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บทบาทของ Credit Default Swap ในวิกฤติการเงินโลก 

   ฝายวิจัยและพัฒนา 
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ถาเปรียบวิกฤติการเงนิโลก ป 2008 เปนบทละครฉากใหญ Credit Default Swap (CDS) ก็คือ   
ตัวละครเอกทีสํ่าคัญมากที่สุดตัวหนึง่ของเรื่อง เร่ิมตนรับบทบาทในฐานะเปน hedging instrument       
ชวยสรางตลาดเครดิตใหเติบโต แตเมื่อบทบาทในฐานะเปน speculative instrument มาแรงขึน้จนกลบ
บทบาทแรก CDS กลายเปนจําเลยในฐานะเรงปฏิกิริยาระเบิดใหรุนแรงเปนลกูโซ CDS คืออะไร เติบโตได
อยางไร ใครคือผูเลนในตลาด ทําไมจงึเปนตัวเรงวิกฤติ บทเรียนครั้งนีคื้ออะไร ลวนเปนประเด็นทีน่าสนใจ   
ที่จะกลาวถึงในรายงานนี ้
CDS คืออะไร 

CDS เปนสัญญาระหวางสองฝาย ฝายหนึ่งเปนผูซื้อประกันความเสีย่งเครดิต (default protection 
buyer) ซึ่งจะไดรับการคุมครองความเสียหายหากหุนกูทีอ่ยูภายใตการประกันกลายเปนหนี้เสีย และ       
อีกฝายเปนผูขายประกนัความเสี่ยงเครดิต (default protection seller) เปนผูจายคาเสียหายเมื่อหุนกูที่
ประกันกลายเปนหนี้เสีย สัญญา CDS จึงมีคูสัญญาสองฝาย คือ ผูซือ้ประกันและผูขายประกนั  
โดยความเสี่ยงเครดิตผูกติดกับฝายที่สามคือ ผูออกหุนกูที่อยูภายใตประกัน      

ผลตอบแทนทีผู่ขายประกนัจะไดรับ คือคาธรรมเนยีมรายป คํานวณจากคา CDS spread             
ที่ตกลงกันเมื่อทําสัญญา คา CDS spread จะสูงหรือตํ่าขึ้นอยูกับระดับความเสีย่งเครดิตของหุนกูที่อยู
ภายใตประกัน โดยวัดที่อันดบัเครดิตของหุนกู หากวเิคราะหในแงมุมของการมีฐานะความเสีย่งเครดติ 
(credit risk exposure) ผูซื้อ CDS คือผูปลดความเสี่ยงเครดิตออกจากตัว เสมือนหนึ่งเปนผูที่เอาหุนกูที ่
ถืออยูขายออกไป ในขณะทีผู่ขาย CDS เปนผูเพิม่ความเสี่ยงเครดิตในพอรต เสมือนหนึ่งเปนผูซือ้หุนกูเพิม่
เขามาในพอรต และไดรับอัตราผลตอบแทนคือ CDS spread  ซึ่งเสมือนหนึง่คืออัตราดอกเบี้ยรับ          
โดยคุณสมบัติที่กลาวมาขางตน CDS จึงสามารถใชเปนเครื่องมือ credit risk hedging  
CDS เติบโตไดอยางไร 

CDS ถูกพัฒนาข้ึนโดยธนาคารเจพีมอรแกนเชสเมื่อประมาณ 10 ปกอน เมื่อถูกนําออกใชในตลาด 
ไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว เนื่องจากการซื้อ/ขายประกนัความเสี่ยงใหฐานะความเสี่ยงดานเครดิตเสมือน
หนึง่ลด/เพิ่มการลงทนุในหุนกู แต CDS มีความยืดหยุนมากกวาการซือ้ขายหุนกูใน cash market 
เนื่องจากสิง่ทีซ่ื้อขายคือสัญญา จึงไมตองมีหุนกูทีเ่ปนของจริงมาสงมอบ สงผลให 
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1. ไมตองเกี่ยวของกับเงินจาํนวนมากเพื่อเพิม่/ลด credit exposure 

