
 
โดยทีม TFEX Business จาก Finansia Syrus                               
 
 เร็ว ๆ นีท้าง Settrade ได้อพัเดทโปรแกรม Streaming บน PC Version ใหม ่ในครัง้นีมี้การเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัอยา่งหนึง่คือ ทาง Settrade ได้เพิ่มเมนหูลกั คือ “เมนู TFEX” เข้ามาด้วย ซึง่ต้องบอกวา่เมนนีูเ้ป็นเมนท่ีูท า
ขึน้มาเพื่อเอาใจนกัลงทนุใน TFEX โดยเฉพาะ เน่ืองจากมีการจดัเรียงข้อมลูและมีฟังก์ชนัใหม ่ ๆ ท่ีจะช่วยให้การ  
เทรด Futures และ Options ใน TFEX เป็นเร่ืองท่ีสะดวกและง่ายย่ิงขึน้   
 

 
เมน ูTFEX บนโปรแกรม Streaming Version ใหม ่รูปแสดง

 



 รายละเอีดยของฟังก์ชนัท่ีทีมงาน Finansia Syrus สนใจและอยากแนะน าให้ผู้ลงทนุได้รู้จกัในรีวิวครัง้นีมี้
ทัง้หมด 3 ฟังก์ชนั เดน่ ๆ ได้แก่ 1) Margin Simulation 2) Volatility และ 3) Payoff Chart ซึง่เนือ้หาคอ่นข้างยาว 
ดงันัน้ในบทความนีจ้งึของแบง่ออกเป็น 3 ตอน โดยในตอนแรกขอน าเสนอเก่ียวกบัประโยชน์ของ Margin 
Simulation ให้ได้รู้จกักนัครับ 
 

ค านวณ Margin ด้วยตัวเองไม่ง่าย !!!! 
 

 ส าหรับนกัลงทนุท่ีเทรดใน TFEX โดยต้องการถือสญัญาแบบข้างเดียว (Outright) คือ มีสถานะ Long หรือ 
Short เพียงอยา่งเดียวอาจจะไมไ่ด้ประสบปัญหามากนกัในการค านวณ Margin เทา่ไรนกั เน่ืองจากสามารถใช้
ตวัเลขของจ านวนสถานะท่ีถืออยู่คณูกบัคา่ Margin ตอ่สญัญาได้ทนัที  
 

 
 Margin Requirement ของสนิค้าอ้างองิตา่ง ๆ ใน TFEX อ้างองิ ณ วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 รูปแสดงตวัอยา่ง

 

 ตามตารางข้างต้นแสดง Margin ของ Futures ท่ีอ้างอิงดชันี SET50 เทา่กบั 5,700 บาท/สญัญา ถ้าเรา
ต้องการเปิดสถานะ Long ใน Futures ท่ีอ้างอิง SET50 Index จ านวน 5 สญัญา เราก็สามารถค านวณ Margin 
ต้องน ามาวางได้เทา่กบั 5 x 5,700 = 28,500 บาท เป็นต้น 
 

 แต่ส าหรับนกัลงทนุท่ี 
1) มีการถือสญัญาทัง้ Long และ Short พร้อมกนัในสินค้าอ้างอิงหนึง่ตวั โดยเป็นสญัญาท่ีมีเดือนหมดอายุ

ตา่งกนั ซึง่เข้าขา่ยของการค านวณ Margin แบบ Calendar Spread   
2) มีการถือสญัญาท่ีอ้างอิงหลายประเภทสินค้าทัง้ Long และ Short พร้อมกนั ซึง่อาจจะท าให้เข้าเกณฑ์

การคิด Margin แบบ Inter-Commodity Spread   
3) มีการถือ Options พร้อมกบั Futures ของดชันี SET50 Index Futures ท่ีการค านวณ Margin จะใช้วิธี

