
โพสต ทูเดย 
นัดพบอนุพันธ (1 พฤษภาคม 2552) 
ตอนที่ 205 ความเชื่อและความจริงเกี่ยวกับ SET50 และ SET50 Futures 
  

ในโอกาสที่ตลาดอนุพันธเปดดําเนินการมาครบ 3 ป นั้น TFEX ไดรับความอนุเคราะหจาก ศาสตราจารย 
ดร. อัญญา ขันธวิทย ซึ่งเปนศาสตราจารยในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ระดับ 11 คณะพาณิชยศาสตรและ 
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และศาสตรเมธาจารย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
ทําการศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธระหวางดัชนี SET50 และ SET50 Futures โดย ดร. อัญญา ไดนําเสนอ 
ผลการศึกษาดังกลาวในงานสัมมนาทางวิชาการเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 ที่ผานมา นัดพบอนุพันธจึงขอนํา
สรุปผลการศึกษาของ ดร.อัญญา มาเลาสูกันฟงแบบงายๆ กันครับ 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ สาระสําคัญเปนการศึกษาวิจัยเพ่ือที่จะตอบคําถามวา ความเชื่อหลัก ๆ 3 เรื่องเกี่ยวกับ 

SET50 Futures ในเชิงวิชาการที่เรามักนํามาอางกันเสมอนั้นเปนความจริงหรือไม ซึ่งความเชื่อเรื่องแรก คือ SET50 
Futures เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการปองกันความเสี่ยง การคาและการลงทุน เรื่องตอมา  
คือ เรื่อง Price Discovery หรือการที่ราคาของ  SET50 Futures สามารถจะตอบสนองหรือสะทอนขอมูลขาวสารที่ 
เกี่ยวกับดัชนี SET50 ที่เปล่ียนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วกวาการปรับตัวของระดับดัชนี SET50 เอง 
และเรื่องสุดทาย คือ ราคาฟวเจอรสใชเปนสัญญาณเกี่ยวกับขนาดและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของพอรตหุน SET50   

 
สําหรับเรื่อง SET50 Futures เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนั้น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ คําถามวา SET50 

Futures มีตนทุนต่ําจริงหรือไม ซ่ึงในสวนนี้ หากพิจารณาจากความจริงที่วาในการซื้อขาย SET50 Futures นั้น 
ผูลงทุนใชวางเงินประกันประมาณ 50,000 บาทตอหนึ่งสัญญา ในขณะท่ีการซื้อหุนในกลุม SET50 ที่มีมูลคาเทากัน 
จะใชเงินประมาณ 300,000 กวาบาท ดังนั้น คํากลาวอางวา SET50 Futures เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ จึงเปน
ความจริง เพราะตนทุนถูกกวาถึง 5 เทา อยางไรก็ตาม ในสวนของความเสี่ยงนั้น ผูลงทุนตองตระหนักดวยวา SET50 
Futures ก็มีความเสี่ยงมากกวาการซื้อขายหุนในกลุม SET50 เนื่องจากมีโอกาสที่จะกําไรและขาดทุนมากกวาเงินทุน 
ที่ลงไป 

 
ในสวนที่พูดถึงประสิทธิผลของ SET50 Futures ในการบริหารความเสี่ยง การคาและการลงทุนนั้น ไดมี

