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ตอนท่ี 392: แนวทางการใช้งาน USD Futures ส าหรบัผู้ส่งออก 
 

 ในช่วงนี้เงนิบาทมทีที่าอ่อนค่าลงมาเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ 30.50 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั  จากเดมิทีเ่คยอยู่

ทีแ่ถวๆ 29.25 บาทในช่วงเดอืนพฤษภาคม หลายท่านคงคดิว่าผูส้่งออกคงไดป้ระโยชน์จากค่าเงนิทีอ่่อนลง แต่ในทาง

กลบักนัลกัษณะเช่นน้ีถอืเป็นความเสีย่งของการด าเนินธุรกจิของผูส้ง่ออก เน่ืองจากไม่สามารถระบุไดว้่ารายรบัทีเ่มื่อ

แปลงเป็นเงนิบาทจะอยู่ทีร่ะดบัใดกนัแน่ ท าใหไ้ม่สามารถวางแผนธุรกจิระยะยาวได ้ในสปัดาหน์ี้ คอลมัน์ นดัพบ TFEX 

ขอเสนอแนวการบรหิารความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของผูส้ง่ออกโดยใช ้USD Futures กนันะครบั 

ส าหรบัผูส้ง่ออกทีจ่ะไดต้กลงขายสนิคา้ใหก้บัคู่คา้ต่างประเทศจะรบัรูร้ายได้ หากเงื่อนไขการช าระ ค่าสนิคา้

ก าหนดเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ ผูส้ง่ออกจะกเ็กดิความเสีย่งดา้นอตัร าแลกเปลีย่นว่า ณ ช่วงทีไ่ดร้บัช าระจรงิ ค่าเงนิ

อาจจะเปลีย่นไปจากวนัทีเ่ริม่ท าขอ้ตกลงการคา้ ซึง่อาจสรา้งก าไรสว่นเพิม่หรอืสรา้งผลขาดทุนจนกระทบกบัการด าเนิน

ธุรกจิได ้

ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของผูส้ง่ออกขา้งตน้สามารถจดัการไดห้ากผู้ สง่ออกสามารถขายดอลลารส์ที่

จะไดร้บัในอนาคต นัน้ ได ้ณ ตัง้แต่วนัน้ี ซึง่ผูส้ง่ออกสามารถใช ้USD Futures จดัการความเสีย่งดงักล่าว ไดอ้ย่าง

ตรงไปตรงมาโดยขาย (Short) USD Futures ภายใตร้ะยะเวลา และจ านวนเงนิ ทีส่อดคลอ้งกบัรายไดท้ีจ่ะไดร้บัใน

อนาคต เท่านี้กจ็ะรบัรูร้ายไดไ้ดท้นัทโีดยไม่ตอ้งกงัวลเรื่องการเคลื่อนไหวของค่าเงนิแต่อย่างใด 

ตวัอย่างเช่น ณ วนัที ่1 ม.ิย. 56 บรษิทั ก ตกลงจะขายสนิคา้ใหก้บับรษิทั A โดยจะไดร้บัช าระเป็นเงนิทัง้หมด 

1,000,000 ดอลลารส์สหรั ฐในวนัที ่27 ก.ย. 56 (อกีประมาณ 3 เดอืนขา้งหน้า ) เน่ืองจากสญัญา USD Futures 1 

สญัญา มขีนาดเทยีบเท่า 1,000 ดอลลาร ์หาก บรษิทั ก ตอ้งการป้องกนัความเสีย่งเตม็จ านวน (100%) จะตอ้งท าการ

ขาย USD Future สญัญาทีค่รบก าหนดอายุในเดอืนกนัยายน 2556 (USDU13) จ านวน 1,000 สญัญา (1,000,000 x 

100% /1,000)  

สมมต ิว่า ปจัจุบนั ค่าเงนิบาท อยู่ที ่30.54 บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั และบรษิทั ก . ไดข้าย USDU13 จ านวน 

1,000 สญัญา ไปทีร่าคา 30.80 บาทต่อดอลลารส์ เมื่อเวลาผ่านไปหากเงนิบาทแขง็ค่าขึน้ โดย ณ วนัที ่27 ก.ย. 56 ซึง่

