เพิ่มโอกาส
ให้พอร์ตการลงทุน
กับยางพารา

สินค้ำส่งออกส�ำคัญของไทย

บทน�ำ
ท�ำความรู้จักยางพารา
สินค้าที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิด
ปัจจัยก�ำหนดราคายางพาราของไทย
ท�ำไมต้องเป็น RSS3?
รู้จักกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
RSS3 Futures
RSS3 Futures โฉมใหม่ ไฉไลยิ่งขึ้น
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พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2558
จ�ำนวนพิมพ์ 10,000 เล่ม

Contract Specification
RSS3 Futures ดีอย่างไร...
น่าสนใจกว่าที่คิด
ขั้นตอนง่ายๆ
ในการซื้อขาย RSS3 Futures
การใช้ RSS3 Futures
ในการป้องกันความเสี่ยง
การวางเงินประกัน (Margin)
การค�ำนวณ Mark to Market
การส่งมอบรับมอบสินค้าจริง
(Physical Delivery)
ความเสี่ยง ข้อควรระวังในการซื้อขาย
แหล่งข้อมูลที่ส�ำคัญ

14
16
18
20
24
25
30
32
34
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ยางพาราเป็ น สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ กั น อย่ า ง
แพร่หลาย เพราะเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ที่ ใ กล้ ตั ว เราหลายชนิ ด ยกตั ว อย่ า งเช่ น
พื้ น รองเท้ า ยางรั ด ผม ที่ น อน ถุ ง ยางอนามั ย
ไปจนถึ ง อุ ต สาหกรรมใหญ่ ๆ ยกตั ว อย่ า งเช่ น
อุ ต สาหกรรมยางล้ อ รถยนต์ อะไหล่ ร ถยนต์
ชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ รวมไปถึ ง การท� ำ ถนน
หนทางต่างๆ ยางพาราจึงเป็น
สินค้าที่มีความส�ำคัญอย่างมาก
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของโลก

โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว ซึ่งหลายๆ ประเทศต่างวางรากฐานและ
ขยายโครงสร้างพื้นฐาน ในช่วงนั้นประเทศไทยจะมี
การส่งออกยางพาราสูงมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่กระบวนการผลิตอาศัย
ปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ การ
พัฒนาพันธุ์เพาะปลูก ฯลฯ ท�ำให้ผลผลิตที่ออกมา
อาจจะมากหรือน้อยไป ไม่พอดีกับความต้องการใช้ที่
แปรผันตามเศรษฐกิจโลก จึงเป็นผลให้ราคายางมีความ
ผันผวนสูงมาก

4

ราคายางที่ผันผวนขึ้นลงส่งผลกระทบ
อย่างไรต่อประชาชนคนทั่วไปอย่างเรา?
นอกจากการที่เราบริโภคหรือใช้สินค้ามากมาย
ที่เกี่ยวข้องกับยางพาราโดยที่บางทีเรายังไม่รู้ตัวนั้น
ยางพารายั ง เป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าระดับต้นๆ
ของประเทศไทย โดยที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและ
ส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลก
มาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น การที่
ราคายางมีการปรับตัวสูงขึ้นหรือ
ลดตัวต�่ำลงจึงมีผลกระทบต่อ
มู ล ค่ า การส่ ง ออกของไทย
เราจึงเห็นข่าวสารเกี่ยวกับ
ราคายางพารา ข่าวสารเกีย่ วกับ
การรวมกลุ่มทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ รวมถึงนโยบาย
รัฐฯมากมายทีใ่ ห้ความสนใจเกีย่ วกับสินค้า
ยางพารา
ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความ
ผันผวนของราคายางจึงมีความจ�ำเป็น ทั้งต่อผู้ที่อยู่ใน
ธุรกิจยางพาราและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบุคคล
ทั่วไปที่เห็นความเป็นไปและทิศทางของราคายางพารา
จากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย ก็มีโอกาสที่จะท�ำ
ก�ำไรจากการขึ้น-ลงของราคา โดยที่ท่านไม่จ�ำเป็นต้อง
มีสินค้าจริงในมือ
5

ท�ำควำมรู้จัก
ยางพารา
สินค้ำที่อยู่ใกล้ตัวเรำ
มำกกว่ำที่เรำคิด
ปัจจุบันโลกเราใช้ยางพาราหลักๆ ในอุตสาหกรรมยาง
ล้อรถและสินค้าในชีวติ ประจ�าวัน เช่น ยางยืด ถุงมือยาง
เป็นต้น
การแปรรูปยางของไทยตามอุตสาหกรรม ป 2557

ยางยานพาหนะ
61%
ยางยืด
15%

ถุงมือยาง
11%

ยางรถ
จักรยานยนต์
4%

ยางรัดของ
3%

ผลผลิตยางธรรมชาติของโลกร้อยละ 70 มาจากแหล่ง
ผลิตที่ส�าคัญ คือ ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดย

ไทยเป็นประเทศทีผ่ ลิตและส่งออกยำงธรรมชำติรำยใหญ่
ที่สุด รองลงมาคืออินโดนีเซียและเวียดนาม ตามล�าดับ
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ผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลก

อื่นๆ
30%
เวียดนาม
8%

ไทย
32%

มาเลเซีย
6%

อินโดนีเซีย
24%
ประเทศผู้ใช้ยางพารา

อื่นๆ
32%
ญี่ปุน
6%
สหรัฐอเมริกา
8%

จีน
37%

อินเดีย
8%

สหภาพยุโรป
9%

ความต้อ งการบริ โภคยางของโลกที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น
แทบทุกปและมีความเชื่อมโยงกับทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์และเศรษฐกิจของประเทศมหาอ�านาจ
อย่างจีน อเมริกา ยุโรป และญีป่ นุ โดยเฉพาะประเทศจีน
ทีม่ ปี ริมาณการใช้ยางเป็นอันดับ 1 ของโลก การบริโภค
ด้ ว ยปริ ม าณมหาศาลของประเทศจี น นั้ น เกิ ด ขึ้ น
เนือ่ งจากอุตสาหกรรมรถยนต์ในจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว
พร้อมกับมีการสร้างถนนและทางหลวงเพิ่มมากขึ้น
โดยยางธรรมชาติได้ถูกแปรรูปเป็นยางล้อรถยนต์และ
ใช้ในการตัดถนนใหม่ในจีน
7

