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โพสตท์ูเดย ์  
ตอนท่ี 398 เงินหลกัประกนัของกลยุทธเ์ทรด Stock Futures แบบ Pair Trading 

หลงัจากเมื่อตน้สปัดาหท์ีผ่่านมา TFEX ได้ม ีStock Futures ชุดใหม่จ านวน 10 หุน้อา้งองิเขา้ซือ้ขาย กท็ าใหผู้้
ลงทุนมโีอกาสเลอืกเครื่องมอืในการสรา้งผลตอบแทนใหก้บัพอรต์ลงทุนไดเ้พิม่ขึน้ ซึง่ส าหรบัผูล้งทุนทีช่ านาญการซือ้ขายมา
ระยะหนึ่งแลว้ อาจจะเคยไดย้นิกลยุทธก์ารซือ้ขายแบบ Pair Trading ระหว่าง Stock Futures ทีอ่า้งองิกบัหุน้คนละตวักนั 
ซึง่ตอ้งขอบอกไวเ้ลย นี้เป็นอกีกลยุทธ์ทีใ่ชเ้งนิทุนน้อยและ มคีวามเสีย่งต ่า อกีดว้ย ในสปัดาหน์ี้  คอลมัน์ “นดัพบ TFEX” จงึ
ขอน ารายละเอยีดเกีย่วกบัการค านวณเงนิหลกัประกนัของการซือ้ขายแบบ Pair Trading มาฝากครบั  

กลยุทธแ์บบ Pair Trading คอื การซือ้ขายฟิวเจอรส์สองตวัพรอ้มๆ กนั โดยขาหนึ่ง “ซือ้” และอกีขาหนึ่ง “ขาย” 
เช่น ซือ้ BBL Futures พรอ้มๆ กบัขาย SCB Futures ซึง่การทีข่าหนึ่งซือ้และอกีขาหนึ่งขายนี้ จะท าใหพ้อรต์ลงทุนไม่ไดร้บั
ผลกระทบทีเ่กดิจากการทีต่ลาดเปลีย่นทศิทาง เพราะหุน้สองตวันี้มแีนวโน้มทีจ่ะเคลื่อนไหว ไปในทศิทางเดยีวกนั แต่ขนาด
ของการเปลีย่นแปลงไม่เท่ากนั ไม่ว่าตลาดจะขึน้หรอืจะลง  ภายใตก้ลยุทธน์ี้ ผูล้งทุนกจ็ะ ก าไรจาก ฟิวเจอรส์ ตวัหนึ่งจะ
มากกว่าผลขาดทุนจากฟิวเจอรส์อกี ตวัหนึ่งและท าใหพ้อรต์โดยรวมเป็นบวก เช่น คาดว่าหุน้ BBL จะมผีลประกอบการ
ดกีว่าหุน้ SCB ท าให ้ราคา BBL ขึน้สงูกว่า SCB การซือ้ BBL Futures จะสรา้งก าไรไดม้ากกว่าสว่นขาดทุนทีเ่กดิจากการ
ขาย SCB Futures จงึอาจกล่าวไดว้่า กลยุทธ ์Pair Trading ใช้เพื่อท าก าไรจากฟิวเจอรส์ สองตวัท่ีราคาเคลื่อนไหว
อย่างสมัพนัธก์นัแต่มีขนาดการเปล่ียนแปลงแตกต่างกนั  

การซือ้ขาย Stock Futures แบบขา้งตน้ มจีุดเด่นคอื หากหุน้ทีเ่ลอืกเป็นหุน้ทีส่ านกัหกับญัช ีหรอื TCH พจิารณา
มาแลว้ ว่าในอดตีหุน้สองตวันี้มรีาคาเคลื่อนไหวสมัพนัธก์นัจรงิ TCH กจ็ะมกีารใหส้ว่นลดในการวางหลกัประกนั ทีเ่รยีกว่า 
Inter-Commodity Spread ซึง่คดิเป็นสว่นลดมากถงึ 30 – 80% เลยครบั  

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบคู่หุน้อา้งองิทีไ่ดส้ว่นลดหลกัประกนัไดใ้นเวบ็ไซต ์ www.thaiclearing.com เช่น ใน
ประกาศล่าสดุ ก าหนดว่า “BBL 1 : SCB 1, Market Side A:B, Credit Rate 60%” ซึง่นัน่กห็มายความว่า หากผูล้งทุนม ี
BBL Futures 1 สญัญา และม ีSCB Futures 1 สญัญา ในดา้นตรงขา้มกนั (A:B) ผูล้งทุนกจ็ะไดส้ว่นลดการวางหลกัประกนั
ขา้งละ 60%  

