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บทคัดยอ 
 
การศึกษานี้ เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงตามฤดูกาลของหลักทรัพยกลุมเงินทุนและหลักทรัพย

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสําหรับใชเปนแนวทางในการคาดคะเนผลตอบแทนของ
หลักทรัพย  ประยุกตรูปแบบที่หนึ่งตามแบบจําลองฟารมาและเฟรนช (Fama and French Model) 
และรูปแบบที่สองประยุกตตามแบบจําลองเงื่อนไขตลาด  และการกําหนดราคาหลักทรัพยของ   
ฟารมาและแม็คเบท (Fama and MacBeth) ในการศึกษาหลักทรัพยกลุมเงินทุนและหลักทรัพย 
จํานวน 30  หลักทรัพย  ตั้งแตวันที่  1  มกราคม พ.ศ. 2540  ถึงวันที่  31   ธันวาคม  พ.ศ. 2547  
ประกอบดวย ราคาปดของหลักทรัพยกลุมเงินทุนและหลักทรัพย  อัตราเงินปนผลของหลักทรัพย
และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนของธนาคารพาณิชยเพื่อเปนตัวแทนของอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงรวม 417 สัปดาห  หรือ  96  เดือน  กอนการศึกษาไดทดสอบ
สภาพนิ่งของขอมูลที่นํามาศึกษาดวยวิธี Augmented Dickey-Fuller Test ซ่ึงปรากฏวาผลตอบแทน
ของหลักทรัพยรายสัปดาหและรายเดือนมีสภาพนิ่งที่ระดับ 0 (Integration of Order 0) จํานวน  21  
และ  20  หลักทรัพยตามลําดับ  จากนั้นจึงนําขอมูลมาประมาณคาโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุดโดยใช
แบบจําลองรูปแบบที่หนึ่งพบวาความสัมพันธตามแบบจําลองดังกลาวที่ศึกษาดวยขอมูลหลักทรัพย
รายสัปดาหและรายเดือนรอยละ  28.57  และ 45.00  ของหลักทรัพยทั้งหมดตามลําดบัใหคา  R2  
มากกวา  0.90  จากนั้นจึงทําการศึกษาความเสี่ยงตามฤดูกาลของหลักทรัพยในกลุมเงินทุนและ
หลักทรัพยซ่ึงแบงเปน  2  กรณี  คือฤดูกาลตลาดขาขึ้นและขาลงและฤดูกาลรายเดือนโดยใชตัวแปร
หุนประยุกตตามแบบจําลองรูปแบบที่หนึ่ง  ผลการศึกษาพบวาความเสี่ยงตามฤดูกาลตลาดขาขึ้น
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และขาลงของหลักทรัพยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในขอมูลรายสัปดาหจํานวน  12  
หลักทรัพย  และรายเดือน  7  หลักทรัพย  สวนการวิเคราะหความเสี่ยงในฤดูกาลรายเดือนพบวา 
หลักทรัพยบริษัทเงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน) (NFS)  ไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงตามฤดูกาล
รายเดือนมากที่สุด  9  เดือน  และหลักทรัพยบริษัทอิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด 
(มหาชน) (AEONTS) ไดรับผลกระทบ  7  เดือน  นอกจากนี้พบวาความเสี่ยงตลาดของเดือน
มิถุนายนสงผลกระทบตอผลตอบแทนหลักทรัพยสูงสุด  รองลงมาคือเดือนมกราคม  กรกฎาคม  
ตุลาคมและพฤศจิกายน  เมื่อทําการเปรียบเทียบคาสถิติของสมการทั้ง  3  รูปแบบ คือสมการฟารมา
และเฟรนช  สมการความสัมพันธของความเสี่ยงและผลตอบแทนตามฤดูกาลภาวะตลาดขึ้นและขา
ลงและฤดูกาลรายเดือนพบวาสมการความสัมพันธของความเสี่ยงและผลตอบแทนตามฤดูกาลราย
เดือนทําใหเกิดคาเฉลี่ยคลาดเคลื่อนนอยที่สุดจํานวน  16  หลักทรัพย  และมีความแมนยําในการ
คาดคะเนสูงสุด  12  หลักทรัพยจากทั้งหมด  20  หลักทรัพย 

