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บทสรุปกำรวิจัย
การจัดทาดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกรกฎาคม 2556 พบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (Gold Price
Sentiment Index) ที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 506 ตัวอย่างแบ่งเป็ นผูล้ งทุนทองคา 407 ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 99 ตัวอย่าง
อยูท่ ี่ 33.77 จุด ยังสะท้อนมุมมองในเชิงลบที่มีต่อราคาทองคาในเดือนกรกฎาคม ต่อเนื่องจากเดือนมิถุนายนที่ผา่ นมา อย่างไรก็ดี
ค่าดัชนีมีค่าสูงขึ้นเล็กน้อยจากเดือนมิถุนายนที่ระดับ 32.91 จุด เพิ่มขึ้น 0.86 จุดหรื อประมาณ 2.6% บอกถึงทัศนคติในเชิงลบที่
ลดลงจากเดือนก่อน แต่เมื่อแยกตามประเภทของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มผูค้ า้ มีความเชื่อมัน่ ต่อราคาทองคาสูงกว่ากลุ่มนักลงทุน
แต่ยงั เป็ นทัศนคติในเชิงลบ โดยดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาเฉพาะกลุ่มนักลงทุนอยูท่ ี่ 33.23 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.84 จุด
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ อยูท่ ี่ 36.26 จุด ลดลง 3.54 จุด ซึ่งปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะมีผลต่อทิศทางราคา
ทองคาในเดือนมิถุนายนได้แก่ค่าเงินบาท การชะลอมาตรการ QE และทิศทางของสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แต่ให้น้ าหนักค่าเงิน
บาทสูงสุด โดยร้อยละ 48.62 ของกลุ่มตัวอย่างเชื่อเงินบาทมีผล ส่วนการชะลอมาตรการ QE มีการให้น้ าหนักร้อยละ 48.42
ขณะที่ดชั นีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้ายังอยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุด โดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 44.88
จุด ลดลงจากเดือนมิถุนายน 1.38 จุด หรื อ 2.98% สะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างยังเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศช่วงระยะสามเดือน
ข้างหน้าจะยังไม่ฟ้ื นตัว แต่เมื่อแยกตามประเภทกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มนักลงทุนมีระดับความเชื่อมัน่ ที่สูงกว่ากลุ่มผูค้ า้ โดยดัชนี
ความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนของกลุ่มนักลงทุนอยูท่ ี่ระดับ 45.31 จุด และดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสาม
เดือนของกลุ่มผูค้ า้ ทองคาอยูท่ ี่ระดับ 42.70 จุด ด้านปัจจัยที่กลุ่มเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้าคือ
ค่าเงินบาท การชะลอมาตรการ QE และ ทิศทางค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ ผลปรากฏว่า 35.70% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่า
จะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 39.76% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 24.54% ไม่แน่ใจ
ว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ ซึ่งจะเห็นว่ายอดของผูท้ ี่คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคามีสดั ส่วนเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถนุ ายน
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 ค่อนข้างเป็ นไปในเชิงลบและ
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองประเภทคือกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ มีความคิดเห็นที่ตรงกัน

ซึ่งมีประเด็นค่าเงินบาทและการชะลอ

มาตรการ QE ของสหรัฐฯ เป็ นสาคัญ ขณะที่ในระยะสามเดือนข้างหน้าคาดโอกาสที่ราคาฟื้ นตัวยังค่อนข้างน้อย และจากระดับ
ดัชนีความเชื่อมัน่ ระยะสามเดือนในช่วงการจัดทา 5 ครั้งที่ผา่ นมามีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องสะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
เชื่อมัน่ ว่าราคาทองคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระยะยาวน้อยลงเรื่ อย ๆ
และจากผลสารวจเป้ าหมายราคาของผูค้ า้ ทองคารายใหญ่จานวน 6 แห่ง เพื่อถามถึงเป้ าหมายราคาทองคาเฉลี่ยในช่วง
ครึ่ งปี หลังได้ผลดังนี้ “จินฮั้วเฮง” คาดว่าราคาเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1,400 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์, “MTS” คาดว่าราคาเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1,325
ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์, “ออสสิ ริส” คาดว่าราคาเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1,350 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์, “YLG” คาดว่าราคาเฉลี่ยอยูท่ ี่
1,350 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์, “คลาสสิ ก โกลด์” คาดว่าราคาเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1,350 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ และ “จีที เวลธ์”
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คาดว่าราคาเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1,300 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีประเด็นที่เชื่อว่าจะกระทบราคาทองคาอยู่ 5 ประเด็นหลักคือการ
ชะลอมาตรการ QE ของสหรัฐฯ ทิศทางค่าเงินบาท เศรษฐกิจเอเชียที่เริ่ มมีการชะลอตัว การขายของกองทุนขนาดใหญ่และการ
เก็งกาไรในตลาด
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนกรกฎาคม 2556 มองฟื้ นตัวสลับทรงตัว โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู ้
ประกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา
จานวน 10 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนกรกฏาคมจะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับราคาทองคาในเดือนมิถุนายน
และอาจจะมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยระหว่างเดือน

