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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์ความผนัผวนของผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยท าการศึกษากองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศจ านวน 10 กองทุนซ่ึงขอ้มูลท่ีใช้ใน
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลรายวนัตั้งแต่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
  

ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลพบวา่อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศทั้ง 
10 กองทุนมีลกัษณะน่ิงท่ีผลต่างระดบัท่ีศูนย ์
 

ผลการศึกษาของแบบจ าลองวาร์มา-การ์ชพบวา่กองทุนเปิดเคเค พร็อพเพอร์ต้ี เซคเตอร์ พนัด์มีความ
ผนัผวนของผลตอบแทนในอดีตมีผลต่อความผนัผวนปัจจุบนัในทิศทางเดียวกนั และความผนัผวน
ของผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย ์แพลทตินมั โกลบอล พนัด์ในอดีตมีผลต่อความผนัผวน
ปัจจุบนัในทิศทางตรงกนัขา้ม 
 

ผลการศึกษาของแบบจ าลองวาร์มา-เอการ์ชพบวา่กองทุนทั้ง 10 กองทุนมีลกัษณะอสมมาตร แสดงถึง
ข่าวดีหรือข่าวไม่ดีมีผลกระทบไม่เท่ากนัทั้ง 10 กองทุน 
 

ผลการศึกษาความผนัผวนแบบมีเง่ือนไขแบบหลายตวัแปรโดยแบบจ าลองซีซีซีพบวา่กองทุนเปิด โก
ลบอล วอเตอร์ มีความผนัผวนของผลตอบแทนระหวา่งกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียว สมอล
แคป อิควิต้ี เอไอเอฟ กองทุนเปิดเคเค พร็อพเพอร์ต้ี เซคเตอร์ พนัด ์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกนั โก
รท ฟันด ์กองทุนเปิดไทยพาณิชย ์แพลทตินมั โกลบอล พนัด ์และกองทุนเปิดแอสเซทพลสัเอสแอนด์ 

ง 



 

จ 
 

พี 500 ส่วนกองทุนกองทุนเปิด ทิสโก ้ยเูอส อิควิต้ี ฟันด์ มีความผนัผวนของผลตอบแทนกบักองทุน
เปิดธนชาตโกลบอล แวย ูฟันด์ ส่วนกองทุนกองทุนเปิดแอสเซทพลสัเอสแอนดพ์ี 500 มีความผนัผวน
ของผลตอบแทนกบักองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกนั โกรท ฟันด์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย ์แพลทตินัม 
โกลบอล พนัด์และกองทุนเปิดกรุงศรี เวิร์ล วอเตอร์ ส่วนกองทุนกองทุนเปิดกรุงศรี เวิร์ล วอเตอร์ มี
ความผนัผวนของผลตอบแทนระหว่างกองทุนเปิดเคเค พร็อพเพอร์ต้ี เซคเตอร์ พนัด์ กองทุนเปิด 
อเบอร์ดีน อเมริกนั โกรท ฟันดแ์ละกองทุนเปิดไทยพาณิชย ์แพลทตินมั โกลบอล พนัด์ 
 

ผลการศึกษาของแบบจ าลองดีซีซีพบว่า ไม่มีสหสัมพนัธ์แบบมีเง่ือนไขเชิงพลวตั เน่ืองจากค่าดีซีซี
หน่ึงและดีซีซีสองยอมรับสมมติฐานหลกั ดงันั้นสหสัมพนัธ์ท่ีมีค่าคงท่ีจึงเป็นจริง 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was analyze the volatility of the returns of foreign investment fund. This 
study used daily data from 10 foreign investment funds during the period of 4 January 2012 to 28 
December 2012.The unit root test by ADF shows that all of time series data was stationary at a 0 
order of integration or I(0) 
 

The result from the VARMA-GARCH model found that historical volatility of returns of KK- 
PROP would affect to the current volatility of returns to an equal magnitude. The volatility of 
returns of SCBPGF would affect the current volatility of returns to different magnitude. 
 

The result of VARMA-AGARCH found that all of ten foreign investment funds had not asymmetric 
effects that mean ten foreign investment funds didn’t spill over to each other. 
 

The result of multivariate conditional volatility by using CCC model found that GW has the 
volatility of returns between MS-ASIAN SM, KK PROP, ABAG, SCBPGF and ASP-S&P500. T-
Global-Value has the volatility of returns with TISCOUS. ASP-S&P500 has the volatility of returns 
between ABAG, SCBPGF and KF-WATER. KF-WATER has the volatility of returns between KK 
PROP, ABAG and SCBPGF. 
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The result of DCC model found that there are not the conditional correlations because the DCC(1)  
and DCC(2) are significantly. Therefore, the constant conditional correlations do hold.  


