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ขอความ ภาพประกอบ ตาราง แผนภาพ หรือขอมูลใดๆ ที่ปรากฏในหลักสูตรอบรม 
ถือเปนลิขสิทธ์ิของศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน

หามทําซํ้า ดัดแปลง หรือเผยแพรสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดในทุกรูปแบบ 
และหามอัดเสียง ภาพ หรือวิดีโอในระหวางการบรรยาย 

หากผูใดกระทําการท่ีเขาขาย จะถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ
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บรรยายโดย
คุณทศพล ศักดิ์ถาวรดํารง
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รูจัก Futures สักนิด กอนคิดเทรด

เทรด Futures อยางม่ันใจ ตองเขาใจกลไกตลาด

กลยุทธการลงทุนใน  Futures 

2

1

หัวขอการบรรยาย

3

4444

รูจัก Futures สักนิด กอนคิดเทรด1
• รูจักกับ Futures

• การทําสัญญาซ้ือขาย Futures

• การบริหาร Leverage
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สัญญาที่จะซื้อจะขาย
สินทรัพยอางอิง 

โดยตกลงราคากนัในวนันี้ 
เพื่อสงมอบสนิคา 

และชาํระเงนิในอนาคต

มีภาระผูกพนั
ในการปฎิบัติตาม
สัญญาในวันสิ้นสุด
อายุของ Futures

ซื้อขายผาน
TFEX

ตลาดสัญญา
ซื้อขายลวงหนา
 (ประเทศไทย)

มีหลักเกณฑ
ขอกําหนดเรือ่ง
เงินหลกัประกนั 

(Margin)

สามารถซื้อหรอื
ขายเพื่อปดสถานะ

กอนถึง
วันสิ้นสดุอายุได

มีการคํานวณ
กําไร-ขาดทุน
ทุกสิ้นวนัทาํการ 

(Mark to market)

รูจักกับ Futures 
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การลงทนุ Futures ตางกบัลงทนุในสนิคาจรงิอยางไร ? 

Futures

 Long, Short

 Margin

 Contract (obligation)

 Capital Gain / Loss

 Leverage

 Expiry 

 Buy, Sell

 Full Payment

 Owning

 Capital Gain / Loss, Dividend, Interest ,etc

 No Leverage 

 Non - Expiry 

สินคาจรงิ
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อางอิงกับตลาดทนุ อางอิงกับตราสารหนี้ อางอิงกับสนิคาโภคภณัฑ

อางอิงกับดัชนรีาคาอื่นๆ อางอิงกับราคาสนิคาเกษตร

สินทรพัยอางองิของ Futures 

ซื้อขายผาน

8888

 ซื้อลวงหนา เพ่ือปองกันความเสี่ยงที่ราคาสินทรัพยอางอิงปรับตัวสูงขึ้น

 ขายลวงหนา เพ่ือปองกันความเสี่ยงที่ราคาสินทรัพยอางอิงปรับตัวลดลง

ซื้อลวงหนา เพ่ือเก็งกําไรในกรณีที่ราคา Futures ปรับตัวสูงขึ้น

ขายลวงหนา เพ่ือเก็งกําไรในกรณีที่ราคา Futures ปรับตัวลดลง

ประโยชนของ Futures

เพื่อ
เก็งกาํไร

ปองกัน
ความเสีย่ง
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ผูซื้อและผูขาย
จะกําไรหรือขาดทุนขึ้นอยูกับ
ราคาสนิทรพัยอางองิ
ที่เปลี่ยนแปลงไป

ผูซื้อ (Long Position)

จะได “กําไร” เมื่อราคา
สินทรัพยอางอิง “เพิ่มขึน้”

ผูขาย (Short Position)

จะได “กําไร” เมื่อราคา
สินทรัพยอางอิง “ลดลง”

ขอสงัเกตจากการซือ้ขาย Futures

ผูซื้อและผูขาย
มีภาระผูกพนั (Obligation) 
ที่ตองซื้อขายตามท่ีตกลงกัน

10101010

ราคาที่ตกลงกันไว
(Future Price / Delivery Price)จํานวนสินทรัพยอางอิงที่จะซื้อขาย 

(Contract Size)

สินทรัพยอางอิง 
(Underlying Assets)

ผูซ้ือและผูขาย 
(Buyer / Seller) 

วันที่ตกลงใหมีการซื้อขายแลกเปลี่ยน 
(Maturity Date / Delivery Date)

วิธีการสงมอบและสถานที่สงมอบ
(Settlement Method)

การตกลงซือ้ขาย Futures ไดตองมีองคประกอบ

การทาํสญัญาซือ้ขาย Futures 

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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B ทําสัญญา ขาย ลวงหนา
(Short Position) 

A ทําสัญญา ซื้อ ลวงหนา 
(Long Position)  

A และ B ตกลง “สินคา” “ราคา”
“ปริมาณ” และ “วันที่สัญญาครบกําหนด”

