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

การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบการซื้ อขายหลักทรัพย์ที่มีจ่ายปั นผลอย่างต่อเนื่ องโดยแบ่งการซื้ อขาย
เป็ น 2 แบบ คือการซื้อขายแบบซื้อและถือ(Buy and Hold) และการซื้อขายตามสัญญาณทางเทคนิค EMA และ MACD ซึ่งไม่
คํานึงถึงค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยคาดว่าการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้สญ
ั ญาณทางเทคนิคจะให้ผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปี จากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มากว่าการซื้อขายแบบซื้อและถือ(Buy and Hold) โดยผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาโดยใช้ขอ้ มูลราคา
ปิ ดหลักทรัพย์ 3 หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย(SET) ได้แก่ บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน), ธนาคารไทย
พานิชย์ จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ตั้งแต่วนั ที่ 3 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
ย้อนหลัง 10 ปี รวมทั้งหมด 2,685ข้อมูล ที่ขอ้ มูลมีการแจกแจงปกติมีลกั ษณะเป็ นแบบระฆังควํ่ามีความเบ้เล็กน้อย โดยการ
ซื้ อขายแบบซื้ อและถื อ(Buy and Hold) มี อตั ราผลตอบแทนเฉลี่ ยต่อปี ที่ 10.07%, 15.37% และ 10.35% ของบริ ษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน), ธนาคารไทยพานิ ชย์ จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ เมื่อทดสอบ
การซื้ อขายโดยใช้สัญญาณทางเทคนิ ค EMA มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี สู งสุ ดอยูท่ ี่ EMA(5,12) 15.79% และตํ่าสุ ดอยูท่ ี่
EMA(5,12) 6.68% และเมื่อทดสอบการซื้อขายโดยใช้สญ
ั ญาณทางเทคนิค MACD มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี สูงสุ ดอยูท่ ี่
MACD(200,75,9) 14.28% และตํ่าสูงอยูท่ ี่ MACD(75,26,12) 4.88 โดยนําข้อมูลมาทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใช้ T-test
พบว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวโดยใช้สัญญาณทางเทคนิค ให้อตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ไม่ต่างจากาการซื้อขายแบบ
ซื้ อ และถื อ (Buy and Hold) ที่ ค วามเชื่ อ มั่น 95% ดัง นั้น จากการทดสอบจึ ง สรุ ป ได้ว่า การซื้ อ ขายทางเทคนิ ค ให้ อ ัต รา
ผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี ไม่แตกต่างจากการซื้อและถือ(Buy and Hold)
คําสําคัญ: Buy and Hold, EMA, MACD, SET

ABSTRACT

The purpose of this study is to test the stock trading which has a record of continuous payments. By dividing the
trading into two types on buy-and-hold and the technical signals of EMA and MACD trading without the transaction cost.
Trading on technical signals is expected to yield more than an average annual return on the buy-and-hold stock. Using the
closing price of 3 stocks from The Stock Exchange of Thailand (SET), are PTT Public Company Limited, The Siam
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Commercial Bank Public Company Limited, and Siam Cement Group, since the 3rd January 2007 until 30th December
2016 for 10 years, totaly 2,685 data, we finf that data distribution are the normal distribution with a slightly skewness. The
average annual yield of buy-and-hold trading is PTT Public Company Limited 10.07%, Commercial Bank Public Company
Limited 15.37% and Siam Cement Group 10.35%. When trading by technical signals.We find that EMA trading EMA had
the highest average annual yield 15.79% on EMA(5,12) and the lowest yield 6.68% on EMA(5,12) while MACD trading
had the highest average annual yield 14.28% on MACD(200,75,9) and lowest the yield 4.88% on MACD(75,26,12)
The statistical hypothesis testing using t-test shows that the average annual yield the stock trading using technical
signals is not different from buy-and-hold at 95% confidence level.
1. บทนํา

