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ฟิวเจอร์สอ้างอิงดัชนี SET50 ทางเลือกใหม่ของนักลงทุน
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บทคัดย่อ

	 บทความนี้น�าเสนอเกี่ยวกับ	การลงทุนในตราสารอนุพันธ์	(Derivatives)	ประเภทฟิวเจอร์ส	(Futures)	ซึ่งเกิดขึ้นจากกรอบของ
พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า	พ.ศ.	2546	ทีไ่ด้เปิดโอกาสให้มกีารจดัตัง้ตลาดอนพุนัธ์เพือ่เป็นศนูย์กลางการซือ้ขายอนพุนัธ์ทางการ
เงินในประเทศไทยตั้งแต่ป	ี พ.ศ.2547	 เป็นต้นมา	 ดังนั้นประเด็นส�าคัญของบทความนี้เริ่มตั้งแต ่ การท�าความรู้จักกับฟิวเจอร์สที่อ้างอิง 
กับดัชนี	SET	50	 ลักษณะที่ส�าคัญของฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี	SET	50	 สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทสมาชิกของตลาดอนุพันธ์ที่สามารถ
รับค�าสั่งซื้อขายให้กับนักลงทุน	ประโยชน์ที่จะได้รับจากการซื้อขายฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี	SET	50	รวมถึงสิ่งที่ควรระวังจากการซื้อขาย
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี	SET	50	

Abstract

	 This	article	is	about	investment	in	Futures	which	is	one	type	of	derivative	that	was	introduced	by	the	investment	
Act	B.E.	2546.	This	investment	Act	enhanced	the	opportunity	for	establishing	derivatives	market	as	a	centre	of	domestic	
derivatives	trading	in	Thailand	since	2004.	Therefore,	of	most	importance	in	this	article	is	the	study	of	the	SET50	Index	Futures,	
the	important	characteristics	of	the	SET50	Index	Futures,	and	financial	institutions	that	are	members	of	Thailand	Futures	
Exchange	(TFEX)	which	are	authorized	to	receive	trading	orders	from	investors,	as	well	as	the	advantages	and	disadvantages	
derived	from	investments	in	the	SET50	Index	Futures.

บทน�า

	 ถ้ากล่าวถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับการลงทุนในตลาดทุน	 อย่างการลงทุน
ในตราสารหุ้นสามัญ	การลงทุนในตราสารหุ้นบุริมสิทธิ	แต่ในปัจจุบันประเทศไทยของเราได้ขยายช่องทางการลงทุนให้กว้างขวางออกไป	 
มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายให้นักลงทุนไทย	ได้จับจ่ายใช้สอยเรื่องการลงทุนได้หลากหลายยิ่งขึ้น	
	 ตลาดล่วงหน้า	(Futures) นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจเพราะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ลงทุนให้สามารถ
ท�าก�าไรได้ทั้งตลาดขาขึ้น	(Bull	Market)	และตลาดขาลง	(Bear	Market)	เพราะกลไกการช�าระราคาสินค้าในตลาดล่วงหน้าส่วนใหญ่จะ
ไม่มีการส่งมอบสินค้าจริงระหว่างคู่สัญญา	แต่จะใช้วิธีการจ่ายช�าระเงินตามส่วนต่างราคาซื้อขายที่เกิดขึ้น	เรียกว่า	“การช�าระราคาเป็น
เงินสด”	(Cash	Settlement) (ดร.สมจินต์	ศรไพศาล,	2551)บางท่านอาจจะคิดว่าการลงทุนในตลาดล่วงหน้า (Futures)	เป็นสิ่งที่เข้าใจ
ยาก	แต่แท้จริงแล้วการลงทุนซื้อขายสินค้าล่วงหน้ามีให้พบเห็นในชีวิตประจ�าวันทั่วไป	เปรียบได้กับตัวอย่างของใบจองซื้อรถยนต์	ในงาน
มอเตอร์โชว์ของทุกๆปี	รถยนต์รุ่นใหม่ๆ	จะได้รับความนิยมเป็นจ�านวนมาก	รถยนต์ที่ได้รับความนิยมมากจะถูกจองซื้อเป็นจ�านวนมาก	
ดงันัน้อาจมคีนจ�านวนหนึง่ทีไ่ม่สามารถซือ้ใบจองรถยนต์รุน่ทีไ่ด้รบัความนยิมได้ทนั	คนเหล่านีจ้งึไปขอซือ้ใบจองรถยนต์จากคนทีส่ามารถ
จองได้	โดยยอมจ่ายค่าใบจองรถยนต์แพงกว่าราคาที่ขายตอนแรก	จากราคาไม่กี่พันบาท	ใบจองรถยนต์บางรุ่นก็ขึ้นไปถึงหลักหมื่นบาทก็
ม	ีจะเหน็ได้ว่าราคาของใบจองรถยนต์ทีย่งัไม่หมดอายจุะมากหรอืจะน้อยเท่าใดขึน้อยูก่บัว่าใบจองนัน้เป็นใบจองส�าหรบัรถยนต์ยีห้่ออะไร	
รุ่นอะไร	คนนิยมกันมากแค่ไหน	ถ้าเป็นรุ่น	ยอดนิยมราคาใบจองก็อาจจะสูงมาก	แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่นิยมคนไม่ต้องการ	คนที่ซื้อใบจองมา
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ตอนแรกถ้าเปลี่ยนใจไม่อยากซื้อรถยนต์แล้ว	ต้องการขาย	ใบจอง
รถยนต์นั้นก็อาจขายไม่ออก	หรือต้องขายในราคาต�่ามากๆ	จึงจะ
มคีนยอมซือ้	ซึง่จะเหน็ได้ว่าค่าของใบจองรถยนต์	ทีเ่ปรยีบเสมอืน
เป็นอนุพันธ์นั้น	จะไม่มีมูลค่าในตัวเอง	แต่คุณค่าของ	อนุพันธ์จะ
อยู่ที่	“สินทรัพย์อ้างอิง”	การซื้อขายในตลาดอนุพันธ์	ก็คล้ายคลึง
การน�าใบจองรถยนต์มาซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรถยนต์นั่นเอง	
ราคาของใบจองรถยนต์จึงเพิ่มลดเปลี่ยนแปลง	 ตามอุปสงค์และ
อุปทานในตลาดรถยนต์	 ผู้ที่ซื้อใบจองรถยนต์มาก็หวังว่าจะขาย
ได้ในราคาสงูขึน้	ซึง่การซือ้ขายในตลาดอนพุนัธ์จะเปิดโอกาสให้ผู้
ลงทุนสามารถ	“ขายก่อนซื้อ”	หรือ	“ซื้อก่อนขาย”	ก็ได้	จึงท�าให้
เกิดโอกาสท�าก�าไรในสองขา	เช่นจากตัวอย่างข้างต้น	หากผู้ลงทุน
คาดว่าราคาใบจองรถยนต์จะสูงขึ้น	 ก็สามารถเข้ามาซื้อ	 และรอ
ขายท�าก�าไรในอนาคต	แต่หาก	ผูล้งทนุคาดว่าราคาใบจองรถยนต์
จะต�่าลง	ก็สามารถเข้ามา	“ขาย”	ก่อนได้เลย	และรอ	“ซื้อ”	เพื่อ
ท�าก�าไรในภายหลัง	(บริษัท	ตลาดอนุพันธ์	(ประเทศไทย),	2548ก)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 ตลาดอนุพันธ์	 ที่ด�าเนินการซื้อขาย
ตราสารอนุพันธ์	(DERIVATIVES)	 หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 ซึ่ง
เป็นผลติภณัฑ์ทางเลอืกแห่งใหม่ทีเ่พิม่พลงัให้กบัเงนิลงทนุของนกั
ลงทุนด้วยการ	 “Leverage”	 ในตลาดล่วงหน้าได้	(เกศรา	มัญชุ
ศรี,	2553)	 ส�าหรับการซื้อขายตราสารอนุพันธ์นี้ดูแลและจัดการ
โดย	บริษัท	ตลาดอนุพันธ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	
Thailand	Futures	Exchange	(TFEX)	จัดให้มีการซื้อขายตราสาร
อนุพันธ์ภายใต้พระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า	 พ.ศ.2546	 โดยมี
ผลติภณัฑ์	SET	50	Index	Futures	เป็นสนิค้าตวัแรกทีเ่ปิดให้มกีารซือ้
ขายเมื่อวันที่	28	เมษายน	2549	เป็นฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี	SET	
50	ที่ค�านวณมาจากหุ้นสามัญจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่	มีสภาพ
คล่องสม�่าเสมอจ�านวน	50	หลักทรัพย์แรก	ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	(ภาณุ	ไชยสิทธิ์,	2553)

