
นัดพบ TFEX  
โพสตท์เูดย ์ (7 พฤศจิกายน 2556) 
ตอนที! 413 ค่าเงิน...ปัจจยัสาํคญัไม่วา่เลือกลงทุนในหรอืนอกประเทศ  

“การลงทนุมคีวามเสี�ยง ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจลงทุน” เป็นวลทีองที� ผูล้งทุนคุน้เคย ในครั %งนี% 
คอลมัน์นัดพบ TFEX จึงขอพูดถึงรายละเอียดเกี�ยวกบัตวัแปรเรื�องค่าเงนิ ที�ถอืเป็นปจัจยัสําคญัที�กระทบต่อ
ผลตอบแทนจากการลงทุนไมว่่าท่านจะเลอืกลงทุนในประเทศหรอืในต่างประเทศ  

หลายท่านอาจคดิว่า ค่าเงนิบาทเป็นเรื�องไกลตวัเพราะไม่ไดท้ําธุรกรรมกบัต่างประเทศ แมแ้ต่ผูล้งทุนไทย
ที�ซื%อขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ทยหรอืตลาด TFEX ที�มกีารชําระราคาเป็นรปูเงนิบาท กม็กัไม่ไดค้าํนึงถงึเรื�องความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน แต่ในความเป็นจรงิ ในตลาดการเงนิของเรากม็สีนิคา้หลายๆ ประเภทที�ผลตอบแทน
ในการลงทุนได้รบัอทิธผิลจากการเปลี�ยนแปลงของค่าเงนิ โดยเฉพาะสนิคา้โภคภณัฑ ์เช่น ทองคํา นํ%ามนัดบิเป็น
ตน้  

อย่างเช่น ราคาทองคําไทยปกตกิ็จะเคลื�อนไหวสมัพนัธ์กบัทองคําโลก แต่อาจแตกต่างบ้างในเรื�องของ
รปูแบบ เช่น ราคาที�เสนอซื%อขายในตลาดโลกเป็นดอลลารต์่อทรอยออนซ์ (31.1035 กรมั) และมาตรฐานความ
บรสิุทธิ Fทองคาํที� 99.5% ซึ�งสงูกว่าของมาตรฐานไทยที�กําหนดความบรสิุทธิ Fที�ระดบั 96.5% และซื%อขายเป็นเงนิบาท
ต่อมาตรฐานทองคาํไทยที�หนัก 1 บาท หรอืประมาณ 15.244 กรมั อย่างไรกต็าม ถ้าเราทราบราคาทองคาํโลกก็
สามารถแปลงเป็นราคาทองคาํไทยไดอ้ย่างตรงไปตรงมา คอื ราคาทองโลก x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995) 
x ค่าเงนิบาท ซึ�งจะเหน็มตีวัแปรที�ไม่ทราบค่าอยู่ 2 ส่วนคอื ราคาทองโลก และค่าเงนิบาท ทาํใหก้ารเปลี�ยนแปลง 
คา่เงนิจงึเขา้มามผีลต่อการเคลื�อนไหวของราคาในทางออ้มดว้ยเช่นกนั 

เช่น หาก ราคาทองคาํโลกอยู่ที� 1,315 ดอลลารต์่อทรอยออนซ ์และค่าเงนิบาทอยู่ที� 31.25 กจ็ะสามารถ
แปลงเป็นราคาทองคําไทยนํ%าหนัก 1 บาทได้ประมาณ 19,533 บาท (= 1,315 x (15.244/31.1035) x 
(0.965/0.995) x 31.25) โดยหากราคาทองคาํโลกไม่มกีารเปลี�ยนแปลง ถา้ค่าเงนิแขง็ขึ%น 1 บาท เป็น 30.25 บาท
ต่อ ดอลลาร์ ก็จะส่งผลให้ ราคาทองคําไทยลดลงทันที 625 บาทมาอยู่ที� 18,908 บาท (= 1,315 x 
(15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x 30.25) 

