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Agenda
แนะนำผลิตภัณฑ์ DW
• ควำมรูเ้ บือ้ งต้น DW
• วิธกี ำรเลือก DW เบือ้ งต้น
• วิธกี ำรซือ้ ขำย DW
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เทคนิคกำรลงทุนใน DW
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กำรใช้งำนเว็บไซต์ JPMorganDW41.com
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ความรู้เบือ้ งต้น DW
DW หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ (Derivative Warrant) มีลกั ษณะสำคัญเป็ นสิทธิในกำรซือ้ หรือขำยสินค้ำอ้ำงอิง ณ รำคำที่
กำหนดในอนำคต ผูถ้ อื จะไม่ได้รบั สินค้ำอ้ำงอิงแต่จะได้รบั เงินสดส่วนต่ำง (ถ้ำมี) เมื่อครบกำหนดอำยุโดยผูอ้ อก DW จะเป็นบริษทั หลักทรัพย์หรือ
บริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุ ญำตจำก ก.ล.ต.

 DW แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ สิ ทธิ ในการซื้อ (Call DW) และ สิ ทธิ ในการขาย (Put DW)
DW Type

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิ ง

ราคา DW

ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคา

Call DW

รำคำจะเคลื่อนไหวทิศทำงเดียวกับสินค้ำอ้ำงอิง
โดยผูถ้ อื จะทำกำไร เมื่อรำคำสินค้ำอ้ำงอิงปรับตัวสูงขึน้

Put DW

รำคำจะเคลื่อนไหวทิศทำงตรงข้ำมกับสินค้ำอ้ำงอิง
โดยผูถ้ อื จะทำกำไร เมื่อรำคำสินค้ำอ้ำงอิงปรับตัวลดลง

• กำรลงทุนใน DW ใช้เงินลงทุนน้อยกว่ำกำรลงทุนในสินค้ำอ้ำงอิงโดยตรงแต่มโี อกำสทำกำไรได้สงู กว่ำ
• สำมำรถทำกำไรได้ทงั ้ ในช่วงตลำดขำขึน้ และขำลง เนื่องจำกมีทงั ้ Call DW และ Put DW

• กำรลงทุนใน DW จำกัดผลขำดทุนสูงสุดเท่ำกับมูลค่ำทีซ่ อ้ื DW ไป (ไม่ตอ้ งวำง Margin และไม่มี Margin Call)
• ใช้บญ
ั ชีหุน้ ในกำรซือ้ ขำย และซือ้ ขำยขัน้ ต่ำ 100 หน่วย
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ความรู้เบือ้ งต้น DW
ทาไมต้องลงทุนใน DW?

เทรดได้
โดยตรงผ่ำน
บัญชีหนุ้

ลงทุนได้ทงั ้ ใน
หุน้ รำยตัว
ดัชนีหลักทรัพย์ใน
ประเทศ
และดัชนีหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ

ลงทุนได้ทงั ้
ขำขึน้
และขำลง

ให้ผลตอบแทน
ทีส่ งู โดยใช้
เงินลงทุนต่ำ*

*ใบแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (DW) เป็ นผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีม่ ี leverage จึงสามารถให้ผลตอบแทนทีส่ งู ได้โดยใช้เงินลงทุนตา่ กว่า
การลงทุนในสินทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง ทัง้ นี้กม็ โี อกาสสร้างผลขาดทุนทีส่ งู เช่นกัน นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
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ความรู้เบือ้ งต้น DW
 จุดเด่นและความเสี่ยง
(+) จุดเด่น
1. DW จะมีกำรเปลีย่ นแปลงของรำคำสูงกว่ำรำคำสินค้ำอ้ำงอิง หรือเรียกว่ำมีอตั รำทด (Gearing / Leverage)
เช่น Call DW มีอตั รำทด (Effective Gearing) 5 เท่ำ หมำยควำมว่ำ รำคำหุน้ อ้ำงอิงเพิม่ ขึน้ 2% รำคำ Call DW จะเพิม่ ขึน้ ประมำณ 10%
และในกรณี Put DW อัตรำทดจะเป็ นค่ำลบ เนื่องจำกกำรเคลื่อนไหวของรำคำ DW ตรงกันข้ำมกับรำคำสินค้ำอ้ำงอิง
2. กำรลงทุนใน DW ใช้เงินลงทุนน้อยกว่ำกำรลงทุนในสินค้ำอ้ำงอิงโดยตรงแต่มโี อกำสทำกำไรได้สงู กว่ำ
(-) ความเสี่ยง
1. รำคำ DW อำจไม่เคลือ่ นไหวไปตำมทฤษฎี เนื่องจำกสำเหตุเช่น สภำพคล่องของสินค้ำอ้ำงอิง ณ ขณะนัน้ และปริมำณควำมต้องกำรซือ้ และขำย
DW ในตลำด เป็ นต้น ส่งผลให้ผลตอบแทนไม่เป็ นไปตำมทีค่ ำดไว้
2. DW มีอำยุจำกัด ดังนัน้ จึงต้องตรวจสอบวันซือ้ ขำยสุดท้ำยของ DW ก่อนทุกครัง้
3. กำรลงทุนใน DW มีตน้ ทุนกำรถือครอง โดยรำคำ DW อำจจะปรับตัวลดลงถึงแม้รำคำสินค้ำอ้ำงอิงจะไม่เปลีย่ นแปลงโดยต้นทุนดังกล่ำวเรียกว่ำ
“Time Decay”

