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TFEX เผยปี 63 มุ่งพัฒนาสิ นค้าและบริ การสอดคล้องตลาดโลก หลังเติ บโตต่อเนื่ องในปี 62
ปี 2562 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (TFEX) ซื้อขายรวม 104.5 ล้านสัญญา เฉลี่ยวันละ 428,369 สัญญา
ขณะที่ จานวนบัญชี ผ้ลู งทุนเพิ่ มขึ้น 18,307 บัญชี ปี 2563 TFEX มุ่งพัฒนาสิ นค้าและบริ การเพื่อตอบโจทย์ผู้
ลงทุนมากขึ้น โดยจะขยายเวลาซื้อขายสิ นค้ากลุ่มทองคาในช่ วงกลางคืนเพื่อให้ผ้ลู งทุนสามารถซื้อขายและ
บริหารความเสี่ยงของราคาทองคาได้สอดคล้องกับตลาดโลก พัฒนาสิ นค้า Options พร้อมขยายฐานผู้ลงทุน
โดยใช้การตลาดดิ จิทลั
นางสาวรินใจ ชาครพิพฒ
ั น์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หรือ TFEX กล่ าวว่ า ปี 2562 TFEX มีพฒ
ั นาการเป็ น ที่น่า พอใจ โดยในด้า นปริม าณการซื้อ ขายตลอดปี อ ยู่
ที่ 104,521,995 สัญญา หรือเฉลีย่ 428,369 สัญญาต่อวัน อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้า แต่ในด้านการเติบโตของ
สถานะคงค้าง (Open Interest) พบว่า ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2562 อยู่ท่ี 3,330,230 สัญญา เพิม่ ขึน้ 36% จากปี ก่อน
หน้า ส่วนจานวนบัญชีผลู้ งทุนอยู่ท่ี 186,813 บัญชี เพิม่ ขึน้ 18,307 บัญชี หรือคิดเป็ น 11% จากปี ก่อนหน้า
สินค้าทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดคือ Stock Futures มีสดั ส่วนการซือ้ ขายคิดเป็ น 50% ของปริมาณการซือ้ ขายทัง้ หมด
รองลงมา SET50 Futures 41% ในขณะทีอ่ นุ พนั ธ์ทอ่ี า้ งอิงกับทองคามีสดั ส่วน 7% ขยายตัวจากปี 2561 ทีร่ ะดับ 4%
เนื่องจากความผันผวนของราคาทองคาทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ และจากความนิยมใน Gold Online Futures ซึง่ มีการซือ้ ขาย
เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ถึง 6 เท่า จาก 2,327 สัญญาต่อวัน มาอยู่ทร่ี ะดับ 16,289 สัญญาต่อวัน นอกจากนี้ SET50 Options ยัง
เป็ นอีกสินค้าทีม่ อี ตั ราการเติบโตสูงต่อเนื่อง โดยมีปริมาณการซือ้ ขายเฉลีย่ 6,874 สัญญาต่อวัน เพิม่ ขึน้ 24% ทัง้ นี้ ผู้
ลงทุนทัวไปมี
่ สดั ส่วนการซือ้ ขายสูงสุด 49% รองลงมาเป็ นผูล้ งทุนสถาบัน 33% และผูล้ งทุนต่างประเทศ 18%
“ในปี 2562 ทีผ่ ่านมา TFEX ได้พฒ
ั นาสินค้าและบริการในหลายด้าน เช่น การเพิม่ หุน้ อ้างอิง Stock Futures อีก 19
หุน้ ทาให้มหี ุน้ อ้างอิงทัง้ หมด 110 หุน้ การเพิม่ โบรกเกอร์ท่ีให้บริการซือ้ ขาย USD Futures อีก 9 ราย การปรับวิธี
คานวณหลักประกันสาหรับ SET50 Options ให้เป็ นมาตรฐานและสอดคล้องกับสากลมากขึน้ อีกทัง้ ยังส่งเสริมการให้
ความรู้ ข้อมูลและเครื่องมือเพื่อใช้ประกอบการซือ้ ขายของผูล้ งทุนผ่านสือ่ ดิจทิ ลั เช่น รายการ TFEX Night Trade เป็ น
ต้น นอกจากนี้ยงั ร่วมมือกับบริษทั สมาชิกในการจัดกิจกรรมด้านการตลาดและให้ความรูต้ ลอดปี และยังส่งเสริมให้มี
ผูด้ แู ลสภาพคล่องเพิม่ ขึน้ ในสินค้าต่างๆ ด้วย” นางสาวรินใจกล่าว
สาหรับปี 2563 TFEX จะเน้นปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ผลู้ งทุนมากยิง่ ขึน้ ควบคู่กบั การพัฒนาสินค้าใหม่
เช่น การขยายเวลาซือ้ ขายสินค้ากลุ่มทองคาในช่วงกลางคืนจนถึงเวลา 03.00 น. ของวันถัดไป เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเคลื่อนไหวของราคาทองคาในตลาดโลก การให้บริการแลกเงินดอลลาร์รายวันสาหรับผูซ้ อ้ื ขาย USD Futures
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาสินค้าใหม่ เช่น Futures ที่อ้างอิง กับสินทรัพย์ในต่ างประเทศหรืออัตรา
แลกเปลี่ยนอื่น นอกจากนัน้ TFEX จะมุ่งเน้นการขยายฐานผู้ลงทุน โดยเน้นช่องทางดิจทิ ลั ในการให้ความรูแ้ ละทา
การตลาด ตลอดจนร่วมกับอุตสาหกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและ Workshop อย่างเข้มข้น เช่น
โครงการ “TFEX Trading Challenge” และ “TFEX Algorithmic Trading Competition” เป็ นต้น
ผูล้ งทุนทีส่ นใจซือ้ ขายสามารถติดต่อบริษทั สมาชิก TFEX หรือดูรายละเอียดเกีย่ วกับสินค้าและกิจกรรมสัมมนาได้ท่ี
www.TFEX.co.th โทร 0 2009 9999
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