ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
วางเงินประกัน
ก่อนที่จะซื้อขายอนุพันธ์ ผู้ลงทุนควรรู้จัก “หลักประกัน”
2 ประเภทหลักๆ ได้แก่
หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin: IM)
คื อ หลั ก ประกั น ที่ ผู้ ล งทุ น ต้ อ งวางไว้
กับโบรกเกอร์ก่อน ถึงจะมีสิทธิซื้อขาย
อนุพันธ์ ได้
หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance
Margin: MM) คือ ระดับหลักประกันขั้น
ต่ำ�ในบัญชี ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องรักษาระดับ
ยอดเงินคงเหลือเอาไว้ หากยอดเงินคง
เหลือในบัญชีหลักประกันลดลงต่ำ�กว่า
ระดับนี้ โบรกเกอร์จะเรียกให้ผลู้ งทุน “วาง
หลักประกันเพิ่ม” (Margin Call)
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กรณีซื้อ/ขายฟิวเจอร์ส :
ในการซื้อหรือขายฟิวเจอร์ส ผู้ลงทุนไม่ต้องจ่ายเงินเต็มจำ�นวนตั้งแต่แรก
แต่จะต้องวาง “หลักประกันขัน้ ต้น” ตามระดับทีโ่ บรกเกอร์ก�ำ หนด ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้วจะ
มีมูลค่าไม่เกิน 10 – 15% ของมูลค่าสัญญา
กรณีซื้อออปชัน :
ผูซ้ อื้ ไม่จ�ำ เป็นต้องวางหลักประกันขัน้ ต้นก่อน เพราะสามารถจำ�กัดผลขาดทุน
ได้ จ ากการจ่ า ย “ค่ า พรี เ มี่ ย ม” (Premium) เป็ น ค่ า ซื้ อ ออปชั น ตั้ ง แต่ ต อนแรก
จึงไม่มีความเสี่ยงว่าจะบิดพลิ้วสัญญา
กรณีขายออปชัน :
ผู้ขายจะต้องวาง “หลักประกันขั้นต้น” ก่อน เพราะหากผู้ซื้อออปชันขอใช้สิทธิ
ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามสัญญาโดยยอมให้ผู้ซื้อใช้สิทธิ ซึ่งปกติแล้วผู้ขายจะขาดทุน
จึงมีแนวโน้มที่จะบิดพลิ้วสัญญามากกว่าผู้ซื้อ
ทั้งนี้ โบรกเกอร์อนุพันธ์จะคำ�นวณ “หลักประกันขั้นต้น” และ “หลักประกัน
รักษาสภาพ” ใหม่ทกุ วัน ตามความเสีย่ งของผูล้ งทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากระดับราคา
ออปชันและราคาสินค้าอ้างอิงที่เปลี่ยนแปลง
ส่งคำ�สั่งซื้อขาย
ก่ อ นส่ ง คำ � สั่ ง ซื้ อ หรื อ ขายทุ ก ครั้ ง ผู้ ล งทุ น ต้ อ งทราบความต้ อ งการของ
ตนเอง เช่น...
ต้องการ “ซื้อ” หรือ “ขาย” อนุพันธ์ “ประเภทใด”
ต้องการซื้อหรือขายสัญญาที่สิ้นสุดอายุ “เดือนไหน”
ต้องการซื้อหรือขายที่ “ราคา” เท่าใด
ต้องการซื้อหรือขาย “จำ�นวน” กี่สัญญา
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B

ตัวอย่างหน้าจอการคำ�สั่งซื้อขายอนุพันธ์
คำ�สั่งซื้อ

คำ�สั่งขาย

เมื่อส่งคำ�สั่งซื้อขายผ่านระบบซื้อขายของ TFEX แล้ว ระบบจะทำ�การจับคู่คำ�สั่ง
ซือ้ ขายและจะยืนยันรายการซือ้ ขายให้โบรกเกอร์ทราบ เพือ่ ให้โบรกเกอร์แจ้งแก่ลกู ค้า
ของตน
สรุปกำ�ไรขาดทุนทุกวัน
หลังจากที่ซื้อหรือขายไปแล้ว โบรกเกอร์จะคำ�นวณเงินกำ�ไรขาดทุนทุกสิ้นวัน
ทำ�การ (Mark to Market) จนกว่าผู้ลงทุนจะปิดสถานะลง โดยคำ�นวณจาก “ราคาที่
ใช้ชำ�ระราคาประจำ�วัน” (Daily Settlement Price)
หากในวันนัน้ ๆ ผูล้ งทุนได้ก�ำ ไร โบรกเกอร์กจ็ ะโอนเงินส่วนของกำ�ไรเข้าไปรวมกับ
เงินหลักประกันทีผ่ ลู้ งทุนวางไว้ แต่หากขาดทุน โบรกเกอร์กจ็ ะโอนเงินออกจากบัญชีเงิน
หลักประกันของผู้ลงทุน
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BROKER

ได้กำ�ไร

โบรกเกอร์จะโอนเงิน
เข้าบัญชีให้

BROKER

ขาดทุน

โบรกเกอร์จะหักเงิน
ออกจากบัญชีให้

การคิดก�ำไรขาดทุนทุกสิ้นวันท�ำการจะท�ำให้เงิน
หลักประกันที่ผู้ลงทุนวางไว้เพิ่มขึ้นหรือลดลงทุกวัน
และหากเงิ น หลั ก ประกั น นี้ ลดลงจนต�่ ำ กว่ า ระดั บ
“หลักประกันรักษาสภาพ” โบรกเกอร์ก็จะ “เรียกเก็บ
เงินประกันเพิ่มขึ้น” (Margin Call) ให้เท่ากับเงินประกัน
ขั้นต้นอีกครั้งหนึ่ง หากผู้ลงทุนไม่สามารถวางเงิน
หลั ก ประกั น ได้ ทั น ตามเวลาที่ โ บรกเกอร์ ก�ำหนด
โบรกเกอร์จะปิดสถานะของสัญญาของผู้ลงทุนลง

Margin Call
ขาดทุน
หลักประกันขั้นต้น
(Initial Margin: IM)
หลักประกันรักษาสภาพ
(Maintenance Margin: MM)
โบรกเกอร์
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ผู้ลงทุน

ตัวอย่างการคำ�นวณกำ�ไรขาดทุน
และการวางหลักประกันเพิ่มของ SET50 Futures
สมมติให้ SET50 Futures มี IM = 20,000 บาท และ MM = 14,000 บาท
รายการที่เกิดขึ้น

