
นัดพบ TFEX  
โพสตท์เูดย ์ (21 พฤศจิกายน 2556) 
ตอนที! 415 สญัลกัษณ์การซื*อขายสญัญาเดือนธนัวาคม เมื!อ TFEX ปรบัวนัซื*อขายวนัสดุท้าย  

เมื�อ TFEX ไดป้ระกาศวนัหยุดเพิ�มเตมิและส่งผลให้สญัญาฟิวเจอรส์เดอืนธนัวาคมหลายๆ ตวัตอ้งปรบัวนั
ซื-อขายวนัสุดทา้ย คอลมัน์ นดัพบ TFEX ในสปัดาหนี์- ขอนํารายละเอยีดเพิ�มเตมิที�เกิดขึ-นเนื�องจากการปรบัวนัซื-อ
ขายวนัสุดทา้ยมาเล่าใหผู้ล้งทุนทราบเป็นขอ้มลูประกอบการซื-อขายกนันะครบั  

เนื�องจาก วนัที� 30 ธนัวาคมถูกประกาศเป็นวนัหยุดพเิศษเพิ�มเตมิ TFEX จงึปรบัใหส้ญัญาเดอืนธนัวาคม
ของสนิคา้ SET50 Futures, SET50 Options, Stock Futures, Sector Futures และ USD Futures ซึ�งเดมิซื-อขาย
วนัสุดทา้ยในวนัที� 27 ธนัวาคม เปลี�ยนมาเป็นวนัที� 26 ธนัวาคม 2556 ส่วนสญัญาเดอืนธนัวาคมของสนิคา้ Gold 
Futures และ Silver Futures กเ็ลื�อนวนัซื-อขายวนัสุดทา้ยมาเป็น 24 ธนัวาคม 2556 ซึ�งการจะเลื�อนวนัซื-อขายวนั
สุดทา้ยนี- ส่งผลต่อสญัลกัษณ์การซื-อขายสนิคา้ทั -ง 7 ประเภทขา้งตน้เปลี�ยนแปลงไป 

ชื�อสญัญาใหม่หลงัเลื�อนวนัซื-อขายวนัสุดท้ายจะถูกปรบัไปในลกัษณะเดยีวกบัการปรบัชื�อสญัญา Stock 
Futures อนัเนื�องมาจาก Corporate Actions โดยจะมกีารเพิ�มอกัษร “X” ต่อทา้ยสญัลกัษณ์การซื-อขาย เช่น 
SET50 Futures ที�ครบกําหนดอายุในเดอืนธนัวาคม 2013 ซึ�งมสีญัลกัษณ์การซื-อขายคอื S50Z13 กจ็ะปรบัเป็น 
S50Z13X หรอืกรณี SET50 Index Option เดอืนธนัวาคม เช่น S50Z13C1000  กจ็ะปรบัเพิ�ม “X” ต่อทา้ยเป็น 
S50Z13C1000X 

นอกจากนี- สญัลกัษณ์ในการซื-อขายแบบ Combination ซึ�งเป็นคําสั �งประเภทที�ผูล้งทุนส่งคําสั �งเพยีงครั -ง
เดยีว แต่สามารถซื-อและขายสญัญาฟิวเจอรส์ 2 สญัญาที�หมดอายุต่างเดอืนพรอ้มๆ กนัได ้หรอื ที�หลายคนเรยีกว่า
การซื-อขายแบบ Spread กจ็ะมกีารเปลี�ยนแปลงชื�อสญัญาเช่นเดยีวกนั เนื�องจากสญัลกัษณ์ของ Combination เป็น
การนําชื�อของสญัญาที�เป็นองค์ประกอบมารวมกนั ดงันั -นหาก Combination มีสัญญาเดือนธันวาคม เป็น
องคป์ระกอบ ชื�อสญัญาของ Combination กจ็ะตอ้งถูกปรบัดว้ย ตวัอย่างเช่น GFZ13J14 ซึ�งเป็น Combination 
ของ Gold Futures 50 บาท สญัญาเดอืนธนัวาคม 2013 และเดอืนมนีาคม 2014 กจ็ะมกีารปรบัสญัลกัษณ์ เป็น 
GFZ13XJ14  เนื�องจากสญัลกัษณ์เดอืน Z13 ของ Gold Futures มกีารเปลี�ยนแปลงนั �นเอง  

ทั -งนี- TFEX กําหนดใหว้นัที� 2 ธนัวาคม 2556 เป็นวนัที�จะเปลี�ยนสญัลกัษณ์การซื-อขาย ดงันั -นถ้าท่านเขา้
มาซื-อขายสญัญาเดอืนธนัวาคม หรอื สญัญา Z13 ของสนิคา้ใน TFEX จะเหน็ตวัอกัษร “X” ต่อทา้ยชื�อสนิคา้นั -นๆ 
นะครบั แต่จะยกเว้นสญัญา Oil Futures และ Interest Rate Futures ที�ท ั -ง 2 สนิคา้ มสีญัญาเดอืน Z13 ครบ
กําหนดอายุไปแลว้ตั -งแต่กลางเดอืนธนัวาคม  

