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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของวันในสัปดาห์ทส่ี ่งผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยใช้แบบจาลองของ GARCH และกลุ่มตัวอย่างเป็ นราคาปิ ดรายวันของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จานวนทัง้ สิน้ 6,523 วัน ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของ
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในแต่ละวันมีค่าเป็ นบวก โดยอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในวันจันทร์มคี วามความผัน
ผวนสูงสุดซึง่ มักจะเกิดขึน้ หลังจากวันหยุด และทัง้ 5 แบบจาลอง ประกอบด้วย GARCH, GARCH-M, EGARCH, PARCH
และ TGARCH ให้ผลการศึกษาสอดคล้องกัน คือ อัตราผลตอบแทนในวันจันทร์ตดิ ลบค่อนข้างมาก และอัตราผลตอบแทน
ในวันศุกร์เป็ นบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ ผลกระทบของวันในสัปดาห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ABSTRACT
The objective of this study is to investigate the day-of-the-week effect on the Stock Exchange of
Thailand. The GARCH models and daily close price of the Stock Exchange of Thailand (SET) index for
the period from 1 January 1992 to 30 December 2017 for a total of 6,523 days of observations were used
for estimation. The results revealed positive average daily returns for each day. However, the returns on
Monday showed the highest variance; this instance was commonly found after holiday. Moreover, all 5
models including GARCH, GARCH-M, EGARCH, PARCH and TGARCH provided consistent results.
That is, with statistical significance, Monday’s returns were most highly negative, while Friday’s returns
were most highly positive.
Keywords : Day-of-the-Week Effect, Stock Exchange of Thailand

บทนา
หนึ่ ง ในแนวคิ ด หลั ก ของการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมของตลาด คือ สมมติฐานความมีประสิทธิภาพ

ของตลาด (Efficient Market Hypothesis) ซึ่ง กล่ า วไว้ว่ า
ตลาดที่มีป ระสิท ธิภ าพ คือ ตลาดที่ร าคาหลัก ทรัพ ย์ไ ด้
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สะท้อ นข้อ มูล ข่า วสารที่เ กี่ย วข้อ งเรีย บร้อ ยแล้ว (Fama,
1970) จากแนวคิดดังกล่าวทาให้ทราบว่า กระบวนการทา
กาไรในตลาดอย่างไม่เป็ นธรรมหรือการสร้างผลตอบแทน
ส่วนเกินจากกาไรปกติจะไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ การศึกษา
ในหัวข้อการทดสอบประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์ได้
ถู ก ทดสอบอย่ า งกว้ า งขวางเพื่ อ พิ จ ารณาว่ า ตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศต่างๆ เป็ นไปตามสมมติฐานความมี
ประสิ ท ธิ ภ าพของตลาดหรื อ ไม่ (Casado, Muga, &
Santamaria, 2013)
ผลกระทบของวันในสัปดาห์ (Day-of-the-Week
Effect) เป็ นหนึ่งในประเด็นการศึกษาเกีย่ วกับการทดสอบ
ประสิทธิภาพของตลาดที่มีการศึกษาอย่างแพร่หลายทัง้
ตลาดในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว (Developed Market) และ
ตลาดเกิด ใหม่ (Emerging Market) ผลกระทบของวัน ใน
สัป ดาห์ เ ป็ นปรากฏการณ์ ท่ี อ ัต ราผลตอบแทน (Stock
Return) ของวันหนึ่งในสัปดาห์จะมีค่าสูงกว่าวันอื่นๆ ซึง่ มี
การศึ ก ษาที่ พ บผลกระทบดั ง กล่ า วไม่ ใ ช่ เ พี ย งแต่ ใ น
สหรัฐ อเมริก า อีก ทัง้ ยัง พบในตลาดทุ น ขนาดใหญ่ แ ละ
พัฒ นาแล้ว จ านวนมาก เช่ น สหราชอาณาจัก ร ฝรัง่ เศส
แคนาดา เยอรมัน อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ สเปน ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ ญี่ป่ ุน ่องกง และสิงค์โปร์ รวมไปถึงตลาดเกิด
ใหม่ เช่น อาเจนตินา บราซิล ชิลี เม็กซิโก รัสเซีย สาธารณะ
รัฐเช็ก โปแลนด์ ตุ รกี จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และ ิ ลปิ ปิ นส์ เป็ นต้น (Charles, 2010; Zhang, Lai, & Lin,
2017)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้ อ งท าให้
ทราบว่าการศึกษาผลกระทบของวันในสัป ดาห์ในประเทศ
ไทยมี จ านวนไม่ ม ากนั ก Parkatt (2016) ได้ ท บทวน
งานวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบของวันในสัปดาห์ พบว่า วิธี
ก าลั ง สองน้ อ ยที่ สุ ด เป็ นวิ ธี ท่ี นิ ย มใช้ ใ นการทดสอบ
ผลกระทบของวันในสัปดาห์ และเมื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ อ็ ม เอไอของไทย ผลปรากฏว่ า มี
ปรากฏการณ์ของผลกระทบของวันในสัปดาห์ในช่วงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2557 และได้ เ สนอแนะว่ า ข้ อ มู ล ราคา
หลัก ทรัพ ย์มีค วามผัน ผวน (Volatility) และคาดว่ า ความ
แปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กบั กาลังสอง
ค่ า คลาดเคลื่อ นในอดีต การศึก ษาที่ใ ช้ข้อ มู ล ของราคา
หลั ก ทรั พ ย์ จึ ง ควรใช้ แ บบจ าลองของ Autoregressive
Conditional Heteroscedasticity ( ARCH) (Engle, 1982)

