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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ศกึ ษาอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการลงทุน
ในหลักทรัพย์พลังงานโดยใช้ตวั แบบการกาหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital asset Pricing Model :CAPM) 2)
เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการตัดสินใจการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานแต่ละตัวในปจั จุบนั ราคาสูงหรือต่า
กว่าทีค่ วรจะเป็ น และประยุกต์ใช้ในการจัดพอร์ตการลงทุน
การวิจยั ศึกษากลุ่มพลังงานในครัง้ นี้ผศู้ กึ ษาได้เลือกศึกษากลุ่มพลังงานทัง้ หมด 25 หลักทรัพย์ (AI, AKR,
BAFS, BANPU, BCP, DEMCO, EASTW, EGCO, ESSO, GLOW, IRPC, LANNA, MDX, PTT, PTTEP,
RATCH, RPC, SCG, SGP, SOLAR, SPCG, SUSCO, TCC, TOP, TTW) ซึง่ ข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษา
ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนแรก คือ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลและตั ๋วเงินคลัง 3 ปี ใช้แทน
หลักทรัพย์ทป่ี ราศจากความเสีย่ ง(Risk free Rate) ส่วนที่สอง คือ ข้อมูลราคาปิ ดของตลาดหลักทรัพย์และ
ราคาปิ ดของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ส่วนที่สาม คือ อัตราผลตอบแทนทีพ่ ยากรณ์โดยเฉลีย่ 1 ปี ขา้ งหน้า ผู้
ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์โดยใช้แบบการกาหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital asset Pricing Model :CAPM) และ
ทาการเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่พยากรณ์โดยเฉลี่ย เพื่อใช้ในการประยุกต์ใช้ในการจัดพอร์ตการ
ลงทุน
ผลการศึกษาพบว่า การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานจะสอดคล้องตามทฤษฎี CAPM คือ
หลักทรัพย์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูง ( ค่า β สูง) จะให้อตั ราผลตอบแทนทีค่ าดหวังสูงตามไปด้วย และหลักทรัพย์ท่มี ี
ความเสีย่ งต่ า (ค่า β ต่ า) ก็จะให้อตั ราผลตอบแทนทีค่ าดหวังต่ า โดยหลักทรัพย์ทใ่ี ห้อตั ราผลตอบแทนสูงและ
ความเสีย่ งสูง คือหลักทรัพย์ SOLAR ซึง่ ให้ผลตอบแทนเท่ากับ138.048 % ทีค่ วามเสีย่ ง เท่ากับ 1.672 ใน
ขณะเดียวกันหลักทรพย์กลุ่มพลังงานอัตราผลตอบแทนต่ าและความเสีย่ งต่ า คือ หลักทรัพย์ RATCH ซึง่ ให้

ผลตอบแทนเท่ากับ 13.265 % ทีค่ วามเสีย่ งเท่ากับ 0.127 ส่วนการตัดสินใจการลงทุนตามประเภทของนัก
ลงทุนพบว่า กลุ่มหลักทรัพย์พลังงานมีจานวนทัง้ สิน้ 12 หลักทรัพย์(AKR, BANPU, BCP, ESSO, IRPC, MDX,
PTT, RPC, SGP, SOLAR, SUSCO, TOP) ทีใ่ ห้อตั ราผลตอบแทนทีต่ อ้ งการรายปี มมี ากกว่าตลาดหลักทรัพย์และมี

ค่าสัมประสิทธิ ์เบต้า (β ) มีคา่ มากกว่า 1 ( β > 1) กลุ่มหลักทรัพย์น้ีจะเหมาะกับนักลงทุนทีช่ อบความเสีย่ งจาก
การลงทุน ( Risk Lover) โดยหลักทรัพย์กลุ่มพลังานทีใ่ ห้ค่าอัตราผลตอบแทนสูงทีส่ ุด และ มีค่าเบต้า (β)
สูงสุด คือหลักทรัพย์ SOLAR ส่วนหลักทรพย์กลุ่มพลังงานทีใ่ ห้อตั ราผลตอบแทนต่ าทีส่ ุด และ มีค่าเบต้า (β)
ต่าสุด คือ หลักทรัพย์ BCP กลุ่มหลักทรัพย์พลังงานมีจานวนทัง้ สิน้ 13 หลักทรัพย์ (AI, BAFS, DEMCO,
EASTW, EGCO, GLOW, LANNA, PTTEP, RATCH, SCG, SPCG, TCC, TTW )ทีใ่ ห้อตั ราผลตอบแทนทีต่ อ้ งการราย

ปี มนี ้อยกว่าตลาดหลักทรัพย์และมีค่าสัมประสิทธิ ์เบต้า (β ) มีค่าน้อยกว่า 1 ( β < 1) กลุ่มหลักทรัพย์น้ีจะ
เหมาะกับนักลงทุนทีไ่ ม่ชอบความเสีย่ ง (Risk- averter) โดยหลักทรัพย์กลุ่มพลังานทีใ่ ห้ค่าอัตราผลตอบแทนสูง
ทีส่ ุด และ มีค่าเบต้า (β) สูงสุด คือหลักทรัพย์ PTTEP ส่วนหลักทรพย์กลุ่มพลังงานทีใ่ ห้อตั ราผลตอบแทนต่ า
ทีส่ ุด และ มีค่าเบต้า (β) ต่ าสุด คือหลักทรัพย์ RATCH ส่วนการเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนที่
ต้องการรายปี กบั อัตราผลตอบแทนทีพ่ ยากรณ์โดยเฉลีย่ พบว่า หลักทรัพย์ทใ่ี ห้อตั ราผลตอบแทนทีต่ อ้ งการราย
ปี มากกว่าอัตราผลตอบแทนทีพ่ ยากรณ์โดยเฉลีย่ (มูลค่าสูงกว่าทีค่ วรจะเป็ น: Overvalue) มีจานวนทัง้ สิน้ 10
หลักทรัพย์(BAFS,

