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Stock Futures ข้ึนก็ใช ลงก็ชอบ 
  

ถาพูดถึงการซื้อขาย Stock Futures นั้น ผูงทุนหลายทานอาจจะพอทราบอยูวามี Stock Futures ของหุน
ซื้อขายใน TFEX  อยูแลว 3 ตัว แตที่ผานมานั้นวอลุมการซื้อขายยังไมมากนัก และก็ยังไมไดมีการพูดถึงการซื้อขาย 
Stock Futures มากเทาใดนัก  แตในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ TFEX มีแผนที่เพ่ิม Stock Futures ที่ซื้อขายให
ครอบคลุมหุนอางอิงจํานวนมากขึ้น และใหหุนอางอิงกระจายอยูในหมวดอุตสาหกรรมตาง ๆ มากขึ้น  โดยคาดวาเรา
นาจะมี Stock Futures ซื้อขายเพิ่มขึ้นอีก 11-12 ตัว เมื่อรวมกับของเดิมที่มีอยูอีก 3 ตัวก็จะทําให Stock Futures มี
จํานวนมากขึ้น และนาจะเปนที่สนใจแกผูลงทุนมากขึ้น เพราะสามารถเลือกซื้อขาย Stock Futures เพ่ือบริหารความ
เส่ียงหรือทํากําไรในภาวะตลาดตาง ๆ ไดสะดวกมากขึ้น   นัดพบอนุพันธคราวนี้จึงขอแนะนํา Stock Futures ใหผู
ลงทุนไดรูจักกันอีกสักครั้ง 

 
การซื้อขาย Stock Futures ก็คือ การที่ “ผูซื้อ” และ “ผูขาย” ตกลงกันวาจะซื้อหรือขายหุนตัวใดตัวหนึ่งใน

อนาคต เชน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ขางหนา โดยตกลงจํานวน และราคากันไววันนี้ ซึ่งหุนที่ตกลงซื้อขายนั้น จะ
เรียกวา หุนอางอิง ซึ่งจะเปนหุนใดบางนั้น TFEX จะเปนผูกําหนดรายชื่อ สวนจํานวนหุนที่ตกลงซื้อขายนั้นคือ 
1,000 หุน (ตอ 1 สัญญา) ทั้งนี้ Stock Futures ที่ซื้อขายใน TFEX นั้น ไมมีการสงมอบหุนกันจริง  แตใชวิธีชําระเงิน
กําไรขาดทุนตามสวนตางของราคาซื้อขาย หรือที่เรียกวา Cash Settlement ในลักษณะเดียวกับ SET50 Futures  

 
ในปจจุบันนั้น Stock Futures ซื้อขายโดยอางอิงกับหุนแค 3 ตัวในหุนกลุมพลังงานและกลุมส่ือสารเทานั้น 

ไดแก PTT, PTTEP และ ADVANC แตในอนาคตอันใกลนี้ TFEX จะเพิ่มหุนอางอิงของ Stock Futures มาจากหุนที่
เปนองคประกอบของดัชนี SET50 เพ่ิมเติมอีกประมาณ 12 ตัว โดยจะครอบคลุมกลุมอุตสาหกรรมหลัก ๆ เพ่ิมเติม
อีก เชน กลุมธนาคาร กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย กลุมขนสงและโลจิสติกส กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค และ
กลุมวัสดุกอสราง  ซึ่งการคัดเลือกหุนอางอิงในกลุมเหลานี้  TFEX จะเนนหุนที่มีขนาดใหญ มีสภาพคลองสูงและมี
ความผันผวนของราคาพอควร  พูดงาย ๆ ก็คือเปนหุนที่ไดรับความนิยมในการซื้อขายนั่นเอง 

 
การซื้อขาย Stock Futures มีขอดีหลายประการ ถาจะเปรียบเทียบกับหุน ก็คือ การใชเงินทุนที่ตํ่ากวาและ

