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เงินบาทผันผวน...สําคัญอย่างไร 

ท่านผู้อ ่านอาจจะเคยได้ยินขา่วค่าเงนิบาทแขง็ตัวหรือค่าเงนิบาทอ่อนตัวอยู่บอ่ยค ร้ัง ซ ึง่อ ันทีจ่ริงแล้ว คา่เงนิหรืออัตรา

แลกเปลี่ยนนีม้คีวามสําคญัต่อภาวะเศรษฐกจิเป็นอยา่งมาก เพราะในปัจจบุนัมีสินค้าจาํนวนไม่น้อยทีผ่ลิตในประเทศหนึง่และ

ส่งออกไปขาย ในอีกประเทศหนึ่ง ราคาของสนิค้าเหล่านีจ้งึอาจจะปรับเพิ่มข ึน้หรือ ลดล งตาม การเปลี่ย นแปลงขอ งอัตรา

แลกเปลี่ยน และส่งผลให้มูลค่าการส่งออกและนําเข้าเปลี่ยนแปลงไป หรือแม้แต่ผู้ทีน่ิยมท่องเที่ยวในตา่งแดน หรือ มีแผนส่ง

บุตรหลานไปศกึษาต่อในต่างประเทศ ก็อาจมีค่าใช้จา่ยที่เกิดข ึน้มากน้อยตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเงนิบาทเชน่กัน 

 นอกจากนี ้ในปัจจบุนัก็มผีู้ ลงทุนจ ํานวนไม่น้อยที่ลงท ุนในต่างประเทศ หรือ ลงทุนในสินทรัพยท์ี่มีผลตอบแทนผูกกับ

อัตราแลกเปลี่ยน เชน่ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ  (FIF) หรือ  ก ารซ ือ้ ขาย Gold Futures, Silver Futures หรือ Oil 

Futures ดังนัน้ ความผันผวนของค่าเงนิบาทจงึส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนอกีทางหนึ่งด้วย 

สําหรับประเทศไทยนัน้ สกุลเงนิสําคัญที่ใช้ในการซ ือ้ขายสินค้าและบริการกับต่างประเทศเป็นหลัก  คือ  ดอลลาร ์

สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ฯ) ดังนัน้ ความผันผวนของเงินบาทเม ือ่เทียบกบัดอลลา ร์ฯ จงึเป็นอกีหนึ่งความเสี่ยงสาํคัญทีห่ลายทา่น

ให้ความสนใจ ซ ึง่ก่อนที่เราจะไปดวู่าความผนัผวนของค่าเงนิบาท ส่งผลอย่างไรกับผู้ประกอบธุรกิจและผู้ลงทุน เรามาทําความ

เข้าใจกับคําศัพท์สําคัญ ท่ีได้ยินกันบอ่ยๆ ก ่อน 

เงนิบาทอ่อนค ่า หมายถึง เงนิบาทมีค่าลดลง เมื่อเทียบกับเงนิสกุลอื่น ท ําให้เราใช ้เงนิบาทมากข ึน้ในการแลกเป็นเงนิ

สกุล อ่ืน เชน่ หากเดิมค่าเงนิบาทอยู่ที่ 30 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเปลี่ยนเ ป็น 35 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นัน่

ก็หมายความวา่  

เดิม   เงนิ 1 ดอลลาร์ฯ ต้องใช้เงนิ 30 บาทในการแลก 

เปลี่ยนเป็น  เงนิ 1 ดอลลาร์ฯ ต้องใช้เงนิ 35 บาทในการแลก  

ดังนัน้ ค่าเงนิบาทมีค่า ลดลง เมื่อเทียบกับเงนิดอลลาร์ฯ หรือ อาจเรียกวา่ เงนิดอลลาร์ฯ แขง็ค่าข ึน้ เมือ่เทียบกบัเงนิ

บาท ก็ได้ 

เงนิบาทแขง็ค่า หมายถึง เงนิบาทมคี่าเพิ่มข ึน้ เมื่อเทียบกับเงนิสกุลอื่น ทาํให้เราใช้เงนิบาทในจาํนวนน้อยลงในการ

แลกกบัเงนิสก ุลอื่น เชน่ หากเดิมเงินบาทอยูท่ี่ 36 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐอเม ริก า  และเปล่ีย นเ ป็น  29 บาทต ่อ ดอ ลลา ร์

สหรัฐอเมริกา น่ันก ็หมายความว่า  

เดิม   เงนิ 1 ดอลลาร์ฯ ต้องใช้เงนิ 36 บาทในการแลก  

เปลี่ยนเป็น  เงนิ 1 ดอลลาร์ฯ ต้องใช้เงนิ 29 บาทในการแลก  



ดังนัน้ ค่าเงนิบาทมีค่า เพ ิม่ข ึน้ เมื่อเทียบกับเงนิดอลลาร์ฯ หรือ อาจเรียกวา่ เงนิดอลลาร์ฯ ออ่นค่าลง เมื่อเทีย บกับ

เงนิบาท ก็ได้ 

เงนิบาทอ่อนค ่า  อัตราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลารฯ์  ปรับตวัเพิ่มข ึน้ 

เงนิบาทแขง็ค่า  อัตราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์ฯ  ปรับตวัลดลง 

ในชว่งปี 2551 – 2554 ค่าเงนิบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ฯ มีการปรับตัวขึน้ลงค่อนข้างมาก โดยในปี 2552 ค่าเง ินบาท

อ่อนลงไปถึงประมาณ 36 บาท / ดอลลาร์ฯ  ขณะที่ในปี 2554 แขง็ข ึน้มาอยู่ท ี่ระดับประมาณ 29 บาท / ดอลลาร์ฯ  

ค่าเง ินบาทที่อ ่อนลง จะสง่ผลดีต่อผู้ที่มีรายรับเป็นดอลลาร์ฯ เชน่ ผู้ส่งออก เนื่องจากรายได้เงนิดอลลาร์ฯ ทีไ่ด้จากการ

ส่งออกสามารถนํามาแลกเป็นเงนิบาทได้มากข ึน้ แต่ในมุมของผู้นําเข้าจะตรงกันข้าม ค่าเงนิออ่นลงจะส่งผลลบ  เนื่ อ งจาก

จะต้องใช้เงนิบาทจาํนวนมากข ึน้ ในการแลกเป็นเงนิดอลลาร์ฯ เพ ื่อจา่ยซือ้สินค้าจากตา่งประเทศ  

สําหรับกรณีเงนิบาทแขง็ค่าข ึน้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีรายจา่ยเป็นดอลลาร์ฯ เชน่  ผู้นําเข้า หรือ ผู้ที่ต้องการส่งบุต ร

หลานไปเรียนตอ่ต่างประเทศ เนื่องจากสินค้าจากต่างประเทศจะมีราคาในรูปเงนิบาทที่ถ ูกลง แต่จะเป็นผลลบกับผู้ ส่ งออ ก 

เพราะเงนิดอลลาร์ฯ ที่ได้จากการส่งออกสินค้า นํามาแลกเป็นเงนิบาทได้มลูค่าน้อยลง 

การเคลื่อนไหวข ึน้ลงของค่าเงนินี ้อาจส่งผลต่อรายรับรายจา่ยของผู้ประกอบธุรกิจจนอาจทําให้ขาดทุนได้ แต่อยา่งไร

ก็ตาม ความเสีย่งด้านอ ัตราแลกเปลี่ยนถือเป็นความเสี่ยงที่บริษทัสามารถจดัการได้ โดยใช้เคร่ืองมือทางการเ งินต่า งๆ  เ ช ่น 

สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าฟอร์เวิร์ด และ ฟิวเจอร์ส โดยสญัญาเหลา่นีจ้ะช่วยล็อครายได้หรือต้นทุนให้อย ูใ่นระดับท ี่ค าด ไว้  ผู้

ประกอบธุรกิจจงึไม่ต้องกงัวลกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอีกต่อไป และสามารถทุ่มเทเวลาที่เหลือไปบริหารความเสีย่ง

ทางธรุกิจและวางแผนกิจการได้ดียิง่ข ึน้  

นอกจากนี ้ผู้ลงทุนที่มีการลงทุนในสินทรัพยต์่างประเทศ หรือสินค้าโภคภณัฑ์โลก หรือ ตราสารที่มีราคาเคลื่อนไหว

เช ือ่มโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์โลก เชน่ ผู้ที่ลงทนุในกองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (FIF), กองทนุทองคํา ,  กองท ุนนํ ้า มัน , 

Gold Futures, Silver Futures และ Oil Futures ก็เผชญิความเสีย่งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเชน่เดยีวกัน เพราะ

แม้ว่าการซ ือ้ขายจะอยู่ในรูปเงนิบาท แต่ราคาซ ือ้ขายกจ็ะเคลื่อนไหวตามค่าของเงนิสกุลดอลลาร์ฯ ด้วย ดังนัน้ ความเสี่ยงของ

อัตราแลกเปลี่ยนจงึส่งผ ลกระทบตอ่ผลกําไ รขาดทุนของพอร์ตลงทุนเชน่เดียวกัน 

 



