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บทคัดย่อ
การศึกษาทดสอบความสามารถของตัวแบบจาลองของ Wilmott (1994) ในการปรับปรุงประสิทธิผลในการ
บริหารความเสีย่ งโดยการถัวของออปชันแบบยุโรปซึ่งมีโครงสร้างเรียบง่าย ให้เหนือกว่าที่ผู้ลงทุนเคยได้รบั จากตัว
แบบจ าลอง Black and Scholes (1973) โดยใช้ข้อ มูลราคาออปชัน บนดัช นี SET 50 ซึ่ง ซื้อ ขายในตลาดอนุ พ ัน ธ์
(ประเทศไทย) การศึกษาพบว่า แม้ตัวแบบจาลองของ Wilmott จะพัฒนาจากสมมติฐานที่สอดคล้องมากกว่ า กับ
พฤติกรรมการลงทุนจริงของผู้ลงทุน แต่ประสิทธิผลกลับไม่ต่าง ทัง้ ทางสถิตแิ ละทางการเงิน จากระดับทีเ่ คยได้รบั
จากตัวแบบจาลองของ Black and Scholes เนื่องจากตัวแบบจาลองของ Black and Scholes เป็ นทีค่ นุ้ เคยและใช้งาน
ง่าย การศึกษาจึงแนะนาผูล้ งทุนในตลาดการเงินไทยซึง่ ใช้งานตัวแบบจาลองของ Black and Scholes อยู่ ให้ ยังคงใช้
งานตัวแบบจาลองนัน้ ต่อไป
คาหลัก : การบริหารความเสีย่ งโดยการถัว การบริหารความเสีย่ งแบบปรับสถานะเป็ นช่วง
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ABSTRACT

The study tests for the improved performance of the Wilmott (1994) model over that of the
Black-and-Scholes (1973) model in hedging effectiveness of SET 50 Index options being traded on Thailand
Futures Exchange. Although the Wilmott model is more consistent with hedging procedures of Thai investors,
its resulting performance is not better significantly—either statistically or financially, than that of the Black and
Scholes model. Due to simplicity and familiarity of the model to the investors, the study recommends those
investors, who use the Black-and-Scholes model at present, to continue using the model for hedging.
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1. หลักการและเหตุผล
ผู้ลงทุนย่อมมีความเสี่ยงด้านตลาดเมื่อมีฐานะในออปชัน ซึ่งหากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูง ผู้ลงทุนต้อง
บริหารความเสีย่ งให้ต่ าลงเหลือในระดับทีย่ อมรับได้ การลดความเสีย่ งของการมีฐานะในออปชันสามารถทาได้อย่าง
ตรงไปตรงมาโดยการลดการถือครอง อย่างไรก็ตาม สาหรับผูล้ งทุนบางกลุ่ม การลดการถือครองอาจไม่สามารถทาได้
หรืออาจมีตน้ ทุนดาเนินการทีส่ งู อาทิกรณีผลู้ งทุนเป็ นบริษทั หลักทรัพย์ซง่ึ เขียนออปชันขายให้ลกู ค้าหรือกรณีท่ี ผูล้ งทุน
กังวลเรื่องความเสีย่ งเฉพาะช่วงเวลาสัน้ ๆ ในอนาคต หากผูล้ งทุนไม่ประสงค์จะบริหารความเสีย่ งให้ลดลงโดยการลด
การถือครองออปชัน ผู้ลงทุน อาจเลือกลดความเสีย่ งโดยการถัว (Hedging) ซึ่งใช้การออกแบบกลยุทธ์การถือครอง
หลักทรัพย์เป็ นกลุ่ม ในกลุ่มประกอบด้วยออปชันซึง่ ผูล้ งทุนประสงค์จะลดความเสี่ ยง และสินทรัพย์อกี ตัวหนึ่งหรืออีก
กลุ่มหนึ่งเป็ นจานวนและในฐานะทีเ่ หมาะสม ซึง่ หากราคาของออปชันทีถ่ อื ครองเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีผ่ ลู้ งทุนจะ
ได้รบั ความเสียหาย สินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ทถ่ี อื ครองเพิม่ เพื่อถัวความเสีย่ งจะสร้างผลประโยชน์ และหลังการหัก
กลบระหว่างความเสียหายและผลประโยชน์แล้ว ความเสียหายสุทธิจะเป็ นจานวนเงินไม่มาก นอกจากนี้ หากสินทรัพย์
หรือกลุ่มสินทรัพย์มจี ุดกาเนิดของความเสีย่ งด้านตลาดเป็ นจุดกาเนิดเดียวกันกับของออปชัน ในทางทฤษฎี การถัวเพื่อ
ลดความเสีย่ งให้ออปชันสามารถทาได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดในระดับขจัด
ในตลาดการเงินไทย ออปชันซึง่ อ้างอิงราคาหรือตัวแปรของตราสารทุน โดยเฉพาะคอลและพุทออปชันแบบ
ยุโรปซึ่งมีโครงสร้างเรียบง่าย เป็ นออปชันกลุ่มที่ได้รบั ความนิยมสูงสุด การซื้อขายมีทงั ้ ที่เกิดขึ้นในตลาดอนุ พนั ธ์
(ประเทศไทย) ตลาดซือ้ ขายระหว่างกันโดยตรง และทีเ่ กิดขึน้ โดยแฝงอยู่ในสินทรัพย์ทางการเงินอื่นอาทิหนุ้ กูอ้ นุพนั ธ์
โดยที่ผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะทางตรงหรือโดยนัยในออปชัน บนตราสารทุนซึ่งซื้อขายในตลาดการเงินไทยและประสงค์จะ
บริหารความเสีย่ งโดยการถัว มักใช้ตราสารทุนซึง่ ออปชันอ้างอิงถึงเป็ นสินทรัพย์เพื่อถัว (Hedging Asset) พร้อมทัง้ ระบุ
จานวนและฐานะการถือครองสินทรัพย์เพื่อถัวเท่ ากับอัต ราส่วนการถัว (Hedge Ratio) ตามที่ Black and Scholes
(1973) ได้แนะนาไว้ หากผูล้ งทุนถือครองสินทรัพย์เพื่อการถัวตามอัตราการถัว และปรับอัตราการถัวให้สอดคล้องกับ
คาแนะนาของ Black and Scholes ได้อย่างเคร่งครัดแล้ว ภายใต้สมมติฐานและตามทฤษฎีของ Black and Scholes
ความเสีย่ งจากการถือครองออปชัน ภายหลังจากทีบ่ ริหาร จะถูกขจัดออกไปได้ทงั ้ หมดในทุกๆ จุดของเวลาและตลอด
ระยะเวลาของการถือครอง
แม้การบริหารความเสีย่ งโดยการถัวตามคาแนะนาของ Black and Scholes จะเป็ นที่นิยมแพร่หลายทัง้ ใน
ประเทศไทยและในประเทศอื่นทัวโลก
่
และภายใต้สมมติฐานของตัวแบบจาลอง ประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ ง
จะอยู่ในระดับทีส่ งู ทีส่ ดุ โดยสามารถขจัดความเสีย่ งออกไปได้ทงั ้ หมด แต่ในทางปฏิบตั แิ ละในความเป็ นจริง การบริหาร
ความเสีย่ งโดยการถัวตามแนวทางซึง่ Black and Scholes แนะนายังมีขอ้ บกพร่องหลายประการ เริม่ ตัง้ แต่ประสิทธิผล
ระดับขจัดความเสีย่ งได้จะเกิดขึน้ จริงเฉพาะเมื่อตัวแบบจาลอง Black and Scholes (1973) เป็ นตัวแบบจาลองซึง่ ตลาด
ใช้ในการกาหนดราคาออปชันจริงและกลไกตลาดเป็ นไปตามทีต่ วั แบบได้ตงั ้ เป็ นสมมติฐานไว้ แต่ หลักฐานเชิงประจักษ์
ในประเทศไทย อาทิ Wattanatorn (2014) และในต่างประเทศ อาทิ MacBeth and Merville (1979) และ Rubinstein
(1985) พบว่า ตัวแบบจาลองของ Black and Scholes (1973) เป็ นตัวแบบจาลองทีไ่ ม่ถูกต้องสาหรับการกาหนดราคา
ออปชัน และมีตวั แบบจาลองอื่นซึง่ สามารถกาหนดระดับและพรรณนาพฤติกรรมการเปลีย่ นแปลงของราคาออปชันได้
ดีกว่า
แม้การศึกษาเชิงประจักษ์จะชีช้ ดั ว่าตัวแบบจาลองของ Black and Scholes (1973) จะเป็ นตัวแบบทีด่ อ้ ยกว่า
ตัวแบบจาลองทางเลือกทีถ่ ูกพัฒนาขึน้ ในเวลาต่อมา อาทิ ตัวแบบจาลอง Heston (1993) Duan (1995) และ Corrado

