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บทคัดย่อ
การศึกษาทดสอบความสามารถของตัวแบบจําลองของ Wilmott (1994) ในการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารความเสีย่ งโดย
การถัวของออปชันแบบยุโรปซึง่ มีโครงสร้างเรียบง่าย ให้เหนือกว่าทีผ่ ลู้ งทุนเคยได้รบั จากตัวแบบจําลอง Black and Scholes (1973) โดย
ใช้ขอ้ มูลราคาออปชันบนดัชนี SET 50 ซึ่งซื้อขายในตลาดอนุ พ นั ธ์ (ประเทศไทย) การศึกษาพบว่า แม้ตวั แบบจําลองของ Wilmott จะ
พัฒนาจากสมมติฐานทีส่ อดคล้องกับพฤติกรรมการลงทุนจริงของผูล้ งทุนมากกว่า แต่ประสิทธิผลกลับไม่ต่างทัง้ ทางสถิตแิ ละทางการเงิน
จากระดับทีเ่ คยได้รบั จากตัวแบบจําลองของ Black and Scholes อย่างไรก็ตามตัวแบบจําลองของ Black and Scholes เป็ นทีค่ ุน้ เคยและ
ใช้งานง่าย การศึก ษาจึงแนะนํ าผู้ลงทุ น ในตลาดการเงิน ไทยซึ่งใช้งานตัวแบบจําลองของ Black and Scholes อยู่ ให้ย งั คงใช้งานตัว
แบบจําลองนัน้ ต่อไป
คําสําคัญ : การถัวความเสีย่ ง การถัวความเสีย่ งเป็ นช่วง

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.
Keywords: Hedging, Discrete Hedging
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ประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งของออปชันในตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย)

1. ความสําคัญของปัญหา

ผู้ลงทุนย่อมมีความเสี่ยงด้านตลาดเมื่อมีฐานะในออป
ชัน ซึง่ หากความเสีย่ งอยู่ในระดับทีส่ งู ผูล้ งทุนต้องบริหารความ
เสีย่ งให้ต่ําลงเหลือในระดับทีย่ อมรับได้ การลดความเสีย่ งของการ
มีฐานะในออปชันสามารถทําได้อย่างตรงไปตรงมาโดยการลดการ
ถือครอง อย่างไรก็ต าม สําหรับผู้ล งทุ น บางกลุ่ม การลดการถือ
ครองอาจไม่สามารถทําได้หรืออาจมีต้นทุน ดําเนิน การที่สูง อาทิ
กรณีผู้ลงทุ น เป็ นบริษัท หลักทรัพ ย์ซ่ึงเขีย นออปชัน ขายให้ลูกค้า
หรือกรณีท่ผี ู้ลงทุนกังวลเรื่องความเสี่ยงเฉพาะช่วงเวลาสัน้ ๆ ใน
อนาคต หากผู้ลงทุนไม่ประสงค์จะบริหารความเสีย่ งให้ลดลงโดย
การลดการถือครองออปชัน ผู้ลงทุ น อาจเลือกลดความเสี่ยงโดย
การถั ว (Hedging) ซึ่ ง ใช้ ก ารออกแบบกลยุ ท ธ์ ก ารถื อ ครอง
หลัก ทรัพ ย์ เป็ นกลุ่ ม ในกลุ่ ม ประกอบด้ว ยออปชัน ซึ่ ง ผู้ ล งทุ น
ประสงค์จะลดความเสีย่ ง และสินทรัพย์อกี ตัวหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่ง
เป็ นจํานวนและในฐานะที่เหมาะสม ซึ่งหากราคาของออปชันทีถ่ ือ
ครองเปลี่ยนแปลงไปในทิศ ทางที่ผู้ล งทุน จะได้รบั ความเสีย หาย
สิน ทรัพ ย์ห รือกลุ่มสิน ทรัพ ย์ท่ถี ือครองเพิ่มเพื่อ ถัวความเสี่ยงจะ
สร้างผลประโยชน์ และหลังการหักกลบระหว่างความเสียหายและ
ผลประโยชน์ แล้ว ความเสีย หายสุท ธิจะเป็ น จํานวนเงิน ไม่ ม าก
นอกจากนี้ หากสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์มจี ุดกําเนิดของความ
เสี่ย งด้า นตลาดเป็ นจุ ด กํ าเนิ ด เดีย วกัน กับ ของออปชัน ในทาง
ทฤษฎี การถัวเพื่อลดความเสี่ยงให้ออปชันสามารถทําได้อย่างมี
ประสิทธิผลสูงสุดในระดับขจัด
ในตลาดการเงินไทย ออปชันซึง่ อ้างอิงราคาหรือตัวแปร
ของตราสารทุน โดยเฉพาะคอลและพุท ออปชันแบบยุโรปซึ่งมี
โครงสร้างเรียบง่าย เป็ นออปชัน กลุ่มทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุด การ
ซื้อ ขายมีทงั ้ ที่เกิดขึ้น ในตลาดอนุ พ ันธ์ (ประเทศไทย) ตลาดซื้อ
ขายระหว่างกันโดยตรง และทีเ่ กิดขึ้นโดยแฝงอยู่ในสินทรัพย์ทาง
การเงินอื่น อาทิ หุน้ กูอ้ นุ พนั ธ์ โดยทีผ่ ลู้ งทุนซึง่ มีฐานะทางตรงหรือ
โดยนัย ในออปชัน บนตราสารทุนซึ่งซื้อ ขายในตลาดการเงินไทย
และประสงค์จะบริหารความเสีย่ งโดยการถัว มักใช้ตราสารทุนซึ่ง
ออปชันอ้างอิงถึงเป็ นสินทรัพย์เพื่อถัว (Hedging Asset) พร้อมทัง้
ระบุ จํ า นวนและฐานะการถื อ ครองสิ น ทรัพ ย์ เ พื่ อ ถั ว เท่ า กั บ
อั ต ราส่ ว นการถั ว (Hedge Ratio) ตามที่ Black and Scholes
(1973) ได้แนะนํ าไว้ หากผู้ลงทุ น ถือครองสิน ทรัพ ย์เพื่อการถัว
ตามอัตราการถัวและปรับอัตราการถัวให้สอดคล้องกับคําแนะนํ า
ของ Black and Scholes ได้อย่างเคร่งครัดแล้ว ภายใต้สมมติฐาน
และตามทฤษฎีข อง Black and Scholes ความเสี่ย งจากการถือ
ครองออปชันภายหลังจากทีบ่ ริหาร จะถูกขจัดออกไปได้ทงั ้ หมดใน
ทุกๆ จุดของเวลาและตลอดระยะเวลาของการถือครอง
แม้การบริหารความเสีย่ งโดยการถัวตามคําแนะนํ าของ
Black and Scholes จะเป็ น ที่นิ ย มแพร่ห ลายทัง้ ในประเทศไทย
และในประเทศอื่นทัวโลก
่
และภายใต้สมมติฐานของตัวแบบจําลอง
ประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งจะอยู่ในระดับทีส่ ูงที่สุดโดย
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สามารถขจัดความเสีย่ งออกไปได้ทงั ้ หมด แต่ในทางปฏิบตั แิ ละใน
ความเป็ น จริงการบริห ารความเสี่ย งโดยการถัวตามแนวทางซึ่ง
Black and Scholes แนะนํ ายังมีข ้อ บกพร่อ งหลายประการ เริ่ม
ตัง้ แต่ประสิทธิผลระดับขจัดความเสีย่ งได้จะเกิดขึน้ จริงเฉพาะเมื่อ
ตัวแบบจําลอง Black and Scholes (1973) เป็ นตัวแบบจําลองซึ่ง
ตลาดใช้ในการกําหนดราคาออปชัน จริงและกลไกตลาดเป็ น ไป
ตามทีต่ วั แบบได้ตงั ้ เป็ นสมมติฐานไว้ แต่หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
ประเทศไทย อาทิ Wattanatorn (2014) และในต่างประเทศ อาทิ
MacBeth and Merville (1979) และ Rubinstein (1985) พบว่ า
ตั ว แ บ บ จํ า ล อ ง ข อ ง Black and Scholes (1973) เป็ น ตั ว
แบบจําลองที่ไม่ถูกต้องสําหรับการกําหนดราคาออปชัน และมีตวั
แบบจําลองอื่นซึ่งสามารถกําหนดระดับและพรรณนาพฤติกรรม
การเปลีย่ นแปลงของราคาออปชันได้ดกี ว่า
แม้การศึกษาเชิงประจักษ์จะชี้ชดั ว่าตัวแบบจําลองของ
Black and Scholes (1973) จ ะ เป็ น ตั ว แ บ บ ที่ ด้ อ ย ก ว่ า ตั ว
แบบจํ า ลองทางเลื อ กที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้น ในเวลาต่ อ มา อาทิ ตั ว
แบบจําลอง Heston (1993) Duan (1995) และ Corrado and Su
(1996) และการบริหารความเสีย่ งโดยใช้ตวั แบบจําลองเหล่านัน้ จะ
ให้ประสิทธิผลทีเ่ หนือกว่าตัวแบบจําลองของ Black and Scholes
(1973) ดังเช่นในการศึกษาของ Kiploks and Lazdins (2011) แต่
ผู้ ล งทุ น บางกลุ่ ม และถื อ เป็ นส่ ว นใหญ่ ย ัง ยืน ยัน ที่ จ ะอ้ า งอิ งตั ว
แบบจําลองของ Black and Scholes (1973) เพื่อการบริหารความ
เสีย่ งโดยการถัว
นั ก วิ ช าการอาทิ Corrado and Su (1996) เสนอว่ า
หากผู้ล งทุ น ยืน ยัน จะใช้ต ัว แบบจําลองของ Black and Scholes
(1973) เพื่อการบริหารความเสี่ยงโดยการถัว แม้จะตระหนักรู้ว่า
ตั ว แบบของ Black and Scholes (1973) เป็ นตั ว แบบที่ ด้ อ ย
หรือไม่ถูกต้อง ซึ่งการยืนยันอาจเป็ นด้วยเหตุผลบางประการเช่น
ความคุ้นเคย ความเรียบง่ายของตัวแบบ ความสะดวกในการหา
ข้อมูล หรือความสามารถในการสื่อสารในกลุ่มผู้ลงทุนด้วยกันเอง
แล้ ว ผู้ ล งทุ น สมควรปรับ ปรุ ง ตั ว แบบจํ า ลองของ Black and
Scholes เพื่ อ ให้ ส มมติ ฐ านหรือ ผลลั พ ธ์ ม ี ค วามใกล้ เคี ย งกั บ
ข้อ เท็จจริงในตลาดการเงิน มากขึ้น ประสิท ธิผ ลของการบริหาร
ความเสี่ยงโดยการถัวจะได้เพิม่ ขึน้ กว่าระดับทีเ่ ป็ นอยู่เดิมจากตัว
แบบจําลองทีย่ งั ไม่ได้ปรับปรุง
การปรับ ปรุ งตัว แบบจํ าลองของ Black and Scholes
เพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งโดยการถัวมีประสิทธิผลดีขน้ึ ได้มกี าร
เสนอโดย Corrado and Su (1996) ซึ่งปรับปรุงตัวแบบให้สะท้อน
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวในเชิงสุ่มทีแ่ ท้จริงของราคาตราสารทุน
ซึ่ ง ออปชั น อ้ า งอิ ง ถึ ง แม้ ใ นหลั ก การ การปรับ ปรุ ง ควรให้
ประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งที่สูงกว่าเดิม แต่การศึกษา
ในเชิงประจักษ์ โดย Vähämaa (2003) โดยใช้ขอ้ มูลราคาออปชัน
บนดัช นี FTSE 100 พบว่ าแบบจําลองดังกล่าวให้ผลลัพ ธ์ท่ดี ้อ ย
กว่าแบบจําลองทีเ่ รียบง่ายของ Black and Scholes
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การปรับ ปรุ งตัว แบบจํ าลองของ Black and Scholes
(1973) อี ก แน ว ท างห นึ่ งทํ าโด ย Wilmott (1994) ซึ่ งอ้ า งอิ ง
ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ล งทุ น ไม่ สามารถปรับสถานะของการลงทุ น ได้
ตลอดเวลาต่ อเนื่องอย่างที่ Black and Scholes ตัง้ เป็ นสมมติฐาน
ดังนัน้ อัตราส่วนการถัวที่ตวั แบบจําลองของ Black and Scholes
แนะนํ าจึงมิใช่ อ ัต ราส่ ว นการถัว ที่ส ามารถลดความเสี่ย งอย่ างมี
ประสิทธิผลสูงสุด ความเสีย่ งไม่สามารถขจัดได้จริง และอัตราส่วน
การถัวทีส่ ามารถบริหารความเสีย่ งให้มรี ะดับทีล่ ดลงได้ดกี ว่า เป็ น
อัตราส่วนที่เกิดจากการปรับอัต ราส่วนการถัวเดิมให้เพิม่ ขึ้นโดย
ต้ อ งสะท้ อ นความสั ม พั น ธ์ ท่ี ม ิ ใ ช่ เ ป็ นเส้ น ตรงระหว่ า งการ
เปลีย่ นแปลงราคาของออปชันกับสินทรัพย์อา้ งอิง
นอกจากนี้ การปรับปรุงตัวแบบจําลองของ Black and
Scholes (1973) ยัง อาจทํ า ได้ ใ นแนวทางอื่ น ได้ อี ก อาทิ การ
ปรับปรุงซึ่งคํานึงถึงต้นทุนการทํารายการค้าทีผ่ ลู้ งทุนต้องประสบ
จริงในตลาด การปรับ ตามแนวทางนี้ เสนอโดย Leland (1985)
Hodges and Neuberger (1989) แ ล ะ Hoggard, Whalley and
Wilmott (1994) เป็ น ต้ น ซึ่ ง ผลการศึ ก ษ าเชิ ง ประจั ก ษ์ ข อง
Mohamed (1994) พบว่า การปรับอัตราส่วนการถัวให้สะท้อนถึง
ต้น ทุ น การทํารายการค้าสามารถให้ป ระสิท ธิผ ลที่เหนื อ กว่าตัว
แบบจําลองของ Black and Scholes
ผู้เขีย นตระหนัก ว่ า ประสิทธิผ ลของการบริห ารความ
เสีย่ งสําหรับออปชันเป็ นเรือ่ งทีผ่ ลู้ งทุนให้ความสําคัญอย่างยิง่ แม้
การศึกษาในเรื่องดังกล่าวจะมีอยู่เป็ นจํานวนมากในต่ างประเทศ
โดยใช้เทคนิ ค ทางเลือ กที่ห ลากหลาย แต่ สํา หรับ ประเทศไทย
การศึกษาเกี่ย วกับ เทคนิ ค เพื่อ ปรับ ปรุ งประสิท ธิผ ลการบริห าร
ความเสี่ย งโดยการถัว โดยเริ่ม ต้ น จากตัว แบบของ Black and
Scholes (1973) ให้ ดี ย ิ่ ง ขึ้น ยัง มีจํ า กั ด ดั ง นั ้น ในการศึ ก ษานี้
ผูเ้ ขียนจึงเสนอจะศึกษาการปรับปรุงประสิทธิผลสําหรับออปชันทีม่ ี
การซื้ อ ขายในตลาดการเงิน ไทย โดยอาศัย เทคนิ ค ที Wilmott
(1994) แนะนํ า เนื่องจากผูค้ า้ ออปชันในตลาดการเงินไทยทําการ
ปรับสถานะการถัวเป็ นช่วง

