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เปิดโอกาสท าก าไรบนราคายาง  
ด้วย TFEX Japanese Rubber Futures 
 
 ยางพาราถอืเป็นสนิคา้เกษตรทีม่คีวามส าคญัของประเทศไทย ซึง่การเคลื่อนไหวของราคายางมผีลอย่างมาก
ต่อผูป้ระกอบการ ดงันัน้ การมเีครื่องมอืบรหิารความเสีย่งจงึจ าเป็นในการด าเนินธุรกจิใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ส่วน
ในดา้นผูล้งทุน ความผนัผวนของราคายางกอ็าจเป็นโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนได ้ 
 ส าหรบัผูล้งทุนและผูป้ระกอบการในไทยนัน้ ส่วนใหญ่คุน้เคยกบัการใชย้างพาราล่วงหน้าในตลาด OSE หรอื 
TOCOM เดมิของญี่ปุ่ น ในการจดัการความเสีย่งหรอืการท าก าไรจากราคายาง Mr. Kensuke Yaze จาก Japan 
Exchange Group (JPX) ได้ให้มุมมองว่า สนิค้า Rubber Futures ในประเทศญี่ปุ่ น นับว่ามีความส าคญัต่อ
อุตสาหกรรมยางพาราล่วงหน้าและมคีวามเกีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยญี่ปุ่ น
ได้เริม่เปิดเทรดยางพาราล่วงหน้า RSS3 Futures ในตลาด TOCOM เมื่อปี 1952 และปัจจุบนัมกีารย้าย RSS3 
Futures มาซือ้ขายในตลาด OSE  ซึง่ OSE RSS3 Futures มปีรมิาณการซือ้ขายในปี 2020 มากกว่า 1.1 ลา้นสญัญา 
นับเป็นอนัดบั 2 รองจากประเทศจนี ด้วยเป็นสนิคา้ที่ตอบสนองความต้องการของผูล้งทุนทัว่ไปและเปิดโอกาสให้ผู้
ลงทุนต่างชาตสิามารถเขา้ซือ้ขายได ้นอกจากนัน้ OSE RSS3 Futures ยงัก าหนดว่ายางแผ่นรมควนัทีจ่ะสง่มอบต้องมี
แหล่งก าเนิดจากประเทศไทย 
 หากพจิารณาความสมัพนัธ์ด้านราคา พบว่าราคา OSE RSS3 Futures และราคา Crude Oil WTI มี
ความสมัพนัธก์นั กล่าวคอื หากราคาน ้ามนัมกีารปรบัตวัสงูขึน้จะสง่ผลใหร้าคายางพาราปรบัตวัสงูขึน้ตาม  
 และเมื่อเปรยีบเทยีบ OSE RSS3 Futures (OSE RSS3) กบั TFEX Japanese Rubber Futures (TFEX 
JRF) ซึง่เป็นสนิคา้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั ต่างกนัที ่OSE RSS3 มลีกัษณะสญัญาเป็น Physical Delivery (ส่งมอบ
เมื่อครบอายุสญัญา) ในขณะที ่TFEX JRF มลีกัษณะสญัญาเป็น Cash Settlement (ช าระเงนิก าไรขาดทุนตามสว่นต่าง
ราคาซือ้ขาย) พบว่า ราคายางพาราของทัง้ 2 ตลาดมคีวามสมัพนัธ์กนั โดยระหว่างเดอืนที่มกีารซื้อขาย ราคาอาจมี
ความแตกต่างกนับา้ง แต่เมื่อครบอายุสญัญาราคายางจะเท่ากนั ท าใหใ้นระหว่างเดอืนก่อนวนัครบอายุสญัญา ผูล้งทุน
สามารถเขา้ซือ้ขายเพื่อท าก าไรจากสว่นต่างราคาดงักล่าวได ้     
 
 ดร.จกัรพนัธ ์ติระศิริชยั ผูอ้ านวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ-์อนุพนัธ ์บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรอื TFEX ไดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิว่า ประเทศไทยมกีารผลติและส่งออกยางพาราเป็นอนัดบั 1 
ของโลก ดงันัน้ การที่ราคายางมคีวามผนัผวน ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้เกี่ยวขอ้งในอุตสาหกรรมยางพาราของ
ประเทศไทย แต่ขณะเดยีวกนักท็ าใหเ้กดิโอกาสในการท าก าไรจากสว่นต่างราคาในตลาดล่วงหน้า อย่าง TFEX JRF  
 จุดเด่นของ TFEX JRF คอื การ Link ราคากบั OSE RSS3 ของญี่ปุ่ นซึง่ลกัษณะของสญัญาของทัง้ 2 ตลาด
จะมคีวามคลา้ยคลงึกนั แต่มคีวามต่างกนัที ่TFEX JRF มขีนาดสญัญาทีเ่ลก็กว่า จงึใชเ้งนิลงทุนน้อยกว่า และดว้ยมี
ลกัษณะสญัญาเป็น Cash Settlement จงึท าใหผู้ล้งทุนไม่ต้องกงัวลเรื่องการส่งมอบ และแมจ้ะซือ้ขายตามราคา OSE 
RSS3 แต่ดว้ยไม่น าอตัราแลกเปลีย่นมาค านวณท าใหผู้ล้งทุนไม่มคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น นอกจากนี้ TFEX 
JRF ยงัม ีMarket Maker ทีค่อยช่วยดแูลสภาพคล่องในการซือ้ขาย ซึง่สอดคลอ้งกบัการก าหนดราคาซือ้ขายของ OSE 
RSS3 ท าใหผู้ล้งทุนสามารถเขา้ซือ้ขายไดโ้ดยสะดวก   
 ดา้นการตดิตามขา่วสารดา้นราคายางพาราล่วงหน้า ผูล้งทุนสามารถตดิตามราคายางพาราล่วงหน้าไดห้ลาย
ช่องทาง เช่น เวบ็ไซต์จากตลาดโดยตรง www.jpx.co.jp / www.tfex.co.th หรอื Application ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
Streaming, REFINITIV, TradingView, Bloomberg, Trading .com นอกจากนัน้ ยงัม ีApplication ของจนี ซึง่ผูล้งทุน
สามารถสอบถามรายละเอยีดดงักล่าวไดจ้าก Broker ทีใ่ชบ้รกิาร 