and Su (1996) และการบริหารความเสีย่ งโดยใช้ตวั แบบจาลองเหล่านัน้ จะให้ประสิทธิผลทีเ่ หนือกว่าตัวแบบจาลองของ
Black and Scholes (1973) ดังเช่นในการศึกษาของ Kiploks and Lazdins (2011) แต่ ผู้ลงทุนบางกลุ่ม และถือเป็ น
ส่วนใหญ่ยงั ยืนยันทีจ่ ะอ้างอิงตัวแบบจาลองของ Black and Scholes (1973) เพื่อการบริหารความเสีย่ งโดยการถัว
นั ก วิ ช าการ อาทิ Corrado and Su (1996) เสนอว่ า หากผู้ ล งทุ น ยื น ยั น จะใช้ ตั ว แบบจ าลองของ
Black and Scholes (1973) เพื่อการบริหารความเสีย่ งโดยการถัว แม้จะตระหนักรูว้ ่าตัวแบบของ Black and Scholes
(1973) เป็ นตัวแบบทีด่ อ้ ยหรือไม่ถูกต้อง ซึง่ การยืนยันอาจเป็ นด้วยเหตุผลบางประการเช่นความคุ้นเคย ความเรียบ
ง่ายของตัวแบบ ความสะดวกในการหาข้อมูล หรือความสามารถในการสื่อสารในกลุ่มผูล้ งทุนด้วยกันเองแล้ว ผูล้ งทุน
สมควรปรับปรุงตัวแบบจาลองของ Black and Scholes เพื่อให้สมมติฐานหรือผลลัพธ์มคี วามใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงใน
ตลาดการเงินมากขึน้ ประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งโดยการถัวจะได้เพิม่ ขึน้ กว่าระดับที่เป็ นอยู่เดิมจากตัว
แบบจาลองทีย่ งั ไม่ได้ปรับปรุง
การปรับปรุงตัวแบบจาลองของ Black and Scholes เพื่อให้การบริหารความเสีย่ งโดยการถัวมีประสิทธิผลดี
ขึน้ ได้มกี ารเสนอโดย Corrado and Su (1996) ซึ่งปรับปรุงตัวแบบให้สะท้อนพฤติกรรมการเคลื่อนไหวในเชิงสุ่ม ที่
แท้จริงของราคาตราสารทุนซึง่ ออปชันอ้างอิงถึง แม้ในหลักการ การปรับปรุงควรให้ประสิทธิผลของ การบริหารความ
เสีย่ งทีส่ งู กว่าเดิม แต่การศึกษาในเชิงประจักษ์โดย Vähämaa (2003) โดยใช้ขอ้ มูลราคาออปชันบนดัชนี FTSE 100
พบว่าแบบจาลองดังกล่าวให้ผลลัพธ์ทด่ี อ้ ยกว่าแบบจาลองทีเ่ รียบง่ายของ Black and Scholes
การปรับ ปรุ ง ตัว แบบจ าลองของ Black and Scholes (1973) อีก แนวทางหนึ่ ง ท าโดย Wilmott (1994) ซึ่ง
อ้างอิงข้อเท็จจริงทีว่ ่าผู้ลงทุนไม่สามารถปรับ สถานะของการลงทุนได้ตลอดเวลาต่อเนื่องอย่างที่ Black and Scholes
ตัง้ เป็ นสมมติฐาน ดังนัน้ อัตราส่วนการถัวทีต่ วั แบบจาลองของ Black and Scholes แนะนาจึงมิใช่อตั ราส่วนการถัวที่
สามารถลดความเสี่ยงอย่างมีป ระสิทธิผลสูงสุด ความเสีย่ งไม่สามารถขจัดได้จริง และอัตราส่วนการถัวที่สามารถ
บริหารความเสีย่ งให้มรี ะดับทีล่ ดลงได้ดกี ว่า เป็ นอัตราส่วนทีเ่ กิดจากการปรับอัตราส่วนการถัวเดิมให้เพิม่ ขึ้นโดยต้อง
สะท้อนความสัมพันธ์ทม่ี ใิ ช่เป็ นเส้นตรงระหว่างการเปลีย่ นแปลงราคาของออปชันกับสินทรัพย์อา้ งอิง
นอกจากนี้ การปรับปรุงตัวแบบจาลองของ Black and Scholes (1973) ยังอาจทาได้ในแนวทางอื่นได้อกี อาทิ
การปรับปรุงซึ่งคานึงถึงต้นทุนการทารายการค้า ทีผ่ ู้ลงทุนต้องประสบจริงในตลาด การปรับตามแนวทางนี้เสนอโดย
Leland (1985) Hodges and Neuberger (1989) และ Hoggard, Whalley and Wilmott (1994) เป็ นต้น ซึง่ ผลการศึกษา
เชิงประจักษ์ของ Mohamed (1994) พบว่า การปรับอัตราส่วนการถัวให้สะท้อนถึงต้นทุนการทารายการค้า สามารถให้
ประสิทธิผลทีเ่ หนือกว่าตัวแบบจาลองของ Black and Scholes
ผู้เขียนตระหนักว่า ประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งสาหรับออปชันเป็ นเรื่องที่ผู้ลงทุนให้ความสาคัญ
อย่างยิง่ แม้การศึกษาในเรื่องดังกล่าวจะมีอยู่เป็ นจานวนมากในต่างประเทศโดยใช้เทคนิคทางเลือกที่หลากหลาย
แต่สาหรับประเทศไทย การศึกษาเกีย่ วกับเทคนิคเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารความเสีย่ งโดยการถัวโดยเริม่ ต้น
จากตัวแบบของ Black and Scholes (1973) ให้ดยี งิ่ ขึน้ ยังมีจากัด ดังนัน้ ในการศึกษานี้ ผูเ้ ขียนจึงเสนอจะศึกษาการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพสาหรับออปชันทีม่ กี ารซื้อขายในตลาดการเงินไทย ผูเ้ ขียนชีว้ ่า เนื่องจากผูค้ า้ ออปชันในตลาด
การเงินไทยทาการการปรับสถานะการถัวเป็ นช่วง ดังนัน้ เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพซึง่ ผูเ้ ขียนเสนอทีจ่ ะศึกษา
จึงเป็ นเทคนิคที่ Wilmott (1994) แนะนา

2. ตัวแบบจาลอง
ผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะทางตรงหรือโดยนัยในออปชัน บนตราสารทุนและประสงค์จะบริหารความเสีย่ งโดยการถัว
มักใช้ตราสารทุนซึง่ ออปชันอ้างอิงถึงเป็ นสินทรัพย์เพื่อถัว พร้อมทัง้ ระบุจานวนและฐานะการถือครองสินทรัพย์เพื่อถัว
เท่ากับอัตราส่วนการถัว ซึ่งความเสียหายสุทธิจากการบริหารความเสีย่ งโดยการถัว จะเป็ นจานวนเงินมากหรือน้อย
ย่อมขึน้ อยู่กบั ประสิทธิผลของตัวแบบจาลองทีเ่ ลือกใช้ในการกาหนดอัตราส่วนการถัว
กาหนดให้
t = วันทีป
่ จั จุบนั

X = ราคาใช้สท
ิ ธิของออปชัน

t = วันทีอ่ อปชันหมดอายุ

σ = ความผันผวนของอัตราการเปลีย่ นแปลงของ

T = อายุคงเหลือของออปชัน (= t ∗ − t)

หลักทรัพย์อา้ งอิง

∆t = ช่วงเวลาในการปรับกลุ่มหลักทรัพย์

S
σ2
[log( ) + (r + )T]
X
2
d1 =
σ√T
d2 = d1 − (σ√T)
N(k) = ความน่ าจะเป็ นสะสม (Cumulative

∗

S = ราคาหลักทรัพย์ ณ เวลา t
C = ราคาคอลออปชันแบบยุโรป ณ เวลา t
P = ราคาพุทออปชันแบบยุโรป ณ เวลา t
C + ∆C = ราคาคอลออปชัน ณ เวลา t + ∆t

Probability) ของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน
ณ ระดับ k

P + ∆P = ราคาพุทออปชัน ณ เวลา t + ∆t

Γ =

S + ∆S = ราคาหลักทรัพย์ ณ เวลา t + ∆t

r = อัตราดอกเบีย้ ทีป
่ ราศจากความเสีย่ ง

∂2 C
∂2 P
=
∂S 2
∂S 2

2.1 การบริหารความเสี่ยงโดยอ้างอิ งตัวแบบจาลอง Black and Scholes
Black และ Scholes (1973) ได้เสนอตัวแบบจาลองสาหรับกาหนดมูลค่าออปชันแบบยุโรปซึง่ มีโครงสร้างเรียบ
ง่าย โดยมีสตู รสาเร็จในการกาหนดราคาคอลออปชัน C และพุทออปชัน P ดังนี้
C = S N(d1 ) − X e−rT N(d2 )

(1)

P = X e−rT N(−d2 ) − S N(−d1 )

(2)

จากสูตรการกาหนดราคา Black and Scholes แนะนาว่า ผูล้ งทุนสามารถบริหารความเสีย่ งจากการมีฐานะในออปชัน
โดยการถัวด้วยการถือครองตราสารทุนทีอ่ อปชันอ้างอิงถึงเป็ นจานวนเท่ากับอัตราส่วนการถัว โดยทีอ่ ตั ราส่วนการถัว
สาหรับคอลและพุทออปชันเท่ากับ -1 คูณค่าเดลต้า หรือ – N(d1 ) และ N(−d1) ตามลาดับ ส่งผลให้มูลค่าของกลุ่ม
หลักทรัพย์ซง่ึ ได้รบั การบริหารความเสีย่ งแล้ว มีมลู ค่าเท่ากับ HCBS และ HPBS ดังนี้
HCBS = C − N(d1 )S

(3)

HPBS = P + N(−d1 )S

(4)

ในทางทฤษฎี ภายใต้ตวั แบบจาลองของ Black and Scholes (1973) การบริหารความเสีย่ งซึง่ ได้ผลลัพธ์เป็ น
กลุ่มหลักทรัพย์ทถ่ี วั แล้ว HCBS และ HPBS เป็ นการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผลสูงสุดในระดับขจัด ดังนัน้ ขนาดของ
การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มหลักทรัพย์ขนาด ∆HCBS = ∆C − N(d1)∆S และ ∆HPBS = ∆P + N(−d1)∆S จึงต้อง
เท่ากับผลตอบแทนจากการลงทุนทีป่ ราศจากความเสีย่ ง หรือเท่ากับ rHCBS และ rHPBS

อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ ล งทุ น ย่ อ มตระหนั ก ว่ า ตั ว แบบจ าลองของ Black and Scholes (1973) อาจมี ค วาม
คลาดเคลื่อนและการบริหารความเสีย่ งอาจไม่เป็ นไปตามที่ Black and Scholes ตัง้ ไว้เป็ นสมมติฐานครบถ้วน อาทิ
การปรับอัตราส่วนการถัวตลอดเวลาอย่างต่ อเนื่อง เป็ นต้น ดังนัน้ ผลตอบแทนที่เกิดขึน้ จริงจากการถือครองกลุ่ม
หลักทรัพย์ และที่เกิดจากการลงทุนที่ปราศจากความเสีย่ งจึงอาจแตกต่างกัน ถือเป็ นความคลาดเคลื่อนของการถัว
ซึง่ เท่ากับ ECBSและ EPBS สาหรับคอลและพุทออปชัน ตามลาดับ
ECBS = ∆C − N(d1 )∆S − rHCBS
=

∆C−N(d1 )∆S
HBS
C

บาท

%

–r

(5.2)

EPBS = ∆P + N(−d1 )∆S − rHPBS
=

∆P+N(−d1 )∆S
−
HBS
P

(5.1)

r

บาท

(6.1)

%

(6.2)

สัง เกตว่ า หากตัว แบบจ าลองของ Black and Scholes (1973) มีป ระสิท ธิภ าพการถัว สูง สุ ด ถึงระดับขจัด
ความคลาดเคลื่อน ECBSและ EPBS ต้องเป็ นศูนย์ แต่หากประสิทธิภาพของตัวแบบมีดอ้ ยกว่าระดับขจัด ความคลาด
เคลื่อนย่อมต่างจากศูนย์ ดังนัน้ ขนาดของความคลาดเคลื่อนจึงสามารถใช้เป็ นตัวชีว้ ดั ของประสิทธิผลการบริหารความ
เสีย่ งโดยการถัวของการใช้งานตัวแบบจาลองได้ หากการถัวมีประสิทธิผลต่า ความคลาดเคลื่อนย่อมต่างจากค่าศูนย์
ไปมาก และประสิทธิผลอยู่ในระดับทีส่ งู ทีส่ ดุ เมื่อความคลาดเคลื่อนเป็ นศูนย์
2.2 การบริหารความเสี่ยงโดยอ้างอิ งตัวแบบจาลอง Wilmott
การบริหารความเสีย่ งโดยการถัวตามที่ Black and Scholes (1973) แนะนาต้องทาตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง
ซึง่ ในทางปฏิบตั ิ ผูล้ งทุนไม่สามารถทาได้จริงด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิ การปรับอัตราส่วนการถัวต้องมีเวลาให้
ผูล้ งทุนซือ้ หรือขายตราสารทุนอ้างอิง และการซือ้ ขายทาให้ผลู้ งทุนเสียต้นทุนการทารายการค้า ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงอาจ
ไม่ประสงค์จะปรับอัตราส่วนบ่อยครัง้ แต่จะทาเท่าทีเ่ ห็นว่าจาเป็ น เมื่อการบริหารความเสีย่ งโดยการถัวไม่สามารถทา
ได้ตลอดเวลาต่อเนื่อง Wilmott (1994) จึงพิสจู น์ให้เห็นจริงว่า ตัวแบบจาลองของ Black and Scholes (1973) เป็ นตัว
แบบจาลองทีไ่ ม่ถูกต้องสาหรับการกาหนดราคาออปชัน และยังแสดงต่อไปว่า การบริหารความเสีย่ งโดยการถัวโดยใช้
อัตราส่วนการถัวตามที่ Black and Scholes แนะนานัน้ นอกจากจะไม่สามารถบริหารความเสีย่ งให้ลดลงได้ในระดับ
ขจัดแล้ว ประสิทธิผลของการถัวยังไม่ถงึ ระดับทีส่ งู ทีส่ ุดในบรรดาประสิทธิผลการถัวทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้อตั ราส่วนการ
ถัวอื่นทีผ่ ลู้ งทุนมีเป็ นทางเลือก
Wilmott วิเ คราะห์และแสดงให้เ ห็นจริงว่า เมื่อ ผู้ลงทุนในตลาดบริหารความเสี่ยงแบบเป็ นช่ว ง (Discrete
Hedging) อัตราส่วนการถัวทีด่ ที ส่ี ุดสาหรับคอลและพุทออปชันต้องเท่ากับ – (N(d1 ) + (μ − r + 12 σ2 ) SΓ) และ
1
2

– (−N(−d1 ) + (μ − r + σ2 ) SΓ) ตามลาดับ

ค่าความคลาดเคลื่อนของการถัวให้เท่ากับ
ECW
EPW

=
=

∆C−∆S(N(d1 )+(μ−r+

ECW

σ2
)SΓ)
2

HW
C

–r

σ2
)SΓ)
2

∆P+∆S(N(−d1 )−(μ−r+
HW
P

ในกรณีผลู้ งทุนใช้อตั ราส่วนการถัวของ Wilmott ผูเ้ ขียนเสนอระบุ
และ EPW ตามลาดับ ดังนี้

− r

%
%

(7)
(8)

จากสมการข้างต้น หากอัตราส่วนการถัวของ Wilmott (1994) สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับขจัด ความคลาด
เคลื่อนต้องเป็ นศูนย์ อย่างไรก็ตาม Wilmott ยอมรับว่า เมื่อการปรับอัตราการถัวไม่สามารถทาได้ตลอดเวลาต่อเนื่อง
แม้ผลู้ งทุนจะถือตราสารทุนอ้างอิงตามอัตราทีเ่ สนอไป ความเสีย่ งยังไม่สามารถลดลงได้ในระดับขจัด ผูเ้ ขียนตระหนัก
ถึงประสิทธิผลของการถัวของ Wilmott ซึง่ ไม่ได้มมี ากถึงระดับขจัด แต่ยงั ยืนยันเสนอความคลาดเคลื่อนทีอ่ งิ กับอัตรา
ผลตอบแทนทีป่ ราศจากความเสีย่ ง r เพื่อให้การเปรียบเทียบประสิทธิผลของตัวแบบจาลองของ Black and Scholes
(1973) และของ Wilmott (1994) สามารถทาได้โดยการพิจารณาขนาดความคลาดเคลื่อน
อนึ่ง Wilmott ชีว้ ่า การกาหนดค่าสถิตปิ ระกอบการระบุอตั ราส่วนการถัวนัน้ ต้องใช้ค่าทีค่ าดและค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐานของอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุนซึง่ ออปชันอ้างอิง ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถกาหนดค่าสถิตคิ ่นู ้ีโดย
ใช้ขอ้ มูลอนุกรมเวลาหรือโดยนัยจากราคาตลาดของออปชัน และเมื่อผูล้ งทุนกาหนดค่าได้แล้ว ผูล้ งทุนสามารถใช้งาน
ค่าคู่น้ไี ด้ทนั ที Wilmott เสนอว่า เมื่อการบริหารความเสีย่ งทีท่ าได้จริงในทางปฏิบตั ติ อ้ งทาเป็ นช่วง ไม่ใช่ทาตลอดเวลา
2

