บทที่ 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ

5.1 บทสรุ ป
การศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์ค่าสุ ดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์ ในตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยใช้ก ารประมาณการแบบ Bivariate Generalized Extreme Value
distribution (BGEV) และการประมาณการแบบ Bivariate Generalized Pareto Distribution (BGPD)
ระหว่างดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (SET Index) กับราคาหลักทรัพย์ท่าอากาศ
ยานไทย (AOT) และราคาหลั ก ทรั พ ย์ บี ที เอส กรุ๊ ป โฮลดิ้ ง ส์ (BTS) เพื่ อ ท าการวิ เคราะห์ ห า
ความสัมพันธ์แบบสุ ดโต่งแบบคู่ (Bivariate Extreme Value) โดยข้อมูลที่ใช้เป็ น ราคาปิ ดรายวันของ
หลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 นาข้อมูล
ดังกล่าวมาคานวณหาอัตราผลตอบแทน พร้ อมกับหาค่า Return ของแต่ละหลักทรัพย์ โดยสามารถ
สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
5.1.1 สรุ ปสภาพสภาวะของตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์ ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย
จากการวิเคราะห์ ส ภาพสภาวะตลาดปั จจุ บ นั ของหลัก ทรั พ ย์บ ริ ษ ทั ท่ าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) และหลักทรัพย์บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) เห็ นได้วา่ 2 หลักทรัพย์
เป็ นหลัก ทรั พ ย์ที่ น่ าลงทุ น ในอัน ดับ ต้น ๆ ของหลัก ทรั พ ย์ก ลุ่ ม ขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ด้ว ยมู ล ค่ า
หลัก ทรั พ ย์ตามราคาตลาดที่ สู ง ประกอบกับ ผลการดาเนิ นงานที่ ผ่านมาของบริ ษทั อยู่ในระดับ ที่ ดี
ดังนั้นผูท้ าการศึกษาจึงสรุ ปได้วา่ หลักทรัพย์ 2 หลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ที่น่าสนใจ และเหมาะสมแก่
การลงทุน แต่ท้ งั นี้ การลงทุนของผูส้ นใจ ควรศึกษารายละเอียดต่างๆของหลักทรัพย์ และความเข้าใจ
ในการลงทุนก่อน เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ ยง
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5.1.2 สรุ ปผลการทดสอบความนิ่งของข้ อมูล หรือยูนิทรู ท (Unit Root test)
เมื่อนาข้อมูลมาทาการทดสอบความนิ่ ง หรื อยูนิทรู ท ด้วยวิธี Augmented Dickey- Fuller
test (ADF) และวิธีฟิลิ บป์ พีรอน (Phillips-Perron test (PP test)) ผลการทดสอบพบว่า ดัชนี ราคาหุ ้น
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (SET) ราคาหลัก ทรั พ ย์ท่ า อากาศยานไทย (AOT) และราคา
หลักทรัพย์บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ข้อมูลมีลกั ษณะนิ่ ง หรื อข้อมูล Stationary ที่ระดับนัยสาคัญ
0.01
5.1.3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ มูลค่ าสุ ดโต่ งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์ด้วยวิธี Bivariate Block
Maxima Method และวิธี Bivariate Threshold Exceedances
จากผลการวิเคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ค่ าสุ ดโต่ งแบบคู่ ระหว่างดัช นี ราคาหลัก ทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทย (SET) กับ หลักทรัพย์ท่าอากาศยานไทย (AOT) และ ดัชนี ราคาหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย (SET) กับ หลักทรัพย์บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้ง (BTS) โดยพบว่าดัชนี ราคาหุ ้น SET มีความสัมพันธ์
แบบสุ ด โต่ งกับ ราคาหลัก ทรั พ ย์ AOT กัน แต่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน แบบไม่ ส มบู รณ์ ทั้ง วิธี Bivariate
Block Maxima และวิธี Bivariate Threshold Exceedances โดยแบบจาลองที่ใช้อธิ บายความสัมพันธ์
ระหว่างดัชนี ราคาหุ ้น SET และราคาหลักทรัพย์ AOT คือ แบบจาลอง logistic เช่ นเดี ยวกันกับดัชนี
ราคาหุ ้น SET และราคาหลักทรัพย์ BTS ที่มีผลการทดสอบที่เหมือนกันทั้ง 2 วิธี คือ มีความสัมพันธ์
กันแบบสุ ดโต่ง แต่มีความสัมพันธ์แบบไม่สมบูรณ์ อธิบายความสัมพันธ์ได้ดว้ ยแบบจาลอง logistic
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ค่าสุ ดโต่งที่ได้ เป็ นประโยชน์แก่นกั ลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ดัชนี ราคาหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET)
กับราคาหลักทรัพย์ท่าอากาศยาน (AOT) มีความสัมพันธ์แบบสุ ดโต่ง แต่มีความสัมพันธ์กนั แบบไม่
สมบู ร ณ์ นั่ น หมายความว่า ในช่ วงที่ มี ก ารคาดการณ์ ว่า ดัช นี ราคาหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยมี
แนวโน้มปรับตัวสู งขึ้น หรื ออยูใ่ นระดับ Peak สู ง ราคาหลักทรัพย์ AOT อาจปรับตัวสู งขึ้นตามแต่อาจ
มีการปรับตัวสู งขึ้นไม่มากนัก เช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี ราคาหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย (SET) กับราคาหลักทรัพย์บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้ง (BTS) มีความสัมพันธ์กนั แต่มีความสัมพันธ์กนั
ไม่สมบูรณ์ นัน่ หมายถึง เมื่อมีแนวโน้มของการปรับตัวสู งขึ้น ของดัชนี ราคาหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยอาจจะส่ งผลต่อราคาหลักทรัพย์ BTS ให้ปรับตัวสู งขึ้นได้ไม่มาก
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
1. เนื่ องจากการศึ กษาในครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ค่าสุ ดโต่งแบบคู่ของหลักทรัพย์
กลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์ ในลักษณะข้อมูลที่เป็ น Maximum Return เพียงเท่านั้น อาจจะแสดงให้เห็น
เพียงแค่ผลตอบแทนที่ได้รับของหลักทรัพย์กลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์ หรื อแสดงให้เห็นเพียงแค่ช่วง
สถานการณ์ที่ภาวะของตลาดอยูใ่ นช่วงขาขึ้น แต่ไม่ได้พิจารณาในช่วงที่ตลาดอยูใ่ นภาวะขาลง นัน่ คือ
ข้อมูลที่มีลกั ษณะเป็ น Maximum Loss ซึ่ งอาจจะสามารถช่วยให้เห็นภาพของภาวะตลาดที่ชดั เจนมาก
ขึ้น และช่วยประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุนของนักลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ขนส่ งและโลจิสติกส์
นี้ได้อย่างเหมาะสม
2. ในการวิเคราะห์ ค่ าสุ ดโต่ งแบบคู่ข องหลักทรั พ ย์ก ลุ่ ม ขนส่ งและโลจิ ส ติ ก ส์ ในครั้ งนี้ ยังมี
ข้อจากัด คื อ ได้มีการวิเคราะห์ ราคาหลักทรัพย์เพียงแค่ 2 หลักทรัพย์ในกลุ่มนี้ เท่านั้น ซึ่ งอาจยังไม่
เพียงพอสาหรับนักลงทุนที่ตอ้ งการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์น้ ี หากผูท้ ี่ตอ้ งการลงทุน จาเป็ นต้องศึกษา
จานวนหลักทรัพย์ให้มากกว่านี้เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจลงทุน
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