
นัดพบอนุพันธตอนท่ี 199 (โพสต ทูเดย) 
ราคาโกลดฟวเจอรส...ดูอยางไร (20 มีนาคม 2552) 
  
 คงเปนเรื่องฮิตจริงสําหรับโกลดฟวเจอรส  เนื่องจาก ”นัดพบอนุพันธ” มีโอกาสไดติดตาม “โครงการอนุพันธ
สัญจร” ซึ่งจัดโดยตลาดอนุพันธและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือไปบรรยายใหความรูเกี่ยวกับโกลดฟวเจอรส
และ Selling Agent แกผูประกอบการรานทอง ผูลงทุน และผูสนใจในตางจังหวัด ไมวาจะเปนที่นครปฐม นครราชสีมา 
หรือเชียงใหม ทําใหไดรับทราบคําถามและความเห็นที่หลากหลายจากผูเขารับฟงการบรรยาย ซึ่งถือไดวาเปนเรื่องที่ดี 
จึงขอนําประเด็นที่นาสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของการดูราคาโกลดฟวเจอรส มาอธิบายใหเกิดความเขาใจทั่วกัน
อีกครั้งครับ 

 
ประเด็นแรกที่ผูลงทุนใหความสนใจถามกันมากก็คือ ราคาโกลดฟวเจอรสที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ (TFEX) 

ไดมาจากไหน และทําไมไมเทากับราคาทองคําที่รานทองประกาศใช ซึ่งในประเด็นนี้ คงตองขออธิบายวา ราคาโกลด 
ฟวเจอรสท่ีซื้อขายใน TFEX น้ัน เปนราคาท่ีเกิดจากการจับคูคําสั่งซื้อ (bid) กับคําสั่งขาย (offer) ของผูลงทุน 
ซึ่งโบรกเกอรสงผานเขามาในระบบของ TFEX ครับ เมื่อคําส่ังซื้อและขายจับคู (match) กันได จึงจะมีการซื้อขาย
เกิดขึ้น (ในลักษณะเดียวกับการซื้อขายหุน) และที่สําคัญ ราคาที่ซื้อขายใน TFEX น้ันเปนราคาซื้อขายลวงหนา 
ของการซื้อขายทองคําแทงที่มีความบริสุทธิ์ 96.5% ที่มีกําหนดสงมอบในเดือนครบอายุสัญญาที่ผูลงทุนคาดการณไว  
เชน เมษายน มิถุนายน สิงหาคม เปนตน ในขณะที่ราคาซื้อขายของรานทองนั้น เปนราคาสงมอบทันที หรือที่เรียกวา
ราคา spot ซึ่งเปนราคาซื้อขายที่ไดรับมอบทองคําทันที  
 
 ผูลงทุนที่จะซื้อขายโกลดฟวเจอรสตองคาดการณกอนวาราคาทองคําลวงหนาควรจะเปนเทาไร โดยในการ
ประมาณราคาลวงหนาแบบงายๆ นั้น ผูลงทุนอาจพิจารณาขอมูลจากระดับราคาและแนวโนมของราคาทองคําลวงหนา
ที่ซื้อขายกันในตลาดตางประเทศ เชน ตลาด NYMEX ที่นิวยอรค หรือ ตลาด TOCOM ที่ญี่ปุน เปนตน แตส่ิงสําคัญ 
คือ ตองดใูนรายละเอียดดวยวา ราคาทองคําลวงหนาของตลาดเหลานั้น มี specification เหมือนหรือตางกับเราอยางไร 
แลวจึงแปลงคาตาง ๆ ใหสอดคลองกับ specification ของเรา ทั้งในเรื่องความบริสุทธิ์และน้ําหนัก นอกจากนี้ ผูลงทุน
อาจลองคํานวณราคาลวงหนาตามทฤษฎีเพ่ือใชเปนขอมูลเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายขณะนั้นก็ไดครับ แมวาราคา 
ซื้อขายลวงหนาที่เกิดขึ้นจริงจะไมตรงตามราคาทฤษฎีที่คํานวณได แตอยางนอยก็พอจะทําใหเราไดทราบวา ราคา
โกลดฟวเจอรสที่ซื้อขายกันในขณะนั้นแพงหรือถูกอยางไร โดยราคาทฤษฎี คํานวณไดจากราคาทองคําสงมอบทันที 
(ราคา spot) บวกกับตนทุนการถือครองทองคําไปจนวันครบอายุสัญญา ซึ่งตนทุนการถือครองสวนใหญนั้น ก็คือ 
ดอกเบี้ยของจํานวนเงิน (ตนทุน) ที่ใชในการซื้อทองคําจริงมาเก็บไว บวกดวยคาเก็บรักษาทองคํานั้น เชน คาประกัน 
คาเชาตูนิรภัยตาง ๆ เปนตน เพ่ือรอสงมอบในอนาคต ซึ่งในเว็บไซต www.tfex.co.th หัวขอ “มุมผูลงทุน” มีบริการ
โปรแกรมคํานวณราคาทองคํา (Gold Price Converter Program) และโปรแกรมคํานวณราคาฟวเจอรส (Futures 
Pricing Program) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูลงทุนและผูสนใจไดทดลองใชในการคํานวณราคา spot และราคา 
ฟวเจอรสตามทฤษฎีครับ 
 
