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บทคัดย่อ 
 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีเน้นท่ีการน าเอา ทฤษฎีค่าสุดโต่ง มาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์
ราคาน ้ามนัปาลม์ ในการศึกษาแรก มีวตัถุประสงค์หลกัคือการใช้ทฤษฎีค่าสุดโต่งแบบตวัแปรเดียว 
ไดแ้ก่แบบจ าลองค่าสูงสุดบล็อกแมกซิม่า และ ค่าสูงสุดท่ีอยูเ่หนือค่าอา้งอิงชั้นสูง เพื่อท านายราคา
น ้ามนัปาลม์ในอนาคต ผลจากแบบจ าลองทั้งสองกรณีแสดงให้เห็นวา่ราคาน ้ ามนัปาล์มจะพุ่งสูงข้ึน
มากในช่วง 5, 10, 25, 50 และ 100 ปี ขา้งหนา้ โดยจะมีอตัราเร่งเพิ่มสูงข้ึนอีกในอนาคต การศึกษา
จะเป็นประโยชน์แก่ชาวสวนปาล์ม ผูส่้งออกน ้ ามนัปาล์ม รัฐบาล และผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหลายใน
อุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ในการวางแผนยทุธศาสตร์ส าหรับอนาคต  

วตัถุประสงค์ในการศึกษาท่ีสอง คือ การน าทฤษฎีค่าสุดโต่งแบบสองตวัแปรทั้ ง
แบบจ าลองค่าสูงสุดบล็อกแมกซิม่า และ ค่าสูงสุดท่ีอยู่เหนือค่าอ้างอิงชั้ นสูง มาใช้วิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาน ้ามนัปาลม์ กบั ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาน ้ ามนัปาล์ม ซ่ึงไดแ้ก่ ราคา
น ้ ามนัถัว่เหลืองกบัราคาน ้ ามนัดิบ ผลจากการใช้ทฤษฎีค่าสุดโต่งแบบสองตวัแปรทั้งแบบจ าลอง
ค่าสูงสุดบล็อกแมกซิม่าและค่าสูงสุดท่ีอยูเ่หนือค่าอา้งอิงชั้นสูง แสดงให้เห็นวา่อตัราการเติบโตของ
ราคาน ้ามนัปาลม์กบัน ้ามนัถัว่เหลืองมีความสัมพนัธ์กนัในแบบสุดโต่ง แต่อตัราการเจริญเติบโตของ
ราคาน ้ ามนัปาล์มกบัราคาน ้ ามนัดิบมีความสัมพนัธ์กนัน้อยหรือแทบจะไม่มีความสัมพนัธ์กนัใน
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แบบสุดโต่ง ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจะเป็นประโยชน์มาก เพราะท าให้เราเขา้ใจว่าราคาน ้ ามนัปาล์มจะ
เคล่ือนไหวตามทิศทางการเปล่ียนแปลงของราคาน ้ามนัถัว่เหลืองกบัราคาน ้ามนัดิบ 

ในการศึกษาท่ีสาม เนน้การวเิคราะห์หาโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทน
จากราคาน ้ ามนัปาล์มในตลาดซ้ือขายล่วงหน้าสามแห่ง ซ่ึงไดแ้ก่ ตลาดซ้ือขายล่วงหน้าประเทศ
มาเลเซีย, ตลาดแลกเปล่ียนสินคา้โภคภณัฑ์ตา้เหลียน  และ ตลาดซ้ือขายอนุพนัธ์ประเทศสิงคโปร์ 
โดยการใช ้คอปปูล่าร์แบบค่าสุดโต่ง ซ่ึงประกอบดว้ยการใชว้ิธีกมัเบลและฮูสเลอร์ริส ผลจากการ
ใชว้ธีิการทั้งสองแสดงใหเ้ห็นวา่ผลตอบแทนจากราคาน ้ ามนัปาล์มในตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ระหวา่ง
ตลาดประเทศมาเลเซียกับตลาดประเทศสิงคโปร์มีความสัมพนัธ์กันในแบบสุดโต่งในขณะท่ี
ผลตอบแทนจากราคาน ้ ามนัปาล์มในตลาดซ้ือขายล่วงหน้าระหว่างตลาดประเทศมาเลเซียกับ
ตลาดตา้เหลียน และ ตลาดประเทศสิงคโปร์กบัตลาดตา้เหลียน ไม่มีความสัมพนัธ์กนัในแบบ
สุดโต่ง ผลท่ีไดรั้บอาจเป็นประโยชน์ต่อบุคคลหรือบริษทัใดๆ ท่ีประสงค์จะเขา้ไปท าธุรกิจน ้ ามนั
ปาลม์ และนกัลงทุนท่ีไดล้งทุนในตลาดซ้ือขายล่วงหนา้สินคา้เกษตร 
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ABSTRACT 

 

This dissertation focuses on the applications of Extreme Value Theory 

(EVT) to palm oil price analysis. In the first study, the main objective is to apply 

Univariate EVT, namely Block Maxima (BM) and Peak-Over-Threshold (POT) 

models, for prediction of palm oil prices in the future. The results from both models 

display that the prices of palm oil will have higher extremes in the next 5,10,25,50 

and 100 year periods, with further acceleration growth towards the future. The results 

could be useful for farmers, exporters, governments, and other stakeholders of the 

palm oil industry in being highly informed for making strategic plans for the future. 

In the second study, the aim is to use Bivariate BM and POT for the 

relationship analysis between palm oil prices and affecting factors, which are soybean 

oil and crude oil prices. The results from Bivariate BM and POT reveal that the 

growth rate of palm oil and soybean oil prices has dependence in extremes, but the 

growth rate of palm oil and crude oil prices has fairly weak dependence or even 

independence in extreme. These findings have made a contribution to our 

understanding of what drives palm oil price movement when soybean oil and crude 

oil prices change. 
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As for the third study, the purpose is to focus on the dependence structure 

between the returns on palm oil price in three futures markets, namely Malaysian 

futures markets (KLSE), Dalian Commodity Exchange (DCE) and Singapore 

Exchange Derivatives Trading Limited (SGX-DT) using the Extreme Value Copulas, 

which are the Gumbel and HuslerReiss copula approach. The results from both 

approaches demonstrate that the returns on palm oil futures price among KLSE and 

SGX-DT have dependence in extreme, whereas the returns on palm oil futures price 

among KLSE and DCE, SGX-DT and DCE do not have dependence in extreme. The 

results could be beneficial for any person or company wishing to be engaged in the 

commerce of trading palm oil and for investors who have made an investment in the 

agricultural futures exchange. 