ปัจจัยก�ำหนดราคา
ด้านอุปสงค์
ภาวะเศรษฐกิจโลก

ภาวะเศรษฐกิจดี ความต้องการ
ใช้ยางเพื่อผลิตสินค้าจะเพิ่มขึ้น
ราคาน�้ำมัน

ที่ผ่านมา ราคาน�้ำมันและราคายาง
มักเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ราคายางสังเคราะห์

ถ้าราคายางสังเคราะห์แพง ผู้ผลิต
จะหันมาใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ

ยางพาราเป็นสินค้าส่งออก หากเงินบาท
แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลัก เช่น USD,
JPY, EUR จะท�ำให้ราคายางสูงขึ้น

นโยบายทางการค้า

หากรัฐบาลส่งเสริมการค้ากับ
ต่างประเทศ จะท�ำให้ขายยาง
ได้มากขึ้น
ปริมาณวัตถุดิบในสต็อก
ของประเทศผู้ใช้ยาง

ถ้าสินค้าในสต็อกมีน้อย ผู้ซื้อก็จะ
เร่งซื้อเพื่อป้องกันสินค้าขาดตลาด
8

ยางพาราของไทย
ด้านอุปทาน

หากปริมาณสินค้าล้นตลาดก็จะท�ำให้ราคายางลดลง
โดยอาจเกิดจากปัจจัย ดังต่อไปนี้
พื้นที่เพาะปลูก

อายุการกรีดยาง
สภาพภูมิอากาศ
จ�ำนวนผลผลิต
นโยบายของภาครัฐ
นโยบายสนับสนุน
การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
ฤดูการผลิต
ผลผลิต
ของประเทศผูน้ ำ� เข้า
ปริมาณวัตถุดิบในสต็อก
ของประเทศผู้ผลิตยาง
9

ท�ำไมต้องเป็น RSS3?
ยางพาราสามารถน�ามาแปรรูปเพื่อความ
สะดวกในการขนส่งและน�าไปใช้ โดยแรกเริม่
เกษตรกรชวนสวนยางจะกรีดยางได้ผลผลิต
ออกมาเป็นน�า้ ยางข้น โดยเกษตรกรบางราย
จะขายน�า้ ยางข้นแก่โรงงานแปรรูปยางพารา
เพื่อน�าไปผลิตสินค้าประเภท ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย
ยางรัดของ ที่นอนยางพารา
นอกจากนี้ เกษตรกรยังน�าน�า้ ยางข้นมาท�าเป็นยางแผ่น
รมควันหรือยางแท่ง เพื่อท�าให้สามารถเก็บตัวสินค้าไว้
ได้นานและเป็นการง่ายต่อการขนส่ง รวมถึงการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ยางพารา

น�ามาท�าให้อยู่ในรูปแบบแห้ง
เพื่อง่ายต่อการเก็บและขนส่ง

ยางแผ่นรวมควัน (RSS)
ยางแท่ง STR
มี 5 เกรด
น�ามาผลิตสินค้า
ยางล้อรถ

อะไหล่รถยนต์
อุปกรณ์อื่นๆ
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ไปยังต่างประเทศ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการท�าล้อรถ
และอะไหล่รถยนต์ ซึง่ ยางแผ่นรมควันนัน้ มีทงั้ หมด 5 ชัน้
แต่ชนั้ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมและน�าไปใช้กนั อย่างแพร่หลาย
ที่สุด คือ ชั้น 3 หรือที่เรียกว่า ยางแผ่นรมควันชั้น 3
(Natural Rubber Ribbed Smoked Sheet No. 3: RSS3)
โดยยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) นี้ ถือเป็นพระเอก
ของวงการยางพารา เนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้เป็นราคา
อ้างอิงเวลาพูดถึงราคายาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศ เนื่องจากสินค้ายางพาราสามารถแบ่งออกมา
เป็นหลายรูปแบบ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนสินค้าที่ใช้
เป็นตัวหลักเมือ่ พูดถึงราคายางพารา จึงมักจะเป็นราคา
RSS3
ผลิตภัณฑ์จากต้น

น�้ายางข้น
น�ามาผลิตสินค้า
ถุงมือยาง

ถุงยางอนามัย

ที่นอนยางพารา

ยางรัดผม ยางยืด
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จากที่กล่าวมา ท�ำให้เราเห็นได้ว่ามีปัจจัยมากมายที่
ส่งผลกระทบต่อผลผลิตยางพารา บางช่วงที่ปัจจัย
ด้านการเพาะปลูกเกื้อหนุนท�ำให้มีสินค้าออกมามาก
ซึ่งหากผลผลิตมีมากกว่าความต้องการใช้ส่งผลให้
ราคาตกต�ำ่ ในขณะทีบ่ างช่วงอาจเกิดเหตุการณ์ทที่ ำ� ให้
ผลผลิตออกมาน้อยกว่าปริมาณความต้องการใช้ท�ำให้
ราคาปรับตัวสูงขึ้น
เมื่ อ ยางพาราเป็ น สิ น ค้ า ที่ ถู ก ใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายใน
หลากหลายอุตสาหกรรม ย่อมส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ด้านราคาส�ำหรับผู้ที่อยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมี

ความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือที่ใช้บริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของราคา

รู้จักกับเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยง
RSS3 Futures
ตามทีไ่ ด้อธิบายไปข้างต้นว่า ยางพาราเป็นสินค้าทีใ่ ช้กนั
อย่างแพร่หลายทัว่ โลก ดังนัน้ การหาแหล่งราคาอ้างอิง
ที่น่าเชื่อถือและใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคายางพารา โดยใช้กลไกสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าจึงมีมานานพอสมควร โดยเฉพาะใน
ประเทศที่เป็นเป็นผู้ผลิตและน�ำเข้ายางพารารายใหญ่
มีการซื้อขาย RSS3 Futures ในหลายๆ ตลาดที่ส�ำคัญ
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ของโลก เช่น ตลาด TOCOM (Tokyo Commodity
Exchange) ประเทศญี่ปุน, ตลาด SGX (Singapore
Exchange) ประเทศสิงคโปร์ และตลาด SHFE (Shanghai
Futures Exchange) ประเทศจีน และรวมถึงในประเทศ
ไทยด้วยเช่นกัน