โดยอาจอยู่ในลักษณะใดขึน้ อยู่กบั การเลือกใช้และการให้
ข้อสมมติฐานของงานวิจยั
การศึ ก ษาครัง้ นี้ จึ ง มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
ผลกระทบของวัน ในสัป ดาห์ท่ีส่งผลต่ อ ตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET)
โ ด ย ใ ช้ แ บ บ จ า ล อ ง Generalized ARCH (GARCH)
(Bollerslev, 1986) ซึ่งเป็ นแบบจาลองที่พฒ
ั นาต่อมาจาก
แบบจ าลอง ARCH ซึ่ง ค านึ ง ถึง ความแปรปรวนของค่ า
คลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กบั กาลังสองค่าคลาดเคลื่อนใน
อดีต

ทบทวนวรรณกรรม
จากอดีตทีผ่ ่านมาการศึกษาผลกระทบของปฏิทนิ
(Calendar Effect) ต่ อ ผลตอบแทนในตลาดหลัก ทรัพ ย์
โดยเฉพาะผลกระทบของวันในสัปดาห์ได้รบั ความนิยมเป็ น
จานวนมาก ซึ่งผลของการศึกษามีความแตกต่างกันไปใน
แต่ละประเทศ การศึกษาในตลาดทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว Dubois and
Louvet (1996) ได้ทาการศึกษาผลกระทบของวันในสัปดาห์
ในสหรัฐ อเมริก า แคนาดา ญี่ ป่ ุ น ่ อ งกง ออสเตรเลีย
เยอรมัน ฝรังเศส
่
สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์
โดยใช้ ร ะเบีย บวิธี ค่ า เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ (Moving Average
Methodology) ในช่ ว งระหว่า งปี ค.ศ. 1969-1992 พบว่า
อัตราผลตอบแทนค่อนข้างต่ าในช่วงต้นสัปดาห์ สอดคล้อง
กับ งานวิ จ ัย ของ Athanassakos and Robinson (1994)
ทาการศึกษาผลกระทบของวันในสัปดาห์ในช่วงระหว่างปี
ค.ศ. 1975-1989 พบว่า อัตราผลตอบแทนของแคนาดาติด
ลบในวัน อัง คารมากกว่ า ในวัน จัน ทร์ แสดงให้ เ ห็น ว่ า
ผลกระทบของวันในสัปดาห์ยงั คงมีอยู่ในตลาดทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
ใ น ข ณ ะ ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง Charles (2010)
ท าการศึ ก ษาผลกระทบของวัน ในสัป ดาห์ ใ นฝรัง่ เศส
เยอรมัน สหรัฐ อเมริก า สหราชอาณาจักร และญี่ป่ ุ น ใน
ระหว่ า งปี ค.ศ. 1987-2007 พบว่ า แบบจ าลองของ
GARCH สามารถใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลที่มคี วามผันผวนมาก
และไม่สมมาตร (Asymmetry) ได้เป็ นอย่างดี และถึงแม้จะ
พบผลกระทบของวันในสัปดาห์ในตลาดดังกล่าวแต่ ก็ไ ม่
คุ้มค่าพอที่จะทาให้สามารถเก็งกาไรได้ และ Kiymaz and
Berument (2003) ได้ใช้แบบจาลอง GARCH ทาการศึกษา
ระหว่ า งปี ค.ศ. 1988-2002 พบความผัน ผวนของอัต รา
ผลตอบแทนของวันจันทร์ค่อนข้างสูงในเยอรมัน และญี่ป่ นุ
แต่สงู ในวันพฤหัสบดีสาหรับสหราชอาณาจักร และสูงในวัน
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ศุ ก ร์ส าหรับ สหรัฐ อเมริก า และแคนาดา สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ Högholm and Knif (2009) ทีพ่ บว่าผลกระทบ
ของวันในสัปดาห์ยงั คงมีอยู่ ิ นแลนด์
ส่ ว นการศึ ก ษาในตลาดเกิ ด ใหม่ Ţilică and
Oprea (2014) ทาการศึกษาผลกระทบของวันในสัปดาห์ใน
โรมาเนียช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2005-2011 พบว่า ปรากฏการณ์
ผลกระทบของวั น ศุ ก ร์ (Friday Effect) ยั ง คงมี อ ยู่ นั น่
