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--------------------------------บทคัดย่ อ

งานศึกษารายงานนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา การนําข้อมูลจากตัวอย่างมาใช้ประมาณโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์ ซึ่ ง
บางครั้งอาจทําให้โคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์ที่ได้ไม่มีคุณสมบัติแบบกึ่งบวกเสมอ (Positive Semi-Definite: PSD) งานศึกษา
นี้ได้พิจารณาอัตราผลตอบแทนรายวันของหุ ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยคํานวณดัชนี SET 50
ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ถึง 29 ธันวาคม 2560 มาเป็ นกรณี ศึกษาคุณสมบัติแบบกึ่งบวกเสมอ (Positive SemiDefinite: PSD) ของโคแวเรี ยนต์เ มทริ ก ซ์ ผลการวิจ ัยพบว่า จํานวนตัว อย่างที่ ใช้ป ระมาณโคแวเรี ย นต์เ มทริ กซ์ มี
ความสัมพันธ์กบั ความเป็ นแบบกึ่งบวกเสมอ (Positive Semi-Definite: PSD) ของโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์ เมื่อโคแวเรี ยนต์
เมทริ กซ์ไม่เป็ นแบบกึ่งบวกเสมอ (Positive Semi-Definite: PSD) การเพิ่มขนาดตัวอย่างสามารถที่จะปรับคุณสมบัติ
โคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์ให้มีคุณสมบัติแบบกึ่งบวกเสมอ (Positive Semi-Definite: PSD) ได้ ผูว้ ิจยั จึงเปรี ยบเทียบวิธีการ
ปรับโคแวเรี ยนต์เ มทริ กซ์ให้เป็ น PSD โดยวิธีที่พิจารณาคือ1) วิธีประยุกต์การแยกส่ วนเมทริ กซ์ (Modified Matrix
Factorization: MMF) 2) วิธีกาํ หนดการแบบกึ่งบวกเสมอ (Semi-Definite Programming: SDP) เกณฑ์ที่ใช้เปรี ยบเทียบ
คือ ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (Norm of Relative Error: NRE) ของ นอร์ มหนึ่ ง และนอร์ มสอง เราพบว่าวิธี SDP ให้
ค่าเฉลี่ย NRE ของนอร์ มหนึ่ งและนอร์ มสองตํ่าที่สุด เมื่อพิจารณาช่วงความเชื่อมัน่ ที่ระดับ 95% นอกจากนี้ แล้วเมื่อ
พิจารณาเวลาที่ใช้ในการปรับพบว่าวิธี MMF ใช้เวลาในการปรับน้อยกว่าวิธี SDP
จากการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ ยงของหลักทรัพย์ของแต่ละหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET
50 ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดคือ EA ส่ วนหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงตํ่าที่สุดคือหลักทรัพย์ SCB ซึ่ งมี
ความเสี่ ยง (SD) อยูท่ 0ี่ .92 หลักทรัพย์ทมี่ ีค่าความเสี่ ยงต่อผลตอบแทนหนึ่งหน่วย (CV) ที่ดีที่สุดคือหลักทรัพย์ BLA ซึ่ ง
ค่า CV = -0.33 ต่อหน่วย
โดยในการศึกษาเพื่อวัดความสัมพันธ์ของแต่ละหลักทรัพย์ (correlation) ต่างๆ รวมถึงความสามารถในการ
กระจายความเสี่ ยง จะหาคู่อนั ดับหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งถือได้ว่าสามารถช่วยกระจาย
ความเสี่ ยงได้ โดยคู่หลักทรัพย์ที่ กระจายความเสี่ ยงได้ดีที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่หลักทรัพย์ ADVANC กับ BDMS,
CPALL กับ INTUCH, RATCH กับ MTLS และ AOT กับ BEM โดยในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์หาสัดส่ วนการลงทุนที่
เหมาะสมที่สุดในการลงทุนของหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นดัชนี SET 50 รวมถึงกําหนดสัดส่ วนการลงทุนตามประเภทของนัก
ลงทุนโดยคํานึ งถึงความมีเหตุและผลในการตัดสิ นใจ และสามารถนําข้อมูลไปใช้ได้จริ ง จากการศึกษาข้อมูลจึงได้
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ผลตอบแทนที่ให้ค่า CV ตํ่าที่สุดของกลุ่มหลักทรัพย์ในดัชนี SET 50 ได้แก่หลักทรัพย์ ADVANC, INTUCH, RATCH,
TMB และGLOW ซึ่งได้ค่า CV คือ 0.0293
คําสําคัญ: การปรับโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์ให้มีคุณสมบัติแบบกึ่งบวก, การจัดสรรการลงทุน, อัตราผลตอบแทน

ABSTRACT

The purpose of this study is to study covariance matrices that are estimated from sample data may not be
positive semi-definite (PSD), as theoretically required. We consider the sample covariance matrices of the daily rate
of return of common stocks traded in the Stock Exchange of Thailand during December 2, 2016 to December 29,
2017. When the sample size is small, relative to the size of the covariance matrix, it may not be PSD. However, as
sample size increases, it generally becomes PSD. In addition, semi-definiteness does not depend on type of industry
a stock is in. We compare the methods of adjusting sample covariance to achieve PSD. Those methods are Modified
Matrix Factorization (MMF), and Semi-Definite Programming (SDP). By using the relative errors criteria to be
computed from 1-norm and 2-norm (Euclidean norm). We find that SDP gives the smallest 1-norm and 2-norm
relative errors, with 95% confidence. Moreover, MMF is computationally faster than SDP
From the study to analyze the returns and risks of securities of each stock in the SET 50, the returns of the
most valuable securities is EA. The lowest risk securities are the securities SCB which have the risk (SD) as 0.92
The securities which has risks per one unit returns (CV) with the best value for money is the securities BLA is -0.33
per unit.
In the study to measure the correlation of each stock, including the ability to diversify in finding the pairs
of the most correlated securities in the opposite side. So this can help spread the risk, by the first five securities pairs
are ADVANC - BDMS, CPALL - INTUCH, RATCH – MTLS and AOT – BEM, and the securities and the study to determine
the optimal proportion of investment in securities in the SET 50 Index. As well as the proportion of investors as
types of investors by consider cause and effect of decision and it can be used for real. Based on the study, the lowest
returns of CV of securities in SET 50 are securities ADVANC, INTUCH, RATCH, TMB and GLOW which got cv value as
0.0293
Keywords: positive semi-definiteness, asset allocate, rate of returns
1. บทนํา

ในสภาวะที่อตั ราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินลดตํ่าลง การลงทุนในหุ ้นในตลาด
หลักทรั พย์เ ป็ นทางเลือ กหนึ่ งของการลงทุน ที่ผลู้ งทุนมีโอกาสที่จ ะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สู งกว่าการอัตรา
ดอกเบี้ยฝากเงิน และผลตอบแทนจากการลงทุนมีหลายรู ปแบบ เช่น เงินปั นผล กําไรจากการขายหลักทรัพย์ สิ ทธิ ใน
การซื้อหุ ้นเป็ นต้น ซึ่งในการลงทุนนั้นเมื่อมีผลตอบแทนสูงก็มกั จะมีความเสี่ ยงสู งตามด้วยความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นก็มี
หลายรู ปแบบไม่ว่าจะเป็ นความเสี่ ยงจากการไม่ได้รับเงินลงทุนคืน กรณี ที่หลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ลงทุนถูกเพิกถอน
ออกจากตลาดหลักทรัพย์หรื อปิ ดกิจการ ความเสี่ ยงด้านราคาซึ่งผูล้ งทุนอาจขาดทุนจากส่ วนต่างของราคาซื้ อขายหรื อ

