
นัดพบ TFEX  
โพสตท์เูดย ์ (2 มกราคม 2557) 
ตอนที� 420 ภาพรวมการซื&อขายของ TFEX ในปี 2556  

คอลมัน์นดัพบ TFEX ขอสวสัดปีีใหม่ท่านผูอ้า่นทุกท่านนะครบั และตามที#เคยสญัญาไว ้ในสปัดาหนี์( นัดพบฯ ขอ
สรุปการซื(อขายของทั (งปี 2556 ที#เพิ#งผ่านไปสดๆ รอ้นๆ ว่า มกีารซื(อขายโดยรวมเป็นอย่างไร สนิคา้ใดไดร้บัความนิยม
สงูสดุ ผูล้งทนุมกีารปรบัเปลี#ยนแนวทางการลงทุนหรอืไม่ รวมทั (งโบรกเกอรม์พีฒันาการกนัอย่างไรในช่วงปีที#ผา่นมา  

หลายๆ ท่านที#ผ่านศกึการลงทุนในปี 2556 มา คงไดเ้หน็ความผนัผวนของตลาดทุนไทยที#เพิ#มสงูขึ(นกว่าในอดตี 
ดชันีหุน้ไทยอยา่ง SET Index สามารถทาํสถติสิงูสดุขึ(นไปถงึ 1,643.43 จุดและแกวง่รว่งมาตํ#าสดุที# 1,275.76 จุดในระหวา่ง
ปี ในขณะที#ดชันี SET50 Index ที#ชาว TFEX คุน้เคย กส็ามารถเคลื#อนไหวอยู่เหนือระดบั 1,000 จุดซึ#งหลายๆ ท่านคง
ทราบกนัดแีลว้แรกเริ#มเดมิที# ดชันี SET50 ตอนเริ#มมใีหม่จะมรีะดบัฐานอยู่ม ี1000 จุด ก่อนที#จะผนัผวนลงมา โดยตอนที#
เปิดการซื(อขาย SET50 Futures ใหม่ๆ นั (น ดชันีมรีะดบัที# 500 จุดเท่านั (น อยา่งไรกต็ามก่อนปิดปลายปี SET50 Index รว่ง
ลงไปอยูปิ่ดที# 883.40 จุด กรอบการเคลื#อนไหวของดชันีที#กา้วขา้งตน้เกดิจากความผนัผวนที#เกดิขึ(นในตลาดหุน้ตลอดทั (งปี 
ซึ#งลกัษณะดงักล่าวส่วนสนับสนุนใหก้ารซื(อขายใน TFEX ซึ#งเป็นตลาดคู่ขนานและใหท้างเลอืกในการใชเ้ครื#องมอืสรา้งกล
ยทุธก์ารลงทนุมกีารเตบิโตขึ(นอยา่งมาก 

โดยตลอดทั (งปี 2556 การซื(อขายในตลาด TFEX มปีรมิาณรวมเท่ากบั 16.66 ลา้นสญัญา หรอื เฉลี#ยคดิเป็นการ
ซื(อขายประมาณวนัละ 68,017 สญัญา ซึ#งถอืเป็นการเตบิโตขึ(น 55.21% จากปีก่อนหน้าที#มปีรมิาณการซื(อขายเฉลี#ยวนัละ 
43,823 สญัญา โดยสนิคา้ที#มสีดัสว่นการซื(อขายสงูสดุเป็นแชมป์ใหม่คอื Stock Futures ที#มกีารซื(อขายกว่า 8.4 ลา้นสญัญา 
ตลอดปี คดิเป็น 50.5% ของปรมิาณการซื(อขายทั (งตลาด  ซึ#งสามารถโค่นแชมป์เก่าที#ครองตาํแหน่งสนิคา้ที#ไดร้บัความนิยม
ตดิต่อกนัเป็นอนัดบัหนึ#งต่อเนื#องมาหลายปีอย่าง SET50 Futures ลงได ้ซึ#งในปี 2556 การซื(อขายของ SET50 Futures 
เองกม็กีารเตบิโต โดยตลอดทั (งปีมกีารซื(อขายรวมทั (งสิ(น 5.7 ลา้นสญัญา หรอืคดิเป็น 34.1% ของปรมิาณการซื(อขายทั (ง
ตลาด โดยเมื#อรวมสดัส่วนของทั (งสองสนิคา้นี( พบว่าสญัญาฟิวเจอรส์ที#อา้งองิสนิคา้ในตลาดหุน้ทั (งหุน้รายตวัและดชันีหุน้ มี
สดัส่วนรว 84.6% ของการซื(อขายใน TFEX จงึสะทอ้นใหเ้หน็วา่ความผนัผวนของตลาดทุนทาํใหเ้กดิความสนใจในการที#จะ
เลอืกใชส้นิคา้ใน TFEX ที#เกี#ยวขอ้งและยงัสะทอ้นของพฒันาการของผูล้งทุนที#สามารถปรบักลยทุธ์การซื(อขายไดต้อบสนอง
สภาพตลาดไดม้ากยิ#งขึ(น สาํหรบั Gold Futures ปี 2556 อาจจะมบีทบาทลดลง โดยมสีดัสว่นการซื(อขายมาอยู่ที#ลําดบัสาม 
ดว้ยปรมิาณการซื(อขายรวมประมาณ 3.3 ลา้นสญัญา  

