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Analysts’ recommendations in the market for alternative investment (MAI)
have value for investors. Stock prices responded to Buy recommendations
on the revealed dates, yielding a significant 0.96 percent on the average
return, and significantly accumulating to 1.45 percent until the third
working day. The average return of recommendation to Sell was negative
since the publication date (-1.18%) and accumulated to -10.90 percent after
7 working days. Recommendations to Hold had no impact on the stock price
on the event date but after that, the average cumulative return was
significantly negative. This article used the Event study method and the
Market model to measure the effect of an event on stock price change.
For SET50 stocks, the value of the analyst’s recommendation also existed
but stock prices reacted to Hold and Sell recommendations over a longer
period than in the MAI. Investors responded to Buy recommendations
2 days after the publication date. Furthermore, recommendations on small
sizes of stocks in both markets were found to have no value for investors.
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บทคัดย่ อ
ค�ำแนะน�ำของนักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(MAI) โดยภาพรวมแล้วมี คุณค่าต่อนักลงทุ นหากนักลงทุ น
ตอบสนองต่ อ ค�ำ แนะน�ำ อย่ า งรวดเร็ ว ในวัน ที่ เ ผยแพร่ บ ท
วิเคราะห์ จะท�ำให้ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ ย 0.96 เปอร์ เซนต์
อย่างมี นัยส�ำคัญส�ำหรั บค�ำแนะน�ำให้ซ้ื อ และมี ผลตอบแทน
สะสมเฉลี่ย 1.45 เปอร์ เซนต์ อย่างมีนยั ส�ำคัญนับจากเผยแพร่
เป็ นเวลา 3 วัน ท�ำ การ ส�ำ หรั บ ค�ำ แนะน�ำ ให้ข ายพบว่า มี ค่ า
ผลตอบแทนเฉลี่ย -1.18 เปอร์ เซนต์ ตั้งแต่วนั ที่ บทวิเคราะห์
ถูกเผยแพร่ และยังเป็ นลบสะสมถึง -10.90 เปอร์เซนต์ ภายหลัง
เผยแพร่ 7 วันท�ำการ ทั้งนี้จะช่วยลดปริ มาณขาดทุนได้หากขาย
ตามค�ำแนะน�ำในวันที่มีการเผยแพร่ บทวิเคราะห์ ส่วนค�ำแนะน�ำ
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ให้ถือนั้นพบว่าไม่ส่งผลต่อราคาหลักทรั พย์ในวันที่ เผยแพร่
บทวิเคราะห์ แต่ผลตอบแทนสะสมเฉลีย่ ภายหลังการเผยแพร่ น้ นั
มีคา่ เป็ นลบอย่างมีนยั ส�ำคัญ บทความนี้ใช้เทคนิควิจยั การวัดผล
ของเหตุ ก ารณ์ ที่ มี ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงราคาของหลัก ทรั พ ย์
(Event study) โดยใช้แบบจ�ำลองตลาด (Market model) และ
เมื่ อท�ำการเปรี ยบเที ยบกับ SET50 พบว่าค�ำแนะน�ำของนัก
วิ เ คราะห์ ใ ห้ผ ลลัพ ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน และส่ ง ผลต่ อ ราคา
หลัก ทรั พ ย์น านกว่ า ส�ำ หรั บ ค�ำ แนะน�ำ ให้ ถื อ และขาย โดย
นักลงทุนจะปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำให้ซ้ือภายหลังวันทีเ่ ผยแพร่ แล้ว
สองวันท�ำการ ทั้งนี้ คำ� แนะน�ำของนักวิเคราะห์ต่อหลักทรัพย์
ขนาดเล็กไม่พบว่ามีคุณค่าต่อนักลงทุนในทั้งสองตลาด
ค�ำ ส�ำ คั ญ : ค�ำ แนะน�ำ ของนัก วิ เ คราะห์ การศึ ก ษาเหตุ ก าณ์
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์
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บทน�ำ
ผูค้ นในอดี ตนิ ยมน�ำเงิ นไปฝากไว้กบั สถาบันการเงิ น
และคาดหวังที่ จะได้รับดอกเบี้ยเงิ นฝากจากทางธนาคารเป็ น
ผลตอบแทน อี กทั้งยังมี ความเสี่ ยงต�่ำอี กด้วย แต่ ในปั จจุ บนั
ดอกเบี้ ยเงิ น ฝากออมทรั พ ย์มี ค่ า ต�่ำ มากจนเกื อ บเป็ นศู น ย์
ประชาชนจึ ง มองหาช่ อ งทางอื่ น ในการให้เ งิ น ท�ำ งานแทน
ซึ่ งการน�ำเงินไปลงทุนก็เป็ นอีกหนึ่ งวิธีที่ผคู ้ นในสมัยนี้ เริ่ มให้
ความนิ ยมเพิ่มมากขึ้น โดยการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์น้ ัน
ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบนั
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เป็ นตลาดหลักทรัพย์
แห่งที่สองของประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์โดยทัว่ ไปเหมือนกับ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (SET) คื อ เป็ นตลาดทุ น
ในการระดมทุนจากสาธารณะเพือ่ น�ำไปใช้ในกิจการนอกเหนือ
จากการกูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นี้
ช่วยเปิ ดโอกาสให้กบั บริ ษทั ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small
and medium enterprise: SME) และกิจการเกี่ยวกับนวัตกรรม
ที่ ไม่สามารถเข้าสู่ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยได้ โดย
ท�ำการผ่อนผันหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดต่างๆ ในการเข้าสู่
ตลาด นักลงทุ นรายย่อยในประเทศมี สัดส่ วนการซื้ อขายสู ง
ถึง 95 เปอร์ เซนต์ (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2559)
ซึ่ งถือว่าเป็ นสัดส่ วนที่มากในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นี้
นัก ลงทุ น รายย่ อ ยส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี ค วามรู ้ แ ละความช�ำ นาญ
ในการวิเคราะห์ มูลค่าที่ เหมาะสมของราคาหลักทรั พย์ จึ งมี
ความอ่ อนไหวต่ อข้อมู ลต่ างๆ ในตลาด ดังนั้นนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์จึงเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการลดความแตกต่างของ
ข้อมูล (Information asymmetry) ระหว่างบริ ษทั หลักทรัพย์และ
นักลงทุนโดยการเขียนบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่ งนักวิเคราะห์
หลัก ทรั พ ย์ท ำ� หน้า ที่ เ ป็ นผู ค้ ัด กรองข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ส�ำ คัญ
ด้านการลงทุนเพือ่ ให้คำ� แนะน�ำแก่นกั ลงทุน อีกทั้งยังช่วยวิเคราะห์
หามูลค่าที่ เหมาะสมของหลักทรัพย์ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์
ที่ นัก วิเ คราะห์ เ ผยแพร่ น้ ัน สามารถเป็ นเครื่ องมื อหนึ่ ง ที่ ช่ว ย
ประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุนให้แก่นกั ลงทุนได้ อีกทั้ง
ยังท�ำให้ตลาดหลักทรัพย์น้ นั มีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
งานวิ จ ัย นี้ จึ ง ศึ ก ษาผลของค�ำ แนะน�ำ การลงทุ น ของ
นักวิเคราะห์ต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เนื่ อ งจากในประเทศไทยมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกับ คุ ณ ค่ า ของ
ค�ำแนะน�ำของนักวิเคราะห์ไม่มากนัก และนักวิจยั ส่ วนใหญ่
เน้นท�ำการศึกษาผลคุณค่าของค�ำแนะน�ำของนักเคราะห์ที่กล่าว
ถึ งเพียงหลักทรั พย์ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อแสดงให้เห็ นถึงคุณค่า

ของค�ำแนะน�ำของนักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
ยังเป็ นตัวชี้วดั ถึงความน่าเชื่อถือของค�ำแนะน�ำของนักวิเคราะห์
ได้อีกด้วย

