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บทสรุปกำรวิจัย
การจัดทาดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤษภาคม 2556 พบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ราคา
ทองคา (Gold Price Sentiment Index) ที่เก็บจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 596 ตัวอย่างแบ่งเป็ นผู้ลงทุนทองคา 495
ตัวอย่าง และผู้ค้าทองคา 101 ตัวอย่าง อยูท่ ี่ 45.50 จุด สะท้ อนมุมมองในเชิงลบต่อราคาทองคาเดือน
พฤษภาคมโดยลดลงจากเดือนเมษายนจากระดับ 52.84 จุด แต่ที่น่าสังเกตคือดัชนีความเชื่อมัน่ เมื่อแยกราย
กลุม่ ระหว่างนักลงทุนและกลุม่ ผู้ค้าแล้ วดัชนีคามเชื่อมัน่ ในเดือนพฤษภาคมมีความแตกต่างกัน โดยกลุม่ ผู้
ลงทุนอยูท่ ี่ระดับ 43.54 จุด และกลุม่ ผู้ค้าอยูท่ ี่ระดับ 57.52 จุด ซึง่ อาจจะกล่าวได้ วา่ ในช่วงการอ่อนตัวของ
ราคาในเดือนเมษายนกระทบต่อระดับความเชื่อมัน่ ของกลุม่ นักลงทุนมากกว่า ขณะกลุม่ ผู้ค้าอาจจะเชื่อว่า
ราคาจะมีการฟื น้ ตัวโดยมีปัจจัยเรื่ องค่าเงินบาท วิกฤติหนี ้ยูโรโซน และการเก็งกาไร เป็ นปั จจัยสาคัญที่กลุม่
ตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศในเดือนพฤษภาคม
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้ างหน้ า ทังกลุ
้ ม่ นักลงทุน และกลุม่ ผู้ค้าทองคายังคงมี
มุมมองเชิงบวกแต่ลดลงจากเดือนเมษายน โดยดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้ างหน้ ารวม
ลดลงจากเดือนมีนาคมร้ อยละ 12.82 เป็ นการลดลงต่อเนื่องสองเดือนติดต่อกัน ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา
(Gold Price Sentiment Index) ในช่วงสามเดือนข้ างหน้ าอยูท
่ ี่ระดับ 56.72 จุด แยกเฉพาะกลุ่มผู้ลงทุนดัชนีอยูท่ ี่ระดับ

54.86 จุด กลุม่ ผู้ค้าอยูท่ ี่ระดับ 66.22 จุด ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้ างหน้ ายังสะท้ อน
มุมมองในเชิงบวกแต่กลุม่ ตัวอย่างเริ่มมีความเชื่อมัน่ ลดลงจากเดือนก่อน ด้ านปั จจัยในช่วงสามเดือนข้ างหน้ า
กลุม่ ตัวอย่างให้ น ้าหนักกับการเก็งกาไร ค่าเงินบาทและวิกฤติหนี ้ยุโรปเป็ นประเด็นสาคัญตามลาดับ
จากคาถามว่ากลุม่ ตัวอย่างจะซื ้อทองคาในช่วงหนึง่ เดือนข้ างหน้ าหรื อไม่ ผลปรากฏว่า 41.95% ของ
กลุม่ ตัวอย่างคิดว่าจะซื ้อทองคาในช่วงหนึง่ เดือนข้ างหน้ า ขณะที่ 31.85% คาดว่าจะไม่ซื ้อทองคาในช่วงหนึง่
เดือนข้ างหน้ า และ 26.20% ไม่แน่ใจว่าจะซื ้อทองคาหรื อไม่ ซึง่ จะเห็นค่าค่อนข้ างกระจายตัวสะท้ อนความไม่
แน่ใจที่มีตอ่ ตลาดในอนาคต
โดยสรุปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 ค่อนข้ างเป็ น
เชิงลบโดยเฉพาะกลุม่ ผู้ลงทุน ขณะกลุม่ ผู้ค้าคาดว่าราคาฟื น้ ตัวในช่วงเดือนพฤษภาคม แต่มีความไม่แน่นอน
เรื่ องค่าเงินบาทเป็ นประเด็นสาคัญ ขณะที่ในระยะสามเดือนข้ างหน้ าคาดว่าราคาจะสามารถปรับตัวเพิ่มขึ ้นได้
[ศูนย์วจิ ยั ทองคา]
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แต่ระดับความเชื่อมัน่ ลดลงจากการสารวจในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม โดยมีปัจจัยเรื่ องการเก็งกาไร ค่าเงิน
บาท และปั ญหาหนี ้ยุโรปที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้ างหน้ า
ด้ านบทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคาประจาเดือนพฤษภาคม 2556 มีมมุ มองที่ใกล้ เคียงกันโดยกลุม่
ตัวอย่างที่เป็ นผู้ประกอบกิจการค้ าทองคา