BCP, DEMCO, ESSO, GLOW, IRPC, SGP, SPCG, TOP, TTW) ส่วนหลักทรัพย์ท่ใี ห้อตั รา

ผลตอบแทนที่ต้อ งการรายปี ม ากกว่า อัต ราผลตอบแทนที่พ ยากรณ์ โ ดยเฉลี่ย (มูล ค่า ต่ า กว่ า ที่ค วรจะเป็ น :
Undevalue) มีจานวนทัง้ สิน้ 5 หลักทรัพย์(BANPU, EGCO, PTT, PTTEP, RATCH) โดยมีขอ้ เสนอแนะ คือผูล้ งทุน
ควรทาการวิเคราะห์ทงั ้ ความเสีย่ งทีเ่ ป็ นระบบกับความเสีย่ งทีไ่ ม่เป็ นระบบ รวมถึงการพิจารณาปจั จัยต่างๆทีจ่ ะ
มีผลกระทบต่อหลักทรัพย์นนั ้ ๆก่อนการตัดสินใจลงทุน
คาสาคัญ อัตราผลตอบแทนและความเสีย่ ง จัดพอร์ตการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
Abstract
This study aims to: 1) Analyze and examine rate of return and risk of the investment in energy
stock by using capital asset pricing model (CAPM 2) as a guideline in making investment decision in
each current energy stocks, determine the actual price, and apply for investment portfolio

management.
In this research on energy sector, the researcher chose 25 stocks from energy sector are AI,
AKR, BAFS, BANPU, BCP, DEMCO, EASTW, EGCO, ESSO, GLOW, IRPC, LANNA, MDX, PTT, PTTEP, RATCH,
RPC, SCG, SGP, SOLAR, SPCG, SUSCO, TCC, TOP, TTW Moreover, The information used in this study

consists of 3 parts, including: The first part is return rate of government bond and treasury bills for 3
years, which are considered as risk free stocks (Risk free Rate). The second part is the historical
closing index of thailand stock market and closing price of stocks in energy sector in monthly. The
third part is average of expected return rate for the next one year. The researcher analyzed by
Comparing Capital asset Pricing Model (CAPM) with average of expected return in order to applying
on investment portfolio.
The study showed that the estimation energy sector,s equities corresponded to CAPM theory.
That means stocks with high risk (high β) offer high expected return accordingly. Also, stock with low
risk (low β) offer low expected return rate. As a result stocks with high return rate and high risk is
SOLAR, which is 138.048% and 1.672, respectively. Ratch is a lowest return rate and lowest risk
stock, with 13.265% return rate and the risk of 0.127. About investment decision sorted by investor
type, it was found that the total 12 stocks are AKR, BANPU, BCP, ESSO, IRPC, MDX, PTT, RPC, SGP,
SOLAR, SUSCO, TOP offered more annual expected return rate than stock market does. Their beta

coefficients (β) are above 1 (β > 1). This group of equities are suitable for the investors who can face
risk (Risk Lover). Furthermore, stock in energy sector that has the highest return rate and highest
beta value (β) is SOLAR, and BCP has lowest return rate and lowest beta value (β).The rest 13
energy sector are AI, BAFS, DEMCO, EASTW, EGCO, GLOW, LANNA, PTTEP, RATCH, SCG, SPCG, TCC,
TTW offered less annual expected return rate less than stock market does. Their beta coefficients (β)

are below 1 (β < 1). This group of equities are suitable for the investors who avoid risk (Riskaverter). The energy sector that has the highest return rate and highest beta value (β) is PTTEP. The

energy sector that has the lowest return rate and lowest beta value (β) is RATCH. About comparison
between annual expected return rate and average expected return rate, it was found that total 10
stock are BAFS, BCP, DEMCO, ESSO, GLOW, IRPC, SGP, SPCG, TOP, TTW offered more annual expected
return rate than average expected return rate (overprice: overvalue). The total 5 stock are BANPU,
EGCO, PTT, PTTEP, RATCH offered more annual expected rate of return than average expected return

rate (underprice: undervalue). The suggestion is the investor should analyze systematic risk and nonsystematic risk as well as considering other factors that affect to each stock before making investment
decision.
Keywords

Rate of return and risk, Investment portfolio management in stock market

บทนา
การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุน้ เป็ นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่อาจให้อตั ราผลตอบแทนเฉลี่ย
โดยรวมสูงกว่า ประเภทการฝากออมทรัพย์ และการซือ้ พันธบัตรรัฐบาล การลงทุนในหุน้ นี้ให้อตั ราผลตอบแทน
ในรูปของเงินปนั ผล (Dividend) และกาไรจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ทเ่ี กิดจากส่วนต่างของราคาซือ้ ขายทีส่ งู
กว่าราคาขาย (capital gain) ซึง่ อัตราผลตอบแทนที่จะได้รบั จากการลงทุนในหุน้ นัน้ ไม่ว่าจะมาก หรือน้อย
ย่อมขึน้ อยูก่ บั ความเสีย่ ง (risk) ของหุน้ ทีท่ าการลงทุนนัน้ ด้วย
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุน้ สามารถนาไปสู่ความเสีย่ งในเรื่องความผันผวนของการขึน้ ลงของราคา
และผลตอบแทนจากการลงทุนได้เช่นเดียวกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ ถ้าบริษทั ทีน่ กั ลงทุนตัดสินใจเลือกลงทุน
ทีต่ อ้ งเผชิญกับภาวะขาดทุนจนต้องปิ ดกิจการลง หรือนักลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนหากเลือกลงทุนในหุน้
ตามข่าวลือต่างๆทีไ่ ม่เป็ นจริง ดังนัน้ การลงทุนในหลักทรัพย์จงึ ต้องพิจารณาถึงทัง้ ผลตอบแทนและความเสีย่ ง
ทีเ่ กีย่ วเนื่องด้วย
ทัง้ นี้ การลงทุนในหุน้ กลุ่มพลังงานเป็ นทีน่ ่ าสนใจ เนื่องจากในปจั จุบนั พลังงานนัน้ มีบทบาทสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ มีความต้องการใช้พลังงานมีอตั ราการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง จึง
คาดการณ์ได้ว่าธุรกิจพลังงานจะเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หุน้ กลุ่มพลังงานจึง
เป็ นหุ้นที่น่าสนใจของนักลงทุนทัวไป
่ ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายหุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดหุ้นอยู่ในระดับสูง
อย่างไรก็ตาม ราคาของหุน้ กลุ่มพลังงานอาจมีความผันผวนและก่อให้เกิดความเสีย่ งได้ เช่นเดียวกับการลงทุน

