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โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว ซึ่งหลายๆ ประเทศต่างวางรากฐานและ
ขยายโครงสร้างพ้ืนฐาน ในช่วงน้ันประเทศไทยจะมี
การส่งออกยางพาราสูงมาก อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก
ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่กระบวนการผลิตอาศัย
ปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ การ
พัฒนาพันธุ์เพาะปลูก ฯลฯ ท�าให้ผลผลิตที่ออกมา
อาจจะมากหรือน้อยไป ไม่พอดีกับความต้องการใช้ที่
แปรผันตามเศรษฐกจิโลก จงึเป็นผลให้ราคายางมีความ
ผันผวนสูงมาก

ยำงพำรำเป ็นสินค้ำโภคภัณฑ์ ท่ี ใช ้ กันอย่ำง 
แพร่หลำย เพรำะเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตสินค้ำ 
ท่ี ใ ก ล ้ ตั ว เ ร ำ ห ล ำ ย ช นิ ด  ย ก ตั ว อ ย ่ ำง เ ช ่ น 
พื้นรองเท้ำ ยำงรัดผม ท่ีนอน ถุงยำงอนำมัย 
ไปจนถึงอุตสำหกรรมใหญ่ๆ ยกตัวอย่ำงเช่น 
อุตสำหกรรมยำงล้อรถยนต์ อะไหล่รถยนต ์
ช้ินส่วนอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมไปถึงกำรท�ำถนน 

หนทำงต่ำงๆ ยำงพำรำจึงเป็น 
สินค้ำท่ีมีควำมส�ำคัญอย่ำงมำก 

ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
ของโลก
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ราคายางที่ผันผวนข้ึนลงส่งผลกระทบ
อย่างไรต่อประชาชนคนทั่วไปอย่างเรา?

 
นอกจากการที่เราบริโภคหรือใช้สินค้ามากมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับยางพาราโดยที่บางทีเรายังไม่รู้ตัวน้ัน 
ยางพารายังเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าระดับต้นๆ 
ของประเทศไทย โดยที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและ
ส่งออกยางพาราเป็นอันดับหน่ึงของโลก
มาเป็นระยะเวลานาน ดังน้ัน การที ่
ราคายางมีการปรับตัวสูงข้ึนหรือ
ลดตัวต�่าลงจึงมีผลกระทบต่อ 
มูลค่าการส่งออกของไทย 
เราจึงเห็นข่าวสารเกี่ยวกับ 
ราคายางพารา ข่าวสารเก่ียวกบั 
การรวมกลุ่มทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ รวมถึงนโยบาย
รัฐฯมากมายทีใ่ห้ความสนใจเกีย่วกบัสินค้า
ยางพารา

ดังน้ัน กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำม 
ผันผวนของรำคำยำงจึงมีควำมจ�ำเป็น ท้ังต่อผู้ท่ีอยู่ใน
ธุรกิจยำงพำรำและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถึงบุคคล
ท่ัวไปท่ีเห็นควำมเป็นไปและทิศทำงของรำคำยำงพำรำ
จำกส่ือต่ำงๆ ท่ีมีอยู่อย่ำงแพร่หลำย ก็มีโอกำสท่ีจะท�ำ
ก�ำไรจำกกำรขึ้น-ลงของรำคำ โดยที่ท่ำนไม่จ�ำเป็นต้อง
มีสินค้ำจริงในมือ
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ผลผลิตยางธรรมชาติของโลกร้อยละ 70 มาจากแหล่ง
ผลิตที่ส�าคัญ คือ ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดย
ไทยเป็นประเทศท่ีผลิตและส่งออกยำงธรรมชำติรำยใหญ่
ที่สุด รองลงมาคืออินโดนีเซียและเวียดนาม ตามล�าดับ

ท�ำควำมรู้จัก
ยางพารา

สินค้ำที่อยู่ใกล้ตัวเรำ
มำกกว่ำที่เรำคิด

ปัจจุบันโลกเราใช้ยางพาราหลักๆ ในอุตสาหกรรมยาง
ล้อรถและสินค้าในชีวิตประจ�าวัน เช่น ยางยืด ถงุมือยาง
เป็นต้น

ยางยานพาหนะ
61%

ยางรถ
จกัรยานยนต์
4%

ยางรัดของ
3%

ยางยืด
15%

ถุงมือยาง
11%

การแปรรูปยางของไทยตามอุตสาหกรรม ป 2557
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ความต้องการบริโภคยางของโลกที่ผ่านมาเพ่ิมข้ึน
แทบทุกป�และมีความเช่ือมโยงกับทิศทางของอุตสาห-
กรรมยานยนต์และเศรษฐกิจของประเทศมหาอ�านาจ
อย่างจนี อเมริกา ยุโรป และญีปุ่�น โดยเฉพาะประเทศจนี
ทีมี่ปริมาณการใช้ยางเป็นอนัดับ 1 ของโลก การบริโภค
ด้วยปริมาณมหาศาลของประเทศจีนน้ันเกิดข้ึน
เน่ืองจากอตุสาหกรรมรถยนต์ในจนีเติบโตอย่างรวดเร็ว 
พร้อมกับมีการสร้างถนนและทางหลวงเพ่ิมมากข้ึน
โดยยางธรรมชาติได้ถูกแปรรูปเป็นยางล้อรถยนต์และ
ใช้ในการตัดถนนใหม่ในจีน

ผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลก

อนิโดนีเซยี 
24%

มาเลเซยี 
6%

เวียดนาม 
8%

อื่นๆ
30%

ไทย 
32%

ประเทศผู้ใช้ยางพารา

สหภาพยุโรป
9%

อินเดีย 
8%

สหรัฐอเมริกา
8%

ญี่ปุ�น
6%

อื่นๆ
32%

จีน
37%
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ปัจจัยก�ำหนดราคา ยางพาราของไทย
ด้านอุปสงค์

