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 สวสัดีค่ะ นักลงทุนทุกท่าน หลงัจากติดตามบทความด้านอนุพนัธ์มากนัหลายตอนเกี่ยวกบัการซื้อขาย 
สว่นต่าง (Spread Trading) สุดทา้ยกม็นีกัลงทุนบางท่านฝากคําถามมาค่ะ วา่ “อธิบายทฤษฎีมาเยอะแล้ว ขอให้ 
อธิบายวิธีส่งคาํสัง่ซ้ือขายท่ีเป็นส่วนต่างจริงๆ ให้ด้วยได้ไหม” ขอจดัใหต้ามคาํขอค่ะ หลายท่านเขา้ใจการคาํนวณ 
ผลตอบแทนจากการซือ้ขายสว่นต่างแลว้ใชไ่หมคะ เรามาลองทบทวนก่อนอธบิายกนัต่อสกัเลก็น้อยนะคะ 

ราคาขาย - ราคาซ้ือ = ผลลพัธเ์ป็น + หมายถึงกาํไร / ผลลพัธเ์ป็น ( - ) หมายถึง ขาดทุน 

 
ดงันัน้ ยิง่ค่าทีเ่ราซื้อ เป็นตดิลบมากๆ แสดงว่า ของถูกนะคะ  ทําใหเ้รามโีอกาสที่จะกําไรได ้ดงัสมการ เช่น 

ซือ้ของทีร่าคา (-8) ขายทีร่าคา +1  กบัซือ้ของทีร่าคา (-10) แลว้ขายทีร่าคา +1 เชน่กนั  

+1 – (-8) = +9 

       หรือ 

+1 – (-10) = +11 

 
 ทบทวนกนัง่ายๆ สัน้ๆ เท่าน้ี เพื่อให้เข้าใจการคํานวณค่ะ เน่ืองจากการซื้อขายส่วนต่าง เป็นการดูความ

แตกต่างของราคาใน 2 รุน่ (series) ทีห่มดอายุแตกต่างกนัใน TFEX ของสนิคา้อา้งองิตวัเดยีวกนั หลกัการคาํนวณ 
เราอาจใชเ้บือ้งตน้งา่ยๆ คอื ดรูาคาจบัคูล่า่สดุของ 2Series นัน้ เชน่ 

    S50Z15   900 

    S50H16  893 

 
 ดงันัน้ สว่นต่างของ 2 Series คอื -7 (วธิกีารคาํนวณ spread ของสนิคา้ทุกตวัใน TFEX ยกเวน้สนิคา้อา้งองิ 

ทีเ่ป็นอตัราดอกเบีย้ จะใชร้าคาของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่อีายุยาวกว่า หรอืเดอืนไกล เป็นตวัตัง้ และลบดว้ยราคา
ของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ายุส ัน้กวา่ หรอืเดอืนใกล ้เมื่อไดส้ว่นต่างทีต่อ้งการแลว้อย่าลมืเครื่องหมายตดิลบ (ถา้ม)ี 

(-7) 
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มาด้วยทุกครัง้นะคะ เพราะมผีลต่อการคํานวณกําไร/ขาดทุนค่ะ) เมื่อเราทราบราคาส่วนต่างที่เกิดจากราคาตลาด  
ณ ขณะนัน้แลว้เราตอ้งมาพจิารณากนัต่อวา่ ราคานัน้ (สว่นต่างนัน้) เหมาะสมหรอืไม ่ควรน้อย หรอื มากกวา่น้ี ควรตดิ
ลบเยอะกว่าน้ี หรอืควรเป็นบวกหรอืไม่ค่ะ ซึ่งอะไรก็ตามที่สามารนําขอ้มูลมาสรา้งเป็นกราฟได้ นักลงทุนอาจใช้วธิี
วเิคราะหท์างเทคนิคช่วยหาราคาทีเ่หมาะสมไดน้ะคะ หรอืดูปจัจยัพืน้ฐานจากราคาทฤษฎ ีหรอืสิง่ทีค่วรเป็นไดเ้ช่นกนั
ค่ะ (เคยมกีารกล่าวถงึขอ้มลูสถติเิกีย่วกบั spread / basis ของ SET50 ใน TFEX มาแลว้ในตอนก่อนๆ นะคะ ลองหา
มาอ่านทบทวนเสรมิความเขา้ใจอกีครัง้) 