โดยมีกลุ่มตัวอย่างคาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนกรกฎาคมจะ

ใกล้เคียงกับราคาทองคาในเดือนมิถุนายนจานวน 4 ตัวอย่าง และคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 5 ตัวอย่างจาก 10 ตัวอย่าง โดยมีเพียง
หนึ่งตัวอย่างที่คาดว่าราคาทองคาจะปรับตัวลดลง กรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,300-1,400 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,300-1,320 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง 1,150-1,230
ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,150-1,190 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ
(ความบริ สุทธิ์ 95.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 19,000-20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่
หนาแน่นในช่วง 19,300-19,600 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 17,00018,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 17,300-17,600 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีประเด็นการ
ชะลอมาตรการ QE ค่าเงินบาท ความต้องการทองคารวมถึงการขายและการเก็งกาไรของกองทุนขนาดใหญ่ เป็ นประเด็นสาคัญ
ในเดือนกรกฎาคม

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

Page 4

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

สรุปประเด็นรำคำทองคำประจำเดือน มิถุนำยน 2556
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวลดลงระหว่าง
เดือนมิถุนายน 2556 ประมาณ 2,400 บาทต่อทองคาน้ าหนักหนึ่งบาท จากราคาทองคาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ที่ระดับราคา
20,250 บาทต่อหนึ่งบาททองคามาอยูท่ ี่ระดับ 17,850 บาทต่อหนึ่งบาททองคาในช่วงปิ ดตลาดในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 หรื อ
ลดลงประมาณร้อยละ 11.85
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 31 พฤษภำคม – 28 มิถุนำยน 2556
Close

High

Low

Linear (Close)

21,500.00
21,000.00
20,500.00
20,000.00
19,500.00
19,000.00
18,500.00
18,000.00
17,500.00
28-Jun-13

27-Jun-13

26-Jun-13

25-Jun-13

24-Jun-13

23-Jun-13

22-Jun-13

21-Jun-13

20-Jun-13

19-Jun-13

18-Jun-13

17-Jun-13

16-Jun-13

15-Jun-13

14-Jun-13

13-Jun-13

12-Jun-13

11-Jun-13

9-Jun-13

10-Jun-13

8-Jun-13

7-Jun-13

6-Jun-13

5-Jun-13

4-Jun-13

3-Jun-13

2-Jun-13

1-Jun-13

31-May-13

17,000.00

โดยราคาทองคาในประเทศช่วงเดือนมิถุนายน 2556 ฟื้ นตัวได้ในช่วงต้นเดือนตามการอ่อนค่าของค่าเงินบาทและการ
ฟื้ นตัวของราคาทองคาในตลาดโลก แต่หลังความวิตกต่อการชะลอมาตรการก่อนการประชุม FOMC ในช่วงวันที่ 18-19
มิถุนายนทาให้ราคาทองคาในตลาดโลกมีการอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับการชะลอด้าน Demand จากการที่อินเดียมีการ
เพิ่มการจากัดการนาเข้าทองคาผลจากการขาดดุลการค้าอย่างหนัก แม้วา่ ราคาทองคาในประเทศยังได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่า
ของค่าเงินบาทเทียบดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยเงินบาทอ่อนค่าขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 31 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ จากเงินทุน
ไหลออกทั้งจากตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ ซึ่งหลังจากการส่งสัญญาณชะลอมาตรการ QE ในช่วงวันที่ 19 ราคาทองคาใน
ตลาดโลกตกลงอย่างหนักโดยลงต่ากว่าระดับ 1,200 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในช่วงปลายเดือน และทาให้ราคาทองคาที่
ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาลงไปต่าสุดบริ เวณ 17,750 บาทต่อทองคาหนึ่งบาท (ราคาขายออก)
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 31 พฤษภำคม – 28 มิถุนำยน 2556
Close