http://www.jpx.co.jp/
http://www.tfex.co.th/
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ปิดท้ายด้วยกูรูผู้คร ่าหวอดในวงการเทรดยางพารา คุณภานุวฒัน์ เพ็ชรมาตร ผู้อ านวยการ ฝ่ายค้า

หลกัทรพัย ์บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) หรอื อ.อ้วน นัง่เทียน  และคณุศกัรินทร ์ลิมปโชติ (โกดุ่ย) ไดใ้หมุ้มมองว่า 
การซือ้ขายยางพาราล่วงหน้าในปัจจุบนัของผูล้งทุนไทย สามารถซือ้ขายไดห้ลายตลาด ไม่ว่าจะเป็น ตลาด SGX ใน
สงิคโปร์ ตลาด OSE ในญี่ปุ่ น รวมถงึตลาด TFEX ในประเทศไทยด้วย ซึ่งในแต่ละประเทศอาจมลีกัษณะสญัญาที่
เหมอืนกนัและแตกต่างกนัในบางจุด ดงันัน้ ในการเลอืกซื้อขายสิง่ที่ผูล้งทุนต้องพจิารณา คอื การตัง้เป้าหมายในการ
ลงทุน ว่าเป็น 1) การซือ้ขายเพื่อป้องกนัความเสีย่งดา้นราคาสนิคา้ หรอืยางจรงิทีม่อียู่ ในมอื ซึง่เป็นการป้องกนัความ
เสีย่งในระยะสัน้ หรอื 2) การซือ้ขายเพื่อเกง็ก าไร นอกจากการตัง้เป้าหมายในการลงทุนแลว้ สิง่ทีต่้องค านึงถงึอกีอย่าง 
คอื การก าหนดกลยุทธใ์นการซือ้ขาย เช่น การตัง้ก าไรไวท้ีเ่ท่าไร เมื่อถงึจุดนัน้ตอ้งปิดเพื่อท าก าไร หรอื หากขาดทุนถงึ
จุดทีก่ าหนดไว้ ต้องยอมปิดหรอืรูจ้กัตดัผลขาดทุนเพื่อปรบัเปลีย่นกลยุทธ์ เนื่องจากการซื้อขายในตลาดล่วงหน้าจะมี
การ Maker to Market คอื ค านวณก าไรขาดทุนและปรบัอตัราเงนิประกนัทุก ๆ วนั 
 ส าหรบัสญัญา TFEX JRF พบว่ามคีวามคลา้ยคลงึกบั OSE RSS3 มาก ดงันัน้ หากผูล้งทุนไทย ทีย่งัไม่เคย
ซือ้ขายยางพาราล่วงหน้าในตลาดต่างประเทศ สามารถทดลองเขา้ซื้อขาย TFEX JRF ได้ เพราะราคาที่ซือ้ขายใน 
TFEX JRF เหมอืนกนักบั OSE RSS3 และดว้ยขนาดสญัญาทีเ่ลก็กว่าประมาณ 5 เท่า ท าใหใ้ชเ้งนิลงทุนทีน้่อยกว่า 
รวมถงึไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่ายในการโอนเงนิไปต่างประเทศ และปัจจุบนั TFEX JRF ม ีMarket Maker ทีค่อยดูแลเรื่อง
การวางราคา Bid / Offer ตลอดเวลาท าใหส้ามารถเขา้ออกไดโ้ดยง่ายและสะดวก 
 จากกราฟราคายางพาราล่วงหน้าในอดตีจนถงึปัจจุบนั พบว่า ราคายางพารามคีวามผนัผวนตลอดเวลา ซึง่ผนั
ผวนมากน้อยแล้วแต่ภาวะเศรษฐกจิของโลก หากมองย้อนกลบัในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ราคายางพาราในปัจจุบนัอยู่
ในช่วงขาขึน้ อย่างไรกด็ ีในการซือ้ขายยางพารา ผูล้งทุนควรค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ ทีส่่งผลต่อราคายางพาราดว้ย เช่น 
ราคาน ้ามนั ตวัเลขการน าเขา้สง่ออกของจนี รวมถงึทศิทางแนวโน้มราคายางพาราล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายในประเทศจนี    
 
 ผูส้นใจซือ้ขายสนิคา้ใน TFEX สามารถตดิต่อโบรกเกอร ์TFEX หรอืดรูายละเอยีดเกีย่วกบัสนิคา้และสมัมนาไดท้ี ่
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