
 

 

นัดพบ TFEX   
โพสต์ทูเดย์  (6 กุมภาพันธ์ 2557) 
ตอนที่ 424 ท าความรู้จักราคาของ Options ที่ซื้อขายกันอยู่ในปัจจุบัน 

การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐท่ีจัดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ได้สร้างแรงกดดันตลาดทุนทั่วโลก
ค่อนข้างหนัก ยิ่งในไทยเองท่ีมีความไม่แน่นอนทางการเมือง ท าให้ ท้ังหุ้นและฟิวเจอร์สร่วงตามๆ กัน แทบจะ
เรียกได้ว่าแดงกันทั้งกระดาน ยกเว้น พุทออปชั่น ของ TFEX ท่ีกลับเขียวยกแผงท าจนเกิดค าถามว่า ราคาของ
สินค้าประเภทนี้จะไม่หวั่ นไหวตามภาวะการลงทุนหรืออย่างไร ในสัปดาห์นี้ คอลัมน์ “นัดพบ TFEX” จึงขอน า
รายละเอียดเก่ียวกับราคาของออปชั่นมาท าความเข้าใจกันนะครับ   

ออปชั่นท้ังประเภท คอลออปชั่น (Call Options) และ พุทออปชั่น (Put Options) ถือเป็นอนุพันธ์
ประเภทท่ีให้สิทธิแก่ผู้ถือในการ “ซื้อ” (ส าหรับ Call Options) หรือ “ขาย” (ส าหรับ Put Options) สินค้าอ้างอิง
ตามราคาท่ีระบุในออปชั่นดังกล่าว หรือท่ีเรียกว่า ราคาใช้สิทธิ (Strike Price)  

และด้วยราคาใช้สิทธินี้เอง ส่งผลให้ออปชันมีความน่าสนใจแตกต่างกันไปตามระดับของราคาใช้สิทธิ
และประเภทของสัญญาสิทธิ ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็น คอลออปชั่น (หรือสิทธิซื้อ) สัญญาที่มีราคาใช้สิทธิต่ าๆ ก็จะ
น่าสนใจกว่ารุ่นท่ีมีราคาใช้สิทธิสูงๆ เพราะถือว่าเมื่อเกิดการใช้สิทธิก็จะจ่ายเงินเพื่อซื้อต่ ากว่า ส่วนถ้าเป็น พุทอ
อปชั่น (หรือสิทธิขาย) นั้น สัญญาที่มีราคาใช้สิทธิสูง ก็จะท าให้ผู้ถือใช้สิทธิขายให้กับคู่สัญญาได้ในราคาทีสู่ง จึง
เป็นท่ีน่าสนใจกว่าพุทออปชันที่มีราคาใช้สิทธิต่ า (หรือขายได้ราคาต่ านั้นเอง)  

หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การท่ีออปชั่นสามารถใช้สิทธิซื้อได้ต่ ากว่าราคาตลาด หรือ ขายได้ราคา
สูงกว่าราคาตลาดท าให้ออปชั่นมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น และช่วยเพิ่มมูลค่าหรือราคาของออปชั่นหรือท่ีเรียกว่าพ
รีเมี่ยม (Premium) ท่ีมีการซื้อขายอยูใ่นตลาด TFEX นั่นเอง  

ดังนั้น ค าถามที่ชวนให้สงสัย ก็คือ แล้วพรีเม่ียม ของคอลออปชั่นที่มีราคาใช้สิทธิสูงกว่าสินค้า
อ้างอิง หรือ ของพุทออปชั่นที่มีราคาใช้สิทธิต่ ากว่าสินค้าอ้างอิงก็น่าจะเป็นศูนย์ ใช่หรือไม่ เพราะถ้า
เกิดการใช้สิทธิจะไม่เกิดก าไรกับผู้ถือ?   

ในส่วนนี้ตอบได้เลยว่า ค ากล่าวข้างต้นเป็นการมองออปชั่นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โดยมองเพียงแค่
ส่วนต่างของราคาใช้สิทธิกับ จากราคาปัจจุบันของสินค้าอ้างอิง แต่ จริงๆ แล้ว สิทธิซื้อสิทธิขายที่ประเมินอยู่นี้
เป็นสิทธิในอนาคต ดังนั้น จึงต้องมีการประเมินว่าในอนาคตเมื่ อใช้สิทธิแล้วจะสร้างผลตอบแทนได้มากน้อยแค่
ไหนด้วย  

