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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาการประมาณมูล ค่า Callable Bond โดยใช้เ ทคนิ ค Monte Carlo Simulation โดยใช้ข ้อมูล อัตรา
ดอกเบี้ยของตราสารหนี้ ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย( Zero Coupon Yield Curve) ที่มีอายุ 1 เดือน โดยใช้เป็ นข้อมูลแบบรายวัน
ตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้ น 1280 วัน ศึกษาเปรี ยบเทียบการหาอัตรา
ดอกเบี้ยจากการศึกษา 2 วิธี คือ แบบจาลอง Cox-Ingersoll-Ross และแบบจาลอง Hull-White นาอัตราดอกเบี้ยมาทา
การจาลองสถานการณ์โดยใช้เทคนิ ค Monte Carlo (Monte Carlo Simulation) จานวน 10,000 ครั้ง เพื่อหามูลค่าของ
Callable Bond จากการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาที่วนั หมดอายุเดียวกันของตราสารหนี้ มูลค่าของ Callable Bond ที่มา
จากการประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยแบบจาลอง Cox-Ingersoll-Ross และแบบจาลอง Hull-White มีความแตกต่างกัน
โดยแบบจาลอง Hull-White ให้ผลการประมาณอัตราดอกเบี้ยที่เป็ นไปตามแนวโน้มของเส้น Yield Curve ที่ควรจะเป็ น
มากกว่าแบบจาลอง Cox-Ingersoll-Ross ทั้งนี้เนื่องจากค่าพารามิเตอร์ของ Hull-White มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา
คาสาคัญ: Callable Bond, Monte Carlo Simulation, CIR Model, Hull-White Model, Embedded Option Pricing

