
 

 

นัดพบ TFEX   
โพสตท์เูดย ์ (15 มกราคม 2557) 
ตอนที  422 แนวทางเกี ยวกบัวนัซื'อขายใน TFEX 

สปัดาหนี์
 สถานการณ์บา้นเมอืงทาํใหผู้ล้งทุนหลายท่านสอบถามเขา้มาเกี!ยวกบัการซื
อขายของ TFEX 
ว่าจะไดร้บัผลกระทบหรอืไม่ คอลมัน์นดัพบ TFEX จงึไปรวบรวมขอ้มูลสําหรบักรณีที!จะกระทบกบัการซื
อขาย
ใน TFEX ที!มกีารกําหนดชดัเจนเป็นแนวทางมาเล่าใหค้ลายขอ้ขอ้งใจกนัเบื
องตน้นะครบั  

การซื
อขายสินค้าใน TFEX จะมีการระบุเวลาซื
อขายที!ชดัเจนในแต่ละประเภทสินค้า ซึ!งการ
กําหนดเวลาซื
อขายดงักล่าวนั 
น ได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกบัการซื
อขายสนิคา้อ้างอิง อย่างเช่น สญัญา 
SET50 Index Futures หรอื Stock Futures กจ็ะมเีวลาซื
อขายที!สอดคลอ้งกบัการซื
อขายในตลาดหุน้ซึ!งเป็น
ตลาดสนิคา้อา้งองิ โดยในทุกๆ วนั TFEX จะเปิดใหซ้ื
อขายก่อนตลาดหุน้เปิดเลก็น้อย และจะปิด หลงัจากตลาด
หุ้นปิดทําการไปแล้วประมาณครึ!งชั !วโมง เพื!อใหผู้ล้งทุนสามารถจดัการปรบัพอรต์ลงทุนใหส้อดคล้องกบัการ
เคลื!อนไหวของสนิคา้อา้งองิในแต่ละวนัได ้ในขณะที!หากเป็นสญัญาที!สนิคา้อ้างองิไม่มตีลาดกลางซื
อขายอย่าง
ชดัเจน เช่น ทองคาํ อกีทั 
ง การซื
อขายยงัเกอืบจะมอียู่ตลอด 24 ชม. ตลาด TFEX กไ็ดเ้พิ!มการซื
อขายในช่วง
กลางคนืใหส้อดคลอ้งกนั 

นอกจากช่วงเวลาการซื
อขายในแตล่ะวนัที!สอดคลอ้งกบัการซื
อขายของสนิคา้อา้งองิแลว้ สาํหรบักรณีที!
สญัญาครบกําหนดอายุ จะมกีารกําหนดวนัที!ผูล้งทุนสามารถซื
อขายไดเ้ป็นวนัสุดท้าย และจะมกีารประกาศ
ราคาที!ใชช้ําระราคาครั 
งสุดทา้ย (Final Settlement Price) ของสญัญาที!จะครบกําหนดอายุนั 
นๆ นอกจากนี
 
เวลาที!ผูล้งทุนสามารถเขา้มาซื
อขายได ้กจ็ะถูกปรบัใหส้อดคลอ้งกบัการประกาศการคาํนวณ Final Settlement 
Price ของสนิคา้นั 
นๆ ดว้ย เช่น SET50 Index Futures ที!ครบกําหนดอายุ จะซื
อขายไดจ้นถงึ 16.30 น. 
เนื!องจาก ตลาดหุน้ไดห้ยุดซื
อขายในเวลาดงักล่าว และทุกคนทราบราคาดชันีเป็นที!เรยีบรอ้ย ในขณะที! USD 
Futures ซึ!งม ีFinal Settlement Price ที!คาํนวณจากอตัราแลกเปลี!ยน ณ เวลา 11.00 น. กจ็ะซื
อขายไดจ้นถงึ
เวลา 11:00 น. เท่านั 
น ดงันั 
น USD Futures ที!ครบกําหนดอายุกจ็ะมชี่วงเวลาที!ซื
อขายไดท้ี!ส ั 
นลง ในขณะที!
สญัญาเดอืนอื!นๆ ที!ยงัไม่ครบกําหนดอายุ กจ็ะสามารถซื
อขายไดต้ามปกตจินถงึในช่วงเวลาเยน็  

