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ตอนท่ี 395 ความเส่ียงเพ่ิม.....มารจ้ิ์นปรบัเพ่ิมตาม 

ตลาดหุน้ไทยในชว่งสปัดาหท์ีผ่า่นมา ไมว่่าจะเป็นหุน้รายตวั หรอื ดชันีหลกัทรพัย์ พรอ้มใจกนัผา่นทัง้
แนวรบัและแนวตา้นทีบ่รษิทัหลกัทรพัยแ์ต่ละส านกัคาดการณ์ไดไ้มเ่วน้แต่ ละวนั สง่ผลใหส้ านกัหกับญัชตีอ้ง
ตดิตามความเสีย่งของฟิวเจอรส์ทีอ่า้งองิหุน้รายตวัและดชันีหลกัทรพัยอ์ยา่งเขม้ขน้ โดยไดป้ระกาศปรบัอตัรา
มารจ์ิน้ของฟิวเจอรส์ในหมวด Stock Futures เกอืบทัง้หมด และจะเริม่ใช้ตัง้แต่วนัที ่28 มถิุนายนนี้  เป็นตน้ไป 
ดงันัน้ในสปัดาหน์ี้ “นดัพบ TFEX” ขอน าหลกัการในการค านวณ ความเสีย่งทีเ่ป็นปจัจยัในการก าหนด มารจ์ิน้ข
องส านกัหกับญัช ีมาอธบิายกนันะครบั  

ตอ้งยอมรบักนัจรงิๆ ว่า ในชว่งนี้ตลาดหุน้ทัว่โลกมคีวา มผนัผวนอยา่งมาก ส าหรบัหุน้ในประเทศเรา
เองกม็คีวามผนัผวนสงูดว้ยเชน่กนั  หลายครัง้ที่ตลาดกระทงิดุ ในชว่งเชา้แปลงสภาพเป็นตลาดหมจี าศลีในชว่ง
บ่ายไดอ้ยา่งไมท่นัตัง้ตวั ท าใหส้ านกัหกับญัชหีรอื TCH ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้แูลความมัน่คงของระบบช าระราคา
การซือ้ขายในตลาด TFEX ประเมนิความเสีย่งและตดิตามความเพยีงพอของระดบัมารจ์ิน้ทีจ่ะมาชว่ยรองรบั
ความผนัผวนทีเ่กดิขึน้นี้  

มารจ์ิน้ที ่TCH ก าหนด จะประกาศในระดบัทีส่ามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงของราคาทีเ่กดิขึน้ในแต่
ละวนั โดย  TCH จะประเมนิจากคา่ความผนัผวนของราคา หรอืทีน่กัวเิคราะห ์ / นกัเทคนิคคอลเรยีกกนัว่า คา่
โวล ์(Vol) ซึง่ยอ่มาจาก Volatility ของราคาฟิวเจอรส์ สญัญานัน้ๆ กนั ครบั การวดัคา่ Vol นี้มหีลายแบบ 
แนวทางแรกทีม่กีารใชง้านเป็นเบือ้งตน้  คอื วดัคา่ Vol จาก สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
หรอื คา่ SD ซึง่เป็นตวัเลขทางสถติทิีด่วู่าขอ้มลูในแต่ละวนัมกีารเปลีย่นแปลงไปจากคา่เฉลีย่อยา่งไร ถา้คา่ SD  
ยิง่มากกแ็สดงว่ามรีาคากระจายตวัไปจากคา่เฉลีย่มากหรอืผนัผวนมากนัน้เอง การค านวณกค็อ่นขา้งงา่ยเพราะ
สามารถใชส้ตูรส าเรจ็ใน  Excel ไดท้นัท ีอยา่งไรกต็าม แนวทางนี้กม็จีุดออ่นทีส่ าคญัคอื ใหน้ ้าหนกัของขอ้มลู
ทีม่าใชใ้นการค านวณเทา่กนัหมด ท าใหข้อ้มลูในอดตีไกลๆ กย็งัสง่ผลต่อคา่ SD เชน่ หุ้นมเีคยมคีวามผนัผวน
มากในชว่ง 6 เดอืนทีแ่ลว้ แต่ปจัจุบนัราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ หากคดิคา่ SD โดยใชข้อ้มลูยอ้นหลงัไปถงึ 
6 เดอืน กจ็ะไดผ้ลลพัธเ์ป็นคา่ SD ทีส่งูดว้ยอทิธพิลของอดตี  

ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัขอ้มลูไกลใกลม้ผีลต่อคา่ Vol เทา่กนันี้เอง ท าให ้TCH เลอืกทีจ่ะใชค้า่ Vol ทีม่กีาร
ปรบัน ้าหนกัของความผนัผวนในชว่งอดตีทีย่อ้นหลงัไปไกลใหน้้อยลงและเพิม่น ้าหนกัความผนัผวนทีเ่พิง่เกดิขึน้
ในระยะใกลม้ากขึน้ หรอืคา่ Vol แบบถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั หรอืทีรู่จ้กัในวงการการเงนิว่า EWMA (ซึง่ยอ่มาจาก 
Exponential Weighted Moving Average) ซึง่วธินีี้จะใหค้า่ Vol ทีส่ะทอ้นความผนัผวนของราคาทีเ่พิง่เกดิได้
ชดัเจนมากขึน้ และทนัทว่งทขีึน้ แต่การค านวณจะมคีวามซบัซอ้นไมส่ามารถใช ้Excel ไดเ้หมอืนวธิแีรก  

ในทีน่ี้ขอยกตวัอยา่งความแตกต่างของทัง้สองวธิ ีโดยเปรยีบเทยีบมารจ์ิน้ที ่ TCH ประกาศกบั คา่ SD 
ทีค่ านวณไดข้อง TRUE Futures นะครบั โดย TCH ประกาศปรบั Initial Margin ของ TRUE Futures เพิม่เป็น 
1,672 บาทต่อสญัญา เพิม่ขึน้ประมาณ 1 เทา่ตวัจากเดิมที ่Initial Margin เคยอยูท่ี ่836 บาทต่อสญัญา ทัง้นี้ ก็
เนื่องจากในชว่งทีผ่า่นมา (ระยะใกล้ๆ  เชน่ ชว่ง เดอืน มิถุนายน) สญัญา TRUE Futures มกีารปรบัตวัผนัผวน
ตามราคาหุน้อา้งองิ TRUE คอ่นขา้งมาก โดยหากพจิารณาการแกว่งตวัของราคาผา่นคา่ Vol ทีค่ดิจากขอ้มลูใน
เดอืนมถิุนายน (ตน้เดอืนถงึวนัที ่26 มยิ.) พบว่าคา่ SD ของ จะอยูท่ี ่7.40% ซึง่สงูกว่า คา่ SD ในของเดอืน 



พฤษภาคม และ  เมษายน มอียูท่ีป่ระมาณ 2.5% และ 2.47% ตามล าดบั  อยา่งไรกต็าม หากพจิารณาโดยให้
น ้าหนกัเทา่กนัทัง้ 3 เดอืน พบว่าคา่ SD ของราคาตัง้แต่เมษายนเป็นตน้มา จะอยูท่ีป่ระมาณ 4.9 % ซึง่เป็น
ระดบัทีไ่ดร้บัอทิธพิล จากขอ้มลูในชว่ง เมษายน และ พฤษภาคม ซึง่ตลาดเป็นชว่งขาขึน้  จะเหน็ไดว้่า หาก
ก าหนดใหข้อ้มลูในอดตีไมว่่าจะใกลห้รอืไกลมนี ้าหนกัเทา่กนั จะท าใหค้า่ Vol ทีไ่ด้ไมส่ะทอ้นสภาพความผนั
ผวนของตลาดในชว่งดงักล่าวไดเ้หมาะสมหรอืทนัทว่งท ี

นอกจากนี้ ในทางกลบักนั หากความผนัผวนของราคามกีารปรบัตวัลง การใชค้า่ Vol ทีค่ านวณดว้ย
ปรบัน ้าหนกัของขอ้มลูตามชว่งเวลา กจ็ะท าใหม้กีารพจิารณาประกาศปรบัลดอตัรามารจ์ิน้ไดเ้รว็และสอดคลอ้ง
กบัสภาพตลาดทีล่ดความรอ้นแรงไดร้วดเรว็เชน่กนั  

ทัง้นี้  TCH มกีารตรวจสอบความเหมาะสมของระดบัมารจ์ิน้อยูต่ลอด และจะมปีระกาศปรบัเปลีย่น
ตามสภาพความผนัผวนของตลาด ซึง่ ผูล้งทนุควรทีจ่ะตรวจสอบการปรบัเปลีย่นอตัรามารจ์ิน้ที ่ TCH ประกาศ
อยา่งสม ่าเสมอ โดยตดิตามไดจ้ากเวป็ไซตข์อง TCH (www.thaiclearing.com) โดยตรง หรอื จากเวป็ไซตข์อง 
TFEX (www.TFEX.co.th) รวมทัง้สามารถสอบถามไดจ้ากโบรกเกอรท์ีท่า่นเปิดบญัชซีือ้ขายอยู่ 

 

 เตรียมพบกบั TFEX เปิดบา้นต้อนรบัผู้ลงทุนครัง้ท่ี 2 กลางเดือนกรกฎาคมน้ี!!!  ขอเชญิร่วมงาน “TFEX 

Open House # 2” ตวิเขม้การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทุกประเภทใน TFEX พรอ้มเชค็ Trend ราคาทองค า 

น ้ามนั และค่าเงนิ ในครึง่ปีหลงักบักรูตูวัจรงิ รายละเอยีดเพิม่เตมิตดิตามไดท้ี ่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/

