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--------------------------------บทคัดย่ อ

การนําเข้าและส่ งออกระหว่างประเทศมีความเสี่ ยงหลายด้าน ความเสี่ ยงด้านที่ส่งผลมากที่สุดคือ ความเสี่ ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เนื่องด้วยหลายปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทําให้อตั ราแลกเปลี่ยนในแต่
ละคู่สกุลเงินมีความผันผวนสูง ผูป้ ระกอบธุรกิจจําเป็ นต้องบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) จากอัตราแลกเปลี่ยนโดย
มีสินค้าทางการเงินมากมายให้ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง หนึ่ งในนั้นคือ ตราสารสิ ทธิ หรื อออปชันของอัตราแลกเปลี่ยน
(FX Option) แต่ออปชันของอัตราแลกเปลี่ยนส่ วนใหญ่มีการทําสัญญาในตลาดต่อรอง (Over the Counter : OTC Market)
จึงจําเป็ นที่ผปู้ ระกอบการต้องทราบถึงต้นทุนที่ผอู้ อกหรื อคู่สัญญา (Counter Party) นํามาจําหน่ ายให้ และการที่จะทราบ
ต้นทุนได้น้ นั ต้องรู้ราคาที่แท้จริ งจากแบบจําลองทางการเงิน
การประเมินราคาออปชันสามารถทําได้หลายวิธี วิธีที่นิยมได้แก่แบบจําลองแบล็คโชลส์เมอร์ ตนั (BSM Model)
และแบบจําลองไบโนเมียล (Binomial) ซึ่ งหากการประเมินราคาถูกต้อง ราคาที่ได้จากทั้งสองแบบจําลองต้องเท่ากัน แต่
ราคาที่ได้จากแบบจําลองทั้งสองจะไม่เท่ากับที่ออกขายโดยธนาคารเพื่อการส่ งออกและนําเข้า (EXIM Bank) เนื่องจากผูอ้ อก
ต้องคิดราคาทีแ่ พงกว่าราคาต้นทุนด้วยการเพิ่มค่าความผันผวนเข้าไปในแบบจําลองที่ใช้ประเมินราคาในอนาคต ความผัน
ผวนดังกล่าวเรี ยกว่า Implied Volatility
สําหรับประเทศไทยคู่สกุลเงินที่ใช้ในการส่ งออกและนําเข้ามากที่สุดคือ ดอลลาห์สหรัฐต่อบาทไทย USD/THB
ธุรกิจส่ งออกต้องป้ องกันความเสี่ ยงในกรณีที่ค่สู กุลเงิน USD/THB จะมีค่าตํ่าลง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเป็ นเงินสกุล THB และ
มีรายได้เ ป็ นสกุล เงิ น USD ด้ว ยการซื้ อ FX Put Option และธุ รกิ จ นําเข้าต้อ งป้ องกันความเสี่ ยงในกรณี ที่คู่ส กุล เงิ น
USD/THB จะมีค่าสูงขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเป็ นเงินสกุล USD มีรายได้เป็ นเงินสกุล THB ด้วยการซื้อ FX Call Option
คําสําคัญ: แบล็คโชลส์เมอร์ตนั , ไบโนเมียล, Implied Volatility, FX Call Option, FX Put Option

ABSTRACT

The objective of this study is to pricing the foreign exchange option of USD/THB by Black Sholes Merton
Model and Binomial Tree Model for Exporter and Importer
Results show that price of option from Black Sholes Merton Model and Binomial Tree must be nearly equal
when add more step in Binomial Tree. These models are then employed for pricing the foreign exchange option for
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option seller. It is showing that the price from theoretical is less than the price that option sellers sell in the OTC market.
Because option sellers add the high value of volatility calls “Implied Volatility”. Implied Volatility is the cost of option
making option seller get more profit and reduce their risk too.
Finally, case study of exporter and importer in Thailand show that importer use the FX Call Option to protect
risk when USD bearish and exporter use the FX Put Option to protect risk when USD bullish.
Keywords: Black Sholes Merton, Binomial, Implied Volatility, FX Call Option, FX Put Option
1. บทนํา

ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน (Forex) เข้ามามีบทบาทในการลงทุนของประเทศไทย แต่การบริ หารความเสี่ ยงไม่
ครอบคลุมมาถึงนักลงทุนรายย่อย รายย่อยโดยทัว่ ไปไม่สามารถใช้สินค้าบริ หารความเสี่ ยงบนอัตราแลกเปลี่ยนอย่าง FX
Option เพราะต้องใช้เงินทุนที่สูง แล้ว FX Option ส่ วนใหญ่ในปั จ จุบนั ไม่ได้ซ้ื อขายกันบนตลาดซื้ อขายที่เป็ นทางการ
(Exchange Market) มักซื้อขายในตลาดต่อรอง (Over the Counter : OTC) เมื่อไปซื้ อขายกันในตลาดต่อรอง คนทัว่ ไปย่อม
ไม่รู้ราคาหรื อค่าพรี เมี่ยมที่แท้จริ งของออปชันบนอัตราแลกเปลี่ยน เพราะเป็ นความลับระหว่างลูกค้าและคู่สัญญา ดังนั้นการ
ประเมินราคาออปชันจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ จึงมีความสําคัญ ทําให้เรารู้ว่าออปชันที่เรากําลังจะซื้ อขายนั้นมีราคา
ต้นทุนเท่าไร ถูกหรื อแพงไปจากราคาที่ควรจะเป็ น ป้ องกันการถูกเอาเปรี ยบจากคู่สัญญา ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นธนาคารและ
สถาบันการเงิน
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่พ่งึ พารายได้จากการส่ งออกและนําเข้าเป็ นหลัก ดังนั้นธุ รกิจที่เกี่ยวกับการส่ งออกและ
นําเข้า ไม่ควรที่จะได้รับความเสี่ ยงมาก เพราะหากธุรกิจเหล่านี้ พงั ทลายประเทศชาติย่อมได้รับผลกระทบ ธนาคารเพื่อการ
ส่ งออกและนําเข้าแห่ งประเทศไทย (EXIM Bank of Thailand) จึงได้จดั ทําโครงการร่ วมกับ 8 ธนาคารพาณิ ชย์ ช่วยเหลือ
SMEs ที่ประกอบกิจการด้านนําเข้าและส่ งออก ให้มีเครื่ องมือบริ หารความเสี่ ยงคือ FX Option ที่เริ่ มเข้ามามีบทบาทสําคัญ
ในปัจจุบนั และอนาคต ต้องพัฒนาไปสู่การเปิ ดโอกาสให้รายย่อยเข้ามาซื้อขายได้ ไม่จาํ กัดวงเฉพาะรายใหญ่ เพื่อการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่ดีและทําการลงทุนที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ประเมิ นราคาออปชัน ของอัตราแลกเปลี่ ย นคู่ส กุ ล เงิ นดอลลาห์ ส หรั ฐ ต่ อ บาทไทย (USD/THB) จากวิ ธี
แบบจําลองแบล็คโชลส์เมอร์ตนั และแบบจําลองไบโนเมียล และเพื่อให้สามารถคํานวณราคาและต้นทุนที่แท้จริ งของออป
ชันบนอัตราแลกเปลี่ยนที่ผอู้ อกขายออปชันนํามาขายให้กบั ธุรกิจที่ทาํ การส่ งออกและนําเข้าไปใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง
3. การดําเนินการวิจัย
3.1. วิธีการศึกษา
งานศึกษาเรื่ องนี้ทาํ การเปรี ยบเทียบราคาของออปชันหรื อออปชันพรี เมี่ยม (Option Premium) ที่สามารถประเมิน
ได้จากแบบจําลองแบล็คโชลส์เมอร์ตนั (Black Sholes Merton: BSM Model) และแบบจําลองไบโนเมียล (Binomial Tree)
ซึ่งเป็ นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการประเมินราคาของออปชัน อีกทั้งยังสะดวกต่อการศึกษา ค้นคว้าวิจยั และนําไป
ต่อยอดได้อย่างมาก
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3.1.1 กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล
สําหรับข้อมูลที่ใช้จะเป็ นข้อมูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) ของราคาปิ ดย้อนหลัง 10
ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ของอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินดอลลาห์สหรัฐต่อบาทไทย
(USD/THB) ข้อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริ กาอายุ 1 ปี ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
3.1.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
แบบจําลองแบล็ค โชลส์ เ มอร์ ตัน และแบบจําลองไบโนเมียล โดยมีตัวแปรสําคัญ คื อ ค่ าความผันผวนในอดี ต
(Historical Volatility) ของอัตราผลตอบแทนรายวันของอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB เพื่อนําไปสู่การหาค่าความผันผวนเชิง
นัย (Implied Volatility) ทดสอบการบรรจบกันของค่าที่ได้จากทั้งสองแบบจําลองและการบริ หารความเสี่ ยงโดย FX Option
3.1.3 ตัวแปรในการศึกษา
µ คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายวัน (Average Return)
σ คือ ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนรายวัน (Standard Deviation)
Ŝ คือ ความเบ้ (Skewness)
K̂ คือ ความโด่ง (Kurtosis)
3.1.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์น้ นั จะวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติได้ดงั นี้
1. นําอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB มาหาค่าอัตราผลตอบแทน และความผันผวน จะได้ผลตอบแทนรายวันโดยนํามา
เฉลี่ยหาผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี เพื่อเป็ นค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรายปี และความผันผวนรายปี
2. ได้ค่าความผันผวนรายปี ของคู่สกุลเงิน USD/THB , อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 1 ปี ใช้เป็ นค่า
อัตราผลตอบแทนของสกุลเงินต่างประเทศ