ภาวะเศรษฐกิจโลก
ภาวะเศรษฐกิจดี  ความต้องการ
ใช้ยางเพื่อผลิตสินค้าจะเพิ่มขึ้น

ราคาน�้ามัน
ที่ผ่านมา ราคาน�้ามันและราคายาง

มักเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อตัราแลกเปล่่ียนเงนิตราระหว่างประเทศ
ยางพาราเป็นสินค้าส่งออก หากเงินบาท
แข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุลหลัก เช่น USD, 
JPY, EUR จะท�าให้ราคายางสูงขึ้น

นโยบายทางการค้า
หากรัฐบาลส่งเสริมการค้ากบั
ต่างประเทศ จะท�าให้ขายยาง
ได้มากขึ้น

ปริมาณวัตถุดิบในสต็อก
ของประเทศผู้ใช้ยาง
ถ้าสินค้าในสต็อกมีน้อย ผู้ซื้อก็จะ
เร่งซื้อเพื่อป้องกันสินค้าขาดตลาด

ราคายางสังเคราะห์
ถ้าราคายางสังเคราะห์แพง ผู้ผลิต
จะหันมาใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น
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ปัจจัยก�ำหนดราคา ยางพาราของไทย
ด้านอุปทาน

สภาพภูมิอากาศ

ฤดูการผลิต

ปริมาณวัตถุดิบในสต็อก
ของประเทศผู้ผลิตยาง

พื้นที่เพาะปลูก
อายุการกรีดยาง

จ�านวนผลผลิต

นโยบายของภาครัฐ
นโยบายสนับสนุน

การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก

ผลผลิต
ของประเทศผูน้�าเข้า

หากปริมาณสินค้าล้นตลาดก็จะท�าให้ราคายางลดลง 
โดยอาจเกิดจากปัจจัย ดังต่อไปนี้
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ท�ำไมต้องเป็น RSS3?
ยางพาราสามารถน�ามาแปรรูปเพ่ือความ
สะดวกในการขนส่งและน�าไปใช้ โดยแรกเร่ิม
เกษตรกรชวนสวนยางจะกรีดยางได้ผลผลิต
ออกมาเป็นน�า้ยางข้น โดยเกษตรกรบางราย
จะขายน�า้ยางข้นแก่โรงงานแปรรูปยางพารา

เพื่อน�าไปผลิตสินค้าประเภท ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย 
ยางรัดของ ที่นอนยางพารา  

นอกจากน้ี เกษตรกรยังน�าน�า้ยางข้นมาท�าเป็นยางแผ่น
รมควันหรือยางแท่ง เพื่อท�าให้สามารถเก็บตัวสินค้าไว้
ได้นานและเป็นการง่ายต่อการขนส่ง รวมถงึการส่งออก

ผลิตภัณฑ์ยางพารา

น�ามาผลิตสินค้า

อุปกรณ์อื่นๆ

อะไหล่รถยนต์ยางล้อรถ

ยางแผ่นรวมควัน (RSS) 
มี 5 เกรด

ยางแท่ง STR

น�ามาท�าให้อยู่ในรูปแบบแห้ง
เพื่อง่ายต่อการเก็บและขนส่ง
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ไปยังต่างประเทศ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการท�าล้อรถ
และอะไหล่รถยนต์ ซึง่ยางแผ่นรมควันน้ันมีทัง้หมด 5 ช้ัน
แต่ช้ันทีไ่ด้รับความนิยมและน�าไปใช้กนัอย่างแพร่หลาย
ที่สุด คือ ชั้น 3 หรือที่เรียกว่า ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
(Natural Rubber Ribbed Smoked Sheet No. 3: RSS3)
โดยยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) นี้ ถือเป็นพระเอก
ของวงการยางพารา เน่ืองจากเป็นสินค้าที่ใช้เป็นราคา
อ้างอิงเวลาพูดถึงราคายาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่าง-
ประเทศ เน่ืองจากสินค้ายางพาราสามารถแบ่งออกมา
เป็นหลายรูปแบบ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนสินค้าที่ใช้
เป็นตัวหลักเม่ือพูดถึงราคายางพารา จงึมักจะเป็นราคา 
RSS3

ผลิตภัณฑ์จากต้น

น�้ายางข้น

ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย

ยางรัดผม ยางยืดที่นอนยางพารา

น�ามาผลิตสินค้า
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จากที่กล่าวมา ท�าให้เราเห็นได้ว่ามีปัจจัยมากมายที่ 
ส่งผลกระทบต่อผลผลิตยางพารา บางช่วงที่ปัจจัย 
ด้านการเพาะปลูกเกื้อหนุนท�าให้มีสินค้าออกมามาก 
ซึ่งหากผลผลิตมีมากกว่าความต้องการใช้ส่งผลให้
ราคาตกต�า่ ในขณะทีบ่างช่วงอาจเกดิเหตุการณ์ทีท่�าให้
ผลผลิตออกมาน้อยกว่าปริมาณความต้องการใช้ท�าให้
ราคาปรับตัวสูงขึ้น

เม่ือยางพาราเป็นสินค้าที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายใน 
หลากหลายอุตสาหกรรม ย่อมส่งผลให้เกิดความเส่ียง
ด้านราคาส�าหรับผู้ที่อยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมี 
ควำมจ�ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีจะต้องมีเครื่องมือที่ใช้บริหำร
ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของรำคำ

ตามทีไ่ด้อธบิายไปข้างต้นว่า ยางพาราเป็นสินค้าทีใ่ช้กนั 
อย่างแพร่หลายทัว่โลก ดังน้ัน การหาแหล่งราคาอ้างองิ 
ที่น่าเช่ือถือและใช้เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 
จากความผันผวนของราคายางพารา โดยใช้กลไกสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าจึงมีมานานพอสมควร โดยเฉพาะใน 
ประเทศที่เป็นเป็นผู้ผลิตและน�าเข้ายางพารารายใหญ ่
มีการซื้อขาย RSS3 Futures ในหลายๆ ตลาดที่ส�าคัญ

