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ตอนท่ี 376 Stock Futures อีกทางเลือกในช่วงตลาดคึกคกั 

เดอืนแรกของปีงเูลก็ผา่นไปแล้ วนะครบั คงตอ้งยอ มรบัว่าชว่งนี้ตลาดหุน้ไทยบมูมากๆ ดชันี SET50 พุง่

แตะระดบั 1,000 จุด สงูสดุตัง้แต่ ปี 2540 เป็นตน้มา สว่นตลาด TFEX กแ็รงไมน้่อยหน้า  Stock Futures ในตลาด 

TFEX มปีรมิาณการซือ้ขายพุง่สงูเป็น เฉลีย่วนัละกว่า 35,000 สญัญา สปัดาหน์ี้จงึขอเจาะลกึ การซือ้ขาย Stock 

Futures เพือ่ใหผู้ล้งทนุทีก่าํลงัศกึษาขอ้มลูสามารถนําไปตดัสนิใจลงทนุในชว่งตลาดหุน้คกึคกักนันะครบั 

ลกัษณะสาํคญัประการแรก ทีเ่ป็นจุดเด่นของ Stock Futures คอื ราคา Futures จะมกีารเคลื่อนไหวไปใน

ทศิทางเดยีวกบัราคาหุน้อา้งองิ ตวัอยา่งเชน่ หากราคาหุน้ BTS ปรบัตวัเพิม่ขึน้ ราคา BTS ในอนาคตขา้งหน้ากจ็ะ

มแีนวโน้มปรบัเพิม่สงูขึน้เชน่กนั ซึง่ทาํให ้ราคา BTS Futures ซึง่เป็นราคาทีต่กลงจะซื้ อขายหุน้ BTS ปรบัสงูขึน้

ดว้ยเชน่กนั  

ประการทีส่อง คอื Stock Futures ใชเ้งนิลงทนุในรปูของการวางหลกัประกนัซึง่มรีะดบัตํ่ากว่าการลงทนุใน

หุน้โดยตรง ตวัอยา่งเชน่ ในการซือ้ BTS Futures 1 สญัญาตอ้งวางหลกัประกนัการซือ้สญัญา Futures ที ่570 บาท 

โดยที ่1 สญัญาเทยีบเทา่กบัการซือ้หุน้ BTS 1,000 หุน้ ในขณะที ่หาก ซือ้หุน้ BTS โดยตรง1,000 หุน้จะตอ้งใช้

เงนิเทา่กบัราคาหุน้ทีต่กลง จะซือ้คณู 1,000 ตวัอยา่งเชน่ ถา้ซือ้  BTS ทีร่าคา 7.20 บาท กต็อ้งจ่ายเทา่กบั 7,200 

บาท ในขณะทีเ่งนิหลกัประกนัจะกาํหนดเป็นอตัราคงทีข่ ึน้ อยู่กบัจาํนวนสญัญา โดยจ ะมกีารประกาศปรบัเปลีย่น

เป็นระยะตามภาวะตลาดและความผนัผวนของราคาหุน้อา้งองิ 

ประการทีส่าม คอื สามารถขาย Stock Futures ได้โดยไมต่อ้งมกีารถอืครองหุน้อยูก่อ่น เนื่องจากเป็น

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  ไมไ่ด้มกีารสง่มอบกนัในวนันี้ อกีทัง้ยงักาํหนดใหม้กีารสง่มอบใ นอนาคตเป็นลกัษณะของ

การชาํระเงนิสดสว่นต่าง จงึไมต่อ้งกงัวลเรือ่งหาหุน้มาสง่มอบในวนัครบอายขุองสญัญา   

จากลกัษณะสาํคญัขา้งตน้เพยีง 3 ประการ ผูล้งทนุสามารถเขา้มาใช ้ Stock Futures ทาํกาํไรจากการ

เปลีย่นแปลงราคาไดเ้ชน่เดยีวกบัการซือ้ขายหุน้ โดยลองมาดตูวัอยา่งการทาํกาํไรในชว่งที ่BTS มแีนวโน้มปรบัตวั

