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

การศึ กษาอิ สระนี้ เป็ นการเปรี ยบเที ยบมูลค่าความเสี่ ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ (VaR) โดยคํานวณ 3 วิธี คือ
วิธีการจําลองโดยใช้ขอ้ มูลในอดีต วิธีความแปรปรวนร่ วม และวิธีการจําลองแบบมอนติคาร์โล ณ ระดับความเชื่อมัน่
ที่ 90% 95% และ 99% โดยสัด ส่ ว นการลงทุ น สําหรั บกรณี ศึก ษานี้ ใช้สิ นทรั พย์ที่มี ความเสี่ ยงแตกต่ า งกันในการ
วิเคราะห์จาํ นวน 4 สิ นทรัพย์ คือ ดัชนี SET50, ดัชนี S&P500, พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี และทองคําที่มีความบริ สุทธิ์
96.5 ซึ่ งถูกแบ่งออกเป็ นทั้งหมด 5 กรณี ศึกษา ดังนี้ ลงทุน SET50 เป็ นสัดส่ วน 70% และสิ นทรัพย์อื่นอย่างละ 10%
ลงทุนในดัชนี S&P500 เป็ นสัดส่ วน 70% และสิ นทรัพย์อื่นอย่างละ 10% ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี 70%
และสิ น ทรั พย์อื่น อย่างละ 10% ลงทุ น ในทองคําที่ มี ความบริ สุทธ์ 96.5 70% และสิ น ทรั พ ย์อื่ นอย่า งละ 10% และ
สัดส่ วนการลงทุนที่ได้จากการศึกษาการจัดพอร์ ตการลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงินตามแนวคิดของมาร์ โควิช โดย
ข้อมูลที่ใช้จะเป็ นรายวันตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2548 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เป็ นจํานวน 2,608 วัน
ผลการศึกษาพบว่า ค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR) ทั้ง 3 วิธี ของสัดส่วนการจัดพอร์ตที่ได้ตามแนวคิดของมาร์โค
วิชมีค่าน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับกรณี ศึกษาอื่น ๆ ในทุกระดับความเชื่อมัน่ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และพบว่า
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 90% ค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR) ของวิธีการจําลองโดยใช้ขอ้ มูลในอดีต มีค่ามากกว่า วิธีความ
แปรปรวนร่ วม และวิธีการจําลองแบบมอนติคาร์ โลอย่างชัดเจนในทุกกรณี ศึกษา ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ทั้ง 3 วิธี
ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันในทุกกรณี ศึกษา และ ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 99% วิธีการจําลองโดยใช้ขอ้ มูลในอดี ตให้
ผลลัพธ์ น้อยกว่า วิธีความแปรปรวนร่ วม และวิธีการจําลองแบบมอนติคาร์ โลอย่างชัดเจนในทุกกรณี ศึกษา ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ว่าค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR) ของทุกวิธีจะให้ผลลัพธ์ที่ไปในทิ ศทางเดียวกันในทุก
ระดับความเชื่อมัน่ และความแตกต่างของค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR) ในกรณี ศึกษาทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้วา่ สัดส่ วนพอร์ ตที่มีความเสี่ ยงตํ่าจะมีความแตกต่างของค่ามูลค่าความเสี่ ยง
(VaR) น้อยตามไปด้วย
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ABSTRACT

This independent study observes the portfolio of financial assets by examining under Markowitz’s model
which is an investor would choose to maximize his return for a given level of risk. In this study, the “Value at Risk”
will be tested by three different methods, historical simulation, Variance-Covariance Method, and Monte Carlo
simulation, at the confident interval of 90%, 95% and 99%. For this case study, the proportion of the investment will
break down into four different risky assets which are the SET50 index, the S&P500 index, 10-year government bonds,
and gold purity of 96.5%.
The analyst will be divided into 5 case studies: 70% in SET50 and 10% in each of the other assets, 70%
in S&P500 and 10% in each of the other assets, 70% in 10-year government bonds and 10% in each of the other
assets, 70% in pure gold of 96.5% and 10% in each of the other assets, and investment under Markowitz’s model.
The data in these studies will be daily collected from January 2005 to December 2015 for 2,608 days.
The results have shown that, by using confident interval at 90%, 95%, 99% in the 3 VaR models with all
5 different investment scenarios, the investment under Markowitz ’s model displays the lowest VaR when compare
to the rest of other investment models. Furthermore, VaR at significance level of 90% under historical simulation has
shown better result than any other methods across all case studies. At 95% significance level, all three methods
provide similar results in all case studies while at 99% significance level the historical simulation has shown the
lower result than other methods. As a result, these case studies do not agree with the assumption that the VaR of all
methods yields the same result at every significant level. In addition, the difference in VaR for all case studies is not
significantly different to each other. Therefore, the result is inconsistent with the assumption that the low risk
portfolios will have a low VaR value.
1. บทนํา

