
Q1: กองทุน K-OIL ลงทุนในอะไร
A1: ลงทุนในสญัญาซื�อขายลว่งหนา้นํ�ามนัดิบ West Texas 

Intermediate (WTI) ผ่านกองทุนต่างประเทศ 
PowerShares DB Oil Fund –DBO (กองทุนหลกั)

Q2: นํ�ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) คืออะไร
A2: คือ นํ1ามนัดิบประเภทหนึ8งที8มีคุณภาพดีกวา่ และมีราคาสงู

ขอ้ควรรูก้่อนลงทุนในกองทุน K-OIL
Q3: ทาํไมตอ้งลงทุนในสญัญาซื� อขายล่วงหนา้
A3: เนื8องจากไมส่ามารถซื1 อนํ1ามนัดิบมาเก็บไวไ้ดเ้หมือนทองคาํ 

เพราะมีค่าใชจ้า่ยในการเก็บรกัษาที8สงูมาก จึงตอ้งลงทุนใน
สญัญาซื1 อขายล่วงหน้าแทน

Q4: สญัญาซื� อขายล่วงหนา้นํ�ามนัดิบมีกี<แบบ
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A2: คือ นํ1ามนัดิบประเภทหนึ8งที8มีคุณภาพดีกวา่ และมีราคาสงู
กวา่นํ1ามนัดิบประเภทอื8นๆ เนื8องจากมีแร่กาํมะถนัตํ 8ากวา่
นํ1ามนัประเภทอื8น และนําไปกลั 8นเพื8อไดน้ํ1ามนัที8มีคุณภาพ
ดีที8สุด 

      แหล่งขอ้มลู: www.cmegroup.com, www.investopedia.com

Q4: สญัญาซื� อขายล่วงหนา้นํ�ามนัดิบมีกี<แบบ
A4: สญัญาซื1 อขายล่วงหน้านํ1ามนัดิบที8ซื1 อขายในตลาด NYMEX* มี

หลายตวัแบ่งตามอายุที8แตกต่างกนั ตั1งแต่ 1 เดือน ไปจนถึง 
12 เดือน ซึ8งก็จะมีการเปลี8ยนแปลงของราคาที8ต่างกนัดว้ย
*NYMEX หรือ New York Mercantile Exchange คือศนูยก์ลางการซื1 อ
ขายสญัญาซื1 อขายล่วงหนา้สินคา้โภคภณัฑ ์มีสาํนักงานใหญ่อยูท่ี8
นิวยอรค์ สหรฐัฯ



Q5: สามารถดรูาคานํ�ามนัดิบที<ประกาศตามเว็บไซตต์า่งๆเพื<อตดัสินใจลงทุนไดห้รือไม่
A5: ราคานํ1ามนัดิบที8ประกาศตามเว็บไซตท์ุกวนัเป็นราคาของสญัญาซื1 อขายล่วงหน้านํ1ามนัดิบที8มีอายุน้อยที8สุด คือ 1 เดือน (หรือที8

เรียกวา่มีกาํหนดส่งมอบกนัในเดือนใกลท้ี, สดุ) แต่กองทุนหลกั (DBO) อาจลงทุนในสญัญาซื1 อขายล่วงหน้านํ1ามนัดิบคนละตวั (หรือที8มี
กาํหนดส่งมอบในเดือนไกล) ทาํใหไ้ม่สามารถใชร้าคานํ�ามนัดิบที, ประกาศตามเวบ็ไซตต์่างๆในการตดัสินใจลงทนุได ้

Q6: ควรดูอะไรเพื<อประกอบการตดัสินใจซื� อขายกองทุน K-OIL
A6: ควรดูการเปลี8ยนแปลงราคาของกองทุนหลกั (DBO) โดยสามารถติดตามราคากองทุน DBO ไดท้ี8 

www.bloomberg.com/quote/DBO:US

ขอ้ควรรูก้่อนลงทุนในกองทุน K-OIL (ตอ่)
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www.bloomberg.com/quote/DBO:US

Q7: ทาํไมการเคลื<อนไหวของราคานํ�ามนัดิบ กบั NAV กองทุน K-OIL จงึไม่สอดคลอ้งกนั
A7: เนื8องจาก 2 ปัจจยัหลกั (รายละเอียดในหน้าถดัไป)

1) ราคาสญัญาซื1 อขายล่วงหน้านํ1ามนัดิบคนละตวักนั 
2) ตน้ทุนในการเปลี8ยนสญัญาซื1 อขายล่วงหน้านํ1ามนัดิบ (Rollover Cost) 

กองทุน K-OIL เป็นกองทุนที<มีความซบัซอ้น เนื<องจากกองทุนหลกัลงทุนในสญัญาซื� อขายล่วงหนา้ที<ใหผ้ลตอบแทนอา้งอิงกบันํ�ามนั (ไม่ได้
ลงทุนโดยตรงในนํ�ามนั) ทาํใหก้องทุนมีความเสี<ยงจากความแตกต่างระหว่างราคาของสญัญาซื� อขายล่วงหนา้นํ�ามันที<กองทุนหลกัลงทุน 
และราคานํ�ามนัที<นักลงทุนติดตาม ซึ<งอาจเคลื<อนไหวไม่สมัพนัธก์นั



