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ที่มาและความสาคัญ
• ในโลกทีเ่ ชือ่ มโยงกันมากขึน้ ทาให้ตลาดหุน้ รับความผันผวนมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นภาคการเงินด้วยกัน
และภาคเศรษฐกิจจริง ทัง้ ในและต่างประเทศอยูเ่ สมอ และความเชือ่ มโยงระหว่างหลายภาคส่วนมากขึน้ ทาให้การ
อธิบายแหล่งทีม่ าของความเสีย่ งทาได้ยากขึน้
• ประกอบกับความผันผวนในปั จจุบนั อาจไม่ใช่ภาพของการส่งผ่านความผันผวนระหว่างคูต่ วั แปร (One-to-One
Relationship) ดังนัน้ การดูความผันผวนในภาพรวม จะทาให้เห็นภาพของความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ดมี ากกว่า
เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management) ต่อไป
• งานชิน้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ ทีจ่ ะอธิบายการส่งผ่านความผันผวน (Spillover) สูต่ ลาดหุน้ ไทยจากภาคส่วนต่าง ๆ ข้างต้น
ผ่านการสร้างดัชนีความเชือ่ มโยง (Connectedness Index) ซึง่ จะเป็ นดัชนีทส่ี าคัญให้กบั นักลงทุนและหน่วยงาน
กากับดูแลในการเฝ้ าติดตามมิตคิ วามเสีย่ งทีจ่ ะมีต่อตลาดหุน้ ของไทยต่อไปเพือ่ ให้มกี ารพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นและสร้าง
เสถียรภาพต่อระบบเศรษฐกิจของไทย
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วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
1 เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างตลาดหุ้นกับภาคส่วนต่าง ๆ
• ความเชือ่ มโยงกับภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจจริงในประเทศ
• ความเชือ่ มโยงกับภาคเศรษฐกิจจริงต่างประเทศ
• ความเชือ่ มโยงกับตลาดหุน้ ต่างประเทศ
2 เพื่อศึกษารูปแบบการเกิดผลลุกลาม (Contagion) ในตลาดหุ้นไทย
• ผลลุกลาม (Contagion) คือรูปแบบหนึ่งของการส่งผ่านความผันผวนจาก
ต่างประเทศ แต่มคี วามรุนแรง และรวดเร็ว ตลอดจนคาดการณ์ได้ยากกว่า
เนื่องจากไม่คอ่ ยมีปัจจัยรองรับ

เพื่อพัฒนาดัชนี ความเชื่อมโยงระหว่างตลาดหุ้นไทย กับภาค
ส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะเป็ นองค์ความรู้ที่สาคัญในการใช้พฒ
ั นา
เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง

3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมความอสมมาตรของการส่งผ่านจาก
ต่างประเทศสู่ตลาดหุ้นไทย
• การส่งผ่านความผันผวนจากตลาดหุน้ ต่างประเทศในช่วงเวลาต่าง ๆ อาจมี
ความอสมมาตรเกิดขึน้ ระหว่างความผันผวนทางบวกและทางลบ
3

ข้อมูล
ข้อมูลตลาดหุ้น
• ประกอบด้วยดัชนีราคาตลาดหุน้ 11 ประเทศ

• จีน (SSE) ฮ่องกง (HSI) อินเดีย (BSESN) ญีป่ ่ ุน (N225) เกาหลีใต้ (KS11) มาเลเซีย (KLSE) สิงคโปร์ (FTFSTAS) ไต้หวัน (TWII) ไทย (SET) สหราช
อาณาจักร (FTSE250) และสหรัฐอเมริกา (SP500)
• ข้อมูลรายสัปดาห์ ตัง้ แต่ ต้นปี ค.ศ. 2000 ถึงสิน้ ปี ค.ศ. 2021 จากฐานข้อมูล Eikon-Datastream

ชุดข้อมูลดัชนี ราคาหมวดอุตสาหกรรม
• ประกอบด้วยดัชนีราคาหมวดอุตสาหกรรม 8 หมวด
• หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) หมวดอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (CONS) หมวดธุรกิจการเงิน (FIN) หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
(INDUS) หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) หมวดทรัพยากร (RESOURC) หมวดบริการ (SERVICE) และหมวดเทคโนโลยี (TECH)
• ข้อมูลรายสัปดาห์ ตัง้ แต่ ต้นปี ค.ศ. 2003 ถึงสิน้ ปี ค.ศ. 2021 จากฐานข้อมูล SETSMART ทัง้ สิน้ 992 สัปดาห์
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ข้อมูล
ข้อมูลภาคเศรษฐกิจจริงภายในประเทศ