ABSTRACT
This is a study of how to approximate callable bond’s value by using Monte Carlo Simulation which uses
the interest rate of zero coupon bond that has a maturity for 1 month period. We use daily data from the January 2013
to March 2018, totally 1,280 days. By comparing the results of 2 methods which are Cox-Ingersoll-Ross model and
Hull-White model. The results show that callable bond from using Cox-Ingersoll-Ross model and Hull-White model
are totally different. The Hull-White model give the approximate interest rate based on yield curve better than the
Cox-Ingersoll-Ross model. The reason for the better results due to changeable parameter in the Hull-White model.
Keywords: Callable Bond, Monte Carlo Simulation, CIR Model, Hull-White Model, Embedded Option Pricing
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1. บทนา
Callable Bond เป็ นตราสารหนี้ ที่ให้สิทธิ แก่ผอู้ อกในการเรี ยกไถ่ถอนได้ก่อนครบกาหนดอายุ โดยจะมีการ
ระบุเงื่อนไขที่ชดั เจนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ใช้สิทธิ และราคาที่จะไถ่ถอน เช่นตราสารหนี้ อายุ 10 ปี ผูอ้ อกอาจกาหนดให้
สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกาหนด ณ สิ้ นปี ที่ 5 ที่ราคาพาร์ เป็ นต้น เพราะฉะนั้น Callable Bond ก็คือ ตราสารหนี้ ทวั่ ไปที่
แฝงสิ ทธิในการไถ่ถอนคืนได้เพี ยงครั้งเดียวแบบ European Call Option หรื อ ตราสารหนี้ ทวั่ ไปที่แฝงสิ ทธิ ในการไถ่
ถอนคืนได้หลายช่วงเวลาแบบ Bermudan Call Option แม้ว่าสิ ทธิ ในการไถ่ถอนคืนนี้ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของตราสารหนี้
และไม่สามารถทาการซื้อขายสิ ทธิในการไถ่ถอนนี้ได้โดยเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการหามูลค่าของ Callable Bond จะต้อง
นาปั ญหาการหามูลค่าของสิ ทธิ ในการไถ่ถอนคืนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การประเมินมูลค่าตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิน
ขึ้นอยูก่ บั สิ นค้าอ้างอิง ซึ่งสิ นค้าอ้างอิงของ Callable Bond ก็คืออัตราดอกเบี้ยนัน่ เอง อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเป็ นตัวแปร
ทางการเงินที่สาคัญในทุกระบบเศรษฐกิจซึ่งธนาคารกลางใช้อตั ราดอกเบี้ยระยะสั้นเป็ นเครื่ องมือในการกาหนดนโยบาย
ทางการเงิน
งานวิจยั นี้ ผวู้ ิจยั จะใช้อตั ราดอกเบี้ยระยะสั้นมาในการประเมินมูลค่าของตราสารหนี้ แบบ Callable Bond ซึ่ ง
การประมาณค่าอัตราดอกเบี้ยแบ่งออกได้เป็ น 2 แบบคือ 1) แบบ Single Factor Models และ 2) แบบ Multiple Factor
Models ซึ่งในที่น้ ีจะพิจารณาการประมาณค่าอัตราดอกเบี้ยแบบ Single Factor Models เท่านั้น ซึ่ งการประมาณค่าอัตรา
ดอกเบี้ย แบบ Single Factor Model จะแบ่งออกได้เป็ น 2 แบบคือ 1) แบบ Equilibrium Models และ 2) แบบ NoArbitrage Models
1) แบบ Equilibrium Models เป็ นวิธีการประมาณค่าอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้ข้ ึนกับเวลา เนื่ องจากค่าพารามิเตอร์
ที่อยูใ่ นสมการเป็ นค่าคงที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ทาให้อตั ราดอกเบี้ยที่ได้จากการประมาณด้วย Equilibrium Models
นั้น มักไม่เป็ นไปตามอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริ งในตลาด วิธีการแบบ Equilibrium Models ที่นิยมใช้ได้แก่ Rendleman
and Bartter model (1979) , Vasicek(1997) แต่การใช้วิธีการของ Vasicek อาจจะพบปั ญหาได้สองอย่าง คือ อัตรา
ดอกเบี้ย สามารถออกมาติดลบได้ และในแบบจาลอง Vasicek ก าหนดให้ เป็ นค่ าคงที่ซ่ึ งในความเป็ นจริ ง อัตรา
ดอกเบี้ยจะมีการเพิ่มขึ้นตามเวลาหรื อฟังก์ชนั่ ของ r(t) จากปัญหาข้างต้นมีการแก้ปัญหาโดย Cox, Ingersoll and Ross ใน
ปี 1985 และเรี ยกแบบจาลองนี้ว่า CIR หรื อ Cox,Ingersoll and Ross(1985) ในวิธีการแบบ CIR Model นี้ ทาการปรับให้
พจน์ความผันผวน (  ) เพิ่มขึ้นตามฟังก์ชน่ั ของ r(t) ด้วยการเพิ่ม r (t ) ในพจน์ค่าความผันผวนทาให้สมการสโตแค
สติคดิฟเฟอเรนเชียส (SDE)
2) แบบ No-Arbitrage Models เป็ นการประมาณอัตราดอกเบี้ยโดยการนามูลค่าตราสารหนี้ ที่เกิดขึ้นจริ งใน
