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บทคัดย่อ
การ ึก าในครั้งนี้มี ัต ถุประ งค์เพื่ อ ึก าค าม ั มพันธ์ ของค าม
ผันผ นของผลตอบแทนระ ่าง ัญญาซื้อขาย ินค้าโภคภัณฑ์ล่ ง น้า และ
ินทรัพย์พื้นฐานด้ ยแบบจาลอง DCC-GARCH โดยตั แปรที่ใช้ในการ ึก า
แทน ัญญาซื้อขาย ินค้าโภคภัณฑ์ล่ ง น้า ได้แก่ ัญญาซื้อขายล่ ง น้าทองคา
(Gold Futures) และ ั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ง น้ า น้ ามั น ดิ บ WTI (WTI Futures)
่ น ิ น ทรั พ ย์ พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ตรา ารทุ น (SET) และตรา าร นี้ (Bond)
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของอั ตราแลกเปลี่ยนยังเป็นตั แปรอิ ระที่เพิ่ม
เข้าไปใน มการค ามแปรปร นของแบบจาลอง GARCH เนื่องจากการที่เงินบาท
แข็งค่า รืออ่อนค่านั้นก่อใ ้เกิดค ามผันผ นในราคาของทั้ง 4 ลักทรัพย์
จากผลการ ึก าพบ ่า ค าม ัมพันธ์ของค ามผันผ นของผลตอบแทน
ระ ่าง SET และ WTI Futures มีค่า ัมพันธ์ที่เป็นลบทุกช่ งเ ลา โดยมีค่า
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ค าม ัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนแบบมีเงื่อนไขระ ่าง
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ัมพันธ์ ูง ุด คือ - .
และต่า ุด คือ -0.4911 ซึ่งแ ดงใ ้เ ็น ่า WTI
Futures เป็นเครื่องมือที่ดีในการกระจายค ามเ ี่ยงในพอร์ตการลงทุนตรา าร
ทุน นอกจากนี้ ยังพบ ่าค าม ัมพันธ์ของค ามผันผ นของผลตอบแทนระ ่าง
Gold Futures และ SET มีการปรับตั ลดลงในช่ งที่ตลาดการเงินเกิดค าม
ผันผ น ดังนั้น การถือ ถานะซื้อ Long Position) ใน ัญญาซื้อขายล่ ง น้า
ทองคา และลดปริมาณการถือครอง ุ้นลงในพอร์ตการลงทุนตรา ารทุน จะเป็น
ประโยชน์ต่อนักลงทุน รือ ถาบันการเงิน ตลอดจนผู้จัดการกองทุนที่ต้องการ
กระจายค ามเ ี่ยงในพอร์ตการลงทุนตรา ารทุน เมื่อตลาดการเงินมีค ามผันผ น
ูง
คา าคัญ ัญญาซื้อขายล่ ง น้าทองคา ัญญาซื้อขายล่ ง น้าน้ามันดิบ ตลาด
ุ้นไทย ตลาดตรา าร นี้ไทย
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ABSTRACT
This study aims to examine the conditional returns correlations
between commodity futures and traditional asset classes by using the
DCC-GARCH model. The variables as a proxy for commodity futures
include Gold futures and WTI futures. While the variables as a proxy
for traditional assets, comprise equity securities and bonds. Moreover,
this study also considers changing the exchange rate as an exogenous
variable that is added to the variance equation of the GARCH because
the appreciation or depreciation of the Thai baht, causing fluctuations
in the prices of all four securities.
The results reveal that the correlation returns correlations
between Thai stock market ( SET) and WTI futures have a negative
relationship over time. The highest value of this conditional correlation
is -0.0692, and the lowest value is -0.4911. This can be indicated that
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WTI Futures have become better diversification tools in equity
portfolio management. Besides, the conditional returns correlations
between Gold Futures and SET declined in periods of financial market
fluctuations. Thus, Gold Futures long position and owning few stocks
in the portfolio as the benefits for investors, financial institutions, and
fund managers who need to diversification of risk in equity portfolio
management in periods of high volatility in the financial market.
Keywords: Gold Futures, Oil Futures, Thai Stock Market, Thai Bond
Market
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บทนา
ในปจจุบัน ัญญาซื้อขาย ินค้าโภคภัณฑ์ล่ ง น้า รือ Commodity
Futures ได้รับค าม นใจจากนักลงทุนมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
กระจายค ามเ ี่ ย งในกลุ่ ม ลั ก ทรั พ ย์ Portfolio) รื อ พอร์ ต การลงทุ น ของ
ิ น ทรั พ ย์ พื้ น ฐาน Traditional Assets) เช่ น ุ้ น กู้ พั น ธบั ต ร กองทุ น ร ม
ประกั น ภั ย เป็ น ต้ น เนื่ อ งจากปจจั ย พื้ น ฐานที่ ก า นดราคา ิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์
และ ินทรัพย์พื้นฐานมีค ามแตกต่างกัน Daskalaki & Skiadoppulos, 2011;
The Stock Exchange of Thailand, 2015) ดั ง นั้ น จึ ง ท าใ ้ ผ ลตอบแทนของ
Commodity Futures และผลตอบแทนของ ินทรัพย์พื้นฐานมีค าม ัมพันธ์กัน
ในระดับที่ต่า Jensen, Johnson, & Mercer, 2000) นอกจากนี้ยังเป็น ินทรัพย์
เพื่อการลงทุนที่ ามารถปองกันค ามเ ี่ยงจากเงินเ อได้ เป็นอย่างดี Bodie,
) และเนื่องจาก Commodity Futures เป็นตรา ารทางการเงินที่ขึ้นอยู่กับ
ินทรัพย์อ้างอิง ดังนั้น จึง ามารถบริ ารค ามเ ี่ยงจากการลงทุนใน ินทรัพย์
อ้างอิงได้โดยตรง ร มถึงใช้เงินลงทุนที่น้อยก ่า ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรัก า
และเพิ่มโอกา ในการ ร้างกาไรทั้งในกรณีที่ราคา ินค้าโภคภัณฑ์มีการปรับตั
เพิ่มขึ้นและลดลงอันเนื่องจากการคาดการณ์ราคาในอนาคต Pitisuksombat,
Wongtirawit, & Senjuntichai, 2011) ด้ ยเ ตุ นี้ เมื่ อ เกิ ด ค ามผั น ผ นขึ้ น
ภายในตลาดการเงิ น Financial Market) ย่ อ มท าใ ้ ผ ลตอบแทนในแต่ ล ะ
ลักทรัพย์ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกัน
โดยผลตอบแทนของ ลั ก ทรั พ ย์ ภ ายในพอร์ ต การลงทุ น ที่ เ กิ ด ค าม
ผั น ผ นในช่ งที่ ต ลาดการเงิ น เกิด ค ามไม่ แน่ น อนนั้ น เป็ น ค ามเ ี่ ย ง Risk)
ที่นักลงทุนต้องเผชิญ ดังเช่น งครามการค้า Trade War) ซึ่งตั้งแต่ในช่ งกลาง
ค. . 2018 ที่ผ่านมา ได้มีการตอบโต้ในการดาเนินนโยบายทางการค้าระ ่าง
องประเท ม าอานาจทางเ ร ฐกิจอย่างจีนและ รัฐ เพื่อเป็นการกีดกัน
ผลประโยชน์ของประเท คู่ค้า และด้ ยค ามที่การตกลงเจรจาระ ่าง รัฐ
และจีนยังคงมีการดาเนินการต่อไปและยังไม่มีข้อ รุปที่แน่นอนนั้น ทาใ ้การ
ขยายตั ของเ ร ฐกิจโลกลดลง ร มถึงประเท ไทยที่ได้ รับผลกระทบกับค าม