การลงทุน ผูล้ งทุนย่อมต้องการผลตอบแทนสูงในการลงทุนแต่ละครั้ง การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการลงทุนจึงเป็ นสิ่ งที่
มีความสําคัญ สิ่ งที่ช่วยให้การตัดสิ นใจแต่ละครั้งมีประสิ ทธิ ภาพ นั้นก็คือ ข้อมูลที่มีความรวดเร็ ว ถูกต้องและแม่นยํา เพื่อ
นํามาช่วยวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด ราคาที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงของหุน้ แต่ละตัวมีลกั ษณะเฉพาะตัว จากผลงานวิจยั ที่ผา่ นมา
มีการพยายามคิดหลักการที่ใช้พยากรณ์การซื้ อขายหุ ้น ซึ่ งสามารถแบ่งหลักการดังกล่างออกเป็ น 2 หลักการสําคัญ คือ การ
วิเคราะห์ หุ้น และการใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ ตวั ชี้ วดั การซื้ อขายและราคาหุ ้น(Wiley and Sons,2005) โดยการอภิ ปราย
เกี่ ยวกับประโยชน์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิ คได้ดึงดู ดความสนใจงานวิจยั เป็ นอย่างมากในปี ที่ ผ่านมา ส่ วนใหญ่ของ
การศึ กษาจะสนับสนุนสมมติฐานทางเดินสุ่ ม (the random walk hypothesis) ซึ่ งหมายความว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิ คไม่
สามารถใช้ได้ โดยการทดสอบทางสถิติได้ถูกนํามาใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการวิเคราะห์ทางเทคนิค [1,2]
แต่ภายหลังปี 1992 ได้มีการสนใจการวิเคราะห์ทางเทคนิ คมากขึ้นและพบว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิ คสามารถคาดการณ์
แนวโน้มตลาดและได้รับผลตอบแทนส่ วนเกิ น Brock, Lalonishok, and Lebaron ทําการวิจยั โดยใช้ t-test เพื่อตรวจสอบ
ผลตอบแทนโดยใช้สัญญาณการซื้ อขายจากตัวชี้ วดั MA และ TRB พบว่าการซื้ อขายทางเทคนิ คมี ความสามารถในการ
ทํานายอย่างมีนยั สําคัญในตลาดสหรัฐอเมริ กา (U.S. market) ช่วงปี ค.ศ. 1897 – 1986 [3] จากการวิจยั โดยการทดสอบเช่นนี้
นี้ จึงมีนกั วิชาการหลายคนศึกษาและสนับสนุนการทํากําไรจากการใช้สัญญาณทางเทคนิค, Bessembinder และ Chan พบว่า
การซื้อขายทางเทคนิคจะประสบความสําเร็ จในการทํานายการเคลื่อนไหวของราคาหุน้ ในตลาดเกิดใหม่ เช่น มาเลเซีย, ไทย
และไต้หวัน และความสามารถในการการคาดการณ์น้ นั จะลดลงอย่างมากในประเทศที่พฒั นา เช่น ฮ่องกง และญี่ปุ่น[4], Ito
ประเมินการทํากําไรจากการซื้อขายทางเทคนิคปี ค.ศ. 1980-1996 พบว่าสามารถคาดการณ์แนวโน้มของตลาดได้ในประเทศ
ญี่ปุ่น, แคนาดา, อินโดนี เซี ย, เม็กซิ โก, ไต้หวัน และตลาดที่ไม่ได้อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา [5] Lai และ Balachandher ใช้ VMA
และ FMA ในการคาดการณ์ Kuara Lumpur Stock Exchange Composite Index ในปี ค.ศ. 1977 -1999 ในตลาดหุ ้นมาเลเซีย
และพบว่าการใช้ VMA และ FMA มีประสิ ทธิภาพสูงกว่ากลยุทธ์ซ้ือและถือแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรม [6] Vasiliou,
Eriotis และ Papathanasiou ใช้ MA และกลยุทธ์ MACD กับ The Athens General Index ตั้งแต่ตน้ ปี 1990 จนถึงสิ้ นปี 2004
และพบว่า กลยุท ธ์ MA (ผลตอบแทนเฉลี่ ย ต่ อ ปี 36.10%) และกลยุท ธ์ MACD (ผลตอบแทนเฉลี่ ย ต่ อ ปี 55.65%) ซึ่ ง มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่า กลยุทธ์การซื้อและถือ (ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 12%) ในตลาดหุน้ เอเธนส์ [7] กฎการซื้ อขายมีสามารถ
ทํานายได้ดีในตลาดหุ ้นเกิ ดใหม่ได้แก่ มาเลเซี ย, ไทย, อินโดนี เซี ย และฟิ ลิปปิ นส์มากกว่าในตลาดหุ ้นที่ พฒั นาแล้วของ
สิ งคโปร์ [8]
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โดยการศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นการซื้อขายโดยใช้เทคนิค MA และ MACD กับหุน้ ในตลาดหุน้ ไทย โดยมุ่งเน้นหุน้ ที่
มีลกั ษณะที่มีการจ่ายเงินปั นผลอย่างต่อเนื่อง บมจ.ปตท (PTT), ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (SCB) และ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย(SCC)
เปรี ยบเทียบกับการซื้ อและถือของหุน้ บมจ.ปตท (PTT), ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (SCB) และ บมจ.ปูนซี เมนต์ไทย(SCC) โดย
ใช้การทดสอบทางสถิติ T-Test ในการทดสอบสมมุติฐาน
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อเปรี ยบเทียบการซื้อขายหุน้ บมจ.ปตท (PTT), ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (SCB) และ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย(SCC)โดย
