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ในยุคทีคนทัวไปสามารถเข้าถึงการลงทุนได้มากขึนส่งผลให้นักลงทุนรายย่อยเข้า
มาลงทุนมากขึนทังการลงทุนในหุน
้ โดยตรงและการลงทุนในออปชันส่งผลให้
ขนาดของตลาดออปชันสูงขึนอย่างมหาศาล และได้มก
ี ารนําข้อมูลกระแสเงินจาก
ตลาดออปชันมาใช้เปนหนึงในสัญญาณทีสําคัญสําหรับกลยุทธ์การลงทุนในระยะ
สัน นอกเหนือจากการใช้ขอ
้ มูลต่างๆ เช่น ตัวเลขเศรษฐกิจ ผลประกอบการของ
บริษัท ข่าวสารทีเกียวข้องกับตลาดการเงินและบริษัท ข่าวการเมือง การวิเคราะห์
เชิงเทคนิค และอืนๆ ออปชัน (Option) เปนสัญญาระหว่างบุคคล 2 ฝาย ทีผูข
้ าย
ให้สท
ิ ธิแก่ผซ
ู้ อในการขายสิ
ื
นทรัพย์อ้างอิงในราคาใช้สท
ิ ธิและระยะเวลาทีระบุไว้ใน
สัญญา โดยสิทธิทีจะซือเรียกว่า คอลออปชัน (Call Option) และสิทธิทีจะขาย
เรียกว่า พุ ทออปชัน (Put Option) ซึงราคาขายออปชันจะเปลียนไปตามปจจัยที
เรียกว่า “Option Greeks” ได้แก่ 1. ความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง 2. ระยะ
เวลาใช้สท
ิ ธิทีเหลือ 3. อัตราการเปลียนแปลงของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง
เรียกว่า “Delta” และ 4. อัตราการเปลียนแปลงของ “Delta” ซึงเรียกว่า
ู้ แ
ู ลสภาพคล่องอาจ
“Gamma” นันเอง ในกรณีทีสัญญาออปชันมีขนาดใหญ่ผด
จะเข้ามาเปนคู่สญ
ั ญาใหม่เพือให้นักลงทุนสามารถลงทุนอย่างทีต้องการได้ เช่น
เมือนักลงทุนต้องการซือคอลออปชัน ผูด
้ แ
ู ลสภาพคล่องจะเปนฝายขายคอลออ
ั ญาให้ แต่ผด
ปชันเพือเปนคู่สญ
ู้ แ
ู ลสภาพคล่องไม่ได้ต้องการผลตอบแทนหรือ
ความเสียงจากการขายออปชัน จึงปองกันความเสียงด้วยการซือหุน
้ อ้างอิงหรือ
เรียกว่า “Delta hedge” ในช่วงทีผ่านมาหน้าข่าวหรือโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้มี
การนําคําว่า “Gamma Squeeze” มาอธิบายปรากฏการณ์ทีเกิดขึนในตลาด โดย
“Gamma Squeeze” นันเกิดขึนเมือราคาหุน
้ ปรับตัวในทิศทางใดทิศทางหนึงที
รุนแรงกว่าปกติจากปริมาณการซือขายจํานวนมาก ทําให้ผด
ู้ แ
ู ลสภาพคล่องต้อง
ปดความเสียงด้วย
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การซือหรือขายหุน
้ อ้างอิงในปริมาณทีมากกว่าเดิม จากการที “Gamma” ทําให้รา
้ อ้างอิงจาก “Delta” ทีเพิมขึน เปนวัฏจักร
คาออปชันขึนหรือลดไปเร็วกว่าราคาหุน
ทีทําให้ผท
ู้ ีต้องการจะปดความเสียงดังกล่าวนันต้องซือหุน
้ ไล่ตามไปเรือย ๆ