• ข้อมูลภาคเศรษฐกิจจริงรายเดือน ตัง้ แต่ ต้นปี ค.ศ. 2003 ถึงสิน้ ปี ค.ศ. 2021 จากฐานข้อมูล Eikon-Datastream
• ดัชนีคา่ เงินบาท (NEER) อัตราเงินเฟ้ อ (CPI : MoM) อัตราการว่างงาน (Unemployment rate) ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) ดัชนียอดค้าปลีก
(RSI) ราคาน้ ามัน (WTI)
• เพือ่ คานวณหาดัชนีการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (RAI) ผ่านแบบจาลอง “Dynamic Factor Model” ตามงานศึกษาของ Uluceviz and Yilmaz
(2020, 2021)
ข้อมูลภาคเศรษฐกิจจริงต่างประเทศ
• ข้อมูลดัชนีความไม่แน่นอนในการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจ 4 ประเทศ ข้อมูลรายเดือน ตัง้ แต่ ต้นปี ค.ศ. 2000 ถึงสิน้ ปี ค.ศ. 2021 จากฐานข้อมูล
https://www.policyuncertainty.com/index.html
• เพือ่ เป็ นตัวแทนภาคเศรษฐกิจจริงของต่างประเทศตามงานอ้างอิง Kang, W. & Ratti, A. R. (2013); Liu, L. & Zhang, T. (2015); Yu, H., Fang, L.,
Du, D. & Yan, P. (2017); Wang, G., Xie, C., Wen, D. & Zhao, L. (2019); Li, Y., Lou, J. & Jiang, Y.(2021); Xu, Y., Wang, J., Chen, Z. &
Liang, C. (2021) ว่า EPU ส่งผลต่อความผันผวนของตลาดหุน้ และใช้ได้เช่นเดียวกับปั จจัยเศรษฐกิจจริงอื่น ๆ
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วิธีการศึกษา
1

Diebold and Yilmaz Connectedness Index (DYCI)

2

Contagion
ประยุกต์ใช้แบบจาลอง DCC-GARCH โดย Engle (2000)

พัฒนาต่อยอดมาจากแบบจาลอง VAR โดย Sim (1980)
Rolling VAR ประมาณการ Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)
Diebold and Ylimaz (2009) คานวณดัชนีความเชื่อมโยง และการส่งผ่าน ดังนี้
➢

โดยแบบจาลอง DCC-GARCH ทาให้สามารถหา Conditional Variance และ
Conditional Correlation ทีค่ านึงถึงความผันผวนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามช่วงเวลา
(Time varying volatility)
ทาการทดสอบว่า Conditional Correlation ระหว่างตลาดหุน้ ไทยกับตลาดหุน้
ต่างประเทศในช่วงวิกฤตต่างจากช่วงก่อนหน้าอย่างมีนัยสาคัญหรือไม่

i.

ii.

Total Connectedness Index :
𝑔
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Directional Spillover Index :
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𝑔

𝑆𝑖 𝐻 = 𝑆𝑖←∗ 𝐻 − 𝑆𝑖←∗ 𝐻

➢

iii.
iv.

Net Pairwise Spillover Index :
𝑔
𝑆𝑖𝑗 (𝐻)

=

෩ 𝑔 𝐻 −𝜃
෩ 𝑔 (𝐻)
𝜃
𝑗𝑖
𝑗𝑖
𝑁

แยกผลตอบแทนทางบวกกับทางลบของตลาดหุน้ 11 ประเทศ
•
•

Net Spillover Index :
𝑔

Spillover Asymmetric
𝑅𝑡+ = 𝑚𝑎𝑥 0, 𝑅𝑡
𝑅𝑡− = 𝑚𝑖𝑛 𝑅𝑡 , 0

Rolling VAR ความผันผวน Conditional Variance ทางบวกและทางลบของตลาดหุน้
11 ประเทศ
•
สมการความผันผวนทางบวก 𝑅𝑡+
•
สมการความผันผวนทางลบ 𝑅𝑡−
ประมาณการ Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) ของทัง้ สองสมการ
หาผลต่างระหว่าง Net Connectedness Index ทางบวกและทางลบ

∙ 100
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ผลการศึกษา : ความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเงิน กับภาคเศรษฐกิจจริงในประเทศ
ความเชือ่ มโยงระหว่างภาคการเงิน กับภาคเศรษฐกิจจริงในประเทศ เพิ่มขึน้ อย่างชัดเจนช่วงวิกฤตภายในประเทศ
งานศึกษาพบว่าความเชื่อมโยงค่อนข้างน้อยในช่วงเวลาปกติ โดยจะ
สูงขึน้ ในช่วงวิกฤต ซึง่ ค่อนข้างสอดคล้องกับวิกฤตในประเทศมากกว่าวิกฤต
ในต่างประเทศ โดยวิกฤตภายในประเทศ เช่น วิกฤตการเมือง วิกฤตน้ าท่วม
และอื่น ๆ
ความเชื่อมโยงไม่ได้มแี นวโน้มทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เพราะภายหลังวิกฤต
ความเชื่อมโยงจะปรับตัวลดลงมาอยูร่ ะดับเดิม แต่จะเห็นภาพของวิกฤต
การเมืองทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2008 – 2014 ซึง่ จะเห็นภาพความ
เชื่อมโยงทีเ่ พิม่ สูงขึน้ มากในทุก ๆ ช่วงวิกฤต
Note : สอดคล้องกับงานศึกษาโดย Uluceviz and Yilmaz (2020, 2021) พบว่าความ
เชื่อมโยงระหว่างภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจจริง จะมีลกั ษณะการปรับตัวเพิม่
สูงขึน้ ในช่วงวิกฤต

