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Measure the uncertainty of the VIX Index with Entropy to apply to the SET50 Index.
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--------------------------------บทคัดย่ อ
บทความนี้เป็ นการศึกษาเรื่ อง “การวัดความไม่แน่นอนของ VIX Index โดยใช้ Entropy” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
วัดความไม่แน่นอนของดัชนี ความกลัว VIX Index หรื อ Volatility Index ว่าพฤติกรรมของ VIX Index สะท้อน
ข้อเท็จจริ งของพฤติกรรมความกลัวของนักลงทุนอย่างไร และหาความสัมพันธ์ระหว่าง VIX Index กับ SET50 Index
และนามาประยุกต์ใช้ตลาดหุ น้ ไทย โดยนาค่า Entropy ที่ได้มาจาก VIX Index มาตีความหาข้อเท็จจริ งของข้อมูลว่า
พฤติกรรมความกลัวของนักลงทุนที่มีผลต่อตลาดหุ ้นในแต่ละช่วงเวลาอย่างไร และนาค่า Entropy ที่ได้จาก VIX
Index มาประยุกต์ในการจับจังหวะการเข้าซื้ อ-ขายดัชนีตลาด SET50 Index ในไทยเพื่อทากาไร จากการศึกษาพบว่า
สามารถนาค่า Entropy หรื อความไม่แน่ นอนมาอธิ บายข้อเท็จจริ งของพฤติกรรมความกลัว ของนักลงทุนได้ และ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการหาสัญญาณในการจับจังหวะเข้าซื้ อ-ขายขายดัชนีตลาด SET50 Index ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้
คือ ผลตอบแทนของ Portfolio สามารถทากาไรได้ท้ งั การซื้ อ-ขายปกติ และซื้ อ-ขายแบบออปชัน
คาสาคัญ : Entropy, VIX, Option, Call Option

