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ตอนที  417 Options… สินค้าใน TFEX ที มีความเสี ยงตํ า  
 

ผูล้งทุนมกัจะเขา้ในว่าสนิคา้ที�ซื�อขายใน TFEX เป็นสนิคา้ที�มคีวามเสี�ยงสงู การเขา้มาซื�อขายสรา้งโอกาสในการ
ทํากําไรสูงหากคาดการณ์ทิศทางถูกต้อง แต่ก็อาจจะขาดทุนจนกระทบกบัเงนิหลกัประกนัหากเลอืกกลยุทธ์ผดิทาง ใน
สปัดาหน์ี� คอลมัน์ “นัดพบ TFEX” จะขอนําสนิคา้อกีประเภทที�มกีารซื�อขายอยู่ใน TFEX ที�สามารถสรา้งโอกาสในการทํา
กาํไรไดแ้ต่มคีวามเสี�ยงที�จาํกดั มาเล่าใหฟ้งักนันะครบั 

เวลาพดูถงึสนิคา้ใน TFEX ผูล้งทุนส่วนใหญ่คงคดิถงึฟิวเจอรส์ เช่น SET50 Futures หรอื Gold Futures เป็น
หลกัและมกัจะนึกถงึโอกาสในการสรา้งกาํไรหรอืไดร้บัผลขาดทุนจนอาจถูกเรยีกหลกัประกนัเพิ�มเตมิ ทําใหห้ลายๆ คนคดิ
ว่าตลาด TFEX มคีวามเสี�ยงสงูมาก อยา่งไรกต็าม TFEX มสีนิคา้อกีประเภทคอื ออปชั �น (Options) ซึ�งในปจัจุบนัอาจจะยงั
ไม่ไดร้บัความนิยมมากนกั แต่ในตลาดต่างประเทศถอืเป็นสนิคา้ที�ไดร้บัความนิยมสงู และเป็นอนุพนัธอ์กีประเภทที�สามารถ
สรา้งโอกาสในการทํากําไรไดไ้ม่ต่างจากสญัญาฟิวเจอรส์แต่มคีวามเสี�ยงที�จํากดัและรบัทราบผลขาดทุนสูงสุดไดต้ั �งแต่ซื�อ
ขาย   

การที�ออปชั �นสามารถสรา้งผลตอบแทนไดม้ากแต่ความเสี�ยงตํ�า ก็เนื�องจาก “ออปชั �น” เป็นอนุพนัธ์ที�ใหท้างเลอืก  
แก่ผูถ้อืหรอืผูซ้ื�อออปชั �นวา่จะตดัสนิใจใช้สทิธซิื�อสนิคา้จากผูข้ายออปชั �น หรอืตดัสนิใจใชส้ทิธใินการขายสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้าย
ออปชั �น ตามราคา ระยะเวลา และเงื�อนไขที�ผู้ซื�อผูข้ายตกลงกนัไว้ โดยออปชั �นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ คอื คอ
ลออปชั �น (Call Options) และ พทุออปชั �น (Put Options)  

ความแตกต่างระหว่างออปชั �น 2 แบบนี� อยู่ที�ส ิทธิของผู้ซื�อออปชั �นว่าเป็นสทิธิด้านใด โดยคอลออปชั �น เป็น 
ออปชั �นประเภทที�ใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืในการ “ซื�อสนิคา้” จากผูข้ายออปชั �น ส่วนพุทออปชั �น เป็น ออปชั �นประเภทที�ใหส้ทิธแิก่ผู้
ถอืในการ “ขายสนิคา้” จากผูข้ายออปชั �น จะสงัเกตไดว้า่ ไม่ว่าจะเป็นคอลออปชั �นหรอืพทุออปชั �น ผูซ้ื�อจะมทีางเลอืกในการ
ใชส้ทิธ ิขณะที�ผูข้ายมภีาระหรอืหน้าที�ทาํตามการตดัสนิใจของผูถ้อืออปชั �น  

ปจัจุบนั Option ที�ซื�อขายใน TFEX กค็อื ออปชั �นที�มดีชันี SET50 เป็นสนิคา้อา้งองิ หรอื SET50 Options ทั �ง คอ
ลออปชั �น และ พทุออปชั �น โดยคอลออปชั �นของดชันี SET50 นั �นจะเป็นสญัญาที�ผูข้ายออปชั �นใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืออปชั �นในการ
ที�จะซื�อดชันี SET50 ในระดบัราคาที�กาํหนดไว ้ขณะที�พทุออปชั �นจะเป็นสญัญาที�ผูข้ายออปชั �นใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืออปชั �นในการ
ที�จะขายดชันี SET50 ในระดบัราคาที�กาํหนดไว ้ 