ดงันั 
น อาจกล่าวไดว้่า การซื
อขายสนิคา้ใน TFEX จะขึ
นอยู่กบัการซื
อขายของสนิคา้อ้างองิเป็นสําคญั 
เนื!องจาก ข้อมูลการซื
อขายในสินคา้อ้างอิงถอืเป็นข้อมูลจําเป็นในการตดัสินใจซื
อขาย นอกจากนี
 ในช่วงที!
ตลาดสินค้าอ้างอิงมีหยุดการซื
อขาย ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ฟิวเจอร์สก็ย่อมหยุดซื
อขายตาม 
ตวัอย่างเช่น กรณมีกีารขึ
นเครื!องหมาย Halt หุน้ที!เป็นหุน้อา้งองิของ Stock Futures กจ็ะส่งผลใหส้ญัญา Stock 
Futures ที!อา้งองิกบัหุน้ดงักล่าวหยุดซื
อขายดว้ยเช่นกนั และเมื!อสนิคา้อ้างองิสามารถซื
อขายไดอ้กีครั 
ง สญัญา
ล่วงหน้ากก็ลบัมาซื
อขายไดท้นัทเีช่นกนั อย่างไรกต็าม ในกรณีของสนิคา้โภคภณัฑบ์างประเภทที!ไม่มตีลาดที!
ซื
อขายสนิคา้อ้างองิอย่างเป็นทางการ กจ็ะมกีารกําหนดมาตรการโดยใชก้ารเคลื!อนไหวของราคา Futures นั 
น 
เป็นเงื!อนไขเพื!อใหป้้องกนัความเสี!ยงใหก้บัผูล้งทุน อย่างเช่น Gold Futures ที!จะมกีารหยุดซื
อขายชั !วคราวเมื!อ
ราคาที!ซื
อขายมกีารเปลี!ยนแปลงไปจากราคาที!ใชช้ําระราคาวนัก่อนหน้าที!ระดบั 10% ทั 
งในดา้นที!เพิ!มขึ
นหรอื
ลดตํ!าลง แต่การหยุดซื
อขายดงักล่าวจะเป็นเพยีงชั !วคราวเพื!อใหผู้ล้งทุนมเีวลาหาขอ้มลูเกี!ยวกบัราคาและมเีวลา
ในการปรบัพอรต์ 

โดยปกตแิลว้ TFEX จะมกีารประกาศวนัหยุดทาํการล่วงหน้าในแต่ละปี ซึ!งจะสอดคลอ้งกบัการทาํงาน
ของสถาบนัการเงนิต่างๆ ตามประกาศของหน่วยงานกํากบัดูแล แต่บางคร ั 
งก็จะมกีารประกาศเพิ!มเตมิ เช่น 
กรณีวนัหยุดธนาคารที!เพิ!มเตมิเขา้มาในช่วงปลายปีที!แลว้ ซึ!งทั 
งตลาดหุน้และตลาด TFEX ก็ไดป้ระกาศหยุด



 

 

เพิ!มเตมิดว้ยเชน่กนั โดยหากวนัหยุดเพิ!มเป็นวนัซื
อขายปกต ิกจ็ะดําเนินการเช่นเดยีวกบักรณีวนัหยุดประจําปี 
คอืจะหยุดซื
อขายในวนัดงักล่าวและกลบัมาซื
อขายต่ออกีครั 
งในวนัทาํการถดัไป แต่ในกรณีที!การประกาศหยุด
วนัหยุดกระทบกบัวนัซื
อขายวนัสุดท้ายของสญัญาก็ จะมีการประกาศเลื!อนวนัซื
อขายวนัสุดท้ายให้เรว็ขึ
น 
ตวัอย่างเช่น วนัหยุดเพิ!มเตมิเมื!อปลายปีที!แลว้ ทําใหต้อ้งประกาศเลื!อนวนัซื
อขายวนัสุดทา้ยของสญัญาเดอืน 
ธนัวาคม ที!เดมิซื
อขายวนัที! 27 ธนัวาคม 56 เป็นวนัสุดทา้ย ปรบัเปลี!ยนเป็นวนัที! 26 ธนัวาคม 56 เป็นวนั
สุดทา้ย แต่การปรบัดงักล่าวก็จะมกีารพจิารณาควบคู่กบัการมขีอ้มูลสนิค้าอ้างอิงด้วยเช่นกนั ดงันั 
น สําหรบั
สญัญา Gold Futures เดอืนธนัวาคม 56 จงึปรบัใหว้นัซื
อขายวนัสุดทา้ยเลื!อนเรว็ขึ
นอกี 2 วนัเป็นวนัที! 24 
ธนัวาคม 56 เพื!อใหม้ขีอ้มลูราคาสนิคา้อา้งองิในการประกาศ Final Settlement Price  

ถงึแมว้่าจะมกีรณีฉุกเฉินอื!นๆ นอกเหนือจากที!ไดเ้คยเกดิขึ
นขา้งตน้ การดําเนินการกจ็ะพจิารณาจาก
ตามหลกัเกณฑข์า้งต้นคอืใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัการซื
อขายในตลาดสนิคา้อ้างอิง รวมทั 
ง TFEX จะมี
การแจง้ใหผู้ท้ี!เกี!ยวขอ้งทราบเป็นการล่วงหน้า ผา่นชอ่งทางต่างๆ ดงันั 
น ท่านสามารถตดิตามข่าวสารต่างๆ ได้
จาก www.tfex.co.th หรอืสอบถามขอ้มลูเพิ!มเตมิจากโบรกเกอรท์ี!ทา่นเปิดบญัชซีื
อขายนะครบั  
 

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

 การจดัทําเอกสารเผยแพร่นี
มวีตัถุประสงคเ์พื!อสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจและนําเสนอขอ้มลูที!เป็นประโยชน์ตอ่การซื
อขายอนุพนัธเ์ท่านั 
น มไิดเ้ป็นการใหค้าํแนะนําสาํหรบัการลงทุนแตอ่ยา่งใด 


