
นัดพบ TFEX   
โพสตท์เูดย ์ (26 กมุภาพนัธ ์2557) 
ตอนที! 428 ผลตอบแทนจากการขายสิทธิซื-อ (ไรต/์ชอรต์คอลออปชั !น) 

สปัดาหน์ี
 คอลมัน์นัดพบ TFEX ขอนําเรื�องการขายออปชั �นมาพูดคยุกนันะครบั ว่าผูข้ายออปชั �นจะมี
ผลตอบแทนเป็นอย่างไร ทาํไมจงึกล่าวกนัว่าการขายออปชั �นมคีวามเสี�ยงสงู โดยยงัคงใชแ้ผนภาพผลตอบแทน 
หรอื Payoff Diagram มาช่วยวเิคราะหผ์ลตอบแทนใหเ้หน็ภาพงา่ยขึ
นนะครบั  

การขายออปชั �น หรอืบางครั 
งก็ใช้คําว่า ชอรต์ออปชั �น (Short Options) หรอื ไรตอ์อปชั �น (Write 
Options) จะเป็นการขายสทิธใิหก้บัคูก่รณีในการที�จะซื
อสนิคา้อ้างองิ (สําหรบัคอลออปชั �น) หรอืเป็นการขาย
สทิธิใหก้บัคู่กรณีในการที�จะขายสนิคา้อ้างองิ (สําหรบัพุทออปชนั) ตามราคาที�กําหนดหรอืที�เรยีกว่า “ราคาใช้
สทิธ”ิ  

ขอยกตวัอย่างผ่านการซื
อขาย ของ SET50 Options ประเภทคอลออปชั �น กนันะครบั สมมตนิาย ก 
คาดว่าดชันีน่าจะปรบัตวัขึ
น จงึสนใจซื
อคอลออปชั �น ที�มรีาคาใช้สทิธ ิ850 จุด ที�ราคาพรเีมยีม 5 จุด ในขณะที� 
นาย ข เหน็ว่าดชันี SET50 มโีอกาสที�จะปรบัตวัขึ
นไดย้ากและคาดว่าในช่วงที�คอลออปชั �นครบอายุดชันีน่าจะ
อยู่ตํ�ากว่า 850 จุด และกจ็ะไม่เกดิการใชส้ทิธเิมื�อครบกําหนด หากนาย ข ชอรต์คอลออปชั �นนี
 กไ็ม่ตอ้งทาํอะไร
เพิ�มเตมิอกีทั 
งยงัไดก้ําไรจากคา่พรเีมยีมดงักล่าว 

ลองมาดูการคาดการณ์ของนาย ข ที�ต้องการ ชอรต์ออปชั �น ผ่าน Payoff Diagram ว่าเป็นอย่างไรกนั
นะครบั การใช ้Payoff Diagram วเิคราะหก์ารชอรต์คอลออปชั �นจะสมมตว่ิาหากออปชั �นครบกําหนดอายุแลว้ ผู้
ที�ชอร์ตคอลออปชั �นจะมีผลตอบแทนอย่างไร ณ แต่ละระดบัราคาสินค้าอ้างอิง โดยกําหนดให้ แกนตั 
งของ 
Payoff Diagram เป็นระดบัผลตอบแทน ในขณะที�แกนนอนจะเป็นระดบัราคาสนิคา้อา้งองิในระดบัต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากนาย ข ตดัสินใจชอรต์คอลออปชั �นตามตวัอย่างขา้งต้นและได้รบัค่าพรเีมยีมที� 5 จุดนั 
น พบว่า 
นาย ข จะได้ประโยชน์เมื�อระดบัดชันี SET50 ณ วนัซื
อขายวนัสุดทา้ย อยู่ตํ�ากว่า 850 จุด เนื�องจากคอ
ลออปชั �น ดงักล่าวจะอยู่ในสภาพไม่สรา้งผลตอบแทน (หรอืที�เรยีกว่า Out of The money) ใหก้บัผูท้ ี�ถอืออปชั �น
หรอืตามตวัอย่างนี
คอื นาย ก ซึ�งจะปล่อยให้ออปชั �นหมดอายุไปโดยไม่ใช้สิทธิ และทําให้ นาย ข ไม่ต้อง
ดาํเนินการใดๆ ดงันั 
นจากรปูที� 1 (ผลตอบแทนจากการชอรต์คอลออปชั �น) จะเหน็ไดว้่า ที�ระดบัดชันี SET50 ที�
ตํ�ากว่าราคาใชส้ทิธ ิ(ในที�นี
กําหนดอยู่ที� 850 จุด) นาย ข จะได้ผลตอบแทนเท่ากบัคา่พรเีมยีมซึ�งมรีะดบัคงที�ไม่
ว่าดชันีจะมค่ีาน้อยกว่าราคาใชส้ทิธเิป็นปรมิาณเท่าไรกต็าม  