ผู้ค้าส่งทองคา

ประธานชมรมค้ าทองคาและผู้ประกอบกิจการ

นายหน้ าการซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่อ้างอิงกับราคาทองคา จานวน 16 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคา
ในประเทศในเดือนพฤษภาคมจะเคลื่อนไหวใกล้ เคียงกับราคาทองคาในเดือนเมษายนโดยมีกลุม่ ตัวอย่างคาด
ว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนพฤษภาคมจะใกล้ เคียงกับราคาทองคาในเดือนเมษายนจานวน 11 ตัวอย่าง
จาก 16 ตัวอย่างกรอบสูงสุดที่กลุม่ ตัวอย่างคาดไว้ ระหว่าง 1,480-1,560 ดอลลาร์ สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่
หนาแน่นบริเวณ 1,480-1,500 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้ น ้าหนักระหว่าง 1,300-1,440
ดอลลาร์ สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีคา่ ความถี่หนาแน่นอยู่บริเวณ 1,380-1,400 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ ด้ านราคา
ทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สทุ ธิ์ 95.50%) กลุม่ ตัวอย่างให้ น ้าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 20,500-21,900
บาทต่อหนึง่ บาททองคา และมีคา่ ความถี่หนาแน่นในช่วง 20,900-21,100 บาทต่อหนึง่ บาททองคา กรอบการ
เคลื่อนไหวต่าสุดกลุม่ ตัวอย่างให้ น ้าหนักระหว่าง 18,900-20,500 บาทต่อหนึง่ บาททองคา โดยมีคา่ ความถี่
หนาแน่นในช่วง 19,300-19,500 บาทต่อหนึง่ บาททองคา โดยมีความต้ องการทองคาในตลาดโลกโดยเฉพาะ
เอเชียและการผ่อนคลายนโยบายเป็ นปั จจัยบวกต่อราคา ขณะที่ปัจจัยเชิงลบมีการขายของกองทุน การแข็งค่า
ของค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ และค่าเงินบาทเป็ นประเด็นสาคัญ ที่นา่ สังเกตคือกลุม่ ตัวอย่างไม่มีความกังวลถ้ า
ค่าเงินบาทจะปรับตัวแข็งค่าแต่ไม่อยากให้ มีความผันผวนมาก
ด้ านผลการศึกษาพฤติกรรมการซื ้อขายทองคาในช่วง 17-30 เมษายน 2556 พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีการ
ซื ้อทองคาในสัดส่วนร้ อยละ 40.48 มีการขายทองคาร้ อยละ 1.79 ทังซื
้ ้อและขายในช่วงเวลาดังกล่าวร้ อยละ
16.07 และไม่ได้ ทาการซื ้อขายร้ อยละ 41.67 โดยเป็ นการซื ้อทองคารูปพรรณร้ อยละ 43.90 ทองคาแท่งร้ อยละ
44.71 กองทุนทองคาและสัญญาซื ้อขายทองคาล่วงหน้ าในสัดส่วนร้ อยละ 5.69 เท่ากันทังสองส่
้
วน มียอดการ
ซื ้อขายต่ากว่า 20,000 บาทร้ อยละ 21.65 ระหว่าง 20,001-100,000 บาทร้ อยละ 39.18 ตังแต่
้ 100,001 –
400,000 บาท ร้ อยละ 20.62 ระหว่าง 400,001-1,000,000 บาทร้ อยละ 8.25 และมากกว่า 1,000,000 บาทขึ ้น
ไปร้ อยละ 10.31 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการซื ้อขายเป็ นส่วนของการลงทุนร้ อยละ 38.46 การซื ้อเพื่อเป็ น
[ศูนย์วจิ ยั ทองคา]
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เครื่ องประดับร้ อยละ 25.38 ซื ้อเพื่อเฉลี่ยต้ นทุนร้ อยละ 17.69 ส่วนอีกร้ อยละ 18.46 เป็ นส่วนของการซื ้อเพื่อ
เป็ นสินสอดแต่งงาน ขายเพื่อจากัดการขาดทุน และซื ้อเพื่อเป็ นของกานัล
สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อขายพบว่า นักลงทุนให้ น ้าหนักกับการตัดสินใจของตัวเองเป็ นอันดับ
แรก ขณะสื่อออนไลน์ และสื่อโทรทัศน์เป็ นสื่อสาคัญประกอบการตัดสินใจ ความเห็นนักวิเคราะห์และกราฟทาง
เทคนิคให้ ความสาคัญระดับปานกลาง

