หล ักสูตรอบรมปร ับคุณสมบ ัติประเภทใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต
ผูแ
้ นะนาการลงทุน (IC) ผูว้ างแผนการลงทุน (IP) และน ักวิเคราะห์การลงทุน (IA)
ว ันและเวลา : อบรมว ันเสาร์ท ี่ 1 และว ันอาทิตย์ท ี่ 2 ก ันยายน 2561
ณ........................................

เวลา

หัวข้ออบรม

วันเสาร์ท่ี 1 ก.ย. 2561
08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

09.00 – 12.00 น.

Migration M1 : ลงทุนในตราสารหนี้ ซบั ซ้อนชีวิตไม่ยอกย้อนอย่างที่คิด
(ความรูด้ ้าน Complex Bond & Mutual Fund 3 ชม.)

(พัก 10.30-10.45 น.)

 ความรูเ้ กีย่ วกับการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
 หลักการสาคัญของการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
 ปจั จัยในการกาหนดอัตราผลตอบแทน (Yield curve, Credit spread ,Credit
rating ,Inflation expectation)
 ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบกับการลงทุนในตราสารหนี้ (ความเสีย่ งประเภทต่างๆ
การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้ อายุคงเหลือ การเปลีย่ นแปลงอันดับ
เครดิต ฯลฯ)
 ความรูเ้ กีย่ วกับตราสารหนี้ทวไปที
ั ่ ม่ ลี กั ษณะพิเศษเฉพาะ
 Callable /Puttable Bond
 Convertible Bond
 Securitization
 ตราสารศุกกู (Sukuk)
 ความรูเ้ กีย่ วกับตราสารหนี้ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน
 ภาพรวมเกีย่ วกับตราสารหนี้ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน
 ตราสารหนี้ทม่ี คี วามซับซ้อนเกิดจากการมีลกั ษณะคล้ายตราสารทุน
(Contingent Convertible Bond/CoCo Bond, Perpetual BondX
 ตราสารหนี้ทม่ี คี วามซับซ้อนเกิดจากการมีอนุพนั ธ์แฝง (Structured
Notes,CLN ,ELN ,CDS ,CDO)
 ตราสารหนี้ทม่ี คี วามเสีย่ งสูง (High yield bond, Unrated bond, Non –
investment grade bond)
 เครื่องมือติดตามภาวการณ์ลงทุนและความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารหนี้

**หมายเหตุ : ในการผ่านการอบรมทบทวนความรูเ้ พือ่ ต่ออายุใบอนุญาตฯ 15 ชัวโมงผู
่
เ้ ข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของระยะเวลาอบรมของแต่ละหลักสูตร และต้องเข้ารับการทดสอบตามแบบวัดความรูห้ ลังการอบรม
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เวลา

หัวข้ออบรม

วันเสาร์ท่ี 1 ก.ย. 2561
(World Economic Calendar, Dot Plot ,Fed Fund Futures ,VIX Index ,Dollar
Index ,TED Spread)
 บทเรียนจากมุมมืดของตราสารหนี้อนุพนั ธ์ (Dark Side of Derivatives)
วิทยากร : คุณดุสติ โดมทอง ผูช้ านาญการ (การเงินและการลงทุน) ฝา่ ยบริหารการเงิน
บริหารกลุ่มงานลงทุนหลักทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.000 – 13.00 น.

Migration M1 : รูท้ นั Complex Fund แนะนาได้อย่างมืออาชีพ
(พัก 14.30- 14.45 น.) (ความรูด
้ ้าน Complex Bond & Mutual Fund 3 ชม.)
13.00 – 16.00 น.