ค านวณความเส่ียงของทัง้พอร์ตซึง่มีหลกัการท่ีซบัซ้อน มีการก าหนดสถานการณ์ที่เป็นไปได้ 16 
สถานการณ์ แล้วจงึค่อยเลือกสถานการณ์ที่มีความเส่ียงสูงสุดมาค านวณ Margin    



ต้องบอกว่าการค านวณ Margin ด้วยตวัเองของนกัลงทนุทัง้ 3 กลุม่นีเ้ป็นเร่ืองท่ีไมง่่ายเลย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลุม่ท่ี 3 ท่ีมีการถือ Options ร่วมกบั Futures ซึง่ผมต้องบอกเลยวา่ เมน ูMargin Simulation จะท าให้การ
ค านวณ Margin เป็นเร่ืองง่ายในไมก่ี่คลิก (ผู้อา่นท่ีสนใจวิธีการค านวณ Margin คลิก) 
 

วธีิการเข้าใช้งาน Margin Simulation จากโปรแกรม Streaming 
 
 ถึงแม้วา่ Margin Simulation จะไมใ่ชฟั่งก์ชนัใหม ่เน่ืองจากเป็นฟังก์ชนัท่ีมีให้ใช้งานอยู่แล้ว เพียงแตก่่อน
หน้านีท้าง Settrade ไมไ่ด้ใสฟั่งก์ชนันีไ้ว้ในโปรแกรม Streaming ซึง่ในการปรับปรุง Streaming Version ใหมค่รัง้นี ้
ทาง Settrade ได้เพิ่มชอ่งทางให้ผู้ลงทนุใช้งานฟังก์ชนั Margin Simulation ได้สะดวกยิ่งขึน้ ในกรณีท่ีเราต้องการ
เข้าใช้งาน Margin Simulation หลงัจากเข้าโปรแกรม Streaming ได้แล้ว 1) ให้คลิกท่ี เมน ูTFEX แล้ว 2) คลิกท่ี ปุ่ ม 
Margin Simulation ตามรูปตวัอยา่งด้านลา่ง  
 

 
  รูปแสดงขัน้ตอนการเข้าใช้งาน Margin Simulation

 
 หลงัจากท่ีคลิกปุ่ ม Margin Simulation จะแสดงหน้าตา่ง Margin Simulation ซึง่ผู้ลงทนุสามารถเลือก
ค านวณ Margin จากสญัญาท่ีถืออยูใ่นพอร์ตและจากค าสัง่ท่ีตัง้ค้างเอาไว้ นอกจากนีย้งัสามารถเพิ่ม-ลดสญัญา 
หรือจ านวนสญัญาได้ตามท่ีต้องการ จากนัน้คลิกปุ่ ม “Margin Detail ” แสดงคา่ Margin ท่ีค านวณได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงวิธีกรอกรายละเอียดรายการท่ีเราสนใจค านวณ Margin 

http://www.asco.or.th/uploads/upfiles/files/Website%20FIC%20_Mar%202557_final(3).pdf


 หลงัจากท่ีใสร่ายการท่ีต้องการทราบและคลิกปุ่ ม “Margin Detail” แล้ว โปรแกรมจะค านวณ Margin จาก
สถานะและค าสัง่ท่ีเรากรอกไว้ก่อนหน้าในช่อง “Simulate Margin” และจะท าการเปรียบเทียบกบั Margin ใน

ปัจจบุนัแตกตา่งกนัหรือไม ่ข้อมูลที่แสดงท าให้เรารู้ว่า Margin ที่ Simulate ขึน้มาใหม่นัน้มากขึน้หรือ

ลดลงกว่าเดมิจ านวนเท่าไร ซึง่ต้องบอกว่าโปรแกรมนีใ้ช้งานได้ง่ายและท างานได้รวดเร็วจริง ๆ ครับ 
 

 
 รูปหน้าตา่งแสดงคา่ Margin ที่ค านวณได้จากการ Simulate เปรียบเทียบกบั Margin ในปัจจบุนั