ใช้เทคนิค MA และ MACD กับการซื้ อและถือของหุน้ บมจ.ปตท (PTT), ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (SCB) และ บมจ.ปูนซีเมนต์
ไทย(SCC) โดยใช้การทดสอบทางสถิติ T-Test ในการทดสอบสมมุติฐาน เพื่อหาอัตราผลตอบแทนส่ วนเกินที่ดีกว่าการซื้อ
และถือในระยะยาว
3. การดําเนินการวิจยั
3.1. วิธีการศึกษา
จากแนวคิดการลงทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสู งภายใต้ความเสี่ ยงที่รับได้จากการลงทุนในหุ ้นปั นผล โดยทําการ
ทดสอบการเข้าซื้ อขายหุ ้นปั นผลโดยใช้ตวั ชี้ วดั ทางเทคนิ ค เปรี ยบเทียบกับผลตอบแทนที่ได้ทาํ การซื้ อและถือยาวภายใต้
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง และนําข้อมูลที่ ได้มาเปรี ยบเที ยบโดยใช้เครื่ องมือทางสถิติในการช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยผูว้ ิจยั ได้
กําหนดแนวทางในการวิจยั ดังมีรายละเอียดในเรื่ องของ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนําเสนอข้อมูล ดังต่อไปนี้
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การศึ กษาครั้ งนี้ ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่ งเป็ นข้อมูลเชิ งปริ มาณ ประชากรที่ ใช้สําหรับ
การศึกษาครั้งนี้ คือ บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน) ซึ่งมีประวัติการจ่ายเงินปั นผลอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็ นเวลานาน 10ปี
3.1.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เทคนิ ควิธีการทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่ งกับประชากร
หรื อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กนั โดยกลุ่มตัวอย่างที่สุ่ มมาจากประชากรที่มีการแจกแจง
ปกติ แ ละทราบค่ า ความแปรปรวนของประชากร โดยการเปรี ย บเที ย บ 2 ค่ า เฉลี่ ย จากข้อ มู ล เดี ย วกัน สามารถใช้ก าร
เปรี ยบเทียบโดยใช้การเปรี ยบเทียบแบบจับคู่สิ่งที่ทดลอง Paired samples test)
3.1.3 ตัวแปรในการศึกษา
µ คือ ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์จากสถานะซื้อและถือ(buy and hold)
µ1 คือ ผลตอบแทนค่าเฉลี่ยจากสถานะ การซื้อ (long position)
σ คือ ความผันผวนของผลตอบแทนของหลักทรัพย์จากสถานะซื้อและถือ(buy and hold)
3.1.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
สําหรับข้อมูลที่ใช้จะเป็ นข้อมูลอนุกรมแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) โดยรวบรวมข้อมูลหุน้ รายวัน
ย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 3 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ของหุน้ ปันผลจากการคัดกรองหุน้ ปั นผลจากกองทุน
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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SETHD ได้แก่ บมจ.ปตท (PTT), ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (SCB) และ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย(SCC) เพื่อใช้เป็ นกรณี ศึกษาในการ
ซื้อขายโดยใช้เทคนิค MA และ MACD และเปรี ยบเทียบการซื้อและถือของหุน้ บมจ.ปตท (PTT), ธนาคารไทยพาณิ ชย์
(SCB) และ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย(SCC)
3.1.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์น้ นั จะวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติได้ดงั นี้
ใช้การทดสอบ t-test เพื่อทดสอบความสามารถในการทํากําไรของกฎการซื้อขายทางเทคนิคเทียบการซื้อขายแบบ
ซื้อและถือกับการซื้อขายโดยใช้สญ
ั ญาณทางเทคนิค ดังต่อไปนี้
1. สําหรับการซื้ อขายรายวัน จะได้ผลตอบแทนรายวันโดยนํามาเฉลี่ยหาผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี เพื่อเป็ นค่าเฉลี่ยของ
ผลตอบแทนรายปี จากสถานะซื้อและถือถือ(buy and hold) µ โดยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี ที่ได้จากการใช้เท
คนนิ คการซื้ อขายในการเปิ ดปิ ดสถานะการซื้ อและขาย โดยผลตอบแทนที่ได้จากการการเก็บข้อมูลนําไปหาค่า
ผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี จากสถานะซื้อขายโดยใช้ EMA และ MACD
2. T-test ใช้เพื่อตรวจสอบว่าผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยที่มีเงื่อนไขตามกฎการซื้อขาย ( µ1 ) แตกต่างจากค่าเฉลี่ย
รายวันของค่าเฉลี่ยทุกตัวอย่าง µ โดยสมมติฐานของการทดสอบคือค่าเฉลี่ยรายวันของหุน้ ปั นผลมีค่าเท่ากับ
ผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของตลาด สถิติของ t-test มีดงั ต่อไปนี้
t=