 ภาพรวมเกีย่ วกับกองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน




ลักษณะของกองทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน
ความแตกต่างระหว่างกองทุนทัวไปกั
่ บกองทุนทีม่ คี วามซับซ้อน
ประเภทกองทุนทีม่ คี วามซับซ้อน

 กองทุนทีล่ งทุนในตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่าเชื่อถือต่า (High Yield Bond Fund)






ความเสีย่ งและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนประเภท High Yield Bond Fund
ความแตกต่างระหว่าง Investment Grade กับ Non-Investment Grade
ตัวอย่างกองทุน HYB ในประเทศไทย
 กองทุน HYB ทีเ่ ป็น Fund of Fund
 กองทุนประเภท Term Fund (Non-Rating)
การพิจารณากองทุน HYB และข้อควรระวัง

 กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ทล่ี งทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า




กองทุนน้ามัน
 ลักษณะของการลงทุนในกองทุนน้ ามัน
 ความแตกต่างระหว่างราคา Spot และ ราคา Futures
 ข้อควรระวังของการลงทุนในกองทุนน้ ามัน
กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์อน่ื ๆ

 กองทุนทีจ่ ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน



ตัวอย่างกองทุนทีม่ กี ารจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน
การพิจารณากองทุนทีม่ กี ารจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน และข้อควรระวัง

 กองทุน Hedge Fund




กองทุน Hedge Fund คืออะไร แตกต่างจากกองทุนทัวไปอย่
่
างไร
ลักษณะของกองทุน Hedge Fund
การพิจารณากองทุน Hedge Fund และข้อควรระวัง

**หมายเหตุ : ในการผ่านการอบรมทบทวนความรูเ้ พือ่ ต่ออายุใบอนุญาตฯ 15 ชัวโมงผู
่
เ้ ข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของระยะเวลาอบรมของแต่ละหลักสูตร และต้องเข้ารับการทดสอบตามแบบวัดความรูห้ ลังการอบรม
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เวลา

หัวข้ออบรม

วันเสาร์ท่ี 1 ก.ย. 2561
 การวางแผนการลงทุนด้วยกองทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน

วิทยากร : คุณสานุพงศ์ สุทศั น์ธรรมกุล
ผูอ้ านวยการ ฝา่ ยทีป่ รึกษาบริหารเงินลงทุน บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)
16.00 – 19.00 น.
(พัก 17.30-17.45 น.)

Migration M2 : เปิ ดประตูการลงทุนด้วย TFEX Products และ ปรับกลยุทธ์การลงทุน
รับมือทุกสถานการณ์กบั TFEX Strategies (ความรูด้ ้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า 3 ชม.)
TFEX Futures Products
 ทบทวนความเข้าใจเรื่อง Futures & Options


รูจ้ กั กับ Futures และ Options

 สัญญาฟิวเจอร์สทีอ่ า้ งอิงกับดัชนี SET50


ลักษณะพืน้ ฐานของสินค้าอ้างอิง : หลักเกณฑ์การคัดเลือก SET50



ลักษณะสัญญา



ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน



แนวคิดในการวิเคราะห์ราคาสัญญา Futures



การวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ SET50 Futures

 สัญญาออปชันที
่ อ่ า้ งอิงกับดัชนี SET50


ลักษณะสัญญา



ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน



การวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ Options

 สัญญาฟิวเจอร์สทีอ่ า้ งอิงกับกลุม่ อุตสาหกรรม



ลักษณะพืน้ ฐานของสินค้าอ้างอิง
ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อสินค้าอ้างอิง



ลักษณะสัญญา



ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน

 สัญญาฟิวเจอร์สทีอ่ า้ งอิงกับหุน้ สามัญ


ลักษณะพืน้ ฐานของสินค้าอ้างอิง



การซื้อขาย แบบ Block Trade



ผลกระทบของ Corporate Action ต่อ Stock Futures



ลักษณะสัญญา



ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน



การวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ Stock Futures

**หมายเหตุ : ในการผ่านการอบรมทบทวนความรูเ้ พือ่ ต่ออายุใบอนุญาตฯ 15 ชัวโมงผู
่
เ้ ข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของระยะเวลาอบรมของแต่ละหลักสูตร และต้องเข้ารับการทดสอบตามแบบวัดความรูห้ ลังการอบรม
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เวลา

หัวข้ออบรม

วันเสาร์ท่ี 1 ก.ย. 2561
16.00 – 19.00 น.
(พัก 17.30-17.45 น.)



