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บทคัดยอ 
 
 
 วัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อทดสอบการสงผานความผันผวน(Volatility Spillover 
Effects) และทดสอบความสัมพันธอยางมีเง่ือนไข (Conditional Correlations) ระหวางตลาดหุนและ
ตลาดพันธบัตรในประเทศไทยและประสิงคโปร ดวยแบบจําลองมัลไทวาริเอทการช (Multivariate 
GARCH)โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายของดัชนีราคาปดตลาดหุนและตลาดพันธบัตรของประเทศไทย
และประเทศสิงคโปร ต้ังแตวันท่ี 3 มกราคม 2547 ถึงเดือนวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 รวมท้ังส้ิน 1040 
วัน  
 การศึกษานี้ทดสอบการสงผานความผันผวนของความแปรปรวนอยางมีเง่ือนไขโดย
แบบจําลอง MV-GARCH โดยการประมาณคาโดยวิธี BEKK (1,1) ในขณะท่ีการทดสอบ
ความสัมพันธแบบมีเง่ือนไข ใชวิธีประมาณคาโดยวิธี Dynamic Conditional Correlations (DCC) 
และวิธี Constant Conditional Correlations (CCC)  
 ผลการทดสอบสามารถสรุปไดวา เกิดการสงผานความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของ
ตราสารการเงินภายในประเทศ ซ่ึงมีลักษณะการสงผานท่ีคลายคลึงกันท้ังสองประเทศ กลาวคือมี
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การสงผานความผันผวนอยางมีเง่ือนไขและผลของ shock จากตลาดหุนไปยังตลาดพันธบัตร แตเม่ือ
พิจารณาการสงผานความผันผวนจากตลาดพันธบัตรไปยังตลาดหุนภายในประเทศนั้นพบเฉพาะผล 
ของความผันผวนอยางมีเง่ือนไขเพียงอยางเดียวเทานั้นในประเทศไทย ซ่ึงตางจากประเทศสิงคโปร
ท่ีพบท้ังผลการสงผานของความผันผวนอยางมีเง่ือนไขและผลของ shock เม่ือพิจารณาจากท้ังสอง
ตลาด 

ในขณะท่ีการสงผานความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของตราสารการเงินระหวาง
ประเทศพบผลการสงผานในหลายรูปแบบ โดยพบวาประเทศไทยมีการสงผานความผันผวนจาก
ตลาดหุนไปยังตลาดหุนสเตรทไทมของสิงคโปรเพียงอยางเดียว และไมพบการสงผานความผัน
ผวนจากตลาดหุนไทยไปยังตลาดพันธบัตรสิงคโปร สวนการสงผานความผันผวนจากตลาด
พันธบัตรไทยไปยังตลาดหุนสเตรทไทมนั้น พบเพียงผลของความผันผวนอยางมีเง่ือนไขในอดีต
อยางเดียวเทานั้น ตางจากการพิจารณาผลกระทบจากตลาดพันธบัตรไทยไปยังตลาดพันธบัตร
สิงคโปร ท่ีพบท้ังผลของความผันผวนอยางมีเง่ือนไขในอดีตและผลของ Shock ในอดีต สวนการ
สงผานความผันผวนจากตลาดหุนสเตรทไทมและตลาดพันธบัตรประเทศสิงคโปรไปยังตลาดหุน
และตลาดพันธบัตรประเทศไทย พบท้ังผลของความผันผวนอยางมีเง่ือนไขในอดีตและผลของ 
Shock ในอดีต ในท้ังสองตลาด 

สวนการทดสอบความสัมพันธอยางมีเง่ือนไขของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยแตละ
ประเภทโดยแบบจําลอง DCC พบวาคาคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standardized Shock) ของอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยแตละประเภท แตละประเทศมีความสัมพันธกันในเชิงพลวัตร แตจาก
การทดสอบโดยแบบจําลอง CCC กลับพบความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยบางคู
เทานั้น ในระยะเวลาคงท่ี เปนการแสดงใหเห็นวาสินทรัพยทางการเงินประเภทตางๆ ไมไดมี
ความสัมพันธในลักษณะคงที่ในแตละชวงเวลา 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to verify the volatility spillover effects and the conditional correlations 
between stock and bond markets in Thailand and Singapore using multivariate GARCH model. 
Data were daily closing price in each market of the two countries from 3 January 2004 to 31 
December 2008 covering 1040 observations. 

Specifically, the test of conditional volatility spillover effects by MV-GARCH was 
perform by BEKK(1,1) estimation, while the test of conditional correlations was undertaken for 
both dynamic and constant assumption (DCC and CCC). 

The findings provide a conclusion that there existed the volatility spillover effects on the 
returns to the financial instruments in both countries. However, in Thailand both conditional 
volatility and shock were transmitted from stock market to bond market while only conditional 
volatility had the spillover effect from the bond market to the stock market. In Singapore, such 
relationships were two ways in the both markets. 

The transmission of assets return volatility across countries was found to take various 
forms. The volatility in stock market of Thailand had spillover effects on the Straight Time Stock 
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market but not bond market in Singapore. The transmission from bond market in Thailand to 
Straight Time Stock market in Singapore appeared only in the form of lagged conditional 
volatility; while the effects of Thai bond market on Singapore bond market were evident in terms 
of both lagged conditional volatility and shocks. It was also found that the transmission of lagged 
volatility and shock was two-way between the stock and bond markets of the two countries. 

The estimation of dynamic conditional correlation revealed that the standardized shocks 
of returns to different categories of capital asset in each country were dynamically correlated. 
However, the estimation of constant conditional correlation provided a suggestion that constant 
correlation existed only between certain pair of asset returns. In other words, returns to different 
types of capital asset might not have constant correlation at different time intervals. 

 
 