ตลาดมาใช้ในการคานวณหาอัตราดอกเบี้ยวิธีการแบบนี้จะเรี ยกว่า Yield Curve Fitting หรื อ Calibration ค่าพารามิเตอร์
จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา (Independent of time) อัตราดอกเบี้ยที่ประมาณได้จากวิธีน้ ีจึงมีค่าใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย
ที่เกิดขึ้นจริ ง วิธีการแบบ No-Arbitrage Models แบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบคื อ Ho Lee (1986), Hull-White (one-factor)
(1990) และ Black-Karasinski(1991)
การคานวณมูลค่าของ Callable Bond มีหลายวิธีที่แตกต่างกัน วิธีการแรกเป็ นวิธีการของ Black-Derman-Toy
model (2006) ด้วยการจาลองสถานการณ์แบบไม่ต่อเนื่ อง (Discrete simulation) ของโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ และ
ประเมินมูลค่ าแบบ Risk-Neutral วิธี การที่ส องมาจากสมการเชิ งอนุ พนั ธ์ย่อ ย (PDE) ที่มีเงื่อ นไขค่าขอบ (boundary
condition เป็ นอัตราดอกเบี้ยที่ได้จากการประมาณค่าแบบ Equilibrium Model แต่การแก้ปัญหาของสมการเชิงอนุ พนั ธ์
ย่อย (PDE) นั้นมีความยุง่ ยาก จึงมีการเสนอวิธีการหาค่าประมาณของผลเฉลยของสมการ PDE โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัว
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เลขที่แตกต่างออกไปเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา เช่น Butter and Wald –Vogel (1996) หรื อ D’Halluim (2001)หรื อ
JiangXue (2011) เป็ นต้น
ในงานวิจยั ครั้งนี้ผวู้ ิจยั นาวิธีการแบบ Monte Carlo Simulation Technique มาใช้ในการประเมินมูลค่า Callable
Bond ที่แฝงสิ ทธิ ในการไถ่ ถอนคืนได้เฉพาะในวันที่กาหนดก่อนหรื อภายในวันสิ้ นสิ ทธิ (A call of Bermudan option)
ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด และใช้ CIR Interest rate Model กับ Hull-White Model ในการประมาณอัตราดอกเบี้ย ซึ่ ง
วิธีการของ Monte Carlo จะถูกนามาทาการจาลองแบบเสมือน (simulation) เพื่อวัดผลที่สนใจ โดยทาการจาลองเป็ น
จานวนมากๆครั้ง เพื่อให้มีจานวนเพียงพอที่จะค่าที่ได้จากการสุ่ มเหล่านั้นมาหาความน่ าจะเป็ น (probability) ของค่าที่
ต้องการทราบ
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการประเมินมูลค่าของ Bermudan Callable Bond
2.2 เพื่อประมาณมูลค่า Callable Bond ที่แฝงสิ ทธิในการไถ่ถอนคืนได้เฉพาะในวันที่กาหนดก่อนหรื อภายใน
วันสิ้ นสิ ทธิ ( A call of Bermudan option)
2.3 เพื่อเปรี ยบเทียบมูลค่า Callable Bond ที่ได้จากการประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยแบบ CIR กับ มูลค่า
Callable Bond ที่ได้จากการประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยแบบจาลอง Hull-White
3. การดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะประเมินมูลค่า Callable bond จากการประมาณอัตราดอกเบี้ยโดยพิจารณา 2 วิธี
ได้แก่แบบจาลอง Cox-Ingersoll-Ross และแบบจาลอง Hull-White ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้
3.1 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย( Zero Coupon Yield Curve) ทุกวันหมดอายุ โดยใช้
เป็ นข้อมูลแบบรายวัน ตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่ งในการประมาณอัตราดอกเบี้ย
ทั้งสองวิธีจะใช้อตั ราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยที่มีอายุ 1 เดือน
3.2 ขั้นตอนการวิจัย
3.2.1 การประมาณอัตราดอกเบีย้ ด้ วยแบบจาลอง Cox-Ingersoll-Ross
1) นาข้อมูล zero yield curve ในวันสุ ดท้ายที่ทาการเก็บข้อมูลมาใช้สร้างตารางตราสารหนี้ที่มีวนั
หมดอายุในทุกๆเดือน จนครบจานวนเดือนของอายุตราสารที่เยอะที่สุด (30  12) นัน่ คือ 360 เดือน และทาการ
คานวณหาอัตราดอกเบี้ยกับ spread
2) หาค่าพารามิเตอร์จากข้อมูลจริ งโดยในขั้นตอนนี้ผวู้ ิจยั จะประมาณดอกเบี้ยกับตราสารหนี้ที่มีอายุ
1 เดือนด้วยสูตรการประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยแบบจาลอง CIR ดังสมการต่อไปนี้
dr   (  r (t ))dt   r (t )dW
(3.1)
โดยที่ 
คือ ความเร็ วในการลู่กลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยในระยะยาว

