
 

 

โดยทีม TFEX Business จาก Finansia Syrus 

 

เชื่อว่ามือใหม่หลาย ๆ คนที่เพิ่งจะเข้ามาสู่ตลาด TFEX คงจะสงสัยและมีค าถามคาใจกันมานาน ว่าท าไมดัชนี 

SET50 Index กับ SET50 Index  Futures แต่ละซีรีย์ที่มีให้เทรดในตลาด TFEX เช่น S50U17 และ S50Z17 จึงมีราคาที่

ไม่เท่ากัน แล้วราคาของซีรีย์ต่าง ๆ เหล่านี้มีวิธีการค านวณหรือประมาณค่าในทางทฤษฎีอย่างไร วันนี้ผมจะมาไขปัญหา

คาใจให้แก่เพื่อน ๆ นักลงทุนกันครับ 

 

เปรียบเทียบราคาของ SET50 Index Futures กับดัชนี SET50 Index  

หากเปรียบเทียบการลงทุนใน SET50 Index Futures ก็เปรียบเสมือนกับการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ 50 ตัวแรก

ของตลาด ซึ่งเมื่อเข้าใกล้วันหมดอายุ ราคาของ SET50 Index Futures ก็จะวิ่งเข้าหาดัชนี SET50 Index ตามกลไกตลาด  

แต่ระหว่างทางก่อนที่จะหมดอายุนั้น จะพบว่าราคาของ SET50 Index Futures กับดัชนี SET50 Index มีค่าไม่เท่ากัน โดย

หากเราน าราคา Futures ลบด้วยราคา Spot จะได้ส่วนต่างของราคาที่เรียกว่า ค่า Basis ตามสมการด้านล่าง 

 

 

  

ดังนั้นเราสามารถแบง่ได้ 2 กรณคีือ กรณีท่ีค่า Basis เป็นบวก และกรณีที่ค่า Basis เป็นลบ 

 ราคา Futures > ราคา Spot : ค่า Basis จะเป็นบวก หรือเรียกว่า Premium 

 ราคา Futures < ราคา Spot : ค่า Basis จะเป็นลบ หรือเรียกว่า Discount 

Basis = Futures Price – Spot Price 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปด้านบนผมลองเอากราฟราคาของดัชนี SET50 (เส้นสีเหลือง) และกราฟราคาของ SET50Z17(เส้นสี

เขียว) มาวาดคู่กันเพื่อเปรียบเทียบ จะเห็นว่าในช่วงก่อนวันหมดอายุของการซื้อขาย ดัชนี SET50 Index กับราคาของ 

S50Z17 มีค่าแตกต่างกัน ซึ่งในช่วงแรกจะมีค่า Basis เป็นลบ(ราคา Futures มีค่า Discount) ส่วนในช่วงกลาง ๆ มีค่า 

Basis เป็นบวก(ราคา Futures มีค่า Premium) แต่เมื่อเข้าใกล้วนัหมดอายุ ค่า Basis ก็จะมีค่าน้อยลงเรื่อย ๆ จนราคาของ 

S50Z17 มีค่าเท่ากับดัชนี SET50 Index ในวันสุดท้ายของการซื้อขายครับ 

 

อะไรคือปัจจัยที่สง่ผลให้ราคา SET50 Futures กับ SET50 Index ต่างกนั?  

ก่อนอื่นเรามาท าความรูจ้ักทฤษฎีพื้นฐานท่ีเรียกวา่ Cost of Carry ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ใชก้ าหนดราคาซื้อขายลว่ง

สินค้าล่วงหน้า ซึ่งสามารถเขยีนเป็นสมการใหเ้ข้าใจไดง้่าย ๆ ดังนีค้รับ 

 

 

 

 

 กล่าวคือราคาของ Futures จะถูกค านวณจากราคาของสินค้าอ้างอิงบวกด้วยต้นทุนการถือครองสินค้า แล้วหัก

ออกด้วยผลประโยชน์ที่ได้รับหากเราถือครองของชิ้นนั้นจริง ๆ  ซึ่งในที่นี้ส าหรับ SET50 Index Futures เราอาจจะมอง

ต้นทุนการถือครองสินค้าเป็นดอกเบี้ยที่ควรจะได้รับหากเราน าเงินก้อนนั้นไปฝากธนาคารแทนที่จะมาลงทุน  ส่วน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับก็คือเงินปันผลที่ได้หากเราลงทุนในหุ้น 50 ตัวจริง ๆ 

 

 

ราคาของ S50Z17 มีค่าเท่ากับดัชนี SET50 ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย 