μ1 − μ

σ2

N1

2
−σ

; df = n − 1
N

ณ ระดับความเชื่อมันที่ 95%
H 0 คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ของการซื อโดยใช้สญ
ั ญาณทางเทคนิคไม่ต่างจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
้

ต่อปี ของการซื้อและถือยาว (Buy and Hold)

H 1 คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ของการซื้ อโดยใช้สญ
ั ญาณทางเทคนิคมากกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

ของการซื้อและถือยาว (Buy and Hold)
3. วิเคราะห์ผลการทดลอบและสรุ ปผล

4. ผลการวิจยั
4.1 บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
ทดสอบการกระจายข้ อมูล
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทางสถิติของบริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางสถิติ
Count (observations)
Annual return
Annual standard deviation
Skewness
Kurtosis
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

2,685
10.07%
33.55%
0.04
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Frequency

600

Frequencies of PTT Return, 2006-2016
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Return

รู ปที่ 4.1 กราฟความถี่ของการกระจายข้อมูลราคาปิ ดของบริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน)
จากการทดสอบการกระจายข้อมูลของบริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) จะเห็ นว่าข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ ซึ่ ง
สามารถใช้การทดสอบสถิติทีในการวิเคราะห์ผลการทดลองได้ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 10.07% ค่าความแปรปรวน
33.55% ความเบ้ (Skewness) 0.04 หมายถึง ข้อมูลมีลกั ษณะเบ้ไปทางขวาเล็กน้อย และ ความโด่ง (Kurtosis) 2.63 หมายถึง
ข้อมูลมีลกั ษณะโด่งมาก
4.1.1 การซื้อขายตามสัญญาทางเทคนิค EMA (Exponential Moving Average)
Annual return PTT, 2006-2016
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%

รู ปที่ 4.2 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี เปรี ยบเทียบEMA และ การซื้ อและถือยาว (Buy and Hold) ของบริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน)