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 2806

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

ความเสี่ ยงจากการไม่ได้รับผลตอบแทนดังที่ค าดหวังไว้ ดังนั้นการพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจึงเป็ น
แนวทางหนึ่งที่ผลู้ งทุนสามารถใช้เป็ นเกณฑ์ในตัดสิ นใจลงทุน
ราคาหุ ้นถือว่าเป็ นปั จจัยสําคัญอันหนึ่ งที่ผลู้ งทุนใช้ในการพิจารณาเลือกซื้ อหรื อขายหุ ้น ถ้าหากว่าราคาหุ ้น
สูงขึ้นหลังจากที่ได้ทาํ การซื้อไว้ นัน่ แสดงว่ามีโอกาสที่จะได้กาํ ไรจากส่ วนต่างของราคาเมื่อทําการขายหุ ้นออกไป ใน
การขึ้ นลงของราคาหุ ้นนั้นส่ วนใหญ่จ ะมีความสัมพันธ์กบั ดัชนี ราคาหุ ้น (Stock Price Index) ซึ่ งเป็ นค่าสถิ ติที่ถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือชี้วดั ที่สะท้อนภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาซื้ อขายและปริ มาณการซื้ อขาย ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้ นลงอย่างไร ถ้าดัชนี ราคาหุ ้นมีค่าสู งขึ้น แสดงว่าราคาหุ ้นส่ วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาหุ ้นในวันที่ผา่ นมา ในทางตรงข้ามกันถ้าดัชนี มีค่าลดลงแสดงว่าราคาหุ ้นส่ วนใหญ่ใน
ตลาดหลักทรัพย์มีการปรับตัวลดลง ซึ่งดัชนีราคาหุ ้นนี้ เป็ นประโยชน์ในแง่ของการมองภาพสภาพของตลาดโดยรวม
และสามารถใช้เ ป็ นดัชนี ช้ ี ว ดั สภาพทางเศรษฐกิ จ ได้ดี แต่ ถ ้าหากว่าผูล้ งทุ นสนใจในความสัม พันธ์ระหว่างอัตรา
ผลตอบแทนของหุ ้นหลายๆ ตัว เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนของหุ ้นบริ ษทั หนึ่ งเพิ่มขึ้นจะส่ งผลต่ออัตราผลตอบแทน
ของหุ ้นอีกบริ ษทั หนึ่งอย่างไร การพิจารณาความแปรปรวนร่ วม (Covariance) ของอัตราผลตอบแทนจากหุ ้นในแต่ละ
ตัวเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะนําไปสู่การหาความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทน และเนื่ องจากในตลาดหลักทรัพย์มีบริ ษทั
จดทะเบียนอยู่เป็ นจํานวนมาก การวิเ คราะห์ความแปรปรวนในรู ปของเมทริ กซ์จะทําให้ง่ายต่อการคํานวณและการ
พิจารณาความสัมพันธ์โดยเมทริ กซ์ที่ได้เรี ยกว่าโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์ (Covariance Matrix) ซึ่งนอกจากจะสามารถนําไป
หาความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว ยังสามารถนําไปวิเคราะห์หาค่าสถิติอื่นๆ ได้อีก เช่น มูลค่า
ความเสี่ ยง (Value at Risk)
เนื่องจากในปัจจุบนั สถานประกอบการยังไม่มีขอ้ มูลพื้นฐานในการจัดสัดส่ วนการลงทุนที่เหมาะสมในการ
เสนอลูกค้า ซึ่งในด้านการเงินและการลงทุนพอร์ตการลงทุนหรื อพอร์ตโฟลิโอ (portfolio) มักเรี ยกอย่างสั้นๆ ว่าพอร์ ต
ซึ่ งหมายถึ งกลุ่ มของสิ นทรั พย์ดา้ นการเงิ นเช่ น หุ ้นสามัญ (common stock) หุ ้นบุริมสิ ทธิ (preferred stock) หุ ้นกู้
(debenture) พันธบัตรรัฐบาล (bond) และตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นการเงิน เช่น ออปชัน (option) ฟิ วเจอร์ (future) เป็ นต้น
ที่ถือครองและจัดการโดยผูล้ งทุนหรื อสถาบันการเงินกระบวนการในการสร้างพอร์ ต การตัดสิ นใจในการดําเนิ นการ
เลื อก การจัดสรรนํ้าหนักของสิ นทรั พย์ในพอร์ ต และการบริ ห ารความเสี่ ยงของพอร์ ตเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตาม
เป้ าหมาย ตามวัตถุประสงค์ในการสร้างพอร์ตเรี ยกว่า การจัดการพอร์ ต (portfolio management) การจัดการพอร์ ตอาจ
เป็ นการบริ หารจัดการพอร์ตโดยรายบุคคล ซึ่งผูล้ งทุนสร้างพอร์ตขึ้นเองหรื ออาจเป็ นการจัดการพอร์ ตของกองทุนรวม
ที่มีการบริ หารจัดการพอร์ตโดยผูจ้ ดั การกองทุนระดับมืออาชีพ หรื อสถาบันการเงิน โดยในช่วงก่อนทศวรรษที่ 1950
แทบไม่มีทฤษฎีใดที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินและการลงทุนในตลาดการเงิน ซึ่ งในช่วงเวลานั้นนักลงทุนกลุ่มหนึ่ งมี
ความเชื่อว่าผลตอบแทนของพอร์ ตมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ นทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงสู งแต่เพียงอย่างเดียว กล่าวคือ
การลงทุนในสิ นทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงสูงหรื อสิ นทรัพย์ที่มีความผันผวน (volatility) ของผลตอบแทนสู งควรได้รับส่ วน
ชดเชยความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์สูงขึ้น เพื่อชดเชยความเสี่ ยงที่มากขึ้ น การลงทุนในสิ นทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงตํ่าก็ควร
ได้รั บ ส่ ว นชดเชยความเสี่ ย งของสิ น ทรั พ ย์ที่ ต่ ํา ทั้ง นี้ มัก จะเปรี ยบเที ย บผลตอบแทนของสิ น ทรั พ ย์ที่ ล งทุ น กับ
ผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ ยง เช่น เปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนของหุ ้นสามัญกับอัตราดอกเบี้ย
ของพันธบัตรรัฐบาล เป็ นต้น
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ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสามารถคาดหวังผลตอบแทนของพอร์ ตในระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้จากนํ้าหนักการลงทุน
ของสิ นทรัพย์ท้ งั สองชนิ ดได้โดยผูล้ งทุนจะได้รับผลตอบแทนของพอร์ ตอย่างน้อยเท่ากับผลตอบแทนที่ได้รับจาก
สิ นทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ ยง และเพื่อส่ งเสริ มการออกตราสารอนุ พนั ธ์และเป็ นเครื่ องมือวัดสภาวะตลาดสาหรับ
กองทุนรวมต่าง ๆ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดทา ดัชนีราคา SET50 Index และ ดัชนี ราคา SET100 โดยในงานวิจยั นี้ ก็จะ
ใช้ หลักทรัพย์ในดัชนี SET50 ในการจัดสัดส่ วนการลงทุน เนื่องจากเป็ น หลักทรัพย์ 50 อันดับแรกที่มีมูลค่ารวมตลาด
(Market Capitalization) สู ง การซื้ อขายมีสภาพคล่องสู งอย่างสมํ่าเสมอ และมีสัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่
กําหนด จึงเป็ นเหตุผลที่ใช้หลักทรัพย์ที่อยูใ่ นดัชนี SET50 มาใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจในการลงทุนต่างๆ
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติความเป็ น PSD ของโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์ ( �Σ )โดยศึกษาจากอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของหุ ้นสามัญที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเปรี ยบเทียบวิธีการปรับโคแวเรี ยนต์เมท
ริ กซ์ให้มีคุณสมบัติเป็ น PSD อีกทั้งเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ ยงของหลักทรัพย์ของแต่ละหลักทรัพย์ที่อยู่
ในดัชนี SET50 รวมถึงวัดความสัมพันธ์ของแต่ละหลักทรัพย์ (correlation) และความสามารถในการกระจายความเสี่ ยง
และวิเคราะห์หาสัดส่ วนการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดในการลงทุนของหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นดัชนี SET50
3. การดําเนินการวิจัย
3.1. วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่ องนี้ ได้ก าํ หนดขอบเขตการค้นคว้า โดยทําการเก็บข้อมูลราคาปิ ดของหุ ้นแต่ละตัวที่ทางตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยใช้ในการคํานวณดัชนี SET50 ย้อ นหลังระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ถึง 29 ธันวาคม
2560 โดยนําข้อมูลมาทําการเปรี ยบเทียบวิธีการปรับโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์ให้เป็ น PSD และวิเคราะห์ผลตอบแทนความ
เสี่ ยงของหลัก ทรั พย์แต่ ละหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET50 และวัดความสัมพันธ์ข องแต่ ละหลักทรัพย์ (correlation)
รวมถึงความสามารถในการกระจายความเสี่ ยง หาสัดส่ วนการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดในการลงทุนของหลักทรัพย์ที่อยู่
ในดัชนี SET50 โดยนําข้อมูลที่ได้มาเปรี ยบเทียบ โดยใช้เครื่ องมือทางสถิ ติในการช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยผูว้ ิจยั ได้
กําหนดแนวทางในการวิจยั ดังมีรายละเอียดในเรื่ องของกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนําเสนอข้อมูล ดังต่อไปนี้
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ ราคาปิ ดของหุ ้นแต่ละ
ตัว ที่ทางตลาดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทยใช้ในการคํานวณดัชนี SET50 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึ ง 31
ธันวาคม 2560 ซึ่ งข้อมูลได้มาจากระบบการรายงานและนําเสนอข้อ มูลของบริ ษทั จดทะเบียน ข้อมูลที่นํามาใช้ใน
งานวิจยั นี้ซ่ึงเป็ นราคาปิ ดของหุ ้นที่มีการซื้อขายระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ถึง 29 ธันวาคม 2560
3.1.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษานี้ได้ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ความเสี่ ยง
ของหลักทรัพย์ของแต่ละหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ของแต่ละหลักทรัพย์ที่อ ยู่ในดัชนี SET50 และคํานวณหาค่าทาง
สถิติโดยโปรแกรมใช้โปรแกรม MATLAB
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3.1.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
สําหรับข้อมูลที่ใช้จะเป็ นข้อมูลอนุกรมแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) โดยรวบรวมข้อมูลหุ ้น
รายวันย้อนหลัง ที่มีการซื้อขายขายระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ถึง 29 ธันวาคม 2560
3.1.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์น้ นั จะวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
1. การคํานวณอัตราผลตอบแทน
กรณี ที่หุ้นบางตัว ไม่มีการซื้ อขายในบางวัน ทําให้ไม่มีราคาปิ ดของหุ ้นในวันดังกล่ าวดังนั้นจึงไม่สามารถ
นํามาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนได้ ในงานวิจยั นี้กาํ หนดให้ราคาปิ ดของหุ ้นในวันที่ไม่มีการซื้ อขายเท่ากับ
ราคาปิ ดของหุ ้นในวันที่ผา่ นมา เช่น หากไม่มีขอ้ มูล Pt จะประมาณ Pt ด้วย Pt-1
ดังนั้นอัตราผลตอบแทนจะหาจาก
P

