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บทนํา 

 
1.1 หลักการ ท่ีมา และความสําคัญ 
 ในปจจุบันตลาดหุนและตลาดพันธบัตรถือวาเปนแหลงระดมเงินทุนและสินทรัพยท่ีสําคัญ
ของแตละประเทศ เปนศูนยกลางในการติดตอเพื่อทําธุรกรรมทางการเงินตางๆ ท้ังจากผูท่ีมีเงินออม 
นักลงทุน นักแสวงหากําไร หนวยลงทุนหรือกองทุนเพื่อการลงทุน (Hedge Fund) ท้ัง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ นักลงทุนในตลาดหุนและตลาดพันธบัตรสามารถซ้ือขาย
เปล่ียนมือตราสารทางการเงิน (Financial Asset) ท่ีตนเองถือครองไดอยางรวดเร็ว สามารถเลือกซ้ือ
หรือขายเพื่อใหเกิดกําไรจากสวนตางของราคา (Capital Gain) ตลอดจนถือสิทธ์ิไวเพื่อรับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลหรืออัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงเปนส่ิงจูงใจใหผูที่มีเงินทุนนําเงินเขามา
ลงทุนในตราสารทางการเงินเพื่อประโยชนจากการรับผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ ซ่ึงเงินทุนท่ี
ไหลเขามานั้นทําใหตลาดหุนและตลาดพันธบัตรเปนแหลงระดมเงินทุนขนาดใหญ มีเงินหมุนเวียน
อยูในระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ซ่ึงเงินทุนท่ีหมุนเวียนในตลาดหุนและตลาดพันธบัตรนี้ท้ังภาคเอกชน
และภาครัฐบาลสามารถกูเงินเพื่อนําไปลงทุนหรือนําเงินไปใชเพื่อพัฒนาการดําเนินกิจการในดาน
ตางๆ เศรษฐกิจจึงมีการเจริญเติบโตและกอใหเกิดเสถียรภาพในระยะยาว ซ่ึงปจจุบันสถาบัน
การเงินและธนาคารพาณิชย ก็มีการพัฒนาและปรับปรุงตราสารทางการเงินใหมีความทันสมัย มี
ความหลากหลาย เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของนักลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถใน
การลงทุนจากท้ังนักลงทุนภายในประเทศและนักลงทุนตางประเทศท่ีสนใจลงทุนในประเทศไทย  
อันจะนําไปสูการเจริญเติบโตของตลาดเงินและตลาดทุน ในประเทศไทยการลงทุนในตลาดหุนและ
ตลาดพันธบัตรถือวาไดรับความนิยมคอนขางมาก ท้ังนี้เพราะการลงทุนในตลาดหุนและตลาด
พันธบัตรนั้นใหผลตอบแทนท่ีสูงกวาการฝากเงินในธนาคาร อีกท้ังการเปนสินทรัพยท่ีมีสภาพ
คลอง (Liquidity) สูง สามารถทําการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินทรัพยทํากําไรไดโดยใชระยะเวลาอันส้ัน 
สามารถเปล่ียนแปลงสินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิใหกลายเปนเงินสดไดภายในเวลาท่ีตองการ นั้นจึง
เปนเหตุจูงใจใหนักลงทุนและบุคคลท่ัวไปคนหันมาสนใจการลงทุนในตราสารทางการเงินกันมาก
ข้ึน สรางกระแสเงินใหหมุนเวียนในตลาดเปนมูลคามหาศาล แมวาจะมีขอไดเปรียบในเร่ืองของ
ผลตอบแทนแตการลงทุนในทั้งสองตลาดนั้นยอมตองเผชิญกับความเส่ียงหรือความผันผวนทาง
การเงิน อันมีสาเหตุมาจากการที่ระบบเศรษฐกิจมีความผันผวนไมอยูในเสถียรภาพ  
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 ความผันผวนทางการเงิน (Financial Volatility) หมายถึง ภาวะท่ีราคาสินทรัพยมีการ
