รายงานวิจยั ศูนย์วจิ ยั ทองคาประจาเดือน เมษายน 2556
โดยความร่วมมือจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย
สมาคมค้าทองคา สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
Gold Price Sentiment Index / Gold Trader Consensus

ศู นย์ วจิ ยั ทองคำ โดยควำมร่ วมมือระหว่ ำง
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองคำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

คณะทำงำนศูนย์ วิจัยทองคำ
1. ดร.ภูษิต วงศ์ หล่ อสำยชล
2. นำยกมลธัญ พรไพศำลวิจิต
3. นำงสำวนำรำธร มีเพียร
4. นำยอภิสิทธิ์ ภัทรสกลเกียรติ
5. นำงสำวปฐมำภรณ์ อรั ญพิทักษ์
6. นำยปิ ติพงษ์ พันธุ์ธีรำนุรักษ์
7. นำยพีระพงศ์ ฉัตร์ ทอง
8. นำยณัฐพล พงษ์ วีระพัฒน์
9. นำงสำวภัทริกำ สมคะเน
10. นำงสำวมณีรัตน์ สุขุมธนำกุล
คณะที่ปรึกษำศูนย์ วิจัย
1. นำยจิตติ ตัง้ สิทธิ์ภักดี
2. ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล
3. นำยพิชญำ พิสุทธิกุล
4. ดร.วรรณรพี บำนชื่นวิจิตร
5. ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
6. นำยพรชัย สุดำยุวร
7. นำยวิชัย แสงเจริญตระกูล
8. นำยวิรัตน์ จุฑำวรำกุล
9. นำยธีรเดช สินธพเรื องชัย
10. นำยสมบูรณ์ ภุชงค์ โสภำพันธุ์
11. นำยวรชัย ตัง้ สิทธิ์ภักดี
12. นำยวรำวุธ เบญจำพุทธำรักษ์
13. นำยปำนะพงษ์ สุทธีวงศ์

[ศูนย์วจิ ยั ทองคา]

ผู้อำนวยกำรศูนย์ วิจัย
ผู้อำนวยกำรศูนย์ วิจัย
ประมวลผล
ประมวลผล
ประสำนงำนข้ อมูล
ประสำนงำนข้ อมูล
ประสำนงำนข้ อมูล
ประสำนงำนข้ อมูล
ประสำนงำนสื่อ
ประสำนงำนสื่อ

นำยกสมำคมค้ ำทองคำ
คณบดี คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
นำยกสมำคมเพชรพลอยเงินทอง
อำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
อำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จำกัด
กรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท รอยัล คลำสสิค โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไฟน์ โกลด์ จำกัด
กรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท ห้ ำงขำยทองทองใบเยำวรำช (1988) จำกัด
กรรมกำรผู้จัดกำร ห้ ำงหุ้นส่ วนจำกัด ห้ ำงทองน่ำเชียง
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ผู้จัดกำร สมำคมค้ ำทองคำ

Page 1

ศู นย์ วจิ ยั ทองคำ โดยควำมร่ วมมือระหว่ ำง
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองคำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

สำรบัญ
3 .....................................................................................................บทสรุปกำรวิจัย
5 ............................................สรุปประเด็นรำคำทองคำประจำเดือนมีนำคม 2556
7 ............................................ดัชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองคำประจำเดือนเมษำยน
10 ............................................บทสรุ ปควำมเห็นผู้ค้ำทองคำประจำเดือนเมษำยน

[ศูนย์วจิ ยั ทองคา]

Page 2

ศู นย์ วจิ ยั ทองคำ โดยควำมร่ วมมือระหว่ ำง
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองคำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