ผั น ผ นในราคาน าเข้ า ิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ลั ก อย่ า งน้ ามั น ดิ บ Foreign Trade
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Statistics of Thailand, 2018) โดยมี าเ ตุ ม าจากปริ ม าณการค้ า โลกและ
เ ร ฐกิจประเท คู่ค้าที่ าคัญของไทยชะลอตั ลง ในขณะที่ราคาทองคามีการ
ปรับตั ูงขึ้น อันเนื่องมาจากนักลงทุนต้องการกระจายค ามเ ี่ยงไปยัง ินทรัพย์
ปลอดภัย (Safe Haven) อย่างทองคาเพิ่มขึ้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นเ ล่านี้ล้ น
ก่อใ ้เกิดค ามผันผ นในตลาดอนุพันธ์ เช่นเดีย กัน เนื่องจากราคาในการซื้อขาย
ัญญาซื้อขายทองคาล่ ง น้า รือ Gold Futures และ ัญญาซื้อขายน้ามันดิบ
WTI ล่ ง น้ า WTI Futures) ขึ้ น อยู่ กั บ ิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง ซึ่ ง จะ ่ ง ผลต่ อ การ
คาดการณ์ ราคาของ ัญญาในอนาคต นอกจากนี้ผลกระทบที่เกิดจาก งคราม
การค้ า ยั ง ่ ง ผลกระทบต่ อ ตลาดตรา าร นี้ แ ละตลาดตรา ารทุ น โดยดั ช นี
ลักทรัพย์แ ่งประเท ไทย SET index) มีการปรับตั ลดลงในระยะ ั้น และ
ยังร มถึงดัชนี ะท้อนผลตอบแทนการลงทุน ในตรา าร นี้ไทย Composite
Bond Index) ได้เกิดการปรับตั อยู่ในช่ ง Side Way (The Thai Bond Market
Association, 2019)
า รับการปรับตั ลดลงของราคา ุ้นนั้น ่ น นึ่งมาจากการที่ค าม
เชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดทุนลดลง จนเกิดค ามต้องการขายเพิ่มขึ้น โดยมีทั้ง
นักลงทุนที่ชะลอการลงทุนในตลาดเงิน และนักลงทุนที่ เปลี่ยนการลงทุนไปยัง
ินทรัพย์ปลอดภัย อย่างเช่น ทองคาและตรา าร นี้ (Sujit & Kumar, 2011)
ในขณะที่ค าม ัมพันธ์ระ ่างผลตอบแทน WTI Futures และ Gold Futures
มีค ามผกผันกันในระยะ ั้น แต่ในระยะยา ผลตอบแทนมีแน โน้มไปในทิ ทาง
เดี ย กั น (Le & Chang, 2011) อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง มี ป จจั ย าคั ญ ที่ ท าใ ้ ร าคา
ินทรัพย์ในตลาดเ ล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ อัตราแลกเปลี่ยน Exchange
Rate) เนื่องจากการซื้อขายทองคาและน้ามันดิบนั้นมีการใช้เงินดอลลาร์ รัฐ
เป็น ื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ในขณะที่ตลาดตรา ารทุนและตลาดตรา าร นี้
ได้มีนักลงทุนต่างชาติ จาน นมากเข้ามาลงทุน (Tsai I-C, 2012) ซึ่งผลกระทบ
ที่เกิดจาก งครามการค้านี้ ่งผลใ ้เงินบาทต่อดอลลาร์ รัฐมีแน โน้มที่ ูงขึ้น
รือเงินบาทแข็งค่า จึงอาจก่อใ ้เกิด ค ามผันผ นในราคาของ ินทรัพย์เ ล่านี้
ด้ ยเ ตุที่กล่า มาข้างต้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิด งครามการค้าจึงเป็น
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ค ามเ ี่ยงที่ทาใ ้นักลงทุนที่มีการลงทุนในตลาดการเงินได้รับอัตราผลตอบแทนที่
คาด ังเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น เพื่อจัดการค ามเ ี่ยงที่เกิดขึ้นจากค ามผันผ นของการตอบโต้
ทางการค้าของ 2 ประเท ของนักลงทุน ผู้นาเข้าและผู้ ่งออกใน ินค้าประเภท
น้ามันและทองคา การ ึก าในครั้งนี้จึงพิจารณาค าม ัมพันธ์ ของค ามผันผ น
ระ ่ า งผลตอบแทนของ ั ญญาซื้ อขาย ิน ค้าโภคภัณฑ์ ล่ ง น้า ได้ แก่ Gold
Futures และ WTI Futures และผลตอบแทนของ ิ น ทรั พ ย์ พื้ น ฐาน ได้ แ ก่
ตรา ารทุน SET) และตรา าร นี้ Bond) เนื่องจากการตัด ินใจของนักลงทุน
ในการ ร้างกลุ่ม ลักทรัพย์ รือพอร์ตการลงทุน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับลัก ณะค าม
เ ี่ยงของผลตอบแทนของ ั ญญาซื้ อขาย ินค้าโภคภัณฑ์ล่ ง น้ าเพี ยงเท่ า นั้ น
แต่ยังขึ้นอยู่กับค าม ัมพันธ์ ของค ามผันผ นของ ลักทรัพย์ประเภทอื่นที่อยู่
ในพอร์ต การลงทุนในแต่ ละช่ งเ ลา Chong & Miffre, 2010) อย่ า งไรก็ตาม
ค ามไม่แน่นอนที่มีผลกระทบกับตลาดการเงิน ดังเช่น งครามระ ่างจีนและ
รัฐ นั้น เป็นค ามเ ี่ยงที่ ่ง ผลต่อผลตอบแทนที่นักลงทุนคาด ัง จึงทาใ ้
ค าม ั ม พั น ธ์ ข องค ามผั น ผ นระ ่ า ง ลั ก ทรั พ ย์ เ มื่ อ เ ลาเปลี่ ย นแปลงไป
มีค าม าคัญต่อนักลงทุน เพื่อนาไปพิจารณาถึงการจัด รร ินทรัพย์ในพอร์ตการ
ลงทุนใ ้มีประ ิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้ ยเ ตุนี้ การประมาณค่า ัมพันธ์จึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ ่าค่าค าม
คลาดเคลื่ อนของผลตอบแทนของ ลั กทรัพ ย์ มี ค ามผั น ผ นไม่ คงที่ ในแต่ ล ะ
ช่ งเ ลา ซึ่ ง ลั ก ณะเงื่ อนไขข้า งต้ น มี ค าม อดคล้ องแบบจ าลอง Dynamic
Conditional Correlation GARCH DCC-GARCH) ที่ถูกพั นาโดย Engle 2002)
โดยแบบจาลองนี้ยัง ามารถแก้ไขปญ าค ามผันผ นของตั แปร ุ่มที่ไม่ ามารถ
เปลี่ ย นแปลงตามเ ลา จึ ง ท าใ ้ มี การน าแบบจ าลอง DCC-GARCH ในการ า
ค าม ัมพันธ์เชิงพล ัตแบบมีเงื่อนไขอย่างแพร่ ลาย เช่น Billio, Caporin, and
Gobbo 2006), Chodchuangnirun, Yamaka, and Khiewngamdee 2018)
ดังนั้น การ ึก านี้จึงใช้แบบจาลอง DCC-GARCH เพื่อประมาณค่า ัมพันธ์
แบบมีเงื่อนไขเชิงพล ัตของค ามผันผ นของผลตอบแทนระ ่าง ัญญาซื้อขาย
ิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ล่ ง น้ า และ ิ น ทรัพ ย์ พื้ น ฐานเมื่ อเ ลาเปลี่ ย นแปลงไป และ
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การ ึ ก าครั้ ง นี้ ไ ด้ เ พิ่ ม การพิ จ ารณาถึ ง ค ามผั น ผ นของอั ต ราแลกเปลี่ ย น
(Exchange Rate) ใน มการค ามแปรปร นของแบบจ าลองนี้ ด้ ย จาก
มมติ ฐ านที่ ่ า การเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย นมี ผ ลกระทบต่ อ การ
เคลื่อนไ ของ ลักทรัพย์
ทบทวนวรรณกรรม
1. ความ ัมพันธ์ระ ว่าง ินค้า ค ัณ ์และ ินทรัพย์พื้น าน
ินค้าโภคภัณฑ์เป็น ินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ ามารถปองกันค ามเ ี่ยง
จากเงินเ อได้ Bodie, 1983) อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการกระจายค ามเ ี่ยง
และปองกันค ามเ ี่ยงภายในพอร์ตการลงทุนของ ินทรัพย์พื้นฐาน เช่น ุ้นกู้
พันธบัตรรัฐบาล กองทุนร ม ประกันภัย เป็นต้น โดยในช่ งที่อัตราดอกเบี้ยเกิด
ค ามผั น ผ น Chong and Miffre (2010) พบ ่ า ผลตอบแทนของ ิ น ค้า โภค
ภัณฑ์และตั เงินคลังมีค าม ัมพันธ์กันลดลง เช่นเดีย กับผลตอบแทนระ ่าง
ิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ แ ละตรา ารทุ น ที่ มี ค าม ั ม พั น ธ์ กั น ในระดั บ ที่ ต่ า เนื่ อ งจาก
ปจจัยพื้นฐานที่กา นดราคา ินค้าโภคภัณฑ์และราคา ุ้นมีค ามแตกต่างกัน โดย
ปจจั ย ที่ กา นดราคา ิ น ค้า โภคภัณ ฑ์ เช่ น ค ามต้ องการในตลาดโลก Word
Demand) อั ตราการเติ บโตของการผลิ ต Productivity Growth Rate) เงื่ อนไข
ทางด้ า น ภาพอากา Weather Conditions) และข้ อ จ ากั ด ในด้ า นอุ ป ทาน
(Supply Constraints) เป็นต้น Daskalaki & Skiadoppulos, 2011) ในขณะที่
ปจจัยที่กา นดราคา ุ้น ได้แก่ ภา ะเ ร ฐกิจ ภา ะอุต า กรรม และผลการ
ดาเนินงานของบริ ัท The Stock Exchange of Thailand, 2015)
น้ามันดิบ Crude Oil) เป็น ินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายกันมากที่ ุด
ในโลก ซึ่ ง ในช่ งที่ราคาน้ ามั นดิบอยู่ ในแน โน้ม ขาลง Downtrend) มั ก จะมี
ค าม ัมพันธ์กับตรา ารทุนไปในทิ ทางเดีย กัน และมีค าม ัมพันธ์ในทิ ทาง
ตรงกันข้ามกับตรา าร นี้ (Puksamatanan, 2019) ใน ่ นของทองคา Gold)
นั้นเป็น ินค้าโภคภัณฑ์ประเภทโล ะมีค่า Precious Metals) ที่ าคัญ อีกทั้ง
ทองค ายั ง เป็ น ิ น ทรัพ ย์ เพื่ อการลงทุ น ที่ เปรีย บเ มื อนกับ ลุ ม ลบภัย Safe
Haven) ในการ ลี ก เลี่ ย งค ามเ ี่ ย งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในตลาดการเงิ น นอกจากนี้
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ทั้งน้ามันและทองคายังเป็น ินค้าโภคภัณฑ์ที่มีค าม าคัญต่อเ ร ฐกิจและระบบ
การเงินของแต่ละประเท Khashman & Nwulu, 2011) ดังนั้น จึงมีการ ึก า
ที่เกี่ย ข้องกับ ินทรัพย์เ ล่านี้เพิ่มมากขึ้น โดยการ ึก าของ Le and Chang
2011) พบ ่า ราคาของทองคาและน้ามันมีค าม ัมพันธ์กันในระยะยา ซึ่งราคา
น้ ามั น ามารถใช้ ในการพยากรณ์ ราคาทองคาได้ โดย ิ น ทรัพ ย์ ทั้ง องชนิดนี้
นักลงทุนมักจะมีการนามากระจายค ามเ ี่ยงในพอร์ตการลงทุน Soytas, Sari,
Hammoudeh, & Hacihasanoglu, 2009) อย่ า งไรก็ ต าม การท าการซื้ อ ขาย
ัญญา ินค้าโภคภัณฑ์ล่ ง น้าผ่านตลาดอนุพันธ์ Derivative Markets) เป็น
ทางเลือกที่น่า นใจ า รับผู้ ลงทุนในตลาดทุน ซึ่งเป็นการทาข้อ ตกลง ั ญ ญา
ระ ่างผู้รับมอบและผู้ ่งมอบในการซื้อขาย ินทรัพย์อ้างอิงในอนาคต ดังนั้น
จึง ามารถบริ ารค ามเ ี่ยงจากการลงทุนใน ินทรัพย์อ้างอิงได้โดยตรง ร มถึง
ใช้เงินลงทุนที่น้อยก ่า ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรัก า และเพิ่มโอกา ในการ ร้าง
ก าไรทั้ ง ในกรณี ที่ ร าคา ิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ มี ก ารปรั บ ตั เพิ่ ม ขึ้ น และลดลง
อันเนื่องมาจากการคาดการณ์ราคาในอนาคต ซึ่งจากการ ึก าที่ผ่านมาพบ ่า
ตลาด ินค้าโภคภัณฑ์ในอดีตยัง ามารถใช้กลยุทธ์การจัด รรพอร์ตการลงทุนโดย
พิ จ ารณาจาก ภาพการณ์ ต ลาด Tactical Trading) เพื่ อ ท าก าไรที่ เ กิน ปกติ
Pitisuksombat et al., 2011) ด้ ยเ ตุนี้จึงทาใ ้ ัญญาซื้อขาย ินค้าโภคภัณฑ์
ล่ ง น้า อย่างเช่น ัญญาซื้อขายทองคาล่ ง น้า Gold Futures) และ ัญญา
ซื้ อ ขายน้ ามั น ล่ ง น้ า Oil Futures) ร มทั้ ง ิ น ทรั พ ย์ พื้ น ฐาน Traditional
Assets) ได้รับค าม นใจเป็นอย่างมากจากทั้งนักลงทุน ถาบันและนัก ิชาการ
จึงมีการ ึก าถึงผลตอบแทนของ ลักทรัพย์ในแต่ละช่ งเ ลา เพื่อเป็นข้อมูล
ใ ้ แ ก่นั กลงทุ น ในการตั ด ิ น ใจจั ด รรพอร์ ต การลงทุ น ที่ เ มาะ ม Boyer &
Filion, 2007)
2. แบบจาลอง DCC-GARCH
ในการตัด ินใจในการลงทุนที่ประกอบด้ ย ินค้าโภคภัณฑ์ล่ ง น้าซึ่ง
เป็น ลักทรัพย์ที่ ามารถกระจายค ามเ ี่ยงได้ดี นั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับค าม
เ ี่ยงที่เกิดขึ้นชั่ ครา ในผลตอบแทนของ ัญญาซื้อขาย ินค้าโภคภัณฑ์ล่ ง น้า
แล้ ยังขึ้นอยู่กับค าม ัมพันธ์ของ ลักทรัพย์ประเภทอื่นที่อยู่ในพอร์ตการลงทุน
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ด้ ยเช่ น กั น ดั ง นั้ น การประมาณค่ า ั ม พั น ธ์ จึ ง อยู่ ภ ายใต้ เ งื่ อ นไขที่ ่ า
ค่ า ค ามคลาดเคลื่ อนของผลตอบแทนของ ลั กทรั พ ย์ มี ค ามผั น ผ นไม่ ค งที่
ในแต่ละช่ งเ ลา ซึ่งลัก ณะของเงื่อนไขข้างต้นมีค าม อดคล้องกับแบบจาลอง
Constant Conditional Correlation GARCH (CCC-GARCH) ที่ ท าการ ึ ก า
โดย Bollerslev
) ซึ่ ง ามารถประมาณค่ า ั ม พั น ธ์ ภ ายใต้ เ งื่ อ นไข
Heteroskedasticity แต่แบบจาลองดังกล่า ยังมีข้อจากัดในการใ ้ค่า ัมพันธ์ที่
คงที่ จึงทาใ ้ Engle
) ได้มีการพั นาแบบจาลอง Dynamic Conditional
Correlation GARCH (DCC-GARCH) ขึ้ น เพื่ อ แก้ ไ ขปญ าค ามผั น ผ นของ
ตั แปร ุ่มที่ไม่ ามารถเปลี่ยนแปลงตามเ ลา อีกทั้ง Kumar, Pradhan, Tiwari,
and Kang (2019) ที่ได้ ึก าถึงค าม ัมพันธ์และค ามผันผ นที่ ่ งผลต่ อกัน
ระ ่าง ลักทรัพย์ในประเท อินเดีย ได้แก่ น้ามัน กาซธรรมชาติ และราคา ุ้น
ยั ง พบ ่ า แบบจ าลอง VARMA-DCC-GARCH มี ป ระ ิ ท ธิ ภ าพในการประมาณ
ค าม ั ม พั น ธ์ ใ นแต่ ล ะช่ งเ ลา Time-varying Correlations) มากก ่ า
แบบจาลอง CCC ดังนั้น จึงทาใ ้มีการนาแบบจาลอง DCC-GARCH ในการ า
ค าม ัมพันธ์เชิงพล ัตแบบมีเงื่อนไขอย่างแพร่ ลาย เช่น การ ึก าของ Billio
et al. (2006) และ Chodchuangnirun et al. (2018) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี
การ ึก าจาน น นึ่งที่ได้นาแบบจาลอง DCC ไปใช้ในการ ึก าถึงการเคลื่อนที่
ไปพร้อม กัน Co-movement) ของดัชนี ินค้าโภคภัณฑ์และดัชนี ุ้น เช่น
การ ึก าของ Chong and Miffre (2010) เป็นต้น
วัต ุ ระ งค์งานวิจัย
บทค ามนี้มี ัตถุประ งค์ เพื่อ ึก าถึงค าม ัมพันธ์ ของค ามผันผ น
ของอั ต ราผลตอบแทนในตรา ารทุ น ตรา าร นี้ Gold Futures และ WTI
Futures เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ น นิ ย มลงทุ น ใน ิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า โดยมี อั ต รา
แลกเปลี่ ย นซึ่ ง เป็ น ตั แปรอิ ระที่ ่ ง ผลต่ อ ค ามผั น ผ นของผลตอบแทนใน
ลักทรัพย์ โดยใช้แบบจาลอง DCC-GARCH ในการ ิเคราะ ์ถึงค าม ัมพันธ์ของ
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นระ ่าง ลั กทรัพย์ เพื่อนาค่า ัมพันธ์ที่ได้ไปใช้ในการ
จัด รรกลุ่ม ลักทรัพย์ที่มีประ ิทธิภาพ Efficient Portfolio) ต่อไป
118

