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คราวที่แลว “นัดพบอนุพันธ” ไดเลาถึงรายละเอียดในการวางเงินประกันหรือมารจิ้น (margin) สําหรับการซื้อ
ขาย Stock Futures วา มารจิ้นที่ลูกคาถูกเรียกเก็บจะแตกตางกันไปตามฟวเจอรสที่อางอิงกับหุนแตละตัว โดยโบรกเกอร
จะเรียกเก็บ margin จากลูกคาเพ่ิมจากอัตราที่สํานักหักบัญชี (หรือชื่อยอ TCH) เรียกเก็บจากโบรกเกอรอีกประมาณ  
1.9 เทา ซึ่งอัตราเงินประกันดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามภาวะตลาด โดยสํานักหักบัญชีจะเปนผูพิจารณา
ทบทวนและประกาศใหทราบทั่วกัน นอกจากนี้ ยังไดยกตัวอยางของการซื้อขาย Stock Futures แบบกลยุทธที่เรียกวา 
Calendar spread โดยการซื้อขายฟวเจอรสที่อางอิงกับหุนเดียวกัน แตมีเดือนที่สัญญาครบอายุตางกัน ซึ่งจะถูกเรียก 
เก็บมารจิ้นในอัตราที่ตํ่าลง เนื่องจากมีความเสี่ยงลดลง สําหรับในครั้งนี้ จะมาคุยกันตอถึงเรื่องการวางมารจิ้นในกรณี 
ใชกลยุทธซื้อขาย Stock Futures ที่มีหุนอางอิงคนละตัวกันวา จะมีผลกระทบตอจํานวนเงินมารจิ้นที่ตองวางอยางไร 

 
กรณีที่ผูลงทุนมีการซื้อขาย Stock Futures มากกวา 1 series โดยแตละ series อางอิงกับหุนคนละตัวกัน  

ซึ่งหากหุนอางอิงของฟวเจอรสที่ซื้อขายดังกลาวมีความสัมพันธกัน ก็อาจสงผลตออัตราเงินประกันที่ตองวางดวย ทั้งนี้ 
เนื่องจากการมีฐานะใน Stock Futures ที่หุนอางอิงมีความสัมพันธกัน อาจมีผลใหความเสี่ยงโดยรวมของการถือครอง 
Stock Futures ลดลงได ตัวอยางเชน Stock Futures ของ KBANK และ SCB นั้นมีความสัมพันธไปในทางเดียวกันหรือ
เปนบวก กลาวคือ เมื่อราคาฟวเจอรสของ KBANK เพ่ิมขึ้น ราคาฟวเจอรสของ SCB ก็มักขยับตัวเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวย 
ดังนั้น หากผูลงทุนถือครอง Stock Futures ของ KBANK และ SCB โดยมีฐานะตรงกันขาม เชน ซื้อ (Long) KBANKU09 
และขาย (Short) SCBU09 ไมวาภาวะตลาดจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด ผูลงทุนจะไมขาดทุนจากการถือครองทั้งสอง
สัญญาพรอมกัน  

 
จากที่กลาวขางตน ดวยความสัมพันธของราคาที่เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน หากราคา KBANK Futures 

เพ่ิมสูงขึ้น ผูลงทุนก็จะมีกําไรจากการมีฐานะ Long ใน KBANKU09 แตอาจขาดทุนจากการมีฐานะ Short ใน SCBU09  
ได เนื่องจาก SCB Futures มีแนวโนมที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นในทิศทางเดียวกับ KBANK Futures ในทางกลับกัน 
หากราคา KBANK Futures ปรับตัวลดลง ผูลงทุนจะขาดทุนจากการมีฐานะ Long ใน KBANKU09 แตจะกําไรจากการ 
มีฐานะ Short ใน SCBU09   

 
ส่ิงที่ควรรูตอไปคือ หุนอางอิงตัวใดบางที่มีความสัมพันธกัน และตองมีฐานะใน Stock Futures อยางไร จึงจะ

ทําใหความเสี่ยงและเงินประกันที่ตองวางลดลง โดยในสวนนี้ สํานักหักบัญชีจะเปนผูประกาศกําหนดอัตราสวนลดของ
การถือครองฐานะ Stock Futures หลาย ๆ ตัวที่หุนอางอิงมีความสัมพันธกัน ที่เรียกวา Inter-Commodity Spread 
Credit ซึ่งประกอบดวยขอมูล 3 สวน คือ 

 
สวนที่หนึ่ง เปนการกําหนดวาฟวเจอรสของหุนอางอิงใดมีความสัมพันธกับฟวเจอรสของหุนอางอิงใด โดย 