ราคาที่ใช้    กำ�ไร / ขาดทุน
ชำ�ระราคา

วางเงินเพิ่ม ยอดเงิน
ในบัญชี

ซื้อฟิวเจอร์สที่ 920 จุด

20,000

ปรับปรุงกำ�ไรขาดทุน   922.00
			

(922 – 920) x 200
= +400		

20,400

ปรับปรุงกำ�ไรขาดทุน   909.00
			

(909 – 922) x 200
= -2,600		

17,800

ปรับปรุงกำ�ไรขาดทุน   889.00
			

(889 – 909) x 200
= -4,000		

13,800

   6,200

20,000

วางเงินประกันเพิ่ม

หมายเหตุ : SET50 Futures 1 จุด = 200 บาท

ในทางปฏิบตั โิ บรกเกอร์อนุพนั ธ์จะแนะนำ�ให้ผลู้ งทุนเติมเงินก่อนทีเ่ งินหลักประกัน
จะลดลงไปจนถึงระดับ “หลักประกันรักษาสภาพ” เพือ่ เป็นการลดความเสีย่ งทีผ่ ลู้ งทุน
จะถูกบังคับปิดสถานะ (Force Close) หากไม่สามารถวางเงินหลักประกันได้ทัน
ปิดสถานะ
เมื่อซื้อขายไปแล้ว ผู้ลงทุนสามารถปิดสถานะของสัญญาก่อน โดยไม่ต้องรอ
จนสัญญาหมดอายุ เพื่อรับรู้กำ�ไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นทันที หรืออาจจะถือสัญญา
ดังกล่าวไปจนกระทั่งสัญญาหมดอายุลงก็ ได้
ปิดสถานะ
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หมั่นเช็คสถานะ
และปิดสถานะการลงทุน

ปิดสถานะของสัญญา
ก่อนสัญญา
ครบกำ�หนดอายุ

ถือสัญญาไปจนครบ
กำ�หนดอายุ

เนื่องจากฟิวเจอร์สและออปชันเป็นสัญญาที่มีอายุจำ�กัด ผู้ลงทุนจึงควรตรวจ
สอบสถานะของตนอยู่ตลอดเวลาว่า... มีกำ�ไรหรือขาดทุนจากการลงทุนเท่าไรบ้าง
เพื่อตัดสินใจว่าจะถือสัญญานี้ต่อไปหรือไม่ เช่น อาจตรวจสอบดูว่าตอนนี้ได้กำ�ไร
พอแล้วหรือยัง หรือถ้าถือต่อไปจะขาดทุนมากขึ้นหรือไม่
โดยผูล้ งทุนมีทางเลือกทีจ่ ะปิดสถานะของตนเองได้ 2 ทาง คือ “ปิดสถานะของ
สัญญาก่อนสัญญาครบกำ�หนดอายุ” หรือ “ถือสัญญาไปจนครบกำ�หนดอายุ”
กรณีปิดสถานะของสัญญาก่อนสัญญาครบกำ�หนดอายุ
หากได้กำ�ไรตามที่พอใจแล้ว หรือมีผลขาดทุนจนไม่สามารถยอมรับได้และไม่
สามารถวางเงินประกันเพิ่มเติมได้แล้ว ผู้ลงทุนสามารถเลือกที่จะปิดสถานะหรือล้าง
สถานะ (Offset Position) ของตนเองได้กอ่ นทีส่ ญ
ั ญาหมดอายุ ด้วยการซือ้ หรือขาย
สัญญาเดิมในทิศทางตรงกันข้าม

ซื้อสัญญา

ผู้ลงทุนซื้อสัญญา

ปิดสถานะโดยขายสัญญา

ขายสัญญา

ผู้ลงทุนขายสัญญา
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ซื้อสัญญา

ปิดสถานะโดยซื้อสัญญา

โดยในกรณีของ “ฟิวเจอร์ส” การปิดสถานะจะต้องเป็นสัญญาเดียวกัน คือ
ครบกำ�หนดส่งมอบเดือนเดียวกัน ส่วนกรณีของ “ออปชัน” จะต้องเป็นประเภทเดียวกัน
เดือนเดียวกัน และมีราคาใช้สิทธิราคาเดียวกัน
กรณีถือสัญญาไปจนครบกำ�หนดอายุ
ราคาทีใ่ ช้ค�ำ นวณกำ�ไรขาดทุน คือ “ราคาทีใ่ ช้ช�ำ ระราคาในวันซือ้ ขายวันสุดท้าย”
(Final Settlement Price) ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของสินค้าอ้างอิง
(ดูรายละเอียดในตาราง Contract Specification) โดยโบรกเกอร์จะจ่ายเงินคืนให้
ผู้ลงทุนตามยอดเงินหลักประกันที่คงเหลือในบัญชีแก่ผู้ลงทุน

SEP

29

โบรกเกอร์

สัญญาครบ
กำ�หนดอายุ

ผู้ลงทุน
มีการคำ�นวณกำ�ไรขาดทุนทุกวัน
จนถึงวันสุดท้ายของสัญญา

50,000
35,000
25,000
สัญญาครบ
กำ�หนดอายุ

ผู้ลงทุน

จ่ายเงินคืน
50,000
โบรกเกอร์
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ประเมินผลการลงทุน
และปรับสถานะพอร์ตลงทุน
การหมั่นติดตามวัดผลการลงทุนของตนเองก็เปรียบเสมือน
การส่องกระจกที่จะสะท้อนรูปแบบการลงทุนที่ผ่านมา โดยหาก
พบว่า... ผลการลงทุนแตกต่างไปจากเป้าหมายที่ได้กำ�หนดไว้ใน
ขั้นแรก ไม่ว่าจะได้กำ�ไรหรือขาดทุน ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่จะใช้
กำ�หนดเป้าหมายในการลงทุนครัง้ ต่อๆ ไป รวมทัง้ เป็นปัจจัยในการ
พิจารณาเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุน หรือ ปรับสถานะพอร์ตลงทุน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้ดียิ่งขึ้น

อนุพันธ์
ตราสารหนี้

เงินฝาก
หุ้น
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Lesson

5

ซื้อขายอย่างมั่นใจ
ต้องเข้าใจกลไกตลาด

รู้จักตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
บริษทั ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน ) หรือ “TFEX”
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์ทางการเงินในประเทศไทย โดยมีบริษัท สำ�นักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จำ�กัด หรือ “TCH” เป็นศูนย์กลางในการชำ�ระราคา

ปัจจุบัน TFEX
มีสินค้าที่หลากหลาย
ทั้ ง อนุ พั น ธ์ ที่ อ้ า งอิ ง
กับสินค้าทางการเงิน
ได้แก่...

และอนุพันธ์ที่อ้างอิง
กั บ สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์
ได้แก่...
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TFEX มีความมุ่งมั่นที่จะนำ�เสนอสินค้าที่หลากหลายและครอบคลุมสินทรัพย์
เพือ่ การลงทุนประเภทต่างๆ ในตลาดทุนไทย เพือ่ ให้ผลู้ งทุนมีเครือ่ งมือในการบริหาร
ความเสี่ยงและบริหารเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
วันและเวลาทำ�การซื้อขาย
ผูล้ งทุนสามารถส่งคำ�สัง่ ซือ้ ขายฟิวเจอร์สและออปชันผ่านโบรกเกอร์อนุพนั ธ์ ได้
ทุกวันทำ�การของ TFEX คือ วันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำ�การของธนาคาร
พาณิชย์) วันละ 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า (Morning Session) และช่วงบ่าย (Afternoon
Session)
สำ�หรับช่วงกลางคืน (Night Session) จะเปิดให้มีการซื้อขายเฉพาะ Gold
Futures, TFEX Gold Online Futures และ Gold-D เท่านั้น

เช้า

Morning Session

บ่าย

Afternoon Session
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ช่วงก่
นเปิ
ดตลาดภาคบ่
าย (Pre-open
ช่วองก่
อนเปิ
ดตลาดภาคค่
ำ� (Pre-openAfternoon)
Night)

12.30

พักการซื้อขายระหว่างวัน (Intermission)