RSS3 Futures
โฉมใหม่ ไฉไลยิ่งขึ้น
การซือ้ ขาย RSS3 Futures ในประเทศไทยไม่ใช่เรือ่ งใหม่
แต่ทผี่ า่ นมายังจ�ากัดอยูใ่ นวงแคบและไม่แพร่หลายมาก
นัก การเปิดซื้อขาย RSS3 Futures ใน TFEX จึงเป็น
เหมือนการอ�านวยความสะดวกให้กับนักลงทุนทั่วไป
ได้เพิม่ โอกาสในการท�าก�าไรและบริหารความเสีย่ งจาก
การซื้อขายสินค้าชนิดนี้
ทั้งนี้ TFEX ยังเพิ่มทางเลือกในการซื้อขาย โดยผู้ที่เข้า
มาซือ้ ขาย RSS3 Futures สามารถเลือกทีจ่ ะช�าระราคา
เป็นเงินสด (Cash Settlement) หรือเลือกที่จะท�าการ
ส่งมอบ-รับมอบสินค้าจริงได้
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Contract Specification
สินค้าอ้างอิง
เดือนที่ส่งมอบ
หรือช�ำระราคา
การเสนอราคาซื้อขาย
ขนาดของสัญญา
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต�่ำ
การเปลี่ยนแปลงราคา
ซื้อขายสูงสุดในแต่ละ
วัน
วิธีการและช่วงเวลา
ซื้อขาย
ราคาส�ำหรับการส่ง
มอบหรือเพื่อใช้ในการ
ช�ำระราคาวันสุดท้าย
จ�ำนวนการถือครอง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สูงสุด (Speculative
Position Limit)
วันสุดท้าย
ของการซื้อขาย
วิธีการส่งมอบ
หรือช�ำระราคา
ค่าธรรมเนียนายหน้า
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ยางแผ่นรมควันชั้น 3
ทุกเดือนติดต่อกัน ไม่เกิน 		
บาท/กิโลกรัม โดยแสดงจุด
5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)
0.05 บาทต่อกิโลกรัม
±5% ของราคาส�ำหรับการส่ง
การช�ำระราคาประจ�ำวันล่าสุด
ตลาดสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
พร้ อ มกั บ ขยาย Daily Price
ท�ำการซื้อขายโดยระบบการซื้อ
➊ ช่วง Pre-open:
➋ ช่วง Open Session:
ค�ำนวณจากราคาของสัญญาที่
(1st Contract Month)

มี ฐ านะสุ ท ธิ ใ นสั ญ ญาซื้ อ ขาย
• สัญญาที่หมดอายุในเดือนที่
• สัญญาที่หมดอายุในเดือนใด
ไม่เกิน 10,000 สัญญา
วันท�ำการก่อนวันท�ำการสุดท้าย
ล่วงหน้านั้น โดยสัญญาที่จะครบ
ช�ำระราคาด้วยวิธีส่งมอบสินค้า
หรือผู้ลงทุนไม่มีความสามารถ
การรับมอบหรือส่งมอบสินค้า
TFEX ไม่มีข้อก�ำหนดในเรื่องค่า
โบรกเกอร์และผู้ลงทุน

