บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั

การค้นคว้าอิสระเรื่ อง การวิเคราะห์ค่าสุ ดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์ ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวธิ ี การศึกษาดังต่อไปนี้
3.1 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ข้อมูลที่ ใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลทุ ติยภูมิ คื อ ข้อมูลราคาปิ ดรายวันของหลักทรั พย์ระหว่างวันที่ 2
เดื อ นมกราคม พ.ศ.2551 ถึ ง วัน ที่ 20 เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ.2557 จ านวน 1,558 ข้อ มู ล ของราคา
หลักทรัพย์บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (AOT) ราคาหลักทรัพย์บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮล
ดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (BTS) และดัชนีราคาหุ น้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
3.2 วิธีการศึกษา
3.2.1 การคานวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
หาดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และดัชนี ราคาหลักทรัพย์บริ ษทั ท่ า
อากาศยานไทยจากัด (AOT) บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (BTS) โดยใช้สูตรการคานวณดังนี้
SET Index =

SETt

ln(SET

t−1

)

(3.1)

โดยที่ SETt หมายถึง ราคาปิ ดของดัชนีราคาหุน้ SET ณ วันทาการ t
SETt-1 หมายถึง ราคาปิ ดของดัชนีราคาหุน้ SET ณ วันทาการก่อนหน้า t
คานวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ AOT :
AOTt

R AOT  = ln(AOT
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t−1

)

(3.2)

โดยที่ AOTt หมายถึง ราคาปิ ดของหลักทรัพย์ AOT ณ วันทาการ t
AOTt-1 หมายถึง ราคาปิ ดของหลักทรัพย์ AOT ณ วันทาการก่อนหน้า
คานวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ BTS :
BTSt

R BTS = ln(BTS

t−1

)

(3.3)

โดยที่ BTSt หมายถึง ราคาปิ ดของหลักทรัพย์ BTS ณ วันทาการ t
BTSt-1 หมายถึง ราคาปิ ดของหลักทรัพย์ BTS ณ วันทาการก่อนหน้า t
3.2.2 การทดสอบความนิ่งของข้ อมูล (Unit Root Test)
เนื่ อ งจากข้อ มู ล ที่ น ามาศึ ก ษาเป็ นข้อ มู ล อนุ ก รมเวลา ซึ่ งข้อ มู ล อนุ ก รมเวลาอาจจะมี
ลักษณะนิ่งหรื อไม่นิ่ง จึงจาเป็ นต้องที่จะต้องนาข้อมูลมาทดสอบความนิ่งโดยการทดสอบความนิ่งด้วย
วิธี Augmented Dickey-Fuller test (ADF) และวิธีฟิลิบป์ พีรอน (Phillips-Perron Test)
การทดสอบยูนิทรู ทโดยวิธี Augmented Dickey-Fuller test (ADF)
สมมติฐาน
SET
H0 : ข้อมูลอนุกรมของ SET ณ เวลา t มีลกั ษณะไม่นิ่ง
H1 : ข้อมูลอนุกรมของ SET ณ เวลา t มีลกั ษณะนิ่ง
AOT
H0 : ข้อมูลอนุกรมของ AOT ณ เวลา t มีลกั ษณะไม่นิ่ง
H1 : ข้อมูลอนุกรมของ AOT ณ เวลา t มีลกั ษณะนิ่ง
BTS
H0 : ข้อมูลอนุกรมของ BTS ณ เวลา t มีลกั ษณะไม่นิ่ง
H1 : ข้อมูลอนุกรมของ BTS ณ เวลา t มีลกั ษณะนิ่ง
การทดสอบยูนิทรู ทโดยวิธีฟิลิบป์ พีรอน (Phillips-Perron test (PP test) )
สมมติฐาน
SET
H0 : ข้อมูลอนุกรมของ SET ณ เวลา t มีลกั ษณะไม่นิ่ง
H1 : ข้อมูลอนุกรมของ SET ณ เวลา t มีลกั ษณะนิ่ง
AOT
H0 : ข้อมูลอนุกรมของ AOT ณ เวลา t มีลกั ษณะไม่นิ่ง
H1 : ข้อมูลอนุกรมของ AOT ณ เวลา t มีลกั ษณะนิ่ง
BTS
H0 : ข้อมูลอนุกรมของ BTS ณ เวลา t มีลกั ษณะไม่นิ่ง
H1 : ข้อมูลอนุกรมของ BTS ณ เวลา t มีลกั ษณะนิ่ง
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3.2.3 การวิเคราะห์ ค่าสุ ดโต่ งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์ กลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์
การวิเคราะห์ ใช้โปรแกรม R ในการรันแบบจาลองทั้ง 9 แบบจาลอง โดยใช้การประมาณ
การทั้ง 2 แบบดังนี้ คือ
3.2.3.1 การประมาณการแบบ Bivariate Generalized Extreme Value distribution
(BGEV) โดยใช้ วธิ ี Bivariate Block Maxima Method
การประมาณการโดยใช้วิธี Block Maxima Model ค านวณได้โดยการใช้วิธี
Maxima ซึ่ งหาได้จากการน าค่ าลอกาลิ ทึ ม ธรรมชาติ ผ ลตอบแทนที่ เป็ นบวกมากที่ สุ ด (Maximum
Returns) ของแต่ละตัวแปรตามช่วงระยะเวลาที่กาหนด6 ได้แก่ ลอกาลิทึมธรรมชาติผลตอบแทนบวก
มากที่สุดของราคาหลักทรัพย์ท่าอากาศยานไทย (AOT) ราคาหลักทรัพย์บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ (BTS)
และลอกาลิ ทึมธรรมชาติผลตอบแทนดัชนี ราคาหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) แล้วนาไปหาค่า
สุ ดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์ ตามแบบจาลอง Bivariate Block Maxima Method สามารถเขียน
เป็ นแบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่าง SET กับ AOT และ SET กับ BTS ได้ดงั นี้
E(SET,AOT) =