จะเหน็ไดว้่า ต่อใหร้าคาทองคาํโลกไม่ขยบั เช่นในช่วงวนัหยุดของต่างประเทศที�ไม่มกีารซื%อขายทองคาํ แต่
ถา้คา่เงนิบาทขยบั แขง็ขึ%น (หรอือ่อนลง) กจ็ะทาํให ้ราคาทองคาํในเมอืงไทยเปลี�ยนแปลงลดลง (หรอื เพิ�มขึ%น) จงึมี
หลายท่านคดิว่าถา้อย่างนั %นกเ็ลอืกที�จะไปลงทุนต่างประเทศเลยดไีหม เพราะราคาสนิคา้และการชําระราคาอยู่ในรปู
ดอลลาร์อยู่แล้ว ผลกระทบน่าจะน้อยลง แต่ในความเป็นจรงิการลงทุนในต่างประเทศ ยิ�งมีความเสี�ยงด้านอตัรา
แลกเปลี�ยนสงูขึ%น   

ลองเทยีบดูง่ายๆ นะครบัว่า ถ้าเลอืกลงทุนในทองคาํต่างประเทศ เช่น ไปซื%อ Gold Futures ที�ตลาด
ต่างประเทศ ซึ�งมกีารวางหลกัประกนั และ รบัชาํระกําไรขาดทุนในรปูดอลลารน์ั %น มองเผนิๆ อาจจะดูเหมอืนไม่ตอ้ง
กงัวลเกี�ยวกบัผลตอบแทนจากการเปลี�ยนแปลงของราคาเพราะทุกอย่างอยู่ในรปูดอลลารท์ั %งหมด ไม่ตอ้งกงัวลเรื�อง
ค่าเงนิ แต่ในความเป็นจรงิก่อนที�จะเริ�มไปลงทุนต่างประเทศ ผูล้งทุนตอ้งแปลงเงนิบาทที�มอียู่ไปเป็นดอลลารก่์อน
นําไปลงทุน และ เมื�อลงทุนเสรจ็จะนําเงนิกําไรกลบัประเทศ กต็อ้งมกีารแปลงเงนิดอลลาร ์ทั %งในส่วนของกําไร และ
เงนิลงทุนตั %งตน้ทั %งหมดกลบัมาเป็นเงนิบาท อกีครั %ง   



เช่น การซื%อขาย Gold Futures ในตลาด COMEX ซึ�งกม็กีารกําหนดเงนิประกนัขั %นตน้ (Initial Margin: IM) 
และ หลกัประกนัขั %นตํ�า (Maintenance Margin: MM) เช่นเดยีวกบัการซื%อขายใน TFEX โดยสญัญา Gold Futures 
ของ COMEX กําหนด IM ที�ระดบั 8,800 ดอลลาร ์และ MM ที� 8,000 ดอลลาร ์ต่อสญัญา ผูล้งทุนที�ตอ้งการจะซื%อ
หรอืขายสญัญาดงักล่าว กต็้องทําการแลกเงนิบาทเพื�อให้ไดด้อลลารไ์ม่น้อยกว่าจํานวนขา้งตน้ เพื�อนําไปวางเป็น
หลกัประกัน สมมติสถานการณ์ราคาทองคําและเงินบาทเป็นเหมือนกรณีข้างต้น ที�ราคาทองคําโลกไม่มีการ
เปลี�ยนแปลงกจ็ะไม่มกีําไรหรอืขาดทุนจากสญัญาดงักล่าว  แต่ค่าเงนิบาทแขง็ขึ%น 1 บาทต่อดอลลาร ์เช่นเดมิอยู่ที� 
31.25 บาท ต่อดอลลาร ์แขง็ขึ%นเป็น 30.25 บาทต่อดอลลาร ์ดงันั %นเงนิดอลลารท์ี�นํากลบัมาจะมมีูลค่าเมื�อแลกเป็น
เงนิบาทลดน้อยลงทนัท ี1 บาทในทุกๆ ดอลลารท์ี�นําไปลงทุน ซึ�งจะเหน็ไดว้่าเกดิเป็นผลขาดทุนสงูกว่ากรณีที�ลงทุน
ในประเทศ ทั %งนี%กเ็นื�องจากการนําเงนิไปลงทุนต่างประเทศตอ้งมกีารทําธุรกรรมการแลกเปลี�ยนเงนิทาํใหผู้ล้งทุนรบั
ความเสี�ยงอตัราแลกเปลี�ยนโดยตรง หรอืเรยีกงา่ยๆ ว่า เตม็จํานวน ทนัท ี

