
 

 

นัดพบ TFEX  
โพสตท์เูดย ์(19 ธนัวาคม 2556) 
ตอนที! 418 ขาย Options…มีความเสี!ยงไมต่่างจากฟิวเจอรส์  

สปัดาหท์ี
แลว้คอลมัน์ นัดพบ TFEX ไดนํ้าเสนอว่าออปชั 
น (Options) เป็นสนิคา้ที
มลีกัษณะพเิศษ ที
หากผูล้งทุน
เลอืกที
จะซื6อ Options ไม่วา่จะเป็นคอลออปชั 
นหรอืพทุออปชั 
น จะมคีวามเสี
ยงตํ
าเนื
องจากรบัทราบผลขาดทุนสงูสุดตั 6งแต่
เริ
มเขา้มาซื6อ อยา่งไรกต็าม หากผูล้งทุนเลอืกกลยทุธเ์ป็นการขายออปชั 
น ระดบัของความเสี
ยงจะแตกต่างกนัโดยสิ6นเชงิ ใน
สปัดาหนี์6 คอลมัน์ “นดัพบ TFEX” จะขอรายละเอยีดของความเสี
ยงของการขาย Options มาเล่าใหฟ้งักนันะครบั 

คอลออปชั �น คือ สิทธิซื� อ... พุทออปชั �น คือ สิทธิขาย 

“ออปชั 
น” ใหท้างเลอืกแก่ผูถ้อืหรอืผูซ้ื6อ ว่าจะตดัสนิใจใชส้ทิธซิื6อสนิคา้จากผูข้ายออปชั 
น หรอืตดัสนิใจใชส้ทิธใิน
การขายสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้ายออปชั 
น ตามราคา ระยะเวลา และเงื
อนไขที
ผูซ้ื6อผูข้ายตกลงกนัไว ้โดยคอลออปชั 
น เป็น ออปชั 
น
ประเภทที
ใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืในการ “ซื6อสนิคา้” จากผูข้ายออปชั 
น สว่นพทุออปชั 
น เป็น ออปชั 
นประเภทที
ใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืในการ 
“ขายสนิคา้” จากผูข้ายออปชั 
น  

ผู้ซื� อ จ่ายค่าสิทธิให้กบัผู้ขาย 

ผูซ้ื6อออปชั 
น ไม่วา่จะเป็น คอล หรอื พุท จะจ่ายค่าออปชั 
น หรอืที
เรยีกว่า “ค่าพรเีมยีม” ใหแ้ก่ผูข้าย เพื
อแลกกบั
การไดส้ทิธทิี
จะใชใ้นอนาคต ซึ
งในขณะเดยีวกนั การที
ผูข้ายไดร้บัคา่พรเีมยีมมาโดยแลกกบัการใหส้ทิธไิปนั 6น เป็นลกัษณะ
ของการเกดิภาระผกูพนัที
ผูข้ายจะตอ้งผกูพนัไปจนกว่าจะมกีารลา้งสถานะ หรอื สญัญาครบกาํหนดอาย ุ 

ผู้ซื� อได้สิทธิ ผู้ขายมีภาระผกูพนั 

จะสงัเกตไดว้่า หลงัจากขาย Options แล้ว ผูข้ายยอมรบัภาระผูกพนัที
เกดิขึ6นว่า หากในอนาคตสนิค้าอา้งองิ
เปลี
ยนแปลงในทางที
สรา้งกําไรใหก้บัผูถ้อืออปชั 
น ซึ
งตดัสินใจใช้สทิธติามประเภทออปชั 
นที
ถอือยู่ ผู้ขายออปชั 
นก็ต้อง
ยอมรบัและชาํระสว่นต่างของราคาสนิคา้อา้งองิกบัราคาใชส้ทิธขิองออปชั 
นดงักล่าว  

ไม่ว่าจะเป็นคอลออปชั 
นหรอืพทุออปชั 
น ผูซ้ื6อจะมทีางเลอืกในการใชส้ทิธติามลกัษณะของ Options ที
ถอือยู่ใน 
ขณะที
ผูข้ายมภีาระหรอืหน้าที
ทาํตามการตดัสนิใจของผูถ้อืออปชั 
นเมื
อครบกาํหนดอาย ุดงันั 6นการขาย Options มลีกัษณะที

สรา้งภาระผกูพนัเช่นเดยีวกบัการซื6อขายฟิวเจอรส์ 

ตวัอย่าง – คอลออปชั �น 

ลองมาดูพจิารณาดูกนันะครบัว่าขายออปชั 
นเหมือนฟิวเจอร์สได้อย่างไร ตวัอย่างแรก หากท่านเป็นผูข้ายคอ
ลออปชั 
น หากผูซ้ื6อเกดิใชส้ทิธ ิผูข้ายคอลออปชั 
นตอ้งยอมรบัการใชส้ทิธดิงักล่าว โดยตอ้งขายสนิคา้อา้งองิที
ระดบัราคาใช้
สทิธใิหก้บัผูถ้อืออปชั 
น  

เช่น หากราคาที
ใชช้ําระราคาคร ั 6งสุดทา้ยของ SET50 Options อยู่ที
 960.15 จุด ผูถ้อื SET50 Call Options ที