ในรูปแบบอื่นๆ หรือการลงทุนในหุ้นกลุ่มอื่น จึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์ถงึ อัตราผลตอบแทนและความเสีย่ ง
จากการลงทุนในหุน้ กลุ่มพลังงานก่อน ทัง้ นี้ ในการวิเคราะห์ถงึ อัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการลงทุน
นัน้ ซึง่ ความเสีย่ งสามารถวัดได้ดว้ ยค่าเบต้า ( β ) ของผลตอบแทนของหลักทรัพย์(Ri) แล้วนาค่าได้นัน้ มา
เปรียบเทียบกับความเสีย่ งผลตอบแทนของตลาด (Rm) อันเป็ นสาเหตุทาให้ผวู้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาครัง้ นี้โดยใช้
แบบจาลองในการกาหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) ซึ่งเป็ นแบบจาลองดุลยภาพบนเส้นตลาดหลักทรัพย์
(Security Market Line : SML) ซึง่ ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนทีน่ กั ลงทุนต้องการกับ
ความเสีย่ ง(ค่าเบต้า:β) อันเกิดจากความเสีย่ งทีเ่ ป็ นระบบ อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ทป่ี ราศจากความ
เสีย่ ง (Rf) บวกด้วยผลคูณระหว่างส่วนชดเชยความเสีย่ งของตลาด (E(Rm)-Rf) และค่าเบต้า( βi ) ของ
หลักทรัพย์นัน้ ในกลุ่มพลังงานซึ่งค่าเบต้ามีค่ าผันแปรไปในทิศทางเดียวกันกับค่าความแปรปรวนร่วมระหว่าง
อัตราผลตอบแทนรายหลักทรัพย์กบั อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย COV (Ri , Rm)
และผันแปรในทิศทางผกผันกับค่าความแปรปรวนของตลาดหลักทรัพย์ VAR(Rm) จากการทบทวนงานวิจยั ที่
เกีย่ วกับการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มต่างๆโดยใช้แบบจาลอง
การกาหนดราคาหลักทรัพย์( Capital Asset Pricing Model : CAPM ) เพื่อใช้ในการตัดสินใจการ
ลงทุนวรมัญชรี พัชนาเดชานนท์ (2551)ได้ทาการศึกษาการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนและความเสีย่ งของ
หลักทรัพย์ กรณีศกึ ษา : กลุ่มพลังงาน จิ ตราพรรณ ใจตุ้ย (2546) ศึกษาเรือ่ งการวิเคราะห์ความเสีย่ งและอัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุนกรณีศกึ ษา : กลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นพบว่ายังได้
ทาการศึกษาทัง้ กลุ่มพลังงาน ด้วยวิธี CAPM แต่ยงั ไม่ได้ครอบคลุมถึงการประยุกต์ใช้ในการจัดพอร์ตการลงทุน
เหตุน้ีจงึ จาเป็ นต้องมีการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อผูล้ งทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์การ
ตัดสินใจเมือ่ เข้ามาลงทุนอย่างมีเหตุผล(เพือ่ เชื่อมต่อวัตถุประสงค์)
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1.

เพื่อศึกษาวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการลงทุนในหุน้ กลุ่มพลังงานในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ตวั แบบการกาหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital asset Pricing Model :CAPM)
2. เพือ่ ใช้ผลการศึกษาในข้อ 1 เป็ นแนวทางในการประเมินราคาหุน้ กลุ่มพลังงานแต่ละตัวในปจั จุบนั ว่า
ราคาสูงหรือต่ากว่าทีค่ วรจะเป็ น และประยุกต์ใช้ในการจัดพอร์ตการลงทุน

ประโยชน์ ที่จะได้รบั จากการศึกษา
1.

ทราบถึงอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการลงทุน ในหุน้ หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามตัวแบบการกาหนดราคาหลักทรัพย์(Capital asset Pricing Model :CAPM)
2. สามารถประเมินราคาหุน้ ในกลุ่มพลังงานแต่ละตัวในปจั จุบนั ตามวิธี CAPM ว่ามีราคาสูงกว่าหรือต่า
กว่าทีค่ วรจะเป็ น และสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดพอร์ตการลงทุน
ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทน ความเสีย่ ง การประเมินราคาหุน้ และการจัดพอร์ตการลงทุน ใน
หุน้ กลุ่มพลังงาน โดยวิธี CAPM จะใช้ขอ้ มูลรายเดือนทุตยิ ภูมขิ องตัวแปรต่างๆ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552
ถึงวันที่ 30