คือ ค่าเฉลี่ยในระยะยาว
r (t ) คือ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ( Short Rate)
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dW

คือ ค่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
คือ กระบวนการสโตแคสติคมาตรฐาน หรื อเรี ยกว่ากระบวนการวีนเนอร์
(Wiener Process) ที่มีค่าเฉลี่ยเป็ น 0 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น dt

3) ในสูตรการประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยแบบจาลอง CIR จะต้องทราบค่า จึงทาการสุ่ มค่า
 (0,1) ขึ้นมาคูณกับ t โดยที่ t มีค่า 1/360
4) แทนค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากข้อ 2) และ 3) ลงในสมการการประมาณอัตราดอกเบี้ยของ
แบบจาลอง CIR จะได้ค่า rt  เมื่อนาค่า rt  บวกกับอัตราดอกเบี้ยวันก่อนหน้า จะได้อตั ราดอกเบี้ยของตราสารหนี้
ที่มีอายุ 1 เดือนในแต่ละวัน ( t )
3.2.2 การประมาณอัตราดอกเบีย้ โดยแบบจาลอง Hull-White
การประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยแบบจาลอง Hull-White ดังสมการต่อไปนี้

โดยที่

  (t )

dr   
 r  dt   (t )dW
 

คือ ความเร็วในการลู่กลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยในระยะยาว


(3.2)

คือ ค่าเฉลี่ยในระยะยาว
คือ คือ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ( Short Rate)
r
คือ ค่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น

dW คือ กระบวนการสโตแคสติคมาตรฐาน หรื อเรี ยกว่ากระบวนการวีน
เนอร์ (Wiener Process)ที่มีค่าเฉลี่ยเป็ น 0และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เป็ น dt
จะประมาณตามวิธีคิดแบบ Hull-White Trinomial Tree การคานวณแบบ Trinomial Tree จะแบ่งการคานวณ
ออกเป็ น 3 ส่ วนคือ 1.) การคานวณหาอัตราดอกเบี้ย ( R ) 2.) การคานวณหาความน่ าจะเป็ นของ Trinomial Tree (
pu , pm , pd ) 3.)การคานวณหาค่าที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา (  (t ) )
3.2.3 การประเมินมูลค่า Callable bond
ขั้นตอนการประเมินมูลค่า Callable Bond โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยมาที่มาจากประมาณด้วยแบบจาลอง CIR
1) คานวณหามูลค่าตราสารหนี้ไม่มีสิทธิการไถ่ถอนแฝง (Straight Bond Price)
2) คานวณหาอัตราดอกเบี้ยที่จุดคุม้ ทุน ณ วันที่ tJ 1 กาหนดให้วนั ที่มีการแจ้งการใช้สิทธิ การไถ่
ถอนล่วงหน้า (Notice Date) แทนด้วย  แต่เพื่อความสะดวกในการคานวณจะกาหนดให้วนั ที่มีการแจ้งการใช้สิทธิ การ
ไถ่ถอนล่วงหน้าแทนด้วย tJ  j  tJ  j   เป็ นไปตามรู ปที่ 3.1


รู ปที่ 3.1 ช่วงเวลาที่สามารถเลือกใช้สิทธิ ได้ในแต่ละวันที่กาหนดตามเงื่อนไข
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3) นาอัตราดอกเบี้ยจุดคุม้ ทุนที่หาได้จากข้อ 2) มาเทียบกับอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ tJ 1 ของทุกๆเส้น
อัตราดอกเบี้ยที่จาลองสถานการณ์ข้ ึนด้วยแบบจาลอง CIR เพื่อหาค่าความน่าจะเป็ นของการใช้สิทธิไถ่ถอนและความ
น่าจะเป็ นของการไม่ใช้สิทธิไถ่ถอน
4) คานวณหาค่าคาดหวังของมูลค่า Callable Bond ณ วันที่ tJ 1 โดยใช้สูตร
n 10,000


j 1

E ( K1 ) 

n 10,000

K1call , j
n

 prob( K1call ) 


j 1

K1uncall , j
n

 prob( K1uncall )

