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ปริทัศนผลงานศึกษาที่เกี่ยวของ 
 

ปาริฉัตร  รัตนพัวพันธ  (2547) ไดวิ เคราะหทางเทคนิคดวยแบบจําลองการชเอ็ม               
ในกรณีศึกษาของกลุมพลังงานโดยใชขอมูลราคาปดของหลักทรัพยรายสัปดาหต้ังแต มกราคม 
2542 ถึง ธันวาคม 2546 จํานวน 260สัปดาหไดแก1) บริษัทบานปู จํากัด(มหาชน): BANP 2)     
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด(มหาชน):EGCOMP  3)บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) :PTT 4) บริษัท ปตท. 
สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน): PTTEP 5) บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด 
(มหาชน): RATCH  โดยไดสรางแบบจําลอง ARMA ดวยเทคนิค การชเอ็มของหลักทรัพยท้ังหมดท่ี
นํามาศึกษา พบวาแบบจําลองท่ีไดนั้นสามารถนํามาพยากรณราคาปดหลักทรัพยเม่ือเปรียบเทียบกับ
ราคาปดจริง มีลักษณะใกลเคียงกันมาก และไดทําการประยุกตใชแบบจําลอง ARMA ดวยเทคนิค
การชเอ็ม จําลองสถานการณท่ี  ±1.0 Std. และหาสัญญาณการซ้ือขายเม่ือเทียบกับดัชนีกําลังสัมพัทธ
(Relative Strength Index: RSI) พบวาหลักทรัพยท่ีใหผลกําไรมากกวาดัชนีกําลังสัมพัทธไดแก 
BANPU, PTT, RATCH สวนหลักทรัพย  EGCOMP, PTT  ใหผลขาดทุนจากการจําหนาย
หลักทรัพยแตเม่ือเปรียบเทียบอัตราสวนระหวางกําไร (ขาดทุน) ตอเงินลงทุน (ROI) ดัชนีกําลัง
สัมพัทธ (Relative Strength Index)ใหผลตอบแทนท่ีสูงกวาสถานการณจําลองในชวงความเช่ือม่ัน 
แสดงถึงผลตอบแทนท่ีสูงกวา เม่ือใชเงินลงทุนเทากัน หมายความวาดัชนีกําลังสัมพัทธนั้นมี
ประสิทธิภาพในการวิเคราะหทางเทคนิคท่ีดีกวา 

 

ปยนุช เรืองขจร (2550) ไดทําการประมาณคาความผันผวนของผลตอบแทนของราคา
น้ํามันดิบ ถานหิน และกาซธรรมชาติโดยวิธีอารีมาอีการช  อารีมาการชเอ็ม และอารีมาการช ซ่ึงใช
ขอมูลอนุกรมเวลาราคาปดรายวันของราคานํ้ามันดิบเบรนทในตลาดซ้ือขายลวงหนา NYMEX ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ังแตเดือนมกราคม 2546 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2550 จํานวน 1,040 ขอมูล   
ขอมูลราคาปดของถานหินของตลาดสหรัฐอเมริกา ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2546 ถึงเดือน กุมภาพันธ 
2550 จํานวน 876 ขอมูล และขอมูลราคาปดรายวันของประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ังแตเดือนสิงหาคม 
2546 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2550 จํานวน 881 ขอมูลผลการทดสอบ Unit Root  โดยวิธี Augmented 
Dickey fuller test (ADF test) พบวาขอมูลผลตอบแทนของราคาพลังงานท้ัง 3 ชนิดมีลักษณะน่ิงท่ี
ระดับ Level (I(0))จากการพิจาณาผลคอเรลโลแกรม ไดทําการเลือกแบบจําลองท่ีเหมาะสมเพียง
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รูปแบบเดียวสําหรับผลตอบแทนราคาพลังงานแตละชนิดโดยใชแบบจําลองอารีมาอีการช  อารีมา
การชเอ็ม และอารีมาการช และเม่ือทําการตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลองท้ังหมดพบวา มี
ลักษณะเปน white noise ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ผลการพยากรณผลตอบแทนของราคา
พลังงานแตละชนิดในชวง historical forecast และ ex-post forecast พบวาแบบจําลองท่ีใหคา      
root mean square error ท่ีตํ่าท่ีสุดสําหรับผลตอบแทนของราคาน้ํามันดิบ ถานหิน และกาซ
ธรรมชาติคือ แบบจําลอง AR(1) AR(9) MA(1) MA(9) MA(14) และ E-GARCH(1,2), แบบจําลอง 
AR(1) AR(10) MA(1) MA(10) และ GARCH(1,1) และแบบจําลองAR(2) AR(10) MA(2) MA(10 ) 
และ GARCH(1,1) ตามลําดับ ดังนั้นแบบจําลองดังกลาวจึงมีความเหมาะสมที่สุดในการพยากรณ
ผลตอบแทนลวงหนาในอนาคตของพลังงานแตละชนิด 