สญัญาซื� อขายล่วงหนา้นํ�ามนัดิบที<
สง่มอบเดือนใกล้

(ราคาสญัญาฯตวัที<ประกาศตามเว็บไซตต์า่งๆ)

สญัญาซื� อขายล่วงหนา้นํ�ามนัดิบที<
สง่มอบเดือนไกล

(ราคาสญัญาฯตวัที<กองทุนหลกั – DBO ลงทุน)

ปัจจยัที< 1: ตวัอยา่งความแตกตา่งของราคาสญัญาซื� อขายล่วงหนา้นํ�ามนัดิบคนละตวักนั
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แหล่งขอ้มลู: 
https://www.bloomberg.com/quote/CL1:COM

แหล่งขอ้มลู: 
www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-
crude_quotes_settlements_futures.html#tradeDate=06/08/2017

เดือนที<สง่มอบ



กราฟเปรียบเทียบการเคลื8อนไหวของราคาสญัญาซื1 อขายล่วงหน้านํ1ามนัดิบ (ส่งมอบเดือนใกล ้กบั เดือนไกล)

ตวัอย่างการ

สง่มอบเดือน
ก.ค. 2560

สง่มอบเดือน
มี.ค. 2561

ปัจจยัที< 1: ตวัอยา่งความแตกตา่งของราคาสญัญาซื� อขายล่วงหนา้นํ�ามนัดิบคนละตวักนั (ตอ่)
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สญัญาซื� อขายล่วงหนา้นํ�ามนัดิบ ส่งมอบเดือนก.ค. 2560

สญัญาซื� อขายล่วงหนา้นํ�ามนัดิบ ส่งมอบเดือนมี.ค. 2561

ตวัอย่างการ
เคลื<อนไหวราคาใน
รอบ 3 ปีที<ผ่านมา 
(1 มิ.ย. 2557 –
31 พ.ค. 2560) 
แตกตา่งกนักว่า 11%

ที8มา: Bloomberg ขอ้มลูระหวา่งวนัที8 30 พ.ค. 2557 – 31 พ.ค. 2560



• ในชว่งที8ราคาสญัญาซื1 อขายล่วงหน้านํ1ามนัดิบที8มีกาํหนดส่งมอบเดือนไกล แพงกวา่ สญัญาซื1 อ
ขายล่วงหน้านํ1ามนัดิบที8มีกาํหนดส่งมอบเดือนใกล ้
• เมื8อกองทุนหลกั (DBO) ตอ้งการลงทุนต่อเนื8อง (Rollover) จึงตอ้งขายสญัญาฯตวัเดิม (เดอืน
ใกล)้ ในราคาที,  “ตํ,ากวา่” เพื8อซื1 อสญัญาฯตวัใหม ่(เดอืนไกล) ในราคาที,  “สงูกวา่” 
• ดงันั�น จงึเกิดการขาดทุนจากการ Rollover ได้

ปัจจยัที< 2: ตน้ทุนในการเปลี<ยนสญัญาซื� อขายลว่งหนา้นํ�ามนัดิบ (Rollover Cost) 
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• ดงันั�น จงึเกิดการขาดทุนจากการ Rollover ได้

วนัครบกาํหนดอายุสญัญาฯ ราคา Settlement

ธ.ค. 2560 (ตวัเดิม) 45

เม.ย. 2562 (ตวัใหม)่ 47

ตารางตวัอยา่งการ Rollover สญัญาซื1 อขายล่วงหน้านํ1ามนัดิบ  

สมมติ กองทุนหลกั (DBO) ถือสญัญาฯที8ครบกาํหนดอายุในเดือนธ.ค. 2560 และตอ้งการขายสญัญาฯตวัเดิมที8ถืออยู ่(ราคา 45 บาท)
ไปซื1 อสญัญาฯตวัใหม่ (ราคา 47 บาท) จงึทาํใหเ้กิดการขาดทุนจากการเปลี<ยนแปลงสญัญาฯ 2 บาท (ขายถูก ซื� อแพง)



�กองทุนนี1 เป็นผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที8มีความซบัซอ้นหรือมีความเสี8ยงสงู ซึ8งมีความแตกต่างจากการลงทุนใน
กองทุนรวมทั 8วไป ผูล้งทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ8มเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสาร
ประกอบการเสนอขายกองทุน �กองทุนป้องกนัความเสี8ยงจากอตัราแลกเปลี8ยนโดยเฉลี8ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่
รอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนต่างประเทศ เนื8องจากกองทุนไมไ่ดป้้องกนัความเสี8ยงดา้นอตัราแลกเปลี8ยนเต็ม
จาํนวน ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรือไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลี8ยนหรือไดร้บัเงินคืนตํ 8ากวา่เงินลงทุนเริ8มแรกได ้�
สนใจลงทุนและขอรบัหนังสือชี1 ชวนไดท้ี8 บลจ.กสิกรไทย �ผูล้งทุนโปรดทาํความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื8อนไข

คาํเตอืนกองทุน K-OIL
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สนใจลงทุนและขอรบัหนังสือชี1 ชวนไดท้ี8 บลจ.กสิกรไทย �ผูล้งทุนโปรดทาํความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื8อนไข
ผลตอบแทนและความเสี8ยง กอ่นตดัสินใจลงทุน