 เมื่อเราได้ขอ้มูล และการตดัสนิใจแล้วว่า -7 อาจจะเป็นการตดิลบที่น้อยเกนิไป (คอื ควรตดิลบมากกว่าน้ี) 
แสดงวา่ ราคาทีค่วรจะเป็นในช่วงเวลาต่อจากน้ีของ S50Z15 กบั S50H16 นัน้ ควรจะมคี่าอยูท่ี ่-10 ถงึ -11 เป็นอยา่ง
น้อย (เรื่องสมมตเิพื่อการอธบิายเท่านัน้นะคะ) หลกัการส่งคําสัง่ก็เหมอืนการซื้อขายสญัญาปกต ิค่ะ นัน่คอื เมื่อเรา 
คดิว่าราคาสนิคา้ในอนาคตที่นํามาตกลงซื้อขายในวนัน้ีนัน้ แพงเกนิไป เรากจ็ะทําสญัญาขายล่วงหน้า หรอื ส่งคําสัง่ 
Short นัน่เอง แต่การสง่คาํสัง่ Short Spread หรอืการขายสว่นต่างล่วงหน้าความหมายคอื ขายเดอืนไกล และซือ้เดอืน
ใกล้ ทําให้เวลาส่งคําสัง่ซื้อขายส่วนต่างเราต้องใช้คําสัง่พเิศษประเภท Combination 
Order หรอื คําสัง่ทีม่ผีลใน 2 series พรอ้มกนัซึง่เวลาสง่คาํสัง่เราคงไม่ไดดู้ทีร่าคา 
Last done ของ series แลว้ค่ะ เราสามารถดจูากทีม่นีกัลงทุนท่านอื่นตัง้คาํสัง่เสนอซือ้/
เสนอขายไดเ้ลย (Bid / Offer) ในหน้าจอซือ้ขายดงัตวัอยา่ง 

 จากภาพในบรรทดัที่ 3 จะมสีญัลกัษณ์ ของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าชื่อยาวๆ ว่า “S50Z15H16” อยู่นัน่คอื 
Series ทีเ่ป็น Combination (Combo) ของสนิคา้อา้งองิ SET50 โดยเป็นคู่ของสญัญาทีห่มดอายุเดอืนธนัวาคม ปี ค.ศ. 
2015 กบัสญัญาทีห่มดอายมุนีาคม ปี ค.ศ. 2016  

 

 

 

 

 

 

 จากตวัอยา่งเรามองวา่ -7 เป็นสว่นต่างทีย่งัตดิลบไมพ่อ หรอื ราคาสว่นต่างสงูเกนิไป (แคบไป) ควรจะตอ้งตดิ
ลบกวา่น้ี (มคี่าน้อยกวา่น้ี และช่วงห่างของราคาควรห่างกวา่น้ี เราจงึตอ้งการ Short spread คอืตอ้งการสง่คาํสัง่ offer 
นัน่เอง) ถา้เราตอ้งการสง่คาํสัง่ Short Spread ที ่-7 สามารถสง่คาํสัง่ไดอ้ยา่งภาพตวัอยา่งน้ี 
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 แต่หากราคา Bid ในสว่นของคู่ Combination มทีี ่-7.0 หรอื ค่าสงูกวา่น้ี (เช่น -6.9, -6.8, -6.7 เป็นตน้) คาํสัง่
ของทา่นจะถกูจบัคูท่นัท ีโดยหลกัการของราคาทีไ่ด ้จะไมส่ามารถบอกไดว้า่ สญัญา S50Z15 กบั S50H16 ท่านจะไดท้ี่
ราคาเท่าไร และองิจากราคาจบัคู่ล่าสดุของตวัใด ณ วนิาททีีจ่บัคู่นัน้มรีาคาอะไรอยู ่ซึง่ณภทัร ์ไม่สามารถตอบไดจ้รงิๆ 
ค่ะ เพราะขึน้อยู่กบัสถานการณ์ของราคาในแต่ละ Series ขณะนัน้ดว้ย แต่สิง่ที่ยนืยนัไดค้อื ท่านจะไดส้ว่นต่างของ  
2 series นัน้ที ่-7 หรอืดกีวา่ แน่นอน หากสมมตใิห ้มคีนตัง้ Bid ใน Combination series นัน้คอื -6.8 ท่านสัง่ขายที ่-
7.0 แสดงว่า ท่านยอมขายถูก ดงันัน้ ท่านจะไดจ้บัคู่ที่ส่วนต่าง -6.8 จุด โดยราคาแต่ละ Series ของ S50Z15 และ 
S50H16 เป็นราคาอะไรนัน้ ตอบไม่ไดค้่ะ แต่สว่นต่างของทัง้สอง Series จะอยู่ที ่-6.8 หรอืถา้ท่านจะลองดูราคาทีจ่ะ
สามารถจบัคู่ไดท้นัทขีอง 2 series ท่านอาจจะลองดทูีร่าคา Bid/Offer ของ 2 Series โดยหากตอ้งการ Short Spread 
อยา่งทีณ่ภทัร ์กล่าวตอนตน้วา่ความหมายคอื ไป Short เดอืนไกล และ Long เดอืนใกล ้กใ็หท้่านดทูีร่าคา Bid ของ 
Series ไกล เพราะเหน็ราคาทีเ่ราจะขายไดท้นัท ีแลว้ลบดว้ยราคา offer หรอื Ask ของ Series เดอืนใกล ้เพราะเป็น
ราคาทีเ่ราจะซือ้ไดท้นัท ีเมื่อไดผ้ลลพัธ ์ท่านสามารถสง่คาํสัง่ Short S50Z15H16 ทีร่าคาผลลพัธ ์(อยา่ลมืเครื่องหมาย
ลบดว้ยนะคะ ถา้ม)ี ทา่นอาจไดร้าคาดงัทีแ่สดงอยูใ่นหน้าจอซือ้ขายของ 2 Series นัน้ หรอื เป็นราคาทีด่กีวา่หากวนิาที
นัน้มกีารเปลีย่นแปลงราคาพอด ี