rfc

(foreign risk free rate) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

สหรัฐอเมริ กาอายุ 1 ปี ใช้เป็ นค่าอัตราผลตอบแทนของสกุลเงินท้องถิ่น

rdc

(domestic risk free rate)

3. นําตัวแปรที่ได้แทนลงในแบบจําลองแบล็คโชลส์เมอร์ตนั และแบบจําลองไบโนเมียล โดยเริ่ มต้นจากการหาค่า
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จากข้อมูลที่มีคือ

ราคาใช้สิทธิ์ (exercise price) ราคาปัจจุบนั (spot price) อายุสัญญาของออปชัน (T) นําไปแทนลงในสมการ
=
ประเมินราคาออปชันของอัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้ FX Call
Option : c S0 e− r T N ( d1 ) − Ke− r T N ( d 2 )
fc

FX Put Option :

p = Ke − rdcT 1 − N ( d 2 )  − S0 e

− r fc T

dc

1 − N ( d1 ) 

แล้วคํานวณจากแบบจําลองไบโนเมียลโดยเพิ่มจํานวนคาบจาก 1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 , 250 , 500 ,
750 , 1000 และเปรี ยบเทียบราคาทีไ่ ด้จากแต่ละแบบจําลอง โดยสมการของ FX Call และ FX Put Option มาจาก
แบบจําลองแบล็คโชลส์เมอร์ตนั ที่ดดั แปลงจากการประเมินมูลค่าของออปชันในหุ ้นสามัญที่มีการจ่ายเงินปั นผล
โดยตัวแปรในสมการได้อธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้ S 0 คือ ราคาของสิ นทรัพย์อา้ งอิง , K คือ ราคาใช้สิทธิ์ , σ คือ ค่า
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ความผันผวน ,และ T คืออายุของออปชัน ส่ วนค่า N ( d1 ) และ N ( d 2 ) คือ ค่าการแจกแจงสะสมของการแจก
แจงปกติ (cumulative normal distribution) สามารถหาได้ดว้ ยฟังก์ชนั normdist() ในโปรแกรม Microsoft Excel
4. นําราคาออปชันของอัตราแลกเปลี่ยนที่คาํ นวณได้จากทั้งสองแบบจําลอง ไปเปรี ยบเทียบกับที่ขายจริ งในธนาคาร
เพื่อการส่ งออกและนําเข้าแห่ งประเทศไทย (ธสน.) เพื่อหาค่า Implied Volatility อันเป็ นต้นทุนของออปชัน
5. วิเคราะห์และสรุ ปผล พร้อมยกตัวอย่างการนําไปใช้จริ งในธุรกิจนําเข้าและส่ งออก
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิตเิ ชิงพรรณา (Descriptive Statistics)
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณา
ค่าสถิติเชิงพรรณาของคู่สกุลเงินดอลลาห์สหรัฐต่อบาทไทย (USD/THB)
จํานวนข้อมูล

