USD Futures
USD Futures เปนสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มสี ินคาอางอิงเปนอัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ โดยเปนการ
ทําสัญญาระหวางคูสัญญาสองฝายคือ "ผูซื้อ" กับ "ผูขาย" ที่ตกลงทําสัญญากัน ณ ปจจุบัน โดยระบุประเภท จํานวนเวลา ที่
จะสงมอบสินคากัน โดยจะมีการสงมอบสินคา และชําระราคาในอนาคตตามที่ไดตกลงไวไมวาราคาในขณะ นั้นจะเปนเทาไร
ก็ตาม และถือวาทั้งสองฝายมีภาระผูกพันตอกันที่ตองปฏิบัตติ าม และเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลาร
สหรัฐ เปนตัวไมมีตัวตนจึงไมสามารถสงมอบกันได ทําใหการซื้อขาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ ตองใช
วิธีใหผูซื้อและผูขายชําระเงินตามสวนตางของกําไร ขาดทุนที่เกิดขึ้นแทน เรียกวา "การชําระราคาเปนเงินสด (Cash
Settlement)"
ผูลงทุนสามารถซื้อขาย USD Futures ไดงา ย สะดวก ผานระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกสของตลาดอนุพันธ (TFEX) โดยมีบริษัท
สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (TCH) เปนผูประกันการชําระราคาจากการซื้อขาย และมีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปนผูกํากับดูแลการดําเนินงานของ ตลาดอนุพันธและบริษัทสมาชิก ผูลงทุนจึง
มั่นใจไดวาในทุก ๆ การซื้อขายในตลาดอนุพันธ มีความโปรงใสและเชื่อถือได

ลักษณะสําคัญของ USD Futures
สินคาอางอิง

อัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ

ประเภทของสัญญาซื้อขายลวงหนา
(Type of Contract)

สัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรส

ขนาดของสัญญา (Contract Size)

1,000 USD

ชวงหางของราคาขั้นต่ํา (Tick Size)

0.01 บาท หรือคิดเปนมูลคา 10 บาท ตอ 1 สัญญา

เดือนที่สัญญาสิน้ สุดอายุ

เดือนปฏิทินที่ตอ เนื่องเรียงลําดับกัน 3 เดือนที่ใกลทสี่ ุด และเดือนสุดทายของ
ไตรมาสทีถ่ ัดไป (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) อีก 1 เดือน

ชวงเวลาซื้อขาย

ชวง Pre-open

9:15 – 9:45 น.

ชวง Morning Session

9:45 – 12:30 น.

ชวง Pre-open

14:00 – 14:30 น.

ชวง Afternoon Session

14:30 – 16:55 น.
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ชวงการเปลี่ยนแปลงสูงสุดแตละวัน

+/-2% ของราคาที่ใชชําระราคาลาสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling และ
Floor ดัง กลาว ตลาดอนุพันธจะหยุดการซื้อขายชั่วคราว กอนเปดใหซื้อขาย
อีกครั้ง พรอมขยาย ชวงการเปลี่ยนแปลงราคาเปน +/-4 % ของราคาที่ใชชําระ
ราคาลาสุด

ราคาที่ใชชําระราคา
ในวันซื้อขาย คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักปริมาณการซื้อขายของราคาที่ซื้อขายในชวง
ประจําวัน
สุดทาย (16:50 – 16:55 น)
(Daily Settlement Price)

5

นาที

ราคาที่ใชชําระราคาเมื่อสัญญาหมดอายุ ใช อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ ที่ประกาศ โดย Thomson
(Final Settlement Price)
Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดทายของการซื้อขาย และใชทศนิยม 4
ตําแหนง
การสงมอบและการชําระราคา

ชําระสวนตางราคาดวยเงินสด (Cash Settlement)

วันซื้อขายวันสุดทาย (Last Trading Day) วันทําการกอนวันทําการสุดทายของเดือนที่ชําระราคา หรือสงมอบของสัญญา
ซื้อขาย ลวงหนานั้น โดยในวันนั้นสัญญาทีส่ ิ้นสุดอายุจะซื้อขายไดถึงเวลา
11:00 น.http://www.tfex.co.th/th/about/calendar.html
จํานวนการถือครอง
สัญญาสูงสุด (Position Limit)

หามมีฐานะสุทธิใน USD Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึง่ หรือทั้งหมด
เกิน 5,000 สัญญา

จํานวนการถือครองสัญญา
ที่ตองรายงาน
(Large Position Report)

เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิใน USD Futures ที่หมดอายุเดือนใด
เดือนหนึ่ง หรือทั้งหมดตั้งแต 500 สัญญา

การวางหลักประกัน

ตามทีต่ ลาดอนุพันธกําหนด

อธิบายลักษณะและขอกําหนดของ USD Futures
สินคาอางอิง (Underlying Asset)
USD Futures มีสินคาอางอิงคือ อัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ

ตัวคูณดัชนี (Multiplier)
สัญญา USD Futures มีตัวคูณดัชนีเทากับ 1,000 ดอลลาร ตอ 0.01 บาท

ชวงราคาซื้อขายขัน้ ต่ํา (Tick Size)
ราคาเสนอซื้อขายสามารถสงคําสั่งโดยระบุราคาหางกันขั้นต่ํา Step ละ 0.01 จุดราคาจะหางกันอยางนอย ชองละ 0.01 บาท
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ชวงการเปลีย่ นแปลงของราคาสูงสุดแตละวัน (Price Limit)
+/-2% ของราคาที่ใชชําระราคาลาสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling และ Floor ดังกลาว ตลาดอนุพันธจะหยุดการซื้อขาย
ชั่ว คราว กอนเปดใหซื้อขายอีกครั้ง พรอมขยายชวงการเปลีย่ นแปลงราคาเปน +/-4 % ของราคาที่ใชชําระราคาลาสุด

เวลาซื้อขาย (Trading Hours)
ชวง

ชื่อชวงเวลา

เวลา

กอนเปดตลาดเชา

Pre-open

9:15 – 9:45 น.

ชวงเชา

Morning session

9:45 – 12:30 น.

กอนเปดตลาดบาย

Pre-open

14:00 – 14:30 น.

ชวงบาย

Afternoon session

14:30 – 16:55 น.

* เฉพาะในวันซื้อขายสุดทายของแตละสัญญานั้น การซื้อขายจะสิ้นสุดในเวลา 11:00 น.

เดือนที่สญ
ั ญาสิ้นสุดอายุ (Expiration Month)
เดือนปฏิทินที่ตอ เนื่องเรียงลําดับกัน 3 เดือนที่ใกลทสี่ ุด และเดือนสุดทายของไตรมาสทีถ่ ัดไป (มีนาคม มิถุนายน กันยายน
และ ธันวาคม) อีก 1 เดือน
26 เม.ย. 2012
สัญญาที่มีการซื้อขาย
USDJ12
USDK12
USDM12
USDU12

27 เม.ย. 2012
(Last Trading Day)
สัญญาที่มีการซื้อขาย
USDJ12
USDK12
USDK12

30 เม.ย. 2012
สัญญาที่มีการซื้อขาย
USDK12
USDM12
USDN12
USDU12

USDN12
USDU12

ราคาที่ใชชําระราคาในวันซื้อขายสุดทาย (Final Settlement Price)
คํานวณจากคาเฉลีย่ ถวงน้ําหนักปริมาณการซื้อขายของราคาที่ซื้อขายในชวง 5 นาทีสุดทาย (16:50 – 16:55 น)
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ราคาที่ใชชําระราคาในวันซื้อขายสุดทาย (Final Settlement Price)
ใชอัตราแลกเปลีย่ นอางอิง ปรากฏในระบบ Thomson Reuters ณ 11.00 น. ที่หนา THBMEAN=TH ประกอบไปดวยราคา
จาก ธนาคารพาณิชย ซึ่งในมากกวา 20 สถาบัน เมื่อไดคามาแลวจะมีการตัดคาสูงสุดและต่าํ สุดจํานวนดานละ 1/4 ของ
จํานวนขอมูล ทั้งหมด แลวนํามาหาคาเฉลีย่ เพื่อประกาศเปนคาอางอิงของอัตราแลกเปลีย่ นในแตละวัน โดยจะใชความ
ละเอียดทศนิยม 4 ตําแหนง เชน ณ วันซื้อขายวันสุดทาย ราคาอยูที่ 30.1575 ดังนั้น ราคา Final Settlement Price จะมีคา
เทากับ 30.1575 บาท ตอ 1 ดอลลาร

วิธีสงมอบ/ชําระราคา
มีการชําระราคาเปนเงินสด (Cash Settlement) เทานั้น จึงสงมอบเฉพาะกําไร/ขาดทุน