ln �ln t �

(1)

Pt-1

โดยที่ Pt หมายถึง ราคาปิ ดของหลักทรัพย์ i ณ วันที่ทาการ t
Pt-1 หมายถึง ราคาปิ ดของหลักทรัพย์ i ณ วันทาการก่อนหน้า t
2. การประมาณโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์
เป็ นการนําอัตราผลตอบแทนรายวันของหุ ้นแต่ ละตัว ที่คาํ นวณได้จ ากตัว อย่างที่ทาํ การเก็บซึ่ งจะได้อ ัตรา
ผลตอบแทนรายวัน ทั้ง หมด 263 วัน ที่ อ ยู่ใ นรู ป ของเมทริ ก ซ์ มาประมาณโคแวเรี ย นต์เ มทริ ก ซ์ อ ัต รา
ผลตอบแทนของประชากร โดยใช้สมการ
1
cov�xj ,xk �= n-1 ∑ni=1�xij -x��
(2)
j �xik -x��=
k cov�xk ,xj�

3. การทดสอบคุณสมบัติความเป็ น PSD ของโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์

คุณสมบัติความเป็ น PSD ของโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์อตั ราผลตอบแทน สามารถถูกทดสอบได้โดยพิจารณาค่า
เฉพาะ (eigen value) ของโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์ของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์มีคุณสมบัติเป็ น PSD
จะได้ว่าทุกๆ ค่าเฉพาะต้องมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับศูนย์ โดยการทดสอบจะทําการทดสอบที่จาํ นวนหุ ้นขนาด
ต่างๆ กัน และทําการเพิ่มจํานวนตัวอย่างในการประมาณโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์ไปเรื่ อย ๆ
4. การปรับเมทริ กซ์ให้มีคุณสมบัติเป็ น PSD
การปรับโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์อตั ราผลตอบแทนของหุ ้นจะใช้หุ้นที่อยูใ่ น SET50 ทั้งหมดจํานวน 50 ตัว ซึ่งการ
ทดสอบคุณสมบัติ PSD เบื้องต้นพบว่า เมื่อใช้จาํ นวนตัวอย่างในการประมาณโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์มากกว่า 50
วันขึ้นไป โคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์ที่ได้จะเป็ น PSD ดังนั้นในการปรับเมทริ กซ์จึงใช้จาํ นวนตัวอย่าง (n) ในช่วงที่
โคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์ยงั ไม่เป็ น PSD
วิธีการที่นาํ มาใช้ในการปรับโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์ให้มีคุณสมบัติเป็ น PSD คือ มี 2 วิธี ซึ่งได้แก่วิธีดงั ต่อไปนี้
-การโปรแกรมแบบกึ่งบวกเสมอ (Semi-Definite Programming: SDP)
-การปรับเมทริ กซ์โดยวิธีประยุกต์การแยกส่ วน (Modified Matrix Factorization: MMF)
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5.

