
นัดพบ TFEX  
โพสตท์ูเดย ์(20 มิถนุายน 2556) 
ตอนท่ี 394 มารจ้ิ์นเปล่ียนแปลงตามสภาพความผนัผวนของตลาด 

ในสปัดาหก์อ่น TFEX ไดม้โีอกาสไปร่ วม “มหกรรมการลงทนุ SET – TFEX เชือ่มชาวสรุาษฎรฯ์ สู่
การลงทุน” ทีจ่งัหวดัสรุาษฎรธ์านี ซึง่มผีูล้งทนุชาวใตห้ลายทา่นไดแ้ลกเปลีย่ นความคดิเหน็เกีย่วกบัความผนั
ผวนของ SET50 Index รวมทัง้การปรบัเพิม่อตัราหลกัประกนั หรอื มารจ์ิน้ของสนิคา้ดงักล่าว ดงันัน้ ในสปัดาห์
นี้ คอลมัน์ “นดัพบ TFEX” ขอน าประเดน็เกีย่วกบัเงนิมารจ์ิน้มาบอกเล่าเพือ่ใหผู้ล้งทนุทีอ่ยูใ่นทกุๆ ภมูภิาคของ
ประเทศทีม่คีวามสงสยัไดร้บัทราบดว้ยกนันะครบั  

เมือ่ค าสัง่เสนอซือ้ขายสญัญา ฟิวเจอร์สที ่TFEX จบัคูเ่กดิและเกดิเป็นขอ้ผกูพนัของผูซ้ือ้และผูข้ายกนั
แลว้ ส านกัหกับญัชี จะเขา้มาท าหน้าทีด่แูลเรือ่งการ ช าระเงนิระหว่างคูส่ญัญา  โดยจะเขา้เป็น คูส่ญัญาใหก้บัผู้
ลงทนุทัง้สองดา้น คอื ท าหน้าทีเ่ป็น “ผูซ้ือ้” ใหก้บัผูท้ี่สง่ค าสัง่ “ขาย” ฟิวเจอรส์ และพรอ้มๆ กนันัน้ กท็ าหน้าที่
เป็น “ผูข้าย” ใหก้บัผูท้ีส่ง่ค าสัง่ “ซือ้” ฟิวเจอรส์ โดยจะใชเ้งนิหลกัประกนัทีท่ ัง้ผูซ้ือ้และผูข้ายวางไวก้อ่นสง่ค าสัง่
เป็นเงนิทีใ่ชจ้ดัการในการช าระก าไรขาดทนุเมือ่ราคาเปลีย่นแปลง 

โดยปกตแิลว้ ส านกัหกับญัชจีะค านวณหลกัประกนัทีเ่หมาะสมกบัความผนัผวนของสนิคา้อา้งองิในแต่
ละขณะ ซึง่หลกัประกนัทีส่ านกัหกับญัชปีระกาศนี้ จะเป็นหลกัประกนัทีส่ านกัหกับญัชเีรยีกเกบ็จากโบรกเกอร ์
ซึง่โดยปกตแิลว้โบรกเกอรเ์รยีกเกบ็กบัผูล้งทนุอกีต่อหนึ่ง แต่เกบ็ในอตัร าทีม่ากกว่า ที ่ 1.9 เทา่ของอตัราที่
ส านกัหกับญัชปีระกาศส าหรบัหลกัประกนัขัน้ตน้ (Initial margin หรอื IM) และ 1.33 เทา่ส าหรบัหลกัประกนั
รกัษาสภาพ (Maintenance Margin หรอื MM) 

ในชว่งตน้เดอืน มิ .ย. หลกัประกนัทีส่ านกัหกับญัชปีระกาศ ส าหรบั SET50 Futures อยูท่ี ่29,000 
บาทต่อสญัญา ท าให ้ Initial Margin (IM) และ Maintenance Margin (MM) ทีโ่บรกเกอรก์ าหนดอยูท่ีป่ระมาณ 
55,100 บาท ต่อสญัญา และ MM ที ่38,570 บาท ต่อสญัญา ซึง่ต่อมามาส านกัหกับญัชปีระกาศปรบัมารจ์ิน้เป็น 
40,000 บาทต่อสญัญา ท าให ้ IM และ MM ปรบัเป็น 76,000 บาท และ 53,200 บาทต่อสญัญา  ซึง่มผีลตัง้แต่
วนัที ่19 มถิุนายนทีผ่า่นมา  

ประเดน็หลกัทีค่ าถามกนัมากคอื ดชันี SET50 ปรบัตวัลงคอ่นขา้งมาก แต่ท าไมมารจ์ิน้กลบัปรบัสงูขึน้ 
ในสว่นนี้ เราตอ้งท าความเขา้ใจถงึความแตกต่างของเงนิมารจ์ิน้ใน TFEX และมารจ์ิน้ในตลาดหุน้กอ่นครบั  

