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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ กษาในครั้ งเป็ นการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของกลยุทธ์ การลงทุ นแบบ Pairs Trading โดยใช้วิธี
Cointegration Approach มาสร้างกลยุทธ์การลงทุนการซื้ อขายหลักทรัพย์แบบเป็ นคู่ โดยใช้กรณี ศึกษากลุ่มหลักทรัพย์
SET50 ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยใช้ค่าอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยง (Sharpe Ratio) เป็ นเกณฑ์ใน
การวัดประสิ ทธิ ภาพ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยใช้ขอ้ มูลราคาปิ ด
รายวันหลังปรับผลกระทบจากการแตกหุ น้ และเงินปั นผลแล้วจากเว็บไซต์ Yahoo Finance ข้อมูลทั้งหมดแบ่งออกเป็ น 8
ชุ ดข้อมู ล แต่ ละชุ ดข้อมูลเริ่ มต้นห่ างกัน 6 เดื อน และแต่ละชุ ดข้อมู ลจะแบ่ งออกเป็ นสองช่ วง ช่ วงที่ ห นึ่ ง เรี ย กว่า
Training Period 12 เดือน เป็ นช่วงทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของคู่หลักทรัพย์ ช่วงที่สองเรี ยกว่า
Testing Period เป็ นช่วงระยะ 6 เดือนต่อจาก Training Period โดยนาคู่หลักทรัพย์ที่คดั เลือกมาทดสอบกลยุทธ์การซื้ อ
ขายหลักทรั พย์แบบเป็ นคู่ จากผลการศึกษาในช่วงปี 2559 ถึงปี 2563 พบว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบ Pairs Trading
สามารถสร้างผลกาไร และมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบ Buy and Hold บนดัชนี SET50 เมื่อพิจารณา
จากอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยง (Sharpe Ratio)
คาสาคัญ: กลยุทธ์การลงทุน, การซื้ อขายหลักทรัพย์แบบเป็ นคู่, ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว

ABSTRACT
This study applies cointegration test to identify stocks in order to use in pairs trading strategy. Sharpe ratio
measurement is assessed with the data from stocks in SET50 index of Thailand Stock Exchange starting from January
1st, 2017 to December 30th, 2021. Daily adjusted closing prices are obtained from Yahoo Finance. The data is divided
into 8 datasets. Each dataset started 6 months apart and each dataset is divided into training period (12 months) and
testing period (6 months). In this study, the pairs were first identified by conintegration approach during a period of 12
months. During this period, the adjusted closing price series were constructed. Then, a cointegration procedure was
applied to these series. After that, these pairs were used in the next period of six months.The results show that the pairs
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trading strategy based on cointegration is able to make profits. While Sharpe ratio of this strategy is outperformed the
SET50 index during the study period of 2017-2021.
Keywords: Investment Strategy, Pairs Trading, Cointegration
1. บทนา
การลงทุนในหลักทรัพย์น้ นั ต้องใช้ท้ งั การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปั จจัยพื้นฐานเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์และ
หาจัง หวะในการเข้าซื้ อ และท ากาไร แต่ นัก ลงทุ นส่ ว นใหญ่ ย งั ต้อ งประสบปั ญ หาการขาดทุ น อาจจะเพราะการ
คาดการณ์แนวโน้มตลาดผิดพลาด หรื อขาดการควบคุมความเสี่ ยงที่เหมาะสม ต่อมาจึงมีการพยายามค้นหาวิธีที่จะทา
กาไรได้โดยที่มีความเสี่ ยงต่าที่สุดเมื่อเทียบกับความเสี่ ยงของตลาด และหนึ่ งในวิธีที่นกั ลงทุนเลือกใช้ในการสร้าง
ผลตอบแทนให้กบั พอร์ ตการลงทุนก็คือกลยุทธ์ในการจับคู่ซ้ื อขายหลักทรัพย์หรื อ Pairs Trading การจับคู่ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์เป็ นหนึ่ งในกลยุทธ์แบบ Market Neutral ที่ทาให้นกั ลงทุนสามารถคาดหวังผลตอบแทนได้โดยไม่ตอ้ ง
คาดการณ์ ทิศทางของตลาด และสามารถทากาได้ท้ งั ในตลาดขาขึ้ น ตลาดขาลง หรื อตลาดที่ ไม่มีทิศทางแน่ นอน
(sideway) โดยกลยุทธ์ Pairs trading นั้นจะทาการเปิ ดสถานะเป็ นคู่ ทั้งสถานะ long และ short พร้อมๆ กัน บนคู่
หลักทรัพย์ที่ตอ้ งการ ซึ่ งการเลือกคู่หลักทรัพย์ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธี Cointegration Method เพื่อหาคู่หลักทรัพย์ที่มี
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกัน นามาสร้างกลยุทธ์การลงทุนโดยพิจารณาจาก Spread หรื อส่ วนต่างราคา
ระหว่างคู่หลักทรัพย์และนามาหาค่า Z-score spread หรื อค่ามาตรฐานของค่าสเปรด เพื่อกาหนดจุดเปิ ดสถานะและปิ ด
สถานะ และทาการวัดประสิ ทธิภาพของกลยุทธ์ Pairs Trading ว่าสามารถเพิ่มอัตราผลตอบแทนความเสี่ ยง ได้มากกว่า
กลยุทธ์ Buy and Hold บนดัชนี SET50 ได้หรื อไม่
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
Gatev et al.(2006) ทดสอบกลยุทธ์ Pairs Trading ด้วยข้อมูลรายวันในช่วงปี 1962–2002 มีการแบ่งข้อมูล
ออกเป็ นสองช่วง ช่วงที่หนึ่ ง เรี ยกว่า Formation Period 12 เดือน เป็ นช่วงที่ไว้ทดสอบการเคลื่อนไหวของราคา
หลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวคล้ายกัน ช่วงที่สองเรี ยกว่า Trading Period เป็ นช่วงระยะ 6 เดือนต่อจาก Formation
Period โดยนาหลักทรัพย์สองตัวที่หาได้มาทาการซื้ อขาย การซื้ อขายจะเริ่ มเมื่อ Spread หรื อความต่างระหว่างราคา
หลักทรัพย์ท้ งั สองเคลื่อนไหวออกนอกกรอบค่าสองเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแบ่งการทดสอบ
ออกเป็ นสองวิธี วิธีแรกทาการทดสอบในหลักทรัพย์ทุกๆคู่ที่มีการเคลื่อนไหวสอดคล้องกัน และวิธีการที่สองทดสอบ
ในหลักทรัพย์ทุกๆคู่ที่มีการเคลื่อนไหวสอดคล้องกันและอยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันผลที่ได้ช้ ีวา่ ผลตอบแทนของกลุ่ม
หลักทรัพย์ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันให้ผลตอบแทนสู งกว่า
Srisakwichai A. (2007) ทดสอบกลยุทธ์ Pairs Trading : Cointegration Method กับตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยท าการศึ กษาตั้งแต่ มกราคม 2544 ถึ ง ธันวาคม 2548 ท าการคัดเลื อกคู่ ห ลักทรั พย์โ ดยใช้ค่ า
Cointegration จากกลุ่มหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 และแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือช่วงตลาดขาขึ้น ตลาดขาลง และตลาด
sideway พบว่า กลยุทธ์ Pairs Trading สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่าเสมอทั้งในช่วงตลาดขาขึ้น ตลาดขาลง
และตลาด sideway และมีอตั ราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยง (Sharpe Ratio) ในช่วงตลาดขาลง และตลาด sideway ดีกว่า
ตลาด ยกเว้นในช่วงตลาดขาขึ้น
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João F. Caldeira ,Guilherme V. Moura (2015) ทดสอบกลยุทธ์ Pair Trading : Cointegration Approach กับ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ Sau Paolo โดยทาการศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2005 ถึง ตุลาคม 2012 ทาการคัดเลือกคู่
หลักทรัพย์โดยใช้ค่า cointegration จากกลุ่มหลักทรัพย์ในดัชนี Bovespa พบว่า กลยุทธ์ Pairs Trading มีผลตอบแทน
สู งกว่าและมีอตั ราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยง (Sharpe Ratio) ดีกว่าตลาด และมี correlation กับตลาดอยูใ่ นระดับต่า
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
Sharpe Ratio คือผลตอบแทนต่อ 1 หน่ วยความเสี่ ยง โดยกลยุทธการลงทุนที่ แตกต่างกันย่อมได้รับ
ผลตอบแทนที่ ต่ า งกัน ด้ว ย โดยกลยุท ธที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ย่อ มมี โ อกาสที่ จ ะได้อ ัต ราผลตอบแทนที่ สู ง กว่ า การ
เปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนอย่างเดียวอาจไม่เหมาะสมจึงควรพิจารณาถึงความเสี่ ยงจากการลงทุนด้วย โดย Sharpe
Ratio สามารถแสดงเป็ นสมการได้ดงั นี้

Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) คือการทดสอบความนิ่งของอนุกรมเวลา (ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒั น์
2556, น. 111-115) จากสมการ
∑
โดยที่
คือข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t และ t-1
คือจานวน
เพื่อแก้ปัญหา
ใน
คือค่าสัมประสิ ทธิ์ ของอนุกรมเวลา ณ เวลา t-1
คือค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ
คือค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่ ม
เมื่อพิจารณาจากค่า ADF t-statistic หากมีค่าน้อยกว่า MacKinnon critical Value แสดงว่า สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก ของการทดสอบ นัน่ คือ ข้อมูลอนุกรมเวลามี Unit root หรื อมีความนิ่ง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวด้วยวิธี Traditional Cointegration (Srisakwichai, 2007)
การทดสอบ Traditional Cointegration หรื อ Cointegration เป็ นการทดสอบตัวแปรของข้อมูลอนุกรมที่มี
ลักษณะแบบไม่นิ่ง (Non-stationary) และมีการปรับตัวของข้อมูลอนุกรมเวลาในลักษณะเชิงเส้น (Linear Time Series)
(Engle and Granger, 1987) เพื่อวิเคราะห์วา่ ตัวแปรต่าง ๆ มี ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegrating
Relationships) ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การทดสอบ Cointegration ของ Engle และ Granger (1987) Two-step Approach
ซึ่ ง จะประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังนี้
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ขั้นที่หนึ่ ง คือ การประมาณค่าสมการการถดถอย (Regression Equation) เพื่อหาความสัมพันธ์ในระยะยาว
(Cointegration) ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด ( Ordinary Least Square: OLS)
ขั้นที่สอง คือ การนาค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่ มไปทดสอบความนิ่ งด้วย ADF Test ถ้าค่าความคลาดเคลื่อน
เชิงสุ่ มมีความนิ่งหมายถึงคู่หลักทรัพย์น้ นั มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกัน
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพของกลยุทธ์การลงทุนแบบ Pairs Trading ด้วยวิธี Cointegration Approach โดยใช้
อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยง (Sharpe Ratio) ในการวัดประสิ ทธิ ภาพ เปรี ยบเทียบกับกลยุทธ์ลงทุนแบบ Buy and
Hold
3. การดาเนินการวิจัย
การศึกษาใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิซ่ ึ งเป็ นราคาปิ ดรายวันหลังการปรับผลกระทบจากการแตกหุน้ และเงินปันผล
(Adjusted Close Price) ของหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET50 เก็บข้อมูลจาก เว็บไซต์ Yahoo Finance ตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้ น 5 ปี โดยจะแบ่งข้อมูลทั้งหมดเป็ น 8 ชุดข้อมูล แต่ละ
ชุดข้อมูลเริ่ มต้นห่างกัน 6 เดือน และแต่ละชุดข้อมูลจะแบ่งออกเป็ นสองช่วง ช่วงที่หนึ่ง เรี ยกว่า Training Period 12
เดือน เป็ นช่วงทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพของคู่หลักทรัพย์ ช่วงที่สองเรี ยกว่า Trading Period เป็ นช่วงระยะ 6
เดือนต่อจาก Training Period เป็ นช่วงทดสอบกลยุทธ์ Pairs Trading โดยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านโปรแกรม Python
และ Microsoft Excel
กรอบแนวคิดการวิจัย

