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การศึกษาเรื่อง การทดสอบผลตอบแทนหลักทรัพยที่ลงทุนตามคําแนะนําของ

นักวิเคราะหในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหลักทรัพยตามคําแนะนําของนักวิเคราะห ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยศึกษาผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจาก
การซื้อขายหลักทรัพยซ่ึงอาศัยขอมูลคําแนะนําจากนักวิเคราะหหลักทรัพย การศึกษาครั้งนี้ไดใช
แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน ผลตอบแทนเกินปกติ และการวิเคราะห
หลักทรัพย  การเก็บขอมูลไดรวบรวมขอมูลคําแนะนําจากบทวิเคราะหในเอกสารเผยแพรในงาน
มหกรรมนักวิเคราะหหลักทรัพย ป พ.ศ. 2548 และ 2549 โดยมีคําแนะนําทั้งหมด 297 บทวิเคราะห 
และเปนคําแนะนําให “ซ้ือ” เทานั้น ซ่ึงนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบคา
ทางสถิติ t-statistics 

 ผลการศึกษาพบวา นักวิเคราะหเลือกหมวดธุรกิจในการใหแนะนําโดยพิจารณา
จาก ความนิยมของหลักทรัพย การเคลื่อนไหวของราคาและจํานวนหลักทรัพยของแตละหมวด
ธุรกิจ ในดานผลตอบแทนเฉลี่ยเกินปกติ จากการศึกษาพบวา ผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยของ
หลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําของป 2548-2549 มีคาเปนบวก สอดคลองกับคําแนะนํา และสําหรับ
หลักทรัพยที่ไมไดใหคําแนะนํา พบวาผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยของหลักทรัพย มีคาเปนลบ 
นอกจากนี้ผลการทดสอบคาทางสถิติเพื่อทดสอบระดับความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย พบวา ผลตอบแทนสวนเกินปกติมีคาเปนบวกแตอยางไรก็ตามผลตอบแทน
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สวนเกินปกติที่พบไมมีนัยสําคัยทางสถิติ จึงไดขอสรุปวา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปน
ตลาดที่ประสิทธิภาพตลาดในระดับกลาง 

 เมื่อทดสอบความแมนยําโดยลงทุนในหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําและหลักทรัพย
ที่ไมไดรับคําแนะนํา แบงชวงเวลาในการลงทุนเปน 3 วันทําการ 5 วันทําการและ 7 วันทําการ 
พบวาในทุกชวงเวลาผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยของหลักทรัพยที่ไดรับคําแนะนําใหคาเปนบวก
อยางไมมีนัยสําคัญ และสําหรับผลตอบแทนสวนเกินปกติเฉลี่ยของหลักทรัพยที่ไมไดรับคําแนะนํา
ใหคาที่เปนลบอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ดีเมื่อทดสอบความแตกตางของผลตอบแทนสวนเกินปกติ
ของหลักทรัพยที่ไดรับและไมไดรับคําแนะนําพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ผล
การศึกษายังพบอีกวา จากคําแนะนําทั้งหมด 297 คําแนะนํา มีเพียง 80 คําแนะนํา หรือรอยละ 26.94 
ที่ราคาหลักทรัพยเปนไปตามคําแนะนํา ซ่ึงระยะเวลาที่ใชโดยเฉลี่ยที่ใชในการเคลื่อนไหวของราคา
จากราคา ณ วันที่แนะนํา ไปยังราคาเปาหมายของราคาที่กําหนดโดยนักวิเคราะหหลักทรัพย ใชเวลา 
18.71 วัน  
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ABSTRACT 
 

This independent study aims at studying the stock returns resulting from following 
recommendations of financial analysts and at testing efficiency of the Stock Exchange of 
Thailand. The applied theories used in this study are investment return theory, abnormal return 
theory, efficiency market theory, and stock analysis concept. The total of 297 stocks with “Buy” 
recommendations are collected from the document disseminated in the Stock Analyst Fair 2005 
and 2006.  The data are analyzed using descriptive statistics and hypothesis testing. 

The results of the study show that the first three business sectors with most recommended 
stocks are property development, energy & utility,  and banking sectors, respectively. The 
business sectors without recommended stocks are fashion, personal products & pharmaceuticals, 
insurance, mining, and professional services sectors. The analysts provide recommendation based 
on the popularity, price movement, and amount of the stock in each sector. For the average 
abnormal return, the results show that in 2005-2006 the average values of recommended stocks 
are positive, whereas the values for non-recommended stocks are negative. Moreover, the 
hypothesis testing for semi-strong form of efficiency shows that the average abnormal returns are 
not significant. This implies that the efficiency of Thai stock market is of semi-strong level. 

For the robustness, this study simulates the investment in three different periods; 3, 5 and 
7 business days. The average abnormal return values are positive but not statistically significant 
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for recommended stocks and negative but significant for non-recommended stocks. However, the 
mean differences of abnormal returns between recommended stocks and non-recommended 
stocks are significant. Moreover, the result of the study shows that only 80 recommends out of 
297 recommends or 26.94 % present correct price prediction. The average days the recommended 
stocks reach their targeted prices are 18.71 days. 
 

  
 


