การประเมินความเสี่ยงของประมาณการเศรษฐกิจ
โดยแบบจาลอง Vine Copula
ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใช้แผนภูมิรูปพัด (fan chart) เป็นเครื่องมือหลักใน
การสื่อสารความเสี่ยงของประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ การประเมินความเสี่ยง
ด้วยวิธีนี้ใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของความคลาดเคลื่อนจากประมาณการในอดีต
ประกอบกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (expert judgement) เพื่อให้ความไม่แน่นอนของประมาณการเศรษฐกิจ
และเงินเฟ้อครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยอื่นที่ไม่ได้อยู่ในแบบจาลองเศรษฐกิจ เช่น ความไม่แน่นอน
ของการระบาดของ COVID-19
อย่างไรก็ตาม วิธีประเมินความเสีย่ งใน fan chart แบบเดิมมีข้อจากัด 2 ประการ คือ (1) พึ่งพา expert
judgement สู ง จากการศึ กษาข้ อมู ล ในอดี ตพบว่ า fan chart ที่ ป ระเมิ น จากวิ ธี เดิ ม กว้ างกว่ า fan chart
ที่ ประเมิน จากแบบจ าลอง Vine Copula มาก สะท้ อนการประเมินความเสี่ ยงของประมาณการในมุ มมอง
ผู้เชี่ยวชาญที่อาจสูงเกินจริง (ภาพที่ 1) และ (2) ไม่คานึงถึงความเสี่ยงจากภาคการเงินเท่าที่ควร โดยความเสี่ยง
ของประมาณการที่สะท้อนใน fan chart แบบเดิมครอบคลุมปัจจัยในภาคเศรษฐกิจจริงเป็นหลัก
ดังนั้น ธปท. จึงพั ฒนาวิธีประเมินความเสี่ยงแบบใหม่ โดยใช้แบบจ าลอง Vine Copula8/ ซึ่งเป็น
แบบจ าลองที่ น าการกระจายตั วของตั วแปรต่างๆ มาวิเคราะห์ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่ างตั วแปรแต่ ละคู่
(pairwise) และน ามาเชื่ อมโยงกั นจนได้ ค วามสั มพั นธ์ ทั้ งระบบ ทั้ งนี้ เมื่ อน าตั วแปรเศรษฐกิ จ ต่ างๆ เช่ น
การบริโภค การลงทุน การส่งออกและนาเข้า อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และวัฏจักรการเงิน (financial cycle) เข้ามา
วิเคราะห์ร่วมกันในแบบจาลองนี้ จะสามารถประเมินการกระจายตัวที่เปลี่ยนแปลงไปของตัวแปรเหล่านี้ และ
การขยายตัวของเศรษฐกิจ จากผลของการกระจายตัวของตัวแปรอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า หรือจานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ แบบจาลองนี้จึงมีความเหมาะสมในการนามาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อสร้างเป็น fan
chart โดยมีโครงสร้างของแบบจาลองดังภาพที่ 2
ภาพที่ 1 ตัวอย่าง Fan chart จากแบบจาลอง Vine Copula เทียบกับความกว้างของ
Fan chart ในรอบก่อนซึ่งใช้วิธีเดิม
ร้อยละเทียบกับระยะเดียวกันปก่อน
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ความกว้างของ Fan chart ประมาณการเศรษฐกิจในรายงานนโยบายการเงิน มี.ค. 6
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8/

รายละเอียดเพิ่มเติมของแบบจาลอง Vine Copula ใน Czado (2019), “Analyzing Dependent Data with Vine
Copulas” โดย ธปท. อยู่ ร ะหว่ า งเผยแพร่ Woramongkhon (2021), “Analyzing Economic Tailed Risk in
Thailand Through Vine Copula Simulations”
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ภาพที่ 2 โครงสร้างแบบจาลอง Vine Copula ที่ใช้ในกระบวนการประเมินความเสี่ยงแบบใหม่
Legend

Vine Copula 1

C = Private consumption
I = Private investment
XG = Export of goods
MG = Import of goods
XS = Export of services
Ms = Import of services

Stock = Change in inventories
TPGDP = Trading partners GDP
#Tourists = # int. tourist arrivals
Pol = Policy Interest Rate
FC = Financial Cycle
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Vine Copula 2

ตัวอย่างการตีความโครงสร้าง Vine Copula 2
การกระจายตัวของทั้งการส่งออกบริการ
และจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
#Tourists
มีความสัมพันธ์กับการกระจายตัวของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

นอกเหนือจากความเชื่อมโยงผ่านเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าแล้ว การกระจายตัวของการส่งออก
บริการยังมีความสัมพันธ์กับการกระจายตัวของ
XS | TPGDP #Tourists | TPGDP จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ได้เป็นผลผ่าน
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเพิ่มเติมอีกด้วย
เมื่อได้ความสัมพันธ์ของการกระจายตัวของทุกตัวแปรแล้ว เราสามารถวิเคราะห์ผล
ของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ต่อการกระจายตัวของ GDE components
(ตัวแปรในกรอบสีแดง) และนามาสร้างเป็นการกระจายตัวของ GDE ผ่าน สมการ
GDE = C + I + G +(XG+XS) – (MG+MS)

