
นัดพบ TFEX   
โพสตท์เูดย ์ (6 กมุภาพนัธ ์2557) 
ตอนที! 425 Options อีก 3 ประเภท ที!ควรรู้จกั ในตลาด TFEX  

 สปัดาหนี์� คอลมัน์นดัพบ TFEX จะขอแนะนําออปชั �น 3 ประเภทใหก้บัผูท้ี�สนใจสนิคา้นี�รูจ้กักนันะครบั 
ไดย้นิว่า 3 ประเภท หลายท่านที�พอจะคุน้เคยออปชั �นอยู่แลว้อาจจะสงสยัว่า TFEX มปีระเภทออปชั �นใหม่ ที�
นอกเหนือจากพุทออปชั �น และ คอลออปชั �นหรอื แต่ที�จรงิแลว้วนันี�เราจะมาแยกประเภทออปชั �นดว้ยแนวทาง
ใหม ่ซึ�งจะใหข้อ้มลูอกีดา้นในการตดัสนิใจซื�อหรอืขายออปชั �นในมุมมองเพิ�มจากเดมินะครบั   

เวลานึกถงึประเภทของออปชั �นเรามกัจะพจิารณาดว้ยการแบ่งตามสทิธขิองออปชั �นว่าเป็นออปชั �นที�ให้
สทิธซิื�อ หรอื สิทธขิาย ทําใหเ้ราคดิกนัว่าออปชั �นมอียู่ 2 ประเภทหลกัๆ แต่หากเราพจิารณาในดา้นของมลูค่า
ของออปชั �นและโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนในอนาคต จะสามารถทาํใหเ้ราแยกพจิารณาออปชั �นออกไดเ้ป็น 
3 ประเภท ซึ�งจะใหข้อ้มูลในการคาดการณ์เกี�ยวกบัผลตอบแทนในอนาคตที�แตกต่างกนั รวมทั �งกลยุทธใ์นการ
ลงทนุที�แตกต่างกนัและหลากหลายไดม้ากขึ�น  

การแยกประเภทออปชั �นจากมลูคา่ของออปชั �น จะใชห้ลกัการคลา้ยกบัการดูราคาของออปชั �นที�ไดเ้คย
กล่าวถงึในครั �งก่อนหน้านี� คอื เปรยีบเทยีบราคาสนิคา้อ้างองิกบัราคาใชส้ทิธขิองออปชั �นนั �น หรอืที�เรยีกกนัว่า 
Moneyness ของออปชั �น โดยสามารถแบ่งออปชั �นออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ตามความสมัพนัธร์ะหว่างราคาสนิคา้
อา้งองิเทยีบกบัราคาใชส้ทิธ ิ  

สาํหรบั คอลออปชั �น ที�มรีาคาใชส้ทิธน้ิอยกว่าราคาสนิคา้อ้างองิ ซึ�งถอืเป็นออปชั �นที�มมีลูคา่หากมกีาร
ใชส้ทิธทินัทนีั �น จะจดัเป็นออปชั �นประเภท In-the-Money แต่ถา้มเีป็นคอลออปชั �นที�มรีาคาใชส้ทิธเิท่ากบัราคา
สนิคา้อา้งองิกจ็ะถอืว่าการใชส้ทิธหิรอืไมใ่ช่สทิธกิไ็ม่แตกต่างกนัเพราะใชส้ทิธกิซ็ื�อไดท้ี�ราคาตลาดนั �น จะจดัเป็น
ออปชั �นประเภท At-the-Money แต่หากเป็นออปชั �นที�มรีาคาใชส้ทิธสิูงกว่าราคาสนิคา้อ้างองิ ซึ�งผูถ้อืจะไม่ใช้
สทิธดิงักล่าว ณ ปจัจุบนั เพราะไมไ่ดป้ระโยชน์จากคอลออปชั �น กจ็ะเป็นออปชั �นประเภทที�เรยีนกว่า Out-of-the 
Money    

ลองมาดูตวัอย่างที�มซีื�อขายกนัอยู่นะครบั อย่างเช่น หากดชันี SET50 อยู่ประมาณ 870 จุด ดงันั �น 
สญัญาคอลออปชั �นเดอืนมนีาคม 2014 ที�มรีาคาใชส้ทิธทิี� 850 จุด (S50H14C850) จะเป็นคอลออปชั �นประเภท 
In-the-Money เนื�องจากมรีาคาใชส้ทิธน้ิอยกว่าจากดชันี SET50 ประมาณ 20 จุด 

แต่หากสญัญาคอลออปชั �นที�มรีาคาใช้สทิธิที� 875 จุด (S50H14C875) ซึ�งมรีาคาใชส้ทิธสิูงกว่าราคา
สนิคา้อ้างอิงที� 870 จุด แต่ส่วนต่าง 5 จุดมรีะดบัไม่มากเมื�อเทยีบกบัระดบัความกว้างของราคาใช้สทิธแิต่ละ
ระดบัที�กําหนดไวท้ี� 25 จุด ซึ�งในลกัษณะนี�จะถอืว่าเป็นราคาใชส้ทิธดิงักล่าวอยูใ่นระดบัเดยีวกบัราคาอ้างองิ ทํา
ให ้หรอื S50H14C875 เป็นคอลออปชั �นประเภท At-the-Money นั �นเอง 