รู้จักกับเครื่องมือ
บริหำรควำมเสี่ยง
RSS3 Futures
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ของโลก เช่น ตลาด TOCOM (Tokyo Commodity
Exchange) ประเทศญี่ปุน, ตลาด SGX (Singapore
Exchange) ประเทศสิงคโปร์ และตลาด SHFE (Shanghai
Futures Exchange) ประเทศจนี และรวมถงึในประเทศ
ไทยด้วยเช่นกัน

RSS3 Futures
โฉมใหม่ ไฉไลยิ่งขึ้น

การซือ้ขาย RSS3 Futures ในประเทศไทยไม่ใช่เร่ืองใหม่
แต่ทีผ่่านมายังจ�ากดัอยู่ในวงแคบและไม่แพร่หลายมาก
นัก การเปิดซื้อขาย RSS3 Futures ใน TFEX จึงเป็น
เหมือนการอ�านวยความสะดวกให้กับนักลงทุนทั่วไป 
ได้เพ่ิมโอกาสในการท�าก�าไรและบริหารความเส่ียงจาก
การซื้อขายสินค้าชนิดนี้ 

ทั้งนี้ TFEX ยังเพ่ิมทางเลือกในการซื้อขาย โดยผู้ที่เข้า
มาซือ้ขาย RSS3 Futures สามารถเลือกทีจ่ะช�าระราคา
เป็นเงินสด (Cash Settlement) หรือเลือกที่จะท�าการ
ส่งมอบ-รับมอบสินค้าจริงได้
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Contract Specification

14

5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)ขนาดของสัญญา

เดือนที่ส่งมอบ
หรือช�าระราคา 

ทุกเดือนติดต่อกัน ไม่เกิน   7 เดือน

±5% ของราคาส�าหรับการส่ง มอบหรือใช้อ้างอิงเพ่ือค�านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใช้ใน
การช�าระราคาประจ�าวันล่าสุด  หากมีการซื้อขายที่ ข้ึนลงเกินกว่าที่ก�าหนดในข้ันแรก 
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะหยุดการซื้อขายช่ัวคราวก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกคร้ัง
พร้อมกับขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน ±10% ของราคาที่ใช้ช�าระราคาล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา
ซื้อขายสูงสุดในแต่ละ
วัน

ค�านวณจากราคาของสัญญาที่ ครบก�าหนดอายุในเดือนที่ส่งมอบหรือช�าระราคาใกล้ที่สุด 
(1st Contract Month) 

ราคาส�าหรับการส่ง
มอบหรือเพื่อใช้ในการ
ช�าระราคาวันสุดท้าย

วันท�าการก่อนวันท�าการสุดท้าย ของเดือนที่ส ่งมอบหรือช�าระราคาของสัญญาซื้อขาย 
ล่วงหน้านั้น โดยสัญญาที่จะครบ อายุสามารถซื้อขายได้ถึงเวลา 16:55 น.

วันสุดท้าย
ของการซื้อขาย

TFEX ไม่มีข้อก�าหนดในเรื่องค่า คอมมิชช่ัน อตัราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
โบรกเกอร์และผู้ลงทุน

ค่าธรรมเนียนายหน้า

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 สินค้าอ้างอิง 

การเสนอราคาซื้อขาย บาท/กิโลกรัม  โดยแสดงจุด ทศนิยม 2 ต�าแหน่ง

0.05 บาทต่อกิโลกรัม (มูลค่า 250 บาทต่อ 1 สัญญา)ช่วงราคาซื้อขายขั้นต�่า

ท�าการซื้อขายโดยระบบการซื้อ ขาย มีช่วงเวลาซื้อขายดังนี้
➊ ช่วง Pre-open:         9:15 น. – 9:45 น.  
➋ ช่วง Open Session:   9:45 น. – 16:55 น. (ไม่มีช่วงพักระหว่างวัน)

วิธีการและช่วงเวลา
ซื้อขาย 

มีฐานะสุทธิในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า RSS3 Futures ไม่เกินกว่าจ�านวนที่ก�าหนดดังนี้ 
• สัญญาที่หมดอายุในเดือนที่ ใกล้ที่สุด (1st Contract Month): ไม่เกิน 1,000 สัญญา
• สัญญาที่หมดอายุในเดือนใด เดือนหน่ึง (ยกเว้น 1st Contract Month) หรือทกุเดือนรวมกนั: 

ไม่เกิน 10,000 สัญญา

จ�านวนการถือครอง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สูงสุด (Speculative 
Position Limit)

วิธีการส่งมอบ
หรือช�าระราคา

ช�าระราคาด้วยวิธีส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ในกรณีทีไ่ม่สามารถจบัคูส่่งมอบสินค้า 
หรือผู้ลงทุนไม่มีความสามารถ ในการรับมอบหรือส่งมอบสินค้า หรือไม่ย่ืนความจ�านงใน
การรับมอบหรือส่งมอบสินค้า ให้ช�าระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
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5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)

ทุกเดือนติดต่อกัน ไม่เกิน   7 เดือน

±5% ของราคาส�าหรับการส่ง มอบหรือใช้อ้างอิงเพ่ือค�านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใช้ใน
การช�าระราคาประจ�าวันล่าสุด  หากมีการซื้อขายที่ ข้ึนลงเกินกว่าที่ก�าหนดในข้ันแรก 
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะหยุดการซื้อขายช่ัวคราวก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกคร้ัง
พร้อมกับขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน ±10% ของราคาที่ใช้ช�าระราคาล่าสุด

ค�านวณจากราคาของสัญญาที่ ครบก�าหนดอายุในเดือนที่ส่งมอบหรือช�าระราคาใกล้ที่สุด 
(1st Contract Month) 

วันท�าการก่อนวันท�าการสุดท้าย ของเดือนที่ส ่งมอบหรือช�าระราคาของสัญญาซื้อขาย 
ล่วงหน้านั้น โดยสัญญาที่จะครบ อายุสามารถซื้อขายได้ถึงเวลา 16:55 น.