หมายความว่าอัตราผลตอบแทนของวันศุกร์จะสูงกว่ าวัน
อื่น ๆ ในสัป ดาห์ ซึ่ง สอดคล้อ งกับการศึก ษาของ Gbeda
and Peprah (2018) ที่พบผลกระทบของวันศุกร์ในตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ไ นโรบี (Nairobi Stock Exchange) ประเทศ
เคนยา แต่กลับไม่พบผลกระทบของวันในสัปดาห์ในตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ก านา (Ghana Stock Exchange) ในขณะที่
Clare, Ibrahim, and Thomas (1998) และ Aggarwal and
Rivoli (1989) กลับพบว่าอัตราผลตอบแทนของวันอังคาร
จะสูง กว่ า วัน อื่น ๆ ในสัป ดาห์ใ นมาเลเซีย สิง คโปร์ และ
ิ ลปิ ปิ นส์
Chen, Kwok, and Rui (2001) ได้ศกึ ษาผลกระทบ
ของวัน ในสัป ดาห์ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์ข องจีน แล้ว พบว่ า
อัต ราผลตอบแทนติด ลบในวัน อัง คาร ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
การศึ ก ษาของ Cai, Li, and Qi (2006) ที่ พ บว่ า ตลาด
หลักทรัพย์ Shanghai และ Shenzhen มีผลกระทบเป็ นลบ
ในวัน อัง คารและมีผ ลกระทบเป็ น บวกในวัน ศุ ก ร์ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่ Anwar and Mulyadi (2012)
ทาการศึกษาผลกระทบวันของสัปดาห์ในตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศอิน โดนี เ ซีย สิง คโปร์ และมาเลเซีย พบว่ า
อั ต ร า ผ ลตอ บแทน ของ วั น ศุ ก ร์ มี ค่ าเป็ นบวก แ ละ
ผลตอบแทนของวันจันทร์มคี ่าเป็ นลบในตลาดหลักทรัพย์
ของทัง้ ประเทศ สอดคล้องกับ Zhang et al. (2017) ที่
ทาการศึกษาทัง้ ในตลาดที่พฒ
ั นาแล้วและตลาดเกิด ใหม่
จานวน ดัชนี (Index) ซึง่ ได้ขอ้ สรุปว่าแต่ละหลักทรัพย์มี
ผลกระทบทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวัน
การศึกษาผลกระทบของวันในสัปดาห์ในประเทศ
ไทย ได้แก่ Brooks and Persand (2001) ได้ทาการศึกษา
ผลกระทบของวันที่มีต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนีราคา
ตลาดหลัก ทรัพย์ 5 ดัช นี ใ นทวีป เอเชีย ได้แ ก่ เกาหลีใต้
มาเลเซีย ิ ลปิ ปิ นส์ ไต้หวัน และประเทศไทย พบว่า วัน
จันทร์เป็ นปั จจัยทีม่ ผี ลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ในประเทศไทย และมาเลเซีย ส่วน Holden, Thompson,
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and Ruangrit (2005) ได้ศกึ ษาผลกระทบของวันและเดือน
ที่ ส่ ง ผลต่ ออั ต ราผลตอบแทนของดั ช นี ร าคาตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษานี้ใช้ขอ้ มูลรายวัน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมเป็ นข้อมูลทัง้ สิน้
1,473 วัน (ค.ศ. 1995-2000) และผลการศึกษาพบว่าวัน
จัน ทร์ วัน อัง คาร และวัน พฤหัส บดี เป็ นวัน ที่ มี อ ัต รา
ผลตอบแทนติดลบ โดยทีว่ นั จันทร์ตดิ ลบมากทีส่ ุด และวัน
ศุกร์เป็ นบวกมากทีส่ ดุ และ Parkatt (2016) ศึกษาเกีย่ วกับ
พฤติก รรมเกี่ย วกับ ฤดูก าลและความผิด ปกติข องวัน ใน
สัปดาห์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอในปี พ.ศ. 2557 ผล
ปรากฏว่า มีปรากฏการณ์ความผิดปกติของวันในสัปดาห์
เกิดขึน้