(เพิม่ เติมใน Apx.) : ดัชนีความเชื่อมโยง (Connectedness Index) จะเพิม่ สูงขึน้ และคงที่ ตลอดช่วงที่ GDP Growth ชะลอตัว (Recession) โดยความเชื่อมโยงจะค่อย ๆ ลดลง
ภายหลังวิกฤต และบางวิกฤตจะพบว่าความเชื่อมโยงจะเพิม่ สูงขึน้ ก่อน GDP Growth ชะลอตัว (Recession) ประมาณ 1-2 ไตรมาส
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ผลการศึกษา : ความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเงิน กับภาคเศรษฐกิจจริงในประเทศ
ในส่วนของคูก่ ารส่งผ่านความผันผวนสุทธิ (Net Pairwise Spillover) พบว่าตลาดการเงินทุกตลาดส่งความผันผวนไปสูภ่ าคเศรษฐกิจจริง
•
•
•

ตลาดหุน้ มีบทบาทเป็ นผูส้ ง่ ผ่านความผันผวน (Spillover) สูภ่ าคเศรษฐกิจจริง
เกือบทุกช่วงเวลา
เช่นเดียวกันกับตลาดอัตราแลกเปลีย่ น และตลาดตราสารหนี้ ทีส่ ง่ ผ่านความ
ผันผวนไปสูภ่ าคเศรษฐกิจจริง
โดยตลาดอัตราแลกเปลีย่ นมีบทบาทในการส่งผ่านความผันผวนสูภ่ าคเศรษฐกิจ
จริงมากทีส่ ุด ตามด้วยตลาดหุน้ และตลาดตราสารหนี้ตามลาดับ

Stylized facts : ผลวิจยั ได้ขอ้ ค้นพบต่างจากงานของ Uluceviz and Yilmaz (2020, 2021) ที่
พบว่าตลาดหุน้ ส่งความผันผวนสู่ภาคเศรษฐกิจจริงมากทีส่ ุดตามด้วยตลาดอัตราแลกเปลีย่ น
และตลาดตราสารหนี้ตามลาดับ
ทัง้ นี้ เนื่องจากงานศึกษาของ Uluceviz and Yilmaz (2020, 2021) เป็ นงานศึกษาในประเทศ
พัฒนาแล้ว (สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา) ซึง่ เป็ นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ในขณะที่
ประเทศไทยซึง่ เป็ นประเทศกาลังพัฒนาทีพ่ ง่ึ การค้า (Net Export) เป็ นปั จจัยสาคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ (GDP Growth)

ในภาพของหมวดอุตสาหกรรม (เพิม่ เติมใน Apx.) : พบว่าหมวดอุตสาหกรรมทีม่ บี ทบาทสาคัญในการส่งความผันผวนไปสูภ่ าคเศรษฐกิจจริงมากทีส่ ดุ คือ หมวดบริการ (SERVICE)
ตามด้วยหมวดการเงิน (FIN) และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค (CONS) ซึง่ สอดคล้องกับสัดส่วน GDP ด้านผลผลิตของไทยทีม่ าจากหมวดบริการมากว่าครึง่
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ผลการศึกษา : ความเชื่อมโยงระหว่าง SET กับภาคเศรษฐกิจจริงต่างประเทศ
ความเชือ่ มโยงระหว่างตลาดหุน้ ไทย (SET) กับภาคเศรษฐกิจจริงต่างประเทศ โดยความเชือ่ มโยงจะเพิม่ สูงขึน้ เพียงในช่วงวิกฤตใน
ระดับประเทศ และลดลงมาเท่า ๆ เดิม (15-20) ในช่วงปกติ
จากการใช้ดชั นีความไม่แน่ นอนในการดาเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจ ของต่ า งประเทศ แทนภาคเศรษฐกิจ จริง ต่ า งประเทศ
พบว่าความเชื่อมโยงจะปรับตัวเพิม่ สูงขึ้นเพียงเฉพาะในช่ วงวิกฤต
ก่อนจะลดลงมาเท่าเดิมประมาณ 15-20 ในช่วงปกติ

Lehman brother

Note : สอดคล้องกับ Iwanicz-Drozdowska (2021); Youssef, Mokni, and
Ajmi (2021) ความผันผวนของตลาดหุน้ เพิม่ สูงขึน้ ในช่วงทีค่ วามไม่ แน่ นอน
ในการดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจสูง ซึง่ ส่วนใหญ่คอื ช่วงวิกฤตต่าง ๆ
Bear Stearns
Greek debt crisis

Home price decline

COVID-19

Trade war

9

ผลการศึกษา : ความเชื่อมโยงระหว่าง SET กับภาคเศรษฐกิจจริงต่างประเทศ
ข้อค้นพบเพิม่ เติมในส่วนความเชือ่ มโยงระหว่างตลาดหุน้ ไทย กับภาคเศรษฐกิจจริงต่างประเทศ
1

การส่งผ่านความผันผวน (Spillover) จากปัจจัยเศรษฐกิจจริงต่างประเทศสู่ตลาดหุ้นไทย (เพิ่มเติมใน Apx.)