บาทแข็ง VS บาทอ่อน เกิดจากอะไร  

 การทีเ่งนิบาทแขง็ค่า หรือ อ่อนตัวค่า เกิดจากการเปล่ียนแปล งของความต้องการซือ้ (อุปส งค์) และ ความต้อ งการ

ขาย (อุปทาน) ของเ งนิบาทเม ื่อเทียบกับเงนิต่างประเทศ เชน่ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยในท่ีนีจ้ะขออธิบายถึงสาเหตหุลักๆ ที่

ทําให้อุปสงค์และอุปทานของเงนิเปลี่ยนแปลงโดยคร่าวๆ ดังนี ้

ดุลก ารค้า และการเคลือ่นย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 

 หากประเทศไทยเกินดุล การค้า กล่าวคือ มีมูลค่าส่งออกมากกว่ามูล ค่านํา เ ข้า  หรือ ม ีเ ง ินทุน เคล ื่อน ย้ าย จาก

ต่างประเทศเข้ามาในประเทศมาก  ๆประเทศก็จะมีเงนิดอลลาร์ฯ มากข ึน้ เงนิทุนที่ย้ายเข้ามาจะถูกแลกจากเงนิดอลลาร์ฯ เป็น

เงนิบาท ทําให้ อุปสงค์หรือความต้องการเงนิบาทเพิ่มข ึน้ ส่งผลให้เงนิบาทมีค่าเพิ่ม ขึน้ (ค่าเง ินบาทแขง็ขึน้) ในทางกลับกัน หาก

ประเทศไทยขาดดุลการค้า คือ มมูีลค่าส่งออกน้อยกว่านําเข้า หรือ มีเงนิทุนเคลื่อนย้ายออกจากประเทศมาก  ๆก็จะทํา ให้มี

ความต้องการแลกเงนิบาทเป็นเงนิดอลลาร์ฯ เพ ื่อนําออกนอกประเทศมากข ึน้ ส่งผลให้ความต้องการขาย เ ง ินบาทมากข ึน้ 

ค่าเง ินบาทจงึออ่นค่าลง  

อัตราดอกเบีย้  

 โดยปกติเงนิทุนจะเคลื่อนไหวจากประเทศท ี่อัตราดอกเบ ีย้ตํ่ากวา่ไปประเทศที่อ ัตราดอกเบ ีย้สูงกว่า ซ ึง่ในที่สุดแล้วจะ

ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสอ งประเทศ เชน่ หากอตัราดอกเบ ีย้ของสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลง จะทําให้อัตราดอกเบ ีย้ไทย

ซ ึง่แม้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมีค่าสูงข ึน้โดยเปรียบเทียบ ส่งผลให้มีเงนิลงทุนเคลื่ อ น ย้าย เ ข้าประเทศไทยมากข ึน้ เ ง ิน ทุนท ี่

เคลื่อนย้ายเข้ามาจะถูก แลกเป็นเงนิบาท ทําให้ความต้องการซ ือ้เงนิบาทสูงข ึน้ ค่าเงนิบาทจงึแขง็ค่าข ึน้ ในทางตรงกันข้าม  หาก

อัตราดอกเบ ีย้ ไทยปรับตวัลดลง กจ็ะทําให้อตัราดอก เบ ีย้โดยเปรียบเทียบของไทยกบัต่างประเทศตํ่าลง ส่งผลให้มีเงนิทุนไหล

ออก  จงึมีความต้องการขายเงนิบาทเพื่อนํา ไปแลกเปล่ียนเป็นเ งินดอลลาร์ฯ เพ ิ่มข ึน้ ค่าเงนิบาทจงึอ่อนค่าลง 

นโยบายการเง ินของธนาคารกลาง 

 ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถกาํหนดปริมาณเงนิบาทในระบบการเงนิผ่านมาตรการต่าง  ๆเชน่ มาตรก ารดํา รง

สินท รัพย์สภาพคล่อง และการดํา เนินการผ ่านตลาดการเงนิ เป็นต้น ซ ึง่มาตรการเหล่านีจ้ะสง่ผลให้อุปสงค์และอุปทานของเงนิ

บาทเปลี่ยนแปลงไป และทําให้ค่า เงนิบาทเปลี่ยนแปลงตาม เชน่ หากธนาคารกลางเห็นว่าเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่สู งเ กิน ไป ก็

สามารถกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎหมายเพิ่มข ึน้ ทําให้เงนิที่ธนาคารพาณิชยส์ามารถปลอ่ย

กู้ ได้มจีาํนวนลดลง ส่งผลให้ปริมาณเงนิบาทในประเทศลดลงตาม จงึเปรียบเสมือนกับการลดอุปทานหรือปริมาณของเงนิบาท 

ทําให้ค่าเงนิบาทมีแนวโน้มที่จะแขง็ข ึน้  ในทางกลับกัน การลดระดับอัตราดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ จะ

ทําให้ปริมาณเ งินในระบบเพิ่มข ึน้ เปรียบเสมอืนการเพิม่อ ุปทานของเงนิบาท ส่งผลให้ค่าเงนิบาทมีแนวโน้มที่จะออ่นค่าลง 

  



การซือ้ขายในตลาดเงินตราระหว่างประเทศ  

 นอกจากการซ ือ้ขายเงนิตราต่างประเทศของผู้นําเข้าและส่งออกแล้ว ผู้ลงทุนสถาบนัยังสามารถซ ือ้ขายเงนิตรา

ต่างประเทศเพื่อผลกําไรในตลาดเงินตราระหว่างประเทศหรือท ี่เรียกว่าตลาด Forex ได้ โดยการซ ือ้ ขายเงนิตราต่างประเทศใน

ตลาด Forex จะเป็นการซือ้ขายที่มีกา รส่งมอบในทันที (Spot Market) และมกีารซ ือ้ขายตลอด 24 ช ัว่โมง การซ ือ้ขายจะเป็น

แบบออนไลน์ทัว่โลก ไม ่มีศูนย์กล างในการซ ือ้ขายทีจ่ดัตัง้อย่างเป็นทางการ ทัง้นี ้เน ือ่งจากธ ุรกรรมการซือ้ขายเงนิตรา

ต่างประเทศในตลาด Forex มีปริมาณสูงมาก การเค ล่ือนไหวของค่าเงนิ ในตลาด Forex นีจ้งึถอืเป็นหน ึ่งในตัวช ีว้ัดสําคัญที่

ธนาคารต่างๆ ใช้อ้างอิงในการทําธรุกรรม  

ปัจจยัอื ่นๆ  

 นอก เหนือจากปัจจยัข้างต้นแล้ว ยังมีปัจจยัอืน่ๆ ที่ส่งผลตอ่ค่าเ งินบาท เชน่ ความไม่มั่นคงทางการเมอืง ภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศ และ เสถียรภาพทางการเงนิของประเทศ  เป็นต้น 

 

เครื่องมือในการบริหารเงินบาทที่ สําคญั 

 ในอดตี ผู้ประกอบธุรกิจนําเข้าและส่งออกขนาดใหญ่ จะสามารถบริหารความเสี่ย งจากอัตราแลก เปลี่ย นไ ด้  โดย

ติดต ่อกับธนาคารพาณิชย์เพ ื่อขอ ทําสัญญาซือ้หรือขายเงนิดอลลาร์ฯ ล่วงหน้า (Forward Contract) ซ่ึงก็ค ือ  การตกล งว่า

ผู้ประกอบการจะซ ือ้ หรือ จะขาย เงนิดอลลาร์ฯ ในอนาคตด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้ากับธนาคารตัง้แต่วันทีท่าํ

สัญญา  

 การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้สัญญาฟอร์เวิร์ดนีม้ักได้รับความนิยมแค ่เฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบ

ธุรกิจรายใหญ ่ เนื่องจากมูลค่าในการทําสัญญาแต่ละครัง้ค่อนข้างสูง หากทําสัญญาที่มีมูลคา่น้อย อตัราแลกเปลี่ยนก็จะเป็น

อัตราที่แพงข ึน้  นอกจากนี ้ผู้ลงทุนที่มีพ อร์ตลงทุนที่มีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน แตไ่ม่ได้ประกอบธุรกจินําเข้าหรือสง่ออก 

จะไมส่ามารถทาํสัญญาข้างต้นเพือ่บริหารความเสี่ยงได้ เนื่องจากในการทําสัญญา ผู้ ขอทําสัญญาจะต้องยื่นเอกสารแสดงแก่

ธนาคารว่าได้ประกอบธุรกิจที่จะต้องมีการถือครองเงนิดอลลาร์ฯ อยู่ 

 อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายเปิดกว้างให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการมีทางเลือกในการ

บริหารความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนมากข ึน้ บริษัท ตลาดอนพุ ันธ์ (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน หรือ TFEX จึงสามารถจัดให้

มีการซ ือ้ขายส ัญญาซือ้ขายดอลลาร์ฯ ล่วงหน้า (USD Futures) หรือ สัญญาฟิวเจอร์สท ี่อ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐอเมรกิาได้ 

 สัญญา USD Futures นีจ้ะชว่ยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธรุกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  ตลอดจ นผู้ล งทุนท ั่วไ ป 

