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

การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ของค่า Swap กับส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ ยไทยกับ 3
ประเทศ ได้แก่ ยูโรโซน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ว่ามีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวหรื อไม่ และเป็ นไปตามทฤษฎีอตั รา
ดอกเบี้ยเสมอภาคหรื อไม่ ช่วงเวลาของข้อมูลที่นาํ มาศึกษาตั้งแต่ เดือนมกราคม 2550 – เมษายน 2560
ผลการศึกษาพบว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยทั้ง 3 ประเทศสามารถอธิบาย ค่า Swap ได้ตามทฤษฎีอตั ราดอกเบี้ย
เสมอภาค อย่างไรก็ตามจากการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegrating) ระหว่างตัวแปรทั้งสอง
(ค่า Swap, ส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ย) ของทั้ง 3 ประเทศนั้นพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegrating)
กัน ซึ่งการทดสอบของทั้ง 3 ประเทศนั้นมีทิศทางเดียวกัน ส่วนความสัมพันธ์ขา้ งต้นของยูโรโซนไม่เป็ นไปตามทฤษฎี
อัตราดอกเบี้ยเสมอภาค ส่วนญี่ปุ่นกับอเมริ กา เป็ นไปตามทฤษฎีอตั ราดอกเบี้ยเสมอภาค
คําสําคัญ: ค่า Swap ,ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย , ทฤษฎีดอกเบี้ยเสมอภาค