โดยที่นกั ลงทุนจานวนมากยังมองทองคาเป็ นสินทรัพย์ที่มีความ

ปลอดภัยในการลงทุน
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สรุปประเด็นรำคำทองคำประจำเดือน เมษำยน 2556
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สทุ ธิ์ 96.5% ที่อ้างอิงกับราคาสมาคมค้ าทองคาปรับตัว
ลดลงระหว่างเดือนเมษายน 2556 ประมาณ 1,750 บาทต่อทองคาน ้าหนักหนึง่ บาท จากราคาทองคาในวันที่
29 มีนาคม 2556 ที่ระดับราคา 22,200 บาทต่อหนึง่ บาททองคามาอยู่ที่ระดับ 20,450 บาทต่อหนึง่ บาททองคา
ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่ 30 เมษายน 2556 หรื อลดลงประมาณร้ อยละ 7.88
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 29 มีนำคม – 30 เมษำยน 2556
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โดยการอ่อนตัวลงของราคาทองคาในเดือนเมษายน 2556 เป็ นผลมาจากการอ่อนตัวลงของราคา
ทองคาในตลาดโลก โดยเฉพาะในช่วง 12 – 16 เมษายน ซึง่ ตรงกับช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์จากความ
วิตกว่าไซปรัสอาจจะมีการขายทองคาเพื่อระดมทุน ประกอบกับความวิตกว่า FED อาจจะมีการยุตมิ าตรการ
QE ก่อนช่วงสิ ้นปี หลังจากรายงานการประชุม FOMC สะท้ อนปั ญหาถ้ า FED เพิ่มสภาพคล่องต่อเนื่องและ
คณะกรรมการ 1 ใน 12 ของ FOMC มีความเห็นให้ ยตุ มิ าตรการ QE นอกจากนี ้การขายของกองทุนขนาดใหญ่
อย่างต่อเนื่องอย่างกองทุน SPDR ที่มีการระบายทองคาที่ถือครองออกอย่างมากนับตังแต่
้ ชว่ งต้ นปี ที่ผา่ นมา
โดยเมื่อเทียบตังแต่
้ ต้นปี SPDR ขายทองคาออกกว่า 275 ตัน หรื อประมาณร้ อยละ 20ของระดับการถือครอง
ในช่วงปลายปี 2555 ทาให้ ราคาทองคาปรับตัวลงต่ากว่าระดับ 1,500 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อออนซ์ (Gold Spot)
ซึง่ เป็ นกรอบที่นกั วิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าเป็ นแนวรับสาคัญ จากการที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ 1,5001,800 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อออนซ์ (Gold Spot) ในช่วงกว่าปี ครึ่งที่ผ่านมาหลังจากทาจุดสูงสุดในช่วงเดือน
กันยายน 2554 โดยราคาทองคาในตลาดโลกปรับตัวลงต่อเนื่องหลังจากหลุด 1,500 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อออนซ์
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(Gold Spot) โดยทาจุดต่าสุดในช่วงวันที่ 16 เมษายน 2556 ใกล้ ระดับ 1,320 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อออนซ์ (Gold
Spot) ก่อนที่จะมีแรงซื ้อกลับโดยเฉพาะในตลาดเอเชีย ทาให้ ราคาทองคาสามารถกลับขึ ้นมายืนเหนือ 1,400
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อออนซ์ (Gold Spot) ได้ อีกครัง้
Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 29 มีนำคม – 30 เมษำยน 2556
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ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่องจากช่วงไตรมาส 1 โดยได้ รับแรงหนุนจากเงินทุนไหลเข้ าโดยเฉพาะ
การไหลเข้ าตลาดพันธบัตรในเดือนเมษายนสูงถึง 8.4 หมื่นล้ านบาท ค่าเงินบาทแข็งค่าสูงสุดในช่วงวันที่ 19
เมษายน 2556 ใกล้ ระดับ 28.50 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ แต่หลังจากความพยายามในการเข้ าดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังทาให้ หลังจากวันที่ 19 เมษายน 2556 เป็ นต้ นมาค่าเงินบาทมีการอ่อน
ค่าลงอย่างรวดเร็วและมาเคลื่อนไหวเหนือ 29 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนเมษายน แม้ จะยังไม่มี
การปรับเปลี่ยนมาตรการสาคัญอย่างนโยบายดอกเบี ้ยหรื อการดูแลเงินทุนเข้ าออกก็ตาม
ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 29 มีนำคม – 30 เมษำยน 2556
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ดัชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองคำ (Gold Price Sentiment Index)
ประเภทดัชนี
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (รวม)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะนักลงทุน)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะผูค้ า้ ทองคา)

1 เดือน (เม.ย.)
52.84
53.02
52.28

1 เดือน (พ.ค.)
45.50
43.54
57.52

3 เดือน(เม.ย.)
65.06
68.04
55.80

3 เดือน(พ.ค.)
56.72
54.86
66.22

**เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1 – 30 เม.ย. 56

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 ดัชนีรวม ดัชนีเฉพาะนักลงทุนมีคา่ ดัชนี
ต่ากว่า 50 จุด ขณะที่ดชั นีเฉพาะผู้ค้าทองคาสูงกว่าระดับ 50 จุดเล็กน้ อยสะท้ อนทัศนคติในเชิงลบของนัก
ลงทุนทัว่ ไปหลังจากราคาอ่อนตัวลงแรงในช่วงเดือนเมษายน 2556 โดยกลุม่ นักลงทุนมีระดับความเชื่อมัน่ ที่มี
ต่อราคาทองคาในช่วง 1 เดือนลดลงจากเดือนก่อน 9.48 จุด หรื อร้ อยละ 17.88 ขณะที่กลุม่ ผู้ค้ามีมมุ มองเชิง
บวกเพิ่มขึ ้นโดยอาจจะได้ รับผลกระทบจากการฟื น้ ตัวของราคาทองคาในช่วงปลายเดือน โดยค่าดัชนีเฉพาะ
กลุม่ ผู้ค้าเพิ่มขึ ้น 5.24 จุด หรื อประมาณร้ อยละ 10.02 ทาให้ ดชั นีรวมเท่ากับ 45.50 จุด ซึง่ หมายถึงกลุม่
ตัวอย่างมีทศั นคติตอ่ ราคาทองคาในเดือนพฤษภาคมค่อนข้ างเป็ นเชิงลบ
ขณะที่ดชั นีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้ างหน้ าทังกลุ
้ ม่ ผู้ลงทุนและกลุม่ ผู้ค้าทองคามี
ทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน โดยค่าดัชนีสงู กว่าระดับ 50 จุด ดัชนีรวมมีคา่ ที่ระดับ 56.72 จุด ลดลงจากเดือน
ก่อน 8.34 จุดหรื อร้ อยละ 12.81 สะท้ อนความมัน่ ใจที่ลดลงต่อราคาทองคาในระยะ 3 เดือนข้ างหน้ าอาจจะ
เป็ นเพราะราคาที่ออ่ นตัวลงอย่างมากในช่วงเดือนเมษายนกระทบต่อความมัน่ ใจในระยะยาวของการฟื น้ ตัว
ราคาทองคาเมื่อพิจารณาแยกรายกลุม่ พบว่ากลุม่ นักลงทุนมีทศั นคติในเชิงบวกน้ อยกว่า กลุม่ ผู้ค้า และน้ อยลง
จากการจัดเก็บในช่วงเดือนมีนาคมที่ผา่ นมาจากระดับ 68.04 จุด มาสูร่ ะดับ 54.86 จุด ตรงกันข้ ามกับกลุม่
ผู้ค้าที่มีระดับความเชื่อมัน่ ในระยะ 3 เดือนเพิ่มขึ ้นจากเดือนมีนาคมจากระดับ 55.80 จุดเป็ น 66.22 จุด
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองคำกับค่ ำเฉลี่ยรำคำทองคำในประเทศ
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**ราคาทองคาในประเทศอ้ างอิงราคาสมาคมค้ าทองคา

เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนเมษายนกับราคาเฉลี่ยราคาทองคาที่อ้างอิงกับ
ราคาทองคาแท่งของสมาคมค้ าทองคาพบว่ามีทิศทางที่ไม่สอดคล้ องกัน กล่าวคือดัชนีความเชื่อมัน่ ราคา
ทองคาในเดือนเมษายนมีคา่ สูงกว่าระดับ 50 จุดเล็กน้ อย ซึง่ เป็ นสัญญาณว่าทัศนคติโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่าง
คาดว่าราคาทองคาทรงตัวใกล้ ระดับเดิมหรื อเป็ นบวกเล็กน้ อย แต่ราคาทองคาแท่งของสมาคมค้ าทองคาเฉลี่ย
ที่เกิดขึ ้นจริงในเดือนเมษายนปรับตัวลงค่อนข้ างมาก โดยราคาเฉลี่ยลดลง 1,634.97 บาทต่อหนึง่ บาททองคา
หรื อลดลงร้ อยละ 7.33 ขณะที่ดชั นีความเชื่อมัน่ ในระยะยาวลดต่าลงไปในแนวทางเดียวกับทิศทางราคาในช่วง
เดือนเมษายน

[ศูนย์วจิ ยั ทองคา]
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ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 1 เดือน
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34.73%

40.00%

50.35%

49.65%

50.00%

30.00%

43.51%
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ความต้องการทองคา

ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ

การเก็งกาไร

วิฤถตหนี้ยุโรป
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0.00%
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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 ้
ยุโรปและเก็งกาไรเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะค่าเงินบาทที่มีการให้ น ้าหนักถึงร้ อยละ 53.36 ของผู้ตอบ สะท้ อน
ความวิตกที่มีตอ่ ความผันผวนของค่าเงินบาทในช่วงที่ผา่ นมาและไม่แน่ใจต่อแนวทางของค่าเงินบาทในระยะ
ต่อไป ส่วนวิกฤติหนี ้ยุโรปยังเป็ นปั จจัยที่กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสาคัญโดยมีการให้ น ้าหนักร้ อยละ 47.82 ส่วน
ประเด็นความต้ องการทองคาที่หนุนราคาในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผา่ นมามีการให้ น ้าหนักร้ อยละ 34.73
หมายความว่าผลกระทบที่เกิดขึ ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมต่อความต้ องการทองคาเชื่อว่าจะลดลง ด้ านปั จจัยที่
คาดว่าจะมีผลกระทบต่อราคาทองคาในช่วง 3 เดือนข้ างหน้ าพบว่ากลุม่ ตัวอย่างให้ ความสาคัญกับการเก็ง
กาไรมาเป็ นอันแรกมีการให้ น ้าหนักร้ อยละ 50.35 และค่าเงินบาทเป็ นอันดับสองร้ อยละ 49.65
กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนเพฤษภำคม 2556

ไม่แน่ใจ
26.20%

ไม่ซอ้ื
31.85%

[ศูนย์วจิ ยั ทองคา]

ซือ้
41.95%

จากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 596 ตัวอย่าง ซึง่ เป็ นกลุม่ นัก
ลงทุน 495 ตัวอย่าง และผู้ค้าทองคา 101 ตัวอย่าง พบว่า
41.95% ของกลุม่ ตัวอย่างคิดว่าจะซื ้อทองคาในช่วงหนึง่
เดือนข้ างหน้ า ขณะที่ 31.85% คาดว่าจะยังไม่ซื ้อทองคาใน
ช่วงหนึง่ เดือนข้ างหน้ า และอีก 26.20% ยังไม่แน่ใจว่าจะซื ้อ
ทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึง่ เดือนข้ างหน้ า ซึง่ จะเห็นว่าผล
ค่อนข้ างกระจายตัวสะท้ อนความไม่มนั่ ใจในราคาทองคา
ในช่วงเดือนพฤษภาคม
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บทสรุ ปควำมคิดเห็นผู้ค้ำทองคำ (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผู้ประกอบกิจการค้ าทองคา ผู้ค้าส่งทองคา ประธานชมรมค้ าทองคา
และผู้ประกอบกิจการนายหน้ าการซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่อ้างอิงกับราคาทองคา จานวน 16 ตัวอย่าง
เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีตอ่ ทิศทางและกรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคา
แท่งในประเทศ (ความบริ สทุ ธิ์ 96.50%) ในเดือนพฤษภาคม 2556 รวมถึงปั จจัยที่กลุม่ ผู้ค้าคาดว่าจะมีความ
เกี่ยวข้ องกับราคาทองคาในช่วงเดือนพฤษภาคมโดยสรุปพบว่า
บทสรุปด้ านราคาทองคาในตลาดโลก
กลุม่ ตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,300 – 1,560
ดอลลาร์ สหรัฐฯต่อออนซ์

โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้ านล่างกลุ่มตัวอย่างให้ น ้าหนักระหว่าง