จากการทดสอบโดยใช้ขอ้ มูลราคาปิ ดของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) จะเห็นว่าทําการซื้อขายตามสัญญาณ EMA
แต่ละค่านั้นให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันมากโดย EMA(12,26) จะให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดอยูท่ ี่ 9.10% เมื่อเทียบกับEMA
ค่าอื่น และ EMA(12,75) จะให้ผลตอบแทนที่ต่าํ ที่สุดเท่ากับ -4.33% โดยเมื่อเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ได้จากเทคนิค
กับอัตราผลตอบแทนที่ซ้ือและถือยาว (Buy and Hold) เท่ากับ 10.07% แล้วนั้นจะเห็นว่าการซื้อและถือยาว (Buy and Hold)
ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าเล็กน้อย
สามารถคํานวณหาค่า T-test ได้ดงั นี้
t=

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

0.0914−0.1007
2

2
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จากการคํานวณพบว่า t = -0.17577 มีค่าน้อยกว่า 1.6456 จึ งไม่สามารถปฎิ เสธสมมติฐาน H 0 ที่ นัยสําคัญ 0.05
หมายความว่า การซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน)โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคตัวชี้วดั EMA ของบริ ษทั
ปตท.จํากัด (มหาชน)ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยไม่ต่างกับการซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) แบบซื้อและถือยาว
ที่นยั สําคัญ 0.05
4.1.2 การซื้อขายตามสัญญาทางเทคนิค MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Annual Return PTT, 2006-2016
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

รู ปที่ 4.3 แสดงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี เปรี ยบเทียบMACD และการซื้อและถือยาว (Buy and Hold) ของบริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน)

จากการทดสอบโดยใช้ขอ้ มูลราคาปิ ดของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) จะเห็ นว่าทําการซื้ อขายตามสัญญาณ
MACD แต่ละค่านั้นให้ผลตอบแทนที่ แตกต่างกัน โดย MACD(200,75,26) จะให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดอยู่ที่ 11.31% เมื่อ
เที ย บกับ MACD ค่ า อื่ น และ MACD(75,26,9) จะให้ผ ลตอบแทนที่ ต่ าํ ที่ สุ ด เท่ า กับ 1.90% และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บอัต รา
ผลตอบแทนที่ได้จากเทคนิคกับอัตราผลตอบแทนที่ซ้ือและถือยาว(Buy and Hold) เท่ากับ 10.07% แล้วนั้นจะเห็นว่าการซื้อ
และถือยาว(Buy and Hold) ให้ผลตอบแทนที่นอ้ ยกว่าเล็กน้อย
สามารถคํานวณหาค่า T-test ได้ดงั นี้ t =

0.1131−0.1007
2

2

0.3355 �
�0.3355 �
21
2685+

= 0.1687

จากการคํานวณพบว่า t = 0.1687 มีค่ามากกว่า 1.6454 จึ งปฏิ เสธสมมติฐาน H 0 ที่ นัยสําคัญ 0.05 หมายความว่า
การซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน)โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิ คตัวชี้วดั MACD ของบริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน)ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี มากกว่าการซื้อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน)แบบซื้อและถือยาว(Buy and
Hold) ที่นยั สําคัญ 0.05
4.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
4.2.1 ทดสอบการกระจายข้ อมูล
ตารางที่ 4.4 ข้อมูลทางสถิติของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางสถิติ
Count (observations)
Annual return
Annual standard deviation
Skewness
Kurtosis
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

2,685
15.37%
33.78%
-0.02
4.08
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Frequency

600

Frequencies of SCB Returns, 2006-2016
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Return

รู ปที่ 4.4 กราฟความถี่ของการกระจายข้อมูลราคาปิ ดของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