บุคคลทัว่ ไปที่มีเงินออมย่อมที่จะนําเงินออมไปหาผลประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การฝากธนาคาร หรื อ
การปล่อยกู้ โดยคาดหวังจะได้รับดอกเบี้ยเป็ นผลตอบแทน หรื อการนําเงินออมไปลงทุนในสิ นทรัพย์ประเภทต่าง ๆ
เพื่อหวังผลกําไรโดยหวังว่าผลตอบแทนจากการลงทุนที่ ได้รับจะต้องคุม้ ค่ากับความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้น อย่างไรก็ตาม
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนมีความแตกต่างกัน เนื่ องจากความเสี่ ยงของการลงทุนแต่ละรู ปแบบไม่เหมือนกัน
ดัง นั้น ในการพิ จ ารณาช่ อ งทางการลงทุ น ของแต่ ล ะบุ ค คลจึ ง ต้อ งนํา ความเสี่ ย งของการลงทุ น เข้า มาพิ จ ารณา
ประกอบด้วย นักลงทุนจึงต้องมีการคาดการณ์ถึงความเสี่ ยงของการลงทุน และอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
ก่อนที่จะตัดสิ นใจลงทุนทางด้านการเงิน ผูล้ งทุนจะจัดสรรเงินลงทุนที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดให้ได้รับอรรถประโยชน์สูงสุด
ภายใต้การบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพ
การวัดความเสี่ ยงจากการลงทุนในอดีตค่อนข้างเป็ นนามธรรมคํานวณออกมาเป็ นตัวเลขหรื อระดับความ
เสี่ ยงค่อนข้างยากทําให้นกั ลงทุนยังไม่เห็นภาพความเสี่ ยงที่ชดั เจน จนกระทัง่ ปลายทศวรรษที่ 1980 ต่อเนื่ องถึงต้น
ทศวรรษที่ 1990 ได้เกิ ดแนวคิดที่เกี่ ยวข้องกับการวัดความเสี่ ยงสมัยใหม่ในชื่อ Value-at-Risk (VaR) ซึ่ งเป็ นการนํา
ศาสตร์ ดา้ นต่าง ๆ อาทิ คณิ ตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ รวมทั้งวิศวกรรมการเงิ น เข้ารวมกันเพื่อคํานวณหามูลค่า
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ความเสี่ ยงที่ มีโอกาสเกิ ดขึ้นภายใต้ระดับความเชื่ อมัน่ ทางสถิติ และจํานวนวันล่วงหน้าที่คาดการณ์ จึ งถือได้ว่า ค่า
มูลค่าความเสี่ ยง (VaR) เป็ นเครื่ องมือวัดความเสี่ ยงที่เป็ นมาตรฐานระดับสากล ในการตรวจสอบระดับความเสี่ ยงของ
การลงทุน
นอกจากนี้ ค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR) สามารถแสดงความเสี่ ยงของการลงทุนอยู่ในรู ปเม็ดเงิ นของการ
ขาดทุน หรื อมูลค่าความเสี ยหายสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนซึ่งเป็ นตัวเลขที่เข้าใจได้ง่าย และมีความแม่นยําใน
ระดับที่ตอ้ งการ อีกทั้งยังสามารถนําเทคนิคนี้ มาใช้ในการบริ หารกลุ่มหลักทรัพย์ให้มีความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับ
ได้
ค่า Value at Risk มี วิธีหลักในการคํานวณ 3 วิธี ได้แก่ วิธีการจําลองโดยใช้ขอ้ มูลในอดี ต (Historical
Simulation) วิธีความแปรปรวนร่ วม (Variance-Covariance Method) และ วิธีการจําลองแบบมอนติ คาร์ โล (Monte
Carlo Simulation)
จากข้อมูลในการวิจยั เดี ยวกัน แต่ละวิธีในการคํานวณค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR) มี ขอ้ ดี -ข้อเสี ย ความ
ซับซ้อนในการคํานวณ และวิธีในการคํานวณที่ต่างกัน จึงให้ผลลัพธ์ออกมาที่แตกต่างกัน จึงเป็ นปั ญหาว่า นักลงทุน
ควรใช้วธิ ีใดที่มีประสิ ทธิภาพมากกว่า และมีค่าความผิดพลาดน้อยกว่า ในการนําไปใช้ในการคํานวณ จึงส่งผลให้เกิด
การวิจยั นี้ข้ ึนมา
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาการจัด Portfolio จากวิธี Mean-Variance Method
2. เพื่อศึ กษาผลการเปรี ยบเที ยบค่ามูลค่าความเสี่ ยง Value at Risk ของ 3 วิธี ได้แก่ วิธีการจําลองโดยใช้
ข้อมูลในอดีต (Historical Simulation) วิธีความแปรปรวนร่ วม (Variance-Covariance Method) และวิธีการจําลองแบบ
มอนติคาร์โล (MonteCarlo Simulation) ภายใต้สดั ส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน
3. การดําเนินการวิจยั
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึ กษาอิสระฉบับนี้ ใช้ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างของผลตอบแทนของดัชนี SET50 ที่ มีการซื้ อขายใน
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ดัชนี หลักทรั พย์ S&P500 ราคาทองคําแท่ งที่ มีความบริ สุทธิ์ 96.5 มี หน่ วยเป็ น
ดอลลาร์ต่อนํ้าหนักที่เก็บรวบรวมจากโปรแกรม ASPEN อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี ที่มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากสมาคมตราสารหนี้ ไทย (Thai BMA) โดยใช้ขอ้ มูลราคาปิ ดรายวัน ในช่ วงเวลาระหว่างเดื อน
มกราคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558เป็ นเวลา 10 ปี รวมได้ขอ้ มูลทั้งหมด 2,608 วัน
3.2 สมมติฐานในการดําเนินงานวิจยั
เพื่อให้ทฤษฎีที่นาํ มาใช้ในการศึกษานี้เป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ จึงตั้งข้อสมมติฐานไว้ดงั นี้
1. ผูล้ งทุนไม่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อหรื อขายหลักทรัพย์
2. ผูล้ งทุนสามารถซื้อและขายหลักทรัพย์ได้ในราคาปิ ด
3. ไม่มีการคิดภาษีจากกําไรจากการขายหลักทรัพย์
4. อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์มีการแจกแจงแบบปกติ
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3.3 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการประมวลผลงานวิจยั
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลงานวิจยั ออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
3.3.1 แบบจําลองการเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio selection model)
ภายใต้กรอบแนวคิด Mean-Variance ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์สามารถคํานวณได้จาก
n