ABSTRACT
This article is the study on “Measure the uncertainty of the VIX Index with Entropy to apply to the SET50
Index”. The study objectives are as followed to measure how does the uncertainty of the VIX Index or Volatility
Index behaviors can reflects the facts of fear in investors? and to find the relationship between the VIX Index and
SET50 Index for make practical use in The Thai Stock Market, By using the Entropy Value (derived from the VIX
Index) to interpret the facts of the data such as How does Investors’ fear can affect the stock market at the different
times and apply it to predict the timing of investment for profit with buying and selling of the SET50 Index Market
in Thailand. The result found that, Entropy Value can explain the facts of Investors’ fear and apply to find a signal
to predict the timing of investment for profit with buying and selling of the SET50 Index Market. Lastly, Investors
can receive The Portfolio like make a profitable in the both of normal trading and buying-selling options.
Keywords : Entropy , VIX , Option , Call Option
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1. บทนา
Entropy ถูกนาเสนอโดย Shannon เป็ นนักฟิ สิ กส์ วิศวกรไฟฟ้ าและนักคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งได้รับการยกย่องว่า
เป็ น “Father of the Information Theory” Entropy เป็ นการวัดความไม่แน่นอน(Uncertainly) ของระบบหรื อความ
น่ าจะเป็ นที่ จะเกิ ดสิ่ งต่างๆ ใช้ในการคานวณหาความไม่บริ สุทธิ์ ของข้อมูล หมายความว่าข้อมูลมี ความแตกต่างกัน
ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะนา Entropy หรื อการหาค่าความไม่แน่นอนไปประยุกต์ใช้กบั ข้อมูลดัชนี ความกลัวหรื อ VIX
Index หรื อชื่อเต็มคือ Volatility Index ซึ่ งคานวณโดยตลาดซื้ อขายอนุพนั ธ์ Chicago Board Option Exchange(CBOE)
ดัชนี VIX ถูกพัฒนาขึ้นมาในปี ค.ศ.1993 โดย ดร.Robert Whaley ในตอนแรกดัชนี VIX คานวณมาจาก
ราคา Option S&P100 หรื อ OEX ตอนนั้นมีเพียงแค่ออปชัน 8 ตัว ที่ถูกนามาใช้คานวณ แต่ต่อมาในปี ค.ศ.2003
CBOE และ Goldman Sachs ได้ปรับวิธีการคานวณดัชนี VIX ใหม่โดยเปลี่ยนไปอ้างอิงกับออปชันในตลาด S&P500
แทน ดังนั้นจากเพียงออปชัน 8 ตัวในตอนแรกก็กลายเป็ นออปชันจานวนมากที่จะสะท้อนให้เห็นภาพรวมของตลาด
ได้ ดี ข้ ึ น เพราะตลาด S&P500 ถื อ เป็ นเกณฑ์ ป ระเมิ น (Benchmark) ที่ ใ ช้ เ ปรี ยบเที ย บการบริ หารจัด การที่ ดี
(Performance) ในประเทศสหรัฐอเมริ กา และตัวเลขดัชนี VIX ยังบ่งบอกถึงค่า Implied Volatility ของออปชันใน
S&P500 ที่คาดการณ์ในอีก 30 วันข้างหน้า ซึ่ ง Implied Volatility เป็ นสิ่ งที่จะบ่งบอกถึงราคาถูกหรื อแพงของออปชัน
โดยจะเอาค่ากลางระหว่าง Bid และ Ask ของ Option มาคานวณ
สาเหตุที่เรี ยกว่าดัชนี ความกลัว เพราะ VIX จะสะท้อนถึงจานวนของสัญญา Put Option ซึ่ งในความเป็ นจริ ง
บุคคลมักจะซื้ อ Call Option เมื่อมองว่าตลาดหรื อหลักทรัพย์น้ นั ๆ จะปรับตัวขึ้น และจะซื้ อ Put Option เมื่อมองว่า
ตลาดหรื อหลักทรัพย์น้ นั ๆ จะปรับตัวลง เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ ก็ตามที่มียอดการซื้ อ Put Option ของนักลงทุนเป็ น
จานวนมากย่อมแสดงว่า นักลงทุนและนักเก็งกาไรมีมุมมองว่าตลาดจะมีการปรับตัวลง และเนื่ องจาก Put Option มี
ความซับซ้อนค่อนข้างมาก ทาให้ผทู ้ ี่ซ้ื อ Put Option มีขอ้ จากัด ดังนั้นเมื่อมีปริ มาณการซื้ อ Put Option สู งซึ่ งแปลว่า
นักลงทุ นรายใหญ่ เช่ น ผูจ้ ดั การกองทุ น นักลงทุ นรายใหญ่ หรื อนักลงทุ นที่ ลงทุ นเป็ นอาชี พมี มุมมองว่าตลาดจะ
ปรับตัวลดลง จึ งทาการซื้ อ Put Option ไว้เพื่อประกันความเสี่ ยงของพอร์ ตการลงทุน (Portfolio) เพราะพอร์ ต
การลงทุน (Portfolio) ของผูเ้ ล่นกลุ่มนี้ จะมีขนาดใหญ่ และมีเคลื่อนไหวน้อย เมื่อหุ น้ ปรับตัวลงก็ไม่สามารถเทขายหุ น้
ทั้งหมดได้
ดังนั้นทางเลือกที่ง่ายที่สุดของพอร์ ตขนาดใหญ่ดงั กล่าวก็คือ การซื้ อ Put Option เพื่อประกันความเสี่ ยง
(Hedging) เมื่อหุ ้นนั้นราคาลงตามที่คาดไว้ ถึงจะขาดทุนหรื อได้รับกาไรลดลงจากการที่ยงั มีหุน้ ในพอร์ ต ก็ยงั มีกาไร
จากการซื้ อ Put Option มาทดแทนและเมื่อมีการซื้ อ Put Option มากขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลต่อ Implied Volatility และส่ งผล
ทาให้ตวั เลขของดัชนี VIX พุ่งสู งขึ้น และเนื่ องจากในปั จจุบนั สถานการณ์ของโลกมีความผันผวน ทาให้มีความไม่
แน่ นอนเกิดขึ้นค่อนข้างมาก และด้วยอิทธิ พลจากการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อตลาดหุ ้น
ทัว่ โลก และส่ งผลต่อดัชนี VIX ที่เป็ นดัชนี ความกลัวซึ่ งสะท้อนปริ มาณการซื้ อขาย Option ใน S&P500 ด้วยเหตุน้ ี
จึงเป็ นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ และเพือ่ นาผลลัพธ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้กบั ตลาดหุ น้ ไทย
และจากงานวิจยั บุญชัย ฉัตรโชคเฉลิมพร (2554) ดัชนี ความผันผวนในประเทศไทยและการใช้เป็ นข้อมูล
สาหรับการลงทุน ได้มีการใช้แนวทาง CBOE Volatility Index (VIX) เพื่อสร้างการวัดความผันผวนของตลาดหุ น้ ไทย
ใหม่ที่เรี ยกว่า Thailand Volatility Index (TVIX) ตามตัวเลือกดัชนี SET50 จากนั้นตรวจสอบคุณสมบัติทางสถิติ
เพิ่มเติม ความสัมพันธ์ในปั จจุบนั ระหว่างผลตอบแทนของ TVIX และ SET จะแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงใน
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TVIX นั้นมีความสาคัญในทางลบกับผลตอบแทนของ SET ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติเดียวกันกับ VIX ในประเทศอื่นๆ
นอกจากนี้ ยงั พบว่า TVIX สามารถสะท้อนความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนและความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
แสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพที่ดีในการคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในขอบเขตความผันผวน
ในระยะสั้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาวิธีการหาค่าความไม่แน่นอนของดัชนี VIX โดยใช้ Entropy
2) เพื่อหาข้อเท็จจริ งของค่าความไม่แน่นอนที่ได้จากดัชนี VIX Index
3) เพื่อสร้างเครื่ องมือ (Indicator) ในการจับจังหวะเข้าทาการซื้ อ-ขายในตลาดหุ น้ SET50 Index โดยใช้
Entropy ของดัชนี VIX
3. การดาเนินการวิจัย
1) รวบรวมข้อมูลโดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลที่มาจากราคาดัชนี VIX Index และ SET50 Index
ย้อนหลังรายวัน ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
2) ใช้ฟังก์ชนั Pivot table ในโปรแกรม Microsoft Excel ในการหาค่าเฉลี่ยรายเดือนของดัชนี VIX Index
และ SET50 Index
3) ตรวจสอบข้อมูลทางสถิติ (Descriptive Statistics) ของชุดข้อมูล
4) นาข้อมูลที่ได้มาคานวณหาผลตอบแทนย้อนหลังรายวัน มีสูตรการคานวณ ดังนี้
(3.1)
โดยที่