B ขายสินทรัพยอางอิงให
คูสัญญาตามราคาท่ีไดตกลงไว

A ซ้ือสินทรัพยอางอิงจาก
คูสัญญา ตามราคาที่ไดตกลงไว

A และ B ปฏิบัติตามสัญญา
ท่ีไดตกลงไว

Derivatives
Exchange

การทาํสญัญาซือ้ขาย Futures (ตอ)

1 มกราคม (เริม่ตน)1 มกราคม (เริม่ตน) 31 มกราคม (ครบกาํหนด)31 มกราคม (ครบกาํหนด)

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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สถานะซือ้
(Long Position)

สถานะขาย
(Short Position)

ปดสถานะกอนสิน้สดุสญัญา

กําไร (ขาดทุน) = (ขาย – ซ้ือ) x Contract Size x จํานวนสัญญา

ปดสถานะถงึวนัสิน้สดุสญัญา

กําไร (ขาดทุน) = (ST – F0) x Contract Size x จํานวนสัญญา

ปดสถานะกอนสิน้สดุสญัญา

กําไร (ขาดทุน) = (ขาย – ซ้ือ) x Contract Size x จํานวนสัญญา

ปดสถานะถงึวนัสิน้สดุสญัญา

กําไร (ขาดทุน) = (F0 – ST) x Contract Size x จํานวนสัญญา

กําไร/ขาดทนุจาก Futures 
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ถาราคาสนิทรพัยอางอิงเพิม่ขึน้ เปน 1,060 บาท
A กําไร (1,060 – 1,050 )*200 *1 = 2,000 บาท
B ขาดทุน (1,050 –1,060)*200*1  = –2,000 บาท

ถาราคาสนิทรพัยอางอิงลดลง เปน 1,035 บาท
A ขาดทุน (1,035–1,050)*200*1  = -3,000 บาท 
B กําไร (1,050 – 1,035 )*200 *1 = 3,000 บาท

B 
(Short) 

ตกลงซื้อขายลวงหนา
ดัชนี SET50

ราคา 1,050 บาท

A
(Long) 

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2

31 มกราคม (ครบกาํหนด)31 มกราคม (ครบกาํหนด)

กําไรขาดทนุจาก Futures (ตอ)

1 มกราคม (เริม่ตน)1 มกราคม (เริม่ตน)

ท่ีมาภาพ : Flaticon

14141414

12,000

ราคาสินคา ในวนัสงมอบ 
หรือราคาทีป่ดสถานะ

4,000

8,000

กําไร

-12,000

-8,000

-4,000

ขาดทุน

0
1,020 1,040 1,060 1,080 1,100

Long Futures

ราคาทีต่กลงกันไว
(Futures Price) = 1,050 บาท

ผลตอบแทนของการซือ้ขายสญัญา Futures

Short Futures
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Leverage คืออะไร

Leverage (อัตราทด) จํานวนเทา (หรือเปอรเซน็ต) ของมูลคาของสนิทรพัยทีล่งทนุ 
เทียบกบั เงินทีใ่ชลงทนุจรงิ

มูลคาของสนิทรพัยทีล่งทนุ         
เงินทีใ่ชลงทนุจรงิ 

“อัตราทดยิง่สงู ความเสีย่งจะยิง่สงู” 

การบรหิาร Leverage

=

=
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นักลงทนุมเีงนิ 500,000 บาท มี 2 ทางเลอืกในการลงทนุ
ปจจุบนั SET50 Index อยูที่ 1,000 จุด และ Initial Margin 10,000 บาท/สญัญา 

ทางเลอืกลงทนุ
ผลตอบแทน

SET50 Index =  1,010 จุด SET50 Index =  990 จุด

  ซื้อหนวยลงทุน 500 หนวย
(500,000 / 1,000) 

= +10 / 1000 
= +1%

= -10 / 1,000 
= -1%

  Long SET50 Futures 50 สัญญา 
(500,000 / 10,000)

= (+10 x 200 x 50 ) / 500,000 
= +20%

= (-10 x 200 x 50 ) / 500,000 
= -20%

ตัวอยาง Leverage ของ Futures
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กําไร/ขาดทนุ (%)

102

หนวยลงทนุ

สัญญา Futures  

100

1%

20%

-1%

-20%

Stock, Stock Futures 
98

ผลตอบแทนระหวางหนวยลงทนุ และสญัญา Futures

สัญญา Futures มีอัตราทดในการลงทนุ

18181818

• เพิ่มผลตอบแทน
• พอรตโตเร็ว

ขอดแีละขอเสยีของ Leverage

• ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
• นักลงทุนอาจจะ Over-Leverage      

ขอดี

เผ่ือเงินลงทุนไวในบัญชี เพ่ือการบริหารเงิน Margin

ตอง Stop Loss ตามแผน หากราคาหุนไมเปนไปตามที่คาด

ขอควรระวงัของ Leverage

Call Margin เพิ่ม 
กรณีทิศทางไมเปนอยางที่หวงั

วางแผนลงทนุ 

ขอเสีย
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เทรด Futures อยางม่ันใจ ตองเขาใจกลไกตลาด2
• รูจักชองทาง และกลไกการซ้ือขาย