(3.3)

n 10,000

โดยที่



K1call , j

j 1

n

คือค่าเฉลี่ยของราคาใช้สิทธิสาหรับกรณีที่ใช้สิทธิไถ่ถอน

n 10,000


j 1

K1uncall , j

n
prob( K1call )

คือค่าเฉลี่ยของราคาใช้สิทธิสาหรับกรณีที่ไม่ใช้สิทธิไถ่ถอน

คือความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ผอู้ อกใช้สิทธิไถ่ถอน
prob( K1 ) คือความน่ าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ผอู ้ อกไม่ใช้สิทธิ ไถ่ถอน
5) คานวณหาอัตราดอกเบี้ยที่จุดคุม้ ทุน ณ วันที่ tJ 2 จะคานวณด้วยวิธีเดียวกับข้อ 2) โดยจะหา
อัตราดอกเบี้ยจุดคุม้ ทุนจากสมการ
6) นาอัตราดอกเบี้ยจุดคุม้ ทุนที่หาได้จากข้อ 5) มาเปรี ยบเทียบเพื่อหาค่าความน่าจะเป็ น และนาไปหา
ค่าคาดหวังของมูลค่าของ Callable Bond ณ ตาแหน่งที่ j  2 แทนด้วย K 2 ด้วยวิธีการเช่นเดียวกับข้อ 4)
7) ทาซ้ าด้วยวิธีตามข้อ 2) ถึงข้อ 4) เพื่อหาค่าคาดหวังของมูลค่า K3 , K4 , , K5
8) นามูลค่าของตราสารหนี้ ณ ที่สิ้นปี ที่ 5 ( K5 ) มาหามูลค่าของ callable bond ในปั จจุบนั ด้วย
การนา K 5 มาใช้ ดังนั้นการหามูลค่าปัจจุบนั จากปี ที่ 5 มายังปี ที่ 4
9) ประเมินมูลค่า Callable bond ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณจากวิธีการของแบบจาลอง Hull-White
ด้วยการทาข้อ 1) ถึง ข้อ 8) ซ้ า
10) เปรี ยบเทียบมูลค่า Callable bond ที่มาจากการประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยแบบจาลอง CIR กับ
แบบจาลอง Hull-White
uncall

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้น
จากการเก็บข้อมูลอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย( Zero Coupon Yield Curve) ทุกวันหมดอายุ
โดยใช้เป็ นข้อมูลแบบรายวัน ตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการประมาณอัตรา
ดอกเบี้ยทั้งสองวิธีจะใช้อตั ราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยที่มีอายุ 1 เดือน เมื่อนามาวิเคราะห์ค่าเบื้องต้นทาง
สถิติพบว่า อัตราดอกเบี้ยแบบรายวันของตราสารหนี้ที่มีอายุ 1 เดือนมีค่าความโด่ง (Kurtosis) เป็ น 3.9636 และมีค่าความ
เบ้ (Skewness) เป็ น -0.4799 ซึ่งเป็ นค่าที่ใกล้เคียงกับการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) สามารถแสดงเป็ น
ภาพการกระจายแบบฮีทโทแกรมได้ดงั รู ปที่ 4.1
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รู ปที่ 4.1 Histogram การกระจายของอัตราดอกเบี้ยรายวันของตราสารหนี้ ที่มีอายุ 1 เดือน

