
โพสต ทูเดย 
นัดพบอนุพันธ (17 เมษายน 2552) 
ตอนที่ 203 Combination order 
 

ทานผูลงทุนที่เคยซื้อขายใน TFEX คงเคยไดยินคําวา spread order หรือ combo order กันมาบาง บางทาน
อาจสงสัยวาการสงคําส่ังซื้อขายแบบ combo ตางจากการสงคําส่ังซื้อขายประเภทอื่น เชน limit order หรือ market 
order ที่เคยพูดถึงในครั้งที่แลวอยางไร แลวเราควรจะใชคําส่ังประเภทนี้ในสถานการณไหนบาง มาดูรายละเอียดกัน
ครับ 

 
กอนอื่นคงตองอธิบายวา combo หรือ combination order ก็คือ การสงคําส่ังซื้อหรือขายสัญญาซื้อขาย

ลวงหนานั่นแหละครับ แตเปนการสงคําส่ังทีละ 2 series แทนที่จะเปนการสงคําส่ังทีละ series แบบคําส่ังซื้อขายอื่น ๆ 
ที่เรากลาวถึงไปแลว ซึ่งมักจะเรียกกันวาซื้อหรือขาย outright series นั่นเอง  ในปจจุบัน TFEX นั้น อนุญาตใหใช 
การสงคําส่ังแบบ combo ไดกับการสงคําส่ังเสนอซื้อขายฟวเจอรสเทานั้น ไมวาจะเปน SET50 Index Futures, Stock 
Futures หรือ Gold Futures  

 
 โดยการสงคําส่ังเสนอซื้อ combo นั้น หมายถึงการเสนอซื้อฟวเจอรส series ที่เปนเดือนไกลหรือมีอายุของ
สัญญามากกวา (far month) และการเสนอขายฟวเจอรส series เดือนใกล หรือ series ที่มีอายุของสัญญานอยกวา 
(near month) ตัวอยางเชน ถาผูลงทุนสงคําส่ังแบบ combo เสนอซื้อ S50M09U09 หมายถึง การเสนอซื้อ SET50 
Futures ใน series U09 หรือ series ที่ครบอายุในเดือนกันยายน 2009 และเสนอขาย series M09 หรือ series ที่ครบ
อายุในเดือนมิถุนายน 2009 นั่นเอง ในทางตรงขามคําส่ังเสนอขาย combo นั้น หมายถึงการเสนอซื้อฟวเจอรส series 
ที่เปนเดือนใกล (near month) และการเสนอขายฟวเจอรส series เดือนไกล จากตัวอยางขางตน ถาผูลงทุนสงคําส่ัง
ขาย S50M09U09 จะหมายถึง การเสนอซื้อ SET50 Futures ใน series M09 (มิถุนายน 2009) และเสนอขาย series 
U09 (กันยายน 2009)  

 
ถาถามตอไปวา combo order นี้ แตกตางจากการที่ผูลงทุนจะสงคําส่ังแบบธรรมดาอยางไร คําตอบก็คือ หาก

ทานผูลงทุนสงคําส่ังซื้อ  SET50 Futures ใน series U09 และสงคําส่ังเสนอขาย series M09 พรอมกัน แตไมใชคําส่ัง
แบบ combo นั้น คําส่ังของทานก็จะเขาสูระบบการซื้อขายของ TFEX เพ่ือรอการจับคูตามปกติ ซึ่งคําส่ังเสนอซื้อและ
คําส่ังเสนอขายของทาน อาจไดรับการจับคูทั้ง 2 ขางหรือไดรับการจับคูเพียงขางเดียวก็ไดครับ ขึ้นอยูกับราคา และ
เวลาของคําส่ังเสนอซื้อขายที่ทานสงเขาไป แตในสถานการณเดียวกัน หากทานสงคําส่ังแบบ combo แทน โดยเสนอ
ซื้อ S50M09U09  นั้น ส่ิงที่จะเกิดขึ้นก็คือ เมื่อใดก็ตามที่คําส่ังซื้อขายของทานไดรับการจับคูแลว ทานจะไดรับการจับคู
ทั้ง 2 series หรือทั้ง 2 ขางที่เปนองคประกอบของ combo order อยางแนนอน แตหากคําส่ังของทานไมไดรับการจับคู
ทานก็จะไมไดรับการจับคูทั้ง 2 ขาง สรุปงายๆ ก็คือ ถาสงแบบ combo ถาไดก็จะไดทั้ง 2 series แตถาสงแบบธรรมดา 
อาจจะไดขางใดขางหนึ่งแคขางเดียวก็ได 

