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หลักการและเหตุผล
• ความมีประสิทธิภาพของตลาดการเงิน เป็ นสมมติฐานสําคัญของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
และการเงินกลุ่มหนึ#ง และได้ถูกนํ าไปประยุกต์ใช้สาํ หรับงานด้านการลงทุน การระดมเงินทุน
การกําหนดราคาสินทรัพย์ทางการเงิน รวมถึงการบริหารความเสีย# ง
• ตลาดการเงินทีJ มีประสิทธิภาพ เป็ นตลาดทีร# าคาหลักทรัพย์ซ#งึ ซื2อขายกันในตลาดนัน2 ได้
สะท้อนข่าวสารข้อมูลทีม# ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์นัน2 ๆ แล้ว ระดับความมีประสิทธิภาพ
ในการส่งผ่านข่าวสารข้อมูลจึงสามารถระบุได้จากระยะเวลาทีJ ตลาดใช้ ในการกระจาย
ข่าวสารข้อมูลให้แก่นกั ลงทุนและสะท้อนในราคาหลักทรัพย์
• ด้วยเหตุน2ี ระดับความมีประสิทธิภาพจะเพิJมขึIน (หรือความไม่มปี ระสิทธิภาพลดลง) หาก
ตลาดใช้เวลาทีJน้อยลงในการกระจายข่าวสารข้อมูล
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การทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดการเงิน
• งานวิจยั ในอดีตมักทดสอบสมมติฐานว่าตลาดมีการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ (all-ornone condition)
• Emerson et al. (1997) เสนอว่า ไม่ควรพิจารณาว่าตลาดมีประสิทธิภาพหรือไม่สาํ หรับ
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ#ง แต่ควรพิจารณาเป็ นระดับความมีประสิทธิภาพ
ช่วงแรกทีต# ลาดเริม# ดําเนินงาน ประสิทธิภาพอาจอยูใ่ นระดับทีต# #ํา เพราะผูม้ สี ว่ นเกีย# วข้องยังมีความเข้าใจ
จํากัดเกีย# วกับกลไกการส่งผ่านข่าวสารข้อมูล แต่เมืJอเวลาผ่านไป ประสิทธิภาพการทํางานของตลาด
ควรเพิJมขึIนตามระดับความรู้ความเข้าใจทีJเพิJมขึIนของผู้มีส่วนเกีJยวข้องทุกกลุ่ม

• Lo (2004) เสนอทฤษฎี Adaptive Market Hypothesis เพือ# สนับสนุ นว่าความมีประสิทธิภาพ
ของตลาดการเงินมีการเปลีย# นแปลงไปตามเวลาตามปั จจัยพืน2 ฐานในเชิงเศรษฐศาสตร์ อาทิ
การเรียนรู้ และประสบการณ์ของนักลงทุน
การแข่งขันระหว่างผูเ้ ล่นในตลาดการเงิน
พัฒนาการและนวัตกรรมของตลาดการเงิน เช่น ระบบการสื#อสาร การเปิ ดดําเนินงานของตลาดอนุ พนั ธ์
การบังคับใช้หลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล ฯลฯ
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แบบจําลองของการศึกษาในอดีต (ต่อ)
• แบบจําลอง Time-varying AR(p) Model ทีJเสนอโดย Emerson et al. (1997)
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• การศึกษาทีป# ระยุกต์ใช้แบบจําลองนี2มกั ใช้ Autoregressive Process เป็ นกระบวนการขัน2 ที# 1
• ขนาดของค่าสัมประสิทธิ สามารถสะท้อนถึงระดับความมีประสิทธิภาพผ่านทางมาตรวัด
Half-life (HL) ซึง# ระบุจาํ นวนวันทีต# ลาดใช้ในการกระจายข่าวสารออกไปเป็ นจํานวน 50%
ค่าสัมประสิทธิ
ขนาดใหญ่ หมายถึง ความมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที#ต#ํา กล่าวคือ ตลาดใช้ระยะ
เวลานานในการส่งผ่านข่าวสารไปยังนักลงทุนและสะท้อนในราคาสินทรัพย์
ค่าสัมประสิทธิ
ขนาดเล็กหรือเข้าใกล้ศูนย์ หมายถึง ความมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูง กล่าวคือ
ตลาดใช้จาํ นวนวันทีน# ้อยลงเพือ# ส่งผ่านข่าวสารไปยังนักลงทุนและสะท้อนในราคาสินทรัพย์