การเปรี ยบเทียบวิธีการปรับคุณสมบัติโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์
การเปรี ยบเทียบวิธี ก ารปรั บ คุ ณสมบัติ โคแวเรี ยนต์เ มทริ ก ซ์ โดยพิ จ ารณาจากการเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ ย
คลาดเคลื่ อ นสั ม พัท ธ์ ข องนอร์ ม หนึ่ งและนอร์ ม สอง ในช่ ว งความเชื่ อ มั่น ที่ ร ะดับ 95% ส่ ว นความ
คลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของนอร์ มอินฟิ นิ ต้ ีน้ นั จะมีค่าเท่ากับค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของนอร์ มหนึ่ งเนื่ องจาก
โคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์เป็ นเมทริ กซ์แบบสมมาตร ซึ่งวิธีในการหาช่วงความเชื่อมัน่ ของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์
มีวิธีการหาดังนี้
เมื่อให้ D1 , D2 , D3 , … . , Dk เป็ นค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1,2,3,..., k ตามลําดับ
ค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์หาได้จาก
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหาได้จาก

SD = �

D�=

∑ki=1 Di

(3)

k

2

∑ki=1 (Di -D� )

(4)

k-1

SD
ดังนั้นที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เฉลี่ยจะอยูใ่ นช่วง D� ±t �/2,k-1 √k
6.
แบบจําลองการเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio Selection Model)
1) หาความสัมพันธ์ ของหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นดัชนี SET50 ด้วยค่า (Correlation) เพื่อใช้ลดความเสี่ ยงในการจัด
สัดส่ วนการลงทุนทําการหาค่าความสัมพันธ์ของแต่ละหลักทรัพย์ เพื่อใช้ในการดูความสามารถในการกระจายความ
เสี่ ยงของแต่ละหลักทรัพย์ซ่ึงคํานวณดังนี้

rij =
โดย

COVij

(5)

σi σj

COVij
หมายถึง ค่าความแปรปรวนร่ วม ระหว่างผลตอบแทนหลักทรัพย์ i และ j
σi
หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของหลักทรัพย์ i
σj
หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของหลักทรัพย์ j
ซึ่งสามารถแปรความหมายของความค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation)
มีค่าเข้าใกล้ +1 ถือว่ามีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน ไม่สามารถกระจายความเสี่ ยงได้ หรื อลดได้นอ้ ย
มีค่าเข้าใกล้ 0
ถือว่ามีความสัมพันธ์ กันในระดับต่า ยิง่ ใกล้ 0 มากเท่าไรยิง่ ต่ามากเท่านั้น
มีค่าเข้าใกล้ -1 ถือว่ามีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้าม สามารถกระจายความเสี่ ยงได้มาก
2) หาค่าสัมประสิ ทธิค่าเบต้าของหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นดัชนี SET50 (βi )
คํานวณหาค่าเบต้าของหลักทรัพย์

βi =

COVi,m
σ2m

(6)

โดยที่ COVi,m หมายถึง ค่าความแปรปรวนร่ วมระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i และอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด
σ2m หมายถึง ค่าความแปรปรวนของตลาดหลักทรัพย์
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ผลค่าเบต้า (β) มากกว่า 1 หมายความว่า การเคลื่อนไหวของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ขึ้นลงสู งกว่าดัชนี
ตลาด (ควรลงทุนในทิศทางขาขึ้น)
ผลค่าเบต้า (β) น้อยกว่า 1 หมายความว่า การเคลื่อนไหวของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ขึ้นลงต่ากว่าดัชนี
ตลาด (ควรลงทุนในทิศทางขาลง)
3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของหลักทรัพย์ ที่อยู่ในดัชนี SET50 โดยใช้
แบบจําลอง (Capital Asset Pricing Model:CAPM)
เป็ นแบบจําลองดุลยภาพบนเส้นตลาดหลักทรัพย์ (Security Market Line : SML) ซึ่ งแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่า งอัตราผลตอบแทนที่ ค าดหวัง กับ ความเสี่ ยงของหลัก ทรั พ ย์ อัน เกิ ดจากปั จ จัย ที่ทุ ก หลัก ทรั พย์ต่า งได้รั บ
ผลกระทบดังนั้นค่าเบต้าจึงเป็ นตัววัดความเสี่ ยงที่เป็ นระบบ ซึ่งคํานวณได้ดงั นี้
E(Ri ) = R f + [ E(Rm ) - R f ] βi
(7)
โดย E(Ri )
คือ อัตราผลตอบแทนที่ผลู้ งทุนต้องการได้รับจากหลักทรัพย์ที่ i
Rf
คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ ยง (ค่า β=0)
E(Rm )
คือ อัตราผลตอบแทนที่ผลู้ งทุนต้องการได้รับจากหลักทรัพย์ในตลาด
βi
คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ที่แสดงถึงความเสี่ ยงที่มีระบบของหลักทรัพย์ i
E(Rm ) - R f คือ ส่ วนชดเชยความเสี่ ยง (Risk Premium) อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ ยงที่
4) การเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ภายใต้แนวคิด Mean-Variance (Portfolio Selection under Mean-Variance
framework)
ภายใต้กรอบแนวคิด Mean-Variance ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์สามารถคํานวณได้จาก
Rp = ∑ni=1 =Wi E(Ri )
(8)
โดยที่ Wi � 0 , ∑ni=1 Wi E(R i ) = 1
หมายถึง อัตราผลตอบแทนของในสิ นทรัพย์ i โดย i = 1 ถึง n
E(Ri )
Wi
หมายถึง นํ้าหนักการลงทุนในสิ นทรัพย์ i

Ri
หมายถึง อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i
ดังนั้น การคํานวณหาความเสี่ ยงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์โดยใช้ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : σ)
σp = ∑ni=1 ∑nj=1 Wi Wj COVij
(9)
โดย Wi Wj
หมายถึง สัดส่ วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ i หลักทรัพย์ j ตามลาดับ
σp
หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของกลุ่มหลักทรัพย์
COVij
หมายถึง ความแปรปรวนร่ วมระหว่างอัตราผลตอบแทน ของหลักทรัพย์ i หลักทรัพย์ j
จากสมการทั้งสอง Markowitz นํามาสร้างแบบจําลองกลุ่มหลักทรัพย์ โดยมองว่าผูล้ งทุนจะจัดกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน
เพื่อทําให้ตนเอง ได้รับผลอัตราผลตอบแทนคาดการณ์สูงสุ ด ความเสี่ ยงที่กาํ หนดไว้ค่าหนึ่งได้ ดังนั้นแบบจําลองของ
Markowitz จึงกําหนดให้สมการที่ 1 เป็ นสมการเป้ าหมาย ภายใต้ขอ้ จํากัดที่กาํ หนดโดยสมการที่ 2
5) นําแต่ละพอร์ตที่ได้คดั เลือกมาหาสัดส่ วนการลงทุนที่ให้ค่าสัมประสิ ทธิความแปรปรวน
(CV) ตํ่าที่สุด
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ในการหาสัดส่ วนการลงทุนที่ให้ค่าสัมประสิ ทธิ ความแปรปรวน (CV) ตํ่าที่สุด ในแต่ละพอร์ ตการลงทุนที่
เลือกมา ซึ่ง ค่าสัมประสิ ทธิความแปรปรวน(CV) จะแสดงถึงความเสี่ ยงต่อผลตอบแทน 1 หน่ วย ซึ่ งค่าที่ต่าํ จะแสดงถึง
ณ ระดับผลตอบแทนเท่ากัน หลักทรัพย์ท่มี ีค่า CV ตํ่ากว่าจะมีความเสี่ ยงที่ต่าํ กว่า โดนจะสามารถคํานวณได้ดงั นี้
คํานวณหาค่าสัมประสิ ทธิความแปรปรวน (CV)