ABSTRACT

The objectives of this study are to study a relationship between currency swap points and spreads of
interbank rates of Thailand against the rates of 3 countries (Euro Zone, Japan, US) in terms of
- Are there any cointegration relationships between the swap points and the spreads of interbank ratesfor each
country against Thailand?
- Do the relationships comply with the theory of interest rate parityaccordingly?
The periods of data cover from January 2007 to April 2017.
From the studying results canbe summarized that
- There are cointegration relationships between the swap points and the spreadsof interbank rates of Thailand
against the rates of 3 countries and those 3 relationships are in the same directions.
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- However, the relationships comply with the theory of interest rate parity accordingly except the pair of Thailand
and Euro.
Keywords: swap points, spreads of interbank rates, interest rate parity
1. บทนํา
เนื่ องจากปั จจุบนั มีการเปิ ดการค้าเสรี ซึ่ งอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นสิ่ งสําคัญในการทําธุรกรรมทางการเงิน และ
การเคลื่อนย้ายเงินทุนนั้นเราสามารถดําเนิ นการป้ องกันความเสี่ ยงของค่าเงินได้ดว้ ยการใช้ตราสารอนุพนั ธ์ SWAP
การที่นกั เก็งกําไรค่าเงินซื้ อดอลลาร์ ล่วงหน้าเพื่อหวังทํากําไรจากการขายในอนาคต ในอีกด้านหนึ่ งแสดงให้เห็ นว่า
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าในขณะนั้นเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนที่สามารถเก็งกําไรได้ เพราะถ้าเป็ นตามทฤษฎีอตั ราดอกเบี้ย
เสมอภาคแล้ว ค่า SWAP ควรจะมีค่าเท่ากับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงินทั้ง 2 สกุล
การเคลื่ อ นไหวของค่ า SWAP จึ ง สามารถสะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง กลไกการทํา งานในตลาดเงิ น และตลาด
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพราะหากการเคลื่อนไหวของค่า SWAP ได้เบี่ยงเบนไปจากส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ ย
อย่างมีนยั สําคัญ อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสที่สามารถเก็งกําไรจากค่าเงินได้ ดังนั้นงานศึกษานี้จึงมุ่งศึกษาถึงการ
เคลื่อนไหวของค่า SWAP เปรี ยบเทียบกับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างไทย – สหรัฐฯ, ไทย – ยูโรโซน, ไทย - ญี่ปุ่น
ภายใต้กรอบทฤษฎีอตั ราดอกเบี้ยเสมอภาคเพื่ออธิบายถึงการเคลื่อนไหวของค่า SWAP ซึ่งสะท้อนถึงกลไกการทํางาน
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาตลาดทั้งสี่ ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
• เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของค่า SWAP มีความสัมพันธ์กบั ส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ยของไทย – ยูโรโซน, ส่ วน
ต่างอัตราดอกเบี้ยของไทย - ญี่ปุ่น และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของไทย – สหรัฐฯ
• เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ของค่า SWAP และส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ ยของไทย – ยูโรโซน, ส่ วนต่างอัตรา
ดอกเบี้ยของไทย - ญี่ปุ่น และส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ยของไทย – สหรัฐฯว่าเป็ นไปตามทฤษฎีดอกเบี้ยเสมอ
ภาคหรื อไม่
3. การดําเนินการวิจยั
วิธีการศึกษา
ในการศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ค่า Swap กับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยไทย-ยูโรโซน, ไทย-ญี่ปุ่น, ไทย-สหรัฐฯ
โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิรายเดือน ระยะเวลา ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2549 ถึงเดือนเมษายน 2560 โดยศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างค่า Swap และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยฯ และทดสอบว่าตัวแปรทั้ง
2 ตัวนี้มีความสัมพันธ์กนั ตามทฤษฎีดอกเบี้ยเสมอภาคและสามารถอธิบายซึ่งกันและกันได้หรื อไม่
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ ใช้ในการศึกษา ค่า Swap และอัตราดอกเบี้ย interbank rate ได้แก่ ดอกเบี้ ยไทย, อัตราดอกเบี้ยยูโร
โซน, อัตราดอกเบี้ยญี่ปุ่น และอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ โดยสื บค้นจากฐานข้อมูล BOT สําหรับอัตราดอกเบี้ยของไทย
และฐานข้อมูล GLOBAL RATE สําหรับอัตราดอกเบี้ยของประเทศอื่นๆ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่าง SWAP กับส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ยไทย – สหรัฐฯ อธิ บายได้จากทฤษฎีอตั ราดอกเบี้ย
เสมอภาค (Covered Interest Rate Parity) ซึ่ งกล่าวไว้วา่ หากส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ยทั้งสองกับ Swap มีความไม่สมดุล
กัน จะเกิ ดการแสวงหากําไรแบบอบิ ทราจ (Arbitrage) ในทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ การเงิ น มองว่าในตลาดทุนที่ มี ก าร
แข่งขันสมบูรณ์ (Perfect Market) ไม่มีขอ้ จํากัดในการห้ามขายหลักทรั พย์ที่ไม่ได้ถืออยู่ (No short sell Restriction)
และนักลงทุนเป็ นผูล้ ะโมบแล้ว ราคาของหลักทรัพย์หรื อกลุ่มหลักทรัพย์น้ นั จะต้องเท่ากันด้วย มิฉะนั้นจะเกิดโอกาส
ในการอบิทราจโดยการขายหลักทรัพย์ที่มีราคาสู งกว่าและนําเงินมาซื้ อหลักทรัพย์ที่มีราคาตํ่ากว่าทันที ซึ่ งจะมีผลทํา
ให้อุปทานของหลักทรัพย์ที่ถูกขายสู งขึ้น ราคาปรับตัวตํ่าลง และอุปสงค์ของหลักทรัพย์ที่จะขอซื้ อสู งขึ้นทําให้ราคา
ปรับตัวสูงขึ้น ราคาของหลักทรัพย์ท้ งั สองจะปรับตัวเท่ากัน และมีความสมดุลอีกครั้งหนึ่ง ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนก็
เช่นเดียวกัน หากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate) และอัตราแลกเปลี่ยนทันที (Spot Rate) กับส่ วนต่างของ
อัตราดอกเบี้ยใน 2 ประเทศไม่สมดุลกัน จะทําให้นกั ค้าเงินต่างเข้ามาแสวงหากําไรจากการอบิทราจ
สมการที่ใช้ทดสอบทฤษฎีอตั ราดอกเบี้ยเสมอภาค คือ
SWAP = β1 + β2 ID + εt

(3.1)

โดย Swap คื อ ค่ า premium (discount) ของอัต ราแลกเปลี่ ย นล่ ว งหน้า (Forward Rate) ซึ่ ง เท่ า กับ ผลต่ า งของอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้าและอัตราแลกเปลี่ยนทันที มีหน่วยเป็ นร้อยละต่อปี
ID คือ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยไทย – สหรัฐฯ เป็ นร้อยละต่อปี
สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ คือ
εt = white noise

