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บทคัดย่ อ
งานวิจัยฉบับ นี ม้ ุ่ง ศึก ษาถึ ง โอกาสในการหาก าไรไร้ ความเสี่ ยงภายใต้ ค วามสัม พัน ธ์ Put Call
Future Parityโดยใช้ SET50 Index Futures เป็ น สิ น ค้ าอ้ า งอิ ง ในศึก ษาครัง้ นี โ้ ดยพิ จ ราณาข้ อมูล ตัวที่ มี
คุณ สมบัติ วัน หมดอายุภ ายใน 1 เดื อ นและมี ราคาเสนอซื อ้ เสนอขาย(Bid Ask)ของทัง้ SET50 Index
Futures และSET50 Index Options ซึ่งถือว่าเป็ นต้ นทุนส่วนหนึ่งที่ควรคานึงด้ วยเช่นกัน กลยุทธ์ในการหา
โอกาสในการหากาไรไร้ ความเสี่ยงภายใต้ ความสัมพันธ์ Put Call Future Parityแบ่งออกเป็ น 2 กลยุทธ์นนั ้
คือ Long Strategy และ Short Strategyผลวิจยั เบื ้องต้ นก่อนการคานวณค่าธรรมเนียมรวมพบว่าเกิดการ
ละเมิดความสัมพันธ์ Put Call Future Parity และสามารถสร้ างกาไรไร้ ความเสี่ยงได้ แต่หลังจากพิจารณา
คานวณค่าธรรมเนียมรวมพบจานวนการละเมิดความสัมพันธ์ Put Call Future Parity เหลือเพียงสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 1 ของจานวนข้ อมูลทังหมด
้
คาสาคัญ : ความสัมพันธ์ Put Call Future Parity, SET50 Index Futures, SET50 Index Options

ABSTRACT
This Study contributes to an ongoing examination of riskless arbitrage opportunity under
Put Call Future Parity which underlying asset is SET50 Index Futures in term of 1 month to
maturity and available Bid Ask price. Bid Ask price should be considered as a cost of this study
strategy. This study examine two strategy separately which are Long strategy and Short
strategy. The results inform that before including all transaction cost. There are riskless
arbitrage opportunities under violation of Put Call Future Parity. On the other hand, after
including all transaction cost a number of riskless arbitrage opportunities reduce significantly as
1 percent of total available data.

Keywords: Put Call Future Parity, SET50 Index Futures, SET50 Index Options

บทนา
SET 50 Index Option ถือว่าเป็ นเครื่ องมือบริ หารจัดการความเสีย่ งทางการเงินตัวหนึง่ ที่เรี ยกว่าอนุพนั ธ์ หรื อ
ตราสารทางการเงินประเภทหนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นสัญญาหรื อข้ อตกลงที่จะซื ้อหรื อขายสินค้ าในราคา ปริ มาณ และเงื่อนไข
อื่นที่ตกลงกันไว้ โดยจะทาการส่งมอบสินค้ ากันในอนาคต ทังนี
้ ้ มูลค่าของอนุพนั ธ์ขึ ้นอยูก่ บั มูลค่าของสินค้ าที่ตกลงซื ้อขาย
โดยมูลค่าของอนุพนั ธ์ขึ ้นอยูก่ บั มูลค่าของสินค้ าที่ตกลงซื ้อขาย หากมูลค่าของสินค้ านันเปลี
้ ย่ นแปลงไป อนุพนั ธ์ก็จะมี
มูลค่าเปลีย่ นแปลงตามไปด้ วย
นอกเหนือจากวิธีการคานวณราคาออปชัน่ ของ Black and Scholes (1973) หนึง่ ในวิธีการคานวณมูลค่าออปชัน่
สามารถนามาคานวณได้ จากความสัมพันธ์ Put Call Parity โดยที่ราคาทีใ่ ช้ สทิ ธิและระยะเวลาทีส่ ง่ มอบสินค้ าของออปชัน่
ทังสองชนิ
้
ดมีมลู ค่าและระยะเวลาหมดอายุที่เท่ากัน หากมูลค่าของคอลออปชัน่ หรื อพุทออปชัน่ ในตลาดมีมลู ค่าที่ไม่สมดุล
ภายใต้ ความสัมพันธ์ Put Call Parity ส่งผลให้ เกิดโอกาสให้ นกั ลงทุนสามารถแสวงหาผลกาไรโดยปราศจากความเสีย่ งได้
(Arbitrage)เนื่องจากภายใต้ โครงสร้ างความสัมพันธ์ Put Call Parity จะทาให้ ผลลัพธ์สดุ ท้ าย ณ วันที่สญ
ั ญาหมดอายุมี
การหักลบกัน (Offset)
บทความนี ้เป็ นแบ่งสีส่ ว่ น ในส่วนแรกจะเป็ นแนวคิดทางทฎษฎี ความสัมพันธ์ Put Call Parity ส่วนที่สองจะเป็ น
การอธิบายวิธีวิจยั ของการหาผลกาไรแบบไร้ ความเสีย่ งภายใต้ การละเมิดความสัมพันธ์ Put Call Parity ส่วนที่สามจะเป็ น
การรายงานผลการวิจยั และส่วนที่สจี่ ะเป็ นการสรุปผลการวิจยั