2 (AOT))
exp {log(E1(SET)E2(AOT)) × A (log(Elog(E
)} (3.4)
(SET)E (AOT))
1

E(SET,BTS) =

2

2 (BTS))
exp {log(E1(SET)E2(BTS)) × A (log(Elog(E
)} (3.5)
(SET)E (BTS))
1

2

โดยที่ SET คือ ดัชนีราคาหุ น้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หน่วย: บาท)
AOT คือ ราคาหลักทรัพย์บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (หน่วย: บาท)
BTS คือ ราคาหลักทรัพย์บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (หน่วย: บาท)
3.2.3.2 การประมาณการแบบ Bivariate Generalized Pareto Distribution (BGPD)
โดยใช้ วธิ ี Bivariate Threshold Exceedances
การประมาณการโดยใช้วิธี Threshold Exceedances แตกต่างจากการประมาณ
การโดยใช้วิธี Block Maxima ที่ วิธี ก ารเลื อกข้อมู ล ที่ จะนามาวิเคราะห์ กล่ าวคื อ วิธี น้ ี จะก าหนดค่ า
Threshold ขึ้นมาค่าหนึ่ งเพื่อพิจารณาค่าส่ วนเกิ นจากค่า Threshold ที่กาหนดโดยจะนาข้อมูลเหล่านั้น
มาวิเคราะห์ ในการศึกษาครั้งนี้ ค่า Threshold ที่กาหนดจะแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ขนาดของข้อมูลที่ใช้
วิเคราะห์
6

หมายถึง ผลตอบแทนของราคาหลักทรัพย์ AOT ที่มีค่ามากที่สุดในทุกๆช่วงระยะเวลา 10 วัน ของข้อมูลทั้งหมด
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การกาหนดค่ า Threshold7
ในการกาหนดค่า Threshold นั้นจะกาหนดค่า Threshold ขึ้นมาหนึ่ งค่า 8เพื่อนาข้อมูลที่มีค่ามากกว่าค่า
Threshold มาวิเคราะห์ โดยในการกาหนดค่าจะดูกราฟ Diagnostic Plot สังเกตได้จากเมื่อข้อมูลเริ่ มมี
การเปลี่ ยนแปลง ณ จุดใด และเป็ นจุดที่ ขอ้ มูล มี ลกั ษณะเป็ นเส้ นตรง เราจะใช้จุดนี้ กาหนดเป็ นค่ า
Threshold โดยให้จุดเริ่ มต้นค่า Threshold คือ a การแจกแจงของข้อมูล x อธิ บายโดยสมการดังนี้
F𝑢 (𝑦) = Pr{X − 𝑢 ≤ 𝑦|X > 𝑢} =