β1 = 0
β1 = 1

วิธีการทางเศรษฐมิติที่นาํ มาใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ดงั กล่าว คือ วิธี Dynamics Ordinary Least Sqare
(DOLS) แต่เนื่องจากว่าตัวแปรที่ใช้ในสมการเป็ นตัวแปรประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) ซึ่งมักจะมีคุณสมบัติ non
– stationary ทําให้ผลการวิเคราะห์ทางสถิติที่ได้ไม่มีประสิ ทธิ ภาพและไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ ดังนั้นการศึกษานี้
จึ งนําเทคนิ คทางเศรษฐมิติแนวใหม่ทางด้าน Cointegration ซึ่ งสามารถนํามาให้กบั แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ ที่

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 1542

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ประกอบไปด้ว ยตัว แปรทางเศรษฐกิ จ มหภาคที่ เ ป็ น non – stationary ได้โ ดยให้ ผ ลการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ที่ มี
ประสิ ทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเทคนิคการวิเคราะห์เศรษฐมิติแบบดั้งเดิม
เนื่ องจากแนวความคิดเกี่ ยวกับการใช้เทคนิ ค Cointegrationมีความเกี่ยวเนื่ องอย่างมากกับลักษณะข้อมูลที่
เป็ น stationary หรื อ non – stationary (หรื อ มี Unit roots) ดัง นั้น จึ ง ต้อ งมี ก ารทดสอบลัก ษณะข้อ มู ล ก่ อ นว่า เป็ น
“stationary” หรื อไม่
การทดสอบ Stationary ของข้อมูล
โดยทัว่ ไป ข้อมูล Xtใดๆ จะมีลกั ษณะ stationary ได้จะต้องมีคุณลักษณะสําคัญคือ
- E(Xt) = μxมีค่าเฉลี่ยคงที่
- Var (Xt) = σx2มีความแปรปรวนคงที่
- Cov (Xt, Xt+1) = γxความแปรปรวนร่ วมมีค่าคงที่
วิธีการทางเศรษฐมิติที่จะนํามาทดสอบว่าข้อมูลมี unit root หรื อไม่ ที่นิยมใช้คือ วิธีการทดสอบของ DickeyFuller (DF)
ซึ่งสมมติให้ขอ้ มูลอนุกรมเวลาของตัวแปร Xtมีลกั ษณะดังนี้
Xt = φ0 + φ1T +φ2Xt-1 + et ; t = 1, …, n

(3.2)

โดยที่ xt แทนตัวแปรที่จะศึกษาซึ่งในที่น้ ีคือ ค่า Swap , อัตราดอกเบี้ยไทย – ยูโรโซน, อัตราดอกเบี้ยไทย –
ญี่ปุ่น, อัตราดอกเบี้ยไทย - สหรัฐฯ ส่วน φ0 เป็ นค่าคงที่ T แทน time trend ที่ใส่เข้ามาเพื่อเปิ ดโอกาสให้ทดสอบว่าตัว
แปรนั้นอาจมีคุณสมบัตเิ ป็ น “Trend Stationary” และ etเป็ นตัวแปรสุ่ม ที่มีลกั ษณะ White noise
การทดสอบแบบ DF มีสมมติฐานในการทดสอบคือ
1. ถ้า /φ2/ = 1 แสดงว่าข้อมูลเป็ น non-stationary
2. ถ้า /φ2/< 1 แสดงว่าข้อมูลเป็ น stationary
สมการที่ (3.2) ใช้ทดสอบคุณสมบัติขอ้ มูลในระดับ level เมื่อปรากฎว่ายังมี Unit Root อยู่ จะทําให้อยูใ่ นรู ป
ของสมการของผลต่างลําดับที่หนึ่ง (First Difference) ดังนี้
Xt – Xt-1 = φ0+ φ1T +(φ2 - 1)Xt-1 + et
∆Xt= φ0 + φ1T + βXt-1 + et

(3.3)
(3.4)

การทดสอบ Unit Root Test นี้ หากพบว่าตัวแปร Xt ใดๆ มีรูปแบบ Non-Stationary ที่ระดับผลต่างระดับ level
แล้วเราจําเป็ นต้องทดสอบในระดับผลต่างลําดับที่ 1 (First Difference) และหากปรากฎว่ายังมี Unit Root อยูก่ ็
จําเป็ นต้องทดสอบในระดับผลต่างลําดับที่สูงขึ้นไป ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ววิธีการของ Augmented Dickey-Fuller (ADFTest) จะเป็ นที่ยอมรับกันว่ามีความเหมาะสมในการทดสอบ Unit Root มากกว่าวิธีอื่นๆ เนื่องจากได้รวมเอาค่า lagged
value ในลําดับถัดๆ ไปของตัวแปรนั้นเข้าไว้ในการทดสอบด้วย เพื่อขจัดปั ญหา Autocorrelation ในอันดับที่สูงๆ โดย
ทดสอบกับสมการตามรู ปแบบดังนี้
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∆d+1Xt = φ0 + φ1T +γ∆d Xt-1 + Σθi∆d+1 Xt-i+ et