แนวคิดทางทฤษฎี
ความสัมพันธ์ Put Call Parity ได้ รับการคิดค้ นจาก Stoll (1969)ความสัมพันธ์นี ้ได้ กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
มูลค่าคอลออปชัน่ และพุทออปชัน่ โดยที่ราคาที่ใช้ สิทธิและระยะเวลาที่สง่ มอบสินค้ าของออปชั่นทังสองชนิ
้
ดมีมลู ค่าและ
ระยะเวลาหมดอายุที่เท่ากันโดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์โดยสมการต่อไปนี ้
𝐶𝑡 + 𝐾𝑒 −𝑟𝑡 = 𝑃𝑡 +𝐼0
จากสมการข้ างต้ นทาให้ สามารถสร้ างพอร์ ตโฟลิโอเลียนแบบการซื ้อคอลออปชั่นหรื อพุทออปชั่นได้ เนื่องจาก
พอร์ ตโฟลิโอจะให้ มูลค่าเท่ากับมูลค่าคอลออปชัน่ และมูลค่าพุทออปชัน่ (Synthetic Call Option/Put Option)ภายใต้ ข้อ
สมมุติฐานตลาดที่ปราศจากการเก็งกาไรแบบไร้ ความเสีย่ งดังตารางต่อไปนี ้

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ Put Call Parity (Synthetic Call Option)

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ Put Call Parity (Synthetic Put Option)

ตัวอย่างในกรณีที่เกิดการละเมิดความสัมพันธ์ Put Call Parity
ตัวอย่างที่ 1
สมมุติราคาหุ้น A มีมลู ค่าปั จจุบนั 230 บาท คอลออปชัน่ ที่จะถึงวันหมดอายุอีก 3 เดือนราคาใช้ สทิ ธิ 220 บาท มี
มูลค่า 20 บาทและพุทออปชัน่ ที่มีคณ
ุ สมบัติเดียวกันกับคอลออปชัน่ มีมลู ค่า 15 บาท อัตราดอกเบี ้ยไร้ ความเสีย่ งร้ อยละ 1
ต่อปี

𝐶𝑡 + 𝐾𝑒 −𝑟𝑡 = 20 + 220𝑒 −0.01∗

3
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= 239.45 บาท

𝑃𝑡 +𝐼0 = 15+230= 245 บาท
จากสมการด้ านบนจะเห็นจะเห็นฝั่ ง พุทออปชัน่ มีมลู ค่ามากกว่าฝั่ งคอลออปชัน่ หรื อมีมลู ค่าที่เกินความเป็ นจริ ง
ส่งผลให้ เกิดโอกาสในการทากาไรแบบไร้ ความเสี่ยงโดยการ Long ฝั่ งคอลออปชั่นและ Short ที่ฝั่งพุทออปชั่นและหุ้น A
ส่งผลให้ เกิดเงินส่วนเกิน – 20+15+230 =225 บาท ดังนันนั
้ กลงทุนจึงนาเงินส่วนเกินลงทุนอัตราดอกเบี ้ยไร้ ความเสี่ยง
ร้ อยละ 1 ต่อปี เป็ นระยะเวลา 3 เดือนซึง่ จะทาให้ ได้ ผลตอบแทนทังหมด
้
225𝑒 −0.01∗

