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USD Futures ตวัช่วยบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัยามอตัราแลกเปล่ียนผนัผวน 
 

ส าหรบัภาคธุรกจิหรอืผูท้ีม่ธีรุกรรมเกีย่วขอ้งกบัการใชเ้งนิตราต่างประเทศ การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นมี
ผลกระทบอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ต่อผลก าไรหรอืขาดทุนทีจ่ะเกดิขึน้ แมปั้จจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโค
วดิ-19 ในบางประเทศจะเริม่ผ่อนคลาย เน่ืองจากมคีวามคบืหน้าในการจดัหาและกระจายวคัซนี แต่ปัญหาส าคญัทีไ่ม่อาจจะ
เลี่ยงได้ คอื ผลกระทบทางเศรษฐกจิและความผนัผวนของค่าเงนิที่พร้อมผนัแปรตามปัจจยัทัว่โลก ตลาดสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (TFEX) จงึไดร้่วมกบั ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกรุงไทย จดัสมัมนาพเิศษเพื่อส่งเสรมิความรู้
เรื่องการบรหิารความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นดว้ย USD Futures รวมถงึสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการและผูล้งทุนสามารถ
เข้าถึงบรกิารทางการเงินเพื่อป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสทิธิภาพมากขึ้น เริ่มที่หวัข้อแรก 
“วิเคราะหแ์นวโน้มเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลก : เตรียมพรอ้มรบัมือกบัความผนัผวนของค่าเงิน”  

 
ดร.มานะ นิมิตรวานิช ผู้อ านวยการ ฝ่าย Business Risk and Macro Research ธนาคารกรงุไทย ให้

มุมมองว่า เศรษฐกจิโลกเริม่ฟ้ืนตวัชดัเจนขึน้แมม้กีารระบาดโควดิ-19 รอบ 2 แต่ภาคอุตสาหกรรมยงัขยายตวัได้ด ีโดย
อตัราติดเชื้อทัว่โลกลดลง ขณะที่อตัราการฉีดวคัซีนทัว่โลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจนหลาย
ประเทศทัว่โลกมกีารขยายตวัเศรษฐกจิดขีึน้ รวมถงึกลุ่มประเทศ CLMV ทีจ่ดีพีกีลบัมาเป็นบวกในเดอืน ก.พ. ขณะทีไ่ทย
เริม่คลายลอ็กดาวน์ตัง้แต่เดอืน ก.พ. และตวัเลข ธปท. พบว่าเกอืบทุกอุตสาหกรรมปรบัตวัดขีึน้ ยกเวน้เรื่องการท่องเทีย่ว  

หนึ่งในปัจจยัที่ต้องจบัตา คอื การปรบัตวัขึน้ของผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล 10 ปี ของสหรฐัฯ (Bond Yield) 
ตามแนวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิสหรฐัฯ และตวัเลขเงนิเฟ้อทีป่รบัสงูขึน้ รวมถงึต้องดูว่านโยบายการเงนิของธนาคาร
กลางสหรฐัฯ (เฟด) จะเป็นอย่างไร เพราะจะมผีลต่อความผนัผวนของค่าเงนิ ซึง่ผูป้ระกอบการส่งออกต้องหาเครื่องมอืช่วย
บรหิารความเสีย่ง 

 
“สุโชติ เป่ียมชล” ผูอ้ านวยการ ฝ่ายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มองว่า การป้องกนัความเสีย่ง

ค่าเงนิเป็นเรื่องส าคญั เพราะความผนัผวนในตลาดการเงนิโลกมแีต่จะมากขึน้ แม้อตัราแลกเปลี่ยนที่ผนัผวนไม่สามารถ
ควบคุมได ้แต่ความเสีย่งดงักล่าวสามารถบรหิารจดัการได ้ปัจจุบนัผูป้ระกอบการบรหิารค่าเงนิ 30% ขณะที ่SME ท าเพยีง 
10-15% เท่านัน้ ซึง่ถอืเป็นระดบัทีอ่นัตราย ส าหรบัขอ้ดขีองการบรหิารความเสีย่งค่าเงนินัน้ ถอืเป็นการลอ็คต้นทุนอตัรา
แลกเปลีย่นไวล่้วงหน้า ท าใหมุ้่งด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละรายไดม้เีสถยีรภาพไม่เหวีย่งมากเกนิไป  

ปัจจุบนัม ี6 วธิบีรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น คอื 1) Forward เป็นการท าสญัญากบัสถาบนัการเงนิว่าจะ
ซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้าแบบไม่ต้องรอลุ้น ซึ่งถ้ามวีงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารอยู่แล้วกจ็ะได้รบัวงเงนิการท า 
Forward โดยไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่ แต่ SME จะเขา้ถงึยาก 2) FX Futures เป็นการท าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศผ่าน
ตลาดซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่เหมาะส าหรบั SME ทีไ่ม่ไดม้วีงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคาร โดย Futures คลา้ยกบั Forward เพยีงแต่
ไม่ต้องมวีงเงนิกบัธนาคาร แต่มเีงื่อนไขในการวางหลกัประกนั (Margin) 3) FX Option เป็นการท าประกนัค่าเงนิ ซึง่ช่วย
ป้องกนัความเสีย่งไดด้ี แต่ค่าพรเีมีย่มในการใชบ้รกิารสงู 4) การเปิดบญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ (FCD) 5) การหกั
กลบรายไดร้ายจ่ายสกุลเงนิต่างประเทศ (Netting & Matching) และ 6) การใชเ้งนิสกุลทอ้งถิน่ 
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ส าหรบัหวัขอ้ที ่2 “บริหารความเส่ียงค่าเงินอย่างมัน่ใจด้วย USD Futures และบริหารแลกดอลล่ารร์ายวนั
ผา่นเทคโนโลยี Blockchain (JEDI)” 
 