จากการทดสอบการกระจายข้อมูลของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) จะเห็ นว่าข้อมูลมีการกระจายแบบ
ปกติ ซึ่ งสามารถใช้การทดสอบสถิติทีในการวิเคราะห์ผลการทดสอบได้ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 15.37% ค่าความ
แปรปรวน 33.78% ความเบ้ (Skewness) -0.02 หมายถึง ข้อมูลมีลกั ษณะเบ้ไปทางซ้ายเล็กน้อย และ ความโด่ง (Kurtosis)
4.08 หมายถึง ข้อมูลมีลกั ษณะโด่งมาก
4.2.2 การซื้อขายตามสัญญาทางเทคนิค EMA (Exponential Moving Average)
Annual Return SCB, 2006-2016
20.00%
10.00%
0.00%

รู ปที่ 4.5 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี เปรี ยบเทียบEMA และ การซื้อและถือยาว(Buy and Hold) ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

จากการทดสอบโดยใช้ขอ้ มูลราคาปิ ดของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) จะเห็ นว่าทําการซื้ อขายตาม
สัญญาณEMA แต่ละค่านั้นให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันมากโดย EMA(5,12) จะให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดอยูท่ ี่ 15.79% เมื่อ
เทียบกับEMAค่าอื่น และEMA(26,200) จะให้ผลตอบแทนที่ต่าํ ที่สุดเท่ากับ 1.40% และเมื่อเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนที่
ได้จากเทคนิ คกับอัตราผลตอบแทนที่ซ้ื อและถือยาว(Buy and Hold) 15.37% แล้วนั้นจะเห็นว่าการเข้าซื้ อขายตามสัญญาณ
EMA(5,12)ให้อตั ราผลตอบแทนที่มากกว่าเพียงเล็กน้อย
สามารถคํานวณหาค่า t-test ได้ดงั นี้ t=

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

0.1579−0.1537
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จากการคํานวณพบว่า t = 0.12814 มีค่าน้อยกว่า 1.6456 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H 0 ที่นยั สําคัญ 0.05
หมายความว่า การซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคตัวชี้วดั EMA ของ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยไม่ต่างกับการซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด
(มหาชน)แบบซื้อและถือยาว ที่นยั สําคัญ 0.05
4.2.3 การซื้อขายตามสัญญาทางเทคนิค MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Annual Return SCB, 2006-2016
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%

รู ปที่ 4.6 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี เปรี ยบเทียบMACD และ การซื้อและถือยาว(Buy and Hold) ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

จากการทดลองโดยใช้ขอ้ มูลราคาปิ ดของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)จะเห็นว่าทําการซื้อขายตามสัญญาณ
MACD แต่ละค่านั้นให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันมากโดย MACD(75,26,12) จะให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดอยูท่ ี่ 4.88% เมื่อ
เทียบกับ MACD ค่าอื่น และ EMA(12,75) จะให้ผลตอบแทนที่ต่าํ ที่สุดเท่ากัย -4.33% และเมื่อเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทน
ที่ได้จากเทคนิ คกับอัตราผลตอบแทนที่ซ้ื อและถือยาว(Buy and Hold) เท่ากับ 15.79% แล้วนั้นจะเห็นว่าการซื้ อและถือยาว
(Buy and Hold) ให้ผลตอบแทนที่มากกว่า
สามารถคํานวณหาค่า T-test ได้ดงั นี้ t =

0.0488−0.1579

2
0.33782�
�0.3378 �
38
2685+

= −1.9017

จากการคํานวณพบว่า t = -1.9017 มี ค่าน้อยกว่า 1.6456 จึ งไม่สามารถปฏิ เสธสมมติ ฐาน H0 ที่ นัยสําคัญ 0.05
หมายความว่า การซื้ อหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิ คตัวชี้วดั MACD
ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยไม่ต่างกับการซื้ อหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด
(มหาชน) แบบซื้อและถือยาว ที่นยั สําคัญ 0.05
4.3 บริษัทปูนซีเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
4.3.1 ทดสอบการกระจายข้ อมูล
ตารางที่ 4.7ข้อมูลทางสถิติของบริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
ข้อมูลทางสถิติ
Count (observations)
2,685
Annual return
10.35%
Annual standard deviation
27.76%
Skewness
0.27
Kurtosis
1.72
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-0.8000%
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1.6000%
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2.0000%
2.2000%
2.4000%
2.6000%
2.8000%
3.0000%
3.2000%
3.4000%
3.6000%
3.8000%
4.0000%
4.2000%
4.4000%
4.6000%
4.8000%
5.0000%
5.2000%
5.4000%
5.6000%
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6.0000%
6.2000%
6.4000%
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6.8000%
7.0000%
7.2000%
7.4000%
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7.8000%