3

= 225.56 บาท
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ในกรณีที่ หุ้น A มีมลู ค่า ณ วันที่ออปชัน่ หมดอายุมากกว่าราคาใช้ สทิ ธิ 220 บาท
ใช้ สทิ ธิคอลออปชัน่ ที่ 220 ทาให้ ได้ ผลตอบแทน 225.56-220 = 5.56 บาท
ในกรณีที่ หุ้น A มีมลู ค่า ณ วันที่ออปชัน่ หมดอายุน้อยกว่าราคาใช้ สทิ ธิ 220 บาท
พุทออปชัน่ ถูกใช้ สทิ ธิที่ 220 ทาให้ ผลตอบแทน 225.56 - 220 = 5.56 บาท
ตัวอย่างที่ 2
ราคาหุ้น A มีมลู ค่าปั จจุบนั 230 บาท คอลออปชัน่ ที่จะถึงวันหมดอายุอีก 3 เดือนราคาใช้ สทิ ธิ 220 บาท มีมลู ค่า
30 บาทและพุทออปชัน่ ที่มีคณ
ุ สมบัติเดียวกันกับคอลออปชัน่ มีมลู ค่า 5 บาท อัตราดอกเบี ้ยไร้ ความเสีย่ งร้ อยละ 1 ต่อปี
𝐶𝑡 + 𝐾𝑒 −𝑟𝑡 = 30 + 220𝑒 −0.01∗

3
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= 249.45 บาท

𝑃𝑡 +𝐼0 = 5+230= 235 บาท
จากสมการด้ านบนจะเห็นจะเห็นฝั่ง คอลออปชัน่ มีมลู ค่ามากกว่าฝั่งคอลออปชัน่ หรื อมีมลู ค่าที่เกินความเป็ นจริ ง
ส่งผลให้ เกิดโอกาสในการทากาไรแบบไร้ ความเสี่ยงโดยการ Short ฝั่ งคอลออปชั่นและ Long ที่ฝั่งพุทออปชั่นและหุ้น A
ส่งผลให้ เกิดเงินติดลบ – 15+30-230 =-205 บาท ดังนันนั
้ กลงทุนจึงกู้ยืมเงินลงทุนอัตราดอกเบี ้ยไร้ ความเสี่ยงร้ อยละ 1
ต่อปี เป็ นระยะเวลา 3 เดือนซึง่ จะต้ องจ่ายคืนภายหลัง ทังหมด
้
205𝑒 −0.01∗

3

ในกรณีที่ หุ้น A มีมลู ค่า ณ วันที่ออปชัน่ หมดอายุมากกว่าราคาใช้ สทิ ธิ 220 บาท
คอลออปชัน่ ถูกใช้ สทิ ธิที่ 220 ทาให้ ได้ ผลตอบแทน 220-205.51 = 14.49 บาท
ในกรณีที่ หุ้น A มีมลู ค่า ณ วันที่ออปชัน่ หมดอายุน้อยกว่าราคาใช้ สทิ ธิ 220 บาท
ใช้ สทิ ธิพทุ ออปชัน่ ที่ 220 ทาให้ ผลตอบแทน 220-205.51 = 14.49 บาท

= 205.51 บาท
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จากความสัมพันธ์ ดังกล่าว วีรภรณ์ คูห าวิช าช่ าง และคณะ (2554) ได้ ศึก ษาถึ งความสัม พันธ์ ระหว่าง

Put

Option และ Call Option ของดัชนีSET50 และโอกาสในการทากาไรไร้ ความเสีย่ ง (Arbitrage) โดยใช้ ข้อมูลปี 2010 ผล