Songklanakarin Journal
of Management Sciences

Conditional Return Correlations between Gold Futures,
Oil Futures, Thai Stock Market and Thai Bond Market

Vol.38 No.1 January - June 2021

Nachatchapong Kaewsompong and Siriluk Punwong

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. มมติ านของการวิจัย
เนื่องจาก ินค้าโภคภัณฑ์เป็น ินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ ามารถปองกัน
ค ามเ ี่ยงจากเงินเ อได้ Bodie,
) อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการกระจาย
ค ามเ ี่ยงและปองกันค ามเ ี่ยงภายในพอร์ตการลงทุนของ ินทรัพย์พื้นฐาน
เช่ น ุ้ น กู้ พั น ธบั ตร กองทุ น ร ม ประกัน ภัย เป็ น ต้ น Jensen et al.,
)
จึ ง น าไป ู่ ก ารตั้ ง มมติ ฐ านที่ ่ า ผลตอบแทน ิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ล่ ง น้ า และ
ินทรัพย์พื้นฐานมีค าม ัมพันธ์ในทิ ทางตรงกันข้ามกัน
นอกจากนี้ ในการทบท น รรณกรรมยังพบ ่า ค ามผันผ นจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเป็นค ามเ ี่ยง นึ่งที่ ่งผลกระทบทั้งในตลาดอนุพันธ์และตลาดทุน
ทั่ โลก ร มถึงประเท ไทยด้ ยเช่นกัน เนื่องจากในกรณีที่เงินบาทต่อดอลลาร์
รัฐมีแน โน้มอ่อนค่า จะทาใ ้เม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติไ ลออกจากตลาด
ุ้นไทย มีผลทาใ ้ดัชนี ุ้นไทยปรับลดลง ขณะเดีย กันการถือเงินบาทไ ้ทาใ ้นัก
ลงทุนต่างชาติขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน Tsai I-C,
) อีกทั้งยัง ่งผลต่อ
ต้ น ทุ น การน าเข้ า ิ น ค้ า และ ั ต ถุ ดิ บ และท าใ ้ ผ ลตอบแทนที่ รั บ จริ ง ลดลง
Ratchadamarin, 2009) จาก มมติ ฐ านนี้ จึ ง น าไป ู่ ก ารเพิ่ ม ตั แปรอั ต รา
แลกเปลี่ยนใน มการค ามแปรปร นในแบบจาลอง GARCH เนื่องจากเป็นตั แปร
าคัญที่ ่งผลต่อค ามผันผ นของผลตอบแทนใน ลักทรัพย์
2. ข้อมลที่ ช้ นงานวิจัย
ข้อมูลที่ใช้ ึก าค าม ัมพันธ์ของค ามผันผ นระ ่างผลตอบแทนของ
ินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดล่ ง น้าและ ลักทรัพย์พื้นฐาน เป็นข้อมูลอนุกรมเ ลา
แบบราย ัปดา ์ตั้งแต่ ันที่ เดือนมกราคม พ. . 2551 จนถึง ันที่ 0 เดือน
กันยายน พ. . 2 า รับข้อมูลที่ใช้ในการคาน ณอัตราผลตอบแทนของ
ินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดล่ ง น้าประกอบด้ ย ราคาปดย้อน ลังของ ัญญาซื้อ
ขายน้ามันดิบ WTI ล่ ง น้า และ ัญญาซื้อขายทองคาล่ ง น้า โดยนาข้อมูลมา
จากบริ ั ท รอยเตอร์ ประเท ไทย) จ ากัด และใน ่ นของข้อมูลที่ ใช้ในการ
คาน ณจากการลงทุนในตลาดตรา ารทุนและตรา าร นี้ในประเท ไทย ได้แก่
ดัชนีตลาด ลักทรัพย์แ ่งประเท ไทย ซึ่งเป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงค ามเคลื่อนไ
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ของราคาโดยร มในตลาด และดัชนี ะท้อนผลตอบแทนการลงทุนในตรา าร นี้
ไทย Composite Bond Index) เนื่องจากเป็นดัชนีที่แ ดงการเคลื่อนไ ของ
ตรา าร นี้ที่มีอยู่ในตลาดทั้ง มดทุกอายุ โดยข้อมูลเ ล่านี้ ามารถ าได้จาก
ตลาด ลักทรัพย์แ ่งประเท ไทยและ ThaiBMA Bond ตามลาดับ า รับตั แปรที่
่งผลกระทบต่อค ามผันผ นในด้านผลตอบแทนของ ินค้าโภคภัณฑ์ในตลาด
ล่ ง น้าและ ลักทรัพย์พื้นฐาน ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน โดยข้อมูลอัตราเงินบาทต่อ
ดอลลาร์ รัฐในราย ัปดา ์มาจากธนาคารแ ่งประเท ไทย
ตารางที่ 1
ค่าสถิติเชิงพรรณนา
Variable
SET
Bond
Gold
WTI
Exchange

