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เน้ือหา

 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัแบบจาํลอง Vector Autoregressive (VAR) 
 การประยกุตแ์บบจาํลอง Vector Autoregressive (VAR) 

• การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล (Granger causality) 
• การวเิคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวน (Variance decomposition analysis) 
• การวเิคราะห์การตอบสนองอยา่งฉบัพลนั (Impulse response function)

 การใชง้านโปรแกรม GRETL เพื่อวเิคราะห์แบบจาํลอง VAR และการประยกุต์
 ฝึกปฏิบัติ: การวิเคราะห์แบบจําลอง VAR และการประยุกต์ ด้วยโปรแกรม 

GRETL
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แนวคดิพืน้ฐานเก่ียวกับแบบจําลอง VAR

VAR ???

แบบจาํลอง VAR คือ อะไร?

 แบบจาํลอง Vector Autoregressive (VAR) เป็นแบบจาํลองท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบั
ระบบสมการต่อเน่ือง กล่าวคือ มีการพิจารณาตัวแปรตามหรือตัวแปรภายใน 
(Dependent or endogenous variables) หลายตวัพร้อมกนั 

 ตัวแปรภายในจะถูกกาํหนดด้วยอดีตของตัวมันเอง (Lagged variable) และถูก
อธิบายดว้ยตวัแปรล่าชา้ของตวัแปรภายในตวัอ่ืนๆ  (Lagged of other variables)

 VAR เปรียบเสมือนเป็นแบบจาํลองตั้งตน้ เพื่อทดสอบสมมติฐานหรือนาํไปใชใ้น
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอ่ืนๆ เช่น Granger causality, Variance decomposition 
analysis, Impulse response function หรือ Johansen cointegration เป็นตน้
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โครงสร้างแบบจาํลอง VAR กรณ ีY และ X เป็น I(0)

 Bivariate Autoregressive Model:

Y α β Y β X ε

X α β Y β X ε

Eq.(1)

Eq.(2)

 โดยกาํหนดให้
Y และ X มีความหยดุน่ิง (Stationarity) รูปแบบ I(0) ทุกตวั

หมายเหตุ: แบบจาํลอง VAR ท่ีประกอบดว้ยตวัแปร 2 ตวั เรียกวา่ Bivariate Autoregressive Model

โครงสร้างแบบจาํลอง VAR กรณ ีY และ X เป็น I(1)

∆X α β ∆Y β ∆X ε

∆Y α β ∆Y β ∆X ε Eq.(3)

Eq.(4)

 Bivariate Autoregressive Model:

 โดยกาํหนดให้
Y และ X มีความหยดุน่ิง (Stationarity) รูปแบบ I(1) ทุกตวั
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ขั้นตอนในการสร้างแบบจาํลอง VAR

 ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบความหยดุน่ิง โดยตวัแปรทุกตวัตอ้งมีความหยดุน่ิงท่ีระดบั
เดียวกนั เพื่อป้องกนัการเกิดปัญหา Spurious relationship

 ขั้นตอนท่ี 2 เลือกคาบเวลาในอดีต (p) ท่ีเหมาะสมของแบบจาํลอง (VAR optimal 
lag selection) หรือ VAR(p)

 ขั้นตอนท่ี 3 ประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจาํลอง VAR(p) ดว้ยวธีิ OLS

ตวัอย่าง

 กรณีศึกษา: ความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาขา้ว ราคาสินคา้เกษตร และราคาอาหารในตลาดโลก 
โดยกาํหนดให้
      p_rice คือ ราคาขา้ว (อา้งอิงราคาขา้วไทย FOB)

p_agr คือ ราคาสินคา้เกษตร (ดชันีราคาสินคา้เกษตร)
      p_food คือ ราคาอาหาร (ดชันีราคาอาหาร)
 ลกัษณะของขอ้มูล
           อนุกรมรายเดือน เร่ิมตั้งแต่ เดือน ม.ค. 1980 – ธ.ค. 2016 
 รูปแบบจาํลอง
 กรณีท่ี 1: อนุกรมเวลามีความหยดุน่ิง ณ ลาํดบั I(d) = I(0) 
 กรณีท่ี 2: อนุกรมเวลามีความหยดุน่ิง ณ ลาํดบั I(d) = I(1) 
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กรณทีี ่1: อนุกรมเวลามคีวามหยุดน่ิง ณ ลําดบั I(d) = I(0) 