สวนสุดทาย ไดทําการวิเคราะหหลักทรัพยดวยสมการถดถอยภาคตัดขวางตามที่แบงตลาด
เปนภาวะตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง ในการศึกษาความสัมพันธระหวางผลตอบแทนหลักทรัพยกับ
ตัวแปรที่อธิบาย  3  ตัวแปร พบวาคาความเสี่ยง (Beta) จะสงผลกระทบตอผลตอบแทนหลักทรัพย
ในทิศทางตรงกันขาม ณ ภาวะตลาดขาลง  สวนอัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) จะ
สงผลกระทบตอผลตอบแทนหลักทรัพยในทิศทางเดียวกันและราคาหลักทรัพย (Share Price) จะ
สงผลกระทบตอผลตอบแทนหลักทรัพยในทิศทางตรงกันขาม ณ ภาวะตลาดขาขึ้น  ดังนั้น นัก
ลงทุนควรใหความระมัดระวังตอการเปลี่ยนแปลงของชวงเวลาในตลาดหลักทรัพยเพื่อสามารถ
เตรียมรับกับความเสี่ยงตามฤดูกาลที่อาจเกิดขึ้น 
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ABSTRACT 

 
This study was to analyze seasonal risk of finance and securities  sector  in  the Stock 

Exchange of Thailand, and to use as a guideline in estimating securities return.  The Fama and 
French Model, and Fama and MacBeth’s Market Condition and Pricing Model were applied to 
study  the data of 30 securities in the finance and securities sector during  the  period from 
January1, 1997 to December31, 2004. Data were consisted of closing prices of finance and 
securities stock, dividend yields, and 12 month-fixed-deposit interest rate of commercial bank as 
a proxy for the risk-free interest rate, totaling 417 weeks or 96 months.  Before studying, the 
researcher tested the stationary nature of the data by Augmented Dickey – Fuller Test. The results 
revealed that weekly and monthly returns were stationary at level 0 (integration of order 0) for 21 
and 20 securities, respectively.  Then, the data were estimated by using the ordinary least squares 
of the first model.  It was found that the relationship from studying weekly and monthly securities 
data, 28.57% and 45.00% of total securities, accordingly had the R2 higher than 0.90.  Next, the 
study of seasonal risk of  the finance and securities  sector was divided into 2 cases: bull and bear 
markets movement and monthly seasonal  movement by using  the seasonal dummy variables 
according to the first model. The result showed that the risk of the bull and bear market situation 
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was significantly different for the 7 securities using  weekly data and 12 securities using  monthly  
data. The monthly risk affected National Finance Public Company Limited (NFS) and AEON Thana 
Sinsap (Thailand) Public Company Limited (AEONTS), the most for 9 and 7 months, respectively. 
Meanwhile, the market risk of the Month of June affected the securities returns the most, 
followed by January, July, October, and November.  By comparing the statistic values of the three 
equations: the Fama and French Model, the risk and return relationship from the bull and bear 
market movement, and that from monthly seasonal movement; the researcher found that case of 
monthly seasonal movement had the least error for average value of 16 securities and the most 
accuracy in estimating 12 securities  out  of 20 securities. 

Finally, the securities were analyzed by using cross section regression for the bull and the 
bear markets. The study of relationship between securities return and the three variables found 
that risk value (Beta) would affect the security return in the opposite direction when the market 
was down. The dividend yield would affect the securities return in the same direction when the 
market was up, and the share price would affect the security return in the opposite  direction in 
bull market situation as well. The investors should pay attention to the changing in trends in stock 
market in order to prepare for the seasonal  risk.    
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