รู ปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั
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รู ปที่ 2 แสดง Training Period และ Testing Period ในแต่ละชุดข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. นาข้อมูลอนุกรมเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาได้ มาทดสอบ Unit Root ตามวิธีการAugmented Dickey
Fuller Test เพื่อทดสอบว่าข้อมูลอนุกรมเวลานั้นมีคุณสมบัติเป็ น stationary (มีความนิ่ ง) หรื อไม่ ถ้ามีความนิ่ งจะทา
การตัดหลักทรัพย์น้ นั ออกจากการทดสอบ โดยทาการทดสอบ ADF Test ด้วยชุดคาสั่งสาเร็ จรู ป statsmodels จาก
โปรแกรม Python
2. นามูลช่วง Training Period ของหลักทรัพย์ต่างๆ ที่อยูภ่ ายในอุตสาหกรรมเดียวกันมาจับคู่ ทดสอบ
Cointegration Test เพื่อหาว่าคู่ใดมี ความสัมพันธ์เชิ งดุ ลยภาพระยะยาวต่อกัน โดยให้หลักทรั พย์ที่มี Market
Capitalization มากกว่าเป็ นตัวแปรต้น
ตารางที่ 1 แสดงคู่หลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกันในแต่ละชุดข้อมูล
คู่หลักทรัพย์
Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
Period 5
Period 6
Period 7
Period 8

(KTB,KBANK), (COM7,BJC), (EGCO,GPSC), (EGCO,PTT), (TOP,EA)
(KTB,BBL), (COM7,BJC), (LH,CPN)
(BBL,KBANK), (COM7,HMPRO), (LH,CPN)
(COM7,HMPRO), (COM7,CPALL), (RATCH,PTTEP)
(TISCO,KTB), (TISCO,BBL), (KTB,BBL), (GLOBAL,CPALL)
(BBL,KBANK), (GLOBAL,CPALL), (SAWAD,KTC), (MTC,KTC)
(SAWAD,MTC), (DTAC,ADVANC)
(TISCO,KBANK), (KTB, KBANK), (SCB, KBANK,), (EGCO,TOP),
(BTS,BEM), (BTS,AOT)
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3. นาคู่หลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกัน
มาหาสัดส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ X และ Y จากข้อมูลช่วง training period โดยใช้ค่า Cointegration coefficient
( ) จากสมการ
̅
̅
โดยที่
̅ คือสเปรดเฉลี่ยระหว่างหลักทรัพย์ และ
̅ คือ estimated cointegration coefficient
คือราคาหลักทรัพย์ และ ณ เวลา
จากสมการด้านบน เมื่อเกิดสัญญาณซื้ อ (long spread) จะทาการเปิ ดสถานะซื้ อ หลักทรัพย์ จานวน 1 หุน้
และเปิ ดสถานะขายหลักทรัพย์ จานวน หุน้
4.นาข้อมูล spread ระหว่างคู่หลักทรัพย์จากข้อมูลช่วง Testing Period มาคานวณ Z-Score Spread (Caldeira,
Moura & Guilherme, 2013) จากสมการ
โดยที่
คือสเปรดเฉลี่ยระหว่างหลักทรัพย์ X และ Y ในหน่วยของส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คือค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t
คือค่าเฉลี่ย 21 วันของค่าความคลาดเคลื่อน
คือส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความคลาดเคลื่อนย้อนหลัง 21 วัน
5. กาหนดจานวนเงินลงทุนเริ่ มต้น 1 ล้านบาท โดยหลังจากได้คู่หลักทรัพย์ท้ งั หมดจานวน n คู่ จะแบ่งเงิน
ลงทุนในทุกคู่หลักทรัพย์เท่าๆกัน ซึ่ งจะได้เงินลงทุนในแต่ละคู่หลักทรัพย์จานวน
บาท แต่จะลงทุนใน
แต่ละคู่หลักทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยง และหากคู่หลักทรัพย์มีจานวนน้อยกว่า 5 คู่เงิน
ลงทุนที่เหลือจะถือเป็ นเงินสด
กฎการซื้อขาย
1. เมื่อ Z-Score Spread แตะ -2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะทาการ Short Sell หลักทรัพย์ X และ Long
หลักทรัพย์ Y หรื อเมื่อ Z-Score Spread แตะ +2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะทาการ Short Sell
หลักทรัพย์ Y และ Long หลักทรัพย์ X โดยจะ Long และ Short Sell คู่หลักทรัพย์เป็ นมูลค่าเท่ากัน
รวมกันเท่ากับเงินลงทุนในแต่ละคู่หลักทรัพย์ที่คานวณไว้
2. เมื่อ Z-Score Spread กลับมาที่ 0 ทาการปิ ดสถานะ
3. Stop Loss เมื่อ Z-Score Spread แตะ +3 หรื อ -3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. เมื่อสิ้ นสุ ดช่วง Testing Period จะทาการปิ ดสถานะทั้งหมด
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5. ทาซ้ ากับชุดข้อมูลทั้ง 8 ชุด รวมเป็ น Pairs Trading Portfolio
6. คานวณ Sharpe Ratio ของ Pairs Trading Portfolio เทียบกับดัชนี SET50