2. ตัวแบบจําลอง

ผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะทางตรงหรือโดยนัยใน ออปชัน บน
ตราสารทุนและประสงค์จะบริหารความเสีย่ งโดยการถัว มักใช้ตรา
สารทุน ซึ่งออปชัน อ้างอิงถึงเป็ น สิน ทรัพ ย์เพื่อ ถัว พร้อ มทัง้ ระบุ
จํานวนและฐานะการถือครองสินทรัพย์เพือ่ ถัวเท่ากับอัตราส่วนการ
ถัว ซึ่งความเสียหายสุทธิจากการบริหารความเสีย่ งโดยการถัวจะ
เป็ น จํานวนเงิน มากหรือ น้ อ ย ย่อ มขึ้น อยู่ก บั ประสิทธิผ ลของตัว
แบบจําลองทีเ่ ลือกใช้ในการกําหนดอัตราส่วนการถัว
กําหนดให้
วันทีป่ ั จจุบนั
วันทีอ่ อปชันหมดอายุ
อายุคงเหลือของออปชัน
ช่วงเวลาในการปรับกลุ่มหลักทรัพย์

Jirapat Amornsiripanuwat
ราคาหลักทรัพย์ ณ เวลา
ราคาคอลออปชันแบบยุโรป ณ เวลา
ราคาพุทออปชันแบบยุโรป ณ เวลา
ราคาหลักทรัพย์ ณ เวลา
ราคาคอลออปชัน ณ เวลา
ราคาพุทออปชัน ณ เวลา
อัตราดอกเบีย้ ทีป่ ราศจากความเสีย่ ง
ราคาใช้สทิ ธิของออปชัน
ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของอัต ราการเปลี่ย นแปลงของ
หลักทรัพย์อา้ งอิง

ความน่ าจะเป็ นสะสม (Cumulative Probability) ของ
การแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน
ณ ระดับ

2.1 การบริห ารความเสีย่ งโดยอ้ างอิงตัว แบบจํ าลอง
Black and Scholes
Black and Scholes (1973) ได้ เ สนอตั ว แบบจํ า ลอง
สําหรับกําหนดมูลค่ าออปชัน แบบยุ โรปซึ่งมีโครงสร้างเรีย บง่าย
โดยมีสูตรสําเร็จในการกําหนดราคาคอลออปชัน และพุทออป
ชัน ดังนี้
(บาท)
(1)
(บาท) (2)
จากสูตรการกําหนดราคา Black and Scholes แนะนํ า
ว่า ผู้ล งทุ น สามารถบริห ารความเสี่ยงจากการมีฐานะในออปชัน
โดยการถัว ด้วยการถือ ครองตราสารทุ น ที่อ อปชัน อ้างอิงถึงเป็ น
จํานวนเท่ ากับอัต ราส่วนการถัว โดยที่อตั ราส่วนการถัวสําหรับ
คอลและพุ ท ออปชัน เท่ า กับ -1 คู ณ ค่ าเดลต้ า
หรือ
และ
ตามลําดับ ส่งผลให้มูลค่าของกลุ่ม
หลัก ทรัพ ย์ ซ่ึง ได้ร ับ การบริห ารความเสี่ย งแล้ว มีมูล ค่ า เท่ ากับ
และ
ดังนี้
(บาท)
(บาท)

(4)