เช่น หากหลกัประกนัขัน้ตน้ของ BBL Futures อยู่ที ่20,330 บาท และ SCB Futures 19,190 บาท ผูล้งทุนกจ็ะได้
สว่นลดขา้งละ 60% เงนิหลกัประกนัขัน้ตน้ทีผู่ล้งทุนตอ้งวางจรงิๆ กจ็ะเหลอืแค่ (20,330 + 19,190) x 40% = 15,808 บาท  

แต่หากผูล้งทุนมสีญัญา BBL Futures 2 สญัญา และ SCB Futures 1 สญัญา ผูล้งทุนกจ็ะไดส้ว่นลด 60% ส าหรบั
สญัญา BBL Futures สญัญาแรกเท่านัน้ สว่นสญัญาทีส่องกต็อ้งจ่ายเงนิหลกัประกนัเตม็จ านวน ดงันัน้ เงนิหลกัประกนั
ขัน้ตน้ทีต่อ้งวางกค็อื (20,330 + 19,190) x 40% + 20,330 = 36,138 บาท 

สว่นค าถามถดัมาทีต่อ้งทราบคอื เงนิหลกัประกนัขัน้ต ่าจะเป็นเท่าไร อนัน้ีตอ้งขอเรยีนใหท้ราบว่าการค านวณจ ะดู
ทัง้พอรต์ลงทุนรวมกนั จากนัน้กน็ าเงนิหลกัประกนัขัน้ตน้ทีต่อ้งวางมาคณูดว้ย 70% กจ็ะเป็นอตัราเงนิหลกัประกนัขัน้ต ่าทีผู่้
ลงทุนตอ้งรกัษาไม่ใหต้ ่ากว่าระดบันี้ครบั 

เหน็ไหมล่ะครบั ว่าจรงิๆ แลว้หลกัประกนัส าหรบัการซือ้ขายแบบ Pair Trading นัน้เสมอืนไดร้บัสว่นลด ท าให ้กล
ยุทธก์ารซือ้ขายนี้ จงึมกัเป็นทีน่ิยมในหมู่นกัเทรดมอืโปร เพราะความเสีย่งต ่า และยงัใชเ้งนิลงทุนต ่าอกีดว้ย แต่ในทีน่ี้ตอ้ง
ขอเรยีนว่าตวัอย่างขา้งตน้ เป็นการยกตวัอย่างทีส่ญัญาสองฝ ัง่มอีตัราสว่น 1:1 แต่ในความเป็นจรงิแลว้ บางสญัญาจะมี
อตัราสว่นแตกต่างไปนะครั บ เช่น KTB 2 : TMB 19, Credit Rate 70% ซึง่หมายความว่า  ผูล้งทุนตอ้งมสีญัญา KTB 
Futures 2 สญัญา ต่อ TMB Futures 19 สญัญา จงึจะไดส้ว่นลดขา้งละ 70% 



นอกจากนี้ สญัลกัษณ์ A:B ขา้งตน้กม็คีวามหมายนะครบั เพราะ A:B แปลว่าสญัญาสองฝ ัง่ตอ้งมสีถานะทีต่รงขา้ม
กนั แต่หากสัญลกัษณ์เป็น A:A กจ็ะแปลว่า สญัญาฟิวเจอรส์สองสญัญาตอ้งมสีถานะฝ ัง่เดยีวกนั เช่น ซือ้เหมอืนกนั หรอื 
ขายเหมอืนกนั จงึจะไดส้ว่นลดในการวางหลกัประกนัครบั 

ทัง้หมดน้ี อาจจะดเูหมอืนรายละเอยีดค่อนขา้งเยอะ แต่อย่างทีห่ลาย ท่านๆ ทราบด ีคอื ผูท้ีรู่ม้ากกว่ากย็่อมจะมี
วธิกีารและหนทางในการท าก าไรทีห่ลากหลายและเหมาะสมกบัแต่ละสถานะการณ์มากกว่า การซือ้ขายแบบ Pair Trading 
กเ็ช่นกนั ทีม่ปีระโยชน์ในการสรา้งกลยุทธก์ารลงทุนแบบขัน้สงู แต่ผูใ้ชก้จ็ะตอ้งศกึษาและเขา้ใจถงึกลไกเบือ้งหลงัก่อนใช้
งานครบั 
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