4. เนื่องจำก DW มีกำรเปลีย่ นแปลงของรำคำสูงกว่ำรำคำสินค้ำอ้ำงอิง ดังนัน้ นักลงทุนจึงมีควำมเสีย่ งในกำรลงทุนใน DW สูงกว่ำกำรลงทุนในสินค้ำ
อ้ำงอิง
5. *อัตรำส่วนกำรเคลื่อนไหว ของรำคำ DW เทียบกับกำรเคลื่อนไหวของรำคำสินค้ำอ้ำงอิง สำมำรถเปลีย่ นแปลงในช่วงอำยุของ DW
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ความรู้เบือ้ งต้น DW
 คาศัพท์ DW เบือ้ งต้น
1. DW Features
Effective Gearing (x)
ใช้ประมำณว่ำถ้ำรำคำสินค้ำอ้ำงอิงขยับ 1%
รำคำ DW จะขยับกี่ %
Sensitivity
ใช้ประมำณว่ำถ้ำรำคำสินค้ำอ้ำงอิงขยับ 1 ช่องรำคำ
รำคำ DW จะขยับกีช่ ่องรำคำ
วันเฉลี่ยที่ลดลง 1 ช่อง
ใช้ประมำณว่ำถือ DW ได้เฉลีย่ กีว่ นั โดยไม่โดนต้นทุน
Time Decay
Moneyness (%)
คือสถำนะของ DW ในขณะนัน้ โดย
Out of The Money (OTM) – รำคำต่ำ, Sen ต่ำ, Gearing ต่ำ
In The Money (ITM) – รำคำสูง, Sen สูง, Gearing สูง
At The Money (ATM) – รำคำต่ำ, Sen สูง, Gearing สูง
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ความรู้เบือ้ งต้น DW
 คาศัพท์ DW เบือ้ งต้น
2. ผู้ดแู ลสภาพคล่อง (Market Maker)
เนื่องจำก DW ออกโดยบริษทั หลักทรัพย์ ดังนัน้ บริษทั หลักทรัพย์จงึ มีหน้ำทีต่ อ้ งกำหนดรำคำเสนอซือ้ (Bid Price) และรำคำเสนอ
ขำย (Offer Price) ให้สอดคล้องกับรำคำอ้ำงอิง โดยกำรกำหนดรำคำต้องเป็ นไปตำมเงือ่ นไขในข้อกำหนดสิทธิของ DW แต่ละรุน่ พร้อมทัง้ พิจำรณำ
ปจั จัยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สภำพคล่องของสินค้ำอ้ำงอิง ควำมผันผวนของสินค้ำอ้ำงอิง และควำมเสีย่ งจำกกำรขำย DW
ภำยใต้สภำวะทีส่ นิ ค้ำอ้ำงอิงมีสภำพคล่องปกติ ผูด้ แู ลสภำพคล่องจะสำมำรถกำหนดรำคำเสนอซือ้ และรำคำเสนอขำยได้สอดคล้อง
กับ “ตารางรับซื้อคืน” (Indicative Price Table) ซึง่ จะช่วยให้นกั ลงทุนสำมำรถวำงแผนกำรลงทุนได้งำ่ ยมำกขึน้

