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ตอนท่ี 372 สถิติการซ้ือขายของ TFEX ในปีมงักรทอง  

คอลมัน์นดัพบอนุพนัธ ์ขอสวสัดปีีใหม่ท่านผูอ่้านทุกท่านนะครบั ในสปัดาหน้ี์ นดัพบ ฯ ขอเริม่ตน้ปี 2013 กนัดว้ย

การดวู่าในปีทีเ่พิง่ผ่านไปนัน้ สนิคา้ใดในตลาด TFEX ไดร้บัความนิยมบา้งและโบรกเกอรร์ายใดไดร้บัความนิยมจากผูล้งทุน

ในแต่ละสนิคา้บา้ง  

ในปี 2555 ทีผ่่านมา TFEX มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้ขายเพิม่ขึน้ และมคีวามหลากหลายของสนิคา้ เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูล้งทุนมากขึน้ โดยตลอดทัง้ปี  2555 นัน้ การซือ้ขายในตลาด TFEX มปีรมิาณรวมเท่ากบั 10.46 ลา้นสญัญา 

หรอื คดิเป็นเฉลีย่วนัละ 43,823 สญัญา เพิม่ขึน้ 6.5% จากปีก่อนหน้า โดยสนิคา้ทีม่สีดัสว่นการซือ้ขายสงูสดุคอื SET50 

Futures คดิเป็น 37.6% ของปรมิาณการซือ้ขายทัง้ตลาด อนัดบัสองคอื Gold Futures มสีดัสว่นสสูกีบัสนิคา้ อนัดบัทีห่น่ึง 

โดยมปีรมิาณการซือ้ขายอยู่ที ่33.9% ของปรมิาณการซือ้ขายโดยรวม และอนัดบัทีส่ามและสี่  ไดแ้ก่ Single Stock Futures 

ทีส่ดัสว่น 20.2% และ USD Futures ที ่6.3% ของปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมดของตลาด ตามลาํดบั โดยเป็นทีน่่าสงัเกตว่า

สถานะคงคา้ง ณ สิน้ปี 2555 มจีาํนวนสงูขึน้เป็น 241,085 สญัญา เพิม่ขึน้กว่า 3 เท่าตวัเมื่อเทยีบกบัสถานะคงคา้งเมื่อสิน้ปี 

2554 ทาํใหเ้หน็ไดว้่าผูล้งทุนซือ้ขายสนิคา้ในตลาด TFEX คกึคกัมากขึน้เรื่อยๆ  

โดยสาํหรบัสนิคา้ทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายเพิม่สงูขึน้หรอืมอีตัราการเตบิโตสงูทีส่ดุในตลาด TFEX ของปี 2555 คอื 

Oil Future โดยมกีารซือ้ขายเฉลีย่อยู่ที ่603 สญัญาต่อวนั ซึง่เตบิโตเท่ากบั 844.96% หรอืเพิม่ขึน้กว่า 8 เท่าตวัจากปีก่อน

หน้าทีม่กีารซือ้ขายเฉลีย่อยู่ที ่ 64 สญัญาต่อวนั นอกจากน้ี Stock Futures กเ็ป็นสนิคา้ทีน่่าจบัตามองเรื่องการเตบิโต โดย

ในปีทีผ่่านมามปีรมิาณการซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนัเท่ากบั 8,849 สญัญา ซึง่เพิม่ขึน้ 36.8% เมื่อเทยีบกบัการซือ้ขายของปีก่อน

หน้าทีม่รีะดบัเฉลีย่อยู่ที่ 6,468 สญัญาต่อวนั สาํหรบั Stock Futures ทีน่่าจบัตามองนัน้ กเ็น่ืองมาจากในปี 2556 น้ี ตลาด 

TFEX ไดป้รบัลดขอ้จาํกดัในการถอืครองสญัญา Stock Futures หรอืทีผู่ล้งทุนอาจจะเคยไดย้นิเกีย่วกบั  position limit ของ 

Stock Futures ให้สะทอ้นขนาดของหุน้อา้งองิมากยิง่ขึน้  ทาํใหผู้ล้งทุนสามารถถอืครอง Stock Futures บางหุน้อา้งองิได้

เกนิ 20,000 สญัญา  

 แต่ถา้ถามถงึดา้นโบรกเกอรว์่า 3 อนัดบัแรกทีซ่ือ้ขายสงูสดุเป็นใครนัน้ สาํหรบัปี 2555 บรษิทัทีซ่ือ้ขายสนิคา้ใน

ตลาด TFEX สงูสดุยงัคงเป็น บล .โกลเบลก็ (GBS) โดยมสีดัสว่นการซือ้ขายอยู่ที ่ 9.94% ของปรมิาณการซือ้ขายทัง้ตลาด 

อนัดบัทีส่อง คอื บล.เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (MBKET) มสีดัสว่นการซือ้ขายอยู่ที ่ 6.83% ตามดว้ย บล .ภทัร (PHATR) ทีส่ดัสว่น

อยู่ที ่6.79% ห่างจากอนัดบัทีส่องประมาณ 6 พนักว่าสญัญา  

โดยหากพจิารณา ว่าโบรกเกอร์ ใดทีท่าํหน้าทีเ่ป็นนายหน้า  มลีกูคา้ซือ้ขายผ่านบรษิทั สงูสดุ  พบว่าในปี 2555 

อนุพนัธท์ี่อา้งองิกบั กลุ่มหุน้หรอืดชันี ซึง่ประกอบดว้ย SET50 Futures, SET50 Options, Sector Futures และ Stock 

Futures โบรกเกอรท์ีไ่ดร้บัความนิยมจากผูล้งทุนสงูสดุ คอื บล. เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (MBKET) กลุ่มโลหะมคี่า (Gold Futures 

และ Silver Futures) คอื บล. เอม็ทเีอส โกลด ์ฟิวเจอร์  (MTSGF) กลุ่มพลงังาน คอื Oil Futures คอื บล.ภทัร (PHATRA) 

และ กลุ่มอตัราแลกเปลีย่นหรอื USD Futures คอื บล. เคท ีซมีโิก ้(KTZ) 

ปีทีผ่่านมานอกจากเรื่องสนิคา้และการซือ้ขายแลว้ การเปิดบญัชเีพื่อเขา้มาซือ้ขายใน TFEX กเ็พิม่มากขึน้เช่นกนั 

โดย ณ สิน้ปี 2555 มจีาํนวนบญัชี ทัง้หมด 80,893 บญัช ีเพิม่ขึน้ 28.64% จากปีก่อนหน้าทีเ่คยมจีาํนวนบญัชเีท่ากบั 

62,883 บญัช ี 

สาํหรบัปีมะเสง็น้ี TFEX ไดเ้ริม่ตน้ ดว้ยการมอบของขวญัใหก้บัผูล้งทุน โดยการซือ้ขายสญัญา SET50 Futures ที่

เป็นรายเดอืนจะไดร้บัสว่นลด 40 บาทสาํหรบัค่าธรรมเนียมการซือ้ขาย  จากเดมิทีเ่คยเสยีอยู่ที ่ 50 บาทต่อสญัญา โดย

สว่นลดดงักล่าวจะใหเ้ฉพาะการซือ้ขายสญัญาเดอืน S50F13, S50G13, S50J13, S50K13 ในช่วง 5 ม.ค. ถงึ พ.ค. น้ีนะ

ครบั ตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิสามารถสอบถามรายละเอยีดไดท้ีโ่บรกเกอรท์ีท่่านใชบ้รกิารอยู่หรอื SET Call center 02-

229-2222  
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