2. สามารถเขาถงึ credit rating, maturity ของหุนกูที่หาซือ้ไมไดใน cash market 

3. หุนกูที่อยูภายใตการประกันสามารถเปนตวัเดียว หรือหลายตัว ที่ม ีrating, maturity 
หลากหลายตามแตจะระบุในสัญญา 

ดวยคุณสมบติัของความยดืหยุน   CDS กลายเปนเครือ่งมือสําคัญในการทํา active portfolio 
management  และไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว การเคลื่อนไหวของ คา CDS spread ของหุนกูที่อยู
ภายใตประกัน กลายเปนขอมูลสําคัญชี้วัดถึงความเสี่ยงเครดิตของหุนกูนัน้ๆ ซึ่งเปนประโยชนอยางมากตอ
การบริหารความเสี่ยงพอรตการลงทุน 

ในเวลาตอมา วิวัฒนาการใช CDS ไดทําให CDS กลายเปนสวนประกอบสําคัญมากที่สุดของ
นวัตกรรมการเงินที่เรียกวา synthetic collateralized debt obligation (synthetic CDO) ซึ่งเปนพอรตหุนกู
ที่สรางขึน้โดยความเสีย่งอางอิงหุนกูที่ซื้อขายกนัใน cash market พอรตที่สรางขึ้นเปนพอรตจนิตนาการ 
นักลงทนุในแตละ tranche รับความเสี่ยงเครดิตดวยวิธีขายประกนัความเสี่ยง อัตราผลตอบแทนที่ไดรับ
เทากับ Libor + Premium 

ในชวงที่เศรษฐกิจดีมาก (ป 2002-2005)  หนี้เสยีในระบบอยูในระดับที่ตํ่ามาก  ผูเลนแทบจะลมื
ความเสีย่ง credit default   CDS ถูกใชเปนเครื่องมือทํา active portfolio management  และเก็งกาํไร  
มากกวาความตั้งใจที่จะประกันความเสีย่งจากหนี้เสยี ผูเลนซื้อประกนัเครดิตในหุนกูที่ถูกเก็งวาอนัดับ
เครดิตจะแยลง เพื่อรับรูกําไรจากมูลคาสญัญาที่เพิ่มข้ึน (เพราะหากซื้อ CDS วันนีจ้าย spread 200 bps  
พรุงนี้อาจตองจาย 300 bps) และในทางตรงขาม ผูเลนขายประกนัเครดิตในหุนกูทีถ่กูเก็งวาอนัดับเครดิต
จะดีข้ึน (ขายวนันี้ไดรับ 300 bps พรุงนี้อาจลดลงเหลือ 200 bps)   

การที ่CDS สามารถถูกใชเปนประโยชนทั้งในการบรหิารพอรต เกง็กาํไร ทําใหตลาด CDS            
มีสภาพคลองสูงมาก ทั้งๆ ทีก่ารซื้อขายทํากันในตลาด OTC   CDS แตละสัญญาซื้อขายเปลี่ยนมือกัน
หลายรอบ วากันวาแตละฉบับผานการซือ้ขาย 15-20 รอบ ในขณะทีท่างการไมไดเขามากาํกับดูแล     
ตลาด CDS เติบโตอยางรวดเร็วในชวงเวลาไมกี่ปมาสูระดับ USD 62 trillion (ณ ส้ินป 07) เปนมลูคาที่สูง
กวาตลาดพนัธบัตรรัฐบาลสหรัฐมากกวา 12 เทา (ตลาด US treasury มีมูลคาประมาณ USD 5 trillion) 
ใครคือผูเลนรายสําคัญในตลาด 

ผูเลนรายสาํคญัในตลาด CDS คือกลุมธนาคาร (รวม investment bank) ธนาคารเลนบททัง้เปน  
ผูซื้อและผูขายประกันความเสี่ยง โดยมเีปาหมายหลัก คือการสรางรายไดจากคาธรรมเนียมซื้อขายใหได
มากที่สุด ในฐานะผูคาหลกัทรัพย ธนาคารตองมีพอรต CDS ของตนเองดวย      
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ผูเลนรายสาํคญัรองจากธนาคาร คือ hedge fund โดยเปนผูขายประกันรายใหญของตลาด   
ภาวะตลาดเงนิที่ดอกเบี้ยอยูในระดับตํ่าตอเนื่องหลายป (2001-2004) hedge fund ตองหาชองทางเพิม่
อัตราผลตอบแทนจากการขายประกนัความเสี่ยง ทาํใหไดคาธรรมเนียมรายไดเปนมลูคาสูงมาก 