ช่วงก่อนเปิดตลาดภาคเช้า (Pre-open Morning)

09.15 09.45
13.45 14.15

(Morning Session)

ภาคเช้า

16.55

18.45 19.00

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ�

ช่วงก่อนเปิดตลาดภาคค่ำ� (Pre-open Night)

(Night Session)

พักการซื้อขายระหว่างวัน (Intermission)

(Afternoon Session)

14.15-16.00

23.55

14.15-16.30

หมายเหตุ : ช่วงก่อนเปิดตลาด ผู้ลงทุนสามารถส่งคำ�สั่งซื้อขายไปรอต่อคิวได้ แต่ยังไม่มีการจับคู่จริง
และสามารถยกเลิกคำ�สั่งที่ยังไม่ได้ถูกจับคู่ได้
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คำ�สั่งซื้อขายที่ควรรู้
ก่อนส่งคำ�สั่งซื้อขาย ผู้ลงทุนควรรู้จักประเภทของคำ�สั่งต่างๆ และรู้จักเงื่อนไขของคำ�สั่ง
นั้นเสียก่อน
      ประเภทของคำ�สั่ง

ความหมาย

Limit Order
		

การเสนอซือ้ ขายทีก่ �ำหนดให้มกี ารจับคูค่ �ำสัง่ ณ ราคา
ที่ก�ำหนดไว้ (หรือดีกว่า) เช่น ซื้อในราคาที่ไม่สูงเกิน
ก�ำหนด หรือ ขายในราคาที่ไม่ต�่ำกว่าก�ำหนด
Market Order (MP-MKT)
การเสนอซื้อขายที่กำ�หนดให้มีการจับคู่คำ�สั่งทันที
		
ณ ราคาทีด่ ที สี่ ดุ ณ ขณะนัน้ (จับคู่ได้มากกว่า 1 ระดับ
		
ราคา) หากจั บ คู่ ไ ม่ ห มดจำ � นวนที่ เ หลื อ ระบบจะ
ตั้งเป็น Limit Order ณ ราคา Last Traded Price
Special Market Order
การเสนอซือ้ ขายทีก่ �ำ หนดให้มกี ารจับคูค่ �ำ สัง่ ทันที ณ
(MP)
ราคาที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น (จับคู่ได้มากกว่า 1 ระดับ
		
ราคา) หากจับคู่ไม่หมด จำ�นวนทีเ่ หลือ ระบบจะตัง้ เป็น
Limit Order ณ ราคาที่ดีกว่า Last Traded Price
1ช่วงราคา (Tick)
Market to Limit Order
การเสนอซื้อขายที่กำ�หนดให้มีการจับคู่คำ�สั่งทันที
(MP-MTL)
ณ ราคาที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น (จับคู่ระดับราคาเดียว)
หากจั บ คู่ ไ ม่ ห มดจำ � นวนที่ เ หลื อ ระบบจะตั้ ง เป็ น
Limit Order ทีร่ าคาเท่ากับ Last Traded Price
Iceberg Order
การเสนอซือ้ ขายทีร่ ะบุราคาซือ้ ขาย โดยแบ่งการซือ้ ขาย
		
ออกเป็นจำ�นวนย่อยๆ และทยอยนำ�ส่งเข้าสูร่ ะบบการ
		
ซือ้ ขายโดยอัตโนมัติ ซึง่ การเสนอซือ้ ขายในแต่ละครัง้
ต้องมีจำ�นวนอย่างน้อย 10 สัญญาต่อการซื้อขาย
Stop Limit Order
การเสนอซื้อ ขายที่กำ� หนดให้ มีก ารส่ ง คำ � สั่ง แบบ
Limit Order เข้าไปในระบบซือ้ ขายทันทีทรี่ าคาตลาด
ล่าสุด (Last Price)   หรือราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด
(Best Bid) หรือราคาเสนอขายที่ดีที่สุด (Best Ask)
ขยับขึ้นหรือลงแตะจุดที่กำ�หนด
Stop Special Market Order การเสนอซื้ อ ขายที่ กำ � หนดให้ มี ก ารส่ ง คำ � สั่ ง แบบ
(MP)
Special Market Order(MP) เข้าไปในระบบซื้อขาย
ทันทีทรี่ าคาตลาดล่าสุด (Last Price) หรือราคาเสนอ
ซื้อที่ดีที่สุด (Best Bid) หรือราคาเสนอขายที่ดีที่สุด
(Best Ask) ขยับขึ้นหรือลงแตะจุดที่กำ�หนด
Stop Market to Limit Order การเสนอซื้อขายที่กำ�หนดให้มีการส่งคำ�สั่งแบบ
(MP-MTL)
Market to Limit Order (MP-MTL) เข้าไปในระบบ
ซื้อขายทันทีที่ราคาตลาดล่าสุด (Last Price) หรือ
ราคาเสนอซือ้ ทีด่ ที สี่ ดุ (Best Price) หรือราคาเสนอ
ขายที่ดีที่สุด (Best Ask) ขยับขึ้นหรือลงแตะจุดที่
กำ�หนด
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       เงื่อนไขของคำ�สั่ง

ความหมาย

Stop Iceberg Order

การเสนอซื้ อ ขายที่ กำ � หนดให้ มี ก ารส่ ง คำ � สั่ ง แบบ
Iceberg Order เข้าไปในระบบซื้อขายทันทีที่ราคา
ตลาดล่าสุด (Last Price) หรือราคาเสนอซื้อที่ดี
ที่สุด (Best Price) หรือราคาเสนอขายที่ดีที่สุด
(Best Ask) ขยับขึ้นหรือลงแตะจุดที่กำ�หนด

Good Till (Day)
IOC
(Immediate or Cancel)
Fox (Fill or Kill)

คำ�สั่งซื้อขายจะ Expire วันต่อวัน
• คำ�สัง่ ซือ้ ขายจะถูกจับคูท่ นั ทีตามจำ�นวนทีส่ ามารถ
  จับคู่ได้ ส่วนที่เหลือจะถูก Cancel ทั้งหมด
คำ�สัง่ ซือ้ ขายจะต้องถูกจับคูท่ งั้ หมด หรือ ถูก Reject
ทั้งหมด
• เป็นการส่งคำ�สัง่ ซือ้ ขายในช่วง Pre-Open เท่านัน้
• เมือ่ ตลาด Open จะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับ IOC คือ
จับคู่ที่ราคาเปิดโดยส่วนที่เหลือจะถูก Cancel
ทั้งหมด
• คำ � สั่ ง ซื้ อ ขายจะ Expire หลั ง จบ Afternoon
Session ของวันที่กำ�หนด
• ระบุวนั ทีต่ อ้ งการให้ Order expire โดยต้องเป็นวัน
ในอนาคต และไม่เกิน Last Trading Date ของ
Series นั้นๆ
คำ�สั่งซื้อขายจะ Expire หลังจากที่ Series นั้นๆ
หมดอายุแล้ว
คำ�สั่งซื้อขายจะ Expire ทันทีที่เข้าช่วง Pre-Open
ถัดไป
• คำ�สั่งซื้อขายจะ Expire ทันทีที่ถึงวันและเวลา
ที่กำ�หนด
• ระบุวันและเวลาที่ต้องการให้ Order Expire โดย
ต้องเป็นวันและเวลาในอนาคต และไม่เกิน Last
Trading Date ของ Series นั้นๆ
• คำ�สั่งซื้อขายจะ Expire วันต่อวัน
• คำ�สั่งซื้อขายจะ Expire ทันทีที่ถึง Session ที่
กำ�หนด
• ระบุ Session เฉพาะที่เหลืออยู่ใน Trade Date
นั้นๆ เท่านั้น ไม่สามารถระบุ Session ย้อนหลัง
หรือข้ามวันได้