จากการเก็บข้อมูลพบว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่มีอายุ 1 เดือน ตั้งแต่ปี 2 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึง 31
มีนาคม พ.ศ. 2561 มีค่าลดลงมาเรื่ อยๆ แสดงดังรู ปที่ 4.2 และหากนาอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ ทุกๆอายุ ตั้งแต่ปี 2
มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มาวาดกราฟจะเห็นว่าภาพรวมของอัตราดอกเบี้ยจากอดีตจนถึงปัจจุบนั
นั้นลดลงมาเรื่ อยๆเช่นกัน นัน่ แสดงว่าการจ่ายดอกเบี้ยของตราสารหนี้ทุกอายุมีการจ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง

รู ปที่ 4.2 อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ อายุ 1 เดือนตั้งแต่ปี 2 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

และหากนาอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ทุกๆอายุ ตั้งแต่ปี 2 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
มาวาดเป็ นกราฟจะเห็นว่าภาพรวมของอัตราดอกเบี้ยจากอดีตจนถึงปั จจุบนั นั้นลดลงมาเรื่ อยๆเช่นกัน นั่นแสดงว่าการ
จ่ายอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ทุกอายุมีการจ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง ดังรู ปที่ 4.3
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รู ปที่ 4.3 อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ ทุกๆอายุ ตั้งแต่ปี 2 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

เมื่อนาข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้แต่ละอายุ พบว่าถ้าตราสารหนี้ที่มีอายุยาว
มากขึ้นจะมีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงขึ้นด้วย ดังรู ปที่ 4.4

รู ปที่ 4.4 กราฟค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ ในทุกอายุต้ งั แต่วนั ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

4.2 การประมาณอัตราดอกเบีย้ ด้ วยแบบจาลอง CIR
จากการนาข้อมูลอัตราดอกเบี้ยย้อนหลังมาใช้เพื่อคานวณหาค่าพารามิเตอร์การประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วย
แบบจาลอง CIR ได้ค่าพารามิเตอร์ดงั นี้ k  0.0031364,  0.0175627,  0.0106346 และ
กาหนดให้ r0  1.1010890% และ t  1/ 360
เมื่อนาค่าพารามิเตอร์ท้งั หมดใส่ ลงในสมการการประมาณอัตราดอกเบี้ยแบบจาลอง CIR แล้วทาการจาลอง
สถานการณ์อตั ราดอกเบี้ยขึ้นมาเป็ นระยะเวลา 10 ปี จานวน 1 เส้น ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ นดังรู ปที่ 4.5
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รู ปที่ 4.5 การจาลองสถานการณ์อตั ราดอกเบี้ยระยะสั้นของตราสารหนี้ อายุ 1 เดือนด้วยแบบจาลอง CIR เป็ นเวลา 10 ปี

4.3 การประมาณอัตราดอกเบีย้ ด้ วยแบบจาลอง Hull-White
เมื่อกาหนดค่าพารามิเตอร์ โดยให้ k (t )  0.003136,  (t )  0.0106346 และ t  1/ 360 และเมื่อ
นาข้อมูลที่รวบรวมมาคานวณรวมกับกับข้อมูล zero coupon bond ที่อายุต่างๆในตลาดเพื่อคานวณหาค่าพารามิเตอร์
 (t ) จากนั้นนาค่าพารามิเตอร์ ที่ได้ท้ งั หมดไปแทนตามสมการที่ (3.2) สมการประมาณอัตราดอกเบี้ยของแบบจาลอง
Hull-White แล้วทาการจ าลองสถานการณ์ (simulate) ของอัตราดอกเบี้ยขึ้ นมาเป็ นระยะเวลา 10 ปี จ านวน 1 เส้น
ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ นดังรู ปที่ 4.7

รู ปที่ 4.7 การจาลองสถานการณ์อตั ราดอกเบี้ยระยะสั้นของตราสารหนี้ อายุ 1 เดือนด้วยแบบจาลอง Hull-White เป็ นเวลา 10 ปี