การศึกษาพบว่าเกิ ดโอกาสในการทากาไรไร้ ความเสี่ยงฝั่ ง Short Arbitrage เกิน กว่า 50% ของจานวนวันซือ้ ขายใน
สัญญาที่ใกล้ หมดอายุและมีราคาใช้ สิทธิ ใกล้ เคียงกับดัชนีตลาด ในขณะที่โอกาส Arbitrage ที่ตรงข้ ามกันคือเรี ยกว่า
Long Arbitrage กลายเป็ นน้ อยกว่าและผู้ค้ากาไรจะใช้ วธิ ีตรงข้ ามกับที่กล่าวมาแล้ ว โดยซื ้อหุ้น ซื ้อ Call และขาย Put ไป

พร้ อมกันเพื่อทากาไร การศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าวไม่พบโอกาสทากาไรในลักษณะนี ้เลยแม้ แต่วนั เดียว ผลการศึกษานี ้จึง
เป็ นหลักฐานได้ วา่ โอกาสค้ ากาไรแบบ Short Arbitrage
เนื่องจากดัชนี SET50 เป็ นตัวเลขดัชนีที่คานวณมาจากราคาหุ้นสามัญ 50 หุ้นแรกที่ซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะ มูลค่าตลาดสูง และ สภาพคล่องสูง เป็ นดัชนีที่ไม่มีตวั ตนและไม่สามารถส่งมอบกันในการซื ้อขาย
ได้ การซื อ้ ขาย SET50 Index Futures จึ งน ามาใช้ แ ทนในรู ป แบบความสัม พัน ธ์ Put Call Future Parity จาก Tucker
(1991)โดยสามารถอธิบายสัมพันธ์โดยสมการต่อไปนี ้
𝐶𝑡 + 𝐾𝑒 −𝑟𝑡 = 𝑃𝑡 + 𝐹𝑒 −𝑟𝑡
เมื่อเกิดการละเมิดความสัมพันธ์ Put Call Future Parity ส่งผลให้ เกิดโอกาสในการทากาไรไร้ ความเสีย่ ง เมื่อเกิด
โอกาสนักลงทุนสามารถเข้ าไปซื ้อขายออปชั่นและฟิ วเจอร์ และถือไว้ จนกระทัง่ ครบกาหนดอายุหรื อการทากลยุทธ์ Early
unwinding คือการปิ ดสถานะตรงข้ ามกับออปชัน่ หรื อฟิ วเจอร์ ที่นกั ลงทุนซื ้อขายไว้ ตอนแรกก่อนถึงวันซื ้อขายวันสุดท้ าย แต่
เนื่องจากกลยุทธ์การถือจนครบกาหนดอายุจะเป็ นกลยุทธ์ที่ใช้ ทดสอบการหากาไรไร้ ความเสีย่ งที่คอ่ นข้ างสะดวก ดังนันจึ
้ ง
ถือว่านักลงทุนจะครอบครองออปชัน่ และฟิ วเจอร์ จนถึงวันครบกาหนดอายุ

วิธีการวิจัย
การศึกษากลยุทธ์การเกร็ งกาไรไร้ ความเสีย่ งภายใต้ ข้อสมมุติฐานความสัมพันธ์ Put Call Future Parity จาก
Tucker (1991) สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 กลยุทธ์ดงั นี ้
Long Arbitrage strategy

𝑃𝐵𝑖𝑑 − 𝐶𝐴𝑠𝑘 + 𝐹𝐵𝑖𝑑 𝑒 −𝑟𝑡 − 𝐾𝑒 −𝑟𝑡 − 𝑇𝐶≤0

Short Arbitrage strategy

𝐶𝐵𝑖𝑑 − 𝑃𝐴𝑠𝑘 − 𝐹𝐴𝑠𝑘 𝑒 −𝑟𝑡 + 𝐾𝑒 −𝑟𝑡 − 𝑇𝐶≤0

เนื่องจากการซื ้อขาย SET 50 Index Option หรื อ SET 50 Index Future นันในทางปฏิ
้
บตั ิ นักลงทุนจะต้ อง
คานึงถึง Bid Ask Spread ด้ วยซึง่ ถือเป็ นต้ นทุนอย่างหนึง่ เช่นกันในการคานวณผลตอบแทนจากกลยุทธ์ทงั ้ 2
การคานวณผลตอบแทนจากกลยุทธ์ทงั ้ 2 ที่กล่าวมาข้ างต้ นจะทาการซื ้อขายเพียง 1 ครัง้ ตามกยุทธ์ข้างต้ น
นับตังแต่
้ วนั แรกและจะถือสัญญาเหล่านี ้ไว้ จนถึงวันครบกาหนดอายุ (Hold to Maturity)ผลตอบแทนจะประกอบไปด้ วย

1.

