USD Futures
USD Futures เป็ นสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็ นการ
ทาสัญญาระหว่างคูส่ ญ
ั ญาสองฝ่ ายคือ "ผูซ้ ือ้ " กับ "ผูข้ าย" ที่ตกลงทาสัญญากัน ณ ปั จจุบนั โดยระบุประเภท จานวนเวลา ที่
จะส่งมอบสินค้ากัน โดยจะมีการส่งมอบสินค้า และชาระราคาในอนาคตตามที่ได้ตกลงไว้ไม่วา่ ราคาในขณะ นัน้ จะเป็ นเท่าไร
ก็ตาม และถือว่าทัง้ สองฝ่ ายมีภาระผูกพันต่อกันที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม และเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์
สหรัฐ เป็ นตัวไม่มีตวั ตนจึงไม่สามารถส่งมอบกันได้ ทาให้การซือ้ ขาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ต้องใช้
วิธีให้ผซู้ ือ้ และผูข้ ายชาระเงินตามส่วนต่างของกาไร ขาดทุนที่เกิดขึน้ แทน เรียกว่า "การชาระราคาเป็ นเงินสด (Cash
Settlement)"
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ ขาย USD Futures ได้ง่าย สะดวก ผ่านระบบซือ้ ขายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดอนุพนั ธ์ (TFEX) โดยมีบริษัท
สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด (TCH) เป็ นผูป้ ระกันการชาระราคาจากการซือ้ ขาย และมีสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็ นผูก้ ากับดูแลการดาเนินงานของ ตลาดอนุพนั ธ์และบริษัทสมาชิก ผูล้ งทุนจึง
มั่นใจได้วา่ ในทุก ๆ การซือ้ ขายในตลาดอนุพนั ธ์ มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้

ลักษณะสำคัญของ USD Futures
สินค้าอ้างอิง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ

ประเภทของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(Type of Contract)

สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์ส

ขนาดของสัญญา (Contract Size)

1,000 USD

ช่วงห่างของราคาขัน้ ต่า (Tick Size)

0.01 บาท หรือคิดเป็ นมูลค่า 10 บาท ต่อ 1 สัญญา

เดือนที่สญ
ั ญาสิน้ สุดอายุ

เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลาดับกัน 3 เดือนที่ใกล้ท่ีสดุ และเดือนสุดท้ายของ
ไตรมาสที่ถดั ไป (มีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม) อีก 1 เดือน

ช่วงเวลาซือ้ ขาย

ช่วง Pre-open

9:15 – 9:45 น.

ช่วง Morning Session

9:45 – 12:30 น.

ช่วง Pre-open

13:45 – 14:15 น.

ช่วง Afternoon Session

14:15 – 16:55 น.

ช่วง Pre-open

18:45 – 18:50 น.

ช่วง Night Session

18:50 – 23:55 น.
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ช่วงการเปลี่ยนแปลงสูงสุดแต่ละวัน

+/-2% ของราคาที่ใช้ชาระราคาล่าสุด โดยหากมีการซือ้ ขายที่ Ceiling และ
Floor ดัง กล่าว ตลาดอนุพนั ธ์จะหยุดการซือ้ ขายชั่วคราว ก่อนเปิ ดให้ซือ้ ขาย
อีกครัง้ พร้อมขยาย ช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็ น +/-4 % ของราคาที่ใช้ชาระ
ราคาล่าสุด

ราคาที่ใช้ชาระราคา
ในวันซือ้ ขาย ค่าเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักปริมาณการซือ้ ขายของราคาที่ซือ้ ขายในช่วง
ประจาวัน
สุดท้าย (16:50 – 16:55 น)
(Daily Settlement Price)

5

นาที

ราคาที่ใช้ชาระราคาเมื่อสัญญาหมดอายุ ใช้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ประกาศ โดย Thomson
(Final Settlement Price)
Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซือ้ ขาย และใช้ทศนิยม 4
ตาแหน่ง
การส่งมอบและการชาระราคา

ชาระส่วนต่างราคาด้วยเงินสด (Cash Settlement)

วันซือ้ ขายวันสุดท้าย (Last Trading Day) วันทาการก่อนวันทาการสุดท้ายของเดือนที่ชาระราคา หรือส่งมอบของสัญญา
ซือ้ ขาย ล่วงหน้านัน้ โดยในวันนัน้ สัญญาที่สนิ ้ สุดอายุจะซือ้ ขายได้ถงึ เวลา
11:00 น.http://www.tfex.co.th/th/about/calendar.html
จานวนการถือครอง
สัญญาสูงสุด (Position Limit)

