
ผลจากการวจัิยน้ีท าใหผู้ศ้กึษาพบวา่ มลูคา่การเตบิโตของอัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ, 
อัตราเงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลในทิศทางที่แตกต่างกันในการเลือกพจิารณาการ
ลงทุนในดัชนีหลักทรัพยแ์ต่ละตัว ควรมองในการลดความผันผวน หรือ การป้องกันความเสีย่ง
ดว้ยเป็นอีกทางเลือกนอกจากการท าก าไรเช่นกัน โดยสิ่งที่นักลงทุนควรจะตดิตาม และให ้
ความส าคัญมากที่สุดหากจะลงทุนในหลักทรัพย ์คอื ผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบยีนใน
หลักทรัพยก์ลุม่นัน้ รวมถงึการน าไปใชจ้ าเป็นตอ้งพจิารณาองคป์ระกอบของตัวแปรที่เกีย่วขอ้ง
ดว้ย บางตัวแปรทางเศรษฐกจิปรับตัวในทศิทางตรงกันขา้ม อาจจะท าใหก้ารลงทุนเป็นไปดว้ย
ความยากล าบากวา่จะตัดสนิใจลงทุนดหีรอืไมล่งทุน

จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่การพจิารณาในการเลอืกลงทุนในช่วงเศรษฐกจิขยายตัวควรเลอืก
ลงทุนในกลุม่อตุสาหกรรม 6 กลุม่อุตสาหกรรมดังนี้ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, กลุ่ม
สนิคา้อุปโภคบริโภค, กลุ่มธุรกจิการเงิน, กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสรา้ง, กลุ่มทรัพยากร 
และ กลุ่มบริการ และในกรณีที่เศรษฐกิจไม่ดีอาจจะพิจาณามีสัดส่วนในการลงทุนในกลุ่ม
อตุสาหกรรม 6 กลุม่อตุสาหกรรมดังนี้ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, กลุ่มธุรกจิการเงนิ, 
กลุม่สนิคา้อตุสาหกรรม, กลุม่บรกิาร, กลุม่ธุรกจิการเงนิ และ กลุ่มทรัพยากร เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงเท่านั้น ทั้ง น้ีกลุ่มทรัพยากรจ าเป็นตอ้งพิจารณาในแง่ของความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่นประกอบดว้ย หากอัตราแลกเปลีย่นมคีวามผันผวนมาก ก็ไมค่วรลงทุน เพราะอาจจะ
มคีวามเสีย่งเกดิขึน้มาก

1. เพือ่ศกึษาความผันผวนของดัชนีหลักทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมทัง้ 8 กลุ่มเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง
อยา่งฉับพลัน (Shock) ทีเ่กดิขึน้กับตัวแปรทีส่นใจ ดว้ยวธิ ีImpulse Response Function 
2. เพื่อแสดงแนวทางหรือเกณฑใ์นการพิจารณาตัดสนิใจลงทุนในหลักทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม
ทัง้ 8 กลุม่ ในตลาดหลักทรัพย์

การศกึษาเลอืกใชข้อ้มลูรายไตรมาสโดยใชห้ลักทรัพยใ์นหมวดอตุสาหกรรม 8 หมวด ที่จดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่จะท าการศกึษาโดยใชร้าคาปิด ณ วันสิน้ไตรมาสเฉพาะ
ตัง้แต่พ.ศ. 2551 ถงึ พ.ศ. 2562 และตัวที่แปรทางเศรษฐกจิที่น ามาใชค้ือ อัตรการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ, อัตราเงนิเฟ้อ, อัตราแลกเปลีย่นในรูปบาทต่อดอลลารส์หรัฐฯ โดยจะหาความสัมพันธ์
เมือ่ตัวแปรทางเศรษฐกจิเกดิเปลีย่นแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อหลักทรัพยใ์นหมวดอุตสาหกรรม
ทัง้ 8 หมวดอยา่งใดและใชเ้วลานานเท่าใดจงึจะปรับตัวเขา้สูส่มดุล