วิ ีการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาผลกระทบของวัน
ในสัปดาห์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกลุ่ม
ตัว อย่ า งเป็ น ข้อ มูลราคาปิ ด (Closing Price) รายวัน ของ
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 ถึง วัน ที่ 30 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 จ านวนทั ง้ สิ้ น 6,523 วั น จากฐานข้ อ มู ล
Datastream ข อง Thomson Reuters ซึ่ ง มี ก า ร จั ด ก า ร
ข้อมูลโดยให้ราคาปิ ดของวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่ากับราคา
ปิ ดของวันก่อนหน้า การวิจยั ดาเนินการตามดาดับดังนี้
3.1 ค านวณอัต ราผลตอบแทนโดยใช้ ส มการ
ต่อไปนี้
Rt = ln

Pt
Pt −1

(1)

โดยที่ Rt = อัต ราผลตอบแทนของดัช นี ร าคาตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ เวลา t
Pt = ราคาปิ ด ของดัช นี ร าคาตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย ณ เวลา t
3.2 การวิเคราะห์ผลกระทบของวันในสัปดาห์ท่ี
ส่ ง ผลต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยใช้
แ บ บ จ า ลอง ข อง GARCH ซึ่ ง ถู ก พั ฒ น า ขึ้ น ม า โดย
Bollerslev (1986) โดยเป็ น แบบจ าลองที่ค านึ ง ถึง ความ
แปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กบั กาลังสอง
ค่าคลาดเคลื่อนในอดีต และสามารถใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลอัตรา
ผลตอบแทนทางการเงิน ที่มีค วามผัน ผวนมากและไม่
สมมาตรได้เป็ นอย่างดี (Charles, 2010; Hansen & Lunde,

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

144

บทความวจัย

2005; Parkatt,
) โดยใช้แบบจาลองในการประมาณ
ค่าดังนี้
1) แบบจาลอง GARCH
สมการค่าเฉลีย่ (Mean Equation)
4

Rt =

k =1

p
k Dkt

i =1

i

Rt −i

2
t

โดยที่

สมการความแปรปรวน (Variance Equation)
2
t

=

2
t −1

(3)

2
t −1

2) แบบจ าลอง GARCH in Mean (GARCH-M)
(Engle, Lilien, & Robins, 1987)
สมการค่าเฉลีย่
4

Rt =

t −1

k =1

สมการความแปรปรวน

p
k Dkt

i =1

=

2
t

Rt −i

t

(4)

2
t −1

2
t −1

(3)

i

3) แบบจาลอง Exponential GARCH (EGARCH)
(Nelson, 1991)
สมการค่าเฉลีย่
p

4

Rt =

k =1

k

Dkt

i =1

i

Rt −i

(2)

t

สมการความแปรปรวน
ln

2
t

=

t −1

t −1

t −1

t −1

ln

2
t −1

(5)

4) แบบจ าลอง Power ARCH (PARCH) (Ding,
Granger, & Engle, 1993)
สมการค่าเฉลีย่
Rt =