(3.5)

∆d = ระดับของผลต่างลําดับที่ d ของ series
M = ความล่ า ช้ า ของเวลาที่ เ หมาะสม (Optimum lag) ซึ่ งควรจะยาวพอที่ จ ะทํา ให้ ค่ า Residual (et) มี
คุณสมบัติเป็ น white noise แต่ตอ้ งไม่มากจนกระทัง่ สูญเสี ย degree of freedom
ถ้าเราปฏิเสธ Null Hypothesis ว่าข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรมีลกั ษณะ Non-stationary หรื ออีกนัยหนึ่งค่า
สัมประสิ ทธิ์ γมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ (level) แล้ว เราจะทําการทดสอบที่ระดับผลต่างในอันดับ
ที่สูงขึ้นจนกระทัง่ ปรากฎว่าตัวแปร Xtใดๆ มีลกั ษณะ stationary หรื อค่าสถิติที่คาํ นวณของค่าสัมประสิ ทธิ์ของค่า ∆d
Xt-1น้อยกว่าค่าวิกฤตของ Mckinnonแล้ว อาจกล่าวได้วา่ Xt integrate ที่ลาํ ดับที่ d หรื อเขียนในรู ปของสัญลักษณ์ได้วา่
Xt ~ I(d)
นัยสําคัญของการทดสอบ Unit Roots (Non-stationary process) ต่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติก็คือ ถ้าหาก
พบว่าข้อมูลมีลกั ษณะเป็ น Non-stationary โดยทัว่ ไปจําเป็ นต้องทําการ first differencing ข้อมูลนั้นๆ ก่อนที่จะทําการ
ประมาณการทางเศรษฐมิติต่อไป อย่างไรก็ดี การทํา first differencing ก่อนจะทําให้เกิ ดผลกระทบเชิงลบในแง่ที่วา่
แบบจําลองที่ประมาณการได้จะขาดข้อมูลในส่ วนที่เกี่ยวกับการปรับตัวของตัวแปรต่างๆ ในแบบจําลอง เพื่อให้เกิด
ดุ ลยภาพทางเศรษฐศาสตร์ ระยะยาว (Long-run relationship) ดังนั้นจึ งมี การนําเทคนิ ค Cointegrationที่ สามารถใช้
ทดสอบเพื่อดูว่าตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันในเชิ งดุลยภาพระยะยาวหรื อไม่ ซึ่ งการใช้เทคนิ คดังกล่าวจะไม่
ก่อให้เกิดปั ญหา Spurious regression แม้วา่ ตัวแปรที่ใช้จะมีคุณลักษณะเป็ น Non-stationary
โดยที่

การทดสอบ Cointegration
ตามหลักการของ Cointegration นั้น แม้วา่ ตัวแปรที่ใช้ในสมการ (3.1) จะมีลกั ษณะเป็ น non-stationary หรื อ
I(1) แต่ตวั แปรเหล่านั้นอาจมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegrating Relationship) ภายใต้เงื่อนไขที่
Swap และ ID มีความสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะหนึ่งที่ทาํ ให้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ประมาณได้จากสมการ (3.1) นัน่ ก็
คือ εtมีลกั ษณะ stationary หรื อ I(0) ซึ่งสามารถกล่าวได้วา่ Swap และ ID มีความสัมพันธ์ในเชิงดุลยภาพระยะยาว ซึ่ง
ทํา ให้ส มการ (3.1) ที่ ป ระมาณได้ไ ม่ก่ อ ให้เกิ ดปั ญหา Spurious regression ทํา ให้ผ ลการวิเ คราะห์ มี ประสิ ท ธิ ภาพ
น่าเชื่อถือ
วิธีที่จะใช้ในการทดสอบ Cointegration ระหว่างค่า Swap และ ID คือ Two-step approach ที่เสนอโดย Engle
and Granger1 ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนแรก เริ่ มต้นที่การประมาณค่าสมการถดถอย นัน่ คือสมการที่ (3.1) ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ด้วยวิธี OLS
SWAP = β1 + β2 ID + εt
εt= SWAP - [β0 + β1 ID]
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ขั้นตอนที่สอง ทดสอบเพื่อดูวา่ ค่าความคลาดเคลื่อน εt ที่ประมาณได้ตามสมการที่ (3.6) มีลกั ษณะของ I(0)
หรื อไม่ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ “Stationary Process” หรื อไม่ ในขั้นนี้ Engle-Grangle แนะนําให้ใช้วธิ ี ADF ทดสอบ
โดยไม่ตอ้ งใส่ค่าคงที่และ time trend ดังนี้