High

Low

Linear (Close)

1,500.00
1,450.00
1,400.00
1,350.00
1,300.00
1,250.00
1,200.00

28-Jun-13

27-Jun-13

26-Jun-13

25-Jun-13

24-Jun-13

23-Jun-13

22-Jun-13

21-Jun-13

20-Jun-13

19-Jun-13

18-Jun-13

17-Jun-13

16-Jun-13

15-Jun-13

14-Jun-13

13-Jun-13

12-Jun-13

11-Jun-13

9-Jun-13

10-Jun-13

8-Jun-13

7-Jun-13

6-Jun-13

5-Jun-13

4-Jun-13

3-Jun-13

2-Jun-13

1-Jun-13

31-May-13

1,150.00

ราคาทองคาในตลาดโลกระหว่างเดือนมิถุนายนทรงตัวในช่วงต้นเดือน โดยได้รับแรงกดดันหลังการเพิ่มมาตรการใน
การดูแลการนาเข้าทองคาของอินเดียซึ่งมีการขาดดุลการค้า ราคาทองคาตกลงอีกครั้งหลังการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาค
เกษตรสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่คาด อยูท่ ี่ 175,000 ตาแหน่ง แม้อตั ราการว่างงานจะปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ทาให้ตลาดคาดการณ์
ว่า FED อาจจะมีการชะลอมาตรการ QE ในอนาคตตามสัญญาณที่เคยส่งออกมาจากแถลงของนายเบน เบอร์นนั เก้ในช่วงปลาย
เดือนพฤษภาคม ประกอบกับสถาบันจัดอันดับเครดิต S&P ได้ปรับมุมมองที่มีต่อสหรัฐฯ จาก “เชิงลบ” เป็ น “มีเสถียรภาพ”
ราคาทองคาในตลาดโลกทรงตัวมาจนถึงช่วงออกรายงานการประชุม FOMC ในช่วงวันที่ 19 มิถุนายน ราคาทองคาจึงร่ วงลง
หนักโดยลงมาต่ากว่าระดับ 1,300 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ และอ่อนตัวต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายเดือน ขณะที่ SPDR ซึ่งเป็ น
กองทุน ETF ที่มีการถือครองทองคามากที่สุดในบรรดากองทุนที่มีการถือครองทองคาได้มีการลดระดับการถือครองทองคาลง
ต่ากว่า 1,000 ตันในช่วงเดือนมิถนุ ายน ซึ่งถือว่าเป็ นระดับต่าสุดในรอบ 4 ปี
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 31 พฤษภำคม – 28 มิถุนำยน 2556
Close

High

Low

Linear (Close)

31.4
31.2
31
30.8
30.6
30.4
30.2

28-Jun-13

27-Jun-13

26-Jun-13

25-Jun-13

24-Jun-13

23-Jun-13

22-Jun-13

21-Jun-13

20-Jun-13

19-Jun-13

18-Jun-13

17-Jun-13

16-Jun-13

15-Jun-13

14-Jun-13

13-Jun-13

12-Jun-13

11-Jun-13

10-Jun-13

9-Jun-13

8-Jun-13

7-Jun-13

6-Jun-13

5-Jun-13

4-Jun-13

3-Jun-13

2-Jun-13

1-Jun-13

31-May-13

30

ค่าเงินบาทเทียบดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงตลอดเดือนมิถุนายนที่ผา่ นมาต่อเนื่องจากการอ่อนค่าในเดือนพฤษภาคม
หลังจากลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การส่งสัญญาณชะลอมาตรการ QE ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงินสหรัฐ
ในช่วงวันที่ 18-19 มิถุนายน ทาให้ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเทียบสกุลเงินอื่น และทาให้เงินทุนไหลกลับไปถือ
ครองเงินสดที่เป็ นดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยในเดือนมิถุนายนที่ผา่ นมาตลาดหุน้ ไทยและตลาดตราสารหนี้มีแรงขายของต่างชาติอย่าง
หนัก อย่างตลาดหุน้ ไทยมีแรงขายออกจากต่างชาติสุทธิ 55,429.29 ล้านบาท จากที่เดือนพฤษภาคมมีการขายออก 5,147.38 ล้าน
บาท ส่วนตลาดตราสารหนี้มีแรงขายออก 20,375.05 ล้านบาท จากเดือนพฤษภาคมที่ขายออกแล้ว 32,855.00 ล้านบาท ทาให้เงิน
บาทปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 30.50 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือน และขึ้นเหนือระดับ 31 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ
ก่อนจะมีการพักตัวระยะสั้น โดยสัญญาณการชะลอมาตรการหลังการประชุม FOMC ทาให้คา่ เงินบาทมีการอ่อนค่าเหนือ 31
บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ อีกครั้ง และอ่อนค่าสุดที่ระดับ 31.23 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ
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ดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำ (Gold Price Sentiment Index)
ประเภทดัชนี
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (รวม)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะนักลงทุน)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะผูค้ า้ ทองคา)
**เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1 – 30 มิ.ย. 56

