บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาถึงภาพรวมของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ พบว่ากองทุนเปิ ดเคเค พร็ อพเพอร์ ต้ ี เซค
เตอร์ พันด์ (KK PROP) มี มูลค่าทรัพ ย์สินสุ ทธิ เพิ่มขึ้ นมากที่ สุ ดในและให้ผลตอบแทนรายปี ดี ที่สุ ด
ส่ วนกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ยูเอส อิควิต้ ี ฟั นด์ (TISCOUS) ให้ผลตอบแทนรายปี น้อยที่สุด และกองทุน
เปิ ดไทยพาณิ ชย์ แพลทตินมั โกลบอล พันด์ (SCBPGF) มีมูลค่าทรัพย์สินทุทธิ เพิ่มขึ้นน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ใช้ขอ้ มูลอนุกรม
เวลาในการค านวณโดยใช้ข ้อมู ล รายวัน ย้อนหลัง 1 ปี ตั้งแต่ เดื อนมกราคม ปี พ.ศ. 2555 ถึ ง เดื อน
ธันวาคม ปี พ.ศ.2555 รวมทั้งสิ้ น 211 ข้อมูล โดยนาข้อมู ลทั้งหมดมาแปลงให้อยู่ในรู ป ลอการิ ทึ ม
จากนั้น นาข้อมู ล มาทดสอบความนิ่ งของข้อมู ล (Unit Root Test) ด้วยวิธี การ Augmented Dickey –
Fuller test (ADF Test) แล้วนาข้อมู ล ทั้งหมดมาวิเคราะห์ หาความสั ม พันธ์ ของความผัวผวนอย่างมี
เงื่อนไขระหว่างตัวแปรโดยอาศัยแบบจาลองVARMA-GARCH แบบจาลองVARMA-AGARCH การ
ประมาณแบบจาลอง Constant Conditional Correlation (CCC) และแบบจาลอง Dynamic Conditional
Correlation (DCC) ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
ผลการทดสอบความนิ่ งของข้อมู ล (Unit Root Test) ด้วยวิธี Augmented Dickey – Fuller test (ADF)
ของตัวแปรที่ทาการศึกษา พบว่า ผลการทดสอบทั้ง 10 กองทุนมีลกั ษณะนิ่ งทั้ง 10 กองทุน ที่ ระดับ
I(0)
ผลการศึ ก ษาแบบจาลอง VARMA-GARCH ของกองทุ น ทั้ง 10 กองทุ น พบว่า ความผัน ผวนของ
ก อ งทุ น เปิ ด เค เค พ ร็ อ พ เพ อ ร์ ตี้ เซ ค เต อ ร์ พั น ด์ (KK-PROP) ใน อ ดี ต มี ผ ล ต่ อ ปั จ จุ บั น
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ในทิศทางเดียวกันกล่าวคือเมื่อผลตอบแทนในอดีตของกองทุนเปิ ดเคเค พร็ อพเพอร์ ต้ ี เซคเตอร์ พันด์
(KK PROP) เพิ่มขึ้นส่ งผลทาให้ความผันผวนในปั จจุบนั เพิ่มขึ้นเช่นกันและความผันผวนของกองทุน
เปิ ดไทยพาณิ ชย์ แพลทตินัม โกลบอล พันด์ (SCBPGF) ในอดี ตมีผลต่อความผันผวนในปั จจุบนั ใน
ทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือเมื่อผลตอบแทนในอดีตของกองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ แพลทตินมั โกลบอล
พันด์ (SCBPGF) เพิ่มขึ้นส่ งผลทาให้ความผันผวนในปัจจุบนั ลดลง
ผลการศึ ก ษาจากแบบจาลอง VARMA-AGARCH ของกองทุ น ทั้ง 10 กองทุ นพบว่ากองทุ นทั้ง 10
กองทุนมีลกั ษณะอสมมาตร แสดงถึงข่าวดีหรื อข่าวไม่ดีมีผลกระทบไม่เท่ากันทั้ง 10 กองทุน
ผลการศึกษาการประมาณค่าแบบจาลอง Constant Condition Correlation (CCC) ของทั้ง 10 กองทุ น
พบว่า ตัวแปรสุ่ ม (Standardize Shocks) ของกองทุนเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชี ยว สมอลแคป อิควิต้ ี
เอไอเอฟ (MS-ASIAN SM) มี ค วามสั ม พัน ธ์ แ บบมี เงื่ อ นไขในทิ ศ ทางตรงกัน ข้า มกับ ตัว แปรสุ่ ม
(Standardize Shocks) ของกองทุ น เปิ ด โกลบอล วอเตอร์ (GW) กล่ า วคื อ เมื่ อ ความผัน ผวนของ
ผลตอบแทนของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียว สมอลแคป อิควิต้ ี เอไอเอฟ (MS-ASIAN SM)
เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ค วามผัน ผวนของผลตอบแทนของกองทุ น เปิ ด โกลบอล วอเตอร์ (GW) ลดลง