รู้จักกับ SET50 Index Futures 

	 SET50	Index	Futures	ประกอบด้วย	2	ส่วนส�าคัญ	ได้แก่	
สญัญาฟิวเจอร์ส	และดชัน	ีSET50	เมือ่ทัง้	2	ส่วนมารวมกนัจงึหมาย
ถึง	การซื้อขาย	SET	50	Index	ล่วงหน้า	โดยผู้ซื้อผู้ขายเข้ามาตกลง
กนัวนันีว่้าจะซือ้ขาย	SET50	Index	ทีร่าคาเท่าใด	แล้วค่อยท�าการส่ง
มอบจ่ายเงินกันในอนาคต	เช่น	3	เดือนหรือ	6	เดือนข้างหน้า	โดย
การส่งค�าสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์อนุพันธ์	 (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย,	2548)	ดัชนี	SET50	1	จุด	จะมีมูลค่าเท่ากับ	1,000	
บาท	(ตัวคูณดัชนี	=	1,000	บาท)	เช่น	หากผู้ลงทุนซื้อ	SET50	Index	
Futures	ที่	700	จุด	และต่อมาขายที่	710	จุด	ท�าให้ได้ก�าไร	10	
จุด	(710	จุด	-	700	จุด	=	10	จุด)	ก็เท่ากับว่าผู้ลงทุน	ได้ก�าไรเป็น

เงิน	10,000	บาท	(10	จุด	x	1,000	บาท	=	10,000	บาท)	ก�าไรใน
ส่วนที่ค�านวณนี้	ยังไม่ได้หัก	ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายและภาษี
มูลค่าเพิ่ม

ลักษณะที่ส�ำคัญของ SET50 Index Futures
 เดือนที่สัญญำสิ้นสุดอำยุ(Contract Month)
ตลาดอนุพันธ์ก�าหนดให้เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุมี	4	 เดือนได้แก่	
มีนาคม	 มิถุนายน	 กันยายน	 และธันวาคม	 โดยนับไปไม่เกิน	4	
ไตรมาส	ท�าให้	ตามปกติ	สัญญา	SET50	Index	Futures	ที่มีการ
ซื้อขายนั้นจะมีทั้งหมด	4	สัญญา	เช่น	ถ้าวันนี้เป็นวันที่	22	ก.ค.	
2552	สัญญา	SET50	Index	Futures	ที่มีการซื้อขายนั้นจะมีทั้งหมด	
4	สัญญา	และมีเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุดังนี้
	 ·	 กันยายน	2552
	 ·	 ธันวาคม	2552
	 ·	 มีนาคม	2552
	 ·	 มิถุนายน	2552
	 อย่างไรก็ตาม	ณ	วันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาที่ใกล้
สิ้นสุด	 ตลาดอนุพันธ์จะน�าสัญญาถัดไปเข้ามาซื้อขายทันที	 เช่น	
วันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาที่สิ้นสุดอายุเดือน	กันยายน	2552	
ตลาดอนุพันธ์จะน�าสัญญาที่สิ้นสุดอายุเดือน	กันยายน	2553	เข้า
มาซื้อขายทันที	
 วันซื้อขำยวันสุดทำ้ย(Last Trading Day)และอักษรย่อ
ของสัญญำ
 วนัซือ้ขายวนัสดุท้ายของทกุสญัญานัน้เป็นวนัท�าการก่อน
วันท�าการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ	 และสัญญานั้นๆ
จะมีการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา	16.30	น.ตัวอย่างของวันซื้อขายวัน
สุดท้าย	แสดงในตารางที่	1	ดังนี้