กาไร - ขาดทุนจากการปิ ดสถานะ (Final Settlement)ในวันสุดท้ ายของสัญญา

2.

ต้ นทุนค่าดอกเบี ้ยซึง่ คานวณโดยหากนักลงทุนถูกเรี ยก Margin Call เปรี ยบเสมือนว่านัก
ลงทุนต้ องกู้เงิน ต้ นทุนในกรณีนี ้เป็ นต้ นทุนเงินกู้

3.

ค่าธรรมเนียมการซื ้อขาย

ข้ อมูลที่ใช้ วิจยั ที่นามาใช้ ทดสอบมีดงั นี ้
1. ดัชนี SET Index50 ,ราคา SET50 Index Futures และราคา SET50 Index Optionที่มีคณ
ุ สมบัติวนั หมดอายุ
ภายใน 1 เดือนเนื่องจากมีปริมาณเสนอซื ้อ เสนอขายที่หนาแน่นโดยเฉพาะ SET50 Index Optionจะใช้ ข้อมูล
ราคาทีใ่ ช้ ชาระราคาในวันซื ้อขายรายวัน( Daily Settlement Prices) ราคาเสนอซื ้อ เสนอขาย (Bid Ask)และ
ราคาทีใ่ ช้ ชาระราคาในวันซื ้อขายวันสุดท้ าย (Final Settlement Price) ผู้วิจยั ใช้ ช่วงเวลาที่ศกึ ษาข้ อมูลเริ่ มตังแต่
้
29 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยข้ อมูลที่กล่าวมาข้ างต้ นได้ รวบรวมมาจาก Datastream
และ Set Smart
2. อัตราดอกเบี ้ยที่ปราศจากความเสี่ยงที่การวิจยั ครัง้ นี ้นามาทดสอบ คือ ตัว๋ เงินคลัง (Treasury Bill) คือ ตราสาร
หนี ้ระยะสันอายุ
้
ไม่เกิน 1 ปี ที่รัฐบาลเป็ นผู้ออกจาหน่าย เพื่อกู้ยืมเงินระยะสันจากประชาชน
้
และถูกนาไปใช้
แทนอัตราดอกเบี ้ยที่ปราศจากความเสีย่ ง ในงานวิจยั ที่แพร่หลาย Bodie, Kane and Marcus (2005) เนื่องจาก
โครงสร้ างของ ตัว๋ เงินคลัง มีระยะเวลาที่สนท
ั ้ าให้ ผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่า นอกเหนือจากนัน้
ตัว๋ เงินคลัง ยังมีความเสีย่ งที่จะเกิดการผิดนัดชาระอยูใ่ นระดับค่อนข้ างต่ามากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่น
Mishkin (2009) กล่าวว่า ตัว๋ เงินคลัง เป็ นสินค้ าในตลาดเงินที่มีสภาพคล่องมากที่สดุ เองจากมีการแลกเปลี่ยน
ซื ้อกันมาก อัตราดอกเบี ้ยที่ปราศจากความเสี่ยงที่นามาใช้ ในการคานวณ คือ ตัว๋ เงินคลัง ที่รัฐบาลเป็ นผู้ออก
ข้ อมูลย้ อนหลังได้ ถกู รวบรวมจาก www.thaibma.or.th
3. ค่าธรรมเนียมถือเป็ นส่วนประกอบสาคัญของการคานวณต้ นทุนในการทดสอบกลยุทธ์ภายใต้ ความสัมพันธ์ PutCall Parityเนื่องจากในโลกแห่งความเป็ นจริ ง การซื ้อขายตราสารต่างๆไม่ว่าจะเป็ น ตราสารอนุพนั ธ์ หรื อ ตรา
สารทุน ค่าธรรมเนียมในการซื ้อขายจะมีสว่ นเกี่ยวข้ องในการคานวณผลกาไรขาดทุนจากการทาธุรกรรมนันๆ
้
ในส่วนของต้ นทุนการซื ้อขายประกอบด้ วยต้ นทุนหลัก 3 ส่วนได้ แก่อตั ราดอกเบี ย้ ในการยืมหุ้น ค่าธรรมเนียมใน
การซื ้อขายออปชัน่ และภาษี มลู ค่าเพิ่มของค่าธรรมเนียม นอกจากนันยั
้ งต้ องมีการคานึงถึงช่วงเวลาจ่ายออกของ
กระแสเงิ น ดังกล่า วด้ ว ย กล่า วคื อ ค่ า ธรรมเนี ย มการซื อ้ ขาย ออปชั่น จะจ่ า ยในวัน ที่ เกิ ด ธุ รกรรมทัน ที แต่
ค่าธรรมเนียมในการยืมหลักทรัพย์จะมีการชาระทุก ๆ วันทาการแรกของเดือนถัดไป โดยในที่นี ้จะสมมติให้ มีการ
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ ณ วันที่ซื ้อหุ้นคืนหรื อวันหมดอายุของออปชัน่ นัน่ เอง สรุ ปแล้ วต้ นทุน
การซื ้อขายหรื อค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ ้น ณ วันหมดอายุสญ
ั ญาสามารถคานวณได้ ตามสมการดังนี ้
ค่าธรรมเนียม= {𝐼𝑀 + [(𝑃 × 𝐶𝐹) + (𝐶 × 𝐶𝐹)] × (1 + 𝑉𝐴𝑇)} × (1 + 𝑟)𝑡