CVi,p =

σi,p
Ri,p

(10)

หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิความแปรปรวน ของหลักทรัพย์(i) หรื อกลุ่มหลักทรัพย์(p)
โดย CVi,p
σi,p
หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของหลักทรัพย์ (i) หรื อกลุ่มหลักทรัพย์(p)
Ri,p
หมายถึง ค่าผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (i) หรื อกลุ่มหลักทรัพย์(p)
6) หาค่า Benchmark ที่ของหลักทรัพย์แต่ละตัวเพื่อเป็ นตัวแปรในการใช้เปรี ยบเทียบประเมินราคาที่
เหมาะสมของหลักทรัพย์แต่ละตัว
โดยใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราส่ วนราคาหุ ้นต่อ กําไรต่อหุ ้น(P/E) และ อัตราส่ วนราคาหุ ้นต่อมูลค่าหุ ้นทางบัญ ชี
(P/BV) ย้อนหลังรายวัน ระยะเวลาตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2559 ถึง 29 ธันวาคม 2560 โดยที่หากค่า P/E ของหลักทรัพย์ไม่
สามารถหาค่ าได้เ นื่ อ งจากเกิ ดผลขาดทุน จะทําการข้ามช่ ว งเวลานั้นไปไม่นํามาคํานวณด้ว ย ที่ใช้ค่ าเฉลี่ ยมาเป็ น
Benchmarks เนื่องจาก เป็ นสัดส่ วนราคาต่อ ค่าทางบัญชีต่างๆ ที่นักลงทุนเต็มใจที่จะทําการลงทุนอยู่จึงใช้เป็ นตัวและ
ค่าที่เหมาะสม ที่จะนํามาประเมินราคาที่เหมาะสม
7) ประเมินราคาที่เหมาะสมโดยใช้การประเมินมูลค่าหุ ้นโดยวิธีสัมพัทธ์ (Relative Method)
โดยจะทําการประเมินราคาที่เหมาะสมแต่ละหลักทรัพย์โดยใช้ความเชื่อที่ว่า ผูล้ งทุนควรจ่ายเงินเพื่อซื้ อหุ ้น
เป็ นกี่เท่าของตัวแปรทางบัญชีต่างๆ โดยใช้จากตัวแปรทางบัญชี 2 ตัวแปรคือ กําไรต่อหุ ้น (EPS) และ มูลค่าบัญชีต่อ
หุ ้น (BV) เท่านั้นเนื่องจากเป็ นตัวแปรที่ผลู้ งทุนนิยมนํามาใช้อา้ งอิงในการลงทุนในหุ ้นอยูเ่ ป็ นประจํา โดยจะดําเนิ นการ
หาราคาที่เหมาะสมตาม วิธีการคํานวณดังต่อไปนี้
อัตราส่ วนราคาต่อกําไรต่อหุ ้น (Price to Earnings Ratio : P/E Ratio)
P0 =EPS ×Benchmark (P/E)
(11)
โดย P0
คือ ราคาหุ ้นที่เหมาะสมของหุ ้นตัวนั้นๆ
EPS
คือ กําไรต่อหุ ้นของหลักหุ ้นนั้นๆ
Benchmark (P/E) คือ ดัชนี P/E ที่เป็ นค่าที่เหมาะสมใช้สาํ หรับเปรี ยบเทียบ
อัตราส่ วนราคาต่อกําไรต่อหุ ้น (Price to Earnings Ratio : P/E Ratio)
P0 =BV ×Benchmark (P/BV)
(12)
โดย P0
คือ ราคาหุ ้นที่เหมาะสมของหุ ้นตัวนั้นๆ
BV
คือ กําไรต่อหุ ้นของหลักหุ ้นนั้นๆ
Benchmark (P/BV) คือ ดัชนี P/BV ที่เป็ นค่าที่เหมาะสมใช้สาหรับเปรี ยบเทียบ
8) สรุ ปผลเปรี ยบเทียบ ราคาตลาดของหลักทรัพย์และราคาทีเ่ หมาะสมที่ประเมินได้
นําผลการประเมินราคาที่เหมาะสมในขั้นตอนที่ 7 มาเปรี ยบเทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
หากราคาที่เหมาะสมที่ประเมินได้ มากกว่าราคาตลาด ถือ ว่าหลักทรัพย์น้ นั Undervalue แต่หาก ราคาที่เหมาะสมที่
ประเมินได้ น้อยกว่า ราคาตลาด ถือว่าหลักทรัพย์น้ นั Overvalue
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โดยถ้าหากหุ ้นนั้น Overvalue หมายความว่า ราคาตลาดของหลักทรัพย์น้ ันสู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่ประเมินได้ ใน
กรณีน้ ี ผูล้ งทุนไม่ควรซื้อหลักทรัพย์น้ นั หรื อถ้า ถือครองหลักทรัพย์น้ นั อยูใ่ นมือก็ควรขาย เนื่ องจากราคาตลาดสู งกว่า
มูลค่าที่แท้จริ งในทางตรงกันข้าม ถ้าหลักทรัพย์น้ นั Undervalue หมายความว่า ราคาตลาดของหลักทรัพย์น้ นั ตํ่ากว่ามูล
ค่าที่แท้จริ งของหลักทรัพย์ที่ประเมินได้ ในกรณีน้ ีผลู้ งทุนก็ควรซื้อหลักทรัพย์ตวั นั้น
4. ผลการวิจัย
4.1 คุณสมบัติ PSD ของโคแวเรียนต์เมทริกซ์ ของอัตราผลตอบแทน
ในรู ป ที่ 1 �Σ50 ที่ได้จ ากหุ ้นใน SET50 ทั้ง หมด 50ตัว จะเห็ นได้ว่ าขนาดตัว อย่า ง (n) ที่ นํามาใช้ใ นการ
ประมาณโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์มีความสัมพันธ์กบั ความเป็ น PSD ของ Σ� 50กล่าวคือ เมื่อเพิ่มจํานวนตัวอย่าง (n) ให้มาก
ขึ้นจะทําให้ �Σ50 ที่ได้เป็ น PSD ในรู ปที่ 1
จากรู ปที่ 1 เปรี ยบเทียบคุณสมบัติ PSD ในหุ ้น10, 20, 30, 40 และ 50 ตัว สังเกตว่า เมื่อจํานวนหุ ้นที่พิจารณา
มีมากขึ้น (ขนาดของ Σ� pสู งขึ้น), จํานวนตัวอย่างที่ทาํ ให้โคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์เริ่ มเป็ น PSD จะมากขึ้นด้วย เมื่อใช้
จํานวนตัวอย่าง (n วัน) มากกว่าจํานวนหุ ้นที่นาํ มาใช้ทดสอบจะทําให้โคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์ที่ได้เป็ น PSD ทั้งหมด
และเมื่อ พิจ ารณาการมีคุ ณสมบัติ PSD หุ ้นในกลุ่ มอุ ตสาหกรรมการเงิ น และกลุ่ มธุ รกิ จ บริ ก าร สําหรั บ
พอร์ตโฟลิโอของหุ ้น 5 ตัว และ10 ตัว ให้ผลเช่นเดียวกับรู ปที่ 1 ดังแสดงในรู ปที่ 2 และ3 ตามลําดับ