Pt
คือ ราคาดัชนี ณ วันที่ t
Pt-1
คือ ราคาดัชนี ณ วันที่ t-1
5) นาข้อมูลผลตอบแทนของดัชนี VIX และดัชนี SET50 ที่ได้ไปจัดทาข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ฟังก์ชนั
Descriptive Statistics ในโปรแกรม Microsoft Excel
6) นาข้อมูลผลตอบแทนที่ได้มาจัดทาเป็ นตัวแปร Dummy โดยกาหนดให้
0
คือ ผลตอบแทนเป็ นลบ
1
คือ ผลตอบแทนเป็ นบวก
และนาข้อมูลตัวแปร Dummy ที่ได้ไปหาจานวนวันที่มีในแต่ละเดือน และจานวนวันที่มีผลตอบแทน
เป็ นบวกในแต่ละเดือน โดยใช้ฟังก์ชนั Pivot Table ในโปรแกรม Microsoft Excel
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7) นาข้อมูลใน Pivot Table ไปคานวณหาค่าความน่าจะเป็ นที่จะได้ผลตอบแทนเป็ นบวก และความน่าจะ
เป็ นที่ผลตอบแทนเป็ นลบ โดยใช้สูตร
(
(

โดย
(

)

)
(

(

)

(

)

)

(3.2)
(

)

(

)

(

) คือ ความน่าจะเป็ นที่ผลตอบแทนเป็ นบวก ณ เดือนที่ i

(

) คือ ความน่าจะเป็ นที่ผลตอบแทนเป็ นลบ ณ เดือนที่ i

(3.3)