F(𝑦+𝑢)−𝐹(𝑢)
1−F(𝑢)



(3.6)

โดยที่ Fu (y) คื อ ความน่ า จะเป็ นของค่ า x ที่ มี ค่ า มากกว่า ค่ า Threshold โดยให้ y คื อ ค่ า ของ 𝑥 ที่
มากกว่า จุ ด เริ่ ม ต้น 𝑢 ทฤษฎี ข อง Balkema and de Hann (1974) และ Pickands (1975) แสดงให้เห็ น
สาหรับจุดเริ่ มต้น 𝑢 ที่มีค่าสู งเพียงพอ
เขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
SET:

F𝑢1 (y1 ) = Pr{X1 − 𝑢1 ≤ y1 |X1 > 𝑢1 } =

AOT:

F𝑢2 (y2 ) = Pr{X2 − 𝑢2 ≤ y2 |X2 > 𝑢2 } =

BTS:

F𝑢3 (𝑦3 ) = Pr{X3 − 𝑢3 ≤ y3 |X3 > 𝑢3 } =

F(𝑦1 +𝑢1 )−F(𝑢1 )
1−F(𝑢1 )



F(𝑦2 +𝑢2 )−F(𝑢2 )
1−F(𝑢2 )



F(𝑦3 +𝑢3 )−F(𝑢3 )
1−F(𝑢3 )



(3.7)
(3.8)
(3.9)

แบบจาลอง Bivariate Threshold Exceedances
หาความสัมพันธ์ที่ข้ ึนอยูด่ ว้ ยกัน ของข้อมูลที่ใช้ ได้แก่ ลอกาลิทึมธรรมชาติผลตอบแทนบวกของราคา
หลัก ทรั พ ย์ท่ า อากาศยานไทย (AOT) กับ ลอกาลิ ทึ ม ธรรมชาติ ผ ลตอบแทนดัช นี ร าคาหุ ้ น ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) และลอกาลิทึมธรรมชาติผลตอบแทนบวกของราคาหลักทรัพย์บีที
เอส กรุ๊ ป โฮลดิ้ งส์ (BTS) กับ ลอกาลิ ทึม ธรรมชาติ ผลตอบแทนดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย (SET) จากการประมาณการโดยใช้การเชื่ อมกันของค่าขีดจากัด (Exceedances) ของการ
กระจายมูลค่าสุ ดโต่งแบบคู่โดยใช้ BGPD ชนิดที่ 1 จากแบบจาลอง เขียนเป็ นความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
E(SET, AOT) = exp{−V(SET, AOT)} , SET > 0, AOT > 0

(3.10)

7

Threshold Choice Revisited อ้างอิงจาก Coles, S. G. (2001), An introduction to statistical modeling of extreme values และ
Eric Gilleland 2 and Richard W. Katz. (2005), Extremes Toolkit (extRemes):Weather and Climate Applications of Extreme Value
Statistics

8

หมายถึง ค่าที่ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งข้อมูล เพื่อนาข้อมูลนั้นไปทาการวิเคราะห์
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E(SET, BTS) = exp{−V(SET, BTS)} , SET > 0, BTS > 0

(3.11)

โดยที่ SET คือ ดัชนีราคาหุ น้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หน่วย: บาท)
AOT คือ ราคาหลักทรัพย์บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (หน่วย: บาท)
BTS คือ ราคาหลักทรัพย์บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (หน่วย: บาท)
3.2.4 การสรุ ปและนาเสนอข้ อมูล
สรุ ปผลการศึกษาพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการศึกษาที่ได้จากการประมาณการแบบ Bivariate
Generalized Extreme Value distribution (BGEV) โดยใช้ วิ ธี Bivariate Block Maxima Method และ
การป ระมาณ การแบ บ Bivariate Generalized Pareto Distribution (BGPD) โดยใช้ วิ ธี Bivariate
Threshold Exceedances
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