ถา้ถามว่าจะใชอ้อปชั �นในการสรา้งโอกาสทาํกาํไรภายใตค้วามเสี�ยงตํ�านั �นทําไดอ้ย่างไร คาํตอบคอื ถา้ผูล้งทุนคดิ
ว่า SET50 จะขึ�น กเ็ขา้มาซื�อคอลออปชั �นของดชันี SET50 เพื�อจะไดม้สีทิธซิื�อ SET50 Index ในอนาคตตามราคาใชส้ทิธ ิ
(exercise price) ที�กําหนดในแต่ละสญัญาไวอ้ย่างชดัเจน โดยผูซ้ื�อจะตอ้งจ่ายเงนิเป็นค่าซื�อสทิธหิรอืที�เรยีกว่า “พรเีมยีม”
ใหก้บัผู้ขายคอลออปชั �นดงักล่าว และเมื�อสญัญาคอลออปชั �นครบอายุ ผูซ้ื�อออปชั �นจะตดัสนิใจใชส้ทิธซิื�อเฉพาะในกรณีที� 
ราคาที� TFEX กําหนดใหเ้ป็นราคาที�ใชค้ดิกําไรขาดทุนวนัสุดทา้ย หรอืเรยีกอย่างเป็นทางการว่า ราคาที�ใชช้ําระราคาวนั
สดุทา้ย (final settlement price) สงูกว่า ราคาใชส้ทิธขิองคอลออปชั �นที�ถอือยู ่โดยส่วนต่างระหว่างราคาทั �งสองกค็อืกําไรที�
ไดจ้ากการเขา้ไปซื�อคอลออปชั �น ยิ�งดชันี SET50 ในวนัซื�อขายวนัสุดทา้ยมรีะดบัสงูขึ�นมากเท่าไร ผูซ้ื�อคอลออปชั �นกจ็ะได้
กาํไรจากส่วนต่างดงักล่าวมากขึ�นเท่านั �น จะเหน็ไดว้่าความสามารถในการสรา้งกําไรของออปชั �นมลีกัษณะคล้ายกบัสญัญา
ฟิวเจอรส์ในกรณทีี�คาดการณ์ทศิทางถกูตอ้ง  

แต่หากดชันี SET50 ลดตํ�าลง และทาํให ้final settlement price ตํ�ากว่า ราคาใชส้ทิธขิองคอลออปชั �นที�ถอือยู่ ผูถ้อื
คอลออปชั �นกจ็ะไม่ไดป้ระโยชน์จากการใชส้ทิธซิื�อดชันี SET50 และปล่อยใหค้อลออปชั �นดงักล่าวหมดอายุไป ผูถ้อืคอ
ลออปชั �นไม่ตอ้งจ่ายเงนิใดๆ เพิ�มเตมิ ทาํใหใ้นกรณีที�คาดการณ์ผดิทศิทางผูท้ี�ซื�อคอลออปชั �นจะขาดทุนเท่ากบัเงนิพรเีมยีม
ที�จ่ายซื�อสทิธทิี�เคยจ่ายไปก่อนหน้านี� และทราบตั �งแต่วนัแรกที�เริ�มเขา้มาซื�อคอลออปชั �น  

ในทางตรงกนัขา้ม สาํหรบัผูท้ ี�คาดว่าดชันีอยู่ในช่วงขาลงกส็ามารถซื�อพุทออปชั �น โดยจ่ายพรเีมยีมใหก้บัผูข้ายพุ
ทออปชั �น เพื�อใหไ้ดส้ทิธทิี�จะขายดชันี SET50 ในอนาคต ซึ�งหากคาดการณ์ถูก ดชันีปรบัลดลงตํ�ากว่าราคาใชส้ทิธ ิผูถ้อืพุ
ทออปชั �นกไ็ดก้าํไรจากส่วนต่างของราคา และถา้ดชันีไม่เป็นไปตามที�คาดและปรบัตวัสงูขึ�นกว่าราคาใชส้ทิธใินพุทออปชั �น
ดงักล่าว ผูถ้อืพทุออปชั �นกไ็ม่ใชส้ทิธ ิซึ�งจะมผีลขาดทุนเท่ากบัคา่พรเีมยีมที�จ่ายซื�อไปในวนัดงักล่าว   



จะเหน็ไดว้่า การซื�อออปชั �นไม่ว่าจะเป็นคอลหรอืพุทออปชั �น สามารถสรา้งกําไรไดเ้ช่นเดยีวกบัการซื�อขายฟิว
เจอรส์ โดยหากกรณทีี�คาดการณ์ผดิทศิทาง ผลขาดทุนที�เกดิขึ�นจะคงที�เท่ากบัพรเีมยีมที�จ่ายซื�อไปคร ั �งแรก ต่างจากการซื�อ
ขายฟิวเจอรส์ ทาํให ้SET50 Options เป็นสนิคา้ใน TFEX ที�เรยีกไดว้า่ ความเสี ยงตํ า แต่เปิดโอกาสใหท้าํกําไรไดส้งู  

อยา่งไรกต็าม ในกระดานซื�อขายนั �น จะมอีอปชั �นของ SET50 เป็นจาํนวนหลาย series มาก โดยแต่ละ series นั �น 
กจ็ะมรีาคาใชส้ทิธทิี�แตกต่างกนั หรอืไม่กม็เีดอืนที�หมดอายุต่างกนั นอกจากนี� ผูล้งทุนยงัสามารถเป็นฝา่ยขายออปชั �นเพื�อ
รบัเงนิพรเีมยีมซึ�งจะมคีวามเสี�ยงในอกีลกัษณะแตกต่างจากผูท้ี�ซื�อออปชั �นอย่างมาก โดย นดัพบ TFEX จะนํารายละเอยีด
ต่างๆ เกี�ยวกบั ออปชั �นมานําเสนอต่อไปนะครบั     
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