
นัดพบ TFEX  
โพสตท์เูดย ์ (14 พฤศจิกายน 2556) 
ตอนที" 414 วนัหยดุพิเศษปลายปีกบัการซื,อขายใน TFEX 

หลงัจากที
ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศใหว้นัที
 30 ธนัวาคม 2556 เป็นวนัหยุดกรณีพเิศษ ทําใหว้นั
ดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของสถาบนัการเงนิ รวมถงึเป็นวนัหยุดทําการของตลาดทุนและตลาด TFEX ด้วย 
คอลมัน์นัดพบฯ สปัดาห์นี6 จงึขอนําผลจากการเพิ
มวนัหยุดดงักล่าวที
กระทบกบัการซื6อขายใน TFEX มาพูดคุย 
เพื
อใหท้่านผูอ่้านนําไปใชป้รบัการลงทุนหรอืเตรยีมพรอ้มก่อนที
จะหยุดยาวไปฉลองปีใหม่กนัครบั  

โดยปกติ วนัหยุดของตลาดหุ้นและตลาด TFEX จะไม่มกีารซื6อขายและไม่มกีารชําระราคา โดยหากมี
วนัหยุดพเิศษขึ6นมา ก็จะมกีารเลื
อนวนัซื6อขายและการชําระเงนิไปยงัวนัทําการถดัไป นอกจากนั 6น ผูล้งทุนหลาย
ท่านอาจคุน้เคยกนัดว่ีา สนิคา้ของ TFEX ส่วนใหญ่ “ซื6อขายวนัสุดทา้ย” ในวนัทาํการก่อนหน้าวนัทาํการสุดท้าย
ของเดือนที"สญัญาหมดอายุ ยกเว้นสญัญา Oil Futures และ Interest Rate Futures รวมถงึจะม ี“การชําระกําไร
ขาดทุน” เมื
อสิ6นสุดการซื6อขายในวนัทําการถดัไปและจบภาระผูกพนัทุกอย่างภายในเดอืนนั 6น ก่อนที
จะเริ
มต้น
เดอืนใหม่ 

แต่สําหรบักรณีนี6 วนัหยุดพเิศษที
มกีารประกาศเพิ
มเตมิ ตรงกบัวนัทําการสุดทา้ยของเดอืนธนัวาคมพอด ี
หลายท่านอาจสงสยัว่าเหตุการณ์ดงักล่าวจะกระทบกบัการซื6อขายในตลาด TFEX อย่างไร ... สิ
งที
เกดิขึ6น คอื จะทํา
ใหไ้ม่มีการซื6อขายสญัญาในวนัที
 30 ธนัวาคม 2556 และไม่สามารถชําระกําไรขาดทุนในวนัดงักล่าวดว้ย ดงันั 6น 
ทาง TFEX จงึตอ้งปรบัวนัซื6อขายของสนิคา้ต่างๆ ที
ครบกําหนดอายุช่วงปลายเดอืนธนัวาคม 2556 (Z13) ไดแ้ก่ 
สญัญา SET50 Futures, SET50 Options, Stock Futures, Sector Futures, USD Futures, Gold Futures และ 
Silver Futures ให้เลื
อนมาเรว็ขึ6น โดยการกําหนดวนัดงักล่าวจะคํานึงถงึการมีขอ้มูลของสนิคา้อ้างอิงสําหรบั
นํามาใชค้ดิคาํนวณ “ราคาที
ใชช้าํระราคาครั 6งสุดทา้ย (Final Settlement Price)” ดว้ย  

 จากเดมิที
 “วนัซื,อขายวนัสุดท้าย” คอื วนัที
 27 ธนัวาคม 2556 กข็ยบัมาเป็นวนัที" 26 ธนัวาคม 2556 
เพื
อที
จะใชร้าคาสนิคา้อ้างอิงในวนัที
 26 ธนัวาคม เป็น “ราคาที"ใช้ชาํระราคาครั ,งสุดท้าย” และทําการชําระเงนิ
กําไรขาดทุนในวนัที
 27 ธนัวาคมต่อไป ซึ
งหากเป็นสนิคา้ที
มกีารอ้างอิงในไทย เช่น SET50 Futures, SET50 
Options, Stock Futures, Sector Futures และ USD Futures กจ็ะมขีอ้มลูเพยีงพอที
จะทาํตามแนวทางขา้งตน้ 