7 เดือน
ทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง
(มูลค่า 250 บาทต่อ 1 สัญญา)
มอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อค�ำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ใน
หากมี ก ารซื้ อ ขายที่ ขึ้ น ลงเกิ น กว่ า ที่ ก� ำ หนดในขั้ น แรก
จะหยุดการซื้อขายชั่วคราวก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้ง
Limit เป็นไม่เกิน ±10% ของราคาที่ใช้ช�ำระราคาล่าสุด
ขาย มีช่วงเวลาซื้อขายดังนี้
9:15 น. – 9:45 น.
9:45 น. – 16:55 น. (ไม่มีช่วงพักระหว่างวัน)
ครบก�ำหนดอายุในเดือนที่ส่งมอบหรือช�ำระราคาใกล้ที่สุด
ล่วงหน้า RSS3 Futures ไม่เกินกว่าจ�ำนวนที่ก�ำหนดดังนี้
ใกล้ที่สุด (1st Contract Month): ไม่เกิน 1,000 สัญญา
เดือนหนึง่ (ยกเว้น 1st Contract Month) หรือทุกเดือนรวมกัน:
ของเดื อ นที่ ส ่ ง มอบหรื อ ช� ำ ระราคาของสั ญ ญาซื้ อ ขาย
อายุสามารถซื้อขายได้ถึงเวลา 16:55 น.
(Physical Delivery) ในกรณีทไี่ ม่สามารถจับคูส่ ง่ มอบสินค้า
ในการรับมอบหรือส่งมอบสินค้า หรือไม่ยื่นความจ�ำนงใน
ให้ช�ำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
คอมมิชชัน่ อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
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RSS3 Futures
ดีอย่างไร...
น่าสนใจกว่าที่คิด
โอกาสในการท�ำก�ำไรจากการเคลือ่ นไหวของราคา
ราคายางพาราซึ่งเป็นสินค้าที่น�ำมาอ้างอิงราคา RSS3
Futures นั้น ราคามีการเคลื่อนไหวขึ้น-ลงอยู่ตลอด
เวลา หรือทีเ่ ราเรียกว่ามีความผันผวนมาก เนือ่ งมาจาก
เป็ น สิ น ค้ า ที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมที่ ห ลากหลายและมี
หลายปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการเคลือ่ นไหวของราคา
โดยความผันผวนหรืออัตราการขึ้นลงของราคา RSS3
ที่ผ่านมานั้น มีมากกว่าอัตราความผันผวนของ SET50
Index ถึง 3 เท่า ซึ่งเป็นโอกาสส�ำหรับนักลงทุน เพราะ
มีจังหวะให้เข้าไปท�ำก�ำไรได้ในทุกๆ ช่วงที่ราคามีการ
ปรับตัวขึ้น-ลง เหมาะส�ำหรับผู้ที่ชื่นชอบความท้าทาย
และสามารถท�ำก�ำไรได้ในระยะสั้น
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
ส�ำหรับผู้ประกอบการ
ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการที่
ต้ อ งการจะป้ อ งกั น ความ
เสี่ยงจากการผันผวนของราคา
ท่านสามารถเข้ามาล็อคราคา
ที่ ต ้ อ งการจะซื้ อ หรื อ จะขายใน
Futures ตามที่ ท ่ า นเห็น ว่า แนวโน้ม
ของราคาจะเป็นไปในทิศทางใด จากนั้นท่านสามารถ
น�ำผลก�ำไรหรือขาดทุนที่ได้จาก Futures ไปชดเชย
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กับในตลาดจริงได้ ท�ำให้
ผู ้ ป ระกอบการสามารถ
คาดการณ์ราคาล่วงหน้า
จั ด สรรต้ น ทุ น การผลิ ต
และวางแผนจั ด การธุ ร กิ จ
ต่อไปได้
ใช้เงินลงทุนน้อย เมื่อเทียบกับขนาดสัญญา
ในการซื้อขาย RSS3 Futures นอกจากผู้ที่เข้ามาซื้อ
ขายจะสามารถท�ำก�ำไรได้ทั้งในช่วงราคาขาขึ้นและ
ขาลงแล้ว ยังเริ่มต้นใช้เงินลงทุนน้อย โดยวางเงินหลัก
ประกันประมาณ 10% ของมูลค่าสัญญาจริงก่อนเริ่ม
ซื้อขาย
ไม่ต้องมีสินค้าจริง
ก็สามารถซื้อขายได้อย่างคล่องตัว
ใน TFEX ผู้ที่เข้ามาซื้อขายสัญญาล่วงหน้าไม่จ�ำเป็น
ที่จะต้องมีสินค้าจริง ไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมยางพาราก็สามารถเข้ามาใช้ตลาดและ
หาโอกาสในการท�ำก�ำไรจากสินค้า RSS3 Futures ได้
โดยเมื่ อ ท่ า นถื อ ครองสั ญ ญาจนกระทั่ ง ถึ ง ก� ำ หนด
ส่ง มอบ ท่ านสามารถเลือ กที่จ ะช�ำระราคา (Cash
Settlement) แทนการส่งมอบสินค้าจริงได้
ส่งมอบ - รับมอบของได้จริง หากต้องการ
หากผูซ้ อื้ ผูข้ ายมีความประสงค์อยากจะส่งมอบ-รับมอบ
สินค้า RSS3 จริง ผูซ้ อื้ ผูข้ ายสามารถแจ้งความประสงค์
กับโบรกเกอร์ที่ใช้บริการได้ โดยมาตรฐานของสินค้า
จะเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดในลักษณะของสัญญา
17

ขัน้ ตอนง่ายๆ ในการซื้อ
เปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์กับโบรกเกอร์
โดยสามารถเลือกใช้บริการโบรกเกอร์
TFEX ปัจจุบันหรือ โบรกเกอร์ผู้ค้ายาง
รายใหม่ โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
http://www.tfex.co.th/th/member/
list.html
วางเงินประกัน
ก่อนการซื้อขาย
ซึง่ มีมลู ค่าประมาณ 10 – 15%
ของมูลค่าสัญญา
ส่งค�ำสั่ง “ซื้อ” (Long)
หรือ “ขาย” (Short)
โดยสามารถท�ำได้ผ่านเจ้าหน้าที่
การตลาดของโบรกเกอร์ TFEX
หรือสามารถส่งค�ำสัง่ ซือ้ ขายด้วย
ตนเองทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ Smartphone หรือ Tablet
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ขำย RSS3 Futures
ตรวจสอบสถานะ
เนื่ อ งจากในการซื้ อ ขาย Futures
นั้น มีการคิดก�าไรขาดทุนทุกวัน
(Mark to Market) ซึง่ จะกล่าวถึง
ในหัวข้อต่อไป
ปิดสถานะ
ผู้ลงทุนสามารถท�าการปิด
สถานะเพื่อรับรู้ผลก�าไรขาดทุน
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ทั น ที ด้ ว ยการส่ ง ค� า สั่ ง ที่
ตรงข้ามกับสถานะที่ท่านถือครอง เช่น
หากท่านถือครองสถานะ “ขาย” ท่าน
สามารถส่งค�าสั่ง “ซื้อ” ในจ�านวนสัญญาที่เท่ากัน เพื่อ
ปิดสถานะเดิมที่มีอยู่
นอกจากนี้ ท่านสามารถถือครองสัญญาไว้จนสัญญา
ครบก�าหนดอายุเพือ่ ช�าระราคา หรือหากผูล้ งทุนมีความ
ประสงค์จะท�าการส่งมอบ-รับมอบสินค้าจริง(Physical
Delivery) ก็สามารถถือสัญญาจนครบก�าหนดอายุ
และแจ้งความประสงค์ของท่านต่อโบรกเกอร์ที่ท่านใช้
บริการ
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การใช้ RSS3 Futures
ในการป้องกัน
ความเสี่ยง