ราคาใช้สทิธิที
 950 จุด ย่อมตดัสนิใจใช้สทิธซิื6อคอลออปชั 
น เนื
องจากสามารถซื6อไดถู้กกว่าราคาของดชันี ผูข้าย SET50 
Call Options ขา้งตน้ กต็อ้งยอมที
จะขาย SET50 ณ ระดบัราคาดงักล่าว ซึ
งจะเหน็ไดว่้าผลขาดทนุของผูข้าย Call Options 
จะเป็นไปในลกัษณะเช่นเดยีวกบัผูท้ ี
ขายฟิวเจอรส์ที
ราคา 950 จุด 

ตวัอย่าง - พทุออปชั �น 

ส่วนการขายพทุออปชั 
น จะถูกใชส้ทิธกิ็ต่อเมื
อราคาใชส้ทิธมิรีะดบัอยู่สงูกว่าราคาสนิคา้อา้งองิ เช่น SET50 Put 
Options ที
มรีาคาใชส้ทิธทิี
 975 จุด ในขณะที
 ระดบัของ SET50 Index ที
เป็นราคาที
ใชช้าํระราคาครั 6งสุดทา้ย อยู่ที
 960.15 
จุด เหมอืนตวัอยา่งแรก ดงันั 6น ผูท้ี
ถอืพทุออปชั 
นจะตดัสนิใจที
จะขายดชันี SET50 ที
 975 จุด ซึ
งขายไดแ้พงกว่าระดบัของ
ดชันี SET50 ถงึ 14.85 จุด โดยที
ผูข้ายพทุออปชั 
นตอ้งยอมรบัที
จะซื6อ ณ ระดบัราคาดงักล่าว ซึ
งจะเหน็ไดว้่าการขายพุทอ
อปชั 
น มลีกัษณะเหมอืนกนัการซื6อฟิวเจอรส์ที
ราคาใชส้ทิธ ิหรอื 975 จุด นั 6นเอง  



 

 

จากลกัษณะที
ผูข้ายออปชั 
นไม่ว่าจะเป็นการขายคอลออปชั 
น หรอื ขายพทุออปชั 
น มโีอกาสเกดิผลขาดทุนได ้จาก
การเปลี
ยนแปลงของดชันี การขายออปชั 
นจึงเป็นการสรา้งภาระผูกพนัให้กบัผู้ที
ขายออปชั 
น และถือเป็นความเสี
ยงใน
ลกัษณะเดยีวกบัการซื6อขายสญัญาฟิวเจอรส์ ดงันั 6น สํานักหกับญัชผีูท้ําหน้าที
เป็นตวักลางใหก้บัผูซ้ื6อและผูข้ายสนิค้าใน
ตลาด TFEX จงึกําหนดให ้ผูข้ายออปชั 
นมหีน้าที
ที
จะตอ้งวางหลกัประกนัในเพื
อป้องกนัความเสยีหายที
อาจเกดิขึ6น คล้าย
กบัการวางหลกัประกนัการซื6อขายของผูซ้ื6อขายฟิวเจอรส์  

อยา่งไรกต็าม การเงนิหลกัประกนัของออปชั 
นจะไม่ไดก้าํหนดมูลค่าต่อสญัญา ซึ
งต่างจากหลกัประกนัฟิวเจอรส์ที

กาํหนดชดัเจนว่าตอ้งมเีงนิประกนัเป็นกี
บาทต่อการซื6อขาย 1 สญัญา เนื
องจาก หลกัประกนัของออปชั 
นจะคาํนึงถงึโอกาส
ในอนาคตวา่สญัญาดงักล่าวจะโดนใชส้ทิธหิรอืไม่ ยกตวัอย่างเช่น กําหนดให ้ดชันี SET50 ปจัจุบนั อยู่ที
 911.50 จุด หาก 
ผูล้งทุน ก ขาย คอลออปชั 
นที
ราคาใชส้ทิธ ิ900 จุด 1 สญัญา ส่วน ผูล้งทุน ข ขายคอลออปชั 
นที
ราคาใชส้ทิธ ิ975 จุด เป็น
จาํนวน 1 สญัญา เท่ากนั แต่ทั 6งสองคนนี6มคีวามเสี
ยงที
แตกต่างกนั โดยจะเหน็ไดว้า่ ณ ระดบัดชันี SET50 ขา้งตน้ โอกาสที

คอลออปชนัที
ผูล้งทุน ก จะถกูใชส้ทิธคิ่อนขา้งสูงเมื
อเทยีบกบั โอกาสที
คอลออปชั 
นของที
ผูล้งทุน ข ดงันั 6น หลกัประกนัใน
การขายออปชั 
นของผูล้งทุน ก และ ข จงึไม่เท่ากนั   

จะเหน็ไดว้า่ ความเสี
ยงของออปชั 
นอาจมรีะดบัตํ
า หรอื ระดบัสงู ขึ6นอยู่กบัว่าจะเขา้มาซื6อหรอืขาย อกีทั 6งสนิคา้นี6
ยงัสามารถออกแบบกลยทุธใ์หส้อดคล้องกบัภาวะการเคลื
อนไหวขาขึ6นหรอืขาลง โดยเลอืกที
จะรบัความเสี
ยงในระดบัที
สูง
หรอืตํ
าไดต้ามที
ตอ้งการไดอ้กีดว้ย โดยคอลมัน์ นดัพบ TFEX จะนํารายละเอยีดต่างๆ เกี
ยวกบั ออปชั 
นมานําเสนอต่อไปนะ
ครบั     
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