เป็นวนัทีบ่รษิทั ก. ไดร้บัค่าสนิคา้ เงนิบาทแขง็ค่าไปอยู่ที ่29.50 บาท ต่อ 1 ดอลลาร ์ท าใหร้ายไดท้ี ่ บรษิทั ก ไดร้บัมี

มลูค่าเท่ากบั 29.5 ลา้นบาท (1,000,000 x 29.50)  

แต่เน่ืองจากบรษิทั  ก ไดป้้องกนัความเสีย่งดว้ย สญัญา USDU13 ซึง่ครบก าหนดอายุ ในวนัที ่27 ก.ย. 56 

ราคาทีใ่ชช้ าระราคา ซึง่จะมคี่า เท่ากบัค่าเงนิบาทในวนัดงักล่าว (29.50 บาท ) ท าใหบ้รษิทั ก . ไดก้ าไรจากการขาย  

USDU13 สญัญาละ 1,300 บาท [(30.80 – 29.50) x 1000] หรอืเป็นเงนิทัง้หมด 1.3 ลา้นบาท (1,300 x 1,000) ดงันัน้

เมื่อรวมรายไดค้่าสนิคา้ และก าไรจากการขาย  Short สญัญา USDU13 ท าใหร้ายรบัทัง้หมดของบรษิทั ก . ณ วนัที ่27 

ก.ย. 56 อยู่ที ่30.80 ลา้นบาท (1,300,000 + 29,500,000)  



ในทางกลบักนั หากวนัที ่27 ก.ย. 56 ค่าเงนิบาทอ่อนค่าลง มาอยู่ที ่31 บาทต่อดอลลาร ์เงนิค่าสนิคา้จะแปลง

เป็นเงนิบาทไดเ้ท่ากบั 31 ลา้นบาท เมื่อรวมกบัผลขาดทุนจาก USDU13 จ านวน 0.2 ลา้นบาท [(30.80 – 31.00) x 

1,000] ท าใหร้ายรบัรวมของ บรษิทั ก. มมีลูค่าเท่ากบั 30.80 ลา้นบาท ซึง่มคี่าเท่ากบักรณีทีเ่งนิบาทแขง็ค่าขึน้ 

จะเหน็ไดว้่าไม่ว่าค่าเงนิบาทจะแขง็หรอือ่อนค่าลง บรษิทั ก. สามารถรบัรูม้ลูค่าของรายไดไ้ดต้ัง้แต่วนัทีเ่ขา้มา

ขาย Short USD Futures ดว้ยสญัญาทีค่รบก าหนดอายุสอดคลอ้งกบัระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัรายไดใ้นอนาคต โดยไม่ตอ้ง

กงัวลว่าค่าเงนิจะเปลีย่นแปลงไปอย่างไร  ส าหรบัผูน้ าเขา้ทีต่อ้งการป้องกนัความเสีย่งเช่นกนันัน้ นดัพบฯ จะน า เสนอ

แนวทางการใชง้าน USD Futures ทีเ่หมาะสมในครัง้ต่อไปนะครบั  

 ตัง้รบัตลาดหุ้นผนัผวน !!! ขอเชญิรว่ม “TFEX Technical Class” อบรมเทคนิคการซือ้ขายฟิวเจอรส์-ออปชัน่ 

อยา่งเขม้ขน้ 10 วนั 10 เทคนิค ตลอดเดอืนมถิุนายนนี้ เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ หอ้งประชมุ 1101 ถ.

รชัดาภเิษก ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กรงุเทพฯ ผูส้นใจส ารองทีน่ัง่โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย ที ่S-E-T Call 

Center 0-2229-2222 หรอื www.TFEX.co.th 

   

 สนบัสนนุโดย  บริษัท ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   เว็บไซต์ : www.tfex.co.th  
 การจดัท าเอกสารเผยแพร่นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมความรู้ความเข้าใจและน าเสนอข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การซือ้ขายอนพุนัธ์เท่านัน้  มิได้เป็นการให้ค าแนะน าส าหรับการลงทนุแต่อย่างใด 
 

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