4

แบบจําลองของการศึกษาในอดีต (ต่อ)
• แบบจําลอง Time-varying Smooth Transition Autoregressive Model (TV-STAR) ทีJ
เสนอโดย Khanthavit et al. (2012)
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•

แบบจําลอง TV-STAR พรรณนาการเคลื#อนไหวในเชิงสุ่มของอัตราผลตอบแทนโดยการประสมกัน
ของกระบวนการ AR(p) หนึ#งหรือหลายกระบวนการ การประสมอ้างอิงนํ2าหนักทีเ# ปลีย# นแปลงไปตาม
เวลาตามความสัมพันธ์ทพ#ี รรณนาโดยฟั งก์ชนั Logistic

•

ตัวแบบจําลองระบุจาํ นวน lag order ของกระบวนการ AR(p) ทีม# ากกว่า 1 และประยุกต์ใช้มาตรวัด
#-Absorption Time (AT) ในการตรวจสอบจํานวนวันทีต
# ลาดใช้ในการกระจายข่าวสารออกไปเป็ น
จํานวน (1- #)%

•

กรณีท#ี # = 50% มาตรวัด AT จะเทียบเคียงได้กบั มาตรวัด HL
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ข้อบกพร่องของแบบจําลองในอดีต
• แบบจําลอง Rolling regression ไม่สามารถสะท้อนพฤติกรรมการเปลีย# นแปลงของระดับความมี
ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม
ตัวแบบจําลองสมมติให้คา่ สัมประสิทธิเป็ นค่าคงทีใ# นแต่ละ estimation window

• สมมติฐานของแบบจําลอง Time-varying AR(p) ที#กําหนดให้ค่าสัมประสิทธิมพี ฤติกรรม
Random Walk ไม่สอดคล้องกับข้อเสนอทางทฤษฎีและผลการศึกษาเชิงประจักษ์
ค่าสัมประสิทธิอาจเปลีย# นแปลงไปได้ตงั 2 แต่บวกอนันต์ถงึ ลบอนันต์
อีกนัยหนึ#ง คือ เมือ# ตลาดปรับตัวเข้าสูงระดับความมีประสิทธิภาพที#
สูงขึน2 ดังสะท้อนให้เห็นจากค่าสัมประสิทธิทเ#ี ล็กลงแล้ว อาจพบว่า
ระดับความมีประสิทธิภาพลดน้อยได้ในอนาคต
•

แบบจําลอง TV-STAR กําหนดให้คา่ สัมประสิทธิเป็ นแบบ
Deterministic จึงไม่สามารถพรรณาพฤติกรรมเชิงสุม่ ของ
ระดับความมีประสิทธิภาพทีเ# ป็ น Stochastic ได้
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ระเบียบวิธีการศึกษาทีJนําเสนอ
• แบบจําลอง Stochastic AR(p) Coefficient Model
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ขนาดของ $ สะท้อนถึงระดับความมีประสิทธิภาพ หรือจํานวนวันทีต# ลาดใช้ในการส่งผ่านข่าวสาร
ข้อมูล ซึง# ระบุได้โดยใช้มาตรวัด 2 แบบ
มาตรวัด HL ในกรณีทจ#ี าํ นวนขัน2 ของกระบวนการ Autoregressive process เท่ากับ 1
มาตรวัด AT ในกรณีทจ#ี าํ นวนขัน2 ของกระบวนการ Autoregressive process มากกว่า 1