และมีความคลองตัวในการซื้อขายทั้งในชวงตลาดขาขึ้นหรือขาลง  เพ่ือใหเห็นภาพ ผมขอยกตัวอยางแลวกันครับ  
สมมติวา เราจะซื้อ  PTTEP  1,000 หุน ที่ราคา 114 บาท เราตองใชเงินลงทุน 114,000 บาท  แตถาเราซื้อ PTTEP 
Futures  1 สัญญา ซึ่งราคาฟวเจอรสในเดือนใกลสุดจะใกลเคียงกับหุนมาก สมมติวาเปนราคา 115 บาท และใชเงิน
เพ่ือวางเปนประกันขั้นตนกับโบรกเกอรที่ประมาณ 21,000 บาทตอสัญญา หรือประมาณ 18%  ดังนั้น หากราคาหุน
และฟวเจอรสขยับขึ้น 2 บาทเทากัน เราไดกําไร 2,000 บาทเทากัน แตคิดเปนผลตอบแทนแลว การซื้อหุนได
ผลตอบแทนประมาณ 1.75% แตฟวเจอรสใหอัตราผลตอบแทนถึง 9.52% ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากการซื้อขายฟวเจอรส
นั้นเราไมไดใชเงินลงทุนทั้งจํานวนเหมือนหุน แตเราใชเงินทุนมาวางหลักประกันแคสวนเดียวเทานั้น   ดังนั้น การซื้อ
ขาย Stock Futures จึงมีขอดีในเรื่องของการใชเงินทุนนอย  อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ราคาหุนไมเปนไปในทิศทางที่
คาดหวังไว เชนในกรณีราคาหุนปรับตัวลดลงแทนที่จะปรับตัวสูงขึ้น ผูลงทุนก็จะขาดทุนในอัตราที่มากกวาการลงทุน
ในหุน  ดังนั้น ผูลงทุนที่จะซื้อขาย Stock Futures ตองทําใจรบัความเสี่ยงเรื่องนี้ 

 
 นอกจากนี้ การซื้อขาย Stock Futures นั้น ยังมีจุดเดนในเรื่องของความคลองตัวในการสรางโอกาสทํา
กําไรในสภาวะตลาดทั้งขาขึ้นและขาลงดวย  พูดงาย ๆ คือ หากราคาหุนมีแนวโนมดี เราก็สามารถซื้อ หรือ Long 



Stock Futures ไว จากนั้น เมื่อราคาหุนปรับตัวสูงขึ้นจริง ราคา Stock Futures ปรับตัวสูงขึ้นตามไปดวย ผูลงทุนก็
สามารถขายหรือ Short เพ่ือปดสถานะทํากําไรไดในภายหลัง  ซึ่งในสวนนี้เหมือนกับหลักการซื้อขายหุน นั่นคือ ซื้อ
ถูกขายแพง  ในทางตรงขาม เมื่อผูลงทุนมองวาระดับราคาหุนนาจะปรับตัวลดลงนั้น ผูลงทุนสามารถสรางโอกาสใน
การทํากําไรจากการคาดการณราคาหุนโดยใช Stock Futures ไดทันที นั่นคือ ขาย หรือ Short Stock futures 
ออกไปกอนทันที ตอมาเมื่อราคาหุนและราคาฟวเจอรสปรับลดลง  ผูลงทุนจึงซื้อหรือ long เพ่ือปดสถานะและทํา
กําไรสวนตาง  ซึ่ง Stock Futures นับวาเปนเครื่องมือที่ผูลงทุนจะใชประโยชนไดในการสรางโอกาสทํากําไรจากการ
คาดการณระดับราคาหุนในทุกภาวะตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ที่พูดมานี้เปนขอดีของการซื้อขาย Stock Futures เพ่ือสรางโอกาสทํากําไรเทานั้น แตจริง ๆ แลว Stock 

Futures ยังสามารถนํามาใชในกลยุทธการซื้อขายอื่น ๆ รวมถึงซื้อขายควบคูกับพอรตลงทุนเพ่ือบริหารความเสี่ยง
ไดดวย ซึ่งเราคงจะมาพูดกันในครั้งตอไปครับ 

 
สําหรับผูลงทุนที่สนใจจะไดขอมูลเกี่ยวกับ Stock Futures นั้น ผมขอเชิญชวนใหไปเยี่ยมชม SET in the 

City ZONE @ Money Expo 2009 ในวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2552 บริเวณหอง Meeting Room 1 - 4  ซึ่งทาน
สามารถเยี่ยมชมบูทของ TFEX หรือ พูดคุยกับโบรกเกอรอนุพันธพรอมรับคําปรึกษาและแนะนําการลงทุนเกี่ยวกับ 
Stock Futures ในเชิงลึกไดครับ หากตองการรายละเอียดทานสามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่ SET Call Center โทร 
0-2229-2222    
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