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เน้ือหา

 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบั Johansen cointegration
 ขอ้บกพร่องของ EG Cointegration
 ขั้นตอนการทดสอบ Johansen cointegration
 เง่ือนไขเพื่อการทดสอบ Johansen cointegration
 การพิจารณา Cointegrating vector (คู่ความสมัพนัธ์)

 แบบจาํลองการปรับตวัระยะสั้น (VECM)
 การใชง้านโปรแกรม GRETL เพื่อวเิคราะห์ Johansen cointegration และ VECM
 ฝึกปฏิบติั: การวเิคราะห์ Johansen cointegration และ VECM ดว้ยโปรแกรม GRETL
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แนวคดิพืน้ฐานเก่ียวกับ Johansen cointegration

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ดว้ยวิธี Johansen cointegration 
( Johansen,  1988, 1991, 1995) ได้ รับการพัฒนา เพื่ อแก้ไขข้อบกพร่องใน
แบบจาํลอง Cointegration ของ Engle and Granger (1987) 

 ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว เป็นการเคล่ือนไหว (Movement) ของขอ้มูล
อนุกรมเวลาตั้งแต่ 2 ชุดขอ้มูล พร้อมๆ กนั ในสภาวะท่ีแน่นอน (Steady state) หรือ
เรียกวา่ สภาวะดุลยภาพ

 Johansen cointegration ใช้โครงสร้างแบบจาํลอง VAR จึงทาํให้มีลักษณะเป็น 
Multivariate cointegration โดยกําหนดให้ ทุ กตัว แปร เ ป็นตัว แปรภาย ใน 
(Endogenous) และประมาณค่าพารามิเตอร์ ดว้ยวธีิ Maximum likelihood (ML)

ข้อบกพร่องของ EG Cointegration

 ดุลยภาพมีความแตกต่างกนั หากสลบัขา้งตวัแปร ระหว่างตวัแปรตาม (Y) และตวั
แปรอิสระ (X)

 EG cointegration สามารถอธิบายคู่ความสัมพนัธ์ (Cointegrating vector) ไดที้ละคู่ 
และไม่สามารถแยกคู่ความสมัพนัธ์ได ้หากมีตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป

 EG cointegration ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน (Two-step approach) ดงันั้น ความคลาด
เคล่ือนในขั้นตอนท่ี 1 อาจติดไปในขั้นตอนท่ี 2 

อ่านเพิ่มเติม Asteriou and Hall (2007)
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ขั้นตอนการทดสอบ Johansen cointegration

 ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบอนัดบัความหยดุน่ิงของอนุกรมเวลา โดยอนุกรมเวลาตอ้งมี
อนัดบัความหยดุน่ิงในระดบัเดียวกนั คือ  I(1)

 ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบอนัดบัความล่าชา้ของช่วงเวลาในอดีตท่ีเหมาะสม (VAR 
optimal lag selection) โดยใชข้อ้มูลระดบัปกติของขอ้มูล (Level stage) 

 ขั้นตอนท่ี 3 ระบุแบบจาํลองเพื่อทดสอบ Cointegration (ภายใต ้5 เง่ือนไข)
 หมายเหตุ: เง่ือนไขในการทดสอบ Cointegration ดว้ยโปรแกรม GRETL มีดงัน้ี
 Case 1: No constant
 Case 2: Restricted constant
 Case 3: Unrestricted constant
 Case 4: Restricted trend, unrestricted constant
 Case 5: Unrestricted trend and constant

เง่ือนไขเพื่อการทดสอบ Johansen cointegration

 เง่ือนไขในแบบจาํลองเพื่อทดสอบ Johansen cointegration มีดงัน้ี

Case 1: ไม่มี α และ T ใน CE และ VAR
Case 2: มี α แต่ไม่มี T ใน CE, ไม่มี α และ T ใน VAR 
Case 3: ไม่มี α และ T ใน CE , มี α แต่ไม่มี T ใน VAR
Case 4: ไม่มี α แต่มี T ใน CE , มี α แต่ไม่มี T ใน VAR

Case 5: ไม่มี α และ T ใน CE, มี α และ T ใน VAR 
โดยกาํหนดให ้

CE คือ Cointegrating Equation หรือ Cointegrating vector
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โครงสร้างแบบจาํลองเพื่อการทดสอบ 