• ความไม่แน่นอนในการดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของต่างประเทศจะส่งผ่านมาสูต่ ลาดหุน้ ไทยมากในช่วงวิกฤตการเงินโลก (GFC) และวิกฤต COVID-19
• กล่าวคือในช่วงวิกฤตหากมีการดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเพือ่ ตอบสนองต่อวิกฤตล่าช้า ไม่มปี ระสิทธิภาพ อาจส่งผลต่อความเชือ่ มันของผู
่
ล้ งทุน ซึง่ แสดง
ผ่านความผันผวนในตลาดหุน้ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างมาก

2 การส่งผ่านความผันผวนจากปัจจัยเศรษฐกิจจริงต่างประเทศสู่หมวดอุตสาหกรรม (เพิ่มเติมใน Apx.)
• ความผันผวนจาก EPU ของฮ่องกง : ค่อนข้างส่งความผันผวนสูห่ มวดเทคโนโลยี (TECH) หมวดทรัพยากร (RESOURC) และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม
(INDUS)
• ความผันผวนจาก EPU ของสหรัฐอเมริกา : ค่อนข้างส่งความผันผวนสูห่ มวดการเงิน (FIN) และหมวดบริการ (SERVICE)
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ผลการศึกษา : ความเชื่อมโยงระหว่าง SET กับตลาดหุ้นต่างประเทศ
ความเชือ่ มโยงระหว่างตลาดหุน้ ไทย (SET) กับตลาดหุน้ ต่างประเทศมีความเชือ่ มโยงกันมากกว่ากับภาคเศรษฐกิจจริง และมีความ
เชือ่ มโยงมากขึน้ กว่าเดิมในทุก ๆ ช่วงของวิกฤต (Crisis)
ในด้านความเชื่อมโยงระหว่างตลาดหุน้ ไทยกับตลาดหุน้ ต่างประเทศ
แม้ความเชื่อมโยงจะไม่มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ (Trend) แต่มคี วามเชื่อมโยง
สูงขึน้ ในช่วงวิกฤต โดยสูงขึน้ ในทุก ๆ ช่วงวิกฤต และลดลงมาเท่าเดิม
ในช่วงสภาวะปกติ
Note : สอดคล้องกับ Diebold and Ylimaz (2009) ความเชื่อมโยงระหว่างตลาด
หุน้ ประเทศต่าง ๆ ค่อนข้างน้อยก่อนวิกฤตการเงินโลก แต่เพิม่ สูงขึน้ ในช่วง
วิกฤตการเงินโลก โดยไม่พบแนวโน้มเพิม่ ขึน้ (Trend) แต่เกิดขึน้ เด่นชัดในช่วง
วิกฤต เช่นเดียวกับ (Guimaraes and Hong, 2016; Palanska, 2018;
Manopimoke, Prukumpai, and Sethapramote, 2018)
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ผลการศึกษา : ความเชื่อมโยงระหว่าง SET กับตลาดหุ้นต่างประเทศ
ข้อค้นพบเพิม่ เติมในส่วนความเชือ่ มโยงระหว่างตลาดหุน้ ไทย กับตลาดหุน้ ต่างประเทศ
1

การส่งผ่านความผันผวน (Spillover) จากตลาดหุ้นต่างประเทศสู่ตลาดหุ้นไทย (เพิ่มเติมใน Apx.)

• หากแบ่งตามกลุม่ ประเทศ คือ กลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed) กับกลุม่ ประเทศกาลังพัฒนา (Emerging) พบว่า โดยเฉลี่ยประเทศไทยได้รบั ความผัน
ผวนจากกลุ่มประเทศพัฒนา แล้วมากกว่ากลุ่มประเทศกาลังพัฒนา
• สอดคล้องกับ Manopimoke, Prukumpai, and Sethapramote (2018) พบว่าในช่วงหลังกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้วมีบทบาทในการส่งผ่านความผันผวน ในขณะ
ทีก่ ลุม่ ประเทศกาลังพัฒนาในเอเชียมีบทบาทในการรับความผันผวน
• ในภาพย่อยรายประเทศพบว่าช่วงหลังตลาดหุน้ US และตลาดหุน้ CHN ส่งผ่านความผันผวนสูต่ ลาดหุน้ ไทยน้อยเมือ่ เทียบกับประเทศอื่น ๆ

2

ความสอดคล้องของดัชนี ความเชื่อมโยงกับวัฏจักรเศรษฐกิจโดย NBER (เพิ่มเติมใน Apx.)

• Connectedness Index จะ "เพิม่ ขึน้ " ถึงจุดสูงสุด (Increasing) ในช่วงที่ NBER Business Cycle อยูใ่ นช่วงหดตัว (Contraction)
• ระยะเวลาที่ Connectedness Index เพิม่ สูงขึน้ ไปถึงจุดสูงสุด "น้อยกว่า" ระยะเวลาทีเ่ ศรษฐกิจหดตัว
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ผลการศึกษา : ผลลุกลาม (Contagion)
ในช่วงวิกฤต GFC และ Covid-19 ทีต่ ลาดหุน้ ไทยมีความผันผวนสูง ตลาดหุน้ ไทยเกิดผลลุกลาม (Contagion) ขึน้ ในนิยามทีว่ า่
พฤติกรรมของตลาดหุน้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในช่วงวิกฤต
ทดสอบสมมติฐาน (t-test)
➢ พบว่าความผันผวนของตลาดหุน้ ไทยในช่วง GFC และ
COVID-19 แตกต่างจากช่วงปกติอย่างมีนยั สาคัญ จึง
ทาการศึกษาด้านผลลุกลามในช่วง 2 วิกฤตนี้