ในทางทฤษฎี ภายใต้ ต ั ว แบบจํ าลองของ Black and
Scholes (1973) การบริ ห ารความเสี่ ย งซึ่ ง ได้ ผ ลลั พ ธ์ เป็ นกลุ่ ม
หลักทรัพย์ท่ถี วั แล้ว
และ
เป็ นการบริหารความเสีย่ งที่ม ี
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ประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งของออปชันในตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย)
ประสิทธิผลสูงสุดในระดับขจัด ดังนัน้ ขนาดของการเปลีย่ นแปลงของ
กลุ่ ม หลั ก ทรั พ ย์ ข นาด
และ
จึงต้องเท่ากับผลตอบแทน
จากการลงทุ น ที่ป ราศจากความเสี่ย ง หรือ เท่ ากับ
และ
อย่างไรก็ตาม ผูล้ งทุนย่อมตระหนักว่า ตัวแบบจําลอง
ของ Black and Scholes (1973) อาจมีความคลาดเคลือ่ นและการ
บริหารความเสี่ยงอาจไม่เป็ นไปตามที่ Black and Scholes ตัง้ ไว้
เป็ นสมมติ ฐ านครบถ้ ว น อาทิ การปรับ อั ต ราส่ ว นการถั ว
ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้น ดังนัน้ ผลตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จริง
จากการถื อ ครองกลุ่ ม หลัก ทรัพ ย์ และที่ เกิด จากการลงทุ น ที่
ปราศจากความเสีย่ งจึงอาจแตกต่างกัน ถือเป็ นความคลาดเคลื่อน
ของการถัว ซึง่ เท่ากับ
และ
สําหรับคอลและพุทออปชัน
ตามลําดับ
(บาท)

(5)

จึงพิสูจ น์ ให้เห็ น จริงว่ า ตัว แบบจํ าลองของ Black and Scholes
(1973) เป็ น ตัว แบบจําลองที่ไ ม่ถู ก ต้อ งสําหรับการกําหนดราคา
ออปชัน และยังแสดงต่ อไปว่า การบริหารความเสี่ยงโดยการถัว
โดยใช้ อ ัต ราส่ ว นการถัว ตามที่ Black and Scholes แนะนํ า นั น้
นอกจากจะไม่สามารถบริหารความเสี่ยงให้ลดลงได้ในระดับขจัด
แล้ว ประสิท ธิผ ลของการถัว ยังไม่ ถึงระดับ ที่สู งที่สุ ด ในบรรดา
ประสิท ธิผ ลการถัว ที่เกิดขึ้น จากการใช้อ ัต ราส่ ว นการถัว อื่น ที่ผู้
ลงทุนมีเป็ นทางเลือก
Wilmott วิเคราะห์และแสดงให้เห็นจริงว่ า เมื่อผู้ลงทุ นในตลาด
บริหารความเสีย่ งแบบเป็ นช่วง (Discrete Hedging) อัตราส่วนการถัวทีด่ ที ส่ี ุด
สํ า ห รั บ ค อ ล แ ล ะ พุ ท อ อ ป ชั น ต้ อ ง เท่ า กั บ
ตามลํ าดับ
และ
ในกรณีผลู้ งทุนใช้อตั ราส่วนการถัวของ Wilmott ผูเ้ ขียนเสนอระบุค่าความ
คลาดเคลือ่ นของการถัวให้เท่ากับ และ
ตามลําดับ ดังนี้

(%)

(%) (7)
(บาท)

(%)
สังเกตว่า หากตัวแบบจําลองของ Black and Scholes
(1973) มีป ระสิท ธิภ าพการถัว สู งสุ ด ถึ งระดับ ขจัด ความคลาด
เคลื่อน
และ
ต้องเป็ นศูนย์ แต่หากประสิทธิภาพของ
ตัวแบบมีดอ้ ยกว่าระดับขจัด ความคลาดเคลื่อนย่อมต่างจากศูนย์
ดังนัน้ ขนาดของความคลาดเคลื่อนจึงสามารถใช้เป็ นตัวชี้วดั ของ
ประสิท ธิผ ลการบริห ารความเสี่ย งโดยการถัว ของการใช้งานตัว
แบบจําลองได้ หากการถัวมีประสิทธิผ ลตํ่า ความคลาดเคลื่อ น
ย่อมต่างจากค่าศูนย์ไปมาก และประสิทธิผลอยู่ในระดับทีส่ ูงทีส่ ุด
เมือ่ ความคลาดเคลือ่ นเป็ นศูนย์

Wilmott

จิรพัฒน์ อมรสิรภิ าณุวฒ
ั น์

2.2 การบริห ารความเสีย่ งโดยอ้ างอิงตัว แบบจํ าลอง

การบริห ารความเสี่ย งโดยการถัว ตามที่ Black and
Scholes (1973) แนะนําต้องทําตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ในทาง
ปฏิบตั ิ ผูล้ งทุนไม่สามารถทําได้จริงด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิ
การปรับอัตราส่วนการถัวต้องมีเวลาให้ ผู้ลงทุ นซื้อหรือ ขายตรา
สารทุ น อ้ า งอิ ง และการซื้อ ขายทํ า ให้ผู้ล งทุ น เสีย ต้ น ทุ น การทํ า
รายการค้า ดังนั น้ ผู้ล งทุ น จึงอาจไม่ ป ระสงค์ จะปรับ อัต ราส่ ว น
บ่อยครัง้ แต่จะทําเท่าที่เห็นว่าจําเป็ น เมือ่ การบริหารความเสี่ยง
โดยการถัวไม่สามารถทําได้ตลอดเวลาต่ อเนื่อง Wilmott (1994)

(%) (8)

(6)

จากสมการข้างต้น หากอัตราส่วนการถัวของ Wilmott
(1994) สามารถลดความเสีย่ งได้ในระดับขจัด ความคลาดเคลื่อน
ต้ อ งเป็ นศู น ย์ อย่ างไรก็ต าม Wilmott ยอมรับ ว่ า เมื่อ การปรับ
อัตราการถัวไม่สามารถทําได้ตลอดเวลาต่อเนื่อง แม้ผลู้ งทุนจะถือ
ตราสารทุ นอ้างอิงตามอัต ราที่เสนอไป ความเสี่ยงยังไม่สามารถ
ลดลงได้ในระดับขจัด ผู้เขียนตระหนักถึงประสิทธิผลของการถัว
ของ Wilmott ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ม ี ม ากถึ ง ระดับ ขจัด แต่ ย ัง ยื น ยัน เสนอ
ความคลาดเคลือ่ นทีอ่ งิ กับอัตราผลตอบแทนทีป่ ราศจากความเสีย่ ง
เพื่อให้การเปรียบเทียบประสิท ธิผ ลของตัว แบบจําลองของ
Black and Scholes (1973) และของ Wilmott (1994) สามารถทํา
ได้โดยการพิจารณาขนาดความคลาดเคลือ่ น
อนึ่ ง Wilmott ชี้ว่ า การกําหนดค่ าสถิติประกอบการ
ระบุอตั ราส่วนการถัวนัน้ ต้องใช้ค่าทีค่ าดและค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ของอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุนซึ่งออปชันอ้างอิง
ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถกําหนดค่าสถิตคิ ่นู ้โี ดยใช้ขอ้ มูลอนุ กรมเวลาหรือ
โดยนัยจากราคาตลาดของออปชัน และเมือ่ ผูล้ งทุนกําหนดค่าได้
แล้ว ผูล้ งทุนสามารถใช้งานค่าคู่น้ีได้ทนั ที Wilmott เสนอว่า เมือ่
การบริห ารความเสี่ย งที่ทํ าได้จริงในทางปฏิบ ัติต้ อ งทํ าเป็ น ช่ว ง
ไม่ใช่ทําตลอดเวลาต่อเนื่องการระบุอตั ราส่วนการถัวทําโดยใช้ค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน
ซึ่ ง
ปรับปรุ งแล้ว โดยที่