ตำรำงที่ 1	ตัวอย่างของวันซื้อขายวันสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้น
สุดอายุของ	SET50	Index	Futures	

เดือนและค.ศ. 
ที่สัญญำหมดอำยุ

วันซื้อขำยวันสุดท้ำย

	มีนาคม	2009	(H09) 30	มีนาคม	2552

	มิถุนายน	2009	(M09) 29	มิถุนายน	2552

	กันยายน	2009	(U09) 29	กันยายน	2552	

	ธันวาคม	2009	(Z09)		 29	ธันวาคม	2552	

ที่มำ: บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	
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ตำรำงที่ 2 ตัวอย่างอักษรย่อส�าหรับสัญญา	SET50	Index	Futures	แบบ	Single	Order 

ชื่อย่อสัญญำ
สินค้ำอ้ำงอิง เดือนที่สิ้นสุดอำยุสัญญำ ปี ค.ศ.ที่สิ้นสุดอำยุสัญญำ

ชื่อเต็ม ชื่อเต็ม รหัส ชื่อเต็ม รหัส

	S50H09 ดัชนี	SET50 มีนาคม H 2009 09

	S50M09 ดัชนี	SET50 มิถุนายน M 2009 09

	S50U09 ดัชนี	SET50 กันยายน U 2009 09

	S50Z09	 ดัชนี	SET50 ธันวาคม Z 2009 09

ที่มำ:	บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)

 กำรวำงหลักประกันในกำรซื้อขำย SET50 Index Futures 
มี	2	ส่วนดังนี้
	 ·	 หลักประกันเริ่มต้น	(Initial	Margin)	50,000	บาท
ต่อสัญญา
	 ·	 หลักประกันรักษาสภาพ	(Maintenance	Margin)	

 ค่ำธรรมเนียมนำยหน้ำซื้อขำย (Brokerage Fee)
	 ตลาดอนุพันธ์ไม่มีข้อก�าหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนาย
หน้าการซื้อขาย	อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี	ดังนั้น	 
ขอยกตัวอย่างการก�าหนดค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายส�าหรับ	
SET50	 Index	Futures	 ของบริษัทหลักทรัพย์	 บัวหลวง	 จ�ากัด	
(มหาชน)	โดยคิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบขั้นบันได	(Sliding	Scale)	
ตามจ�านวนสัญญาต่อวัน	(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	 ส�าหรับการ
ซื้อขายแบบปกติ	(Offline)	และการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	
(Internet)	โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายดังนี้	

สัญญำที่ อัตรำค่ำนำยหน้ำ
(บำทต่อสัญญำ)

1		-		5 450

6		-		20 350

ตั้งแต่สัญญาที่	21	ขึ้นไป 250

 ช่วงรำคำซื้อขำยขั้นต�่ำ (Tick size)
	 ช่วงราคาซื้อขายขั้นต�า่เท่ากับ	0.1	 จุด	 หมายความว่า
ราคาของสัญญา	SET50	Index	Futures	 ที่มีการซื้อขายกันนั้นจะ
สามารถส่งค�าสั่งซื้อขายโดยระบุราคาได้ห่างกันไม่ต�่ากว่า	0.1	จุด	
	 ·	 ตัวอย่างของราคาที่สามารถระบุได้มีดังนี้	699	จุด	
700.1	จุด	และ	699.5	จุด	เป็นต้น	
	 ·	 ตวัอย่างของราคาทีไ่ม่สามารถระบไุด้มดีงันี	้689.11	
จุด	700.25	จุด	และ	699.99	จุด	เป็นต้น	
 เวลำซื้อขำย (Trading Hour)
	 แบ่งเป็น	4	ช่วงเวลาดังนี้
	 ·	 ช่วงเวลาที่	1	Pre-open			 9.15	-	9.45	น.
	 ·	 ช่วงเวลาที่	2	Morning	session	 9.45	-12.30	น.
	 ·	 ช่วงเวลาที่	3	Pre-open			 14.00-14.30	น.
	 ·	 ช่วงเวลาที่	4	Afternoon	session	 14.30-16.55	น.
 ช่วงกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสูงสุดแต่ละวัน (Price 
Limit)
	 ตลาดอนุพันธ์ก�าหนดให้ราคาสูงสุดในวันท�าการซื้อขาย	
(Ceiling	Price)	ไม่เกิน	+30%	และราคาต�่าสุด	(Floor	Price)	ไม่ต�่า
กว่า	-30%	จากราคาเพื่อการช�าระราคา	(Daily	Settlement	Price)	
ของวันท�าการก่อนหน้า	 เช่น	 หากวันท�าการก่อนหน้า	 ส�านักหัก
บัญชีประกาศราคาเพื่อการช�าระราคา	(Daily	Settlement	Price)	
เท่ากับ	500	จุด	ราคาสูงสุดที่สามารถซื้อขายได้จะไม่เกิน	650	จุด	
และราคาต�่าสุดที่สามารถซื้อขายได้จะไม่ต�่ากว่า	350	จุด
 จ�ำนวนกำรถอืครองสงูสดุ (Speculative Position Limit)
	 นักลงทุนห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน	SET50	Index	Futures	
และ	SET50	Index	Options	 เมื่อค�านวณฐานะเทียบเท่าฐานะใน	
SET50	 Index	Futures	 ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกัน
เกินกว่า	20,000	สัญญา
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 ตัวอย่ำงเช่น
	 ·	 นักลงทุนซื้อสัญญา	 S50H09	 1	 สัญญาต่อวัน	 
นักลงทุนต้องจ่ายค่านายหน้า	(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	 เท่ากับ	
450	บาท	
	 ·	 นักลงทุนซื้อสัญญา	S50H09	10	 สัญญาต่อวัน	 
นักลงทุนต้องจ่ายค่านายหน้า	(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	 เท่ากับ	
(450	x	5	+	350	x	5)	=	4,000	บาท	(เฉลี่ย	400	บาทต่อสัญญา)	
	 ·	 นักลงทุนซื้อสัญญา	S50H09	25	 สัญญาต่อวัน	 
นักลงทุนต้องจ่ายค่านายหน้า	(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	 เท่ากับ	

