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ตอนท่ี 397 Stock Futures ชุดใหม่ ขยายทางเลือกในการบริหารพอรต์หุ้น   

เมื่อตน้สปัดาหท์ีผ่่านมา TFEX ไดม้สีนิคา้ใหมเ่ขา้มาซือ้ขาย ซึง่กค็อื Stock Futures ชุดใหม่อกี 10 หุน้อา้งองิ ใน
สปัดาหน์ี้ คอลมัน์ “นดัพบ TFEX” จงึขอน าเรื่องราวของ Stock Futures และน้องใหม่ทัง้ 10 หุน้อา้งองิมาเล่าใหฟ้งันะครบั 

TFEX ไดเ้ริม่จดัใหม้กีารซือ้ขาย Stock Futures ตัง้แต่ปี 2551 โดยในครัง้แรกนัน้ ม ีStock Futures ยงัมีเพยีงแค่ 
3 หุน้อา้งองิ กค็อื ADVANC, PTT และ PTTEP ซึง่เป็นหุน้ขนาดใหญ่  และเป็นทีน่ิยม ในการซือ้ขายในตลาดหุน้ใน อนัดบั
ตน้ๆ การจดัใหม้กีารซือ้ขาย  Stock Futures นี้ ไดช้่วยเพิม่ เครื่องมอืทางการเงนิ และทางเลอืกในบรหิารพอรต์ลงทุน ของผู้
ลงทุนใหค้รอบคลุมมากขึน้ และมปีระโยชน์ทัง้ในดา้นการป้องกนัความเสีย่งและการสรา้งผลตอบแทน  

อย่างไรกต็าม ในช่วงแรก Stock Futures ยงัมปีรมิาณการซือ้ขายหรอื  “วอลุ่ม” ไม่มากนกั ปจัจยัหน่ึงอาจเป็น
เพราะ TFEX ยงัอยู่ในระยะตัง้ไข ่ตลาดยงัมอีายุน้อยหากเทยีบกบัการซือ้ขายหุน้ ในตลาดหลกัทรพัย์ ทีเ่ปิดซือ้ขายมาแลว้
กว่า 30 ปี ผูล้งทุนจงึอาจจะยงัไม่คุน้เคยกบั Stock Futures เท่าไรนกั นอกจากนี้ หุน้อา้งองิของ Stock Futures ในช่วงแรก 
กม็เีพยีงแค่ 3 หุน้อา้งองิเท่านัน้ ตวัเลอืกในการซือ้ขายจงึยงัไม่หลากหลายเพยีงพอ ซึง่ต่อมา TFEX กม็กีารเพิม่หุน้อา้งองิ
ของ Stock Futures อกี 3 ครัง้ ในปี 2552, 2554 และ ตน้ปี 2556 ทีผ่่านมา ท าใหม้หีุน้อา้งองิรวมทัง้สิน้ 50 หุน้ ครอบคลุม 
12 หมวดธุรกจิหลกัๆ ของเศรษฐกจิไทย  

 ในปี 2556 นี้ ความตอ้งการในการใชง้าน Stock Futures มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง  โดยช่วงครึง่ปีแรก
ของปี พบว่าปรมิาณการซือ้ขาย Stock Futures มวีอลุ่มกว่าวนัละ 40,750 สญัญา เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้กว่า 3.6 เท่าตวั และ
เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ใชง้าน Stock Futures ทีเ่พิม่ขึน้น้ี TFEX จงึเพิม่หุน้อา้งองิอกีครัง้ จ านวน 10 หุน้อา้งองิ เมื่อ
วนัที ่15 กรกฎาคมทีผ่่านมา  

 หุน้อา้งองิชุดใหม่ทีค่ดัเลอืกมานี้ ถูกคดัเลอืกมาโดยใช้ หลกัการเดมิ  คอื เป็นหุน้ทีเ่ป็นองคป์ร ะกอบของดชันี SET 
100 ซึง่สะทอ้นสภาวะตลาดทุนไทยไดใ้นภาพรวม นอกจากนี้ ยงัพจิารณาโดยดูสภาพคล่อง และมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคา
ตลาด หรอื มารเ์กต็แคป โดยหุน้ทีผ่่านการคดัเลอืก จะตอ้งมมีารเ์กต็แคปไม่ต ่ากว่า 10,000 ลา้นบาท  

หุ้นท่ีได้รบัคดัเลือกเป็นหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures ในรอบล่าสุดจ านวน  10 หุ้นอ้างอิง ประกอบด้วย
หุ้นของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP), บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH), ทางด่วนกรงุเทพ (BECL), กรงุเทพประกนั
ชีวิต (BLA), เหมราชพฒันาท่ีดิน (HEMRAJ), แอล .พี.เอน็ .ดีเวลลอปเมนท ์ (LPN), เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ 
(MAJOR), ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง (RATCH), ศภุาลยั (SPALI) และ น ้ามนัพืชไทย (TVO)  

การเพิม่หุน้อา้งองิชุดใหม่จะท าให ้Stock Futures ของ TFEX มหีุน้อา้งองิในหมวดธุรกจิใหม่เพิม่เตมิอกี 2 หมวด
ธุรกจิดว้ยกนั ไดแ้ก่ ประกนัภยัและประกนัชวีติ และสือ่และสิง่พมิพ ์ โดยเมื่อรวมกบัหุน้อา้งองิเดมิจะท าใหม้หีมวดธุรกจิ
ทัง้สิน้ 14 หมวดธุรกจิ  คอื หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  หมวดขนสง่และโลจสิตกิส์  หมวดธุรกจิการเกษตร 
หมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค หมว ดอสงัหารมิทรพัย์ , หมวดพาณิชย์ หมวดอาหารและ
เครื่องดื่ม หมวดการแพทย ์และหมวดการท่องเทีย่วและสนัทนาการ  

ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเป็น Stock Futures ทีก่ าลงัพจิารณาจะอา้งองิหุน้ใดกต็าม Stock Futures กย็งัมจีุดเด่นในดา้น
ตน้ทุนการซือ้ขาย เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนน้อย เมื่อเทยีบกบัขนาดของสญัญา และต ่ากว่าการซือ้หุน้โดยตรงมาก นอกจากนี้ 
ยงัสามารถใชท้ าก าไรไดท้ัง้ในภาวะตลาดขาขึน้ และตลาดขาลง  จงึไม่น่าแปลกใจเลย ทีผู่ล้งทุนในหุน้เริม่หนัมาใช ้ Stock 
Futures สรา้งผลก าไร และบรหิารพอรต์หุน้เพิม่มากขึน้เรื่อยๆ 

ส าหรับผูล้งทุนหลายๆ ท่านทีอ่าจจะสนใจ การซือ้ขาย  Stock Futures แต่อาจจะยงัไม่แน่ใจในดา้นวิ ธกีารซือ้ขาย
เท่าไรนกั ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูผ่านเจา้หน้าทีก่ารตลาดทีท่่านใชบ้รกิารอยู่ และสามารถทดลองซือ้ขายผ่าน Program 
จ าลองการซือ้ขาย Click2Win ทาง www.settrade.com/click2win ครบั 
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