กันยายน 2555

รวมทัง้ สิน้ 39

เดือน โดยใช้ดชั นีราคาปิ ดของหลักทรัพย์ ในการคานวณ

ผลตอบแทนและความเสีย่ งจากหลักทรัพย์ฯลฯ อัตราผลตอบแทนตั ๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล 3 ปี (เป็ น
ตัวแทนอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทป่ี ราศจากความเสีย่ ง ( Risk-free rate) และอัตราผลตอบแทนที่
พยากรณ์โดยเฉลีย่ ใน 1 ปีขา้ งหน้า โดยนักวิเคราะห์โบร๊กเกอร์ต่างๆ (ใช้ค่าเฉลีย่ ของทุกโบร๊กเกอร์ทพ่ี ยากรณ์)
ซึ่งทาการศึกษาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ (AI, AKR,
BAFS, BANPU,BCP, DEMCO, EASTW, EGCO, ESSO, GLOW, GUNKUL, IRPC, LANNA, MDX, PTT,
PTTEP, RATCH, RPC, SCG, SGP, SOLAR, SPCG, SUSCO , TCC, TOP, TTW) ในที่ น้ี ห ลั ก ทรั พ ย์
GUNKUL มีขอ้ มูลไม่ครบตามจานวนทีผ่ ศู้ กึ ษาวิจยั จึงไม่นาหลักทรัพย์น้ีมาศึกษา
ทฤษฏีที่ใช้ในการศึกษา
แบบจาลองการกาหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM) (William
F.Sharpe และ John Linter)ความเสีย่ งของหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์นนั ้ เป็ นปจั จัยทีส่ าคัญในการวิเคราะห์
ความเสีย่ งของกลุ่มหลักทรัพย์ กล่าวคือ ความเสีย่ งของหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์จะส่งผลต่อความเสีย่ ง ของ
กลุ่มหลักทรัพย์ของผูล้ งทุน ซึง่ ความเสีย่ งของหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์นนั ้ ได้แก่ ความเสีย่ ง ของหลักทรัพย์
ทีเ่ ป็ นระบบ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์เบต้าเป็นตัวบ่งบอกถึงความเสีย่ งทีเ่ ป็ นระบบนี้ ดังนัน้ ในการพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งในตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพจึงควรพิจารณาความเสีย่ งโดย
ดูทค่ี า่ สัมประสิทธิ ์เบต้ามากกว่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ดังนัน้ จึงได้มกี ารพัฒนาทฤษฎีการกาหนดราคา
หลักทรัพย์ขน้ึ มาเพือ่ ช่วยให้ผลู้ งทุนสามารถวิเคราะห์และวัดความเสีย่ งระหว่างอัตราผลตอบแทนและความ

เสีย่ งได้ ซึง่ ทฤษฎี CAPM เป็ นตัวแบบสาหรับการกาหนดราคาหลักทรัพย์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพความ
เสีย่ งของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ (จิรตั น์ สังข์แก้ว, 2543 : หน้า 249)
ทฤษฎี CAPM ถูกกาหนดขึน้ มาเพื่อใช้ในการกาหนดราคาสินทรัพย์ต่างๆ โดยใช้ความต้องการใน
ผลตอบแทนและความเสีย่ งในการเลือกหลักทรัพย์ โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความเสีย่ งและ
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์แต่ละชนิดตามทฤษฎี CAPM แสดงด้วย เส้นตลาดหลักทรัพย์ (Security
Market Line : SML) คือเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเสีย่ ง และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ใด
หลัก ทรัพ ย์ห นึ่ ง จะประกอบด้ว ยความเสี่ย งที่มีร ะบบ และความเสี่ย งที่ไ ม่ มีร ะบบ ดัง นั น้ การพิจ ารณา
ผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้รบั จะนาค่าความเสีย่ งทีม่ รี ะบบของ หลักทรัพย์นนั ้ ๆ มาร่วมพิจารณาผลตอบแทน
ที่คาดว่าจะได้รบั จากหลักทรัพย์นัน้ ๆ สามารถแสดง ความสัมพันธ์ ระหว่างผลตอบแทนและความเสีย่ งของ
หลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งโดยใช้เส้นตลาดหลักทรัพย์ (SML) แสดงดังสมการต่อไปนี้

E(Ri) คือ อัตราผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั ของสินทรัพย์ทางการเงิน i
R(R i) คือ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ทางการเงิน
Bi

คือ Beta Coefficient ซึง่ วัดความเสีย่ งทีไ่ ม่สามารถขจัดได้จากการกระจายความเสีย่ งของ

สินทรัพย์ i
E(Rm) คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสินทรัพย์ทม่ี คี วามเสีย่ งทีค่ าดว่าจะได้รบั หรือผลตอบแทน
ของตลาด (Market Return)
Rf คือ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ทไ่ี ม่มคี วามเสีย่ ง
ถ้า E(R i) อยู่ใต้เส้นตลาดหลักทรัพย์แสดงว่า E(R i) น้อยกว่า R(R i) หมายความว่า หลักทรัพย์
ดังกล่าวมีราคาสูงไป ดังนัน้ นักลงทุนควรจะตัดสินใจขายหลักทรัพย์นนั ้
ถ้า E(R i) อยูเ่ หนือเส้นตลาดหลักทรัพย์แสดงว่า E(R i) มากกว่า R(R i) หมายความว่า หลักทรัพย์
ดังกล่าวมีราคาต่ าไป ดังนัน้ นักลงทุนควรจะตัดสินใจซื้อหลักทรัพย์นัน้ เพราะในอนาคต อันใกล้ ราคาของ
หลักทรัพย์มแี นวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้
ข้อสมมติ ของทฤษฎีการกาหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM)

1. ผูล้ งทุนพิจารณาหลักทรัพย์โดยดูจากอัตราผลตอบแทนทีค่ าดไว้ และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของ
อัตราผลตอบแทนใน 1 ช่วงเวลาการลงทุน โดยผูล้ งทุนทุกคนจะเลือกหลักทรัพย์ทใ่ี ห้อตั ราผลตอบแทนทีค่ าด
ไว้ระดับหนึ่งและผูล้ งทุนจะเลือกหลักทรัพย์ทม่ี ี ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานต่าสุด
2. ผูล้ งทุนทุกคนมีความคาดหวังคล้ายกันในเรือ่ งอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ ง
3. หลักทรัพย์ทุกชนิดสามารถซือ้ ขายได้ตลอดเวลา
4. ผูล้ งทุนสามารถให้กยู้ มื โดยไม่มคี วามเสีย่ งและสามารถกูย้ มื เงินโดยไม่มคี วามเสีย่ ง โดยอัตราดอกเบีย้
ทีม่ คี วามเสีย่ งมีระดับเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็ นการให้กูย้ มื หรือการกูย้ มื และอัตราดอกเบี้ยทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ งของผู้
ลงทุนทุกคน มีระดับเท่ากัน
5. ไม่มคี า่ นายหน้าในการซือ้ ขาย( No Transaction Cost) และ ไม่พจิ ารณาเรือ่ งภาษี ( No Tax)
6. การซือ้ ขายของผูล้ งทุนแต่ละคนไม่มผี ลต่อราคาหลักทรัพย์นนั ้ ๆ ในตลาด ผูล้ งทุนสามารถทาการซือ้
ขายหลักทรัพย์ได้ในจานวนทีถ่ ูกกาหนดเท่านัน้
เนื่องจากความเสีย่ งของหลักทรัพย์มที งั ้ ความเสีย่ งทีเ่ ป็ นระบบ (Systematic Risk) และความเสีย่ งทีไ่ ม่
เป็ นระบบ(Unsystematic Risk) เท่านัน้ ดังนัน้ สมการข้างต้นบ่งบอกถึงความเสีย่ งทีเ่ ป็ นระบบ เพียงอย่าง
เดียวทีม่ คี วามสาคัญในการอธิบายผลตอบแทนทีค่ าดหวัง
วิ ธีการศึกษา
แบบจาลองการกาหนดราคาหลักทรัพย์ ( Capital Asset Pricing Model:CAPM) เป็ นแบบจาลอง
ดุลยภาพบนเส้นตลาดหลักทรัพย์ (Security Market Line : SML) ซึง่ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา
ผลตอบแทนทีค่ าดหวังกับความเสีย่ งของหลักทรัพย์อนั เกิดจากปจั จัยทีท่ ุกหลักทรัพย์ต่างได้รบั ผลกระทบดังนัน้
ค่าเบต้าจึงเป็ นตัววัดความเสีย่ งทีเ่ ป็ นระบบ ซึง่ คานวณได้ดงั นี้