เงินประกันขันต้
้ น= 𝐼𝑀
ค่าธรรมเนียมซื ้อหรื อขายพุทออปชัน่ = 𝑃 × 𝐶𝐹(ค่าธรรมเนียมซื ้อขาย)
ค่าธรรมเนียมซื ้อหรื อขายคอลออปชัน่ = 𝐶 × 𝐶𝐹(ค่าธรรมเนียมซื ้อขาย)
ภาษี มลู ค่าเพิม่ = VAT
การซื ้อขาย SET50 Index Futures เนื่องจากวิธีปฏิบตั ิในการซื ้อขาย SET50 Index Futures นันจะต้
้ องมีการ
วางเงินประกันขันต้
้ น ( Initial Margin ) ในการทาธุรกรรมทุกครัง้ หรื อแม้ กระทังการขาย
้
SET 50 Index Option
ไม่วา่ จะเป็ น คอลออปชัน่ หรื อ พุทออปชัน่ ผู้ขายจะต้ องวางเงินประกันตามหลักการคานวณดังต่อไปนี ้
เงินประกันขันต้
้ น= (Premium Margin) +Max(10,000-OTM , 3,000 )
หลักประกันรักษาสภาพ = (Premium Margin) +Max(7,000-OTM , 3,000 )

ผลการวิจัย
ออปชัน่ ที่มีคณ
ุ สมบัติจานวนระยะเวลาที่จะหมดอายุภายใน 1 เดือนพบว่า จานวนการเสนอซื ้อ เสนอขาย (Bid
Ask) จะมีจานวนหนาแน่นในช่วงเดือนไตรมาสนาไปสูโ่ อกาสในการละเมิดความสัมพันธ์ Put Call Future Parity โดย

พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2556 ปริ มาณการเสนอซื ้อ เสนอขาย จะกระจุกตัวอยู่ที่เดือนไตรมาสเป็ นส่วนใหญ่ แต่ในปี ถัดมา
พ.ศ. 2557 ปริ มาณการเสนอซื ้อ เสนอขาย มีการกระจายในแต่ละเดือนมากขึ ้นแต่ยงั คงหนาแน่นในช่วงเดือนไตรมาส
เช่นเดิม
ผลการวิจัยสัดส่วนจานวนข้ อมูลที่ละเมิดความสัมพันธ์ Put Call Future Parity ก่อนและหลังคานวณค่าธรรมเนียมดัง
ตารางต่อไปนี ้