(450	x	5	+	350	x	15	+	250	x	5)=	8,750	บาท	(เฉลี่ย	350	บาท	
ต่อสัญญา)	
	 นักลงทุนหลายท่านคงต้องการทราบว่า	 ถ้าเราต้องการ
ลงทุนใน	SET50	 Index	Futures	 เราจะได้ผลตอบแทนอย่างไร	 
การค�านวณก�าไรขาดทุนเป็นเช่นไร	 จะเหมือนการลงทุนในหุ้น
สามญัหรอืไม่	ต่อไปนีจ้ะแสดงวธิกีารค�านวณก�าไรขาดทนุจากการ
ลงทุนใน	SET50	Index	Futures	โดยถ้านักลงทุนคาดการณ์ว่าตลาด
จะเป็นขำขึ้น	ดังตัวอย่างที่	1	ดังนี้

ตวัอย่ำงที ่1 นายอนริจุ	ซึง่เป็นลกูค้าของโบรกเกอร์	ABC	ต้องการซือ้สญัญา	S50M09	จ�านวน	1	สญัญา	(Long	Position)โดยโบรกเกอร์ABC	
ก�าหนด	“เงินประกันขั้นต้น”	ในการซื้อขาย	SET50	Index	Futures	ไว้ที่	50,000	บาท	ต่อ	1	สัญญา	และก�าหนด	“เงินประกันขั้นต�่า”	เท่ากับ	
20,000	บาท	นายอนิรุจจึงต้องโอนเงินเพื่อขอเปิดบัญชีอย่างน้อย	50,000	บาท	ก่อนจึงจะส่งค�าสั่งซื้อได้

วันที่ รำยกำรที่เกิดขึ้น
รำคำ 

ณ สิ้นวัน

ก�ำไร / ขำดทุน 
(1 จุด = 1,000 

บำท)

เงินโอนเข้ำ / 
ถอนออก 
(บำท)

ยอดเงินใน
บัญชี 
(บำท)

7 มี.ค. ซื้อสัญญา	S50M09ที่	680	จุด    50,000

 ปรับปรุงก�าไรขาดทุน	 685 +	5,000  55,000

8 มี.ค. ปรับปรุงก�าไรขาดทุน	 648 -	37,000  18,000

9 มี.ค.
โบรกเกอร์	ABC	เรียกเงินประกันเพิ่ม 
จากนายอนิรุจ

  +	32,000 50,000

 ปรับปรุงก�าไรขาดทุน 665 +	17,000  67,000

10 มี.ค. ขายฟิวเจอร์สที่	675	จุด  +10,000  77,000

 
 วันที่ 7 มีนำคม 
	 จากตาราง	 ในวันที่	7	นายอนิรุจ	 ซื้อ	 สัญญา	S50M09ที่	680	จุด	พอสิ้นวัน	 โบรกเกอร์	ABC	ค�านวณก�าไรขาดทุนในบัญชี
ของนายอนิรุจ	โดยการ	Mark	to	market	โดยใช้ราคา	ณ	สิ้นวัน	คือ	685	จุด	นายอนิรุจ	จึงได้ก�าไร	5	จุด	หรือคิดเป็นเงิน	5,000	บาท	 
(5	 จุด	x	1,000)	 โบรกเกอร์	ABC	 ก็จะโอนเงินก�าไรนี้เข้าบัญชีของนายอนิรุจ	 ท�าให้ยอดเงินในบัญชีของ	 นายอนิรุจ	 เพิ่มขึ้นเป็น	 
50,000	+	5,000	=	55,000	บาท
 วันที่ 8 มีนำคม
 ในวันที่	8	 สมมติว่าราคา	 ณ	 สิ้นวัน	 เท่ากับ	658	 จุด	 เมื่อค�านวณก�าไรขาดทุนในบัญชีแล้ว	 นายอนิรุจ	 จะขาดทุนไป	648	
จุด	-	685	จุด	=	37	จุด	หรือคิดเป็นเงิน	37,000	บาท	โบรกเกอร์	ABC	ก็จะหักเงินออกจากบัญชีของนายอนิรุจ	ท�าให้เงินประกันของ 
นายอนิรุจลดลงเหลือ	55,000	-	37,000	บาท	=	18,000	บาท	ซึ่งต�่ากว่าระดับเงินประกันขั้นต�่าที่โบรกเกอร์	ABC	ก�าหนดไว้	คือ	20,000	
บาท	โบรกเกอร์	ABC	จึงเรียกเงินประกันเพิ่มจากนายอนิรุจอีก	32,000	บาท	เพื่อให้ระดับเงินประกันในบัญชีของนายอนิรุจเพิ่มกลับไปที่	
50,000	บาท	ซึ่งเป็นระดับเงินประกันขั้นต้นอีกครั้งหนึ่ง	
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 วันที่ 9 มีนำคม 
	 นายอนิรุจน�าเงินไปวางในบัญชีเพิ่ม	32,000	บาท	และพอสิ้นวันมีการ	Mark	to	market	ที่ราคา	665	บาท	นายอนิรุจ	ได้ก�าไร	
665	จุด	-	648	จุด=	17	จุด	คิดเป็นเงิน	17,000	บาท	ท�าให้ยอดเงินในบัญชีของนายอนิรุจเพิ่มเป็น	67,000	บาท
 วันที่ 10 มีนำคม
	 นายอนิรุจต้องการปิดสถานะของสัญญา	โดยส่งค�าสั่งขายที่ราคา	675	จุด	จึงเท่ากับนายอนิรุจ	ได้ก�าไรเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า	
10,000	บาท	และได้เงินคืนทั้งก้อนเป็นจ�านวน	77,000	บาท