สามารถซ ือ้ขายเงนิดอลลาร์ฯ ได้อย่างสะดวกมากข ึน้ เนื่องจากขนาดของสัญญามขีนาดเล็ก (ประมาณ  30 , 000 บาทต ่อ



สัญญา) และการซ ือ้ขายสามารถ ทําได้อย่างงา่ยดาย ไม่จาํเป็นต้องแสดงเอกสารการถือเงนิดอลลาร ์ฯ อยู่ก ่อน โดยผู้สนใจแค่

เพ ียงเปิดบญัชซี ือ้ขายกับโบรกเกอร์อนุพ ันธ์ทีไ่ด้รับอนญุาต ก็สามารถซ ือ้ขาย USD Futures ได้ทนัที นอกจากนี ้สญัญาฟิวเจอร์

สยังมสีภาพคลอ่งสูงเมื่อเทียบกับสญัญาฟอร์เวิร์ด ผู้ลงทุนที่ซ ือ้หรือขาย USD Futures ไปแล้ว และไมต้่อ งก ารถ ือ สัญญา

ดังกลา่วอีกต่อไป ก็สามารถปิดสถานะของสัญญาได้ตามต้องการ เพ ียงแค่ทําการซ ือ้หรือขายตรงข้ามกับสถานะเดมิทีเ่คยทาํไว้

เท่านัน้ 

 ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบ USD Futures ที่ซ ือ้ขายในตลาดอนุพ ันธ์กับ USD Forward ที่ทํากบัธนาคารพาณิชย  ์สัญญา

ทัง้สองประเภทมีหลายข้อที่แตกต่างกนั ดังนี ้

 USD Futures USD Forward 

วิธีทําสัญญา คล้ายกับซือ้ห ุ้น : ผู้ลงทนุจะตกลงกับผู้ลงทนุ

อีกฝั่ งหน่ึงที่ซ ือ้ขายใน TFEX โดย วธิีการส่ง
คําสั่งซ ือ้ขายผ ่านโบรกเกอร์ คล้ายกับการซ ือ้
ขายห ุ้น 

ตกล งกับธนาคารพาณิชย ์ 

ลักษณะของส ัญญา สัญญามาตรฐาน : TFEX ได้กําหนดลักษณะ
ของสญัญาเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ผู้ลงทุนเพยีง
แค่ระบุจาํนวน ราคา และอายุของสัญญาท ี่
ต้องการเท่านัน้ 

สามารถออกแบบลักษณะของสญัญาตามความ
ต้องการได้  

สภาพคลอ่งในการซ ือ้
ขาย 

สภาพคล่องส ูง : ผู้ลงทนุสามารถซ ือ้ขายได้
ตลอ ดเวลาทาํการของ TFEX และเมื่อซือ้หรือ
ขายไปแล้ว กส็ามารถปิดสถานะของสัญญาได้
เมื่อต้องการ 

สภาพคลอ่งน้อย เมื่อทําสัญญาไปแล้วก็มักจะต้อง
รอจนสัญญาครบกําหนดอายุ หรือหากต้องการ
ยกเลกิสัญญาก่อนครบอายุก็ต้องได้รับความ
ยินย อมจากธนาคารพาณชิย์ที่ทาํ สญัญาไว้ ซ ึง่
จะต้องชําระเงนิตามส่วนขาดทุนท ี่เกิดข ึน้ และอาจ
มีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงของ
คู่สัญญา 

สําน ักหักบัญชรีับประกนั :  ในการซือ้ขาย 
สํานักหักบญัชจีะทําหน้าที่เป็นคู่ส ัญญากลาง
ให้กับทุกๆ รายการซ ือ้ขาย ผู้ลงทุนจงึม่ันใจได้

ว่าจะได้รับชาํระกําไรขาดทุนตามท ีเ่กิดข ึน้จรงิ 

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายมคี วามเสี่ยงวา่คู่สญัญาอีก
ฝ่ายอาจจะบดิพลิว้ ไม่ปฏิบัติตามสญัญา 

เมื่อสญัญาครบ
กําหนดอาย ุ

ไม่ม ีการรับส่งมอบเงินดอลลาร์ฯ จริง : 
เมื่อสญัญาครบกําหนดอาย ุจะใชว้ิธีจ่ายเงนิ
กันตามส่วนต่างกําไรขาดทุนที่เกิดข ึน้ ไม่มีการ

ส่งมอบเงินดอลลาร์ฯ ให้แก่อีกฝ่าย 

มีการรับส่งมอบเงินดอลลาร์ฯ ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา 

ผู้มสี ิทธิ์ทําสัญญา ผู้ลงทนุและผ ู้ประกอบธรุกิจในประเทศ
ไทย : ผู้ลงทนุและผู้ประกอบธุรกิจชาวไทย

ผู้ประกอบธุรก ิจท่ีมีการถอืครองเงนิดอลลารฯ์ และ
มีคุณสมบตัิตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 



สามารถซือ้ขาย USD Futures ได้ โดยไม่
จาํเป็นจะต้องถอืครองเงนิดอลลารฯ์ อยู่กอ่น 
เพ ียงแค่เปิดบญัชกัีบโบรกเกอร์อนพุ ันธ์ที่ได้ รับ
อนุญาต ก็สามารถทําก ารซ ือ้ขาย ได้ทันที 

 

ดอลลาร์ล่วงหน้า (USD Futures) 

รู้จักกับดอลลาร์ล่วงหน้า  

 USD Futures หรือ สัญญาซือ้ขายเงนิดอลลาร์ฯ  ล่วงหน้า เป็นสัญญาที่ผู้ซ ือ้และผู้ขายตกลงกันในวันนีว้่าจะซ ือ้ขาย

ดอลลาร์ฯ กันในอนาคต โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนท ีก่ ําหนดต ัง้แต่วันท ี่ทาํสัญญา 

 ในการทําสัญญา USD Futures ผู้ลงทนุจะต้องสง่คําสั่งซ ือ้ขายผ่านโบรกเกอร์ เพ ื่อเข้ามาจบัค ูก่ ับผู้ ลงทนุอีกฝ่ังหน ึง่ใน

ตลาดอนุพ ันธ์ โดยวิธีการส่งคําสั่งจะคล้ายกบัการส่งคาํสั่งเพ ื่อ ซือ้หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ กลา่วคือ ผู้ ซ ือ้จะตัง้ราคา เสนอซ ือ้ 

(Bid) ในขณะท่ีผู้ ขายจะตัง้ราคาเสนอขาย (Offer) หากราคาเสนอซ ือ้และเสนอขายตรงกัน หรือ เป็นราคาที่ดีกว่าราคาทีผู้่ลงทนุ

ต้องการ ระบบก็จะทําการจบัคู่ซ ือ้ขายให้ โดยราคาที่จบัคู่ได้นี ้คอื ราคาฟิวเจอร์ส หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ ลงทนุทัง้สองฝ่าย

ตกล งจะซ ือ้จะขายกัน 

 นอกจากนี ้ในการซ ือ้ขาย USD Futures จะแตกต่างจากการทําส ัญญาฟอ ร์เวิร์ดกับธนาคาร ตรงที่ ในก ารซ ือ้ ขาย 

USD Futures นัน้ จะไม่มีการส่งมอบเงนิดอลลา ร์ฯ กันจริง แต่จะใช้วธิีชาํระกําไรขาดทุนตามส่วนตา่งของอ ัตราแลกเปลี่ยนที่

เปลี่ยนแปลงไปแทน   

ผู้ทีก่ ังวลว่าค่า เงนิบาทจะแขง็ค่าข ึน้ หรือ อัตราแลกเปล่ียนจะปรับตัวลดลง เชน่ ผู้สง่ออกอาจจะกังวลวา่การทีค่ ่าเงนิ

บาทแขง็ค่าข ึน้จะทําให้รายได้จากการส่งออ กลดลง กส็ามารถป้องกันความเสี่ยงได้ง่าย  ๆแคส่่งคําสั่ง “ขาย” USD Futures ซ ึง่

จะเทา่กับเป็นการล็อคอ ัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต ณ ราคาที่ซ ือ้ขายไว้ หากในอนาคตอัตราแลกเปลี่ยนปรับลดลง ผู้ส่งออกก็จะ

ได้รับกําไรจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลีย่นที่ลดลง เพ่ือไปชดเชยกับรายได้ที่ได้ลดลงจากการส่งออก 

ส่วนผู้ที่ก ังวลวา่ค่าเงนิบาทจะอ่อนค่าลง เชน่ ผู้นาํเข้าอาจจะกังวลว่าหากเงนิบาทออ่นลงจะทําให้ต้นทนุจากการ

นําเข้าสูงข ึน้ ก ็สามารถป้องกันความเสี่ยงงา่ยๆ แค่ส่งคําสั่ง “ซ ือ้” USD Futures โดยหากในอนาคตอัตราแลกเปลีย่นปรับ

เพิ่มข ึน้จริง ผู้นาํเข้าก็จะได้รับกําไรจากส่วนตา่งของอัตราแลกเปลี่ยนทีส่ ูงขึน้ เพ ือ่ไ ปชดเชยกบัต้นทุนท ีเ่พ่ิมข ึน้ 

สําหรับผู้ลงทุนท่ีอาจไม่มธีุรกิจนําเข้าส่งออกอยู่ แตส่นใจทํากาํ ไรจากการเคลือ่นไหวของอตั ราแลกเปล ีย่นกส็ามารถ

ซ ือ้ หรือ ขาย USD Futures ได้ โดยหากค่าเงินบาทเม ือ่เทียบกบัดอลลาร์ฯ เคลื่อนไหวไปในทิศทางท ี่คาดไว้ ก็จะได้รับกําไรตาม

ส่วนตา่งอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลีย่นแปลงไป 



 

USD Futures เหมาะกับใคร? 

