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ตอนท่ี 393: แนวทางการใช้งาน USD Futures ส าหรบัผู้น าเข้า 
 

 ในช่วงนี้เงนิบาทอ่อนค่าลง ซึง่ผูน้ าเขา้กอ็าจตอ้งกุมขมบักนัเป็นแถวๆ เพราะนัน่หมายความว่า ตน้ทุนในการ

ท าธุรกจิเพิม่มากขึน้ เนื่องจากเงนิบาททีต่อ้งใชแ้ลกกบัเงนิดอลลารส์หรฐั เพื่อน ามาจ่ายกบัค่าสนิคา้ทีน่ าเขา้มาเพิม่มาก

ขึน้ ในขณะทีร่าคาขายสนิคา้ภายในประเทศกอ็าจจะไม่สามารถปรบัขึน้ลงตามค่าเงนิไดท้นัท ีซึง่หากเป็นผูป้ระกอบการ

รายใหญ่กอ็าจป้องกนัความเสีย่งของค่าเงนิ โดยท าสญัญาฟอรเ์วดิสก์บัธนาคารได ้แต่ส าหรบัผูป้ระกอบการขนาดกลาง

และขนาดเลก็อาจจะไม่ คุน้เคยกบัการ ป้องกนัความเสีย่งเท่าไรนกั ซึง่ทีจ่รงิแลว้ท่านสามารถท าไดง้่ายๆ โดยใช้

เครื่องมอืทีเ่รยีกว่า USD Futures ใน TFEX เขา้มาช่วยครบั 

ทีก่ล่าวเช่นน้ี เพราะการใช ้USD Futures เพื่อป้องกนัความเสีย่ง สามารถท าไดง้่ายๆ ไม่ยุ่งยาก แค่เปิดบญัชี

กบัโบรกเกอรก์ส็ามารถเขา้มาซือ้ขายไดท้นัท ีต่างจากการซือ้ดอลลารฟ์อรเ์วดิสก์บัธนาคารทีจ่ะตอ้งมหีลกัฐานว่าผูซ้ือ้

ประกอบกจิการน าเขา้หรอืสง่ออกจรงิ นอกจากนี้ อตัราแลกเปลีย่นทีซ่ือ้ขายใน TFEX กม็สีว่นต่างราคาซือ้และราคา

ขายทีค่่อนขา้งต ่าครบั 

สิง่ทีต่่างจากการซือ้ฟอรเ์วดิสค์อื USD Futures มกีารก าหนดลกัษณะของสญัญาไวเ้ป็นมาตรฐาน โดยก าหนด

ว่า 1 สญัญา เท่ากบั 1,000 USD และในสว่นเดอืนทีค่รบก าหนดอายุ กจ็ะมใีหเ้ลอืก 4 แบบทีม่วีนัครบก าหนดแตกต่าง

กนั ไดแ้ก่ สญัญาทีค่รบก าหนดในเดอืนใกลส้ดุจากปจัจุบนั 3 ล าดบั และสญัญาทีค่รบก าหนดในเดอืนสดุทา้ยของไตร

มาสถดัไป เช่น ในปจัจุบนัเป็นวนัที ่14 ม.ิย. 56 ดงันัน้ USD Futures ทีม่ใีหซ้ือ้ขายจะประกอบดว้ยสญัญาเดอืน มิ .ย., 

ก.ค., ส.ค. และ ธ.ค. ผูป้ระกอบการจงึจะตอ้งค านวณว่าตอ้งซือ้ขาย USD Futures กีส่ญัญา และตอ้งเลอืกสญัญาทีค่รบ

ก าหนดอายเุดอืนใดจงึจะเหมาะกบัรายการรบัสง่เงนิดอลลารท์ีเ่กดิขึน้จรงิใหม้ากทีส่ดุ  

เช่น บรษิทัเสือ้ผา้ซึง่น าเขา้เครื่องนุ่งห่มจากต่างประเทศ จะตอ้งจ่ายเงนิค่าเสือ้ทีส่ ัง่ ไวจ้ากต่างประเทศ ในอกี 

45 วนัขา้งหน้าจ านวน 50,000 ดอลลารส์หรฐั ดงันัน้ บรษิทัเสือ้ผา้ กจ็ะมคีวามเสี่ ยงว่าหากค่าเงนิบาทอ่อนตวัลง

