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   5.42  แสดงผลของสมการถดถอย    Rit - Rft   =  αt + sit (SMB) + hit(HML) + tε    137 
   5.43  แสดงผลของสมการถดถอย    Rit - Rft    =  αt +βit (Rmt – Rft) + sit (SMB) 
           + hit (HML) + tε           140 
   5.44  แสดงความสัมพันธของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนกับปจจัยตางๆ    143 
    ก-1  แสดงดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยและดัชนีราคาหลักทรัพยของกลุมยานพาหนะ 
            และชิ้นสวนรายสัปดาห ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547   156 
    ข -1 แสดงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนของธนาคารขนาดใหญ 4 ธนาคาร 
             และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547    181 
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