 
นอกจากนี้ combo order ยังมีขอแตกตางจากการสงคําส่ังแบบปกติในเรื่องของราคาที่ใชสงคําส่ัง ถากลับมาดู

ตัวอยางเดิม หากผูลงทุนเลือกสงคําส่ังซื้อขายแบบ outright 2 คําส่ัง ผูลงทุนจะตองทําการเสนอซื้อและเสนอขายแตละ
ครั้งดวยราคา Futures เชน ซื้อ S50U09 ที่ 313 จุดและขาย S50M09 ที่  316 จุด เปนตน ในขณะที่การสงคําส่ังแบบ 
combo นั้น จะทําการเสนอซื้อขายดวยราคาสวนตางของราคาฟวเจอรส series ที่ซื้อและ series ที่ขาย เชน  - 3 จุด 
เปนตน โดย price limit หรือราคาเสนอซื้อขายของ combo นั้นตองไมมากกวา +10% จากสวนตางของราคาที่ใชชําระ
ราคาประจําวัน (daily settlement price) ในวันทําการกอนหนาของ series ที่ซื้อและ series ที่ขายใน combination 
order นั้น 



 
อยางไรก็ดี การใชคําส่ังแบบ combo นี้ ยังมีขอจํากัดอยูบาง คือ ผูลงทุนจะใชไดเฉพาะในชวงเวลาการซื้อ

ขายปกติ (open session) เทานั้น แตจะใชในชวง Pre-open Session ไมไดครับ แลวจะมาใชเง่ือนไขดานเวลาอยาง 
ที่เราเคยพูดกันไป เชน  Good till date หรือ Good till expiration ไมได ตองเปนการซื้อขายเฉพาะในวันนั้นครับ ถา
จับคูไมได พรุงนี้ก็ตองสงคําส่ังใหม และสุดทายครับ การสงคําส่ังซื้อขายแบบ combo ยังไมสามารถใชกับระบบ
อินเทอรเน็ตได ยังตองสงคําส่ังผาน marketing ครับ 

 
สําหรับในทางปฏิบัตินั้น ผูลงทุนสวนใหญมักใชคําส่ังประเภทนี้ในการ roll over การถือครองสัญญาฟวเจอรส  

หรือพูดงาย ๆ ก็คือ ในเดือนเมษายน สัญญาท่ีซื้อขายมากสุด คือ series เดือนมิถุนายน โดยเมื่อใกลถึงส้ินเดือน
มิถุนายน ซึ่งสัญญาใกลจะหมดอายุลง ผูลงทุนที่ยังตองการมีฐานะของสัญญาอยู เนื่องจากตองการบริหารความเสี่ยง 
ก็จะทําการปดสถานะ series เดือนมิถุนายนที่ถืออยูและเปดสถานะ series เดือนกันยายนแทน ซึ่งการ roll over แบบ
นี้ หากใชคําส่ังซื้อ combo S50M09U09 จะชวยอํานวยความสะดวกไดมากกวาการที่จะไปขายปดสถานะที่มีอยูและ 
ซื้อเปดสถานะใหมทีละครั้ง นอกจากนี้ สําหรับผูลงทุนบางทานที่เห็นวา ราคาระหวาง series นั้นผิดเพ้ียนไปจาก
ความสัมพันธทางทฤษฎีที่ควรจะเปน ทําใหราคาของ series หนึ่งถูกไป ขณะที่อีก series หนึ่งแพงไป ผูลงทุนก็จะ 
ขาย series ที่คิดวาแพง และซื้อ series ที่คดิวาถูก ซึ่งการใชคําส่ังแบบ combo order ก็จะชวยไดครับ 

 
ใกลเขามาแลว สําหรับงาน Money Expo 2009 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนยการ

ประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ซึ่งในงานนี้ โบรกเกอรอนุพันธจะมารวมออกบูธในคําปรึกษาและแนะนําการลงทุนในตลาด
อนุพันธ พรอมทั้งใหบริการรับเปดบัญชีซื้อขาย และพิเศษสุด... ผูที่เปดบัญชีซื้อขายอนุพันธ ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน - 
10 พฤษภาคม 2552 สามารถนําหลักฐานการเปดบัญชีมาแสดง เพ่ือแลกรับตุกตานองทองดี ณ จุดแลกรับของใน
บริเวณ SET In The City ZONE บริเวณหอง Meeting Room 1-4 ครับ 

 
   
 

 
 
  
 
    

 สนับสนุนโดย  บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   เว็บไซต : www.tfex.co.th   
 การจัดทําเอกสารเผยแพรนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจและนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนตอการซื้อขายอนุพันธเทานั้น  มิไดเปนการใหคําแนะนําสําหรับการลงทุนแตอยางใด   