ทดสอบสมมติฐาน (t-test)
➢ พบว่า Conditional Correlation ระหว่างตลาดหุน้ ไทยกับ
ตลาดหุน้ ต่างประเทศในช่วงวิกฤต ต่างไปจากช่วงก่อน
วิกฤตอย่างมีนยั สาคัญ
พฤติ กรรมของตลาดหุ้นไทยเปลี่ยนแปลงไปในช่วงวิ กฤต
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ผลการศึกษา : ความอสมมาตรของความผันผวนที่ SET รับจากต่างประเทศ
ในส่วนของความอสมมาตร (Asymmetric Spillover) ของตลาดหุน้ ไทยต่อตลาดหุน้ ต่างประเทศ พบว่าในช่วงที่ SET มีความผันผวน
(สีแดง) สูง SET จะรับความผันผวนทางลบ (Negative Spillover) มาจากต่างประเทศมากกว่าทางบวก
•

•

•
•

ช่วงวิกฤต GFC และ COVID-19 ตลาดหุน้ ไทย (SET)
ตอบสนองต่อความผันผวนทางลบจากต่างประเทศ
มากกว่าความผันผวนทางบวก และส่งผลให้เกิดความผัน
ผวนสูงกว่าปกติ
สถานการณ์ภายในประเทศไม่ได้มผี ลให้เกิดความ
อสมมาตรทางลบจากต่างประเทศ
ในช่วง SET ผันผวนน้อย : SET จะรับข่าวดี > ร้าย
ในช่วง SET ผันผวนมาก : SET จะรับข่าวร้าย > ดี

สอดคล้องกับ Youssef, Mokni and Ajmi (2021); Palanska (2020)
ชีว้ ่าตลาดหุน้ จะค่อนข้างมีความอสมมาตรทางลบในช่วงวิกฤต
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Perfect Storm : การประยุกต์ใช้ดชั นี ความเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วน
เฝ้ าระวังวิกฤตที่กาลังเข้ามากระทบต่อตลาดหุ้นไทยได้ดีขึน้
ในอนาคตประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ จากหลายภาคส่วนอย่าง “Perfect Strom” การใช้ดชั นีความเชือ่ มโยง
(Connectedness Index) จะช่วยในด้านการเฝ้ าระวังความผันผวนว่าจะมาจากภาคส่วนไหนก่อน โดยแสดงผ่านความเชือ่ มโยงทีเ่ พิม่
สูงขึน้ ในภาคส่วนนัน้

Past

Future
▪
▪

▪

จะเห็นว่ามีหลากหลายปั จจัยทีพ่ ร้อมจะกระทบต่อ
ความผันผวนของตลาดหุน้ ไทยทาให้มหี ลากหลาย
ปั จจัยทีต่ อ้ งค่อยเฝ้ าระวัง
การสร้างดัชนีความเชื่อมโยงกับแต่ละภาคส่วนนัน้
สามารถทาได้งา่ ย และสามารถช่วยให้เห็นภาพ
ของความเชื่อมโยงทีป่ รับตัวขึน้ ทีม่ าพร้อมกับการ
ส่งผ่านความผันผวนทีจ่ ะมากขึน้ ด้วย
จึงเป็ นเครื่องมือหนึ่งทีจ่ ะช่วยเฝ้ าระวังว่าใน
ช่วงเวลาใดควรให้ความสาคัญกับภาคส่วนใดมาก
น้อยเพียงใด
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COVID-19 : การประยุกต์ใช้เพื่อดูปัจจัยที่ส่งความผันผวนสู่ตลาดหุ้นไทย
ในแต่ละช่วงตลาดหุน้ ของแต่ละประเทศมีบทบาทส่งความผันผวนมาสูต่ ลาดหุน้ ไทยแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ และการแพร่ระบาด (Outbreak) ของโรค
• การทีด่ ชั นีความเชือ่ มโยงมีลกั ษณะเป็ นพลวัต (dynamics) ทาให้ดชั นี สามารถสะท้อนบริบทความผันผวน/ความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ตามแต่ละช่วงเวลาได้