อกีกรณีเช่นคอลออปชั �นที�มรีาคาใชส้ทิธทิี� 900 จุด (S50H14C900) มรีาคาใชส้ทิธสิูงกว่าราคาสนิคา้
อา้งองิประมาณ 30 จุด กจ็ะเป็น Out-of-the-Money Options   

 สาํหรบัพุทออปชั �นนั �น ถา้เป็น At-the-Money จะใชแ้นวทางเดยีวกนักบั คอลออปชั �น ในขณะที� In-the- 
money และ Out-of-the-money จะใชว้ธิตีรงขา้มกบัหลกัการของคอลออปชั �น ดงันั �น In-the-money พทุออปชั �น
กจ็ะมรีาคาใชส้ทิธสิูงกว่าราคาสนิคา้อ้างองิ เช่น พุทออปชั �น ที�ราคาใชส้ทิธทิี� 900 จุด (S50H14P900) ส่วน พุ
ทออปชั �นที�มรีาคาใช้สทิธทิี� 850 จุด (S50H14P850) ก็เป็น Out-of-the-money เพราะมรีาคาใช้สทิธติํ�ากว่า
ราคาสนิคา้อา้งองิ 



 ผูล้งทุนสามารถใชคุ้ณสมบตัเิกี�ยวกบัมูลค่าของออปชั �นในด้าน Moneyness นี�ในการพิจารณาเลอืก
ตดัสินใจว่าจะซื�อหรือขายออปชั �นแต่ละรุ่นในราคาประมาณเท่าไร เนื�องจากออปชั �นที�เป็นประเภท In-the-
money จะมพีรเีมยีมสูงและเป็นที�ตอ้งการ ยิ�งส่วนต่างของราคาใชส้ทิธแิละราคาสนิคา้อ้างอิงยิ�งมาก เช่น คอ
ลออปชั �นที� ราคาใช้สทิธ ิ750 จุด หรอื พุทออปชั �นที�ราคา 1,000 จุด ในช่วงที�ดชันีอยู่ที�ประมาณ 870 จุด ทั �ง
คอลและพทุออปชั �นทั �งสองจะถอืว่ามลีกัษณะ In-the-Money อย่างมาก หรอืที�เรยีกกนัว่า Deep In-the-Money 
ค่าพรเีมยีมก็จะยิ�งสูงตาม ซึ�งผูล้งทุนบางคนยนิดซีื�อเพราะคดิว่าในอนาคตจะได้ใช้สทิธแิละไดผ้ลตอบแทนสูง 
ในขณะเดยีวกนักผ็ูข้ายกส็นใจที�จะขายหรอื Short ออปชั �นดงักล่าวเพราะจะได้รบัพรเีมยีมสูงโดยคาดว่าใน
อนาคตสนิคา้อ้างอิงเคลื�อนไหวและผูถ้อือาจจะไม่ใช้สทิธิหรอืต่อให้มกีารใช้สทิธกิ็ยงัมสี่วนต่างที�น้อยกว่าค่า
พรเีมยีมที�ไดจ้ากการ Short ออปชั �นในวนันี�  

 ทั �งนี� ในส่วนของ Out-of-the-Money ซึ�งมพีรเีมี�ยมในระดบัไมส่งูและยิ�งหากมสี่วนต่างของราคาใชส้ทิธิ
กบัราคาสนิคา้อา้งองิยิ�งกวา้งมาก หรอืที�เรยีกว่า Deep Out-of-the-money กจ็ะมคีา่พรเีมยีมที�ตํ�ามาก เพื�อจูงใจ
ใหก้บัผูท้ี�ตอ้งการซื�อออปชั �นยอมซื�อแมว้่าจะมโีอกาสที�ราคาสนิคา้อา้งองิจะเคลื�อนไหวจนสามารถสรา้งกําไรเมื�อ
ครบกําหนดอายุได้น้อยมากๆ ก็ตาม ในขณะที�ผูข้ายออปชั �นก็ยอมขายพรเีมยีมที�ไม่สูงมากนัก เพื�อแลกกบั
โอกาสที�ออปชั �นจะครบอายุและจบไปโดยที�ไม่มกีารใชส้ทิธทิี�มอียู่สงูเชน่กนั  

 จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็น ออปชั �นที�ระดบัราคาใชส้ิทธ ิณ ระดบัใดๆ ก็สามารถที�จะตอบสนองความ
ตอ้งการผูซ้ื�อผูข้ายที�มมีุมมองเรื�องราคาและแนวโน้มการเคลื�อนไหวของราคาที�แตกต่างกนัไดเ้ป็นจํานวนมาก 
นอกจากนี�  ผูล้งทุนยงัสามารถนําออปชั �นที�มลีกัษณะ  Moneyness ต่างกนัมาสรา้งกลยุทธใ์นการลงทุนได้
หลากหลาย ซึ�งนัดพบ TFEX จะนําเสนอกลยุทธ์ที�มกีารใชง้านสําหรบัการซื�อขาย Options ในตอนต่อๆ ไปนะ
ครบั  
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