โดยที่ E(Ri) = อัตราผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้รบั ของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน i
βi

= คือ ค่าเบต้า (Beta) ของหลักทรัพย์ i

Rf

= อัตราผลตอบแทนตั ๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล

E(Rm) = คือ อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลีย่

การจัดพอร์ตการลงทุนตามทฤษฎี CAPM โดยการนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการคานวณข้างต้น มาทาการ
วิเคราะห์ ในเรื่องของอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ตัดสินใจเลือกการลงทุนตามรูปแบบการจัดพอร์ตการลงทุนให้ได้รบั ผลตอบแทนและความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
 การจัด พอร์ ต การลงทุ น โดยให้ น้ า หนั ก หลัก ทรัพ ย์ แ ต่ ล ะตัว ที่ต่ า งๆกัน เพื่อ ให้ ไ ด้ ร ะดับ
ผลตอบแทนที่ต้องการซึ่งสามารถจัดพอร์ตได้หลายรูปแบบโดยยึดให้พอร์ตของหลักทรัพย์มี
ความเสีย่ งเท่ากับตลาด (เบต้า = 1)
 การจัด พอร์ต การลงทุ น ตามความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งอัต ราผลตอบแทนและความเสี่ย งของ
หลักทรัพย์บนจุดดุลยภาพบนเส้น SML ดังรูป

จากรูป แกนตัง้ แสดงอัตราผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนต้องการ(E(Ri ))ในหลักทรัพย์หนึ่ง ณ จุดดุลยภาพ
ของอัตราผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนต้องการจะเท่ากับอัตราผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนคาดว่าจะได้รบั
แกนนอน แสดงถึงค่าเบต้าของหลักทรัพย์ ณ ระดับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม
พลังงานในตลาด E(Rm) เส้น SML ทอดขึน้ แสดงว่าหลักทรัพย์มคี วามเสีย่ งมากขึน้ ค่าเบต้าก็จะสูงขึน้ ดังนัน้ ถ้า
ค่าเบต้าสูงผูล้ งทุนย่อมต้องการอัตราผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ ในทางตรงข้าม ถ้าค่าเบต้าต่า ผูล้ งทุนย่อมได้รบั อัตรา
ผลตอบแทนต่าด้วย สามารถทาการจัดพอร์ตการลงทุนได้โดยแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 หลักทรัพย์ทม่ี อี ตั ราผลตอบแทนรายปี ทต่ี อ้ งการจากหลักทรัพย์ E(Ri ) มากกว่า ผลตอบแทน
รายปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Set Index : E(Rm) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์เบต้า (β ) มีค่าน้อยกว่า 1
(β < 1)
กลุ่มที่ 2 หลักทรัพย์ทม่ี อี ตั ราผลตอบแทนรายปี ทต่ี อ้ งการจากหลักทรัพย์ E(Ri ) มากกว่า ผลตอบแทน
รายปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Set Index : E(Rm) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์เบต้า (β ) มีค่ามากกว่า 1

( β > 1)
กลุ่มที่ 3 หลักทรัพย์ทม่ี อี ตั ราผลตอบแทนรายปี ทต่ี อ้ งการจากหลักทรัพย์ E(Ri ) น้อยกว่า ผลตอบแทน
รายปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Set Index : E(Rm) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์เบต้า (β ) มีค่าน้อยกว่า 1
(β < 1)
กลุ่มที่ 4 หลักทรัพย์ทม่ี อี ตั ราผลตอบแทนรายปี ทต่ี อ้ งการจากหลักทรัพย์ E(Ri ) น้อยกว่า ผลตอบแทน
รายปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Set Index : E(Rm) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์เบต้า (β ) มีค่ามากกว่า 1
(β < 1)
วิธกี ารจัดพอร์ตยังสามารถจัดพอร์ตตามประเภทของนักลงทุนได้ตามประเภทต่างๆโดยขึน้ อยูก่ บั ความ
เสีย่ งของนักลงทุนทีแ่ ตกต่างกันโดยแบ่งนักลงทุนออกเป็ น 3 ประเภท
1. นักลงทุนทีช่ อบความเสีย่ ง ( Risk Lover) เป็ นนักลงทุนทีเ่ ลือกลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มที่ 2
ตามอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ ซึ่งจะมากกว่า

Risk-free

แต่มอี ตั ราผลตอบแทนมากกว่าอัตรา

ผลตอบแทนของตลาดบนความเสีย่ งทีม่ คี ่ามากกว่าความเสีย่ งของตลาด
2. นักลงทุนทีไ่ ม่ชอบความเสีย่ ง (Risk- averter) เป็ นนักลงทุนทีเ่ ลือกลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มที่ 3
ตามอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ ซึ่งจะมากกว่า