การศึกษาวา หากเรานํา SET50 Futures มาใชในการบริหารความเสี่ยงของหุนแลว ความเสี่ยงของหุนจะลดลงได 
มากนอยแคไหน ซึ่งในการศึกษาตัวอยางหุนขนาดใหญในกลุม SET50 ซึ่งไดแก ADVANC, PTT, PTTEP, KBANK 
และ SCB  พบวา หากนํา SET50 Futures มาใชบริหารความเสี่ยงแลว เราสามารถลดความเสี่ยงของหุนในกลุมนี้ได
โดยเฉลี่ยถึง 65% (ลดไดสูงสุด 81.1% และตํ่าสุดคือ 40.75%) แตหากเปนหุนขนาดรองลงมาในกลุม SET100 ที่ไมอยู
ใน SET50 ซึ่งจากตัวอยางหุนที่นํามาศึกษา คือ BLS, TICON, SPALI, STANLY, LANNA พบวา ประสิทธิผลของการ
ใชงาน SET50 Futures ในการลดความเสี่ยงนั้น ไมดีเทาที่ควร โดยเฉลี่ยลดลงไดประมาณไมถึง 40% (ลดไดสูงสุด 
71.76% และตํ่าสุดคือ 17.12%) ดังนั้น ในการใชงานจริง ผูลงทุนจึงควรพิจารณาวา การใช SET50 Futures ในการ
บริหารความเสี่ยงของหุนในพอรตตนเองนั้นมีความเหมาะสมมากนอยแคไหน นอกจากนี้ ในดานการคาและการลงทุน 
พบวา การใช SET50 Futures ใหผลกําไรสูง หากผูลงทุนคาดการณทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดไดถูกทาง หรือ
เรียกวามี market timing ability 

 



จากการศึกษาพฤติกรรมในอดีตของดัชนี SET50 พบวา ดัชนี SET50 มีพฤติกรรมการปรับตัวขึ้นและลงใน
ลักษณะที่เปนแนวโนมระยะยาว และเมื่อศึกษาพฤติกรรมของ SET50 Futures ควบคูไปกับดัชนี SET50 เพ่ือพิสูจนวา 
SET50 Futures สามารถทําหนาที่ Price Discovery และเปนตัวสงสัญญาณแกดัชนี SET50 ไดเชนเดียวกับ Index 
Futures อ่ืน ๆ ในตางประเทศหรือไม พบวา SET50 Futures สามารถชวยเรื่อง price discovery ไดจริง นั่นคือ 
ราคาของ SET50 Futures จะปรับตัวสะทอนขอมูลขาวสารที่เปล่ียนแปลงไดรวดเร็วกวา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ราคา 
SET50 Futures จะเคล่ือนไหวนําดัชนี SET50 ไปกอน โดยทิศทางการเปลี่ยนแปลงราคา SET50 Futures น้ันเปน
สัญญาณใหทราบถึงการปรับตัวของดัชนี SET50 ที่จะตามมาดวย 

 
ทั้งหมดนี้ เปนสรุปผลงานวิจัยโดยยอ ซึ่งสะทอนภาพใหเห็นวา SET50 Futures เปนเครื่องมือสําหรับการ

บริหารความเสี่ยงและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมท้ังราคาของฟวเจอรสยังปรับตัวสะทอนการ
เปล่ียนแปลงของขอมูลไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาการซื้อขาย SET50 Futures นั้น
ชวยใหตลาดทุนไทยมีสินคาที่หลากหลายและมีความสมบูรณมากขึ้น 

 
ในสัปดาหหนา วันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2552 ขอเชิญแวะเยี่ยมชม SET in the City ZONE @ Money Expo 

2009 บริเวณหอง Meeting Room 1 - 4  ซึ่งนอกจากจะไดพบโบรกเกอรอนุพันธที่จะมารวมออกบูธใหคําปรึกษาและ
แนะนําการลงทุนในตลาดอนุพันธ รวมทั้งใหบริการรับเปดบัญชีซื้อขายแลว ยังมีการจัดสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับ 
สินคาในตลาดอนุพันธ เวลา 14:00 - 15:30 น. ทุกวัน ดังนี้  7 พ.ค. เรื่อง SET50 Futures & ปจจัย เทคนิค พิชิตกําไร, 
8 พ.ค. เรื่อง สรางพอรตหุนแกรง ดวย Stock Futures,  9 พ.ค. เรื่อง Gold Futures เรียนรูทํากําไร บนราคาทอง และ 
10 พ.ค. เปดเคล็ดเทรด Gold Futures โดยผูสนใจติดตามรายละเอียดไดจากเว็บไซต www.tfex.co.th และ S-E-T 
Call Center 0-2229-2222   

พิเศษสุด... ผูที่เปดบัญชีซื้อขายอนุพันธ ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2552 สามารถนําหลักฐาน
การเปดบัญชีมาแสดง เพ่ือแลกรับตุกตานองทองดี ณ จุดแลกรับของในบริเวณงาน  

     
 

 
 
  
 
    

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