นอกจาก hedge fund แลว  ผูขายประกนัความเสีย่งที่สําคัญยังมีบริษทัประกนัภัย และ Monoline 
โดยสายธุรกิจ ผูเลนกลุมนี้เปนบริษัทที่ขายประกันความเสี่ยง ทั้งนี้โดยเฉพาะ Monoline ธุรกิจเกี่ยวของ
โดยตรงกับการประกันความเสี่ยงเครดิตในตลาดหุนกูโดยเฉพาะ   

กองทนุบาํเหนจ็บํานาญ เปนผูเลนอีกกลุมในตลาด CDS โดยเปนผูซื้อประกัน เพื่อใหพอรตการ
ลงทนุเปนไปตามเกณฑขอกาํหนดของทางการ ที่ตองลงทุนในหุนกูที่ม ีrating AAA- ข้ึนไป การซื้อประกัน
ความเสีย่ง เปน credit enhancement ทาํใหสามารถลงทนุในหุนกูทีม่ีเครดิตต่ํากวาเกณฑทีก่ําหนดได 
CDS เปนตัวเรงวิกฤติใหรนุแรงไดอยางไร  

ในตลาดเงนิกู ถาลูกหนีก้ลายเปนหนีเ้สีย ความเสยีหายจะจํากัดอยูกบัภาคธนาคาร แตในตลาด 
CDS ถาหุนกูที่อยูภายใตประกันแมจะยังไมเปนหนี้เสยี เพียงแคอันดบัเครดิตถูกปรับลดลง ความเสียหายก็
สามารถเกิดขึ้น แผกระจายไปยังผูขายประกันทุกกลุม และขยายผลตอไปยังกลุม counterparty ในวงกวาง 

แรกเริ่มของวกิฤติในสหรัฐ เปนวกิฤติ subprime เมื่อ subprime loan กลายเปนหนี้เสีย อันดับ
เครดิต CDO ถูกปรับลดต่ําลง ผูลงทนุใน CDO และผูขายประกนัความเสี่ยงเครดิตบน CDO ตางตองรับรู
ขาดทุนทางบญัชี ในขณะทีส่ถาบนัการเงนิสวนใหญอยูในสถานะมหีนี้สินมาก ดังจะพบวา  leverage ratio 
ของสถาบนัการเงนิรายใหญหลายๆ แหงอยูในระดับ 20-30 เทา ผลขาดทุนที่เกิดขึน้เพยีง 3- 5% ของ
ทรัพยสินก็สามารถหกัลางทนุที่มีอยูจนติดลบ สงผลใหสถาบนัการเงินหลายๆ แหงตองเรงเพิ่มทนุเปน
มูลคามหาศาลตั้งแตกลางป 2007 เปนตนมา นี่คือฉากแรกเริ่มของวกิฤติการเงินโลก 

เมื่อวิกฤติ subprime รุนแรงขึ้น  สถาบันการเงนิประสบความยากลาํบากในการเพิ่มทนุ ผูขาย
ประกันความเสี่ยงเครดิตรายใหญหลายราย เชน Ambac, MBIA, AIG   ตางถูกปรับลดอันดับเครดิต การ
ลดอันดับเครดิตของผูขายประกันความเสี่ยงเครดิตจุดระเบิดลูกใหมที่มีอานุภาพรุนแรง เรงวิกฤติความ
เชื่อมั่น วิกฤตสิภาพคลองใหถลําลกึ ตัวอยางที่เห็นไดชดั คือ AIG เมื่อถูกปรับลดอันดับเครดิตเมื่อวันที่    
15 ก.ย. 2008 ไดสรางคลื่นวกิฤติลูกใหญแผกระจายไปทัว่โลก ผลกระทบที่เปนลูกโซเกิดจาก 