 
Margin Simulation เอาไว้ใช้งานตอนไหน 
 
 จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของทีม TFEX Business ในการให้บริการตอบค าถามลกูค้าและ IC 

สถานะการณ์ท่ีจะใช้งาน ฟังก์ชนั นีมี้อยู ่2 สถานการณ์หลกั ๆ ได้แก่ 1) ตอนท่ีลกูค้าต้องการส่งค าสั่ งเพื่อเพิ่ม
สถานะแตไ่มส่ามารถสง่ค าสัง่ได้ และ 2) ตอนท่ีลกูค้าเข้าสูก่ระบวนการ Margin Call แล้วเลือกวิธีการล้าง
สถานะบางส่วนแทนการน าเงนิสดมาวางเพิ่ม  
 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตอนท่ีเป็นจงัหวะเร่งดว่นท่ีลกูค้ามีสถานะ Futures ผสมกบั Options ในพอร์ต
หลากหลายประเภทสญัญา หรือต้องการเลือกปิดสถานะแล้วต้องการค านวณ Margin แบบเร็ว ๆ การใช้งาน 
Margin Simulation จะเป็นฟังก์ชนัท่ีตอบโจทย์อย่างท่ีสดุ 
  



 ตวัอยา่งวิธีการใช้งาน Margin Simulation เชน่ ถ้าลกูค้าเข้าสูก่ระบวนการ Margin Call โดยถกูเรียก
หลกัประกนัเพิ่ม จ านวน 50,000 บาท แตล่กูค้าต้องการเลือกวิธีล้างสถานะบางสว่นแทนการน าเงินสดมาวางเพิ่ม 
เราสามารถหาจ านวนสญัญาท่ีจะล้างสถานะโดยการปรับตวัเลข โดยการ  

1) Import ข้อมลูจาก Portfolio ซึง่ระบบจะแสดงสถานะท่ีถือค้างอยู่ทัง้หมดในปัจจบุนั  
2) ให้ลองปรับลดจ านวนสญัญาท่ีถืออยูจ่ากเดมิในช่อง “Vol”  
3) คลิกท่ีปุ่ ม “Margin Detail”  
 
เม่ือโปรแกรมแสดงคา่ Margin Simulation ให้เปรียบเทียบระหวา่งคา่ “Simulate Margin” กบั “Current 

Margin” จนได้จ านวนสญัญาท่ีท าให้ “Simulate Margin” น้อยกวา่ “Current Margin” มากกว่า 50,000 บาทตาม
ยอดเงินท่ีให้มาวางเพิ่ม เราก็จะได้จ านวนสญัญาท่ีต้องปิดสถานะเพ่ือทดแทนการน าเงินสดมาวางนัน่เอง 

 
ในบทความตอนตอ่ไปซึง่เป็นตอนท่ี 2 ทางทีมงานจะมาแนะน า ฟังก์ชนั ท่ีสองท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัการ

ค านวณ ราคาทางทฤษฎี Implied Volatility และคา่ Delta ซึง่เป็นฟังก์ชนัท่ีท าขึน้เพ่ือผู้ลงทนุท่ีสนใจเทรด Options 
โดยเฉพาะ 

 
ส าหรับนกัลงทนุท่ีสนใจข่าวสาร บทวิเคราะห์ และบทความเก่ียวกบัการลงทนุทัง้หุ้นและอนพุนัธ์ สามารถ

ตดิตามผลงานดี ๆ ได้ผา่นทางเว็บไซต์ www.fnsyrus.com หรือท่ีFacebook :www.facebook.com/fnsyrus/ 
 

 
สนใจเปิดพอร์ตลงทนุกบั บล.ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
ตดิตอ่ ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สว่นงานการตลาด 
โทร. 02-658-9801-2 
E-mail :ofc-center@fnsyrus.com 
หรือสมคัรผา่นทางเว็บไซต์ : www.fnsyrus.com/th/open-ac/fast-track 
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