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ABSTRACT
Despite the popularity and simplicity of CAPM, many studies have been
carried out to test the validity of the beta coefficient as a measurement of systematic
risk.

Various studies have focused on testing the stationarity of beta and its

explanatory power, and have demonstrated that beta is not an effective measurement
of systematic risk.
This paper aimed at providing a comprehensive examination of beta
stationarity for the entire set of emerging markets. The data for all 20 emerging
countries (as listed by Thompson Datastream) were used in this study. In order to
investigate whether other factors could alleviate the stationarity issue, the beta
coefficient calculated with the single index model was compared with those calculated
with multi-index model, namely the Fama French three-factor model and a
combination multi-index model and a single index model; this was through an
integrated method.
There were four key findings from this study. Firstly, the results clearly
showed that Vasicek’s Bayesian approach improved the prediction power of single
index model betas for emerging markets. Secondly, Blume’s regression approach did
not improve the prediction power of betas. Thirdly, the Fama French model did not
proxy the risk of emerging markets. Lastly, the results also suggest that integrated
methods work over short periods only.
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บทคัดยอ
แมวาแบบจําลองการตั้งราคาทรัพยสินประเภททุน (CAPM) จะเปนที่เขาใจงายและ
ไดรับความนิยมในกลุมนักลงทุน แตกม็ งี านวิจยั จํานวนมากที่พยายามทดสอบความถูกตองในการ
วัดความเสี่ยงที่เปนระบบดวยคาสัมประสิทธิ์ความชันของหลักทรัพย (beta coefficient) ของ
แบบจําลองดังกลาว งานวิจยั จํานวนมากทีท่ ดสอบความคงที่และความสามารถในการวัดความเสี่ยง
ของคา beta ไดชี้ใหเห็นวาคา beta ไมมีประสิทธิภาพในการวัดความเสี่ยงเมื่อเทียบกับปจจัยอื่น
งานวิจยั ในครั้งนี้จะประมวลการทดสอบความคงที่ของคา beta ของหลักทรัพยใน
ตลาดเกิดใหมทั้งหมดจํานวน 20 ประเทศที่ไดจากฐานของมูลของ Thompson Datastream การ
ทดสอบวาปจจัยอื่นจะสามารถบรรเทาปญหาเรื่องความคงที่หรือไม จะวัดจากประสิทธิภาพในการ
ประเมินผลตอบแทนในอนาคตดวย beta ที่คํานวณดวยแบบจําลองที่ใชปจจัยเดียวเทียบกับ
แบบจําลองสาม ปจจัยของฟารมาและเฟรนช (Fama French three factors model) และเทียบกับ
แบบจําลองลูก ผสมของแบบจําลองสามปจจัยกับแบบจําลองปจจัยเดียว
ผลลัพทที่สําคัญ 4 อยางจากงานวิจัยในครั้งนี้มีดังนี้ อันดับแรกผลที่ไดจากงานวิจัย
แสดงใหเห็นวาแบบจําลอง Bayesian ของวาซิเส็ก (Vasicek’s Bayesian Approach) เพิ่มประสิทธ
ภาพในการวัดความเสี่ยงของ beta ที่คํานวณดวยแบบจําลองที่ใชปจจัยเดียว อันดับที่สองผลจาก
งานวิจยั ชี้ใหเห็นวาแบบจําลองสมการถดถอยของบลูม (Blume’s Regression Approach) ไมเพิ่มประ
สิทธภาพในการวัดความเสี่ยงของ beta อันดับที่สามผลงานวิจยั ชี้วาแบบจําลองฟารมาและเฟรนชไม
สามารถอธิบายความเสีย่ งของตลาดเกิดใหม และอันดับสุดทายผลงานวิจยั บงชีว้ าแบบ จําลอง
ลูกผสมสามารถใชไดผลกับการวัดความเสี่ยงสําหรับชวงระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น
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