บทสรุปกำรวิจัย
การจัดทาดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนเมษายน 2556 พบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ราคา
ทองคา (Gold Price Sentiment Index) ที่เก็บจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 618 ตัวอย่างแบ่งเป็ นผู้ลงทุนทองคา 454
ตัวอย่าง และผู้ค้าทองคา 164 ตัวอย่าง อยูท่ ี่ 52.84 จุด สะท้ อนมุมมองในเชิงบวกต่อราคาทองคาเดือน
เมษายน แต่เมื่อเทียบจากดัชนีในระดับ 52.84 จุดสูงกว่าระดับ 50.00 จุดเพียงเล็กน้ อยจึงเป็ นการสะท้ อน
มุมมองเชิงบวกเพียงเล็กน้ อย โดยมีปัจจัยเรื่ องค่าเงินบาท วิกฤติหนี ้ยูโรโซน และการเคลื่อนไหวของค่าเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นปั จจัยสาคัญที่กลุม่ ตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศในเดือนเมษายน
ขณะเมื่อเทียบรายกลุม่ พบว่ากลุม่ นักลงทุนในทองคามีมมุ มองเชิงบวกมากกว่ากลุม่ ผู้ค้าทองคาเล็กน้ อยโดย
ค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาแยกเฉพาะนักลงทุนอยูท่ ี่ 53.02 จุด ส่วนดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาแยก
เฉพาะผู้ค้าทองคาอยูท่ ี่ 52.28 จุด
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้ างหน้ า ทังกลุ
้ ม่ นักลงทุน และกลุม่ ผู้ค้าทองคายังคงมี
มุมมองเชิงบวกแต่ลดลงจากเดือนมีนาคม โดยดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้ างหน้ ารวม
ลดลงจากเดือนมีนาคมร้ อยละ 14.08 ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (Gold Price Sentiment Index) ในช่วงสามเดือน
ข้ างหน้ าอยูท่ ี่ระดับ 65.06 จุด แยกเฉพาะกลุม่ ผู้ลงทุนดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 68.04 จุด กลุม่ ผู้ค้าอยูท่ ี่ระดับ 55.80 จุด
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้ างหน้ ายังสะท้ อนมุมมองในเชิงบวกแต่กลุม่ ตัวอย่างเริ่มมีความ
เชื่อมัน่ ลดลงจากเดือนก่อน โดยเฉพาะกลุม่ ผู้ค้าทองคาที่ดชั นีปรับตัวลดลงจากเดือนมีนาคมร้ อยละ 31.56
ด้ านปั จจัยในช่วงสามเดือนข้ างหน้ ากลุม่ ตัวอย่างให้ น ้าหนักกับค่าเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ ค่าเงินบาท และวิกฤติ
หนี ้สินยุโรปเป็ นประเด็นสาคัญตามลาดับ
จากคาถามว่ากลุม่ ตัวอย่างจะซื ้อทองคาในช่วงหนึง่ เดือนข้ างหน้ าหรื อไม่ ผลปรากฏว่า 43.09% ของ
กลุม่ ตัวอย่างคิดว่าจะซื ้อทองคาในช่วงหนึง่ เดือนข้ างหน้ า ขณะที่ 31.06% คาดว่าจะไม่ซื ้อทองคาในช่วงหนึง่
เดือนข้ างหน้ า และ 25.85% ไม่แน่ใจว่าจะซื ้อทองคาหรื อไม่
โดยสรุปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศของผู้ลงทุนและผู้ค้าทองคาในประเทศไทย
กลับมามีมมุ มองในเชิงบวกเล็กน้ อยในช่วงหนึง่ เดือนข้ างหน้ า ขณะที่ในระยะสามเดือนข้ างหน้ าคาดว่าราคาจะ
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สามารถปรับตัวเพิ่มขึ ้นได้ โดยมีปัจจัยเรื่ องค่าเงินบาท ทิศทางค่าเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ และปั ญหาหนี ้ยุโรปที่
ส่งผลกระทบต่อราคาทองคาในช่วงหนึง่ เดือนและสามเดือนข้ างหน้ า
ด้ านบทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคาประจาเดือนเมษายน 2556 มีมมุ มองที่กระจายตัว โดยกลุม่
ตัวอย่างที่เป็ นผู้ประกอบกิจการค้ าทองคา ผู้ค้าส่งทองคา ประธานชมรมค้ าทองคาและผู้ประกอบกิจการ
นายหน้ าการซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่อ้างอิงกับราคาทองคา จานวน 26 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคา
ในประเทศในเดือนเมษายนจะปรับตัวเพิ่มขึ ้นจานวน 11 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือน
เมษายนจะปรับตัวลดลงจานวน 10 ตัวอย่าง และคาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนเมษายนจะใกล้ เคียง
กับราคาทองคาในเดือนมีนาคมจานวน 5 ตัวอย่าง โดยเชื่อว่าปั จจัยที่เป็ นบวกกับราคาทองคาคือประเด็นหนี ้
ยุโรป ที่มาจากวิกฤติของไซปรัส การเมืองอิตาลีรวมถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ปัจจัยที่เชื่อว่าจะ
กดดันราคาทองคาในเดือนเมษายนมาจากการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ การแข็งค่าของค่าเงินดอลล่าร์
สหรัฐฯ การเทขายของกองทุน รวมถึงความน่าสนใจในการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง ส่วนค่าเงินบาทยังเป็ นปั จจัยที่
กลุม่ ตัวอย่างให้ ความกังวล
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สรุปประเด็นรำคำทองคำประจำเดือน มีนำคม 2556
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สทุ ธิ์ 96.5% ที่อ้างอิงกับราคาสมาคมค้ าทองคา ปรับตัว
ลดลงระหว่างเดือนมีนาคม 2556 ประมาณ 250 บาทต่อทองคาน ้าหนักหนึง่ บาท จากราคาทองคาในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2556 ที่ระดับราคา 22,450 บาทต่อหนึง่ บาททองคามาอยู่ที่ระดับ 22,200 บาทต่อหนึง่ บาททองคา
ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่ 29 มีนาคม 2556 หรื อลดลงประมาณร้ อยละ 1.11
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โดยการอ่อนตัวเป็ นผลมาจากค่าเงินบาทที่มีการแข็งค่าขึ ้นในช่วงเดือนมีนาคม โดยค่าเงินบาทแข็งค่า
ขึ ้นจากระดับ 29.76 บาทต่อดอลล่าร์ สหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ สูร่ ะดับ 29.28 บาทต่อดอลล่าร์
สหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม หรื อแข็งค่าขึ ้นกว่า 48 สตางค์หรื อร้ อยละ 1.61 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อราคา
ทองคาแท่งความบริ สทุ ธิ์ 96.5 ประมาณ 365 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่ราคาทองคาในตลาดโลกปรับตัว
เพิ่มขึ ้นในช่วงเดือนมีนาคม โดยปิ ดเพิ่มขึ ้นเทียบราคาปิ ดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ระดับ 1,579.76 ดอล
ล่าร์ สหรัฐฯ ต่อออนซ์ มาปิ ดที่ระดับ 1,597.49 ดอลล่าร์ สหรัฐฯ ต่อออนซ์ หรื อเพิ่มขึ ้น 17.73 ดอลล่าร์ สหรัฐฯ
ต่อออนซ์
การแข็งค่าของค่าเงินบาทตลอดเดือนมีนาคมเป็ นผลจากเงินทุนที่ไหลเข้ าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะใน
ตลาดตราสารหนี ้ โดยยอดเงินไหลเข้ าตลาดตราสารหนี ้ในเดือนมีนาคมมีประมาณ 93,642.24 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ร้อยละ 15.65 ขณะที่เงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ าสู่ตลาดทุนมีประมาณ 6,244.46
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ล้ านบาท ซึง่ เป็ นบวกหลังจากในเดือนกุมภาพันธ์ตา่ งชาติขายสุทธิประมาณ 17,387.10 ล้ านบาท โดยมองว่า
การไหลเข้ าของเงินทุนต่างชาติมาจากสภาพคล่องในตลาดโลกที่สงู ขึ ้นจากนโยบายด้ านสภาพคล่อง โอกาสใน
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยค่อนข้ างดีเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเนื่องจากผลกระทบจากแนวทางของการ
ลงทุนจากภาครัฐโดยเฉพาะ mega project ที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต

THB/USD
29.90
29.80

29.81
29.75

29.76
29.79

29.70

29.73

29.78

29.71
29.61

29.73
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6-Mar-13

5-Mar-13

4-Mar-13

3-Mar-13

2-Mar-13

1-Mar-13

28-Feb-13

29.00

ราคาทองคาในตลาดโลกได้ รับแรงกดดันในช่วงต้ นเดือนมีนาคมจากแรงขายต่อเนื่องของกองทุนขนาด
ใหญ่ และการแข็งค่าต่อเนื่องของค่าเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ เทียบสกุลเงินหลัก ประกอบกับการรายงานตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวดีขึ ้น โดยเฉพาะตัวเลขด้ านการจ้ างงาน ขณะที่ในช่วงกลางเดือนกรณีการ
ขอรับเงินช่วยเหลือของไซปรัสทาให้ แรงซื ้อสินทรัพย์ปลอดภัยกลับมาอีกครัง้ และส่งผลให้ ราคาทองคาฟื น้ ตัว
โดยการออกเงื่อนไขของทรอยกาในการเก็บภาษีกบั เงินฝากของประชาชนและความเสี่ยงในการที่ธนาคาร
ขนาดใหญ่อาจจะถูกปิ ดดาเนินการถือเป็ นแรงกระตุ้นสาคัญที่สง่ ผลต่อความเชื่อมัน่ และเศรษฐกิจยูโรโซน แต่
หลังจากไซปรัสสามารถเจรจาผ่อนปรนเงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือลงได้ ราคาทองคาจึงเผชิญแรงขายระยะสัน้
และทรงตัวต่อเนื่องใกล้ ระดับ 1,600 เหรี ยญต่อออนซ์
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ดัชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองคำ (Gold Price Sentiment Index)
ประเภทดัชนี
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (รวม)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะนักลงทุน)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะผูค้ า้ ทองคา)