     p_rice α β p_rice β p_agr β p_food ε

     p_agr α β p_rice β p_agr β p_food ε

     p_food α β p_rice β p_agr β p_food ε

 หมายเหตุ: โครงสร้างแบบจาํลอง VAR(p) จาํนวน 3 ตวัแปร เรียกว่า Trivariate Autoregressive 
Model (ประมาณค่าพารามิเตอร์ ดว้ยวธีิ OLS)

กรณทีี ่2: อนุกรมเวลามคีวามหยุดน่ิง ณ ลําดบั I(d) = I(1) 

 หมายเหตุ: โครงสร้างแบบจาํลอง VAR(p) จาํนวน 3 ตวัแปร เรียกว่า Trivariate Autoregressive 
Model (ประมาณค่าพารามิเตอร์ ดว้ยวธีิ OLS)

  ∆p_rice α β ∆p_rice β ∆p_agr β ∆p_food ε

  ∆p_agr α β ∆p_rice β ∆p_agr β ∆p_food ε

  ∆p_food α β ∆p_rice β ∆p_agr β ∆p_food ε
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แบบจาํลอง VAR(p)

หมายเหตุ:
 อนุกรมเวลามีอนัดบัความหยดุน่ิง ณ ผลต่างอนัดบั 1 หรือ I(d) = I(1)
 คาบเวลาในอดีตท่ีเหมาะสมของแบบจาํลอง VAR(p) คือ VAR(2)
 หากมีอนุกรมเวลา 3 ตวัแปร จะไดจ้าํนวนสมการเท่ากบั 3 สมการ (Trivariate autoregressive model)
 อยูใ่นรูปของ Function logarithm 

  ∆p_rice 0.0004 0.39∆p_rice 0.16∆p_rice 0.19∆p_agr 0.25∆p_agr 0.10∆p_food 0.05∆p_food

S.E.         (0.002)         (0.05)***                (0.05)***             (0.28)                    (0.28)                   (0.21)                    (0.21)

  ∆p_agr 0.0003 0.30∆p_rice 0.05∆p_rice 0.28∆p_agr 0.37∆p_agr 0.07∆p_food 0.27∆p_food

S.E.         (0.001)         (0.02)                 (0.02)***               (0.12)**                (0.12)***              (0.09)                    (0.09)***

  ∆p_food 0.0005 0.01∆p_rice 0.07∆p_rice 0.07∆p_agr 0.44∆p_agr 0.40∆p_food 0.33∆p_food

S.E.       (0.001)         (0.03)                    (0.03)***             (0.16)                    (0.16)***               (0.12)***              (0.12)***

การประยุกต์
แบบจําลอง Vector  Autoregressive (VAR) 

==> Granger causality

==> Variance decomposition analysis

==> Impulse response function
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การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล

 การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ เ ชิง เหตุผล  (Granger causality) เ ป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยมุ่งเน้นว่าตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษานั้ น มี
ความสมัพนัธ์เป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนัหรือไม่ (Granger, 1969)

 กล่าวคือ ถา้ Y ถูกอธิบายไดด้ว้ย X อยา่งเป็นเหตุเป็นผล ก็ต่อเม่ือค่าในอดีตของ X 
(Xt-1, Xt-2,…, Xt-p) สามารถช่วยกาํหนดการเปล่ียนแปลงของ Yt ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และแม่นยาํ นัน่คือ ตวัแปร X เป็นสาเหตุต่อการเปล่ียนแปลงของตวัแปร Y หรือ
กล่าวไดว้า่ X มีความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลร่วมกบั Y นัน่เอง (X ==> Y)

