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รำยงำนศูนย์วจิยัทองค ำ 

ประจ ำเดอืนมีนำคม 2556 

ดชันีควำมเช่ือมั่นรำคำทองค ำ (Gold Price Sentiment Index) 
 

 การจดัท าดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนมีนาคม 2556 พบวา่ ความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อราคาทองค าในเดือนมีนาคม 

2556 มีค่อนขา้งนอ้ย โดยค่าดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (Gold Price Sentiment Index) ท่ีเก็บจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 535 ตวัอยา่ง

แบ่งเป็นผูล้งทุนทองค า 428 ตวัอยา่ง และผูค้า้ทองค า 107 ตวัอยา่ง อยูท่ี่ 44.07 จุด สะทอ้นมุมมองในเชิงลบท่ีมีต่อราคาทองค าใน

เดือนมีนาคม ปัจจยัการเก็งก าไร การแขง็ค่าของค่าเงินบาทและทิศทางของสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งเช่ือวา่จะกระทบต่อราคาทองค าในประเทศในเดือนมีนาคม ขณะท่ีกลุ่มนกัลงทุนในทองค ามีมุมมองค่อนขา้งเป็นเชิงลบ

โดยค่าดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าแยกเฉพาะนกัลงทุนอยูท่ี่ 42.52 จุด ส่วนดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าแยกเฉพาะผูค้า้ทองค า

อยูท่ี่ 49.47 จุด สะทอ้นมุมมองเชิงลบเพียงเลก็นอ้ย 

 ดา้นดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในช่วงสามเดือนขา้งหนา้ ทั้งกลุ่มนกัลงทุน และกลุ่มผูค้า้ทองค ามีมุมมองเชิงบวกท่ี

ตรงกนั โดยดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (Gold Price Sentiment Index) ในช่วงสามเดือนขา้งหนา้อยูท่ี่ระดบั 75.72 จุด แยกเฉพาะ

กลุ่มผูล้งทุนดชันีอยูท่ี่ระดบั 73.29 จุด กลุ่มผูค้า้อยูท่ี่ระดบั 80.48 จุด สะทอ้นมุมมองในเชิงบวก หรือเช่ือมัน่วา่ราคาทองค าใน

ประเทศจะปรับตวัข้ึนอีกคร้ังในช่วง 3 เดือนขา้งหนา้ โดยใหน้ ้ าหนกักบัค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ การเก็งก าไร และวกิฤติหน้ีสิน

ยโุรปเป็นประเดน็ส าคญั 

 จากค าถามวา่กลุ่มตวัอยา่งจะซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้หรือไม่ ผลปรากฏวา่ 52.53% ของกลุ่มตวัอยา่งคิดวา่

จะซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ ขณะท่ี 28.89%  คาดวา่จะไม่ซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ และ 18.57% ไม่แน่ใจวา่

จะซ้ือทองค าหรือไม่ สอดคลอ้งกบัผลของดชันีความเช่ือมัน่ท่ีคาดวา่ราคาทองค าจะอ่อนตวัลงระยะสั้นแต่จะฟ้ืนตวัไดใ้นช่วง

สามเดือนขา้งหนา้ 

โดยสรุปพบวา่ความเช่ือมัน่ท่ีมีตอ่ราคาทองค าในประเทศของผูล้งทุนและผูค้า้ทองค าในประเทศไทยมีมุมมองในเชิง

ลบในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ แตใ่นระยะสามเดือนขา้งหนา้คาดกวา่ราคาจะสามารถกลบัมาเป็นบวกไดซ่ึ้งตรงกนัทั้งสองกลุ่ม 

โดยมีปัจจยัเร่ืองการเก็งก าไรในตลาดทองค า การแขง็ค่าของคา่เงินบาท ทิศทางค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และปัญหาหน้ียโุรปท่ี

ส่งผลกระทบต่อราคาทองค าในช่วงหน่ึงและสามเดือนขา้งหนา้ 
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 ดชันีควำมเช่ือมัน่รำคำทองค ำ (Gold Price Sentiment Index) ประจ ำเดอืน มนีำคม 2556 ** 

ประเภทดชันี 1 เดือน 3 เดือน 

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (รวม) 44.07 75.72 

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (เฉพาะนกัลงทุน) 42.52 73.29 

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (เฉพาะผูค้า้ทองค า) 49.47 80.48 

**เกบ็ตวัอยา่งช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 – 28 ก.พ. 56 

 ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในช่วงเดือนมีนาคม 2556 มีค่าดชันีต ่ากวา่ 50 จุด ทั้งดชันีรวม ดชันีเฉพาะนกัลงทุน และ

ดชันีเฉพาะผูค้า้ทองค า ซ่ึงเป็นการสะทอ้นทศันคติในเชิงลบต่อราคาทองค าในเดือนมีนาคม 2556 โดยกลุ่มผูล้งทุนมีทศันคติใน