 

สลิลทิพย  ศิริไพบูลย  (2546)  ไดศึกษาปจจัยท่ีกําหนดดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย  โดย
ใชขอมูลรายเดือน  ต้ังแตเดือนมกราคม   พ.ศ.  2538 ถึงเดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2544  ขอมูลท่ีนํามา
ศึกษา  ไดแก  มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย  มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของผูลงทุน
ตางประเทศ  ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  คาเงินบาท  และดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในอดีต  ใชวิธีการทดสอบ Unit root  และ Cointegration  ผลการศึกษาพบวาขอมูลของ
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของผูลงทุน
ตางประเทศ  และดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในอดีตมีลักษณะนิ่ง  สวนขอมูล
ของมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย  ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  และคาเงินบาทมีลักษณะไมนิ่ง  จึง
ไมสามารถหาความสัมพันธระยะยาวและการปรับตัวระยะส้ันได  จึงวิเคราะหหาความสัมพันธโดย
ใชรูปแบบสมการถดถอยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด  โดยขอมูลท่ีมีลักษณะไมนิ่งไดทํา  differencing 
กอนศึกษา  พบวามูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย  มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของผูลงทุน
ตางประเทศ  และดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในอดีตมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกับดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ขณะท่ีผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติและคาเงินบาท  ไมมีอิทธิพลตอดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

นคร เหลืองรวงทอง (2542) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของกองทุนรวมใน
ประเทศไทยในชวงเวลา มกราคม 2539ถึง ธันวาคม 2541 ใชขอมูลการถือครองหลักทรัพยรายเดือน
ของกองทุนปดในแบบจําลอง Lakonishok et al. (1992) คํานวณหาระดับการลงทุนในทิศทาง
เดียวกันและผลกระทบของการลงทุนในทิศทางเดียวกันท่ีมีตอราคาหลักทรัพยโดยวิธีการวิเคราะห
ของ Wermers (1999)  พบวากองทุนรวมในประเทศไทยมีการลงทุนในทิศทางเดียวกันในระดับสูง
มาก สาเหตุสําคัญเนื่องจากขอมูลท่ีใชศึกษาเปนขอมูลของกองทุนรวมแตละกองซ่ึงถูกบริหารโดย
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บริษัทจัดการเพียงไมกี่แหง และยังพบวาการลงทุนในทิศทางเดียวกันไมไดเพิ่มความผันผวนใหแก
ราคาหลักทรัพยอยางท่ีกังวล การลงทุนในทิศทางเดียวกันจะชวยเรงใหราคาของหลักทรัพยเขาสู
ราคาพื้นฐานท่ีแทจริงรวดเร็วข้ึน 

 

อาสา อินทรวิชัย (2552)  กลาวถึงการจัดสรรการลงทุนแบบนักลงทุนสถาบัน และการทํา
Optimization โดยการทํา Asset Allocationมี 2รูปแบบใหญคือ1) การทําStrategic Asset 
Allocation(SAA) ซ่ึงการลงทุนในสินทรัพยแตละประเภท(Asset class) จะถูกกําหนดเปนนโยบาย
ในท่ีประชุมใหญซ่ึงประกอบดวย นักวางกลยุทธการลงทุนดานมหภาค  ผูจัดการดานความเส่ียง 
และผูจัดการกองทุนซ่ึงเปนการทํา Portfolio Diversificationวางกลยุทธในระยะกลางถึงยาว(1-3ป) 
เพื่อกําหนดเปนขอบเขตกวางๆในผูจัดการกองทุนบริหารตอไป  2)ดานการทํา Tactical Asset 
Allocation(TAA) ซ่ึงจะเปนหนาท่ีของผูจัดการกองทุนในการบริหารตามนโยบายจาก SAA  

ในการทํา Optimization portfolioของนักลงทุนสถาบันไมใชเปนการกระทําเพื่อเพิ่ม
ผลตอบแทน แตเปนการลดความผันผวนของผลตอบแทน หรือความเบ่ียงเบนจากคาเฉล่ียของ
ตัวเองซ่ึงเปนความเส่ียงดานราคา(Price risk)โดยการลงทุนในคูของหลักทรัพยท่ีมีสัมประสิทธ
สหสัมพันธท่ีเปนลบ(negative correlation) เพื่อทําใหคาความเบ่ียงเบนจากคาเฉล่ียของราคา
(Standard Deviation)มีคาตํ่าสุด 

 