1 เดือน (มิ.ย.)
32.91
31.39
39.80

1 เดือน (ก.ค.)
33.77
33.23
36.26

3 เดือน (มิ.ย.)
46.25
47.61
40.63

3 เดือน (ก.ค.)
44.88
45.31
42.70

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 ค่าดัชนียงั มีค่าต่ากว่าระดับมาตรฐานค่อนข้างมากแต่สูงกว่า
เดือนมิถุนายนเล็กน้อยโดยดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคารวมอยูท่ ี่ระดับ 33.77 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 0.86 จุด หรื อ
ประมาณ 2.6% สะท้อนทัศนคติที่มีต่อราคาทองคาในเชิงลบแต่เชื่อว่าราคาทองคาในประเทศอาจจะไม่ได้ลดลงรุ นแรงอย่างเดือน
มิถุนายนที่ผา่ นมา ขณะที่ดชั นีเฉพาะกลุ่มนักลงทุนและดัชนีเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ ทองคาโดยมีค่าดัชนีมีคา่ 33.23 จุด และ 36.26 จุด
ตามลาดับ โดยเมื่อเปรี ยบเทียบจะเห็นว่ากลุ่มนักลงทุนมีมุมมองที่ดีข้ ึนกว่าเดือนก่อนที่ค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 31.39 จุด แต่กลุ่มผูค้ า้
กลับมีระดับความเชื่อมัน่ ลดลงจาก 39.80 จุด มาเป็ น 36.26 จุด ซึ่งอาจจะเป็ นไปได้วา่ กลุ่มผูค้ า้ มีความใกล้ชิดกับข้อมูลประกอบ
กับตลอดเดือนมิถุนายนที่ผา่ นมาปั จจัยในตลาดทองคาค่อนข้างจะเป็ นเชิงลบไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการชะลอมาตรการ QE การชะลอ
ความต้องการซื้อของอินเดียซึ่งเป็ นประเทศผูบ้ ริ โภครายใหญ่และการขายของกองทุนขนาดใหญ่
ขณะที่ดชั นีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 44.88 จุด ลดลงจากการเก็บข้อมูล
ในเดือนมิถุนายน 1.38 จุด หรื อ 2.98% โดยดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงระยะ 3 เดือนมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับราคาทองคาในช่วงเวลาที่จดั เก็บข้อมูล สะท้อนว่ากลุ่มนักลงทุนและกลุ่มผูค้ า้ ยังมองทองคาเป็ นขาลงในช่วง 3
เดือนข้างหน้า และมีความเชื่อมัน่ ว่าราคาจะอ่อนตัวลงเรื่ อยๆ หลังจากที่ราคามีการปรับตัวลงตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยดัชนีที่จดั เก็บใน
เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคมและมิถุนายนซึ่งเป็ นค่าดัชนีของ 3 เดือนข้างหน้ามีค่าดัชนี 75.72 จุด 65.06 จุด
56.72 จุด 46.25 จุดและ 44.88 จุดตามลาดับ ขณะที่เมื่อแยกกลุ่มดัชนีผลู ้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ มีมุมมองที่ใกล้เคียงกันโดยกลุ่มนัก
ลงทุนมีค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ในระยะสามเดือน 45.31 จุด ลดลง 2.3 จุด ส่วนกลุ่มผูค้ า้ มีค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ในระยะสามเดือน
เท่ากับ 42.70 จุด เพิ่มขึ้น 2.07 จุด เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
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กราฟเทียบดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคากับค่ าเฉลี่ยราคาทองคาในประเทศ
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Benchmark

