
นัดพบ TFEX  
โพสตทูเดย  (14 มีนาคม 2556) 
ตอนท่ี 381 แกะรอย Stock Futures สําหรับมือใหมใน TFEX  

ชวงนี้คงตองยอมรับวาการซื้อขายในตลาดทุนไทยรอนแรงมากจริงๆ เห็นไดจากการซื้อขายของตลาดหุนในชวงท่ี
ผานมาก็ไดสรางสถิติการซื้อขายสูงสุดต้ังแตเริ่มดําเนินการ ในขณะท่ี TFEX เองก็จะเพิ่มสินคาท่ีเกี่ยวของกับหุนหรือ Stock 
Futures ผูลงทุนในตลาดหุนรุนใหญหลายทานเลยฝากคําถามเกี่ยวกับ Stock Futures เหมือนหรือตางจากหุนอยางไร แลว
ใชแทนกันไดหรือเปลา คอลัมนนัดพบฯ ในคร้ังนี้ จึงขอนําความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ Stock Futures มาแนะนําใหกับผูลงทุน
มือใหมๆ ใน TFEX เขาใจกันนะครับ 

ขอเริ่มตนดวยความหมายของ Stock Futures หรือสัญญาซื้อขายหุนรายตัวลวงหนา คือ สัญญาท่ีผูซื้อและผูขาย
ทําสัญญากันวาจะซื้อขายหุนใดหุนหนึ่ง (หุนอางอิง) ในอนาคต โดย ณ วันนี้จะตกลงเรื่องราคาวาจะซื้อขายกันท่ีกี่บาท ผูซื้อ
ยังไมจําเปนตองเตรียมเงินเพ่ือจายซื้อหุน และผูขายก็ไมจําเปนตองมีหุนอยูในมือ เน่ืองจากการซื้อขายท่ีเกิดขึ้นเปนการตก
ลงจะซื้อขายกันในอนาคต แตส่ิงท่ีตองทํา ณ วันท่ีซื้อขาย Stock Futures คือ การชําระเงินจํานวนหนึ่งเปนหลักประกัน 

เนื่องจากการซื้อขายในตลาดหุน เปนการซื้อขายท่ีเกิดขึ้นทันที ผูซื้อหุนตองมีเงินเต็มจํานวนตามราคาและปริมาณ
ท่ีตกลงซื้อ ในขณะที่ผูขายหุนก็ตองมีหุนตามจํานวนที่ตกลงขายรออยูในบัญชีเพ่ือสงมอบ เชน ถาตองการซ้ือ / ขายหุน 
KTB ท่ี 25.50 บาท จํานวน 1,000 หุน ผูซื้อก็ตองเตรียมเงินเทากับ 25,500 บาท สวนผูขายก็ตองมีหุนอยูในบัญชีเพ่ือสง
มอบ 1,000 หุน  

ในขณะท่ีผูลงทุนท่ีเลือกลงทุนใน Stock Futures เชน KTB Futures แทนการซื้อขายหุน KTB ในตลาดหุน ณ 
วันท่ีซื้อขาย KTB Futures ผูซื้อไมจําเปนตองเตรียมเงินเต็มจํานวน สวนผูขายก็ไมตองเตรียมหาหุนมาสงมอบ แตท้ังผูซื้อ
และผูขายจะตองวางเงินหลักประกันหรือเงิน Margin เพ่ือรับประกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา KTB Futures 
โดยปจจุบันกําหนด Margin อยูท่ีระดับ 1,900 บาทตอสัญญา 

เนื่องจากราคาหุนเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ราคา Stock Futures ท่ีสะทอนราคาในอนาคตของหุนนั้นๆ ก็มีการ
ขยับเชนเดียวกัน ซึ่งโดยปกติก็จะมีการปรับตัวขึ้นลงในทิศทางเดียวกันแตในระดับท่ีแตกตางกัน เชน หุน KTB ปรับเพ่ิมขึ้น 
0.3 บาท จากเดิมท่ี 25.50 บาท เปน 25.80 บาท ในขณะที่ KTB Futures ท่ีเคยอยูท่ี 25.60 บาท อาจปรับเพ่ิมขึ้นเพียง 
0.25 บาท เปน 25.85 บาท เปนตน เมื่อเวลาผานไป ราคาท่ีผูซื้อขาย KTB Futures เคยตกลงกันไวอาจจะซื้อสูงกวาหรือตํ่า
กวาราคาตลาดของสัญญาท่ีเปล่ียนแปลงตามราคาหุนอางอิงได  