4
k =1

p
k Dkt

i =1

i

Rt −i

t

(2)

สมการความแปรปรวน
t

=

t −1

−

t −1

(6)

t −1

5) แบบจ าลอง Threshold GARCH (TGARCH)
(Zakoian, 1994)
สมการค่าเฉลีย่
Rt =

4
k =1

สมการความแปรปรวน

p
k Dkt

i =1

i

Rt −i

t

(2)

2
t −1

−

2
−
t −1 t −1

I

2
t −1

(7)

Dkt = ตัวแปรฐานสอง (Binary Variable) โดย
D1t = 1 ถ้าวันที่ t เป็ นวันจันทร์ และ = 0 หาก

เป็ นอย่างอื่น
D2t = 1 ถ้าวันที่ t เป็ นวันอังคาร และ = 0 หาก
เป็ นอย่างอื่น
D3t = 1 ถ้าวันที่ t เป็ นวันพุธ และ = 0 หากเป็ น
อย่างอื่น
D4t = 1 ถ้าวันที่ t เป็ นวันพฤหัสบดี และ = 0
หากเป็ นอย่างอื่น
I t− = ถ้า t < 0 และ = 0 หากเป็ นอย่างอื่น
t = ค่าคลาดเคลื่อน
2
t = ความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อน
, , , , , , , = ค่าพารามิเตอร์

(2)

t

=

ลการศก า
ตารางที่ 1 นาเสนอสถิติเชิงพรรณนาของอัตรา
ผลตอบแทนของหลั ก ทรั พ ย์ ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย โดย สดมภ์แรกนาเสนอค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ้
(Skewness) และภาวะยอดมน (Kurtosis) ของภาพรวม
ของทุกวัน ส่วนสดมภ์ท่ี 2-6 นาเสนอค่าสถิติดงั กล่าวของ
แต่ละวันในสัปดาห์ พบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์โดยรวมแล้วมีค่าเป็ นบวก ดังจะเป็ นได้จาก
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของภาพรวม (0.000119)
วันพุธ (0.001120) วันพฤหัสบดี (7.94E-05) และวันศุกร์
(0.002033) โดยติดลบเฉพาะในวันจันทร์ (-0.002154) และ
วันอังคาร (-0.000487)
อัต ราผลตอบแทนของหลัก ทรัพย์ในวันจันทร์มี
ความแปรปรวน (Variance) สูงที่สุด ซึ่งความแปรปรวนที่
สูงนี้มกั จะเกิดขึน้ หลังจากวันหยุด ในขณะทีว่ นั ศุกร์มคี วาม
แปรรวนต่ า ที่สุด ทัง้ นี้ เ นื่ อ งมาจากนัก ลงทุ น ส่วนใหญ่ จะ
รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในช่วงเช้าก่อนเปิ ดตลาดใน
แต่ ล ะวั น และข่ า วสารดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลต่ อ ราคาเปิ ด
ค่อนข้างมาก การศึกษาทีใ่ ช้ขอ้ มูลราคาปิ ดผลกระทบของ
ความผัน ผวนจึง มีต่ อ ราคาปิ ดในวัน ศุ ก ร์ ค่ อ นข้า งน้ อ ย
(Charles, 2010; French & Roll, 1986; Harvey & Huang,
1991) ตารางที่ ยังนาเสนอค่าความเบ้ และภาวะยอดมน
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พบว่า โดยส่วนใหญ่อตั ราผลตอบแทนของหลักทรัพ ย์มคี ่า
ความเบ้เป็ นบวก มีเพียงวันอังคาร และวันพุธทีค่ ่าความเบ้
ติ ด ลบ โ ดย มี ค่ า เท่ า กั บ -0.972848 แ ละ -0.048792
ตามล าดับ ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า อัต ราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ไม่สมมาตร และนอกจากนี้ อตั ราผลตอบแทน

ของหลักทรัพย์ทงั ้ หมดมีค่าภาวะยอดมนค่อนข้างสูง โดย
วันอังคารมีค่าสูงทีส่ ุดเท่ากับ 18.25121 ในขณะทีต่ ่ าสุดใน
วันพฤหัสบดีซ่งึ มีค่าเท่ากับ 8.161865 ทาให้ได้ขอ้ สรุปว่า
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไม่เป็ น การแจกแจงปกติ
(Normal Distribution)

