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Short Sell กบั Short Futures ทางเลือกไหน ตนทุนตํ่ากวา? 

ผูลงทุนมีทางเลือกในการทํากําไรเมื่อหุนอยูในชวงขาลงไดสองทาง คือ การทํา Short Sell และการ
ขาย Stock Futures ตามท่ีเคยไดเคยเลาใหฟงในคอลัมน “นัดพบอนุพันธ” ในสัปดาหที่ผานมา สัปดาหนี้จึงขอ
นํารายละเอียดเรื่องตนทุนของทั้งสองทางเลือกมาเลาใหฟงนะครับ 

สําหรับการ Short Sell นั้น เปนการขายหุนออกไปโดยที่ผูขายไมไดถือครองหุนอยู แตใชวิธียืมหุนจา
กโบรกเกอรไปขายกอน และเมื่อหุนราคาลดลงก็คอยซื้อหุนมาคืนใหกับโบรกเกอรในภายหลัง โบรกเกอรจะคิด
คาคาธรรมเนียมคายืมหุนคลายกับการกูยืมเงิน ดังนั้น กําไรสุทธิที่ไดจากการ Short Sell คือ สวนตางราคาซื้อ
กับราคาขาย หักดวยคาธรรมเนียมยืมหุน และคาคอมมิชชั่น 

ขอยกตัวอยางโดยใชราคาและคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจริงในชวงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผานมา หาก 
นาย ก Short Sell หุน PTT ในวันที่ 18 ก.ค. ที่ราคา 340 บาท จํานวน 1,000 หุน และตอมาซื้อคืนในวันที่ 25 
ก.ค. ที่ราคา 318 บาท กําไรท่ีไดจากการซื้อขายกอนหักคาใชจายจึงเทากับ (340 – 318) x 1,000 = 22,000 บาท   

เนื่องจากการซื้อขายหุนจะสงมอบ 3 วันทําการหลังจากวันซื้อขาย ดังนั้น ระยะเวลาจะนํามาใชในการ
คํานวณคาใชจายในการกูยืมหุน คือ วันที่ 23 ก.ค. ถึงวันที่ 30 ก.ค. (3 วันทําการหลังจากวันที่ 18 และ 25) หา
กโบรกเกอรคิดคาธรรมเนียมการยืมหุน 5.6% ตอปของมูลคาหุนที่ยืม และราคาหุนในวันที่ 23 ก.ค. คือ 326 
บาท นาย ก จะเสียคายืมหุน (326 x 1,000 หุน) x 5.6% x (6/365 วัน) = 300 บาท รวมกับคาคอมมิชชั่นทั้งขา
ซื้อและขาขาย 0.20% หรือ (340 x 1,000 x 0.2%) + (318 x 1,000 x 0.2%) = 1,316 บาท คาใชจายทั้งส้ิน
รวมกับภาษีจึงเปน (300 x 1.07) + (1,316 x 1.07) = 1,730 บาท 

ในสวนของเงินต้ังตนของการ Short Sell โบรกเกอรจะกําหนดวาผูลงทุนจะตองวางหลักประกันไมนอย
กวา 150% ของมูลคาหุน ซึ่งเมื่อหักกับเงินคาขายหุนในวันที่ 18 ก.ค. ผูลงทุนก็ตองหาเงินมาวางเพิ่มประมาณ 
คิดเปนประมาณ 149,000 บาท อัตราสวนกําไรสุทธิที่ไดจากการ Short Sell จึงเทากับ (22,000 – 1,730) / 
149,000 = 13.6% 

สําหรับการขายแพงแลวซื้อถูกผาน PTT Futures นั้น ตนทุนก็จะมีเพียงคา Initial Margin ซึ่งมีมูลคา
แค 7% เทานั้น ในสวนของคาคอมมิชชั่นก็ตํ่ากวา ในขณะที่ไดผลตอบแทนในรูปตัวเงินใกลเคียงกัน 

เชน หากพิจาณาในชวงเวลาเดียวกับที่ตัวอยางแรก สมมติใหนาย ข เลือกใช PPT Futures โดยใน
วันที่ 18 ก.ค. นาย ข ขาย PTTU12 (สัญญาเดือนใกลที่หมดอายุเดือนกันยายน 2012) ที่ราคา 337 บาท โดย
วางหลักประกันการซื้อขายที่ 24,700 บาท และซื้อปดสัญญาดังกลาวในวันที่ 25 ก.ค. 319 บาท  

กําไรจากสวนตางราคาเทากับ (337 – 319) x 1,000 = 18,000 บาท ในสวนของตนทุนคา 
Commission ทั้งขาซื้อและขาขายรวมกับภาษีมูลคาเพิ่มอีก 7% จะมีคาประมาณ 642.43 บาท อัตราสวนกําไร
สุทธิที่ไดจากการ Short PTT Futures จึงเทากับ (18,000 – 642.43) / 24,700 = 70%!!! 

จะเห็นวา Stock Futures ใหผลตอบแทนในรูปตัวเงินใกลเคียงกับการ Short Sell แตทําไดงายกวา ใช
เงินทุนนอยกวา และมีคาใชจายตํ่ากวา Stock Futures จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีคุมคาที่ผูลงทุนไมควร
มองขาม 

พิเศษ !!! ตลาดอนุพันธฯ จัดโปรโมช่ัน แจก The New iPad ทันที ตอนรับการซ้ือขาย USD Futures สําหรับผู

ลงทุนที่มีการซ้ือขายในชวง 3 เดือนแรก (มิถุนายน – สิงหาคม 2555) รวมกันเกินกวา 15,000 สัญญา ผูสนใจสามารถ
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