 USD Futures เหมาะกับผู้ประกอบธุรกจิและผู้ลงทุน ดังนี ้

   ผู้ที่ม ีรายได้หรือรายจา่ย ในรูปเงนิดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เชน่ ผู้นาํเข้า และ ผู้ส่งออก 

  ผู้ลงทนุชาวไทยที่เคยซ ือ้ขายในตลาดอนุพ ันธ์  

   ผู้ลงทนุชาวไทยที่ย ังไม่เคยซ ือ้ขายในตลาดอนุพ ันธ์ แต่มีความสนใจ และสามารถรับความเสีย่งจากการซ ือ้

ขายได้ 

 ทัง้นี ้ในชว่งแรกธนาคารแห่งประเทศไทยมีน โยบายให้ ผู้ที่ลงทุนใน USD Futures เป็นผ ู้ลงทุนสัญ ชา ติไ ทย เท่านั ้น 

สําหรับผู้ลงทุนชาวต่างชาตินัน้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาอนุญาตเป็นล ําดับถัดไป 

 

จุดเด่นของ USD Futures 

ไม่ต้องถือดอลลาร์ฯ อยู่ ก็เทรดได ้

 ผู้ลงทนุชาวไทยที่สนใจซ ือ้ขาย USD Futures สามารถเร่ิมต้นซือ้ขายได้ทันที เพ ียงแค่เปิดบญัชซี ือ้ขายกับโบรกเกอร์

อนุพ ันธ์ที่ได้รับอนุญาต โดยไม่จาํเป็นต้องแสดงหลักฐานว ่าเป็นผู้ประกอบการ หรือ หล ักฐานว่ามกีารถือครองเงินดอลลาร์ฯ อยู ่ 

สภาพคล่องสูง 

 USD Futures มีสภาพคล่องในการซ ือ้ขายสูง เน ือ่งจาก TFEX ได้กําหนดลักษณะของสญัญาไว้เป็นมาตรฐาน ผู้

ลงทุนจงึสามารถเข้ามาซ ือ้ขายได้ทนัทีโดยไมต้่องศึกษาลักษณะของสัญญาทุกๆ ครัง้ในการซือ้ขาย อกีทัง้ยังมีวธิีการซ ือ้ขายที่

สะดวก รวดเร็ว ทัง้แบบทีผ่ ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของโบรกเกอ ร์อนุพ ันธ์ และแบบสง่คําสั่งด้วยตนเองผา่นระบบออนไลน ์ดังนัน้ 

ผู้ลงทนุจงึมีโอกาสสูงที่จะสามารถซ ือ้หรือขายได้ตามทีต้่องการ   

บาทจะแข็ง บาทจะอ่อน ก็เปิดโอกาสให้ทํากําไรได้ 

 USD Futures สามารถใช้ทํากาํไรได้สองทาง ไม่วา่จะเป็นกรณีค่าเงนิบาทแขง็ตวั หรือ คา่เงนิบาทอ่อนตัว 

 หากผู้ลงทุนคาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะเพ ิ่มข ึน้ (ค่าเงนิบาทอ่อนตัว) ก็เพียงแค่ส่งคําสั่ง “ซื ้อ” USD Futures หาก

อัตราเพิ่มข ึน้จริง ก็จะได้ ชําระเงนิกาํไรส่วนตา่งที่ปรับตวัเพิ่มข ึน้ 



 ในทางตรงกันข้าม หากผู้ลงทุนคาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะลดลง (ค่าเงนิบาทแขง็ตัว) ก็เพ ียงแค่ส่งคําส่ัง “ขาย” USD 

Futures หากอตัราลดลงจริง ก็จะได้ชาํระเงนิกําไรส่วนต่างที่ปรับตัวลดลง 

ใช้เงินลงทุนน้อย  

 ในการซ ือ้หรือขาย USD Futures ผู้ลงทนุไม่จาํเป็นต้องชาํระเงนิเต็มมลูค่าสัญญาในวันที่ซ ือ้หรือขายวันแรก เพ ียงแค ่

วางเงนิหลักประกันไว้ซ ึง่คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 10% ของมลูค่าของสญัญาเทา่นัน้ พูดงา่ยๆ ว่าเงนิหลักประกันนีว้างไ ว้ เพ ื่ อทํา

หน้าทีเ่หมือนเงนิมัดจาํก่อนการซ ือ้ขาย 

ใช้ควบคู่ก ับ Gold Futures หรือการลงทุนอื่นทีอ้่างอิงกับหลกั ทรัพย์ต่างประเทศได้ 

 ผู้ลงทนุที่ปัจจบุนัเทรด Gold Futures, Silver Futures, Oil Futures หรือกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) อยู่

นัน้ สามารถใช้ USD Futures เพ ื่อลดความเส ีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนได้ ทําให้ไม่ต้องกังวลวา่ผลกําไรขาดทุนท ี่เกิดข ึน้จะถกู

ล้างไปกับการเปลี่ยนแปลงของค่า เงนิบาท และทําให้สามารถใช้เวลาที่เหลือในการบริหารพอร์ตลงทุนในรูปแบบที่ต้องการได้ 

 

ลักษณะของสัญญา USD Futures 

 เพ ื่อให้ผู้ ลงทุนสามารถเข้ามาซ ือ้ขาย USD Futures ได้อยา่งสะดวก งา่ยดาย ไม่ต้องศกึษาลักษณะของสญัญาทุก

ครัง้ทีต้่องการซ ือ้ขาย TFEX ได้กําหนดลักษณะของสัญญา USD Futures ไว้เป็นมาตรฐาน ดังนี ้

รายการ รายละเอยีด 

สินค้าอ้างอิง อัตราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

เดือนที่สญัญาครบกาํหนดอาย ุ

 

เดือนปฏิทินทีเ่ รียงลําดับต่อเนื่องกนั โดยนบัไปไม่เกนิ 3 เดือนที่ใกล้ที่สดุ และ

เดือนสุดท้ายของไตรมาสท่ีใกล้ทีส่ดุอกี 1 เดือน  

ราคาเสนอซ ือ้ขาย  
 

เสนอซือ้ขายเป็นเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  โดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง  

ขนาดของสัญญา 

 

1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) 

 

ชว่งราคาซ ือ้ขายข ัน้ตํ่า 

 

0.01 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 10 บาทตอ่ 1 สญัญา 

 

การเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดใน  2 % จากราคาที่ใช้ชาํระราคาล่าสุด หากมกีารซ ือ้ขายที่ Ceiling หรือ Floor 



รายการ รายละเอยีด 

แต่ละวัน  

 

ดังกลา่ว ตลาดอนุพ ันธ์จะหยุดซ ือ้ขายช ัว่คราวกอ่นจะเปิดการซ ือ้ขายอกี คร้ัง 

พร้อมกับขยายช่วงการเปล่ียนแปลงราคาเป็น  4 % ของราคาท่ีใช้ชาํระ

ราคาล่าสุด 

ชว่งเวลาซ ือ้ขาย  1.  ชว่ง Pre-open:                   9:15 น. - 9:45 น. 

2.  ชว่ง Morning session:          9:45 น. - 12:30 น.  

3.  ชว่ง Pre-open:     14:00 น.  - 14:30 น.   

4.  ชว่ง Afternoon session:       14:30 น.  - 16:55 น. 

ราคาที่ใช้ชาํระราคาวันสดุท้าย  

 

ใช้อัตราแลกเปล่ียนเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรฐัอเมริกาท่ีประกาศโดย 

Thomson Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซ ือ้ขาย  

จาํนวนการถอืครองสัญญาสูงสุด  ห้ามมีฐานะสุทธิใน USD Futures ท่ีหมดอายุเดอืนใดเดือนหนึ่ง หรือทัง้หมด

เกินกว่า 5,000 สัญญา  

วันสุดท้ายของการซ ือ้ขาย วันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายของเดือนท ีส่ญัญาครบกําหนดอายุ  โดย

สามารถซ ือ้ขายได้จนถึงเวลา 11:00 น. 