E (R p ) = ∑ w i E ( R i )

(3.1)

i =1

โดยที่

wi 
≥0

n

∑ (w ) = 1
i =1

i

E (R i ) คือ อัตราผลตอบแทนคาดการณ์ของหุน้ i โดยที่ i = 1 ถึง n
้ แต่ละตัว
wi คือ สัดส่ วนของการลงทุนในหุน

E (R p ) คือ อัตราผลตอบแทนคาดการณ์ของกลุ่มหลักทรัพย์
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของกลุ่มหลักทรัพย์ คํานวณได้จากสมการ
n
2 2
p
i i
=i 1 =i 1

=
σ

โดยที่

n

∑w σ

+ 2∑ w i w jσ ij

(3.2)

σ ij คือ ความแปรปรวนร่ วม(Covariance) ระหว่างหุน้ iและหุน้ j

คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มหลักทรัพย์
จากสมการทั้ง สอง Markowitz นํา มาสร้ า งแบบจํา ลองกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์โ ดยมองว่า ผู ้ล งทุ น จะจัด กลุ่ ม
หลักทรัพย์ลงทุนเพื่อทําให้ตนเองได้รับอัตราผลตอบแทนคาดการณ์สูงสุดภายใต้ความเสี่ ยงที่กาํ หนดไว้ค่าหนึ่ง
ความแปรปรวนร่ วม (Covariance) ของหลักทรัพย์ X และ Y
(3.3)
Cov ( X ,Y ) =
E (X − E (X))(Y − E (Y ))
โดยที่ E(X) คือค่าเฉลี่ย (expected value) ของ X
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Coefficient of Correlation) มาใช้พิจารณาหาระดับของความสัมพันธ์ และทิศ
ทางการเคลื่ อนไหวของอัตราผลตอบแทนที่ คาดหวังของหลักทรั พย์คู่ใดคู่หนึ่ ง แทน โดยคํานวณได้จากสมการ
ดังต่อไปนี้
(3.4)
ρ ij = σ ij / (σ iσ j )
โดยที่ ρ ij = ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ i และ
หลักทรัพย์ j