TFEX ไม่มีข้อก�าหนดในเรื่องค่า คอมมิชช่ัน อตัราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
โบรกเกอร์และผู้ลงทุน

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 

บาท/กิโลกรัม  โดยแสดงจุด ทศนิยม 2 ต�าแหน่ง

0.05 บาทต่อกิโลกรัม (มูลค่า 250 บาทต่อ 1 สัญญา)

ท�าการซื้อขายโดยระบบการซื้อ ขาย มีช่วงเวลาซื้อขายดังนี้
➊ ช่วง Pre-open:         9:15 น. – 9:45 น.  
➋ ช่วง Open Session:   9:45 น. – 16:55 น. (ไม่มีช่วงพักระหว่างวัน)

มีฐานะสุทธิในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า RSS3 Futures ไม่เกินกว่าจ�านวนที่ก�าหนดดังนี้ 
• สัญญาที่หมดอายุในเดือนที่ ใกล้ที่สุด (1st Contract Month): ไม่เกิน 1,000 สัญญา
• สัญญาที่หมดอายุในเดือนใด เดือนหน่ึง (ยกเว้น 1st Contract Month) หรือทกุเดือนรวมกนั: 

ไม่เกิน 10,000 สัญญา

ช�าระราคาด้วยวิธีส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ในกรณีทีไ่ม่สามารถจบัคูส่่งมอบสินค้า 
หรือผู้ลงทุนไม่มีความสามารถ ในการรับมอบหรือส่งมอบสินค้า หรือไม่ย่ืนความจ�านงใน
การรับมอบหรือส่งมอบสินค้า ให้ช�าระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
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โอกาสในการท�าก�าไรจากการเคลือ่นไหวของราคา 
ราคายางพาราซึ่งเป็นสินค้าที่น�ามาอ้างอิงราคา RSS3 
Futures น้ัน ราคามีการเคล่ือนไหวข้ึน-ลงอยู่ตลอด
เวลา หรือทีเ่ราเรียกว่ามีความผันผวนมาก เน่ืองมาจาก 
เป็นสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายและมี 
หลายปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของราคา 
โดยความผันผวนหรืออัตราการขึ้นลงของราคา RSS3 
ที่ผ่านมานั้น มีมากกว่าอัตราความผันผวนของ SET50 
Index ถึง 3 เท่า ซึ่งเป็นโอกาสส�าหรับนักลงทุน เพราะ
มีจังหวะให้เข้าไปท�าก�าไรได้ในทุกๆ ช่วงที่ราคามีการ
ปรับตัวขึ้น-ลง เหมาะส�าหรับผู้ที่ชื่นชอบความท้าทาย
และสามารถท�าก�าไรได้ในระยะสั้น 

เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
ส�าหรับผู้ประกอบการ
ส�าหรับผู ้ประกอบการที่
ต ้องการจะป้องกันความ
เส่ียงจากการผันผวนของราคา 
ท่านสามารถเข้ามาล็อคราคา
ที่ต ้องการจะซื้อหรือจะขายใน 
Futures ตามที่ท่านเห็นว่าแนวโน้ม
ของราคาจะเป็นไปในทิศทางใด จากน้ันท่านสามารถ
น�าผลก�าไรหรือขาดทุนที่ได้จาก Futures ไปชดเชย

RSS3 Futures
ดีอย่ำงไร...

น่าสนใจกว่าที่คิด
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กับในตลาดจริงได้ ท�าให้
ผู ้ประกอบการสามารถ
คาดการณ์ราคาล่วงหน้า 
จัดสรรต้นทุนการผลิต
และวางแผนจัดการธุรกิจ
ต่อไปได้ 

ใช้เงินลงทุนน้อย เมื่อเทียบกับขนาดสัญญา
ในการซื้อขาย RSS3 Futures นอกจากผู้ที่เข้ามาซื้อ
ขายจะสามารถท�าก�าไรได้ทั้งในช่วงราคาขาข้ึนและ 
ขาลงแล้ว ยังเริ่มต้นใช้เงินลงทุนน้อย โดยวางเงินหลัก
ประกันประมาณ 10% ของมูลค่าสัญญาจริงก่อนเร่ิม
ซื้อขาย

ไม่ต้องมีสินค้าจริง
ก็สามารถซื้อขายได้อย่างคล่องตัว
ใน TFEX ผู้ที่เข้ามาซื้อขายสัญญาล่วงหน้าไม่จ�าเป็น 
ที่จะต้องมีสินค้าจริง ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมยางพาราก็สามารถเข้ามาใช้ตลาดและ
หาโอกาสในการท�าก�าไรจากสินค้า RSS3 Futures ได้ 
โดยเม่ือท่านถือครองสัญญาจนกระทั่งถึงก�าหนด 
ส่งมอบ ท่านสามารถเลือกที่จะช�าระราคา (Cash 
Settlement) แทนการส่งมอบสินค้าจริงได้

ส่งมอบ - รับมอบของได้จริง หากต้องการ
หากผู้ซือ้ผู้ขายมีความประสงค์อยากจะส่งมอบ-รับมอบ
สินค้า RSS3 จริง ผู้ซือ้ผู้ขายสามารถแจ้งความประสงค์
กับโบรกเกอร์ที่ใช้บริการได้ โดยมาตรฐานของสินค้า 
จะเป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนดในลักษณะของสัญญา
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เปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์กับโบรกเกอร์
โดยสามารถเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ 
TFEX ปัจจุบันหรือ โบรกเกอร์ผู้ค้ายาง 
รายใหม่ โดยหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จาก 
http://www.tfex.co.th/th/member/
list.html

วางเงินประกัน
ก่อนการซื้อขาย
ซึง่มีมูลค่าประมาณ 10 – 15% 
ของมูลค่าสัญญา

ส่งค�าสั่ง “ซื้อ” (Long)
หรือ “ขาย” (Short) 

โดยสามารถท�าได้ผ่านเจ้าหน้าที่
การตลาดของโบรกเกอร์ TFEX 
หรือสามารถส่งค�าส่ังซือ้ขายด้วย

ตนเองทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง
คอมพวิเตอร์ Smartphone หรอื Tablet

ขัน้ตอนง่ำยๆ ในกำรซื้อ ขำย RSS3 Futures
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ขัน้ตอนง่ำยๆ ในกำรซื้อ ขำย RSS3 Futures