เป็ น ค่ าเบี่ย งเบนมาตรฐานที่กําหนดจาก
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ข้อมูลอนุ กรมเวลาหรือโดยนัยจากราคาตลาด ส่วน เป็ นค่าที่
คาดทีก่ าํ หนดได้จากข้อมูลอนุ กรมเวลาหรือโดยนัยจากราคาตลาด
จะให้ประสิทธิผ ลการบริห ารความเสี่ย งมีระดับที่ดีข้นึ อย่ างไรก็
ตาม ในทางปฏิบตั ิและในกรณีปกติ การปรับส่งผลเพียงเล็กน้ อย
ต่อการเพิม่ ขึน้ ของประสิทธิผล โดยผลดีทเ่ี กิดขึน้ อย่างมีนัยสําคัญ
จะเกิดเฉพาะในกรณี ท่ตี ลาดปรับตัว สูงขึ้น หรือ ลงอย่ างมากและ
ต่อเนื่องเท่านัน้
2.3 มาตรวัดความสามารถในการบริหารความเสีย่ ง
ผู้เขียนอภิปรายไปข้างต้นว่า เมื่อการถัวความเสี่ย งมี
ประสิทธิผลสูงสุด เช่นในกรณีทเ่ี กิดขึน้ ตามทฤษฎีของ Black and
Scholes (1973) ความคลาดเคลือ่ นจะมีค่าเป็ นศูนย์ แต่ในกรณีท่ี
ประสิทธิผ ลมีร ะดับที่ถดถอยลงด้วยเหตุ ผลบางประการเช่ น ตัว
แบบจําลองที่ใช้อ้างอิงเป็ นตัวแบบทีไ่ ม่ถูกต้อง หรือการที่ผลู้ งทุน
ไม่สามารถบริหารจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ทเ่ี กิดจากการถัวได้อย่าง
เคร่งครัดตามทีท่ ฤษฎีได้แนะนํ า ความคลาดเคลื่อนย่อมมีค่าต่าง
จากศูนย์ ความจริงข้อนี้ทําให้ขนาดของความคลาดเคลื่อนที่ต่าง
จากศูนย์ไปมากสามารถบ่งชีร้ ะดับประสิทธิผลของการถัวทีด่ อ้ ยลง
มาก
เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงทําเป็ นช่วงเวลาหลาย
ช่วง ซึ่งความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์ของการถัวอาจเป็ นค่าบวก
หรือ ลบ การพิ จ ารณาค่ า เฉลี่ย ของความคลาดเคลื่ อ นจึง ไม่
เหมาะสม เพราะความคลาดเคลื่อนทีเ่ ป็ นค่าบวกย่อมเฉลีย่ กับค่า
ความคลาดเคลือ่ นทีเ่ ป็ นลบ ซึ่งแม้แต่ละค่าอาจต่างจากค่าศูนย์ไป
มาก แต่เมือ่ เฉลีย่ กันแล้วย่อมหักล้าง และอาจไม่ต่างจากศูนย์มาก
นัก ทําให้บ่งชี้อย่างไม่ถูกต้องว่าค่าเฉลีย่ ใกล้ศนู ย์ และการถัวโดย
อ้างอิงตัวแบบจําลองนัน้ ๆ ประสบผลสําเร็จทีด่ ี
เมื่อ ความจริงเป็ นเช่ น นี้ ผู้เขีย นจึงเสนอใช้ม าตรวัด
ความสามารถของการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง กํ า หนดจาก
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาที่ถวั ตามที่แต่ ละตัว
แบบจํ า ลองแนะนํ า เป็ นค่ า รากที่ ส องของค่ า เฉลี่ย ของความ
ค ลาดเค ลื่ อ น ย ก กํ า ลั ง ส อง (Root Mean Square Error ห รื อ
RMSE) และค่าเฉลี่ย ค่าสัมบู รณ์ ข องความคลาดเคลื่อ น (Mean
Absolute Error ห รื อ MAE) มาต รวั ด ทั ้ง ส องเป็ น ที่ นิ ย มใน
การศึก ษาเชิง ประจัก ษ์ โดยที่ ค่ า RMSE ให้ ค วามสํ า คัญ แก่
ความคลาดเคลื่ อ นที่ ต่ า งไปจากค่ า ศู น ย์ ม าก มากกว่ า ค่ า
ความคลาดเคลื่อนทีต่ ่างไปจากค่าศูนย์น้อย ในขณะทีค่ ่า MAE ให้
นํ้ าหนักความสําคัญแก่ ความคลาดเคลื่อนที่ต่ างจากค่ าศูน ย์มาก
หรือน้อยในระดับทีเ่ ท่ากัน อนึ่ง ผูอ้ ่านพึงสังเกตว่า ค่า RMSE เป็ น
มาตรวัดที่มลี กั ษณะสอดคล้องกับการออกแบบอัตราส่วนการถัว
ของ Wilmott ด้วยเพราะการออกแบบของ Wilmott มีวตั ถุประสงค์
ให้ อ ัต ราส่ ว นการถัว นํ า ไปสู่ ค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐานของความ
คลาดเคลือ่ นในระดับทีต่ ่าํ ทีส่ ุด
สํา หรับ ตัว แบบจําลอง แทน ตัว แบบ Black and
Scholes (1973) และ Wilmott (1994) และออปชัน แทน คอล
และพุ ท ออปชั น แล้ ว ค่ า
และค่ า
ของ

Jirapat Amornsiripanuwat
จํานวนตัวอย่างของความคาดเคลื่อน
ตัวอย่าง สามารถกําหนดได้ดงั นี้

ที่ใช้ในการศึกษา
(9)

(10)
ตัวแบบจําลองซึ่งให้อตั ราส่วนการถัวซึ่งมีประสิทธิผลสูงกว่า ย่อม
ต้ อ งให้ ค่ า
และค่ า
ในระดั บ ที่ ต่ํ ากว่ า
กําหนดให้
แ ล ะ
ห า ก ตั ว
แบบจําลอง 1 ให้อตั ราส่ วนการถัวที่มปี ระสิท ธิผลสูงกว่าของตัว
และ
ต้องเป็ น
แบบจําลอง 2 แล้ว ค่า
ค่าลบและต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญ แต่หากตัวแบบจําลองที่
2 ให้ประสิทธิผลที่สูงกว่า ส่วนต่ างค่าสถิติทงั ้ สองจะเป็ นค่าบวก
และต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สําคัญ

3. ข้อมูลที่ใช้
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการบริหารความ
เสี่ย งโดยใช้อ ัต ราการถัว ซึ่งอ้างอิงตัว แบบจําลองของ Black and
Scholes (1973) และของ Wilmott (1994) ซึ่ ง ใช้ ค่ า RMSE และ
MAE เป็ นมาตรวัดสําหรับออปชันซึ่งมีการซื้อขายในตลาดอนุ พนั ธ์
(ประเทศไทย) การศึกษาใช้ขอ้ มูลรายวันเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มกราคม
2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 หรือ 1 ปี ซึ่งเป็ นจํานวนตัวอย่าง
เดี ย วกั น กั บ ที่ ก ารศึ ก ษาในอดี ต อาทิ Vähämaa (2003) ได้ ใ ช้
การศึกษาจํากัดความสนใจเฉพาะออปชันซึ่งอ้างอิงดัชนี SET 50
เพราะเป็ น ออปชัน ประเภทแรกที่ม ีก ารซื้อ ขายในตลาดอนุ พ ัน ธ์
ประเทศไทยและเป็ นทีร่ จู้ กั คุน้ เคยแพร่หลายในตลาดการเงินไทย
ข้อมูลตัวออปชันบนดัชนี SET 50 ประกอบด้วยราคาปิ ด
ราคาใช้ ส ิ ท ธิ แ ละวั น สิ้ น สุ ด อายุ ถู ก รวบรวมจากฐานข้ อ มู ล
SETSMART ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในขณะที่
ระดั บ ดั ช นี อ้ า งอิ ง SET 50 รวบรวมจากฐานข้ อ มู ล Thomson
Reuter DATASTREAM ผู้ เ ขี ย น ใช้ อ ั ต ราดอกเบี้ ย สปอต อายุ
1 เดือนเป็ นตัวแทนของอัตราดอกเบีย้ ทีป่ ราศจากความเสีย่ งสําหรับ
การวิเคราะห์ออปชันทุกตัวแม้มอี ายุคงเหลือต่างกัน ตามการศึกษา
ของ Wattanatorn (2014) ข้อมูลอัตราดอกเบีย้ รวบรวมจากสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
ในการกําหนดค่าสถิติ RMSE และ MAE สําหรับออปชัน
แต่ละรุ่น ในแต่ ละวัน ผูเ้ ขียนต้องใช้ราคาปิ ดของออปชันและดัชนี
SET 50 ซึ่งออปชัน อ้างอิงถึงซึ่งเกิดขึ้น ในวัน ที่กําหนดและในวัน
ก่อนหน้ า ผู้เขีย นใคร่ช้วี ่า การรายงานราคาปิ ดของดัชนี SET 50
กําหนดให้เท่ากับราคาทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายด้วยวิธี Automatic
Order Matching (AOM) ในวันนัน้ ของกลุ่มหลักทรัพย์ทด่ี ชั นี SET
50 ในขณะที่ราคาปิ ดของออปชันบนดัชนี SET 50 เท่ากับราคาที่
เกิดขึน้ จากการซื้อขาย (Execution Price) หากออปชันนัน้ มีการซื้อ
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ประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งของออปชันในตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย)
ขายในวัน แต่ ห ากออปชัน ไม่ ม กี ารซื้ อ ขาย ราคาปิ ดจะไม่ ถู ก
รายงาน ราคาทีม่ สี าํ หรับวันจะมีรายงานเฉพาะราคาทีใ่ ช้ชําระราคา
(Settlement Price) ซึง่ ราคาดังกล่าวของวันทีไ่ ม่มกี ารซื้อขายนี้อาจ
ใช่ ห รือ มิ ใ ช่ ร าคาตลาดที่ แ ท้ จ ริง ของออปชั น ก็ ไ ด้ ผู้ เ ขี ย นได้
ตรวจสอบการซื้ อ ขายออปชัน บนดัช นี SET 50 ในช่ ว งเวลาที่
ผูเ้ ขียนใช้ศกึ ษา พบว่าสําหรับออปชันรวมทุกตัว ทุกรุ่นทีม่ กี ารซื้อ
ขายกันในตลาดอนุ พนั ธ์ (ประเทศไทย) จํานวนรวม 8,002 รุ่น-วัน
นั น้ แต่ อ อปชัน ที่ม ีก ารซื้ อ ขายจริงในวัน อย่ า งน้ อ ย 1 สัญ ญามี
จํานวนเพียง 2,825 รุ่น-วัน
เมื่อ การกําหนดค่ า RMSE และค่ า MAE ประกอบการ
วิเคราะห์ต้องใช้ราคาปิ ดสําหรับ 2 วัน แต่หากในวันซึ่งออปชันไม่ม ี
การซื้อขาย ตลาดอนุ พนั ธ์ (ประเทศไทย) จะไม่รายงานราคาปิ ด
ราคาเดียวทีอ่ าจใช้ทดแทนราคาปิ ดจึงเป็ นราคาที่ใช้ชําระราคา ซึ่ง
ผูเ้ ขียนชี้ไปข้างต้นว่าอาจเท่าหรือต่างจากราคาตลาดทีห่ ากการซื้อ
ขายได้เกิดขึน้ จริงในวันนัน้ และหากราคาทีใ่ ช้ชําระราคาแตกต่าง
จากราคาต ลาด ค่ า RMSE และ MAE ย่ อ มค ลาดเคลื่ อ น
โดยเฉพาะในกรณีทร่ี าคาที่ใช้ชําระราคาอ้างอิงตัวแบบจําลองของ
Black and Scholes (1973) ความคลาดเคลื่อนย่อมมีโอกาสมากที่
ตัว ชี้ ว ัด RMSE และ MAE ซึ่ ง ชี้ว ัด ประสิท ธิผ ลจะเบี่ย งเบนไป
สนับสนุ นความมีประสิทธิผลของการถัวโดยอ้างอิงตัวแบบจําลอง
ของ Black and Scholes (1973) ดั ง นั ้น เพื่ อ บรรเทาโอกาสที่
การศึกษาและข้อสรุปจะเกิดจากการเบี่ยนเบนเพราะใช้ราคาที่ใช้
ชําระราคาแทนการใช้ร าคาปิ ด ในวัน ที่อ อปชัน ไม่ม ีก ารซื้ อ ขาย
ผู้เขีย นจึงพิจารณาค่ า RMSE และค่ า MAE ที่เกิดขึ้น สําหรับ วัน
เฉพาะวันที่ออปชันที่กําลังพิจารณามีการซื้อขายเกิดขึ้นจริงอย่าง
น้ อ ย 1 สัญ ญาในวัน นั น้ และในวัน ก่ อ นหน้ า ผู้เขีย นศึก ษาระดับ
ประสิทธิผลของการถัวความเสี่ยงซึ่งอ้างอิงตัวแบบจําลองทัง้ สอง
โดยใช้ข ้อ มูล สําหรับ คอลและพุ ท ออปชัน โดยทัง้ หมดที่มรี ะหว่าง
ช่วงเวลาทีศ่ กึ ษา นอกจากนี้ ผู้เขียนยังแยกศึกษาประสิทธิผลเป็ น
สําหรับคอลออปชันและสําหรับ พุทออปชัน และสุดท้าย ผู้เขียน
ดําเนินการตาม Vähämaa (2003) เพราะต้องการที่จะศึกษาในเชิง
ลึกว่าประเภทของออปชันและสถานะผลประโยชน์ (Moneyness) มี
ผลต่อการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยแยกลงไปในรายละเอียด
อีก ขัน้ สํ า หรับ คอลส่ ว นหนึ่ ง และพุ ท อีก ส่ ว นหนึ่ ง ตามสถานะ
ผลประโยชน์ จํานวน 3 กลุ่มสถานะคือ สถานะเป็ นประโยชน์ (In of
the Money) สถานะเสียประโยชน์ (Out of the Money) และสถานะ
ไม่เป็ นประโยชน์ แต่ไม่เสียประโยชน์ (At the Money) โดยการจัด
กลุ่มทําโดยอ้างอิงช่ วงของอัต ราส่ วนราคาหลักทรัพ ย์ต่ อราคาใช้
สิทธิของออปชัน

