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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยทาการศึกษากองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศจานวน 10 กองทุนซึ่ งข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษาในครั้งนี้เป็ นข้อมูลรายวันตั้งแต่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ผลการทดสอบความนิ่ งของข้อมูลพบว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศทั้ง
10 กองทุนมีลกั ษณะนิ่งที่ผลต่างระดับที่ศูนย์
ผลการศึกษาของแบบจาลองวาร์ มา-การ์ ชพบว่ากองทุนเปิ ดเคเค พร็ อพเพอร์ ต้ ี เซคเตอร์ พันด์มีความ
ผันผวนของผลตอบแทนในอดี ตมีผลต่อความผันผวนปั จจุบนั ในทิศทางเดี ยวกัน และความผันผวน
ของผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ แพลทตินมั โกลบอล พันด์ในอดีตมีผลต่อความผันผวน
ปัจจุบนั ในทิศทางตรงกันข้าม
ผลการศึกษาของแบบจาลองวาร์ มา-เอการ์ ชพบว่ากองทุนทั้ง 10 กองทุนมีลกั ษณะอสมมาตร แสดงถึง
ข่าวดีหรื อข่าวไม่ดีมีผลกระทบไม่เท่ากันทั้ง 10 กองทุน
ผลการศึกษาความผันผวนแบบมีเงื่อนไขแบบหลายตัวแปรโดยแบบจาลองซี ซีซี พบว่ากองทุนเปิ ด โก
ลบอล วอเตอร์ มีความผันผวนของผลตอบแทนระหว่างกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียว สมอล
แคป อิควิต้ ี เอไอเอฟ กองทุนเปิ ดเคเค พร็ อพเพอร์ ต้ ี เซคเตอร์ พันด์ กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อเมริ กนั โก
รท ฟันด์ กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ แพลทตินมั โกลบอล พันด์ และกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอสแอนด์
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พี 500 ส่ วนกองทุนกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ยูเอส อิควิต้ ี ฟั นด์ มีความผันผวนของผลตอบแทนกับกองทุน
เปิ ดธนชาตโกลบอล แวยู ฟันด์ ส่ วนกองทุนกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 มีความผันผวน
ของผลตอบแทนกับกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อเมริ กนั โกรท ฟั นด์ กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ แพลทตินัม
โกลบอล พันด์และกองทุนเปิ ดกรุ งศรี เวิร์ล วอเตอร์ ส่ วนกองทุนกองทุนเปิ ดกรุ งศรี เวิร์ล วอเตอร์ มี
ความผัน ผวนของผลตอบแทนระหว่างกองทุ นเปิ ดเคเค พร็ อพเพอร์ ต้ ี เซคเตอร์ พันด์ กองทุ นเปิ ด
อเบอร์ ดีน อเมริ กนั โกรท ฟันด์และกองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ แพลทตินมั โกลบอล พันด์
ผลการศึกษาของแบบจาลองดีซีซี พบว่า ไม่มีสหสัมพันธ์แบบมีเงื่ อนไขเชิ งพลวัต เนื่ องจากค่าดี ซีซี
หนึ่งและดีซีซีสองยอมรับสมมติฐานหลัก ดังนั้นสหสัมพันธ์ที่มีค่าคงที่จึงเป็ นจริ ง

จ

Independent Study Title

Analysis of Volatility of the Returns of Foreign
Investment Fund

Author

Mr. Apirach Thawornsuk

Degree

Master of Economics

Advisory Committee

Lect.Dr. Anaspree Chaiwan
Lect.Dr. Chaiwat Nimanussornkul

Advisor
Co-advisor

ABSTRACT
The objective of this study was analyze the volatility of the returns of foreign investment fund. This
study used daily data from 10 foreign investment funds during the period of 4 January 2012 to 28
December 2012.The unit root test by ADF shows that all of time series data was stationary at a 0
order of integration or I(0)
The result from the VARMA-GARCH model found that historical volatility of returns of KKPROP would affect to the current volatility of returns to an equal magnitude. The volatility of
returns of SCBPGF would affect the current volatility of returns to different magnitude.
The result of VARMA-AGARCH found that all of ten foreign investment funds had not asymmetric
effects that mean ten foreign investment funds didn’t spill over to each other.
The result of multivariate conditional volatility by using CCC model found that GW has the
volatility of returns between MS-ASIAN SM, KK PROP, ABAG, SCBPGF and ASP-S&P500. TGlobal-Value has the volatility of returns with TISCOUS. ASP-S&P500 has the volatility of returns
between ABAG, SCBPGF and KF-WATER. KF-WATER has the volatility of returns between KK
PROP, ABAG and SCBPGF.
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The result of DCC model found that there are not the conditional correlations because the DCC(1)
and DCC(2) are significantly. Therefore, the constant conditional correlations do hold.
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