มารจ้ิ์นในตลาด TFEX เป็นเงินประกนัท่ีทัง้ผู้ซ้ือและผู้ขายวาง ไว้ เพ่ือใช้ในการช าระก าไร
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของราคา  ดงันัน้ ปัจจยัท่ีก าหนดว่าเงินมารจ้ิ์นใน TFEX จะมากหรือน้อย  
ไม่ใช่ระดบัราคา แต่เป็น การเปล่ียนแปลงของราคา Futures ว่าในแต่ละวนัเปล่ียนแปลงทัง้ ในด้าน
เพ่ิมขึน้หรือลดลงมากน้อยแค่ไหน ซ่ึงต่างจากเงินมารจ้ิ์นในการซ้ือหุ้นท่ีเป็น เงินท่ีกู้โบรกเกอรม์าเพ่ือ
ซ้ือหุ้น จึงเป็นสดัส่วนเที ยบกบัมลูค่าของหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือ ดงันัน้  เม่ือราคาหุ้นเพ่ิมขึน้  มารจ้ิ์นซ้ือหุ้นก็
ปรบัเพ่ิมขึน้ตาม แต่ถ้าราคาหุ้นลดลง มารจ้ิ์นหุ้นกจ็ะลดตามเป็นสดัส่วนตามกนัไป  

โดยในชว่งทีผ่า่นมา ตลาดหุน้ไทยไดร้บัอทิธผิลจากความผนัผวนของตลาดต่างประเทศคอ่นขา้งมาก 
ท าใหด้ชันี SET50 ทีเ่คยเปลีย่นแปลงวนัละ 9.4 จุดไมว่่าจะขึน้หรอืลงในเดอืนพฤษภาคม มาอยูท่ีเ่ปลีย่นแปลง
วนัละ 19.5 จุดในเดอืนมถิุนายน หรอืเกอืบ 2 เทา่จากเดอืนกอ่น  นอกจากนี้ในระหว่ างวนั ดชันีกม็กีารปรบัตวั



รนุแรง โดยความแตกต่างระหว่างคา่สงูสดุ และคา่ต ่าสดุ ระหว่างวนัปรบัเพิม่จาก  14.8 จุดในเดอืนพฤษภาคม 
เป็น 25.9 จุดในชว่งเดอืนมถิุนายน ซึง่การทีด่ชันี SET50 มคีวามผนัผวนสงูขึน้นี้ ท าใหส้ านกัหกับญัชปีรบัเพิม่
ระดบัหลกัประกนั เพือ่รองรบัการช าระก าไรขาดทนุทีเ่กดิขึน้ และท าใหม้ัน่ใจไดว้่าการช าระเงนิก าไรขาดทนุจาก
ฟิวเจอรส์จะด าเนินอยา่งราบรืน่ตามทีค่วรจะเป็น 

ดงันัน้ อาจกล่าวไดว้่า การปรบัอตัราหลกัประกนั IM ทีเ่พิม่เป็น 76,000 บาทและ MM เป็น 53,200 
บาทต่อสญัญานัน้ เป็นการสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บักลไกการช าระเงนิโดยรวม ซึง่จะท าใหเ้กดิประโยชน์ต่อผู้
ลงทนุในทีส่ดุ นอกจากนี้สว่นต่างระหว่าง IM และ MM ทีเ่พิม่มากขึน้เป็นประมาณ 23,200 บาท กจ็ะมสีว่นชว่ย
รองรบักรณีทีเ่ขา้มาซือ้ขาย ผดิทางแลว้เกดิผลขาดทนุ โดยหากดชันีเปลีย่นแปลงไมเ่กนิ 23 จุดจากราคาทีซ่ือ้
ขายครัง้แรก เงนิหลกัประกนักจ็ะไมล่ดลงไปต ่ากว่า  MM อยา่งรวดเรว็และผูล้งทนุกจ็ะไมโ่ดนเรยีกหลกัประกนั
หรอื margin call บ่อยครัง้  

อยา่งไรกต็าม ผูล้งทนุจะ ตอ้งตดิตามความเคลื่อนไหวของราคาฟิวเจอรส์และราคาสิ นคา้อา้งองิ
โดยเฉพาะในชว่งทีต่ลาดมคีวามผนัผวนสงู อกีทัง้ยงัตอ้งประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่งของตวั ผู้
ลงทนุเองอยูเ่สมอ ทัง้นี้ มารจ์ิน้มกีารปรบัเปลีย่นอยูเ่สมอใหเ้หมาะสมกบัสภาพตลาด ซึง่ผูส้นใจสามารถตดิตาม
ไดจ้ากเวป็ไซตข์อง TFEX (www.TFEX.co.th) หรอืสอบถามไดจ้ากโบรกเกอรท์ีท่า่นเปิดบญัชซีือ้ขายอยู ่ 

 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 

  

 สนบัสนนุโดย  บริษัท ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   เว็บไซต์ : www.tfex.co.th  
 การจดัท าเอกสารเผยแพร่นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมความรู้ความเข้าใจและน าเสนอข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การซือ้ขายอนพุนัธ์เท่านัน้  มิได้เป็นการให้ค าแนะน าส าหรับการลงทนุแต่อย่างใด 
 

http://www.tfex.co.th/