ต้วอย่างเช่น หากปัจจุบันดัชนี SET50 อยู่ท่ี 865.18 จุด แต่คอลออปชั่นที่ครบอายุเดือน March 2014 
ท่ีราคาใช้สิทธิ 900 จุด (หรือท่ีใช้สัญลักษณ์การซื้อขายคือ S50H14C900) ก็มีการซื้อขายกันท่ีราคา 10.7 จุด 
ท้ังๆ ท่ีคอลออปชั่นนี้ให้สิทธิซื้อดัชนี SET50 สูงกว่าดัชนีปัจจุบันอยู่ถึง 34.82 จุดก็ตาม ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากผู้
ลงทุนคาดว่าในช่วงอีก 2 เดือน ท่ีสัญญานี้จะครบอายุ ดัชนี SET50 จะมีการขยับตัวเพิ่มขึ้นและขึ้นไปสูงกว่า
ราคาใช้สิทธิที่ 900 จุด จึงยินดีที่จะจ่ายซื้อคอลออปชั่น รุ่นนี้ถึง 10.7 จุด นั้นเอง  

ดังนั้น ราคาออปชั่น ท่ีซื้อขายกันอยู่ในตลาดจึงประกอบไปด้วยมูลค่าของ 2 ส่วน ส่วนแรก เรียกว่า 
Intrinsic Value ซึ่งก็คือ มูลค่าตามราคาตลาดหากสามารถใช้สิทธิได้ทันที ณ ปัจจุบัน อันนี้ก็ค่อนข้าง
ตรงไปตรงมา คือหากเป็นคอลออปชั่น ก็จะเท่ากับ ราคาสินค้าอ้างอิง ลบด้วยราคาใช้สิทธิซื้อ แต่หากเป็น พุทอ
อปชั่น ก็จะเท่ากับ ราคาใช้สิทธิ ขาย ลบราคาสินค้าอ้างอิง แต่เนื่องจากถ้า ส่วนต่างดังกล่าว มีค่าเป็นลบผู้ถือ
ออปชั่นก็ไม่ควรใช้สิทธิ ท าให้ Intrinsic Value จะมีค่าเป็นบวก หรือ ศูนย์ เท่านั้น  



 

 

ส่วนที่สองท่ีเป็นองค์ประกอบของค่าพรีเมียมคือ Time Value ซึ่งเป็นมูลค่าของออปชั่นที่สะท้อนโอกาส
ท่ีสินค้าอ้างอิงจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตแล้วสามารถสร้างก าไรจากการใช้สิทธิได้มากน้อยเท่าไร โดยมูลค่าใ น
ส่วนนี้จะขึ้นกับอายุของออปชั่นตัวนั้นๆ เช่น ออปชั่นที่มีอายุ 1 เดือน ย่อมมี  Time Value ท่ีน้อยกว่า ออปชั่นที่
มีอายุ 6 เดือน  

ดังนั้นจาก ตัวอย่าง  คอลออปชั่น S50H14C900 ท่ีมีราคา 10.7 จุด จะพบว่า Intrinsic Value ของ 
ออปชั่น series นี้มีค่าเท่ากับ  ศูนย์ เนื่องจาก ราคาใช้สิทธิซื้อสูงกว่าดัชนีอ้างอิง จึงถือว่าไม่เกิดก ารใช้สิทธิขึ้น
หากครบอายุในปัจจุบัน แต่เนื่องจาก ออปชั่นดังกล่าวยังมีอายุอีก 2 เดือน ท าให้ผู้ลงทุนคาดการณ์ว่าในช่วง
เดือนมีนาคม มีโอกาสท่ีดัชนี SET50 จะปรับขึ้นไปสูงกว่า  900 จุด ซึ่งเป็นราคา ใช้สิทธิซื้อ โดยให้มูลค่าของ
เวลาที่ยังเหลืออยู่ของออปชั่นดังกล่าว ถึง 10.7 จุด นั่นเอง  

การพิจารณาราคาของออปชั่นที่ต้องดูทั้งระดับราคาสินค้า ณ ปัจจุบัน และ โอกาสท่ีราคสินค้าอ้างอิงจะ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ท าให้บางครั้งผู้ลงทุนอาจจะสงสัยว่าแล้วจะมีแนวคิดในการที่จะซื้อขายยากตามไป
ด้วยหรือไม่ ในครั้งต่อๆ ไป คอลัมน์นัดพบ TFEX จะน าเสนอแนวทางง่ายๆ ที่สามารถใช้กับการซื้อขายออปชั่น
มาบอกเล่ากันนะครับ  
 

 

 สนับสนุนโดย  บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   เว็บไซต์ : www.tfex.co.th  
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