ดร.จกัรพนัธ์ ติระศิริชยั ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์-อนุพนัธ์ บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรอื TFEX กล่าวว่า USD Futures ถอืเป็นเครื่องมอืหนึ่งทีช่่วยตอบโจทยผ์ูป้ระกอบการน าเขา้-
ส่งออก หรอืผู้ทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศ ใหส้ามารถเขา้ถงึเครื่องมอืไดง้่าย แค่เพยีงมบีญัชซีือ้ขาย TFEX ซึง่สะดวกกบั
ผูป้ระกอบการรายย่อยเพราะไม่ต้องไปพึง่วงเงนิกบัธนาคาร และไม่จ าเป็นต้องใชว้งเงนิเป็นจ านวนทีม่าก เพยีงแค่วางเงนิ
ประกนัสญัญาละไม่เกนิ 500 บาท กส็ามารถใชบ้รหิารความเสีย่งไดเ้ลย ซึง่ USD Futures 1 สญัญาเทยีบเท่ากบัการซือ้
ขาย 1,000 ดอลลารส์หรฐัฯ 

“USD Futures สามารถน ามาใชบ้รหิารค่าเงนิไดท้ัง้ 2 ขา ไม่ว่าเงนิดอลลารจ์ะแขง็ค่าขึน้ หรอือ่อนค่าลง เช่น กรณี
ผูน้ าเขา้กงัวลว่าดอลลารจ์ะแขง็ค่าขึน้เมื่อถงึก าหนดตอ้งจา่ยเงนิในอนาคต ควรเปิดสถานะซือ้ (Long) USD Futures เท่ากบั
ลอ็คค่าเงนิดอลลาร์ไวต้ัง้แต่แรก ขณะทีผู่ส้่งออกทีม่แีผนจะรบัเงนิดอลลารใ์นอนาคต กค็วรเปิดสถานะขาย (Short) USD 
Futures เท่ากบัลอ็คค่าเงนิดอลลารไ์วล่้วงหน้า หรอืกรณีผูท้ีเ่อาเงนิไปลงทุนต่างประเทศ เช่น ซือ้กองทุนรวมต่างประเทศ 
(FIF) การไป Short หรอืขาย USD Futures เอาไว ้กจ็ะท าใหม้กี าไรจาก USD Futures มาชดเชยกบัขาดทุนเมื่อขาย
กองทุนกลบัมาได ้พดูง่ายๆ ว่าการใช ้USD Futures สามารถช่วยลอ็ครายไดห้รอืค่าใชจ้่ายใหอ้ยู่ในระดบัทีค่าดการณ์ไว”้ 

ล่าสดุ TFEX ยงัไดร้่วมมอืกบัธนาคารกรุงไทย พฒันาบรกิารแลกดอลลารร์ายวนั ส าหรบัผูซ้ือ้ขาย USD Futures 
โดยอาศยัเทคโนโลยบีลอ็กเชนมาช่วยเพิม่ความมัน่ใจและท าให้ผู้ประกอบการน าเขา้-ส่งออก หรอืผูท้ี่ลงทุนต่างประเทศ
สามารถใชง้านไดส้ะดวกและมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

 
“วรงค ์วงศสิ์นอุดม” ผู้อ านวยการ ฝ่าย Product Solutions and Markets Innovation ธนาคารกรงุไทย 

กล่าวว่า สิง่ทีก่รุงไทยท า คอื การพฒันาและต่อยอดการบรกิาร USD Futures ใหค้รบถว้นมากยิง่ขึน้ โดยแกข้อ้จ ากดั (Pain 
point) ทีผู่ป้ระกอบการน าเขา้-สง่ออก ไม่สามารถน าเงนิไปจ่ายใหซ้พัพลายเออรไ์ดเ้พราะเงนิอยู่ใน USD Futures ดว้ยการ
บรกิารแลกดอลลารร์ายวนั Joint-Exchange Development Initiation (JEDI) 

“JEDI เป็นแพลตฟอรม์ทีเ่ชื่อมระบบของ TFEX และกรุงไทยเขา้ดว้ยกนั ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยบีลอ็กเชนในการ
ด าเนินงานธุรกรรมออนไลน์และยนืยนัตวัตน ซึง่ท าใหเ้กดิความปลอดภยัและใชง้านไดส้ะดวก ทีส่ าคญัท าใหต้้นทุนในการ
ด าเนินงานของกรุงไทยลดลง จงึสง่ผลใหส้ามารถคดิอตัราแลกเปลีย่นในอตัราพเิศษกบัลกูคา้ได ้จากเดมิทีอ่าจตอ้งรอใหเ้กดิ
วอลุ่มการท าธุรกรรมทีเ่ยอะก่อนถงึจะไดอ้ตัราพเิศษ แต่นี่เพยีงมสีถานะ USD Futures 1 สญัญากส็ามารถไดเ้รทพเิศษแลว้”  

 
ส าหรบัผูป้ระกอบการและผูล้งทุนทีส่นใจซือ้ขาย USD Futures สามารถตดิต่อโบรกเกอร ์TFEX หรอืศกึษาขอ้มูล
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