สมมติฐานหลักในการทดสอบ

∆εt =фεt-1 + ∑δi∆εt+ υt

(3.7)

H0 :ɛt ~ I(1) Swap และ ID ไม่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Swap และ ID ไม่ cointegration กัน) หรื อกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ ค่า Swap กับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยไทย-สหรัฐฯ ไม่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว
H1 :ɛt ~ I(1) Swap และ ID มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Swap และ ID cointegration กัน) หรื อกล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ ค่า Swap กับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยไทย-สหรัฐฯ มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกัน
ถ้าผลการศึกษาในขั้นแรกปฏิเสธความสัมพันธ์ระหว่าง Swap กับส่ วนต่างดอกเบี้ยตามทฤษฎีเสมอภาค นัน่
หมายถึงมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อ Swap ที่นอกจากส่ วนต่างดอกเบี้ยในการศึ กษานี้ จึงใช้แนวคิดจากทฤษฎี Uncovered
Interest Parity และ Efficiency Market Hypothesis มาประยุกต์เพื่อหาปั จจัยดังกล่าวนั้น
4. ผลการวิจยั
ผลการทดสอบ Stationary ของตัวแปร
การทดสอบข้อ มู ล ที่ ใ ช้ว่า มี คุ ณ สมบัติ Stationary คื อ การทดสอบ Unit root ด้ว ยวิธี ก ารทดสอบของ Augmented
Dickey Fuller (ADF) และนําค่า ADF ที่ ได้มาพิจารณาโดยมีสมมติฐานหลักว่า ตัวแปรนั้นๆ มีคุณสมบัติ Stationary
และปฏิเสธสมมติฐานหลัก เมื่อค่า ADF มีค่ามากกว่าค่าวิกฤตของ Mackinnon (Mackinnon Critical Value) ในที่น้ ีจะ
ทําการทดสอบคุณสมบัติของข้อมูล 2 ตัวแปร ได้แก่ ค่า Swap และ ส่ วนต่างดอกเบี้ ย (ID) ซึ่ งจะทดสอบทั้งหมด 3
กรณี คือ ยูโรโซน ญี่ปุ่น และอเมริ กา ผลการทดสอบได้ดงั นี้
ตาราง 4.1 ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit Root) ด้วยวิธีการ ADF
Level
ตัวแปร
ADF test
Prob
IDEURO
-1.588900
0.4854
IDJPY
-2.381177
0.1490
IDUSD
-1.486941
0.5373
SWAPEURO
-0.876706
0.7930
SWAPJPY
-2.517221
0.1139
SWAPUSD
-2.258877
0.1870
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1st Differences
ADF test
Prob
-4.829891
0.0001*
-5.853911
0.0000*
-6.709036
0.0000*
-5.194720
0.0000*
-4.651297
0.0002*
-4.800028
0.0001*
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ผลการทดสอบ Cointegration
การทดสอบ Cointegrationของข้อมูลมี 2 ขั้นตอน โดยขั้นแรกจะต้องประมาณสมการถดถอยเชิงเส้น (Run
Regression) ของแบบจําลองที่ตอ้ งการทดสอบก่อน เพื่อที่จะนําค่า error ที่ได้จากแบบจําลองมาทดสอบคุณสมบัติ
stationary โดยพิจารณาจากค่า ADF ในขั้นสอง โดยมีสมมติฐานหลักว่า ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ
ในระยะยาว หรื อไม่ Cointegrateกัน และปฏิเสธสมมติฐานหลักเมื่อค่า ADF มีค่ามากกว่าค่าวิกฤตของ Mackinnon ใน
การศึกษานี้ เราต้องการทดสอบความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างSwap กับส่วนต่างดอกเบี้ย ดังนั้น สมการ
regression ที่ใช้ทดสอบ ได้แก่
SWAP = β1 + β2 ID + εt
(4.1)
ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบ Stationary ของค่า error ที่ได้จากสมการที่ 4.1ได้ดงั นี้
Level
ตัวแปร
ADF test
Prob
EURO
-5.315358
0.0000*
JPY
-5.075660
0.0000*
USD
-4.703417
0.0002*