การหยุดการซื้อขาย (Circuit Breaker)
+/-2% ของราคาที่ใชชําระราคาลาสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling และ Floor ดังกลาว ตลาดอนุพันธจะหยุดการซื้อขาย
ชั่ว คราว กอนเปดใหซื้อขายอีกครั้ง พรอมขยายชวงการเปลีย่ นแปลงราคาเปน +/-4 % ของราคาที่ใชชําระราคาลาสุด

การปดสถานะสัญญา กอนสัญญาสิน้ สุดอายุ
ผูลงทุนที่ซื้อ หรือขาย USD Futures ไวแลว ไมจําเปนตองรอจนหมดอายุจึงจะรับรูกําไรขาดทุน เมื่อใดก็ตามทีผ่ ูลงทุน
ตองการ รับรูกาํ ไร หรือเห็นวามีขาดทุนจนเกินรับไหวแลว ผูลงทุนสามารถทํารายการที่เรียกวา การลางสถานะ (Offset
Position) ได
การลางสถานะก็คือ การทํารายการซื้อหรือขายฟวเจอรส Series เดิมทีไ่ ดซื้อหรือขายไวในทิศทางที่ตรงกันขามกับรายการที่
ได ทําไวกอนหนา
ผูซื้อ (Long Position) ปดสถานะโดยการ "ขาย" (Short) USD Futures ใน Series เดิมที่เคย "ซื้อ" ไว
ผูขาย (Short Position) ปดสถานะโดยการ "ซื้อ" (Long) USD Futures ใน Series เดิมที่เคย "ขาย" ไว

การถือครองสถานะจนสิน้ สุดอายุสญ
ั ญา
สัญญา USD Futures ที่ถูกถือครองจนครบอายุจะถูก Mark-to-Market ณ สิ้นวันซื้อขายวันสุดทายของสัญญา Series นั้นๆ
ซึ่ง เปนการชําระราคาครั้งสุดทาย นักลงทุนผูถ อื ครองจะไดสวนตางระหวางตนทุนสุดทายที่ถอื อยูก ับราคาเพือ่ การชําระราคา
ครั้งสุด ทาย (Final Settlement Price) ถือเปนการปดสถานะสัญญาไปโดยอัตโนมัติ
* นักลงทุนมีภาระในการชําระคานายหนาซื้อขายจากการชําระราคาครั้งสุดทายนีด้ วย
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จํานวนการถือครองสูงสุด (Speculative Position Limit)
จํานวนฐานะสูงสุดทีผ่ ูลงทุนจะสามารถมีสถานะได (Position Limit) สําหรับ USD Futures ในชวงแรกจะกําหนดให
-

สถานะของการถือครองสัญญาที่ครบกําหนดสงมอบในแตละเดือนตองไมเกิน 5,000 สัญญา และ

-

สถานะสุทธิของสัญญาทุกเดือนรวมกันก็ตองไมเกิน 5,000 สัญญา ตัวอยาง เชน

ระดับตองรายงาน (Reportable Limit)
สํานักงาน กลต. และ ตลาดอนุพันธ กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยตองรายงานรายชื่อของนักลงทุนที่ถือครองสถานะสัญญา
เทียบ เทา USD Futures เทากับหรือมากกวา 500 สัญญา โดยคิดจากสัญญาซื้อขายเดือนใดเดือนหนึ่ง และสุทธิจากสัญญา
ซื้อและ ขายทุกเดือนรวมกัน อยางไรก็ตาม นักลงทุนยังสามารถเพิ่มการถือครองไดจนไมเกินระดับวงเงินอนุมัติ หรือ จํานวน
การถือครอง สูงสุด (Speculative Position Limit) ตามประกาศของตลาดอนุพันธ

ขัน้ ตอนการซื้อขาย USD Futures
เปดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

วางหลักประกันเริ่มตน (Initial Margin)