การศึกษาดังกล่าวจึงเลือกใชแ้บบจ าลองเพื่อการวเิคราะหก์ารตอบสนองต่อตัวแปร (Impulse 
Response Function) เพื่อแสดงว่าถา้เกดิ Shock ที่ตัวแปรทางเศรษฐกจิ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
ผลตอบแทนทุกหลักทรัพยม์กีารปรับตัวในทศิทางใด และจะปรับตัวเขา้สูด่ลุยภาพเมือ่ใด

การตอบสนองของดัชนีหลักทรัพยก์ลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมอาหารทีม่ตีอ่ตัวแปรอืน่
• ดัชนีหลักทรัพยก์ลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร ตัวแปรจะตอบสนองตอ่ Shock นั้นในทศิทางบวกทันทีตัง้แต่ไตรมาสที่ 1 จากนั้นการตอบสนองจะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วตัง้แต่ไตรมาสที่ 2

แลว้จะคอ่ยๆปรับตัวเขา้สูส่มดลุ
• อัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ตัวแปรจะยังไมป่รับตัวในไตรมาสที ่1 แตจ่ะปรับตัวลดลงเล็กนอ้ยในไตรมาสที ่2 ประมาณ -0.022 ต่อการเปลีย่นแปลงใน Shock ของอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

1 หน่วยแลว้จะปรับตัวเพิม่ขึน้ในไตรมาสที ่3 แลว้จะคอ่ยๆปรับตัวเขา้สูส่มดลุ 
• อัตราเงนิเฟ้อ ตัวแปรจะปรับตัวเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยในไตรมาสที ่2 กอ่นจะลดลงในไตรมาสที ่3 แลว้จะคอ่ยๆ ปรับตัวเขา้สูส่มดลุ 
• อัตราแลกเปลีย่น ตัวแปรจะปรับตัวเพิม่ขึน้โดยมขีนาดสงูสุดทีไ่ตรมาสทีส่าม และเวลาเมือ่ผา่นไปผลกระทบจะคอ่ยๆ ปรับตัวเขา้สูส่มดลุ
การตอบสนองของดัชนีหลักทรัพยก์ลุม่สนิคา้อปุโภคบรโิภคทีม่ตีอ่ตัวแปรอืน่
• ดัชนีหลักทรัพยก์ลุม่สนิคา้อปุโภคบรโิภค เกดิ Shock กับตัวแปรในทศิทางบวกทันทตัีง้แตไ่ตรมาสที ่1 จากนัน้การตอบสนองจะปรับตัวลดลงอยา่งรวดเร็วแลว้จะคอ่ยๆปรับตัวเขา้สู่สมดลุ
• อัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ตัวแปรจะยังไมป่รับตัวในไตรมาสที ่1 และ 2 แตจ่ะปรับตัวเพิม่ขึน้รุนแรงในไตรมาสที ่3 ถัดจากนัน้จะคอ่ยๆปรับตัวลดลงเขา้สูส่มดลุ
• อัตราเงนิเฟ้อ ตัวแปรจะปรับตัวเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยไตรมาสที ่2 กอ่นจะลดลงคอ่ยๆ ปรับตัวเขา้สูส่มดลุ
• อัตราแลกเปลีย่น ตัวแปรจะเกดิ Shock ปรับตัวเพิม่ขึน้รุนแรงในไตรมาสที ่2 และจะลดลงอยา่งรุนแรงในไตรมาสที ่3 กอ่นจะคอ่ยๆ ปรับตัวเขา้สูส่มดลุ 
การตอบสนองของดัชนีหลักทรัพยก์ลุม่ธรุกจิการเงนิทีม่ตี่อตัวแปรอืน่
• ดัชนีหลักทรัพยก์ลุ่มธุรกจิการเงนิ ตัวแปรจะตอบสนองต่อ Shock นั้นในทิศทางบวกทันทีตัง้แต่ไตรมาสที่ 1 จากนั้นการตอบสนองจะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วตัง้แต่ไตรมาสที่ 2 แลว้จะค่อยๆ