หลักทรัพย์ j

σ ij =

ค่าความแปรปรวนร่ วมของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ i และ

σ i และ σ j = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ i และ

หลักทรัพย์ j ตามลําดับ
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การหาสัดส่วนใน Optimal Portfolio

Xk =

ได้สมการ
โดยที่
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(3.6)

ดังนั้น X k คือ สัดส่วนในการลงทุนที่คาํ นวณได้จากการ Optimal Portfolio
3.3.2 แบบจําลองการหามูลค่าความเสี่ ยง (VaR)
ในการคํานวณหามูลค่าความเสี่ ยง (VaR) ของกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนจะคํานวณจากวิธีการ 3 วิธี คือ วิธีการ
จํา ลองโดยใช้ข ้อ มู ล ในอดี ต (Historical Simulation) วิธี ค วามแปรปรวนร่ ว ม (Variance-Covariance Method) และ
วิธีการจําลองแบบมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation) เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) วิธีการจําลองโดยใช้ขอ้ มูลในอดีต (Historical Simulation) ใช้การจําลองข้อมูลในอดีตของหลักทรัพย์
เพื่อมาคํานวณหาค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR) ซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยมีขอ้ สมมติฐานสําคัญให้พฤติกรรมของราคา
และอัตราผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็ นพฤติกรรมเดียวกันกับราคา และอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นแล้วใน
อดี ต และให้ราคาและอัตราผลตอบแทนที่เกิ ดขึ้นในแต่ละจุดของเวลาจะต้องเป็ นอิสระจากกัน ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการ
คํานวณดังต่อไปนี้
1. นําข้อมูลราคาในอดีตมาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2549
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 มาคํานวณอัตราผลตอบแทนดังรู ปแบบต่อไปนี้

Ri =
โดยที่

St − S0
S0

(3.7)

R i คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
St คือ ราคาหลักทรัพย์ ณ เวลาที่ t

คือ ราคาหลักทรัพย์ ณ วันที่กาํ ลังพิจารณา
2. นําอัตราผลตอบแทนมาจัดเรี ยงจากมากไปหาน้อย
3. คํานวณหา %VaR ของกลุ่มหลักทรัพย์จากตําแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 0.90, 0.95 และ0.99
4. ซึ่งตําแหน่งดังกล่าวจะเป็ น %VaRของหลักทรัพย์ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 90%, 95% และ 99%
(2) วิธีความแปรปรวนร่ วม (Variance-Covariance Method) ตั้งอยูบ่ นข้อสมมติฐานที่วา่ อัตราผลตอบแทนมี
การแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) ซึ่ งถ้าอัตราผลตอบแทนมีการแจกแจงแบบปกติแล้วความเสี่ ยงของกลุ่ม
หลักทรัพย์ก็สามารถวัดได้จากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
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1. คํานวณหาค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ (𝜇𝜇𝑝𝑝 ) และ ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (σp) ของอัตรา
ผลตอบแทน
2. คํานวณหา %VaRของกลุ่มหลักทรัพย์การลงทุนจากสูตร
(3.8)
%VaR= µ p − Z c * σ p
โดยที่ Z c คือค่า Standard Score (1.28, 1.65, และ 2.33) ณ ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 90%, 95% และ 99%
คือ ค่าเฉลี่ย ของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน
คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์