3. ตารางรับซื้อคืน (Indicative Price Table)
ตำรำงรำคำทีเ่ ปรียบเทียบราคา Bid ของสิ นค้าอ้างอิ ง เทียบกับราคา Bid ของ DW โดยจะต้องใช้ตำรำงรำคำในวันทีซ่ อ้ื ขำยจำก
Website ของผูอ้ อก DW เท่ำนัน้ โดยตำรำงรำคำ สำมำรถใช้เพือ่ ประมำณต้นทุน Time decay ทีอ่ ำจเกิดขึน้ หรือเป้ำรำคำ DW ได้

SPX41C2012A

GULF41P2102B

HSI41C2012C
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ความรู้เบือ้ งต้น DW
 คาศัพท์ DW เบือ้ งต้น
4. ความผันผวนแฝง (Implied Volatility)
ค่ำทีค่ ำนวณจำกรำคำ DW ทีซ่ อ้ื ขำยในตลำด โดยใช้เปรียบเทียบควำมถูกแพงของ DW ทีม่ สี นิ ค้ำอ้ำงอิงเดียวกัน ประเภทสิทธิ
เดียวกัน และมีวนั ครบกำหนดอำยุใกล้กนั โดย DW รุน่ ทีม่ ี Implied Volatility สูงกว่ำจะแพงกว่ำโดยเปรียบเทียบ

5. DW Outstanding Report
รำยงำนทีแ่ สดงถึงจำนวน DW ทีถ่ อื ครองโดยนักลงทุนในตลำด เช่น Outstanding Report 25% หมำยถึงจำนวน DW ทีถ่ อื ครองโดย
นักลงทุน คิดเป็ น 25% ของจำนวน DW ทีจ่ ดทะเบียนทัง้ หมด

5. มูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) vs มูลค่าตามเวลา (Time Value)
• มูลค่าที่แท้จริ ง (Intrinsic Value) คือส่วนต่ำงระหว่ำงราคาใช้สิทธิ และราคาสิ นค้าอ้างอิ งในตลำด ปรับด้วยอัตรำใช้สทิ ธิ โดยจะมีคำ่ ก็
ต่อเมื่อผูถ้ อื มีกำไรจำกกำรใช้สทิ ธิตำมทีไ่ ด้รบั โดย Call DW จะมีมลู ค่ำทีแ่ ท้จริงเมื่อราคาใช้สิทธิ ซื้อตา่ กว่าราคาตลาด และ Put DW จะมี
มูลค่ำทีแ่ ท้จริงเมื่อราคาใช้สิทธิ ขายสูงกว่าราคาตลาด
• มูลค่าตามเวลา (Time Value) คือต้นทุนค่ำซือ้ เวลำจำกกำรรอให้สนิ ค้ำอ้ำงอิงปรับตัวเพิม่ ขึน้ หรือลดลง รวมถึงโอกำสทีจ่ ะทำให้ผถู้ อื มีกำไร
จำกสิทธิทถ่ี อื อยู่ โดยหาก DW มีอายุเหลือมาก จะมีมลู ค่าตามเวลาสูง และมูลค่ำตำมเวลำนี้จะลดลงจนเป็ นศูนย์ในวันครบกำหนดอำยุ

6

CONFIDENTIAL

วิธีการเลือก DW เบือ้ งต้น
• เข้ำใจพืน้ ฐำนธุรกิจและลักษณะ
กำรเคลื่อนไหวของรำคำใน
อดีต
• ทำควำมคุน้ เคยกับลักษณะกำร
เคลื่อนไหวของ Bid-Offer ใน
หุน้ แต่ละตัว
• ศึกษำ Corporate Action ของ
สินค้ำอ้ำงอิง โดยเฉพำะ กำร
เพิม่ ทุน, กำรจ่ำยเงินปนั ผล,
กำรแจก Warrants
• กรณีสนิ ค้ำอ้ำงอิงเป็ นดัชนี
หลักทรัพย์ ต้องตรวจสอบ
futures ของดัชนีนนั ้ ๆ

2. เลือก DW ที่ Features
เหมำะสมกับควำมเสีย่ ง
• Run trend: ถือระยะยำว (ถือ
มำกกว่ำ 7 วัน)
• Buy and Hold: 3-7 วัน
• Overnight: 1-2 วัน
• Trading: Intraday