ภาคเศรษฐกิจจริงต่างประเทศ

ตลาดหุน้ ต่างประเทศ

16

ข้อเสนอแนะ
ด้านนโยบาย
• ตลาดหุน้ ไทยมีความเชือ่ มโยงกับหลายภาคส่วน และผลทีต่ ามมาจากความเชือ่ มโยงทีม่ ากขึน้ คือการส่งผ่านความผันผวนทีม่ าก ซึง่ เป็ นความ
เสีย่ งทีส่ าคัญอย่างหนึ่งสาหรับผูล้ งทุน จึงเสนอให้ใช้ประโยชน์จากดัชนีความเชือ่ มโยงระหว่างตลาดหุน้ ไทยกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง และเตือนผูล้ งทุนถึงความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้
• ภาคเศรษฐกิจจริงของไทยรับความผันผวนจากตลาดหุน้ ไทย รวมถึงภาคการเงินอื่น ๆ ดังนัน้ การสนับสนุนให้ตลาดหุน้ มีเสถียรภาพ จึงเป็ น
หนึ่งในส่วนสาคัญสาหรับการ เติบโตอย่างมันคงของภาคเศรษฐกิ
่
จจริง
ด้านการลงทุน
• เนื่องจากความผันผวนเป็ นหนึ่งในความเสีย่ งจากการลงทุน งานชิน้ นี้อธิบายความผันผวนจากตลาดหุน้ ต่างประเทศซึง่ มีบทบาทมากทีส่ ดุ เมือ่
เทียบกับภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะความผันผวนจากกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ว ทาให้ผลู้ งทุนสามารถบริหารความเสีย่ ง หรือกาหนดกลยุทธ
Hedging ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพบว่าหากแบ่งความผันผวนทีป่ ระเทศไทยได้รบั จากรายประเทศ ความผันผวนจากตลาดหุน้ ของ
สหรัฐอเมริกาอาจไม่มากเหมือนแต่กอ่ น แต่เป็ นความผันผวนจากปั จจัยเศรษฐกิจจริงและนโยบายของสหรัฐทีส่ ง่ ผ่านสูต่ ลาดหุ้นไทยมาก
• ผูล้ งทุนควรระมัดระวังเมือ่ SET มีความผันผวนสูง ผูล้ งทุนควรให้ความสาคัญกับข่าวต่างประเทศทางลบ > ทางบวก เนื่องจากจะเกิดความ
อสมมาตรของความผันผวนในทางลบจากต่างประเทศ
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วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
1 เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างตลาดหุ้นกับภาคส่วนต่าง ๆ
• ความเชือ่ มโยงกับภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจจริงในประเทศ

• ความเชือ่ มโยงกับภาคเศรษฐกิจจริงต่างประเทศ
• ความเชือ่ มโยงกับตลาดหุน้ ต่างประเทศ

2 เพื่อศึกษารูปแบบการเกิดผลลุกลาม (Contagion) ในตลาดหุ้นไทย
• ผลลุกลาม (Contagion) คือรูปแบบหนึ่งของการส่งผ่านความผันผวนจาก
ต่างประเทศ แต่มคี วามรุนแรง และรวดเร็ว ตลอดจนคาดการณ์ได้ยากกว่า
เนื่องจากไม่คอ่ ยมีปัจจัยรองรับ

3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมความอสมมาตรของการส่งผ่านจาก
ต่างประเทศสู่ตลาดหุ้นไทย
• การส่งผ่านความผันผวนในช่วงเวลาต่าง ๆ อาจมีความอสมมาตรเกิดขึน้
ระหว่างความผันผวนทางบวกและทางลบ เพือ่ ครอบคลุมหลายมิตขิ องการ
ส่งผ่านจึงทาการศึกษาพฤติกรรมในส่วนนี้ของตลาดหุน้ ไทย

4 เพื่อพัฒนาดัชนี ความเชื่อมโยงระหว่างตลาดหุ้นไทย กับภาคส่วน
ต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ตลอดจนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
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Apx. : ทบทวนวรรณกรรม
1 ความเชื่อมโยง (Connectedness)
• Diebold and Yilmaz (2009) ประยุกต์ใช้ FEVD matrix ทีไ่ ด้จากการ rolling window แบบจาลอง VAR มาคานวณหาดัชนีความเชือ่ มโยง (Connectedness
Index) และดัชนีการส่งผ่าน (Spillover Index) ระหว่างตลาดหุน้ ประเทศต่าง ๆ

• ต่อมาภายหลังวิกฤตการเงินโลก (GFC) Diebold and Yilmaz (2015); Guimaraes and Hong (2016); Manopimoke, Prukumpai, and Sethapramote (2018)
ทาการศึกษาความเชือ่ มโยงระหว่างตลาดหุน้ ของประเทศต่าง ๆ พบว่าความเชือ่ มโยงเพิม่ สูงขึน้ ในช่วงวิกฤต โดยสูงสุดในช่วงวิกฤตการเงินโลก (GFC) และ
Iwanicz-Drozdowska (2021); Youssef, Mokni, and Ajmi (2021) พบว่าในวิกฤต COVID-19 ความเชือ่ มโยงกันสูงกว่าช่วงวิกฤตการเงินโลก (GFC) เล็กน้อย
• นอกจากนี้ Diebold and Yilmaz (2012, 2017) และ Palanska (2018) ชีใ้ ห้เห็นว่าตลาดหุน้ มีความเชือ่ มโยงกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ

• สุดท้าย Uluceviz and Yilmaz (2020, 2021); Cotter, Hallam, and Yilmaz (2020); Cipollini and Mikaliunaite (2020) ทาการศึกษาความเชือ่ มโยงระหว่างภาค
การเงิน ซึง่ รวมถึงตลาดหุน้ กับภาคเศรษฐกิจจริง พบว่าภาคเศรษฐกิจจริงรับความผันผวนมาจากภาคการเงินโดยเฉพาะจากตลาดหุน้
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Apx. : ทบทวนวรรณกรรม
2 ผลลุกลาม (Contagion)
• ECB Working paper โดย Rigobon (2016) สรุปนิยามของผลลุกลาม
(Contagion) จากงานศึกษาด้านผลลุกลามนิยามต่าง ๆ ดังนี้
• กรณีแรก การส่งผ่านความผันผวนทีเ่ หนือความคาดหมาย ดังนี้ Bekaert
and Harvey (1997); Bekaert, Harvey and Ng (2005); Carrieri,
Errunza and Sarkissian (2004); Kaltenhauser (2002); Baur (2012);
Bekaert, Harvey and Ng (2014); Kenourgios and Dimitriou (2015);
Phylaktis and Xia (2015)
• กรณีสอง พฤติกรรมของตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปช่วงวิกฤต ดังนี้ Forbes
and Rigobon (2002); Chiang, Jeon and Li (2007); Hemche et. al.
(2016); Celik (2012)
• แม้ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตการเงินโลก (GFC) ผลการศึกษาอาจขัดแย้งกัน
บ้าง แต่ภายหลังวิกฤตพบว่าเกิดผลลุกลาม โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศ
กาลังพัฒนาในเอเชีย ซึง่ เป็ นผลลุกลามจากยุโรปและสหรัฐ
• ตลอดจนในช่วง COVID-19 ก็พบว่าเกิดผลลุกลามขึน้ เช่นกัน