) คือ จานวนวันที่ผลตอบแทนเป็ นบวก ณ เดือนที่ i

( ) คือ จานวนวันผลตอบแทนทั้งหมด ณ เดือนที่ i

8) คานวณหาความน่าจะเป็ นของผลตอบแทนแต่ละเดือนและนาไปใช้หาค่า Entropy โดยใช้สูตรดังนี้
∑
( )
( ) สาหรับ
( )
(
)
(3.4)
( ) คือ ค่าของ Entropy สาหรับเหตุการณ์ที่ R โดยที่ R สามารถมีได้มากกว่า 1 เหตุการณ์
โดยที่
( ) คือ ความน่าจะเป็ นที่ผลตอบแทนเป็ นบวก ณ เดือนที่ i
( ) คือ ความน่าจะเป็ นที่ผลตอบแทนเป็ นลบ ณ เดือนที่ i
9) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนาข้อมูลค่าเฉลี่ยดัชนี VIX รายเดือน และค่า Entropy รายเดือน มาจัดทากราฟ
เปรี ยบเทียบเพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนี ความกลัวกับค่า Entropy เพื่อหาสัญญาณในการเข้าทาการซื้ อ-ขาย
SET50 Index ย้อนหลัง
10) จาลองการซื้ อขายย้อนหลัง จากสัญญาณจังหวะในการเข้าซื้ อ-ขายที่ได้จากข้อมูล VIX Index และ
ค่า Entropy จึงทาการจาลองการซื้ อ-ขาย SET50 Index ย้อนหลัง ทั้งการเข้าซื้ อ-ขายปกติ และซื้ อ-ขาย
สัญญาออปชัน (Option) โดยการหาสัญญาณซื้ อ-ขายปกติสามารถหาได้จากจับจังหวะเข้าทาการซื้ อ
หลัก ทรั พ ย์ เมื่ อ ค่ า Entropy หรื อ ค่ า ความไม่ แ น่ น อนมี แ นวโน้ม ที่ ต่ า และท าการขายเมื่ อ Entropy
มีแนวโน้มที่สูงขึ้น ในส่ วนของการซื้ อ-ขายสัญญาออปชัน (Option) มีหลักในการหาจังหวะทาการเข้า
ซื้ อ-ขายโดยดูจากกราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Entropy และดัชนี VIX Index เมื่อใดก็ตามที่
ค่า VIX Index มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสู งขึ้น ขณะที่ค่า Entropy มีแนวโน้มที่จะลดลง สามารถอธิ บาย
ความเชื่อมัน่ ความกลัวของตลาดที่สูงขึ้น และในทางตรงกันข้ามเมื่อค่า VIX Index มีแนวโน้มลดลง
ขณะที่ ค่า Entropy ลดลงเช่ นเดี ยวกัน แสดงว่าความเชื่ อมัน่ ความกลัวของตลาดกาลังลดลง โดย
นักลงทุนแต่ละประเภทจะมีกลยุทธ์ในการเข้าทาการทากาไรขึ้นอยูก่ บั ประเภทของนักลงทุนนั้น ๆ
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4. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนาข้อมูลค่าเฉลี่ยดัชนี VIX รายเดือน และค่า Entropy รายเดือน มาจัดทากราฟ
เปรี ยบเทียบเพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนี ความกลัวกับค่า Entropy เพื่อหาสัญญาณในการเข้าทาการซื้ อ-ขาย SET50 Index
ย้อนหลัง พบว่าสัญญาณในการเข้าซื้ อ-ขายปกติโดยใช้สัญญาณจากEntropy เทียบกับ SET50 Index ได้ดงั รู ป 4.1 และ
เมื่อทาการทดสอบย้อนหลัง (Back Testing) ได้ผลตอบแทนการซื้ อ-ขาย SET50 Index แบบปกติ โดยใช้สัญญาณจาก
Entropy เทียบกับดัชนี SET50 ดังแสดงในตารางที่ 4.1

- สัญญาณซื้ อ
- สัญญาณขาย
รู ปที่ 4.1 แสดงสัญญาณในการเข้าซื้ อ-ขายปกติโดยใช้ขอ้ มูลกราฟจาก
Entropy เทียบกับ SET50 Index
จากรู ปที่ 4.1 จะเห็นได้ว่า ในบางช่วงเมื่อค่า Entropy เพิ่มขึ้น ดัชนี SET50 Index จะมีค่าลดลง เนื่ องจาก
มี ความไม่แน่ นอนสู งขึ้น ทาให้มีผลกระทบต่อตลาด อันเนื่ องมาจาก ค่า Entropy คือค่าความไม่แน่ นอน ซึ่ งเมื่ อ
มี ความไม่ แน่ นอนเกิ ดขึ้ นในตลาด ก็ย่อมส่ งผลต่อความเชื่ อมัน่ หรื อพฤติ กรรมของนักลงทุ นที่ จะหันไปลงทุ นใน
หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงที่ต่ากว่า เป็ นต้น
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ตารางที่ 4.1 ผลการ Back Testing การซื้ อ-ขาย SET50 Index แบบปกติ โดยใช้สัญญาณจาก Entropy เทียบกับSET50
Index
สั ญญาณ ซื้อ-ขายปกติ โดยใช้ กราฟ Entropy & SET50 Index
สั ญญาณ
ราคาดัชนี
ซือ้ Jan-18

1178.74
1102.3
1088.8
1129.85
1068.75
1085.34
1118.36
1142.55
1097.71
1078.31
824.84
888.04
857.63
819.41
865.42
930.21