 ประเด็นคําถามยอดนิยมอีกคําถามคือ วันซื้อขายวันสุดทายกอนสัญญาหมดอายุนั้น คิดกําไรขาดทุนจาก
ราคาใด และมีวิธีการคํานวณอยางไร คําตอบก็คือ หากผูลงทุนยังมีการถือครองฐานะโกลดฟวเจอรสอยู ณ ส้ินวันซื้อ
ขายวันสุดทาย (Last Trading Day) ทานจะถูกปดฐานะที่มีอยูโดยอัตโนมัติ ไมวาจะกําไรหรือขาดทุน โบรกเกอรจะ 
ทําการ mark-to-market เพ่ือคิดกําไรขาดทุน โดยการเทียบราคาปด (Settlement Price) ในวันกอนหนา กับราคาที่ใช
ชําระราคาครั้งสุดทาย (Final Settlement Price) ซึ่งคํานวณจากราคาสงมอบทันที (ราคา spot) ของทองคําในวันนั้น 
โดยอางอิงราคาจากตลาดลอนดอน ซึ่งเปนตลาดซื้อขายทองคําที่ใหญและมีสภาพคลองมากที่สุดแหงหนึ่งในโลก ราคา



ที่ใชอางอิงนี้ เรียกวา London Gold A.M. Fixing กําหนดโดย London Bullion Market Association (LBMA) และเวลา
ที่ LBMA กําหนดราคาในชวงเชา (A.M.) เปนเวลาประมาณ 10:30 น. ที่ลอนดอน ซึ่งตรงกับเวลาประมาณ 16:30 น. 
ในประเทศไทย 

 
เนื่องจากราคา London Gold A.M. Fixing ที่อางอิงนั้น เปนราคาของทองคําที่มึความบริสุทธิ์ 99.5% ดังนั้น

เมื่อนํามาใชคํานวณราคา Final Settlement Price ของโกลดฟวเจอรส จึงตองนํามาปรับคาความบริสุทธิ์ของทองคํา
เปน 96.5% ตาม specification ที่กําหนด โดยในสูตรการคํานวณ จึงเห็น (0.965 / 0.995) เปนตัวปรับคาความบริสุทธิ์ 
นอกจากนี้ ยังมีการปรับคาน้ําหนักทองคําจากหนวย 1 ทรอยออนซ (31.1035 กรัม) เปนหนวย 1 บาททองคํา (15.244 
กรัม) ดวยตัวปรับคาน้ําหนัก (15.244 / 31.1035) เมื่อเอาราคาทองคําที่ลอนดอนคูณตัวปรับคาความบริสุทธิ์และ 
ตัวปรับคาน้ําหนักแลว สุดทายจะคูณดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือใหไดราคาเปนสกุลเงินบาท โดย TFEX จะนําขอมูล
อัตราแลกเปลี่ยน ที่เรียกวา THBFIX P.M. จากรอยเตอรในเวลาประมาณ 16:30 น. ของวันซื้อขายวันสุดทายมาใช 
ในการคํานวณครับ สําหรับอัตราแลกเปลี่ยน THBFIX P.M. นี้ รอยเตอรจะคํานวณจากคากลาง (mid-point) ของอัตรา
เสนอซื้อ (bid) และขาย (offer) จากแตละธนาคารที่ quote ใหกับรอยเตอร ประมาณ 19 ราย มาทําการเฉลี่ย โดยตัด
คาสูงสุดและต่ําสุดออกกอน 

 
เพ่ือความสะดวกของผูลงทุน TFEX จะเผยแพรขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวในเว็บไซด www.tfex.co.th  

สวนราคาที่ใชในการชําระครั้งสุดทายซึ่งคํานวณเสร็จเรียบรอยแลว จะเผยแพรทางเว็บไซต หนังสือพิมพ และบริษัท
สมาชิกของ TFEX โดยในสวนของขอมูลราคาทองคําในตางประเทศ ซึ่งเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงตลอดเวลาระหวางวัน
นั้น ผูลงทุนสามารถติดตามไดจากเว็บไซตที่ใหบริการขอมูล เชน www.kitco.com, www.goldprice.com เปนตน 

 
“นัดพบอนุพันธ” ขอฝากวา กอนซื้อขายอยาลืมศึกษาขอมูลใหรอบคอบ รวมท้ังตองติดตามขาวสารใหทันตอ

เหตุการณ เพราะในชวงที่ผานมา ราคาทองคํา spot และราคาทองคําลวงหนา มีความผันผวนสูง เนื่องจากมีปจจัยทาง
จิตวิทยาเขามาสัมพันธดวย โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจเชนปจจุบัน ผูลงทุนสวนใหญจะรูสึกปลอดภัยกับการถือ
ทองคํามากกวาสินทรัพยอ่ืน ดังนั้น จึงจําเปนตองติดตามขาวสารที่อาจมีผลกระทบตอราคาทองคําดวย ขอใหโชคดี 
และสนุกกับการซื้อขายโกลดฟวเจอรสครับ 

 
สําหรับวันเสารท่ี 21 มีนาคมนี้ จะมีการจัดกิจกรรม “โครงการอนุพันธสัญจร” ท่ี โรงแรม ลี การเดนส 

พลาซา หาดใหญ จังหวัดสงขลา ขอเชิญผูลงทุนและผูประกอบการรานทองคําที่สนใจเกี่ยวกับโกลดฟวเจอรสและ 
การประกอบธุรกิจในฐานะ Selling Agent เขารับฟงการบรรยายในเรื่องดังกลาวไดโดยไมเสียคาใชจายครับ ทั้งนี้ 
สามารถลงทะเบียนลวงหนาไดทาง S-E-T Call Center โทร. 0-2229-2222 เว็บไซต www.tfex.or.th และโบรกเกอร
อนุพันธ 

   
 

 
 
  
 
    

 สนับสนุนโดย  บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   เว็บไซต : www.tfex.co.th   
 การจัดทําเอกสารเผยแพรนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจและนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนตอการซื้อขายอนุพันธเทานั้น  มิไดเปนการใหคําแนะนําสําหรับการลงทุนแตอยางใด   