สมมตฐิาน Granger  causality

 สมมติฐานหลกั (H0) คือ X does not Granger cause Y (X=/=>Y) หรือ X ไม่มี
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลร่วมกบั Y (หรือ การเปล่ียนแปลงของ X ไม่ส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของ Y)

 สมม ติ ฐ านท า ง เ ลื อ ก  ( HA) คื อ  X Granger causes Y (X==>Y) ห รื อ  X มี
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลร่วมกบั Y (หรือ การเปล่ียนแปลงของ X ส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของ Y)

 หมายเหตุ: หากพบความสัมพนัธ์ 1 ทิศทาง จะเรียกว่า Uni-directional(One-way) 
relationship และหากพบ 2 ทิศทาง เรียกวา่ Bi-directional(Two-way) relationship
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กรณทีี ่1: อนุกรมเวลามคีวามหยุดน่ิง ณ ลําดบั I(d) = I(0) 

Y α β Y β X ε

X α β Y β X ε

Eq.(1)

Eq.(2)

 สมมติฐานในการทดสอบ (โดย F หรือ χ2 statistics)
H0:  β2 = 0   หมายถึง X=/=>Y      Eq.(1)

 H0:  β3 = 0   หมายถึง Y=/=>X      Eq.(2)

 การทดสอบสมมติฐาน

กรณทีี ่2: อนุกรมเวลามคีวามหยุดน่ิง ณ ลําดบั I(d) = I(1) 

 สมมติฐานในการทดสอบ (โดย F หรือ χ2 statistics)
H0:  β2 = 0   หมายถึง X=/=>Y      Eq.(1)

 H0:  β3 = 0   หมายถึง Y=/=>X      Eq.(2)

∆X α β ∆Y β ∆X ε

∆Y α β ∆Y β ∆X ε Eq.(3)

Eq.(4)

 การทดสอบสมมติฐาน
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Conclusion: Step to Run the Granger causality 

 Test for stationarity
 Find out the optimal lag order of Vector Autoregressive (p) or VAR(p)
 Run Granger causality using lag order from VAR(p)

ตวัอย่าง Granger  causality: d_l_p_r ice

VAR(2)
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ตวัอย่าง Granger  causality: d_l_p_agr

VAR(2)

ตวัอย่าง Granger  causality: d_l_p_food

VAR(2)
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การนําเสนอตาราง Granger  causality 

Y
X

Δp_rice Δp_agr Δp_food

Δp_rice 1.005 0.121

Δp_agr 3.530** 4.217**

Δp_food 3.720** 4.103**

** คือ การมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
หมายเหตุ: H0 =   X does not Granger cause Y (X=/=>Y) 

การวเิคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวน 

 การวิเคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวน (Variance decomposition analysis: 
VDA) เ ป็นเทคนิคเพื่อพยากรณ์องค์ประกอบของความเส่ียง  (Shocks หรือ 
Innovations) จากตัวแปรทุกตัว ท่ี มี อิทธิพลต่อตัวแปรภายใน  (Endogenous 
variable: Y) (Koop et al., 1996)

 VDA เป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนของความสัมพนัธ์ระหว่างความแปรปรวน
ภายในแบบจาํลองในแต่ละช่วงเวลา 

 หากตวัแปรใดมีสัดส่วนของความแปรปรวนสูง (Variance proportion) แสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการกาํหนดหรือทาํนายการเคล่ือนไหวของตวัแปรภายใน
ไดม้าก
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การวเิคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวน (ต่อ)

 การวิเคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวนใชต้วัแบบมาตรฐาน VAR โดยรูปแบบ
พยากรณ์มีลกัษณะเป็นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving average)

Z E Z μ ∅ uZ E Z μ ∅ u

 โดยกาํหนดให้ n คือ จาํนวนช่วงเวลาในการพยากรณ์ และ E(Zt+n) คือ ค่าความ
คาดหวงัของ Zt+n ซ่ึงการคาํนวณของสัดส่วนความแปรปรวน (σ2) ของตวัแปร
ภายใน (สมมติใหเ้ป็นตวัแปร Y) จากตวัรบกวน uYt และ uXt แสดงไดด้งัน้ี