ส่ วนตัวแปรสุ่ ม (Standardize Shocks) ของกองทุนเปิ ดเคเค พร็ อพเพอร์ ต้ ี เซคเตอร์ พันด์ (KK PROP)
มีความสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไขในทิศทางเดี ยวกันกับตัวแปรสุ่ ม (Standardize Shocks) ของ กองทุนเปิ ด
โกลบอล วอเตอร์ (GW) และกองทุนเปิ ดกรุ งศรี เวิร์ล วอเตอร์ (KF-WATER) กล่าวคือเมื่อความผัน
ผวนของผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดเคเค พร็ อพเพอร์ ต้ ี เซคเตอร์ พันด์ (KK PROP) เพิ่มขึ้นส่ งผลให้
ความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนเปิ ด โกลบอล วอเตอร์ (GW) และกองทุนเปิ ดกรุ งศรี เวิร์ล
วอเตอร์ (KF-WATER) ส่ วนตัวแปรสุ่ ม (Standardize Shocks) ของกองทุ น เปิ ด ทิ ส โก้ ยูเอส อิ ค วิต้ ี
ฟั น ด์ (TISCOUS) มี ค วามสั ม พัน ธ์ แ บบมี เงื่ อ นไขในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ ตัว แปรสุ่ ม (Standardize
Shocks) ของกองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอล แวยู ฟั นด์ (T-GlobalValue) เพิ่มขึ้นส่ งผลให้ความผันผวน
ของผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอล แวยู ฟันด์ (T-GlobalValue) เพิ่มขึ้น ส่ วนตัวแปรสุ่ ม
(Standardize Shocks) ของกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อเมริ กนั โกรท ฟั นด์ (ABAG) มีความสัมพันธ์แบบ
มี เงื่ อนไขในทิ ศทางตรงกันข้ามกับ ตัวแปรสุ่ ม (Standardize Shocks) ของกองทุ นเปิ ด โกลบอล วอ
เตอร์ (GW) กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500) และกองทุนเปิ ดกรุ งศรี เวิร์ล
วอเตอร์ (KF-WATER) กล่ า วคื อ เมื่ อ ความผัน ผวนของผลตอบแทนของกองทุ น เปิ ด อเบอร์ ดี น
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อเมริ กนั โกรท ฟั นด์ (ABAG) เพิ่มขึ้นส่ งผลให้ความผันผวนของผลตอบแทนกองทุนเปิ ด โกลบอล
วอเตอร์ (GW) กองทุ น เปิ ดแอสเซทพลัส เอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500) และกองทุ น เปิ ดกรุ งศรี
เวิร์ล วอเตอร์ (KF-WATER) ลดลง ส่ วนตัวแปรสุ่ ม (Standardize Shocks) ของกองทุนเปิ ด โกลบอล
วอเตอร์ (GW) มี ค วามสั ม พัน ธ์ แ บบมี เงื่ อ นไขในทิ ศ ทางตรงกัน ข้า มกับ ตัว แปรสุ่ ม (Standardize
Shocks) ของกองทุน เปิ ดไทยพาณิ ชย์ แพลทตินัม โกลบอล พันด์ (SCBPGF) และกองทุน เปิ ดแอส
เซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500) กล่าวคือเมื่อความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนเปิ ด
โกลบอล วอเตอร์ (GW) เพิ่ ม ขึ้ นส่ งผลให้ ความผันผวนของผลตอบแทนของของกองทุ น เปิ ดไทย
พาณิ ชย์ แพลทตินมั โกลบอล พันด์ (SCBPGF) และกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASPS&P500) ส่ วนตัวแปรสุ่ ม (Standardize Shocks) ของกองทุ นเปิ ดไทยพาณิ ชย์ แพลทตินัม โกลบอล
พันด์ (SCBPGF) มีความสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไขในทิศทางเดียวกันกับตัวแปรสุ่ ม (Standardize Shocks)
ของกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500) และกองทุนเปิ ดกรุ งศรี เวิร์ล วอเตอร์
(KF-WATER) กล่าวคือเมื่อความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอล แวยู ฟันด์
(T-GlobalValue) เพิ่ มขึ้ นส่ งผลให้ความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุ น เปิ ดแอสเซทพลัสเอส