ตรวจสอบสถานะ
เน่ืองจากในการซื้อขาย Futures 
นั้น มีการคิดก�าไรขาดทุนทุกวัน 
(Mark to Market) ซึง่จะกล่าวถงึ
ในหัวข้อต่อไป

ปิดสถานะ 
ผู้ลงทุนสามารถท�าการปิด
สถานะเพ่ือรับรู้ผลก�าไรขาดทุน
ที่เกิดข้ึนได้ทันที ด้วยการส่งค�าส่ังที่
ตรงข้ามกับสถานะที่ท่านถือครอง เช่น 
หากท่านถือครองสถานะ “ขาย” ท่าน

สามารถส่งค�าสั่ง “ซื้อ” ในจ�านวนสัญญาที่เท่ากัน เพื่อ
ปิดสถานะเดิมที่มีอยู่

นอกจากน้ี ท่านสามารถถือครองสัญญาไว้จนสัญญา
ครบก�าหนดอายุเพ่ือช�าระราคา หรือหากผู้ลงทนุมีความ
ประสงค์จะท�าการส่งมอบ-รับมอบสินค้าจริง(Physical
Delivery) ก็สามารถถือสัญญาจนครบก�าหนดอายุ 
และแจ้งความประสงค์ของท่านต่อโบรกเกอร์ที่ท่านใช้
บริการ
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หากท่านเป็นเจ้าของธรุกจิผลิตถงุมือยาง ซึง่ใช้ยางพารา
เป็นวัตถดิุบในการผลิต ท่านมีความกงัวลว่าอกี 7 เดือน
ข้างหน้าราคายางจะข้ึน แต่คลังเก็บสินค้าเต็มแล้วไม่
สามารถเก็บวัตถุดิบเพิ่มได้อีก ท่านสามารถเข้ามาเปิด 
Long Position เพ่ือล็อคราคาทีท่่านพอใจและเหมาะสม
ต่อการบริหารจดัการต้นทนุการผลิตของท่าน เม่ือเวลา
ผ่านไป ราคายางพารามีการปรับตัวสูงข้ึน ท่านสามารถ
ท�าก�าไรจาก Futures ทีเ่กดิจากส่วนต่างราคายางพารา
ที่สูงขึ้นนั้นได้ และน�ามาทดแทนกับส่วนต่างที่ท่านต้อง
ซื้อยางพาราในราคาที่สูงขึ้นในตลาดจริง

ตัวอย่าง เจ้าของธุรกิจผลิตถุงมือยางเข้ามาซื้อ RSS3 
Futures ในราคา 60 บาท โดยในขณะนั้นราคาประมูล
ในตลาดจริงอยู่ที่ 58 บาท เม่ือเวลาผ่านไปราคายาง
ปรับตัวสูงข้ึน ท่านต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่
เพ่ิมมากข้ึน แต่เน่ืองจากท่านได้มาเปิดสถานะ “ซือ้” ใน 
Futures แล้ว ปิดสถานะด้วยการ “ขาย” ท�าให้ก�าไรจาก 
Futures ทั้งหมด 25,000 บาท ท่านสามารถน�าก�าไร 
ดังกล่าวมาทดแทนการขาดทุนในการผลิตจริง 

กำรใช้ RSS3 Futures
ในการป้องกัน

ความเสี่ยง
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* หมายเหตุ
➊ ราคานี้ยังไม่รวมค่า Commission Fee
➋ ราคา TFEX RSS3 Futures เป็นราคา RSS3 แบบส่งมอบ
 F.O.B. BKK

ผู้ประกันความเสี่ยงเป็นโรงงานผลิตถุงมือยาง
ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ

ใน FUTURES

9 มกราคม 2558
ซื้อ RSS3 Futures
ที่ราคา 60 บาท*
จ�านวน 1 สัญญา

9 กรกฎาคม 2558
ขาย RSS3 Futures 
ที่ราคา 65 บาท*

ได้ก�าไร
= 65 – 60 = 5

5 x 5000*
= 25,000 บาท

ระหว่างทาง ราคาปรับตัวสูงขึ้น

ตลาดจริง

9 มกราคม 2558
ราคา RSS3 ที่
58 บาท/กก.

9 กรกฎาคม 2558
ซื้อ RSS3

ที่ราคา 63 บาท
โดยซื้อในราคา

ที่แพงกว่าที่เคยได้

คูณ 5,000
เพราะ RSS3 Futures

1 สัญญา มีขนาด
5,000 กิโลกรัม
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ในขณะเดียวกนั หากท่านคดิว่าในอนาคตราคายางพารา
จะลดลง ท่านสามารถเข้ามาเปิด Short Position เพื่อ
ประกันความเส่ียงเอาไว้ก่อน เม่ือราคายางลดต�่าลง 
ท่านก็จะได้ก�าไรจากส่วนต่างราคาเพ่ือน�ามาหักลบกับ
ราคาที่ลดลงในตลาดจริง

ยกตัวอย่าง ท่านเป็นผู้รับซื้อยางพารา
ในประเทศ แล้วรวบรวมส่งขายต่อไปยัง
ต่างประเทศ ท่านกังวลว่าราคาจะตกลง 
ท่านสามารถเปิด Short Position เพ่ือ
ล็อคราคาที่ท่านพอใจ

เม่ือเวลาผ่านไปราคายางปรับตัวลดลง ท่านสามารถ
ท�าการ “ซือ้” เพ่ือปิดสถานะและท�าก�าไรทัง้ส้ิน 35,000 
บาท ใน Futures โดยในตลาดจริงท่านได้รับผลกระทบ
จากการที่ราคาปรับตัวลงท�าให้ขายของได้ถูกลงกว่า
7 เดือนก่อน โดยจะเห็นว่า ณ ขนาดสินค้า 5,000 
กิโลกรัม เม่ือท่านบริหารความเส่ียงใน Futures ท่านได้
ก�าไร 35,000 บาท (จากราคาที่ถูกลง 7 บาท) ขณะที่
ในตลาดจริง หากท่านขายสินค้า 5,000 กโิลกรัม ท่านจะ
ขาดทุน 35,000 บาท เทียบกบั 7 เดอืนก่อนหน้า ท�าให้
สุทธิแล้วท่านไม่ได้รับผลกระทบจากราคาที่ปรับลดลง
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* หมายเหตุ
➊ ราคานี้ยังไม่รวมค่า Commission Fee