Risk-free

แต่มอี ตั ราผลตอบแทนน้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนของตลาดบนความเสีย่ งทีม่ คี า่ น้อยกว่าความเสีย่ งของตลาด
3. นักลงทุนไม่สนใจความเสีย่ ง ( Risk-Neutral) เป็ นนักลงทุนทีเ่ ลือกลงทุนในทุกกลุ่ม
การจัดพอร์ตโดยการเปรียบเที ยบอัตราผลตอบแทนรายปี ที่ นักลงทุนต้ องการจากหลักทรัพย์
E(Ri) กับอัตราผลตอบแทนที่พยากรณ์โดยเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนที่พยากรณ์โดยเฉลี่ย (%) = ราคาเป้าหมายเฉลีย่ - ราคาปจั จุบนั ของหลักทรัพย์ * 100
ราคาปจั จุบนั ของหลักทรัพย์

อัตราผลตอบแทนทีพ่ ยากรณ์สามารถคานวณได้จากปจั จัยพืน้ ฐานของหลักทรัพย์แต่ละตัว ได้แก่ กาไร
ต่อหุน้ (EPS) และเงินปนั ผล (DPS) ในทีน่ ้ีผวู้ จิ ยั จะนาราคาเป้าหมาย (Fair Price) ของแต่ละหลักทรัพย์ท่ี
โบร๊ ก เกอร์( Broker)ได้ท าการพยากรณ์ ไ ว้ม าหาค่ า เฉลี่ย เพื่อ ดูแ นวโน้ ม และมูล ค่ า ที่เ หมาะสมของราคา
หลักทรัพย์ โดยข้อมูลอัตราผลตอบแทนทีพ่ ยากรณ์โดยเฉลีย่ ซึง่ นักวิเคราะห์โบร๊กเกอร์ของแต่ละหลักทรัพย์
ได้ทาการพยากรณ์ราคาเป้าหมายของแต่ละหลักทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่ง

กลุ่มหลักทรัพย์พลังงานทางโบร๊กเกอร์ได้ทาการพยากรณ์ไว้จานวน 15

(BAFS, BANPU, BCP,

DEMCO, EGCO, ESSO, GLOW, IRPC, PTT, PTTEP, RATCH, SGP, SPCG, TOP, TTW)
- หากอัตราผลตอบแทนตามแบบจาลอง CAPM หรือ E(Ri) น้อยกว่า อัตราผลตอบแทนทีพ่ ยากรณ์ไว้
แสดงว่า ราคาตลาดหลักทรัพย์ในปจั จุบนั มีราคาต่ากว่าทีค่ วรจะเป็ น (Under valued) ควรตัดสินใจลงทุนหรือ
ซือ้ หลักทรัพย์นนั ้
- หากอัตราผลตอบแทนตามแบบจาลอง CAPM หรือ E(Ri) มากกว่า อัตราผลตอบแทนทีพ่ ยากรณ์ไว้
แสดงว่า ราคาตลาดหลักทรัพย์ในปจั จุบนั มีราคาสูงกว่าทีค่ วรจะเป็ น(Overvalued)ควรตัดสินใจไม่ลงทุนหรือ
ขายหลักทรัพย์นนั ้
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับเรื่องศึกษาการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทน ความเสีย่ ง การประเมิน ราคา
หุน้ และการจัดพอร์ตการลงทุน ในหุน้ กลุ่มพลังงาน โดยวิธี CAPM ดังตารางที่ 1 และนาข้อมูลทีไ่ ด้เป็ นแนวทาง
ในการตัดสินใจการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานแต่ละตัวในปจั จุบนั ราคาสูงหรือต่ ากว่าทีค่ วรจะเป็ น
และประยุกต์ใช้ในการจัดพอร์ตการลงทุน
ตารางที่ 1 แสดงการคานวณหาแบบจาลองการกาหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM)
STOCK
AI
AKR
BAFS
BANPU
BCP
DEMCO
EASTW
EGCO
ESSO
GLOW
IRPC
LANNA
MDX
PTT
PTTEP
RATCH

Rf
2.986
2.986
2.986
2.986
2.986
2.986
2.986
2.986
2.986
2.986
2.986
2.986
2.986
2.986
2.986
2.986

E(Rm)
83.745
83.745
83.745
83.745
83.745
83.745
83.745
83.745
83.745
83.745
83.745
83.745
83.745
83.745
83.745
83.745

E(Rm) – Rf
80.759
80.759
80.759
80.759
80.759
80.759
80.759
80.759
80.759
80.759
80.759
80.759
80.759
80.759
80.759
80.759

βi

[ E(Rm) – Rf ] βi

CAPM = E(Ri) = Rf + [ E(Rm) – Rf ] βi

0.819
1.201
0.984
1.072
1.022
0.502
0.317
0.216
1.188
0.903
1.534
0.906
1.661
1.098
0.994
0.127

66.155
97.029
79.501
86.604
82.536
40.540
25.632
17.414
95.942
72.945
123.845
73.206
134.154
88.673
80.264
10.279

69.141
100.015
82.487
89.590
85.522
43.525
28.618
20.400
98.928
75.930
126.831
76.192
137.139
91.659
83.250
13.265

RPC
SCG
SGP
SOLAR
SPCG
SUSCO
TCC
TOP
TTW

2.986
2.986
2.986
2.986
2.986
2.986
2.986
2.986
2.986

83.745
83.745
83.745
83.745
83.745
83.745
83.745
83.745
83.745

80.759
80.759
80.759
80.759
80.759
80.759
80.759
80.759
80.759

1.350
0.163
1.244
1.672
0.237
1.050
0.958
1.516
0.487

109.021
13.163
100.446
135.062
19.165
84.829
77.337
122.436
39.352

112.007
16.149
103.432
138.048
22.151
87.815
80.323
125.422
42.337

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้วา่ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานจะสอดคล้องตามทฤษฎี CAPM
สีย่ งสูง ( ค่า β สูง) จะให้อตั ราผลตอบแทนทีค่ าดหวังสูงตามไปด้วย และหลักทรัพย์ท่ี
มีความเสีย่ งต่า (ค่า β ต่า) ก็จะให้อตั ราผลตอบแทนทีค่ าดหวังต่า
การเลือกลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานแต่ละตัวในปัจจุบนั ราคาสูงหรือตา่ กว่าที่ควรจะเป็ น
และประยุกต์ใช้ในการจัดพอร์ตการลงทุน
 มีหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานจานวน 10 หลักทรัพย์ ทีม่ อี ตั ราผลตอบแทนทีต่ อ้ งการตามแบบจาลอง
CAPM หรือ E(Ri) ซึง่ มี ค่า มากกว่า อัตราผลตอบแทนทีพ่ ยากรณ์โดยเฉลีย่ ใน
ราคาตลาดของหลักทรัพย์กลุ่ม