รู ปที่ 1 ค่าเฉพาะที่นอ้ ยที่สุดของ Σ� p, P = 10,20,30,40,50 และขนาดตัวอย่างทีใ่ ช้ประมาณ

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 2813

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

รู ปที่ 2 ค่าเฉพาะที่นอ้ ยที่สุดของ Σ� p, P = 5 และ 10, และขนาดตัวอย่างที่ใช้ประมาณ สําหรับหุ ้นในกลุ่มธุรกิจการเงิน

รู ปที่ 3 ค่าเฉพาะที่นอ้ ยที่สุดของของ Σ� p, P = 5 และ 10
และขนาดตัวอย่างที่ใช้ประมาณ สําหรับหุ ้นในกลุ่มธุรกิจบริ การ
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4.2. ผลการเปรียบเทียบวิธกี ารปรับโคแวเรียนต์เมทริกซ์
ตารางที่ 1 นอร์มคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ท่จี าํ นวนตัวอย่างในการประมาณโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์ 25 วัน

ตารางที่ 2 นอร์มคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ที่จาํ นวนตัวอย่างในการประมาณโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์ 50 วัน

ตารางที่ 1 และ 2 แสดงค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์, NRE1และ NRE2 , ของ �Σp เมื่อใช้จาํ นวนตัวอย่าง (n)
25 และ 50 วันตามลําดับ เห็นได้ว่าในช่วงความเชื่อมัน่ ที่ 95% ผลที่ได้คล้ายกันคือ วิธีการที่ให้ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์
จากน้อยไปมากคือ วิธี SDP และ วิธี MMF ตามลําดับ
4.3 การกําหนดกลยุทธ์ ในการลงทุน ของหลักทรัพย์ทอี่ ยู่ในดัชนี SET50
จากการศึกษาเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการลงทุน ของหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นดัชนี SET50 ได้ใช้แบบจําลองทางการเงิน ดังนี้
1. แบบจําลอง (Capital Asset Pricing Model: CAPM)
2. แบบจําลองประเมินมูลค่าที่เหมาะสมด้วยวิธีสัมพัทธ์ (Relative Method)
3. ทฤษฎีการจัดพอร์ตของมาร์โควิทส์ (Markowitz Portfolio Theory)
เพื่อหากลยุทธ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นดัชนี SET50 ซึ่งอาจใช้เป็ นฐานข้อมูลการตัดสิ นใจ หรื อเป็ น
ข้อมูลในการศึกษาเรื่ องอื่น ๆ ต่อไปในอนาคตโดยสามารถสรุ ปผลการศึกษาดังนี้
4.4 วิเคราะห์ หาหลักทรัพย์ทมี่ ผี ลตอบแทน เทียบกับความเสี่ยงแล้วเหมาะสมในการลงทุนโดยใช้ แบบจําลอง
(Capital Asset Pricing Model :CAPM)
ผลตอบแทนที่คาดหวัง(ER) จากการใช้แบบจําลอง CAPM โดยที่ผลตอบแทนของตลาด (RM) เท่ากับ 13.92%ผลตอบแทนปราศจากความเสี่ ยง (RF) เท่ากับ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ค่า BETA ที่มากขึ้นจะทําให้ผลตอบแทนที่
คาดหวัง(ER) มากขึ้นด้วย โดยที่จะตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ มีผลตอบแทน ( R ) มากกว่า ผลตอบแทนที่คาดหวัง
(ER) หมายถึงราคาตลาดของหุ ้นนั้นตํ่ากว่ามูลค่าหุ ้นที่ประเมินได้ (Undervalued) และจะเลือกไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่
ผลตอบแทน( R )ตํ่ากว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง (ER) หมายถึงราคาตลาดของหุ ้นนั้นสู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่ประเมินได้
(Overvalued)
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ตารางที่ 3 ผลการคํานวณ ผลตอบแทนความเสี่ ยง ค่าCV และ BETA ของแต่ละหลักทรัพย์

จากการศึกษาเพื่อ วิเคราะห์ผลตอบแทน และความเสี่ ยงของหลักทรัพย์ของแต่ล ะหลักทรั พย์ที่อยู่ในดัชนี
SET50 รวมถึ ง หาความสั มพันธ์ ข องหลัก ทรั พย์ก ับ ตลาด (BETA) และกํา หนดกลยุท ธ์ ในการลงทุ น ที่เ หมาะสม
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดคือ หลักทรัพย์ EA ซึ่ งให้ผลตอบแทน 85.11%ต่อปี ส่ วนหลักทรัพย์ที่มี
ความเสี่ ยงตํ่าที่สุดคือหลักทรัพย์ SCC ซึ่งมีความเสี่ ยง (SD) อยูท่ ี่ 0.92 หลักทรัพย์ที่มีค่าความเสี่ ยงต่อผลตอบแทนหนึ่ ง
หน่วย (CV) ที่ดีที่สุดคือหลักทรัพย์ BLA ซึ่งค่า (CV) คือ -33.61 ต่อหน่วย และหลักทรัพย์ที่มีค่าความเสี่ ยงที่เป็ นระบบ
(BETA) สูงที่สุดคือหลักทรัพย์ IVL ซึ่งทําให้ค่าผลตอบแทนที่คาดหวัง (ER ) สูงที่สุดด้วย คือ 30.16% ส่ วนหลักทรัพย์
ที่มีค่าความเสี่ ยงที่เป็ นระบบ (BETA) ตํ่าที่สุดคือ หลักทรัพย์ MTLS ซึ่ งจะทําให้ค่าผลตอบแทนที่คาดหวัง (ER) ตํ่า
ที่สุดด้วย คือ 2.97%
และเพื่อ วิเ คราะห์ ห าหลัก ทรั พย์ที่มีผลตอบแทน เทียบกับความเสี่ ยงแล้ว เหมาะสมในการลงทุนโดยใช้
แบบจําลอง (Capital Asset Pricing Model :CAPM) ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบผลตอบแทนที่ได้รับ ( R ) กับผลตอบแทนที่
คาดหวัง (ER) จะเลือกที่จะลงทุน(Undervalued) หลักทรัพย์ที่เลือกลงทุนประกอบไปด้วย ADVANC, AOT, BBL,
BANPU, BPP, BH, BEM, BTS, CBG, GLOBAL, CPALL, CPN, DELTA, DTAC, EGCO, GLOW, HMPRO,
INTUCH, IPRC, EA, IVL, BJC, KBANK, KTB, LH, MINT, PTT, PTTEP, PTTGC, RATCH, ROBINS, SCB, SCC,
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TCAP, KKP, TMB, TOP, TRUE, GPSC, TU, MTLS, PSH, SCCC, SRRC และTISCO ส่ วนหลัก ทรัพย์ที่มี
ผลตอบแทน ( R ) น้อยกว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง (ER) จะไม่เลือกลงทุน (Overvalued) ได้แก่ BLA, BDMS, CPF,
KCE และTPIPL

เหมาะสม

4.4 การประเมินมูลค่ าที่เหมาะสมด้ วยวิธีสัมพัทธ์ (Relative Method) และกําหนดกลยุทธ์ ในการลงทุนให้