•

ระเบียบวิธที น#ี ําเสนอได้ปรับปรุงข้อบกพร่องของแบบจําลองในอดีต ดังนี2
จํานวนขัน2 ของกระบวนการ Autoregressive process ไม่จาํ เป็ นต้องอยูใ่ นรูป AR(1)
มีการกําหนดให้ระดับความมีประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์กบั เวลา ซึง# สอดคล้องกับ Adaptive Market Hypothesis
แบบจําลองสามารถพรรณาพฤติกรรมของระดับความมีประสิทธิภาพได้หลากหลาย
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ระเบียบวิธีการศึกษาทีJนําเสนอ
• ความสัมพันธ์ของระดับความมีประสิทธิภาพกับเวลา
(6)
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การศึกษานี2เสนอการตรวจสอบความสัมพันธ์ของระดับความมีประสิทธิภาพกับเวลาใน 3 รูปแบบ
ความสัมพันธ์แบบเส้นตรง: ระดับความมีประสิทธิภาพเพิม# ขึน2 อย่างต่อเนื#องตามระยะเวลาทีเ# ปลีย# นไป
ความสัมพันธ์แบบไม่เป็ นเส้นตรง: ระดับความมีประสิทธิภาพเพิม# ขึน2 ได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสัน2
ความสัมพันธ์แบบ Logistic: ระดับความมีประสิทธิภาพอาจเพิม# ขึน2 อย่างรวดเร็วหรือแบบค่อยเป็ นค่อยไป

•

การกําหนดตัวแบบจําลอง
การระบุจาํ นวนขัน2 ของกระบวนการ AR(p): กําหนดค่า p ทีท# าํ ให้คา่ AIC และ SBIC ตํ#าทีส# ุด
การ Estimate ค่าสัมประสิทธิของแบบจําลอง: ใช้เทคนิค Kalman filter
การเปรียบเทียบแบบจําลอง: Kullback-Leibler Information Criteria (KLIC)
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ข้อมูลทีJใช้ในศึกษา
•
•

อัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ตัง2 แต่วนั เริม# เปิ ดดําเนินการ วันที# 30
เม.ย. 2518 จนถึง วันที# 19 กันยายน 2557 เป็ นจํานวน 9,681 ข้อมูล
Information Criteria ทัง2 สอง ระบุวา่ พฤติกรรมเชิงสุม่ ของอัตราผลตอบแทนของตลาดเป็ นกระบวนการ AR(1)
ตารางทีJ 1 ค่าสถิ ติเชิ งพรรณา
Statistics

Mean

SET Index

0.0003

Standard Skewness Kurtosis
deviation
0.0146
-0.1066
11.7664

JB
(p-value)
1,547.60
(0.0000)

ตารางทีJ 2 ค่าสถิ ติ AIC และ SBIC
Numbers of
lags
AIC
SBIC

1

2

3

4

5

-54575.191 -54572.982 -54566.080 -54560.779 -54553.314
-54560.835 -54551.448 -54537.368 -54524.891 -54510.248
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ผลการศึกษาเชิงประจักษ์
•

•

•

•

ตารางทีJ 3 ค่า Estimated parameters ของแบบจําลอง

%-./

ค่าสัมประสิทธิ มีนยั สําคัญทางสถิตใิ นแบบจําลองที#
กําหนดความสัมพันธ์ของระดับความมีประสิทธิภาพกับเวลา
แบบ linear และ inverse ซึง# สะท้อนให้เห็นถึงจํานวนวันโดย
เฉลีย# ทีต# ลาดใช้ในการส่งผ่านข่าวสารข้อมูล
%-//

ค่าสัมประสิทธิ
มีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนัน2
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความมีประสิทธิภาพกับเวลามีอยู่
จริง อย่างน้อยใน 3 รูปแบบตามทีก# ารศึกษานําเสนอ
ในแบบจําลองทีก# าํ หนดความสัมพันธ์ของระดับความมี
ประสิทธิภาพกับเวลาแบบ Logistic แม้คา่ สัมประสิทธิ 0 จะมี
ค่าสูง แต่ผลกระทบทีเ# กิดขึน2 ต่อ $/1 จะถูกลดทอนด้วยค่า
%-./ ทีม# คี า่ น้อย ทําให้การเคลื#อนไหวของ $/1 จะค่อยๆ
ลดลงตามเวลาแบบค่อยเป็ นค่อยไป
Likelihood ratio test สนับสนุนว่า แบบจําลอง Stochastic
AR(p) coefficient มีความเหมาะสมในการพรรณาพฤติกรรม
การเปลีย# นแปลงของระดับความมีประสิทธิภาพในตลาดทุน
ไทยมากกว่าแบบจําลอง Random walk