**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมิถุนายนกับราคาเฉลี่ยราคาทองคาที่อา้ งอิงกับราคาทองคาแท่ง
ของสมาคมค้าทองคาพบว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกัน กล่าวคือดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤษภาคมมีค่าต่ากว่าระดับ
50 จุด ซึ่งเป็ นสัญญาณว่าทัศนคติโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างคาดว่าราคาทองคาจะอ่อนตัวลงกว่าระดับเดิมในเดือนพฤษภาคม
(เนื่องจากค่าดัชนีใกล้ระดับ 50 จุด) ขณะที่ราคาทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริ งในเดือนมิถุนายนปรับตัวลง
ต่อเนื่อง โดยราคาเฉลี่ยลดลง 342.50 บาทต่อหนึ่งบาททองคาหรื อลดลงร้อยละ 1.71 ขณะที่ดชั นีความเชื่อมัน่ ในระยะยาวลด
ต่าลงไปในแนวทางเดียวกับทิศทางราคาในช่วงเดือนมิถุนายน

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

Page 9

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

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 1 เดือน
48.62%

48.42%

43.87%

50.00%
40.12%

32.21%

46.25%

46.25%

41.78%

40.00%
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การลด QE
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ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 3 เดือน

ด้านปัจจัยที่กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเชื่อว่าจะกระทบราคาทองคาในประเทศในช่วงหนึ่งและสามเดือนข้างหน้าพบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักเกี่ยวข้องกับราคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้ากับค่าเงินบาท ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯและวิกฤติหนี้ยโุ รปเป็ น
สาคัญ โดยเฉพาะค่าเงินบาทที่มีการให้น้ าหนักถึงร้อยละ 48.62 ส่วนประเด็นการชะลอมาตรการ QE ที่กดดันราคาทองคาตลอด
เดือนมิถุนายนที่ผา่ นมามีการให้น้ าหนักใกล้เคียงกันร้อยละ 48.42 และค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ร้อยละ 43.87 โดยจะเห็นว่าปัจจัย
ที่กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักมีความใกล้เคียงกับการสารวจในเดือนมิถุนายนและยังให้น้ าหนักกับค่าเงินบาทมากที่สุด ขณะที่ปัจจัย
ที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้ายังคงให้น้ าหนักกับประเด็นค่าเงินบาทและการชะลอ
มาตรการ QE เป็ นสาคัญ จะเห็นว่าทั้งสองปัจจัยมีการให้น้ าหนักเท่ากันที่ร้อยละ 46.25 ขณะที่คา่ เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ มีการให้
น้ าหนัก 41.78 สะท้อนว่าราคาทองคาในช่วงระยะกลางยังคงมีความสัมพันธ์กบั เศรษฐกิจและนโยบายของสหรัฐฯ จึงถือเป็ น
ประเด็นที่ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาทองคาจาเป็ นจะต้องติดตามในช่วง 1-3 เดือนข้างหน้า
กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนกรกฏำคม 2556

ไม่ แน่ ใจ
24.54%

ไม่ ซื้อ
39.76%

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

ซื้อ
35.70%

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 506 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 407
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 99 ตัวอย่าง พบว่า 35.70% ของกลุ่มตัวอย่าง
คิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 39.76% คาดว่า
จะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 24.54% ยังไม่
แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ซึ่งจะเห็นว่า
ผลสารวจมีจานวนกลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงเดือน
กรกฎาคมเพิม่ มากขึ้นจากการสารวจครั้งก่อน สะท้อนว่านักลงทุน
และกลุ่มผูค้ า้ เริ่ มไม่แน่ใจต่อการฟื้ นตัวของราคาทองคาในอนาคต
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ผลสำรวจเป้ำหมำยรำคำทองคำในช่ วงครึ่งปี หลัง
การสารวจเป้ าหมายและค่าเฉลี่ยราคาทองคาในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2556 โดยสารวจกับกลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่ใน
ประเทศไทยได้แก่
1. บริ ษทั ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จากัด
2. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
3. บริ ษทั ออสสิ ริส จากัด
4. บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
5. บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
6. บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
โดยสารวจกรอบราคาเฉลี่ยของทองคาในตลาดโลกที่กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่เชื่อว่าจะเป็ นราคาเฉลี่ยในครึ่ งปี หลัง และ
เป้ าหมายสูงสุด ต่าสุดในช่วงระยะเวลา 6 เดือน พบว่า
บริ ษทั
ราคาเฉลี่ยในช่วง ก.ค. – ธ.ค. 56
จินฮั้วเฮง
1,400
MTS
1,325
Ausiris
1,350
YLG
1,350
Classic Gold
1,350
GT Wealth
1,300
**ราคาเป็ นดอลล่าร์สหรัฐฯต่อทรอยออนซ์