Mean
0.0014
0.0010
0.0012
0.0003
0.0001

Max
0.1135
0.0415
0.1319
0.2728
0.0500

Min
-0.2340
-0.0138
-0.0964
-0.2682
-0.0242

Std.
0.0251
0.0045
0.0241
0.0499
0.0071

Skew
-1.4346
1.5542
-0.0415
-0.2075
0.5733

Kurtosis
13.5059
13.4490
2.6410
4.2165
4.3214

ลังจากได้ร บร มข้อมูลจากแ ล่งต่าง มาแล้ จึงทาการพิจารณา
ลัก ณะของข้อมูลโดยการ ิเคราะ ์ ถิติเชิงพรรณนา ซึ่งแ ดงดังตารางที่ 1 โดย
ค่า ถิติแ ดงใ ้เ ็น ่า WTI Futures เป็น ลักทรัพย์ที่ใ ้ผลตอบแทนที่ ูงที่ ุด
. ) และเป็น ลักทรัพย์ที่ใ ้ อัตราผลตอบแทนต่าที่ ุด ในขณะเดี ย กัน
-26.82 ) ดังนั้น จึงทาใ ้ WTI Futures เป็น ลักทรัพย์ที่มีค ามผันผ นของ
ผลตอบแทน ู ง ก ่ า ลั กทรัพ ย์ อื่น โดยมี ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐานกับ 4.99
นอกจากนี้ ยังพบ ่าข้อมูลทั้ง มดมีการแจกแจงที่ไม่ มมาตร โดยมีทั้งลัก ณะเบ้
ข าและเบ้ซ้าย เนื่องจากมีค่าค ามเบ้ที่มากก ่า ูนย์และน้อยก ่า ูนย์ ตามลาดับ
อีกทั้งการแจกแจงของข้อมูลมีค ามโค้งที่ไม่ปกติ โดยข้อมูลผลตอบแทน ุ้นมีค่า
ค ามโด่งมากที่ ุด 13.51) ซึ่งข้อมูลมีการแจกแจงที่ ูงก ่าปกติ รือข้อมูลมีการ
กระจายน้อยเพราะมีค่าค ามโด่งที่มากก ่า 3 ในขณะที่ข้อมูลผลตอบแทนของ
Gold Futures มีค่าค ามโด่งที่น้อยก ่า 3 จึงทาใ ้การแจกแจงของข้อมูลแบก ่า
โค้งปกติ รือข้อมูลมีการกระจายมาก Kajornsin, 2013) ดังนั้น จึง รุปได้ ่า
ข้อมูลทั้ง มดมีการแจกแจงที่ไม่ปกติ
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3. แบบจาลองทางเ ร มิติ
า รั บ การตร จ อบการเคลื่ อ นที่ ไ ปด้ ยกั น Co-movement)
ระ ่างผลตอบแทนของ ลักทรัพย์ในตลาดอนุพันธ์และตลาดทุนได้พิจารณาผ่าน
การประมาณค่า ัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเ ลา โดยใช้แบบจาลอง DCCGARCH Engle, 2002) ซึ่งเป็นแบบจาลองที่ ามารถอธิบายถึงค าม ัมพันธ์ของ
ค ามผันผ นในผลตอบแทนระ ่าง ลักทรัพย์ภายใต้ค ามผันผ นแบบมีเงื่อนไข
เชิงพล ัต Conditional Correlation Volatility Dynamics) ดังนั้น การประมาณ
ค่า ัมพันธ์ดังกล่า ามารถพิจารณาได้จาก DCC-GARCH 1,1) โดยมี มการ
ดังต่อไปนี้
1)
𝑡𝑡
𝑡𝑡
เมื่อ 𝑡𝑡 𝑡𝑡 1
𝐻𝐻𝑡𝑡 และ
โดยกา นดใ ้ 𝑡𝑡
𝑡𝑡 คื อ
ผลตอบแทนของ ลักทรัพย์ที่ ณ เ ลา ในรูปของเ กเตอร์ Vector) โดยที่
ซึ่งในการ ึก านี้ได้กา นดใ ้
คือ ตรา ารทุน SET)
คื อ ตรา าร นี้ Bond)
คื อ ั ญ ญาซื้ อ ขายทองค าล่ ง น้ า Gold
Futures) และ
คือ ัญญาซื้อขายน้ามันดิบ WTI ล่ ง น้า WTI Futures)
โดยอัตราผลตอบแทนของ ลักทรัพย์ ามารถเขียนอยู่ในรูปของ มการ 𝑡𝑡
ณ เ ลา ;
𝑡𝑡
𝑡𝑡 1 เ มื่ อ
𝑡𝑡 คื อ ร า ค า ข อ ง ลั ก ท รั พ ย์ ที่
𝑡𝑡
𝑡𝑡 คื อ ค่ า คงที่ ที่ ไ ด้ จ ากการประมาณในแบบจ าลอง ARMA ในรู ป ของ
เ กเตอร์; 𝑡𝑡
ในรูปของเ กเตอร์ ;
𝑡𝑡 คื อ ค่ า ค ามคลาดเคลื่ อน ณ เ ลา
; 𝐻𝐻𝑡𝑡 คือ เมทริกซ์
𝑡𝑡 1 คื อ ข้ อ มู ล ของค ามคลาดเคลื่ อ น ณ เ ลา
ที่ประกอบด้ ยค่าค ามแปรปร นแบบมีเงื่อนไขของ 𝑡𝑡 ณ เ ลา และเป็นไป
ตามแบบจาลองค ามผันผ นเชิงพล ัต DCC-GARCH) ดังนี้
𝑡𝑡

𝐻𝐻𝑡𝑡

𝐻𝐻𝑡𝑡
𝑡𝑡

2)
3)

𝑡𝑡
𝑡𝑡 𝑡𝑡

,

โดยที่ 𝑡𝑡 คือ White Noise Process ที่เป็นค่าอิ ระจากเ ตุการณ์ ใน
อดีต 𝑡𝑡 1) ค่าเ ลี่ยแบบมีเงื่อนไขของ 𝑡𝑡 จะเท่ากับ ูนย์ รือ Independent
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and Identically Distributed Errors (IID Errors) อยู่ ใ นรู ป เ กเตอร์
ดั ง นั้ น 𝐸𝐸 𝑡𝑡
และ 𝐸𝐸 𝑡𝑡 𝑡𝑡
; 𝑡𝑡 คื อ เมทริ ก ซ์ ท แยงมุ ม Diagonal
Matrix) ค่า ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 𝑡𝑡 ณ เ ลา ซึ่งได้มาจากแบบจาลอง
GARCH(p,q) ในกรณีข้อมูลตั แปรเดีย ; และ 𝑡𝑡 คือ เมทริกซ์ค่า ัมพันธ์แบบ
มีเงื่อนไขของ 𝑡𝑡 ณ เ ลา
ในขณะ 𝑡𝑡 รื อ เมทริ ก ซ์ ท แยงมุ ม ของค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
ที่ได้จากกระบ นการ GARCH(1,1) ามารถเขียนใ ้อยู่ในรูปของ
𝑡𝑡 ณ เ ลา
มการได้ ดังนี้
(4)
𝑡𝑡
11 𝑡𝑡
𝑡𝑡
𝑡𝑡
𝑡𝑡
และ ามารถแปลงใ ้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ได้ ดังนี้
11 𝑡𝑡

,

𝑡𝑡

𝑡𝑡

(5)

𝑡𝑡
𝑡𝑡

โดยที่ 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡 เป็นค่าที่ าได้จากแบบจาลอง GARCH ที่ได้มีการเพิ่มตั แปรอัตรา
แลกเปลี่ยนเข้าไปใน มการค ามแปรปร น อันเนื่องมาจาก มมติฐานที่ ่า การ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไ ของ ลักทรัพย์ ซึ่ง
ามารถเขียนในรูป มการได้ ดังนี้
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡

𝜔𝜔𝑖𝑖

𝛼𝛼𝑖𝑖

𝑖𝑖 𝑡𝑡 1

𝛽𝛽𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡 1

𝜃𝜃1 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡

(6)

เมื่อ 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡 คือ ค ามผันผ นของ ลักทรัพย์ ณ เ ลา t ; 𝜔𝜔𝑖𝑖 คือ ค่าเ ลี่ย
ของ มการ Variance Equation; 𝛼𝛼𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑡𝑡 1 คือ มการเ ร ฐมิติในรูปของ ARCH
Term; 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡 1 คือ มการเ ร ฐมิติ ในรูป ของ GARCH Term และ 𝜔𝜔𝑖𝑖 ,
𝛼𝛼𝑖𝑖 , 𝛽𝛽𝑖𝑖
, 𝛼𝛼𝑖𝑖 𝛽𝛽𝑖𝑖 โดยที่ 𝛼𝛼 และ 𝛽𝛽 เป็นค่า ัมประ ิทธิ ัมพันธ์ที่กา นด
ผลลัพธ์ของค ามผันผ นแบบพล ัตในระยะ ั้น และ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 เป็นการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน ณ เ ลา ซึ่งเป็นตั แปรที่ ่งผลกระทบต่อค ามผันผ น
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ของค ามคลาดเคลื่ อ น โดยมี 𝜃𝜃1 เป็ น ค่ า ั ม ประ ิ ท ธิ ั ม พั น ธ์ ข องอั ต รา
แลกเปลี่ยน ณ เ ลา
ตาม ิ ธี ก ารของ Lamoureux and Lastrapes (1990) 𝜃𝜃1 ค รจะมี
นัย าคัญในเชิงบ กนั้น มายถึง อัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มเข้าไป ามารถอธิบาย
ค ามผันผ นอย่างมีเงื่อนไขของผลตอบแทนได้ และนอกจากนี้ค รทาใ ้ค่า 𝛼𝛼𝑖𝑖
และ 𝛽𝛽𝑖𝑖 มีค่านัย าคัญทาง ถิติน้อยลงด้ ย ซึ่งจะแ ดง ่าการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเป็นตั แทนของค ามผันผ นของผลตอบแทนที่อยู่ใน ลักทรัพย์
ต่อมาการประมาณ าค่า ัมพันธ์ 𝑡𝑡 มี มการ ดังนี้
𝑡𝑡

𝑡𝑡

1

𝑡𝑡

𝑡𝑡

(7)

1

และผลที่ได้จะอยู่ในรูปของเมทริกซ์

ัมพันธ์ ดังนี้

1 𝑡𝑡

1 𝑡𝑡

1 𝑡𝑡

𝑡𝑡

𝑡𝑡

1 𝑡𝑡
𝑡𝑡

1 𝑡𝑡

𝑡𝑡

1 𝑡𝑡

𝑡𝑡

𝑡𝑡

’

(8)

𝑡𝑡

จากแบบจาลอง DCC-GARCH (Engle, 2002) จึงได้ ่า
𝑡𝑡

𝑡𝑡 1 𝑡𝑡 1

𝑡𝑡 1

,

(9)

โดยที่
11 𝑡𝑡
𝑡𝑡

(10)

𝑡𝑡
𝑡𝑡
𝑡𝑡

โดยที่

คือ เมทริกซ์ค ามผันผ นแบบมีเงื่อนไขของ 𝑖𝑖 ณ เ ลา เมื่อ
เมทริกซ์ของค ามแปรปร นร่ มแบบไม่ มี
𝑡𝑡 1 𝑡𝑡 1 𝑡𝑡 1 คื อ
เงื่อนไขของ ่ นที่เ ลือมาตรฐาน 𝑡𝑡 โดยที่ 𝑡𝑡 𝑡𝑡 𝑡𝑡 ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการ
ประมาณข้างต้น, 𝑡𝑡
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡 คือ รากที่ องของเมทริกซ์ทแยงมุม 𝑡𝑡
𝑖𝑖 𝑡𝑡
𝑡𝑡