ปรับตัวเขา้สูส่มดลุ 
• อัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ตัวแปรจะยังไมป่รับตัวในไตรมาสที ่1 และเริม่ปรับตัวลดลงเล็กนอ้ยในไตรมาสที ่2 และจะปรับตัวเพิม่ขึน้ในไตรมาสที ่3 ถัดจากนัน้จะปรับตัวลดลงอกีครัง้ในไตรมาส

ที ่4 และปรับตัวเพิม่ขึน้สงูสดุในไตรมาสที ่5 แลว้จะคอ่ยๆปรับตัวลดลงเขา้สูส่มดลุ 
• อัตราเงนิเฟ้อ ตัวแปรจะปรับตัวเพิม่อยา่งรุนแรงในไตรมาสที ่2 และปรับตัวลดลงแรงในไตรมาสที ่3 กอ่นจะฟ้ืนตัวเพือ่ปรับตัวเขา้สูส่มดลุ 
• อัตราแลกเปลีย่น ตัวแปรจะปรับตัวเพิม่ขึน้รุนแรงในทันทใีนไตรมาสที ่2 กอ่นจะลดลงในไตรมาสที ่3 และฟ้ืนตัวในไตรมาสที ่4 กอ่นจะคอ่ยๆ ปรับตัวเขา้สูส่มดลุ
การตอบสนองของดัชนีหลักทรัพยก์ลุม่สนิคา้อตุสาหกรรมทีม่ตี่อตัวแปรอืน่
• ดัชนีหลักทรัพยก์ลุม่สนิคา้อตุสาหกรรม ตัวแปรจะตอบสนองตอ่ Shock นัน้ในทศิทางบวกทันทตัีง้แตไ่ตรมาสที ่1 จากนัน้การตอบสนองจะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วตัง้แต่ไตรมาสที่ 2 แลว้จะค่อยๆ

ปรับตัวเขา้สูส่มดลุ
• อัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ตัวแปรจะยังไมป่รับตัวในไตรมาสที ่1 และเริม่ปรับตัวลดลงเล็กนอ้ยในไตรมาสที ่2 และจะปรับตัวเพิม่ขึน้ในไตรมาสที ่3 แลว้จะคอ่ยๆปรับตัวลดลงเขา้สูส่มดุล 
• อัตราเงนิเฟ้อ ตัวแปรจะยังไมป่รับตัวในไตรมาสที ่1 กอ่นจะปรับตัวเพิม่ขึน้ในไตรมาสที ่2 และลดลงจนถงึไตรมาสที ่4 กอ่นจะคอ่ยๆฟ้ืนตัวในไตรมาสที ่5 เพือ่ปรับตัวเขา้สูส่มดลุ
• อัตราแลกเปลีย่น ตัวแปรจะปรับตัวลดลงเล็กนอ้ยในไตรมาสที ่2 และฟ้ืนตัวในไตรมาสที ่4 กอ่นจะคอ่ยๆปรับตัวเขา้สูส่มดลุ
การตอบสนองของดัชนีหลักทรัพยก์ลุม่อสังหารมิทรัพยแ์ละกอ่สรา้งทีม่ตีอ่ตัวแปรอืน่
• ดัชนีหลักทรัพยก์ลุม่อสังหารมิทรัพยแ์ละกอ่สรา้ง ตัวแปรจะตอบสนองตอ่ Shock นัน้ในทศิทางบวกทันทตัีง้แต่ไตรมาสที่ จากนั้นการตอบสนองจะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 แลว้