• ข้ันตอนการซ้ือขาย Futures

20202020

รูจักชองทางและกลไกการซือ้ขาย  

ท่ีมาภาพ : Flaticon

วันทาํการ : วันจนัทร – วันศกุร (ยกเวนวันหยุดทาํการของธนาคารพาณิชย)
เวลาทาํการ : วันละ 2 ชวง คือ ชวงเชา (Morning Session) และชวงบาย (Afternoon Session) 

สําหรับชวงกลางคนื (Night Session) จะเปดใหมีการซ้ือขายเฉพาะ Gold Futures

Morning Session Afternoon Session Night Session

09.15 09.45 12.30 13.45 14.15 16.55 18.45 19.00 23.55

T1 T2 T3

Intermission Intermission

Pre-Open Morning Pre-Open Afternoon Pre-Open Night  T1 T2 T3
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1 2 ลงทุนผานอินเตอรเน็ตลงทุนผานผูแนะนําการลงทุน

ระบบซือ้ขาย (SET CONNECT)

จับคูคําสั่งตาม Price then Time Priority

ผูซื้อ ผูขาย

Broker Broker

รายงานการจับคูการซ้ือขาย

Computer Mobile

ท่ีมาภาพ : Flaticon

การชําระและวางหลักประกัน การชําระและวางหลักประกัน

• คํานวณและเรียกหลักประกัน
• รับและจายเงินประกัน

ฐานะขายสุทธิฐา
นะ
ซื้อ
สุท
ธิ

สงคําสั่งขายและ
วางหลักประกัน

สงคําสั่งซ้ือและ
วางหลักประกัน

รูจักชองทางและกลไกการซือ้ขาย  

22222222

สัญลักษณเดอืนที่สญัญาสิ้นสุดอายุ

Month Code Month Code

January F July N

February G August Q

March H September U

April J October V

May K November X

June M December Z

ชื่อยอสัญญา

Contract Code Contract Code
SET50 Futures S50 50 Baht Gold GF

BANK BANK 10 Baht Gold GF10

COMM COMM Rubber RSS3

ENERG ENERG Rubber RSS3D

FOOD FOOD 5Y Gov BOND TGB5

ICT ICT 3M BIBOR BB3

Stock ช่ือยอหุน USD USD ตัวอยาง
S50H18 : SET50 Futures ที่สิ้นสุดอายุเดือน มี.ค. 2561
GFM18 : 50 Baht Gold Futures ที่สิ้นสุดอายุเดือน มิ.ย. 2561
AOTH18 : AOT Futures ที่สิ้นสุดอายุเดือน มี.ค. 2561

ชื่อยอและเดอืนทีส่ญัญาสิน้สดุอาย ุ  
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ฟวเจอรสของสนิทรพัยอางอิงแตละประเภทจะมวีนัซือ้ขายวนัสดุทายของสญัญาแตกตางกนัไป 
นักลงทนุสามารถตรวจสอบวนัซือ้ขายวนัสดุทายของสญัญาไดลวงหนาไดจาก www.tfex.co.th 

วันซือ้ขายวนัสดุทาย
วันทาํการสดุทายของเดอืน

ท่ีมาภาพ : Pixabay

วันซื้อขายวันสดุทาย (Last Trading Day)    

24242424

ดัชนี SET50

980

ราคาที่ใชชาํระราคา
ของวนัทาํการกอนหนา

686

-30%

980 x (-30%)
= -294

1,274

30%

980 x 30%
= 294

ฟวเจอรสของสนิทรพัยอางอิงแตละประเภทจะมชีวงการเปลีย่นแปลง
ราคาสงูสดุในแตละวนัแตกตางกนัไป แตสวนใหญจะอยูที ่+30% 
นักลงทนุสามารถตรวจสอบขอมลูไดจาก www.tfex.co.th 

ชวงการเปลีย่นแปลงราคาสงูสดุในแตละวนั (Price Limit) 
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ฟวเจอรสทีอ่างองิกบัดัชนีหุน 
หุนสามญัรายตวั 
อัตราดอกเบีย้ 

อัตราแลกเปลีย่น และทองคํา

วิธีการสงมอบหรอืชาํระราคา (Settlement Method)    

สัญญา RSS3 Future และ Gold-D สามารถเลอืกที่จะชาํระราคาเปนเงินสด 

(Cash Settlement) หรือเลือกที่จะทาํการสงมอบ-รับมอบสนิคาจริง 

ไมมีการสงมอบสนิทรพัยอางองิกนัจรงิ

จะคํานวณกาํไรขาดทนุเปนจํานวนเงิน 
และสงมอบเงนิดงักลาวเมือ่สญัญาครบกาํหนด
(Cash Settlement)

ยกเวน
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ราคาที่ใชชาํระราคา (Settlement Price)

ตกลงซื้อขาย ราคาที่ใชชาํระราคาประจาํวนั 
(Daily Settlement Price)