มากกว่าปจัจุบนั กจ็ะท าใหต้น้ทุนทีเ่กดิขึน้เพิม่ขึน้  

บรษิทัเสือ้ผา้สามารถเขา้มาลอ็คอตัราแลกเปลีย่นไดต้ัง้แต่ปจัจุบนั โดยการซือ้ USD Futures จ านวน 50 

สญัญา (1 สญัญา = 1,000 USD) โดยอาจเลอืกซือ้ USD Futures ในสญัญาทีค่รบก าหนดอายุ เดอืนกรกฎาคม ซึง่

ใกลเ้คยีงกบัวนัทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเสือ้ผา้จรงิ 

สมมตวิ่า ปจัจุบนัค่าเงนิบาทอยู่ที ่ 30.84 บาทต่อดอลลารส์หรฐั และบรษิทั เสือ้ผา้ซือ้  USD Futures ทีค่รบ

ก าหนดอายุ เดอืนกรกฎาคม จ านวน 50 สญัญาทีร่าคา 30.86 บาทต่อดอลลาร์ ฯ เมื่อเวลาผ่านไปหากเงนิบาท อ่อนลง

จรงิ บรษิทัเสือ้ผา้กจ็ะไดก้ าไรจากการซือ้ USD Futures เพื่อเอามาชดเชยกบัตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ในการจ่ายค่าสนิคา้ 

เช่น หากสิน้เดอืนกรกฎาคม ค่าเงนิบาทอยู่ที ่31.20 บาท ตน้ทุนทีบ่รษิทัเสือ้ผา้จะตอ้งจ่ายช าระเงนิค่าเสือ้ผา้

จะเพิม่ (31.20 - 30.84) x 50,000 = 18,000 บาท ในขณะที ่USD Futures จะไดก้ าไร (31.20 – 30.86) x 50 สญัญา x 

1,000 ดอลลารฯ์ ต่อสญัญา = 17,000 บาท เงนิก าไรสว่นนี้กไ็ปชดเชยตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัผลกระทบ

มากนกั 



ในทางกลบักนั หากค่าเงนิ ณ สิน้เดอืนกรกฎาคมแขง็ค่าขึน้ USD Futures กจ็ะขาดทุน แต่กจ็ะถูกชดเชยกบั

ตน้ทุนทีล่ดลงทีต่อ้งจ่ายค่าเสือ้ผา้จรงิ ท าใหผ้ลกระทบโดยรวมไม่มากนกัเช่นกนั 

เช่น หาก ณ สิน้เดอืนกรกฎาคม ค่าเงนิบาทดดีตวักลบัมาอยู่ที ่ 29.80 บาท ตน้ทุนทีต่อ้งจ่ายค่าเสือ้ผา้จรงิจะ

ลดลง (30.84 - 29.80) x 50,000 = 52,000 บาท ในขณะที ่USD Futures จะขาดทุน (29.80 – 30.90) x 50 สญัญา x 

1,000 USD = -55,500 บาท ตน้ทุนโดยรวมจงึไม่เปลีย่นแปลงมากนกั 

ดงันัน้ ไม่ว่าค่าเงนิบาทจะแขง็หรอือ่อนค่าลง ผูป้ระกอบการกส็ามารถลอ็คตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้ไดต้ัง้แต่วนัแรกที่

เขา้มาใช้ USD Futures ป้องกนัความเสีย่ง ท าใ หไ้ม่ตอ้งกงัวลว่าค่าเงนิจะเปลีย่นแปลงไปอย่างไร  ผูป้ระกอบการจงึ

สามารถใชเ้วลาทีเ่หลอืไปบรหิารจดัการธุรกจิใหเ้ดนิหน้าต่อไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ครบั  

 ตัง้รบัตลาดหุ้นผนัผวน !!! ขอเชญิร่วม “TFEX Technical Class” อบรมเทคนิคการซือ้ขายฟิวเจอรส์-ออปชัน่ อย่าง

เขม้ขน้ 10 วนั 10 เทคนิค ตลอดเดอืนมถุินายนน้ี เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ หอ้งประชุม 1101 ถ.รชัดาภเิษก ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ผูส้นใจส ารองทีน่ัง่โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ที ่S-E-T Call Center 0-2229-2222 

หรอื www.TFEX.co.th 
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