
โพสตทูเดย 
นัดพบอนุพันธ ( 17 กรกฎาคม 2552) 
ตอนที่ 215 จัดการความเสี่ยงของพอรตหุนดวย SET50 Futures 
 
 หลังจากที่ “นัดพบอนุพันธ” ไดแนะนําอนุพันธแบบใหม ๆ ไปหลายประเภท ไมวาจะเปน Stock Futures, 
Gold Futures ไปจนถึงใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (DW) คราวนี้ขออนุญาตกลับมาพูดถึงสินคาเดิม ๆ ที่เรารูจักกัน
อยางดีแลวคือ SET50 Index Futures อีกสักครั้งครับ โดยขอกลาวถึงประโยชนของการซื้อขาย SET50 Index 
Futures ในสวนของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 เปนที่ทราบกันแลววา SET50 Futures เปนสินคาตัวแรกที่เกิดมาพรอม TFEX ต้ังแต 3 ปที่แลว และเปน
สินคาที่มีสภาพคลองสูงสุดใน TFEX โดยในปนี้ มีการซื้อขายเฉล่ียประมาณวันละ 9,618 สัญญา หรือคิดเปนมูลคา
ประมาณ 3,383 ลานบาทตอวัน สําหรับผูลงทุนที่เขามาซื้อขาย SET50 Futures นั้น สวนใหญเปนผูลงทุนทั่วไป 
(ประมาณรอยละ 55) สัดสวนการซื้อขายของผูลงทุนสถาบันในประเทศซึ่งรวมถึงผูดูแลสภาพคลองมีประมาณรอยละ 
25 สวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 20 เปนผูลงทุนตางประเทศ 
 
 ผูลงทุนสามารถใช SET50 Futures เปนเครื่องมือเพ่ือสรางโอกาสทํากําไรได โดยการเขามาซื้อขาย SET50 
Futures ตามที่คาดการณไว หากคาดวาตลาดมีแนวโนมที่จะปรับตัวลดลง ก็เปดสถานะขาย (Short) SET50 Futures 
แตหากคาดวาสภาพตลาดโดยรวมจะดีขึ้น ดัชนีนาจะปรับตัวสูงขึ้น ก็เปดสถานะซื้อ (long) SET50 Futures จากนั้นเมื่อ
ระดับดัชนีและราคา SET50 Futures เปล่ียนแปลงไปตามคาดการณไว จึงปดสถานะเพื่อรับรูกําไร  
 

ลองดูตัวอยางกันครับ ผูลงทุนคาดวาตลาดนาจะปรับขึ้น จึงตัดสินใจเปดสถานะซื้อ SET50 Futures ที่ 412.50 
จุด หากปรากฏวาราคาฟวเจอรสปรับตัวสูงขึ้นจริงตามที่คาดไว ทุกจุดดัชนีที่ราคาฟวเจอรสปรับตัวสูงขึ้น ผูลงทุนจะได
กําไร 1,000 บาทตอสัญญา และเมื่อผูลงทุนตองการรับรูกําไร เพียงแตสงคําส่ังขายระบุเง่ือนไขปดสถานะในฟวเจอรส 
series เดิมเทานั้น ในดานหนึ่ง SET50 Futures จึงถือเปนทางเลือกในการสรางโอกาสทํากําไรที่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากใชเงินทุนนอยกวาถึง 5-6 เทาเมื่อเทียบกับการลงทุนจริงในหุน 50 ตัว 
 
 ตัวอยางที่กลาวมาขางตน เปนที่คุนเคยของผูลงทุนที่ซื้อขายใน TFEX อยางมาก จนมองดูเผินๆเหมือนกับ 
SET50 Futures จะถูกใชเพ่ือการสรางโอกาสทํากําไรเทานั้น “นัดพบอนุพันธ” จึงอยากจะใหขอสังเกตเกี่ยวกับการ
ใช SET50 Futures ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งเปนอีกดานหนึ่งของการใชประโยชนจากฟวเจอรสครับ 
 
 เชื่อวาผูลงทุนทั้งหลายที่มีการซื้อขายหุน คงจะมีทั้งการซื้อขายทํากําไรระยะสั้นและการซื้อหุนเพ่ือลงทุนใน
ระยะยาวหรือปานกลาง ผูลงทุนมักนิยมลงทุนในหุนที่เปนองคประกอบของดัชนี SET50 Index เนื่องจากเปนหุนที่มี
ปจจัยพ้ืนฐานดี มีสภาพคลองสูง ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจกังวลถาคาดการณวาตลาดมีแนวโนมที่จะปรับลดลง ทางเลือก
ของผูลงทุนในกรณีนี้ มีทั้งการเลือกที่จะขายหุนในพอรตออกมา และการเลือกใช SET50 Futures เพ่ือจัดการความ
เส่ียงแทน 
 