1. เลือกสินค้ำอ้ำงอิงที่
นักลงทุนคุน้ เคย

• Run trend: เลือก DW ที่
Gearing สูง โดยเทียบระหว่ำง
รำคำเป้ำหมำยและ Time
decay ทีจ่ ะถูกหักออกจำก
รำคำ
• Buy and Hold: เลือก DW ที่
Time decay ต่ำและ Gearing
สูง
• Overnight: เลือก DW ที่ Sen
ใกล้ 1 และ Time decay ต่ำ
• Trading: เลือก DW ที่ Sen
ใกล้ 1 และหลีกเลีย่ งกำรซือ้
ขำย ณ รำคำปิด

ตรวจสอบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ตำรำงรำคำ / Bid-Offer
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วิธีการซื้อขาย DW

ใช้บญ
ั ชีซอ้ื ขำย
หลักทรัพย์ในกำร
ซือ้ ขำย DW

• ถ้ำสินค้ำอ้ำงอิงขึน้ เครื่องหมำย SP, H => DW ก็จะขึน้ เครื่องหมำยเช่นเดียวกัน
• แม้สนิ ค้ำอ้ำงอิงถูกกำหนดให้ตอ้ งซือ้ ขำยด้วยบัญชี Cash Balance DW ที่
อ้ำงอิงสินค้ำดังกล่ำวอำจไม่จำเป็ นต้องซือ้ ขำยด้วยบัญชี Cash Balance โดย
สำมำรถตรวจสอบได้ท่ี www.asco.or.th
เลือกสินค้ำอ้ำงอิง,
เลือก DW รุน่ ทีต่ อ้ งกำร
และตรวจสอบตำรำงรำคำ
ก่อนซือ้ ขำย

• พิจำรณำเลือก DW ตำมควำมสำมำรถในกำรรับควำม
เสีย่ งและกรอบระยะเวลำกำรลงทุน รวมถึงเลือก DW ที่
มีปริมำณ Bid/Offer ทีเ่ หมำะสมกับปริมำณกำรซือ้ ขำย
ของนักลงทุน

นักลงทุนขำยคืน DW
ในตลำดก่อนครบ
กำหนดอำยุ
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• กรณีทน่ี กั ลงทุนถือ DW จนครบกำหนดอำย
• ITM – ได้รบั ชำระเงินสดส่วนต่ำงจำกกำร
ใช้สทิ ธิ (ส่วนต่ำงรำคำ x อัตรำใช้สทิ ธิ)
• OTM – มูลค่ำเหลือศูนย์
• ทัง้ นี้ ไม่มกี ำรส่งมอบสินค้ำอ้ำงอิงจริง
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เทคนิคการลงทุนใน DW

จังหวะการเข้าซื้อ DW
•
•
•

จังหวะการขาย DW
•

ตรวจสอบตำรำงรำคำ, รำคำ DW ทีเ่ สนอซือ้ และเสนอ
ขำย และสภำพคล่องสินค้ำอ้ำงอิงก่อนซือ้ ขำย
มองหำจังหวะซือ้ DW ทีร่ ำคำต่ำกว่ำตำรำงรำคำ เพือ่ ลด
ต้นทุนกำรลงทุน
กรณีทพ่ี บว่ำรำคำสูงกว่ำตำรำงรำคำเนื่องจำกสภำพ
คล่อง สำมำรถตัง้ Limit Order ทีร่ ำคำ Bid ตำมตำรำง
รำคำเพือ่ เพิม่ โอกำสกำรจับคูร่ ำคำมำกขึน้ เมือ่ สภำพ
คล่องกลับมำในระดับปกติ

•
•
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ตรวจสอบตำรำงรำคำ, รำคำ DW ทีเ่ สนอซือ้ และเสนอ
ขำย และสภำพคล่องสินค้ำอ้ำงอิงก่อนซือ้ ขำย
มองหำจังหวะขำย DW ทีร่ ำคำสูงกว่ำตำรำงรำคำ เพือ่
เพิม่ โอกำสทำกำไร
กรณีทพ่ี บว่ำรำคำต่ำกว่ำตำรำงรำคำเนื่องจำกสภำพ
คล่อง สำมำรถตัง้ Limit Order ทีร่ ำคำ Offer ตำมตำรำง
รำคำเพือ่ เพิม่ โอกำสกำรจับคูร่ ำคำมำกขึน้ เมือ่ สภำพ
คล่องกลับมำในระดับปกติ