นอกจากนี( หากพจิารณาการเตบิโตของ TFEX โดยสงัเกตจากสถานะคงคา้ง พบว่า ณ สิ(นปี 2556 มจีํานวนสงูขึ(น
เป็น 340,778 สญัญา เพิ#มขึ(นประมาณ 42.6% ของสถานะคงคา้งเมื#อสิ(นปี 2555 ซึ#งเป็นการเตบิโตที#สอดคลอ้งการเพิ#มขึ(น
ของกจิกรรมการซื(อขายสญัญาโดยรวมใน TFEX เช่นกนั และการเตบิโตในดา้นของผูร้่วมตลาด จากตวัเลขบญัชซีื(อขายใน 
TFEX พบว่าในปี 2556 มกีารเพิ#มขึ(นเช่นเดยีวกนั โดยจากขอ้มูลล่าสุดที#นัดพบ TFEX ม ีณ สิ(นเดอืน พฤศจกิายน 2556 
พบว่ามจีํานวนบญัชทีั (งหมด 86,893 บญัช ีเพิ#มขึ(นจากสิ(นปีก่อนหน้าที#เคยมอียูป่ระมาณ 80,893 บญัช ี 

แต่ถา้ถามถงึความเปลี#ยนแปลงดา้นโบรกเกอรใ์นปี 2556 เป็นอยา่งไร ใครมอีนัดบัการซื(อขายสงูสุด 3 อนัดบัแรก 
กจ็ะพบวา่ บรษิทัที#ซื(อขายสนิคา้ในตลาด TFEX รวมสงูสุดไดแ้ก่ บล.เคจไีอ (KGI) โดยมสีดัส่วนการซื(อขายอยู่ที# 11.47% 
ของปรมิาณการซื(อขายทั (งตลาด อนัดบัที#สอง คอื บล.ซไีอเอม็บ ี(CIMB) มสีดัส่วนการซื(อขายอยู่ที# 9.67% และ ตามดว้ย
อนัดบัที#สาม บล.ภทัร (PHATR) ที#สดัส่วนอยู่ที# 9.16% ทั (งนี( พบว่าการซื(อขายตลอดทั (งปีของแต่ละบรษิทัที#อยู่ใน TOP 3 
ดงักล่าวมปีรมิาณการซื(อขายรวมกนัประมาณเกือบ 1 ใน 3 ของการซื(อขายทั (งตลาด ซึ#งถือเป็นการเติบโตของบรษิทั
หลกัทรพัยท์ี#น่าสนใจในลกัษณะหนึ#ง   

อยา่งไรกต็าม ในปี 2556 ถงึแมภ้าวะการลงทุนในตลาดสนิคา้โภคภณัฑอ์ย่างเช่น ทองคาํ หรอื นํ(ามนัดบิ อาจจะ
ไม่โดดเดน่สกัเท่าไร อกีทั (งในหลายๆ ช่วงของปีการเปลี#ยนแปลงราคาโลกของสนิคา้โภคภณัฑไ์ดร้บัผลกระทบการผนัผวน
ของค่าเงนิบาททําใหก้ารเคลื#อนไหวของราคาเมื#อแปลงเป็นราคาในรูปบาทไทยอาจจะไม่จูงใจในการซื(อขายมากนัก แต่
พบว่าผูล้งทุนเองรว่มทั (งโบรกเกอรท์ี#เป็นผูช้าํนาญการดา้นสนิคา้โภคภณัฑ์ อยา่งเช่น โบรกเกอรท์องคาํ กไ็ดป้รบัเปลี#ยนกล
ยทุธโ์ดยเขา้มามบีทบาทในการซื(อขายสญัญา Futures ที#อา้งองิสนิคา้ในตลาดทุนอยา่งเช่น Stock Futures มากขึ(น ซึ#งในปี 



2557 นี( คาดว่าเราจะได้เห็นการเปลี#ยนแปลงหลายๆ ประการเกดิขึ(นใน TFEX ต่อไป ซึ#งนัดพบ ฯ จะนํามาบอกเล่ากนั
ต่อไปนะครบั  

สดุทา้ยนี( เพื#อเป็นการตอ้นรบัปี 2557 หรอืปีมา้คะนองศกึ TFEX ยงัคงใหส้่วนลดต่างๆ ที#เคยมอียู่ในปี 2556 ทั (ง
ในส่วนของ SET50 Futures ที#อตัรา 35 บาท ต่อสญัญา และ Gold Futures ที#อตัรา 35 บาทต่อสญัญา สาํหรบั Gold 
Futures ขนาด 50 บาท และอตัรา 7 บาทต่อสญัญาสําหรบั Gold Futures ขนาด 10 บาท รวมทั (ง USD Futures ที#มี
คา่ธรรมเนียมที# 1 บาทต่อสญัญา ต่อไปในปี 2557 กนันะครบั ทั (งนี(ในสว่นของค่าธรรมเนียมที# โบรกเกอรเ์รยีกเกบ็ทั (งหมด
เป็นไปในลกัษณะที#ต่อรองไดเ้สร ีซึ#งหากทา่นสามารถสอบทราบขอ้มลูเพิ#มเตมิไดท้ี#โบรกเกอรท์ี#ทา่นใชบ้รกิารอยู่นะครบั 

 
 สนบัสนุนโดย  บรษิทั ตลาดสญัญาซื(อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)   เวบ็ไซต์ : www.tfex.co.th  

 การจดัทําเอกสารเผยแพร่นี(มวีตัถุประสงคเ์พื#อสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจและนําเสนอขอ้มลูที#เป็นประโยชน์ต่อการซื(อขายอนุพนัธ์เท่านั (น มไิดเ้ป็นการใหค้าํแนะนําสาํหรบัการลงทุนแตอ่ยา่งใด 