(3) วิ ธี ก ารจํา ลองแบบมอนติ ค าร์ โ ล (Monte Carlo Simulation) คํา นวณหาค่ า VaR โดยอาศัย เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ จาํ ลองอัตราผลตอบแทนขึ้นมาจากข้อสมมติเกี่ยวกับกระบวนการสร้างผลตอบแทน (Return generating
process) วิธีมอนติคาร์โลสามารถจําลองรู ปแบบของความเสี่ ยงที่ซบั ซ้อนมาก ๆ ได้ซ่ ึงมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. ให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ สร้างอัตราผลตอบแทนแบบสุ่ ม (Random) ขึ้นมา 10,000 ตัว โดย ใช้ค่า Standard
deviation (σ) ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
2. นํา อัต ราผลตอบแทนจากข้อ 1. มาจัด เรี ย งตามลํา ดับ จากมากไปหาน้อ ย (เหมื อ นกับ วิ ธี Historical
Simulation) และเลือกตําแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 0.90, 0.95 และ 0.99 ที่ตอ้ งการออกมาเป็ นค่า %VaR ของหลักทรัพย์
ณ ระดับความเชื่อมัน่
4. ผลการวิจยั
4.1 ประมวลผลการจัดพอร์ตการลงทุน (Optimal Portfolio)
ภายใต้กรอบแนวคิดการจัดพอร์ ตการลงทุนจากสิ นทรัพย์ท้ งั 4 สิ นทรัพย์ จะได้ค่าพารามิเตอร์ ดังนี้ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความแปรปรวน (Variance) และค่ า ความแปรปรวนร่ ว ม
(Covariance Matrix) ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ดังตาราง 1 –3
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าความแปรปรวน
SET 50
S&P500
BOND
GOLD
Mean
0.03%
0.03%
0.02%
0.03%
SD
1.46%
1.29%
1.20%
1.25%
Variance 0.02%
0.02%
0.01%
0.02%
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ตารางที่ 2 ค่าความแปรปรวนร่ วมของหลักทรัพย์ท้ งั 4 หลักทรัพย์
Covariance SET50
S&P500
BOND
SET50
0.000213174
0.000044094
-0.000012351
S&P500
0.000044094
0.000164863
-0.000002079
BOND
-0.000012351
-0.000002079
0.000143849
GOLD
0.000012668
0.000010613
-0.000007426

GOLD
0.000012668
0.000010613
-0.000007426
0.000156981

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของหลักทรัพย์ท้ งั 4 หลักทรัพย์
SET50
S&P500
BOND
GOLD

SET50
1
0.23490
-0.07019
0.06873

S&P500
0.23490
1
-0.01311
0.06543

BOND
-0.07019
-0.01311
1
-0.04891

GOLD
0.06873
0.06543
-0.04891
1
Unit: Day

เมื่ อ นํา ค่า เหล่ านั้นมาทํา การหาสัดส่ วนที่ เหมาะสมผ่า นวิธี Markowitz ซึ่ ง กํา หนดค่า อัต ราผลตอบแทน
ปราศจากความเสี่ ยง (Risk free rate) จากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลังของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี รายวัน
มีค่าเท่ากับ 0.01% จะได้ผลลัพธ์ ดังนี้ ลงทุนในดัชนี SET50 18.70%, ดัชนี S&P500 21.15%, พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10
ปี 17.45% และ ทองคําที่มีความบริ สุทธิ์ 96.5 42.70%
4.2 ประมวลค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR) ด้วยวิธีการจําลองโดยใช้ขอ้ มูลในอดีต (Historical Simulation) วิธี
ความแปรปรวนร่ วม (The Variance-Covariance Method) และ วิ ธี ก ารจํา ลองแบบมอนติ ค าร์ โ ล (Monte Carlo
Simulation)
ทําการหาค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR) ทั้ง 3 วิธีที่ระดับความเชื่อมัน่ 90%, 95% และ99% ของกรณี ศึกษาทั้ง 5
กรณี ศึกษา ดังนี้
กรณี ศึกษาที่ 1 สัดส่วนการลงทุนที่ได้จากการหาสัดส่ วนที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดของมาร์โควิช มีสดั ส่วนการลงทุน
ดังนี้ ลงทุนในดัชนี SET50 18.70%, ดัชนี S&P500 21.15%, พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี 17.45% และ ทองคําที่มีความ
บริ สุทธิ์ 96.5 42.70%
กรณี ศึกษาที่ 2 ลงทุนในดัชนี SET50 เป็ นหลัก มีสดั ส่วนการลงทุนดังนี้ ลงทุนในดัชนี SET50 70.00%, ดัชนี S&P500
10.00%, พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี 10.00%, และ ทองคําที่มีความบริ สุทธิ์ 96.5 10.00%
กรณี ศึ ก ษาที่ 3 ลงทุ น ในดัช นี S&P500 เป็ นหลัก มี สัด ส่ ว นการลงทุ น ดัง นี้ ลงทุ น ในดัช นี SET50 10.00%, ดัช นี
S&P500 70.00%, พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี 10.00%, และ ทองคําที่มีความบริ สุทธิ์ 96.5 10.00%
กรณี ศึกษาที่ 4 ในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เป็ นหลัก มีสัดส่ วนการลงทุนดังนี้ ลงทุนในดัชนี SET50 10.00%, ดัชนี
S&P500 10.00%, พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี 70.00%, และ ทองคําที่มีความบริ สุทธิ์ 96.5 10.00%
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กรณี ศึ ก ษาที่ 5 ลงทุ น ในทองคํา ที่ มีความบริ สุ ท ธิ์ 96.5 เป็ นหลัก มี สัด ส่ ว นการลงทุ น ดังนี้ ลงทุ น ในดัช นี SET50
10.00%, ดัชนี S&P500 10.00%, พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี 10.00%, และ ทองคําที่มีความบริ สุทธิ์ 96.5 70.00%
สามารถสรุ ปผลลัพธ์ของค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR) ในทุกรณี ศึกษาได้ดงั ตาราง 4 – 8 และภาพที่ 1 – 3
ตารางที่ 4 มูลค่าความเสี่ ยง (VaR) ของกรณี ศึกษาที่ 1 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 90%, 95% และ99%
Historical
Delta Normal
Monte Carlo