จากขอมูลขางตน ลักษณะของกําไรขาดทุนของการซื้อขายหุน จึงมีความแตกตางจากการซื้อขาย Stock Futures 
สําหรับผูท่ีซื้อหุน มูลคาพอรตหุนท่ีถือจะมีการปรับขึ้นลงในแตละวัน แตกําไรขาดทุนยังไมไดเกิดขึ้นเปนตัวเงินจนกวาจะมี
การขายหุนออกจากพอรต ซึ่งจากตัวอยางพอรตหุน KTB ขางตน ท่ีมีมูลคาเพ่ิมขึ้นเปน 25,800 บาท (25.80 *1,000) หรือ
เพ่ิมขึ้นจากเดิม 300 บาท หรือประมาณ 1 % ( = 300 / 25,500) ของเงินลงทุนตั้งตน แตการเพ่ิมขึ้นดังกลาวยังอยูในรูป
ของการลงบัญชี หากตองการแปลงเปนเงินจริงก็ตองทําการขายหุน KTB ออกจากพอรต สวนผูท่ีขายหุน KTB ไปกอนหนา
นี้ จะไมไดรับผลกระทบในรูปตัวเงินจากการเปล่ียนแปลงของราคา KTB แตอยางใด หรืออีกนัยหนึ่งคือไมมีความเส่ียงจาก
ราคา KTB อีกตอไปนั้นเอง  

แตสําหรับ ผูท่ีซื้อขาย Stock Futures จะเกิดความผูกพันท้ังผูซื้อและผูขายจนกวาจะมีการปดสถานะหรือสัญญา
ครบอายุ จากตัวอยางขางตน หลังจากตกลงซื้อขาย KTB Futures ท่ีราคา 25.60 บาทแลว เมื่อราคา KTB เปล่ียนแปลงและ
ราคา KTB Futures ปรับเพ่ิม 0.25 บาท ผูท่ีซื้อสัญญา KTB Futures จะไดกําไรจากสวนตางของราคาทันที 250 บาท (= 
0.25 * 1,000) ตอ 1 สัญญา ในขณะท่ี ผูขาย KTB Futures ซึ่งยังคงมีภาระผูกพัน ก็จะขาดทุนจากการขายไดตํ่ากวาราคา
ตลาด คิดเปนผลขาดทุน  250 บาท เชนเดียวกัน  นอกจากนี้ผลกําไรขาดทุนดังกลาวก็จะมีผลตอเงินหลักประกันท่ีวางไว
ฝายละ 1,900 บาทตอสัญญา ทันที ทําใหผูซื้อมีเงินประกันเพ่ิมเปน 2,150 บาท (=1,900 + 250) คิดเปนกําไรประมาณ 13 
% (=250/1,900) จากเงินลงทุน แตสําหรับผูขายจะมีเงินประกันลดลงเหลือเทากับ 1,650 บาท (=1,900 - 250) หรือขาดทุน
ทันที 13% เชนเดียวกัน   



จะเห็นไดวาเมื่อเขามาซื้อขาย Stock Futures ท้ังผูซื้อและผูขายสามารถทํากําไรในรูปตัวเงินไดใกลเคียงกับการ
ซื้อขายหุนโดยตรง แตหากคิดเปนอัตรากําไรจะมีระดับสูงกวาการซื้อขายหุนเปนอยางมากเน่ืองจากใชเงินลงทุนนอยกวา 
เนื่องจากการซ้ือขาย Stock Futures ถือเปนภาระผูกพันท่ีสรางกําไรและขาดทุนไดทันที ผูลงทุนในหุนเดิมจึงควรศึกษา
ความแตกตางระหวาง 2 สินคาใหดีกอนเริ่มซื้อขาย โดยคอลัมนนัดพบฯ จะนําขอควรรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ Stock Futures ใน
ประเด็นท่ีควรทราบมาเลาใหฟงในครั้งตอๆ ไป นะครับ  

 

 

 

 

 

  

 สนับสนุนโดย  บริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   เว็บไซต : www.tfex.co.th  
 การจัดทําเอกสารเผยแพรน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจและนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการซื้อขายอนุพันธเทาน้ัน  มิไดเปนการใหคําแนะนําสําหรับการลงทุนแตอยางใด 