ต่อเนื่องการระบุอตั ราส่วนการถัว ทาโดยใช้ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน σ∗ = σ [1 + (σ2 ) (μ – r) (r – μ – σ2 )] ซึง่
ปรับปรุงแล้ว โดยที่ σ เป็ นค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานทีก่ าหนดได้จากข้อมูลอนุกรมเวลาหรือโดยนัยจากราคาตลาด ส่วน μ
เป็ นค่าที่คาดทีก่ าหนดได้จากข้อมูลอนุ กรมเวลาหรือโดยนัยจากราคาตลาด จะให้ประสิทธิผลการบริหารความเสีย่ งมี
ระดับทีด่ ขี น้ึ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั แิ ละในกรณีปกติ การปรับส่งผลเพียงเล็กน้อยต่อการเพิม่ ขึน้ ของประสิทธิผล
โดยผลดีทเ่ี กิดขึน้ อย่างมีนยั สาคัญจะเกิดเฉพาะในกรณีทต่ี ลาดปรับตัวสูงขึน้ หรือลงอย่างมากและต่อเนื่องเท่านัน้
2.3 มาตรวัดความสามารถในการบริหารความเสี่ยง
ผูเ้ ขียนอภิปรายไปข้างต้นว่า เมื่อการถัวความเสีย่ งมีประสิทธิผลสูงสุด เช่นในกรณีทเ่ี กิดขึน้ ตามทฤษฎีของ
Black and Scholes (1973) ความคลาดเคลื่อนจะมีค่าเป็ นศูนย์ แต่ ในกรณีท่ปี ระสิทธิผลมีระดับที่ถดถอยลงด้ว ย
เหตุผลบางประการเช่น ตัวแบบจาลองทีใ่ ช้อา้ งอิงเป็ นตัวแบบทีไ่ ม่ถูกต้อง หรือการทีผ่ ลู้ งทุนไม่สามารถบริหารจัดการ
กลุ่มหลักทรัพย์ท่เี กิดจากการถัวได้อย่างเคร่งครัดตามที่ทฤษฎีได้แนะนา ความคลาดเคลื่อนย่อมมี ค่าต่างจากศูนย์
ความจริงข้อนี้ทาให้ขนาดของความคลาดเคลื่อนทีต่ ่างจากศูนย์ไปมากสามารถบ่งชีร้ ะดับประสิทธิผลของการถัวทีด่ อ้ ย
ลงมาก
เนื่องจากการบริหารความเสีย่ งทาเป็ นช่วงเวลาหลายช่วง ซึง่ ความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์ของการถัวอาจ
เป็ นค่าบวกหรือลบ การพิจารณาค่าเฉลีย่ ของความคลาดเคลื่อนจึงไม่เหมาะสม เพราะความคลาดเคลื่อนทีเ่ ป็ นค่าบวก
ย่อมเฉลีย่ กับค่าความคลาดเคลื่อนทีเ่ ป็ นลบ ซึง่ แม้แต่ละค่าอาจต่างจากค่าศูนย์ไปมาก แต่เมื่อเฉลีย่ กันแล้วย่อมหักล้าง
และอาจไม่ต่างจากศูนย์มากนัก ทาให้บ่งชีอ้ ย่างไม่ถูกต้องว่าค่าเฉลี่ยใกล้ศูนย์ และการถัวโดยอ้างอิงตัวแบบจาลอง
นัน้ ๆ ประสบผลสาเร็จทีด่ ี
เมื่อความจริงเป็ นเช่นนี้ ผูเ้ ขียนจึงเสนอใช้มาตรวัดความสามารถของการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ กาหนดจาก
ความคลาดเคลื่อนทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละช่วงเวลาทีถ่ วั ตามทีแ่ ต่ละตัวแบบจาลองแนะนา เป็ นค่ารากทีส่ องของค่าเฉลีย่ ของ
ความคลาดเคลื่ อ นยกก าลัง สอง (Root Mean Square Error หรื อ RMSE) และค่ า เฉลี่ ย ค่ า สัม บู ร ณ์ ข องความ
คลาดเคลื่อน (Mean Absolute Error หรือ MAE) มาตรวัดทัง้ สองเป็ นทีน่ ิยมในการศึกษาเชิงประจักษ์ โดยทีค่ ่า RMSE
ให้ความสาคัญแก่ความคลาดเคลื่อนทีต่ ่างไปจากค่าศูนย์มาก มากกว่าค่าความคลาดเคลื่อนทีต่ ่างไปจากค่าศูนย์น้อย
ในขณะทีค่ ่า MAE ให้น้ าหนักความสาคัญแก่ความคลาดเคลื่อนทีต่ ่างจากค่าศูนย์ มากหรือน้อยในระดับทีเ่ ท่ากัน อนึ่ง
ผูอ้ ่านพึงสังเกตว่า ค่า RMSE เป็ นมาตรวัดทีม่ ลี กั ษณะสอดคล้องกับการออกแบบอัตราส่วนการถัวของ Wilmott ด้วย

เพราะการออกแบบของ Wilmott มีวตั ถุประสงค์ให้อตั ราส่วนการถัวนาไปสูค่ ่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อน
ในระดับทีต่ ่าทีส่ ดุ
สาหรับตัวแบบจาลอง m = ตัวแบบ Black and Scholes (1973) และ Wilmott (1994) และ ออปชัน o = คอล
m
และพุทออปชันแล้ว ค่า RMSEom และค่า MAEom ของจานวนตัวอย่างของความคาดเคลื่อน Eo,t
ทีใ่ ช้ในการศึกษา N
ตัวอย่าง สามารถกาหนดได้ดงั นี้
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ตัวแบบจาลองซึง่ ให้อตั ราส่วนการถัวซึง่ มีประสิทธิผลสูงกว่า ย่อมต้องให้ค่า RMSEom และค่า MAEom ในระดับทีต่ ่ากว่า
ก าหนดให้ ∆RMSEom = RMSEom=1 − RMSEom=2 และ ∆MAEom = MAEom=1 − MAEom=2 หาก
ตัวแบบจาลอง 1 ให้อตั ราส่วนการถัวทีม่ ปี ระสิทธิผลสูงกว่าของตัวแบบจาลอง 2 แล้ว ค่า ∆RMSEom และ ∆MAEom
ต้องเป็ นค่าลบและต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญ แต่หากตัวแบบจาลองที่ 2 ให้ประสิทธิผลทีส่ งู กว่า ส่วนต่างค่าสถิตทิ งั ้
สองจะเป็ นค่าบวกและต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญ

3. ข้ อมูลที่ใช้
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งโดยใช้อตั ราการถัวซึง่ อ้างอิงตัวแบบจาลอง
ของ Black and Scholes (1973) และของ Wilmott (1994) ซึง่ ใช้ค่า RMSE และ MAE เป็ นมาตรวัดสาหรับออปชันซึง่ มี
การซื้อขายในตลาดอนุ พนั ธ์ (ประเทศไทย) การศึกษาใช้ ขอ้ มูลเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม
2557 หรือ 1 ปี ซึ่งเป็ นจานวนตัวอย่างเดียวกันกับที่การศึกษาในอดีตอาทิ Vähämaa (2003) ได้ใช้ การศึกษาจากัด
ความสนใจเฉพาะออปชันซึง่ อ้างอิงดัชนี SET 50 เพราะเป็ นออปชันประเภทแรกทีม่ กี ารซือ้ ขายในตลาดอนุพนั ธ์ประเทศ
ไทยและเป็ นทีร่ จู้ กั คุน้ เคยแพร่หลายในตลาดการเงินไทย
ข้อมูลเกีย่ วกับตัวออปชันบนดัชนี SET 50 ประกอบด้วยราคาปิ ด ราคาใช้สทิ ธิและวันสิน้ สุดอายุ ข้อมูล
เหล่านี้รวบรวมจากฐานข้อมูล SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะทีร่ ะดับดัชนีอา้ งอิง SET 50
รวบรวมจากฐานข้อมูล Thomson Reuter DATASTREAM ผูเ้ ขียนใช้อตั ราดอกเบีย้ สปอตอายุ 1 เดือนเป็ นตัวแทนของ
อัตราดอกเบีย้ ทีป่ ราศจากความเสีย่ งสาหรับการวิเคราะห์ออปชันทุกตัวแม้มอี ายุคงเหลือต่างกัน ตามทีก่ ารศึกษาของ
Wattanatorn (2014) ได้ใช้ไปก่อนหน้า ข้อมูลอัตราดอกเบีย้ รวบรวมจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ในการกาหนดค่าสถิติ RMSE และ MAE สาหรับออปชันแต่ละรุ่น ในแต่ละวัน ผูเ้ ขียนต้องใช้ราคาปิ ดของ
ออปชันและดัชนี SET 50 ซึง่ ออปชันอ้างอิงถึงซึง่ เกิดขึน้ ในวันทีก่ าหนดและในวันก่อนหน้า ผูเ้ ขียนใคร่ชว้ี ่า การรายงาน
ราคาปิ ดของดัชนี SET 50 กาหนดให้เท่ากับราคาทีเ่ กิดขึน้ จากการซือ้ ขายด้วยวิธี Automatic Order Matching (AOM)
ในวันนัน้ ของกลุ่มหลักทรัพย์ทด่ี ชั นี SET 50 ในขณะทีร่ าคาปิ ดของออปชันบนดัชนี SET 50 เท่ากับราคาทีเ่ กิดขึน้ จาก
การซือ้ ขาย (Execution Price) หากออปชันนัน้ มีการซือ้ ขายในวัน แต่หากออปชันไม่มกี ารซือ้ ขาย ราคาปิ ดจะไม่ถูก