1 เดือน (มี.ค.)
44.07
42.52
49.47

1 เดือน (เม.ย.)
52.84
53.02
52.28

3 เดือน (มี.ค.)
75.72
73.29
80.48

3 เดือน (เม.ย.)
65.06
68.04
55.80

**เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 มี.ค. 56

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงเดือนเมษายน 2556 มีคา่ ดัชนีสงู กว่า 50 จุดเล็กน้ อย ทังดั
้ ชนีรวม
ดัชนีเฉพาะนักลงทุน และดัชนีเฉพาะผู้ค้าทองคา ซึง่ เป็ นการสะท้ อนทัศนคติในเชิงบวกเล็กน้ อยต่อราคาทองคา
ในเดือนเมษายน 2556 โดยกลุม่ ผู้ลงทุนมีทศั นคติในเชิงบวกมากกว่ากลุม่ ผู้ค้าอยู่ร้อยละ 1.41 แต่ระดับความ
เชื่อมัน่ ของกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่ ราคาทองคาในช่วงเดือนเมษายนมีระดับความเชื่อมัน่ สูงกว่าเดือนมีนาคม
ค่อนข้ างชัดเจน โดยในดัชนีรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.90 หลังจากที่เดือนมีนาคมกลุม่ ตัวอย่างทังกลุ
้ ม่ นักลงทุน
และกลุม่ ผู้ค้าทองคามีมมุ มองในเชิงลบ แต่ดชั นีความเชื่อมัน่ สูงกว่าระดับ 50 จุดเพียงเล็กน้ อยสะท้ อนว่ากลุม่
ตัวอย่างคาดการณ์วา่ ราคาทองคาในประเทศอาจจะปรับตัวขึ ้นเพียงเล็กน้ อย
ขณะที่ดชั นีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้ างหน้ าทังกลุ
้ ม่ ผู้ลงทุนและกลุม่ ผู้ค้าทองคามี
ทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน โดยค่าดัชนีสงู กว่าระดับ 50 จุด โดยดัชนีรวมมีคา่ ที่ระดับ 65.06 จุด สะท้ อน
ความมัน่ ใจว่าราคาทองคาจะปรับตัวเพิ่มขึ ้นในช่วงสามเดือนข้ างหน้ า แต่เมื่อเทียบระดับความเชื่อมัน่ ที่กลุม่
ตัวอย่างมีตอ่ ทิศทางราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้ างหน้ ากลับพบว่าลดลงจากเดือนมีนาคม โดยดัชนีความ
เชื่อมัน่ รวมลดลงร้ อยละ 14.08 จากระดับ 75.72 จุด มาอยู่ที่ระดับ 65.06 จุด โดยกลุ่มผู้ค้าทองคามีระดับ
ความเชื่อมัน่ ต่อราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้ างหน้ าลดลงอย่างมาก โดยลดลงจากระดับ 80.48 จุดในเดือน
มีนาคมมาอยูท่ ี่ระดับ 55.80 จุดในเดือนเมษายนหรื อลดลงร้ อยละ 25.40
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองคำกับค่ ำเฉลี่ยรำคำทองคำในประเทศ
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Gold Price Sentiment Index (1M)

Gold Price Sentiment Index (3M)