การตรวจเอกสาร
มี งานวิจยั ในอดี ตหลายงานที่ พบว่าราคาหลักทรั พย์
มีการตอบสนองต่อค�ำแนะน�ำของนักวิเคราะห์อย่างมีนยั ส�ำคัญ
เป็ นหลักฐานว่าค�ำแนะน�ำของนักวิเคราะห์น้ นั มีคุณค่าอย่างมาก
ในการตัดสิ นใจซื้ อขายหลักทรัพย์ Jegadeesh and Kim (2006)
ท�ำการศึกษาเกี่ ยวกับค�ำแนะน�ำในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม
ชั้นน�ำของโลกหรื อกลุ่ม G7 ช่วงปี ค.ศ. 1993–2002 พบว่าราคา
หลักทรัพย์มีการตอบสนองต่อค�ำแนะน�ำในวันที่มีการเผยแพร่
โดยค�ำแนะน�ำเชิ งบวกส่ งผลให้ราคาหลักทรั พย์ปรั บขึ้ นและ
ค�ำ แนะน�ำ เชิ ง ลบส่ ง ผลให้ ร าคาหลัก ทรั พ ย์ป รั บ ตัว ลดลง
นอกจากนี้ ยัง พบว่า ค�ำ แนะน�ำ ของนัก วิเ คราะห์ ใ นตลาดทุ น
ขนาดใหญ่ ได้แก่ สหรั ฐอเมริ กาและญี่ ปุ่นมี คุณค่ามากที่ สุด
อี ก ด้ว ย งานวิ จ ัย ของ Hult and Maris (1992) พบว่า ราคา
หลัก ทรั พ ย์น้ ัน ตอบสนองต่ อ ค�ำ แนะน�ำ ที่ ตี พิ ม พ์ใ นวารสาร
ของวอลสตรี ท ในปี ค.ศ. 1985 อย่า งมี นัย ส�ำ คัญ ทางสถิ ติ
ทั้งค�ำแนะน�ำให้ซ้ื อและค�ำแนะน�ำให้ขาย แต่เนื่ องจากในทาง
ปฏิ บ ัติ นัก ลงทุ น รายย่อ ยจ�ำ เป็ นต้อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆ
ในการซื้ อขายหลักทรั พย์ ซึ่ งท�ำให้ได้รับผลตอบแทนต�่ำลง
และอาจไม่คุม้ ค่า จึงมีความเป็ นไปได้ที่นกั ลงทุนจะไม่เชื่อตาม
ค�ำ แนะน�ำ ของนัก วิ เ คราะห์ นอกจากนี้ ยัง พบว่ า ราคาของ
หลัก ทรั พ ย์ข นาดเล็ ก จะมี ค วามอ่ อ นไหวกับ การเผยแพร่
ค�ำ แนะน�ำ มากกว่า หลัก ทรั พ ย์ข นาดใหญ่ Womack (1996)
พบว่าผลของการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นมากกว่า
ในช่วงแรกของการเผยแพร่ บทความวิเคราะห์หลักทรัพย์น้ นั ๆ
ผลที่ พบสอดคล้องกับงานของ Hemang, Bing, and Singh
(2000) และ Roger and Stulz (2011) ที่พบว่าบทความวิเคราะห์
หลักทรัพย์จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีชื่อเสี ยงมากกว่าจะ
ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์มากกว่าบทความ
วิเคราะห์ หลักทรั พย์จากนักวิเคราะห์ หลักทรั พย์ที่มีชื่อเสี ยง
น้อยกว่า โดยเฉพาะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในอุตสาหกรรมนั้นๆ ทั้งนี้ Stickel (1995) ได้นิยาม
ให้ชดั เจนขึ้นว่าขนาดการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ถาวร
ขึ้นกับปั จจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลของหลักทรัพย์น้ นั ๆ
เช่น น�้ำหนักความน่าเชื่อถือของบทวิเคราะห์ ขนาดของบริ ษทั
จดทะเบียน และการเปลี่ยนแปลงของรายได้ปัจจุบนั ของบริ ษทั
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จดทะเบี ย นนั้น ๆ นอกจากนี้ Barber, Lehavy, Mcnichols,
and Trueman (2001) ท�ำการจัดพอร์ ตของค�ำแนะน�ำเชิ งบวก
และค�ำ แนะน�ำ เชิ ง ลบ พบว่ า พอร์ ต ของค�ำ แนะน�ำ เชิ ง บวก
ให้ผ ลตอบแทนเฉลี่ ย เป็ นบวก ขณะที่ พ อร์ ต ของค�ำ แนะน�ำ
เชิ งลบท�ำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถ
ท�ำก�ำไรได้หากเชื่ อถื อตามค�ำแนะน�ำ ท�ำการปรั บสมดุ ลของ
พอร์ ตอย่างต่อเนื่ อง และตอบสนองต่อค�ำแนะน�ำอย่างรวดเร็ ว
Narasimhan, Joonghyuk, Krische, and Lee (2004) ได้แสดง
หลักฐานว่าแม้ความเห็นโดยรวมที่ไปในทิศทางเดียวกันของ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ
หลักทรั พย์ แต่ การเปลี่ ยนแปลงของราคาของหลักทรั พย์จะ
เกิดขึ้นสูงกว่าโดยเฉพาะในกลุม่ หลักทรัพย์ทมี่ โี มเมนตัมทางบวก
มีการเติบโตสู ง และมีปริ มาณซื้ อขายสู งที่มากกว่า ในขณะที่
Qi and Wei (2006) ได้แสดงหลักฐานว่านักวิเคราะห์ให้น้ ำ� หนักที่
เหมาะสมระหว่างการใช้ขอ้ มู ลภายในและข้อมู ลสาธารณะ
ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์
โดยภาพรวมแล้ว การศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าของค�ำแนะน�ำ
ของนักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศพบว่า พอร์ ต
ของค�ำแนะน�ำให้ซ้ือทันที (Strong buy) จะให้ผลตอบแทนเป็ นบวก
ในขณะที่คำ� แนะน�ำขายจะให้ผลตอบแทนที่เป็ นลบ อย่างไรก็ดี
การศึกษาดังกล่าวส่ วนใหญ่จะใช้หลักการในการวัดผลกระทบ
(Impact) ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างผลของข้อมูลข่าวสารที่
เผยแพร่ สู่สาธารณะกับการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์
(หรื อ ผลตอบแทนของหลัก ทรั พ ย์) ซึ่ งอยู่บ นหลัก การของ
สมมติฐานตลาดที่มีประสิ ทธิภาพ (Efficient market hypothesis:
EMH) โดยใช้แบบจ�ำลองผลตอบแทนหลักทรั พย์กลุ่มแบบ
จ�ำลองตลาด (Market model) และแบบจ�ำลองการประเมินราคา
หลักทรั พย์ตลาดทุน (Capital market asset pricing model:
CAPM) อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยอื่นๆ ในการอธิ บายคุณค่าของ
ค�ำแนะน�ำของนักวิเคราะห์ ในตลาดหลักทรั พย์ต่ างประเทศ
อีกหลายปัจจัย อาทิ ชื่อเสี ยงและความเชี่ยวชาญของนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ โมเมนตัมในการซื้อขายหลักทรัพย์ อัตราการเติบโต
ของหลักทรัพย์ ปริ มาณซื้ อขายหลักทรัพย์ น�้ำหนักที่เหมาะสม
ระหว่างการใช้ขอ้ มูลภายในและข้อมูลสาธารณะในการวิเคราะห์
หลักทรัพย์ เป็ นต้น แม้กระนั้นก็ดี ผลลัพธ์ในการวิจยั ล้วนขึ้นกับ
ปริ มาณข้อมูลค�ำแนะน�ำของนักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศที่มีอยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมาก เพื่อให้ให้เกิดผลการศึกษา
ที่มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ส�ำ หรั บ การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ คุ ณ ค่ า ของค�ำ แนะน�ำ ของ
นักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยให้ผลไปใน
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ทิศทางเดียวกันกับค�ำแนะน�ำของนักวิเคราะห์ในต่างประเทศ
โดย Lonkani, Khantavit, and Chunhachinda (2010) รวบรวม
ข้อมูลระหว่างปี ค.ศ. 1993–2002 พบว่าพอร์ ตของค�ำแนะน�ำ
ให้ซ้ือทันที (Strong buy) มีผลตอบแทนเป็ นบวกในทุกช่วงเวลา
ในขณะที่ ค ำ� แนะน�ำ ขายให้ผ ลตอบแทนที่ เ ป็ นลบ ภายหลัง
ทัศ นี ย ์ วราพร สุ วิม ล และปิ ยภัส ร (2554) ได้ท ำ� การศึ ก ษา
ในปี พ.ศ. 2550–2551 ส�ำ หรั บ หลัก ทรั พ ย์ที่ มี มู ล ค่ า ตลาด
สูงที่สุดในกลุม่ SET50 พบว่าค�ำแนะน�ำให้ซ้ือนั้นมีผลตอบแทน
ผิด ปกติ เ ป็ นบวก 8 วัน ท�ำ การ ส่ ว นผลตอบแทนให้ข ายให้
ผลตอบแทนผิดปกติเป็ นลบ 14 วันท�ำการ อย่างไรก็ดี ปริ มาณ
ค�ำแนะน�ำของนักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ยัง มี น้อ ย ท�ำ ให้ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกับ คุ ณ ค่ า ของค�ำ แนะน�ำ ของ
นักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยกระจุ กอยู่
ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสู งและมีความผันผวนของ
ราคาหลักทรั พย์ต่ ำ� เช่ น หลักทรั พย์ในกลุ่ม SET50 เป็ นต้น
ดังนั้น ในการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าของค�ำแนะน�ำของนักวิเคราะห์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยส�ำหรับกลุ่มหลักทรัพย์
ที่มีสภาพคล่องต�่ำกว่าและมีความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
สู งกว่า จึงมีความน่าสนใจ
จากการทบทวนวรรณกรรมจึงสามารถตั้งสมมติฐาน
ได้ว่าค�ำแนะน�ำให้ซ้ื อส่ งผลราคาหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้น และ
ค�ำแนะน�ำให้ขายมี อิทธิ พลให้ราคาหลักทรั พย์ปรั บตัวลดลง
ในงานวิจยั นี้ จึงได้ต้ งั สมมติ ฐาน 3 สมมติ ฐานแบ่ งออกตาม
ประเภทค�ำแนะน�ำดังนี้
1. ค�ำ แนะน�ำ ให้ซ้ื อ /ซื้ อ เพื่ อ เก็ง ก�ำ ไรส่ ง ผลให้ร าคา
หลัก ทรั พ ย์ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่ ม ขึ้ น อย่า งมี
นัยส�ำคัญ
2. ค�ำแนะน�ำให้ถอื ไม่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
3. ค�ำแนะน�ำให้ขายส่ งผลให้ราคาหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ

วิธีการวิจยั
ส�ำ หรั บ การเก็บ ข้อ มู ล ใช้บ ทวิเคราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์ที่
กล่าวถึงหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่เผยแพร่
ทางเว็ปไซต์ settrade.com แบ่งค�ำแนะน�ำออกเป็ น ค�ำแนะน�ำ
ให้ซ้ื อ/ซื้ อเพื่อเก็งก�ำไร ค�ำแนะน�ำให้ถือ และค�ำแนะน�ำให้ขาย
จากนั้น จึงใช้ขอ้ มูลดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รายวัน
และข้อมูลราคาปิ ดรายวันของหลักทรั พย์น้ ันๆ จากเว็ปไซต์
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setsmart.com น�ำราคาปิ ดรายวันของหลักทรัพย์มาหาผลตอบแทน
รายวัน ของหลัก ทรั พ ย์ (R i,t) และน�ำ ดัช นี ร ายวัน ของตลาด
เอ็ม เอ ไอ มาค�ำนวณหาผลตอบแทนของตลาด (Rm,t) ตามสู ตร
ดังสมการ (1) และ (2)
Ri,t = Pi,t Pi,t-1
Pi,t-1

(1)

โดย Ri,t คือ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i ในวันที่ t
		 Pi,t คือ ราคาปิ ดของหลักทรัพย์ i ในวันที่ t
		 Pi, t-1 คือ ราคาปิ ดของหลักทรัพย์ i ในวันที่ t-1

Rmai,t = Pmait Pmait-1
Pmait-1

(2)

โดย Rmai,t คือ ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ t
		 P mait คือ ดัช นี ร าคาหลัก ทรั พ ย์ข องตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ t
		 P mait-1 คือ ดัช นี ร าคาหลัก ทรั พ ย์ข องตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ t-1
ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในงานวิจยั นี้ ใช้วิธีการศึกษา
เหตุการณ์ (Event study) ที่ถูกเสนอโดย Brown and Warner
(1980) ส�ำหรับในงานวิจยั นี้ใช้วธิ ีแบบจ�ำลองตลาด (the Market
model) ซึ่งได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายในการวัดความสัมพันธ์
ระหว่างผลกระทบจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลสาธารณะของบริ ษทั
จดทะเบี ย นต่ อ การเปลี่ ยนแปลงราคาของหลัก ทรั พย์ โดยมี
แนวคิดทฤษฎีว่าราคาหลักทรัพย์จะได้รับผลกระทบจากข่าวดี
(ร้ า ย) ของหลัก ทรั พ ย์ ซึ่ งจะมี ผ ลท�ำ ให้ ร าคาหลัก ทรั พ ย์มี
การเปลีย่ นแปลงในทิศทางที่สูงขึ้น (ต�่ำลง) จากข่าวดี (ร้าย) นั้นๆ
โดยก�ำหนดให้วนั ที่ บทวิเคราะห์ถูกเผยแพร่ เป็ นวันที่ 0 และ
ก�ำหนดให้วนั รอบ ๆ ที่มีเหตุการณ์เป็ นวันที่ -100, -99, ..., -1,
0, +1, ..., +29, +30 น�ำผลตอบแทนรายวันของหลักทรัพย์ (Ri,t)
และผลตอบแทนรายวันของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Rmai,t)
มาค�ำนวณในสมการถดถอยเพื่อหาค่าอัลฟ่ า (α^ i ) และเบต้า
(β^ i) ของหลักทรัพย์น้ นั ๆ จากนั้นแทนค่าตัวแปรต่าง ๆ ในตาม
สมการ (3) นี้เพือ่ ค�ำนวณหาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (E(Ri,t))
ในวันที่ 0 ถึงวันที่ +30 เพือ่ ให้มขี อ้ มูลมากพอในการใช้แบบจ�ำลอง
ตลาด (the Market model)
E(Ri,t) = α^ i + β^ i Rm, t

(3)

โดย E(Ri,t) คือ ผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ i
ในวันที่ t ในขณะที่ Rm, t คือ ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ t ตามแบบจ�ำลองตลาด
^ i และ β^ i คือ พารามิเตอร์ ของหลักทรัพย์ i ที่ได้จาก
α
การวิเคราะห์สมการถดถอย
น�ำผลตอบแทนที่คาดหวังมาค�ำนวณหาผลตอบแทน
ที่ผดิ ปกติ (Abnormal Return: A) จากสู ตรตามสมการ (4)
Ai,t = Ri,t – E(Ri,t)

(4)

โดย Ai,t คือ ผลตอบแทนที่ผิดปกติของหลักทรัพย์ i
ในวันที่ t
ทั้งนี้ ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยในวันที่เกิดเหตุการณ์
จะเป็ นบวก หากเกิดข่าวดี หรื อเกิดค�ำแนะน�ำให้ซ้ื อหลักทรัพย์
ซึ่ งสังเกตได้จากราคาหลักทรัพย์ที่ปรับตัวสู งขึ้ น และในทาง
ตรงกันข้าม ผลตอบแทนผิดปกติ เฉลี่ ยในวันที่ เกิ ดเหตุการณ์
หรื อวันที่เผยแพร่ คำ� แนะน�ำจะเป็ นลบ หากเกิ ดข่าวร้ าย หรื อ
เกิดค�ำแนะน�ำให้ขายหลักทรัพย์น้ นั ขึ้น ซึ่ งสังเกตได้จากราคา
หลักทรัพย์ที่ปรับตัวลดลง
หาค่ า เฉลี่ ย ของผลตอบแทนที่ ผิ ด ปกติ (Average
Abnormal Return) ได้ดว้ ยสู ตรตามสมการ (5)
AA i =