สงูขึน้ในชว่งเดอืน มกราคม ทีผ่า่นมานะครบั  

 สมมตใิห ้ผูล้งทนุ ก ซือ้ BTS เมือ่ชว่งตน้เดอืน  ทีร่าคา 7.20 ต่อหุน้ เพราะคาดว่าจะปรบั สงูขึน้อกี ต่อมา

ในชว่งปลายเดอืนมกราคม ราคา BTS ปรบัขึน้จรงิ จงึขายทาํกาํไร โดยขายที่ ราคา 8.00 บาท คดิเป็นกาํไร 0.80 

บาท ต่อหุน้ หรอืประมาณ 11% (เทา่กบั 0.80 / 7.20)  ของเงนิลงทนุ  ไมว่่าจะซือ้ 100 หุน้ หรอื 1,000 หุน้ กไ็ด้

ผลตอบแทนที ่11% ของเงนิลงทนุ  

สว่นผูล้งทนุ ข เลอืกทาํกาํไรโดยซือ้ BTS Futures ในชว่งตน้เดอืนเชน่กนั กาํหนดใหร้าคา BTS Futures 

อยู่ที ่ราคา 7.24 บาท โดยทีผู่ล้งทนุ ข จะตอ้งวางหลกัประกนัจากการ ซือ้ BTS Futures ทีร่ะดบั 570 บาท ต่อ 1 

สญัญา หรอืพดูงา่ยๆ ว่าใชเ้งนิ 570 บาท เป็นหลกัประกนัว่าจะซือ้หุน้ในอนาคต 1,000 หุน้ ทีร่าคา 7.24 บาท 

ต่อมาในชว่งปลายเดอืนราคา BTS Futures ปรบัขึน้เป็น 8.08 บาท ผู้ลงทนุขายปิดสญัญาทีร่าคาดงักล่าว ทาํให้

เกดิกาํไรเทา่กบั 840 บาทต่อสญัญา [(8.08 – 7.24) * 1,000] หรอืคดิเป็น 147% ของเงนิลงทนุ [840 / 570]  

จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเหน็ไดว้่าผูล้งทนุ ข ทีเ่ลอืกใชง้าน Stock Futures ไดผ้ลตอบแทนจากการลงทนุ สงู

กว่าผูล้งทุน ก ทีเ่ลอืกแนวทางเดมิกว่า 10 เทา่ตวั อยา่งไรกต็าม การซือ้ขาย Futures มคีวามเสีย่งสงู จงึมขีอ้ควร

ระวงัว่าในกรณีทีหุ่น้ไมไ่ด้เป็นไปตามทีค่าด เชน่ หากในชว่งปลายเดอืนหุน้ BTS มรีาคาตกลง ผูล้งทนุ ข อาจตอ้ง

รบัปผลขาดทนุและอาจตอ้งหาเงนิมาวางเป็นหลกัประกนัเพิม่เตมิ ในขณะที ่ผูล้งทนุ ก ไมส่ง่ผลกระทบใดๆ มากไป

กว่าตดิดอยและรอเวลาหุน้ขึน้อกีครัง้เพือ่ขายทาํกาํไร 



ขอเชญิรว่มฟงัสมัมนา “กาํไรสมํ่าเสมอดว้ย Futures Smart Portal” ในวนัอาทติยท์ี ่ 10 กมุภาพนัธ ์2556 

เวลา 8:30 – 12:00 น. ณ หอประชมุศาสตราจารยส์งัเวยีนอนิทรวชิยั ถ.รชัดาภเิษก ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

กรงุเทพฯ ผูส้นใจสาํรองทีน่ัง่โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายที ่S-E-T Call Center 0-2229-2222 หรอื www.TFEX.co.th 

  

 สนบัสนนุโดย  บริษัท ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)   เว็บไซต์ : www.tfex.co.th  

 การจดัทําเอกสารเผยแพร่นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมความรู้ความเข้าใจและนําเสนอข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การซือ้ขายอนพุนัธ์เท่านัน้  มิได้เป็นการให้คําแนะนําสําหรับการลงทนุแต่อย่างใด 

 

http://www.tfex.co.th/