Good Till Next Automatch
(Auto-M)
Good Till Date (Date)
		
Good Till Cancel (Cancel)
Good Till Next Auction
(Auction)
Good Till Time (Time)
		
Good Till Session
(Session)
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หากผูล้ งทุนอยากทราบว่าโบรกเกอร์อนุพนั ธ์ของตนมีบริการส่งคำ�สัง่ รูปแบบ
เหล่านี้ครบถ้วนหรือไม่ หรือมีคำ�สั่งอื่นๆ ที่มีลูกเล่นหลากหลายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ก็
สามารถติดต่อกับโบรกเกอร์อนุพนั ธ์เพือ่ ขอข้อมูลได้โดยตรง เพราะหากผูล้ งทุนเข้าใจ
ประเภทของคำ�สั่งซื้อขายต่างๆ และนำ�มาใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์แล้ว จะ
ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถจัดการกับความต้องการซื้อหรือขายอนุพันธ์ของตนเองได้
เป็นอย่างดี
กระบวนการส่งคำ�สั่งซื้อขายและชำ�ระราคา
กระบวนการจะเริ่มต้นจากการที่ผู้ลงทุนส่งคำ�สั่ง “ซื้อ” (Long) หรือ “ขาย”
(Short) ฟิวเจอร์สหรือออปชัน ด้วยการโทรศัพท์ ไปหาผู้แนะนำ�การลงทุน หรือ
ส่งคำ�สั่งด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
แบบ Smartphone หรือ PDA โดยคำ�สั่งเหล่านี้จะถูกบันทึกในระบบของโบรกเกอร์
ที่เป็นสมาชิกของ TFEX ก่อนที่จะส่งต่อเข้าระบบซื้อขายของ TFEX เพื่อรอการจับ
คู่การซื้อขาย
ค�ำสัง่ ซือ้ ขายทีถ่ กู ส่งเข้ามาในระบบซือ้ ขายของ TFEX จะถูกเรียงล�ำดับและจับคู่
การซื้อขายให้โดยอัตโนมัติตามหลัก “ราคาและเวลาที่ดีที่สุด” (Price then Time
Priority) ผู้ซื้อที่ราคาแพงที่สุดได้คิวก่อน และผู้ขายราคาต�่ำสุดได้คิวก่อน หากราคา
เท่ากัน ผู้ส่งค�ำสั่งมาก่อนได้คิวก่อน
เมือ่ ระบบทำ�การจับคูก่ ารซือ้ ขายทีม่ รี าคาตรงกันได้แล้ว ระบบก็จะส่งรายละเอียด
ของการซือ้ ขายไปที่ TCH ซึง่ จะทำ�การสรุปกำ�ไรขาดทุนในแต่ละวัน (Mark to Market)
และดำ�เนินการด้านการชำ�ระราคาให้
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นอกจากนี้ TCH ยังทำ�หน้าที่เป็นคู่สัญญากลาง (Central Counterparty)
ให้กับผู้ซื้อและผู้ขายด้วย เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมั่นใจว่าจะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบิดพลิ้ว
(เช่น ขาดทุนแล้วไม่ยอมจ่ายเงิน) เพราะ TCH จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาให้กับผู้ซื้อและ
ผูข้ ายแทน โดยในทางปฏิบตั ิ TCH จะเป็นคูส่ ญ
ั ญากับโบรกเกอร์ และโบรกเกอร์จะเป็น
ตัวแทนของผู้ซื้อหรือผู้ขายอีกทอดหนึ่ง

ระบบซื้อขาย

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย

ลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต

ลงทุนผ่านผู้แนะนำ�การลงทุน

ำ�สั่ง

รายงานการจับคู่
การซื้อขาย

าย

Broker

Marketing Terminal
การชำ�ระและวางหลักประกัน

ส่งคำ�สั่งขายและ
วางหลักประกัน

ำ�สั่งข

ส่งคำ�สั่งซื้อและ
วางหลักประกัน
หรือจ่ายค่าพรีเมี่ยม

ซื้อ

Tablet

ส่งค

Mobile

ฐานะขายสุทธิ

PC

ส่งค

ฐานะซื้อสุทธิ

จับคู่คำ�สั่งตาม
Price Then
Time Priority

Broker

• คำ�นวณและเรียกหลักประกัน
• รับและจ่ายเงินประกัน

Traditional Investor

การชำ�ระและวางหลักประกัน
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ทั้งนี้ การซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชันใน TFEX ส่วนใหญ่จะใช้วิธีชำ�ระเงินตาม
ส่วนต่างของกำ�ไรขาดทุนที่เกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่า "การชำ�ระราคาเป็นเงินสด" (Cash
Settlement) ยกเว้น Gold-D และ RSS3D Futures ที่กำ�หนดให้ส่งมอบสินค้า
อ้างอิงกันจริงๆ (Physical Delivery)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและการชำ�ระราคา
TFEX เรียกเก็บจากผู้ซื้อและผู้ขาย ตามที่กำ�หนดไว้ในแต่ละประเภทสินค้า
ค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขาย
TFEX ไม่มีข้อกำ�หนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขาย อัตราดังกล่าว
สามารถต่อรองได้เสรี
ภาษีจากการซื้อขายอนุพันธ์
สำ�หรับผู้ลงทุนทั่วไป กำ�ไรที่ได้จากการซื้อขายอนุพันธ์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น
ฟิวเจอร์สหรือออปชัน จะได้รับการ “ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”
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Lesson

6

ตัวอย่าง
การลงทุนในอนุพันธ์

กลยุทธ์ทำ�กำ�ไรในตลาดขาขึ้น
ในเดือน ม.ค. ผู้ลงทุน ก. คาดว่าดัชนี SET50 จะปรับตัวสูงขึ้น ผู้ลงทุน ก. มี
ทางเลือกในการซื้อขายอนุพันธ์ เพื่อทำ�กำ�ไรจากการคาดการณ์ ได้ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 ซื้อ SET50 Futures
ผู้ ล งทุ น ก. ตั ด สิ น ใจ “ซื้ อ
(Long Open) SET50 Futures” ที่
ครบกำ�หนดในเดือน มี.ค. ที่ 900.00
จุด จำ�นวน 1 สัญญา (สมมติวาง
เงินประกันขั้นต้น 20,000 บาท)
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Long SET50
Call Futures
ผู้ลงทุน ก.