วิธีการส่งมอบหรือชาํระราคา ชาํระราคาเป็น เงินสด (Cash Settlement)  

ค่าธรรมเนียมนายหน้า ตลาดอนพุ ันธ์ไม่มีข้อกําหนดในเร ื่องค่าคอมมิชช ัน่ อัตราค่าธรรมเนยีมเป็นไป

ตามขอ้ตกลงระหว่างโบรกเกอร์กับผู้ลงทุน 

 

เดือนทีส่ญัญาครบกําหนดอาย ุ  

 ในแตล่ะขณะ TFEX จะมีสญัญาท่ีครบกําหนดอายุแตกต่างกัน 4 สญัญาให้เลอื กซ ือ้ขาย ซ ึง่ประกอบด้วยสญัญาที่

ครบกาํหนดในเดือนที่ใกล้ที่สดุ 3 เดือนตอ่เน่ืองกนั จาํนวน 3 สญัญา และ สญัญาท่ีครบกําหนดในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส

ใกล้สดุอีก 1 สัญญา 



เชน่ หากปัจจบุนัเป็นวันที ่1 เมษายน จะมีสัญญาที่ครบกําหนดอายุในเดอืนตา่งๆ ได้แก่ เมษายน, พฤษภาคม, 

มิถุนายน และ  กันยายน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
            

  

 

โดย TFEX จะมีการใช้สัญลักษณ์ย่อ แทนเดอืนที่สัญญาครบกาํหนด ดังนี ้ 

  F    มกราคม   N   กรกฎาคม  

 G   กุมภาพันธ ์  Q   สิงหาคม 

 H    มีนาคม  U    กันย ายน 

 J    เมษายน  V    ตุลาคม 

 K   พฤษภาคม  X    พฤศจกิายน 

 M   มิถุนายน  Z    ธันวาคม 

ทัง้นี ้สัญลกัษณย์่อในก ารซ ือ้ขาย จะประกอบด้วย ช ือ่ย่อสญัญา ตามด้วยเดอืนที่ครบกําหนดอาย ุและปีที่ครบกําหนด

อายุสองหลักสุดท้าย (ค.ศ.) 

เชน่  USDJ12 หมายถึง USD Futures ท่ีครบกําหนดอายุในเดอืนเมษายน 2012 

USD J 12 
 

ช ือ่ย่อ เดือน ปี 
 

วนัซือ้ขายวนัสุดท้าย 

ในเดือนที่สญัญาครบกําหนดอาย  ุผู้ลงทุนจะสามารถซือ้ขายส ัญญาที่ครบกําหนดอายไุด้ จนถึงเวลา  11:00 น. ของ

วันทําการก่อนหน้าวันทําการสุดท้ายของเด ือน เชน่ หากวันที ่30 พ.ค. เป็นวนัทําการสดุท้ายเดือนพฤษภาคม  ผู้ลงทนุก็จะ

สามารถซ ือ้ขายสญัญา USD Futures ที่ครบกําหนดอายุเดอืนพฤษภาคมได้จนถึงเวลา 11:00 น. ของวนัที่ 29 พ.ค. (หากวนั

ดังกลา่วเป็นวันทําการ) ทัง้น ี ้TFEX มีการประกาศวนัซือ้ขายวันสุดท้ายของทุกสญัญาในตลาดอนพุนัธ์ไว้ในเว็บไซต์ 

www.tfex.co.th  

  

ปัจจุบนั  

เดือนสดุท้ายของไตรมาสท ีใ่กล้ท่ีสุด เดือนท ีใ่กล้ท่ีสุด 3 เดือนตดิกัน 



ขนาดของสญัญา 

 สัญญา USD Futures 1 สญัญา มีขนาดเท่ากับเงนิดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,000 USD ดังนัน้ หากซ ือ้ USD Futures 

ที่ 30 บาท / ดอลลาร์ฯ จํานวน  1 สัญญา จะมีม ูลค่าเท่ากบั 30 x 1,000 = 30,000 บาท 

 หากตอ่มาราคาฟิวเจอร ์สเปลี่ยนเ ป็น 32 บาท / ดอลลาร์ฯ มูลค ่าของสัญญาก็จะเพิ่มเป็น 32 x 1,000 = 32,000 บาท 

ดังนัน้ ผู้ลงทุนจะได้กําไรเท่ากับ 32,000 – 30,000  = 2,000 บาท ต่อสัญญา พูดงา่ยๆ ว่าทกุ  ๆ1 บาทของราคาฟิวเจอร์สที่

เปลี่ยนแปลงไปจะเท่ากับเงนิกําไรหรือขาดทุน 1,000 บาทตอ่สัญญา 

 

วธิีง่ายๆ ในการเทรด USD Futures 

USD Futures มีวิธีการซือ้ขายงา่ย ๆ เพยีง 5 ข ัน้ตอน ดังนี ้

1. เปิดบญัชกีับโบรกเกอร์อนุพ ันธ์ 

 ผู้ลงทนุสามารถติดต่อเพือ่เปิดบญัชซี ือ้ขาย อนุพ ันธ์ได้กับโบรกเกอร์อนุพ ันธ์ที่ ไ ด้ รับอ นุญ าต  โดย ท่านสามารถ

ตรวจสอบรายช ือ่ของโบรกเกอร์ได้ทาง www.tfex.co.th อย่างไรก็ตาม หากท่านมบัีญชซี ือ้ ขายอนุพ ันธ์อยู่แล้ว และโบรกเกอร์ที่

ท่านใช้บริการสามารถให้บริการซ ือ้ขาย USD Futures ได้ ทา่นก็สามารถใช้บญัชดัีงกล่าวในการซ ือ้ขาย USD Futures ได้ทนัท ี

2. วางเงนิหลักประกันก่อนซ ือ้ขาย 

 ในการซ ือ้หรือขาย USD Futures ผู้ลงทนุไม่ต้องจา่ยเงนิเตม็จาํนวนต ัง้แต่วันแรก แต่จะต้องวางเงนิหลักประกันขัน้ต้น 

(Initial Margin) ตามระดับที่โบรกเกอร์กําหนด ซ ึง่โดยทั่วไปแล้วจะมีมูลค่าไม่เกิน 10% ของมลูค่าสัญญา 

3. ส่งคําสั่ง “ซือ้ (Long)” หรือ “ขาย (Short)” 

 สําหรับผู้ลงทุนท่ีคาดการณ์ว่าอัตราแลกเปลีย่นบาทตอ่ดอลลาร์ฯ จะปรับตัวเพ ิ่ม ขึน้  (เ ง ินบาทอ่อ นค ่าล ง) และ

ต้องการสร้างผลกําไร ควรสง่คําสั่ง “ซือ้”  

 ส่วนผู้ลงทุนที่คาดการณว์่าอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มปรับตัวลดลง (เงนิบาทแขง็ค่า) และต้องการสร้างผลกําไร ควร

ส่งคําสั่ง “ขาย” 

 โดยการส่งคําสัง่ซ ือ้หรือขายนัน้ สามารถทํา ได้โดยการโทรศัพท์ เพ ื่อส่งคําส่ังผ่านเจ ้าหน้าที่การตลาดของโบรก เกอ ร์

อนุพ ันธ์ หรือส่งคําสั่งด้วยตนเองผา่นระบบเทรดออนไลน์ ทางคอมพิวเตอร์ iPad หรือ โทรศัพท์มอืถือ 

  



4. ตรวจสอบสถานะ 

 หลังจากที่ซ ือ้หรือขายไปแล้ว โบรกเกอร์จะมกีารคํานวณกําไรขาดทุนให้พอร์ตลงทุนของผู้ลงทุนทุกวัน  เรีย ก ว่าการ 

Mark to market โดยหากในวันน ัน้ๆ ผู้ลงทนุได้กําไ รเม่ือเทียบกับวันก่อนหน้า โบรกเกอร์กจ็ะโอนเงนิส่วนกําไรของวันนีเ้ข้าไ ป

รวมกบัเงนิหลักประกันที่ผู้ลงทุนวางไว้ แต่หากผู้ลงทุนขาดทุนเมือ่เทียบกับวันกอ่นหน้า ก็จะมกีารโอนเงนิส่วนขาดทุนของวันนี ้

ออก จากบญัช ีหลักประกนัของผู้ล งทุน 

 กระบวนการคิดกําไรขาดทุนนี ้จะทาํในทุกๆ สิน้วันทําการ จนกว่าผู้ลงทุนจะปิดสถานะสัญญาลง โดยการคํานวณวา่

ในแตล่ะวันผู้ลงทุนได้กําไรหรือขาดทุนนัน้ จะคํานวณจาก “ราคาที่ใช้ชาํระราคา” (Daily Settlement Price) ซ ึง่ TFEX คาํนวณ

มาจากราคาที่ซ ือ้ขายใน ช่วงก่อนปิดตลาด 5 นาทีสดุท้ายของแต่ละวัน  

 การคดิกําไรขาดทุนทุกๆ สิน้วันทําการ ทําให้เงนิในบญัชหีลักประกันที่ผู้ ลงทุนวางไว้เคลื่อนไหวข ึน้ลงทกุๆ วัน  และ

หากเงนิหลักประกันนี ้ลดลงจนตํ่ากว่าระดับที่โบรกเกอร์กําหนดไว้ ที่เรียกว่า ระดับหลักประกนัรักษ าสภาพ  (Maintenance 

Margin) โบรกเกอร์ก็จะ เรียกให้ผู้ ลงทุนนําเงนิมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติม หากผู้ลงทุนไม่สามารถวางเง ินหลัก ประกันไ ด้