 โครงสร้างของแบบจาํลองเพื่อการทดสอบ Johansen cointegration

 โดยกาํหนดให้
        Y คือ เมตริกซ์ตวัแปร, C คือ ค่าคงท่ี, T คือ ค่าแนวโน้ม,  คือ Cointegrating
vector และ α คือ Speed of adjustment

 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ (Trace and Max-eigenvalue statistics)

λ N ln 1 λλ N ln 1 λ
  

λ N ln 1 λλ N ln 1 λและ

ΔY C δ T α C Y  1  T Γ ΔY ε  ΔY C δ T α
β

C
δ

Y  1  T Γ ΔY ε  

CE

การพจิารณา Cointegrating vector

 การพิจารณาจาํนวน Cointegrating vector (Rank: r) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กรณี คือ
1. Full rank คือ จาํนวน Cointegrating vector (r) เท่ากบั n แสดงว่าตวัแปรทุกตวั 
Stationary I(0) ==> VAR I(0)
2. Rank (r) = 0 แสดงว่าตัวแปรทุกตัว มีลักษณะไม่มีความหยุด น่ิง  (ไม่มี 
Cointegration เกิดข้ึน) ==> VAR I(1)
3. Rank = r โดยท่ี 0 < r < n แสดงวา่มี Cointegrating vector เท่ากบั r ตวั ==> 
VECM 

อ่านเพิ่มเติม Asteriou and Hall (2007)

Page 4 of 20

<<<ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร>>>



ตวัอย่าง ผลการวเิคราะห์ Johansen cointegration

Hypothesis:
0 = Non (No-cointegrating vector)
1 = At most 1 cointegrating vector
2 = At most 2 cointegrating vector

Based on VAR(2)

แบบจาํลองการปรับตวัระยะส้ัน (VECM)

 เม่ือการทดสอบ Johansen cointgration พบวา่มี Cointegration หรือมีความสัมพนัธ์
เชิงดุลยภาพระยะยาวเกิดข้ึน จะเปิดโอกาสใหท้าํการวิเคราะห์การปรับตวัระยะสั้น
เพื่อเขา้สู่ดุลยภาพระยะยาวได ้ ดว้ยแบบจาํลอง Vector Error Correction Model 
(VECM) โดยมีโครงสร้างแบบจาํลอง ดงัน้ี

ΔY C δ T α C Y  1  T Γ ΔY ε  ΔY C δ T α
β

C
δ

Y  1  T Γ ΔY ε  

CE

 หมายเหตุ: เง่ือนไขมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการทดสอบ Johansen cointegration
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ตวัอย่าง Cointegrating equation (CE)

ββ

αα

Cointegrating equationCointegrating equation

ตวัอย่าง VECM: d_l_p_r ice

  ∆Lp_rice   0.07 0.37∆Lp_rice 0.19∆Lp_agr 0.05∆Lp_food  0.08ECT ,  0.07ECT ,

S.E.            (0.03)***    (0.04)***                  (0.26)                      (0.20)                   (0.15)***            (0.60)  
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ตวัอย่าง VECM: d_l_p_agr

  ∆Lp_agr  0.008 0.0003∆Lp_rice 0.35∆Lp_agr 0.01∆Lp_food  0.004ECT ,  0.04ECT ,

S.E.               (0.01)              (0.02)                         (0.11)***               (0.09)                      (0.00)                  (0.03)  

ตวัอย่าง VECM: d_l_p_food

  ∆Lp_food  0.03 0.02∆Lp_rice 0.03∆Lp_agr 0.36∆Lp_food  0.003ECT ,  0.10ECT ,

S.E.               (0.02)*         (0.03)                       (0.15)                    (0.12)***                 (0.008)                (0.03)***  
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การใช้งานโปรแกรม GRETL
เพ่ือวเิคราะห์ Johansen cointegration และ VECM

GRETL

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)
 เง่ือนไขการวเิคราะห์ ดงัน้ี

1. ตรวจสอบความหยดุน่ิง (p_rice, p_agr และ p_food โดยตวัแปรอยูใ่นรูปแบบของฟังกช์นั Log: L)
2. วเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ดว้ยวธีิ Johansen cointegration 
3. วเิคราะห์การปรับตวัระยะสั้น (VECM)
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1. การตรวจสอบความหยุดน่ิงของอนุกรมเวลา
(Stationary test of time series)