ผลการทดสอบ Unit root ของ εtของทั้ง 3 กรณี คือ ยูโรโซน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ด้วยวิธี ADF ปรากฏว่ามี
คุ ณ สมบัติ Stationary ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 99% ทั้ง 3 กรณี แสดงว่ า Swap และส่ ว นต่ า งอัต ราดอกเบี้ ยมี ก าร
Cointegrateกันในระยะยาว อธิ บายได้วา่ ถึงแม้ Swap และส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ยจะมีการเคลื่อนไหวในบางช่วงที่ ไม่
สอดคล้องในระยะสั้น หรื ออีกนัยหนึ่ งคือ การเคลื่อนไหวของ Swap ในบางช่วงไม่สามารถอธิ บายได้ดว้ ยส่ วนต่าง
ดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว ซึ่ งอาจเกิดปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการคาดการณ์อตั ราแลกเปลี่ยน ซึ่ งจะกระทบต่ออุปสงค์และ
อุปทานของเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า การแทรงแซงของธปท. เพื่อรักษาระดับของค่าเงินบาทหรื อป้ องกันการเก็ง
กําไรค่าเงินบาท เป็ นต้น ซึ่ งส่ งผลให้ค่า Swap บิดเบือนไปจากส่ วนต่างดอกเบี้ยอย่างเห็นได้ชดั แต่เมื่อนํา Swap และ
ส่วนต่างดอกเบี้ยมาทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวร่ วมกัน ผลการศึกษาได้สนับสนุนว่าค่า Swap กับส่วนต่างดอกเบี้ย
มีการ Cointegrateกัน ทําให้สรุ ปได้วา่ การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติดงั กล่าวจะเกิดในระยะสั้นเท่านั้น Swap และส่ วนต่าง
ดอกเบี้ยจะค่อยๆ ปรับตัวเคลื่อนที่เข้าหากันสู่ดุลยภาพในระยะยาว
ผลการประมาณค่าสมการDOLS
เมื่อทดสอบคุณสมบัติ Stationary การCointegrationของข้อมูลปรากฎว่ามีการCointegrationกันเราสามารถ
นําข้อมูลเหล่านี้ มาประมาณค่าสัมปรสิ ทธิ์ ของแบบจําลองความสัมพันธ์ในระยะยาว(DOLS) ได้โดยไม่เกิ ดปั ญหา
Spurious ได้ในเบื้องต้นเราจะทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าSwap กับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยดังสมการ4.11 ได้ดงั นี้
SWAPEURO = 0.209 + 3.394 ID
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ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างSwap กับส่วนต่างดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยไทย – ยูโรโซน ปรากฏว่าส่วนต่างอัตรา
ดอกเบี้ยมีผลต่อSwap ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยถ้าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1
จะทําให้ค่าSwap เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ3.394อย่างไรก็ตามเมื่อทดสอบว่าส่ วนต่างดอกเบี้ยกับค่าSwap
มีความสัมพันธ์กนั ตามทฤษฎีดอกเบี้ยเสมอภาคหรื อไม่โดยมีสมมติฐานหลักในการทดสอบคือβ1 = 0 และ β1≠ 0ด้วย
ค่า p-Value ปรากฎว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก นัน่ คือ ไม่เป็ นไปตามทฤษฎีอตั ราดอกเบี้ยเสมอภาค ส่วนต่างดอกเบี้ยไม่
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ Swap ได้ท้ งั หมด
SWAPJPY = 0.012 + 0.016 ID
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างSwap กับส่ วนต่างดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยไทย – ญี่ปุ่น ปรากฏว่าส่ วน
ต่างอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อSwap ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยถ้าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1 จะทํา
ให้ค่าSwap เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ0.016อย่างไรก็ตามเมื่อทดสอบว่าส่วนต่างดอกเบี้ยกับค่าSwap มีความสัมพันธ์
