
นัดพบ TFEX  
โพสตท์ูเดย ์ (10 ตลุาคม 2556) 
ตอนท่ี 409 ราคาฟอรเ์วิรด์และราคาดอลลารล่์วงหน้า  

ทีผ่่านมา คอลมัน์นัดพบ TFEX ไดนํ้าเรื่องราวค่าเงนิและแนวทางการใชด้อลลารล์่วงหน้าของ TFEX มาช่วย
จดัการความเสีย่งดา้นความผนัผวนของค่าเงนิ นอกเหนือจากสญัญาฟอรเ์วริด์ทีม่กีารใชง้านกนัอยูใ่นปจัจุบนั สปัดาหน้ี์ นดั
พบ TFEX จะขอนําอกีประเดน็ทีน่่าสนใจ นัน่คอื เรื่องราคาฟอรเ์วริด์ทีม่กีารใชง้านกนัจรงิๆ กบัราคาของดอลลารล์่วงหน้า 
(USD Futures) ทีซ่ือ้ขายอยูใ่น TFEX วา่มคีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกนัอยา่งไร  

เมื่อพูดถึงราคาฟอร์เวิร์ดหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคย เน่ืองจากราคาดังกล่าวไม่ได้มีการประกาศอยู่ที่หน้า
เคาน์เตอรเ์หมอืนธุรกรรมอื่นๆ ของธนาคาร ทัง้น้ี กเ็น่ืองจากสญัญาฟอรเ์วริด์ทีธ่นาคารเสนอใหก้บัลูกคา้จะเป็นรายกรณี
และจะมกีารประเมนิความเสีย่งดา้นคูส่ญัญาของลกูคา้แต่ละราย ดงันัน้ สาํหรบัทา่นทีต่อ้งการทาํธุรกรรมฟอรเ์วริด์จงึตอ้งทาํ
การตดิต่อไปยงัธนาคารเพือ่สอบถามโดยตรง  

อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทย หรอื แบงค์ชาติ ได้นําขอ้มูลราคาเสนอซื้อเสนอขายฟอร์เวริ์ดที่มอีายุ
สญัญา 1 เดอืน 3 เดอืน และ 6 เดอืน มาเผยแพร ่โดยนําเสนอในรปูแบบของ Swap Point ซึง่จะเป็นค่าทีผู่เ้หน็นําไปใชไ้ด้
งา่ย โดยการบวก Swap Point กบั ราคาอตัราแลกเปลีย่นทีเ่ป็น Spot Rate กจ็ะไดร้าคาฟอรเ์วริด์ทีต่อ้งการ ทัง้น้ี ค่าที่
แบงคช์าตนํิามาเผยแพรเ่ป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเสนอราคาของธนาคารพาณิชยส์าํหรบัการทาํธุรกรรมระหวา่งธนาคาร  

 ลองมาดตูวัอย่างกนันะครบั เมื่อวนัที ่9 ตุลาคม ทีผ่่านมา แบงคช์าตปิระกาศ Spot Rate อยู่ที ่31.42 บาท ต่อ 
ดอลลารส์หรฐั โดยที ่ราคาเสนอซือ้ / ขายของ Swap Point อายุ 1 เดอืนอยูท่ี ่6.0 และ 6.1 ตามลาํดบั เน่ืองจากค่า Swap 
point น้ีมหีน่วยเป็นสตางค ์เวลานําไปคํานวณราคาฟอรเ์วริด์ จะตอ้งหาร 100 ก่อนแลว้จงึค่อยนําไปบวกกบั Spot Rate 
ดงันัน้ ราคาฟอรเ์วริด์ทีอ่ายุ 1 เดอืน จะมรีาคาเสนอซื้อ / ขายทีร่ะดบั 31.48 บาทต่อดอลลาร ์[=31.42 + (6.0/100)] และ 
31.481 บาทต่อดอลลาร ์[=31.42 + (6.1/100)] สว่นค่า Swap Point ทีอ่ายุ 3 เดอืน และ 6 เดอืน มรีาคาเสนอซื้อ / เสนอ
ขาย อยู่ที่ 16.7 / 17.1 และ 31.30 / 31.70 สตางค์ ซึ่งทําให้ราคาฟอร์เวริ์ดที่ธนาคารมกีารเสนอซื้อขายกนัอยู่ในตลาด
ระหว่างธนาคาร สาํหรบั 3 เดอืน อยู่ที ่31.587 / 31.591 บาทต่อดอลลาร ์และ ราคาฟอรเ์วริด์อายุ 6 เดอืนอยู่ที ่31.733 / 
31.737 บาทต่อดอลลาร ์ตามลาํดบั 