2,609

ค่าสูงสุ ด

36.66

ค่าตํ่าสุ ด
อัตราผลตอบแทนรายวัน

28.62

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายวัน

0.0001%
0.30%

* อัตราผลตอบแทนรายปี

0.02%

* ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายปี
ความเบ้

4.74%
0.0637
2.7543
0.0115

ความโด่ง
ค่าสหสัมพันธ์ล่าช้าระหว่างอนุกรมเวลา

จากตารางที่ 4.1 สามารถอธิ บายได้ว่าคู่สกุลเงินดอลลาห์สหรัฐต่อบาทไทย (USD/THB) ที่ทาํ การศึกษามีขอ้ มูล
ทั้งสิ้ น 2,609 ข้อ มูล ในรอบ 10 ปี อัตราแลกเปลี่ ยนสู งสุ ดคือ 36.66 บาทต่ อดอลลาห์ส หรั ฐและตํ่าสุ ดที่ 28.62 บาทต่ อ
ดอลลาห์สหรัฐ อัตราผลตอบแทนจากการถือครอง (Holding Period Return) เฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 0.02% และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานหรื อ ความผันผวนรายปี เท่ากับ 4.74% คํานวณค่ าความเบ้ได้เ ท่ากับ 0.0637 ซึ่ งมากกว่า 0 การกระจายของ
ผลตอบแทนมีลกั ษณะเบ้ขวา นัน่ คือมีโอกาสที่ผลตอบแทนมากกว่าค่าเฉลี่ย และค่าความโด่งเท่ากับ 2.7543 ซึ่งน้อยกว่า 3 จึง
เป็ นการแจกแจงที่แบนกว่าปกติ แต่ใกล้เคียงกับการแจกแจงปกติความหมายคือมีความเสี่ ยงที่ไม่ได้ผลตอบแทนตามค่าที่
คาดหวังตํ่าหรื อไม่เกิดปรากฎการณ์ (Fat Tails) และในส่ วนสุ ดท้ายค่าสหสัมพันธ์ความล่าช้าของอนุ กรมเวลามีค่าเท่ากับ
0.0115 มีค่าน้อยแสดงถึงข้อมูลอัตราผลตอบแทนในอดีตไม่มีผลต่อปัจจุบนั หรื อไม่มีปัญหาการเกิด Autocorrelation ดังนั้น
สามารถแสดงการแจกแจงของผลตอบแทนได้ดงั รู ปที่ 4.1 และอัตราผลตอบแทนรายวันดังรู ปที่ 4.2
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รู ปที่ 4.1 การแจกแจงของอัตราผลตอบแทนรายวันคู่สกุลเงินดอลลาห์สหรัฐต่อบาทไทย

Daily Return (%)
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%

-1.00%
-1.50%

Dec 29, 2017
Aug 25, 2017
Apr 21, 2017
Dec 16, 2016
Aug 12, 2016
Apr 08, 2016
Dec 04, 2015
Jul 31, 2015
Mar 27, 2015
Nov 21, 2014
Jul 18, 2014
Mar 14, 2014
Nov 08, 2013
Jul 05, 2013
Mar 01, 2013
Oct 26, 2012
Jun 22, 2012
Feb 17, 2012
Oct 14, 2011
Jun 10, 2011
Feb 04, 2011
Oct 01, 2010
May 28, 2010
Jan 22, 2010
Sep 18, 2009
May 15, 2009
Jan 09, 2009
Sep 05, 2008
May 02, 2008