กันตามทฤษฎีดอกเบี้ยเสมอภาคหรื อไม่โดยมีสมมติฐานหลักในการทดสอบคือ β1 = 0 และ β1≠ 1 ด้วยค่า p-Value
ปรากฎว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นัน่ คือ เป็ นไปตามทฤษฎีอตั ราดอกเบี้ยเสมอภาค ส่ วนต่างดอกเบี้ยสามารถอธิ บาย
การเปลี่ยนแปลงของ Swap ได้ท้ งั หมด
SWAPUSD = 0.123 + 0.917 ID
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างSwap กับส่วนต่างดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยไทย – ยูโรโซน ปรากฏว่าส่วน
ต่างอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อ Swap ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยถ้าส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1 จะ
ทํา ให้ ค่ า Swap เปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.917 อย่า งไรก็ ต ามเมื่ อ ทดสอบว่า ส่ ว นต่ า งดอกเบี้ ยกับ ค่ า Swap มี
ความสัมพันธ์กนั ตามทฤษฎีดอกเบี้ยเสมอภาคหรื อไม่โดยมีสมมติฐานหลักในการทดสอบคือ β1 = 0 และ β1≠ 1 ด้วย
ค่า p-Value ปรากฎว่าปฏิ เสธสมมติ ฐานหลัก นั่นคื อ เป็ นไปตามทฤษฎี อตั ราดอกเบี้ ยเสมอภาค ส่ วนต่างดอกเบี้ ย
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ Swap ได้ท้ งั หมด
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาในครั้ งนี้ ได้ทาํ การศึ กษา 3 กรณี ได้แก่ ยูโรโซน, ญี่ ปุ่น และสหรั ฐฯ สําหรั บผลการศึ กษาเชิ ง
ปริ มาณ คือ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่า Swap กับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยตามกรอบทฤษฎีอตั ราดอกเบี้ยเสมอภาค
การทดสอบ Stationary ของข้อมูลผลปรากฎว่าข้อมูลในแต่กรณี มีคุณสมบัติ Non-Stationary ที่ ระดับความเชี่อมัน่ ที่
99%เมื่อทําการ differentiate 1 ครั้ง ข้อมูลจึงมีคุณสมบัติ Stationary และเมื่อทดสอบถึงความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพใน
ระยะยาว (Cointegrating) กัน ระหว่า งค่า Swapและส่ ว นต่ า งอัต ราดอกเบี้ ย ปรากฎว่า ค่า Swap และส่ ว นต่ า งอัตรา
ดอกเบี้ ยมีความสัมพันธ์เชิ งดุลยภาพในระยะยาว (Cointegrating) กัน ทั้ง 3 กรณี กล่าวคือ ค่า Swap ที่ เบี่ ยงเบนจาก
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในระยะสั้นเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปไปสักระยะหนึ่งค่า Swap และส่วนต่างดอกเบี้ยจะ
ปรั บ ตัว เข้า สู่ ดุ ล ยภาพในระยะยาว เมื่ อ ทดสอบคุ ณ สมบัติ ข องข้อ มู ล แล้ว จึ ง นํา มาประมาณสมการถดถอยตาม
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

แบบจําลองทฤษฎีอตั ราดอกเบี้ยเสมอภาค ผลการทดสอบปรากฎว่าทั้ง 3 กรณี เป็ นไปตามทฤษฏีอตั ราดอกเบี้ยเสมอ
ภาค
การประยุกต์ผลการวิจยั เหมาะสําหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่มีการทําธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
อัตราแลกเปลี่ ยน เพื่อนํามาประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุน หรื อนํามาพยากรณ์ แนวโน้มว่าทิ ศทางของอัตรา
แลกเปลี่ยนจะเป็ นไปในทิศทางไหนซึ่งดูได้จากค่า Swap
ข้อเสนอแนะแนวทางการวิจยั ที่ควรทําต่อไปในการศึกษาครั้งนี้ใช้ขอ้ มูล Swap อายุ 3 เดือนในการศึกษา ซึ่ง
ในตลาดมีหล่วงช่วงเวลา ผูท้ ี่สนใจอาจศึกษาเพิ่มเติมโดยการใช้ขอ้ มูล Swap อายุ 1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน เป็ นต้น เพื่อ
ลองเปรี ยบเทียบผลการศึกษาดู
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