เปล่ียนแปลงราคาข้ึนลงอยางไมแนนอน เปนการแสดงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม
แนนอนของผลตอบแทนท่ีเกิดจากการถือสินทรัพยดังกลาว (นบพงศ เอ่ียมไพบูรณ,2547) ซ่ึงใน
บางคร้ังความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนผูลงทุนนั้นสามารถคาดการณได แตบางคร้ังไมสามารถคาดการณได
เปนเพราะเกิดการเปล่ียนแปลงปจจัยพื้นฐานตางๆทางเศรษฐกิจ เชน อัตราดอกเบ้ีย อัตรา
แลกเปล่ียนระหวางประเทศ อัตราเงินเฟอ อุปสงคตอการถือสินทรัพยของนักลงทุน ขาวสารที่สงผล
ตอความเช่ือม่ันในการลงทุน เปนตน ซ่ึงปจจัยตางๆท่ีกลาวมาขางตนนั้น ลวนเปนสาเหตุใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพยท้ังส้ิน ผูลงทุนจะเกิดการคาดการณในราคาราคาและผลตอบแทน 
(Price and Return Expectation) ของหลักทรัพย ทําใหเกิดการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินทรัพยข้ึนเพื่อ
ลดความเส่ียงท่ีตนเองจะไดรับ รวมท้ังการสรางโอกาสในการทํากําไรและรับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
ตัวอยางของความผันผวนทางเงินอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงปจจัยทางเศรษฐกิจ อาทิเชน 
ความผันผวนทางการเงินท่ีเกิดจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ถาคาดวาอัตราแลกเปล่ียน
จะแข็งคาข้ึน นักลงทุนจากตางชาติเห็นวาจะมีตนทุนในการลงทุนสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ
ผลตอบแทนท่ีตนเองจะไดรับ หรือผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับเม่ือแลกกลับเปนเงินสกุลเงินของ
ประเทศตนเองจะมีคานอยกวาท่ีไดรับ ผูลงทุนจากตางประเทศก็จะเขามาลงทุนในตลาดหุนนอยลง 
และการแข็งคาของคาเงินอาจสงผลใหการดําเนินกิจการของบริษัทเอกชนท่ีเกี่ยวของกับการสงออก
ไดรับผลกระทบไปดวยคือ สามารถขายสินคาไดนอยลงหรือสงออกไปขายยังตางประเทศได
นอยลง เพราะสินคามีราคาแพงกวาโดยเปรียบเทียบในสายตาของคนตางชาติ ทําใหผลการดําเนิน
กิจการของบริษัทลดลง มูลคาของกําไรและผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลอาจลดลงดวย ผูท่ีมีหุน
ถืออยูในมืออาจมีการขายหุนเพื่อลดความเส่ียงในการขาดทุนจากการถือหุน หรือผูลงทุนในประเทศ
อาจหันไปลงทุนในตลาดอ่ืนๆท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวา ในทางตรงกันขามสําหรับผูท่ีถือพันธบัตร 
การที่มีการคาดการณวาอัตราแลกเปล่ียนจะแข็งคาข้ึนมีผลทําใหเกิดการคาดการณอัตราดอกเบ้ียรับ 
(Coupon Rate) มีคาตํ่าลงนั้นหมายความวา ราคาพันธบัตร (Bond Price) จะมีราคาสูงข้ึน ผูมี
พันธบัตรจะขายพันธบัตรเพื่อทํากําไร หรือถือไวจนครบอายุไถถอนเพื่อรับผลตอบแทนท่ีสูงกวา
อัตราดอกเบ้ียคาดการณ ดึงดูดใหนักลงทุนเขามาลงทุนในตลาดพันธบัตรมากข้ึน แตในทางตรงกัน
ขามถาคาดการณวาอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศจะออนคา จะมีผลทําใหมีการลงทุนใน
ตลาดหุนมากข้ึน เชนเดียวกับตลาดพันธบัตรท่ีสามารถอธิบายไดดวยเหตุผลเดียวกัน 