4.4 การประมาณมูลค่า Callable Bond
4.4.1 อัตราดอกเบี้ยจุดคุม้ ทุนของแบบจาลอง CIR กับแบบจาลอง Hull-White
ตารางที่ 4.1 แสดงอัตราดอกเบี้ยจุดคุม้ ทุนของแบบจาลอง CIR และแบบจาลอง Hull-White
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จากตารางที่ 4.1 จะพบว่าค่าอัตราดอกเบี้ยจุดคุม้ ทุนที่คานวณได้ในแต่ละวันที่มีการแจ้งการใช้สิทธิก่อนจะ
แตกต่างกันออกไป เป็ นค่าของอัตราดอกเบี้ยที่ผอู้ อกตราสารหนี้ใช้ในการตัดสิ นใจว่าจะไถ่ถอนตราสารหนี้คืนหรื อไม่
เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด หากอัตราดอกเบี้ยในตลาด ของวันที่มีการแจ้งการใช้สิทธิก่อนมีค่าน้อยกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยที่จุดคุม้ ทุน ผูอ้ อกจะไม่ใช้สิทธิในการไถ่ถอนตราสารหนี้
4.4.2 เปรี ยบเทียบมูลค่า Callable Bond ที่ได้จากการประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยแบบจาลอง CIR กับ
มูลค่า Callable Bond ที่ได้จากการประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยแบบจาลอง Hull-White
ผลการประเมินมูลค่า Callable Bond ที่ได้จากการประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยแบบจาลอง CIR กับแบบจาลอง
Hull-White โดยการจาลองสถานการณ์เส้นอัตราดอกเบี้ยจานวน 10,000 ครั้ง จะแสดงดังในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 เปรี ยบเทียบมูลค่า Callable bond จากการประมาณอัตราดอกเบี้ยของแบบจาลอง CIR และ Hull-White