𝑖𝑖 𝑡𝑡
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ณ องค์ประกอบที่ , คือ เ ลา และ , คือค่าพารามิเตอร์ และมีค่าอยู่ในช่ ง
ดั ง นั้ น ค่ า ั ม พั น ธ์ แ บบมี เ งื่ อ นไข 𝑡𝑡 ) ของ 𝑖𝑖 ระ ่ า ง
ผลตอบแทนใน ลั กทรัพ ย์ในตลาดซื้ อขายล่ ง น้า และตลาดทุน จึง ขึ้นอยู่กับ
1 𝑡𝑡 ,
𝑡𝑡 , 1 𝑡𝑡 ,
𝑡𝑡
ผลการวิจัย
า รับการ ึก าค าม ัมพันธ์เชิงพล ัตแบบมีเงื่อนไขใน ลายตั แปร
ได้มีการนาแบบจาลอง DCC-GARCH มาประยุกต์ใช้เพื่อ าค าม ั มพัน ธ์ ข อง
ค ามผั น ผ นระ ่ า งผลตอบแทนของ ิ น ค้า โภคภัณ ฑ์ ในตลาดล่ ง น้ า และ
ลักทรัพย์พื้นฐาน ขั้นตอนแรกต้องมีการทด อบยูนิทรูท Unit Root Test) เพื่อ
ตร จ อบค ามนิ่ ง ของข้ อ มู ล Stationary) โดยมี มมติ ฐ าน ลั ก Null
Hypothesis) คื อ 𝐻𝐻0 𝜃𝜃 กล่ า คื อ ข้ อ มู ล อนุ ก รมเ ลานั้ น มี ลั ก ณะไม่ นิ่ ง
Non-stationary) รือมี ยู นิ ท รูท ซึ่ ง จะท าการยอมรับ มมติฐ าน ลั กในกรณี
ที่ค่า ถิติ ADF มีค่ามากก ่าค่า ิก ต Mackinnon ณ ระดับนัย าคัญที่ 1% และ
ทด อบ ARCH ARCH Test) เพื่ อ ตร จ อบถึ ง ปญ าค ามผั น ผ นของ
ค ามคลาดเคลื่อนที่มีค่าไม่คงที่ Heteroskedasticity) ภายใต้ มมติฐาน ลัก
คื อ 𝐻𝐻0 𝛼𝛼0 𝛼𝛼0
𝛼𝛼
ซึ่ ง า ม า ร ถ ก ล่ า ไ ด้ ่ า ไ ม่ พ บ ป ญ า
Heteroskedasticity รือ ไม่มี ARCH Effect ากค่า t-test ที่ใช้ในการทด อบ
มีค่ามากก ่าค่า ิก ต
ตารางที่ 2
าร ส

นิ ร

ิ ADF

าร ส

ARCH

SET
Bond
Gold
WTI
ADF Constant)
-15.6568*** -16.3999*** -18.073*** -17.6949***
ARCH 12) Test
63.164***
46.93***
131.82*** 184.46***
า เ ต *** Decisive evidence supporting stationary and heteroscedasticity

เมื่อพิจารณาถึงผลลัพธ์ในตารางที่ 2 ที่ได้จากการทด อบค ามนิ่งของ
ข้อมู ล ด้ ย ิ ธี Augmented Dickey-Fuller test ADF) และการตร จ อบถึง
ปญ า Heteroskedasticity พบ ่ า อั ต ราผลตอบแทนของทั้ง 4 ลั กทรัพ ย์ มี
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ลัก ณะข้อมูลแบบอนุกรมเ ลาคงที่ โดยที่ Order of Integration เท่ากับ ูนย์
รือ I(0) โดยผลการทด อบ ณ ระดับนัย าคัญ 0.01 ค่า ถิติ ADF มีค่าน้อยก ่า
ค่ า ิ ก ต Mackinnon ดั ง นั้ น จึ ง ป ิ เ ธ 𝐻𝐻0 ที่ แ ดงถึ ง ข้ อ มู ล มี ลั ก ณะไม่ นิ่ ง
นอกจากนี้ ยังพบปญ าเรื่องค ามแปรปร นของค่าค ามคลาดเคลื่อน (ARCH
Effect) เนื่ อ งจากค่ า t-test ที่ ใ ช้ ใ นการทด อบมี ค่ า ต่ าก ่ า ค่ า ิ ก ต ดั ง นั้ น
จึงป ิเ ธ 𝐻𝐻0 คือ ไม่มี ARCH Effect จากเ ตุผลที่กล่า มาข้างต้ นทาใ ้ข้อมูล
เ ล่านี้ ามารถนาไปใช้ได้กับแบบจาลอง DCC-GARCH (Engle, 2002) า รับ
การ ึก าค าม ัมพันธ์เชิงพล ัตแบบมีเงื่อนไขนี้ ได้กา นดใ ้อัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น บาทต่ อดอลลาร์ รัฐ ( 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 ) เป็ น ตั แปรอิ ระ (Exogeneous Variable)
ที่เพิ่มเข้าไปใน มการค ามแปรปร นแบบมีเงื่อนไข (Conditional Variance)
ในแบบจ าลอง GARCH และเมื่ อ พิ จ ารณาตาม ิ ธี ข อง Lamoureux and
Lastrapes (1990) พบ ่า การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ่งผลกระทบ
ต่อการเคลื่อนไ ของผลตอบแทนของทั้ง 4 ลักทรัพย์ เนื่องจากค่า 𝛼𝛼𝑖𝑖 และ 𝛽𝛽𝑖𝑖
มี ค่ า นั ย าคั ญ ทาง ถิ ติ น้ อ ยลง เมื่ อ เพิ่ ม ตั แปร 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 ใน มการ (6) โดยค่ า
ัมประ ิทธิ ัมพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยน (𝜃𝜃𝑡𝑡 ) แ ดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3
าร ร าณค่า งส ารค า

ร รน

Without Exchange Rate
Estimate
MBF

ตรา ารทุน SET)
0.0000
𝜔𝜔1
0.1069**
𝛼𝛼1
0.8878***
𝛽𝛽1
𝜃𝜃1

1.0000
0.2452
0.0000
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เง น

Adding Exchange Rate
Estimate
MBF
0.0000
0.1069
0.8878***
0.0000

1.0000
0.3418
0.0000
1.0000

ค าม ัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนแบบมีเงื่อนไขระ ่าง
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ตลาด ุ้นไทย และตลาดตรา าร นี้ไทย
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ร รน

Without Exchange Rate
Estimate
MBF
ตรา าร นี้ Bond)
0.0000
𝜔𝜔
0.1497
𝛼𝛼
0.8444***
𝛽𝛽
𝜃𝜃

1.0000
0.8485
0.0000

เง น

ต่

Adding Exchange Rate
Estimate
MBF
0.0000
0.1453
0.8464***
0.0000

1.0000
0.9078
0.0000
1.0000

ั ญาซื้อขายทองคาล่ ง น้า Gold)
ญ
0.0000
0.7410
𝜔𝜔
0.0895***
0.0004
𝛼𝛼
0.8877***
0.0000
𝛽𝛽
𝜃𝜃

0.0000
0.0894***
0.8878***
0.0000

0.2949
0.0000
0.0000
1.0000

ั ญาซื้อขายน้ามันดิบ WTI ล่ ง น้า WTI)
ญ
0.0001
0.7936
𝜔𝜔
0.1011***
0.0099
𝛼𝛼
0.8641***
0.0000
𝛽𝛽
𝜃𝜃