และอัตราส่วนราคาใช้สทิ ธิของออปชันต่ อ

ราคาหลัก ทรัพ ย์

ระหว่า งดัช นี SET 50 ที่อ อปชัน อ้ า งอิ ง

ถึ ง กับ ระดับ ดัช นี ร าคาใช้ ส ิ ท ธิ สํ า หรับ คอลออปชั น ผู้ เขีย น
กําหนดให้อ อปชัน ที่ม ีอ ัต ราส่ ว น ที่ม ากกว่ า 1.03 อยู่ ในกลุ่ ม

จิรพัฒน์ อมรสิรภิ าณุวฒ
ั น์

สถานะเป็ นประโยชน์ น้ อยกว่า 0.97 ในสถานะเสียประโยชน์ และ
ระหว่ า ง 0.97 ถึ ง 1.03 ในสถานะไม่ เป็ นประโยชน์ แ ต่ ไ ม่ เสี ย
ประโยชน์ และสําหรับพุ ท ออปชัน ผู้เขีย นกําหนดให้อ อปชัน ที่ม ี
อัตราส่วน ทีม่ ากกว่า 1.03 อยู่ในกลุ่มสถานะเป็ นประโยชน์ น้อย
กว่า 0.97 ในสถานะเสียประโยชน์ และระหว่าง 0.97 ถึง 1.03 ใน
สถานะไม่เป็ นประโยชน์แต่ไม่เสียประโยชน์
ในการระบุอตั ราส่วนการถัวตามทีต่ วั แบบจําลองทัง้ สอง
และค่าเบีย่ งเบน
แนะนํ า ผูเ้ ขียนยังต้องกําหนดค่าค่าทีค่ าด
ของอัตราการเปลี่ยนแปลงรายวันของดัชนี SET
มาตรฐาน
50 ซึง่ ผูเ้ ขียนไม่สามารถอ่านได้โดยตรงจากข้อมูลอนุ กรมเวลา การ
กําหนดค่าสถิตทิ งั ้ สองสามารถทําได้อย่างน้อย 2 วิธี คือการกําหนด
ค่าสถิตซิ ่งึ ชี้โดยนัย (Implied Statistics) จากราคาออปชันบนดัชนี
SET 50 ที่ ม ี ก ารซื้ อ ขาย และการกํ า ห น ดโดยใช้ สู ต รสถิ ติ
(Historical Statistics) ในตลาดการเงินไทย ผูล้ งทุนอาจพิจารณา
ใช้ ค่ า สถิ ติ ท่ีกํ า หนดจากวิธีใดวิธีห นึ่ ง ดังนั น้ เพื่ อ ให้ ก ารศึก ษา
สามารถเปรี ย บเที ย บความสามารถของวิ ธี กํ า หนดค่ า สถิ ติ
ประกอบการบริหารความเสีย่ งและระดับประสิทธิผลให้ได้ดว้ ย จึง
เห็นควรพิจารณาค่าสถิตทิ ก่ี ําหนดจากทัง้ สองวิธแี ละจะนํ าผลลัพธ์
มาเปรียบเทียบกัน
3.1 วิธกี าํ หนดค่าสถิตทิ ชี ่ ้โี ดยนัยจากดัชนี SET 50 ของวัน
ในการกําหนดค่ าสถิติ ให้ต ัวแบบจําลองของ Black
and Scholes (1973) หากผูเ้ ขียนมีขอ้ มูลราคาตลาดของออปชันตัว
หนึ่ ง ผู้เขียนสามารถเชื่อมโยงราคาตลาดเข้ากับสูต รการกําหนด
ราคา เพื่ อ ระบุ ค่ า สถิติ โดยนั ย ได้ อ ย่ า งตรงไปตรงมา และ
สํ า หรับ การกํ า หนดค่ า สถิ ติ และ ให้ ต ั ว แบบจํ า ลองของ
Wilmott (1994) นัน้ หลังจากที่ผู้เขียนกําหนดค่ าสถิติ โดยนั ย
สํ า หรับ ตั ว แบบจํ า ลองของ Black and Scholes (1973) ผู้ เขีย น
สามารถใช้ สู ต รการกํ า หนดราคาตามวิ ธี ข อง Wilmott (1994)
ร่ ว มกั บ ราคาตลาดไประบุ ค่ า สถิ ติ โดยนั ย โดยอ้ า งอิ ง ตั ว
แบบจํ า ลองเพื่ อ กํ าหนดราคาออปชัน ของ Wilmott ในลัก ษณะ
ทํานองเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในแต่ละวัน ออปชันที่มกี ารซื้อ
ขายจริงอาจมีหลายรุ่นและรุ่นที่มปี ริมาณการซื้อขายเกิดขึน้ ในวัน
อย่ างน้ อ ย 1 สัญ ญาอาจมีต ัง้ แต่ 1 รุ่ น ขึ้น ไป ดังนั น้ ค่ าสถิติท่ีช้ี
โดยนัยของออปชันจึงอาจเป็ นไปได้หลายค่า เพือ่ ให้การใช้ขา่ วสาร
ข้อ มูล ที่ม ีในราคาปิ ด ของออปชัน ที่อ าจมีห ลายราคาในแต่ ล ะวัน
เป็ น ไปอย่ างมีประสิท ธิภ าพสูงที่สุด ในการศึกษานี้ การกําหนด
ค่าสถิติโดยนัยจึงจะพิจารณาราคาตลาดทัง้ หมดที่มสี ําหรับวันทุ ก
ราคาพร้อมกันโดยการกําหนดจะเลือกค่าสถิตซิ ่งึ ทําให้ผลรวมของ
ความคลาดเคลื่อนยกกําลังสองของราคาตลาดและราคาตามทฤษฎี
อยู่ ใ นระดับ ที่ ต่ํ า ที่ สุ ด แนวทางซึ่ ง ผู้ เขีย นใช้ ในการศึก ษาเป็ น
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แนวทางทัว่ ไปที่ม ีก ารใช้ในการศึก ษาก่ อ นหน้ า อาทิ Vähämaa
(2003) และ Corrado and Su (1996) เป็ นต้น
อนึ่ ง ผู้เขีย นระมัด ระวัง เรื่อ งการใช้ข ้อ มูล ราคาตลาด
สําหรับวันเพือ่ กําหนดค่าสถิตโิ ดยนัยว่า ราคาตลาดต้องเป็ นราคาที่
ผู้ ล งทุ น ทราบจริง เมื่ อ ผู้ ล งทุ น บริห ารความเสี่ ย งโดยการถั ว
กล่าวคือสําหรับการถัวในวันที่ t-1 ถึงวันที่ t ผูล้ งทุนต้องสร้างกลุ่ม
หลักทรัพย์ตงั ้ แต่ส้นิ วันที่ t-1 ซึ่ง ณ จุดนัน้ ของเวลา ผูล้ งทุนทราบ
ราคาตลาดของวัน ที่ t-1 แล้ว แต่ ไม่ทราบราคาตลาดของวัน ที่ t
ดังนัน้ ข้อมูลที่ทนั สมัยที่สุดที่ผู้ลงทุนมีคอื ราคาปิ ด ณ วันที่ t-1 ซึ่ง
ผูเ้ ขียนจะใช้ราคาปิ ด ณ วันที่ t-1 สําหรับการกําหนดค่าสถิตโิ ดยนัย
ตามที่ผูล้ งทุนมีอยู่จริง นอกจากนี้ ผู้เขียนใช้เหตุ ผลเดียวกันของ
การใช้ขอ้ มูลในการระบุ อตั ราดอกเบี้ยซึ่งปราศจากความเสี่ยง ซึ่ง
ต้อ งเป็ น อัต ราที่ต ลาดกําหนด ณ วัน ที่ t-1 ประกอบการกําหนด
อัตราส่วนการถัว