หากประเมินราคาที่เหมาะสม (intrinsic Value) มาแล้ว ตํ่ากว่าราคาตลาด แสดงว่าว่าหลักทรัพย์น้ นั ราคาสู ง
กว่าที่ควรเป็ น จะตัดสิ นใจไม่ลงทุน (Overvalued) แต่หากหากราคาที่เหมาะสม (intrinsic Value) สู งกว่าราคาตลาด
แสดงว่าว่าหลักทรัพย์น้ นั ราคาสูงกว่าที่ควรเป็ นจะตัดสิ นใจลงทุน (Undervalued)
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ดว้ ยวิธีสัมพัทธ์ (Relative Method)
รายการ
ADVANC
P/BV
13.59
P/E
19.69
P
191.00
BV
14.05
EPS
9.70
AVERAGE(P/BV)
16.75
AVERAGE(P/E)
19.87
ntrinsic Value(P/BV
235.45
Intrinsic Value(P/E) 192.73
การตัดสินใจ(P/BV) Undervalued
การตัดสินใจ(P/E) Undervalued
CPF
รายการ
P/BV
1.22
P/E
14.09
P
24.00
BV
19.67
EPS
1.70
AVERAGE(P/BV)
1.99
AVERAGE(P/E)
22.76
ntrinsic Value(P/BV
39.11
Intrinsic Value(P/E)
38.77
การตัดสินใจ(P/BV) Undervalued
การตัดสินใจ(P/E) Undervalued

BDMS
5.50
31.87
20.90
3.80
0.66
5.96
35.36
22.64
23.19

BPP
2.02
16.14
25.50
12.62
1.58
13.74
22.14
173.50
34.99

INTUCH
6.72
15.71
56.25
8.37
3.58
11.03
16.27
92.35
58.26

IVL
1.87
20.18
53.25
28.48
2.64
1.88
55.62
53.58
146.77

LH
2.66
11.94
10.50
3.95
0.88
2.98
16.32
11.76
14.35

PSH
1.42
9.06
23.50
16.55
2.59
6.55
13.29
108.48
34.48

SPRC
1.84
8.12
17.10
9.29
2.11
4.69
23.54
43.61
49.56

TMB
1.51
15.45
3.02
2.00
0.20
1.79
31.75
3.57
6.21

Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued
Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued

CPN
5.11
28.50
85.25
16.68
2.99
6.03
31.06
100.57
92.89

GLOW
2.50
14.25
81.25
32.50
5.70
2.87
17.02
93.12
97.04

RATCH
1.25
9.38
54.25
43.40
5.78
1.41
12.31
61.33
71.20

ROBINS
5.17
27.66
73.00
14.12
2.64
5.69
31.69
80.33
83.63

SCB
1.44
10.93
150.00
104.17
13.72
2.34
12.33
244.23
169.25

SCC
2.30
10.57
484.00
210.43
45.79
3.42
17.99
719.02
823.53

KKP
1.68
11.40
79.25
47.17
6.95
2.47
46.78
116.70
325.23

Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued
Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued Undervalued
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รายการ
P/BV
P/E
P
BV
EPS
AVERAGE(P/BV)
AVERAGE(P/E)
ntrinsic Value(P/BV
Intrinsic Value(P/E)
การตัดสินใจ(P/BV)
การตัดสินใจ(P/E)
รายการ
P/BV
P/E
P
BV
EPS
AVERAGE(P/BV)
AVERAGE(P/E)
ntrinsic Value(P/BV
Intrinsic Value(P/E)
การตัดสินใจ(P/BV)
การตัดสินใจ(P/E)

AOT
7.39
46.97
68.00
9.20
1.45
3.10
23.64
28.52
34.22

BTS
2.38
50.04
8.30
3.49
0.17
1.93
30.14
6.73
5.00

EA
14.22
52.19
52.50
3.69
1.01
2.64
42.69
9.73
42.95

KCE
4.56
18.40
82.75
18.15
4.50
2.38
11.57
43.12
52.03

MTLS
9.97
36.60
12.71
1.27
0.35
1.45
10.57
1.85
3.67

Overvalued
Overvalued

Overvalued
Overvalued

Overvalued
Overvalued

Overvalued
Overvalued

Overvalued
Overvalued

Overvalued
Overvalued

Overvalued
Overvalued

Overvalued
Overvalued

Overvalued
Overvalued

Overvalued
Overvalued

CBG
11.68
61.27
80.75
6.91
1.32
4.69
35.41
32.44
46.66

DELTA
3.36
17.80
73.25
21.80
4.12
2.88
13.02
62.86
53.57

EGCO
1.32
10.48
216.00
163.64
20.61
1.09
9.49
178.67
195.54

HMPRO
9.84
35.97
12.80
1.30
0.36
8.26
33.99
10.74
12.09

TCAP
1.09
9.70
56.25
51.61
5.80
0.94
7.10
48.67
41.15

TISCO
2.14
12.09
88.5
41.36
7.32
1.64
8.79
67.69
64.37
Overvalued
Overvalued

จากการศึกษาเพื่อทําการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมด้วยวิธีสัมพัทธ์ (Relative Method) และกําหนดกลยุทธ์ใน
การลงทุนให้เหมาะสม จะทําการประเมินมูลค่าหุ ้นด้วยวิธีสัมพัทธ์ (Relative Method) โดยใช้ค่า EPS และ BV ในการ
หาราคาที่เหมาะสม หากราคาที่เหมาะสมนั้นน้อยกว่าราคาตลาดก็จะลงทุน (Undervalued) แต่หากราคาที่เหมาะสมสู ง
กว่าราคาตลาดจะไม่เลื อกลงทุน (Undervalued) ซึ่ งทั้งสองวิธี หากประเมินออกมาได้ในรู ปแบบเดียวกันก็ถือ ได้ว่า
น่ าเชื่อถือ โดยหลักทรัพย์ที่ผลออกมาเป็ นเลือกลงทุนทั้งสองวิธีได้แก่ หลักทรัพย์ ADVANC, BDMS, BPP, CPF,
CPN,GLOW, INTUCH, IVL, LH, RATCH, ROBINS, SCB, SCC, KKP, TMB, PSH และSPRC และหลักทรัพย์ที่ไม่
เลือกลงทุนทั้งสองวิธีได้แก่ หลักทรัพย์ AOT, BTS, CBG, DELTA, EGCO, HMPRO, EA, KCE, TCAP, MTLS และ
TISCO
4.5 วัดความสั มพันธ์ ของแต่ ละหลักทรัพย์ (correlation) ต่ าง ๆ รวมถึงความสามารถในการกระจายความ
เสี่ยง
ความสัมพันธ์ที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม คือยิ่งมีค่าติดลบมากเท่าไหร่ ยิ่งแสดงถึงโอกาสที่จะลดความเสี่ ยง
ลงได้มากเท่านั้น แต่ท้งั นี้จะเห็นได้ว่าแม้หลักทรัพย์ที่มีค่า correlation น้อยที่สุดก็มิได้หมายความว่าจะสามารถลดความ
เสี่ ยงได้มาก เนื่ องจากหลักทรัพย์ เป็ นหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 50 ซึ่ งถือเป็ นหลักทรัพย์ที่สะท้อนภาพรวมของ
ตลาด ส่ ง ผลให้ ล ัก ษณะของราคาเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน แต่ ห ากว่ า ค่ า ความสั ม พัน ธ์ ข องแต่ ล ะหลัก ทรั พ ย์
(correlation) มีค่าเข้าใกล้1 ไม่ควรจัดสัดส่ วนการลงทุนให้อยูร่ ่ วมกัน เนื่องจากเป็ นหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนเคลื่อนที่
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งส่ งผลถึงความสามารถในการกระจายความเสี่ ยงได้นอ้ ย
จากการศึกษาเพื่อวัดความสัมพันธ์ของแต่ละหลักทรัพย์ (correlation) รวมถึงความสามารถในการกระจาย
ความเสี่ ยง จะหาคู่อนั ดับหลักทรัพย์ที่มีค วามสัมพันธ์กนั ในทางตรงกันแบบผกผันมากที่สุ ด ซึ่ งถือ ว่าสามารถช่ว ย
กระจายความเสี่ ยงได้ โดยคู่หลักทรัพย์ที่ กระจายความเสี่ ยงได้ดีที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่หลักทรัพย์ ADVANC กับ
BDMS ค่า correlation คือ -0.117049467 , CPALL กับ INTUCH ค่า correlation คือ -0.11042575, และRATCH
กับ MTLS ค่า correlation คือ -0.09244
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงคู่หลักทรัพย์ที่มีค่า correlation เรี ยงจากน้อยไปมาก
คู่หลักทรัพย์

