
นัดพบอนุพันธ 
โพสตทูเดย (พฤ. 25 พฤศจิกายน 2553) 
ตอนที่ 280 การคํานวณราคาฟวเจอรสของดอกเบี้ยระยะสั้น  

 

สําหรับการเปดซื้อขายฟวเจอรสของดอกเบี้ยระยะส้ันในวันจันทร 29 พฤศจิกายน 2553 ที่จะถึงนี้ ผูสนใจจะเขามา
ซื้อขายอาจยังมีขอสงสัยเกี่ยวกับการตั้งราคาซื้อขายที่เหมาะสมสําหรับฟวเจอรสแตละตัว เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยที่ใชเปน
สินคาอางอิงไมเหมือนกัน ซึ่งไดแก อัตราดอกเบี้ย 3M BIBOR และ อัตราดอกเบี้ย 6M THBFIX 

 

ทั้งนี้ ในการเสนอราคาซื้อขายฟวเจอรสของอัตราดอกเบี้ยระยะส้ัน TFEX ไดกําหนดใหอยูในรูปแบบของ 100 – 
อัตราดอกเบี้ยระยะส้ัน จึงอาจกลาวไดวา หากสามารถคํานวณหาอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในอนาคตได ก็จะสามารถเสนอ
ราคาซื้อขายฟวเจอรสของดอกเบี้ยระยะส้ันที่เหมาะสมไดครับ ซึ่งขณะนี้ TFEX ไดจัดทําโปรแกรมคํานวณหาอัตราดอกเบี้ย
ระยะส้ันในอนาคตและราคาฟวเจอรสของดอกเบี้ยระยะส้ัน ทั้ง 3M BIBOR Futures และ 6M THBFIX Futures ไวบน
เว็บไซตของตลาดอนุพันธ www.tfex.co.th ภายใตหัวขอ “มุมผูลงทุน” เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูสนใจสามารถทดลอง
คํานวณไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็ดี เพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงที่มาของโปรแกรมคํานวณดังกลาว “นัดพบอนุพันธ” จึงขอนํา
แนวคิดและตัวอยางในการคํานวณหาอัตราดอกเบี้ยระยะส้ันในอนาคตและราคาฟวเจอรสดังกลาวมาอธิบายใหทราบกัน 

 

การซื้อขายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลวงหนาเปรียบเสมือนการกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่จะทําธุรกรรมในอนาคตวาควร
จะมีคาเทาไร เชน การซื้อขายสัญญาฟวเจอรส 3M BIBOR ที่หมดอายุเดือนธันวาคม 2553 เปรียบเสมือนการซื้อ (ใหยืมหรือ
ฝากเงิน) หรือขาย (กูยืม) อัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน ณ วันที่สัญญาหมดอายุ ในอตัราที่ตกลงกันไวต้ังแตวันนี้   

 

โดยแนวทางการหาอัตราดอกเบี้ย 3M BIBOR ณ วันที่สัญญาครบอายุ อาจพิจารณาเทียบเคียงไดกับการฝากเงิน 
1 บาท นาน 6 เดือน (คิดจาก อายุคงเหลือของสัญญาฟวเจอรส + อายุของอัตราดอกเบี้ยอางอิง) ในที่นี้ สมมติใหอายุ
คงเหลือของสัญญาฟวเจอรส คือ 3 เดือนเต็ม ขณะที่ อายุของอัตราดอกเบี้ยอางอิง 3M BIBOR นั้นคงที่ คือ 3 เดือน 

 

หากปจจุบันดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 6 เดือน อยูที่ 2.00% และดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน อยูที่ 1.89% 
ดังนั้น การฝากเงิน 1 บาท เปนระยะเวลา 6 เดือน จะไดเงินเทากับ 1 + [0.02 x (180/365)] = 1.00986 ซึ่งมูลคาเงิน
ดังกลาว อาจเทียบเคียงไดกับการฝากเงิน 2 ชวง คือ ชวงแรกฝากไปกอน 3 เดือน (เทากับอายุคงเหลือของสัญญาฟว
เจอรส) ดวยอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน เมื่อครบกําหนด ก็ฝากเงินตอไปอีก 3 เดือน ดวยอัตราดอกเบี้ย 
BIBOR ประเภท 3 เดือน (ในอนาคต) ดังนั้น ในชวงแรกที่ฝากเงินไปกอน 3 เดือน จะไดเงินเทากับ 1 + [0.0189 x 
(90/365)] = 1.00466 และเมื่อฝากตออีก 3 เดือน ดวยอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน (ในอนาคต) ที่เราคาดการณ
ไว จะตองทําใหผลตอบแทนรวมเทากับการฝากเงิน 6 เดือน คือ 1.00986 ดังนั้น อัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน 
(ในอนาคต) ณ วันที่สัญญาครบอายุ ตามสูตรคํานวณแบบ Forward Interest Rate จึงควรจะมีคาเทากับ 
[(1.00986/1.00466) – 1] x [365/(180-90)] = 2.10% และมีราคาฟวเจอรสอยูที่ 100 – 2.10 = 97.90 ครับ 

 

จากตัวอยางขางตน สามารถนํามาใชคํานวณหาอัตราดอกเบี้ย THBFIX ประเภท 6 เดือน (ในอนาคต) และราคา 
ฟวเจอรสไดเชนกัน โดยเทียบเคียงไดกับการฝากเงิน 1 บาท นาน 9 เดือน (คิดจาก อายุคงเหลือของสัญญาฟวเจอรส + 
อายุของอัตราดอกเบี้ยอางอิง) ในที่นี้ สมมติใหอายุคงเหลือของสัญญาฟวเจอรส คือ 3 เดือนเต็ม ขณะที่ อายุของอัตรา
ดอกเบี้ยอางอิง 6M THBFIX นั้นคงที่ คือ 6 เดือน 

 

หากปจจุบันดอกเบี้ย THBFIX ประเภท 9 เดือน มีคาเทากับ 1.10% สวนดอกเบี้ย THBFIX ประเภท 3 เดือน อยู
ที่ 0.985% ดังนั้น การฝากเงิน 1 บาท เปนระยะเวลา 9 เดือน จะไดเงินเทากับ 1 + [0.011 x (270/365)] = 1.00814 ซึ่ง
มูลคาเงินดังกลาว อาจเทียบเคียงไดกับการฝากเงิน 2 ชวง คือ ชวงแรกฝากไปกอน 3 เดือน (เทากับอายุคงเหลือของ
สัญญาฟวเจอรส) ดวยอัตราดอกเบี้ย THBFIX ประเภท 3 เดือน เมื่อครบกําหนด ก็ฝากเงินตอไปอีก 6 เดือน ดวยอัตรา
ดอกเบี้ย THBFIX ประเภท 6 เดือน (ในอนาคต) ดังนั้น ในชวงแรกที่ฝากเงินไปกอน 3 เดือน จะไดเงินเทากับ 1 + 
[0.00985 x (90/365)] = 1.00243 และเมื่อฝากตอดวยอัตราดอกเบี้ย THBFIX ประเภท 6 เดือน (ในอนาคต) ที่เรา
คาดการณไวแลว จะตองทําใหผลตอบแทนรวมเทากับการฝากเงิน 9 เดือน คือ 1.00814 ดังนั้น อัตราดอกเบ้ีย THBFIX 
ประเภท 6 เดือน (ในอนาคต) ณ วันที่สัญญาครบอายุ จึงควรมีคาเทากับ [(1.00814/1.00243) – 1] x [365/(270-90)] = 
1.155% และมีราคาฟวเจอรสอยูที่ 100 – 1.155 = 98.845 ครับ 
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