CONFIDENTIAL

การใช้งานเว็บไซต์ www.JPMorganDW41.com

ช่องทางการหาข้อมูล DW
สำมำรถเลือกค้นหำข้อมูล
Features DW ทัง้ หมดที่
ออกโดย JPMorgan ได้ใน
หน้ำเว็บไซต์

J.P. Morgan Promotion
รำยชื่อ DW ทีม่ สี ภำพคล่องสูง, Spread
(ส่วนต่ำงระหว่ำง Bid-Offer) แคบ
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การใช้งานเว็บไซต์ www.JPMorganDW41.com
วิธีการตรวจสอบตารางราคา

ค้นหำ DW ทีน่ กั ลงทุนสนใจ
และต้องกำรดูตำรำงรำคำ
นักลงทุนสำมำรถตรวจสอบตำรำงรำคำ
ได้ท่ี “ตำรำงรำคำ DW41”

สำมำรถปรับกรองตำรำงรำคำเพือ่ ดูขอ้ มูลได้ตำมต้องกำร
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ติดต่อ JPMorgan DW41

DW41 Hotline

02-684-2600
E-mail

jpmorgandw41@jpmorgan.com

CONFIDENTIAL

คาเตือน
1.

วัตถุประสงค์เพือ่ นำเสนอข้อมูลเบือ้ งต้นทัวไปส
่ ำหรับประกอบกำรพิจำรณำลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์และมิได้เป็ น
ส่วนหนึ่งของกำรเสนอกำรขำย หรือกำรแนะนำให้ซอ้ื หรือขำยผลิตภัณฑ์ใดๆเป็ นกำรเฉพำะเจำะจง

2.

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต / ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึง
ผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

3.

ทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงือ่ นไขผลตอบแทนและควำมเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน

CONFIDENTIAL

Disclaimers
The structured products are not secured on any collateral. If the Issuer and its guarantor are insolvent or default, investors may not recover part or all of the amount due. This information provided by
JPMorgan Securities (Thailand) Limited (“J.P. Morgan”) is for information and discussion purposes only and is not intended as an offer, invitation, inducement, advice, recommendation or solicitation
for the purchase or sale of any financial instrument nor does it constitute a commitment by J.P. Morgan or its affiliates (“J.P. Morgan Group”) to enter into any transaction. This information is indicative
and based on current assumptions and market conditions and may be changed without notice. J.P. Morgan Group makes no representation as to the accuracy and completeness of this information
and is not under any obligation to update this information and maintain its accuracy. Past performance or comparison of performance in relation to capital market products are not indicative of future
performance. There can be no assurance that future results or events will be consistent with any opinions, forecasts or estimates herein.

The price of the structured products may fall in value as rapidly as it may rise and investors may sustain a total loss of their principal invested. J.P. Morgan and its affiliates do not act as a fiduciary for
or an advisor to any investor and are not responsible for determining the legality and suitability of an investment in any financial instruments by any prospective purchaser or existing holders.
Investors must make their own risk assessment and where necessary, seek professional advises. Investor should not invest in these structured products unless they carefully read and understand
the products, return conditions, terms and conditions, risk factors and other information as set out in the listing documents, and fully understand and are willing to assume the risks associated with
them. It is not possible to predict the liquidity in the secondary market for the structured products. J.P. Morgan Securities PLC is a market maker for warrants and may be the only market maker for
the structured products. J.P. Morgan Group engages in a wide range of commercial and investment banking activities, and plays multiple roles in relation to the financial instruments including market
making, calculation agency, hedging as well as acting as issuer, guarantor and agent. Such activities may cause consequences adverse to investors of financial instruments or may give rise to a
conflict of interests in connection with the issue of structured products.

The recipient of this information should not transfer or replicate this information in any form without the prior written consent of J.P. Morgan. This information is not for distribution in any jurisdiction
where such distribution contravenes applicable laws and regulations. J.P. Morgan disclaims all responsibility if you obtain any information that is in breach of any law of the country in which you are
residing