ทันเวลาตามท ี่โบรกเกอร์กําหนด โบรกเกอร ์ก็จะปิดสถานะของสญัญาของผู้ลงทุนลง 

 ดังนัน้ ผู้ลงทุนทีซ่ ือ้ขาย USD Futures จงึควรหมั่นติดตามสถานะการลงทนุขอ งตนอ ย่า งสมํ่ า เ สมอ เพ ื่อ จะไ ด้

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันท่วงที 

5. ปิดสถานะ 

 เมื่อซ ือ้ขาย USD Futures ไปแล้ว ผู้ลงทนุสามารถปิดสถานะของสัญญาก่อน เพ ื่อรับรู้กําไรหรือขาดทุนที่เกดิข ึน้ทนัที

ก็ได้ โดยไม่ต้องรอจนสัญญาหมดอายุ หรืออาจจะถือสญัญาดังกล่าวจนกระทั่งสัญญาหมดอายุลงก็ได้ 

 กรณีแรก โดยหากผู้ลงทนุต้องการปิดสถานะของสัญญาก่อนที่สัญญาครบกําหนดอายุ ก็ส ามารถทําได้งา่ยๆ โดย  

 หากเดิม ผู้ลงทนุเคย “ซ ือ้ (Long)” USD Futures ไว้ ก็เพ ียงแค่สง่คําสั่ง “ขาย (Short)” เพ ื่อปิดสถานะสัญญา 

 แต่ถ้าเดิม ผู้ลงทุนเคย “ขาย (Short)” USD Futures เอาไ ว้ ก็เพ ียงแค่ส่งคําส ั่ง “ซือ้ (Long)” เพ ื่ อ ปิดสถ านะขอ ง

สัญญา 

 กรณีท่ีสอง หากผู้ลงทุนต้องการที่จะถือสัญญาจนครบกําหนดอายุ โบรกเกอร์จะคาํนวณกําไรขาดทุนให้ผู้ ลงทนุทุกวนั

จากราคาที่ใช้ชาํระราคาประจาํวัน  (Daily Settlement Price) จนกระทั่งถึงวันซ ือ้ขายวันสุดท้าย ซ ึง่จะคํานวณกําไรขาดทุนโดย

เทียบราคาที่ใช้ชาํระราคาในวันก่อนหน้า กับราคาที่เรียกว่า “ราคาที่ใช้ชาํระราคาในวันสุดท้าย (Final Settlement Price)” 



 ราคาที่ใช้ชาํระราคาในวันสุดท้ายนี ้จะเป็นอตัราแลกเปลี่ยนที่ Thomson Reuters ประกาศ ณ เวลา 11:00 น. ซ่ึงเป็น

ค่าเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์เสนอซ ือ้เสนอขายในเวลาดังกล่าว โดยหลังจากที่คํานวณกําไรขาดทุนในวันสุดท้ายแล้ว สถานะของ

ผู้ลงทนุในปิดลง และจะไม่มีการค ํานวณกํา ไรขาดทุนให้ผู้ ลงทุนอีก 

 

ตวัอย่างการคาํนวณกําไรขาดทุน (Mark to Market) 

สมมติในวันที ่ 1 ตุลาคม ผู้ลงท ุนซ ือ้ USD Futures ที่ราคา 31.58 บาท จาํนวน 1 สญัญา โดยโบรกเกอร์กาํหนดให้

วางเงนิหลักประกันข ัน้ต้นก่อนเร่ิม ซือ้ขาย 600 บาทตอ่สัญญา และกําหนดให้ต้องรักษาระดับเงนิหลกัประกันไม่ให้ตํ่าก วา่ 420 

บาทตอ่สัญญา ดังนัน้ หลังจากที่ผู้ลงทุนซ ือ้ฟิวเจอร์สไปแล้ว โบรกเกอร์จะคํานวณกําไรขาดทนุให้ผู้ ลงทุนทุกๆ วนั ดังนี ้

วนัที่ รายการ ราคาที่ ใช้
ชําระราคา 

กําไร 
(ขาดทนุ) 

เงินหลักประกนั
คงเหลือ 

1 ต.ค. วางเงนิหลักประกันข ัน้ต้น 600 บาท 
และซ ือ้ USD Futures ท่ีราคา 31.58 บาท  

จาํนวน 1 สญัญา 

  600 

 คํานวณกําไรขาดทุนสิน้วนั 31.62 40 640 

2 ต.ค. คํานวณกําไรขาดทุนสิน้วนั 31.45 -170 470 

3 ต.ค. คํานวณกําไรขาดทุนสิน้วนั 31.32 -130 340 

 วางเงนิประกันเพิ่มเติม 260 บาท  600 

4 ต.ค. คํานวณกําไรขาดทุนสิน้วนั 31.49 170 770 

5 ต.ค. ขาย USD Futures ที่ 31.75 บาท   260 1,030 

 

 

วันที่ 1 ต.ค.  

ก่อน ซือ้ USD Futures ผู้ลงทนุต้องวางเงนิหลักประกันก่อนซ ือ้ขายในจาํนวนไม่ตํ่ากว่าที่โบรกเกอร์กําหนด ซ ึง่ในตัวอยา่งนีคื้อ 

600 บาทต่อสัญญา และเมื่อสิน้วนั โบรกเกอร์จะคํานวณกาํไรขาดทุนให้ผูล้งทุน โดยเทียบราคาทีผ่ ู้ ลงทนุซ ือ้ กับ ราคาที่ใช ้ชําระ

ราคา ณ ส ิน้วัน ซ ึง่ปรากฏว่าในวันแรกน ี ้ราคาที่ใชช้าํระราคาที่ TFEX ประกาศอยู่ที่ 31.62 บาท ผู้ลงทุนจงึได้กําไร (31.62 - 



31.58) x 1,000 = 40 บาท* โบรกเกอร์จงึโอนเงนิกําไ รนีไ้ปรวมกบัเงนิเดิมในบญัชหีลักประก ันของผู้ลงทุน ทําให้มีเงนิคงเหลือ

ทัง้สิน้ 640 บาท 

หมายเหตุ* กําไรขาดทุนต้องคูณ 1,000 เพราะสญัญา USD Futures 1 สัญญา มีมูลคา่ 1,000 USD 

วันที่ 2 ต.ค. 

แม้ว่าผู้ ลงทุนจะไม่ได้ทาํ รายการใดๆ เพ ิ่มเตมิ แตย่ังคงถือครองสัญญาอ ยู่ โบรกเกอร์จะยังคงคํานวณกาํไรขาดทนุให้ในชว่งสิน้

วัน โดยปรากฏว่าราคาทีใ่ช้ชาํระราคาลดลงเป็น 31.45 บาท ผู้ลงทุนจงึขาดทุนเม ือ่เทียบกบัวันก่อนหน้า (31.45 - 31.62) x 

1,000 = -170 บาท เงนิในบญัชจีงึลดล งเป็น 640 – 170 = 470 บาท  

วันที่ 3 ต.ค. 

ราคาที่ใช้ชาํระราคาลดลงเป็น 31.32 บาท ผู้ลงทุนท ี่ยังถือครองสัญญาอยู่จงึขาดทนุเพิ่มอกี (31.32 – 31.45) x 1,000 = -130 

บาท เงนิในบญัชจีงึลดล งเหลือ 470 – 130 = 340 บาท ซ ึง่ตํ่ากว่าเงนิหลกัประกันข ัน้ตํ่าที่โบรกเกอร์กําหนดไว้ที่ 420 บาท ผู้

ลงทุนจงึต้องนําเงนิหลักประกันมาวางเพิ่มเตมิให้เงนิในบญัชกีลบัมาเทา่กบัเงนิหลักประกันข ัน้ต้นที ่600 บาทอีกครัง้  

วันที่ 4 ต.ค.  

ราคาที่ใช้ชาํระราคาปรับขึน้เป็น 31.49 บาท ผู้ลงทุนจงึได้กําไรเมือ่เทียบกบัวันกอ่นหน้า (31.49 - 30.32) x 1,000 = 170 บาท 

เงนิในบญัชหีลักประกันจงึเพิ่มเป็น 600 + 170 = 770 บาท 

วันที่ 5 ต.ค. 