ราคาที่ใชชาํระราคาวนัสดุทาย 
(Final Settlement Price)

ชําระกาํไรขาดทนุทกุวนั
(Mark-to-Market)
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• คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซ้ือขาย
(Trading & Clearing Fee) 
–คาธรรมเนียมการซ้ือขาย

 (Trading Fee)
–คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวกับ
การชําระหนี้ (Clearing Fee) 

คาธรรมเนียมของ
TFEX และ TCH

คาธรรมเนียม
การใช

ราคาสนิคาอางอิง (ถามี) 
คานายหนา
โบรกเกอร

• คาธรรมเนียมการใชขอมูล 
(Data Licensing Fee)

• TFEX ไมมนีโยบายกาํหนดคานายหนา
• โบรกเกอรสามารถกําหนด
คานายหนาไดโดยอิสระตามแนวทาง
ของชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนา (FI Club)

1 2 3

คาธรรมเนยีมการซือ้ขาย (Transaction Cost)

28282828

การเปดบญัชี
ซื้อขาย Futures การวางเงินประกนั การสงคําสัง่ซือ้ขาย การสรปุ

กําไรขาดทนุทกุวนั

1 2 3

การปดสถานะ

5

ขั้นตอนการซือ้ขาย Futures

4

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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ติดตอบรษิัท
หลักทรพัย 
เพ่ือขอเปดบัญชีซื้อขาย
Futuresผานผูใหคําแนะนํา
การลงทุน (IC) หรือผาน
อินเตอรเน็ต 
โดยศึกษาขอมูลบริษทัหลักทรพัย

และเปดบัญชีออนไลนไดที่เว็บไซต 

Settrade เมนูมือใหมลงทุน

01
กรอกใบคําขอเปด
บัญชีพรอมสงมอบ
หลักฐาน
ท่ีใชในการเปดบัญชีใหบริษัท
หลักทรัพย

02
เมื่อไดรบัอนมุตัเิปด
บัญชี จะไดรบัเลขที่
บัญชี และ รหัสซือ้ขาย 
(Pin Number) 
จากบริษัทหลักทรัพย ซึ่งควร
เก็บเปนความลับ

03
สงคําสัง่ซือ้ขาย
Futuresผาน
อินเตอรเนต็ หรือ
เจาหนาทีใ่หคาํแนะนาํ
การลงทนุ (IC) และอยาลืม
ตรวจสอบความถูกตองทุกครั้ง

04

• สําเนาบัตรประชาชน
• สําเนาทะเบียนบาน
• สําเนาสมุดบัญชี
ออมทรัพย 

ท่ีมาภาพ : Flaticon

การเปดบญัชกีารซือ้ขาย Futures
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หลักประกนัขัน้ตน (Initial Margin : IM)
• หลักประกันที่ผูลงทุนตองวางไวกับโบรกเกอรกอน

จึงจะมีสิทธิ์ซ้ือขาย Futures ได
• 5-15% ตามความผันผวนของสินคา

หลักประกนัรกัษาสภาพ 
(Maintenance Margin : MM)

• หลักประกันขั้นตํ่าที่ตองมี
• หากยอดเงินคงเหลือลดลงตํ่ากวาระดับนี้ จะถูกเรียก 

Call Margin

หลักประกนั 2 สองประเภททีผู่ลงทนุควรใหความสนใจกอนซือ้ขาย Futures

IM

MM

การวางเงินประกนั
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ตองการ “ซื้อ” หรือ “ขาย” “Futures ใด”
ตองการซ้ือหรือขายสัญญาที่สิ้นสุดอายุ “เดือนไหน”
ตองการซ้ือหรือขายที่ “ราคา” เทาใด
ตองการซ้ือหรือขาย “จํานวน” กี่สัญญา

กอนสงคําสัง่ซือ้ขายทกุครัง้ 
ผูลงทุนตองทราบความตองการของตนเอง วา … ซื้อขายทันที ณ ราคาทีด่ทีี่สดุ

ถาจับคูไมครบทั้งจาํนวน 
จะยกเลกิสวนที่เหลอืทัง้หมด

ซื้อขาย ณ ราคาที่กําหนดไว (หรือราคาที่ดกีวา)

ใหระบบสงคาํสั่งเมื่อเขาเงื่อนไขทีก่ําหนดไว
ใชจํากัดผลขาดทุนหรือปกปองผลกําไร

Market Order

Limit Order 

Stop Order 

ประเภทของคาํสัง่ซือ้

การสงคาํสัง่ซือ้ขาย

32323232

ตัวอยาง หนาจอการสงคาํสัง่ซือ้ขาย Futures
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Buy Series  จํานวนสัญญา 1,061 จุด รหัส PIN Submit

Open/Close ลักษณะของราคา ประเภทของคําสั่ง ปริมาณสัญญาที่
ตองการทยอยสง

Sell Series  จํานวนสัญญา 1,070 จุด รหัส PIN Submit

ตัวอยาง หนาจอการสงคาํสัง่ซือ้ขาย Futures
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Daily Settlement Price วันนี้
มากกวา ราคาที่เปดสถานะไว หรือ