ห้ามมีฐานะสุทธิใน USD Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทัง้ หมด
เกิน 5,000 สัญญา

จานวนการถือครองสัญญา
ที่ตอ้ งรายงาน
(Large Position Report)

เมื่อมีฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าสุทธิใน USD Futures ที่หมดอายุเดือนใด
เดือนหนึ่ง หรือทัง้ หมดตัง้ แต่ 500 สัญญา

การวางหลักประกัน

ตามที่ตลาดอนุพนั ธ์กาหนด

อธิบำยลักษณะและข้อกำหนดของ USD Futures
สินค้ำอ้ำงอิง (Underlying Asset)
USD Futures มีสินค้าอ้างอิงคือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ

ตัวคูณดัชนี (Multiplier)
สัญญา USD Futures มีตวั คูณดัชนีเท่ากับ 1,000 ดอลลาร์ ต่อ 0.01 บาท

ช่วงรำคำซือ้ ขำยขั้นต่ำ (Tick Size)
ราคาเสนอซือ้ ขายสามารถส่งคาสั่งโดยระบุราคาห่างกันขัน้ ต่า Step ละ 0.01 จุดราคาจะห่างกันอย่างน้อย ช่องละ 0.01 บาท
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ช่วงกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสูงสุดแต่ละวัน (Price Limit)
+/-2% ของราคาที่ใช้ชาระราคาล่าสุด โดยหากมีการซือ้ ขายที่ Ceiling และ Floor ดังกล่าว ตลาดอนุพนั ธ์จะหยุดการซือ้ ขาย
ชั่ว คราว ก่อนเปิ ดให้ซือ้ ขายอีกครัง้ พร้อมขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็ น +/-4 % ของราคาที่ใช้ชาระราคาล่าสุด

เวลำซือ้ ขำย (Trading Hours)
ชือ่ ช่วงเวลำ

ช่วง

เวลำ

ก่อนเปิ ดตลาดเช้า

Pre-open

9:15 – 9:45 น.

ช่วงเช้า

Morning session

9:45 – 12:30 น.

ก่อนเปิ ดตลาดบ่าย

Pre-open

13:45 – 14:15 น.

ช่วงบ่าย

Afternoon session

14:15 – 16:55 น.

ก่อนเปิ ดตลาดบ่าย

Pre-open

18:45 – 18:50 น.

ช่วงบ่าย

Night session

18:50 – 23:55 น.

* เฉพาะในวันซือ้ ขายสุดท้ายของแต่ละสัญญานัน้ การซือ้ ขายจะสิน้ สุดในเวลา 11:00 น.

เดือนทีส่ ัญญำสิน้ สุดอำยุ (Expiration Month)
เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลาดับกัน 3 เดือนที่ใกล้ท่ีสดุ และเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ถดั ไป (มีนาคม มิถนุ ายน กันยายน
และ ธันวาคม) อีก 1 เดือน
26 เม.ย. 2012
สัญญำทีม่ กี ำรซือ้ ขำย
USDJ12
USDK12
USDM12
USDU12

27 เม.ย. 2012
(Last Trading Day)
สัญญำทีม่ กี ำรซือ้ ขำย
USDJ12
USDK12
USDK12
USDN12
USDU12
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30 เม.ย. 2012
สัญญำทีม่ กี ำรซือ้ ขำย
USDK12
USDM12
USDN12
USDU12

รำคำทีใ่ ช้ชำระรำคำในวันซือ้ ขำยสุดท้ำย (Final Settlement Price)
คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักปริมาณการซือ้ ขายของราคาที่ซือ้ ขายในช่วง 5 นาทีสดุ ท้าย (16:50 – 16:55 น)

รำคำทีใ่ ช้ชำระรำคำในวันซือ้ ขำยสุดท้ำย (Final Settlement Price)
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนอ้างอิง ปรากฏในระบบ Thomson Reuters ณ 11.00 น. ที่หน้า THBMEAN=TH ประกอบไปด้วยราคา
จาก ธนาคารพาณิชย์ ซึง่ ในมากกว่า 20 สถาบัน เมื่อได้คา่ มาแล้วจะมีการตัดค่าสูงสุดและต่าสุดจานวนด้านละ 1/4 ของ
จานวนข้อมูล ทัง้ หมด แล้วนามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อประกาศเป็ นค่าอ้างอิงของอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน โดยจะใช้ความ
ละเอียดทศนิยม 4 ตาแหน่ง เช่น ณ วันซือ้ ขายวันสุดท้าย ราคาอยูท่ ่ี 30.1575 ดังนัน้ ราคา Final Settlement Price จะมีคา่
เท่ากับ 30.1575 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

