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บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้ไดเสนอหลักฐานบทบาทของราคานํ้ามันรายสัปดาหที่มีตอดัชนีหลักทรัพย
เอเชีย นิเคอิ 225 ดัชนีตลาดหลักทรัพยโตเกียว  ดัชนีตลาดหลักทรัพยออสเตรเลีย ดัชนีตลาดหลักทรัพย
กัวลาลัมเปอร ดัชนีตลาดหลักทรัพยไตหวัน ดัชนีตลาดหลักทรัพยอินเดีย โดยวิธี หาความสัมพันธแบบมี
เง่ือนไขที่ผันแปรตามเวลา  การเปลี่ยนแปลงราคานํ้ามันมีบทบาทสําคัญในทุกตลาดหลักทรัพย ยกเวน
ตลาดหลักทรัพยอินเดียที่ประมาณดวยแบบจําลองสองตัวแปรโดยไมมีตัวแปรอธิบาย การรวมการ
เปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันเพิ่มความสัมพันธแบบผันแปรในแบบจําลองพลวัตร อีกทั้ง การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ แบบจําลองการสลับเปล่ียนแบบปรับเรียบของความสัมพันธอยางมีเงื่อนไข แสดงใหทราบวา 
ความสัมพันธอยางมีเงื่อนไขเพิ่มข้ึนระหวางชวงเวลาของความผันแปร 

กระบวนการความจําระยะยาวสามารถอธิบายการมีอยูของขอมูลอนุกรมเวลาไดเปนอยางดี ราคา
ดัชนีรายวันที่ทําการใสคาล็อคแลวโดย เริ่มจากวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน ป ค.ศ. 1998 ถึงวันที่ 10 เดือน 
พฤศจิกายน ป ค.ศ. 2008 มีคาอัตสหสัมพันธท่ีแสดงการมีอยูอยางสูงมากและยังมีคาที่มีนัยสําคัญ คาสถิติ 
R/S และคาสถิติ GPH ยืนยันมีอยูของคุณสมบัติความจําระยะยาวใน ตลาดหลักทรัพยอินเดียประกอบดวย
คุณสมบัติเชิงเสน และ คาความลาดเอียง ตลาดหลักทรัพย นิเคอิ 225 ตลาดหลักทรัพยฟลิปปนส มีความ
นิ่ง และ มีคุณสมบัติความจําระยะส้ันตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮ ตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซีย ตลาด
หลักทรัพยมาเลเซีย ตลาดหลักทรัพยประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยเกาหลี ตลาดหลักทรัพยไตหวัน มี
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คุณสมบัตินิ่ง และ มีความจําระยะยาว การกําหนดจุด ACF ของล็อคราคาดัชนีหลักทรัพยเอเชียเหมาะสม
กับแบบจําลอง SEMIFAR ไดเปนอยางดี และสามารถแทนคา μ ไดดวยคา g(it) ซ่ึงก็คือคาแนวโนมแบบ
เรียบ  แผนภาพไดแสดงคาพยากรณ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานการพยากรณ และ การประมาณคาสัมประสิทธ
ไมไดเปลี่ยนการพยากรณ 

ความสัมพันธของความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของตลาดหุนชาวเอเชียดวยแบบจําลองความ
ผันผวนตามเวลา CAPM  ตลาดหลักทรัพยจํานวน 10 ตลาดไดถูกเสนอ ดวย อเดปทิฟลิสสแคร ของ คลา
แมน  เบเซียน และ การถดถอยแบบคลอไทล ไดนํามาประมาณแบบจําลองความผันผวนตามเวลา CAPM  
โดยเปรียบเทียบคา อัลฟา เบตา สําหรับแตละคาประมาณ คาประมาณตามเวลาของคา อัลฟา และ เบตา 
ของแตละตัวประมาณ  คา อัลฟา และ เบตา ที่ถูกประมาณดวย การถดถอยคลอไทล จะมากกวา และ นอย
กวาการประมาณคา อัลฟา และ เบตา ที่ประมาณจาก เบเซียน แล คารแมนฟลเตอร ที่ คลอไทล  2.5% และ 
97.5% โดยที่การประมาณดวยวิธี เบเซี่ยนและ คลาแมนฟลเตอรแสดงคาที่ใกลเคียงกัน 
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ABSTRACT 

 

This thesis provides evidence regarding the role of oil prices on the weekly Thai 

and Asia stock indexes, namely Nikkei 225 (Nikkei Stock Average 225), Tokyo Stock 

Exchange, ALL (ASX All Ordinaries index), Australian Securities Exchange, KLSE 

(KLSE Composite Index), Malaysian stock market, TWSE (Taiwan's composite Index), 

Taiwan Stock Exchange, BSESN (Bombay SE Sensitive Index) Bombay Stock Exchange, 

movements using time-varying conditional correlations. Oil price changes are found to play 

an important role in all stock markets, except BSESN Compared with a bivariate model 

without any explanatory variables, the inclusion of oil price changes increases the 

persistence of time-varying correlations in a dynamic conditional correlation model.  
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Furthermore, a regime-switching smooth transition conditional correlation model shows 

that conditional correlations increase during periods of volatility. 

The long memory process can provide a good description of many highly persistent 

financial time series. The log daily Asia prices Index from November 10, 1998 to 

November 10, 2008 are highly persistent and remains very significant in the autocorrelation 

function. The R/S statistic and GPH test confirm the long memory property. The BSESN 

(Bombay SE Sensitive Index) Bombay Stock Exchange with slop of the linear trend, N225 

(Nikkei Stock Average 225) Tokyo Stock Exchange, PSI (PSE Composite Index) 

Philippine Stock Exchange are stationary and short memory. The SSEC (Shanghai 

Composite Index) Shanghai Stock Exchange, JKSE (Jakarta Composite) Indonesia Jakarta 

Composite, KLSE (KLSE Composite Index) Malaysian stock market, SETI (SET 

Composite Index) the Stock Exchange of Thailand, KS11 (KOSPI Index) Korean Stock 

Exchange,  TWSE (Taiwan’s composite index) Taiwan Stock Exchange are stationary and 

long memory. The ACF plot of all log price Asia Indexes have been well capture by the 

SEMIFAR model which is replaced μ by g(it), a smooth trend. The graph contains the 

predicted values, standard errors of predictions and generating coefficient plot of the 

coefficient are not change the prediction. 

The risk-return relationships of Asian stock markets with a time-varying CAPM 

model for ten Asian Stock Markets are purposed the Adaptive Least Squares with Kalman 

foundations, Bayesian, and Quantile regression are used for estimating the time-varying 

CAPM model and comparing the alpha, beta for each estimator. The values of time-varying 

alpha and beta, estimated from Quantile regression, are much greater and lesser than the 

estimating- value of the time- varying alpha and beta, estimated from The Bayesian and 

Kalman filtered estimator at quantile 2.5% and 97.5%. The Bayesian and Kalman filtered 

estimator present the closely value. 