 1.  ทันทีทีถู่กปรับลดเครดิต AIG สอเคาลมละลาย เพราะตองเรงจัดหาเงนิสดหลายหมืน่ลาน
เหรียญสรอ. เพื่อเพิ่มหลักค้าํประกนัสําหรับสัญญาที่มีเงือ่นไขระบุเร่ืองการเพิม่หลกัค้ําประกนั
เมื่ออันดับเครดิตลดลง และตองปดสัญญาชําระหนี้ภาระผูกพนัสําหรบัสัญญาที่มีเงือ่นไขระบุ 
ในที่สุดธนาคารกลางตองเขามาอุมAIG โดยอัดฉีดเงินกูสูงถึง USD 85 billion   
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2.  การปรับลดอันดับเครดิต AIG ไมเพียงกอใหเกิดวกิฤติกบัตัว AIG แตสงคลื่นวกิฤติใหกับ
สถาบนัการเงนิอื่นๆ ที่ขาย CDS ประกันหุนกูที่ออกโดย AIG หรืออางอิง AIG ซึ่งสามารถ
สงผลใหสถาบนัการเงนิผูขายประกันกลุมหลังเผชิญชะตากรรมเดียวเชน AIG   

3.   การปรับลดเครดิต AIG สงผลกระทบผูซื้อประกันความเสีย่งในวงกวาง    

(1)  enhanced credit ที่ลดลง เทากบัอันดับเครดิตของหุนกู/CDO ที่อยูในพอรตถูกปรับ
ลดลง มูลคายติุธรรมของ CDO ยอมลดต่าํลง ตองรับรูขาดทนุ 

(2)  pension fund ตองขายหุนกู/CDO เพราะอันดับเครดิตต่ํากวาเกณฑทางการกาํหนด  
ตองรับรูขาดทุน  

ดวยอานุภาพของ CDS และดวยขนาดตลาดที่ใหญระดับ USD 62 trillion สงผลใหวิกฤติ 
subprime loan ที่ควรจะจาํกัดในภาคธนาคารและในตลาดสหรัฐ ไดขยายผลแผกวางกลายเปนวิกฤติ
การเงนิโลกครัง้ที่รุนแรงที่สุด แตวิกฤติยงัไมจบส้ิน หากเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปเขาสูภาวะถดถอยรุนแรง 
หุนกูที่ออกโดยบริษัทชัน้นาํถูกปรับลดอันดับเครดิตหรือกลายเปนหนี้เสีย ผูเลนในตลาดนี้คงตองเผชิญ
วิบากกรรมที่ยิง่ใหญกวาวิกฤติหนีเ้สียที่เกดิจาก subprime  
บทเรียนคืออะไร 

สัญญา CDS เหมือนตราสารอนุพันธอ่ืน ๆ ที่สามารถนํามาใชทัง้เปน hedging และเปน 
speculative tools  ถาหากบทบาทการเกง็กําไรมีมากจนกลบบทบาทแรก ยอมสามารถกอใหเกิดความ
เสียหายแกผูเลนและแกระบบการเงนิอยางไมจาํกัด  วกิฤติคร้ังนี ้เตอืนใหเห็นถึงความสาํคัญของการ
บริหารความเสี่ยงตั้งแตระดบัจุลภาคสูระดับมหภาค ในทุกระดับควรมีหนวยงานตดิตาม และประเมิน
ความเสีย่งทุกประเภท (market risk, credit risk, liquidity risk, counterparty risk, concentration risk, 
financial risk, systemic risk)  ที่อาจจะเกดิขึ้นและสงสญัญาณ early warning ทางการควรมีบทบาทชวย
ติดตาม systemic risk พรอมทั้งปรับกฎเกณฑกํากับดูแลตลาด CDS ใหเหมาะสมกบัสถานการณ      
วิกฤติการเงนินาจะหลกีเลี่ยงไดในอนาคต หากระบบบรหิารความเสี่ยงสามารถทาํงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

          

 