ตารางที่ 4

จานวนข้ อมูลที่ละเมิดความสัมพันธ์ Put Call Future Parity ที่มีคุณ สมบัติจานวนระยะเวลาที่จะหมดอายุ
ภายใน 1 เดือน พบว่าจานวนข้ อมูลที่ละเมิดความสัมพันธ์ Put Call Future Parityจากการทดลองกลยุทธ์ Short ในปี
พ.ศ. 2555 มีมากถึงร้ อยละ 22.39 แต่เนื่องจากการเก็บข้ อมูลเพี ยงแค่ช่วงสองเดือนสุดท้ ายของปี พ.ศ. 2555 จึงอาจจะ
ทาให้ สดั ส่วนร้ อยละของการละเมิดความสัมพันธ์ Put Call Future Parity ดูมีปริ มาณมากกว่าปกติ ในปี พ.ศ. 2556 พบ

การละเมิดความสัมพันธ์ Put Call Future Parity การทดลองกลยุทธ์ Longมีจานวนมากกว่ากลยุทธ์ Shortอยูท่ ี่สดั ส่วน
ร้ อยละ7.57ซึง่ แตกต่างจากกลยุทธ์ Short ที่จะมีโอกาสในหากาไรไร้ ความเสีย่ งภายใต้ การละเมิดความสัมพันธ์ Put Call
Future Parity ในจานวนที่สม่าเสมอกว่าอยู่ที่สดั ส่วนประมาณร้ อยละ 5 แต่พบแนวโน้ มในการละเมิดความสัมพันธ์ Put
Call Future Parityของทังสองกลยุ
้
ทธ์นนมี
ั ้ แนวโน้ มที่ลดลงดังตารางด้ านบน

ตารางที่ 5

จากตารางที่ 5 สาหรับกาไรจากการละเมิดความสัมพัมพันธ์ Put Call Future Parity จากการทดลองกลยุทธ์
Short จะให้ มล
ู ค่าที่มากกว่าการทดลองกลยุทธ์ Long โดยค่าเฉลี่ยที่101.33บาทและ 174.00 บาท ในขณะที่กาไรจาก

การทดลองกลยุทธ์ Long มีค่าเฉลีย่ อยูท่ ี่ 20.00 บาท และ 115.66บาท ช่วงปี พ.ศ.2557และค่าเฉลีย่ กาไรจากการละเมิด
ความสัมพัมพันธ์ Put Call Future Parity จากการทดลองกลยุทธ์ Short ยังคงให้ ผลตอบแทนมากกว่าการทดลองกล
ยุทธ์ Long ที่ 221.40บาทในขณะที่กาไรจากการทดลองกลยุทธ์ Long มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 141.50 บาท จากตาราง ทาให้
ทราบถึงกาไรจากการละเมิดความสัมพัมพันธ์ Put Call Future Parity ทังการทดลองกลยุ
้
ทธ์ Short และการทดลองกล
ยุทธ์ Long ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557มีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้น
ตารางที่ 6

พิจารณาจากตารางที่ 6 จานวนข้ อมูลที่ละเมิดความสัมพันธ์ Put Call Future Parity ที่มีคุณสมบัติจานวน
ระยะเวลาที่ จ ะหมดอายุภ ายใน 1 เดื อ นหลัง ค านวณค่ า ธรรมเนี ย มซึ่ง ประกอบไปด้ ว ย ดอกเบี ย้ จากการกู้ ยื ม และ
ค่าธรรมเนียมในการซื ้อขาย พบว่าจานวนข้ อมูลที่ละเมิดความสัมพันธ์ Put Call Future Parity ลดจานวนลงเป็ นอย่าง
มากเหลือสัดส่วนประมาณร้ อยละ 1.5 โดยในตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ค่าธรรมเนียม
รวมในการซือ้ ขายจะอยู่ที่ป ระมาณ 950ถึ ง 1,000 บาทขึน้ อยู่กับ เงิน ประกันขัน้ ต้ น (Initial Margin) ของทัง้ SET50
Index Futures และ SET50 Index Options ที่จะมีการเปลีย่ นแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลาและราคาของ SET50 Index
Options แต่คา่ ธรรมเนียมในการซื ้อขาย(ค่านายหน้ า)จะคงที่อยู่ที่ 908 บาทรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแต่หลังจากวันที่ 6 เดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป ค่าธรรมเนียมรวมในการซื ้อขายจะอยูท่ ี่ประมาณ 300 บาท ค่าธรรมเนียมในการซื ้อขาย
(ค่านายหน้ า)จะคงที่อยูท
่ ี่ 249 บาท ซึง่ จากตารางที่ 6จะสังเกตเห็นได้ วา่ โอกาสที่จะเกิดขึ ้นมีโอกาสน้ อยมากเมื่อเทียบเป็ น