ข้อดีของวิธีประเมินความเสี่ยงแบบ Vine Copula
(1) โปร่งใส ลดการใช้ expert judgement เนื่องจากแบบจาลองครอบคลุมตัวแปรหลากหลาย และมี
การประเมินขนาดของผลกระทบอย่างเป็นระบบ ทาให้การเปลี่ยนแปลงของ fan chart ขึ้นกับความสัมพันธ์ตาม
แบบจาลองเป็นสาคัญ และช่วยให้ fan chart ไม่กว้างหรือเบ้เกินไป
(2) สามารถระบุที่มาของความเสี่ยงและประเมินผลกระทบได้แม่นยาขึ้น การประเมินความเสี่ยงผ่าน
แบบจ าลองท าให้ สามารถเห็ นช่ องทางและขนาดของความเสี่ยงที่ ถู กส่ งผ่ านในระบบ และสามารถประเมิ น
ผลกระทบสุทธิของความเสี่ยงในภาพรวมที่มาจากความเสี่ยงของแต่ละตัวแปรได้ เช่น หากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
มีโอกาสขยายตัวสูงกว่าที่ประเมินไว้ แต่การระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นมีโอกาสทาให้การลงทุนภาครัฐ
ล่าช้ากว่าที่คาด ความเสี่ยงต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
นอกจากนี้ แบบจาลอง Vine Copula ยังสามารถประเมินผลของการดาเนินนโยบายการเงินต่อ
ความเสีย่ งของเศรษฐกิจ โดยในบางกรณีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจในกรณีฐาน
ได้ไม่มาก แต่สามารถช่วยลดโอกาสที่เศรษฐกิจจะหดตัวสูงได้มาก ในกรณี เช่นนี้ แบบจาลองหลักของ ธปท.
ซึ่งมุ่งเน้นประมาณการในกรณีฐานอาจให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน แบบจาลองใหม่นี้จึงมีบทบาทในการประเมิน
Growth at Risk9/ ซึ่งจะช่วยให้ กนง. มีข้อมูลในการตัดสินนโยบายอย่างครบถ้วน
( ) เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงความเสี่ยงจากภาคการเงินมายังภาคเศรษฐกิจจริง (macro-financial
linkages) ผ่านความสัมพันธ์ระหว่าง financial cycle และความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ10/
โดยข้อมูลเชิงประจักษ์ชื้ให้เห็นว่าหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงเวลาเดียวกับวิกฤตการเงิน เศรษฐกิจที่หดตัว
จะถูกซ้าเติมด้วยภาวะการเงินที่ตึงตัว ทาให้ผลกระทบรุนแรงและใช้เวลานานกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ
บทความในกรอบ รายงานนโยบายการเงิน ก.ย. 2562: “แนวคิด Growth at Risk และความเชื่อมโยงกับเสถียรภาพ
ระบบการเงินของไทย”
10/ บทความในกรอบ รายงานนโยบายการเงิน ก.ย. 2562: “วัฏจักรการเงินและการประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย”
9/
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( ) ใช้ ป ระเมิน ผลกระทบที่มีค วามซับ ซ้อนได้ดีขึ้น แบบจ าลอง Vine Copula สามารถรองรั บ
ความสัมพันธ์รูปแบบ non-linear ได้โดยไม่ต้องมีข้อสมมติเพิ่มเติม ทาให้สามารถจาลองความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนสูงได้โดยไม่จาเป็นต้องใช้ expert judgement อาทิ ความไม่สมมาตร
ของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาคการเงิ น ที่ ส ะท้ อ นโดย financial cycle และการลงทุ น ภาคเอกชน โดย
ภาคการเงินต้องร้อนแรงมากระดับหนึ่งจึงจะเริ่มเห็นการลงทุนภาคเอกชนสูงขึ้นสอดคล้องกัน
วิธีประเมินความเสีย่ งแบบใหม่นี้จะช่วยให้การสือ่ สารและการประเมินความเสีย่ งของประมาณการทาง
เศรษฐกิจมีความโปร่งใสและชัดเจนขึ้น รวมถึงครอบคลุมความเสี่ยงจากภาคการเงิน เครื่องมือใหม่นี้จะเป็น
หนึ่งในเครื่องมือของ กนง. ในการประเมินความเสี่ยงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและแนวโน้มนโยบาย
การเงินในระยะข้างหน้าที่ต้องชั่งน้าหนักระหว่างการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ
และระบบการเงิน (intertemporal trade-off) โดย ธปท. จะเริ่มเผยแพร่ fan chart สาหรับประมาณการ
เศรษฐกิจด้วยวิธีใหม่นี้ในรายงานนโยบายการเงินฉบับเดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
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