
นัดพบ TFEX  
โพสตท์ูเดย ์(4 กรกฎาคม 2556) 
ตอนท่ี 396 รู้จกักบั Combination Order  
 

 นอกจากการสง่ค าสัง่ซือ้ขายทัว่ๆ  ไปทีร่ะบุราคา (Limit Order) หรอืระบุใหซ้ือ้ขายในราคาตลาด  (Market 

Order) แลว้ ท่านผูล้งทุนทีเ่คยซือ้ขายใน TFEX กค็งจะเคยไดย้นิค าว่า Combination Order กนัมาบา้ง ซึง่จรงิๆ แลว้

ค าสัง่นี้มปีระโยชน์อย่างมากในการซือ้ขาย ซึง่เราจะมาอธบิายใหผู้ล้งทุนไดเ้ขา้ใจกนัครบั 

 Combo order หรอื ท่ีมีช่ือเตม็ๆ  ว่า Combination Order คือ การส่งค าสัง่ซ้ือ และขายสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าเหมือนปกติ แต่เป็นการส่งค าสัง่ทีละ 2 ซ่ีร่ีย ์โดยค าสัง่ด้านหน่ึงจะเป็นค าสัง่ “ซ้ือ” ส่วนอีกด้านหน่ึงจะ

เป็นค าสัง่ “ขาย” ทัง้นี้ การทีผู่ล้งทุนสัง่ซือ้ (Long) โดยใช ้Combination Order กจ็ะหมายถงึ ซือ้สญัญาทีค่รบก าหนด

อายเุดอืนไกล พรอ้มๆ กบัขายสญัญาทีค่รบก าหนดอายุเดอืนใกลค้รบั 

ยกตวัอย่างเช่น ค าสัง่ซือ้ S50N13Q13 หมายถงึ การเสนอซือ้ SET50 Futures ในซรีีย่ ์Q13 ทีจ่ะครบอายุใน

เดอืนสงิหาคม 2013 พรอ้มๆ กบัเสนอขายซีรีย่ ์N13 ซึง่กค็อืสญัญาทีจ่ะครบอายุในเดอืนกรกฎาคม 2013 ไปพรอ้มๆ 

กนั ในทางกลบักนั ถ้ าสง่ค าสัง่ขาย S50N13Q13 กจ็ะหมายถงึการขาย SET50 Futures ในซรีีย่ ์Q13 ไปพรอ้มๆ กบั

ซือ้ซรีี่ย ์N13 นัน่เอง ทัง้นี้ หากการเสนอฝ ัง่ใดฝ ัง่หน่ึงยงัไม่ไดร้บัการจบัคู่  ค าสัง่อกีฝ ัง่กจ็ะไม่ไดร้บัการจบัคู่เช่นกนั  ผู้

ลงทุนจงึมัน่ใจไดว้่าค าสัง่ Combination Order จะช่วยใหส้ามารถได ้Spread ตามระดบัทีต่อ้งการ 

 โดยสว่นใหญ่ ค าสั ่ง Combination Order นัน้ จะใชก้นั ใน 2 กรณี กรณีแรก คอื เพื่อลดความเสีย่ง จากการ

เปลีย่นแปลงทศิทางของราคา และหวงัผลก าไรจากสว่นต่างของราคาของฟิวเจอรส์ทีม่อีายุแตกต่างกนั เช่น หากราคา

ของสญัญาฝ ัง่ซือ้จะเพิม่ขึน้มากกว่าขาดทุนทีจ่ะเกดิขึน้จากฝ ัง่ขาย ท าใหโ้ดยรวมไดก้ าไรโดยทีใ่ชเ้งนิลงทุนไม่มาก 

สว่นในกรณีทีส่องคอื เมื่อผูล้งทุนตอ้งการท าการ Rollover ซึง่ก็หมายถงึ การปิด สถานะของสญัญา ทีใ่กลจ้ะ

หมดอายุ และเปิดสถานะของสญัญาใหมท่ีค่รบก าหนดอายุในล าดบัถดัไปแทน เช่น หากผูล้งทุนถอื Long S50N13 ซึง่

ก าลงัจะหมดสญัญาในสิน้เดอืนกรกฎาคมนี้แลว้ ผูล้งทุนสามารถสัง่ค าสัง่ Long S50N13Q13 เพื่อเปลีย่นการถอืสัญญา

จากเดอืนกรกฎาคมเป็นเดอืนสงิหาคมแทน การท า Rollover นัน้ เป็นวธิทีีน่ิยมใชก้นัในหมู่ผูล้งทุนทีต่อ้งการถอืฟิวเจอร์

สในระยะยาว เช่น กลุ่มกองทุนรวม หรอืกลุ่มผูล้งทุนทีถ่อื Futures เพื่อการลดความเสีย่ง  (Hedging) ความผนัผวนใน

ตลาดหุน้นัน่เอง 

 สว่นขา่วดกีค็อื ตอนน้ีทาง  TFEX จะมกีารปรบัปรุงค าสัง่ Combination Order ใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้ 

โดยจากเดมิทีจ่ะเป็นการจบัคู่กนัเฉพาะ Series ทีใ่กลท้ีส่ดุ กบั  Series ตวัอื่นๆ เท่านัน้ การปรบัปรุงค าสัง่ ในครัง้นี้ จะ

เป็นการเพิม่ Combination Order แบบทีจ่บัคู่กนัครบทุกเดอืนทุกคู่ เช่นในเดอืนกรกฎาคม ผูล้งทุนสามารถ สง่ค าสัง่ 

Combination Order ระหว่าง Series เดอืนกนัยายนกบัเดอืนธนัวาคมได ้จากเดมิทีส่ามารถสัง่ไดแ้ค่เดอืนกรกฎาคม

จบัคู่กบัเดอืนอื่นๆ 

ส าหรบัผลกระทบที่ จะเกดิ ต่อผูล้งทุนนัน้ แน่นอนเลยว่าการเพิม่ค าสัง่ Combination Order ใหม่ จะเป็น

ประโยชน์มากมาย ต่อผูล้งทุน ไม่ว่าจะเป็นการเพิม่ตวัเลอืกในการลงทุน และสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการ ของผู้

ลงทุนไดทุ้กรปูแบบ โดยเฉพาะ การท า Rollover และการลดความเสีย่ง (Hedging) ส าหรบันักลงทุนระยะยาว ท าให้

สามารถซือ้ขายไดต้รงกบัความตอ้งการมากยิง่ขึน้ 



 การปรับปรุงค าสัง่ในรอบนี้ ทาง  TFEX จะเพิม่ค าสัง่  Combination Order ส าหรบัทัง้ SET50 Futures และ 

Gold Futures ทัง้แบบ 10 บาท และ 50 บาท โดยจะเร่ิมเปิดให้ใช้ครัง้แรก ในวนัท่ี 15 ก.ค. ท่ีจะถึงน้ี  ส าหรบัผู้

ลงทุนทีส่ ัง่ค าสัง่ดว้ยตวัเองผ่านโปรแกรม Streaming Pro กไ็ม่ตอ้งกลวัว่าจะสบัสนนะครบั เพราะท่านสามารถตัง้ค าสัง่

ทีท่่านตอ้งการใชเ้ป็น Favorite ไดเ้พื่อความสะดวกครบั 
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