รายงาน ราคาทีม่ สี าหรับวันจะมีรายงานเฉพาะราคาทีใ่ ช้ชาระราคา (Settlement Price) ซึง่ ราคาดังกล่าวของวันทีไ่ ม่มี
การซื้อขายนี้อาจใช่หรือมิใช่ราคาตลาดที่แท้จริง ของออปชันก็ได้ ผู้เขียนได้ตรวจสอบการซื้อขายออปชันบนดัช นี
SET 50 ในช่ ว งเวลาที่ผู้เ ขีย นใช้ศึก ษา พบว่ า สาหรับ ออปชัน รวมทุ ก ตัว ทุ ก รุ่ น ที่มีก ารซื้อ ขายกัน ในตลาดอนุ พนั ธ์
(ประเทศไทย) จานวนรวม 8,002 รุ่น-วัน นัน้ แต่ออปชันทีม่ กี ารซื้อขายจริงในวันอย่างน้อย 1 สัญญามีจานวนเพียง
2,825 รุ่น-วัน
เมื่อการกาหนดค่า RMSE และค่า MAE ประกอบการวิเคราะห์ตอ้ งใช้ราคาปิ ดสาหรับ 2 วัน แต่หากในวัน
ซึง่ ออปชันไม่มกี ารซือ้ ขาย ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จะไม่รายงานราคาปิ ด ราคาเดียวทีอ่ าจใช้ทดแทนราคาปิ ดจึง
เป็ นราคาทีใ่ ช้ชาระราคา ซึง่ ผูเ้ ขียนชีไ้ ปข้างต้นว่าอาจเท่าหรือต่างจากราคาตลาดทีห่ ากการซือ้ ขายได้เกิดขึน้ จริงในวัน
นัน้ และหากราคาทีใ่ ช้ชาระราคาแตกต่างจากราคาตลาด ค่า RMSE และ MAE ย่อมคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะในกรณี
ที่ราคาที่ใช้ชาระราคาอ้างอิงตัวแบบจาลองของ Black and Scholes (1973) ความคลาดเคลื่อนย่อมมีโอกาสมากที่
ตัวชี้วดั RMSE และ MAE ซึ่งชี้วดั ประสิทธิผลจะเบี่ยงเบนไปสนับสนุ นความมีประสิทธิผลของการถัวโดยอ้างอิงตัว
แบบจาลองของ Black and Scholes (1973) ดังนัน้ เพื่อบรรเทาโอกาสทีก่ ารศึกษาและข้อสรุปจะเกิดจากการเบีย่ นเบน
เพราะใช้ราคาที่ใช้ชาระราคาแทนการใช้ราคาปิ ด ในวันที่ออปชันไม่มกี ารซื้อขาย ผู้เขียนจึงพิจารณาค่า RMSE และ
ค่า MAE ทีเ่ กิดขึน้ สาหรับวันเฉพาะวันทีอ่ อปชันทีก่ าลังพิจารณามีการซือ้ ขายเกิดขึน้ จริง อย่างน้อย 1 สัญญาในวันนัน้
และในวันก่อนหน้า ผูเ้ ขียนศึกษาระดับประสิทธิผลของการถัวความเสีย่ งซึง่ อ้างอิงตัวแบบจาลองทัง้ สอง โดยใช้ขอ้ มูล
สาหรับคอลและพุทออปชันโดยรวมทัง้ หมดทีม่ รี ะหว่างช่วงเวลาทีศ่ กึ ษา นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนยังแยกศึกษาประสิทธิผลเป็ น
สาหรับคอลออปชันและสาหรับพุทออปชัน และสุดท้าย ผู้เขียนดาเนินการตาม Vähämaa (2003) เพราะต้องการทีจ่ ะ
ศึกษาในเชิงลึกว่าประเภทของออปชันและสถานะผลประโยชน์ (Moneyness) มีผลต่อการบริหารความเสีย่ งหรือไม่ โดย
แยกลงไปในรายละเอียดอีกขัน้ สาหรับคอลส่วนหนึ่งและพุทอีกส่วนหนึ่ง ตามสถานะผลประโยชน์ จานวน 3 กลุ่มสถานะ
คือ สถานะเป็ นประโยชน์ (In of the Money) สถานะเสียประโยชน์ (Out of the Money) และสถานะไม่เป็ นประโยชน์ แต่
ไม่เสียประโยชน์ (At the Money) โดยการจัดกลุ่มทาโดยอ้างอิงช่วงของอัตราส่วน XS และ XS ระหว่างดัชชี SET 50 ที่
ออปชันอ้างอิงถึงกับระดับดัชนีราคาใช้สทิ ธิ สาหรับคอลออปชัน ผูเ้ ขียนกาหนดให้ออปชันทีม่ ีอตั ราส่วน XS ทีม่ ากกว่า
1.03 อยู่ในกลุ่มสถานะเป็ นประโยชน์ น้อยกว่า 0.97 ในสถานะเสียประโยชน์ และระหว่าง 0.97 ถีง 1.03 ในสถานะ
ไม่เป็ นประโยชน์แต่ไม่เสียประโยชน์ และสาหรับพุทออปชันผูเ้ ขียนกาหนดให้ออปชันทีม่ อี ตั ราส่วน XS ทีม่ ากกว่า 1.03
อยู่ในกลุ่มสถานะเป็ นประโยชน์ น้อยกว่า 0.97 ในสถานะเสียประโยชน์ และระหว่าง 0.97 ถีง 1.03 ในสถานะไม่เป็ น
ประโยชน์แต่ไม่เสียประโยชน์
ในการระบุอตั ราส่วนการถัวตามทีต่ วั แบบจาลองทัง้ สองแนะนา ผูเ้ ขียนยังต้องกาหนดค่าสถิติ μ และ σ
ของอัตราการเปลี่ยนแปลงรายวันของดัชนี SET 50 ซึ่งผู้เขียนไม่สามารถอ่านได้โดยตรงจากข้อมูลอนุ กรมเวลา การ
กาหนดค่าสถิติทงั ้ สองสามารถทาได้อย่า งน้ อย 2 วิธี คือการกาหนดค่าสถิติซ่งึ ชี้โดยนัยจากราคาออปชันบนดัช นี
SET 50 ที่มกี ารซื้อขาย (Implied Statistics) และการกาหนดโดยใช้สูตรสถิติ (Historical Statistics) ในตลาดการเงิน
ไทย ผู้ล งทุ น อาจพิจ ารณาใช้ค่ า สถิติท่ี ก าหนดจากวิธีห นึ่ ง วิธีใ ดจากวิธีท งั ้ สอง ดัง นั น้ เพื่อ ให้ก ารศึก ษาสามารถ
เปรีย บเทีย บความสามารถของวิธีก าหนดค่ า สถิติป ระกอบการบริหารความเสี่ย งและระดับ ประสิท ธิผ ลให้ได้ด้วย
การศึกษาจึงพิจารณาค่าสถิตทิ ก่ี าหนดจากทัง้ สองวิธแี ละจะนาผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกัน

วิ ธีกำหนดค่ำสถิ ติทีช่ ้ ีโดยนัยจำกดัชนี SET 50 ของวัน
ในการกาหนดค่าสถิติ σ ให้ตัวแบบจาลองของ Black and Scholes (1973) หากผู้เขียนมีข้อมูลราคา
ตลาดของออปชันตัวหนึ่ง ผูเ้ ขียนสามารถเชื่อมโยงราคาตลาดเข้ากับสูตรการกาหนดราคา เพื่อระบุค่าสถิติ σ โดยนัยได้
อย่างตรงไปตรงมา และสาหรับ การกาหนดค่าสถิติ σ และ μ ให้ตวั แบบจาลองของ Wilmott (1994) นัน้ หลังจากที่
ผู้เขียนกาหนดค่าสถิติ σ โดยนัยสาหรับตัวแบบจาลองของ Black and Scholes (1973) ผู้เขียนสามารถใช้สูตรการ
กาหนดราคาตามวิธีของ Wilmott (1994) ร่วมกับราคาตลาดไประบุค่าสถิติ μ โดยนัย โดยอ้างอิงตัวแบบจาลองเพื่อ
กาหนดราคาออปชันของ Wilmott ในลักษณะทานองเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในแต่ละวัน ออปชันทีม่ กี ารซือ้ ขายจริง อาจมีหลายรุ่นและรุ่นทีม่ ปี ริมาณการซือ้
ขายเกิดขึน้ ในวันอย่างน้อย 1 สัญญาอาจมีตงั ้ แต่ 1 รุ่นขึน้ ไป ดังนัน้ ค่าสถิตทิ ช่ี โ้ี ดยนัยของออปชันจึงอาจเป็ นไปได้หลาย
ค่า เพื่อให้การใช้ขา่ วสารข้อมูลทีม่ ใี นราคาปิ ด ของออปชันทีอ่ าจมีหลายราคาในแต่ละวันเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูง
ทีส่ ุด ในการศึกษานี้ การกาหนดค่าสถิตโิ ดยนัยจึงจะพิจารณาราคาตลาดทัง้ หมดทีม่ สี าหรับวันทุกราคาพร้อมกันโดย
การกาหนดจะเลือกค่าสถิตซิ ง่ึ ทาให้ผลรวมของความคลาดเคลื่อนยกกาลังสองของราคาตลาดและราคาตามทฤษฎีอยู่ใน
ระดับทีต่ ่ าทีส่ ุด แนวทางซึง่ ผูเ้ ขียนใช้ในการศึกษาเป็ นแนวทางทัวไปที
่ ม่ กี ารใช้ในการศึกษาก่อนหน้า อาทิ Vähämaa
(2003) และ Corrado and Su (1996) เป็ นต้น
อนึ่ง ผูเ้ ขียนระมัดระวังเรื่องการใช้ขอ้ มูลราคาตลาดสาหรับวันเพื่อ กาหนดค่าสถิตโิ ดยนัยว่า ราคาตลาด
ต้องเป็ นราคาทีผ่ ลู้ งทุนทราบจริงเมื่อผูล้ งทุนบริหารความเสีย่ งโดยการถัว กล่าวคือสาหรับการถัวในวันที่ t-1 ถึงวันที่ t
ผู้ลงทุนต้องสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ตงั ้ แต่สน้ิ วันที่ t-1 ซึ่ง ณ จุดนัน้ ของเวลา ผู้ลงทุนทราบราคาตลาดของวันที่ t-1 แล้ว
แต่ไม่ทราบราคาตลาดของวันที่ t ดังนัน้ ข้อมูลที่ทนั สมัยทีส่ ุดทีผ่ ลู้ งทุนมีคอื ราคาปิ ด ณ วันที่ t-1 ซึง่ ผูเ้ ขียนจะใช้ราคา
ปิ ด ณ วันที่ t-1 สาหรับการกาหนดค่าสถิตโิ ดยนัยตามทีผ่ ลู้ งทุนมีอยู่จริง นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนใช้เหตุผลเดียวกันของการ
ใช้ขอ้ มูลในการระบุอตั ราดอกเบีย้ ซึ่งปราศจากความเสีย่ ง ซึ่งต้องเป็ นอัตราที่ ตลาดกาหนด ณ วันที่ t-1 ประกอบการ
กาหนดอัตราส่วนการถัว
วิ ธีกำหนดค่ำสถิ ติจำกข้อมูลอนุกรมเวลำของดัชนี SET 50
การศึก ษาในอดีต อาทิ Nilakantan and Talwar (2014) ใช้ค่ า สถิติซ่ึง ก าหนดโดยอ้า งอิง สูต รการก าหนด
ค่าสถิตริ ่วมกับข้อมูลอนุ กรมเวลาของอัตราการเปลีย่ นแปลงรายวันของดัชนี SET 50 และในทางปฏิบตั ิ ผูล้ งทุนบาง
คนอาจใช้วิธเี ดียวกันนี้ กาหนดค่าสถิติของตัวแบบจาลอง ในการศึกษา เมื่อผู้เขียนกาหนดค่าสถิติโดยใช้สูตรการ
กาหนดทางสถิติ ผู้เขียนได้ใช้ข้อมูล อนุ กรมเวลาย้อนหลัง 245 วันทาการ โดยผู้เขียนใช้สูตรการกาหนดค่าเฉลี่ย
(Average) เพื่อกาหนดค่าสถิติ μ และสูตรการกาหนดค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อกาหนดค่าสถิติ
σ ส่วนเหตุ ผลที่ผเู้ ขียนเลือกใช้ระยะเวลา 245 วันทาการ เพราะข้อมูลรายวันความยาว 1 ปี เป็ นช่วงข้อมูลทีน
่ ิยมใช้
ในทางปฎิบตั ิ และช่วงข้อมูล 1 ปี ของการศึกษานี้มี 245 วันทาการ
ตารางที่ 1 รายงานค่าสถิติเชิงพรรณา ของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET 50 ในช่วงเวลาที่ศกึ ษา
ค่าสถิตทิ ก่ี าหนดจากข้อมูลอนุ กรมเวลา และค่าสถิตทิ ก่ี าหนดโดยนัยเฉพาะสาหรับวันทีผ่ ่านการคัดกรองเพื่อใช้ศกึ ษา
จากตาราง เป็ นทีน่ ่ าสงเกตว่า ค่าเฉลีย่ ของ σ และ σ∗ จะไม่แตกต่างกันมาก ทัง้ ในกรณีทเ่ี ป็ นค่าสถิตทิ ่กี าหนดโดยใช้
ข้อมูลอนุกรมเวลาและทีก่ าหนดโดยนัย