 ความผันผวนทางการเงินท่ีเกิดจากอัตราดอกเบ้ียดุลยภาพ อัตราดอกเบ้ียถือไดวาเปนปจจัย
ท่ีสําคัญและมีอิทธิพลคอนขางสูงตอความผันผวนของราคาหลักทรัพย การเปล่ียนแปลงของอัตรา
ดอกเบ้ียจะมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย เพราะจะทําใหประชาชนเกิดการ
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คาดการณตออัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงตามปกติแลวความตองการถือสินทรัพยเพื่อแสวงหากําไรจะสูงข้ึน
เม่ือคาดการณวาอัตราดอกเบ้ียตํ่า แตถาคาดการณวาอัตราดอกเบ้ียสูงความตองการถือสินทรัพยเพื่อ
แสวงหากําไรจะตํ่าเปนความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม (รัตนา สายคณิต, เศรษฐศาสตรมหภาค, 
2548) ซ่ึงระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียนั้น เปนผลตอเนื่องมาจากปจจัยทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยท่ัวไปอัตราดอกเบ้ียมักจะปรับตัวสูงข้ึนเม่ือเศรษฐกิจขยายตัว และ
ปรับตัวลดลงเม่ือเศรษฐกิจชะลอตัว    ปจจัยท่ีสําคัญอีกประการท่ีมีผลกระทบตออัตราดอกเบ้ียก็คือ 
อัตราเงินเฟอ เม่ือระดับของอัตราเงินเฟอเพิ่มสูงข้ึนจะสงผล ทําใหรัฐบาลดําเนินนโยบายปรับเพิ่ม
อัตราดอกเบ้ีย และสงผลโดยตรงตอราคาหุนและราคาพันธบัตร กลาวคือ ชวงท่ีเกิดเงินเฟออยาง
ออน( Mild Inflation) อัตราดอกเบ้ียจะอยูในระดับท่ีสูง เศรษฐกิจจะอยูในชวงท่ีมีการขยายตัวผูผลิต
มีการลงทุนขยายการผลิต และมีการจางงานสูง การดําเนินการของบริษัทจึงคอนขางดี สงผลให
สินทรัพยจดทะเบียนของบริษัทมีอัตราสวนผลตอบแทนตอผูถือหุนคอนขางสูง(Earning per shares 
:EPS) ผลตอบแทนจากการลงทุนจะมีมูลคาสูงกวาการฝากเงินในธนาคาร ผูคนจะนําเงินมาลงทุน
ในตลาดหุนคอนขางสูง สวนตลาดพันธบัตรชวงท่ีภาวะอัตราดอกเบ้ียสูงนั้น ราคาพันธบัตรจะ
คอนขางตํ่าเพราะวาดอกเบ้ียรับอาจมีมูลคาตํ่ากวาอัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนในประเภทอื่นๆ ผูคน
จึงสนใจท่ีจะลงทุนในตลาดพันธบัตรนอย ในขณะท่ีถาอัตราเงินเฟออยูในระดับท่ีตํ่า  มักนําไปสู
การลดตํ่าลงของอัตราดอกเบ้ีย การลงทุนในตลาดพันธบัตรจะคอนขางมาก ท้ังนี้เพราะราคา
พันธบัตรจะมีราคาสูงเพราะใหผลตอบแทนท่ีดีกวา สวนตลาดหุนนั้นจะใหผลตอบแทนคอนขางตํ่า 
นอกจากนี้แลวการเปล่ียนแปลงปจจัยอ่ืนๆ ก็อาจจะสงผลตอความผันผวนของท้ังตลาดหุนและ
ตลาดพันธบัตรดวยเชนกัน ซ่ึงข้ึนอยูกับวาการเปล่ียนแปลงปจจัยทางเศรษฐกิจนั้นกอใหเกิด
ผลกระทบตอตลาดหุนและตลาดพันธบัตรอยางไร บางปจจัยอาจสงผลกระทบตอความผันผวนท้ัง
ในตลาดหุนและตลาดพันธบัตร บางปจจัยอาจสงผลกระทบตอตลาดใดตลาดหน่ึง แตเปนท่ี
นาสนใจวาเม่ือตลาดหุนหรือตลาดพันธบัตรเกิดความผันผวนข้ึนแลวผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความ
ผันผวนอาจสงตอความผันผวนไปยังอีกตลาดหนึ่ง หรือท่ีเราเรียกวา Spillover Effect Volatility 
และความผันผวนทางการเงินในประเทศอาจมีการสงผาน (Transmission) ไปยังตลาดเงินและตลาด
ทุนของประเทศอ่ืนๆอีกดวย 
 การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศไทยนั้นนับวามีความผันผวนอยูไมนอย 
ท้ังนี้เนื่องมาจากประเทศไทยเกิดความไมแนนอนในเสถียรภาพทางการเมืองมานับต้ังแตป 2548 
ปญหาความมั่นคงภายในประเทศ ปญหาโรคไขหวัดนกระบาด ตลอดจนปญหาเศรษฐกิจโลกท่ีซบ
เซา ลวนเปนปจจัยลบที่ทําใหเกิดความผันผวนข้ึนในระบบเศรษฐกิจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ภาพรวมของประเทศ ปจจัยสําคัญท่ีเปนตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจ เชน อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียน
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เงินระหวางประเทศ ไดรับผลกระทบมีการเปล่ียนแปลงท่ีไมสามารถคาดเดาได มีการคาดการณ
ระยะส้ัน จนสงผลทําใหเกิดความผันผวนในอัตราดอกเบ้ีย และอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวาง
ประเทศ และสงผลใหเกิดความผันผวนทางการเงินข้ึน เพราะปจจัยท้ังสองน้ันมีความสําคัญตอการ
ลงทุนในตลาดหุนและตลาดพันธบัตรในประเทศอยางมาก การดําเนินนโยบายทางการเงินและการ
คลังของธนาคารกลางจึงมีความสําคัญมากท่ีจะรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ และตองดําเนินการโดยความรอบคอบ เนื่องจากการคาและการลงทุนในตลาดเงิน
