
นัดพบอนุพันธ 
โพสตทูเดย (พฤ. 4 พฤศจิกายน 2553) 
ตอนท่ี 277 ราคาพันธบัตรลวงหนา (ตอนท่ี 2) 
 

 การคํานวณราคาทางทฤษฎีของ Bond Futures นั้นมีหลายแนวทาง ซึ่งครั้งกอน “นัดพบอนุพันธ” ไดอธิบายวิธี
คํานวณราคาโดยใชหลักการตนทุนการถือครอง (Cost of Carry) เปนแนวทางแรกใหเห็นเปนตัวอยางกันไปแลว ในครั้งนี้ 
จึงขอเสนอวิธีการคํานวณราคา Bond Futures โดยใชดอกเบี้ยในอนาคต (Forward Interest Rate) เพ่ือเปนอีกหนึ่ง
ทางเลือกสําหรับผูสนใจครับ 
 

การคํานวณราคา Bond Futures โดยการใช Forward rate นี้มีหลักการที่ตรงไปมา คือ เปนการคํานวณหาราคา
พันธบัตร ณ จุดหนึ่งของเวลาในอนาคตวาควรจะมีราคาเทาไร เชน ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2553 พันธบัตรอายุคงเหลือ 5 ป
ควรมีราคาเทาไร เปนตน โดยใชวิธีคํานวณแบบงาย ๆ คือ หาผลรวมของจํานวนเงินที่พันธบัตรรุนนั้น ๆ จะจายใหแกผูถือ
พันธบัตรในอนาคต (คูปองที่ไดรับในแตละงวดและเงินตนที่จะไดรับคืนในงวดสุดทาย) โดยจะตองคิดลด (discount) มูลคา
เงินแตละงวดในอนาคตใหกลับมาเปนมูลคาเงิน ณ เวลาเดียวกัน ซึ่งในที่นี้คือ วันที่ 15 ธันวาคม 2553 สําหรับอัตรา
ดอกเบี้ยที่นํามาใชคิดลด (discount rate) จะแตกตางกันไปตามระยะเวลาที่จะไดรับเงินแตละงวดในอนาคต 
 

ทั้งนี้ ปจจัยในเรื่องของระยะเวลาเปนเรื่องที่เราตองใหความสนใจและเขาใจตรงกันกอน โดยขออธิบายเปนสอง
สวน โดยสวนแรก คือ เราตองทราบวา ณ วันที่สัญญา Bond Futures จะหมดอายุ ซึ่งอาจเปน 1 เดือนขางหนาหรือ 2 
เดือนขางหนาในอนาคตนั้น ราคา Bond ที่เปนสินคาอางอิงจะมีคาเทาไหร เนื่องจากในวันดังกลาวจะมีการรับ-จายเงินสุทธิ
เสมือนวามีการซื้อขายพันธบัตรอางอิงกันจริง ๆ ในที่นี้สมมติใหวันหมดอายุ (Tm) ของ Bond Futures เปนวันที่ 15 
ธันวาคม 2553 
 

สวนที่สอง คือ วันที่จะไดรับคูปองและไดรับเงินตนคืนในอนาคตจากการถือพันธบัตรอางอิง ซึ่งสําหรับ Bond 
Futures ของ TFEX นั้น สินคาอางอิง ไดแก พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือ 5 ป จายคูปอง 5% แบบ 2 ครั้งตอป หรือทุก 
6 เดือน) ดังนั้น จะมีการจายคูปองรวม 10 ครั้ง โดยครั้งแรก หรือวันที่ T1 จะเปนวนัที่ 15 มิถุนายน 2554 จะมกีารจาย
คูปองเทากับ 2.5% ของราคาหนาตั๋ว และจะมีการจายคูปองในจํานวนเทากันเชนนี้ทุก 6 เดือน ไปจนครบ 10 ครั้ง โดยใน
ครั้งที่ 10 หรือวันที่ T10 คือ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ซึ่งเปนวันที่พันธบัตรอางอิงหมดอายุนั้น นอกจากจะมีการจายคูปอง 
2.5% แลวยังมีการจายคืนเงินตนดวย ในที่นี้ TFEX กําหนดใหมีคาเทากับ 100 
 

จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา การหาราคา Bond Futures ตามหลักการนี้ก็คือ  การรวมมูลคาที่คิดลดจาก
จํานวนเงินที่จะไดรับแตละงวดในวันที่ T1 ถึงวันที่ T10 กลับไปยังวันที่ Tm ซึ่งในที่นี้ คือ วันที่ 15 ธันวาคม 2553 ซึ่งหลาย
ทานคุนเคยกับการใชวิธีนี้กันอยูแลวในตลาดพันธบัตร อยางไรก็ดี อยาลืมวาวันที่ Tm ที่เรากลาวถึงกันนี้เปนวันที่อยูใน
อนาคตเชนกัน ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยที่ใชคิดลดสําหรับเงินในวันที่ T1 ไปจนถึงวันที่ T10 จึงไมสามารถใชอัตราดอกเบี้ย
ตลาดปจจุบัน หรือ Spot Interest Rate ของแตละงวดเวลา (Tenor) ได จึงจําเปนตองใชอัตราดอกเบี้ยในอนาคตหรือ 
Forward Interest Rate จากวันที่ Tm ไปยังแตละงวดแทน ซึ่งเมื่อคิดลดจํานวนเงินทั้ง 10 งวดดวย Forward Interest Rate 
ดังกลาว ผลรวมที่เกิดขึ้นจึงเปนราคาพันธบัตรอางอิงทางทฤษฎีที่สามารถทําไดอยางตรงไปตรงมาครับ 
 

หลายทานอาจยังสงสัยวา Forward Interest Rate ที่นํามาใชในแตละงวดเวลานั้นคํานวณมาไดอยางไร “นัดพบ
อนุพันธ” ขอนําไปอธิบายรวมในครั้งหนา ซึ่งจะเปนการอธิบายถึงการคํานวณราคา Interest Rate Futures ที่อางอิงกับ
อัตราดอกเบ้ียระยะส้ัน เนื่องจาก Forward Interest Rate นี้เปนหลักการที่สามารถใชในการคํานวณราคาของอัตราดอกเบ้ีย
ระยะส้ันลวงหนาไดเชนกันครับ 
 

สุดทายนี้ “นัดพบอนุพันธ” ขอเชิญทานที่สนใจในเรื่อง Gold Futures ติดตามชมละครซิทคอมสุดฮิต “บางรัก ซอย 
9 ภาคพิเศษ ทอง ทอง ทอง” ไดทางชอง 9 โมเดิรนไนน ทีวี ออกอากาศทุกวันศุกร เวลา 13:00-14:00 น. ยกเวนวันศุกรที่
ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ จะเล่ือนมาออกอากาศในวันพฤหัสบดีแทน โดยมีกําหนดออกอากาศในวันที่ 4, 5, 12, 19, 26 
พฤศจิกายน และวันที่  3, 9, 17, 23, 24 ธันวาคม 2553 วันละ 2 ตอน รวมท้ังหมด 20 ตอน 
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