Jirapat Amornsiripanuwat
คอลและพุ ท ออปชั น ที่ ม ี ส ถานะไม่ เป็ นประโยชน์ แต่ ไ ม่ เสี ย
ประโยชน์จะเป็ นออปชันกลุ่มใหญ่ทส่ี ุดในชุดข้อมูล

3.2 วิธกี ําหนดค่าสถิติจากข้อมูลอนุ กรมเวลาของดัช นี
SET 50
การศึกษาในอดีต อาทิ Nilakantan and Talwar (2014)
ใช้ค่าสถิติซ่ึงกําหนดโดยอ้างอิงสูต รการกําหนดค่าสถิติร่ว มกับ
ข้อมูลอนุกรมเวลาของอัตราการเปลีย่ นแปลงรายวันของดัชนี SET
50 และในทางปฏิบตั ิ ผูล้ งทุนบางคนอาจใช้วธิ เี ดียวกันนี้กําหนด
ค่ า สถิติข องตัว แบบจํ า ลอง ในการศึก ษา เมื่อ ผู้เขีย นกํ า หนด
ค่าสถิตโิ ดยใช้สูตรการกําหนดทางสถิติ ผูเ้ ขียนได้ใช้ขอ้ มูลอนุ กรม
เวลาย้อนหลัง 245 วันทําการ โดยผู้เขีย นใช้ค่าเฉลี่ย (Average)
เพื่ อ กํ า หนดค่ า สถิติ และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่อ กําหนดค่ าสถิติ ส่ว นเหตุ ผ ลที่ผู้เขีย นเลือ กใช้
ระยะเวลา 245 วันทําการ เพราะข้อมูลรายวันความยาว 1 ปี เป็ น
ช่วงข้อมูลทีน่ ิยมใช้ในทางปฎิบตั ิ และช่วงข้อมูล 1 ปี ของการศึกษา
นี้ม ี 245 วันทําการ
ตารางที่ 1 รายงานค่ าสถิติเชิงพรรณา ของอัต ราการ
เปลี่ย นแปลงของดัช นี SET 50 ในช่ ว งเวลาที่ศ ึก ษา ค่ า สถิ ติ ท่ี
กําหนดจากข้อมูลอนุกรมเวลา และค่าสถิตทิ ก่ี าํ หนดโดยนัยเฉพาะ
สําหรับวันทีผ่ ่านการคัดกรองเพื่อใช้ศกึ ษา จากตาราง เป็ นทีน่ ่ าสง
เกตว่า ค่าเฉลีย่ ของ และ จะไม่แตกต่างกันมาก ทัง้ ในกรณี
ที่เป็ น ค่ าสถิติท่ีกํ าหนดโดยใช้ข ้อ มูล อนุ ก รมเวลาและที่กํ าหนด
โดยนัย
ในการศึกษา ผูเ้ ขียนจํากัดความสนใจเฉพาะคู่วนั ทีอ่ อป
ชันต้องมีการซื้อขายอย่างน้ อย 1 สัญญา จากตารางที่ 2 ผู้เขีย น
พบว่าข้อมูลทัง้ หมดมีจํานวน 8,002 รุ่น-วัน แบ่งเป็ นของคอลออป
ชัน จํานวน 4,094 รุ่น -วัน และพุ ท ออปชัน จํานวน 3,908 รุ่ น -วัน
ในขณะที่จํานวนรุ่น -วัน ของออปชัน ที่เป็ น ไปตามเกณฑ์ก ารคัด
กรองเพื่อใช้ศกึ ษามีจํานวน 2,825 รุ่น-วัน แบ่งเป็ นของคอลออป
ชัน จํานวน 1,436 รุ่ น -วัน และพุ ท ออปชัน จํานวน 1,389 รุ่น -วัน
นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนยังรายงานจํานวนข้อมูลทีใ่ ช้งานได้สําหรับออป
ชัน โดยแยกตามสถานะผลประโยชน์ ด้วย ซึ่งเป็ น ที่น่ าสังเกตว่ า
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ประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งของออปชันในตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย)

จิรพัฒน์ อมรสิรภิ าณุวฒ
ั น์

ตารางที่ 1 ค่าสถิตเิ ชิงพรรณนารายวันของอัตราการเปลีย่ นแปลงดัชนี SET 50 และพารามิเตอร์ (หน่ วย: ร้อยละ)
ค่าสถิตทิ ช่ี โ้ี ดยนัย

ค่าสถิตจิ ากอนุ กรมเวลา

σ

σ*

µ

σ

σ*

µ

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง
ดัชนี SET 50

ค่าเฉลีย่

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

ค่าตํ่าสุด

0.4648

0.4647

-0.0178

0.0552

0.0314

-0.0629

-5.8396

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

0.2660%

0.2660%

0.0106%

0.0140%

0.0139%

0.0385%

0.9047%

ค่าสถิติ
พรรณนา

ตารางที่ 2 จํานวนรุ่น-วัน ของออปชันทีใ่ ช้ในการศึกษา
ประเภท

คอลออปชัน

พุทออปชัน

สถานะผลประโยชน์

รุ่น-วัน ของข้อมูลทีใ่ ช้งานได้จริงสําหรับการศึกษา

สถานะเสียประโยชน์

220

สถานะไม่เป็ นประโยชน์ แต่ไม่เสียประโยชน์

708

สถานะเป็ นประโยชน์

508

รวม

1,436

สถานะเสียประโยชน์

484

สถานะไม่เป็ นประโยชน์ แต่ไม่เสียประโยชน์

695

สถานะเป็ นประโยชน์

210

รวม

1,389

รวม

2,825
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4. ผลการศึกษาเชิ งประจักษ์
4.1 ผลการศึกษาหลัก
ผลการศึกษาประสิทธิผลการบริหารความเสีย่ งโดยการ
ถัว ซึ่งอ้างอิงตัว แบบจําลอง Black and Scholes (1973) และตัว
แบบจําลอง Wilmott (1994) ได้รายงานไว้ในตารางที่ 3 ซึ่งผูอ้ ่าน
จะเห็น ได้ช ัด เจนว่ า โดยรวมและในกรณี ส่ ว นใหญ่ ข องสถานะ
ผลประโยชน์ นัน้ ประสิทธิผ ลของการถัว ซึ่งชี้ว ดั โดยค่ า RMSE
และค่า MAE ของตัวแบบคู่แข่งซึ่งกําหนดจากค่าสถิติโดยนัยจะ
เหนื อ กว่าค่ าสถิติจากข้อ มูล อนุ ก รมเวลา ทัง้ นี้ เหตุ ผ ลอาจเป็ น
เพราะค่าสถิติโดยนัย สะท้อ นค่ าสถิติท่ีบ่งชี้พ ฤติก รรมเชิงสุ่ ม ใน
อนาคตของดัชนี SET 50 ได้แม่นยํากว่าค่าสถิตจิ ากข้อมูลอนุ กรม
เวลา กล่าวคือ ค่ าสถิติโดยนัย ถู ก สะท้อ นมาจากการคาดการณ์
เหตุ ก ารณ์ ในอนาคตของนัก ลงทุ น ในขณะที่ค่ าสถิติจากข้อ มูล
อนุ กรมเวลาถูกสะท้อนจากเหตุ การณ์ ท่เี กิดขึ้นในอดีต และถูกใช้
งานเพีย งจากการตัง้ เป็ น สมมติว่าข้อมูล ในอดีต สามารถสะท้อ น
ข้อมูลในอนาคตได้ดี เมือ่ การถัวซึ่งอ้างอิงค่าสถิตทิ ช่ี ้โี ดยนัยจาก
ราคาให้ประสิทธิผ ลเหนื อ กว่ าที่ค่ าซึ่งกําหนดจากข้อ มูลอนุ ก รม
เวลา ดังนัน้ ในการวิเคราะห์ แ ละการอภิป รายในส่ว นถัด ๆ ไป
ผูเ้ ขียนจะจํากัดความสนใจเฉพาะกรณีทใ่ี ช้ค่าสถิติโดยนัยสําหรับ
การสร้างกลุ่มหลักทรัพย์
จากตารางที่ 3 การศึกษาไม่พบว่าการถัวโดยอ้างอิงตัว
แบบจําลองหนึ่งจะให้ประสิทธิผลเหนือ กว่าตัวแบบจําลองที่เป็ น
คู่แข่งในทุกกรณี และแม้ในบางกรณี ประสิทธิผ ลที่เหนื อกว่าจะ
เป็ นความเหนื อ กว่ า ที่ม ีนั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ แต่ ส่ ว นต่ า งของ
ความสามารถที่เหนือกว่ามีระดับที่ต่ํามากและไม่เกิน 0.05 จุดเบ
ซิส ดังนัน้ ประสิทธิผลทีเ่ หนือกว่าจึงมิได้มนี ยั สําคัญทางการเงิน
4.2 การศึกษาเชิงลึกในกรณีออปชันมีสถานะเสียประโยชน์
ผูเ้ ขียนตัง้ ข้อสังเกตว่าออปชันในสถานะเสียประโยชน์
ไม่ว่าจะเป็ น คอลหรือพุ ทออปชัน ให้ค่า RMSE และ MAE ขนาด
ใหญ่ มาก เมื่อเปรีย บเทีย บกับสถานะไม่เป็ น ประโยชน์ แต่ ไม่เสีย
ประโยชน์ และสถานะเป็ น ประโยชน์ เพื่อ ให้เกิด ความเข้าใจที่
แท้จริงเกี่ยวกับเหตุ ผลของความคลาดเคลื่อนที่มขี นาดใหญ่ มาก
สําหรับออปชันในกลุ่มนี้ ผู้เขียนจึงได้แยกสถานะเสียประโยชน์
ออกเป็ นสถานะเสี ย ประโยชน์ อย่ า งมาก (Deep Out of the
Money) สําหรับ คอล (พุ ท ) ออปชัน ที่ม ีอ ัต ราส่ ว น