กรณีปิดสถานะสัญญาก่อนหมดอายุ
ในวันที่ 15 ก.พ. หาก SET50 Futures ขยับสูงขึ้นเป็น 920.00 จุด และ
ผู้ลงทุน ก. คิดว่ากำ�ไรอยู่ในระดับที่น่าพอใจแล้ว ถึงเวลาที่จะปิดสถานะเพื่อทำ�กำ�ไร
เสียที ผู้ลงทุน ก. ก็จะเข้าไป “ขาย (Short Close) SET50 Futures” สัญญาเดิม
โดยโบรกเกอร์จะจ่ายเงินคืนให้ผู้ลงทุน ก. ตามยอดเงินประกัน ที่เหลืออยู่ในบัญชี
รวมกับกำ�ไรหรือขาดทุน ซึ่งคำ�นวณจาก...
(ราคาที่ขาย – ราคาที่ซื้อไว้) x ขนาดของสัญญา

FEB

15

ราคา SET50 Futures
สูงขึ้นเป็น 920.00 จุด
ผู้ลงทุน ก. จึงตัดสินใจ
ขายปิดสถานะ (Short Close)

ผู้ลงทุน ก.
ได้กำ�ไร 4,000 บาท
[(920.00 - 900.00) x 200]

คิดเป็น 20% ของเงินลงทุน
(4,000 / 20,000)

นั่นหมายความว่า... ผู้ลงทุน ก. จะได้กำ�ไร 4,000 บาท หรือคิดเป็น
20% ของเงินลงทุนตั้งต้น
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กรณีถือสัญญาไว้จนหมดอายุ
เมื่อสัญญาหมดอายุในวันที่ 29 มี.ค. สถานะของผู้ลงทุน ก. ในสัญญา
ฟิวเจอร์สก็จะหมดลงด้วย โดยโบรกเกอร์จะจ่ายเงินคืนให้ผู้ลงทุน ก. ตามยอดเงิน
ประกันที่เหลืออยู่ในบัญชี รวมกับกำ�ไรหรือขาดทุน ซึ่งคำ�นวณจาก...

(ราคาที่ใช้ช�ำ ระราคาวันสุดท้าย – ราคาทีซ่ อ้ื ไว้) x ขนาดของสัญญา

Final Settlement Price
หากในวั น ที่ 29 มี . ค. ซึ่ ง เป็ น วั น ซื้ อ ขายวั น
สุดท้าย SET50 Futures ขยับสูงขึน้ ไปเป็น 930.00 จุด
ผู้ลงทุน ก. จะได้กำ�ไร 6,000 บาท หรือคิดเป็น 30%
ของเงินลงทุนตั้งต้น
MAR

29

สัญญาหมดอายุ
โดยราคา
SET50 Futures
สูงขึ้นเป็น 930.00 จุด
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ผู้ลงทุน ก.
ได้กำ�ไร 6,000 บาท
[(930.00 - 900.00) x 200]

คิดเป็น 30% ของเงินลงทุน
(6,000 / 20,000)

ทางเลือกที่ 2 ซื้อ SET50 Call Options
ผู้ ล งทุ น ก. ตั ด สิ น ใจ “ซื้ อ
(Long Open) SET50 Call Options”
ทีค่ รบกำ�หนดในเดือน มี.ค. ณ ราคา
ใช้สทิ ธิ 900.00 จุด จำ�นวน 1 สัญญา
(จ่ายค่าพรีเมี่ยม 17 จุด หรือคิดเป็น
เงิน 3,400 บาท)

Long SET50
Call Options
ผู้ลงทุน ก.

กรณีปิดสถานะสัญญาก่อนหมดอายุ
โดยทั่ ว ไปหากดั ช นี SET50 สู ง ขึ้ น ค่ า พรี เ มี่ ย มหรื อ ราคาของ SET50
Call Options ก็จะปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย
ดังนั้น หากในวันที่ 15 ก.พ. ราคาพรีเมี่ยมปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่ 25 จุด ผู้ลงทุน
ก. อาจปิดสถานะ (Offset) เพือ่ ทำ�กำ�ไรได้ โดยเข้าไป “ขาย (Short Close) SET50 Call
Options” สัญญาเดิม ซึ่งจะได้กำ�ไร 1,600 บาท โดยกำ�ไร/ขาดทุนจะคำ�นวณจาก...

กำ�ไร/ขาดทุน = (ค่าพรีเมี่ยมที่ขาย – ค่าพรีเมี่ยมที่ซื้อ) x ขนาดของสัญญา
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2 ม.ค.

วันหมดอายุ
29 มี.ค.

15 ก.พ.

ซื้อ SET50 Call Options
ณ ราคาใช้สิทธิ 900 จุด
ที่ราคาพรีเมี่ยม = 17 จุด

ขาย SET50 Call Options
เพื่อปิดสถานะ ที่ราคา
พรีเมี่ยม = 25 จุด

กำ�ไร = (25 - 17) x 200 = 1,600

กรณีถือสัญญาไว้จนหมดอายุ
หากในวันที่ 29 มี.ค. ดัชนี SET50 ปรับตัวไปอยู่ที่ระดับที่ 930 จุด ซึ่งสูงขึ้น
กว่าราคาใช้สิทธิ (Exercise Price หรือ Strike Price) ของ SET50 Call Options
ผู้ลงทุน ก. (ผู้ซื้อ) จะเลือก “ใช้สิทธิ” เพื่อรับกำ�ไรส่วนต่างระหว่างดัชนี SET50
กับราคาใช้สิทธิ ซึ่งจะได้กำ�ไร 6,000 บาท
แต่อย่าลืมว่า... ต้อง “หักค่าพรีเมี่ยมที่จ่ายไป” ออกด้วย (3,400 บาท) ดังนั้น
ผู้ลงทุน ก. จะได้กำ�ไรสุทธิ 2,600 บาท
วันหมดอายุ
29 มี.ค.

2 ม.ค.
ซื้อ SET50 Call Option
ณ ราคาใช้สิทธิ 900 จุด
ที่ราคาพรีเมี่ยม = 17 จุด
จ่ายเงินค่าพรีเมี่ยม
17 x 200 = 3,400 บาท

กำ�ไร/ขาดทุน ขึ้นอยู่กับดัชนี
SET50 ที่ใช้ชำ�ระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
ผู้ลงทุน ก.

ถ้าดัชนี SET50 < ราคาใช้สทิ ธิ
ไม่ใช้สิทธิ       ขาดทุน
= ค่าพรีเมี่ยม 3,400 บาท
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ถ้าดัชนี SET50 > ราคาใช้สิทธิ
   ใช้สิทธิ       กำ�ไร
   ดัชนี SET50 - ราคาใช้สิทธิ
= 930 - 900 = 30 จุด
กำ�ไร = 30 x 200 = 6,000 บาท
หัก ต้นทุนค่าพรีเมี่ยม 3,400 บาท
กำ�ไรสุทธิ = 2,600 บาท

กลยุทธ์ทำ�กำ�ไรในตลาดขาลง
ในเดือน ม.ค. ผู้ลงทุน ข. คาดว่าดัชนี SET50 จะปรับตัวลดลง ผู้ลงทุน ข. มี
ทางเลือกในการซื้อขายอนุพันธ์ เพื่อทำ�กำ�ไรจากการคาดการณ์ ได้ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 ขาย SET50 Futures
ผู้ ล งทุ น ข. ตั ด สิ น ใจ “ขาย
(Short Open) SET50 Futures” ที่
ครบกำ�หนดในเดือน มี.ค. ที่ 900.00
จุ ด จำ � นวน 1 สั ญ ญา (สมมติ ว าง
เงินประกันขั้นต้น 20,000 บาท)

Short SET50
Index Futures
ผู้ลงทุน ข.