รู ปที่ 3 แสดงตัวอย่าง Z-score Spread และสถานะการถือครองสัญญา Long Spread และ Short Spread ของคู่
หลักทรัพย์ LH-CPN ในช่วง Testing Period 1
6. คานวณ Cumulative Returns ของแต่ละคู่หลักทรัพย์ (วรุ ณ ทรัพย์ทวีกุล, 2557, น. 17) จากสมการ
∏ (

)(

)

โดยที่
คือ Cumulative Returns ณ เวลา t
คือ ผลตอบแทนของคู่หลักทรัพย์ ณ เวลา t
คือ ผลตอบแทนของคู่หลักทรัพย์ ณ เวลา t-1
คือ วันสุ ดท้ายของ Testing Period
7. คานวณ Net Asset Value ของ Pairs Trading Portfolio จาก

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 229

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

(∑ (

))

โดยที่
คือ Net Asset Value ณ เวลา t
คือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละคู่
คือ Cumulative Returns ของคู่หลักทรัพย์ i ณ เวลา t
คือ เงินสดที่เหลือจากการลงทุนในคู่หลักทรัพย์
คือ จานวนคู่หลักทรัพย์
8. คานวณอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยงของ Pairs Trading Portfolio เปรี ยบเทียบกับ ดัชนี SET50
(

)

4. ผลการวิจัย
การศึกษาประสิ ทธิ ภาพของกลยุทธ์การลงทุนแบบ Pairs Trading ด้วยวิธี Cointegration Approach จากการ
เลือกหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET50 ทั้งหมด 35 หลักทรัพย์ รวบรวมข้อมูลราคาปิ ดที่ปรับปรุ งผลกระทบจากการแตก
หุ ้นและเงิ นปั นผลแล้ว ตั้งแต่ปี 2559-2563 โดยใช้ขอ้ มูลในช่วง Training Period 1 ปี เพื่อหาคู่หลักทรัพย์ที่มี
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) ต่อกันเพื่อมาทาการซื้ อขายในช่วง Testing Period 6 เดือน โดยจะ
ได้ท้ งั หมด 8 ช่วงเวลา รวมกันเป็ น Pairs Trading Portfolio
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ตารางที่ 2 แสดงค่า Mean Return, Volatility และ Sharpe Ratio ของผลตอบแทนรายวัน เปรี ยบเทียบระหว่างกลยุทธ์
Pairs Trading กับกลยุทธ์ Buy and Hold ในแต่ละชุดข้อมูล

Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
Period 5
Period 6
Period 7
Period 8

Pairs Trading
Mean
Volatility
Sharpe
Return
Ratio
0.04%
0.36%
0.1051
0.01%
0.23%
0.0125
0.02%
0.22%
0.0734
-0.03%
0.31%
-0.0872
-0.01%
0.22%
-0.0603
-0.02%
0.38%
-0.0673
0.02%
0.22%
0.0663
0.04%
0.27%
0.1403

Buy and Hold
Mean
Volatility Sharpe
Return
Ratio
0.01%
0.41%
0.0215
0.11%
0.50%
0.2106
-0.06%
0.79%
-0.0826
-0.01%
0.92%
-0.0082
0.08%
0.57%
0.1373
-0.06%
0.74%
-0.0838
-0.15%
2.72%
-0.0571
0.02%
1.44%
0.0146

ตารางที่ 3 แสดงค่า Mean Return, Volatility และ Sharpe Ratio รายปี เปรี ยบเทียบระหว่างกลยุทธ์ Pairs Trading กับ
กลยุทธ์ Buy and Hold
Pairs Trading
Year