ลําดับที่
1
2
3
4
5

ADVANC
CPALL
RATCH
TMB
AOT

correlation

BDMS
INTUCH
MTLS
GLOW
BEM

-0.117049467
-0.11042575
-0.09244
-0.09208
-0.088987

ส่ วนคู่หลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันมากที่สุด ซึ่งถือว่ากระจายความเสี่ ยงได้น้อยสู งสุ ด 3
อันดับแรกได้แก่ หลักทรัพย์ PTTEP กับ PTT ค่า correlation คือ 0.4680974, SCB กับ KBANK ค่า correlation คือ
0.4230214 และBBL กับ KBANK ค่า correlation คือ 0.4043749
ตารางที่ 6 ตารางแสดงคู่หลักทรัพย์ที่มีค่า (correlation) มากที่สุด 5 อันดับแรก
ลําดับที่

correlation

คูห
่ ลักทรัพย์

1
2
3
4
5

PTTEP
SCB
BBL
TISCO
KBANK

PTT
KBANK
KBANK
KKP
TMB

0.4680974
0.4230214
0.4043749
0.3717845
0.33282

4.6 การวิเคราะห์ หาสัดส่ วนการลงทุนทีเ่ หมาะสมทีส่ ุ ดในการลงทุน
โดยจะแสดงรายละเอียด สัดส่ วนการลงทุน ณ ระดับผลตอบแทนที่ให้ความเสี่ ยงตํ่าที่สุด ผ่านการจัดสัดส่ วน
การลงทุนที่เหมาะสมดังนี้
ตารางที่ 7 ตารางแสดงสัดส่ วนการลงทุนที่ ให้ค่า CV ตํ่าที่สุดของหลักทรัพย์ที่จดั สัดส่ วนการลงทุนสู ง
ที่สุด 5 อันดับแรก
่ หุ ้น
รายชือ

ADVANC

INTUCH

RATCH

TMB

GLOW

ER

41.3

17.11

11.37

56.03

2.6

S.D.

417.38

438.66

354

541.11

402.54

CV

0.1

0.04

0.03

0.1

0.01

BETA

0.99

0.86

0.5

0.84

0.94

W(i)

13.36%

17.94%

29.28%

14.66%

24.77%
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5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
การทดสอบคุณสมบัติ PSD ของโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์อตั ราผลตอบแทนรายวันของหุ ้น พบว่า จํานวนตัวอย่าง
ที่นาํ มาใช้ประมาณโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์มีความสัมพันธ์กบั ความเป็ น PSD ของโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์ เมื่อโคแวเรี ยนต์
เมทริ กซ์ไม่เป็ น PSD สามารถปรับให้เป็ น PSD ได้โดยการเพิ่มจํานวนตัวอย่างให้มากกว่าจํานวนตัวแปรที่สนใจ (ใน
ที่น้ ีคือจํานวนหุ ้น) และคุณสมบัติ PSD นี้ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ปัจจัยความแตกต่างของกลุ่มอุตสาหกรรม จากการทดสอบโคแว
เรี ยนต์เมทริ กซ์ที่ได้จากอัตราผลตอบแทนของหุ ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และหุ ้นที่อยู่ต่างกลุ่มอุตสาหกรรมกัน
ผลลัพธ์ที่ได้เหมือนกัน คือ เมื่อใช้จาํ นวนตัวอย่างมากกว่าจํานวนหุ ้น จะทําให้โคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์ที่ได้มีความเป็ น
PSD
ส่ วนการเปรี ยบเทียบวิธีการปรับโคแวเรี ยนต์เมทริ กซ์ให้เป็ น PSD พบว่าวิธี SDP ให้ค่าเฉลี่ยของ NRE1และ
NRE2ตํ่าสุ ด แต่ว่าค่าเฉลี่ยทั้งสอง ที่ได้จากการปรับทั้ง 2 วิธี มีค่าน้อยมากซึ่ งในทางปฏิบต
ั ิอาจถือว่าไม่ต่างจากศูนย์หรื อ
อีกนัยหนึ่งคือ เมทริ กซ์ที่ได้จากการปรับทั้ง 2 วิธีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมน้อยมาก
จากการศึกษาเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการลงทุน ของหลักทรั พย์ที่อยู่ในดัชนี SET50 ได้ใช้แบบจําลองทาง
การเงิน ดังนี้
1. แบบจําลอง (Capital Asset Pricing Model: CAPM)
2. แบบจําลองประเมินมูลค่าที่เหมาะสมด้วยวิธีสัมพัทธ์ (Relative Method)
3. ทฤษฎีการจัดพอร์ตของมาร์โควิทส์ (Markowitz Portfolio Theory)
เพื่อหากลยุทธ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นดัชนี SET50 ซึ่งอาจใช้เป็ นฐานข้อมูลการตัดสิ นใจ หรื อเป็ น
ข้อมูลในการศึกษาเรื่ องอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต โดยได้คดั เลือกหลักทรัพย์ในแต่ละกลยุทธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด มา
คํานวณในโปรแกรมคํานวณเพื่อหาสัดส่ วนการลงทุนที่ให้ค่า CV ตํ่าที่สุดโดยจะได้หลักทรัพย์และสัดส่ วนการลงทุน
ดังนี้
ADVANC, INTUCH, RATCH, TMB และ GLOW และสั ด ส่ ว นการลงทุ น เป็ น13.36%, 17.94%,
29.28%,14.66%และ24.77% ตามลําดับ เมื่อจัดสรรสัดส่ วนการลงทุนตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะได้ค่าผลตอบแทนของ
กลุ่มหลักทรัพย์คือ 20.77% ส่ วนกลุ่มหลักทรัพย์น้ ี มีความเสี่ ยงอยู่ที่ 0.37 และจะได้ค่าความเสี่ ยงต่อผลตอบแทนที่ต่าํ
ที่สุดเป็ น 0.029 ต่อหน่วย
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่ องนี้สาํ เร็ จรุ ล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ปั่นโภชา ที่ให้
คําปรึ กษาแนะนําในการศึกษาค้นคว้าอิ สระ การตรวจทานเนื้ อหาการค้นคว้า และ ให้แนะนําในการแก้ไขปั ญหาที่
เกิ ดขึ้ น ในระหว่างการศึกษาค้นคว้า จนสําเร็ จลุ ล่ วงไปด้ว ยดี รวมถึ งคณาจารย์ผูส้ อนทุก ท่านที่ได้ประศาสตร์ วิชา
ความรู้ตลอดหลักสูตรปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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