90%
-0.78%
-0.91%
-0.88%

95%
-1.14%
-1.18%
-1.13%

99%
-2.12%
-1.67%
-1.59%

ตารางที่ 5 มูลค่าความเสี่ ยง (VaR) ของกรณี ศึกษาที่ 2 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 90%, 95% และ99%
Historical
Delta Normal
Monte Carlo

90%
-1.11%
-1.35%
-1.33%

95%
-1.60%
-1.74%
-1.71%

99%
-2.92%
-2.47%
-2.41%

ตารางที่ 6 มูลค่าความเสี่ ยง (VaR) ของกรณี ศึกษาที่ 3 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 90%, 95% และ99%
Historical
Delta Normal
Monte Carlo

90%
-0.97%
-1.21%
-1.19%

95%
-1.43%
-1.56%
-1.52%

99%
-3.02%
-2.22%
-2.14%

ตารางที่ 7 มูลค่าความเสี่ ยง VaRของกรณี ศึกษาที่ 4 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 90%, 95% และ99%
Historical
Delta Normal
Monte Carlo
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90%
-0.79%
-1.11%
-1.11%
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95%
-1.18%
-1.42%
-1.43%

99%
-2.47%
-2.01%
-2.01%
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ตารางที่ 8 มูลค่าความเสี่ ยง (VaR) ของกรณี ศึกษาที่ 5 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 90%, 95% และ99%
Historical
Delta Normal
Monte Carlo

90%
-0.99%
-1.15%
-1.16%

95%
-1.48%
-1.49%
-1.48%

99%
-2.47%
-2.11%
-2.08%

ภาพที่ 1 ค่ามูลค่าความเสี่ ยง ที่ระดับความเชื่อมัน่ 90% ในแต่ละกรณี ศึกษา

ภาพที่ 2 ค่ามูลค่าความเสี่ ยง ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ในแต่ละกรณี ศึกษา
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ภาพที่ 3 ค่ามูลค่าความเสี่ ยง ที่ระดับความเชื่อมัน่ 99% ในแต่ละกรณี ศึกษา