และตลาดทุนมีความเช่ือมโยงกัน  อีกท้ังโครงสรางทางการเงินของแตละประเทศยอมมี
องคประกอบและปจจัยพื้นฐานท่ีแตกตางกัน ดังนั้นการดําเนินนโยบายบางอยางของธนาคารกลาง
หรือรัฐบาล อาจมีผลกระทบตอเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเงินและระบบเศรษฐกิจของอีก
ประเทศหน่ึง ดังเชน ชวงวิกฤตเศรษฐกิจป 40 ท่ีนับไดวาเปนวิกฤตเศรษฐกิจคร้ังท่ีรุนแรงมากท่ีสุด
ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจสมัยใหม โดยท่ีประเทศไทยถือเปนจุดเร่ิมตนของวิกฤตการณทาง
การเงิน (Financial Crisis) ทําใหประเทศไดรับผลกระทบดานลบมากมายโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ 
ตลอดจนดานสังคมและการเมือง รัฐบาลไดดําเนินการนโยบายเพื่อแกไขปญหาท่ีสําคัญคร้ังนั้นโดย
การเปล่ียนแปลงระบบอัตราแลกเปล่ียนแบบคงท่ี ไปใชระบบอัตราแลกเปล่ียนแบบลอยตัวภายใต
การจัดการ(Manage Floating Exchange Rate) เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (รังสรรค หทัยเสรี, 
2541) ตามคําแนะนําของ IMF จนกลายเปนวิกฤตการเงินในประเทศคร้ังท่ีรุนแรงที่สุด ซ่ึง
วิกฤตการณทางการเงินคร้ังนั้นไมไดมีผลกระทบเฉพาะประเทศไทยเทานั้น แตกลับพบวา
วิกฤตการณทางการเงินดังกลาวไดเกิดการแพรกระจายและลุกลามไปยังประเทศอ่ืนอีกเปนจํานวน
มากในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชีย
ตะวันออก ไดแกประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเกาหลีใต เปนประเทศที่ไดรับ
ผลกระทบชัดเจนและรุนแรงมากท่ีสุด จากวิกฤตทางการเงินในชวงป 2540 คร้ังนั้นจึงช้ีใหเห็นวาได
มีการแพรกระจายท่ีเกิดจากการสงผาน (Transmission) ของความผันผวนทางการเงินท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศหน่ึงแลวมีผลกระทบไปยังอีกประเทศหนึ่งจริง ดังนั้นประเด็นการศึกษาในคร้ังนี้จึงให
ความสนใจในการสงผานความผันผวนทางการเงินระหวางประเทศไทยและประเทศสิงคโปร 
เนื่องจากประเทศสิงคโปรเปนประเทศท่ีมีความม่ันคงทางการเงินและเศรษฐกิจสูงในภูมิภาค
อาเซียนเมื่อเทียบกับประเทศไทย  และเปนชาติท่ีเขามาลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนมากเปน
ลําดับท่ี 3 รองจากประเทศญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกาตามลําดับ (หองสมุดไทยพาณิชยออนไลน, “จับ
ตาสิงคโปร”, ฉบับท่ี 1945 วันท่ี 26 มกราคม 2550) ซ่ึงในตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศไทยมี
บริษัทและกองทุนสัญชาติสิงคโปร ท่ีเขามามีบทบาทในการลงทุนในธุรกิจหลากหลาย ต้ังแต
ธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย อสังหาริมทรัพย โรงแรม โดยมีท้ังท่ีรัฐบาลถือหุน และไมไดถือหุน 
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อาทิเชน บริษัท เทมาเส็ก โฮลดิ้ง  และกลุม GIC ท่ีเปนของรัฐบาลสิงคโปร กลุมบริษัทเหลานี้เขามา
ลงทุนในประเทศไทยในชวงปลายป 2542 (ท่ีมา มติชนออนไลน,12 กรกฎาคม 2543) และมีสวนใน
การพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทยอยางยิ่ง การเปล่ียนแปลงของความผันผวนของ
ตลาดเงินและตลาดทุนระหวางประเทศจึงนาจะมีผลกระทบตอโครงสรางและปจจัยพื้นฐานของ
ระบบเศรษฐกิจของอีกประเทศหนึ่ง 
  ดังนั้นการศึกษาในคร้ังนี้ผูจัดทํามีความตองการที่จะศึกษาการสงผานความผันผวนในตลาด
หุนและตลาดพันธบัตรระหวางประเทศไทยและประเทศสิงคโปร ทําการศึกษาโดยใชขอมูลทุติยภูมิ
ของดัชนีราคาหุนไทย (SET Index) ดัชนีราคาตราสารหนี้ไทย (BEX Index) ดัชนีหุนราคาหุน
สเตรทไทมสิงคโปร (ST Index) และดัชนีราคาตราสารหน้ีสิงคโปร (ABFB Index)ต้ังแต วันท่ี3 
มกราคม 2547 ถึงเดือนวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 เพื่อใหทราบถึงความผันผวนของตลาดหุนและตลาด
พันธบัตรภายในประเทศของแตประเทศ และการสงผานความผันผวนในตลาดหุนและตลาด
พันธบัตรระหวางประเทศไทยและประเทศสิงคโปร วามีความสัมพันธกันหรือไม 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
  1. เพื่อศึกษาการสงผานความผันผวนในตลาดหุนและตลาดพันธบัตรระหวางประเทศไทย
และประเทศสิงคโปร วามีความสัมพันธแบบมีเง่ือนไขกันหรือไม 
         2. เพื่อศึกษาการสงผานความผันผวนของตลาดหุนและตลาดพันธบัตรท้ังภายในประเทศ
และระหวางประเทศ 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