1
N

∑ Ni=1A i , t

(5)

โดย N คือ จ�ำนวนหลักทรัพย์ในวันที่ t
ค่าผลตอบแทนที่ผดิ ปกติสะสม (Cumulative Abnormal
Return: CAR) ค�ำนวณจากสู ตรในสมการ (6)
CAR i =

1
N

∑ qt=pA i , t

(6)

โดย CARi คือ ผลตอบแทนที่ผดิ ปกติเฉลี่ยสะสมของ
หลักทรัพย์ i ในวันที่ p ถึงวันที่ q
หลังจากนั้นน�ำผลตอบแทนทีผ่ ดิ ปกติมาทดสอบทางสถิติ
เพื่อหาความมีนยั ส�ำคัญของข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษา
โดยมีสมมติฐานหลักว่าผลตอบแทนที่ผดิ ปกติเฉลี่ยในวันที่เกิด
เหตุการณ์หรื อวันทีเ่ ผยแพร่คำ� แนะน�ำเป็ นบวก (Brown & Warner,
1985) หากเกิดข่าวดี หรื อจากค�ำแนะน�ำให้ซ้ื อหลักทรัพย์ และ
ในทางตรงกันข้า ม ผลตอบแทนที่ ผิดปกติ เฉลี่ ยในวันที่ เกิ ด
เหตุการณ์หรื อวันที่เผยแพร่ คำ� แนะน�ำจะเป็ นลบ หากเกิดข่าวร้าย
หรื อจากค�ำแนะน�ำให้ขายหลักทรัพย์น้ นั
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ผลการศึกษา
จากการใช้บทวิเคราะห์ที่ถูกเผยแพร่ ผ่านทางเว็ปไซต์
settrade.com ตั้งแต่เดื อนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดื อนตุลาคม
พ.ศ. 2559 พบว่ามีบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ออกค�ำแนะน�ำในตลาด
เอ็ม เอ ไอ ทั้งหมด 13 บริ ษทั และมีหลักทรัพย์ที่ถูกกล่าวถึง
เพียงจ�ำนวน 30 หลักทรัพย์ ได้แก่ APCO ATP30 AUCT BKD
CHO COLOR EA FPI FSMART HPT JSP JUBILE KOOL
LIT NDR OTO PIMO PSTC RP SALEE SPA TACC TMC
TNDT TPCH TSE TVD TVT UREKA และ XO จากจ�ำนวน
หลัก ทรั พ ย์ท้ ัง หมด 128 หลัก ทรั พ ย์ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยค�ำแนะน�ำให้ซ้ื อมีจำ� นวนมากที่สุด
จ�ำนวน 159 ค�ำแนะน�ำ (91.91%) ถัดมาคื อค�ำแนะน�ำให้ถือ
จ�ำนวน 11 ค�ำแนะน�ำ (6.36%) และค�ำแนะน�ำให้ขายจ�ำนวน
3 ค�ำแนะน�ำ (1.73%) ส�ำหรับค�ำแนะน�ำให้ซ้ื อ/ซื้ อเพื่อเก็งก�ำไร
MBKET เขี ยนค�ำแนะน�ำมากที่ สุดจ�ำนวน 44 บทวิเคราะห์
(27.67%) ถัดมาคือ CNS จ�ำนวน 34 บทวิเคราะห์ (21.38%)

833

ส�ำหรั บค�ำแนะน�ำให้ถือ MBKET เขี ยนค�ำแนะน�ำมากที่ สุด
เป็ นจ�ำนวน 8 บทวิเคราะห์ (72.73%) ส�ำหรับค�ำแนะน�ำให้ขาย
BLS เขียนค�ำแนะน�ำจ�ำนวน 2 บทวิเคราะห์ (66.67%) แสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 2 แสดงค่าผลตอบแทนที่ ผิดปกติ เฉลี่ ยของ
ราคาหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อ
ค�ำแนะน�ำของนักวิเคราะห์ในวันทีบ่ ทวิเคราะห์ถกู เผยแพร่ (AA0)
และ ผลตอบแทนทีผ่ ดิ ปกติสะสมเฉลีย่ (CAR) โดยได้ทำ� การศึกษา
ผลตอบแทนที่ผดิ ปกติสะสมเป็ นเวลา 3, 5, 7 และ 30 วันภายหลัง
วัน ที่ มี ก ารเผยแพร่ พบว่ า ส�ำ หรั บ ค�ำ แนะน�ำ ให้ ซ้ื อ /ซื้ อ เพื่ อ
เก็งก�ำไร มี AA0 CAR(0,+3) CAR(0,+5) และ CAR(0,+30)
เป็ นบวกที่ 0.96 เปอร์ เซนต์ 1.45 เปอร์ เซนต์ 0.82 เปอร์ เซนต์
และ 0.60 เปอร์เซนต์ ตามล�ำดับ ส่ วน CAR(0,+7) มีค่าเป็ นลบที่
-2.32 เปอร์ เซนต์ ทั้งนี้ มีเพียง AA0 และ CAR(0,+3) เท่านั้น
ที่เมื่อทดสอบทางสถิติแล้วพบว่ามีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยส�ำคัญที่ระดับ .01

ตารางที่ 1 จ�ำนวนค�ำแนะน�ำของนักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) จ�ำแนกรายบริ ษทั หลักทรัพย์ (ช่วงระยะเวลา
ที่ศึกษา ตุลาคม 2558 ถึง ตุลาคม 2559)
บริ ษทั หลักทรัพย์ (ชื่อย่อ)
ซื้อ/ ซื้อ
ถือ
ขาย
รวม
เพื่อเก็งก�ำไร
เออีซี จ�ำกัด (มหาชน) (AEC)
15 (9.43%)
0
1 (33.33%)
16 (9.25%)
ไอร่ า จ�ำกัด (มหาชน) (AIRA)
2 (1.26%)
0
0
2 (1.16%)
เอเอสแอล จ�ำกัด (ASL)
8 (5.03%)
0
0
8 (4.62%)
เอเซี ย เวลท์ จ�ำกัด (AWS)
6 (3.77%)
0
0
6 (3.47%)
บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน) (BLS)
10 (6.29%)
0
2 (66.67%)
12 (6.94%)
คันทรี่ กรุ๊ ป จ�ำกัด (มหาชน) (CGS)
5 (3.14%)
0
0
5 (2.89%)
โนมูระ พัฒนสิ น จ�ำกัด (มหาชน) (CNS)
34 (21.38%)
0
0
34 (9.43%)
กรุ งศรี จ�ำกัด (มหาชน) (KSS)
1 (0.63%)
0
0
1 (0.58%)
เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (KTBST)
11 (6.92%) 2 (18.18%)
0
13 (7.51%)
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) (LHS)
2 (1.26%)
0
0
2 (1.16%)
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (MBKET) 44 (27.67%) 8 (72.73%)
0
52 (30.06%)
ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (PST)
20 (12.58%) 1 (9.09%)
0
21 (12.14%)
อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)(RHBS)
1 (0.63%)
0
0
1 (0.58%)
รวม
159 (91.91%) 11 (6.36%)
3 (1.73%)
173 (100%)
หมายเหตุ: หน่วย xx ( yy %) หมายถึง จ�ำนวนค�ำแนะน�ำ xx ค�ำแนะน�ำ ซึ่งคิดเป็ น yy เปอร์เซนต์ ของค�ำแนะน�ำทั้งหมด
ที่มา : www.settrade.com
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ตารางที2่ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนที่ผิดปกติ (AA) และค่าผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมเฉลี่ย (CAR) ของแต่ละค�ำแนะน�ำ
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI)
ค่าเฉลี่ย (%)
Min. (%)
Max. (%)
SD (%)
t
ค�ำแนะน�ำให้ซ้ื อ/ซื้อเพื่อเก็งก�ำไร(n=159)
0.96**
-7.25
20.50
3.62
3.33
AA0
**
-20.11
29.46
6.58
2.77
CAR(0,+3)
1.45
CAR(0,+5)
0.82
-29.51
48.41
8.29
1.24
CAR(0,+7)
-2.32
-523.30
70.07
43.24
-0.67
CAR(0,+30)
0.60
-149.14
257.63
29.85
0.24
ค�ำแนะน�ำให้ถือ(n=11)
-0.87
-12.14
5.31
4.27
-0.68
AA0
*
-14.25
1.67
4.69
-2.25
CAR(0,+3)
-3.18
**
-13.28
0.48
4.36
-3.25
CAR(0,+5)
-4.27
**
-15.80
1.37
5.23
-3.63
CAR(0,+7)
-5.73
*
-39.00
7.25
12.40
-3.10
CAR(0,+30)
-11.58
ค�ำแนะน�ำให้ขาย(n=3)
-1.18
-3.56
2.54
3.27
-0.63
AA0
CAR(0,+3)
-7.24
-11.33
-1.26
5.29
-2.37
CAR(0,+5)
-8.62
-24.10
-0.80
13.40
-1.11
CAR(0,+7)
-10.90
-33.70
2.00
19.90
-0.95
CAR(0,+30)
3.86
3.44
4.28
0.59
9.18
หมายเหตุ: *,**แสดงนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามล�ำดับ