ราคา

(Overvalued) ผูล้ งทุน

จะไม่ซอ้ื หลักทรัพย์ในกลุ่มนี้ ส่วนสาหรับผูท้ ถ่ี อื หลักทรัพย์พลังงานทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มนี้ตอ้ งทาการขาย
หลักทรัพย์ ทาให้ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลง และทาให้อตั ราผลตอบแทนทีพ่ ยากรณ์เพิม่ สูงขึน้ จน
เท่ากับอัตราผลตอบแทนตามแบบจาลอง CAPM อันเป็ นอัตราผลตอบแทนดุลยภาพตามเส้น
ต

ตามตารางที2่

ตารางที่2กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีราคาตลาดของหลักทรัพย์ในปัจจุบนั มีค่าสูงกว่าที่ควรจะเป็ น (Overvalued)
SET
ENGY

อัตราผลตอบแทนที่
ต้ องการของ
หลักทรัพย์ E(Ri)
(%)

อัตราผลตอบแทนที่
พยากรณ์ โดยเฉลีย่
(%)

การประเมิน

BAFS
BCP
DEMCO
ESSO
GLOW

82.487
85.522
43.525
98.928
75.930

18
28.06
8.38
12.5
65.33

Overvalued
Overvalued
Overvalued
Overvalued
Overvalued

SET
ENGY

อัตราผลตอบแทนที่
ต้ องการของ
หลักทรัพย์ E(Ri)
(%)

อัตรา
ผลตอบแทนที่
พยากรณ์ โดย
เฉลีย่ (%)

การประเมิน

IRPC
SGP
SPCG
TOP
TTW

126.831
103.432
22.151
125.422
42.337

4.46
15.8
19
74.63
7.5

Overvalued
Overvalued
Overvalued
Overvalued
Overvalued

หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนทีพ่ ยากรณ์โดยเฉลีย่ ผูว้ จิ ยั ใช้ราคาพยากรณ์ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2555 ในการประเมิน

 มีหลักทรัพย์จานวน 5 หลักทรัพย์ ทีม่ อี ตั ราผลตอบแทนทีต่ อ้ งการตามแบบจาลอง CAPM หรือ E(Ri)

ซึง่ มี ค่า น้ อยกว่า อัตราผลตอบแทนทีพ่ ยากรณ์โดยเฉลีย่ ใน
ราคา ตา่

หลักทรัพย์กลุ่ม

ราคาตลาดของ
(Undervalued) ผูล้ งทุนจะทาการซือ้

หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มนี้ ส่วนผูท้ ถ่ี อื หลักทรัพย์อยูก่ ใ็ ห้ทาการถือหลักทรัพย์ต่อไปโดยไม่
ต้องขายหลักทรัพย์ออก จึงมีผลทาให้ราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานสูงขึน้ และทาให้อตั ราผลตอบแทน
ทีพ่ ยากรณ์ลดต่าลงจนเท่ากับอัตราผลตอบแทนตามแบบจาลอง CAPM อันเป็ นอัตราผลตอบแทนดุลย
ภาพตามเส้นต
ตารางที่

ตามตารางที3่

ล ล

ล

ล

ะ

(Undervalued)

SETENGY

อัตราผลตอบแทนที่
ต้ องการของหลักทรัพย์ E(Ri)(%)

อัตราผลตอบแทนที่
พยากรณ์ โดยเฉลีย่ (%)

การประเมิน

BANPU
EGCO
PTT
PTTEP
RATCH

89.590
20.400
91.659
83.250
13.265

498.92
133
374.33
177.81
50

Undervalued
Undervalued
Undervalued
Undervalued
Undervalued

หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนทีพ่ ยากรณ์โดยเฉลีย่ ผูว้ จิ ยั ใช้ราคาพยากรณ์ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2555 ในการประเมิน

ส่วนการจัดพอร์ตการลงทุน

กลุ่มหลักทรัพย์ทม่ี รี าคาตลาดของหลักทรัพย์ใน

ปจั จุบนั มีทม่ี คี ่าต่ากว่าทีค่ วรจะเป็ น (Undervalued)

3 หลักทรัพย์ มีค่าเบต้า (β) น้อยกว่า

ตลาดหลักทรัพย์ (β < 1) ซึง่ ประกอบดัวยหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ได้แก่ RATCH, EGCO และ PTTEP ตาม
ตารางที่ 4
ตาราง 4 กลุ่มหลักทรัพย์ทม่ี อี ตั ราผลตอบแทนรายปี ทต่ี อ้ งการจากหลักทรัพย์ : E(Ri) น้อยกว่า อัตราผลตอบแทนที่
พยากรณ์ และมีคา่ สัมประสิทธิ์เบต้า (β) มีคา่ น้อยกว่า 1 (β < 1))
อัตราผลตอบแทนที่

อัตราผลตอบแทนที่

ต้ องการของหลักทรัพย์ E(Ri) (%)

พยากรณ์ โดยเฉลีย่ (%)

RATCH

13.265

EGCO
PTTEP

SETENGY

การประเมิน

ค่ าเบต้ า(β)

50

Undervalued

0.127

20.400

133

Undervalued

0.216

83.250

177.81

Undervalued

0.994

จากตารางที่ 4จะเหมาะสมกับนักลงทุนทีไ่ ม่ชอบความเสีย่ ง (risk averter) สามารถเลือกลงทุนในหลักทรัพย์

