
นัดพบ TFEX   
โพสตท์เูดย ์ (19 กมุภาพนัธ ์2557) 
ตอนที" 427 แผนภาพผลตอบแทน การลองพทุออปชั "น  

สปัดาห์นี
 คอลมัน์นัดพบ TFEX ขอนํา แผนภาพผลตอบแทน (Payoff Diagram) สําหรบัผูล้งทุนที.
สนใจจะลองออปชั .น ซึ.งการลองออปชั .นที.พูดถงึนี
 จะขอขยายความว่ามคีวามหมายมากกว่าการทดลองนะครบั 
เพราะคาํว่า “Long” ยงัหมายถงึ การ “ซื
อ” ซื
อออปชั .น ไดอ้กีดว้ย 

ผลตอบแทนของการซื
อออปชั .นจะเป็นเท่าใดนั 
น ขึ
นอยู่กบัว่าราคาสินคา้อ้างองิเคลื.อนไหวขึ
นหรอืลง 
โดยสาํหรบัในกรณีของคอลออปชั .น ผลตอบแทนของผูซ้ื
อจะเพิ.มตามราคาสนิคา้อ้างองิ ยิ.งราคาสนิคา้เพิ.มมาก 
ผูซ้ื
อคอลออปชั .นยิ.งได้กําไรมาก เนื.องจาก คอลออปชั .น จะให้สทิธผิูถ้อืในการ “ซื
อ” สนิคา้อ้างองิตามราคาที.
กําหนดไวใ้นสญัญาที.เรยีกว่า “ราคาใชส้ทิธ”ิ ดงันั 
น หากเวลาผ่านไปแลว้ราคาสนิคา้เพิ.มขึ
น ผูถ้อืคอลออปชั .นจะ
สามารถซื
อสนิคา้ที.มรีาคาแพงไดใ้นราคาใชส้ทิธติามที.ลอ็คไว ้ 

แต่หากเป็นพุทออปชั .นจะกลบักนั เนื.องจาก พุทออปชั .นเป็นใหส้ทิธ ิ“ขาย” สนิคา้อ้างองิตามราคาใช้
สทิธิที.กําหนดไว้ เนื.องจาก ผู้ลงทุนซื
อพุทออปชั .นเพราะอยากขายสนิคา้ในราคาแพงๆ ในช่วงที.ราคาสินค้า
อา้งองิในตลาดลดลง ดงันั 
น สาํหรบัพุทออปชั .นแลว้ ยิ.งราคาสนิคา้อ้างองิปรบัตวัลดลง ผลตอบแทนที.มตี่อผูซ้ื
อ
กจ็ะยิ.งเพิ.มขึ
น มาถงึตอนนี
อาจจะดูฝืนๆ กบัธรรมชาตกิารลงทุนทั .วไป แต่หากใช ้Payoff Diagram จะช่วยให้
เหน็ภาพไดอ้ย่างชดัเจน  

ตามหลกัแลว้ Payoff Diagram ของออปชั .น จะสมมตวิ่าหากออปชั .นครบกําหนดอายุแลว้ ออปชั .นจะ
สรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูล้งทุน ณ ราคาสนิคา้อ้างองิระดบัต่างๆ อย่างไร ดงันั 
น Payoff Diagram ใหแ้กนตั 
ง
เป็นระดบัผลตอบแทน ในขณะที.แกนนอนจะเป็นระดบัราคาสนิคา้อา้งองิในระดบัต่างๆ   

