
โพสตทูเดย 
นัดพบอนุพันธ (23 ตุลาคม 2552) 
ตอนที่ 229 ขอมูลการซื้อขาย Bond Futures ในตางประเทศ 

 
ครั้งที่แลว “นัดพบอนุพันธ” ไดพูดถึงฟวเจอรสที่อางอิงกับพันธบัตรรัฐบาล หรือ Government Bond Futures 

ในรายละเอียดไปแลว คราวนี้เรามาดูกันครับวา ตลาดอนุพันธอ่ืน ๆ มีสินคาประเภทนี้ซื้อกันมากนอยเพียงใด และประสบ
ผลสําเร็จกันหรือไมอยางไร โดยขอมูลที่นําเสนอในครั้งนี้เปนผลมาจากการสํารวจของ International Options Market 
Association (IOMA) ซึ่งเปนองคกรระหวางประเทศที่มีตลาดอนุพันธและสํานักหักบัญชีอนุพันธจากทั่วโลกเปนสมาชิก 
รวมท้ังประเทศไทยดวย โดยทุกป IOMA จะใหผูเชี่ยวชาญเขามาเก็บรวบรวมสถิติตางๆ จากตลาดอนุพันธที่เปนสมาชิก 
และนําเสนอภาพรวมของแตละสินคาใหทราบกัน โดยขอมูลที่เผยแพรลาสุดเมื่อกลางป 2552 เปนผลการศึกษาขอมูล  
ณ ส้ินป 2551 ซึ่ง “นัดพบอนุพันธ” ขอนําเสนอขอมูลเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับ Bond Futures เทานั้นครับ 

 
ถาพิจารณาจากตัวเลขในป 2551 พบวา ตลาดอนุพันธทั่วโลกมีปริมาณการซื้อขายรวมสูงถึง 17,000 ลาน

สัญญา แตเมื่อเกิดกรณีของเลหแมน บารเธอรส ในไตรมาสสุดทาย สงผลใหปริมาณธุรกรรมลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับ
ชวงสามไตรมาสแรก อยางไรก็ดี การซื้อขายโดยรวมมีการเติบโตในราว 14% ซึ่งหากพิจารณาอัตราการเติบโตแยกตาม
ประเภทของสินคาอางอิง พบวาปริมาณธุรกรรมในอนุพันธที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยทั้งระยะส้ันและระยะยาวมีการหดตัว
ลดลง โดยเฉพาะอนุพันธที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยระยะยาว (รวมทั้งฟวเจอรสและออปชั่น) นั้น ลดลงถึงรอยละ 13.6 
และเมื่อพิจารณาขอมูลเฉพาะของ Bond Futures ก็เปนภาพรวมที่ไมดีนัก โดยธุรกรรมของ Bond Futures ในทั้งสาม
ภูมิภาค คือ อเมริกา ยุโรป (รวมอาฟริกาและตะวันออกกลาง) และเอเชีย มีการเติบโตในอัตราที่ลดลงอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป 2551 สงผลใหปริมาณธุรกรรม Bond Futures ในยุโรปซึ่งเคยมีแนวโนม 
ที่ดีที่สุดในทั้งสามภูมิภาค มีการหดตัวอยางมากจากปญหาสภาพคลองของธนาคารในยุโรป 

 
อาจกลาวไดวา ปริมาณธุรกรรมในอนุพันธที่อางอิงกับดอกเบี้ยระยะยาว (รวมทั้งฟวเจอรสและออปชั่น) นั้น 

มีการกระจุกตัวอยูในตลาดอนุพันธเพียงไมกี่แหง เฉพาะ CME Group ในอเมริกา และ Eurex ในยุโรป เพียงสองตลาดนี้ 
มีสวนแบงตลาดในป 2551 รวมกันถึง 98% สําหรับออปชั่นที่อางอิงกับดอกเบ้ียระยะยาว และ 91% สําหรับฟวเจอรสที่
อางอิงกับดอกเบี้ยระยะยาว สําหรับสินคาที่มีการซื้อขายมากที่สุดใน Eurex คือ Euro Bund Futures ขณะที่ 10-year 
Treasury Note Futures เปนสินคาที่ซื้อขายมากที่สุดใน CME โดยในป 2551 ฟวเจอรสทั้งสองนี้มีปริมาณการซื้อขาย
เทากัน คือ 257 ลานสัญญาครับ อยางไรก็ดี นอกจาก CME และ Eurex ตามที่กลาวแลว ยังมีตลาดอนุพันธอ่ืน เชน  
Johannesburg ในอาฟริกา และ MexDer ในอเมริกาใต ซึ่งก็มีอัตราการเติบโตของปริมาณธุรกรรมในอนุพันธที่อางอิง 
กบัอัตราดอกเบี้ยระยะยาว อยูในอัตราที่สูงเชนกัน 
 