Return

Volatility

2560

5.45%

2561

Buy and Hold
Return

Volatility

4.66%

Sharpe
Ratio
1.07

14.60%

7.23%

Sharpe
Ratio
1.95

-0.85%

4.29%

-0.31

-8.28%

13.38%

-0.65

2562

-4.23%

4.92%

-0.96

2.23%

10.42%

0.17

2563

6.93%

3.84%

1.68

-16.01%

34.16%

-0.48

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 231

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

รู ปที่ 4 แสดง Cumulative Returns ของ Pairs Trading Portfolio เปรี ยบเทียบกับดัชนี SET50
Cumulative Returns ของกลยุทธ์ Pairs Trading ตลอดช่วงเวลาในการวิจยั มีค่าเท่ากับ 7.3% มากกว่า
ผลตอบแทนของกลยุทธ์ Buy and Hold ดัชนี SET50 ที่มีค่าเท่ากับ -7.46%
Average Annualized Returns ของกลยุทธ์ Pairs Trading มีค่าเท่ากับ 1.83% มากกว่าผลตอบแทนของกล
ยุทธ์ Buy and Hold ดัชนี SET50 ที่มีค่าเท่ากับ -1.86%

รู ปที่ 5 แสดง Volatility ของผลตอบแทนรายวันเฉลี่ย 21 วันย้อนหลังของ Pairs Trading Portfolio
เปรี ยบเทียบกับดัชนี SET50
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Volatility ของผลตอบแทนรายวันเฉลี่ย 21 วันย้อนหลังของกลยุทธ์ Pairs Trading เกือบตลอดช่วงเวลาใน
การวิจยั อยูใ่ นระดับต่ากว่า กลยุทธ์ Buy and Hold โดยกลยุทธ์ Pairs Trading มี Volatility สู งสุ ดเท่ากับ 0.58% ส่ วน
กลยุทธ์ Buy and Hold มี Volatility สูงสุ ดถึง 5.68%
Annualized Volatility ของผลตอบแทนรายวันของกลยุทธ์ Pairs Trading มีค่าเท่ากับ 4.49% น้อยกว่าของกล
ยุทธ์ Buy and Hold ดัชนี SET50 ที่มีค่าเท่ากับ 19.36%

รู ปที่ 5 แสดง Drawdown ของ Pairs Trading Portfolio เปรี ยบเทียบกับดัชนี SET50
Maximum Drawdown ของกลยุทธ์ Pair Trading มีค่าเท่ากับ -9.9% ส่ วนกลยุทธ์ Buy and Hold ดัชนี SET50
มี Maximum Drawdown เท่ากับ -43.62%
5. การอภิปรายผล
จากการศึกษาทดสอบกลยุทธ์การลงทุนแบบ Pairs Trading ด้วยวิธี Cointegration Approach ในครั้งนี้เพื่อ
เปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนต่อความสี่ ยง (Sharpe Ratio) เมื่อเทียบกับกลยุทธ์การลงทุนแบบ Buy and Hold ในดัชนี
SET50 โดยการหาคู่หลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกัน มาทดสอบกลยุทธ์ โดยใช้ Z-Score
Spread ระหว่างคู่หลักทรัพย์เป็ นสัญญาณการเปิ ดและปิ ดสถานะ ทาการทดสอบกับข้อมูลตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2563 โดย
แบ่งข้อมูลออกเป็ น 8 ชุดข้อมูล แต่ละชุดข้อมูลแบ่งเป็ น Training Period 1 ปี ในการหาคู่หลักทรัพย์และทาการซื้ อขาย
ในช่วง Testing Periods 6 เดือน และทาการรวม Testing Period ของ 8 ชุดข้อมูลเป็ น Pairs Trading Portfolio ที่ลงทุน
ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2563
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ตารางที่ 4 แสดงค่าสถิติเปรี ยบเทียบระหว่างกลยุทธ์ Pairs Trading กับกลยุทธ์ Buy and Hold

Average Annualized Return
Annualized Standard Deviation
Annualized Sharpe Ratio
Cumulative Returns (2560-2563)
Standard Deviation (2560-2563)
Sharpe Ratio (2560-2563)
Maximum Drawdown