จะคอ่ยๆปรับตัวเขา้สูส่มดลุ 
• อัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ตัวแปรจะยังไมป่รับตัวในไตรมาสที ่1 และเริม่ปรับตัวเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยในไตรมาสที ่3 และจะปรับตัวลดลงในไตรมาสที ่4 ถัดจากนัน้จะคอ่ยๆปรับตัวลดลงเขา้สูส่มดลุ 
• อัตราเงนิเฟ้อ ตัวแปรจะยังไมป่รับตัวในไตรมาสที ่1 กอ่นจะปรับตัวเพิม่ขึน้ในไตรมาสที ่2 ถัดจากนัน้จะคอ่ยๆลดลงจนถงึไตรมาสที ่4 กอ่นจะคอ่ยๆฟ้ืนตัวเขา้สูส่มดลุ 
• อัตราแลกเปลีย่น ตัวแปรจะยังไมป่รับตัวในไตรมาสที ่1 กอ่นจะปรับตัวเพิม่ขึน้ในไตรมาสที ่2 ถัดจากนัน้จะลดลงอยา่งรวดเร็วในไตรมาสที ่3 กอ่นจะคอ่ยๆฟ้ืนตัวเพือ่ปรับตัวเขา้สูส่มดุล
การตอบสนองของดัชนีหลักทรัพยก์ลุม่ทรัพยากรทีม่ตีอ่ตัวแปรอืน่
• ดัชนีหลักทรัพยก์ลุม่ทรัพยากร ตัวแปรจะตอบสนองตอ่ Shock นัน้ในทศิทางบวกทันทตัีง้แตไ่ตรมาสที ่จากนัน้การตอบสนองจะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วตัง้แต่ไตรมาสที่ 2 แลว้จะค่อยๆปรับตัวเขา้

สูส่มดลุ 
• อัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ตัวแปรจะยังไมป่รับตัวในไตรมาสที ่1 และเริม่ปรับเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยตัง้แตไ่ตรมาส 2 จนถงึไตรมาส 4 กอ่นจะลดลงในไตรมาสที่ 5 ถัดจากนั้นจะค่อยๆปรับตัวลดลงเขา้

สูส่มดลุ
• อัตราเงนิเฟ้อ ตัวแปรจะยังไมป่รับตัวในไตรมาสที ่1 กอ่นจะปรับตัวเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยในไตรมาสที ่2 ถัดจากนัน้จะคอ่ยๆลดลงจนถงึไตรมาสที ่4 กอ่นจะคอ่ยๆฟ้ืนตัวในไตรมาสที่ 5 และค่อยปรับตัวเขา้

สูส่มดลุ
• อัตราแลกเปลีย่น ตัวแปรจะยังไมป่รับตัวในไตรมาสที ่1 กอ่นจะปรับตัวลดลงรุนแรงในไตรมาสที ่2 ถัดจากนัน้จะคอ่ยๆปรับตัวขึน้ในไตรมาส 3 และ 4 กอ่นจะลดลงเพือ่ปรับตัวเขา้สูส่มดุล
การตอบสนองของดัชนีหลักทรัพยก์ลุม่บรกิารทีม่ตีอ่ตัวแปรอืน่
• ดัชนีหลักทรัพยก์ลุ่มบรกิาร ตัวแปรจะตอบสนองต่อ Shock นั้นในทศิทางบวกทันทีตัง้แต่ไตรมาสที่ 1 จากนั้นการตอบสนองจะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วตัง้แต่ไตรมาสที่ 2 จนไปในไตรมาสที่ 3

กอ่นจะคอ่ยๆฟ้ืนตัวเพือ่ปรับตัวเขา้สูส่มดุล
• อัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ตัวแปรจะยังไมป่รับตัวในไตรมาสที ่1 และเริม่ปรับลดลงในไตรมาส 2 กอ่นจะปรับตัวขึน้อยา่งรวดเร็วในไตรมาสที่ 3 ถัดจากนั้นจะลดลงอย่างรวดเร็วในไตรมาส 4 ถัด

จากนัน้จะคอ่ยๆปรับตัวลดลงเขา้สูส่มดลุ
• อัตราเงนิเฟ้อ ตัวแปรจะยังไมป่รับตัวในไตรมาสที ่1 กอ่นจะปรับตัวเพิม่ขึน้เพยีงเล็กนอ้ยไตรมาสที ่2 ถัดจากนัน้จะคอ่ยๆปรับตัวลดลงจนเขา้สูส่มดุล 
• อัตราแลกเปลีย่น ตัวแปรจะยังไมป่รับตัวในไตรมาสที ่1 กอ่นจะปรับตัวขึน้รุนแรงในไตรมาสที ่2 ซึง่เป็นชว่งทีม่กีารตอบสนองมากทีส่ดุ ถัดจากนั้นจะปรับตัวลงในไตรมาส 3 ก่อนจะค่อยๆปรับตัวเขา้