เปรียบเทียบการซื้อขาย แบบ Block Trade Stock Futures กับการซื้อขายหุน้

 สัญญาฟิวเจอร์สทีอ่ า้ งอิงกับดอกเบีย้


ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อสินค้าอ้างอิง



ลักษณะพืน้ ฐานของสินค้าอ้างอิง



ลักษณะสัญญา



ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน



การวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ Interest Rate Futures

 สัญญาฟิวเจอร์สทีอ่ า้ งอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ (Gold Futures, Deferred Gold, ยางพารา)


ลักษณะพืน้ ฐานของสินค้าอ้างอิง



ลักษณะสัญญา



Deferred Gold คืออะไร ต่างจาก Gold Futures อย่างไร



RSS3D ต่างจาก RSS3 อย่างไร



ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน



การวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ Commodity Futures

 สัญญาฟิวเจอร์สทีอ่ า้ งอิงกับอัตราแลกเปลีย่ น


ลักษณะพืน้ ฐานของสินค้าอ้างอิง



ลักษณะสัญญา



ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน



การวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ USD Futures

 ตารางเปรียบเทียบลักษณะสัญญาของสินค้าในตลาด TFEX
TFEX Futures Trading Strategies
 ทบทวนแนวคิดในการวิเคราะห์ราคาสัญญา Futures
 กลยุทธ์การลงทุนในฟิวเจอร์ส
 ทบทวนการวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ Options

 กลยุทธ์การลงทุนใน Options
วิทยากร : คุณปวริศวร์ ภูรเิ วทย์คุณากร ,CFA ผูจ้ ดั การ ฝา่ ยค้าหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
สายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์ บล. ภัทร จากัด (มหาชน)

**หมายเหตุ : ในการผ่านการอบรมทบทวนความรูเ้ พือ่ ต่ออายุใบอนุญาตฯ 15 ชัวโมงผู
่
เ้ ข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของระยะเวลาอบรมของแต่ละหลักสูตร และต้องเข้ารับการทดสอบตามแบบวัดความรูห้ ลังการอบรม
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เวลา

หัวข้ออบรม

วันอาทิตย์ท่ี 2 ก.ย. 2561
08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

09.00 – 12.00 น.

แนวทางการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ และกรณี ศึกษาของผู้แนะนาการลงทุน
(ความรู้ด้านกฎหมายจรรยาบรรณ 3 ชม. )
 หน้ าที่ ลักษณะต้องห้าม และโทษทางปกครอง
 แนวทางในการขาย/การให้คาแนะนาและการให้บริ การที่ ดี (Good Advice)
 หน้ าที่ ที่พึงกระทาและไม่พึงกระทา (Do & Don’t)
 กรณี ศึกษา

(พัก 10.30-10.45 น.)

วิทยากร : คุณดวงพร วิบุลย์ศลิ ป์ ก.ล.ต.
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ฝา่ ยกากับและตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
12.00 - 13.00 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

13.00 – 16.00 น.

Elliott Wave Theory & Forex Trading By Technical Analysis
(ความรู้ด้านหลักทรัพย์เทคนิ ค 3 ชม. )
 Elliott Wave Theory
 Basic Tenets
 Fibonacci Ratio and Elliott Wave Structures
 Practical Application Elliott Wave Principle
 Forex Trading By Technical Analysis
 Candlestick and Price pattern
 Relative Strength Index (RSI)
 Examples

(พัก 14.30-14.45 น.)

วิทยากร : คุณประจบ วงษ์นิ่ม (ป.ดัชนี)
หมายเหตุ : กาหนดการในการสอบ Post – test ขึน้ อยู่กบั การเลือกหัวข้อในการอบรม

**หมายเหตุ : ในการผ่านการอบรมทบทวนความรูเ้ พือ่ ต่ออายุใบอนุญาตฯ 15 ชัวโมงผู
่
เ้ ข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของระยะเวลาอบรมของแต่ละหลักสูตร และต้องเข้ารับการทดสอบตามแบบวัดความรูห้ ลังการอบรม
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