Pairs Trading

Buy and Hold

1.83%
4.49%
0.30
7.30%
8.89%
0.73
-9.90%

-1.86%
19.36%
-0.12
-7.46%
38.42%
-0.21
-43.62%

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าค่าสถิติของกลยุทธ์ Pairs Trading จากการลงทุนตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2563
สามารถเอาชนะกลยุทธ์ Buy and Hold ได้ท้ งั อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ผลตอบแทนสะสม และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่นอ้ ยกว่าแสดงถึงการลดความเสี่ ยงและความผันผวนของผลตอบแทนในพอร์ ตการลงทุน จึงเป็ นผลทาให้
อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยง(Sharpe Ratio) ของ Pairs Trading Portfolio ดีกว่ากลยุทธ์ Buy and Hold ในดัชนี
SET50 โดยผลการศึกษาสอดคล้อง Srisakwichai (2007) ที่ทาการศึกษาในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตั้งแต่
มกราคม 2544 ถึง ธันวาคม 2548 พบว่ากลยุทธ์ Pairs Trading สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่าเสมอทั้งในช่วง
ตลาดขาขึ้น ตลาดขาลง และตลาด sideway และมีอตั ราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยง (Sharpe Ratio) ในช่วงตลาดขาลง
และตลาด sideway ดีกว่าตลาด ยกเว้นในช่วงตลาดขาขึ้นที่มีอตั ราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยง (Sharpe Ratio) น้อยกว่า
ตลาด และผลการศึกษายังสอดคล้องกับ João F. Caldeira ,Guilherme V. Moura (2015) ที่ทาการศึกษาในตลาด
หลักทรัพย์ Sau Paolo โดยทาการศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2005 ถึง ตุลาคม 2012 พบว่า กลยุทธ์ Pairs Trading มี
ผลตอบแทนสู งกว่าและมีอตั ราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยง (Sharpe Ratio) ดีกว่าตลาด
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้ ทาให้พบว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบ Pairs Trading สามารถลดความเสี่ ยงหรื อความผัน
ผวนของพอร์ ตการลงทุนได้จริ งแต่ในด้านของอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยงในแต่ละปี นั้นขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาด
ในช่วงที่ทาการศึกษา โดยพบว่าเมื่อพิจารณาในช่วงตลาดขาขึ้นที่ผลตอบแทนของตลาดเป็ นบวกอัตราผลตอบแทนต่อ
ความเสี่ ยงของกลยุทธ์ Pairs Trading จะมีค่าน้อยกว่าตลาด และจากการศึกษาในครั้งนี้ มีช่วงที่ราคาหลักทรัพย์ใน
ตลาดลดลงและความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมากจากผลกระทบของไวรัสโควิด ที่ทาให้กลยุทธ์ Pairs Trading
ช่วยลดความผันผวนและเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยงของพอร์ ตการลงทุนได้เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตามกลยุทธ์
Pairs Trading เป็ นเพียงกลยุทธ์ทางเลือกหนึ่ งที่อาจเหมาะสมแค่ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตเช่นนี้ แต่อาจไม่เหมาะในช่วง
ตลาดขาขึ้ นที่ จะทาให้ได้ผลตอบแทนละอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยงน้อยกว่าตลาด อย่างไรก็ตามกลยุทธ์การ
ลงทุนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์การลงทุนและความสามารถในการรับความเสี่ ยงด้วย
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งถัดไป
1) ผูท้ าการศึกษาในอนาคตอาจใช้การคัดเลือกคู่หลักทรัพย์วิธีอื่น เช่น Wavelet Correlation Method หรื อ
Stochastic Spread Method เป็ นต้น
2) การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นกรณี ตวั อย่างของกลุ่มหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 เท่านั้น ผูท้ าการศึกษาในอนาคต
อาจทาการศึกษาในกลุ่มหลักทรัพย์ที่ใหญ่ข้ ึน เช่น กลุ่มหลักทรัพย์ในดัชนี SET100 หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่นๆที่ผู้
ศึกษามีความสนใจ
3) การศึกษาในครั้งนี้ ใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 5 ปี ในอนาคตควรจะทาการศึกษาย้อนหลังให้มากขึ้นเพื่อทดสอบ
ประสิ ทธิภาพของกลยุทธ์ในทุกสภาพตลาด
4) ผูท้ าการศึกษาในอนาคตอาจทาการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของกลยุทธในช่วงสภาวะตลาด ขาขึ้น ขาลง และ
sideway
กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษางานวิจยั ครั้งนี้สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาจากดร.ธฤตพน อู่สวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้า
ด้วยตนเอง ซึ่ งได้สละเวลาอันมีค่าในการให้คาปรึ กษา และให้ความกรุ ณาควบคุมดูแลแก้ไขชี้แนะข้อบกพร่ องเป็ น
อย่างดีมาโดยตลอด พร้อมทั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ขอขอบพระคุณในความกรุ ณาของทุก
ท่านเป็ นอย่างสู ง
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