หากท่านเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตถุงมือยาง ซึง่ ใช้ยางพารา
เป็นวัตถุดบิ ในการผลิต ท่านมีความกังวลว่าอีก 7 เดือน
ข้างหน้าราคายางจะขึ้น แต่คลังเก็บสินค้าเต็มแล้วไม่
สามารถเก็บวัตถุดิบเพิ่มได้อีก ท่านสามารถเข้ามาเปิด
Long Position เพือ่ ล็อคราคาทีท่ า่ นพอใจและเหมาะสม
ต่อการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตของท่าน เมือ่ เวลา
ผ่านไป ราคายางพารามีการปรับตัวสูงขึน้ ท่านสามารถ
ท�ำก�ำไรจาก Futures ทีเ่ กิดจากส่วนต่างราคายางพารา
ที่สูงขึ้นนั้นได้ และน�ำมาทดแทนกับส่วนต่างที่ท่านต้อง
ซื้อยางพาราในราคาที่สูงขึ้นในตลาดจริง
ตัวอย่าง เจ้าของธุรกิจผลิตถุงมือยางเข้ามาซื้อ RSS3
Futures ในราคา 60 บาท โดยในขณะนั้นราคาประมูล
ในตลาดจริงอยู่ที่ 58 บาท เมื่อเวลาผ่านไปราคายาง
ปรับตัวสูงขึ้น ท่านต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่
เพิม่ มากขึน้ แต่เนือ่ งจากท่านได้มาเปิดสถานะ “ซือ้ ” ใน
Futures แล้ว ปิดสถานะด้วยการ “ขาย” ท�ำให้กำ� ไรจาก
Futures ทั้งหมด 25,000 บาท ท่านสามารถน�ำก�ำไร
ดังกล่าวมาทดแทนการขาดทุนในการผลิตจริง
20

ผู้ประกันความเสี่ยงเป็นโรงงานผลิตถุงมือยาง
ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ

ใน FUTURES
9 กรกฎาคม 2558
ขาย RSS3 Futures
ที่ราคา 65 บาท*
ได้ก�ำไร
= 65 – 60 = 5
5 x 5000*
= 25,000 บาท

9 มกราคม 2558
ซื้อ RSS3 Futures
ที่ราคา 60 บาท*
จ�ำนวน 1 สัญญา

คูณ 5,000
เพราะ RSS3 Futures
1 สัญญา มีขนาด
5,000 กิโลกรัม
ระหว่างทาง ราคาปรับตัวสูงขึ้น
ตลาดจริง
9 มกราคม 2558
ราคา RSS3 ที่
58 บาท/กก.

9 กรกฎาคม 2558
ซื้อ RSS3
ที่ราคา 63 บาท
โดยซื้อในราคา
ที่แพงกว่าที่เคยได้

* หมายเหตุ
➊ ราคานี้ยังไม่รวมค่า Commission Fee
➋ ราคา TFEX RSS3 Futures เป็นราคา RSS3 แบบส่งมอบ
F.O.B. BKK
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ในขณะเดียวกัน หากท่านคิดว่าในอนาคตราคายางพารา
จะลดลง ท่านสามารถเข้ามาเปิด Short Position เพื่อ
ประกันความเสี่ยงเอาไว้ก่อน เมื่อราคายางลดต�่าลง
ท่านก็จะได้ก�าไรจากส่วนต่างราคาเพื่อน�ามาหักลบกับ
ราคาที่ลดลงในตลาดจริง
ยกตัวอย่าง ท่านเป็นผู้รับซื้อยางพารา
ในประเทศ แล้วรวบรวมส่งขายต่อไปยัง
ต่างประเทศ ท่านกังวลว่าราคาจะตกลง
ท่านสามารถเปิด Short Position เพื่อ
ล็อคราคาที่ท่านพอใจ
เมื่อเวลาผ่านไปราคายางปรับตัวลดลง ท่านสามารถ
ท�าการ “ซือ้ ” เพือ่ ปิดสถานะและท�าก�าไรทัง้ สิน้ 35,000
บาท ใน Futures โดยในตลาดจริงท่านได้รับผลกระทบ
จากการที่ราคาปรับตัวลงท�าให้ขายของได้ถูกลงกว่า
7 เดือนก่อน โดยจะเห็นว่า ณ ขนาดสินค้า 5,000
กิโลกรัม เมือ่ ท่านบริหารความเสีย่ งใน Futures ท่านได้
ก�าไร 35,000 บาท (จากราคาที่ถูกลง 7 บาท) ขณะที่
ในตลาดจริง หากท่านขายสินค้า 5,000 กิโลกรัม ท่านจะ
ขาดทุน 35,000 บาท เทียบกับ 7 เดือนก่อนหน้า ท�าให้
สุทธิแล้วท่านไม่ได้รับผลกระทบจากราคาที่ปรับลดลง
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ผู้ประกันความเสี่ยงเป็นผู้ส่งออกยางพารา

ใน FUTURES
9 กรกฎาคม 2558
ซื้อ RSS3 Futures
คืน
ที่ราคา 63 บาท*
ได้ก�ำไร
= 70 – 63 = 7
7 x 5,000*
= 35,000 บาท

9 มกราคม 2558
ขาย RSS3 Futures
ที่ราคา 70 บาท*
จ�ำนวน 1 สัญญา

คูณ 5,000
เพราะ RSS3 Futures
1 สัญญา มีขนาด
5,000 กิโลกรัม
ราคาลดลงระหว่างทาง
ตลาดจริง
9 มกราคม 2558
ราคา RSS3
F.O.B. BKK
ที่ 68 บาท/กก.

9 กรกฎาคม 2558
ราคา RSS3
F.O.B. BKK
ที่ราคา 61 บาท/กก.
(ราคาลง 7 บาทจาก
7 เดือนก่อนหน้า)