-0.50%

-2.00%

รู ปที่ 4.2 อัตราผลตอบแทนรายวันของคู่สกุลเงินดอลลาห์สหรัฐต่อบาทไทย
4.2 ผลการประเมินราคาออปชันของอัตราแลกเปลีย่ นด้ วยแบบจําลองของแบล็คโชลส์
ราคาคอลออปชันของอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB
−r T
=
c S0 e N ( d1 ) − Ke − r T N ( d 2 )
U

fc

=
c

( 31.69e

dc

−1.44%× 0.26

× 0.4821) − ( 31.80e −2.23%×0.26 × 0.4724 )

เป็ นราคาของคอลออปชันที่คาํ นวณได้ตามทฤษฎี แต่ราคาที่ผอู้ อกขายจริ งคือ 0.31 บาท ซึ่ งสามารถคิด
ย้อ นกลับไปหาค่ าต้นทุนของผูอ้ อกได้จ ากการแก้ส มการของแบล็ค โชลส์ เ มอร์ ตนั โดยคงที่ตัวแปรอื่นไว้แล้ว แก้ห าค่ า
c = 0.28
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Volatility ออกมาใหม่จะได้ว่า FX Call Option Implied Volatility = 5.28% ซึ่ งเป็ นหลักการโดยทัว่ ไปที่ผอู้ อกจะต้องขาย
ออปชันแพงกว่าราคาต้นทุน เพื่อลดความเสี่ ยงของตนเองและเพื่อให้ได้กาํ ไรจากการทําสัญญาซื้อขาย
ราคาพุทออปชันของอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB
p = Ke − rdcT 1 − N ( d 2 )  − S0 e fc 1 − N ( d1 ) 
p 31.60e −2.23%×0.26 × 0.4239  − 31.69e −1.44%×0.26 × 0.4147 
=
−r T

เป็ นราคาของพุทออปชันที่คาํ นวณได้ตามทฤษฎี แต่ราคาที่ผอู้ อกขายจริ งคือ 0.41 บาท เหตุผลเช่นเดียวกับคอ
ลออปชัน จึงคํานวณค่า Volatility ได้เป็ น FX Put Option Implied Volatility = 7.51% และที่ราคาของพุทออปชันแพงกว่า
เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB เป็ นขาลง ผูอ้ อกพุทหรื อผูร้ ับความเสี่ ยงกรณีที่อตั ราแลกเปลี่ยนคู่น้ ีลง จะแบกรับความ
เสี่ ยงมาก ทําให้ Implied Volatility มีค่าสูง
p = 0.23

4.3 ผลการประเมินราคาออปชันของอัตราแลกเปลีย่ นด้ วยแบบจําลองไบโนเมียล n คาบ
เมื่อเพิ่มจํานวนคาบ n เข้าใกล้ ∞ ราคาของออปชันที่คาํ นวณได้จากแบบจําลองไบโนเมียลและแบบจําลองแบล็ค
โชลส์เมอร์ตนั ทั้งสองค่ามาบรรจบกันดังตารางที่ 4.2 และ 4.3
ตารางที่ 4.2 ราคาคอลออปชันของอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB คํานวณจากทั้งสองแบบจําลอง
Period (n)

Binomial Tree

Black Sholes Merton

% ความแตกต่าง

1
2
5
10
20
50
100
250
500
750
1,000

0.4016
0.3057
0.3341
0.3221
0.3224
0.3214
0.3205
0.3195
0.3200
0.3199
0.3198

0.3198
0.3198
0.3198
0.3198
0.3198
0.3198
0.3198
0.3198
0.3198
0.3198
0.3198

22.68%
-4.51%
4.37%
0.72%
0.81%
0.50%
0.22%
-0.09%
0.06%
0.03%
0.00%

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 2670

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

ตารางที่ 4.3 ราคาพุทออปชันของอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB คํานวณจากทั้งสองแบบจําลอง
Period (n)

Binomial Tree

Black Sholes Merton

1
2
5
10
20
50
100
250
500
750
1,000

0.5313
0.3760
0.4336
0.4080
0.4108
0.4116
0.4113
0.4108
0.4103
0.4102
0.4103

0.4103
0.4103
0.4103
0.4103
0.4103
0.4103
0.4103
0.4103
0.4103
0.4103
0.4103

% ความ
แตกต่าง
25.70%
-8.72%
5.53%
-0.56%
0.13%
0.32%
0.25%
0.12%
0.01%
-0.02%
0.00%