สํานักหักบัญชีจะประกาศกําหนดความสัมพันธของฟวเจอรสของหุนอางอิงเปนคู ๆ พรอมทั้งกําหนดดวยวา การถือครอง 
Stock Futures ในหุนอางอิงคูนั้น ตองเปนสัดสวนเทาไร ตัวอยางเชน BAY1:KTB2 มีความหมายวา ตองเปนการจับคู
ความสัมพันธระหวาง BAY Futures 1 สัญญา และ KTB Futures 2 สัญญา ซึ่งการกําหนดสัดสวนนี้ เพ่ือใหมูลคาของ
สัญญาของ BAY Futures และ KTB Futures สามารถเทียบเคียงกันได (ปจจุบันราคา BAY Futures สูงกวา KTB  
Futures เกือบเทาตัว) ทั้งนี้ หากไมประกาศคูไหนก็ถือวาไมมีความสัมพันธและไมไดรับสวนลด 



สวนที่สอง เปนการกําหนดในเรื่องของฐานะการถือครอง โดยสํานักหักบัญชีจะใชสัญลักษณแสดงถึงฐานะ
การถือครอง เชน A:B มีความหมายวา การถือครอง Stock Futures คูนั้น ตองมีฐานะตรงกันขาม จากตัวอยาง 
BAY1:KTB2  หาก Long BAY Futures 1 สัญญา จะตอง Short KTB Futures 2 สัญญา หรือในทางตรงขาม ถา 
Short BAY Futures 1 สัญญา ก็จะตอง Long KTB Futures 2 สัญญา ครับ และสําหรับ Stock Futures ที่ซื้อขาย
กันอยูในปจจุบันทั้ง 14 ตัว สํานักหักบัญชีไดกําหนดเปนการถือครองฐานะตรงขามทั้งส้ิน   

 
สวนที่สาม เปนการกําหนดอัตราสวนลด จากตัวอยางเดิม หากคํานวณเงินมารจิ้นตามอัตราของสํานักหักบัญชี 

แบบไมมีสวนลด ถาซื้อ (Long) ฟวเจอรสของ BAY 1 สัญญา ตองวางเงินประกัน 1,600 บาท และขาย (Short) ฟวเจอรส 
ของ KTB 2 สัญญา ตองวางเงินประกัน  500 x 2 = 1,000 บาท รวมเปน 2,600 บาท แตเนื่องจากฟวเจอรส BAY และ 
KTB มีความสัมพันธกันตามที่สํานักหักบัญชีกําหนด อีกทั้งยังมีสัดสวนจํานวนและทิศทางการถือครองฐานะเปนไปตาม 
ที่ประกาศ ดังนั้น ผูลงทุนจะไดรับสวนลดคาความเสี่ยงระหวางสินคา หรือ Inter-commodity Spread Credit ในอัตรา 
รอยละ 50 ทําใหเงินมารจิ้นที่ตองวางลดลงครึ่งหนึ่งจากเดิม 2,600 บาท เหลือเพียง 1,300 บาท อยางไรก็ตาม ตัวอยางนี้
คํานวณจากอัตรามารจิ้นที่สํานักหักบัญชีกําหนด แตในทางปฏิบัติ อัตราที่โบรกเกอรเรียกเก็บจะสูงกวานี้ 

 
ทั้งนี้ หากมีการถือครอง Stock Futures ที่อางอิงกับหุนหลายตัว การคํานวณเงินประกันก็จะเปนไปตาม

หลักการขางตน โดยจับคูทีละคูตามลําดับที่สํานักหักบัญชีประกาศ เพ่ือนํามาคํานวณสวนลด สําหรับ Stock Futures  
ที่จับคูไมได ก็จะตองถือวาเปนการวางมารจิ้นแบบปกติไมมีสวนลด ผูลงทุนที่สนใจตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับอัตรา
เงินประกันและสวนลดที่สํานักหักบัญชีประกาศทั้งหมด สามารถติดตามไดจาก www.thaiclearing.com ครับ  

 
นอกจากนี้ สําหรับผูที่สนใจขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจและการลงทุน เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุน 

ขอเชิญเย่ียมชมเว็บไซต www.set.or.th ซึ่งเปนเว็บไซตทางการของตลาดหลักทรัพยฯ และ www.settrade.com ซึ่งเปน
เว็บไซตอันดับ 1 ในหมวด “การเงิน-การธนาคาร” (The Most Visited Financial Website) จากการจัดอันดับของสํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ซึ่งขณะนี้มีการปรับปรุงรูปแบบใหม รวมทั้งเพ่ิมเติมขอมูลและฟงกชั่น 
การใชงานที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยมีกําหนดเปลี่ยนโฉมใหมในวันที่ 29 มิถุนายน 2552 สําหรับ www.settrade.com  
และ 8 กรกฎาคม 2552 สําหรับ www.set.or.th 
 

 
 

 
 
  
 
    

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