ส� ำ หรั บ ค�ำ แนะน� ำ ให้ ถื อ มี ค่ า AA 0 CAR(0,+3)
CAR(0,+5) CAR(0,+7) และ CAR(0,+30) เป็ นลบทั้งหมด
นัน่ คือ -0.87 เปอร์ เซนต์ -3.18 เปอร์ เซนต์ -4.27 เปอร์ เซนต์
-5.73 เปอร์ เ ซนต์ และ -11.58 เปอร์ เ ซนต์ ตามล�ำ ดับ และ
เมื่อท�ำการทดสอบทางสถิติแล้วพบว่า AA0 ไม่แตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนยั ส�ำคัญ ค่า CAR(0,+5) และ CAR(0,+7) มีค่าแตกต่าง
จากศูนย์อย่างมี นัยส�ำคัญที่ระดับ .01 ส่ วน CAR(0,+3) และ
CAR(0,+30) มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั ส�ำคัญที่ระดับ .05
ส� ำ หรั บ ค�ำ แนะน� ำ ให้ ข ายมี ค่ า AA 0 CAR(0,+3)
CAR(0,+5) และ CAR(0,+7) มีค่าเป็ นลบคือ -1.18เปอร์ เซนต์
-7.24 เปอร์ เซนต์ -8.62 เปอร์ เซนต์ และ -10.90 เปอร์ เซนต์
ตามล�ำ ดับ ส่ ว นค่ า CAR(0,+30) นั้น มี ค่ า เป็ นบวกคื อ 3.86
เปอร์ เซนต์ โดยเมื่อทดสอบทางสถิติแล้วพบว่าในทุกช่วงเวลา
ที่ทดสอบนั้นไม่แตกต่างจากศูนย์ อย่างไรก็ดี การไม่มีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิ ติ ข องค�ำ แนะน�ำ ให้ข ายสามารถเกิ ด ขึ้ น ได้เ นื่ อ งจาก
ปริ มาณค�ำแนะน�ำให้ขายมีจำ� นวนน้อย