น้ อ ย

กว่า 0.94 และสถานะเสียประโยชน์ เมือ่ มีอตั ราส่วน
อยู่
ระหว่าง 0.94 ถึง 0.97 แล้วประเมินประสิทธิผลของตัวแบบสําหรับ
ออปชันในแต่ ละกลุ่มเหล่านัน้ ด้วย ทัง้ นี้ ผูเ้ ขียนกําหนดค่าอ้างอิง
ระดับ 0.94 และ 0.97 จากการศึก ษาของ Wattanatorn (2014)
ผลลัพ ธ์แ สดงในตารางที่ 4 ผู้ อ่ านจะเห็น ว่ าสํ าหรับ สถานะเสีย
ประโยชน์ อ ย่างมากเท่ านัน้ ที่ม ีค่ า RMSE และ MAE ขนาดใหญ่
มากกว่ากลุ่มเสียประโยชน์ ผลลัพธ์น้ชี ่วยอธิบายขนาดของ RMSE
และ MAE ทีใ่ หญ่ มากสําหรับออปชันในกลุ่มสถานะเสียประโยชน์
โดยรวมในตารางที่ 3 กล่าวคือ การที่ออปชันในกลุ่มสถานะเสีย

Jirapat Amornsiripanuwat
ประโยชน์อย่างมากมีค่า RMSE และ MAE ทีส่ งู มาก ส่วนใหญ่เกิด
จากทีอ่ อปชันในกลุ่มนี้มรี าคาตลาดทีต่ ่ํามากและใกล้ศนู ย์ พร้อมๆ
กับ อัต ราการถัว ที่ต่ํ ามากที่ใกล้ห รือ เป็ นศู น ย์ ซึ่งรวมแล้ว ทํ าให้
มูลค่าของกลุ่มหลักทรัพย์มรี ะดับตํ่ามาก ในขณะเดียวกัน ตลาด
อนุ พนั ธ์ (ประเทศไทย) กําหนดให้ช่วงการเปลีย่ นแปลงขัน้ ตํ่าของ
ราคาออปชันเท่ากับ 0.1 จุด ดังนัน้ เมือ่ ราคาออปชันเปลีย่ นแปลง
ไป และหลัง จากที่ ค ิ ด เป็ นอั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของกลุ่ ม
หลักทรัพย์แล้ว จึงมีระดับทีส่ งู มาก
4.3 การทดสอบความเสถียรของผลการศึกษาเชิงประจักษ์
ผู้เขียนใช้เกณฑ์การคัดกรองออปชันที่ต้องมีคู่วนั ซึ่งมี
การซื้ อ ขายอย่ า งน้ อ ย 1 สัญ ญาเพื่ อ ใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล ประกอบ
การศึกษาเพื่อ ให้เกิด ความมันใจว่
่ าราคาที่ใช้เป็ น ราคาตลาดที่
เกิด ขึ้น จากการซื้ อ ขายจริง มิใช่ ร าคาที่ ใช้ ชํ า ระราคาที่ต ลาด
อนุ พนั ธ์ (ประเทศไทย) กําหนดโดยอ้างอิงตัวแบบจําลองซึ่งอาจ
เบีย่ งเบนไปสนับสนุ นตัวแบบจําลองหนึ่งเป็ นการเฉพาะ อย่างไรก็
ตาม ตามสมมติฐานของการศึกษา กลุ่มหลักทรัพ ย์ท่สี ร้างเพื่อ
บริหารความเสีย่ งจะสร้าง ณ สิน้ วัน การทีก่ ารศึกษาใช้ออปชันใน
คู่ ว นั ที่ม ีก ารซื้อ ขายอย่ างน้ อ ย 1 สัญ ญาจึงมีค วามเสี่ย งที่ร าคา
ตลาดอาจเป็ นราคาทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเช้า ไม่ใช่ราคา ณ เวลาทีต่ ลาด
ปิ ด ผูเ้ ขียนตรวจสอบพบว่า จํานวนรุ่น-วันทีม่ กี ารซื้อขายตัง้ แต่ 1
สัญญา ถึง 30 สัญญา เป็ นดังภาพที่ 1 ซึ่งหากจํานวนรุ่น-วันส่วน
ใหญ่ เกิดขึ้นสําหรับวันที่มกี ารซื้อขายน้ อ ย ผลกระทบจากการที่
ราคาตลาดที่ใช่ ไ ม่ ใช่ ร าคาตลาดที่เกิด ณ เวลาที่ต ลาดปิ ดอาจ
เกิดขึน้ และมีระดับทีส่ งู
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า ผลการศึกษามีความเสถียรต่อปริมาณ
การซื้ อ ขายระหว่ า งวัน ผู้ เ ขี ย นจึ ง คั ด กรองออปชั น ที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษาให้มจี าํ นวนสัญญาทีซ่ ้อื ขายในคู่วนั จํานวนมากสัญญาขึน้
เป็ นอย่างน้อย 20 สัญญา ผลกระทบจากการใช้ราคาตลาดทีอ่ าจ
ต่ างจากราคา ณ เวลาปิ ด ทํ าการจะได้ล ดลง การศึก ษาพบว่ า
จํานวนรุ่น-วัน ที่ผ่ านการคัดกรองมี 786 รุ่น -วัน แบ่ งเป็ น จํานวน
368 รุ่น-วัน และจํานวน 418 รุ่น-วัน สําหรับคอลและพุทออปชัน
ตามลํ าดับ ผลการศึก ษาได้ร ายงานไว้ในตารางที่ 5 ซึ่งผู้เขีย น
พบว่ า แม้ ในบางกรณี ประสิ ท ธิผ ลของการถั ว โดยอ้ า งอิ ง ตั ว
แบบจําลองหนึ่งจะเหนือกว่าจะเป็ นความเหนือกว่าที่มนี ัยสําคัญ
ทางสถิติ แต่ ส่วนต่ างของความสามารถทีเ่ หนือกว่ามีระดับที่ต่ํา
มากและไม่เกิน 0.05 จุดเบซิส ดังนัน้ ประสิทธิผลที่เหนือกว่าจึง
มิได้มนี ยั สําคัญทางการเงิน ซึง่ ไม่ต่างจากทีผ่ เู้ ขียนพบและรายงาน
ไปข้างต้นสําหรับอย่างน้อย 1 สัญญา
สุดท้าย ผูเ้ ขียนศึกษาเชิงลึกในกรณีออปชันทีม่ สี ถานะ
เสีย ประโยชน์ โดยแยกสถานะเสีย ประโยชน์ เป็ นสถานะเสีย
ประโยชน์ อ ย่ างมาก และสถานะเสีย ประโยชน์ สํ า หรับ กรณี ท่ี
ผูเ้ ขียนคัดกรองออปชันทีต่ อ้ งมีการซื้อขายอย่างน้อย 20 สัญญาต่อ
วัน เช่นเดียวกับที่ทําไปก่อนหน้ าสําหรับการคัดกรองโดยอ้างอิง
จํานวนการซื้อ ขายอย่ างน้ อย 1 สัญ ญาต่ อ วัน ในตารางที่ 4 และ
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รายงานผลการศึกษาในตารางที่ 6 พบว่าผลลัพธ์มลี กั ษณะทํานอง
เดียวกัน

ภาพที่ 1 จํานวน รุ่น-วัน ของออปชันทีใ่ ช้ในการศึกษาและมีการซื้อขายตัง้ แต่ 1 สัญญา ถึง 30 สัญญา
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ตารางที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งแบบถัว เมือ่ จํานวนรุ่น-วัน มีการซื้อขายตัง้ แต่ 1 สัญญา (หน่ วย: ร้อยละ)

สถานะ
ผลประโยชน์

ประเภท

OTM
ATM
ITM
รวม
OTM
ATM
ITM
รวม

คอลออปชัน

พุทออปชัน
รวม

Root Mean Square Error (RMSE)
ค่าสถิตทิ ช่ี โ้ี ดยนัย
ค่าสถิตจิ ากอนุ กรมเวลา
BS
W
BS - W
BS
W
BS - W
24.2700
22.7280
1.5421
3557.9316
68.7825
3489.1492
0.4723
0.4721
0.0002
0.4801
0.4794
0.0007
0.5499
0.5499
0.0000*
0.5989
0.5989
0.0000
9.5110
8.9082
0.6028
1392.6172
26.9267
1365.6904
14.5725
14.5766
-0.0042
6.0830
6.1146
-0.0317
0.6034
0.6036
-0.0001
0.5516
0.5522
-0.0005
0.6017
0.6019
-0.0002*
0.6645
0.6645
0.0000
8.6159
8.6183
-0.0025
3.6211
3.6397
-0.0186
9.0819
8.7669
0.3150
992.8901
19.3667
973.5233

Mean Absolute Error (MAE)
ค่าสถิตทิ ช่ี โ้ี ดยนัย
ค่าสถิตจิ ากอนุ กรมเวลา
BS
W
BS - W
BS
W
BS - W
3.6429
3.5211
0.1218
243.8624
8.4104
235.4520
0.3449
0.3448
0.0001
0.3537
0.3535
0.0002
0.4052
0.4051
0.0001*
0.4438
0.4438
0.0000
0.8715
0.8528
0.0187
37.6919
1.6198
36.0721
3.8241
3.8255
-0.0014
1.3248
1.3330
-0.0083
0.4246
0.4248
-0.0002
0.4000
0.4005
-0.0006
0.4451
0.4452
-0.0001
0.4961
0.4959
0.0002
1.6123
1.6129
-0.0006
0.7368
0.7399
-0.0031*
1.2357
1.2265
0.0092
19.5218
1.1872
18.3346
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ตารางที่ 4 ประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งแบบถัว เมือ่ จํานวนรุ่น-วัน มีการซื้อขายตัง้ แต่ 1 สัญญา และแยกสถานะเสียประโยชน์ (หน่ วย: ร้อยละ)