อ่านเพิ่มเติม Enders (2010)

u
σ ∅ ⋯ ∅

σ n
 uYt

σ ∅ ⋯ ∅

σ n
 u

σ ∅ ⋯ ∅

σ n
 uXt

σ ∅ ⋯ ∅

σ n
 

ตวัอย่าง VDA: d_l_p_r ice
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ตวัอย่าง VDA: d_l_p_agr

ตวัอย่าง VDA: d_l_p_food

p_agr มีอิทธิพลในการกําหนด  p_food ตลอดระยะเวลา  12 เ ดือน
ขา้งหน้า โดยมีสัดส่วนของความแปรปรวนในแบบจาํลองของ p_food
ประมาณร้อยละ 76.9342 – 78.9342
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การวเิคราะห์การตอบสนองอย่างฉับพลัน 

 การวิเคราะห์การตอบสนองอย่างฉับพลนั (Impulse response function: IRF) เป็น
เทคนิคเพื่อพยากรณ์การตอบสนองต่อส่ิงเร้าหรือตัวรบกวน  (Shocks หรือ 
Innovations) ของตวัแปรภายใน (Endogenous variable) แต่ละตวัในแบบจาํลอง 
VAR(p) 

 เร่ิมจากค่าปัจจุบนัและอนาคตอยา่งต่อเน่ือง เพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการปรับตวั
เขา้สู่ดุลยภาพใหม่ซ่ึงเป็นลกัษณะเส้นทางเดิน (Time path) ของการปรับตวัของตวั
แปรภายใน 

การวเิคราะห์การตอบสนองอย่างฉับพลัน

 การตอบสนองอยา่งฉับพลนัมีลกัษณะเป็นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving average) ใน
ตวัแบบโครงสร้าง VAR โดยสามารถแสดงในลกัษณะเมตริกซ์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัรบกวนและตวัแปรภายในไดด้งัน้ี 

Y
X

Y
X

∅ i ∅ i
∅ i ∅ i

u
u

Y
X

Y
X

∅ i ∅ i
∅ i ∅ i

u
u

Z μ ∅ uZ μ ∅ u

 สามารถแสดงรูปยอ่ของแบบจาํลองไดด้งัน้ี

 โดยกาํหนดให้ ϕ คือ สัมประสิทธ์ิตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ และ u คือ ตัว
รบกวน (Shocks) อ่านเพิ่มเติม Enders (2010)
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ตวัอย่าง การวเิคราะห์ Impulse response function

Response of
d_l_p_r ice

Response of
d_l_p_agr

Response of
d_l_p_food

บอกถึงระยะเวลาในการปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพ

การใช้งานโปรแกรม GRETL
เพ่ือวเิคราะห์แบบจาํลอง VAR และการประยกุต์

GRETL
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ตวัอย่าง (ไฟลข์อ้มูล time series01)

 กรณีศึกษา: ความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาขา้ว ราคาสินคา้เกษตร และราคาอาหารในตลาดโลก โดย
กาํหนดให้

      p_rice คือ ราคาขา้ว (อา้งอิงราคาขา้วไทย FOB)
p_agr คือ ราคาสินคา้เกษตร (ดชันีราคาสินคา้เกษตร)

      p_food คือ ราคาอาหาร (ดชันีราคาอาหาร)
 การวเิคราะห์ตามเง่ือนไข ดงัน้ี

1. ตรวจสอบความหยดุน่ิง (p_rice, p_agr และ p_food) โดยตวัแปรอยูใ่นรูปแบบของฟังกช์นั Log
2. สร้างแบบจาํลอง VAR(p) 
3. วเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล (Granger causality)
4. วเิคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวน (Variance decomposition analysis)
5. วเิคราะห์การตอบสนองอยา่งฉบัพลนั (Impulse response function) 

ขอ้มูลจาก World Bank

1. การตรวจสอบความหยุดน่ิงของอนุกรมเวลา
(Stationary test of time series)

==> ADF unit root test

==> Stationary time series

==> Non-stationary time series
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1.1 การตรวจสอบความหยุดน่ิงของ l_p_r ice