จนกว่าความร้อนแรงในตลาดจะลดลง ส่งผลให้ความผันผวนของตลาดหุน
้ สูงขึน
ในช่วงระหว่างนัน ซึง “Gamma Squeeze” มีผลทําให้ราคาหุน
้ ปรับตัวขึนและลง
อย่างรุนแรงกว่าปกติ เหตุการณ์ Gamma Squeeze มีมาแต่อดีต อย่าง
“Silver Thursday” ในป 1980 ทีพีน้องตระกูล Hunt ปองกันความเสียงของ
เงินเฟอด้วยการซือโลหะเงิน (Silver) ในปริมาณทีคาดว่ามากกว่าหนึงในสามของ
ปริมาณโลหะเงินของโลก (ในขณะทีส่วนทีเหลือถูกเก็บโดยรัฐบาลต่างๆ) เปรียบ
เสมือนพีน้อง Hunt ได้ “Corner” หรือต้อนตลาดโลหะเข้ามุมโดยทําให้หน
ุ้ หรือ
สินทรัพย์ทีสามารถซือขายได้นันเหลือน้อยมาก ราคาโลหะเงินได้ปรับตัวขึนไป
มากกว่า 700% แต่ในท้ายทีสุดภาครัฐได้เข้ามาดูแล โดยออกกฏ “Silver Rule 7”
ทีเพิมความเข้มงวดจากการเพิมเงินประกันในสัญญาซือขายล่วงหน้าของโลหะ
เงิน ส่งผลให้ราคาเริมปรับตัวลงและบังคับให้พน้
ี อง Hunt ต้องถูก Margin Call
หรือต้องใส่เงินเพิมและต้องประกาศล้มละลายในท้ายทีสุด ปรากฎการณ์เช่นนี
เห็นได้เปนครังคราวในตลาดหุน
้ โดยล่าสุดเกิดขึนในหุน
้ ของบริษัท GameStop
ทีซือขายในตลาดหุน
้ สหรัฐอเมริกา โดยราคาหุน
้ GameStop ปรับตัวขึนจากตํา
กว่า 20 เหรียญสหรัฐฯ ไปทําราคาสูงสุดที 480 เหรียญ โดย Hedge funds ได้
มีการช็อตหุน
้ หรือการยืมหุน
้ มาขายได้มากกว่าปริมาณหุน
้ หมุนเวียนทีสามารถซือ
ขายได้ และกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียได้สง
ั เกตเห็นและแห่เข้าไปซือหุน
้ จํานวนมาก
ส่งผลให้ราคาหุน
้ ปรับขึนอย่างก้าวกระโดด ทําให้ Hedge funds หลายราย
ขาดทุนและต้องปดสถานะด้วยการซือหุน
้ เพิม ซึงในหน้าข่าวมักจะใช้คําว่า “Short
Squeeze” ในการอธิบายเหตุการณ์นี ซึงมีลักษณะเฉพาะตัวกว่า “Gamma
Squeeze” ตรงทีเปนหุน
้ ทีถูกยืมหุน
้ มาขายไว้จาํ นวนมาก ซึงหากนักลงทุน
ต้องการจะเข้าไปเล่นหุน
้ ทีมีลักษณะเข้าข่ายทีจะถูก “Gamma Squeeze” หรืออยู่
ในจังหวะนันอาจต้องใช้ความระมัดระวังเปนพิเศษ โดยอาจต้องคํานึงถึงปจจัยใน
หลายด้าน เนืองจากตลาดหุน
้ มีความซับซ้อนจากพฤติกรรมของมนุษย์ การ
ลงทุนในตลาดหุน
้ จึงไม่ใช่ “rocket science” และไม่มส
ี ต
ู รสําเร็จตายตัว โดย
เบืองหลังของหุน
้ ทุกหุน
้ นันมีบริษัททีมีการดําเนินธุรกิจ มีจุดเด่นเฉพาะด้าน มีผล
ประกอบการ มีความเสียงเฉพาะตัว มีความสมเหตุสมผลของราคาและปจจัยอืนๆ
อีกมากมายทีต้องคํานึงถึง ซึงขึนอยูก
่ ับสไตล์การลงทุนและผลขาดทุนทีสามารถ
รับได้ของแต่ละบุคคล
2