  คราวน้ีลองมาดรูาคา USD Futures เปรยีบเทยีบกบัราคาฟอรเ์วริด์ทีธ่นาคารพาณิชยเ์สนอราคากนันะครบั พบวา่
ในวนัที ่9 ตุลาคม ราคา USDV13 (USD Futures ทีค่รบอายุสิน้เดอืนตุลาคม 2013) ของ TFEX อยูท่ี ่31.44 - 31.50 บาท
ต่อดอลลาร ์และมรีาคาทีใ่ชช้าํราคาประจําวนั (Daily Settlement Price) อยูท่ี ่31.50 บาทต่อดอลลาร ์เน่ืองจาก วนัครบ
กําหนดอายุของสญัญา USDV13 ครบกําหนดอายุวนัที ่30 ตุลาคม 2556 ดงันัน้ ราคา USD Futures ดงักล่าวจงึสะทอ้น
ราคาดอลลารใ์นช่วงปลายเดอืนตุลาคมว่าอยู่ทีป่ระมาณ 31.50 บาท ซึ่งจะเหน็ไดว้่าใกลเ้คยีงกบัราคาฟอรเ์วริด์ทีเ่ผยแพร่
โดยแบงคช์าต ิในทํานองเดยีวกนั สาํหรบัสญัญาอื่นๆ ทีซ่ื้อขายใน TFEX เช่น  USDZ13 และ สญัญา USDH14 ทีค่รบ
กาํหนดอายปุลายเดอืนธนัวาคม 2556 และปลายเดอืนมนีาคม 2557 กส็ามารถสะทอ้นราคาดอลลารล์่วงหน้า 3 เดอืนและ 6 
เดอืนได ้โดยม ีDaily Settlement Price อยูท่ี ่31.58 และ 31.69 บาทต่อดอลลาร ์ตามลาํดบั 

 จากขอ้มลูขา้งตน้จะเหน็วา่ราคา USD Futures มรีะดบัทีใ่กลเ้คยีงกบัราคาฟอรเ์วริด์ทีธ่นาคารพาณิชยท์าํธุรกรรม
ระหว่างกนั สาํหรบัผูท้ีต่้องการซื้อหรอืขายฟอรเ์วริด์กบัธนาคาร อาจใชร้าคาของธนาคารพาณิชยใ์นการอ้างองิ ซึ่งในทาง
ปฏบิตัธินาคารจะบวกเพิม่จากอตัราดงักลา่วตามขนาดของธุรกรรมฟอรเ์วริด์ทีอ่าจจะเลก็กวา่ขนาดธุรกรรมระหวา่งธนาคาร
ตลอดจนวงเงนิทีล่กูคา้ดงักลา่วมอียูก่บัธนาคารดว้ย เพราะธนาคารตอ้งคาํนึงถงึความเสีย่งทีล่กูคา้อาจไมท่าํตามสญัญาฟอร์
เวริด์ในอนาคต จงึตอ้งบวกเพิม่จาก Swap Point ระหว่างธนาคาร ดงันัน้ ลูกคา้แต่ละรายจงึอาจจะได ้Swap Point ที่
แตกต่างกนัไปดว้ย  

แต่ในทางกลบักนั ผูท้ีเ่ขา้มาซือ้ขาย USD Futures สามารถเลอืกซือ้ขายดว้ยอตัราทีต่อ้งการ ไมว่า่ท่านจะซือ้หรอื
ขายเพยีงสญัญาเดยีวหรอืหลายรอ้ยสญัญา และเป็นอตัราทีทุ่กๆ คนในตลาด TFEX เหน็ไปพรอ้มๆ กนัตามแรงซือ้ขายที่
เกดิขึน้ในตลาด ณ เวลานัน้ๆ ทัง้น้ี สญัญาดอลลารท์ีผู่ซ้ื้อขาย USD Futures ใชใ้นการป้องกนัความเสีย่งเป็นสญัญาทีม่ี
ขนาดเทา่กบั 1,000 ดอลลารใ์นแต่ละสญัญา  



 
ขอเชญิรว่มงาน TFEX Open House “พีม่อืโปรสอนน้องมอืใหม ่ทาํกาํไร TFEX ทุกสถานการณ์” ในวนัที ่12-13 ตุลาคม 

2556 เวลา 10:00 – 17:00 น. ณ หอ้ง meeting Room 1-4 ศนูยก์ารประชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์(ฟร!ี) สนใจลงทะเบยีนลว่งหน้า

ที ่www.tfex.co.th หรอืสอบถามเพิม่เตมิ 02-229-2222 

 

 
  

 สนบัสนนุโดย  บริษัท ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)   เวบ็ไซต์ : www.tfex.co.th  
 การจดัทําเอกสารเผยแพร่นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมความรู้ความเข้าใจและนําเสนอข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การซือ้ขายอนพุนัธ์เทา่นัน้  มิได้เป็นการให้คําแนะนําสําหรับการลงทนุแต่อย่างใด 