Non-stationarity

Stationarity

= I(1)= I(1)

Variable>Unit root tests>Augmented Dickey-Fuller testVariable>Unit root tests>Augmented Dickey-Fuller test
* ศึกษาเพิ่มเติมไดจ้าก คู่มือการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
เศรษฐมิติ GRETL: การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเบ้ืองตน้

1.2 การตรวจสอบความหยุดน่ิงของ l_p_agr

Non-stationarity

Stationarity

= I(1)= I(1)
Variable>Unit root tests>Augmented Dickey-Fuller testVariable>Unit root tests>Augmented Dickey-Fuller test
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1.3 การตรวจสอบความหยุดน่ิงของ l_p_food

Non-stationarity

Stationarity

= I(1)= I(1)
Variable>Unit root tests>Augmented Dickey-Fuller testVariable>Unit root tests>Augmented Dickey-Fuller test

2. การวเิคราะห์แบบจําลอง VAR(p)
(Vector Autoregressive: VAR)

==> Stationarity test of time series using ADF unit root

==> VAR optimal lag (p) selection using time series at stationary order

==> Vector Autoregressive (VAR) Model using optimal lag VAR(p) 
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2.1 การเลือก VAR optimal lag (p)

Model>Time series>Multivariate>VAR lag selection

2.2 กําหนด Cr iter ia ของแบบจาํลอง VAR

โปรแก รมจ ะกํ า หนด  Maximum lag โ ด ย
พิจารณาจากจาํนวนขอ้มูลท่ีมีอยู่ อย่างไรก็ตาม 
จํานวน  lag เ บ้ืองต้นในการทดสอบเพ่ือหา
จาํนวน VAR(p) ไม่ควรกาํหนดสูงเกินไป

Page 19 of 31

<<<ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร>>>



2.3 ผลการเลือก VAR optimal lag (p)

BIC ==> VAR(1)
AIC/HQC ==> VAR(2)

2.4 การสร้างแบบจาํลอง VAR(2)

Model>Time series>Multivariate>Vector Autoregression
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2.5 กําหนด Cr iter ia ของแบบจาํลอง VAR(2)

2.6 ผลการวเิคราะห์แบบจาํลอง VAR(2): d_l_p_r ice

  ∆p_rice 0.0004 0.39∆p_rice 0.16∆p_rice 0.19∆p_agr 0.25∆p_agr 0.10∆p_food 0.05∆p_food

S.E.         (0.002)         (0.05)***                (0.05)***             (0.28)                    (0.28)                   (0.21)                    (0.21)

* อยูใ่นรูปของฟังกช์นั Logarithm
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2.7 ผลการวเิคราะห์แบบจาํลอง VAR(2): d_l_p_agr

  ∆p_agr 0.0003 0.30∆p_rice 0.05∆p_rice 0.28∆p_agr 0.37∆p_agr 0.07∆p_food 0.27∆p_food

S.E.         (0.001)         (0.02)                 (0.02)***               (0.12)**                (0.12)***              (0.09)                    (0.09)***

* อยูใ่นรูปของฟังกช์นั Logarithm

2.8 ผลการวเิคราะห์แบบจาํลอง VAR(2): d_l_p_food

  ∆p_food 0.0005 0.01∆p_rice 0.07∆p_rice 0.07∆p_agr 0.44∆p_agr 0.40∆p_food 0.33∆p_food

S.E.       (0.001)         (0.03)                    (0.03)***             (0.16)                    (0.16)***               (0.12)***              (0.12)***

* อยูใ่นรูปของฟังกช์นั Logarithm
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3. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล
(Granger causality)

==> Stationarity test using ADF unit root

==> VAR optimal lag (p) selection using time series at stationary order

==> Vector Autoregressive (VAR) Model using optimal lag VAR(p)

==> Granger causality 

3.1 ผลการวเิคราะห์ Granger  causality

หมายเหตุ: Granger causality โดยโปรแกรม GRETL ไดม้าจากการสร้าง VAR(2) ในขั้นตอน 2 แลว้

ns
ns
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3.2 ผลการวเิคราะห์ Granger  causality