0.0000
0.0973***
0.8684***
0.0058

0.7443
0.0120
0.0000
0.9756

0.0290
0.6920***

0.3272
0.0008

Parameter
0.0292
0.6942***

0.3387
0.0009

า เ ต *** Decisive evidence supporting very strong evidence

นอกจากนี้ ในตารางที่ 3 ยั ง แ ดงการประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ใ น
แบบจาลอง DCC-GARCH 1,1) โดยการประมาณค่า ัมประ ิทธิ ัมพันธ์ใน
แบบจาลอง GARCH ทั้ง 4 มการ ได้แก่ ผลตอบแทน ุ้นไทย SET) ผลตอบแทน
ของตรา าร นี้ไทย Bond) ผลตอบแทนของ ัญญาซื้อขายล่ ง น้าน้ามันดิบ
WTI WTI) และผลตอบแทนของ ัญญาซื้อขายทองคาล่ ง น้า Gold) อยู่ใน
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คอลัมน์ที่ 4 ในขณะที่ค ามมีนัย าคัญของค่า ัมประ ิทธิที่ได้จากการประมาณ
ค่ า เ ล่ า นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ค่ า Minimum Bayes Factor (MBF) ที่ ถู ก เ นอโดย
Goodman (1999) ซึ่ ง เป็ น ค่ า ถิ ติ ใ ช้ แทนค่ า p-value เนื่ อ งจากผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้
ามารถอธิบายถึงค ามมีนัย าคัญของตั แปรได้ ลายระดับ (Lerkeitthamrong,
Khiewngamdee, & Osathanunkul, 2019) ผลการ ึก าพบ ่า ค่า ัมประ ิทธิ
ัมพันธ์ของ 𝛼𝛼 และ 𝛽𝛽 ที่มีค่า MBF น้อยก ่า 0.1 ามารถกล่า ได้ ่า ARCH
(𝛼𝛼) และ GARCH (𝛽𝛽) มีผลกระทบต่อค ามผันผ นอย่างมีนัย าคัญในระดับมาก
(Strong Evidence) โดยค่ า ั ม ประ ิ ท ธิ ั ม พั น ธ์ ทั้ ง 𝛼𝛼 และ 𝛽𝛽 ของ ั ญ ญา
ัญญาซื้อขายทองคาล่ ง น้า นั้นมีนัย าคัญที่ค่อนข้าง ูง ที่มีค่า MBF เท่ากับ
0.000 ซึ่ง ามารถอธิบายได้ ่า เมื่อค่าค ามคลาดเคลื่อนของผลตอบแทนของ
ัญญาซื้อขายทองคาล่ ง น้า ณ เ ลา
เพิ่มขึ้น รือลดลง) 1 % จะ ่งผล
ใ ้ค่าค ามผันผ นของผลตอบแทนใน ัญญาซื้อขายทองคาล่ ง น้า ณ เ ลา
เพิ่มขึ้น รือลดลง) 0.0894% อย่างมีนัย าคัญ และเมื่อพิจารณาถึงผลร ม
ของ ARCH ( 𝛼𝛼) และ GARCH ( 𝛽𝛽) พบ ่ า ค่ า ั ม ประ ิ ท ธิ ั ม พั น ธ์ ข องทั้ ง
4 ลักทรัพย์มีค่าเข้าใกล้ 1 นั่นคือ ข้อมูลค าม ัมพันธ์แบบอนุกรมเ ลาเ ล่านี้มี
ค ามผันผ น ูง นอกจากนี้ ในตารางที่ 3 ยังแ ดงถึงค่าประมาณพารามิเตอร์ใน
มการ DCC (DCC Parameters) รือ มการ (9) คือ และ โดยค่า MBF
ของพารามิ เ ตอร์ เท่ า กั บ 0.3705 แต่ ค่ า MBF ของพารามิ เ ตอร์ เท่ า กับ
0.0000 ซึ่งกล่า ได้ ่าค่าประมาณพารามิเตอร์ มีนัย าคัญในระดับต่า (Weak
Evidence) ในทางกลั บ กั น ค่ า ประมาณพารามิ เ ตอร์ มี นั ย าคั ญ อย่ า งมาก
(Decisive) กล่า คือ การเปลี่ยนแปลง 1% ในเมทริกซ์ค ามผันผ นแบบมีเงื่อนไข
ของ 𝑖𝑖 ณ เ ลา
จะ ่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเมทริกซ์ค ามผันผ นแบบมี
เงื่อนไขของ 𝑖𝑖 ณ เ ลา 0.6920% อย่างมีนัย าคัญ
ต่ อ มาจึ ง ได้ มี ก ารพิ จ ารณาถึ ง ค าม ั ม พั น ธ์ เ ชิ ง พล ั ต แบบมี เ งื่ อ นไข
(Dynamic Conditional Correlations) ของค ามผั น ผ นของผลตอบแทน
ระ ่าง ินค้าโภคภัณฑ์ล่ ง น้าและ ินทรัพย์พื้นฐาน ได้แก่ ผลตอบแทน ุ้นและ
Gold Futures (SET_Gold) ผลตอบแทน ุ้ น และ WTI Futures (SET_WTI)
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลและ Gold Futures (Bond_Gold) ผลตอบแทน
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ของพันธบัตรรัฐบาลและ WTI Futures (Bond_WTI) และได้มีการ รุปค่าทาง
ถิติไ ้ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4
เชิงพรรณนา งค า ส พน เชิงพ ต
Variable
SET_Gold
SET_WTI
Bond_Gold
Bond_WTI

Mean
-0.0972
-0.2731
-0.0803
-0.0048

Max
0.0567
-0.0692
0.0790
0.1560

Min
-0.3165
-0.4911
-0.3080
-0.1233

เง น
Std.
0.04266
0.03924
0.04105
0.03524

Skew
-0.1706
-0.1605
-0.8042
0.1144

Kurtosis
2.2317
4.4001
4.1183
2.4178

โดยผลจากการ ึ ก าพบ ่ า ค าม ั ม พั น ธ์ ข องค ามผั น ผ นของ
ผลตอบแทนระ ่าง ินค้าโภคภัณฑ์ล่ ง น้าและ ินทรัพย์พื้นฐานมีค่า ัมพันธ์
โดยเ ลี่ยเป็นลบ รือค ามผันผ นของผลตอบแทนมีค าม ัมพันธ์ไปในทิ ทาง
ตรงข้ามกัน อย่างไรก็ตาม มีเพียงค าม ัมพันธ์ของค ามผันผ นของผลตอบแทน
ระ ่าง SET และ WTI เท่านั้น ที่มีค่า ัมพันธ์เป็นลบในทุกช่ งเ ลา ซึ่งกล่า
ได้ ่ า ัญญาซื้อขายน้ามั นดิบ WTI ล่ ง น้ าเป็น ลักทรัพย์ที่ ามารถกระจาย
ค ามเ ี่ ย งในกลุ่ ม ลั กทรั พ ย์ ป ระเภทตรา ารทุ น (SET) ได้ ดี อย่ า งไรก็ ต าม
ค าม ัมพันธ์ของค ามผันผ นของผลตอบแทน ุ้นและ WTI Futures ค่อนข้าง
มีค ามผันผ น โดยมีค่า ัมพันธ์ ูง ุด คือ -0.0692 อีกทั้งยังมีค่า ัมพันธ์ต่า
ที่ ุด คือ -0.4911
นอกจากนี้ ค าม ั ม พั น ธ์ ข องค ามผั น ผ นของผลตอบแทนที่
เปลี่ยนแปลงไปตามเ ลา (Time-varying) ได้แ ดงในภาพที่ 1 โดยภาพร มใน
ค าม ัมพันธ์ของค ามผันผ นของผลตอบแทนระ ่าง ุ้นและ Gold Futures
(SET_Gold) ค าม ัมพันธ์ของค ามผันผ นของผลตอบแทนระ ่างตรา าร นี้
และ WTI Futures (Bond_WTI) และค าม ัมพันธ์ของค ามผันผ นของผลตอบแทน
ระ ่างตรา าร นี้และ Gold Futures (Bond_Gold) มีค่า ัมพันธ์ทั้งบ ก
และลบ ในขณะที่ค่า ัมพันธ์แบบมีเงื่อนไขเชิงพล ัตของค ามผันผ นระ ่าง
ผลตอบแทนระ ่าง ุ้นและ WTI Futures (SET_WTI) เป็นค่าลบในทุกช่ งเ ลา
กล่า คือ ค ามผันผ นของผลตอบแทนในตรา ารทุนจะ ูงขึ้น ากค ามผันผ น
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ของผลตอบแทนใน WTI Futures นั้นลดลง แต่ในทางกลับกัน ากค ามผันผ น
ของผลตอบแทนในตรา ารทุ น ลดลง ค ามผั นผ นของผลตอบแทนใน WTI
Futures ก็จะ ูงขึ้น
และจากการ ึ ก าพบ ่ า ในช่ งที่ เ กิ ด ค ามผั น ผ นในเ ร ฐกิ จ
อย่างเช่นช่ งระยะเ ลาที่เกิด งครามการค้า รือ Trade War แรงเงา ีแดง)
่งผลใ ้ตลาดทุนในประเท ไทยปรับตั ลดลง อันเนื่องมาจากค ามเชื่อมั่นของ
นักลงทุนในการลงทุนในตรา ารทุนลดลง ในขณะที่นักลงทุน ่ น นึ่งได้มีการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนไปยัง ินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคา จึงทาใ ้ราคาทองคา
ปรั บ ตั ู ง ขึ้ น โดยค าม ั ม พั น ธ์ ข องค ามผั น ผ นของผลตอบแทนระ ่ า ง
ลักทรัพย์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง ับพลัน (Shocks) ในช่ งเ ลานี้ ทาใ ้ค่า
ัมพันธ์มีการปรับตั ูงขึ้นและลดลงอย่างเ ็นได้ชัด โดยเ พาะอย่างยิ่งใน
ค าม ัมพันธ์ของค ามผันผ นของ SET_Gold ซึ่งแ ดงใ ้เ ็น ่า Gold Futures
เป็นเครื่องมือที่ดีในการกระจายค ามเ ี่ยงภายในพอร์ตการลงทุนตรา ารทุน
ในช่ งมี ค ามผั น ผ นในตลาดทุ น เช่ น นี้ อย่ า งไรก็ ต าม ค าม ั ม พั น ธ์ ข อง
ผลตอบแทนระ ่ า ง Bond_WTI และ Bond_Gold ยั ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่
ไม่ชัดเจนนัก ซึ่งกล่า ได้ ่าในช่ งที่ตลาดการเงินได้รับผลกระทบจาก งคราม
การค้า นักลงทุน ที่ต้องการกระจายค ามเ ี่ยงภายในพอร์ตการลงทุน ามารถ
ลงทุนใน SET_Gold ที่มีค าม ัมพันธ์ของค ามผันผ นของผลตอบแทนที่ต่า
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าพ 1 แ ดงค าม ัมพันธ์เชิงพล ัตแบบมีเงื่อนไขของค ามผันผ นของผลตอบแทน
ระ ่าง ินค้าโภคภัณฑ์ล่ ง น้าและ ินทรัพย์พื้นฐาน