* หมายเหตุ
➊ ราคานี้ยังไม่รวมค่า Commission Fee
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การวางเงินประกัน
(Margin)
ในการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า
ผู้ซื้อผู้ขายจะต้องวางเงิน
ประกัน (Margin) ตามที่
โบรกเกอร์ก�าหนดก่อน จึง
จะสามารถเริ่มการซื้อขาย
ได้ ทัง้ นีก้ ารวางเงินประกันนัน้
มีเพือ่ ป้องกันมิให้ผซู้ อื้ หรือผูข้ าย
บิดพลิว้ เพราะการซือ้ ขายสัญญา
ล่วงหน้านั้น ผู้ซื้อ/ผู้ขาย ไม่จ�าเป็นต้องซื้อหรือขาย
สัญญานั้นโดยใช้เงินเต็มจ�านวน แต่ใช้วิธีการวางเงิน
ประกันแล้วค�านวณก�าไร/ขาดทุน เข้าบัญชีเงินประกัน
ดังกล่าวทุกสิน้ วัน แทนการทีจ่ ะต้องน�าเงินมูลค่าเท่ากับ
สัญญาล่วงหน้ามาวางเพื่อใช้ในการซื้อขาย
เงินประกันมีดว้ ยกันหลากหลายประเภท โดยในการซือ้
ขาย RSS3 Futures ผูซ้ อื้ /ผูข้ าย จะต้องรูจ้ กั เงินประกัน
ประเภทต่างๆ ดังนี้
เงินประกันขั้นต้น (Initial Margin)
จ�านวนเงินประกันขั้นต้นที่ส�านักหักบัญชีหรือ
โบรกเกอร์กา� หนดให้ผลู้ งทุนทีซ่ อื้ ขายฟิวเจอร์ส
ต้องวางก่อนเริ่มซื้อหรือขายสัญญาเพื่อเป็น
หลักประกันว่าผู้ซื้อและผู้ขายจะไม่บิดพลิ้ว
จากการปฏิบัติตามภาระผูกพันของสัญญา
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เงินประกันขั้นต�่ำ (Maintenance Margin)
ยอดคงเหลือขัน้ ต�ำ่ ของเงินประกันทีส่ ำ� นักหักบัญชีหรือ
โบรกเกอร์ก�ำหนดให้ต้องด�ำรงอยู่ในบัญชีเงินประกัน
ของผูล้ งทุน ถ้ายอดคงเหลือตกลงต�ำ่ กว่าระดับนี้ ส�ำนัก
หั ก บั ญ ชี ห รื อ โบรกเกอร์ จ ะเรี ย กผู ้ ล งทุ น ให้ ว างเงิ น
ประกันเพิ่ม เพื่อท�ำให้ดุลบัญชีเงินประกันกลับมาอยู่ที่
ระดับของเงินประกันขั้นต้น (Initial Margin)
เงินประกันส�ำหรับเดือนที่ครบก�ำหนดส่งมอบ
(Spot-month Margin)
เป็นเงินประกันที่เรียกเก็บเมื่อเข้าถึงเดือนก่อนเดือน
ส่งมอบ โดยส�ำนักหักบัญชีจะเรียกเก็บเงินหลักประกัน
ชนิ ด นี้ เ พิ่ ม เพื่ อ เป็ น การประกั น ว่ า ผู ้ ซื้ อ ผู ้ ข ายจะไม่
บิดพลิ้วสัญญาเพราะใกล้จะถึงก�ำหนดส่งมอบรับมอบ
แล้ว

การค�ำนวณ
Mark to Market
สมมติในวันที่ 1 สิงหาคม ผู้ลงทุนซื้อ RSS3 Futures
ที่ราคา 55 บาท จ�ำนวน 1 สัญญา โบรกเกอร์บอกให้
ผูล้ งทุนต้องวางเงินหลักประกันขัน้ ต้น (Initial Margin)
ก่อนเริ่มซื้อขาย 16,400 บาทต่อสัญญา โดยผู้ลงทุน
ต้ อ งรั ก ษาระดั บ เงิ น ประกั น ขั้ น ต�่ ำ (Maintenance
Margin) ไว้ที่ 12,400 บาท เมือ่ ผูล้ งทุนได้เข้ามาซือ้ ขาย
สัญญาล่วงหน้า RSS3 จะมีการค�ำนวณก�ำไรขาดทุน
ในทุกๆ วัน ดังนี้
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4 ส.ค.
5 ส.ค.

1 ส.ค.
2 ส.ค.
3 ส.ค.

1 ส.ค.

วันที่

วางเงินหลักประกันขั้นต้น 16,400 บาท
และซื้อ RSS Futures ที่ราคา 55 บาท จ�ำนวน 1 สัญญา
ค�ำนวณก�ำไรขาดทุนทุกสิ้นวัน
ค�ำนวณก�ำไรขาดทุนทุกสิ้นวัน
ค�ำนวณก�ำไรขาดทุนทุกสิ้นวัน
วางเงินประกันเพิ่มเติม 5,000 บาท
ค�ำนวณก�ำไรขาดทุนทุกสิ้นวัน
ขาย RSS3 Futures ที่ 55.25

รายการ

54.75

55.30
54.50
54.00

3,750
2,500

1,500
(4,000)
(2,500)