สูส่มดลุ
การตอบสนองของดัชนีหลักทรัพยก์ลุม่เทคโนโลยทีีม่ตีอ่ตัวแปรอืน่
• ดัชนีหลักทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลย ีตัวแปรจะตอบสนองต่อ Shock นั้นในทศิทางบวกทันทีตัง้แต่ไตรมาสที่ 1 จากนั้นการตอบสนองจะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วตัง้แต่ไตรมาสที่ 2 จนหยุดและเริม่

ปรับตัวขึน้ในไตรมาสที ่3 เล็กนอ้ยกอ่นจะปรับตัวขึน้ลงอยา่งผันผวนในไตรมาสถัดมาและเริม่ปรับตัวเขา้สูส่มดลุในไตรมาสที ่6
• อัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ตัวแปรจะยังไมป่รับตัวในไตรมาสที ่1 และเริม่ปรับลดลงในไตรมาส ก่อนจะปรับตัวขึน้อย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 3 ถัดจากนั้นจะลดลงอย่างรวดเร็วในไตรมาส 4 ถัด

จากนัน้จะคอ่ยๆปรับตัวลดลงเขา้สูส่มดลุ
• อัตราเงนิเฟ้อ ตัวแปรจะยังไมป่รับตัวในไตรมาสที ่1 กอ่นจะปรับตัวเพิม่ขึน้เพยีงเล็กนอ้ยไตรมาสที ่2 ถัดจากนัน้มกีารปรับตัวลดลงในไตรมาสที ่3 กอ่นจะคอ่ยฟ้ืนตัวเพือ่เขา้สูส่มดลุ
• อัตราแลกเปลีย่น ตัวแปรจะยังไมป่รับตัวในไตรมาสที ่1 กอ่นจะปรับตัวลดรุนแรงในไตรมาสที ่2 ซึง่เป็นชว่งทีม่กีารตอบสนองมากทีส่ดุ ถัดจากนัน้จะปรับตัวเพิม่ขึน้ในไตรมาส 3 ก่อนจะค่อยๆปรับตัว

เพิม่ขึน้เพือ่เขา้สูส่มดลุ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแหล่งระดมเงินทุนที่ส า คัญการลงทุน
ตลาดหลักทรัพยจ์งึนับเป็นทางเลอืกหนึง่ทีผู่ม้เีงนิออมใหค้วามสนใจและเขา้มาลงทุนมากขึน้

โดยนักลงทุนมักจะใหค้วามสนใจไปที่ความสามารถในการท าก าไรโดยดูจากงบการเงิน 
หรือ ความสามารถในการบริหารตน้ทุนหรือทรัพยส์นิดีขึน้โดยถือว่าปัจจัยที่กล่าวมานั้นเป็น
ปัจจัยภายในแต่นอกเหนือจากปัจจัยภายในแลว้ก็ยังมีปัจจัยภายนอกซึง่ปัจจัยภายนอกที่
ส าคัญที่สุดก็คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ถูกก าหนดโดยกลไกลของตลาดที่สามารถส่งผล
กระทบถงึราคาหลักทรัพย ์     

ในทางทฤษฎีเชื่อว่าตลาดการเงินเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพหมายความว่าราคา
หลักทรัพย์ที่ขายในตลาดไดส้ะทอ้นถึงขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมดแลว้รวมถึงปัจจัยทาง
เศรษฐกจิและนอกจากน้ียังอาจกลา่วไดว้า่ราคาของสนิทรัพยนั์้นๆไดส้ะทอ้นถงึความเชือ่ของ
นักลงทุนเกีย่วกับความคาดหวังในอนาคตดว้ย จากประเด็นขา้งตน้จากความสัมพันธข์องราคา
หลักทรัพยก์ับปัจจัยภายนอกที่กล่าวมา นักลงทุนจงึจ าเป็นตอ้งพจิารณาขอ้มูลเศรษฐกจิมา
ประกอบขอ้มลูเพือ่การตัดสนิใจลงทุน
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บทคัดย่อ 
 

การวิจยันีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างดชันีหลกัทรพัยท์ัง้ 8 หมวดอุตสาหกรรมอนัไดแ้ก่ ดชันี

หลกัทรพัยก์ลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร ดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่มสินคา้อปุโภคบริโภค ดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกิจการเงิน 

ดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่มอสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสรา้ง ดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่มทรพัยากร  

ดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่มบริการ และ ดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่มเทคโนโลยี เทียบกับปัจจยัทางเศรษฐกิจโดยใชแ้บบจ าลอง Vector 

autoregression (VAR) และวิเคราะหค์วามผันผวนของดัชนีหลักทรพัยท์ั้ง 8 หมวดอุตสาหกรรมเมื่อมีการเปล่ียนแปลง

อย่างฉับพลัน (Shock) ที่เกิดขึน้กับตัวแปรที่สนใจ โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ดัชนีหลักทรัพยท์ั้ง 8 หมวด

อุตสาหกรรม อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนในรูปบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ทัง้นีข้อ้มลูที่ใช้

เป็นขอ้มลูอนกุรมเวลารายไตรมาส ตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยท าการทดสอบความ

นิ่งของขอ้มลู (Unit Root Test) พบว่าขอ้มลูทุกขอ้มลูมีความนิ่ง ณ ระดบั First Difference ดว้ยวิธี Augmented Dickey-

Fuller Test (ADF) ซึ่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 จากนั้นน าขอ้มูลไปหาการเปล่ียนแปลงอย่าง

ฉับพลนั (Impulse Response) โดยใชแ้บบจ าลอง Vector autoregression (VAR) จากการทดสอบ Impulse Response 

Function พบว่า เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน (Shock) ของดัชนีหลักทรัพยเ์พิ่มขึน้ 1 S.D. จะส่งผลให้ดัชนี

หลกัทรพัยท์ัง้ 8 หมวดอุตสาหกรรมปรบัขึน้รุนแรงในทนัทีก่อนที่จะปรบัตวัลดลงเขา้สู่ภาวะสมดุลโดยใชเ้วลาประมาณ 8 

ไตรมาส ส่วนการเปล่ียนแปลงอย่างฉบัพลนัของตวัแปรอื่นส่งผลต่อดชันีหลกัทรพัยท์ัง้ 8 กลุ่มอย่างมีนยัส าคญัในทิศทางที่

แตกต่างกนัไป การศึกษาวิเคราะหข์อ้มลูพบว่าการพิจารณาในการเลือกลงทนุในช่วงเศรษฐกิจขยายตวัควรเลือกลงทนุใน

กลุ่มอุตสาหกรรม 6 กลุ่มอุตสาหกรรมดังนี ้กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร , กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค, กลุ่มธุรกิจ

การเงิน, กลุ่มอสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสรา้ง, กลุ่มทรพัยากร และ กลุ่มบริการ และในกรณีที่เศรษฐกิจไม่ดีอาจจะพิจาณามี

สดัส่วนในการลงทนุในกลุ่มอตุสาหกรรม 6 กลุ่มอตุสาหกรรมดงันี ้กลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร, กลุ่มธุรกิจการเงิน, 

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม, กลุ่มบริการ, กลุ่มธุรกิจการเงิน และ กลุ่มทรพัยากร โดยมีสัดส่วนการลงทุนเพียงเพื่อป้องกัน

ความเส่ียงเท่านัน้ ทัง้นีก้ลุ่มทรพัยากรจ าเป็นตอ้งพิจารณาเพิ่มในแง่ของความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนประกอบดว้ย 

หากอัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวนมาก ก็ไม่ควรลงทุน เพราะอาจจะมีความเส่ียงเกิดขึน้มาก โดยนักลงทุนสามารถ

น าไปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจเพื่อลงทนุในตลาดหลกัทรพัยไ์ดม้ากขึน้ 

 