สูงสุดในช่วง ก.ค. – ธ.ค. 56
1,500
1,450
1,550
1,400
1,450
1,500

ต่าสุดในช่วง ก.ค. – ธ.ค. 56
1,200
1,150
1,200
1,150
1,050
1,150

สาหรับปัจจัยที่เชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อราคาทองคาในช่วงครึ่ งหลังของปี
1. การชะลอมาตรการสภาพคล่องสหรัฐฯ โดยรวมเชื่อว่าการลดขนาดมาตรการจะกระทบราคาทองคาในเชิงลบ
2. ทิศทางค่าเงินบาท โดยเชื่อว่าครึ่ งปี หลังค่าเงินบาทจะยังคงผันผวนในกรอบกว้างซึ่งจะกระทบต่อราคาทองคาใน
ประเทศ
3. เศรษฐกิจในเอเชียที่ชะลอตัวลงในช่วงครึ่ งหลังของปี ซึ่งจะกระทบต่อ Demand และลดความเสี่ ยงด้านเงินเฟ้ อ
4. การขายของกองทุนขนาดใหญ่อย่าง SPDR
5. การเก็งกาไรในตลาด
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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บทสรุปควำมคิดเห็นผู้ค้ำทองคำ (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 10 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทาง
และกรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนกรกฎาคม 2556 รวมถึง
ปั จจัยที่กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนมิถุนายนโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,150 – 1,400 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,150-1,230 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,150-1,190 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,300-1,400 ดอลล่าร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,300-1,320 ดอลล่าร์ต่อออนซ์
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 95.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 17,000 – 20,500
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 17,000-18,500 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 17,300-17,600 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 19,000-20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,300-19,600 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
ช่ วงตำ่ สุ ด
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บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนกรกฎาคม 2556
ปั จจัยเชิงบวก
1. ประเด็นค่าเงินบาท

โดยยังอาจจะมีแนวโน้มในการอ่อนค่าเล็กน้อยเนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลล่าร์

สหรัฐฯ จากประเด็นการชะลอมาตรการ QE ของสหรัฐฯ แต่ยงั เชื่อว่าค่าเงินจะยังผันผวนตลอดเดือน ซึ่งอาจจะกระทบต่อราคา
ทองคาในประเทศทั้งด้านบวกและลบ
2. ความต้องการทองคาในตลาดโลก โดยเฉพาะจากภาคธนาคารกลางยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยตุรกีมีการซื้อทองคาเพิ่ม
ประมาณ 40 ตัน รัสเซียประมาณ 10 ตัน

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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ปั จจัยเชิงลบ
1. การชะลอนโยบาย QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลังการส่งสัญญาณของคณะกรรมการนโยบายการเงินของ
สหรัฐฯ (FOMC) การชะลอมาตรการจะทาให้ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มที่แข็งค่าขึ้น ขณะที่ทิศทางดอกเบี้ยอาจจะมีการ
ปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต

เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐฯ

จะปรับตัวสูงขึ้นจากการลดการซื้อพันธบัตรของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ
2. การขายต่อเนื่องของกองทุนขนาดใหญ่และการเก็งกาไรในตลาด

กองทุนขนาดใหญ่ที่ถือครองทองคายังมีการ

ระบายสถานะการถือครองออกอย่างต่อเนื่อง โดย SPDR ซึ่งเป็ นกองทุน ETF ที่มีการถือครองทองคาสูงที่สุดมีการลดระดับการ
ถือครองลงต่ากว่าระดับ 1,000 ตัน ซึ่งเป็ นการมีระดับการถือครองต่าที่สุดในรอบ 4 ปี ตั้งแต่ช่วงทองคาปรับตัวขึ้นแรงในช่วง
2008-2009
3. การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน เป็ นที่ชดั เจนมากขึ้นสาหรับการชะลอเศรษฐกิจของจีนหลังเกิดสภาวะตึงตัวในภาค
ธนาคารพาณิ ชย์ของจีน และตัวเลขเศรษฐกิจเริ่ มชะลอตัวลง โดยจีนเป็ นประเทศที่มีการบริ โภคทองคาจานวนมากการชะลอ
เศรษฐกิจและเงินเฟ้ อลงอาจจะทาให้ Demand ในตลาดจีนชะลอตัวตาม
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนมิถุนายน
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