 สําหรับในภูมิภาคเอเชีย ตลาดที่มีการซื้อขายอนุพันธที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยระยะยาวในปริมาณที่สูง ไดแก 
ญี่ปุน (JGB Futures) และออสเตรเลีย (Australia 3-year and 10-year Treasury Bond futures)  โดยอาจกลาวไดวา
เปนเจาใหญของภูมิภาคนี้ แตหากมองในวงแคบลงเหลือเพียง ไทย มาเลเซีย สิงคโปร ฮองกง  ไตหวัน และเกาหลี  
จะพบวา ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่ยังไมมีการซื้อขาย Bond Futures ขณะที่ตลาดอนุพันธอ่ืนมีการซื้อขายสินคา
ประเภทนี้กันไปหมดแลว โดยมาเลเซียซื้อขาย 3-year, 5-year and 10-year Malaysian Government Bond Futures  
สิงคโปรซื้อขาย 5-year Singapore Government Bond Futures, JGB Futures และ Mini JGB Futures ไตหวันซื้อขาย 
10-year Government Bond Futures เกาหลีซื้อขาย 3-year, 5-year and 10-year Government Bond Futures และ
ฮองกงซื้อขาย 3-year Exchange Fund Note (ซึ่งเปนตราสารที่ออกโดยรัฐบาลฮองกง) 
 



 ทั้งนี้ หากพิจารณาในแงของปริมาณซื้อขายเฉล่ียตอวัน พบวา ตลาดสิงคโปรและมาเลเซียมีปริมาณซื้อขาย
Bond Futures คอนขางนอย โดยตลาดมาเลเซียมีปริมาณซื้อขายอยูในระดับหลักสิบ สวนตลาดสิงคโปรมีปริมาณซื้อขาย
เฉล่ียวันละ 3,393 สัญญา โดยสัญญาที่มีการซื้อขายกันมากนั้น กลับเปน JGB Futures ซึ่งไมไดอางอิงกับพันธบัตรรัฐบาล
สิงคโปร  สําหรับตลาดฮองกงนั้น Exchange Fund Note ก็แทบจะไมมีการซื้อขายเลย ขณะที่ตลาดไตหวันมีการซื้อขาย
เฉล่ียวันละ 1,925 สัญญา สวนตลาดเกาหลีมีปริมาณการซื้อขายรวมของ Bond Futures อยูที่ 60,127 สัญญา โดย 99% 
เปนการซื้อขายใน 3-year Bond Futures 

 
 การที่ปริมาณธุรกรรมการซื้อขายฟวเจอรสที่อางอิงกับพันธบัตรระยะยาวของตลาดในเอเชียเติบโตนอยกวา

ตลาดในยุโรปและสหรัฐอเมริกานั้น อาจมาจากหลายสาเหตุ แตเหตุผลหนึ่งที่สําคัญก็คือ ตลาดตราสารหนี้ในเอเชียนั้น 
ยังไมมีการพัฒนาไปมากเทายุโรป ซึ่งเราคงตองยอมรับวา ตลาดอนุพันธหลายๆ แหงในเอเชีย รวมถึงไทยดวยนั้น มีการ
พ่ึงพาเงินกูจากสถาบันการเงินเปนสวนใหญ และเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นแลว เรายังไมมีโครงสรางพ้ืนฐานที่ดีพอ ทั้งใน 
เรื่องของระบบการประมูลพันธบัตร และ benchmark อางอิงที่นาเชื่อถือ ซึ่งเหลานี้เปนเรื่องที่จําเปนจะตองพัฒนาตอไป  
นอกจากนี้ ผูลงทุนที่เกี่ยวของสวนใหญเปนผูลงทุนสถาบัน ซึ่งมีมุมมองที่คลายคลึงและไปในทางเดียวกัน ขณะที่ผูลงทุน
รายยอยไมสนใจที่จะเขามาซื้อขาย เนื่องจากตราสารหนี้มีความซับซอน ซ่ึงการที่ตลาดของสินคาอางอิงดังกลาวยังมีระดับ
การพัฒนาไมมากนักและมีสภาพคลองคอนขางต่ํา ทําใหการซื้อขายอนุพันธที่อางอิงกับสินคาเหลานี้ประสบความสําเร็จ 
คอนขางยาก อยางไรก็ดี สินคาประเภทดังกลาวจัดวาเปนสินคาที่มีความสําคัญตอการพัฒนาตลาดทุน และน่ันคือเหตุผล
หลักที่ตลาดอนุพันธเกือบทุกแหงในเอเชียพยายามที่จะมีการจัดใหมีการซื้อขายสินคาประเภทนี้ครับ 
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