 หลกัการส่งคําสัง่ไม่ได้แตกต่างกบัการซื้อขายหลกัทรพัย์ และ/หรอื สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเดี่ยวๆ นะคะ  
แต่สิง่ทีอ่าจจะซบัซอ้นขึน้มาอกัเลก็น้อยนัน่คอืการคาํนวณความต่างของราคาใน 2 Series และสง่คาํสัง่เป็นราคาสว่น
ต่างแทน การซื้อขายตรงๆ และข้อจํากดัในระบบซื้อขายขณะน้ีคือ เมื่อสญัญาจบัคู่แล้วทําให้นักลงทุนมี Position  
ในพอรท์การลงทุน สถานะทีแ่สดงในหน้าจอจะเป็นการแยกสญัญาเดอืนใกล ้และเดอืนไกล โดยไม่ไดม้กีารคํานวณค่า
ส่วนต่าง (Spread) ไวใ้หท้ราบ และเมื่อมสีถานะเดอืนใดเดอืนหน่ึงเพิม่ขึน้โดยไม่สามารถจบัคู่กนัไดเ้ป็นคู่ Spread  
นกัลงทุนบางทา่นกอ็าจจะสบัสนในการคาํนวณบา้งนะคะ แต่ณภทัรข์อยํ้าวา่ ท่านสามารถเปิดสถานะเป็นคู่ Spread ได ้
เวลาปิดสถานะท่านแยกคู่ได้ค่ะ หรือเปิดจาก สญัญาเดี่ยว แล้วต่อมาจะปิดเป็นคู่ก็ได้ ดงันัน้ คําสัง่ Combination  
เป็นเพยีงคาํสัง่เพื่ออํานวยความสะดวกสาํหรบัท่านทีต่อ้งการเปิดสถานะพรอ้มกนัเป็นคู่ หรอืปิดสถานะพรอ้มกนัเป็นคู่
เทา่นัน้เองคะ่ 

 กลบัมาทีต่วัอยา่ง หากท่านคดิวา่ -7 เป็นสว่นต่างทีม่คี่าน้อยเกนิไป (ตดิลบมากไป) หรอื ราคาสว่นต่างถูกไป 
ท่านคดิว่า ความเป็นจรงิอาจจะมสีว่นต่างน้อยกวา่น้ี หรอืควรมคี่าเป็นบวกมากกวา่ทีจ่ะตดิลบ ท่านอาจตดัสนิใจ Long 
Spread โดยใชค้าํสัง่ Combination โดยสง่คาํสัง่ดงัน้ี 

 

 

 ทัง้หมดทีส่รุปใหทุ้กท่านทราบเป็นเพยีงตวัอยา่งคาํสัง่ประเภท Combination Order อยา่งงา่ย เพื่อใชใ้นการ
เปิด / ปิดสถานะของ Spread Position เทา่นัน้นะคะ ตดิตามบทความตอนต่อๆ ไปไดใ้น www.set.or.th/education  

 

****************************************************************** 

ตดิตามบทความเกีย่วกบัการเงนิและการลงทุนทีน่่าสนใจอืน่ๆ ไดท้ี ่www.set.or.th/education 