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
48.7796 45.6038 3.1758 7248.8736 139.8307 7109.0430
4.5628
4.5247 0.0381
6.0455
5.2126
0.8330
20.0113 20.0194 -0.0081
8.7558
8.7548
0.0010
9.6916
9.6913 0.0004
3.4685
3.5596
-0.0912

Mean Absolute Error (MAE)
ค่าสถิตทิ ช่ี โ้ี ดยนัย
ค่าสถิตจิ ากอนุ กรมเวลา
BS
W
BS - W
BS
W
BS - W
11.5145 11.0164 0.4981 1007.9105 30.8171 977.0934
1.1447
1.1424 0.0023
1.3801
1.2993
0.0808
6.3966
6.3971 -0.0004
2.0097
2.0099
-0.0002
2.2044
2.2064 -0.0020
0.8935
0.9069
-0.0133*

หมายเหตุ BS หมายถึง ตัวแบบจําลอง Black and Scholes (1973), W หมายถึง ตัวแบบจําลอง Wilmott (1994), BS – W หมายถึง ผลต่ างระหว่างตัวแบบจําลอง Black and Scholes (1973) และ Wilmott
(1994), DOTM หมายถึง สถานะเสียประโยชน์ อย่างมาก, OTM หมายถึง สถานะเสียประโยชน์ และ * หมายถึงความมีนยั สําคัญ ณ ระดับความเชือ่ มัน 95% โดยมีจาํ นวนรุ่น-วัน คอลออปชัน DOTM = 53, OTM =
167 และพุทออปชัน DOTM = 187, OTM = 297 ตามลําดับ
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ตารางที่ 5 ประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งแบบถัว เมือ่ จํานวนรุ่น-วัน มีการซื้อขายตัง้ แต่ 20 สัญญา (หน่ วย: ร้อยละ)
สถานะ
ผลประโยชน์

ประเภท

OTM
ATM
ITM
รวม
OTM
ATM
ITM
รวม

คอลออปชัน

พุทออปชัน
รวม

Root Mean Square Error (RMSE)
ค่าสถิตทิ ช่ี โ้ี ดยนัย
ค่าสถิตจิ ากอนุ กรมเวลา
BS
W
BS - W
BS
W
BS - W
39.5887 39.9038 -0.3151
7866.8618
151.1152
7715.7466
0.3944
0.3909
0.0035
0.4212
0.4193
0.0019
0.4855
0.4850
0.0005
0.5123
0.5120
0.0003
13.8489 13.9590 -0.1101
2750.9575
52.8449
2698.1126
2.1938
2.1866
0.0072
3.6152
3.7174
-0.1021
0.5277
0.9922
-0.4645
0.4767
0.4813
-0.0046*
0.5953
0.5953
0.0000
0.6354
0.6369
-0.0015
1.0631
1.2830
-0.2199
1.6238
1.6673
-0.0435
9.5077
9.5971
-0.0894
1882.3336
36.1794
1846.1542

Mean Absolute Error (MAE)
ค่าสถิตทิ ช่ี โ้ี ดยนัย
ค่าสถิตจิ ากอนุ กรมเวลา
BS
W
BS - W
BS
W
BS - W
7.7692 7.8188 -0.0496
1184.3305
33.5743
1150.7562
0.2844 0.2849 -0.0004
0.2993
0.2988
0.0005
0.3969 0.3967
0.0002
0.3959
0.3955
0.0003
1.2086 1.2150 -0.0064
145.0933
4.3754
140.7179
1.0548 1.0533
0.0015
1.1572
1.1814
-0.0242
0.3635 0.4123 -0.0488
0.3364
0.3389
-0.0025*
0.4771 0.4773 -0.0002
0.5036
0.5044
-0.0008
0.5009 0.5367 -0.0358
0.5020
0.5084
-0.0064*
0.8322 0.8543 -0.0220
68.1987
2.3189
65.8798

ตารางที่ 6 ประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งแบบถัว เมือ่ จํานวนรุ่น-วัน มีการซื้อขายตัง้ แต่ 20 สัญญา และแยกสถานะเสียประโยชน์ (หน่ วย: ร้อยละ)
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ประเภท
คอลออปชัน
พุทออปชัน

สถานะ
ผลประโยชน์
DOTM
OTM
DOTM
OTM

จิรพัฒน์ อมรสิรภิ าณุวฒ
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Root Mean Square Error (RMSE)
ค่าสถิตทิ ช่ี โ้ี ดยนัย
ค่าสถิตจิ ากอนุ กรมเวลา
BS
W
BS - W
BS
W
BS - W
76.6306 77.2410
-0.6104 15234.1081 292.3666 14941.7415
1.3484
1.3488
-0.0004
6.9413
7.5343
-0.5930
3.4148
3.4103
0.0045
7.4317
7.5786
-0.1468
1.8888
1.8804
0.0084
2.3247
2.4266
-0.1019

Mean Absolute Error (MAE)
ค่าสถิตทิ ช่ี โ้ี ดยนัย
ค่าสถิตจิ ากอนุ กรมเวลา
BS
W
BS - W
BS
W
BS - W
26.4542 26.6401 -0.1859 4435.1864 119.5833 4315.6031
0.9746
0.9747 0.0000
2.2011
2.2983
-0.0972
1.5253
1.5246 0.0007
2.4068
2.4483
-0.0416
0.9692
0.9676 0.0016
0.9300
0.9511
-0.0211

หมายเหตุ BS หมายถึง ตัว แบบจําลอง Black and Scholes (1973), W หมายถึง ตัว แบบจําลอง Wilmott (1994), BS – W หมายถึง ผลต่ างระหว่างตัวแบบจําลอง Black and Scholes (1973) และ Wilmott
(1994), DOTM หมายถึง สถานะเสียประโยชน์ อย่างมาก, OTM หมายถึง สถานะเสียประโยชน์ และ * หมายถึงความมีนยั สําคัญ ณ ระดับความเชือ่ มัน 95% โดยมีจาํ นวนรุ่น-วัน คอลออปชัน DOTM = 12, OTM =
33 และ พุทออปชัน DOTM = 12, OTM = 66 ตามลําดับ
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5. สรุปและข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย

แม้ในทางทฤษฎี ภายใต้ก ารทํ างานจริงที่ก ารบริห าร
ความเสี่ย งโดยการถัวต้ อ งทํ าแบบเป็ นช่ ว ง ไม่ ใช่ ทําตลอดเวลา
ต่ อ เนื่ อ ง ตัว แบบจํ า ลองของ Wilmott (1994) จะเหนื อ กว่ า ตั ว
แบบจําลองของ Black and Scholes (1973) ทีเ่ รียบง่ายและเป็ น
ทีน่ ิยมแพร่หลาย แต่ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ จากตลาดอนุ พนั ธ์
(ประเทศไทย) ชี้ว่า ตัวแบบจําลองของ Wilmott มีค วามสามารถ
เหนื อ กว่ า ตัว แบบจํา ลองของ Black and Scholes ในบางกรณี
และในอีก หลายกรณี ท่ี เหลื อ ตั ว แบบจํ า ลองของ Wilmott มี
ความสามารถด้อยกว่า นอกจากนี้ ในกรณีท่ตี วั แบบจําลองของ
Wilmott มีความสามารถเหนือกว่า แต่ความสามารถที่เหนือกว่า
กลับไม่มนี ยั สําคัญทางการเงิน เมือ่ หลักฐานเชิงประจักษ์เป็ นเช่นนี้
ผูเ้ ขียนจึงสรุปว่าทัง้ สองตัวแบบจําลองมีความสามารถทีใ่ กล้เคียง
กัน แต่ เนื่ อ งจากตัว แบบจํา ลองของ Wilmott มีก ารกํ า หนดที่
ซับซ้อนกว่า ใช้ขอ้ มูลประกอบทีม่ ากกว่า และผูล้ งทุนในตลาดไม่ม ี
ความคุน้ เคยใช้งานตัวแบบ ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงเสนอผูล้ งทุนซึ่งใช้ตวั
แบบจําลอง Black and Scholes ในการบริหารความเสีย่ งโดยการ
ถัว ให้ย ังคงใช้ต วั แบบจําลองของ Black and Scholes ตามเดิม
ต่อไปก่อน ทัง้ นี้ ผูเ้ ขียนตระหนักว่า การปรับปรุงประสิทธิผลของ
การบริหารความเสีย่ งโดยการถัวให้เหนือกว่าทีต่ วั แบบจําลองของ
Black and Scholes ให้สําหรับตลาดการเงินไทย ยังมีแนวทางอีก
เป็ นจํ า นวนมาก อาทิ ตั ว แบบจํ า ลองของ Corrado and Su
(1996), Leland (1985) Hodges and Neuberger (1989) แ ล ะ
Hoggard, Whalley and Wilmott (1994) เป็ น ต้ น แ ล ะห าก ผู้
ลงทุ น สามารถระบุ แ นวทางปรับ ตั ว แบบจํ า ลอง Black and
Scholes ให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง ขึ้ น ได้ แ ล้ ว ผู้ ล งทุ น ย่ อ มได้ ร ั บ
ประโยชน์ อย่ างไรก็ต าม ผู้เขีย นจะยังไม่ศ ึก ษาแนวทางที่อ าจ
เป็ นไปได้แ นวทางอื่น ณ ที่น้ี แต่ เสนอให้ เป็ นหัว ข้อ สํ าหรับ
การศึกษาในอนาคต
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