ขอยกตวัอย่างพุทออปชั .นของ SET50 สญัญาเดอืนมนีาคม 2557 ที.มรีาคาใชส้ทิธทิี. 900 จุดหรอืที.
เขยีนเป็นสญัลกัษณ์การซื
อขายคอื S50H14P900 ซึ.งผูท้ ี.มสีถานะ Long (ซื
อ) จะไดป้ระโยชน์กต็่อเมื.อในวนัที.พุ
ทออปชั .นครบกําหนดอายุ ดชันี SET 50 มปีรบัลดลงกว่าราคาใชส้ทิธทิี. 900 จุด เช่น 875 จุด ผูล้งทุนจะได้
กําไร 900 – 875 = 25 จุด เพราะสามารถขาย SET50 ไดสู้งกว่าราคาดชันีจรงิถงึ 25 จุด ยิ.งดชันี SET50 ยิ.ง
ลดลงเท่าไร (แกนนอนวิ.งไปทางซ้าย) ผลตอบแทนที.จะได้ก็เพิ.มขึ
นอย่างเป็นสดัส่วนไปเรื.อยๆ แต่ในทาง
กลบักนั ที.ระดบัดชันี SET50 สูงๆ และสูงกว่าราคาใช้สิทธ ิเช่น ที. 925 จุด การ Long พุทออปชั .นก็ไม่มี
ประโยชน์ เพราะสทิธใินการขายที. Long อยู่นั 
นใหส้ทิธขิายที.ระดบัราคาแค่ 900 จุดเท่านั 
น ทําใหผ้ลตอบแทน
ของผูถ้อืพทุอลออปชั .นมคีา่เป็นศนูยห์รอืเป็นไปตามเสน้ที.ทบัแกนนอนในภาพที. 1.1 

 

 

 

 

 

 

 
  

ภาพที. 1.1   

ผลตอบแทนของการ Long Put กรณไีม่รวมคา่พรเีมยีม 

ภาพที. 1.2   

ผลตอบแทนของการ Long Put กรณรีวมคา่พรเีมยีม 



อย่างไรกต็าม การ Long ออปชั .น ไม่ว่าจะประเภทไหนกต็าม ต้องมกีารจ่ายค่าพรเีมยีมใหก้บัผูข้าย 
ดงันั 
น ในทางปฏบิตัติอ้งนําตน้ทุนในส่วนนี
มาดูเพิ.มเตมิ ซึ.งกต็รงไปตรงมาโดยเพยีงแต่ปรบัลดเส้นขนานลงมา
ทางด้านล่างตามระดบัพรเีมยีม (ตามภาพที. 1.2 นั .นเอง) อย่างเช่น หากพรเีมียมอยู่ที. 5 จุด ดงันั 
น เส้น
ผลตอบแทนจะเลื.อนลงมาดา้นล่าง 5 จุด ดงันั 
น ดชันี SET50 ที. 875 จุด กจ็ะมผีลตอบแทนสุทธแิลว้เท่ากบั 20 
(= 900 – 875 – 5) และหากดชันีมรีะดบัสงูจนทาํใหไ้ม่มกีารใชส้ทิธเิกดิขึ
น เชน่ ดชันีอยู่ที. 925 จุด ผูท้ี. Long พุ
ทออปชั .นนี
กจ็ะมผีลผลขาดทุนเท่ากบัคา่พรเีมยีม 5 จุด นั .นเอง  

 สําหรบัผูล้งทุนที.สนใจจะลองเขยีน Payoff Diagram การ Long Call ออปชั .นกใ็ชห้ลกัการเดยีวกนันะ
ครบั เพยีงแต่พจิารณาจากทางด้านสทิธซิื
อที.จะยิ.งได้ประโยชน์หากราคาสนิคา้อ้างองิปรบัตวัสูงขึ
น หากลอง
เขยีนแลว้อยากดคูาํตอบ สามารถดยูอ้นหลงัไดจ้ากคอลมัน์นดัพบ TFEX ยอ้นหลงั ไดท้ี. www.tfex.co.th กนัได้
นะครบั   

 

 

 สนบัสนุนโดย  บรษิทั ตลาดสญัญาซื
อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)   เวบ็ไซต ์: www.tfex.co.th  

 การจดัทําเอกสารเผยแพร่นี
มวีตัถุประสงคเ์พื.อสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจและนําเสนอขอ้มลูที.เป็นประโยชน์ตอ่การซื
อขายอนุพนัธเ์ท่านั 
น มไิดเ้ป็นการใหค้าํแนะนําสาํหรบัการลงทุนแตอ่ยา่งใด 


