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TFEX ปี 63 เติ บโต 15% ปี 64 มุ่งพัฒนาสิ นค้าเพิ่ มและเสริ มสภาพคล่อง
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (TFEX) เผยภาพรวมตลาดทัง้ ปี 2563 ซื้อขายรวม 120 ล้านสัญญา เฉลี่ยวันละ
494,624 สัญญา เพิ่ มขึ้น 15% โดยสิ นค้าที่ ได้รบั ความสนใจเพิ่ มมากขึ้นคือ Gold Online Futures และ USD
Futures ในขณะที่ สินค้าหลักอย่าง SET50 Futures และ Stock Futures ยังได้รบั ความนิ ยมในการสร้าง
ผลตอบแทนและบริหารพอร์ตในช่วงภาวะตลาดผันผวนตลอดปี ที่ ผ่านมา ส่วนปี 2564 TFEX จะพัฒนาสิ นค้า
ใหม่และเพิ่ มสภาพคล่องสิ นค้าเดิ ม โดยเฉพาะ SET50 Options รวมทัง้ เน้ นการส่งเสริ มความรู้ทางออนไลน์
และสนับสนุนการพัฒนาเครือ่ งมือใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้การซื้อขายสะดวกและง่ายขึน้
นางสาวรินใจ ชาครพิพฒ
ั น์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กล่าวว่า ปี 2563 ทัวโลกเผชิ
่
ญกับสถานการณ์โควิด-19 ทาให้สภาวการณ์ตลาดทุนทัวโลกมี
่
ความผันผวน เป็ นผลให้มี
การใช้อนุ พนั ธ์เพิม่ มากขึน้ โดย TFEX มีปริมาณการซือ้ ขายรวมตลอดปี 120,193,573 สัญญา เฉลีย่ วันละ 494,624
สัญญา เพิม่ ขึน้ 15% จากปี ก่อนหน้า ในด้านจานวนบัญชีซอ้ื ขายของผู้ลงทุน อยู่ท่ี 217,073 บัญชี เพิม่ ขึน้ 30,260
บัญชี หรือ 16% จากปี 2562 ซึ่งโดยหลักเป็ นการเติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกรรมหลักทรัพย์ รวมถึงการ
เติบโตจากกลุ่มผูส้ นใจทีน่ ิยมซือ้ ขาย Gold Futures และสินค้าใหม่อ่นื ๆ ของ TFEX รวมถึงกิจกรรมการทดลองซือ้ ขาย
และการแข่งขันการซือ้ ขายทีด่ าเนินการควบคูไ่ ปกับการทา Workshop และให้ความรูท้ างออนไลน์ตลอดปี ร่วมกับบริษทั
สมาชิก
สาหรับสัดส่วนของสินค้าที่ซ้อื ขาย SET50 Futures มีสดั ส่วนสูงสุดคิดเป็ น 48% ของปริมาณการซื้อขายทัง้ หมด
รองลงมาคือ Stock Futures 39% และ Gold Online Futures 7% ทัง้ นี้ สินค้าทีม่ ปี ริมาณการซือ้ ขายเติบโตโดดเด่นคือ
USD Futures และ Gold Online Futures โดยมีปริมาณการซือ้ ขายเพิม่ ขึน้ ถึง 318% และ 105% จากปี 2562 มาอยู่ท่ี
ระดับ 11,536 และ 33,366 สัญญาต่อวัน ตามลาดับ ซึ่งเป็ นผลมาจากความผันผวนของค่าเงินและราคาทองคาที่
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ สถานะคงค้าง (Open Interest) ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2563 อยู่ท่ี 2,194,994 สัญญา
ปี 2563 TFEX ได้พฒ
ั นาสินค้าและบริการในหลายด้าน ได้แก่ การเพิม่ สินค้าใหม่ Silver Online Futures และ
Japanese Rubber Futures การเพิม่ หุน้ อ้างอิง Stock Futures อีก 12 หุน้ การขยายเวลาซือ้ ขายสินค้ากลุ่มทองคา
ในช่วงกลางคืนจนถึงตีสาม การเพิม่ สัญญารายไตรมาส (Contract Series) ของ Gold Online Futures และการ
ให้บริการแลกเงินดอลลาร์รายวันสาหรับผูซ้ อ้ื ขาย USD Futures
สาหรับในปี 2564 TFEX ยังคงให้ความสาคัญกับการเพิม่ สภาพคล่องใน SET50 Options และสินค้าทีเ่ พิง่ จัดให้มกี าร
ซือ้ ขายไปเร็ว ๆ นี้ (Silver Online Futures และ Japanese Rubber Futures) และจะศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
พัฒนาสินค้าใหม่ เช่น Currency Futures ที่อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงินอื่น ๆ รวมทัง้ สนับสนุ นการพัฒนา
เครื่องมือทีจ่ ะช่วยให้การซือ้ ขายสะดวกและง่ายขึน้ เช่น โปรแกรม Options Wizards และ Margin Calculator สาหรับผู้
ซือ้ ขาย SET50 Options หรือ Algorithmic Trading Platform นอกจากนี้ จะมุ่งเน้นการเพิม่ กิจกรรมส่งเสริมความรูผ้ ู้
ลงทุนตามกลุ่มเป้ าหมายทีแ่ ตกต่างกัน และร่วมกับบริษทั สมาชิกทาการตลาดดิจทิ ลั ต่อเนื่องให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
การรับข้อมูลข่าวสารผ่านสือ่ ออนไลน์ของกลุ่มผูส้ นใจซือ้ ขายสินค้าใน TFEX
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ผู้ท่สี นใจซื้อ ขายสามารถติดต่ อบริษัทสมาชิก TFEX หรือ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ สินค้า และกิจกรรมสัมมนาได้ท่ี
www.TFEX.co.th โทร 0 2009 9999
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