ผู้ลงทนุตัดสินใจปิดสถานะของสัญญา โดยส่ังขาย USD Futures ที่ 31.75 บาท ซ ึง่เป็นราคาท่ีทําให้ผู้ ลงทุนไดก้ําไรเพิ่มอีก 

(31.75 – 31.49) x 1,000 = 260 บาท เงนิในบญัชจีงึเพ่ิมเป็น 770 + 260 = 1,030 บาท ในวันถัดๆ ไป จงึจะไม่มีการคาํนวณ

กําไรขาดทุนให้ผู้ ลงทุนอกี เนื่องจากผู้ลงทุนได้สั่งปิดสญัญาแล้ว และไม่มีการถือครองสถานะอกีตอ่ไ ป 

ทัง้นี ้การซ ือ้ USD Futures ที่ราคา 31.58 บาท ในวันท่ี 1 ต.ค. และขายในวันท ี ่5 ต.ค. ที่ 31.75 บาท ทําให้ได้กาํไร (31.75 – 

31.58) x 1,000 = 170 บาทตอ่สญัญา ซ ึง่มีค่าเทา่กับการรวมกําไรขาดทุนที่โบรกเกอร ์โอนเข้าโอนออกในแต่ละวัน 40 – 170 - 

130 + 170 + 260 = 170 ดังนัน้ จะเห็นไ ด้ว่าการคดิกําไรขาดทุนในทุกๆ สิน้วัน เป็นเพยีงกระบวนการทยอย รับ ทยอยจา่ยเงนิ

ทุกส ิน้วันเท่าน ัน้ กําไรขาดทุนที่ผู้ ลงทุนได้โดยรวม ก็จะมีค่าเท่ากับส่วนต ่างของราคาขายกับราคาซ ือ้น ัน่เอง 

อย่างไรก็ตาม หากผู้ลงทนุไม่ปิดสถานะของสัญญา แต่ถือสัญญาไว้จนสญัญาครบกําหนดอายุ โบรกเกอร์ก็จะคํานวณกาํไร

ขาดทนุให้จนกระทั่งสัญญาหมดอายุลง โดยในวันสุดท้ายที่สญัญานัน้สามารถซ ือ้ ขายได้ TFEX จะคํานวณราคาท่ีเรียกวา่ 

“ราคาที่ใช้ชาํระราคาในวันสุดท้าย (Final Settlement Price)” ซ่ึงคํานวณมาจากราคาท ีป่ระกาศโดย Thomson Reuters ในวัน



ดังกลา่ว ณ เวลา 11:00 น. ดังนัน้ กาํไรขาดทุนที่เกิดขึน้ในวันสดุท้าย จะเกิดจากสว่นต่างระหว่างราคาท่ีใช้ชาํระราคาวันก่อน

หน้า กับราคาทีใ่ช้ชาํระราคาในวันสุดท้าย 

 

การป้องกันความเส่ียงของผู้นําเข้า  

ตัวอยา่งเชน่ ผ ู้นําเข้าเคร่ืองเสยีงจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพือ่ นํามาจาํหน่ายในประเทศ จะต้องชาํระคา่สินค้าเ ป็น

จาํนวน 20,000 ดอลลาร์ฯ ในอกี 3 เดือนข้างหน้า หากผู้นําเข้ากังวลวา่ในอีก 3 เดอืนข้างหน้า ค่าเงนิบาทจะอ่อนลง ก็สามารถ

ป้องกนัความเสีย่งได้โดยการ “ซ ือ้” USD Futures  

โดยหากราคา USD Futures ที่ครบอายุในอกี 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 31 บาท ต้นทุนของผู้นําเข้าในอีก 3 เดอืน

ข้างหน้าจะอยู่ที ่20,000 x 31 = 620,000 บาทเสมอ ไม่วา่อ ัตราแลกเปลี่ยน  ณ ขณะน ัน้จะเคล่ือนไหวเป็นเท่าใด ดงันี ้

วนัน ี ้ เม่ือเวลาผ่านไป 3 เด ือน 
 

 หากอตัราแลกเปล่ียนเพ ิม่ข ึน้เป็น 33 บาท / ดอลลาร์ฯ  
ผู้นําเข้าต้องจา่ยค่าเคร่ืองเสียง 20,000 x 33 = 660,000 บาท 

แต่กําไรจากฟิวเจอร์ส = (33-31)x1,000 x 20 สัญญา = 
40,000 บาท  

ดังนัน้ ผู้ นําเข้าจงึสามารถนํากําไรจากฟิวเจอร์สไปชดเชยกับ
ต้นท ุนค่าเคร่ือ งเสียงที่เพ ิม่ข ึน้จาก การท่ีค่าเงนิบาทอ่อนตัว ทํา
ให้ต้นทุนยังคงอยู่ท่ี 660,000 – 40,000 = 620,000 บาท  

ซ ือ้ USD Futures ที่ 31 บาท จาํนวน 20 สัญญา  
 หากอตัราแลกเปล่ียนลดลงเป็น 29 บาท / ดอลลาร์ฯ 

แม้ว่าต้นทุนในการจา่ยคา่เคร่ืองเสยีงจะลดจงเป็น 20,000 x 
29 = 580,000 บาท 

แต่เม ือ่รวมกับขาดทุนจากฟิวเจอรส์ = (29-31)x1,000 x 20 = 
-40,000 บาท  
ทําให้ต้นทุนรวมทัง้หมดเป็น 580,000 + 40,000  = 620,000 
บาท 

  
 ดังนั้น ไม่ว่าในอีก 3 เดอืนข้างหน้าอตัราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นเท่าไร ผู้นําเข้าก็จะมีต้นทนุคงเดิมที่อตัรา 31 บาท 

/ ดอลลาร์ฯ เนื่องจากกาํไรในฟิวเจอร์สจะไปหกัล้างกับขาดทุนที่เกิดจากการทําธุรก รรมจริง หรือ ขาดทุนในฟิวเจอร์สจะไป

หักล้างกับกําไ รที่เกิดจากการทําธ ุรกรรมจริง ทําให้ต้นทุนโดยรวมคงที่เสมอ 



การป้องกันความเส่ียงของผู้ ส่งออก  

ตัวอยา่งเชน่ ผ ู้ส่งออกขายกระเป๋าหนังให้กับลูกค้าในต่างประเทศ โดยจะได้รับชาํระค่าสินค้าเป็นจาํนวน 10,000 

ดอลลาร์ฯ ในอกี 2 เดือนข้างหน้า หากผู้ส่งออกกังวลว่าคา่เงนิบาทอาจจะแขง็ข ึน้ ทาํให้ได้รายได้เป็นเ งนิไทยลดลง ผู้ส่งออก

สามารถป้องก ันความเส ีย่งได้ โดย “ขาย” USD Futures  

หากราคา USD Futures ที่ครบอายุในอกี 2 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 29 บาท ผู้ส่งออกสามารถลอ็ครายได้ในอกี 2 เดือน

ข้างหน้าไว้ที่ 29 x 10,000 = 290,000 บาท ไมว่่าในอีก 2 เดือนข้างหน้า อัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นเทา่ไรกต็าม 

วนัน ี ้ เม่ือเวลาผ่านไป 2 เด ือน 
 

 หากอตัราแลกเปล่ียนเพ ิม่ข ึน้เป็น 32 บาท / ดอลลาร์ฯ 

รายได้จากการขายกระเ ป๋าจะเท่ากบั 10,000 x 32 = 
320,000 บาท 
เมื่อหกักับขาดทุนจากฟิ วเจอร์ส = (29-32)x1,000 x 10 = -

30,000 บาท  
ทําให้รายได้รวมเป็น 320,000 – 30,000 = 290,000 บาท 

ขาย USD Futures ที่ 29 บาท จาํนวน 10 สัญญา  
 หากอตัราแลกเปล่ียนลดลงเป็น 28 บาท / ดอลลาร์ฯ 

รายได้จากค่ากระเป๋าจะลดลงเหลอื 10,000 x 28 = 280,000 
บาท แต่เมื่อบวกกับกําไ รจากฟิวเจอร์ส = (29-28)x1,000 x 
10 = 10,000 บาท  
ทําให้รายได้รวมเป็น 280,000 + 10,000  = 290,000 บาท 

  
จะเห็นว่าไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนในอีก 2 เดอืนข้างหน้าจะเป็นเท่าไร ผู้ส่งออกก็จะสามารถล็อกอัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่ 29 บาท / 

ดอลลาร์ฯ เสมอ 

 

กลย ุทธ์การซือ้ขาย USD Futures สําหรับผู้ลงทนุ 

นอกจากผู้นําเ ข้าและผู้สง่ออกแล้ว ผู้ลงทุนที่สนใจกําไรจากการเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลีย่น ยังสามารถใช ้ USD 

Futures ทํากําไรได้ทัง้ในกรณีเงนิบาทอ่อนตัว และเงนิบาทแขง็ตัว โดยใ ช้กลยุทธ์พ ืน้ฐาน ดังนี ้

หากคาดว่าอัตราแลกเปล่ียนจะเพิ่มข ึน้ (เงนิบาทอ่อนค่าลง)  ซ ือ้ USD Futures 

หากคาดว่าอัตราแลกเปล่ียนจะลดลง (เงนิบาทแขง็ค่าขึน้ )  ขาย USD Futures 



 หากอตัราแลกเปลี่ยนเคล่ือนไหวไปในทิศทางที่ผู้ ลงทนุคาดไว้จริง ผู้ลงทุนก็จะได้กาํไรตามสว่นต่างอตัราแลกเปลีย่นที่

เปลี่ยนแปลงไป แต่หากอตัราแลกเปลีย่นเคล่ือนไหวไปในทิศทางตรงกันขา้มกับที่คาดไว้ ผู้ลงทุนก็จะขาดทุนตามส่วนต่างนัน้

เชน่เดยีวกัน 

 สําหรับผู้ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการซ ือ้ขายใน TFEX ควรเ ข้าใจก่อนว่าราคา USD Futures ใน TFEX เป็นราคาท่ี

เกิดจากการคาดการณข์องผู้ลงทุนเกีย่วกบัอัตราแลกเปลีย่นในอนาคต ดงันัน้ ราคา USD Futures ใน TFEX อาจจะไม่เท่ากบั