ผู้ประกันความเสี่ยงเป็นผู้ส่งออกยางพารา

ใน FUTURES

9 มกราคม 2558
ขาย RSS3 Futures
ที่ราคา 70 บาท*
จ�านวน 1 สัญญา

9 กรกฎาคม 2558
ซื้อ RSS3 Futures 

คืน
ที่ราคา 63 บาท*

ได้ก�าไร
= 70 – 63 = 7  
7 x 5,000*

= 35,000 บาท

ราคาลดลงระหว่างทาง

ตลาดจริง

9 มกราคม 2558
ราคา RSS3
F.O.B. BKK

ที่ 68 บาท/กก.

9 กรกฎาคม 2558
ราคา RSS3
F.O.B. BKK 

ที่ราคา 61 บาท/กก.
(ราคาลง 7 บาทจาก 
7 เดือนก่อนหน้า)

คูณ 5,000
เพราะ RSS3 Futures

1 สัญญา มีขนาด
5,000 กิโลกรัม
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การวางเงินประกัน 
(Margin)

ในการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า 
ผู้ซื้อผู้ขายจะต้องวางเงิน
ประกัน (Margin) ตามที่
โบรกเกอร์ก�าหนดก่อน จึง
จะสามารถเร่ิมการซื้อขาย

ได้ ทัง้น้ีการวางเงนิประกนัน้ัน
มีเพ่ือป้องกนัมิให้ผู้ซือ้หรือผู้ขาย
บดิพล้ิว เพราะการซือ้ขายสัญญา

ล่วงหน้าน้ัน ผู้ซื้อ/ผู้ขาย ไม่จ�าเป็นต้องซื้อหรือขาย
สัญญาน้ันโดยใช้เงินเต็มจ�านวน แต่ใช้วิธีการวางเงิน
ประกันแล้วค�านวณก�าไร/ขาดทุน เข้าบัญชีเงินประกัน
ดังกล่าวทกุส้ินวัน แทนการทีจ่ะต้องน�าเงนิมูลค่าเท่ากบั
สัญญาล่วงหน้ามาวางเพื่อใช้ในการซื้อขาย

เงนิประกนัมีด้วยกนัหลากหลายประเภท โดยในการซือ้
ขาย RSS3 Futures ผู้ซือ้/ผู้ขาย จะต้องรู้จกัเงนิประกนั
ประเภทต่างๆ ดังนี้

เงินประกันขั้นต้น (Initial Margin)
จ�านวนเงินประกันข้ันต้นที่ส�านักหักบัญชีหรือ
โบรกเกอร์ก�าหนดให้ผู้ลงทนุทีซ่ือ้ขายฟิวเจอร์ส
ต้องวางก่อนเร่ิมซื้อหรือขายสัญญาเพ่ือเป็น
หลักประกันว่าผู้ซื้อและผู้ขายจะไม่บิดพล้ิว
จากการปฏิบัติตามภาระผูกพันของสัญญา

จ�านวนเงินประกันข้ันต้นที่ส�านักหักบัญชีหรือ
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เงินประกันขั้นต�่า (Maintenance Margin)
ยอดคงเหลือข้ันต�า่ของเงนิประกนัทีส่�านักหักบญัชีหรือ
โบรกเกอร์ก�าหนดให้ต้องด�ารงอยู่ในบัญชีเงินประกัน
ของผู้ลงทนุ ถ้ายอดคงเหลือตกลงต�า่กว่าระดับน้ี ส�านัก
หักบัญชีหรือโบรกเกอร์จะเรียกผู้ลงทุนให้วางเงิน
ประกันเพ่ิม เพ่ือท�าให้ดุลบัญชีเงินประกันกลับมาอยู่ที่
ระดับของเงินประกันขั้นต้น (Initial Margin)

เงินประกันส�าหรับเดือนที่ครบก�าหนดส่งมอบ 
(Spot-month Margin)
เป็นเงินประกันที่เรียกเก็บเม่ือเข้าถึงเดือนก่อนเดือน 
ส่งมอบ โดยส�านักหักบัญชีจะเรียกเก็บเงินหลักประกัน
ชนิดน้ีเพ่ิมเพ่ือเป็นการประกันว่าผู ้ซื้อผู ้ขายจะไม่
บิดพล้ิวสัญญาเพราะใกล้จะถึงก�าหนดส่งมอบรับมอบ
แล้ว

กำรค�ำนวณ
Mark to Market

สมมติในวันที่ 1 สิงหาคม ผู้ลงทุนซื้อ RSS3 Futures 
ที่ราคา 55 บาท จ�านวน 1 สัญญา โบรกเกอร์บอกให้ 
ผู้ลงทนุต้องวางเงนิหลักประกนัข้ันต้น (Initial Margin) 
ก่อนเร่ิมซื้อขาย 16,400 บาทต่อสัญญา โดยผู้ลงทุน
ต้องรักษาระดับเงินประกันข้ันต�่า (Maintenance 
Margin) ไว้ที ่12,400 บาท เม่ือผู้ลงทนุได้เข้ามาซือ้ขาย
สัญญาล่วงหน้า RSS3 จะมีการค�านวณก�าไรขาดทุน 
ในทุกๆ วัน ดังนี้
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วันที่    สิงหาคม 