กลุ่มพลังงานนี้ตามอัตราผลตอบแทนทีต่ อ้ งการ ซึง่ มากกว่า Risk - free แต่มอี ตั ราผลตอบแทนน้อยกว่า
ผลตอบแทนของตลาด ในขณะทีม่ คี วามเสีย่ งน้อยกว่าตลาด
ส่วนกลุ่มหลักทรัพย์ทม่ี รี าคาตลาดของหลักทรัพย์ในปจั จุบนั มีทม่ี คี ่าต่ากว่าทีค่ วรจะเป็ น(Undervalued)
2 หลักทรัพย์ มีค่าเบต้า (β) มากกว่าตลาดหลักทรัพย์ (β > 1) ซึ่งประกอบดัวย
หลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ได้แก่ BANPU และ PTT ตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 กลุ่มหลักทรัพย์ท่มี อี ตั ราผลตอบแทนรายปี ท่ตี ้องการจากหลักทรัพย์ :

E(Ri) มากกว่า อัตรา

ผลตอบแทนทีพ่ ยากรณ์ และมีคา่ สัมประสิทธิ ์เบต้า (β) มีคา่ มากกว่า 1 (β > 1))
SETENGY
BANPU
PTT

อัตราผลตอบแทนที่
ต้ องการของหลักทรัพย์ E(Ri)
(%)
89.590
91.659

อัตราผลตอบแทนที่
พยากรณ์ โดยเฉลีย่ (%)

การประเมิน

ค่ าเบต้ า(β)

498.92
374.33

Undervalued
Undervalued

1.072
1.098

จากตารางที่ 5 จะเหมาะกับนักลงทุนทีช่ อบความเสีย่ ง (risk lover) สามารถเลือกลงทุนในหลักทรัพย์
กลุ่มนี้ ตามอัตราผลตอบแทนทีต่ อ้ งการ ซึง่ มากกว่า Risk - free

และอัตราผลตอบแทนของตลาด แต่

ขณะเดียวกันก็มคี วามเสีย่ งมากกว่าตลาด
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาถึงอัตราผลตอบแทน ความเสีย่ ง การประเมินราคาหุน้ และการจัดพอร์ตการลงทุน ในหุน้
กลุ่มพลังงาน โดยวิธี CAPM ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2552 ถึง กันยายน 2555 รวมทัง้ สิน้ 39
เดือน พบว่าอัตราผลตอบแทนตั ๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล อายุ 3

มีค่าเท่ากับ 2.986 % ส่วนอัตรา

ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Set Index : E(Rm) คานวณได้เท่ากับ 83.745 % ต่อปี โดย
หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานทีม่ คี ่าเบต้า (β) สูงสุดและอัตราผลตอบแทนสูงสุด คือหลักทรัพย์ SOLAR
เบต้า (β) เท่ากับ 1.672

และมีอตั ราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ เท่ากับ 138.048 % ในขณะเดียวกัน

หลัก ทรพย์ก ลุ่ ม พลัง งานที่มีค่ า เบต้ า (β) ต่ า สุ ด และอัต ราผลตอบแทนต่ า สุ ด คือ หลัก ทรัพ ย์ RATCH
(β) เท่ากับ 0.127 และมีอตั ราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ เท่ากับ 13.265 % ส่วนการจัดพอร์ต
การลงทุนหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานนัน้ หลักทรัพย์ท่ีเหมาะสมกับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงจะมี
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หลักทรัพย์ ซึง่ มีค่าเบต้า (β) น้อยกว่าตลาดหลักทรัพย์ (β < 1) ซึง่ ประกอบด้วยหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน

ได้แก่ RATCH, EGCO และ PTTEP ส่วนหลักทรัพย์ทเ่ี หมาะสมกับนักลงทุนทีช่ อบความเสีย่ งมี 2 หลักทรัพย์
ซึง่ มีค่าเบต้า (β) มากกว่าตลาดหลักทรัพย์ (β > 1) ซึง่ ประกอบดัวยหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ได้แก่ BANPU
และ PTT โดยการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาเพียงความเสีย่ งทีเ่ ป็ น ระบบ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์เบต้า (β )เป็ น
ดัชนีในการชีว้ ดั ความเสีย่ งนี้ เป็ นการตัดสินใจเกีย่ วกับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยนักลงทุน
สามารถพิจารณาจากค่าความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของแต่ละหลักทรัพย์ควบคู่กนั ไป ซึ่งจะส่งผลให้ผู้
ลงทุนสามารถทาการกระจายความเสีย่ งในการลงทุน เพื่อให้ได้รบั อัตราผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนภายใต้
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า นักลงทุนควรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี รี าคาต่ากว่าทีค่ วรจะเป็ น
(Undervalued) เพราะในอนาคตเมื่อราคาหลักทรัพย์ดงั กล่าวสูงขึน้ ผลตอบแทนก็จะลดลงเข้า สู่ระดับเดียวกับ
ผลตอบแทนตลาด ดังนัน้ นักลงทุนจึงควรซือ้ หลักทรัพย์น้ีไว้ และนักลงทุนควรขายหลักทรัพย์ทม่ี รี าคาสูงกว่าที่
ควรจะเป็ น (Overvalued) เพราะในอนาคตเมื่อราคาของหลักทรัพย์นนั ้ ลดลง ผลตอบแทนก็จะสูงขึน้ เข้าสูร่ ะดับ
เดียวกับผลตอบแทนตลาด ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรทาการศึกษาอัตราผลตอบแทนรายวัน หรือรายสัปดาห์
และควรทาการศึกษาวิเคราะห์ปจั จัยทางเทคนิค (Technical Analysis) ของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน เพื่อให้
ทราบถึงจังหวะการเข้าไปทาการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มนี้ และควรทาการวิเคระห์เชิงคุณภาพในการประเมิน
มูลค่าของหลักทรัพย์ ซึง่ จะทาให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ในการตัดสินใจการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ดา้ นภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส่วนแบ่งทางการตลาด และงบแสดงสถานะทางการเงินของบริษทั กลุ่มพลังงานหรือ
อาจจะทาการเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์กลุ่มอื่นๆเพือ่ จะได้กระจายความเสีย่ งจาการลงทุนได้
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