แต่สําหรบั Gold Futures และ Silver Futures ที
ตอ้งใชร้าคาสนิคา้อ้างองิจากตลาด London พบว่าวนัที
 
26 ธนัวาคม 2556 ไมม่กีารประกาศราคาทองคาํและราคาโลหะเงนิ เนื
องจากเป็นวนัหยุดในช่วงเทศกาลครสิตม์าส  
ดงันั 6น TFEX จึงต้องปรบัวนัซื,อขายวนัสดุท้ายของ Gold Futures และ Silver Futures ไปวนัที" 24 ธนัวาคม 
2556 เพื"อให้มีราคาอ้างอิงในการชาํระราคาครั ,งสุดท้าย ส่วนการชําระกําไรขาดทุนของทั 6ง Gold Futures และ 
Silver Futures เดอืน Z13 จะเกดิขึ6นในวนัทาํการถดัไป ซึ
งกค็อืวนัที
 25 ธนัวาคม 2556   

 ทั 6งนี6 การเลื
อนวนัซื6อขายเป็นเพยีงแค่การขยบัวนัเท่านั 6น แต่สาํหรบัเวลาซื,อขายสดุท้ายของวนันั ,นๆ 
กย็งัเป็นไปตามแนวทางเดิม คอื ถา้เป็น SET50 Futures, SET50 Options, Stock Futures, Sector Futures ก็
จะซื6อขายไดถ้งึ 16.30 น. เพื
อรอราคาสนิคา้อ้างองิจากตลาดหุน้ และ USD Futures กซ็ื6อขายไดถ้งึ 11.00 น. ของ
วนัที
 26 ธนัวาคม 2556 ส่วน Gold Futures จะซื6อขายไดถ้งึ 16.30 น. และ Silver Futures ซื6อขายไดถ้งึ 16.55 น. 
ของวนัที
 24 ธนัวาคม 2556  

ดงันั 6น ผูล้งทุนที
มสีถานะในสญัญาเดอืน Z13 ซึ
งมกีารเปลี
ยนแปลงวนัซื6อขายวนัสุดทา้ย ควรปรบักลยุทธ์
การซื6อขายใหส้อดคลอ้งกบัปฏทินิการซื6อขายที
มกีารปรบัเปลี
ยน ก่อนหยุดยาวในช่วงปีใหม่ สําหรบัผูท้ี
สนใจขอ้มูล
เพิ
มเตมิ สามารถตดิตามรายละเอยีดไดท้ี
 www.tfex.co.th หรอื SET Call Center 02-229-2222 



 
 ขอเชญิรว่มชมงานมหกรรมการลงทนุครั 6งยิ
งใหญ่แห่งปี "SET in the City กรงุเทพมหานคร 2013" ภายใตแ้นวคดิ 

"เปิดมุมมอง เพื
อโอกาสการลงทุน" เตม็อิ
มกบัสุดยอดสมัมนาเขม้ขน้ตลอด 4 วนั จากกูรมูากที
สุดในเมอืงไทย พบ

ศกัยภาพบรษิทัจดทะเบยีนชั 6นนํา พรอ้มรบัคาํปรกึษาดา้นการบรหิารพอรต์ลงทุนกบัที
ปรกึษาการลงทุนกว่า 100 

องคก์ร ในวนัที
 21- 24 พฤศจกิายน 2556 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ รอยลัพารากอน ฮอลล ์ชั 6น 5 ศนูยก์ารคา้

สยามพารากอน ตดิตามรายละเอยีดเพิ
มเตมิที
 www.set.or.th/setinthecity หรอื Mobile Application "SETactivity" 
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