กรณีปิดสถานะสัญญาก่อนหมดอายุ
ในวันที่ 15 ก.พ. หาก SET50 Index Futures ปรับตัวลดลงเป็น 880.00 จุด
และผู้ลงทุน ข. พอใจในผลกำ�ไรแล้ว ก็จะเข้าไป “ซื้อ (Long Close) SET50 Futures”
สัญญาเดิม ซึ่งผู้ลงทุน ข. จะได้กำ�ไร 4,000 บาท หรือคิดเป็น 20% ของเงินลงทุน
ตัง้ ต้น
FEB

15

ราคา SET50 Futures
ลดลงเป็น 880.00 จุด
ผู้ลงทุน ข. จึงตัดสินใจ
ซื้อปิดสถานะ (Long Close)

ผู้ลงทุน ข.
ได้กำ�ไร 4,000 บาท
[(900.00 - 880.00) x 200]

คิดเป็น 20% ของเงินลงทุน
(4,000 / 20,000)
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กรณีถือสัญญาไว้จนหมดอายุ
หากผู้ลงทุน ข. ถือสัญญาไว้จนถึงวันที่ 29 มี.ค. ซึ่งเป็นวันซื้อขายวันสุดท้าย
โดย SET50 Futures ลดลงเป็น 870.00 จุด ผู้ลงทุน ข. จะได้กำ�ไร 6,000 บาท หรือ
คิดเป็น 30% ของเงินลงทุนตั้งต้น
MAR

29

สัญญาหมดอายุ
โดยราคา
SET50 Futures
ลดลงเป็น 870.00 จุด

ผู้ลงทุน ข.
ได้กำ�ไร 6,000 บาท
[(900.00 - 870.00) x 200]

คิดเป็น 30% ของเงินลงทุน
(6,000 / 20,000)

ทางเลือกที่ 2 ซื้อ SET50 Put Options
ผูล้ งทุน ข. ตัดสินใจ “ซือ้ (Long Open)
SET50 Put Options” ที่ครบกำ�หนดใน
เดือน มี.ค. ณ ราคาใช้สทิ ธิ 900 จุดจำ�นวน
1 สัญญา (จ่ายค่าพรีเมี่ยม 15 จุด หรือคิด
เป็นเงิน 3,000 บาท)

Long SET50
Put Options
ผู้ลงทุน ข.

กรณีปิดสถานะสัญญาก่อนหมดอายุ
โดยทั่วไปหากดัชนี SET50 ลดลง ค่าพรีเมี่ยมหรือราคาของ SET50 Put
Options ก็จะปรับตัวสูงขึ้น
ดังนัน้ หากในวันที่ 15 ก.พ. ราคาพรีเมีย่ มปรับตัวสูงขึน้ ไปอยูท่ ี่ 19 จุด ผูล้ งทุน
ข. อาจปิดสถานะ (Offset) เพื่อทำ�กำ�ไรได้ โดยเข้าไป “ขาย (Short Close) SET50
Put Options” สัญญาเดิม ซึ่งจะได้กำ�ไร 800 บาท
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2 ม.ค.

วันหมดอายุ
29 มี.ค.

15 ก.พ.

ซื้อ SET50 Put Options
ณ ราคาใช้สิทธิ 900 จุด
ที่ราคาพรีเมี่ยม = 15 จุด

ขาย SET50 Put Options
เพื่อปิดสถานะ ที่ราคา
พรีเมี่ยม = 19 จุด

กำ�ไร = (19 - 15) x 200 = 800
กรณีถือสัญญาไว้จนหมดอายุ
หากในวั น ที่ 29 มี . ค. ดั ช นี SET50 ปรั บ ตั ว ไปอยู่ ที่ ร ะดั บ 870 จุ ด
ซึ่ ง ลดลงต่ำ � กว่ า ราคาใช้ สิ ท ธิ ข อง SET50 Put Options ผู้ ล งทุ น ข. (ผู้ ซื้ อ )
จะเลือก “ใช้สิทธิ” เพื่อรับกำ�ไรส่วนต่างระหว่างดัชนี SET50 กับราคาใช้สิทธิ
ซึ่งจะได้กำ�ไร 6,000 บาท
แต่อย่าลืมว่า... ต้อง “หักค่าพรีเมี่ยมที่จ่ายไป” ออกด้วย (3,000 บาท)
ดังนั้น ผู้ลงทุน ข. จะได้กำ�ไรสุทธิ 3,000 บาท
วันหมดอายุ
29 มี.ค.

2 ม.ค.
ซื้อ SET50 Put Options
ณ ราคาใช้สิทธิ 900 จุด
ที่ราคาพรีเมี่ยม =15 จุด
จ่ายเงินค่าพรีเมี่ยม
15 x 200 = 3,000 บาท
ถ้าดัชนี SET50 < ราคาใช้สิทธิ
ใช้สิทธิ       กำ�ไร
   ราคาใช้สิทธิ - ดัชนี SET50
= 900 - 870 = 30 จุด
กำ�ไร = 30 x 200 = 6,000 บาท
หัก ต้นทุนค่าพรีเมี่ยม 3,000 บาท
กำ�ไรสุทธิ = 3,000 บาท

กำ�ไร/ขาดทุน ขึ้นอยู่กับดัชนี
SET50 ที่ใช้ชำ�ระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
ผู้ลงทุน ข.

ถ้าดัชนี SET50 > ราคาใช้สทิ ธิ
ไม่ใช้สิทธิ       ขาดทุน
= ค่าพรีเมี่ยม 3,000 บาท

Investor’s Practice Guide คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในอนุพันธ์

69

กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง
สมมติผลู้ งทุน ค. “มีหนุ้ ABC อยูใ่ นพอร์ต” ทีร่ าคา 100 บาท จำ�นวน 1,000 หุน้
แต่คาดว่า “ภาวะตลาดจะเป็นขาลง” และราคาหุ้น ABC ก็น่าจะปรับตัวลดลงด้วย
ผู้ ล งทุ น ค. สามารถใช้ Stock Futures ในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งของ
มูลค่าพอร์ตหุ้นโดยรวม โดยไม่ต้องขายหุ้น ABC ที่ถือครองไว้ออกจากพอร์ตได้
โดยการ “ขาย (Short) ABC Futures”
หากในวันที่ 29 มี.ค. ซึง่ เป็นวันซือ้ ขายวันสุดท้ายและเป็นวันทีส่ ญ
ั ญาหมดอายุ
ราคาหุ้น ABC ลดลงตามที่คาด คือลดลงมาเหลือ 80 บาท/หุ้น มูลค่าหุ้น ABC ที่อยู่
ในพอร์ตการลงทุนของผูล้ งทุน ค. อาจลดลงจนขาดทุน (20,000 บาท) แต่ผลู้ งทุน ค.
ก็สามารถนำ�กำ�ไรที่ได้จากการขาย ABC Futures มาชดเชยผลขาดทุนของพอร์ต
หุ้นได้ (20,000 บาท) ซึ่งทำ�ให้มูลค่าพอร์ตรวมมีมูลค่าเท่าเดิม คือ 100,000 บาท

       หุ้น ABC
วันที่ 1 ม.ค.
มูลค่าพอร์ต
มีหุ้น ABC ที่
100,000 บาท
ราคา 100 บาท
จำ�นวน 1,000 หุ้น