ตารางที่ 1
ค่าสถิ ติเชิ งพรรณนารายวัน ของอัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี SET 50 และพารามิ เตอร์
ค่าสถิ ติ
พรรณนา



*





*



อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
ดัชนี SET 50

ค่าเฉลี่ย

0.8247%

0.8246%

0.0068%

0.0776%

0.0679%

-0.0010%

0.0510%

ค่ามัธยฐาน

0.7294%

0.7292%

0.0082%

0.0796%

0.0728%

0.0096%

0.0459%

ค่าสูงสุด

2.0209%

2.0209%

0.0260%

0.0935%

0.0875%

0.0728%

2.8190%

ค่าตา่ สุด

0.4648%

0.4647%

-0.0178%

0.0552%

0.0314%

-0.0629%

-5.8396%

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

0.2660%

0.2660%

0.0106%

0.0140%

0.0139%

0.0385%

0.9047%

ค่าสถิ ติที่ชี้โดยนัย

ค่าสถิ ติจากอนุกรมเวลา

ในการศึกษา ผูเ้ ขียนจากัดความสนใจเฉพาะคู่วนั ทีอ่ อปชันต้องมีการซือ้ ขายอย่างน้อย 1 สัญญา จากตารางที่
2 ผูเ้ ขียนพบว่าข้อมูลทัง้ หมดมีจานวน 8,002 รุ่น-วัน แบ่งเป็ นของคอลออปชันจานวน 4,094 รุ่น-วัน และพุทออปชัน
จานวน 3,908 รุ่น-วัน ในขณะทีจ่ านวนรุ่น-วัน ของออปชันทีเ่ ป็ นไปตามเกณฑ์การคัดกรองเพื่อใช้ศกึ ษามีจานวน 2,825
รุ่น-วัน แบ่งเป็ นของคอลออปชันจานวน 1,436 รุ่น-วัน และพุทออปชันจานวน 1,389 รุ่น-วัน นอกจากนี้ ผู้เขียนยัง
รายงานจานวนข้อมูลทีใ่ ช้งานได้สาหรับออปชันโดยแยกตามสถานะผลประโยชน์ดว้ ย ซึง่ เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่า คอลและ
พุทออปชันทีม่ สี ถานะไม่เป็ นประโยชน์ แต่ไม่เสียประโยชน์จะเป็ นออปชันกลุ่มใหญ่ทส่ี ดุ ในชุดข้อมูล
ตารางที่ 2
จานวนรุน่ -วัน ของออปชันที่ใช้ในการศึกษา
ประเภท

สถานะผลประโยชน์ รุ่น-วัน ของข้อมูลที่ใช้งานได้จริ งสาหรับการศึกษา

คอลออปชัน

พุทออปชัน

รวม

OTM

220

ATM

708

ITM

508

รวม

1,436

OTM

484

ATM

695

ITM

210

รวม

1,389
2,825

หมายเหตุ OTM หมายถึง สถานะเสียประโยชน์ ATM หมายถึง สถานะไม่เป็นประโยชน์ แต่ไม่เสียประโยชน์ และ ITM หมายถึง สถานะ
เป็นประโยชน์

4. ผลการศึกษาเชิ งประจักษ์
4.1 ผลการศึกษาหลัก
ผลการศึกษาประสิทธิผลการบริหารความเสีย่ งโดยการถัวซึ่งอ้างอิง ตัวแบบจาลอง Black-Scholes (1973)
และตัวแบบจาลอง Wilmott (1994) ได้รายงานไว้ในตารางที่ 3 ซึ่งผู้อ่านจะเห็นได้ชดั เจนว่าโดยรวมและในกรณีส่วน
ใหญ่ ของสถานะผลประโยชน์นัน้ ประสิทธิผลของการถัวซึ่งชี้วดั โดยค่า RMSE และค่า MAE ของตัวแบบคู่แข่งซึ่ง
กาหนดจากค่าสถิตโิ ดยนัยจะเหนือกว่าค่าสถิตจิ ากข้อมูลอนุกรมเวลา ทัง้ นี้ เหตุผลอาจเป็ นเพราะค่าสถิตโิ ดยนัยสะท้อน
ค่าสถิติท่บี ่งชี้พฤติกรรมเชิงสุ่ม ในอนาคตของดัชนี SET 50 ได้แม่นยากว่า ค่าสถิติจากข้อมูลอนุ กรมเวลา กล่าวคือ
ค่าสถิตโิ ดยนัยถูกสะท้อนมาจากการคาดการณ์ เหตุการณ์ในอนาคตของนักลงทุน ในขณะทีค่ ่าสถิตจิ ากข้อมูลอนุ กรม
เวลาถูกสะท้อนจากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในอดีต และถูกใช้งานเพียงจากการตัง้ เป็ นสมมติว่าข้อมูลในอดีตสามารถสะท้อน
ข้อมูลในอนาคตได้ดี เมื่อการถัวซึ่งอ้างอิงค่าสถิติท่ชี ้โี ดยนัยจากราคาให้ประสิทธิผลเหนือกว่าที่ค่าซึ่ง กาหนดจาก
ข้อมูลอนุกรมเวลา ดังนัน้ ในการวิเคราะห์และการอภิปรายในส่วนถัดๆ ไป ผูเ้ ขียนจะจากัดความสนใจเฉพาะกรณีทใ่ี ช้
ค่าสถิตโิ ดยนัยสาหรับการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์
จากตารางที่ 3 การศึก ษาไม่ พ บว่ า การถัว โดยอ้า งอิง ตัว แบบจ าลองหนึ่ ง จะให้ป ระสิท ธิผ ลเหนื อ กว่ า ตัว
แบบจาลองทีเ่ ป็ นคู่แข่งในทุกกรณี และแม้ในบางกรณี ประสิทธิผลทีเ่ หนือกว่าจะเป็ นความเหนือกว่า ทีม่ นี ัยสาคัญทาง
สถิติ แต่ ส่วนต่ างของความสามารถที่เหนือกว่ามีระดับที่ต่ ามากและไม่เกิน 0.05 จุดเบซิส ดังนัน้ ประสิทธิผลที่
เหนือกว่าจึงมิได้มนี ยั สาคัญทางการเงิน
4.2 การศึกษาเชิ งลึกในกรณี ออปชันมีสถานะเสียประโยชน์
ผูเ้ ขียนตัง้ ข้อสังเกตว่าออปชันในสถานะเสียประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นคอลหรือพุทออปชัน ให้ค่า RMSE และ
MAE ขนาดใหญ่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับสถานะไม่เป็ นประโยชน์แต่ไม่เสียประโยชน์ และสถานะเป็ นประโยชน์ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจทีแ่ ท้จริงเกีย่ วกับเหตุผลของความคลาดเคลื่อนทีม่ ขี นาดใหญ่มากสาหรับออปชันในกลุ่มนี้ ผูเ้ ขียนจึงได้
แยกสถานะเสี ย ประโยชน์ ออกเป็ นสถานะเสี ย ประโยชน์ อย่ า งมาก (Deep Out of the Money) ส าหรั บ
คอล (พุท) ออปชันที่มอี ตั ราส่วน XS (XS) น้อยกว่า 0.94 และสถานะเสียประโยชน์ เมื่อมีอตั ราส่วน XS (XS) อยู่ระหว่าง
0.94 ถึง 0.97 แล้วประเมินประสิทธิผลของตัวแบบสาหรับออปชันในแต่ละกลุ่มเหล่านัน้ ด้วย ทัง้ นี้ ผู้เขียนกาหนดค่า
อ้างอิงระดับ 0.94 และ 0.97 จากการศึกษาของ Wattanatorn (2014) ผลลัพธ์แสดงในตารางที่ 4 ผู้อ่านจะเห็นว่า
สาหรับสถานะเสียประโยชน์อย่างมากเท่านัน้ ทีม่ คี ่า RMSE และ MAE ขนาดใหญ่มากกว่ากลุ่มเสียประโยชน์ ผลลัพธ์น้ี
ช่วยอธิบายขนาดของ RMSE และ MAE ทีใ่ หญ่มากสาหรับออปชันในกลุ่มสถานะเสียประโยชน์โดยรวมในตารางที่ 3
กล่าวคือ การที่ออปชันในกลุ่มสถานะเสียประโยชน์ อย่างมากมีค่า RMSE และ MAE ที่สูงมาก ส่วนใหญ่เกิดจากที่
ออปชันในกลุ่มนี้มรี าคาตลาดทีต่ ่ ามากและใกล้ศูนย์ พร้อมๆ กับอัตราการถัวทีต่ ่ ามากทีใ่ กล้หรือเป็ นศูนย์ ซึง่ รวมแล้ว
ทาให้มูลค่าของกลุ่มหลักทรัพย์มรี ะดับต่ ามาก ในขณะเดียวกัน ตลาดอนุ พนั ธ์ (ประเทศไทย) กาหนดให้ช่วงการ
เปลี่ยนแปลงขัน้ ต่ าของราคาออปชันเท่ากับ 0.1 จุด ดังนัน้ เมื่อราคาออปชันเปลี่ยนแปลงไป และหลังจากที่คดิ เป็ น
อัตราการเปลีย่ นแปลงของกลุ่มหลักทรัพย์แล้ว จึงมีระดับทีส่ งู มาก