17,900
13,900
11,400
16,400
20,150
22,650

16,400

ราคาที่ใช้
ก�ำไร เงินประกัน
ช�ำระราคา (ขาดทุน) คงเหลือ

วันที่ 1 สิงหาคม
ก่อนที่จะท�ำการซื้อขาย RSS3 Futures ผู้ซื้อและผู้ขาย
ต้องวางเงินหลักประกันก่อนซือ้ ขายในจ�ำนวนไม่ตำ�่ กว่า
ทีโ่ บรกเกอร์กำ� หนด ในตัวอย่างได้กำ� หนดไว้ที่ 16,400
บาท และเมือ่ สิน้ วันโบรกเกอร์จะท�ำการค�ำนวณผลก�ำไร
ขาดทุน โดยเทียบราคาที่ได้ตกลงซื้อขายไว้กับราคา
ทีใ่ ช้ชำ� ระราคา ณ สิน้ วัน ในกรณีทยี่ กตัวอย่างราคาทีใ่ ช้
ช�ำระราคาอยู่ที่ 55.30 บาท ท�ำให้ผู้ซื้อได้ก�ำไร
(55.30 – 55.00) x 5,000 = 1,500 บาท
ต้องคูณ 5,000
เพราะ RSS3 Futures 1 สัญญา
มีขนาด 5,000 กิโลกรัม
โบรกเกอร์จะน�ำก�ำไรที่ได้นี้ไปรวมกับเงินเดิมในบัญชี
หลักประกันของผูล้ งทุน ท�ำให้มคี งเหลือทัง้ สัน้ 17,900
บาท
วันที่ 2 สิงหาคม
ในวันนี้ราคาที่ใช้ช�ำระราคา RSS3 Futures ลงมาอยู่ที่
54.50 บาท แม้ผซู้ อื้ ยังไม่ได้ทำ� รายการใดๆ โบรกเกอร์
จะท�ำการค�ำนวณก�ำไรขาดทุนในช่วงสิ้นวันให้ โดยใช้
ราคาทีใ่ ช้ชำ� ระราคาของวันปัจจุบนั เทียบกับวันก่อนหน้า
(54.50 – 55.30) x 5,000 = -4,000 บาท
เงินในบัญชีจึงลดลงเหลือ 13,900 บาท
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วันที่ 3 สิงหาคม
ราคาทีใ่ ช้ชำ� ระราคาประจ�ำวันลดลงเหลือ 54 บาท ผูซ้ อื้
ที่ยังถือครองสัญญาอยู่จึงขาดทุนเพิ่มจากวันก่อนหน้า
(54.00 – 54.50) x 5,000 = -2,500 บาท
เงินในบัญชีจึงลดลงเหลือ 11,400 บาท ซึ่งต�่ำกว่าหลัก
ประกันขั้นต�่ำที่ก�ำหนดไว้ที่ 12,400 บาท ผู้ถือครอง
สัญญาต้องเติมเงินประกันเพิ่มอีก 5,000 บาทให้เงิน
ในบัญชีกลับมาอยูใ่ นระดับเงินประกันขัน้ ต้นที่ 16,400
บาท
วันที่ 4 สิงหาคม
ราคาทีใ่ ช้ชำ� ระราคาปรับตัวสูงขึน้ เป็น 54.75 บาท ผูซ้ อื้
จึงได้ก�ำไรเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
(54.75 – 54.00) x 5,000 = 3,750 บาท
เงินในบัญชีหลักประกันจึงเพิม่ ขึน้ เป็น 16,400 + 3,750
= 20,150 บาท
วันที่ 5 สิงหาคม
ผู้ซื้อตัดสินใจขายสัญญา เป็นการปิดสถานะ RSS3
Futuresทีถ่ อื ครองอยู่ ทีร่ าคา 55.25 บาท ซึง่ เป็นราคาที่
ท�ำให้ได้กำ� ไรเพิม่ อีก (55.25 – 54.75) x 5,000 = 2,500
บาท เงินในบัญชีหลักประกันจึงเพิ่มขึ้นเป็น 22,650
บาท โดยหลังจากนี้จะไม่มีการค�ำนวณก�ำไรขาดทุน
ประจ�ำวันอีก เพราะผู้ลงทุนได้ปิดสถานะออกไปแล้ว
28

อย่างไรก็ตาม การซื้อ RSS3 Futures ที่ราคา 55 บาท
ในวันที่ 1 ส.ค. และขายที่ราคา 55.25 บาท ในวันที่
5 สิงหาคม ท�ำให้ได้ก�ำไร
(55.25 – 55.00) x 5,000= 1,250 บาทต่อสัญญา

ซึ่งผลลัพธ์หรือส่วนต่างของการซื้อการขายที่เกิดขึ้น
จะเท่ากับการรวมก�ำไรขาดทุนที่โบรกเกอร์ท�ำในทุกๆ
วันที่ถือครองสัญญาอยู่ 1,500 – 4,000 – 2,500
+ 3,750 + 2,500 = 1,250 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการ
คิดก�ำไรขาดทุนในทุกๆ สิ้นวันเป็นเพียงกระบวนการ
ทยอยรับทยอยจ่ายเงินทุกสิ้นวันเท่านั้น ก�ำไรขาดทุน
ที่ผู้ลงทุนได้โดยรวมจะมีค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
ขายกับราคาซื้อนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม หากผูล้ งทุนไม่ปดิ สถานะการถือครอง และ
ถือสัญญาไว้จนกระทั่งถึงเดือนที่สัญญาจะหมดอายุลง
ผู้ลงทุนจะต้องเพิ่มเงินประกันที่เรียกว่า “Spot-month
margin” โดยผูล้ งทุนทีม่ คี วามต้องการส่งมอบ-รับมอบ
สินค้าจริง (Physical Delivery) จะต้องแจ้งความประสงค์
ไปทีโ่ บรกเกอร์ภายในวันซือ้ ขายสุดท้าย (Last Trading
Day) โดยผู้ลงทุนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเกณฑ์
ในการส่งมอบ-รับมอบที่ก�ำหนดโดย TFEX และ TCH
หากผู้ลงทุนไม่ต้องการที่จะส่งมอบ-รับมอบสินค้าจริง
หรือไม่แจ้งความประสงค์ที่จะท�ำการส่งมอบ-รับมอบ
ผู้ลงทุนสามารถถือครองสัญญาไว้และปล่อยให้สัญญา
ล่วงหน้าทีถ่ อื ครองอยูห่ มดอายุลง โดย TFEX จะท�ำการ
ช�ำระราคา (Cash Settlement) ด้วยราคาทีใ่ ช้ชำ� ระราคา
ในวันสุดท้าย (Final Settlement Price)
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การส่งมอบรับมอบ
สินค้าจริง
(Physical Delivery)

ขนาดของการส่งมอบและรับมอบสินค้า
(Delivery Size)
20,000 กิโลกรัม (20 ตัน) หรือเทียบเท่า 4 สัญญา

=
สินค้าที่ส่งมอบและรับมอบ
(Deliverable Grade)
สินค้าที่ใช้ในการส่งมอบรับมอบต้องมีคุณลักษณะ
ตามที่ TFEX และ TCH ก�ำหนด
วิธีการส่งมอบและรับมอบสินค้า
(Delivery Method)
ให้ท�ำการส่งมอบและรับมอบสินค้าภายในวันท�ำการ
สุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบ (เดือนปฏิทินถัดจากเดือน
ทีส่ ง่ มอบหรือช�ำระราคา) โดยผูซ้ อื้ สามารถเลือกเงือ่ นไข
การส่งมอบและรับมอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง
• การส่งมอบและรับมอบแบบ Free On Board (F.O.B.)
ณ ท่าเรือกรุงเทพ หรือ ท่าเรือแหลมฉบัง หรือ ท่าเรือ
อื่นๆ ตามที่ TFEX ก�ำหนด
• การส่งมอบและรับมอบในประเทศ ณ คลังสินค้าหรือ
โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี ชลบุรี และระยอง
หรืออื่นๆ ตามที่ TCH ก�ำหนด
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แลกเปลี่ยนเอกสารและแจ้ง TCH
ภายใน 4 วัน หลัง รับ/ส่ง สินค้า