เชิงลบมากกวา่กลุ่มผูค้า้อยู ่14.05% ขณะท่ีดชันีเฉพาะกลุ่มผูค้า้แมจ้ะมีมุมมองในเชิงลบแตค่่าดชันีมีค่าใกลร้ะดบั 50 จุดเป็นการ

สะทอ้นวา่ความเช่ือมัน่รวมในกลุ่มน้ีค่อนขา้งมีความคิดวา่การปรับเปล่ียนของราคาทองค าในเดือนมีนาคม 2556 จะไม่แตกต่าง

จากเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 มากนกั ขณะท่ีดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในช่วงสามเดือนขา้งหนา้ทั้งกลุ่มผูล้งทุนและกลุ่มผูค้า้

ทองค ามีทศันคติไปในทิศทางเดียวกนั โดยค่าดชันีสูงกวา่ระดบั 50 จุด โดยดชันีรวมมีค่าท่ีระดบั 75.72 จุด สะทอ้นความมัน่ใจ

ค่อนขา้งมากวา่ราคาทองค าจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนในช่วงสามเดือนขา้งหนา้ ขณะท่ีกลุ่มผูค้า้ทองค ามีระดบัของความมัน่ใจมากกวา่

กลุ่มนกัลงทุน 

ปัจจยัทีเ่ช่ือว่ำมผีลกระทบต่อรำคำทองค ำในช่วงหนึ่งเดอืนข้ำงหน้ำ 

       ปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่จะมีผลต่อทิศทางราคาทองค า 

       ในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ 41.12% ของกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่ 

       การซ้ือขายเก็งก าไรจะกระทบต่อราคาทองค าในประเทศ 

38.50% เช่ือวา่ค่าเงินบาทมีผลกระทบต่อราคา และ 37.57% 

คาดวา่ทิศทางของค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ จะกระทบต่อ 

ราคาทองค า ส่วนวกิฤติหน้ียโุรปและปัญหาการคลงั 

สหรัฐฯ มีความคิดเห็น 28.79% และ 27.10% ตามล าดบั 

 

ปัจจยัทีเ่ช่ือว่ำมผีลกระทบต่อรำคำทองค ำในช่วงสำมเดอืนข้ำงหน้ำ 

       ในช่วงสามเดือนขา้งหนา้ 43.51% ของกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่ 

       ทิศทางของค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯจะกระทบต่อราคา 

       ทองค าในประเทศ 37.26% เช่ือการเก็งก าไรในตลาดเป็น 

ปัจจยัท่ีกระทบราคา ขณะ 34.62% เช่ือวา่วิกฤติหน้ียโุรป 

มีผลต่อราคาทองค าในประเทศ ส่วนค่าเงินบาทและปัญหา
การคลงัสหรัฐฯ มีความคิดเห็น 34.38% และ 27.16% 

ตามล าดบั 
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กำรซื้อทองค ำในช่วงเดอืนมนีำคม 2556 

      จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 535 ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัลงทุน 428 

ตวัอยา่ง และผูค้า้ทองค า 107 ตวัอยา่ง พบวา่ 52.53%  ของกลุ่ม
ตวัอยา่งคิดวา่จะซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ ขณะท่ี 28.89% 

คาดวา่จะยงัไม่ซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ และอีก 18.57% 

ยงัไม่แน่ใจวา่จะซ้ือทองค าหรือไม่ในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ 
สอดคลอ้งกบัดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าท่ีคาดวา่ในช่วงหน่ึงเดือน
ขา้งหนา้ราคาทองค าอาจจะมีแนวโนม้ในเชิงลบแต่กรอบสามเดือน
ขา้งหนา้มีโอกาสท่ีจะฟ้ืนตวั 

 

รายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของศูนยว์จิยัทองค า ภายใตค้วามร่วมมือระหวา่ง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
สมาคมคา้ทองค า สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท ์จ ากดั เน้ือหาในรายงานจดัท าข้ึนโดยมิไดมี้
วตัถุประสงคเ์พ่ือการช้ีน าใหมี้การซ้ือขาย หรือช้ีน าราคาแต่ประการใด การจดัท ารายงานดงักล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นท่ีเก็บ
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศูนยว์จิยัเห็นวา่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการวจิยั 

 
 

     ศูนยว์จิยัทองค า 

ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล และกมลธญั  พรไพศาลวจิิต 

ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัทองค า 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ซ้ือ 
52.53% 

ไม่ซ้ือ 
28.89% 

ไม่แน่ใจ 
18.57% 

******สอบถามหรือขอรับผลการวจิยัติดต่อ****** 

กมลธญั  พรไพศาลวจิิต ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัราคาทองค า  

889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ หอ้งเลขท่ี 209 ชั้น 20, ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทร 02-673-9911 ต่อ 650, โทรสาร 02-673-9815, E-mail : kamoltun@gtwm.co.th 