มากกวา Daily Settlement Price วันกอนหนา

สถานะซือ้ไดกาํไร / สถานะขายขาดทนุ

Daily Settlement Price วันนี้
นอยกวา ราคาที่เปดสถานะไว หรือ

นอยกวา Daily Settlement Price วันกอนหนา

สถานะซือ้ขาดทนุ / สถานะขายไดกาํไร

ตลาด TFEX จะใช 
“ราคาทีใ่ชชาํระราคาประจําวนั” (Daily Settlement Price) 

ในการคํานวณกําไร/ขาดทุนใหลูกคา 
เรียกวา “Mark to Market”

การสรปุกาํไรขาดทนุทกุวนั
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รายการทีเ่กดิขึน้
ราคาทีใ่ช
ชําระราคา

กําไร / ขาดทนุ วางเงนิเพิ่ม
ยอดเงิน
ในบัญชี

1 ซื้อ SET50 Futures ที่ 1,000 จุด 10,000

ปรับปรุงกําไรขาดทุน 1,002.00 (1,002– 1,000) x 200 = +400 10,400

2 ปรับปรุงกําไรขาดทุน 995.00 (995 – 1,002) x 200 = –1,400 9,000

สมมติวาปจจุบัน คือ วันที่ 2 พ.ค. 61 ผูลงทุนซ้ือ SET50 Futures
ที่ครบกําหนดเดือน ส.ค. 61 จํานวน 1 สัญญา ที่ราคา 1,000 จุด (IM = 10,000 บาท MM = 7,000 บาท)

ไดกําไร 400  ยอดในบญัชเีพิ่มเปน 10,400 บาท (10,000 + 400)

ขาดทุน 1,400  ยอดในบญัชีลดลงเหลอื 9,000 บาท (10,400 - 1,400)

ตัวอยาง การสรปุกาํไรขาดทนุทกุวนั
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ถาในวันที่ 3 ของการซ้ือขาย ผูลงทุนขาดทุนจนทําใหระดับเงินประกันในบัญชีลดลงต่ํากวาระดับเงินประกันขั้นตํ่า 

รายการทีเ่กดิขึน้
ราคาทีใ่ช
ชําระราคา

กําไร / ขาดทนุ วางเงนิเพิ่ม
ยอดเงิน
ในบัญชี

1 ซื้อ SET50 Futures ที่ 1,000 จุด 10,000

ปรับปรุงกําไรขาดทุน 1,002.00 (1,002– 1,000) x 200 = +400 10,400

2 ปรับปรุงกําไรขาดทุน 995.00 (995 – 1,002) x 200 = –1,400 9,000

3 ปรับปรุงกําไรขาดทุน 984.00 (984 – 995) x 200 = –2,200 6,800

วางเงินประกันเพิม่ 3,200 10,000

ตองวางเงินเพิม่ 3,200 บาท (10,000 – 6,800) ต่ํากวา 7,000 บาท

ตัวอยาง การวางเพิม่/ถอนออกเงินประกนั

(IM = 10,000 บาท MM = 7,000 บาท)
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เมื่อซ้ือขายแลว ผูลงทุนสามารถ
ปดสถานะของสญัญา (Offset Position) กอน 

เพ่ือรับรูกําไร / ขาดทุนทันที 
หรืออาจถือสัญญาจนหมดอายกุ็ได

ถือสถานะ

Long 
Futures

Short 
Close
Futures

ถือสถานะ

Short 
Futures

Long
Close 
Futures

ปดสถานะ โดย

ปดสถานะ โดย

การปดสถานะ
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หากในวันที่ 4 ผูลงทุนขาย SET50 Futures เพ่ือปดสถานะที่ราคา 1,002.00 จุด

รายการท่ีเกิดขึน้
ราคาท่ีใช้
ชาํระราคา

กาํไร / ขาดทุน วางเงินเพ่ิม
ยอดเงิน
ในบญัชี

1 ซื้อ SET50 Futures ที่ 1,000 จุด 10,000

ปรับปรุงกําไรขาดทุน 1,002.00 (1,002– 1,000) x 200 = +400 10,400

2 ปรับปรุงกําไรขาดทุน 995.00 (995 – 1,002) x 200 = –1,400 9,000

3 ปรับปรุงกําไรขาดทุน 984.00 (984 – 995) x 200 = –2,200 6,800

วางเงินประกันเพิม่ 3,200 10,000
4 ขายปดสถานะที่ 1,002 จุด (1,002 – 984) x 200 = +3,600 13,600

สถานะปดลง ไดเงนิคนื 13,600 บาท กําไร 400 บาท หรือ 4.00%

ตัวอยาง กรณีปดสถานะกอนครบกาํหนด

(IM = 10,000 บาท MM = 7,000 บาท)
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ตัวอยาง กรณีถอืสญัญาจนครบกาํหนด
หากในวันที่ 4 ผูลงทุนไมไดขาย SET50 Futures และถือสัญญาจนครบกําหนด