      ก�ำไร / ขำดทุนที่เกิดขึ้น  

						จากตัวอย่าง	นายอนิรุจ	ได้ขาดทุนทั้สิ้น	 =	ราคาขาย	-	ราคาซื้อ

 =	(675	จุด	-	680	จุด)	x	1,000	บาทต่อจุด

 =	5,000	บาท

 ซึ่งมีค่าเท่ากับเงินก�าไรขาดทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันคือ	5,000	-	37,000	+	17,000	+	10,000	=	5,000	บาท	
	 ในทางตรงกันข้าม	ถ้านักลงทุนคาดการณ์ว่าตลาดจะเป็นขำลง	เราสามารถค�านวณก�าไรขาดทุนจากการลงทุนใน	SET50	Index	
Futures	ดังตัวอย่างที่	2	ดังนี้

ตัวอย่ำงที่ 2 นางอรุณี	ซึ่งเป็นลูกค้าของโบรกเกอร์	ABC	ต้องการขายสัญญา	S50H09	จ�านวน	1	สัญญา	(Short	Position)	โดยโบรกเกอร์ 
ABC	ก�าหนด	“เงินประกันขั้นต้น”	ในการซื้อขาย	SET50	Index	Futures	ไว้ที่	50,000	บาท	ต่อ	1	สัญญา	และก�าหนด	“เงินประกันขั้นต�่า”	
เท่ากับ	20,000	บาทต่อ	1	สัญญา	นางอรุณีจึงต้องโอนเงินเพื่อขอเปิดบัญชีอย่างน้อย	50,000	บาท	ก่อนจึงจะส่งค�าสั่งขายได้

วันที่ รำยกำรที่เกิดขึ้น
รำคำ 

ณ สิ้นวัน

ก�ำไร / 
ขำดทุน 

(1 จุด = 1,000 
บำท)

เงินโอนเข้ำ / 
ถอนออก(บำท)

ยอดเงินในบัญชี 
(บำท)

14 มี.ค. ซื้อสัญญา	S50H09ที่	690	จุด    50,000

 ปรับปรุงก�าไรขาดทุน	 700 -	10,000  40,000

15 มี.ค. ปรับปรุงก�าไรขาดทุน	 721 -	21,000  19,000

16 มี.ค. โบรกเกอร์	ABC	เรียกเงินประกันเพิ่มจากนางอรุณี   +	31,000 50,000

 ปรับปรุงก�าไรขาดทุน 705 +	16,000  66,000

17 มี.ค. ขายฟิวเจอร์สที่	680	จุด  +25,000  91,000

 วันที่ 14 มีนำคม
	 จากตาราง	 ในวันที่	14	 นางอรุณีขาย	 สัญญา	S50H11ที่	690	 จุด	 พอสิ้นวัน	 โบรกเกอร์	ABC	 ค�านวณก�าไรขาดทุนในบัญชี 
ของนางอรุณี	โดยการ	Mark	to	market	โดยใช้ราคา	ณ	สิ้นวัน	คือ	700	จุด	นางอรุณี	จึงขาดทุน	10	จุด	หรือคิดเป็นเงิน	10,000	บาท	 
(10	จุด	x	1,000)	โบรกเกอร์	ABC	ก็จะหักเงินออกจากบัญชีของนางอรุณี	ท�าให้ยอดเงินในบัญชีของ	นางอรุณี	ลดลงเหลือ	50,000	-	10,000	
=	40,000	บาท
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 วันที่ 15 มีนำคม
	 ในวันที่	15	สมมติว่าราคา	ณ	สิ้นวัน	เท่ากับ	721	จุด	
เมื่อค�านวณก�าไรขาดทุนในบัญชีแล้ว	 นางอรุณีจะขาดทุนไป	721	
จุด	-	700	จุด	=	21	จุด	หรือคิดเป็นเงิน	21,000	บาท	โบรกเกอร์	
ABC	 ก็จะหักเงินออกจากบัญชีของนางอรุณีท�าให้เงินประกัน
ของนางอรุณีลดลงเหลือ	40,000	-	21,000	บาท	=	19,000	บาท	 
ซึ่งต�่ากว่าระดับเงินประกันขั้นต�่าที่โบรกเกอร์	ABC	ก�าหนดไว้	คือ	
20,000	บาท	โบรกเกอร์	ABC	จึงเรียกเงินประกันเพิ่มจากนางอรุณี
อีก	31,000	บาท	เพื่อให้ระดับเงินประกันในบัญชีของนางอรุณีเพิ่ม
กลับไปที่	50,000	บาท	ซึ่งเป็นระดับเงินประกันขั้นต้นอีกครั้งหนึ่ง	
 วันที่ 16 มีนำคม
	 นางอรุณีน�าเงินไปวางในบัญชีเพิ่ม	31,000	บาท	และพอ
สิ้นวันมีการ	Mark	to	market	ที่ราคา	705	บาท	นางอรุณีได้ก�าไร	
705	จุด	-	721	จุด=	16	จุด	คิดเป็นเงิน	16,000	บาท	ท�าให้ยอด
เงินในบัญชีของนางอรุณีเพิ่มเป็น	66,000	บาท
 วันที่ 17 มีนำคม
	 นางอรุณีต้องการปิดสถานะของสัญญา	โดยส่งค�าสั่งซื้อ
ทีร่าคา	680	จดุ	จงึเท่ากบันางอรณุไีด้ก�าไรเพิม่ขึน้จากวนัก่อนหน้า	
25,000	บาท	และได้เงินคืนทั้งก้อนเป็นจ�านวน	91,000	บาท

