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บทคัดย่ อ
การวิเคราะห์ค่าสุ ดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพสภาวะตลาดของหลัก ทรั พ ย์ และวิ เคราะห์ ห า
ความสัมพันธ์ของราคาหลักทรัพย์กลุ่ มขนส่ งและโลจิสติกส์ กบั ราคาดัชนี หุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยโดยใช้วธิ ี มูลค่าสุ ดโต่งแบบคู่ (Bivariate Extreme Value) หลักทรัพย์ที่ใช้ในการศึกษา คือ
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (AOT) และ บริ ษทั บี ทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้ งส์
จากัด (มหาชน) (BTS) โดยใช้ขอ้ มู ลราคาปิ ดรายวันของหลัก ทรัพ ย์ ระหว่างวันที่ 2 เดื อนมกราคม
พ.ศ.2551 ถึงวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 จานวน 1,558 ข้อมูล เพื่อนามาหาผลตอบแทนของ
ราคาหลัก ทรั พ ย์ที่ เป็ นข้อ มู ล Maximum Return ท าการวิ เคราะห์ ห ามู ล ค่ า สุ ด โต่ ง แบบคู่ ด้ว ยการ
ป ร ะ ม าณ ก าร แ บ บ Bivariate Generalized Extreme Value distribution (BGEV) แ ล ะ Bivariate
Generalized Pareto Distribution (BGPD)
ข้อมูลที่นามาใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลอนุ กรมเวลา จึงจาเป็ นต้องทดสอบความนิ่ งของข้อมูลด้วยวิธี
Augmented Dickey-Fuller test (ADF) และวิ ธี ฟิ ลิ บ ป์ พี ร อน (Phillips-Perron Test) พบว่ า ข้ อ มู ล มี
ลักษณะนิ่ง ที่ I(0) จึงสามารถนามาทาการวิเคราะห์มูลค่าสุ ดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์ได้
ผลการศึกษาสภาพสภาวะตลาดของหลักทรัพย์บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย และบริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮล
ดิ้งส์ พบว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของทั้งสองบริ ษทั สู งเป็ น 2 อันดับแรกของหลักทรัพย์กลุ่ม
ขนส่ งและโลจิสติ กส์ ประกอบกับผลการดาเนิ นงาน และผลประกอบการอยู่ในระดับที่ดี ส่ งผลให้
หลักทรัพย์ท้ งั สองมีความน่าสนใจในการลงทุน
ง

ผลการวิ เคราะห์ มู ล ค่ า สุ ด โต่ ง แบบคู่ ด้ว ยการประมาณการแบบ BGEV และ BGPD พบว่า ราคา
หลักทรัพ ย์บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย (AOT) มี ความสัม พันธ์ กนั แบบสุ ดโต่งกับดัชนี ราคาหุ ้นตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (SET) แต่ มี รู ป แบบความสั ม พัน ธ์ ก ัน แบบไม่ ส มบู ร ณ์ และราคา
หลักทรัพย์บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮล์ดิ้งส์ (BTS) ก็มีความสัมพันธ์แบบสุ ดโต่ง กับดัชนี ราคาหุ ้นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แต่มีความสัมพันธ์กนั แบบไม่สมบูรณ์ดว้ ยเช่นกัน
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ABSTRACT
The study aimed to test the conditions of bivariate extreme maximum returns of the transportation
and logistics sector of the Stock Exchange of Thailand. Two selected securities including Airports
of Thailand Public Company Limited (AOT) and BTS Group Holdings Public Company Limited
(BTS) were experimented. Price data for AOT and BTS securities collected directly from the
transportation and logistics sector of the SET with the close of the day. Data used were 1,558 daily
closing prices of securities during the period of January 2, 2008 to May 20, 2014. The estimations
of Bivariate Generalized Extreme Value distribution (BGEV) and Bivariate Generalized Pareto
Distribution (BGPD) were conducted.
As the data were time-series, Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root
test were employed for testing stationary of collected daily data. The results showed that closing
stock price and SET index were stationary at “I(0)”. Thus, AOT and BTS could be determined to
test bivariate extreme value by utilizing the estimations of BGEV and BGPD.
The performances of AOT and BTS have ranked the biggest market capitalizations of transportation
and logistics sector. The earning of two companies was a great extent. By testing BGEV and BGPD
the results indicated that stock price of AOT is imperfect extremely relation form with SET and also
that the stock price of BTS is imperfect extremely relation with SET.
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