Final Settlement Price อยูที่ 1,010 จุด

รายการทีเ่กดิขึน้
ราคาทีใ่ช
ชําระราคา

กําไร / ขาดทนุ วางเงินเพิม่
ยอดเงนิ
ในบญัชี

1 ซื้อ SET50 Futures ที่ 1,000 จุด 10,000
ปรับปรุงกําไรขาดทุน 1,002.00 (1,002– 1,000) x 200 = +400 10,400

2 ปรับปรุงกําไรขาดทุน 995.00 (995 – 1,002) x 200 = –1,400 9,000

3 ปรับปรุงกําไรขาดทุน 984.00 (984 – 995) x 200 = –2,200 6,800

วางเงินประกันเพิม่ 3,200 10,000
... ... … ... ... ...

M-1 ปรับปรุงกําไรขาดทุน 984.00 ... ... 10,000
M ปรับปรุงกําไรขาดทุน 1,010.00 (1,010 – 984) x 200  = +5,200  15,200

สถานะปดลง 
ไดเงนิคนื 15,200 บาท

• หากผูลงทุนถือสัญญาไปจนครบกําหนด 
จะมีการคํานวณกําไรขาดทุนทุกวันตามปกติ 
จนกระทั่งสัญญาครบกําหนดอายุ

• ราคาที่ใชคํานวณกําไรขาดทุนคือ ราคาที่ใชชําระราคา
ในวันซ้ือขายสุดทาย (Final Settlement Price)

•ผูลงทุนจะไดรับเงินคืนเทากับ “เงินคงเหลอืในบญัชี”
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กลยุทธการลงทุนใน Futures3
• กลยุทธการถัวความเสี่ยง (Hedging)

• กลยุทธการเก็งกําไร (Speculation)
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ซื้อสญัญาฟวเจอรส (Long Futures) 
วางหลกัประกนับางสวน

เพื่อ “ลอ็ค” ราคาหุน ณ วันนี้

ขายสญัญาฟวเจอรส (Short Futures)
เพื่อปองกนัราคาหุนจะลง

เปนการใชสญัญาฟวเจอรสเพือ่บริหาร (ลด) ความเสีย่งจากการลงทนุ

ยังไมมีเงนิซือ้หุน
มีเงินไมพอ

ซื้อหุนเตม็จาํนวน

มีหุน
ในพอรตแลว

กลยุทธการถวัความเสีย่ง (Hedging)
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• อีก 3 เดือนขางหนา คาดวาราคาหุนจะมีการเคลื่อนไหวผันผวนอยางมาก 
กองทุนรวมแหงหน่ึงลงทุนใน ตลท. จํานวน 50 ลานบาท
โดยผลดําเนินงานเทียบเทากับ SET50 Index ปจจุบันอยูที่ระดับ 1,000 จุด
ตองการปองกนัความเสีย่งในตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา (TFEX)

• สัญญาฟวเจอรสที่สงมอบในอกี 3 เดือนขางหนาของ SET50 Index 
ราคาซ้ือขายอยูที่ 1,000 จุด ขนาดของสัญญา (Multiplier) = 200 บาท
เงินประกันเร่ิมตน 10,000 บาทตอสัญญา

• ทําการ Short สัญญาฟวเจอรสทั้งสิ้น 250 สัญญา

ตัวอยาง การใชกลยทุธการบรหิารความเสีย่ง  กรณีมหีุนในพอรตแลว
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ตัวอยาง การใชกลยทุธการบรหิารความเสีย่ง  กรณีมหีุนในพอรตแลว (ตอ)

900 1,1001,000

Futures Return = -(900 – 1,000) x 200 x 250
= +5 ลบ.

= (1,000 – 1,100) x 200 x 250
= -5 ลบ.

Port Return = -10% x 50 ลบ.
= -5 ลบ.

= 10% x 50 ลบ.
= +5 ลบ.

Total = +5 - 5 = 0 = -5 + 5 = 0

SET50 Index
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ตัวอยาง  การใชกลยุทธการบรหิารความเสีย่ง  กรณมีหีุนในพอรตแลว (ตอ)

SET50 
(Long Spot)

Futures Price 
(Short Futures)

Net Hedge

-5,000,000
-4,000,000
-3,000,000
-2,000,000
-1,000,000

0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000

920 940 960 980 1000 1020 1040 1060 1080 1100900

กําไร/ขาดทนุ (บาท)
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ขอควรระวงัในการใชฟวเจอรสเพือ่บรหิารความเสีย่ง

Maturity
สินทรัพยอางอิง

ที่จะถูกถัวความเสี่ยง
มีอายุแตกตาง

จากสัญญา Futures

Timing
ชวงเวลาที่ตองการไดรับ
สินทรัพยอางอิงแตกตาง
จากวันสิ้นสุดอายุของ
สัญญา Futures