Benchmark

**ราคาทองคาในประเทศอ้ างอิงราคาสมาคมค้ าทองคา

เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมีนาคมกับราคาเฉลี่ยราคาทองคาที่อ้างอิงกับ
ราคาทองคาแท่งของสมาคมค้ าทองคาพบว่ามีทิศทางไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือดัชนีความเชื่อมัน่ ราคา
ทองคาในเดือนมีนาคมมีคา่ ต่ากว่าระดับ 50 จุด ซึง่ เป็ นสัญญาณว่าทัศนคติโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างคาดว่า
ราคาทองคาจะลดลงในเดือนมีนาคม ซึง่ ราคาทองคาแท่งของสมาคมค้ าทองคามีการปรับตัวลดลงจริงในเดือน
มีนาคม โดยราคาเฉลี่ยลดลง 817.67 บาทต่อหนึ่งบาททองคาหรื อลดลงร้ อยละ 3.54 ขณะที่ราคาทองคาเฉลี่ย
ในตลาดโลกลดลง 33.54 เหรี ยญต่อออนซ์ หรื อประมาณร้ อยละ 2.06
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ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 1 เดือน
48.54%
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47.35%
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ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 3 เดือน

ด้ านปั จจัยที่กลุม่ ผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าจะกระทบราคาทองคาในประเทศในช่วงหนึง่ และสาม
เดือนข้ างหน้ าพบว่ากลุม่ ตัวอย่างให้ น ้าหนักเกี่ยวข้ องกับราคาในช่วงหนึ่งเดือนข้ างหน้ ากับค่าเงินบาท วิกฤติหนี ้
ยุโรปและค่าเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ ใกล้ เคียงกัน และให้ น ้าหนักกับเรื่ องการเก็งกาไรและความต้ องการทองคาใน
ตลาดโลกเป็ นปั จจัยที่รองลงมา โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี ราคาทองคาในประเทศได้ รับผลกระทบจากการ
แข็งค่าของค่าเงินบาทประมาณ 1,000 บาทต่อหนึง่ บาททองคา ด้ านปั จจัยยุโรปก็เป็ นที่สนใจมากขึ ้นหลังจาก
เกิดกรณีไซปรัส ส่วนค่าเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ แข็งค่าขึ ้นเทียบสกุลเงินหลักตังแต่
้ ชว่ งเดือนกุมภาพันธ์เป็ นต้ นมา
ส่วนปั จจัยที่กลุม่ ตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศในช่วงสามเดือนข้ างหน้ ายังเป็ นประเด็น
ของค่าเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ ค่าเงินบาทและวิกฤติหนี ้ยุโรป
กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนเมษำยน 2556

จากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 618 ตัวอย่าง ซึง่ เป็ นกลุม่ นัก
ลงทุน 454 ตัวอย่าง และผู้ค้าทองคา 164 ตัวอย่าง พบว่า
ไม่ แน่ ใจ
ซื้อ
43.09% ของกลุม่ ตัวอย่างคิดว่าจะซื ้อทองคาในช่วงหนึง่
25.85%
43.09%
เดือนข้ างหน้ า ขณะที่ 31.06% คาดว่าจะยังไม่ซื ้อทองคาใน
ไม่ ซื้อ
ช่วงหนึง่ เดือนข้ างหน้ า และอีก 25.85% ยังไม่แน่ใจว่าจะซื ้อ
31.06%
ทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึง่ เดือนข้ างหน้ า สอดคล้ องกับดัชนี
ความเชื่อมัน่ ราคาทองคาที่มีคา่ สูงกว่าระดับ 50 จุด
เล็กน้ อย สะท้ อนว่ากลุม่ ตัวอย่างยังไม่แน่ใจมากนักว่าราคาทองคาในช่วงหนึง่ เดือนข้ างหน้ าจะปรับตัวขึ ้นอย่าง
มีนยั สาคัญ
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บทสรุ ปควำมคิดเห็นผู้ค้ำทองคำ (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผู้ประกอบกิจการค้ าทองคา ผู้ค้าส่งทองคา ประธานชมรมค้ าทองคา
และผู้ประกอบกิจการนายหน้ าการซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่อ้างอิงกับราคาทองคา จานวน 26 ตัวอย่าง
เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีตอ่ ทิศทางราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริสทุ ธิ 96.50) ใน
เดือนเมษายน 2556 รวมถึงปั จจัยที่กลุม่ ผู้ค้าคาดว่าจะมีความเกี่ยวข้ องกับราคาทองคาในช่วงเดือนเมษายน
โดยสรุปพบว่า
บทสรุปด้ านราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริสทุ ธิ 96.50)
กลุม่ ตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,550 – 1,650 ดอล
ล่าร์ สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้ านล่างกลุม่ ตัวอย่างให้ น ้าหนักระหว่าง 1,550-1,560 ดอลล่าร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้ านบนกลุม่ ตัวอย่างให้ น ้าหนักระหว่าง 1,620-1,650 ดอลล่าร์ สหรัฐฯต่อออนซ์
และมีชว่ งค่าเฉลี่ยราคาระหว่าง 1,585-1,605 ดอลล่าร์ สหรัฐฯต่อออนซ์
กลุม่ ตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริสทุ ธิ 95.50) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ
21,500 – 23,000 บาทต่อหนึง่ บาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้ านล่างกลุม่ ตัวอย่างให้ น ้าหนักระหว่าง
21,500-22,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้ านบนกลุม่ ตัวอย่างให้ น ้าหนักระหว่าง 22,500-23,000
บาทต่อหนึง่ บาททองคา และมีชว่ งค่าเฉลี่ยราคาระหว่าง 22,000-22,500 บาทต่อหนึง่ บาททองคา
บทสรุปด้ านปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับราคาทองคาในเดือนเมษายน 2556
ประเด็นยุโรป กลุม่ ตัวอย่างมองว่าประเด็นไซปรัสและปั ญหาหนี ้สินยุโรปยังเป็ นประเด็นสาคัญ โดยถ้ า
ปั ญหามีการลุกลามมากขึ ้นน่าจะเป็ นการส่งผลดีตอ่ ราคาทองคา นอกจากนี ้ด้ านปั ญหาการเมืองของอิตาลีและ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรปที่อาจจะมีผลต่อความวิตกในยูโรโซนเป็ นอีกหนึง่ ประเด็นที่อาจจะกลับมามี
บทบาทในเดือนเมษายน
การแข็งค่าของค่าเงินบาท