สงคําสั่งซื้อขาย

ผูมีสถานะซื้อหรือขายมีหนาที่
ตองดํารงหลักประกันไมใหต่ํากวาเกณฑที่กาํ หนด

ปดสถานะรับรูกําไร / ขาดทุน
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1. เปดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
2. วางหลักประกันเริ่มตน (Initial Margin) กอนทําการเปดสถานะสัญญา (Open position)
3. สงคําสั่งเปดสถานะสัญญา โดยวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ USDTHB
โดยทุกๆ สิ้นวันทําการจะมีการ Mark to Market เพื่อรับรูกําไรขาดทุน ถาในบัญชีมีทรัพยสินสวนเกิน หรือ Excess Equity
เหลืออยู (คํานวณจาก Equity Balance หักลบจากเงินวางประกันขั้นตนหรือ Initial Margin ตามปริมาณสัญญาที่ถือคางอยู)
นักลงทุนสามารถถอนเงินสวนนีไ้ ด โดยตองแจงบริษัท ลวงหนา 1 วัน
4. ถาตองการปดสถานะสัญญา (Offset Position) เพื่อรับรูกําไร/ขาดทุน (Realized Profit/Loss) ใหสงคําสัง่ ตรงขามกับ
สถานะที่ถืออยูเดิม
5. ถานักลงทุนไมไดทําการลางสถานะเอง แลวถือจนสัญญานัน้ หมดอายุ ระบบจะทําการลางสถานะใหโดยอัตโนมัติ โดยใช
ราคาที่ใชชําระราคาวันสุดทาย (Final Settlement Price) มาใชในการคํานวณกําไร ขาดทุน
หมายเหตุ : ราคาที่ใชชําระราคาในวันซื้อขายสุดทาย (Final Settlement Price) คํานวณจากคาเฉลีย่ (ใชทศนิยม 2
ตําแหนง) ของดัชนี SET50 Index ในวันสุดทายของการซื้อขายในชวง 15 นาทีสุดทายและดัชนีราคาปดการซื้อขายของวัน
สุดทายของสัญญา โดยตัดคามากที่สดุ 3 คา และคาที่นอยทีส่ ดุ 3 คาออก

อัตราการวางหลักประกันสําหรับ USD Futures
ประเภทหลักประกัน
หลักประกันเริ่มตน หรือ Initial Margin (IM) หมายถึงหลักประกันเงินสดที่นักลงทุนตองนํามาวางกอนที่จะเปดสถานะ
สัญญา
หลักประกันขั้นต่ําสุด หรือ Force Margin (FM) คือในระหวางเวลาทําการใดๆ (วันที่ T) หากหลักประกันคงเหลือต่ํากวา
หลักประกันขั้นต่ําสุด ลูกคาจะตองนํา หลักประกันมาวางเพิ่มภายใน 1 ชั่วโมง (วันที่ T) ในจํานวนที่ทําใหหลักประกัน
คงเหลือในบัญชีของลูกคามีไมตา่ํ กวาหลักประกันรักษาสภาพที่ตองดํารงไว (Maintenance Margin) ถาลูกคาไมนํามาวาง
ตามเวลาทีก่ ําหนด บริษัทฯ มีสิทธิจะบังคับลางฐานะสัญญาในบัญชีของลูกคาไดทันที
หลักประกันพิเศษ (Super Margin) คือหลักประกันที่ สํานักหักบัญชีเรียกเพิ่ม เพื่อรองรับความผันผวนของราคาสัญญา
ในชวงที่ตลาดอนุพันธ ปดทําการ เปนระยะเวลาหนึ่ง
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การใชอกั ษรยอสําหรับสัญญา USD Futures
ประกอบดวย 3 สวนดังตอไปนี้

สวนที่ 1 : สินคาอางอิง ใชสัญลักษณ USD แทนอัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ
สวนที่ 2 : เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ใชอักษรยอแทนชื่อเดือนดังนี้
เดือนที่สัญญาสิ้นสุด

อักษรยอ

มกราคม

F

กุมภาพันธ

G

มีนาคม

H

เมษายน

J

พฤษภาคม

K

มิถุนายน

M

กรกฎาคม

N

สิงหาคม

Q

กันยายน

U

ตุลาคม

V

พฤศจิกายน

X

ธันวาคม

Z
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สวนที่ 3 : ปที่สญ
ั ญาสิ้นสุดอายุ ใชตัวเลข 2 ตัวสุดทายตามป ค.ศ. เชน ค.ศ. 2012 ใชตัวยอเปน 12 และ ค.ศ. 2013 ใชตัว ยอ
เปน 13 เปนตน
ตัวอยางอักษรยอสําหรับสัญญา USD Futures แบบ Single Order
สัญญา

สินคา
อางอิง

เดือนสิ้นสุดอายุสัญญา
สัญลักษณ

ปสิ้นสุดอายุสญ
ั ญา

เดือน

สัญลักษณ

ป ค.ศ.

USDH13 USDTHB H

มีนาคม

13

2013

USDM14 USDTHB M

มิถุนายน

14

2014

USDU15 USDTHB U

กันยายน

15

2015

USDZ16 USDTHB Z

ธันวาคม

16

2016

บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด
Asia Plus Securities Company Limited
3/1F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2285 1666 www.asiaplus.co.th