5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุปผล
จากการหาสัดส่ วนที่ เหมาะสมภายใต้แนวคิดของมาร์ โควิชพบว่า สัดส่ วนที่ เหมาะสมในการลงทุ นของ
สิ นทรัพย์ 4 ประเภท คือ ลงทุนในดัชนี SET50 18.70%, ดัชนี S&P500 21.15%, พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี 17.45%
และ ทองคําที่มีความบริ สุทธิ์ 96.5 42.70% สอดคล้องกับแนวคิดการกระจายความเสี่ ยงเพื่อได้ประสิ ทธิภาพสูงสุด
จากการศึกษาการเปรี ยบเทียบค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR)ทั้ง 3 วิธี คือ วิธีการจําลองโดยใช้ขอ้ มูลในอดีต วิธี
ความแปรปรวนร่ วมและวิธีการจําลองแบบมอนติคาร์โล ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของผลตอบแทนของดัชนี SET50 ที่มี
การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ดัชนี หลักทรัพย์ S&P500 พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี และทองคําที่มี
ความบริ สุทธ์ 96.5และข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้ ใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บข้อมูลเป็ นรายวัน ตั้งแต่ เดือน
มกราคม พ.ศ. 2549ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558ซึ่งรวมทั้งหมด 2,608 วัน และสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ผลการศึ กษาจากการประมวลผลค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR) ของกรณี ศึกษาจากการหาสัดส่ วนที่เหมาะสม
ภายใต้แนวคิดจากมาร์ โควิช มีค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR) ของทั้ง 3 วิธี ตํ่าที่สุดทุกในระดับความเชื่อมัน่ ที่กาํ หนด ทั้ง
90%, 95% และ99% เมื่อเทียบกับกรณี ศึกษาอื่น ๆ
เมื่อพิจารณาค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR) ทั้ง 3 วิธี ที่ระดับความเชื่อมัน่ ต่าง ๆ เมื่อลงทุนในสิ นทรัพย์ที่มีความ
เสี่ ยงที่แตกต่างกัน จะสามารถสรุ ปผลลัพธ์ได้ดงั นี้
ผลลัพธ์ของค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 90% พบว่า วิธีการจําลองโดยใช้ขอ้ มูลในอดีตให้
ผลลัพธ์ที่มากกว่าวิธีความแปรปรวนร่ วม และวิธีการจําลองแบบมอนติคาร์โลอย่างชัดเจน ในทุกกรณี ศึกษา ซึ่ งแสดง
ว่า ถ้านําวิธีจาํ ลองโดยใช้ขอ้ มูลในอดีตมาคํานวณค่ามูลค่าความเสี่ ยง ควรระมัดระวังในการนําไปใช้
ผลลัพธ์ของค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ทั้งวิธีการจําลองโดยใช้ขอ้ มูลในอดีต
วิธีความแปรปรวนร่ วม และวิธีการจําลองแบบมอนติคาร์โลให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกัน
ผลลัพธ์ของค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 99% พบว่า วิธีการจําลองโดยใช้ขอ้ มูลในอดีตให้
ผลลัพธ์ที่นอ้ ยกว่าวิธีความแปรปรวนร่ วม และวิธีการจําลองแบบมอนติคาร์โลอย่างชัดเจนในทุกกรณี ศึกษา ซึ่ งแสดง
ว่า ถ้านําความแปรปรวนร่ วม และวิธีการจําลองแบบมอนติคาร์โลมาคํานวณค่ามูลค่าความเสี่ ยง ควรระมัดระวังในการ
นําไปใช้
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สุดท้ายเมื่อพิจารณาความแตกต่างของค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR) จากค่าที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดกับค่าที่ให้ผลลัพธ์
ตํ่าสุดในแต่ละระดับความเชื่อมัน่ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในทุกกรณี ศึกษา
ดังนั้นจากผลลัพธ์ขา้ งต้นทั้งหมดสามารถสรุ ปได้ว่า พอร์ ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ ยงที่ดีจะมีค่า
มูลค่าความเสี่ ยง (VaR) ที่ต่าํ ตามไปด้วย และในแต่ละระดับความเชื่อมัน่ วิธีการคิดค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR) มีผลที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ จึงควรระมัดระวังในการเลือกวิธีในการคํานวณค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR)
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาการเปรี ยบเทียบค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR)ทั้ง 3 วิธี คือ วิธีการจําลองโดยใช้ขอ้ มูลในอดีต วิธี