Size  
จํานวนของสินทรัพยอางอิง
ที่จะถูกถัวความเสี่ยงไมเทากับ
จํานวนของสัญญา Futures
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กลยุทธการเกง็กาํไร

กลยุทธตามระยะเวลาทีซ่ือ้ขาย กลยทุธตามชนดิของฐานะ

Outright Trading

เปนการใชสญัญาฟวเจอรสเพือ่ใหไดกาํไรมากขึน้โดยยอมรบัผลขาดทนุทีอ่าจจะเพิม่ขึน้

Calendar Spread Trade

Inter-Commodity Spread

Spread Trading

Scalping

Swing Trading
Position Trading

Day Trading

กลยุทธการเกง็กาํไร (Speculation)



47474747

Scalping เปนการซือ้ขายหลายๆ รอบใน 1 วัน 
ไมปลอยใหมฐีานะคงคางขามวนั พิจารณาแรงซือ้แรงขายเปนหลกั (ม ีVolume มาก)

Scalping
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Day Trading เปนการซือ้ขายปดฐานะภายในวนัเดียว 
ขอมูลขาวสารในแตละวนัจะมผีลตอราคาแตกตางกนั ใชการวเิคราะหปจจยัทางเทคนคิเปนหลกั

Day Trading
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Swing Trading เปนการซื้อขายตามรอบการสวงิของราคา 
อาจใชเวลา2 – 3 วัน ในแตละรอบการซือ้ขาย ทําใหมเีวลาในการวเิคราะหกราฟและตลาด

Swing Trading
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Position Trading เปนการซือ้ขายระยะยาว อาจจะเปนวนัหรือเดือน 
ใชการวเิคราะหปจจยัพืน้ฐานและปจจยัทางเทคนคิ มีปรมิาณการซือ้ขายนอยกวาแบบอื่น 

Position Trading
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นาย A คาดวา SET50 Index จะปรับตัวสูงขึน้ จึงตัดสินใจซือ้ (Long Open) SET50 
Futures ที่ครบกําหนดในเดือน มิ.ย.ที่ 1,000 จุด จํานวน 1 สัญญา

(วางเงินประกันขั้นตน 10,000 บาท)

นาย A ไดกําไร 4,000 บาท
 [(1,020 – 1,000) x 200]

คิดเปน 40% ของเงินลงทนุ
 (4,000 / 10,000)

ตัวอยาง การเกง็กาํไรทศิทาง SET50 Futures   

ตอมาราคา 
SET50 Futures เดอืน มิ.ย. 

สูงขึน้เปน 1,020 จุด 
นาย A จึงตัดสนิใจ

ขายปดสถานะ (Short Close) 

การเกง็กาํไรทศิทาง
 (Outright Trading)
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นาย B ไดกําไร 9,000 บาท 
[(304 – 295) x 1,000]

คิดเปน 35.07% ของเงินลงทนุ 
(9,000 / 25,660)

ตัวอยาง การเกง็กาํไรทศิทาง Stock Futures   

นาย B คาดวา AAA จะปรับตัวลดลงจากราคาปจจบุันที่ 300 บาท 
จึงตัดสินใจขาย (Short Open) AAA Futures จํานวน 1 สัญญา ที่ราคา 304 บาท 

(วางเงินประกันขั้นตน 25,660 บาท)

ผานไป 1 เดือน ราคาหุน AAA ลดลง 3% ตามคาด 
โดยราคาหุน AAA อยูที่ 291 บาท 

ราคา AAA Futures อยูที่ 295 บาท/สญัญา 
นาย B จึงตดัสนิใจ

ซื้อปดสถานะ (Long Close)
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หมายถึง การทําธุรกรรมซื้อ (Long) และขาย (Short) สัญญาฟวเจอรส 2 สัญญา
ที่มีวันสงมอบตางกัน และ/หรือ สินทรัพยอางอิงตางชนิดกันพรอมๆ กัน

เปนการทาํกาํไรจากการเปลีย่นแปลงในสวนตางราคาของฟวเจอรส 2 สัญญา 

การทําธุรกรรมบนฟวเจอรสที่มีวันสงมอบตางกัน
แตมีสินทรัพยอางอิงเดียวกันพรอมกัน 

(Calendar Spread = สัญญาเดือนไกล – สัญญาเดือนใกล)

การทําธุรกรรมบนสัญญาฟวเจอรส
ที่มีสินทรัพยอางอิงตางกันพรอมกัน

Inter-Commodity Spread 
หรือ Relative Value Trade 

การเกง็กาํไรสวนตาง 
(Spread Trading)

Calendar Spread Trade 
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Strategy Expectation

Long Spread 
ซื้อสัญญาไกล ขายสัญญาใกล

คาดการณวา Spread จะกวางขึ้น
•  บวกมากขึ้น เชน +1 เปน  +3
•  ลบนอยลง   เชน –5  เปน –1