อัตราแลกเปลีย่นที่ผู้ ลงทนุสามารถซ ือ้ หรือ ขายกับธนาคารพาณิชย์ได้ ณ ขณะนัน้  ๆ อย่างไรก็ตาม ราคา USD Futures 

มักจะมีการเคลือ่นไหวไปในทิศทางเดยีวกับอัตราแลกเปลีย่นในตลาดปัจจุบนั และเม่ือสัญญา USD Futures ครบกาํหนดอาย ุ

ราคา USD Futures ก็จะเป็นราคาเดยีวกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนัน้  ๆ

 สําหรับ กําไรหรือขาดทุนทีผ่ ู้ ลงทุนจะได้จากการซ ือ้ขาย USD Futures จะมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคา USD 

Futures ไม่ใชก่ารเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่นในตลาดปจัจบุนั แตผู้่ลงทุนอาจวิเคราะห์ราคา USD Futures โดยดจูาก

ปัจจยัที่จะกระทบอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดปัจจบุนัประกอบ เน ือ่งจากเม ือ่ปัจจยันัน้ๆ ส่งผลทาํให้อัตราแลกเปล ีย่นในตลาด

ปัจจบุนัเปลี่ยนแปลง ราคา USD Futures มักจะเคลือ่นไหวไปในท ิศทางเดีย วกัน 

เชน่ สมมติว่าปัจจบุนัอัตราแลกเปล่ียนอยูท่ ี่ 31 บาท / ดอลลาร์ฯ และราคา USD Futures ใน TFEX ที่ครบกําหนด

อายุในอีก 1 เดือนข้างหน้าอยู่ที ่31.5 บาท / ดอลลาร์ 

หากผู้ลงทุนรับทราบขา่วสารเกี่ยว กับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลให้อัตราแลกเปลีย่นในระย ะสัน้มีแนวโน้มจะเพ ิม่

มากกว่า 31.5 บาท / ดอลลาร์ฯ (เงินบาทอ่อนค ่าลง) เช่น ผู้ลงทุนต ่างประเทศมียอดขายสุทธิในตลาดหุ้น ซ ึง่อาจย้ายเงนิลงทุน

ออกนอกประเทศส่งผลให้ค่าเงนิบาทน่าจะออ่นลง ผู้ลงทุนก็สามารถ "ซ ือ้" USD Futures ที่ 31.5 บาท / ดอลลาร์ฯ 

หากเวลาผ่านไปแล้วราคา USD Futures เพ ิ่มข ึน้จริง ผู้ลงทุนก็จะได้กําไร หากผู้ลงทุนคิดว่าได้กาํไรจนพอใจแล้ว ก ็

อาจจะสั่ง "ขาย" USD Futures เพ ือ่ปิดสถานะของสัญญาลงได้ 

เชน่ หากผ่านไปอีก 2 วัน และราคา USD Futures เพ ิ่มเป็น 33 บาท / ดอลลาร์ฯ ผู้ลงทุนจงึสั่งขาย USD Futures 

เพ ื่อปิดสถานะของสญัญา 

ผู้ลงทนุจะได้ก ําไร  = (ราคาขาย - ราคาซ ือ้) x 1,000* 

  = (33 - 31.5) x 1,000 

  = 1,500 บาท ต่อสญัญา 

หมายเหตุ* กําไรขาดทุนท่ีได้ต้องคูณ 1,000 เพราะสัญญา USD Futures 1 สัญญามีมูลค่า 1,000 USD 



 

 ในทางตรงกันข้าม หากเวลาผ่านไปแล้วราคา USD Futures ปรับตวัลดลง ผู้ลงทนุก็จะขาดทุน หากผู้ลงทุนส ั่งขาย 

USD Futures ท่ี 30 บาท / ดอลลาร์ฯ เพ ื่อตดัผลขาดทุน 

ผู้ลงทนุจะขาด ทุน = (ราคาขาย - ราคาซ ือ้) x 1,000 

   = (30 - 31.5) x 1,000 

   = -1,500 บาท ต่อสญัญา 

 

การใช้ USD Futures สําหรบัผู้ลงท ุนใน TFEX ปัจจบุัน  

 ผู้ลงทนุที่ปัจจบุนัมีการซ ือ้ขาย Gold Futures, Silver Futures หรือ Oil Futures อยู่ สามารถใช ้USD Futures บริหาร

ความเสี่ยงจากการอัตราแลกเปลี่ยน ทําให้พอร์ตลงทนุไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทมากนัก  

 เชน่ ผู้ที่ "ซ ือ้" Gold Futures อยู่ เพราะคิดวา่ราคาทองคําโลกนา่จะปรับตวัเพิ่มข ึน้  จะมีความเสี่ยงหากค่าเงนิบาทแขง็

ค่าข ึน้ (อัตราแลกเปลี่ยนลดลง) ในช่วงเวลาเดียวกัน ทําให้ราคา Gold Futures ใน TFEX เพ ิ่มน้อยกว่าราคาทองคาํโลก หรือ

อาจไม่เพ ิ่มตามราคาทองในตลาดโลก ดังน ัน้ ผู้ลงทุนจึงควร "ขาย" USD Futures เพ่ือปิดความเส ีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน และ

ได้รับกําไรจากการเปลี่ยนแปลงตามราคาทองคําโลกอยา่งเดียว 

 ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่ "ขาย" Gold Futures เพราะคิดว่าราคาทองคําโลกน่าจะปรับลดลง จะมีความเส่ียงว่าหาก

ค่าเง ินบาทอ่อนค่า (อัตราแลกเปล่ียนเพิ่มข ึน้) ซ ึง่จะทําให้ราคา Gold Futures ใน TFEX ไม่ลดตามราคาทองในตลาดโลกอยา่ง

ที่ควรจะเป็นหากอัตราแลกเปลีย่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนัน้ ผู้ลงทุนจงึควร "ซ ือ้" USD Futures เพ ื่อบริหารความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลีย่น 

 

 

ความเส่ียงที่ควรระวงัในการซื ้อขาย  

เนื่องจากหลักประกันที่ผู้ลงทุนต้อ งวางก่อน เร่ิมซ ือ้ขาย USD Futures คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 10% ของมลูค่าสัญญา

เท่านัน้ ดังนัน้ กําไรหร ือขาดทุนท ีเ่กิดข ึน้ก ็จะมีสัดส่วนท่ีสูงเมื่อเทียบกับเงนิลงทุนตัง้ต้น เมื่อได้กําไรกถ็อืว่าได้กาํไรมาก เมือ่

ขาดทนุก็ขาดทนุมากเชน่กัน ผู้ลงทนุจงึควรประเมินสถานะผลกาํไรขาดทนุของตนอย่างสมํา่ เสมอ  



นอกจากนี ้การคิดกําไรขาดทุนทุกสิน้วัน อาจทําให้เงนิหลักประกันลดลงจนตํ่ากว่าระดับเงนิหลักประกันรักษาสภาพ

ที่โบรกเกอร์กําหนด ทําให้ผู้ ลงทุนถกูเรียกให้ "เติมเ งนิ" เพ ือ่ให้เงนิหลักประกันก ลบัไปอยู่ท ีร่ะดับเงนิหลักประกนัข ัน้ต้น แต่หากผู้

ลงทุนไม่สามารถ "เติมเ งิน" ได้ทันเวลา โบรกเกอร์ก็จะ ปิดสถานะการซ ือ้ขายของผู้ลงทุนลงเพ ือ่ชว่ยป้องกันไมใ่ห้ผู้ลงทุนขาดทุน

มากจนเกินไป  

สุดท้าย เมื่อผู้ลงทุนเข้ามาซ ือ้ขาย  USD Futures แล้ว ต้องพงึเข้าใจลกัษณะพืน้ฐานของสญัญาล่วงหน้าที่มอีายุจํากัด 

หากผู้ลงทุนถอื USD Futures ไปจนถึงวันครบอายสุัญญา ก็จะ มีการปิดสถานะขอ งสัญญาให้ผู้ลงทุนโดยอตัโนมัติ และผ ูล้งทุน

ต้องยอมรับราคาที่ใช้ชาํระราคาวันสุดท้าย (Final Settlement Price) ในการรับรู้กําไรหรือขาดทนุ ซ ึง่จะเท่ากับส่วนต่างระหว่าง

ราคาที่ซ ือ้หรือขายฟิวเจอร์สไว้กบัราคาที่ใช้ชาํระราคาวันสุดท้ายดังกล่าวนัน้ ดังนัน้ หากการซือ้ขาย USD Futures ของผ ู้ลงทุน

อยูภ่ายใต้การประเมินความเสี่ยงทีผ่ ู้ ลงทุนเองยอมรับได้ พร้อม  ๆกับติดตามการเคล่ือนไหวของราคาและข้อมูลขา่วสารอย่าง

สมํ่าเสมอ ผู้ลงทุนก็จะสามารถปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์การซ ือ้ขายได้อย่างทันท่วงทีแล ะตอบสนองความต้องการของตนเองไดอ้ย่าง

มั่นใจ  
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