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1) กำหนดให portfolio A, B และ C สอดคลองกับ two-index model
Ri,t = ai + bi1 Ii,t + bi2 Ii,t + ei,t

(1)

และขอมูลแตละ portfolio มีคาดังแสดงในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1: ตารางแสดงขอมูลในแตละหลักทรัพย
Portfolio Expected Return
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(a) จงหา market prices of risks (λ0, λ1, λ2) ที่สอดคลองกับ APT model ตอไปนี้
r̄i = λ0 + λ1 bi1 + λ2 bi2

(2)

(b) จงหาผลตอบแทนความคาดหวังที่ควรจะเปนไปตามทฤษฎีของ portfolio p (E(Rp))
โดยกำหนดใหสัดสวนการลงทุนของหลักทรัพย A, B และ C คือ (0.5,0.25,0.25) และ
ความเสี่ยงในแตละปจจัย คือ bp1 และ bp2 สอดคลองกับแบบจำลองตอไปนี้
bpk =

N
∑

Xj bjk

(3)

j=1

โดยที่

∑N
j=1

Xj = 1 , N

เปนจำนวนหลักทรัพยทั้งหมด และ k คือ factor index

2) แบบฝกหัด นี้ ใช ขอมูล จากใน ``Hw7_dataset.xlsx'' ซึ่ง เปน ขอมูล ผลตอบแทนรวมราย
สัปดาห ของแตละหลัก ทรัพย และ factors ที่ ประกอบดวย อัตราผลตอบแทนของตลาด
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(FEDR) ในตาราง ``ขอมูลหลักทรัพย'' และขอมูลของปจจัย Small Minus Big(SMB) และ
High Minus Low(HML) ในตาราง ``ขอมูลปจจัย'' ระหวาง สัปดาหที่ 1 ปของค.ศ. 2015
จนถึงสัปดาหที่ 31 ปของค.ศ. 2017 โดยกำหนดใหนักศึกษาใชขอมูลหลักทรัพยทั้งหมดจา
กอุตสากรรมที่สอดคลองกับรหัสนักศึกษาดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2: นักศึกษาที่ มี เลขประจำตัว ตัว สุดทายตามคอลัมน ที่ 2 ให ใช ขอมูล ของอุตสาหกรรม
ตามคอลัมที่ 1
รหัสอุตสาหกรรม เลขทายของรหัสนักศึกษา
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(a) จง "ประมาณคา สัมประสิทธิ์" ของแตละ factors ที่ สอดคลองกับ แบบจำลองของ
Fama-French
ri,t = bi0 + bim rm,t + bis SM Bt + bih HM Lt + ϵi,t

(4)

ซึ่งประกอบดวย อัตราผลตอบแทนของตลาด (FEDR) (bim), Small Minus Big(SMB)
(bis) และ High Minus Low (bih) โดยใชขอมูลหลักทรัพยทั้งหมดจากอุตสาหกรรม
ที่กำหนดให
(b) จงหา market prices of risks ของแตละ factors ที่สอดคลองกับ APT model
E(r)i = λ0 + λm bim + λs bis + λh bih + νi

(5)

ซึ่งประกอบดวย อัตราผลตอบแทนของตลาด (FEDR) (λm), Small Minus Big(SMB)
(λs) และ High Minus Low (λh) โดยใชขอมูลหลักทรัพยทั้งหมดจากอุตสาหกรรมที่
กำหนดให
2

(c) จงเลือกหลัก ทรัพย 15 หลัก ทรัพย จากกลุม อุตสาหกรรมที่ กำหนดให เพื่อ คำนวณ
หา``อัตราผลตอบแทนที่ควรจะเปนไปตาม APT model'' ของหลักทรัพยทั้ง 15 หลัก
ทรัพย
3) ถาบริษัท B มีราคาหลักทรัพยตอหุนอยูที่ 100 บาทและ ``บริษัทคาดการณวา'' ณ สิ้นปจะ
มีการจายเงินปนผลให 5 บาท การขยายตัวของเงินปนผลชวง 5 ปแรกคือ 10 % ตอป และ
หลังจากปที่6 เปนตนไป การขยายตัวของเงินปนผลลดลงไปอยูที่ 8 % ตอปโดยที่อัตราสวน
ลดคงที่ตลอดทุกชวงเวลาอยูที่ 12 % จงนำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อตอบคำถามตอไปนี้
(a) จงหาราคาของหลักทรัพยที่ควรจะเปนวามีคาเทาไร
(b) ใหนักศึกษาอธิบายวา เมื่อเปรียบเทียบราคาหลักทรัพยที่เกิดขึ้นจริงกับราคาจากขอ
(3a) เราควรลงทุนหลักทรัพยนี้อยางไรเพราะเหตุใด
(c) สมมติใหอัตราสวนลด คือ ``อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมของ หลักทรัพย B'' จงหา
วา เมื่อหลักทรัพย B มีราคาหลักทรัพยที่ 100 บาท อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมควร
จะเปนเทาไร
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