ขาย Jun-18
ซือ้ Jul-18
ขาย Aug-18
ซือ้ Jan-19
ขาย Mar-19
ซือ้ Jun-19
ขาย Jul-19
ซือ้ Sep-19
ขาย Oct-19
ซือ้ Apr-20
ขาย Jul-20
ซือ้ Aug-20
ขาย Sep-20
ซือ้ Nov-20
ขาย Dec-20

Return%

-6.70%
3.70%
1.54%
2.14%
-1.78%
7.38%
-4.56%
7.22%
8.94% (กำไร)

สรุปผลกาไร-ขาดทุน

จากตารางที่ 4.1 จะเห็นว่าผลตอบแทนรวมตลอดช่วงเวลาในการลงทุนกาไร 8.94% โดยใช้ขอ้ มูลจากรู ปที่
4.1 มีกลยุทธ์ในการเข้าทาการซื้ อ-ขาย โดยที่จะเข้าทาการซื้ อค่า Entropy มีค่าต่าหรื อช่วงที่ค่าความไม่แน่นอนต่า และ
ทาการขายเมื่อ Entropy มี แนวโน้มหรื อมี ค่าที่ สูง เพราะความไม่นอนที่ เพิ่มขึ้นจะส่ งผลทาให้เกิ ดความเสี่ ยงที่ จะ
สู ญเสี ยความสามารถในการทากาไร
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ซื้อ