ค่า Basis เป็นลบ : ราคาของ S50Z17 มีค่าน้อยกว่าดัชนี SET50  

 ค่า Basis เป็นบวก : ราคาของ S50Z17 มีค่ามากกว่าดัชนี SET50  

Futures Price = Spot Price + ต้นทุนการถือครองสินค้า – ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการถือครองสินค้า 

รูปแสดงกราฟราคาของ S50Z17 กับ ดัชนี SET50 Index จากโปรแกรม ASPEN 



 

 

“อาจจะงง ๆ กนัหนอ่ยใช่ไหมครับ งั้นเรามาสรุปกนัง่าย ๆ ดีกว่า”  

 อย่างที่กล่าวมาขา้งต้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่กระทบต่อราคาของ Futures จะมีอยู่ 2 ปัจจยัหลัก ๆ ดว้ยกัน คือ 

 1.ต้นทุนการถือครอง (ดอกเบีย้)  

 2.ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับหากถือครองหุ้น (เงินปันผล) 

แต่อย่างที่เรารู้กันคือ ณ ปัจจุบัน เงินปันผลที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นนั้นค่อนข้างมากกว่าดอกเบี้ยที่จะได้รับจาก

ธนาคารอยู่พอสมควร ดังนั้นหากเราท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Futures เราก็จะไม่ได้เงินปันผลเหมือนกับการ

ลงทุนในหุ้น 50 ตัวแรก แต่จะได้ดอกเบี้ยจากการน าเงินไปฝากธนาคารในระหว่างรอท าการซื้อขายจริงในอนาคตแทนครับ 

 

ท าไมบางซีรีย์ถงึถูกกว่า บางซีรยี์ถึงแพงกว่านะ ?? 

 

 

 

 

 

 

จากรูปตัวอย่างจะเห็นว่า SET50 Index Futures ที่จะหมดอายุในเดือนต่าง ๆ มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่า 

Basis ที่ไม่เท่ากัน บางซีรีย์เมื่อมีอายุมากขึ้นก็จะมีราคาสูงขึ้น แต่บางซีรีย์ที่มีอายุมากขึ้นก็กลับมีค่าน้อยลงได้ ซึ่ง

ปรากฏการณ์นี้เกิดจากทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นครับ 

ยกตัวอย่าง : โดยปกติ ในช่วงไตรมาสแรกของปี หุ้นมักจะมีการจ่ายเงินปันผลในปริมาณหนึ่ง แต่จะจ่ายมากขึ้น

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า S50M18 ที่จะส้ินสุดการซื้อขายในไตรมาสที่ 2  จึงมีราคาถูกกว่า S50H18 ที่จะ

ส้ินสุดการซื้อขายในไตรมาสที่ 1    

 

สรุป :  เพื่อน ๆ นักลงทุนคงจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับ ว่าเหตุผลส าคัญที่ท าให้ SET50 Futures แต่ละซีรีย์ 

ราคาไม่เท่ากันมาจากปัจจัยที่ส าคัญ 2 อย่าง คือ ดอกเบี้ย และเงินปันผลของหุ้น SET50 ในช่วงระหว่างที่เราท าสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้า SET50 Futures นั่นเองครับ  

 

รูปแสดงราคาของ SET50 Futures ซีรีย์ต่างๆ จากโปรแกรม Settrade Streaming 



 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทฤษฎีหรือจะสู้อารมณต์ลาด 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาของ Futures อาจจะไม่ได้ตรงกับราคาทางทฤษฎีเป๊ะ ๆ นะครับ เพราะยังมีปัจจัยที่ท าให้ 

SET50 Index Futures สามารถแตกต่างจากราคาทางทฤษฎี ได้เนื่องจาก Demand และ Supply ของสินค้านั้น ๆ ในแต่

ละช่วงเวลาอีกด้วย 

 

ส าหรับนักลงทุนท่ีสนใจขา่วสาร บทวิเคราะห์ และบทความเกี่ยวกับการลงทุนทัง้หุ้นและอนุพันธ์สามารถ 

ติดตามผลงานดี ๆ ได้ผ่านทางเวบ็ไซต์ www.fnsyrus.com หรือที ่Facebook :www.facebook.com/fnsyrus/ 

สนใจเปิดพอร์ตลงทุนกับ บล.ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
ติดต่อ ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ส่วนงานการตลาด  
โทร. 02-658-9801-2  
E-mail: ofc-center@fnsyrus.com  
หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.fnsyrus.com/th/open-ac/fast-track 
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