ตารางที่ 3
ประสิ ทธิ ผลของการบริหารความเสี่ยงแบบถัว เมื่อจานวนรุน่ -วัน มีการซื้อขายตัง้ แต่ 1 สัญญา
สถานะ
ผลประโยชน์

ประเภท

OTM
ATM
ITM
รวม
OTM
ATM
ITM
รวม

คอลออปชัน

พุทออปชัน
รวม

Root Mean Square Error (RMSE)
ค่าสถิตทิ ช่ี โ้ี ดยนัย
ค่าสถิตจิ ากอนุกรมเวลา
BS
W
BS - W
BS
W
BS - W
24.2700%
0.4723%
0.5499%
9.5110%
14.5725%
0.6034%
0.6017%
8.6159%
9.0819%

22.7280%
0.4721%
0.5499%
8.9082%
14.5766%
0.6036%
0.6019%
8.6183%
8.7669%

1.5421% 3557.9316%
0.0002%
0.4801%
0.0000%*
0.5989%
0.6028% 1392.6172%
-0.0042%
6.0830%
-0.0001%
0.5516%
-0.0002%*
0.6645%
-0.0025%
3.6211%
0.3150% 992.8901%

68.7825% 3489.1492%
0.4794%
0.0007%
0.5989%
0.0000%
26.9267% 1365.6904%
6.1146%
-0.0317%
0.5522%
-0.0005%
0.6645%
0.0000%
3.6397%
-0.0186%
19.3667% 973.5233%

Mean Absolute Error (MAE)
ค่าสถิตทิ ช่ี โ้ี ดยนัย
ค่าสถิตจิ ากอนุกรมเวลา
BS
W
BS - W
BS
W
BS - W
3.6429%
0.3449%
0.4052%
0.8715%
3.8241%
0.4246%
0.4451%
1.6123%
1.2357%

3.5211%
0.3448%
0.4051%
0.8528%
3.8255%
0.4248%
0.4452%
1.6129%
1.2265%

0.1218% 243.8624%
0.0001%
0.3537%
0.0001%*
0.4438%
0.0187% 37.6919%
-0.0014%
1.3248%
-0.0002%
0.4000%
-0.0001%
0.4961%
-0.0006%
0.7368%
0.0092% 19.5218%

8.4104% 235.4520%
0.3535%
0.0002%
0.4438%
0.0000%
1.6198% 36.0721%
1.3330%
-0.0083%
0.4005%
-0.0006%
0.4959%
0.0002%
0.7399% -0.0031%*
1.1872% 18.3346%

หมายเหตุ BS หมายถึง ตัวแบบจาลอง Black and Scholes (1973), W หมายถึง ตัวแบบจาลอง Wilmott (1994), BS – W หมายถึง ผลต่างระหว่างตัวแบบจาลอง Black and Scholes (1973) และ Wilmott (1994),
OTM หมายถึง สถานะเสียประโยชน์, ATM หมายถึง สถานะไม่เป็นประโยชน์แต่ไม่เสียประโยชน์ , ITM หมายถึง สถานะเป็นประโยชน์ และ * หมายถึงความมีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชือ่ มัน 95%

ตารางที่ 4
ประสิ ทธิ ผลของการบริหารความเสี่ยงแบบถัว เมื่อจานวนรุน่ -วัน มีการซื้อขายตัง้ แต่ 1 สัญญา และแยกสถานะเสียประโยชน์

ประเภท
คอลออปชัน
พุทออปชัน

สถานะ
ผลประโยชน์
DOTM
OTM
DOTM
OTM

Root Mean Square Error (RMSE)
ค่าสถิตทิ ช่ี โ้ี ดยนัย
ค่าสถิตจิ ากอนุกรมเวลา
BS
W
BS - W
BS
W
BS - W
48.7796%
4.5628%
20.0113%
9.6916%

45.6038%
4.5247%
20.0194%
9.6913%

3.1758%
0.0381%
-0.0081%
0.0004%

7248.8736%
6.0455%
8.7558%
3.4685%

139.8307%
5.2126%
8.7548%
3.5596%

7109.0430%
0.8330%
0.0010%
-0.0912%

Mean Absolute Error (MAE)
ค่าสถิตทิ ช่ี โ้ี ดยนัย
ค่าสถิตจิ ากอนุกรมเวลา
BS
W
BS - W
BS
W
BS - W
11.5145%
1.1447%
6.3966%
2.2044%

11.0164%
1.1424%
6.3971%
2.2064%

0.4981%
0.0023%
-0.0004%
-0.0020%

1007.9105%
1.3801%
2.0097%
0.8935%

30.8171%
1.2993%
2.0099%
0.9069%

977.0934%
0.0808%
-0.0002%
-0.0133%*

หมายเหตุ BS หมายถึง ตัวแบบจาลอง Black and Scholes (1973), W หมายถึง ตัวแบบจาลอง Wilmott (1994), BS – W หมายถึง ผลต่างระหว่างตัวแบบจาลอง Black and Scholes (1973) และ Wilmott (1994),
DOTM หมายถึง สถานะเสียประโยชน์อย่างมาก, OTM หมายถึง สถานะเสียประโยชน์ และ * หมายถึงความมีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชือ่ มัน 95% โดยมีจานวนรุ่น-วัน คอลออปชัน DOTM = 53, OTM = 167 และ
พุทออปชัน DOTM = 187, OTM = 297 ตามลาดับ

4.3 การทบสอบความเสถียรของผลการศึกษาเชิ งประจักษ์
ผูเ้ ขียนใช้เกณฑ์การคัดกรองออปชันทีต่ อ้ งมีค่วู นั ซึง่ มีการซือ้ ขายอย่างน้อย 1 สัญญาเพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบ
การศึกษาเพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าราคาทีใ่ ช้เป็ นราคาตลาดทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายจริง มิใช่ ราคาทีใ่ ช้ชาระราคาที่
ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) กาหนดโดยอ้างอิงตัวแบบจาลองซึง่ อาจเบีย่ งเบนไปสนับสนุ นตัวแบบจาลองหนึ่งเป็ น การ
เฉพาะ อย่างไรก็ตาม ตามสมมติฐานของการศึกษา กลุ่มหลักทรัพย์ทส่ี ร้างเพื่อบริหารความเสีย่ งจะสร้าง ณ สิน้ วัน
การทีก่ ารศึกษาใช้ออปชันในคู่วนั ทีม่ กี ารซือ้ ขายอย่างน้อย 1 สัญญาจึงมีความเสีย่ งทีร่ าคาตลาดอาจเป็ นราคาทีเ่ กิดขึน้
ในช่วงเช้า ไม่ใช่ราคา ณ เวลาทีต่ ลาดปิ ด ผูเ้ ขียนตรวจสอบพบว่า จานวนรุ่น-วันทีม่ กี ารซือ้ ขายตัง้ แต่ 1 สัญญา ถึง 30
สัญญา เป็ นดังภาพที่ 1 ซึง่ หากจานวนรุ่น-วันส่วนใหญ่เกิดขึน้ สาหรับวันทีม่ กี ารซือ้ ขายน้อย ผลกระทบจากการทีร่ าคา
ตลาดทีใ่ ช่ไม่ใช่ราคาตลาดทีเ่ กิด ณ เวลาทีต่ ลาดปิ ดอาจเกิดขึน้ และมีระดับทีส่ งู

จานวน รุ่น-วัน

ภาพที่ 1 จานวน รุ่น-วัน ทีม่ กี ารซือ้ ขายตัง้ แต่ 1 สัญญา ถึง 30 สัญญา
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

ออปชัน
คอลออปชัน
พุทออปชัน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ปริมาณการซื้อขายขัน้ ต่า (สัญญา)

เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า ผลการศึกษามีความเสถียรต่อปริมาณการซือ้ ขายระหว่างวัน ผูเ้ ขียนจึงคัดกรองออปชันทีใ่ ช้
ในการศึกษาให้มจี านวนสัญญาทีซ่ อ้ื ขายในคู่วนั จานวนมากสัญญาขึน้ เป็ นอย่างน้อย 20 สัญญา ผลกระทบจากการใช้
ราคาตลาดทีอ่ าจต่างจากราคา ณ เวลาปิ ดทาการจะได้ลดลง การศึกษาพบว่า จานวนรุ่น-วันทีผ่ ่านการคัดกรองมี 786
รุ่น-วัน แบ่งเป็ นจานวน 368 รุ่น-วัน และจานวน 418 รุ่น-วัน สาหรับคอลและพุทออปชัน ตามลาดับ ผลการศึกษาได้
รายงานไว้ในตารางที่ 5 ซึ่งผู้เขียนพบว่า แม้ในบางกรณี ประสิทธิผลของการถัวโดยอ้างอิงตัวแบบจาลองหนึ่งจะ
เหนือกว่าจะเป็ นความเหนือกว่าทีม่ นี ัยสาคัญทางสถิติ แต่ส่วนต่างของความสามารถทีเ่ หนือกว่ามีระดับทีต่ ่ ามากและ
ไม่เกิน 0.05 จุดเบซิส ดังนัน้ ประสิทธิผลที่เหนือกว่าจึงมิได้มนี ัยสาคัญทางการเงิน ซึ่งไม่ต่างจากที่ ผู้เขียนพบและ
รายงานไปข้างต้นสาหรับอย่างน้อย 1 สัญญา
สุดท้าย ผูเ้ ขียนศึกษาเชิงลึกในกรณีออปชันทีม่ สี ถานะเสียประโยชน์ โดยแยกสถานะเสียประโยชน์ ออกเป็ น
สถานะ เสียประโยชน์อย่างมาก และสถานะเสียประโยชน์ สาหรับกรณีท่ผี ู้เขียนคัดกรองออปชันที่ต้องมีการซื้อขาย
อย่างน้อย 20 สัญญาต่อวัน เช่นเดียวกับทีท่ าไปก่อนหน้าสาหรับการคัดกรองโดยอ้างอิงจานวนการซือ้ ขายอย่างน้อย 1
สัญญาต่อวันในตารางที่ 4 และรายงานผลการศึกษาไว้ในตารางที่ 6 ผูเ้ ขียนพบว่าผลลัพธ์มลี กั ษณะทานองเดียวกัน

ตารางที่ 5
ประสิ ทธิ ผลของการบริหารความเสี่ยงแบบถัว เมื่อจานวนรุน่ -วัน มีการซื้อขายตัง้ แต่ 20 สัญญา
สถานะ
ผลประโยชน์

ประเภท

OTM
ATM
ITM
รวม
OTM
ATM
ITM
รวม

คอลออปชัน

พุทออปชัน
รวม

Root Mean Square Error (RMSE)
ค่าสถิตทิ ช่ี โ้ี ดยนัย
ค่าสถิตจิ ากอนุกรมเวลา
BS
W
BS - W
BS
W
BS - W
39.5887% 39.9038% -0.3151%
0.3944% 0.3909% 0.0035%
0.4855% 0.4850% 0.0005%
13.8489% 13.9590% -0.1101%
2.1938% 2.1866% 0.0072%
0.5277% 0.9922% -0.4645%
0.5953% 0.5953% 0.0000%
1.0631% 1.2830% -0.2199%
9.5077% 9.5971% -0.0894%

7866.8618%
0.4212%
0.5123%
2750.9575%
3.6152%
0.4767%
0.6354%
1.6238%
1882.3336%

151.1152%
0.4193%
0.5120%
52.8449%
3.7174%
0.4813%
0.6369%
1.6673%
36.1794%

7715.7466%
0.0019%
0.0003%
2698.1126%
-0.1021%
-0.0046%*
-0.0015%
-0.0435%
1846.1542%

Mean Absolute Error (MAE)
ค่าสถิตทิ ช่ี โ้ี ดยนัย
ค่าสถิตจิ ากอนุกรมเวลา
BS
W
BS - W
BS
W
BS - W
7.7692%
0.2844%
0.3969%
1.2086%
1.0548%
0.3635%
0.4771%
0.5009%
0.8322%

7.8188%
0.2849%
0.3967%
1.2150%
1.0533%
0.4123%
0.4773%
0.5367%
0.8543%

-0.0496%
-0.0004%
0.0002%
-0.0064%
0.0015%
-0.0488%
-0.0002%
-0.0358%
-0.0220%

1184.3305%
0.2993%
0.3959%
145.0933%
1.1572%
0.3364%
0.5036%
0.5020%
68.1987%

33.5743%
0.2988%
0.3955%
4.3754%
1.1814%
0.3389%
0.5044%
0.5084%
2.3189%

1150.7562%
0.0005%
0.0003%
140.7179%
-0.0242%
-0.0025%*
-0.0008%
-0.0064%*
65.8798%

หมายเหตุ BS หมายถึง ตัวแบบจาลอง Black and Scholes (1973), W หมายถึง ตัวแบบจาลอง Wilmott (1994), BS – W หมายถึง ผลต่างระหว่างตัวแบบจาลอง Black and Scholes (1973) และ Wilmott (1994),
OTM หมายถึง สถานะเสียประโยชน์, ATM หมายถึง สถานะไม่เป็นประโยชน์แต่ไม่เสียประโยชน์, ITM หมายถึง สถานะเป็นประโยชน์ และ * หมายถึงความมีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชือ่ มัน 95%

ตารางที่ 6
ประสิ ทธิ ผลของการบริหารความเสี่ยงแบบถัว เมื่อจานวนรุน่ -วัน มีการซื้อขายตัง้ แต่ 20 สัญญา และแยกสถานะเสียประโยชน์
ประเภท
คอลออปชัน
พุทออปชัน

สถานะ
ผลประโยชน์
DOTM
OTM
DOTM
OTM

Root Mean Square Error (RMSE)
ค่าสถิตทิ ช่ี โ้ี ดยนัย
ค่าสถิตจิ ากอนุ กรมเวลา
BS
W
BS - W
BS
W
BS - W
76.6306%
1.3484%
3.4148%
1.8888%

77.2410%
1.3488%
3.4103%
1.8804%

-0.6104%
-0.0004%
0.0045%
0.0084%

15234.1081%
6.9413%
7.4317%
2.3247%

292.3666%
7.5343%
7.5786%
2.4266%

14941.7415%
-0.5930%
-0.1468%
-0.1019%

Mean Absolute Error (MAE)
ค่าสถิตทิ ช่ี โ้ี ดยนัย
ค่าสถิตจิ ากอนุกรมเวลา
BS
W
BS - W
BS
W
BS - W
26.4542%
0.9746%
1.5253%
0.9692%

26.6401%
0.9747%
1.5246%
0.9676%

-0.1859%
0.0000%
0.0007%
0.0016%

4435.1864%
2.2011%
2.4068%
0.9300%

119.5833%
2.2983%
2.4483%
0.9511%

4315.6031%
-0.0972%
-0.0416%
-0.0211%

หมายเหตุ BS หมายถึง ตัวแบบจาลอง Black and Scholes (1973), W หมายถึง ตัวแบบจาลอง Wilmott (1994), BS – W หมายถึง ผลต่างระหว่างตัวแบบจาลอง Black and Scholes (1973) และ Wilmott (1994),
DOTM หมายถึง สถานะเสียประโยชน์อย่างมาก, OTM หมายถึง สถานะเสียประโยชน์ และ * หมายถึงความมีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชือ่ มัน 95% โดยมีจานวนรุ่น-วัน คอลออปชัน DOTM = 12, OTM = 33 และพุ
ทออปชัน DOTM = 12, OTM = 66 ตามลาดับ

5. สรุปและข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
แม้ในทางทฤษฎี ภายใต้การทางานจริงทีก่ ารบริหารความเสีย่ งโดยการถัวจาต้องทาแบบเป็ นช่วง ไม่ใช่ทา
ตลอดเวลาต่อเนื่อง ตัวแบบจาลองของ Wilmott (1994) จะเหนือกว่าตัวแบบจาลองของ Black and Scholes (1973)
ทีเ่ รียบง่ายและเป็ นทีน่ ิยมแพร่หลาย แต่ผลการศึกษาเชิงประจักษ์จากตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) ชีว้ ่า ตัวแบบจาลอง
ของ Wilmott มีความสามารถเหนือกว่าตัวแบบจาลองของ Black and Scholes ในบางกรณี และในอีกหลายกรณีท่ี
เหลือ ตัวแบบจาลองของ Wilmott มีความสามารถด้อ ยกว่า นอกจากนี้ ในกรณีท่ตี ัวแบบจาลองของ Wilmott มี
ความสามารถเหนือกว่า ความสามารถทีเ่ หนือกว่ากลับไม่มนี ัยสาคัญทางการเงิน เมื่อหลักฐานเชิงประจักษ์เป็ นเช่นนี้
ผู้เขียนจึงสรุปว่าทัง้ สองตัวแบบจาลองมีความสามารถทีใ่ กล้เคียงกัน แต่เนื่องจากตัวแบบจาลองของ Wilmott มีการ
กาหนดทีซ่ บั ซ้อนกว่า ใช้ขอ้ มูลประกอบทีม่ ากกว่า และผูล้ งทุนในตลาดไม่มคี วามคุน้ เคยใช้งานตัวแบบ ดังนัน้ ผูเ้ ขียน
จึงเสนอผูล้ งทุนซึง่ ใช้ตวั แบบจาลอง Black and Scholes ในการบริหารความเสีย่ งโดยการถัว ให้ยงั คงใช้ตวั แบบจาลอง
ของ Black and Scholes ตามเดิมต่อไปก่อน ทัง้ นี้ ผูเ้ ขียนตระหนักว่า การปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารความ
เสีย่ งโดยการถัวให้เหนือกว่าทีต่ วั แบบจาลองของ Black and Scholes ให้สาหรับตลาดการเงินไทย ยังมีแนวทางอีก
เป็ นจานวนมาก และหากผูล้ งทุนสามารถระบุแนวทางปรับตัวแบบจาลอง Black and Scholes ให้มปี ระสิทธิผลสูงขึน้
ได้แล้ว ผูล้ งทุนย่อมได้รบั ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนจะยังไม่ศกึ ษาแนวทางทีอ่ าจเป็ นไปได้แนวทางอื่น ณ ทีน่ ้ี
แต่เสนอให้เป็ นหัวข้อสาหรับการศึกษาในอนาคต
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