 กรณีที่ผูลงทุนเลือกการบริหารความเสี่ยงโดยยังถือพอรตหุนไวพรอมกับการขาย SET50 Futures แมวา
มูลคาของพอรตหุนจะปรับลดลงตามราคาหุนที่ลดลง ผูลงทุนจะยังคงมีกําไรจากการขาย SET50 Futures มาชดเชย 
ดังนั้น หากคํานวณกําไรสุทธิรวมแลว จะทําใหมูลคาพอรตโดยรวมไมขาดทุนหรือเกิดกําไรขาดทุนไมมากนัก 



ตัวอยางเชน ถามีพอรตหุนมูลคา 1,200,000 บาท และขาย SET50 Futures จํานวน 3 สัญญาที่ 412.50 จุด หากระดับ
ราคาหุนและฟวเจอรสลดลง 10% ผูลงทุนจะขาดทุนจากพอรตที่ลดลง 120,000 บาท (10% ของ 1,200,000) แตจะมี
กําไรจากการขาย SET50 Futures 123,750 บาท (สมมติใหราคาฟวเจอรสปรับลดลง 10% เทากับ 41.25 จุด มีกําไร
จุดละ 1,000 บาท จํานวน 3 สัญญา) ดังนั้น จะเห็นวามูลคารวมของพอรตที่ถือครองอยูมีมูลคาเพ่ิมขึ้น 3,750 บาทจาก
กําไรฟวเจอรสที่มาชดเชยผลขาดทุนของพอรตหุน ขอดีของการบริหารความเสี่ยงดวย SET50 Futures ก็คือ งายและ
สะดวกกวาการขายหุนในพอรตออกไปจริงๆ 
 
 การจัดการความเสี่ยงที่กลาวมานี้ ใชไดกับผูลงทุนที่มีพอรตหุนอยูหรือถือกองทุนหุนอยู โดยเฉพาะกองทุน
ที่มีวัตถุประสงคที่จะสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับ SET50 Index หรือกองทุน ETF เชน TDEX การใช SET50 
Index Futures ในการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้จะทําไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากฟวเจอรสกับกองทุน 
TDEX มีสินคาอางอิงตัวเดียวกัน  การใช SET50 Index Futures เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเปนประโยชนแกผู
ลงทุนโดยเฉพาะผูลงทุนสถาบัน เชน บริษัทประกัน หรือ กองทุนรวม  เนื่องจากจะเปนเครื่องมือที่ชวยใหพอรตมี
อัตราผลตอบแทนที่ดีขึ้นในยามที่ภาวะตลาดตกต่ํา จะเห็นไดวา ในปที่ผานมาแมดัชนีติดลบมาก ๆ กองทุนที่จัดการ
ความเสี่ยงดวย SET50 Futures  ก็ยังใหผลตอบแทนที่ดีกวากองทุนที่ไมไดจัดการความเสี่ยงครับ ความสําเร็จของ
กองทุนที่มีการบริหารในลักษณะแบบนี้จึงทําใหในปนี้มีกองทุนที่ลงทุนในหุนและใชฟวเจอรสในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงออกมาใหเลือกลงทุนอีกหลายกองทุนครับ 

 
สําหรับผูลงทุนหรือผูที่สนใจซื้อขายอนุพันธตอนนี้สามารถสมัครเขารวมแขงขันหรือทดลองซื้อขายฟวเจอรสและ 

ออปชั่นเสมือนจริงผานระบบอินเทอรเน็ตไดนะครับ ตลาดอนุพันธไดจัดกิจกรรม TFEX Simulation 2009: Click2Win 
ขึ้น เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจและประสบการณซื้อขายกอนที่ผูลงทุนจะเขาไปในตลาดจริง เปดรับสมัครและเริ่ม
ทดลองเลนกันไดต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผานมาแลวครับ บรรยากาศในเกมจําลองจนถึงวันนี้เรียกไดวาเปนไปอยาง
คึกคัก ผูนําที่ทํากําไรไดสูงสุดในขณะนี้สามารถสรางผลตอบแทนไดเกือบ 50% เมื่อเทียบกับเงินตั้งตน จึงขอเชิญชวน
ผูสนใจมาสมัครและทดลองเลนตั้งแตวันนี้ไดที่ www.tfex.co.th/simulation โดยจะมีการแขงขันในรอบซอมมือ (1-30 
กันยายน 2552) และรอบทาเซียน (1-30 ตุลาคม 2552) ซึ่งผูสมัครประเภทบุคคลทั่วไปมีสิทธิ์เขารวมแขงขันชิงรางวัล
และของที่ระลึกมูลคารวมกวา 110,000 บาท อีกดวย สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ S-E-T Call Center 0-2229-2222 นะ
ครับ 

 
 

 
 
  
 
    

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