การอ ิ รายผล
การ ึ ก าในครั้ง นี้ มี ั ต ถุป ระ งค์เ พื่ อ ึก าค าม ั ม พั น ธ์ ข องค าม
ผันผ นของผลตอบแทนใน ลักทรัพย์ทงั้ ินค้าโภคภัณฑ์ล่ ง น้า Gold Futures
และ WTI Futures) และ ลักทรัพย์พื้นฐาน ตรา ารทุน และตรา าร นี้) เมื่อ
เ ลามี การเปลี่ ย นแปลงไป จากการ ึก าพบ ่ า อั ต ราแลกเปลี่ ย น ่ ง ผลใ ้
ผลตอบแทนของ ลักทรัพย์เกิดค ามผันผ นอย่างมีนัย าคัญ และเมื่อพิจารณา
ถึง ค าม ั ม พั น ธ์ เชิ ง พล ั ตแบบมี เงื่ อนไขที่ ป ระมาณได้ จ ากแบบจาลอง DCCGARCH พบ ่า ค ามผันผ นของผลตอบแทนระ ่าง ินค้าโภคภัณฑ์ล่ ง น้า
และ ินทรัพย์พื้นฐานมีค าม ัมพันธ์กันโดยเ ลี่ยเป็นลบ รือมีค าม ัมพันธ์ไปใน
ทิ ทางตรงข้ามกัน ซึ่งลัก ณะค าม ัมพันธ์นี้มีผลลัพธ์เช่นเดีย กับการลงทุนใน
ลักทรัพย์จาก ลายประเท ทั่ โลกที่ได้ ทาการ ึก าโดย Chong & Miffre,
2010) อย่างไรก็ตาม ค าม ัมพันธ์ของค ามผันผ นของผลตอบแทนระ ่าง
SET และ WTI ที่มีการเคลื่อนที่ไปในทิ ทางตรงกันข้ามกัน รือมีค่า ัมพันธ์
เป็นลบในทุกช่ งเ ลา ซึ่งผลจากการ ึก านี้มีค าม อดคล้องกับผลลัพธ์ของ
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Broadstock and Filis (2012) ที่ พ บ ่ า เปลี่ ย นแปลงอย่ า ง ั บ พลั น ของราคา
น้ามันและผลตอบแทนในตลาด ุ้นมีค าม ัมพันธ์กันอย่างมีนัย าคัญ นอกจากนี้
ในช่ งที่เกิดค ามผันผ นในตลาดการเงิน อันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบ
ของ งครามการค้า ทาใ ้ค าม ัมพันธ์ของค ามผันผ นของผลตอบแทนระ ่าง
ุ้นและ Gold Futures (SET_Gold) มีการปรับตั ลดลง ซึ่งกล่า ได้ ่าผลกระทบ
จากค ามไม่แน่นอนในเ ร ฐกิจได้มีการกระจายมายังตลาดการเงิน อีกทั้งยัง
่ ง ผลต่ อ ค ามผั น ผ นในผลตอบแทนของ ลั ก ทรั พ ย์ Chen & Lv, 2015)
จึงทาใ ้ Gold Futures เป็นเครื่องมือที่ดีในการกระจายค ามเ ี่ยงภายในพอร์ต
การลงทุนตรา ารทุน ในช่ งที่ ตลาดการเงินเกิดค ามผันผ น ูง ด้ ยเ ตุนี้นัก
ลงทุนจึงค รลดการถือครอง ินทรัพย์ในตรา ารทุน และทาการถือ ถานะซื้อ
(Long Position) ใน Gold Futures ในช่ งที่ ค ามผั น ผ นของผลตอบแทน
ระ ่ า งตรา ารทุ น และ Gold Futures มี ค าม ั ม พั น ธ์ กั น ต่ า นอกจากนี้
ผลการ ึ ก า ั ม พั นธ์ แบบมี เงื่ อนไขเชิ งพล ั ต ามารถนาไปประยุกต์ได้ ่า
ในช่ งเ ลาที่นักลงทุนต้องการกระจายค ามเ ี่ยงก็ค รจะเลือกลงทุนในตลาดที่ มี
ค่า ัมพันธ์ระ ่างนั้นมีค่าเป็นลบ แต่ถ้าเป็นนักเก็งกาไรก็ค รจะเลือกลงทุนใน
ตลาดที่มีค่า ัมพันธ์เป็นบ ก ณ ช่ งเ ลานั้น
ข้อเ นอแนะ
1. ข้อเ นอแนะ า รับการนาผล ิจัยไปใช้
ค าม ัมพันธ์ของค ามผันผ นของผลตอบแทนระ ่าง SET และ WTI
Futures มีค่า ัมพันธ์ที่เป็นลบในทุกช่ งเ ลา ซึ่งแ ดงใ ้เ ็น ่า WTI Futures
เป็นเครื่องมือที่ดีในการจัด รร ินทรัพย์การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในกลุ่ม ลักทรัพย์
ตรา ารทุน นอกจากนี้ ผลที่ได้จากการ ึก ายังทาใ ้ทราบถึงค าม ัมพันธ์ ของ
ค ามผันผ นระ ่าง ลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปตามเ ลา ซึ่งนักลงทุน รือ ถาบัน
การเงิน ตลอดจนผู้จัดการกองทุน ามารถกระจายค ามเ ี่ยงภายในพอร์ตการ
ลงทุ น ได้ โ ดยการลงทุ น ใน ลั ก ทรั พ ย์ ที่ ค าม ั ม พั น ธ์ ข องค ามผั น ผ นของ
ผลตอบแทนมี ก ารปรั บ ตั ลดลง โดยในช่ งที่ เ กิ ด ค ามผั น ผ นในตลาดทุ น
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นักลงทุนค รลดปริมาณการถือครอง ุ้นลงในพอร์ตการลงทุน ตรา ารทุน และ
ทา ถานะซื้อ Long Position) ใน ัญญาซื้อขายล่ ง น้าทองคา
2. ข้อเ นอแนะในการ ิจัยครั้งต่อไป
ค่า ัมพันธ์ที่ได้จากการ ึก านี้ ามารถนาไป ิเคราะ ์เพื่อ า ัด ่ น
การลงทุนที่เ มาะ มใน ัญญาซื้อขายล่ ง น้าทองคา ัญญาซื้อขายล่ ง น้า
น้ามันดิบ WTI ตรา ารทุน และตรา าร นี้ เพื่อใ ้นักลงทุนได้รับผลตอบแทน
ตามที่ ค าด ั ง และเนื่ องจากข้อมู ล ที่ ใช้ ในการ ึก ามี การแจกแจงที่ ไ ม่ ปกติ
ดังนั้น จึงค รพิจารณาแบบจาลองคอปูลา Copula) ร่ มด้ ยในการ ึก าครั้ง
ต่อไป
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