วิธีส่งมอบ/ชำระรำคำ
มีการชาระราคาเป็ นเงินสด (Cash Settlement) เท่านัน้ จึงส่งมอบเฉพาะกาไร/ขาดทุน

กำรหยุดกำรซือ้ ขำย (Circuit Breaker)
+/-2% ของราคาที่ใช้ชาระราคาล่าสุด โดยหากมีการซือ้ ขายที่ Ceiling และ Floor ดังกล่าว ตลาดอนุพนั ธ์จะหยุดการซือ้ ขาย
ชั่ว คราว ก่อนเปิ ดให้ซือ้ ขายอีกครัง้ พร้อมขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็ น +/-4 % ของราคาที่ใช้ชาระราคาล่าสุด

กำรปิ ดสถำนะสัญญำ ก่อนสัญญำสิน้ สุดอำยุ
ผูล้ งทุนที่ซือ้ หรือขาย USD Futures ไว้แล้ว ไม่จาเป็ นต้องรอจนหมดอายุจงึ จะรับรูก้ าไรขาดทุน เมื่อใดก็ตามที่ผลู้ งทุน
ต้องการ รับรูก้ าไร หรือเห็นว่ามีขาดทุนจนเกินรับไหวแล้ว ผูล้ งทุนสามารถทารายการที่เรียกว่า การล้างสถานะ (Offset
Position) ได้
การล้างสถานะก็คือ การทารายการซือ้ หรือขายฟิ วเจอร์ส Series เดิมที่ได้ซือ้ หรือขายไว้ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับรายการที่
ได้ ทาไว้ก่อนหน้า
ผูซ้ ือ้ (Long Position) ปิ ดสถานะโดยการ "ขาย" (Short) USD Futures ใน Series เดิมที่เคย "ซือ้ " ไว้
ผูข้ าย (Short Position) ปิ ดสถานะโดยการ "ซือ้ " (Long) USD Futures ใน Series เดิมที่เคย "ขาย" ไว้

กำรถือครองสถำนะจนสิน้ สุดอำยุสัญญำ
สัญญา USD Futures ที่ถกู ถือครองจนครบอายุจะถูก Mark-to-Market ณ สิน้ วันซือ้ ขายวันสุดท้ายของสัญญา Series นัน้ ๆ
ซึง่ เป็ นการชาระราคาครัง้ สุดท้าย นักลงทุนผูถ้ ือครองจะได้สว่ นต่างระหว่างต้นทุนสุดท้ายที่ถืออยูก่ บั ราคาเพื่อการชาระราคา
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ครัง้ สุด ท้าย (Final Settlement Price) ถือเป็ นการปิ ดสถานะสัญญาไปโดยอัตโนมัติ
* นักลงทุนมีภาระในการชาระค่านายหน้าซือ้ ขายจากการชาระราคาครัง้ สุดท้ายนีด้ ว้ ย

จำนวนกำรถือครองสูงสุด (Speculative Position Limit)
จานวนฐานะสูงสุดที่ผลู้ งทุนจะสามารถมีสถานะได้ (Position Limit) สาหรับ USD Futures ในช่วงแรกจะกาหนดให้
-

สถานะของการถือครองสัญญาที่ครบกาหนดส่งมอบในแต่ละเดือนต้องไม่เกิน 5,000 สัญญา และ

-

สถานะสุทธิของสัญญาทุกเดือนรวมกันก็ตอ้ งไม่เกิน 5,000 สัญญา ตัวอย่าง เช่น

ระดับต้องรำยงำน (Reportable Limit)
สานักงาน กลต. และ ตลาดอนุพนั ธ์ กาหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ตอ้ งรายงานรายชื่อของนักลงทุนที่ถือครองสถานะสัญญา
เทียบ เท่า USD Futures เท่ากับหรือมากกว่า 500 สัญญา โดยคิดจากสัญญาซือ้ ขายเดือนใดเดือนหนึ่ง และสุทธิจากสัญญา
ซือ้ และ ขายทุกเดือนรวมกัน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังสามารถเพิ่มการถือครองได้จนไม่เกินระดับวงเงินอนุมตั ิ หรือ จานวน
การถือครอง สูงสุด (Speculative Position Limit) ตามประกาศของตลาดอนุพนั ธ์

ขั้นตอนกำรซือ้ ขำย USD Futures
เปิ ดบัญชีซอื้ ขำยสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ

วำงหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)