Parameters

Random walk
model

Stochastic AR(1) coefficient model with
inverse
logistic
linear function
function of
function of
of time
time
time

Panel A
2.
%-./

0.0240
(1.6402)
-

%-//

-

%-3/

-

2

-

0.0191
(1.5047)
0.3980***
(12.4538)
-0.3756***
(-7.4787)
0.0285
(1.5886)
-

,̂

-

-

-

1.4318***
(137.2620)
0.0095***
(3.4769)

1.0842***
(40.3541)
0.6937***
(24.6888)

1.0848***
(40.4225)
0.6983***
(24.7853)

0.01806
(1.4155)
0.0643
(1.4436)
0.2813***
(3.3700)
0.0285
(1.0809)
9.5281*
(1.6798)
0.5246***
(7.9467)
1.0838***
(223.2911)
0.6942***
(65.39538)

-

1,854.7193***
3

1,815.0010***
3

1,856.6937***
5

-5
-6

Panel B
LRT
df

0.0195
(1.5415)
0.1837***
(12.3323)
4.3810***
(3.3986)
0.0369**
2.0582
-
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ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ (ต่อ)
รูปทีJ 1 Smoothed estimate ของค่าสัมประสิ ทธิ $/1

•

รูปทางขวามือ แสดงถึงระดับความมี
ประสิทธิภาพทีเ# ปลีย# นแปลไปตามเวลาของ
ตลาดทุนไทยซึง# แตกต่างจากผลการศึกษาใน
อดีตอย่างสิน2 เชิง

•

รูปที# 1 (a) แสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิ
$/1 จากแบบจําลอง Random walk มี
แนวโน้ม แต่มโี อกาสที# $/1 จะปรับตัวสูงขึน2
ได้อกี ในอนาคต

•

(a) The random walk model

(b) The stochastic AR(1) coefficient
model with linear function of time

แม้รปู ที# 1 (b) – (d) แสดงให้เห็นว่าระดับ
ความมีประสิทธิภาพทีต# รวจสอบได้จาก
แบบจําลอง stochastic AR(1) coefficient
model มีการแกว่งตัวสูง แต่พฤติกรรมการ
แกว่งตัวดังกล่าวเคลื#อนไหวอยูโ่ ดยรอบ
trend line และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื#อง
ในระยะยาว
(c) The stochastic AR(1) coefficient
model with inverse function of time

(d) The stochastic AR(1) coefficient
model with logistic function of time
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ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ (ต่อ)
ตารางทีJ 4 ผลการเปรียบเทียบแบบจําลองทีJนําเสนอ

Alternative models

Stochastic AR(1) coefficient model with
linear function of time
inverse function of time
logistic function of time

•

Null models
Stochastic AR(1) coefficient models with
Random
linear function inverse function logistic function
walk model
of time
of time
of time
-10.3570***
-10.1283***
-10.3673***

หลักเกณฑ์การวิเคราะห์

•

3.3277***
-0.6272

-3.2556***

ผลการศึกษา พบว่า

ถ้าค่าสถิติ > 78/3 : Null model ดีกว่า Alternative
model

Stochastic AR(1) coefficient model ทีน# ําเสนอ ทัง2 3
รูปแบบ ดีกว่า Random walk model

ถ้าค่าสถิติ < −78/3 : Alternative model ดีกว่า Null
model

ความสัมพันธ์กบั เวลาในรูปแบบ linear และ logistic
สอดคล้องกับพฤติกรรมของระดับความมีประสิทธิภาพ
ในตลาดทุนไทย มากกว่ารูปแบบ inverse

ถ้าค่าสถิตอิ ยูร่ ะหว่าง :78/3: Null model และ
Alternative model ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ

อย่างไรก็ตาม linear trend และ logistic trend ไม่มี
ความแตกต่างกันในทางสถิติ
12

ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ (ต่อ)
ตารางทีJ 5 จํานวนวันทีJใช้ในการส่งผ่านข่าวสารข้อมูล
Time
t=1
t = 5,079
t = 9,682