1,300-1,440

ดอลลาร์ สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีคา่ ความถี่หนาแน่นอยู่บริเวณ 1,380-1,400 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ ขณะที่กรอบ
ด้ านบนกลุม่ ตัวอย่างให้ น ้าหนักระหว่าง 1,480-1,560 ดอลลาร์ สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีคา่ ความถี่หนาแน่นอยู่
บริเวณ 1,480-1,500 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์
ช่ วงสู งสุ ด
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บทสรุปด้ านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สทุ ธิ์ 96.50%)
กลุม่ ตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สทุ ธิ์ 95.50%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ
18,900– 21,900 บาทต่อหนึง่ บาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้ านล่างกลุม่ ตัวอย่างให้ น ้าหนักระหว่าง
18,900-20,500บาทต่อหนึง่ บาททองคา โดยมีคา่ ความถี่หนาแน่นในช่วง 19,300-19,500 บาทต่อหนึง่ บาท
ทองคาขณะที่กรอบด้ านบนกลุม่ ตัวอย่างให้ น ้าหนักระหว่าง 20,500-21,900 บาทต่อหนึง่ บาททองคาและมี
ค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 20,900-21,100 บาทต่อหนึง่ บาททองคา
ช่ วงสู งสุ ด
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บทสรุปด้ านปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับราคาทองคาในเดือนเมษายน 2556
ปั จจัยเชิงบวก
1. กลุม่ ผู้ค้าเชื่อว่า Demand ทองคาที่เพิ่มขึ ้นในระยะสัน้ โดยเฉพาะความต้ องการทองคาในเอเชีย
อย่างจีน อินเดีย รวมถึงไทยจะเป็ นปั จจัยหนุนราคาทองคาในช่วงเดือนพฤษภาคม การเพิ่มขึ ้นของ Demand
ทองคาเริ่มเพิ่มขึ ้นหลังจากที่ราคาทองคาอ่อนตัวหลุด 20,000 บาทต่อหนึง่ บาททองคา โดยเฉพาะทองคา
รูปพรรณที่บางขนาดเริ่มขาดตลาดทาให้ ผ้ คู ้ าต้ องเร่งในการผลิต และต้ องสัง่ ซื ้อทองคาเพิ่มเติมอีก ขณะที่คา่
Premium ในการสัง่ ซื ้อทองคาในต่างประเทศก็ปรับตัวเพิ่มขึ ้นกว่าช่วงก่อน นอกจากนี ้ในช่วงเดือนพฤษภาคม
ยังจะมีแรงซื ้อทองคาเนื่องจากเทศกาลแต่งงานของอินเดีย
[ศูนย์วจิ ยั ทองคา]
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2. การผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของยุโรป หลังจากที่ ECB ประกาศลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย
ลง 0.25% ทาให้ ความกังวลด้ านเงินเฟ้อ และการเข้ าซื ้อเก็งกาไรทองคามีเพิ่มมากขึ ้น แต่เชื่อว่าประเด็นนี ้จะ
เป็ นปั จจัยหนุนระยะสันเท่
้ านัน้

โดยมองว่าระยะยาวจะทาให้ คา่ เงินยูโรอ่อนค่าลงและทาให้ สกุลเงิน ดอลลาร์

สหรัฐฯ มีการแข็งค่าขึ ้นซึง่ จะเป็ นผลลบต่อราคาทองคา
ปั จจัยเชิงลบ
1. เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ เริ่มกลับมาแข็งค่าอีกครัง้ เทียบสกุลเงินหลัก ผลจากการผ่อนคลายนโยบาย
ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปนุ่ (BOJ)
2. การคาดการณ์วา่ มาตรการเพิ่มสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะสิ ้นสุดเร็วขึ ้นหลังจาก
การรายงานตัวเลขด้ านการจ้ างงานออกมาเชิงบวก
3. การขายต่อเนื่องของกองทุนขนาดใหญ่ อย่าง SPDR ที่มีการขายออกกว่า 20% ตังแต่
้ ชว่ งต้ นปี
และเชื่อว่าหลังจากที่ราคาทองคาอ่อนตัวลงมากกองทุน SPDR น่าจะยังมีการขายทองคาออกต่อเนื่อง
SPDR Gold holding From 2011-2013 weekly
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สรุปมุมมองที่มตี อ่ ราคาทองคาในประเทศ

คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ ้น
3
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้ เคียงกับราคาในเดือนเมษายน
11
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง
2
โดยสรุปกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผู้ประกอบกิจการค้ าทองคา ผู้ค้าส่งทองคา ประธานชมรมค้ าทองคาและผู้
ประกอบกิจการนายหน้ าการซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่อ้างอิงกับราคาทองคา จานวน 16 ตัวอย่าง คาด
ว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนพฤษภาคมจะปรับตัวเพิ่มขึ ้นจานวน 3 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาใน
ประเทศในเดือนพฤษภาคมจะปรับตัวลดลงจานวน 2 ตัวอย่าง และคาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือน
พฤษภาคมจะใกล้ เคียงกับราคาทองคาในเดือนเมษายนจานวน 11 ตัวอย่าง จะเห็นว่าโดยรวมความคิดเห็น
ของกลุม่ ผู้ค้าทองคาส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคาในประเทศจะเคลื่อนไหวใกล้ เคียงกับราคาในช่วงเดือน
เมษายนซึง่ สามารถสรุปได้ ว่าความคิดเห็นของผู้ค้าทองคาที่มีตอ่ ราคาทองคาในช่วงเดือนพฤษภาคมได้ วา่ ยัง
ไม่แน่ใจต่อทิศทางราคาทองคาในระยะสัน้ ขณะที่การเพิ่มขึ ้นของราคาในช่วงปลายเดือนยังไม่ทาให้ กลุม่ ผู้ค้า
เชื่อว่าราคาทองคาจะกลับเข้ าสูข่ าขึ ้นได้
กลุม่ ตัวอย่างความคิดเห็นผู้ค้าทองคา
1. คุณจิตติ ตังสิ
้ ทธิ์ภกั ดี

นายกสมาคมค้ าทองคา (บริ ษัท ห้ างขายทองจินฮัวเฮง
้ จากัด)

2. คุณพิชญา พิสทุ ธิกลุ นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง (ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์)
3. คุณวิรัตน์ จุฑาวรากุล

กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ไฟน์โกลด์ จากัด

4. คุณวิชยั แสงเจริญตระกูล

กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท รอยัล คลาสสิค โกลด์ บูลเลี่ยน จากัด

5. คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ รองกรรมการผู้จดั การ ห้ างหุ้นส่วนจากัด ห้ างทองน่าเชียง
6. คุณธีรเดช สินธพเรื องชัย

กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ห้ างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด

7. คุณธนรัชต์ พสวงศ์

กรรมการผู้จดั การบริษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ จากัด

8. คุณฐิ ภา นววัฒนทรัพย์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด

9. คุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ

กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด

10. คุณณัฐฑี จุฑาวรากุล

กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด

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

11. คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต ผู้จดั การฝ่ ายวิเคราะห์ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
12. คุณโกเมน มนัสปิ ยะเลิศ

ประธานชมรมจังหวัดกาญจนบุรี (ห้ างทองทรัพย์ทวี)

13. คุณชัยชนะ ประพฤติพงษ์ ประธานชมรมฝ่ ายบริหาร จังหวัดนครราชสีมา (ห้ างทองอึ ้งเตียงกี่)
14. คุณจิรวัฒน์ เลิศชนะวงษ์ ประธานชมรมจังหวัดกาแพงเพชร (ห้ างทองจงเจริญเยาวราช)
15. คุณชาตรี อัครวิบลู ย์

ประธานชมรมจังหวัดนครศรี ธรรมราช (ห้ างทองแม่มาลี)

16. คุณสุรพล โอวิทยากุล

ประธานชมรมจังหวัดเชียงใหม่ (ห้ างทองย่งเชียงล้ ง)

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

ผลสำรวจพฤติกรรมกำรซือ้ ขำยทองคำภำยในประเทศ ช่ วงวันที่ 17-30 เมษำยน 2556
หลังจากที่ราคาทองคาอ่อนตัวลงอย่างมากในช่วงวันที่ 12-16 เมษายน ที่ผา่ นมา ทาให้ เกิดการเข้ าซื ้อขายทองคาเป็ น
จานวนมากตังแต่
้ ในช่วงวันที่ 17 เมษายน 2556 เป็ นต้ นมา โดยการเข้ าซื ้อขายทองคาในช่วงดังกล่าวเป็ นประเด็นที่นา่ สนใจ
เพราะจากการสังเกตของศูนย์วจิ ยั ทองคาพบว่าการซื ้อขายทองคาที่เกิดขึ ้นช่วงตังแต่
้ วนั ที่ 17 เมษายน 2556 เป็ นต้ นมามีการ
เปลีย่ นแปลงในเชิงพฤติกรรมอย่างมีนยั สาคัญ กล่าวคือกลุม่ ผู้ซื ้อจานวนไม่น้อยเข้ าซื ้อทองคารูปพรรณจากที่ก่อนหน้ านันการ
้
ซื ้อขายทองคาในประเทศส่วนมากมักจะอยูใ่ นรูปแบบของทองคาแท่ง ศูนย์วิจยั ทองคาจึงจัดทาการวิจยั พฤติกรรมการซื ้อขาย
ทองคาในช่วงวันที่ 17-30 เมษายน 2556 ขึ ้นเพื่อศึกษาถึงรูปแบบ วิธีการ รวมถึงวัตถุประสงค์ของการซื ้อขายเพื่อเป็ นประโยชน์
ในการทาความเข้ าใจพฤติกรรมของผู้ลงทุนทองคาในประเทศต่อไป
สรุปผลการศึกษา
จากกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผู้ลงทุนทองคาจานวน 168 ตัวอย่าง ที่ตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื ้อขาย
ทองคาในช่วง 17-30 เมษายน 2556 พบว่า กลุม่ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ นผู้ลงทุนทองคาส่วนใหญ่เป็ นผู้ลงทุนที่มีชว่ งอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี ซึง่ มีสดั ส่วนถึงร้ อยละ 47.02 ช่วงอายุ 36-45 ปี มีสดั ส่วนรองลงมาร้ อยละ 23.81และช่วงอายุ 45-55 ปี
ประมาณร้ อยละ 9.52 ที่นา่ สนใจคือร้ อยละ 11.90เป็ นผู้ลงทุนทีอ่ ายุน้อยกว่า 25 ปี ขณะเมื่อถามถึงอาชีพของกลุม่ ตัวอย่างพบ
กว่ากระจายตัวอยูใ่ น 3 กลุม่ หลักคือ เจ้ าของธุรกิจ พนักงานบริ ษัทเอกชน และพนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยมีสดั ส่วนร้ อย
ละ 37.50, 33.93 และ 21.43 ตามลาดับ ส่วนมากของกลุม่ ตัวอย่างมีรายได้ ระหว่าง 15,001-35,000 บาทต่อเดือน ประมาณ
ร้ อยละ 39.29ของกลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ ที่มีรายได้ ระหว่าง 35,001-50,000 บาทต่อเดือน มีสดั ส่วนร้ อยละ 25.60 ส่วนกลุม่ ที่มี
รายได้ 50,001-100,000 บาทและ มากกว่า 100,000 บาทขึ ้นไปมีสดั ส่วนร้ อยละ 12.50และ 7.14 ตามลาดับ
เพศของกลุ่มตัวอย่ ำง

ช่ วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ ำง
7.74%
11.90%
9.52%

40.48%
23.81%

59.52%

47.02%

ชาย

[ศูนย์วจิ ยั ทองคา]

หญิง

ต่ากว่า 25 ปี

26-35 ปี

36-45 ปี

46-55 ปี

55 ปีขน้ึ ไป
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อำชีพของกลุ่มตัวอย่ ำง