ตารางที่ 3 แสดงผลตอบแทนที่ ผิดปกติ เฉลี่ ย (AA0)
ในวันที่เผยแพร่ บทวิเคราะห์และผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสม
เฉลี่ย (CAR) ต่อค�ำแนะน�ำให้ซ้ื อ/ซื้ อเพื่อเก็งก�ำไร ค�ำแนะน�ำ
ให้ถือ และค�ำแนะน�ำให้ขาย แบ่งตามบริ ษทั หลักทรัพย์ ส�ำหรับ
ค�ำ แนะน� ำ ให้ ซ้ื อ/ซื้ อเพื่ อ เก็ ง ก�ำ ไรพบว่ า โดยเฉลี่ ย บริ ษัท
หลักทรัพย์เขียนค�ำแนะน�ำให้ซ้ื อ/ซื้ อเพื่อเก็งก�ำไรเป็ น 12.23
ค�ำ แนะน�ำ ต่ อ บริ ษ ัท โดย MBKET มี ก ารเขี ย นค�ำ แนะน�ำ
มากที่ สุ ด จ�ำ นวน 44 บทวิ เ คราะห์ ส่ ว น KSS และ RHBS
มีการเขียนบทวิเคราะห์นอ้ ยที่สุดเพียง 1 บทวิเคราะห์ต่อบริ ษทั
เมื่อพิจารณาค่า AA0 พบว่า KSS ให้อตั ราผลตอบแทนสู งที่สุด
คือ 4.78 เปอร์ เซนต์ และ AIRA ให้ผลตอบแทนต�่ำที่ สุดคือ
-1.12 เปอร์ เซนต์ ส�ำหรั บ CAR(0,+3) พบว่า KSS ให้อตั รา
ผลตอบแทนสู ง ที่ สุ ด คื อ 12.67 เปอร์ เ ซนต์ และ LHS ให้
ผลตอบแทนต�่ำที่สุดคือ -1.94 เปอร์ เซนต์ ส�ำหรับ CAR(0,+5)
พบว่า ASL ให้อตั ราผลตอบแทนสู งที่สุดคือ 11.79
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ ของผลตอบแทนที่ผดิ ปกติ (AA) และ ค่าผลตอบแทนที่ผดิ ปกติสะสมเฉลีย่ (CAR) จ�ำแนกตามบริ ษทั ของแต่ละ
ค�ำแนะน�ำในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
(หน่วย=%)
CAR(0,+3) CAR(0,+5) CAR(0,+7) CAR(0,+30)
บริ ษทั หลักทรัพย์
จ�ำนวนค�ำแนะน�ำ
AA0
ค�ำแนะน�ำให้ซ้ื อ/ซื้อเพื่อเก็งก�ำไร (n = 159)
AEC
15
-0.30
-0.70
-1.69
-2.56
-3.70
AIRA
2
-1.12
-0.49
-0.43
-0.74
-2.28
ASL
8
1.30
7.64
11.79
15.89
55.60
AWS
6
1.65
2.42
1.62
-0.07
2.01
BLS
10
-0.65
1.47
0.65
0.88
-3.90
CGS
5
0.23
0.68
1.35
1.20
-23.40
CNS
34
0.69
0.71
-0.48
-16.10
-0.25
KSS
1
4.78
12.67
8.43
3.40
11.54
KTBST
11
1.73
6.11
6.72
7.24
3.13
LHS
2
0.49
-1.94
-4.70
-1.04
-14.20
MBKET
44
2.03
0.94
0.00
0.37
-2.41
PST
20
0.36
-0.06
-1.04
-0.36
0.48
RHBS
1
-0.66
7.78
1.18
4.68
-10.11
*
*
0.82
-2.32
0.60**
ค่าเฉลี่ย
12.23
0.96
1.45
ค่าสถิติ F
0.94
1.84
2.29
0.44
2.74
ค�ำแนะน�ำให้ถือ (n = 11)
KTBST
2
2.47
-5.52
-7.44
-10.69
-27.40
MBKET
8
-1.75
-3.08
-4.07
-4.85
-7.94
PST
1
-0.53
0.67
0.48
-2.90
-9.03
ค่าเฉลี่ย
3.67
-0.87
-3.18
-4.27
-5.73
-11.58
ค่าสถิติ F
0.74
0.53
1.17
1.20
2.65
ค�ำแนะน�ำให้ขาย (n = 3)
AEC
1
-3.57
-9.12
-24.10
-33.74
BLS
2
0.01
-6.30
-0.89
0.59
**
*
ค่าเฉลี่ย
1.50
-1.18
-7.24
-8.62
-10.90
ค่าสถิติ F
0.66
0.10
26545.99
209.17
หมายเหตุ: *,** แสดงนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามล�ำดับ
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ส�ำหรับค�ำแนะน�ำให้ถอื พบว่าโดยเฉลีย่ บริ ษทั หลักทรัพย์
เขียนค�ำแนะน�ำให้ถือ 3.67 ค�ำแนะน�ำต่อบริ ษทั โดย MBKET
มีการเขียนค�ำแนะน�ำมากที่สุดจ�ำนวน 8 บทวิเคราะห์ ส่ วน PST
มีการเขียนค�ำแนะน�ำน้อยที่สุดเพียง 1 บทวิเคราะห์ เมื่อพิจารณา
ค่า AA0 พบว่า KTBST ให้อตั ราผลตอบแทนสู งที่สุดคือ 2.47
เปอร์ เ ซนต์ และ MBKET ให้อตั ราผลตอบแทนต�่ำที่ สุ ด คื อ
-1.75 เปอร์ เซนต์ ส�ำหรั บ CAR(0,+3) พบว่า PST ให้อตั รา
ผลตอบแทนสู งที่สุดคือ 0.67 เปอร์เซนต์ และ KTBST ให้อตั รา
ผลตอบแทนต�่ำที่สุดคือ -5.52 เปอร์ เซนต์ ส�ำหรับ CAR(0,+5)
พบว่า PST ให้อตั ราผลตอบแทนสู งที่สุดคือ 0.48 เปอร์ เซนต์
และ KTBST ให้อตั ราผลตอบแทนต�่ำที่สุดคือ -7.44 เปอร์เซนต์
ส�ำหรับ CAR(0,+7) พบว่า PST ให้อตั ราผลตอบแทนสู งที่สุด
คื อ -2.90 เปอร์ เ ซนต์ และ KTBST ให้อ ัต ราผลตอบแทน
ต�่ำที่สุดคือ -10.69 เปอร์เซนต์ และ ส�ำหรับ CAR(0,+30) พบว่า
MBKET ให้อตั ราผลตอบแทนสู งที่ สุดคือ -7.94 เปอร์ เซนต์
และ KTBST ให้อตั ราผลตอบแทนต�่ำที่สุดคือ -27.40 เปอร์เซนต์
เมื่อพิจารณาภาพรวมสรุ ปได้ว่า PST ให้ผลตอบแทนผิดปกติ
ใกล้เคียงศูนย์มากที่สุด ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 2
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำให้ขายพบว่าโดยเฉลีย่ บริ ษทั หลักทรัพย์
เขียนค�ำแนะน�ำให้ขาย 1.5 ค�ำแนะน�ำต่อบริ ษทั โดย BLS มี
การเขียนค�ำแนะน�ำจ�ำนวน 2 บทวิเคราะห์ซ่ ึงเป็ นจ�ำนวนมากทีส่ ุด
ส่วน AEC มีการเขียนค�ำแนะน�ำเพียง 1 บทวิเคราะห์ เมื่อพิจารณา
ภาพรวมจะเห็นว่า AEC ให้ค่า AA0 CAR(0,+3) CAR(0,+5)
และ CAR(0,+7) ที่เป็ นลบมากที่สุด 33.74 เปอร์ เซนต์ -24.10
เปอร์เซนต์ -9.12 เปอร์เซนต์ และ -3.57 เปอร์เซนต์ ซึ่งสอดคล้อง
กับกับสมมติฐานที่ 3
อย่า งไรก็ ดี จ�ำ นวนของค�ำ แนะน�ำ จากนัก วิ เ คราะห์
หลักทรัพย์ในตลาด เอ็ม เอ ไอ ยังมีค่อนข้างน้อย ดังนั้น ผูล้ งทุน
จึ งควรระมัดระวังรายชื่ อบริ ษทั ที่ สามารถสร้ างผลตอบแทน
จากค�ำแนะน�ำหลักทรัพย์ในงานวิจยั ชิ้นนี้ดว้ ย
ผูว้ ิจยั ได้ทำ� การศึ กษาเพิ่มเติ มถึ งการตอบสนองของ
ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 ต่อค�ำแนะน�ำของนักวิเคราะห์
ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 พบว่า
หลักทรัพย์ในกลุม่ SET50 นั้นมีการออกค�ำแนะน�ำทีม่ หี ลายระดับ
มากกว่าในตลาด เอ็ม เอ ไอ คือ ค�ำแนะน�ำให้ซ้ือ (Buy) มีจำ� นวน
520 บทวิเคราะห์ คิดเป็ น 58.43 เปอร์เซนต์ ค�ำแนะน�ำให้ทยอยซื้อ
(Accumulate) มีจำ� นวน 36 บทวิเคราะห์ คิดเป็ น 4.04 เปอร์เซนต์
ค�ำแนะน�ำให้ซ้ื อเพื่อเก็งก�ำไร (TBuy) มีจำ� นวน 63 บทวิเคราะห์
คิดเป็ น 7.08 เปอร์ เซนต์ ค�ำแนะน�ำให้ซ้ื อเมื่ออ่อนตัว (WBuy)
มีจำ� นวน 14 บทวิเคราะห์ คิดเป็ น 1.57 เปอร์ เซนต์ ค�ำแนะน�ำ
ให้ ถื อ (Hold) มี จ ำ� นวน 203 บทวิ เ คราะห์ คิ ด เป็ น 22.81