กลุม่ ตัวอย่างยังมีความกังวลจากผลกระทบของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้น

อย่างมาก ซึง่ ในช่วงกว่าสามเดือนที่ผ่านมากระทบต่อราคาทองคาในประเทศอย่างมาก
[ศูนย์วจิ ยั ทองคา]
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เศรษฐกิจและการฟื น้ ตัวของสหรัฐฯ กลุม่ ตัวอย่างมองว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังถือเป็ นปั จจัย
สาคัญต่อทิศทางราคาทองคาในตลาดโลก โดยเฉพาะตัวเลขด้ านการจ้ างงาน ซึง่ ช่วงที่ผา่ นมากลุม่ ตัวอย่างมอง
ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื น้ ตัวขึ ้นตามลาดับ ส่วนค่าเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ เองก็มีการแข็งค่าเทียบสกุลเงินหลัก
ซึง่ ไม่สง่ ผลดีนกั ต่อราคาทองคาในตลาดโลก เพราะการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะกระตุ้นให้ เกิดการ
ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ ้นและลดทอนความน่าสนใจในการลงทุนทองคา
ความตึงเครี ยดในคาบสมุทรเกาหลี ประเด็นนี ้กลุม่ ตัวอย่างที่มีการอ้ างถึงไม่ร้ ูสกึ กังวลมากนัก โดยมอง
ว่าไม่นา่ จะมีความรุ นแรง และเป็ นเพียงปั จจัยที่กระทบต่อความเชื่อมัน่ ในระยะสันเท่
้ านัน้
การเทขายของกองทุนขนาดใหญ่ ประเด็นนี ้กลุม่ ตัวอย่างมีความกังวลเพราะถือเป็ นสัญญาณที่ไม่ดีนกั
สาหรับตลาดทองคา
สรุปมุมมองที่มตี อ่ ราคาทองคาในประเทศ

คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ ้น
11
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้ เคียงกับราคาในเดือนมีนาคม
5
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง
10
โดยสรุปกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผู้ประกอบกิจการค้ าทองคา ผู้ค้าส่งทองคา ประธานชมรมค้ าทองคาและผู้
ประกอบกิจการนายหน้ าการซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่อ้างอิงกับราคาทองคา จานวน 26 ตัวอย่าง คาด
ว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนเมษายนจะปรับตัวเพิ่มขึ ้นจานวน 11 ตัวอย่าง คาดราคาทองคาในประเทศ
ในเดือนเมษายนจะปรับตัวลดลงจานวน 10 ตัวอย่าง และคาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนเมษายนจะ
ใกล้ เคียงกับราคาทองคาในเดือนมีนาคมจานวน 5 ตัวอย่าง จะเห็นว่าโดยรวมความคิดเห็นของกลุม่ ผู้ค้า
ทองคาค่อนข้ างกระจายตัว โดยให้ น ้าหนักในส่วนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นและลดลงในจานวนที่ใกล้ เคียงกัน ซึง่
สามารถสรุปได้ วา่ ความคิดเห็นของผู้ค้าทองคาที่มีตอ่ ราคาทองคาในช่วงเดือนเมษายนยังไม่ชดั เจนเรื่ องทิศทาง
ราคา แม้ จะมีน ้าหนักในเชิงบวกมากกว่า
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รายงานฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของศูนย์วิจยั ทองคา ภายใต้ ความร่วมมือระหว่าง คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้ าไทย สมาคมค้ าทองคา สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด เนื ้อหา
ในรายงานจัดทาขึ ้นโดยมิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการชี ้นาให้ มีการซื ้อขาย หรื อชี ้นาราคาแต่ประการใด การจัดทา
รายงานดังกล่าวเป็ นไปตามความคิดเห็นที่เก็บจากกลุม่ ตัวอย่างที่ศนู ย์วิจยั เห็นว่ามีความเหมาะสมและ
สอดคล้ องกับการวิจยั
ช่ องทำงติดตำมข้ อมูลกำรวิจัย
เว็บไซต์ :
http://www.gtwm.co.th
http://www.goldtraders.or.th
http://business.utcc.ac.th
Facebook :
ศูนย์วจิ ยั ทองคา
ติดต่อขอรับข้ อมูลการวิจยั โทร. 02-673-9911 ต่อ 660-1
สอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติม
คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต ผู้อานวยการศูนย์วจิ ยั ทองคา
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้ องเลขที่ 209 ชัน้ 20, ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-673-9911 ต่อ 650, มือถือ 089-770-6112, E-mail : kamoltun@gtwm.co.th
คุณภัทริ กา สมคะเน ประสานงานสือ่ มวลชน
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้ องเลขที่ 209 ชัน้ 20, ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-673-9911 ต่อ 250, มือถือ 081-812-7221, E-mail : patarika@gtwm.co.th
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ขอขอบคุณข้ อมูลกำรวิจัย

สมาคมค้ าทองคา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
บริษัท ห้ างขายทองจินฮัวเฮง
้ จากัด
ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์
บริษัท รอยัล คลาสสิค โกลด์ บูลเลี่ยน จากัด
บริษัท ห้ างค้ าทอง หลูยฮู่ วด จากัด
บริษัท ห้ างค้ าทอง หลูชงฮวด
ั้
(2498) จากัด
บริษัท แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ จากัด
บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด
บริษัท ทองภัทร โกลด์ แอนด์ซิลเวอร์ จากัด
บริษัท ซินคีเชียงค้ าส่ง จากัด
บริษัท ห้ องขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด
ห้ างหุ้นส่วนจากัด ห้ างทองน่าเชียง
บริษัท ไฟน์โกลด์ จากัด
บริษัท ห้ างทองซินเจี ้ยเชียง จากัด
บริษัท หลูชงั่ เฮงเฮงฮวด จากัด
บริษัท ทองเล่งหงษ์ กรุ๊ป จากัด
ห้ างทองโต๊ ะกังเฮงกี่
ห้ างทองนาโชค 1997 (บางกระดี่)
ห้ างทอง ตังเชี
้ ยงเฮง
ห้ างเพชรทองศรี โต๊ ะกัง
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ห้ างทองย่งเชียงล้ ง
ห้ างทองจงเจริญเยาวราช
บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จากัด
ห้ างทองเองเกียงฮึ ้ง
ห้ างทองอึ ้งเตียงกี่
ห้ างทองศรี เมืองวัฒนา
คุณ กัมพล ยศเรื องสา
เจ้ าของเว็บไซต์ ThaiGold.info
คุณ สุรพล โอวิทยากุล
ประธานชมรมค้ าทองคา จังหวัดเชียงใหม่
คุณ ทัศวรรณ ศรี เมืองวัฒนา
ประธานชมรมค้ าทองคา จังหวัดหนองคาย
คุณ ชัยชนะ ประพฤติพงษ์
ประธานชมรมค้ าทองคา จังหวัดนครราชสีมา
คุณ โกเมน อารยะสัจพงษ์
ประธานชมรมค้ าทองคา จังหวัดขอนแก่น
คุณ จิรวัฒน์ เลิศชนะวงศ์
ประธานชมรมค้ าทองคา จังหวัดกาแพงเพชร
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