 

ภาพที� 1 

ผลตอบแทนของการชอรต์คอลออปชั �น 



แต่ในทางกลบักนั หากดชันี SET50 ปรบัสูงขึ
นกว่าระดบัราคาใช้สทิธ ิเช่น อยู่ที� 875 จุด นาย ก จะ
ตดัสนิใจใชส้ทิธเิพื�อซื
อดชันีในราคาเพยีง 850 จุดตามราคาใชส้ทิธ ิเกดิเป็นผลกําไรหลงัหกัค่าพรเีมยีม เท่ากบั 
20 จุด (875 – 850 – 5) ในขณะที� นาย ข ตอ้งยอมรบัการใชส้ทิธซิื
อดงักล่าว แต่การขายดชันีตามราคาใชส้ทิธิ
ซึ�งตํ�ากว่าราคาตลาดทาํใหข้าดทุนหลงัรวมกบัพรเีมยีมที�เคยไดร้บัเท่ากบั -20 จุด อกีทั 
ง หากดชันี SET50 ปรบั
สูงกว่านี
 การชอรต์คอลออปชั �นจะมผีลขาดทุนมากขึ
นเรื�อยๆ ทาํใหเ้ป็นที�กล่าวกนัว่าการชอรต์ออปชั �นถอืเป็น
ความเสี�ยงสงู 

 สาํหรบัผูล้งทุนที�สนใจและตอ้งการเปรยีบเทยีบแผนภาพผลตอบแทนการชอรต์คอลออปชั �นว่าสมัพนัธ์
กบัการถอืหรอืซื
อคอลออปชั �น ตลอดจนรายละเอยีดของออปชั �นที�เป็น Out of The Money ว่ามลีกัษณะอย่างไร 
สามารถดไูดจ้ากคอลมัน์นดัพบ TFEX ยอ้นหลงั ไดท้ี� www.tfex.co.th นะครบั  

 

เปิดรบัสมคัรแลว้!! ตั 
งแต่วนันี
 ถงึ 5 ม.ีค.57 ขอเชญิตวัจรงิใน TFEX รว่มอบรมรุน่แรกกบัโครงการ TFEX 

Challenge Academy 2014 อดัแน่นดว้ย กลยุทธก์ารซื
อขาย ทาํกาํไร และบรหิารความเสี�ยง พรอ้มแนวคดิ

เรื�อง Portfolio Management ตลอดจนเทคนิคการเทรดออนไลน์ ดว้ย Technical Analysis และ พิเศษสดุสดุ!! 

กบัการวเิคราะหพ์อรต์ลงทนุจรงิของคุณโดยที�ปรกึษาพเิศษจากโบรกเกอรต์ลอดโครงการ สนใจ สอบถาม

รายละเอยีดไดท้ี� http://www.tfex.co.th/th/education/challenge_academy.html หรอืสอบถาม S-E-T Call 

Center 0 2229 2222  

 

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

 การจดัทําเอกสารเผยแพร่นี
มวีตัถุประสงคเ์พื�อสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจและนําเสนอขอ้มลูที�เป็นประโยชน์ตอ่การซื
อขายอนุพนัธเ์ท่านั 
น มไิดเ้ป็นการใหค้าํแนะนําสาํหรบัการลงทุนแตอ่ยา่งใด 