5
4
1

โดยสรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 10 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนกรกฎาคมจะปรับตัวเพิ่มขึ้น
จานวน 5 ตัวอย่าง คาดราคาทองคาในประเทศในเดือนกรกฎาคมจะปรับตัวลดลงจานวน 1 ตัวอย่าง และคาดว่าราคาทองคาใน
ประเทศในเดือนกรกฎาคมจะใกล้เคียงกับราคาทองคาในเดือนมิถนุ ายนจานวน 4 ตัวอย่าง จะเห็นว่าโดยรวมความคิดเห็นของ
กลุ่มผูค้ า้ ทองคามีมุมมองระหว่างเพิ่มขึ้นกับใกล้เคียงกับเดือนมิถุนายน

สะท้อนภาพว่ากลุ่มผูค้ า้ อาจจะเริ่ มมองการฟื้ นตัวหรื อ

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

กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1. คุณจิตติ ตั้งสิ ทธิ์ภกั ดี

นายกสมาคมค้าทองคา (บริ ษทั ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จากัด)

2. คุณพิชญา พิสุทธิกลุ

นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง (ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิ ชย์)

3. คุณบุณเลิศ สิ ริภทั รวณิ ช

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ออสสิ ริส จากัด

4. คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

5. คุณณัฐพงศ์ หิ รัณยศิริ

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

6. คุณณัฐฑี จุฑาวรากุล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

7. คุณวิรัตน์ จุฑาวรากุล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด

8. คุณพรชัย สุดายุวร

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั แอลซีเอช บูลเลี่ยน จากัด

9. คุณธีรเดช สิ นธพเรื องชัย

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด

10. คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต

ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิเคราะห์ บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
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รายงานฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของศูนย์วจิ ยั ทองคา ภายใต้ความร่ วมมือระหว่าง คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สมาคมค้าทองคา สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด เนื้อหาในรายงานจัดทาขึ้นโดยมิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อการชี้นาให้มีการซื้อขาย หรื อชี้นาราคาแต่ประการใด การจัดทารายงานดังกล่าวเป็ นไปตามความคิดเห็นที่เก็บ
จากกลุ่มตัวอย่างที่ศูนย์วจิ ยั เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวิจยั
ช่ องทำงติดตำมข้ อมูลกำรวิจยั
เว็บไซต์ :
http://www.gtwm.co.th
http://www.goldtraders.or.th
http://business.utcc.ac.th
Facebook :
ศูนย์วจิ ยั ทองคา
ติดต่อขอรับข้อมูลการวิจยั โทร. 02-673-9911 ต่อ 660-1
สอบถำมข้ อมูลเพิม่ เติม
คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ทองคา
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 209 ชั้น 20, ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 02-673-9911 ต่อ 650, มือถือ 089-770-6112, E-mail : kamoltun@gtwm.co.th
คุณ ด.ร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ทองคา
โทร. 081-828-0800, E-mail : dr.phusit@gmail.com
คุณภัทริ กา สมคะเน ประสานงานสื่ อมวลชน
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 209 ชั้น 20, ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 02-673-9911 ต่อ 250, มือถือ 081-812-7221, E-mail : patarika@gtwm.co.th
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ขอขอบคุณข้ อมูลกำรวิจยั

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 แอนด์ ซิลเวอร์ จากัด
บริษัท ซินคีเชียงค้ าส่ง จากัด
บริษัท ห้ องขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด
ห้ างหุ้นส่วนจากัด ห้ างทองน่าเชียง
ห้ างทองเยาวราชเคหะคลองหลวง 9
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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
ร้ านทองอมรรัตน์ ปากช่อง นครราชสีมา
ร้ านทองทรัพย์สพุ รรณ
ห้ างทองย่งเชียงล้ ง
ห้ างทองจงเจริญเยาวราช
บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จากัด
ห้ างทองเองเกียงฮึ ้ง
ห้ างทองอึ ้งเตียงกี่
ห้ างทองศรี เมืองวัฒนา
ห้ างทองแม่มาลี
คุณ กัมพล ยศเรื องสา
เจ้ าของเว็บไซต์ ThaiGold.info
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