ก�ำไร / ขำดทุนที่เกิดขึ้น  
จากตัวอย่างนางอรุณีได้ก�าไรทั้งสิ้น	 =	ราคาขาย	-	ราคาซื้อ

 
=	(690	จุด	-	680	จุด)	
			x	1,000	บาทต่อจุด

 =	10,000	บาท

ซึ่งมีค่าเท่ากับเงินก�าไรขาดทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันคือ	
-10,000	-	21,000	+	16,000	+	25,000	=	10,000	บาท	เพียงแต่
การ	Mark	to	market	เป็นแค่	การน�าเอาก�าไรขาดทุนทั้งก้อน	มา
แบ่งทยอยรับ	 ทยอยจ่ายไป	 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ลงทุน
ให้ผู้ลงทุนได้ติดตามสถานะและประเมินผลก�าไรขาดทุนของตนที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 ถ้านกัลงทนุท่านใดเริม่สนใจการลงทนุใน	SET50	Index	
Futures	ท่านสามารถเปิดบัญชีการซื้อขาย	SET50	Index	Futures	
กับบริษัทสมาชิกของตลาดอนุพันธ์	ดังแสดงรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อบริษัทสมาชิกของตลาดอนุพันธ์ จ�านวน 42 บริษัท 
	 บริษัทหลักทรัพย์	สินเอเซีย	จ�ากัด	 	
	 บริษัทหลักทรัพย์	ไอร่า	จ�ากัด	(มหาชน)
	 บริษัทหลักทรัพย์	เอเซียพลัส	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)

	 บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 บริษัทหลักทรัพย์	บีฟิท	จ�ากัด	(มหาชน)
	 บริษัทหลักทรัพย์	คันทรี่	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 บริษัทหลักทรัพย์	ซีไอเอ็มบี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 บริษัทหลักทรัพย์	ซี	แอล	เอส	เอ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 บริษัทหลักทรัพย์	โนมูระ	พัฒนสิน	จ�ากัด	(มหาชน)
	 บรษิทัหลกัทรพัย์	ดบีเีอส	วคิเคอร์ส	(ประเทศไทย)	จ�ากดั
	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟาร์อีสท์	จ�ากัด
	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่า	จ�ากัด	 	
	 บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จ�ากัด	(มหาชน)
	 บริษัทหลักทรัพย์	โกลเบล็ก	จ�ากัด	 	
	 บริษัทหลักทรัพย์	ไอ	วี	โกลบอล	จ�ากัด	(มหาชน)
	 บริษัทหลักทรัพย์	เจพีมอร์แกน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 บรษิทัหลกัทรพัย์	กมิเอง็	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)
	 บริษัทหลักทรัพย์	เคจีไอ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
	 บริษัทหลักทรัพย์	เกียรตินาคิน	จ�ากัด
	 บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 บริษัทหลักทรัพย์	เคที	ซีมิโก้	จ�ากัด
	 บริษัทหลักทรัพย์	เมอร์ชั่น	พาร์ทเนอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 บริษัทหลักทรัพย์	ภัทร	จ�ากัด	(มหาชน)
 บรษิทัหลกัทรพัย	์ฟ ลิลปิ	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน) 
	 บริษัทหลักทรัพย์	ไทยพาณิชย์	จ�ากัด
	 บริษัทหลักทรัพย์	นครหลวงไทย	จ�ากัด		
	 บริษัทหลักทรัพย์	ซิกโก้	จ�ากัด	(มหาชน)
	 บริษัทหลักทรัพย์	ทรีนีตี้	จ�ากัด	 	
	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
	 บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จ�ากัด	 	
	 บริษัทหลักทรัพย์	ยูบีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 บริษัท	ยูโอบี	บุลเลียน	แอนด์	ฟิวเชอร์	(ไทย)	จ�ากัด	
	 บริษัทหลักทรัพย์	ยูไนเต็ด	จ�ากัด	(มหาชน)
	 บริษัทหลักทรัพย์	ยูโอบี	เคย์เฮียน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
(มหาชน)
	 บริษัท	ออสสิริส	ฟิวเจอร์ส	จ�ากัด	**	 	 	
	 บริษัท	คลาสสิก	โกลด์	ฟิวเจอร์ส	จ�ากัด	**
	 บริษัท	จีที	เวลธ์	แมเนจเมนท์	จ�ากัด	**		
	 บริษัท	ฮั่วเซ่งเฮง	โกลด์	ฟิวเจอร์ส	จ�ากัด	**
	 บริษัท	เอ็มทีเอส	โกลด์	ฟิวเจอร์	จ�ากัด	**	
 บริษัท	วายแอลจี	บูลเลี่ยน	แอนด์	ฟิวเจอร์ส	จ�ากัด**
(หมายเหตุ	:	**	บรษิทัสมาชกิประเภทตวัแทนทีจ่�ากดัเฉพาะสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองค�า)	
ที่มำ: บริษัท	ตลาดอนุพันธ์	(ประเทศไทย)	(2548ค)
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ประโยชน์ของ SET50 Index Futures