==> ADF unit root test

==> Stationary time series

==> Non-stationary time series

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
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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

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
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2. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 
(Johansen cointegration)

==> Stationary test of time series expected I(1) process

==> VAR optimal lag(p) selection using time series at level stage

==> Johansen cointegration using optimal lag VAR(p)

2.1 การเลือก VAR(p) สําหรับ Cointegration

Model>Time series>Multivariate>VAR lag selectionModel>Time series>Multivariate>VAR lag selection
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2.2 กําหนด Cr iter ia ของแบบจาํลอง VAR(p)

VAR(p) ท่ีใชใ้น Johansen cointegration ตอ้ง
อยูใ่นระดบัปกติ (Level stage) เท่านั้น

2.3 ผลการเลือก VAR(p) สําหรับ Cointegration

BIC/HQC ==> VAR(2)
AIC ==> VAR(3)
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2.4 การวเิคราะห์ Johansen cointegration

Model>Time series>Multivariate>Cointegration test (Johansen)

2.5 กําหนด Cr iter ia ของ Johansen cointegration

 การวิเคราะห์ Johansen cointegration ตอ้ง
ใชข้อ้มูล ณ ระดบัปกติ (Level stage)

Lag order ไดจ้ากแบบจาํลอง VAR(p) 
ณ ระดบัปกติของขอ้มูล
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2.6 ผลการทดสอบ Johansen cointegration

Hypothesis:
0 = Non (No-cointegrating vector)
1 = At most 1 cointegrating vector
2 = At most 2 cointegrating vector

ผลการศึกษาพบวา่ อยา่งนอ้ยท่ีสุดมีคู่ความสมัพนัธ์
ดุลยภาพเกิดข้ึน 2 คู่

3. การวเิคราะห์การปรับตวัระยะส้ัน (VECM)

==> Stationary test of time series expected I(1) process

==> VAR optimal lag(p) selection using time series at level stage

==> Johansen cointegration using optimal lag VAR(p)

==> Vector Error Correction Model (VECM)
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3.1 การวเิคราะห์ VECM

Model>Time series>Multivariate>VECM

3.2 กําหนด Cr iter ia ของ VECM

rank = 2  ตามผลลพัธ์ (จาํนวน 
rank) ของ Cointegration

เง่ือนไขเช่นเดียวกบัการทดสอบ 
Johansen cointegration
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3.3 ผลการวเิคราะห์ VECM: Cointegrating Eq.

ββ

αα

Cointegrating equationCointegrating equation

Long-run equilibrium:
log(p_rice) =  1.06log(p_food)
log(p_agr) = 0.92log(p_food)

3.4 ผลการวเิคราะห์ VECM: d_l_p_r ice

  ∆Lp_rice   0.07 0.37∆Lp_rice 0.19∆Lp_agr 0.05∆Lp_food  0.08ECT ,  0.07ECT ,

S.E.            (0.03)***    (0.04)***                  (0.26)                      (0.20)                   (0.15)***            (0.60)  
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3.5 ผลการวเิคราะห์ VECM: d_l_p_agr

  ∆Lp_agr  0.008 0.0003∆Lp_rice 0.35∆Lp_agr 0.01∆Lp_food  0.004ECT ,  0.04ECT ,

S.E.               (0.01)              (0.02)                         (0.11)***               (0.09)                      (0.00)                  (0.03)  

3.6 ผลการวเิคราะห์ VECM: d_l_p_food

  ∆Lp_food  0.03 0.02∆Lp_rice 0.03∆Lp_agr 0.36∆Lp_food  0.003ECT ,  0.10ECT ,

S.E.               (0.02)*         (0.03)                       (0.15)                    (0.12)***                 (0.008)                (0.03)***  
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ฝึกปฏบัิต:ิ การวเิคราะห์ Johansen cointegration และ
VECM 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:
==> Johansen cointegration
==> VECM
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ฝึกปฏบัิต ิ02 (ไฟลข์อ้มูล time series02)

 กรณีศึกษา: ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพและการปรับตวัของสินคา้เกษตรชนิดหน่ึง (สินคา้ A) 
โดยกาํหนดให้

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

Pair -cointegration
==> Johansen(Pair) cointegration

Multiple cointegration
==> Johansen(Multiple) cointegration

Vs

Pair  cointegration Vs. Multiple cointegration

FG WS FOB WD

FG

WS

FOB

WD
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