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บทคัดยอ 
 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําเทคนิคการชเอ็กซมาประยุกตใชและเปนการ
ทดสอบความแมนยําของแบบจําลองนี้ในการพยากรณ ความเคล่ือนไหว ของดัชนีตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย  ดัชนีกลุม 50 หลักทรัพยโดยทําการศึกษาผลตอบแทนของดัชนีกลุม 50 
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงระยะเวลา 4 ปเร่ิมต้ังแตเดือนมกราคม 2547 
ถึงธันวาคม 2551จํานวน 1235 วัน  
 วิธีการศึกษาแบงออกเปนสองสวน โดยสวนแรกไดทําการศึกษาความสัมพันธของการ
เคล่ือนไหวของผลตอบแทนของดัชนีกลุม 50 หลักทรัพยในปจจุบัน กับขอมูลผลตอบแทนในอดีต
และความเส่ียงท่ีแทนดวยความแปรปรวนอยางมีเง่ือนไข จากการทดสอบ Unit Root พบวาขอมูล
ผลตอบแทนของของดัชนีกลุม 50 หลักทรัพย มีลักษณะนิ่ง (stationary) หรือมีลักษณะของขอมูล
แบบ I(0) และจากการศึกษาแบบจําลอง ARMA ดวยเทคนิคการชเอ็กซ พบวาผลตอบของดัชนีกลุม 
50 หลักทรัพยนอกจากข้ึนอยูกับคาความคลาดเคล่ือน และความแปรปรวนในอดีตอยางมีนัยสําคัญ
แลว ยังข้ึนกับการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนสถาบันในประเทศอยางมีนัยสําคัญอีกดวย 
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 การศึกษาในสวนท่ีสองเปนการประยุกตใชแบบจําลองการชเอ็กซโดยการสมมติสถาน
การจําลองในชวงความเช่ือม่ัน 1±  Standard deviation เพื่อหาสัญญาณซ้ือ และสัญญาณขาย 
เปรียบเทียบกับดัชนีกําลังสัมพัทธ (Relative Strength Index: RSI) พบวาไมสามารถใชชวงความ
เช่ือม่ันเปนสัญญาณการซื้อและสัญญาณขายทางเทคนิคได จึงใชการทะลุผานชวงความเช่ือม่ันเปน
สัญญาณการซ้ือขาย พบวาแบบจําลองใหสัญญาณมากกวาดัชนีกําลังสัมพัทธ สวนผลกําไร(ขาดทุน)
พบวาแบบจําลองใหผลกําไรนอยกวาดัชนีกําลังสัมพัทธ และเม่ือเปรียบเทียบอัตราสวนระหวาง
กําไร(ขาดทุน)ตอเงินลงทุน พบวาดัชนีกําลังสัมพัทธใหผลตอบแทนสูงกวาแบบจําลอง แสดงถึง
ผลตอบแทนท่ีมากกวาเม่ือใชเงินเทากัน ดังนั้นดัชนีกําลังสัมพัทธมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห
ทางเทคนิคดีกวาแบบจําลองการชเอ็กซ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ฉ

    
Independent Study Title Technical Analysis of Volatility Modeling of the        
  Return on SET50 Index Using GARCH-X   
  Model  
 
Author  Mr. Akkharat  Jongjamnien 

 
Degree  Master of Economics 
 
Independent Study Advisory Committee 
  Prof.Asst.Dr.Nisit    Panthamit     Chairperson 
  Lect.Dr.Prapatchon  Jariyapan Member 
 

ABSTRACT 
 

 The objective of this study was to apply the GARCH-X model and test its accuracy in 
forecasting the returns on 50 portfolios on the Stock Exchange of Thailand Index (SET50 index). 
The data for four years returns on the SET50 index, from January 2004 to December 2008, 
covering 1235 observations, was used for the analysis. 
 The methodology in this study was divided into two parts. The first part tested the 
relationship between the current returns of the SET50 index and the returns made over another 
period, with the risks revealed, representing the conditional variance. The results of the Unit Root 
test reveal that the returns on the SET50 were stationary and characterized by an I (0). The results 
from the ARMA model utilizing the GARCH-X technique indicate that the return on the SET50 
index depended on an error at one lagged period and that its risk level was significant. Moreover, 
the level of risk on the returns from the SET50 index depended significantly upon an exogenous 
variable; the net buy-net sell behavior of the institutional investor.    
 The second part of the study applied the GARCH-X model for technical analysis. This 
part formulated buy and sell signals by using a 1± standard deviation interval confidence from 
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the GARCH-X model and compared its prediction performance against the Relative Strength 
Index (RSI). The results show that we cannot use ‘touch interval confidence’ as a basis to 
formulate buy and sell signals; confidence as to the penetration of the intervals can replace buy 
and sell signals.  Moreover, the signals from the GARCH-X model showed a greater frequency of 
buy and sell signals than did the RSI. According to a simulation of buy and sell signals, the 
GARCH-X model of returns on the SET50 index yielded less capital gain than the RSI. The rate 
of capital gain (or loss) using the advised investment costs showed that the percentage investment 
against capital gain from the RSI, was greater than for the GARCH-X model using a 1± standard 
deviation interval confidence. Therefore, in this study, it was found that the RSI is more 
appropriate to use than the GARCH-X model. 
 