	 1.	ประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยง
	 ผู้ซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ส	สามารถใช้สัญญาฟิวเจอร์ส
ในการป้องกันความเสี่ยงที่ต้องเผชิญอยู่ได	้ เช่น	 ความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น	 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์	 อัตรา
ดอกเบี้ย	 หรืออัตราแลกเปลี่ยน	 การซื้อฟิวเจอร์ส	 เปรียบเสมือน
การที่ผู้ลงทุนก�าหนดราคาซื้อไว้ล่วงหน้า	ท�าให้ไม่ต้องกังวลว่า	ถ้า
ราคาจะปรบัตวัสงูขึน้กว่าราคาทีต้่องการซือ้	จะท�าให้ต้องใช้ต้นทนุ
ในการซื้อสูงขึ้น	 ในขณะที่การขายฟิวเจอร์สเปรียบเสมือนการที่
ผู้ลงทุนได้ก�าหนดราคาขายไว้ล่วงหน้า	 ท�าให้ไม่ต้องเสี่ยงว่ากรณี
ราคาสนิทรพัย์อ้างองิลดต�า่ลง	จะท�าให้รายได้จากการขายสนิทรพัย์
นัน้ลดลงตามไปด้วย	ท�าให้ท้ายทีส่ดุแล้วผูล้งทนุจะไม่ได้รบัผลกระ
ทบในตลาดขาลง	หรือ	ถ้าได้รับผลกระทบก็ได้รับไม่มาก	ตัวอย่าง
เช่น	นายกษิดิส	มีความเสี่ยงว่าหุ้นธนาคาร	ABC	ที่เขาถืออยู่นั้น	
มีโอกาสที่ราคาจะตกลง	 แต่เขาไม่อยากขายหุ้นตอนนี้	 จึงอาจใช้
วิธีการขายสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้น	ABC	เพื่อก�าหนดราคา
ขายไว้ล่วงหน้าแทน	เพื่อป้องกันความเสี่ยง	เป็นต้น
	 2.	ประโยชน์ในการท�าก�าไร	
	 ใช้เงินลงทุนน้อย	 การซื้อขาย	SET50	 Index	Futures	
เปรียบเสมือนกับการที่ผู ้ลงทุนสามารถมีสถานภาพการลงทุน	
(Exposure)	 ในหุ้น	50	 ตัวพร้อมกัน	 โดยไม่จ�าเป็นต้องเข้าไปซื้อ
ขายหุ้นจริงทั้ง	50	ตัวซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนมาก	และยังค่อน
ข้างยากในทางปฏิบัติอีกด้วย	 เช่น	 ถ้าเราซื้อ	 หุ้นราคา	500,000	
บาท	เราก็ต้องจ่ายเงินค่าหุ้นทั้งหมด	500,000	บาท	ในขณะที่การ
ลงทุนใน	SET50	Index	Futures	นั้น	เราจะจ่ายเพียงเงินประกันขั้น
ต้น	เท่านั้น	ซึ่งก�าหนดไว้ไม่เกิน	10%	ของมูลค่าสัญญา	เช่น	ถ้า
ฟิวเจอร์ส	1	สัญญา	มีมูลค่า	500,000	บาท	เราก็จ่ายเงินประกัน
ขั้นต้นไม่เกิน	50,000	บาท	เท่านั้น
	 มีโอกาสได้อัตราผลตอบแทนสูง	 เนื่องจากการซื้อขาย
ฟิวเจอร์สเปรียบเสมือนกับซื้อขายหุ้นทั้ง	50	ตัวในดัชนี	SET50	โดย
การใช้เงินลงทุนเพียงนิดเดียว	ดังนั้น	หากดัชนี	SET50	เพิ่มขึ้นหรือ 
ลดลงท�าให้ผู้ลงทุนได้ก�าไร	 เมื่อเราน�าเงินก�าไรดังกล่าวมาคิด
อัตราผลตอบแทน	เราจะพบว่า	การลงทุนในฟิวเจอร์สได้อัตราผล
ตอบแทนสงู	ยกตวัอย่างเช่น	ถ้าผูล้งทนุได้ก�าไร	5,000	บาท	เมือ่น�า
มาคดิเป็นเปอร์เซน็ต์เทยีบกบัเงนิลงทนุ	50,000	บาทต่อฟิวเจอร์ส	1	
สญัญา	เทยีบได้ว่า	อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในฟิวเจอร์สสงู
ถงึ	10%	ในขณะทีก่ารซือ้ขายหุน้จรงิ	อาจจจะให้อตัราผลตอบแทน
เพียง	1%	 เท่านั้น	 ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวก็เป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญ
ของฟิวเจอร์สและ	อนุพันธ์อื่น	ๆในเรื่องของการมี	Leverage	สูง	
หรือ	ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าแต่ให้ผลตอบแทนที่เท่ากันหรือมากกว่า	

ซึ่งประโยชน์ของฟิวเจอร์สในประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
คณิตศักดิ์	 สัตยานุการ(2552)	 ที่ได้ศึกษาถึงการวิเคราะห์โอกาส
และความสามารถในการท�าก�าไรจากการ	Arbitrage	 ในสัญญา
ฟิวเจอร์ส	ซึง่เกบ็รวบรวมข้อมลูจากดชันรีาคาสญัญาฟิวเจอร์สโดย
ใช้ราคาปิดตลาดเป็นรายวัน	ตั้งแต่วันที่	6	กันยายน	2550	ถึงวัน
ที่	29	มิถุนายน	2552	(รวมทั้งสิ้น	442	ข้อมูล)	พบว่า	การแสวงหา
โอกาสและความสามารถในการท�าก�าไรในตลาดไม่สมบูรณ์จาก
แนวคิด	Arbitrage	band	และ	The	law	of	one	price	ภายใต้
ข้อจ�ากัดของการ	Short	sell	 ในกรณีของสัดส่วนของเงินค่าขาย	
โดยสินทรัพย์อ้างอิงคือ	SET50	portfolio	 ในกรณีที่ไม่มีการจ่าย
เงินปันผล	จะสามารถท�าก�าไรคิดเป็น	630.75จุด	หรือคิดเป็นก�าไร
ทั้งหมดเท่ากับ	(630.75	x	1,000)	630,750	บาท	ต่อ	1	สัญญาตลอด
ช่วงอายุที่ท�าการศึกษานั่นเอง	
	 ท�าก�าไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง	 เนื่องจากการ
ซื้อขายฟิวเจอร์สเป็นเพียงการตกลงท�าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ซึ่ง
เป็นการตกลงกนัในวนันีว่้า	จะซือ้หรอืจะขาย	แต่การจ่ายช�าระเงนิ
จะเกดิขึน้จรงิในอนาคต	ดงันัน้	ถ้าเราคาดว่าตลาดอยูใ่นขาลง	เรา
กส็ามารถทีจ่ะขายฟิวเจอร์สเพือ่ท�าก�าไรได้แม้ว่าเราจะยงัไม่เคยซือ้
ฟิวเจอร์ส	มาก่อนเลย	SET50	Index	Futures	จงึช่วยเพิม่ความคล่อง
ตัวให้กับผู้ลงทุนท�าให้สามารถลงทุนได้ตลอดเวลา
	 วิเคราะห์ง่ายไม่ยุ่งยาก	 เนื่องจากการซื้อขาย	SET50	
Index	Futures	 เปรียบเสมือนว่าผู้ลงทุนได้ซื้อหรือขายหุ้นทั้ง	50	
ตวัได้ในครั้งเดียว	โดยเป็นการประเมนิความเคลื่อนไหวของตลาด
จากภาพรวม	การตัดสินใจซื้อขาย	Futures	นั้นสามารถวิเคราะห์
ได้โดยอ้างอิงจากภาพรวมของตลาด	 ไม่ต้องใช้การวิเคราะห์เป็น
รายตัว	 ดังนั้นผู้ลงทุนที่ถือครองหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ไทยจึง
สามารถใช	้SET50	 Index	Futures	 ในการบริหารความเสี่ยงของ	
ความเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้นได้
เป็นอย่างดี	 ในขณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการ
เป็นทางเลือกของการลงทุนได้