Short Spread
ขายสัญญาไกล ซื้อสัญญาใกล 

คาดการณวา Spread จะแคบลง
• บวกนอยลง เชน +3 เปน  +1
• ลบมากขึ้น   เชน –1  เปน –5

กําไร (ขาดทนุ) =  กําไร (ขาดทนุ) สัญญาเดือนไกล + กําไร (ขาดทนุ) สัญญาเดอืนใกล

กลยุทธ Calendar Spread   

Long Calendar Spread

Short Calendar Spread

Long สัญญาเดือนไกล Short สัญญาเดือนใกล

Short สัญญาเดือนไกล Long สัญญาเดือนใกล

=

=

+
+
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Basis (สวนตาง) = Futures – SET50

 

ความแตกตาง Basis / Spread   

ในการสงคําสั่ง จะกําหนดเปน Spread เทานั้น โดยไมคํานึงถึงราคาของแตละเดือน (Series) 
เชน ตองการ Long S50H18M18 ที่ -1.7 นั่นคือ ให Long M17 

โดยมีราคาต่ํากวาการ Short H18 อยู 1.7 (M18 – H18 = -1.7) เปนตน

Spread (สวนตาง) = ราคาเดอืนไกล - ราคาเดอืนใกล
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Short Spread

S50Z17       1,030
S50H18       1,028

S50Z17H18 (-2)

(-4.5)

S50Z17   994.5 S50Z17  1,064.5

S50H18   990.0 S50H18  1,060.0

Long Spread

S50Z17       1,030
S50H18       1,028

S50Z17H18 (-2)

(+0.5)
S50Z17   999.0 S50Z17  1,099.5

S50H18   999.5 S50H18  1,100.0

Open

Close

Open Short Spread = (-2) - (-4.5) = +2.5 

Long Spread Short Spread  

Open Long Spread = (+0.5) - (-2) = +2.5 

ท่ีมา : www.aws.co.th

การคํานวณกาํไร / ขาดทุน = ราคาขาย – ราคาซื้อ
(+) กําไร 

  (-) ขาดทนุ

ตัวอยาง กลยุทธ Calendar Spread      



57575757

จะถูกใชเมื่อนักลงทุนคาดวา
ความแตกตางระหวางราคาฟวเจอรส 2 สัญญา ที่มีสินทรพัยอางอิงคนละตวักนัจะมกีารเปลีย่นแปลง

จะกําไรเมือ่ Spread กวางขึน้ 
(คือ Spread เปน บวก (+) มากขึน้ หรือเปนลบ (–) นอยลง)

นักลงทุนคาดวาหุน A จะมีผลประกอบการดีกวาหุน B 
จึงเก็งกําไรวา Spread ระหวางราคาฟวเจอรสของ A และ B จะกวางขึ้น 

(Spread = A Futures – B Futures) จึง Long A Futures และ Short B Futures

กําไร (ขาดทุน)  =  กําไรจาก A Futures + กําไรจาก B Futures

กลยุทธ Inter-Commodity Spread   

ตัวอยาง 
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• คาดการณทิศทางของ 
SET50 Index = การคาดการณ
ทิศทางตลาด
• กระจายความเสี่ยงในหุน 50 ตัว 

(ดัชนี SET50)
• มีอัตราทด (Leverage)

• ถูกเรียกหลักประกันเพ่ิม (Margin Call) ในกรณีคาดการณทิศทางผิด
– ควรวางเงินโดยคิดจากมูลคาสัญญา  เพ่ือใหการบริหารอัตราทด (Leverage) 
มีประสิทธิภาพ
– ควรติดตามใหมีเงินหลักประกันสูงกวาระดับ Maintenance Margin อยูเสมอ
– ระวังการถูกบังคับขาย
• หลีกเลี่ยงสัญญาฟวเจอรสรุนที่มีสภาพคลองนอย

ขอดีขอดี ขอควรระวงั

ขอดแีละขอควรระวงัของการเกง็กาํไร
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Futures Price (F) = Spot Price (S) + Cost (C) - Yield (Y)

F = ราคาสินคาในอนาคต
S = ราคาสินคาในปจจบุนั
r  = ตนทุนในการกูยืมเงิน (%)
d = ผลตอบแทนจากตราสารทางการเงนิ (%)
T = อายุคงเหลอืของสญัญา

การคาํนวณราคาทางทฤษฎขีอง Futures   

F = S + (S x r x T) – (S x d x T)

โดยที่ 
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= (1,000 + (1,000 x 0.06 x 1) – (1,000 x 0.04 x 1)
ราคาทางทฤษฎเีทากบั 1,020 จุด

ตัวอยาง การคาํนวณราคาทางทฤษฎขีอง Futures   

F = S + (S x r x T) – (S x d x T)

SET50 Index อยูที่ 1,000 จุด 
อัตราการจายเงนิปนผล 4%
อัตราดอกเบีย้ 6%
ราคา Futures อายุ 1 ป ควรเปนเทาไร

สมมติให
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www.set.or.th/education www.set.or.th/investnow

แหลงเรยีนรูดานการลงทุน
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พรอมใหบรกิาร… 
เรียนรูออนไลน

https://elearning.set.or.th/
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http://www.tfex.co.th
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