ระดับรำยได้ของกลุ่มตัวอย่ ำง

5.36%

1.79%

7.14%
15.48%

21.43%

12.50%

37.50%
25.60%

33.93%

รายการ/รัฐวิสาหกิจ

บริษทั เอกชน

แม่บา้ น

อืน่ ๆ

ธุรกิจส่วนตัว

39.29%

ต่ากว่า 15,000 บาท

15,001-35,000 บาท

35,001-50,000 บาท

50,001-100,000 บาท

เมื่อศึกษาพฤติกรรมในการซื ้อขายระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2556 พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีการซื ้อทองคาในสัดส่วน
ร้ อยละ 40.48 มีการขายทองคาร้ อยละ 1.79 ทังซื
้ ้อและขายในช่วงเวลาดังกล่าวร้ อยละ 16.07 และไม่ได้ ทาการซื ้อขายร้ อยละ
41.67 โดยเป็ นการซื ้อทองคารูปพรรณร้ อยละ 43.90 ทองคาแท่งร้ อยละ 44.71 กองทุนทองคาและสัญญาซื ้อขายทองคา
ล่วงหน้ าในสัดส่วนร้ อยละ 5.69 เท่ากันทังสองส่
้
วน มียอดการซื ้อขายตา่ กว่า 20,000 บาทร้ อยละ 21.65 ระหว่าง 20,001100,000 บาทร้ อยละ 39.18 ตังแต่
้ 100,001 – 400,000 บาท ร้ อยละ 20.62 ระหว่าง 400,001-1,000,000 บาทร้ อยละ 8.25
และมากกว่า 1,000,000 บาทขึ ้นไปร้ อยละ 10.31 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการซื ้อขายเป็ นส่วนของการลงทุนร้ อยละ 38.46 การ
ซื ้อเพื่อเป็ นเครื่ องประดับร้ อยละ 25.38 ซื ้อเพื่อเฉลีย่ ต้ นทุนร้ อยละ 17.69 ส่วนอีกร้ อยละ 18.46 เป็ นส่วนของการซื ้อเพื่อเป็ น
สินสอดแต่งงาน ขายเพื่อจากัดการขาดทุน และซื ้อเพื่อเป็ นของกานัล
กำรซื้อขำยของกลุ่มตัวอย่ ำง

รู ปแบบกำรซือ้ ขำยทองคำของกลุ่มตัวอย่ ำง
5.69%

5.69%

40.48%

41.67%

43.90%

44.71%
16.07%
1.79%

ซือ้

[ศูนย์วจิ ยั ทองคา]

ขาย

ซือ้ - ขาย

ไม่ได้มกี ารซือ้ ขาย

ทองรูปพรรณ

ทองคาแท่ง

กองทุนทองคา

Gold Futures
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ประมำณยอดเงินกำรซือ้ ขำยของกลุ่มตัวอย่ ำง

วัตถุประสงค์ กำรซื้อขำยของกลุ่มตัวอย่ ำง

10.31%
4.62%
8.25%

6.92%

6.92%
21.65%
38.46%

20.62%
25.38%

39.18%

17.69%

ต่ากว่า 20,000 บาท
100,000-400,000 บาท
มากกว่า 1,000,000 บาท

20,001-100,000 บาท
400,001-1,000,000 บาท

การลงทุน

การถั ่วเฉลีย่ ต้นทุน

เครื่องประดับ

สินสอดสาหรับแต่งงาน

ของกานัล

ขายเพื่อตัดขาดทุน

ในการศึกษาศูนย์วจิ ยั ทองคาได้ เน้ นเรื่ องสือ่ แหล่งที่มีสว่ นในการตัดสินใจซื ้อขายดังกล่าวทีม่ ีผลต่อกลุม่ ตัวอย่าง โดย
จาแนกเป็ นสือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ โทรทัศน์ สือ่ วิทยุ สือ่ ออนไลน์ ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ การใช้ กราฟทางเทคนิค การชัดจูงของ
คนรู้จกั และการตัดสินใจด้ วยตนเองพบว่า
กรำฟแสดงระดับของอิทธิพลทีม่ ตี ่ อกำรตัดสินใจซื้อขำยทองคำในช่ วง 17-30 เมษำยน 2556
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

โดยสรุปพบกว่ากลุม่ ตัวอย่างให้ ความสาคัญกับการตัดสินใจด้ วยตนเองมากที่สดุ โดยมีข้อมูลจากสือ่ ออนไลน์ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจขณะที่สอื่ โทรทัศน์

ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์

และการใช้ กราฟทางเทคนิคประกอบมีระดับ

ความสาคัญรองลงมา สือ่ หนังสือพิมพ์และสือ่ วิทยุมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจค่อนข้ างน้ อย

[ศูนย์วจิ ยั ทองคา]
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สือ่ หนังสือพิมพ์มีผลต่อการตัดสินใจของกลุม่ ตัวอย่างในระดับปาน

หนังสือพิมพ์
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

27.84%

26.80%
19.59%

17.53%
8.25%

ประกอบการตัดสินใจซื ้อขายทองคาในช่วงดังกล่าว ขณะที่ร้อยละ
27.84 ใช้ ข้อมูลจากสือ่ หนังสือพิมพ์ในระดับน้ อย

โทรทัศน์
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

กลาง โดยพบว่ามีเพียงร้ อยละ 8.25 ทีใ่ ช้ สอื่ หนังสือพิมพ์ในการ

23.71%

30.93%

สือ่ โทรทัศน์มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อขายของกลุม่ ตัวอย่าง

24.74%
11.34% 9.28%

ค่อนข้ างมาก โดยมากกว่าร้ อยละ 50 ของกลุม่ ตัวอย่างใช้ สอื่
โทรทัศน์อยูใ่ นระดับ มาก – มากที่สดุ สะท้ อนอิทธิพลของสือ่
โทรทัศน์ที่มีตอ่ การลงทุนของนักลงทุนในทองคา