ก่อนที่จะท�าการซื้อขาย RSS3 Futures ผู้ซื้อและผู้ขาย
ต้องวางเงนิหลักประกนัก่อนซือ้ขายในจ�านวนไม่ต�า่กว่า
ทีโ่บรกเกอร์ก�าหนด ในตัวอย่างได้ก�าหนดไว้ที ่16,400 
บาท และเม่ือส้ินวันโบรกเกอร์จะท�าการค�านวณผลก�าไร
ขาดทุน โดยเทียบราคาที่ได้ตกลงซื้อขายไว้กับราคา 
ทีใ่ช้ช�าระราคา ณ ส้ินวัน ในกรณีทีย่กตัวอย่างราคาทีใ่ช้
ช�าระราคาอยู่ที่ 55.30 บาท ท�าให้ผู้ซื้อได้ก�าไร

(55.30 – 55.00) x 5,000 = 1,500 บาท

โบรกเกอร์จะน�าก�าไรที่ได้น้ีไปรวมกับเงินเดิมในบัญชี
หลักประกนัของผู้ลงทนุ ท�าให้มีคงเหลือทัง้ส้ัน 17,900 
บาท 

วันที่    สิงหาคม

ในวันนี้ราคาที่ใช้ช�าระราคา RSS3 Futures ลงมาอยู่ที่ 
54.50 บาท แม้ผู้ซือ้ยังไม่ได้ท�ารายการใดๆ โบรกเกอร์
จะท�าการค�านวณก�าไรขาดทุนในช่วงส้ินวันให้ โดยใช้
ราคาทีใ่ช้ช�าระราคาของวันปัจจบุนัเทยีบกบัวันก่อนหน้า 

(54.50 – 55.30) x 5,000 = -4,000 บาท

เงินในบัญชีจึงลดลงเหลือ 13,900 บาท

ต้องคูณ 5,000
เพราะ RSS3 Futures 1 สัญญา

มีขนาด 5,000 กิโลกรัม

1

2



28

วันที่    สิงหาคม

ราคาทีใ่ช้ช�าระราคาประจ�าวันลดลงเหลือ 54 บาท ผู้ซือ้
ที่ยังถือครองสัญญาอยู่จึงขาดทุนเพิ่มจากวันก่อนหน้า

(54.00 – 54.50) x 5,000 = -2,500 บาท

เงินในบัญชีจึงลดลงเหลือ 11,400 บาท ซึ่งต�่ากว่าหลัก
ประกันข้ันต�่าที่ก�าหนดไว้ที่ 12,400 บาท ผู้ถือครอง 
สัญญาต้องเติมเงินประกันเพ่ิมอีก 5,000 บาทให้เงิน
ในบญัชีกลับมาอยู่ในระดับเงนิประกนัข้ันต้นที ่16,400 
บาท

วันที่    สิงหาคม

ราคาทีใ่ช้ช�าระราคาปรับตัวสูงข้ึนเป็น 54.75 บาท ผู้ซือ้
จึงได้ก�าไรเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า

(54.75 – 54.00) x 5,000 = 3,750 บาท

เงนิในบญัชีหลักประกนัจงึเพ่ิมข้ึนเป็น 16,400 + 3,750 
= 20,150 บาท

วันที่    สิงหาคม 

ผู้ซื้อตัดสินใจขายสัญญา เป็นการปิดสถานะ RSS3 
Futuresทีถ่อืครองอยู่ ทีร่าคา 55.25 บาท ซึง่เป็นราคาที่ 
ท�าให้ได้ก�าไรเพ่ิมอกี (55.25 – 54.75) x 5,000 = 2,500 
บาท เงินในบัญชีหลักประกันจึงเพ่ิมข้ึนเป็น 22,650 
บาท โดยหลังจากน้ีจะไม่มีการค�านวณก�าไรขาดทุน
ประจ�าวันอีก เพราะผู้ลงทุนได้ปิดสถานะออกไปแล้ว

5

4

3



29

อย่างไรก็ตาม การซื้อ RSS3 Futures ที่ราคา 55 บาท 
ในวันที่ 1 ส.ค. และขายที่ราคา 55.25 บาท ในวันที ่
5 สิงหาคม ท�าให้ได้ก�าไร

(55.25 – 55.00) x 5,000= 1,250 บาทต่อสัญญา

ซึ่งผลลัพธ์หรือส่วนต่างของการซื้อการขายที่เกิดข้ึน 
จะเท่ากับการรวมก�าไรขาดทุนที่โบรกเกอร์ท�าในทุกๆ
วันที่ถือครองสัญญาอยู่ 1,500 – 4,000 – 2,500 
+ 3,750 + 2,500 = 1,250 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการ
คิดก�าไรขาดทุนในทุกๆ ส้ินวันเป็นเพียงกระบวนการ
ทยอยรับทยอยจ่ายเงินทุกส้ินวันเท่าน้ัน ก�าไรขาดทุน
ที่ผู้ลงทุนได้โดยรวมจะมีค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
ขายกับราคาซื้อนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม หากผู้ลงทนุไม่ปิดสถานะการถอืครอง และ 
ถือสัญญาไว้จนกระทั่งถึงเดือนที่สัญญาจะหมดอายุลง 
ผู้ลงทุนจะต้องเพิ่มเงินประกันที่เรียกว่า “Spot-month 
margin” โดยผู้ลงทนุทีมี่ความต้องการส่งมอบ-รับมอบ 
สินค้าจริง (Physical Delivery) จะต้องแจ้งความประสงค์ 
ไปทีโ่บรกเกอร์ภายในวันซือ้ขายสุดท้าย (Last Trading 
Day) โดยผู้ลงทุนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเกณฑ์
ในการส่งมอบ-รับมอบที่ก�าหนดโดย TFEX และ TCH

หากผู้ลงทุนไม่ต้องการที่จะส่งมอบ-รับมอบสินค้าจริง
หรือไม่แจ้งความประสงค์ที่จะท�าการส่งมอบ-รับมอบ 
ผู้ลงทุนสามารถถือครองสัญญาไว้และปล่อยให้สัญญา
ล่วงหน้าทีถ่อืครองอยู่หมดอายุลง โดย TFEX จะท�าการ
ช�าระราคา (Cash Settlement) ด้วยราคาทีใ่ช้ช�าระราคา 
ในวันสุดท้าย (Final Settlement Price)
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=

