
 
โดยทีม TFEX Business จากFinansiaSyrus 
 
 สวสัดีครับบททความรีวิว Streaming เวอร์ชนัใหมเ่อาใจนกัลงทนุ TFEX ตอนนีเ้ป็นตอนท่ี 2 จากทัง้หมด 3 
ตอน ส าหรับตอนนีที้มงาน FinansiaSyrusจะมารีวิวฟังก์ชนัเดน่อีกหนึง่อยา่งนัน่ก็คือ “Volatility”ซึง่เป็นฟังก์ชนัท่ี
ต้องบอกว่ามีประโยชน์กบัผู้ ท่ีสนใจลงทนุ Options เป็นอยา่งยิ่งเพราะในฟังก์ชนันีจ้ะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบั
คณุสมบตัขิอง Options แตล่ะตวัท่ีส าคญัได้แก่ 1) ราคาทางทฤษฎี (Theoretical Price) 2) คา่ความผนัผวนแฝง 
(Implied Volatility) และ 3) Deltaตวัโปรแกรมจะค านวณคา่เหลา่นีอ้อกมาให้อตัโนมตัิแบบ Realtime โดยท่ีเราไม่
ต้องวุน่วายนัง่ค านวณด้วยตวัเอง  
 

วธีิการเข้าใช้งานฟังก์ชัน Volatility จากโปรแกรม Streaming 
 
 การเข้าสูห่น้าจอฟังก์ชนั Volatility ของโปรแกรม Streamimg นัน้มี 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
 

1) คลิกเลือกเมน ูTFEX ท่ีอยูใ่นเมน ูBar แถบบนสดุของโปรแกรม  

2) เลือกแสดงข้อมลู Options  
3) คลิกปุ่ ม Drop Down  ซึง่โปรแกรมจะแสดงตวัเลือกของ Optionsจากนัน้ให้เลือกเดือนหมดอายขุอง 

Options ท่ีเราสนใจจะดขู้อมลู 
4) คลิกเลือก View by : ท่ีปุ่ ม  ตวัโปรแกรมจะน าเข้าสู่หน้าจอ Volatility ท่ีแสดงคา่ 1) ราคาทาง

ทฤษฎี (Theoretical price) 2) คา่ความผนัผวนแฝง (Implied Volatility) และ 3) Delta 



 
รูปแสดงขัน้ตอนการเข้าใช้งานฟังก์ชนั Volatility 

 

 
รูปหน้าจอ Volatility ที่แสดงคา่ 1) ราคาทางทฤษฎี (Theoretical Price) 2) คา่ความผนัผวนแฝง (Implied Volatility) และ 3) Delta 

 
 เห็นได้วา่หน้าจอของฟังก์ชนั Volatility นัน้จะแสดงคา่ตา่ง ๆ ของ Call Option ไว้ทางด้านซ้าย และ Put 
Option ไว้ทางด้านขวา และแสดงคา่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ไว้ตรงกลางโดยวิธีการอา่นข้อมลูจากรูปตวัอยา่ง
(กรอบสีฟ้า) สามารถอ่านได้ดงันี ้ 
 

Call Option ท่ีอ้างอิง SET50 Index ท่ีหมดอายเุดือนธนัวาคม 2017 และมีราคาใช้สิทธิ 1,050 จดุ 
(S50Z17C1050) มีราคาทางทฤษฎี เทา่กบั 27.13 มีคา่ความผนัผวนแฝง เทา่กบั 11.93% และมีคา่ Delta เทา่กบั 
0.71 



Theoretical Price บอกอะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร 
 
ตวัเลข Theoretical Price ในโปรแกรม Settradeนัน้เป็นราคาทางทฤษฎี ถกูค านวณมาจากสตูรของ 

Black-Scholes Model ซึง่เป็นโมเดลท่ีนกัการเงินนิยมใช้ในการค านวณหาราคา Options ซึง่จากสตูรจะมีตวัแปร
หลากหลายท่ีเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ราคาของ Options โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจค านวณคา่ Options ด้วยตวัเอง สามารถ
เข้าไปท่ีเว็บไซต์ของ TFEX เพ่ือทดลองได้ตามลิงค์ http://www.tfex.co.th/th/education/pricing/options.html 
 