Return

รู ปที่ 4.7 กราฟความถี่ของการกระจายข้อมูลราคาปิ ดของบริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

จากการทดสอบการกระจายข้อมูลของบริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จะเห็นว่าข้อมูลมีการกระจายแบบ
ปกติ ซึ่ งสามารถใช้การทดสอบสถิติทีในการวิเคราะห์ผลการทดสอบได้ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (ค่าเฉลี่ยข้อมูล)
10.35% ค่าความแปรปรวน 27.76% ความเบ้ (Skewness) 0.27 หมายถึง ข้อมูลมีลกั ษณะเบ้ไปทางขวาเล็กน้อย และ ความ
โด่ง (Kurtosis) 1.72 หมายถึง ข้อมูลมีลกั ษณะโด่งมาก
4.3.2 การซื้อขายตามสัญญาทางเทคนิค EMA (Exponential Moving Average)
Annual Return SCC, 2006-2016
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%

รู ปที่ 4.8 แสดงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี เปรี ยบเทียบEMA และการซื้ อและถือยาว (Buy and Hold) ของบริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

จากการทดลองโดยใช้ขอ้ มูลราคาปิ ดของบริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จะเห็ นว่าทําการซื้ อขายตาม
สัญญาณEMA แต่ละค่านั้นให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันมากโดย EMA(5,12) จะให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดอยูท่ ี่ 6.68% เมื่อ
เทียบกับEMA ค่าอื่น และEMA(5,75) จะให้ผลตอบแทนที่ต่าํ ที่สุดเท่ากับ -0.93% และเมื่อเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนที่
ได้จากเทคนิ ค กับอัตราผลตอบแทนที่ซ้ื อและถือยาว(Buy and Hold) เท่ากับ 10.35% แล้วนั้นจะเห็นว่าการซื้ อและถือยาว
(Buy and Hold) ให้ผลตอบแทนที่มากกว่า
สามารถคํานวณหาค่า T-test ได้ดงั นี้ t =
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จากการคํานวณพบว่า t = -0.13102 มีค่าน้อยกว่า 1.6456 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 ที่นยั สําคัญ 0.05 หมายความว่า
การซื้ อหลักทรั พย์ของบริ ษทั ปู นซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)โดยใช้การวิเคราะห์ ทางเทคนิ คตัวชี้ วดั EMAของบริ ษทั
ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยไม่ต่างกับการซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบซื้อและถือยาว ที่นยั สําคัญ 0.05
4.3.3 การซื้อขายตามสัญญาทางเทคนิค MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Annual Return SCC, 2006-2016
20.00%
10.00%
0.00%

รู ปที่ 4.9 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี เปรี ยบเทียบMACD และการซื้ อและถือยาว(Buy and Hold) ของบริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

จากการทดลองโดยใช้ขอ้ มูลราคาปิ ดของบริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จะเห็ นว่าทําการซื้ อขายตาม
สัญญาณEMA แต่ละค่านั้นให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันมากโดย MACD(75,26,12) จะให้ผลตอบแทนสู งที่สุดอยู่ 16.64%
เมื่ อเที ยบกับMACD ค่าอื่ น และ MACD(26,12,9) จะให้ผลตอบแทนที่ ต่ าํ ที่ สุดเท่ ากับ 2.68% และเมื่ อเปรี ยบเที ยบอัตรา
ผลตอบแทนได้จากเทคนิ ค กับอัตราผลตอบแทนที่ซ้ื อและถือยาว(Buy and Hold) เท่ากับ 10.35% แล้วนั้นจะเห็นว่าการซื้ อ
และถือยาว(Buy and Hold) ให้ผลตอบแทนที่นอ้ ยกว่า
สามารถคํานวณหาค่า T-test ได้ดงั นี้ t=