กำรส่งมอบรับมอบ
สินค้าจริง

(Physical Delivery)
ขนาดของการส่งมอบและรับมอบสินค้า
(Delivery Size) 
20,000 กิโลกรัม (20 ตัน) หรือเทียบเท่า 4 สัญญา 

สินค้าที่ส่งมอบและรับมอบ
(Deliverable Grade)
สินค้าที่ใช้ในการส่งมอบรับมอบต้องมีคุณลักษณะ 
ตามที่ TFEX และ TCH ก�าหนด

วิธีการส่งมอบและรับมอบสินค้า
(Delivery Method)
ให้ท�าการส่งมอบและรับมอบสินค้าภายในวันท�าการ
สุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบ (เดือนปฏิทินถัดจากเดือน 
ทีส่่งมอบหรือช�าระราคา) โดยผู้ซือ้สามารถเลือกเงือ่นไข 
การส่งมอบและรับมอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง
• การส่งมอบและรับมอบแบบ Free On Board (F.O.B.) 

ณ ท่าเรือกรุงเทพ หรือ ท่าเรือแหลมฉบงั หรือ ท่าเรือ
อื่นๆ ตามที่ TFEX ก�าหนด

• การส่งมอบและรับมอบในประเทศ ณ คลังสินค้าหรือ
โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบรีุ ชลบรีุ และระยอง 
หรืออื่นๆ ตามที่ TCH ก�าหนด
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เน่ืองจากก่อนเร่ิมต้นซื้อขาย RSS3 Futures ผู้ลงทุน
ต้องวางเงินหลักประกันข้ันต้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ไม่เกิน 10% ของมูลค่าสัญญาเท่าน้ัน โดยการใช้เงิน
ลงทุนต้ังต้นในอัตราที่ต�่าเม่ือเทียบกับมูลค่าเต็มของ
สัญญาน้ัน ส่งผลให้ก�าไรและขาดทุนที่เกิดข้ึนก็จะมี
สัดส่วนที่สูงมากเช่นกันเทียบกับเงินต้น ดังนั้น ผู้ลงทุน
ควรประเมินสถานการณ์ราคาและผลก�าไรขาดทุนของ
ตนอย่างสม�่าเสมอ

ในการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ต้องมีการคิดก�าไร
ขาดทุนเม่ือส้ินวันในทุกๆ วันที่ยังถือครองสัญญาอยู่ 
ซึ่งระหว่างน้ันเงินหลักประกันอาจลดลงจนต�่ากว่า
ระดับเงนิหลักประกนัข้ันต�า่ (Maintenance Margin) ที่
โบรกเกอร์ก�าหนด และผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้อง “เติมเงิน”
เพ่ือให้เงินในบัญชีหลักประกันข้ึนไปอยู่ที่ระดับเงิน
หลักประกนัข้ันต้น (Initial Margin) ให้ทนัเวลา ซึง่หาก

ผู้ลงทุนไม่สามารถเติมเงินประกันให้อยู่
ในระดับหลักประกันข้ันต�่าที่ก�าหนดไว้ 
โบรกเกอร์จะท�าการปิดสถานะการซื้อ
ขายของผุ้ลงทุน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
การขาดทุนมากจนเกินไป

ความเสี่ยง
ข้อควรระวัง

ในกำรซื้อขำย
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ใ น ก า ร ซื้ อ
ขาย  RSS3 
Futures มีการ
ส ่งมอบรับมอบ 
(Physical Delivery) 
เพ่ิมเข้ามา ซึ่งแตกต่างจาก
สินค้าที่มีอยู่เดิมใน TFEX และเมื่อ
นักลงทุนถือครองสัญญาไว้จนเข้าถึงเดือนก่อนเดือน
ส่งมอบรับมอบจริง จะถูกเรียกให้เพ่ิมเงินประกันเพ่ือ
การส่งมอบรับมอบส่งมอบ (Spot Month Margin) และ
ผู้ซื้อต้องจ่าย Delivery Deposit ในวันซื้อขายสุดท้าย 
เป็นจ�านวนประมาณ 25% ของ Notional Value และ
ต้องจ่ายเงนิค่าสินค้าทีเ่หลือทัง้หมด 2 วันท�าการก่อนท�า
การรับมอบสินค้า ซึ่งอาจแตกต่างจากธุรกรรมการซื้อ
ขายสินค้าในตลาดจริง

นอกจากน้ี การถือครองสัญญาจนครบก�าหนดอายุ
ผู้ลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ในการเลือกที่จะยุติ
สถานะสัญญาล่วงหน้าโดยการช�าระราคาหรือการ
ส่งมอบรับมอบสินค้าจริง โดยผู้ที่มีสิทธ์ท�าการส่งมอบ
รับมอบสินค้าจริงจะต้องเป็นผู้ทีแ่สดงตนต่อโบรกเกอร์
ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการส่งมอบรับมอบสินค้า
ได้
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แหล่งข้อมูล
ที่ส�าคัญ

ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูล
เกี่ยวกับราคายางพาราได้ที่

ราคาตลาดจริง
เว็ปไซต์สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

 http://www.rubberthai.com/

ราคาตลาดล่วงหน้าในต่างประเทศ
• ตลาด TOCOM ประเทศญี่ปุ�น
  http://www.tocom.or.jp

• ตลาด SICOM ประเทศสิงคโปร์
  http://www.sgx.com

• ตลาด SHFE ประเทศจีน
  http://www.shfe.com.cn/en/

การซื้อขาย RSS3 Futures ใน TFEX
 www.tfex.co.th
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ส่ิงพิมพ์ฉบบัน้ีจดัท�าข้ึนเพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและน�าเสนอข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการซือ้ขายอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า โดยในการรวบรวมข้อมูลและจัดท�า
เอกสารน้ี บมจ. ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) มีวัตถปุระสงค์เพ่ือการอธบิาย
เท่านั้น มิได้เป็นการให้ค�าแนะน�าส�าหรับการ
ลงทุนแต่อย่างใด

การลงทุนมีความเสี่ยง

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
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บริษัท ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2009 9999 โทรสาร 0 2009 9991
www.TFEX.co.th