หมายเหตุ: Granger causality โดยโปรแกรม GRETL ไดม้าจากการสร้าง VAR(2) ในขั้นตอน 2 แลว้

**

***

3.3 ผลการวเิคราะห์ Granger  causality

หมายเหตุ: Granger causality โดยโปรแกรม GRETL ไดม้าจากการสร้าง VAR(2) ในขั้นตอน 2 แลว้

**
**
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4. การวเิคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวน 
(Variance decomposition analysis: VDA)

==> Stationarity test using ADF unit root

==> VAR optimal lag (p) selection using time series at stationary order

==> Vector Autoregressive (VAR) Model using optimal lag VAR(p) 

==> Variance decomposition analysis (VDA)

4.1 การวเิคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวน

เม่ือไดผ้ลการวเิคราะห์แบบจาํลอง VAR>Analysis>Forecast variance decomposition
จากนั้น ใหเ้ลือกจาํนวนช่วงการพยากรณ์>OK
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4.2 ผลการวเิคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวน

4.3 ผลการวเิคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวน
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4.4 ผลการวเิคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวน

p_agr มีอิทธิพลในการกําหนด  p_food ตลอดระยะเวลา  12 เ ดือน
ขา้งหน้า โดยมีสัดส่วนของความแปรปรวนในแบบจาํลองของ p_food
ประมาณร้อยละ 76.9342 – 78.9342

5. การวเิคราะห์การตอบสนองอย่างฉับพลัน
(Impulse response function: IRF)

==> Stationarity test using ADF unit root

==> VAR optimal lag (p) selection using time series at stationary order

==> Vector Autoregressive (VAR) Model using optimal lag VAR(p) 

==> Impulse response function (IRF)
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5.1 การวเิคราะห์การตอบสนองอย่างฉับพลัน

เม่ือไดผ้ลการวเิคราะห์แบบจาํลอง VAR>Graphs>Impulse responses (combined)
จากนั้น ใหเ้ลือกจาํนวนช่วงการพยากรณ์>OK

5.2 ผลการวเิคราะห์การตอบสนองอย่างฉับพลัน

Response of
d_l_p_r ice

Response of
d_l_p_agr

Response of
d_l_p_food

บอกถึงระยะเวลาในการปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพ
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ฝึกปฏิบัต:ิ การวเิคราะห์แบบจาํลอง VAR และ
การประยกุต ์ดว้ยโปรแกรม GRETL

GRETL

ฝึกปฏบัิติ 01 (ไฟลข์อ้มูล regression07)

 กิจกรรม
 gdp Vs. gdp_agr
 gdp Vs. gdp_in
 gdp Vs. gdp_ser 
 gdp Vs. gdp_agr Vs. gdp_in Vs. gdp_ser

 โดยกาํหนดให ้
 gdp = GDP (เป็นตวัอิสระ)
 gdp_agr = GDP ภาคการเกษตร
 gdp_in = GDP ภาคอุตสาหกรรม
 gdp_ser = GDP ภาคบริการ

Condition:
==> VAR(p)
==> Granger causality
==> Variance decomposition analysis
==> Impulse response function

Page 29 of 31

<<<ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร>>>



ฝึกปฏบัิต ิ02 (ไฟลข์อ้มูล time series02)

 กรณีศึกษา: ความสมัพนัธ์ของสินคา้เกษตรชนิดหน่ึง (สินคา้ A)  ณ ระดบัราคาต่างๆ 
      โดยกาํหนดให้

fg = ราคาหนา้ฟาร์ม (Farm-gate)
ws = ราคาขายส่ง (Wholes sale)
fob = ราคาส่งออก (F.O.B)
wd = ราคาตลาดโลก (World price)

Pair -relationship
==> VAR(p)
==> Granger causality
==> Variance decomposition
==> Impulse response function 

Multiple relationship
==> VAR(p)
==> Granger causality
==> Variance decomposition
==> Impulse response function

Vs

Pair  Vs. Multiple

FG WS FOB WD

FG

WS

FOB

WD
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Thank You (Q&A)
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