ความแปรปรวนร่ วมและวิธีการจําลองแบบมอนติคาร์ โล ภายใต้การลงทุนที่มีความเสี่ ยงแตกต่างกันในครั้งนี้ พบว่า
สามารถนําไปต่อยอดและพัฒนาในรายละเอียดบางประการเพื่อให้งานวิจยั เกิ ดผลลัพธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
โดยผูท้ าํ วิจยั แบ่งประเด็นได้ ดังนี้
- ผู ้วิ จัย ใช้สิ น ทรั พ ย์ใ นการเปรี ย บเที ย บจํา นวน 4 สิ น ทรั พ ย์ คื อ ดัช นี SET50 ที่ มี ก ารซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ดัชนี หลักทรัพย์ S&P500 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี และทองคําที่มี
ความบริ สุทธิ์ 96.5 ซึ่ งอาจยังไม่เกิดการกระจายความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ดังนั้นจึงสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่น
ๆ เข้าไปได้ อาทิเช่น นํ้ามัน อสังหาริ มทรัพย์ สิ นค้าเกษตร เป็ นต้น
- ผูว้ จิ ยั หาค่ามูลค่าความเสี่ ยง (VaR) โดยใช้ขอ้ มูลเป็ นรายวันเท่านั้น หากมีการทําการศึกษาเพิ่มการพิจารณา
การคํานวนค่า VaRของช่วงเวลาอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกจากรายวัน อาทิเช่น ราย 2 สัปดาห์ ตามกําหนดของ BIS(Bank for
International Settlements)หรื ออาจทําเป็ นรายเดื อนเพื่อใช้ในการพิจารณาพอร์ ตการลงทุนที่ ระยะยาวมากขึ้ น เพื่อ
ยืนยันผลลัพธ์ถึงความสําคัญของแต่ละวิธีในการคิดค่ามูลค่าความเสี่ ยง
- ผูว้ ิจัยแบ่ งกรณี ศึกษาออกเป็ น 5 กรณี ศึกษา โดยอาจสามารถเพิ่มเติ มความถี่ ของกรณี ศึกษา เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
- ผูว้ จิ ยั ควรตรวจสอบค่ามูลค่าความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ ว่าวิธีที่เราใช้ทุกวันนี้มีความแม่นยําเพียงพอ นัน่ คือ
การทํา Back Testing
เอกสารอ้ างอิง
Dimitris (1997)ได้แบ่งระดับของความเชื่อมัน่ ในการลงทุนออกเป็ น 3 ระดับ ประกอบด้วยระดับแรกคือผู ้
ลงทุนกลุ่ม High Level ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่กล้าจะลงทุนและสามารถยอมรับความเสี่ ยงที่เกิดจากการลงทุนได้ในระดับสู ง
โดยพิจารณามูลค่าความเสี่ ยงที่อาจเกิดการขาดทุนสู งสุ ดที่ระดับความเชื่ อมัน่ 90% ระดับที่สอง คือ ผูล้ งทุนในกลุ่ม
Middle Level ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่จะยอมลงทุนหากมีความเสี่ ยงจากการลงทุนอยูใ่ นระดับปานกลางไม่สูงหรื อตํ่าจนเกินไป
โดยพิจารณามูลค่าความเสี่ ยงที่อาจเกิดการขาดทุนสู งสุ ดที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และระดับสุ ดท้าย คือ ผูล้ งทุนใน
กลุ่ม Low Level ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่จะยอมลงทุนหากมีความเสี่ ยงจากการลงทุนอยูใ่ นระดับตํ่ามากหรื อไม่ขาดทุนเลยโดย
พิจารณามูลค่าความเสี่ ยงที่อาจเกิดการขาดทุนสูงสุดที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 99%
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Phillip Best (1999) ได้พิสูจน์ไว้ว่ามูลค่า VaR ของกลุ่มหลักทรัพย์ก็คือความเสี่ ยงหรื อความผันผวนของ
กลุ่มหลักทรั พย์ เป็ นการรวมการกระจายการเปลี่ ยนแปลงในราคาของแต่ละหลักทรั พย์ มาเป็ นการกระจายการ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มหลักทรัพย์หนึ่งเดียว
R. Campbell et. al. (2001) ได้ ท ํ า การศึ ก ษา ในการเลื อ กกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ โ ดยพิ จ ารณาถึ ง โอกาสที่
ผลตอบแทนจะตํ่ากว่าที่ กาํ หนด ผ่านการใช้ Value-at-Risk (VaR) และได้พฒั นาแบบจําลองดุลยภาพตลาด (Market
equilibrium) เพื่อใช้ในการเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน ซึ่ งใช้การแจกแจงแบบพาราเมตริ กซ์ (Parametric distribution)
R. Campbell et. al. (2001) ใช้ตวั วัดความเสี่ ยงซึ่ งถูกกําหนดให้อยูใ่ นรู ปของ VaR สุ ทธิ จากผลตอบแทนที่ปราศจาก
ความเสี่ ยงของเงินลงทุนเริ่ มแรก โดยกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมจะให้ผลตอบแทนที่คาดหวังสู งสุ ด ณ ระดับความ
เสี่ ยงต่าง ๆ
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