4.4 การนําออปชันของอัตราแลกเปลีย่ นไปใช้ สําหรับผู้ส่งออกและนําเข้ า
ผูท้ าํ ธุรกิจนําเข้าต้องปิ ดความเสี่ ยงจากเงินดอลลาห์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น จึงต้องใช้ FX Call Option เพื่อให้ค่สู ัญญา
มารับความเสี่ ยงส่ วนนี้แทน ทําให้ไม่ตอ้ งจ่ายเงินซื้ อดอลลาห์สหรัฐที่ราคาแพง เมื่อแลกเงินบาทไทยไปซื้ อของนําเข้าจาก
ต่างประเทศผูท้ าํ ธุรกิจส่ งออกต้องปิ ดความเสี่ ยงจากเงินดอลลาห์สหรัฐที่อ่อนค่าลง จึงต้องใช้ FX Put Option เพื่อให้ค่สู ัญญา
มารับความเสี่ ยงส่ วนนี้แทน ทําให้ไม่ตอ้ งขายเงินดอลลาห์สหรัฐที่ราคาถูก เมื่อนําเงินดอลลาห์ที่ได้กลับมาแลกเป็ นเงินบาท
ไทย
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
ราคาออปชันของอัตราแลกเปลี่ยนที่ประเมินได้จากแบบจําลองไบโนเมียลเมื่อจํานวนคาบมากขึ้น ค่าที่ได้เข้าใกล้
ราคาที่ประเมินจากแบบจําลองแบล็คโชลส์เมอร์ ตนั แต่ค่าจากแบบจําลองทั้งสองได้น้อยกว่าค่าที่ผอู้ อกออปชันนํามาขาย
เนื่องจากผูอ้ อกต้องประเมินความเสี่ ยงที่ตวั เองได้รับ ยิง่ ฝั่งใดที่ผอู้ อกเสี ยเปรี ยบมากราคาออปชันฝั่งนั้นจะมีราคาแพง ส่ วนที่
บวกเข้าไปทําให้ราคาออปชันแพงขึ้นคือค่า Implied Volatility เพื่อให้ผอู้ อกออปชันไม่แบกรับความเสี่ ยงมากเกินไปและได้
กําไรจากการเป็ นคู่สัญญากับนักลงทุน ออปชันของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นมีประโยชน์ในการบริ หารความเสี่ ยง ผูส้ ่ งออกนิ ยม
ใช้ FX Put Option เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงกรณีที่สกุลเงินดอลลาห์อ่อนค่าลง และผูน้ าํ เข้านิยมใช้ FX Call Option เพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงกรณีที่สกุลเงินดอลลาห์แข็งค่าขึ้น
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ยงั มีอีกหลายสิ่ งที่น่าสนใจนําไปศึกษาต่อยอด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นวิศวกรรมการเงิน และ
พัฒนาตลาดตราสารอนุพนั ธ์ของประเทศไทยให้มีความน่าสนใจมากขึ้น สร้างความเข้าใจให้กบั ประชาชนและนักลงทุน
ประเด็นที่น่าศึกษาต่อมีดงั ต่อไปนี้
1. การประเมินราคาออปชันด้วยวิธีการไฟไนต์ดิฟเฟอร์เรนซ์ (Finite Difference)
2. การประเมินราคาออปชันด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method)
3. การประเมินราคาออปชันแบบอเมริ กนั ของอัตราแลกเปลี่ยน (American FX Option)
4. การพัฒนาออปชันของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็ น Derivative Warrant ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เพื่อให้นกั ลงทุนรายย่อยได้เข้ามาเก็งกําไรหรื อบริ หารความเสี่ ยงทางการเงินด้วยจํานวนเงินทุน
ที่ไม่มาก
5. การนําอัตราแลกเปลี่ยนไปสร้างออปชันที่มีลกั ษณะพิเศษ (Exotic Options)
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