วันที่ 29 มี.ค.
ราคาหุ้น ABC
ลดลงเหลือ
80 บาท

มูลค่าพอร์ต
80,000 บาท

มูลค่าพอร์ตรวม 80,000 บาท
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ถือหุ้น + ขาย ABC Futures
วันที่ 1 ม.ค.
มีหุ้น ABC ที่ราคา 100 บาท
จำ�นวน 1,000 หุ้น
ขาย ABC Futures
เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ที่ราคา 100 บาท
จำ�นวน 1 สัญญา
วันที่ 29 มี.ค.
ราคาหุ้น ABC
ลดลงเหลือ 80 บาท
ราคา ABC Futures อยู่ที่
80 บาท ได้กำ�ไร 20,000 บาท
[(100 - 80) x 1,000]
มูลค่าพอร์ตรวม
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มูลค่าพอร์ต
100,000 บาท

มูลค่าพอร์ต
80,000 บาท
20,000 บาท
100,000 บาท

Lesson

7

รู้จักหาความรู้

สร้างภูมิคุ้มกันการลงทุน

การลงทุ น ในอนุ พั น ธ์ จำ � เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งเข้ า ใจลั ก ษณะ
พื้นฐานของอนุพันธ์และสินค้าอ้างอิงของอนุพันธ์ที่จะเลือกลงทุน
ดังนั้น การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ โดยผู้ลงทุน
สามารถหาความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับการลงทุนในอนุพนั ธ์ประเภทต่างๆ
ได้จาก...
แหล่ ง ข้ อ มู ล จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เช่ น ข้ อ มู ล
การซื้อขายอนุพันธ์ บทวิเคราะห์ โปรแกรมคำ�นวณราคา ความรู้
เกี่ยวกับอนุพันธ์ ฯลฯ
-  www.set.or.th/education
-  www.tfex.co.th
-  นิตยสาร Money & Wealth
-  www.set.or.th
-  ห้องสมุดมารวย
-  www.settrade.com
แหล่งข้อมูลจากโบรกเกอร์อนุพันธ์
แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
-  www.goldprice.com
-  www.theice.com
ฯลฯ
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ต้องการข้อมูล
บริษัทจดทะเบียน
www.set.or.th

ต้องการข้อมูล
การซื้อขายและ
บทวิเคราะห์
www.settrade.com

ต้องการข้อมูล
อบรมสัมมนา หรือ
เรียนรู้ออนไลน์
ด้านการลงทุน
www.set.or.th/education
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Lesson

8

ศัพท์อนุพันธ์น่ารู้

คำ�ศัพท์

A
English Term
Arbitrage

Arbitrageur

ภาษาไทย

ความหมาย

การค้ากำ�ไร

การค้ากำ�ไรในตลาดฟิวเจอร์ส โดยอาศัย
ความไม่สมดุล ระหว่าง “ราคาฟิวเจอร์ส”
กับ “ราคาปัจจุบัน” โดยการซื้อสินค้าใน
ตลาดที่มีราคาถูกพร้อมๆ กับการขาย
สินค้าในตลาดที่ราคาแพง ซึ่งเป็นการทำ�
กำ�ไรโดยไม่มีความเสี่ยง

ผู้ทำ�การค้ากำ�ไร

ผู้ที่แสวงหาโอกาสในการค้ากำ�ไร

B
English Term
Bid

74

ภาษาไทย              
คำ�สั่งเสนอซื้อ
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ความหมาย
คำ�สั่งเสนอซื้อที่ส่งเข้ามาในตลาด

C
English Term

ภาษาไทย

Calendar Spread

ความหมาย
การเปิ ด สถานะในสั ญ ญาฟิ ว เจอร์ ส
2 สัญญา ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเดียวกัน
แต่มีเดือนที่สัญญาครบกำ�หนดต่างกัน

D
English Term

ภาษาไทย

ความหมาย

Daily Price Limits

ช่ ว งการเปลี่ ย นแปลงของราคาเสนอ
ซื้ อ ขายในแต่ ล ะวั น หรื อ ขอบเขตสู ง สุ ด
ของการเคลื่อนไหวของราคาฟิวเจอร์ส
ที่อนุญาตให้ทำ�การซื้อขายได้ โดยTFEX
จะกำ � หนดขี ด จำ � กั ด ของราคาในหนึ่ ง
วั น ทำ � การว่ า อยู่ ใ นช่ ว งบวก/ลบไม่ เ กิ น
กีเ่ ปอร์เซ็นต์ของราคาทีใ่ ช้ช�ำ ระราคาล่าสุด

Day Traders

นักเก็งกำ�ไรประเภทหนึง่ ทีซ่ อ้ื ขายฟิวเจอร์ส
และปิ ด สถานะในสั ญ ญาภายใน 1 วั น
โดยไม่ปล่อยให้ตนเองมีสถานะคงค้างใน
สั ญ ญาข้ า มวั น ผู้ ล งทุ น เหล่ า นี้ ห วั ง เก็ ง
กำ�ไรในระยะสั้น และบางกรณีอาจทำ�การ
ซื้อขายมากกว่า 1 รอบใน 1 วัน ซึ่งจะให้
ความสำ�คัญกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ในการตัดสินใจลงทุน

H
English Term

ภาษาไทย

ความหมาย

Hedge

การป้องกัน
ความเสี่ยง

การซือ้ หรือขายอนุพนั ธ์เพือ่ บริหารความ
เสีย่ งของตน เช่น ผูท้ มี่ คี วามจ�ำเป็นต้องซือ้
ยางพารามีความเสี่ยงจากการที่ราคา
ยางพาราอาจปรับตัวสูงขึน้ อาจใช้การซือ้
ฟิวเจอร์สทีอ่ า้ งอิงกับราคายางพาราเพือ่
บริหารความเสี่ยง

Hedger

ผู้ป้องกัน
ความเสี่ยง

ผู้ที่ซื้อหรือขายอนุพันธ์เพื่อบริหารความ
เสี่ยง
Investor’s Practice Guide คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในอนุพันธ์

75

L
English Term

ภาษาไทย

Last Trading Day วันซื้อขาย
วันสุดท้าย

Leverage

ความหมาย
วันสุดท้ายที่ TFEX อนุญาตให้สัญญา
ฟิวเจอร์สของเดือนส่งมอบหนึ่งๆ มีการ
ซื้อขายได้ เช่น TFEX กำ�หนดว่าการซื้อ
ขายสั ญ ญาฟิ ว เจอร์ ส ที่ อ้ า งอิ ง กั บ ดั ช นี
SET50 ที่หมดอายุในเดือนหนึ่งๆ จะหยุด
ทำ�การซือ้ ขายในวันทำ�การก่อนวันทำ�การ
สุ ด ท้ า ยของเดื อ นที่ สั ญ ญาสิ้ น สุ ด อายุ
หลังสิน้ เวลาทำ�การของวันทำ�การสุดท้าย
ของการซื้อขายสถานะคงค้างในสัญญา
ทัง้ หมดจะต้องถูกปิดด้วยการส่งมอบหรือ
ชำ�ระราคาเป็นเงินสด
การทีผ่ ลู้ งทุนใช้เงินลงทุนน้อย แต่มโี อกาส
ได้กำ�ไรหรือขาดทุนมากเมื่อเทียบกับเงิน
ที่ลงทุนไป เช่น การซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส
จะมี ก ารจ่ า ยเงิ น ณ วั น ทำ � สั ญ ญาแค่
ประมาณ 10% ของมูลค่าสัญญา ทำ�ให้
ผูล้ งทุนสามารถใช้เงินลงทุนเพียงเล็กน้อย
ไปลงทุนในสัญญาที่มีมูลค่ามากได้