สัดส่วนจากการเสนอซื ้อ เสนอขายทังหมด
้

สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั ฉบับนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อศึกษาโอกาสในการแสวงหาผลกาไรไร้ ความเสี่ยงภายใต้ ความสัมพันธ์

Put Call

Future Parity โดยใช้ สิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง คื อ SET 50 Index Futures และ SET 50 Index Options ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ว ัน

หมดอายุภายใน 1 เดือนโดยมีระยะเวลาในกาศึกษาตังแต่
้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงตังแต่
้ วนั ที่ 30 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2557 ปริ มาณการเสนอซื ้อและเสนอขายของ SET 50 Index Futuresได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากซึง่ ต่าง
จาก SET 50 Index Options ที่ปริ มาณการเสนอซื ้อและเสนอขายจะหนาแน่นอยูท่ ี่เดือนไตรมาส ทาให้ พบโอกาสในการ
ละเมิดความสัมพันธ์ Put Call Future Parity เกิดขึ ้น ณ ช่วงเดือนไตรมาสเป็ นส่วนใหญ่แต่กลับพบแนวโน้ มการละเมิด
ความสัมพันธ์ Put Call Future Parity ที่มีจานวนลดลงอย่างมากโดยเฉพาะหลังการคานวณค่าธรรมเนียมรวม
เมื่อพิจารณากาไรจากการละเมิดความสัมพันธ์ Put Call Future Parity ก่อนคานวณค่าธรรมเนียมรวมพบว่า
จากการทดลองกลยุทธ์ Short จะให้ มลู ค่าที่มากกว่าการทดลองกลยุทธ์ Long โดยค่าเฉลีย่ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ.
2557ที่มีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้นหลังจากคานวณค่าธรรเนียมรวมพบว่ากลยุทธ์ Short ยังคงให้ กาไรมากกว่ากลยุทธ์ Long

แต่พบปริ มาณการการละเมิดความสัมพันธ์ Put Call Future Parity เหลือเพียงสัดส่วนประมาณร้ อยละ 1.5 ในการ
ทดลองกลยุทธ์ Short และไม่ถึงร้ อยละ 1 สาหรับการทดลองกลยุทธ์ Longซึ่งถือว่าผลการวิจยั เป็ นไปตามความสัมพันธ์
Put Call Future Parityและถื อ ว่ า เป็ นสัญ ญาณในการบ่ ง บอกว่ า ตลาดตลาดซื อ้ ขายล่ ว งหน้ าแห่ ง ประเทศไทย
(TFEX)เป็ นตลาดที่มีประสิทธิภาพเป็ นอีกนัยหนึง่

จากข้ อสรุ ปข้ างต้ นส่งผลถึงแม้ ว่าจะส่งผลขัดแข้ งกับการงานวิจยั ในอดีต วีรภรณ์ คูหาวิชาช่าง และคณะ (2554)
ซึ่งได้ ใช้ สินค้ าอ้ างอิงคือดัชนี SET Index 50 ณ เวลาที่ปิด ซึ่งเป็ นดัชนีที่ไม่มีตราสารที่สามารถทาการซื ้อขายได้ จริ งและ
ไม่ ได้ ค านึ ง ถึ ง ราคาเสนอซื อ้ เสนอขาย ( Bid Ask Spread) แต่ ผ ลการวิ จั ย สอดคล้ องในเรื่ อ ง จ านวนการละเมิ ด
ความสัมพันธ์ Put Call Future Parity จากการทดลองกลยุทธ์ Short มีจานวนที่มากกว่า การทดลองกลยุทธ์ Long
เนื่องจากกฎเกณฑ์ของตลาดค่อนข้ างไม่เอื ้ออานวยต่อการทากลยุทธ์ Short
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