นอกจากนี% ระดบัหลกัประกนัที�ยกเป็นตวัอย่างที�ระดบั 8,800 ดอลลารต่์อสญัญา เป็นระดบัที� สํานักหกั
บญัชขีอง COMEX กําหนดกบับรษิทัสมาชกิสํานกัหกับญัช ีซึ�งโบรกเกอรข์องท่านอาจกําหนดเงนิประกนัสูงกว่า
ระดบัดงักล่าวเพื�อกนัไม่ใหห้ลกัประกนัลดตํ�ากว่าระดบั MM ตามเงื�อนไขการใหบ้รกิารของแต่ละโบรกเกอรท์ี�ท่าน
เลอืกใชบ้รกิาร  

จะเหน็ไดว้่า การลงทุนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรอืต่างประเทศกไ็ดร้บัผลจากการเปลี�ยนแปลงค่าเงนิ แต่การ
ลงทนุในประเทศจะมคีวามเสี�ยงเฉพาะในส่วนที�ราคาของสนิคา้ในรปูเงนิบาทเปลี�ยนแปลงไม่เท่ากบัราคาโลกในรปู
ดอลลาร ์ซึ�งเป็นความเสี�ยงทางอ้อมจากขั %นตอนการแปลงราคา ในขณะที�หากเลอืกลงทุนต่างประเทศถงึแมจ้ะไม่
แปลงราคาสนิคา้ แต่ผูล้งทุนตอ้งทาํธุรกรรมอตัราแลกเปลี�ยนทั %งก่อนและหลงัการลงทนุ ทาํใหต้อ้งรบัความเสี�ยงดา้น
อตัราแลกเปลี�ยนโดยตรงในทุกหน่วยของเงนิลงทุนที�นําออกไปยงัตลาดต่างประเทศ  

 ดงันั %นก่อนการเลือกลงทุน ผูล้งทุนย่อมต้องศึกษาขอ้มูลให้ครบถ้วน เพื�อตดัสินใจเลือกแนวทางการ
ลงทุนที�มีความเสี�ยงอยู่ในระดบัที�ผู้ลงทุนยอมรบัได้ และเพื�อที�จะสามารถปรบัเปลี�ยนกลยุทธ์ได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์กนันะครบั  
 
 ขอเชญิรว่มชมงานมหกรรมการลงทนุครั %งยิ�งใหญ่แห่งปี "SET in the City กรงุเทพมหานคร 2013" ภายใตแ้นวคดิ 

"เปิดมุมมอง เพื�อโอกาสการลงทุน" เตม็อิ�มกบัสุดยอดสมัมนาเขม้ตลอด 4 วนั จากกูรมูากที�สุดในเมอืงไทย พบ

ศกัยภาพบรษิทัจดทะเบยีนชั %นนํา พรอ้มรบัคําปรกึษาดา้นการบรหิารพอรต์ลงทุนกบัที�ปรกึษาการลงทุนกว่า 100 

องคก์ร ในวนัพฤหสับดทีี� 21 - วนัอาทติย์ที� 24 พฤศจกิายน 2556 เวลา 10:00 – 20:00 น. ณ รอยลัพารากอน 

ฮอลล ์ชั %น 5 ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ตดิตามรายละเอยีดเพิ�มเตมิที� www.set.or.th/setinthecity หรอื Mobile 

Application "SETactivity" 
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