ข้อควรระวังในการลงทุน SET50 Index Futures

	 1.	 การรักษาระดับเงินประกัน	 ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส	
แม้ว่าเราจะวางเงนิประกนัน้อย	แต่จะมกีารคดิก�าไรขาดทนุกนัทกุ
สิน้วนั	ถ้าระดบัเงนิ	ประกนัของเราลดลงจนต�า่กว่าระดบัเงนิประกนั
ขั้นต�่า	เราก็จะถูกเรียกให้	“เติมเงิน”	เพื่อให้เงินประกันกลับไปอยู่
ที่ระดับที่โบรกเกอร์ก�าหนดแต่ถ้าเราไม่สามารถ	“เติมเงิน”	ได้ทัน	
โบรกเกอร์กจ็ะปิดสถานะการซือ้ขายของเรา	เพือ่ช่วยป้องกนัไม่ให้
ผู้ลงทุนขาดทุนมากเกินไป
	 2.	 ฟิวเจอร์สมีอายุจ�ากัด	 ซึ่งแตกต่างจากหุ้นที่ไม่มีวัน
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 หมดอายุ	 หากผู้ซื้อและผู้ขายถือฟิวเจอร์สไปจนถึงวันครบอายุ
สัญญา	ก็มีหน้าที่ที่จะต้องช�าระเงินกันไปเรื่อยๆจนถึงวันดังกล่าว	
แต่ถ้าผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องการถือฟิวเจอร์สไปจนถึงวันครบอายุ
สญัญา	กต้็องปิดสถานะซือ้หรอืขายทีม่อียูใ่ห้หมดไปก่อนถงึวนันัน้	
คือ	ถ้ามีสถานะซื้ออยู่	ก็ไปขายฟิวเจอร์ส	แต่ถ้ามีสถานะขาย	ก็ไป
ซื้อฟิวเจอร์สเพื่อปิดสถานะ	แล้วก็อย่าลืมว่าต้องเป็นฟิวเจอร์สของ
เดอืนเดยีวกนัด้วย	ไม่อย่างนัน้	แทนทีจ่ะเป็นการปิดสถานะลงกจ็ะ
กลายเป็นการเพิ่มสถานะแทน
	 3.	การมี	Leverage	สูง	คือ	อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในฟิวเจอร์สสูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น	
ถ้าคาดการณ์ถูก	 เราก็จะได้ก�าไรในอัตราที่สูงกว่าแต่ถ้าเราคาด
การณ์ผิด	เราก็จะขาดทุนในอัตราที่สูงกว่าเช่นกัน	ดังนั้น	ผู้ลงทุน
จึงควรรู้จักระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ก่อนตัดสินใจลง
ทุนในฟิวเจอร์ส	และต้องติดตามผลการลงทุนอย่างสม�่าเสมอด้วย	
การลงทุนใน	SET50	Index	Futures	 จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่
ผู้ลงทุนที่มีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีก่อนที่จะเข้ามาซื้อขายจริงใน 
ตลาดอนุพันธ์	 แต่อาจให้ผลในทางตรงกันข้ามกับผู้ลงทุนที่ไม่ได้
เตรียมตัว
 
โดยสรุป 

	 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์	(DERIVATIVES)	 ที่อ้างอิง	
SET50	 Index	Futures	 นั้น	 ถึงแม้จะให้ตอบแทนที่สูง	 เป็นที่
น ่าพอใจแก่นักลงทุนมากกว่าการลงทุนในหุ ้นสามัญบางตัว 
ในตลาดหลักทรัพย์	 แต่ก็เป ็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงและ 
ความผนัผวนสงูเช่นเดยีวกนั	รวมถงึการมภีาระผกูพนั	(leverage)	
เป็นจ�านวนมลูค่าสงูถงึ	10	เท่าของเงนิวางประกนั	ดงันัน้การลงทนุ
ในช่องทางนี้	 นักลงทุนควรต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากใน
การลงทุนเพราะยากที่เราจะคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้	 ถ้า 
ผูล้งทนุตัง้ใจศกึษาหาข้อมลูในการลงทนุอย่างดแีล้วก่อนการลงทนุ	
ผู้ลงทุนก็จะรู ้สึกมีคุณค่าและมีความสุขกับการลงทุนในตลาด
อนุพันธ์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป	
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