M
English Term

76

ภาษาไทย

ความหมาย

Market Maker

ผู้ดูแล
สภาพคล่อง
การซื้อขาย

ผู้มีหน้าที่ส่งคำ�สั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามทีต่ กลงไว้กบั
TFEX เพือ่ ให้ผลู้ งทุนสามารถซือ้ หรือขาย
ได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เกิดสภาพคล่อง
ในการซื้อขาย

Multiplier

ตัวคูณดัชนี

ตัวเลขที่ TFEX กำ�หนดขึ้นเพื่อใช้แปลง
ตั ว เลขดั ช นี ร าคาหุ้ น ให้ เ ป็ น จำ � นวนเงิ น
แสดงมู ล ค่ า ของสั ญ ญา เช่ น SET50
Futures กำ�หนดให้ตัวคูณดัชนีเท่ากับ
200 บาท นั่นหมายความว่า...หากซื้อ
SET50 Futures ที่ราคา 900 จุด มูลค่า
สัญญาจะเท่ากับ 180,000 บาท (200
บาท x 900 จุด)
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O
ความหมาย

English Term

ภาษาไทย

Offer

คำ�สั่งเสนอขาย

คำ�สั่งเสนอขายที่ส่งเข้ามาในตลาด

Offset

การปิดสถานะ

การทำ � ธุ ร กรรมใน TFEX ในทิ ศ ทางที่
ตรงข้ามกับสถานะเดิมในสัญญา โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ปิ ด สถานะในสั ญ ญา
(Closing Out) เช่น ผู้ลงทุนที่มีสถานะซื้อ
ในสัญญาฟิวเจอร์ส สามารถปิดสถานะ
ดังกล่าวโดยการขายสัญญาฟิวเจอร์ส
เดิมในจำ�นวนเท่าเดิม
เป็นการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส โดยมี
การซื้อหรือขายเพียงอย่างเดียว

Outright Position
Over-the- Counter

ตลาดซื้อขาย
อย่างไม่เป็น
ทางการ

ตลาดซือ้ ขายตราสารทางการเงินที่ไม่ได้มี
การจัดตั้งอย่างเป็นทางการ

P
English Term

ภาษาไทย

ความหมาย

Position Limit

การจำ�กัดสถานะ

จำ � นวนสู ง สุ ด ของสั ญ ญาฟิ ว เจอร์ ส
ที่ TFEX อนุ ญ าตให้ ผู้ ล งทุ น รายหนึ่ ง
ถื อ ครองหรื อ มี ส ถานะคงค้ า งได้ ซึ่ ง จะ
ป้องกันไม่ให้นักเก็งกำ�ไรถือครองสัญญา
ในจำ�นวนมากจนส่งผลต่อราคาในตลาด
เช่น กำ�หนดให้ผู้ลงทุนมีสถานะสุทธิรวม
ใน SET50 Futures และ SET50 Options
เมื่ อ คำ � นวณฐานะเที ย บเท่ า กั บ ฐานะใน
SET50 Futures ได้ ไ ม่ เ กิ น 100,000
สัญญา โดยคิดจากสัญญาซื้อหรือขาย
เดือนใดเดือนหนึ่ง หรือสุทธิจากสัญญา
ซื้อและขายทุกเดือนรวมกัน

Position Trader

นักเก็งกำ�ไรประเภทหนึง่ ซึง่ ลงทุนในสัญญา
ฟิวเจอร์สเพื่อหวังเก็งกำ�ไรระยะยาว โดย
ทัว่ ไปนักเก็งกำ�ไรประเภทนีจ้ ะรักษาสถานะ
คงค้างในสัญญาเป็นเวลานานกว่านักเก็ง
กำ�ไรประเภทอื่นนอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มที่
จะอาศัยการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานมาเป็น
ปัจจัยสำ�คัญในการตัดสินใจลงทุน
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S

78

  English Term

     ภาษาไทย

ความหมาย

Settlement Price

ราคาที่ใช้ชำ�ระ
ราคา

เป็นราคาที่สำ�นักหักบัญชีใช้ ในการปรับ
มูลค่าให้เป็นไปตามราคาตลาด (Markto-Market) โดยการคำ�นวณกำ�ไรขาดทุน
ที่ จ ะไปใช้ ป รั บ ยอดคงเหลื อ ของผู้ ล งทุ น
ซึ่งราคาที่ใช้ชำ�ระราคาอาจคำ�นวณจาก
ราคาสุดท้ายหรือราคาเฉลี่ยของการซื้อ
ขายสั ญ ญาฟิ ว เจอร์ ส ในช่ ว งปิ ด ตลาด
ในวันทำ�การหนึ่งๆ

Speculate

การเก็งกำ�ไร

การเข้ามาซื้อหรือขายสัญญาฟิวเจอร์ส
เพื่ อ หวั ง กำ � ไรจากการที่ ร าคาซื้ อ ขาย
ในอนาคตเคลื่ อ นไหวไปในทิ ศ ทางที่ ต น
คาดคิด

Speculator

นักเก็งกำ�ไร

ผู้ที่เข้ามาซื้อหรือขายสัญญาฟิวเจอร์ส
เพือ่ หวังกำ�ไรจากการทีร่ าคาฟิวเจอร์สใน
อนาคตเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ตนคาด
คิด เช่น ถ้าคาดว่าราคาฟิวเจอร์สจะสูงขึน้
นักเก็งกำ�ไรจะซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส แล้ว
รอขายในอนาคต เพื่อที่ในอนาคตจะได้
กำ�ไรจากส่วนต่างของราคาขายที่สูงกว่า
ราคาซื้อในตอนแรกแต่ถ้าคาดว่าราคา
ฟิวเจอร์สจะต่ำ�ลงในอนาคต นักเก็งกำ�ไร
จะขายสั ญ ญาฟิ ว เจอร์ ส แล้ ว รอซื้ อ ใน
อนาคต

Spot Market

ตลาดซื้อขายทันที

ตลาดสำ�หรับการซื้อขายสินทรัพย์ตาม
ปกติที่จะมีการตกลง ส่งมอบสินค้าและ
ชำ�ระเงินทันที ซึง่ ตรงข้ามกับตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการตกลงเพื่อการ
ส่ ง มอบและชำ � ระเงิ น ในอนาคตเราอาจ
เรียก Spot Market อีกชื่อหนึ่งว่า “Cash
Market”

Spot Price

ราคาสำ�หรับ
การซื้อขายทันที

ราคาสินทรัพย์ที่ตกลงเพื่อส่งมอบสินค้า
และชำ � ระเงิ น ทั น ที เราอาจเรี ย ก Spot
Price อีกชื่อหนึ่งว่า “Cash Price”

Spread

ส่วนต่างระหว่าง
ราคาเสนอซื้อขาย

ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอ
ขายที่ส่งเข้ามาในตลาด
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