 
รูปตวัอยา่งแสดงการค านวณราคาทางทฤษฎีด้วย Black-Scholes Model 

 
 ราคาทางทฤษฎีนัน้เป็นตวัท่ีบอกวา่ราคาของ Options ท่ีเราก าลงัสนใจควรจะมีคา่เท่าไร ถ้าปัจจยัตา่ง ๆ ท่ี
เกิดขึน้จริงเทา่กบัตวัเลขท่ีเราแทนเข้าไปในสตูร Black-Scholes Modelแตมี่ข้อสังเกตที่ส าคัญอยา่งหนึง่เก่ียวกบั
ราคาOptions ท่ีค านวณได้ คือคา่ความผนัผวน (Volatility) ท่ีเราใช้แทนคา่เข้าไปในสตูร Black-Scholes Model 
นัน้ควรจะต้องเป็นความผนัผวนท่ีเกิดขึน้จริงของผลตอบแทนของสินค้าอ้างอิง ตัง้แตว่นัท่ีซือ้ Options เป็นต้นไป
จนถึงวนัท่ี Options หมดอาย ุซึ่งเป็นข้อมูลท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตไมมี่ใครรู้คา่ท่ีแท้จริงได้  
 

เน่ืองจากไมมี่ใครรู้ได้วา่คา่ความผนัผวนท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตจะเป็นเทา่ไร จงึต้องมีการประมาณหรือหา
คา่ความผนัผวนท่ีพอจะเช่ือถือได้มาแทนคา่ในสตูรเพ่ือหาราคาของ Optionsโดยความผนัผวนท่ีนิยมใช้แทนคา่ใน
สตูรของ Black Scholes Model คือ คา่ความผนัผวนในอดีต (Historical Volatility) ซึง่ก็ไมใ่ชค่วามผนัผวนท่ีจะ
เกิดขึน้จริงในอนาคตอยู่ดี  

http://www.tfex.co.th/th/education/pricing/options.html


 
ดงันัน้การน าคา่ Theoretical Price จากโปรแกรม Streaming ไปใช้งานผมแนะน าให้ใช้เพื่อเป็นค่าอ้างอิง

เบือ้งต้นวา่ราคาของ Options ควรจะมีราคาประมาณเท่าไรถ้าความผนัผวนของผลตอบแทนสินค้าอ้างอิงใน
อนาคตจนถึงวนัท่ี Options หมดอายใุกล้เคียงกบัความผนัผวนของสินค้าอ้างอิงในอดีต ซึ่งในอนาคตความผัน

(จากสตูรของ Black-Scholes Model ผวนที่เกิดขึน้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่าความผันผวนในอดีตก็ได้ 

ความผนัผวนจะสง่ผลตอ่ราคา Options ทัง้ Call Option และ Put Option ในทางบวก – ถ้าความผนัผวนท่ีเกิดขึน้
จริงสงูกวา่ความผนัผวนในอดีตท่ีใช้แทนในสตูร ราคา Options ก็ควรจะแพงกวา่คา่ Theoretical Price ท่ีค านวณ
ได้ แตถ้่าความผนัผวนท่ีเกิดขึน้จริงต ่ากวา่ความผนัผวนในอดีต ราคา Options ก็ควรจะต ่ากว่าคา่ Theoretical 
Price)  
 

Implied Volatility บอกอะไร แล้วเอาไปใช้งานอย่างไร 
 
 โดยทัว่ไปราคา Options ท่ีซือ้ขายกนัจริง ๆ ในตลาดนัน้ มกัจะไมเ่ทา่กบัราคาทางทฤษฎี จากหวัข้อก่อน
หน้านีเ้รารู้แล้ววา่ปัจจยัส าคญัปัจจยัหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่ราคาของ Options คือ คา่ความผนัผวน (Volatility)โดยคา่ความ
ผนัผวนสงูจะท าให้ Options ราคาแพง แตถ้่าคา่ความผนัผวนต ่าจะท าให้ Options ราคาถกู 
 

ในการซือ้ขาย Options นกัลงทนุสว่นใหญ่จงึให้ความสนใจวา่ราคา Options ท่ีก าลงัซือ้ขายในขณะนัน้ 

ซือ้ขายกันด้วยความคาดหวังว่าความผันผวนเป็นเท่าไรจงึใช้วิธีการกลบัสตูรของ Black-Scholes Model โดย
แทนคา่ราคาตลาดของ Options เพ่ือค านวณหาคา่ความผนัผวนออกมาแทน ซึง่ความผนัผวนท่ีค านวณได้เรา
เรียกวา่ “Implied Volatility” 

 
 

  
 
 
 
  

 
 
 
 