0.1664−0.1035
2
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= 1.4909

จากการคํา นวณพบว่า t = 1.4909 มี ค่ า น้อ ยกว่า 1.6456 จึ ง ไม่ สามารถปฏิ เสธสมมติ ฐ าน H0 ที่ นัย สํา คัญ 0.05
หมายความว่า การซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคตัวชี้วดั MACD
ของบริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยไม่ต่างกับการซื้อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน)แบบซื้อและถือยาว ที่นยั สําคัญ 0.05

5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
ตารางที่ 5.1 เปรี ยบเทียบการกระจายข้อมูลของบริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพานิชย์ จํากัด (มหาชน)
และ บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
จํานวนข้อมูล
Skewness
Kurtosis
Return
บริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน)
2,685
0.04
2.63
10.07%
ธนาคารไทยพานิชย์ จํากัด (มหาชน)
2,685
-0.02
4.08
15.37%
บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2,685
0.27
1.72
10.35%
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การแจกแจงเป็ นแบบระฆังควํ่า และมีความเบ้เล็กน้อย โดยธนาคารไทยพานิ ชย์มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ ยต่อปี
สู งสุ ดอยูท่ ี่ 15.37% รองลงมาเป็ นบริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ เมื่อ
เปรี ยบเที ยบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ที่ ได้จากการซื้ อขายแบบซื้ อและถือยาว (Buy and Hold) และการซื้ อขายโดยใช้
สัญญาณทางเทคนิค EMA และ MACD ของทั้ง 3 หลักทรัพย์ดงั ตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 เปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ได้จากการซื้อขายแบบซื้อและถือ(Buy and Hold) EMA และ MACD
ของบริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพานิชย์ จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
Buy and Hold
EMA
MACD
บริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน)
10.07%
EMA(5,26) MACD(200,75,26)
9.14%
11.31%
ธนาคารไทยพานิชย์ จํากัด (มหาชน)
15.37%
EMA(5,12) MACD(75,26,12)
15.79%
4.8%
บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
10.35%
EMA(5,12) MACD(200,75,9)
6.68%
14.25%
จากการทดสอบโดยการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพานิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
และ บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) แบบซื้อและถือยาว(Buy and Hold) และการซื้อตามสัญญาณเทคนิค EMA และ
MACD พบว่าธนาคารไทยพานิ ชย์ จํากัด (มหาชน) มีผลตอบแทนเฉลี่ยสู งสุ ดจากการซื้ อขายโดยใช้สัญญาณทางเทคนิ ค
EMA(5,12) อยู่ที่ 15.79% ขณะที่ บ ริ ษ ัท ปู น ซี เ มนต์ไ ทย จํา กัด (มหาชน) ผลตอบแทนเฉลี่ ย ตํ่า สุ ด จากการซื้ อ ขายโดย
EMA(5,12) อยู่ที่ 6.68% และจากการทดสอบสมมติฐาน T-test ที่ นัยสําคัญ 0.05 หรื อ ช่วงเชื่ อมัน่ ที่ 95% ซึ่ งจะเห็ นว่าเมื่อ
เปรี ยบเที ยบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี จากการซื้ อขายแบบซื้ อและถือยาว(Buy and Hold) กับสัญญาณทางเทคนิ คแล้ว
พบว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้สูงสุ งมีความต่างจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ที่ได้จากการซื้ อขายแบบซื้ อและถือ(Buy and
Hold) เพียงเล็กน้อย แสดงว่าการซื้ อขายโดยใช้สญ
ั ญาณทางเทคนิคจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี น้อยกว่าการซื้อขายแบบซื้ อ
แล้วถื อยาว(Buy and Hold) แต่อตั ราผลตอบแทนสู งสุ ดเมื่ อซื้ อขายโดยใช้ MACD(200,75,9) ซึ่ งมี จาํ นวนวันที่ สูงในการ
คํานวณย้อนหลัง
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่ องนี้สาํ เร็ จรุ ล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ปั่ นโภชา ที่ให้คาํ ปรึ กษา
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