เปอร์ เซนต์ ค�ำแนะน�ำให้ขาย (Sell) มีจำ� นวน 44 บทวิเคราะห์
คิดเป็ น 4.94 เปอร์เซนต์ และค�ำแนะน�ำให้ลดการถือ (Reduce)
มีจำ� นวน 10 บทวิเคราะห์ คิดเป็ น 1.12 เปอร์เซนต์ รวมทั้งหมด
จ�ำนวน 890 บทวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์จึงได้ทำ� การแบ่งกลุ่ม
ค�ำแนะน�ำออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ค�ำแนะน�ำให้เชิงบวก (ค�ำแนะน�ำให้ซ้ื อ ค�ำแนะน�ำ
ให้ทยอยซื้อ ค�ำแนะน�ำให้ซ้ือเพือ่ เก็งก�ำไร และ ค�ำแนะน�ำให้ซ้ือ
เมือ่ อ่อนตัว) มีจำ� นวน 633 บทวิเคราะห์ คิดเป็ น 71.12 เปอร์เซนต์
ของทั้งหมด
2. ค�ำแนะน�ำให้ถือ มีจำ� นวน 203 บทวิเคราะห์ คิดเป็ น
22.81 เปอร์เซนต์ ของทั้งหมด
3. ค�ำแนะน�ำเชิงลบ (ค�ำแนะน�ำให้ขาย และค�ำแนะน�ำ
ให้ลดการถือ) มีจำ� นวน 54 บทวิเคราะห์ คิดเป็ น 6.07 เปอร์เซนต์
ของทั้งหมด
ตารางที่ 4 แสดงค่าผลตอบแทนที่ ผิดปกติ เฉลี่ ยของ
ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 ต่อค�ำแนะน�ำของนักวิเคราะห์
ในวันที่บทวิเคราะห์ถูกเผยแพร่ และวันต่อๆ มา (AA0, AA+1,
AA+2) และผลตอบแทนที่ ผิดปกติ สะสมเฉลี่ ย (CAR) พบว่า
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำเชิ งบวก มี AA+2 CAR (0,+3) CAR (0,+5)
เป็ นบวกที่ 0.162 เปอร์ เซนต์ 0.095 เปอร์ เซนต์ และ 0.191
เปอร์ เ ซนต์ ตามล�ำ ดับ ส่ ว น AA 0 AA +1 CAR (0,+7) และ
CAR (0,+30) มี ค่ า เป็ นลบคื อ -0.084 เปอร์ เ ซนต์ -0.0214
เปอร์เซนต์ -0.15 เปอร์เซนต์ และ -0.489 เปอร์เซนต์ ตามล�ำดับ
เมื่อทดสอบทางสถิติแล้วพบว่ามีเพียง AA+2 ที่แตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนยั ส�ำคัญที่ระดับ .05
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำให้ถือมี มี AA0 และ AA+2 เป็ นบวก
คือ 0.013 เปอร์เซนต์ และ 0.025 เปอร์เซนต์ ส่ วน AA+1 CAR
(0,+3) CAR (0,+5) CAR (0,+7) และ CAR (0,+30) มีค่าเป็ นลบ
คือ -0.288 เปอร์ เซนต์ -0.189 เปอร์ เซนต์ -0.132 เปอร์ เซนต์
-0.580 เปอร์ เ ซนต์ และ -0.205 เปอร์ เ ซนต์ ตามล�ำ ดับ
เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่ามี AA และ CAR มีค่าไม่แตกต่างจาก
ศูนย์อย่างมีนยั ส�ำคัญในทุกช่วงเวลา
ส� ำ หรั บ ค�ำ แนะน� ำ เชิ ง ลบมี ค่ า AA 0 AA +1 AA +2
CAR(0,+3) CAR(0,+5) CAR(0,+7) และ CAR(0,+30) เป็ นลบ
คือ -0.748 เปอร์ เซนต์ -0.211 เปอร์ เซนต์ -0.204 เปอร์ เซนต์
-1.268 เปอร์ เซนต์ -1.486 เปอร์ เซนต์ -1.875 เปอร์ เซนต์ และ
-1.040 เปอร์ เ ซนต์ ตามล�ำ ดับ เมื่ อ ทดสอบทางสถิ ติ พ บว่า
CAR(0,+7) แตกต่ า งจากศู น ย์อ ย่า งมี นัย ส�ำ คัญ ที่ ร ะดับ .01
ส่ วน AA0 CAR(0,+3) CAR(0,+5) และ CAR(0,+30) แตกต่าง
จากศูนย์อย่างมีนยั ส�ำคัญที่ระดับ 0.05 ส�ำหรับค่า AA+1 AA+2 นั้น
ไม่พบว่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั ส�ำคัญ
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นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ต้งั ข้อสมมติฐานว่านักลงทุนมักสนใจ
หลักทรัพย์ทมี่ ขี นาดใหญ่แต่ไม่พบวรรณกรรมทีก่ ล่าวถึงการแบ่ง
ขนาดของหลักทรัพย์น้ ีจึงได้ลองวิเคราะห์ค่า AA0 CAR(0,+3)
CAR(0,+5) CAR(0,+7) และ CAR(0,+30) ของหลักทรัพย์ที่มี
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มูลค่าตามตลาดต�่ำกว่า 1,500 ล้านบาท ส�ำหรับตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และต�่ำกว่า 5,500 ล้านบาท ส�ำหรับตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ผลคือทุกค�ำแนะน�ำไม่พบว่าให้ผลตอบแทน
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั ส�ำคัญในทุกช่วงเวลาทั้งสองตลาด

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนที่ผิดปกติ (AA) และ ค่าผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมเฉลี่ย (CAR) ของแต่ละค�ำแนะน�ำ
ในกลุ่ม SET50
ค่าเฉลี่ย (%)
Min. (%)
Max. (%)
SD (%)
t
ค�ำแนะน�ำเชิงบวก (n = 633)
-0.084
-5.882
7.862
1.946
-1.08
AA0
-0.021
-5.011
6.793
1.483
-0.36
AA+1
*
0.162
-4.840
7.049
1.698
2.40
AA+2
CAR (0,+3)
0.095
-9.528
13.934
2.922
0.82
CAR (0,+5)
0.191
-9.445
20.716
3.626
1.32
CAR (0,+7)
-0.150
-11.673
16.475
4.095
-0.91
CAR (0,+30)
-0.489
-27.152
25.663
8.719
-1.33
ค�ำแนะน�ำให้ถือ (n = 203)
0.013
-5.759
7.862
2.144
0.09
AA0
-0.288
-36.977
6.523
3.013
-1.36
AA+1
0.025
-4.733
7.049
1.589
0.23
AA+2
CAR (0,+3)
-0.189
-32.323
10.484
4.143
-0.65
CAR (0,+5)
-0.132
-28.331
18.346
4.511
0.42
CAR (0,+7)
-0.580
-30.068
19.106
4.760
-1.73
CAR (0,+30)
-0.205
-35.434
18.564
8.991
-0.31
ค�ำแนะน�ำเชิงลบ (n = 54)
-0.748*
-7.734
4.279
2.137
-2.57
AA0
-0.211
-4.386
6.521
1.811
-0.86
AA+1
-0.204
-3.342
3.409
1.476
-1.01
AA+2
*
-12.348
16.312
4.300
-2.17
CAR (0,+3)
-1.268
*
-13.705
13.206
4.370
-2.50
CAR (0,+5)
-1.486
-16.877
16.763
4.869
-2.83
CAR (0,+7)
-1.875**
CAR (0,+30)
-1.040
-29.810
22.500
10.560
-0.72

หมายเหตุ: *,** แสดงนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามล�ำดับ
LHS ให้อตั ราผลตอบแทนต�่ำที่สุดคือ -4.70 เปอร์ เซนต์ ส�ำหรับ CAR(0,+7) พบว่า ASL ให้อตั ราผลตอบแทนสู งที่สุดคือ 15.89 เปอร์ เซนต์ และ CNS
ให้อตั ราผลตอบแทนต�่ำที่สุดคือ -16.10 เปอร์ เซนต์ และส�ำหรับ CAR(0,+30) พบว่า ASL ให้อตั ราผลตอบแทนสู งที่สุดคือ 55.60 เปอร์ เซนต์ และ CGS
ให้อตั ราผลตอบแทนต�่ำที่สุดคือ -23.40 เปอร์ เซนต์ เมื่อพิจารณาภาพรวมสรุ ปได้ว่า ASL ให้อตั ราผลตอบแทนเชิ งบวกมากที่สุดในทุกช่วงระยะเวลา
ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
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อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาค�ำแนะน�ำของนักวิเคราะห์ในตลาด เอ็ม เอ ไอ
ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 จ�ำนวน
ทั้งหมด 173 ค�ำแนะน�ำ พบว่าค�ำแนะน�ำให้ซ้ือ/ซื้อเพื่อเก็งก�ำไร
ส่ งผลให้มีผลตอบแทนเฉลี่ยเป็ นบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญ (0.96%)
ในวันที่เผยแพร่ บทวิเคราะห์ และภายหลังการเผยแพร่ สะสม
เป็ นเวลา 3 วันท�ำการ (1.45%) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 1
ส�ำ หรั บ ค�ำ แนะน�ำ ให้ถื อ ผลตอบแทนเฉลี่ ย ของหลัก ทรั พ ย์
ไม่แตกต่างจากศูนย์ (-0.87%) ในวันทีเ่ ผยแพร่ บทวิเคราะห์เท่านั้น
แต่ ภ ายหลัง การเผยแพร่ นัก ลงทุ น ท�ำ การขายหลัก ทรั พ ย์น้ ัน
จึงส่ งผลผลตอบแทนสะสมเฉลี่ย 3, 5, 7 และ 30 วันท�ำการเป็ น
ลบอย่างมีนยั ส�ำคัญคือ -3.18 เปอร์เซนต์ -4.27 เปอร์เซนต์ -5.73
เปอร์ เซนต์ และ -11.58 เปอร์เซนต์ ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่า
ภายหลังการเผยแพร่ บทวิเคราะห์นกั ลงทุนมีความรู ้สึกเชิ งลบ
กับค�ำแนะน�ำให้ถอื ของนักวิเคราะห์ ส่วนค�ำแนะน�ำให้ขายพบว่า
นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ท�ำการขายหลักทรัพย์
ตามค�ำ แนะน�ำ ของนัก วิเ คราะห์ เป็ นผลให้ร าคาหลัก ทรั พ ย์
ปรั บลดลงทันที ในวันที่มีการเผยแพร่ บทวิเคราะห์ (-1.18%)
และลดลงอย่า งต่ อ เนื่ อ งจนผลตอบแทนสะสมเฉลี่ ย เป็ นลบ
คือ -7.24 เปอร์เซนต์ -8.62 เปอร์เซนต์ และ -10.90 เปอร์เซนต์
ภายหลังการเผยแพร่ เป็ นเวลา 3, 5 และ 7 วันท�ำการตามล�ำดับ
หากนักลงทุ นท�ำการขายตามค�ำแนะน�ำอย่างรวดเร็ วจะช่ วย
ลดปริ มาณขาดทุ นได้ แม้ว่าผลตอบแทนเฉลี่ ยจะมี ค่าติ ดลบ
อย่างเห็นได้ชดั แต่กลับไม่ปรากฏว่าค่าผลตอบแทนที่วิเคราะห์
ได้น้ ันแตกต่ างจากศู นย์อย่างมี นัยส�ำคัญ อาจเป็ นเพราะเป็ น
การศึกษาในตลาดขนาดเล็ก จึงมีการเขียนค�ำแนะน�ำการลงทุน
จ�ำนวนน้อย ส่ งผลให้ขอ้ มูลที่นำ� มาวิเคราะห์ไม่เพียงพอที่จะ
สรุ ปได้วา่ มีนยั ส�ำคัญ
ประโยชน์ของงานวิจยั นี้ในทางวิชาการ คือ การแสดงผล
ของคุณค่าของค�ำแนะน�ำจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่แสดงผล
ในทิศทางเดี ยวกันเฉพาะต่อหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสู งทั้ง
ในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยและตลาดหลัก ทรั พ ย์
เอ็ม เอ ไอ หรื อสามารถสรุ ปได้วา่ แม้ขนาดหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอจะมี ขนาดที่ เล็กกว่าขนาดหลักทรั พย์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่หากว่าหลักทรัพย์น้ นั ๆ
มีสภาพคล่องสู งในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ค�ำแนะน�ำจาก
นัก วิ เ คราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์ก็จ ะยัง คงมี คุ ณ ค่ า ต่ อ หลัก ทรั พ ย์ที่ มี
สภาพคล่องสู งนั้นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเมื่อ
พิจารณาโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่า ผูก้ ำ� กับนโยบายของตลาด