รูปตวัอยา่งแสดงการค านวณ Implied Volatility 



การหาคา่ Implied Volatility ของ Options แตล่ะตวัในขณะตา่ง ๆ สามารถน ามาใช้บอกความถกู-แพงของ 
Options แตต่วันัน้ ๆ โดยคา่ Implied Volatility ท่ีค านวณออกมาได้มีคา่สงูก็สามารถแปลความหมายได้วา่วา่ใน
ตอนนัน้ Options ท่ีซือ้ขายมีราคาแพงจากการท่ีผู้ลงทนุในตลาดตลาดมีความคาดหวงัวา่จะมีความผนัผวนของ
สินค้าอ้างอิงสงู แตถ้่าคา่ Implied Volatility ท่ีค านวณออกมาได้มีคา่ต ่าก็แปลความหมายได้วา่ในขณะนัน้ Options 
ท่ีซือ้ขายมีราคาถกูจากการท่ีผู้ลงทนุใจตลาดมีความคาดหวงัวา่จะมีความผนัผวนของสินค้าอ้างอิงต ่า   
 

การใช้ประโยชน์ Implied Volatility เพ่ือดูความถูก-แพงของ Options มักใช้ในเชิงเปรียบเทียบวา่ 
ขณะท่ีเราก าลงัจะตดัสินใจซือ้ขาย Options เราก าลงัจะจา่ยเงินจากการซือ้ Options หรือรับเงินจากการขาย 
Options คุ้มคา่กบัความผนัผวนของสินค้าอ้างอิงท่ีนา่จะเกิดขึน้ในอนาคตหรือไมโ่ดยอาจจะใช้ Historical Volatility 
เป็นตวัอ้างอิงอีกทีเพ่ือเปรียบเทียบความคุ้มคา่ก่อนการตดัสินใจลงมือก็ได้  
 

Delta บอกอะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร 
  

คา่ Delta ในทางทฤษฎีเป็นตวัท่ีบอกวา่ ถ้าสินค้าอ้างอิงมีราคาเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย ราคาของ 
Options จะเปล่ียนไปก่ีหน่วย โดยคา่ Delta ของ Call Option จะมีคา่เป็น + เน่ืองจากราคาของ Optionsจะ
เปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกบัราคาสินค้าอ้างอิง ส่วน Delta ของ Put Options จะมีคา่เป็น – เน่ืองจากราคาของ 
Options จะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกบัราคาสินค้าอ้างอิง 

 

 
 
จากรูปตวัอยา่ง Call Option ท่ีมีราคาใช้สิทธิ 1050 จดุ(S50Z17C1050) มีคา่ Delta 0.71 หมายความวา่

ถ้าดชันี SET50 ปรับตวัเพิ่มขึน้ 1 จดุ ราคาของ Call Option ตวันี ้(S50Z17C1050)  นา่จะปรับตวัขึน้ 0.71 จดุ แต่



ถ้าดชันี SET50 ปรับตวัลดลง 1 จดุ ราคาของ Call Option ตวันี ้(S50Z17C1050) ก็น่าจะปรับตวัลดลง 0.71 จดุ 
(Delta เป็น + ราคา Options ปรับตวัขึน้-ลงในทิศทางเดียวกบัสินค้าอ้างอิง) 

 
จากการท่ีคา่ Delta บอกให้เรารู้วา่ราคา Options จะเปล่ียนแปลงเป็นสดัสว่นเทา่ไรเม่ือเทียบกบัราคา

สินค้าอ้างอิงจงึชว่ยให้เราสามารถค านวณจ านว น Options ท่ีต้องมี ในกรณีท่ีเราต้องการประกนัความเส่ียงจาก
การถือสินค้าอ้างอิงอยูใ่นมือ เป็นต้น 

 
ประโยชน์อีกอยา่งหนึง่ของคา่ Delta ส าหรับผู้สนใจลงทนุใน Options คือ คา่ Delta ชว่ยบอกวา่จะมีโอกาส

หรือความนา่จะเป็นเทา่ไรท่ี Options ตวันัน้  ๆ  จะมีสถานะเป็น In-The-Money เชน่ จากตวัอย่าง S50Z17C1050
มีคา่ Delta ท่ี 0.71 หมายความวา่ ณ ขณะนัน้ โอกาสท่ี S50Z17C1050 จะมีโอกาสเป็น In-The-Money อยูท่ี่ 71% 
หรือโอกาสท่ีดชันี SET50 จะสงูกวา่ 1050 จดุเท่ากบั 71% จงึเป็นประโยชน์อย่างมากกบัคนท่ีใช้กลยทุธ์ขาย 
Options เพ่ือเก็บคา่ Premium เน่ืองจากท าให้รู้ความนา่จะเป็นวา่การขาย Options แตล่ะตวัมีโอกาสจะถกูใช้สิทธิ
มากน้อยขนาดไหน 

 
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 

http://www.fnsyrus.com/
http://www.facebook.com/fnsyrus/
mailto:ofc-center@fnsyrus.com
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