ารางที่ สถิตเิ ชิงพรรณนาของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาพรวม (1) วันจันทร์ (2) วันอังคาร (3) วันพุธ (4) วันพฤหัสบดี (5)
ค่าเฉลีย่
0.000119 -0.002154 -0.000487 0.001120 7.94E-05
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
0.015148 0.016264 0.014660 0.015412 0.014750
ความเบ้
0.016456 0.183307 -0.972848 -0.048792 0.496127
ภาวะยอดมน
10.90541 9.289145 18.25121 8.382206 8.161865
ตารางที่ 2 นาเสนอผลกระทบของวันในสัปดาห์ท่ี
ส่งผลต่ อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสดมภ์ท่ี
1-5 แสดงผลกระทบดังกล่าวโดยใช้แบบจาลอง GARCH,
GARCH-M, EGARCH, PARCH และ TGARCH ตามลาดับ
ซึ่ง ผลการศึก ษาสอดคล้อ งตรงกัน ทัง้ แบบจ าลอง คือ
อัตราผลตอบแทนในวันจันทร์ติดลบค่อนข้างมากอย่างมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิติ ท่ีร ะดับ .01 ในขณะที่ว ัน อื่น ๆ อัต รา
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วันศุกร์ (6)
0.002033
0.014259
0.513236
12.02934

ผลตอบแทนติดลบ แต่อตั ราผลตอบแทนในวันศุกร์กลับมี
ค่าเป็ นบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .01 เพียงวัน
เดียว ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Holden et al. (2005)
ที่พบว่าวันจันทร์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เป็ นวันที่มี
อัต ราผลตอบแทนติด ลบ โดยที่วนั จันทร์ติด ลบมากที่สุด
และวันศุกร์เป็ นบวกมากทีส่ ดุ และ Parkatt (2016) ทีพ่ บว่า
วันศุกร์ให้ผลตอบแทนสูงกว่าวันอื่นในตลาดเอ็มเอไอ

ารางที่ ผลกระทบของวันในสัปดาห์ทส่ี ง่ ผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
GARCH (1) GARCH-M (2) EGARCH (3)
สมการค่าเฉลีย่
-0.055509
0.002215*** 0.002852***
0.001855***
-0.003034*** -0.003032*** -0.002935***
1
-0.001905*** -0.001917*** -0.001401***
2
-0.000550
-0.000555
-0.000267
3
-0.001898*** -0.001897*** -0.001387***
4
0.091351*** 0.091023***
0.094803***
1
สมการความแปรปรวน
5.91E-06*** 5.83E-06*** -0.432311***
0.200897***
0.100941*** 0.101354*** -0.051549***
0.874401*** 0.874508***
0.967094***
*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

PARCH (4)

TGARCH (5)