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สามารถมัน่ ใจในคุณภาพของบทความ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยค�ำแนะน�ำ
ให้ซ้ือจะส่งให้เกิดผลตอบแทนเป็ นบวก ส�ำหรับค�ำแนะน�ำให้ขาย
พบว่าจะมีคา่ ผลตอบแทนเป็ นลบ ส่วนค�ำแนะน�ำให้ถือนั้นพบว่า
ไม่ ส่ ง ผลต่ อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ใ นวัน ที่ เ ผยแพร่ บ ทวิ เ คราะห์
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาที่ พบในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย ดังนั้น นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
สามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับค�ำแนะน�ำของ
นักวิเคราะห์ ด้วยคุณค่าของค�ำแนะน�ำจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
แม้ว่าปริ มาณค�ำแนะน�ำของนักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรั พย์
เอ็ม เอ ไอ จะยังมีไม่มาก
จากการศึ ก ษาผลตอบแทนที่ ผิ ด ปกติ เ ฉลี่ ย และผล
ตอบแทนที่ผิดปกติสะสมเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
จ�ำแนกตามบริ ษทั หลักทรัพย์ทอี่ อกค�ำแนะน�ำนั้นพบว่า ค�ำแนะน�ำ
ให้ซ้ื อ/ซื้ อเพื่อเก็งก�ำไร ค�ำแนะน�ำให้ถือ และค�ำแนะน�ำให้ขาย
ของบริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ำกัด (ASL) บริ ษทั หลักทรัพย์
ฟิ ลลิบ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (PST) และบริ ษทั หลักทรัพย์
เออีซี จ�ำกัด (มหาชน) (AEC) มีคุณค่าต่อนักลงทุนมากที่สุด
ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั หลักทรัพย์ที่กล่าวมานี้มีความ
แม่ น ย�ำ ในการออกค�ำ แนะน�ำ สู ง ที่ สุ ด ในแต่ ล ะประเภทของ
ค�ำแนะน�ำเมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั หลักทรัพย์อื่นๆ ในช่วงเวลา
เดียวกัน
เมื่ อศึ กษาเปรี ยบเที ยบกับหลักทรั พย์ในกลุ่ม SET50
ช่ ว ง เดื อ นเมษายน พ.ศ. 2559 ถึ ง เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวน 890 บทวิเคราะห์ พบว่าผลการศึกษาของค�ำแนะน�ำให้ถอื
ให้คา่ ผลตอบแทนเฉลี่ยและผลตอบแทนสะสมเฉลี่ยไม่แตกต่าง
จากศูนย์ในทุกช่ วงเวลา และค�ำแนะน�ำเชิ งลบมีผลตอบแทน
เฉลี่ยในวันที่เผยแพร่ เป็ น -0.748 เปอร์เซนต์ และสะสมภายหลัง
เผยแพร่ 3, 5 และ 7 วันท�ำการเป็ น -1.268 เปอร์ เซนต์ -1.486
เปอร์ เซนต์ และ -1.875 เปอร์ เซนต์ ตามล�ำดับอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนค�ำแนะน�ำเชิงบวกนั้น นักลงทุน
จะปฏิบตั ิตามค�ำแนะน�ำภายหลังการเผยแพร่ แล้ว 2 วันท�ำการ
และจะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 0.162 เปอร์เซนต์
อย่า งไรก็ ดี จ�ำ นวนของค�ำ แนะน�ำ จากนัก วิ เ คราะห์
หลักทรัพย์ในตลาด เอ็ม เอ ไอ ยังมีค่อนข้างน้อย ดังนั้น ผูล้ งทุน
จึงควรระมัดระวังในการใช้งานผลลัพธ์ของค�ำแนะน�ำหลักทรัพย์
ของนัก วิเคราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์ และผลตอบแทนที่ เกิ ด ขึ้ นจาก
บทวิเคราะห์ดงั กล่าวในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมทั้งรายชือ่
บริ ษทั ที่ สามารถสร้ างผลตอบแทนจากค�ำแนะน�ำหลักทรั พย์
ในงานวิจยั ชิ้นนี้ดว้ ย
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ทั้งนี้ยงั พบว่าคุณค่าของค�ำแนะน�ำของนักวิเคราะห์ข้ นึ กับ
ขนาดของมูลค่าตามตลาดของหลักทรั พย์ดว้ ย โดยราคาของ
หลักทรัพย์ที่มีขนาดเล็กในทั้งสองตลาดนี้ไม่มีการตอบสนองต่อ
ค�ำแนะน�ำของนักวิเคราะห์อย่างมีนยั ส�ำคัญ ต่างจากหลักทรัพย์
ขนาดใหญ่และเป็ นที่รู้จกั ในแต่ละตลาด จึงสรุ ปได้วา่ ค�ำแนะน�ำ
ของนักวิเคราะห์ที่กล่าวถึงหลักทรัพย์ขนาดเล็กนั้นไม่มีคุณค่า
ต่อนักลงทุน อาจเป็ นผลมาจากมีคำ� แนะน�ำจ�ำนวนน้อย หรื อ
นักลงทุนไม่ให้ความสนใจในหลักทรัพย์ขนาดเล็ก
ทั้ง นี้ หากต้อ งการกระตุ ้น ปริ มาณการซื้ อ ขายของ
หลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก ควรมีการสนับสนุ นให้
นักวิเคราะห์เขียนบทวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักทรัพย์ขนาดกลาง
และขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งควรส่ งเสริ มให้มีการศึกษาวิจยั
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิม่ ขึ้น เพือ่ เป็ นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจ
ที่สนใจเข้ามาจดทะเบียน และนักลงทุนที่ตอ้ งการเข้ามาซื้ อขาย
ในตลาด
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