ส่งมอบ
รับมอบสินค้าจริง

หมายเหตุ: ผู้ที่มีสิทธ์ท�ำการส่งมอบรับมอบสินค้าจริงต้องเป็นผู้ที่แสดงตนต่อโบรกเกอร์และ TCH
ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการส่งมอบรับมอบสินค้าได้

Cash Setllement

ยื่น
จับคู่
ผู้ซื้อ/ผู้ขายวางเงิน ผู้ซื้อ:แจ้ง DI ภายใน 5 วัน ผู้ซื้อจ่ายเงินเต็มจ�ำนวน
ความประสงค์ การส่งมอบ Delivery Deposit
หลังทราบผลการจับคู่
2 วันท�ำการก่อนรับมอบ
ภายในวัน
รับมอบ
ภายใน 1 วัน หลัง ผู้ขาย:Confirm DIภายใน 2 วัน
ส่งมอบสินค้าจริง
ซื้อขายวัน
วั
น
ซื
อ
้
ขายสุ
ด
ท้
า
ย
ได้
ร
บ
ั
DI
ไม่สำ� เร็จ
สุดท้าย
(LTD)

กระบวนการส่งมอบรับมอบ (Delivery Process)

ความเสี่ยง
ข้อควรระวัง
ในกำรซื้อขำย
เนื่องจากก่อนเริ่มต้นซื้อขาย RSS3 Futures ผู้ลงทุน
ต้ อ งวางเงิ น หลั ก ประกั น ขั้ น ต้ น ซึ่ ง คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น
ไม่เกิน 10% ของมูลค่าสัญญาเท่านั้น โดยการใช้เงิน
ลงทุนตั้งต้นในอัตราที่ต�่าเมื่อเทียบกับมูลค่าเต็มของ
สัญญานั้น ส่งผลให้ก�าไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นก็จะมี
สัดส่วนที่สูงมากเช่นกันเทียบกับเงินต้น ดังนั้น ผู้ลงทุน
ควรประเมินสถานการณ์ราคาและผลก�าไรขาดทุนของ
ตนอย่างสม�่าเสมอ
ในการซื้ อ ขายสั ญ ญาล่ ว งหน้ า ต้ อ งมี ก ารคิ ด ก� า ไร
ขาดทุนเมื่อสิ้นวันในทุกๆ วันที่ยังถือครองสัญญาอยู่
ซึ่ ง ระหว่ า งนั้ น เงิ น หลั ก ประกั น อาจลดลงจนต�่ า กว่ า
ระดับเงินหลักประกันขัน้ ต�า่ (Maintenance Margin) ที่
โบรกเกอร์ก�าหนด และผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้อง “เติมเงิน”
เพื่อให้เงินในบัญชีหลักประกันขึ้นไปอยู่ที่ระดับเงิน
หลักประกันขัน้ ต้น (Initial Margin) ให้ทนั เวลา ซึง่ หาก
ผู้ลงทุนไม่สามารถเติมเงินประกันให้อยู่
ในระดับหลักประกันขั้นต�่าที่ก�าหนดไว้
โบรกเกอร์จะท�าการปิดสถานะการซื้อ
ขายของผุ้ลงทุน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การขาดทุนมากจนเกินไป
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ใ น ก า ร ซื้ อ
ขาย RSS3
Futures มีการ
ส่ ง มอบรั บ มอบ
(Physical Delivery)
เพิ่มเข้ามา ซึ่งแตกต่างจาก
สินค้าที่มีอยู่เดิมใน TFEX และเมื่อ
นักลงทุนถือครองสัญญาไว้จนเข้าถึงเดือนก่อนเดือน
ส่งมอบรับมอบจริง จะถูกเรียกให้เพิ่มเงินประกันเพื่อ
การส่งมอบรับมอบส่งมอบ (Spot Month Margin) และ
ผู้ซื้อต้องจ่าย Delivery Deposit ในวันซื้อขายสุดท้าย
เป็นจ�านวนประมาณ 25% ของ Notional Value และ
ต้องจ่ายเงินค่าสินค้าทีเ่ หลือทัง้ หมด 2 วันท�าการก่อนท�า
การรับมอบสินค้า ซึ่งอาจแตกต่างจากธุรกรรมการซื้อ
ขายสินค้าในตลาดจริง
นอกจากนี้ การถือครองสัญญาจนครบก�าหนดอายุ
ผู้ลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ในการเลือกที่จะยุติ
สถานะสัญญาล่วงหน้าโดยการช�าระราคาหรือการ
ส่งมอบรับมอบสินค้าจริง โดยผู้ที่มีสิทธ์ท�าการส่งมอบ
รับมอบสินค้าจริงจะต้องเป็นผูท้ แี่ สดงตนต่อโบรกเกอร์
ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการส่งมอบรับมอบสินค้า
ได้
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แหล่งข้อมูล
ที่ส�าคัญ
ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูล
เกี่ยวกับราคายางพาราได้ที่
ราคาตลาดจริง
เว็ปไซต์สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
http://www.rubberthai.com/
ราคาตลาดล่วงหน้าในต่างประเทศ
• ตลาด TOCOM ประเทศญี่ปุน
http://www.tocom.or.jp
• ตลาด SICOM ประเทศสิงคโปร์
http://www.sgx.com
• ตลาด SHFE ประเทศจีน
http://www.shfe.com.cn/en/
การซื้อขาย RSS3 Futures ใน TFEX
www.tfex.co.th
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สิง่ พิมพ์ฉบับนีจ้ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและน�ำเสนอข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการซือ้ ขายอนุพนั ธ์ในตลาดสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า โดยในการรวบรวมข้อมูลและจัดท�ำ
เอกสารนี้ บมจ. ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การอธิบาย
เท่านั้น มิได้เป็นการให้ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการ
ลงทุนแต่อย่างใด
การลงทุนมีความเสี่ยง
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
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บริษัท ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9999 โทรสาร 0 2009 9991
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