 ผลท่ีไดจากการศึกษาชวยใหทราบถึงความผันผวนในตลาดหุนและตลาดพันธบัตร
ภายในประเทศ และระหวางประเทศไทยและประเทศสิงคโปร เพื่อเปนประโยชนกับผูท่ีทําธุรกรรม
ทางการเงินในการวางแผนจัดพอรตการลงทุน  รวมไปถึงทางภาครัฐบาลและภาคเอกชนสามารถ
กําหนดนโยบายใหสอดคลองและมีความเหมาะสมกันเพื่อลดความผันผวนระหวางตลาดหุนและ
ตลาดพันธบัตร ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาการสงผานความผันผวนในตลาดหุนและตลาดพันธบัตร ระหวางประเทศไทย
และประเทศสิงคโปร คร้ังนี้จะใชขอมูลดัชนีราคาตราสารหน้ีปดรายวันและดัชนีราคาหุนปดรายวัน



  
6 

ของประเทศไทย และของประเทศสิงคโปร เก็บยอนหลังระยะเวลา 4 ป เร่ิมต้ังแตวันท่ี 3 มกราคม 
2547 ถึงเดือนวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 รวมท้ังหมด2 ประเทศ 4 ตลาดโดยแยกเปน 

1) ดัชนีราคาหุนปดรายวันแหงประเทศไทย (SET Index) ต้ังแตวันท่ี 3 มกราคม 2547 

ถึงเดือนวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 รวมท้ังส้ิน 1040 วัน 

2) ดัชนีราคาตราสารหน้ีปดรายวันแหงประเทศไทย (BEX Index) ตั้งแตวันท่ี 3 

มกราคม 2547 ถึงเดือนวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 รวมท้ังส้ิน 1040 วัน 

3) ดัชนีราคาหุนปดสเตรทไทมรายวันสิงคโปร (ST Index) ต้ังแตวันท่ี 3 มกราคม 

2547 ถึงเดือนวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 รวมท้ังส้ิน 1040 วัน 

4) ดัชนีราคาตราสารหน้ีปดรายวันสิงคโปร (ABFB Index) ต้ังแตวันท่ี 3 มกราคม 

2547 ถึงเดือนวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 รวมท้ังส้ิน 1040 วัน 

 