ซื้อ
ซื้ อ

ขาย

ซื้อ

ขาย

ขาย
ขาย

รู ปที่ 4.2 สัญญาณในการเข้าซื้ อ-ขาย Call Option แบบ European
อายุสัญญา 3 เดือน โดยใช้ VIX เทียบกับ Entropy
จากรู ปที่ 4.2 ในช่วงที่ VIX Index มีการปรับตัวลดลง ขณะที่ Entropy ของ VIX มีการปรับตัวลดลง
มาเช่ นกัน หมายความว่า ความกลัวของตลาดมี ค่าลดลง โดยที่ มีค่าความไม่แน่ นอนต่ า แสดงถึ ง ความกลัวตลาด
ที่ลดลงจริ ง
ในทางกลับกัน ปริ มาณค่า VIX Index ที่ปรับตัวสู งขึ้น ในขณะที่ ค่า Entropy ของ VIX มีการปรับตัวลดลง
หมายความว่า ความกลัวของตลาดมีค่าสู งขึ้น โดยที่มีค่าความไม่แน่นอนต่า ซึ่ งแสดงถึง ความกลัวตลาดที่เพิ่มขึ้นจริ ง
ตารางที่ 4.2 ผลการ Back Testing ซื้ อ-ขาย Call Option แบบ European อายุสัญญา 3 เดือน โดยใช้ VIX เทียบกับ
Entropy
Position
date
avg set50index
payoff
ซื้ อ call
Apr-18
1168.63
ขาย call
Jun-18
1102.30 0.00%
สั ญญาณจาก
ซื้ อ call
Jan-19
1068.75
SET50 Index Option
กราฟ VIX &
ขาย call
Mar-19
1085.34 1.54%
สั ญญา3เดือน
Entropy
ซื้ อ call
Apr-20
824.84
ขาย call
Jun-20
912.84 10.14%
ซื้ อ call
Oct-20
776.48
ขาย call
Dec-20
930.21 18.06%
จากตารางที่ 4.2 เป็ นผลการ Back Testing ซื้ อ-ขาย Call Option แบบ European อายุสัญญา 3 เดือนโดยใช้
ข้อมูลจากรู ปที่ 4.2 โดยที่เข้าทาการซื้ อ Call Option เนื่ องมาจากค่า Entropy ที่มีแนวโน้มจะมีค่าลดลง ขณะที่ดชั นี
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VIX Index มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน แสดงถึงความกลัวของนักลงทุนที่ ต่าลงอย่างมีนยั สาคัญกับค่า Entropy และ
ทาการขายออกในช่วงที่ค่า Entropy มีค่าสู งขึ้น หมายความว่าในช่วงที่ค่าความไม่แน่นอนมีค่าที่สูง เราจะไม่สามารถ
บอกพฤติกรรมความกลัว หรื อ ความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุนได้ จึงต้องทาการปิ ดความเสี่ ยงโดยการขายออก เพื่อปิ ด
ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในที่น้ ี กาหนด ราคาขายหรื อราคาใช้สิทธิ คือราคาอ้างอิงจากราคาดัชนี SET50 Index ณ วันสุ ดท้ายของ
สัญญาทั้งนี้ ถ้าอยากทราบว่ากาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ ของการซื้ อขายเป็ นเท่าไร ต้องหักด้วยต้นทุนที่ซ้ื อมา ซึ่ งเท่ากับค่า
พรี เมียมที่จ่ายไปตั้งแต่ตอนต้นในการซื้ อ-ขายสัญญา
5. สรุ ปผลการวิเคราะห์ และข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาการหาค่า Entropy ของ ดัชนี VIX เพื่อประยุกต์ใช้กบั ดัชนี SET50 โดยใช้ขอ้ มูลดัชนี VIX
และดัชนี SET50 รายวันย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้ น 777 วัน โดยผูว้ ิจยั
ได้แบ่งการจาลองการซื้ อ-ขายย้อนหลังเป็ น 2 ประเภท คือ การซื้ อ-ขาย ดัชนี SET50 ย้อนหลังแบบปกติ และ การซื้ อขาย SET50 Index Options แบบ European อายุสัญญา 3 เดือน โดยใช้หลักเกณฑ์ในการซื้ อ-ขายจากค่าของ Entropy
ของ VIX Index โดยที่คานวณจากความน่ าจะเป็ นที่วนั ถัดไปจะมี ค่าผลตอบแทนเป็ นบวก จากนั้นนาผลที่ได้มา
เปรี ยบเทียบระหว่าง Entropy เทียบกับดัชนี VIX และ Entropy เทียบกับ SET50 Index เพื่อหาสัญญาณในการจับ
จังหวะเข้าซื้ อ-ขาย เพื่อทากาไรจากพฤติกรรมความกลัวของดัชนี VIX
จากผลการศึกษาพบว่า สามารถหาข้อเท็จจริ งของดัชนีความกลัวดัชนี VIX ได้จากค่าของ Entropy ของดัชนี
VIX โดยเมื่อค่าของดัชนี VIX มีแนวโน้มสู งขึ้น ขณะที่ Entropy มีแนวโน้มลดลง บ่งบอกได้ถึงพฤติกรรมความกลัว
ที่มีความแน่ นอนเพิ่มขึ้น หมายถึงตลาดมีความกลัวสู งขึ้นจริ งในระดับหนึ่ ง ในทางกลับกันถ้าหากค่าของดัชนี VIX
มีแนวโน้มลดลง ขณะที่ Entropy มีแนวโน้มลดลง สามารถบอกได้ถึงพฤติกรรมความกลัวของตลาดที่ลดลงจริ งใน
ระดับหนึ่งเช่นเดียวกัน เมื่อไหร่ กต็ ามที่ค่า Entropy ของดัชนี VIX มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรื อมีค่ามากขึ้น จะไม่สามารถ
บอกถึงพฤติกรรมความกลัวจากดัชนี VIX ได้ชดั เจน เนื่ องจากค่า Entropy เป็ นการวัดความไม่แน่นอน ถ้าค่า Entropy
มี ค่าสู ง จะไม่สามารถนามาใช้ได้ และไม่สามารถเชื่ อถือได้ และจากการศึกษาทดลองโดยใช้ค่าดัชนี VIX และ
ค่า Entropy ในการหาสัญญาณเข้าทาการซื้ อ-ขาย SET50 Index ทั้งปกติ และออปชัน พบว่าสามารถทากาไรได้จาก
การทดลองในครั้งนี้
ในการศึกษาการหาค่า Entropy ของดัชนี VIX เพื่อประยุกต์ใช้กบั ดัชนี SET50 โดยใช้ขอ้ มูลดัชนี VIX และ
ดัชนี SET50 พบว่ามีเงื่อนไขในการหาค่าความน่าจะเป็ นเพื่อแทนสู ตรในการหาค่า Entropy ทาได้หลากหลายรู ปแบบ
ขึ้นอยูก่ บั นักลงทุนหรื อผูท้ ี่ทาการศึกษาวิจยั และผลลัพธ์ที่ได้จากการหา Entropy ของดัชนี VIX นาไปใช้จริ งอาจเป็ น
เรื่ องยุ่งยาก ทั้งนี้ เนื่ องจากกลยุทธ์ในการเข้าทาการซื้ อ-ขายของนักลงทุนแต่ละประเภทไม่เหมื อนกัน ขึ้นอยู่กบั นัก
ลงทุนแต่ละประเภท และวิธีการนี้เหมาะสาหรับการลงทุนระยะสั้นเท่านั้น
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