จากการสารวจพบว่าสือ่ วิทยุมีผลต่อการตัดสินใจค่อนข้ างน้ อย โดย

วิทยุ
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

35.05%
21.65% 24.74%
7.22%

ตัดสินใจอยูใ่ นระดับ น้ อย – น้ อยที่สดุ และมีเพียงไม่ถึงร้ อยละ 20 ที่

11.34%

ให้ น ้าหนัก มาก – มากที่สดุ

สือ่ ออนไลน์ถือว่าเป็ นสือ่ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

สื่อออนไลน์
60.00%

เกือบร้ อยละ 60 ของกลุม่ ตัวอย่างให้ น ้าหนักของอิทธิพลที่มีตอ่ การ

ทองคาสูงสุด โดยกว่าร้ อยละ 46.39 ให้ น ้าหนักที่สอื่ ออนไลน์ใน

46.39%

40.00%
20.00%
0.00%

[ศูนย์วจิ ยั ทองคา]

25.77% 21.65%
4.12% 2.06%

ระดับมากที่สดุ และมีเพียงร้ อยละ 6.18 เท่านันที
้ ใ่ ห้ ความสาคัญกับ
สือ่ ออนไลน์คอ่ นข้ างน้ อย
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กลุม่ ตัวอย่างให้ น ้าหนักกับคาแนะนาของนักวิเคราะห์การลงทุนใน

ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

ระดับปานกลางจะเห็นว่าน ้าหนักที่ให้ สว่ นใหญ่อยูร่ ะหว่าง

30.93% 32.99%
20.62%
11.34%

4.12%

22.68%

10.31% 9.28%

ความสาคัญค่อนข้ างมาก ขณะที่ร้อยละ 29.90 ให้ ความสาคัญใน
ระดับปานกลาง มีประมาณร้ อยละ 20 ที่ให้ น ้าหนักค่อนข้ างน้ อย

การชักชวนให้ ลงทุนของคนรู้จกั มีระดับความสาคัญต่อการตัดสินใจ

26.80% 27.84% 27.84%

30.00%
20.00%

ซื ้อขายทองคาในช่วง 17-30 เมษายน 2556 ค่อนข้ างน้ อย โดยมีการ
กระจายตัวของการให้ ระดับความสาคัญระหว่าง ปานกลาง – น้ อย

13.40%
4.12%

ที่สดุ ใกล้ เคียงกันเกือบร้ อยละ 30

0.00%

จากการตอบแบบสอบถามเรื่ องการให้ น ้าหนักต่อสิง่ ทีม่ ีอิทธิพลใน

การตัดสินใจด้วยตนเอง
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

ความสาคัญกับคาแนะนาการลงทุนของนักวิเคราะห์การลงทุน

ตัวอย่างให้ น ้าหนักในระดับปานกลางเช่นกัน โดยร้ อยละ 22.68 ให้

27.84% 29.90%

การชักชวนของคนรูจ้ กั

10.00%

กลาง – มาก ประมาณร้ อยละ 63.92 แต่ก็มีถึงร้ อยละ 20.62 ที่ให้

สาหรับการใช้ กราฟทางเทคนิคทีเ่ ป็ นที่นิยมกันในตลาดทองคา กลุม่

กราฟทางเทคนิค
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

ปาน

การตัดสินใจซื ้อขายทองคาในช่วง 17-30 เมษายน 2556 พบว่าการ

59.79%

ตัดสินใจด้ วยตัวนักลงทุนเองมีระดับการให้ น ้าหนักสูงสุด โดยกว่า

30.93%
7.22% 2.06%

0%

ร้ อยละ 60 ให้ น ้าหนัก มากที่สดุ ต่อการตัดสินใจด้ วยตนเอง และ
มากกว่าร้ อยละ 90 ทีใ่ ห้ น ้าหนักอยูร่ ะหว่าง มาก – มากที่สดุ

[ศูนย์วจิ ยั ทองคา]
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ในการวิจยั ศูนย์วิจยั ตังสมมติ
้
ฐานว่าในการซื ้อขายทองคาในช่วงเวลาดังกล่าวน่าจะเกิดจากการเก็งกาไร และการซื ้อ
เพื่อการบริ โภคจริ งหลังจากที่ราคาอ่อนตัวลงอย่างมาก ขณะที่การซื ้อเพื่อป้องกันความเสีย่ งไม่นา่ มีผลต่อการซื ้อทองคาในช่วง
ที่ผา่ นมา แต่จากการสารวจพบว่ากลุม่ ตัวอย่างยังมีระดับความเชื่อว่าทองคาเป็ นสินทรัพย์ปลอดภัยค่อนข้ างมาก แม้ จะไม่
สามารถกล่าวได้ วา่ การซื ้อขายทองคาในช่วงวันที่ 17-30 เมษายน 2556 เป็ นการซื ้อจากมุมมองของสินทรัพย์ที่ปลอดภัย แต่
การที่กลุม่ ตัวอย่างมองว่าทองคาเป็ นสินทรัพย์ปลอดภัยน่าจะส่งผลต่อการคาดการณ์ในระยะยาว ซึง่ ศูนย์วจิ ยั จะทาการศึกษา
เพื่อหาความสัมพันธ์ในระดับต่อไป

ท่านคิ ดว่าทองคาเป็ นทรัพย์สินที่มีความปลอดภัยในการลงทุนระดับใด
50.00%

44.33%

45.00%
40.00%

32.99%

35.00%
30.00%
25.00%
20.00%

15.46%

15.00%
7.22%

10.00%
5.00%

0%

0.00%
มากทีส่ ุด
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มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยทีส่ ุด
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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 ผู้อานวยการศูนย์วิจยั 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
บริ ษัท 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 ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส 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
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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
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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