นอกจากนี- ยงัมขีอ้ยกเว้นเพิ�มเติมเลก็น้อย สําหรบั Stock Futures ที�ก่อนหน้านี-มกีารปรบัสญัญาไป
เนื�องจากเกิด Corporate Action ในหุน้อ้างอิง อย่างเช่น BANPUZ13X และ HMPROZ13Y ก็จะใช้ตวัอกัษร
ภาษาองักฤษตวัต่อไปจากการปรบัชื�อครั -งก่อนหน้า ดงันั -น สญัญา BANPUZ13X กจ็ะเปลี�ยนเป็น BANPU13Y 
ในขณะที� HMPROZ13Y กจ็ะปรบัเป็น HMPROZ13Z โดยในส่วนของ Combination ของ Stock Futures กจ็ะใช้
ชื�อที�ปรบัแลว้ขา้งตน้ดว้ยเช่นกนั ตวัอย่างเช่น Combination ของสญัญา HMPRO เดอืนธนัวาคมและเดอืนมนีาคม
ที�ปจัจุบนั กําหนดเป็น HMPROZ13YH13Y ก็จะปรบัในส่วนของสญัลกัษณ์ตามชื�อของเดือนธันวาคม เป็น 
HMPROZ13ZH13Y โดยส่วนของเดอืนมนีาคมกย็งัคงใชช้ื�อเดมิต่อไป  

ในวนัที� 2 ธนัวาคม 2556 นอกจากจะมเีรื�องของการเปลี�ยนสญัลกัษณ์การซื-อขายของสญัญาเดอืนธนัวาคม
ที�ถกูปรบัวนัซื-อขายวนัสุดทา้ยแล้ว คาํสั �งซื-อขายประเภทที�มผีลขา้มวนั เช่น กําหนดคาํสั �งแบบ Good Till Date 
หรอื Good Till Expiration ที�เคยถูกส่งไวก่้อนหน้าวนัที� 2 ธนัวาคม 2556 กจ็ะโดนลา้งออกจากระบบซื-อขายดว้ย



เนื�องจากสญัลกัษณ์มกีารเปลี�ยนแปลง ดงันั -นผูท้ี�สนใจจะส่งคาํสั �งซื-อขายในช่วงเวลานี-จนถงึ ปลายเดอืน พ.ย. และ
ตอ้งการใหม้ผีลรอจบัคูเ่ป็นระยะเวลาขา้มเดอืนไปถงึธนัวาคม ตอ้งคาํนึงถงึการผลกระทบจากการเปลี�ยนสญัลกัษณ์
การซื-อขายขา้งตน้ดว้ย  

อย่างไรกต็าม สาํหรบัผูล้งทุนที�ซื-อขายสญัญาที�ครบอายุในเดอืนอื�นนอกเหนือจากสญัญาเดอืนธนัวาคมที�มี
การปรบัวนัซื-อขายวนัสุดท้าย ก็ไม่ต้องกงัวลเรื�องการเปลี�ยนสญัลกัษณ์ข้างต้นนะครบั นอกจากนี-ท่านสามารถ
สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิไดจ้ากโบรกเกอรท์ี�ใชบ้รกิารอยู่ หรอื ตดิตามรายละเอียดไดท้ี� www.tfex.co.th หรอื SET 
Call Center 02-229-2222 
 
 ขอเชญิรว่มชมงานมหกรรมการลงทนุครั -งยิ�งใหญ่แห่งปี "SET in the City กรงุเทพมหานคร 2013" ภายใตแ้นวคดิ 

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

ศกัยภาพบรษิทัจดทะเบยีนชั -นนํา พรอ้มรบัคาํปรกึษาดา้นการบรหิารพอรต์ลงทุนกบัที�ปรกึษาการลงทุนกว่า 100 

องคก์ร ในวนัที� 21- 24 พฤศจกิายน 2556 เวลา 10:00 – 20:00 น. ณ รอยลัพารากอน ฮอลล ์ชั -น 5 ศนูยก์ารคา้

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

 

 
  

 สนบัสนนุโดย  บริษัท ตลาดสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)   เว็บไซต์ : www.tfex.co.th  
 การจดัทําเอกสารเผยแพรน่ี �มีวตัถปุระสงค์เพื:อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและนําเสนอข้อมลูที:เป็นประโยชน์ตอ่การซื �อขายอนพุนัธ์เทา่นั �น  มิได้เป็นการให้คําแนะนําสําหรับการลงทุนแตอ่ยา่งใด 
 