จาก ECB Working paper โดย Rigobon (2016) สรุปนิยามของผล
ลุกลาม (Contagion) ไว้ 3 กรณี

• Strictly : การส่งผ่านความผันผวนทีเ่ หนือความคาดหมาย
(Unexpected shock)
• Other : พฤติกรรมของตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงในช่วงวิกฤต
• Purely : การส่งผ่านระหว่างประเทศทีไ่ ม่สนปั จจัยแวดล้อมอื่น ๆ ของ
ประเทศปลายทาง
นอกจากนี้ยงั มีในส่วนผลลุกลามทีเ่ ป็ นผลมาจากความเชือ่ มโยงด้าน
การค้าซึง่ ถูกเรียกว่า Trade Contagion โดย Forbes, K. (2001)
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Apx. : ทบทวนวรรณกรรม
3 ความอสมมาตร (Asymmetric)
• ในด้านความอสมมาตรของการส่งผ่านความเสีย่ งระหว่างความผัน
ผวนทางบวกกับทางลบ Youssef, Mokni and Ajmi (2021);
Palanska (2020) พบว่าตลาดหุน้ ในช่วงวิกฤตการเงินโลก รับความ
ผันผวนทางลบมากกว่าทางบวก กล่าวคือตลาดหุน้ ค่อนข้างอ่อนไหว
ต่อข่าวร้ายมากกว่าข่าวดี
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Apx. : ความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเงิน กับภาคเศรษฐกิจจริงในประเทศ
ดัชนีความเชือ่ มโยง (Connectedness Index) จะเพิม่ สูงขึน้
และคงที่ (Increasing-Hold) ตลอดช่วงทีภ่ าคเศรษฐกิจจริง
ชะลอตัว (Recession) และความเชือ่ มโยงจะค่อย ๆ ลดลง
ภายหลังวิกฤต
•

วัฏจักรความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจจริงในแต่ละ
ช่วงวิกฤตมีกรอบระยะเวลานานกว่าวัฏจักรเศรษฐกิจของ GDP Growth

•

บางวิกฤตจะพบว่าความเชื่อมโยงจะเพิม่ สูงขึน้ ก่อน GDP Growth ชะลอตัว
(Recession) ประมาณ 1-2 ไตรมาส เช่น ในช่วง Coup (2006) UDD
(2010) และ Flood (2011)

ยิง่ GDP Growth ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดมาก ความเชื่อมโยงจะมากเช่นกัน
(กราฟแสดง GDP Growth ใน Apx.)
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Apx. Contribution to GDP Expenditure
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Apx. : ความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเงิน กับภาคเศรษฐกิจจริงในประเทศ
หมวดอุตสาหกรรมทีค่ อ่ นข้างมีบทบาทในการส่งผ่านความผันผวนไปสูภ่ าคเศรษฐกิจจริงคือ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค (CONS) หมวด
การเงิน (FIN) และหมวดบริการ (SERVICE)
•

•
•

แต่ละหมวดอุตสาหกรรมส่งผ่าน และรับความผันผวนจากภาค
เศรษฐกิจจริงแตกต่างกันไปในช่วงเวลาต่าง ๆ
โดยหมวดทีส่ ง่ ผ่านความผันผวนไปสูภ่ าคเศรษฐกิจมากทีส่ ุดจริงคือ
หมวดบริการ (SERVICE) ตามด้วยหมวดการเงิน (FIN) และหมวด
สินค้าอุปโภคบริโภค (CONS)
ในขณะทีห่ มวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)
ค่อนข้างรับความผันผวนมาจากภาคเศรษฐกิจจริง

โดยจากสัดส่วนของ GDP ด้านผลผลิตของไทย ส่วนใหญ่มาจากภาค
บริการ (เพิม่ เติมใน Apx.)
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Apx. : ความผันผวนที่ SET ได้รบั จากภาคเศรษฐกิจจริงต่างประเทศ
ปั จจัยเศรษฐกิจจริงต่างประเทศทีส่ ง่ ผ่านความผันผวน (Spillover) สู่ SET มากในช่วงวิกฤตการเงินโลก (GFC) และวิกฤต COVID-19
ในส่วนของความผันผวนจากความไม่แน่นอนในการดาเนิน
นโยบายเศรษฐกิจต่างประเทศทีส่ ง่ ผ่านมาสูต่ ลาดหุน้ ไทย พบว่า
ในช่วงวิกฤตการเงินโลก (GFC) และ COVID-19 ตลาดหุน้ ไทยรับ
ความผันผวน มาจากปั จจัยต่างประเทศมากกว่าปั จจัยเศรษฐกิจ
จริงในประเทศ โดยจะเห็นได้อย่างชัดเจน ในช่วงวิกฤต COVID19