0.001804***
-0.002961***
-0.001354***
-0.000171
-0.001389***
0.090778***

0.002014***
-0.002872***
-0.002026***
-0.000587
-0.002046***
0.092882***

0.000401***
0.107554***
0.285845***
0.891753***

6.15E-06***
0.070002***
0.076602***
0.866754***
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อ ิ ปรายและสรุป ลการวิ จยั
การศึกษาผลกระทบของวันในสัปดาห์ได้รบั ความ
นิยมเป็ นจานวนมากแต่ยงั ไม่มผี ลสรุปทีช่ ดั เจน การศึกษา
ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของวันในสัปดาห์
ที่ ส่ ง ผลต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยใช้
แบบจาลอง GARCH และกลุ่มตัวอย่างเป็ นข้อมูลราคาปิ ด
รายวัน ของดัช นีร าคาตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย
ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 ถึง วัน ที่ 30 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 จ านวนทั ง้ สิ้ น 6,523 วั น จากฐานข้ อ มู ล
Datastream ของ Thomson Reuters ผลการศึกษาพบว่า
ค่าเฉลีย่ ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์โดยรวมแล้ว
มีค่าเป็ นบวก โดยอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในวัน
จัน ทร์มีค วามแปรปรวนสูงที่สุดซึ่งมัก จะเกิด ขึ้นหลังจาก
วัน หยุ ด เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ จ ะรับ ทราบข้อ มูล
ข่าวสารต่ างๆ ในช่วงเช้าก่อนเปิ ดตลาดในแต่ ละวัน และ
ข่าวสารดังกล่าวจะส่งผลต่อราคาเปิ ดค่อนข้างมาก (French
& Roll, 1986; Harvey & Huang, 1991) ในขณะทีค่ ่าความ
เบ้โดยรวมมีค่าเป็ นบวก และภาวะยอดมนมีค่าค่อนข้างสูง
ทาให้สามารถสรุป ได้ว่าอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ไม่เป็ นการแจกแจงปกติ ซึง่ แบบจาลองของ GARCH เป็ น
แ บ บ จ า ลอ งที่ ค า นึ ง ถึ ง ค่ าค วา มแป รป รวนของค่ า
คลาดเคลื่อนทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั กาลังสองค่าคลาดเคลื่อน
ในอดีต และสามารถใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลอัตราผลตอบแทน
ทางการเงินทีม่ คี วามผันผวนและไม่สมมาตรได้เป็ นอย่างดี
(Charles, 2010; Hansen & Lunde, 2005; Parkatt, 2016;
Zhang et al., 2017)
ผลกระทบของวัน ในสัป ดาห์ ท่ีส่ ง ผลต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทัง้ 5 แบบจาลอง ประกอบด้วย
GARCH, GARCH-M, EGARCH, PARCH และ TGARCH
ให้ผลการศึกษาสอดคล้องกัน คือ ผลกระทบของวันจันทร์
ยั ง คงมี อ ยู่ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ Zhang et al. (2017) ที่พ บ

ผลกระทบดังกล่าวทัง้ ในตลาดที่พฒ
ั นาแล้วและตลาดเกิด
ใหม่ ในขณะทีอ่ ตั ราผลตอบแทนในวันศุกร์เป็ นบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ Holden et
al. (2005) และ Parkatt (2016) ทีพ่ บว่าวันศุกร์เป็ นวันทีใ่ ห้
ผลตอบแทนสูงกว่าวันอื่น การวิเคราะห์ผลกระทบของวัน
ในสัป ดาห์ ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์ค รัง้ นี้ ท าให้ท ราบข้อ มู ล
เกีย่ วกับอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลีย่ และทราบว่าวันใด
ในสัป ดาห์เ ป็ น วัน ที่ใ ห้ผ ลตอบแทนสูง สุด หรือ ต่ า สุ ด เมื่อ
เทีย บกับ วัน อื่น (Kiymaz & Berument, 2003) นั ก ลงทุ น
อาจนาผลไปใช้วางแผนการลงทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และหน่ วยงานที่ทาหน้ าที่กากับดูแล ได้แก่ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถนาข้อมูลไป
ใช้เพื่อป้ องกันการสร้างผลกาไรเกินปกติในตลาด หรือออ
กฎเกณฑ์เกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลให้ชดั เจนเพื่อป้ องกัน
การได้เปรียบในข้อมูลข่าวสารของนักลงทุนบางกลุ่มต่อไป
(Parkatt, 2016)
ในการศึ ก ษาครั ้ง ต่ อ ไป อาจใช้ แ บบจ าลอง
GARCH วิเคราะห์ผลกระทบของวันในสัปดาห์ในส่วนของ
สมการความแปรปรวนได้ อีกทัง้ ปั จจัยทางเศรษฐกิจมห
ภาค เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ หรือ
ราคาน้ ามันในตลาดโลก ก็เป็ นปั จจัยสาคัญทีอ่ าจส่งผลกระ
ทนต่อพฤติกรรมการลงทุนได้ โดยอาจนามาศึกษาเพิม่ เติม
ได้ ท ั ง้ ในสมการค่ า เฉลี่ ย และสมการความแปรปรวน
นอกจากนี้ผลกระทบของวันหยุด (Holiday Effect) ก็เป็ น
ประเด็ น ที่ น่ า สนใจในแง่ ท่ี ว่ า ก่ อ นหรื อ หลั ง วั น หยุ ด มี
ผลกระทบต่ อพฤติกรรมการลงทุ น อย่างไร ซึ่งอาจทาให้
ทราบถึงความผิดปกติของตลาดเพิม่ เติมก็เป็ นได้

กิ ิ กรรมประกาศ
ผู้เขียนขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ที่ได้ให้
ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุงบทความนี้
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