จากตารางที่ 4.2 จะพบว่าเมื่อคานวณหามูลค่าตราสารหนี้ ไม่มีสิทธิ การไถ่ถอนแฝง (Straight Bond price)
ของการประมาณอัตราดอกเบี้ยของแบบจาลอง CIR มีค่าสู งกว่าตราสารหนี้ ที่แฝงสิ ทธิ ในการไถ่ถอนคืน (Callable
Bond Price) และแบบจาลอง Hull-White มูลค่าตราสารหนี้ ไม่มีสิทธิ การไถ่ถอนแฝงที่คานวณได้น้ นั มีค่าน้อยกว่าตรา
สารหนี้ที่แฝงสิ ทธิ ไถ่ถอนคืน เป็ นเพราะสิ ทธิ ในการไถ่ถอนคืนนี้ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของตราสารหนี้ ราคาของ Callable
bond จึงราคาสูงกว่าตราสารหนี้ปกติเพราะเพิ่มมูลค่าของ Call option เข้าไปด้วย และจะไม่สามารถทาการซื้ อขายสิ ทธิ
ในการไถ่ถอนนี้ได้โดยเพียงอย่างเดียว
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ผลจากการประเมินมูลค่าของ Callable bond โดย Monte Carlo Simulation ด้วยวิธีการจานวน 10,000 ครั้ง
การประมาณอัตราดอกเบี้ยของแบบจาลอง CIR พบว่ามูลค่าของ Callable bond มีค่าเท่ากับ 1.064884 บาท มูลค่าของ
ตราสารหนี้ ที่ไม่มีสิทธิ ไถ่ถอน มีค่าเท่ากับ 1.083775 บาท และมูลค่าของสิ ทธิ ที่แฝงอยู่ในตราสารหนี้ จึงมีค่าเท่ากับ 0.018891 บาท ในทานองเดี ยวกันมูลค่ าของ Callable bond ด้วยวิธี การของแบบจาลอง Hull-White มีค่ าเท่ากับ
1.010178 บาท มูลค่าของตราสารหนี้ที่ไม่มีสิทธิไถ่ถอน มีค่าเท่ากับ 0.982504 บาท และมูลค่าของสิ ทธิ ที่แฝงอยู่ในตรา
สารหนี้จึงมีค่าเท่ากับ 0.027674 บาท
หากพิจารณาในด้านของการประมาณอัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่ ก ารประมาณอัตราดอกเบี้ยจุ ดคุ ้มทุน และการ
ประมาณเส้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นมา จะพบว่าอัตราดอกเบี้ยจุดคุม้ ทุน ณ วันที่มีการแจ้งการใช้สิทธิ การไถ่ถอนล่วงหน้า
ต่างๆ ระหว่างการประมาณอัตราดอกเบี้ยของแบบจาลอง CIR กับแบบจาลอง Hull-White มีค่าที่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาที่ตาแหน่ งเดียวกัน นั่นเป็ นเพราะ การจาลองสถานการณ์อตั ราดอกเบี้ยของแบบจาลอง CIR กราฟของอัตรา
ดอกเบี้ยที่เกิ ดขึ้นจะวิ่งขึ้ นลงอยู่ในช่ว งแคบๆของเส้นไปเรื่ อ ยๆ เพราะค่ าพารามิเตอร์ ที่นามาใช้ในการประมาณด้ว ย
แบบจาลอง CIR เป็ นค่าคงที่ ทาให้อตั ราดอกเบี้ยที่ได้มาอยูใ่ นกรอบเท่าเดิมตลอดช่วงเวลา แต่ในทางกลับกันการจาลอง
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สถานการณ์ของ Hull-White เป็ นการประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยการใช้ขอ้ มูลในตลาดมาใช้ ทาให้ค่าพารามิเตอร์ ของ
Hull-White มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาซึ่งไม่คงที่ ส่ งผลให้การประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยวิธีน้ ี เป็ นไปตามแนวโน้ม
ของเส้น Yield Curve ด้ว ยเหตุผลนี้ เองทาให้อตั ราดอกเบี้ยที่อ อกมาระหว่าง CIR กับ Hull-White ไม่ไปในทิศทาง
เดียวกันและส่ งผลให้การประเมินมูลค่า Callable bond จากการประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วย CIR กับ Hull-White แตกต่าง
กันและจากตารางที่ 4.2 แสดงว่าการประมาณมูลค่า callable bond จากการประมาณอัตราดอกเบี้ยด้วยแบบจาลอง HullWhite จึงเป็ นวิธีที่ดีกว่าซึ่งสอดคล้องในทางทฤษฏีนนั่ คือ มูลค่าตราสารหนี้ ที่แฝงสิ ทธิ ไถ่ถอนคืนจะมีมูลค่าที่มากกว่า
ตราสารหนี้ ไม่มีสิ ทธิ ก ารไถ่ ถอนแฝง แต่ จากการประมาณมูล ค่าตราสารหนี้ โดยใช้ก ารประมาณอัตราดอกเบี้ยด้ว ย
แบบจาลอง CIR มีผลการประมาณมูลค่าตราสารหนี้ไม่มีสิทธิการไถ่ถอนแฝงสูงกว่ามูลค่าตราสารหนี้ที่แฝงสิ ทธิไถ่ถอน
คืนซึ่งไม่เป็ นไปตามทฤษฏีที่ควรจะเป็ น
ดังนั้นในการประมาณมูลค่าของ Callable Bond หรื อตราสารหนี้อื่นๆ ที่ตอ้ งมีการประมาณอัตราดอกเบี้ยมาใช้
ในการประเมินมูลค่า ควรเลือกใช้แบบจ าลองการประมาณอัตราดอกเบี้ยที่สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดหรื อ
เป็ นไปตามการคาดการณ์ของตลาด เช่น แบบจาลอง Hull-White หรื อแบบจาลอง BGM (The Brac, Gatarek, and
Musiela Model-Multifactor) เป็ นต้น จะทาให้ผลลัพธ์แม่นยาและใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากกว่า
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