สอดคล้องกับ Li, Luo, and Jiang (2021) และ Liu and Zhang
(2015) ทีอ่ ธิบายว่าความไม่แน่นอนในการดาเนินนโยบาย
เศรษฐกิจส่งผลต่อความผันผวนในตลาดหุน้ อย่างมีนยั สาคัญ

30

Apx. : ความผันผวนที่ SET ได้รบั จากภาคเศรษฐกิจจริงในประเทศ
การส่งผ่านความผันผวน (Spillover) ในช่วงวิกฤต (GFC, Euro crisis, COVID-19) SET รับความผันผวนจากปั จจัยเงินเฟ้ อ ในขณะที่
ช่วงปกติ SET รับความผันผวนจากอัตราแลกเปลีย่ น (FX)
•

•

เมื่อมองในภาพย่อยหรือหมวดอุตสาหกรรม พบว่าหมวด
เทคโนโลยี (TECH) หมวดทรัพยากร (RESOURC) และหมวด
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) กลับเป็ นหมวดรับความผันผวนจาก
EPU ของฮ่องกง มากกว่าหมวดอื่น ๆ
นอกจากนี้ชว่ งวิกฤต COVID-19 จะเห็นว่าEPU ของ
สหรัฐอเมริกาส่งผลต่อความผันผวนของตลาดหุน้ ไทย
เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ แต่กลับลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบ
กับประเทศอื่น ๆ อาจแสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการดาเนิน
นโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในการตอบสนองต่อ
สภาวะวิกฤต
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Apx. : Spillover ที่ SET ได้รบั จากตลาดประเทศต่าง ๆ
ช่วงหลังความผันผวนทีส่ ง่ ผ่านมาจาก US และ
CHN ค่อนข้างน้อยลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ
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Apx. : Spillover ที่ SET ได้รบั จากกลุ่มประเทศ
หากแบ่งแหล่งความผันผวนทีส่ ง่ ผ่านมาสูต่ ลาดหุน้
ไทยตามกลุม่ ประเทศ กลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ว
(Developed) กับกลุม่ ประเทศกาลังพัฒนา
(Emerging) พบว่าโดยเฉลีย่ ประเทศไทยได้รบั ความ
ผันผวนจากกลุม่ ประเทศพัฒนา แล้วมากกว่ากลุ่ม
ประเทศกาลังพัฒนา
สอดคล้องกับ Manopimoke, Prukumpai, and
Sethapramote (2018) พบว่าในช่วงหลังความผัน
ผวนถูกส่งมาจากประเทศพัฒนาแล้ว
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Apx. :ความเชื่อมโยงระหว่าง SET กับตลาดหุ้นต่างประเทศ
ดัชนีความเชือ่ มโยง (Connectedness Index) จะเพิม่ สูงขึน้ และคงที่ (Increasing-Hold) ตลอดช่วงทีภ่ าคเศรษฐกิจจริงชะลอตัว
(Recession) และความเชือ่ มโยงจะค่อย ๆ ลดลงภายหลังวิกฤต
•
•

Connectedness Index จะ "เพิม่ ขึน้ " ถึงจุดสูงสุด (Increasing) ในช่วงที่ NBER Business Cycle อยูใ่ นช่วงหดตัว (Contraction)
ระยะเวลาที่ Connectedness Index เพิม่ สูงขึน้ ไปถึงจุดสูงสุด "น้อยกว่า" ระยะเวลาทีเ่ ศรษฐกิจหดตัว
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Apx. : Contagion
ทดสอบ Conditional Correlation ของตลาดหุน้ กับกับตลาดหุน้ ต่างประเทศในช่วงวิกฤตแตกต่างไปจากช่วงก่อนวิกฤตอย่างมีนัยสาคัญ
หรือไม่
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การประยุกต์ใช้
• ตลาดหุน้ ไทยมีความเชือ่ มโยงกับหลายภาคส่วน รับการส่งผ่านความผันผวนจากหลายปั จจัย ซึง่ เป็ นความเสีย่ งทีส่ าคัญอย่างหนึ่งสาหรับผู้
ลงทุน จึงเสนอให้ใช้ประโยชน์จากดัชนีความเชือ่ มโยงระหว่างตลาดหุน้ ไทยกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความเสีย่ ง และเตือนผู้
ลงทุนถึงความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้

• ค.ศ. 2014 : Financial-Financial ปรับตัวลดลง ขณะที่ Real-Financial ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เราอาจต้องระวังกับความผันผวนจากภาคเศรษฐกิจจริงใน
ประเทศมากกว่าตลาดหุน้ ต่างประเทศ
• ค.ศ. 2018 : Financial-Financial ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ขณะที่ Real-Financial ยังคงที่ เราอาจต้องระวังกับความผันผวนจากตลาดหุน้ ต่างประเทศมากกว่า
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ด้านการลงทุน
• ประกอบการตัดสินใจ Hedging ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยเลือกกระจายการลงทุนไปยังประเทศทีร่ บั ความผันผวนน้อยในช่วงวิกฤต และ
เฝ้ าระวังตลาดทีส่ ง่ ความผันผวนมากในช่วงวิกฤต
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