แอนด์พี 500 (ASP-S&P500) และกองทุ นเปิ ดกรุ งศรี เวิร์ล วอเตอร์ (KF-WATER) เพิ่ มขึ้ น ส่ วนตัว
แปรสุ่ ม (Standardize Shocks) ของกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500) และตัว
แปรสุ่ ม (Standardize Shocks) ของกองทุน เปิ ดกรุ งศรี เวิร์ล วอเตอร์ (KF-WATER) มีความสัมพันธ์
แบบมีเงื่อนไขในทิศทางเดียวกันกล่าวคือเมื่อความผันผวนของผลตอบแทนของเปิ ดแอสเซทพลัสเอส
แอนด์พี 500 (ASP-S&P500) เพิ่มขึ้นส่ งผลให้ความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุ นเปิ ดกรุ งศรี
เวิร์ล วอเตอร์ (KF-WATER) เพิ่มขึ้น
ผลการประมาณแบบจาลอง Dynamic Conditional Correlation (DCC) จากการศึ ก ษาความสัมพัน ธ์
อย่างมีเงื่อนไขของตัวแปรสุ่ ม (Standardized Shocks) ระหว่างตัวแปรทั้ง 10 กองทุ นด้วยแบบจาลอง
DCC พบว่า กองทุนทั้ง 10 กองทุน ไม่มีสหสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไขเชิงพลวัต เนื่องจากค่า DCC(1) และ
DCC(2) ยอมรับสมมติฐานหลัก ดังนั้นสหสัมพันธ์ที่มีค่าคงที่จึงเป็ นจริ ง
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5.2 ข้ อเสนอแนะเพือ่ ใช้ ในการศึกษาครั้งต่ อไป
จากการศึกษาในครั้งนี้ ได้ใช้ขอ้ มูลของกองทุ นรวมที่ ลงทุ นในต่างประเทศทั้ง 10 กองทุ น ใช้ขอ้ มูล
รายวันย้อนหลัง 1 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2555 รวมทั้งสิ้ น 211
ข้อมู ล ซึ่ งข้อ มู ล อาจจะมี จานวนข้อ มู ล น้อ ยเกิ น ไป ดัง นั้น ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อไปอาจจะใช้ข ้อมู ล
รู ปแบบอื่นๆ เช่น ข้อมูลรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนหรื ออาจจะใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 2 ปี 3 ปี 5 ปี หรื อ
10 ปี มาใช้ในการวิเคราะห์ซ่ ึ งจะทาให้ขอ้ มูลมีความละเอียดมากขึ้น เพื่อให้ขอ้ มูลมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ้ น เพื่ อนาไปเป็ นส่ วนหนึ่ งในการตัดสิ น ใจในการลุ งทุ น และแบบจาลองที่ ใช้ในการศึ ก ษาได้
อธิบายถึงความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนทั้ง 10
กองทุน แต่ไม่ได้บอกถึงความเสี่ ยงของแต่ละกองทุนว่าเป็ นอย่างไรดังนั้นควรใช้แบบจาลองที่บ่งบอก
ถึงความเสี่ ยงของแต่ละกองทุน
5.3 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการศึ ก ษาการวิเคราะห์ ค วามผันผวนของผลตอบแทนของกองทุ น รวมที่ ล งทุ นในต่ างประเทศ
สามารถเป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุ นที่สนใจลงทุ นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ งสามารถนาผลที่ ได้จาก
การศึกษามาพิจารณาเพื่อ วางแผนและตัดสิ นใจในการลงทุนสาหรับ นักลงทุน เช่ น เมื่อมีผลกระทบ
จากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงระหว่างกองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ แพลทตินมั โกลบอล พันด์ (SCBPGF) กับ
กองทุ นเปิ ด แมนู ไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชี ยว สมอลแคป อิควิต้ ี เอไอเอฟ (MS-ASIAN SM) ซึ่ งผลกระทบ
ดังกล่ าวจะส่ งผลในทิ ศ ทางเดี ยวกัน ทั้งนี้ นัก ลงทุ นควรคานึ งถึ งหลายๆปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อราคาของ
กองทุนไม่วา่ จะเป็ นทั้งในและต่างประเทศ
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