ส่งคำสั่งซือ้ ขำย

ผู้มสี ถำนะซือ้ หรือขำยมีหน้ำที่
ต้องดำรงหลักประกันไม่ให้ต่ำกว่ำเกณฑ์ทก่ี ำหนด

ปิ ดสถำนะรับรู้กำไร / ขำดทุน
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1. เปิ ดบัญชีซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
2. วางหลักประกันเริม่ ต้น (Initial Margin) ก่อนทาการเปิ ดสถานะสัญญา (Open position)
3. ส่งคาสั่งเปิ ดสถานะสัญญา โดยวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ USDTHB
โดยทุกๆ สิน้ วันทาการจะมีการ Mark to Market เพื่อรับรูก้ าไรขาดทุน ถ้าในบัญชีมีทรัพย์สินส่วนเกิน หรือ Excess Equity
เหลืออยู่ (คานวณจาก Equity Balance หักลบจากเงินวางประกันขัน้ ต้นหรือ Initial Margin ตามปริมาณสัญญาที่ถือค้างอยู)่
นักลงทุนสามารถถอนเงินส่วนนีไ้ ด้ โดยต้องแจ้งบริษัท ล่วงหน้า 1 วัน
4. ถ้าต้องการปิ ดสถานะสัญญา (Offset Position) เพื่อรับรูก้ าไร/ขาดทุน (Realized Profit/Loss) ให้สง่ คาสั่งตรงข้ามกับ
สถานะที่ถืออยูเ่ ดิม
5. ถ้านักลงทุนไม่ได้ทาการล้างสถานะเอง แล้วถือจนสัญญานัน้ หมดอายุ ระบบจะทาการล้างสถานะให้โดยอัตโนมัติ โดยใช้
ราคาที่ใช้ชาระราคาวันสุดท้าย (Final Settlement Price) มาใช้ในการคานวณกาไร ขาดทุน
หมายเหตุ : ราคาที่ใช้ชาระราคาในวันซือ้ ขายสุดท้าย (Final Settlement Price) คานวณจากค่าเฉลี่ย (ใช้ทศนิยม 2
ตาแหน่ง) ของดัชนี SET50 Index ในวันสุดท้ายของการซือ้ ขายในช่วง 15 นาทีสดุ ท้ายและดัชนีราคาปิ ดการซือ้ ขายของวัน
สุดท้ายของสัญญา โดยตัดค่ามากที่สดุ 3 ค่า และค่าที่นอ้ ยที่สดุ 3 ค่าออก

อัตรำกำรวำงหลักประกันสำหรับ USD Futures
ประเภทหลักประกัน
หลักประกันเริ่มต้น หรือ Initial Margin (IM) หมายถึงหลักประกันเงินสดที่นกั ลงทุนต้องนามาวางก่อนที่จะเปิ ดสถานะ
สัญญา
หลักประกันขั้นต่ำสุด หรือ Force Margin (FM) คือในระหว่างเวลาทาการใดๆ (วันที่ T) หากหลักประกันคงเหลือต่ากว่า
หลักประกันขัน้ ต่าสุด ลูกค้าจะต้องนา หลักประกันมาวางเพิ่มภายใน 1 ชั่วโมง (วันที่ T) ในจานวนที่ทาให้หลักประกัน
คงเหลือในบัญชีของลูกค้ามีไม่ต่ากว่าหลักประกันรักษาสภาพที่ตอ้ งดารงไว้ (Maintenance Margin) ถ้าลูกค้าไม่นามาวาง
ตามเวลาที่กาหนด บริษัทฯ มีสิทธิจะบังคับล้างฐานะสัญญาในบัญชีของลูกค้าได้ทนั ที
หลักประกันพิเศษ (Super Margin) คือหลักประกันที่ สานักหักบัญชีเรียกเพิ่ม เพื่อรองรับความผันผวนของราคาสัญญา
ในช่วงที่ตลาดอนุพนั ธ์ ปิ ดทาการ เป็ นระยะเวลาหนึ่ง
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กำรใช้อกั ษรย่อสำหรับสัญญำ USD Futures
ประกอบด้วย 3 ส่วนดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : สินค้าอ้างอิง ใช้สญ
ั ลักษณ์ USD แทนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที่ 2 : เดือนที่สญ
ั ญาสิน้ สุดอายุ ใช้อกั ษรย่อแทนชื่อเดือนดังนี ้
เดือนทีส่ ัญญำสิน้ สุด
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ส่วนที่ 3 : ปี ท่ีสญ
ั ญาสิน้ สุดอายุ ใช้ตวั เลข 2 ตัวสุดท้ายตามปี ค.ศ. เช่น ค.ศ. 2012 ใช้ตวั ย่อเป็ น 12 และ ค.ศ. 2013 ใช้ตวั ย่อ
เป็ น 13 เป็ นต้น
ตัวอย่ำงอักษรย่อสำหรับสัญญำ USD Futures แบบ Single Order
สัญญำ
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