Numbers of days for the magnitudes of information
are disseminated to the market
One-fourth
Half
Three-fourth
0.3574
0.8612
1.7223
0.1100
0.2651
0.5301
0.1035
0.2494
0.4988

•

การกระจายข่าวสารข้อมูลออกไปเป็ นจํานวน 50% ใช้เวลาน้อยกว่า 1 วัน และระยะเวลาทีใ# ช้สง่ ผ่านข่าวสารลดลงอย่าง
ต่อเนื#อง

•

ความเร็วในการส่งผ่านข่าวสารข้อมูลเพิJ มขึนI เช่น การกระจายข่าวสารจากจํานวน 50% เป็ น 75% ในปั จจุบนั ใช้เวลาเร็วขึน2
กว่าในอดีต

•

การลดลงของจํานวนวันทีใ# ช้ในการส่งผ่านข้อมูลจํานวนหนึ#งๆ ณ เวลาทีใ# กล้เคียงปั จจุบนั แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เมื#อ
เทียบกับเวลา t = 5,079 ซึง# อาจชีใ2 ห้เห็นว่า ตลาดเริม# ปรับตัวเข้าสูร่ ะดับความมีประสิทธิภาพในระยะยาว
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สรุปผลการศึกษา
• ประโยชน์ทไ#ี ด้รบั
แบบจําลอง Stochastic AR(1) Coefficient สามารถพรรณนาพฤติกรรมของระดับความมีประสิทธิภาพที#
เปลีย# นแปลงไปตามเวลาได้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริงมากกว่าแบบจําลอง Random walk
แสดงให้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของการพัฒนาระดับความมีประสิทธิภาพในการส่งผ่านข่าวสารข้อมูลใน
ตลาดทุนไทย ซึง# มีการปรับตัวดีขน2ึ อย่างค่อยเป็ นค่อยไปแบบ S-shape ในระยะยาว

• ข้อเสนอแนะ
การประยุกต์ใช้แบบจําลองทีน# ําเสนอเพือ# ตรวจสอบระดับความมีประสิทธิภาพในตลาดอื#นๆ
การตรวจสอบเพิม# เติมเกีย# วกับพฤติกรรมการแกว่งตัวของระดับความมีประสิทธิภาพ
การระบุปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ทม#ี ผี ลกระทบต่อพฤติกรรมการปรับตัวของระดับความมีประสิทธิภาพ
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นัยต่อการกํากับดูเลเชิงนโยบาย
• ระดับของความมีประสิทธิภาพในการส่งผ่านข่าวสารข้อมูลของตลาดทุนไทยมีการ
เปลีJยนแปลงตามเวลา และปรับตัวสูงขึนI ในระยะยาว สอดคล้องกับพัฒนาการและ
มาตรการด้านต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกํากับดูแล
• ตลาดทุนไทยทําหน้าทีใ# นการเป็ นแหล่งระดมเงินทุน ช่องทางการลงทุน และสนับสนุ นการ
เติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล
• อนึ#ง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ#งทีร# ะดับของความมีประสิทธิภาพมีการแกว่งตัวค่อนข้างสูง หรือ
ระดับความมีประสิทธิภาพของตลาดอยูใ่ นระดับตํ#า การวิเคราะห์การลงทุน การกําหนดราคา
ตราสารทางการเงิน การบริหารความเสีย# ง โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative
analysis) ทีอ# าศัยข้อมูลในช่วงนัน2 ๆ ย่อมไม่เป็ นจริง
• หน่วยงานกํากับดูแลควรตระหนักถึงพฤติกรรมการแกว่งตัวของระดับความมีประสิทธิภาพ
และทําการศึกษาในเชิงลึกเกีย# วกับปั จจัยทีเ# กีย# วข้องกับพฤติกรรมดังกล่าว เพือ# กําหนด
นโยบายหรือแนวทางทีจ# ะช่วยให้พฤติกรรมดังกล่าวลดน้อยลง ทัง2 ในเชิงปริมาณและความเร็ว
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