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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนเมษายน 2558 อยูใ่ นระดับ 49.93 จุด เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการจัดทาในเดือน
มีนาคม 2558 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.37 จุด แต่ยงั อยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุด สะท้อนมุมมองที่ยงั ไม่แน่ใจต่อการฟื้ นตัวของราคา
ทองคาในเดือนเมษายน อย่างไรก็ดีถา้ มองมุมมองผูค้ า้ ในเดือนเมษายนกลับมามีมุมมองค่อนข้างบวกเนื่องจากดัชนีแยกกลุ่มผูค้ า้
ปรับขึ้นกว่า 30% ด้านปั จจัยที่กดดันราคาทองคาในประเทศมีการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการแข็งค่าของค่าเงินบาท
เป็ นปั จจัยสาคัญ ส่วนราคาน้ ามันดิบและการเก็งกาไรหลังราคาร่ วงหนักในเดือนมีนาคมเป็ นปั จจัยหนุน
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนลดลง 1.06 จุด อยูท่ ี่ระดับ 48.78 จุด ค่าดัชนียงั อยูต่ ่ากว่าระดับ 50
จุดเช่นกัน

และยังสะท้อนมุมมองเชิงลบในระยะสามเดือนสอดคล้องกับความกังวลเรื่ องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

สหรัฐฯ
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 44.36% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 34.44% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 21.21% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่

จะเห็นได้วา่ ในเดือนเมษายนยังมีสดั ส่วนของผูท้ ี่คาดว่าจะซื้อทองคาค่อนข้างสูงอย่างชัดเจนหลังจากราคา

ทองคาปรับตัวลดลงในช่วงเดือนมีนาคมหรื ออาจจะสะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างมองว่าราคาอาจจะมีการฟื้ นตัวลงหลังอ่อนตัวเดือน
ก่อน
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนเมษายน 2558 มองว่าอาจจะมีการฟื้ นตัวแต่
อาจจะฟื้ นตัวไม่มากนักตามค่าดัชนีที่ยงั คงอยูใ่ กล้ระดับ 50 จุด ขณะที่ปัจจัยลบน้อยลงหลัง FED ยังไม่พิจารณาการขึ้นดอกเบี้ย
เร็ ว ๆ นี้ ทิศทางค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังเป็ นปั จจัยสาคัญที่กระทบต่อราคาทองคาในประเทศ
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนเมษายน 2558 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคาระหว่างเดือน
เพิ่มขึ้นหรื อใกล้เคียงเดือนก่อน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคาจานวน 7 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนเมษายนจะปรับตัว
เพิ่มขึ้นจานวน 4 ตัวอย่าง คาดว่าจะใกล้เคียงกันเดือนมีนาคม 3 ตัวอย่างขณะที่ไม่มีกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาเฉลี่ยจะปรับตัวลดลง
ในเดือนเมษายน สาหรับราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,220-1,280 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,240-1,260 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง
1,120-1,180 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,160 – 1,180 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้านราคา
ทองคาในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 18,500 – 19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,000-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 17,500-18,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 17,500 – 18,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดย
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มีประเด็นความเสี่ ยงเศรษฐกิจในยูโรโซน ทิศทางเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทิศทางค่าเงินบาท และการเก็งกาไรเป็ นปั จจัยสาคัญที่มี
ผลกระทบต่อราคาทองคาระหว่างเดือน
นอกจากนี้ศูนย์วจิ ยั ทองคายังได้จดั ทารายงานสรุ ปแนวโน้มต้นทุนทองคาหน้าเหมืองในปี 2557 โดยเก็บข้อมูลจาก
เหมืองขนาดใหญ่จาก 9 บริ ษทั ที่มีกาลังการผลิตประมาณ 30% ของการผลิตทั้งหมด พบว่าในปี ที่ผา่ นมาต้นทุนการผลิตในส่วนที่
เป็ นต้นทุน Cash Cost เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในปี 2556 ที่ระดับ 672.47 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ มาอยูท่ ี่
ระดับ 676.49 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 4.02 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ แต่ตน้ ทุนรวมหรื อ All-In Sustaining Cost ใน
ปี 2557 ลดลงอย่างมากจากช่วงต้นทุน 915-1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในปี 2556 มาอยูใ่ นช่วง 800-1,050 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อออนซ์ ในปี 2557 ซึ่งน่าจะเป็ นผลจากราคาทองคาที่ตกต่าในปี ที่ผา่ นมาทาให้เหมืองทองลดต้นทุนบางส่วนลง
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน มีนาคม 2558
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวลดลงระหว่าง
เดือนมีนาคม 2558 ประมาณ 30 0บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ระดับราคา 18,500
บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 18,200 บาทต่อหนึ่งทองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่ 31
มีนาคม 2558 หรื อลดลงประมาณ 1.62%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 – 31 มีนำคม 2558
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ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนมีนาคม 2558 เคลื่อนไหวใน
ลักษณะ Sideway ตลอดทั้งเดือน โดยเป็ นการย่อตัวลงอย่างหนักในช่วงต้นเดือนหลังจากที่ยงั ได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์
ที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง เป็ นผลมาจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ฟ้ื นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานเดือนล่าสุดของ
สหรัฐฯ เพิ่มความกังวลต่อการดาเนินนโยบายการเงินของ FED ที่อาจมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็ วกว่าที่คาดก่อนฟื้ นตัวระยะสั้น
ในช่วงปลายเดือน หลังจากที่การประชุม FOMC ในช่วงกลางเดือนที่ผา่ นมา มีความเห็นในเชิงผ่อนคลาย รวมถึงเกิดเหตุการณ์
ความไม่สงบในตะวันออกกลาง จากปฏิบตั ิการโจมตีทางอากาศของซาอุดิอาระเบียคต่อกลุ่มกบฎ Houthi ในทางตอนใต้ของ
เยเมน โดยราคาทองคาในประเทศเดือนมีนาคมมีจุดสูงสุดที่ระดับ 18,7000 บาท และจุดต่าสุดที่ระดับ 17,850 บาท
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 – 31 มีนำคม 2558
Close

High

Low

Linear (Close)

1,240

1,220
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1,180

1,160

1,140

1,120

ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนมีนาคม2558 เคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนตลอดทั้งวัน มีการปรับตัวลงในช่วงต้น
เดือนมีนาคม จากปั จจัยลบสาคัญอย่างตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯอย่างการจ้างงานและอัตราการว่างงานที่ออกมาดีกว่าที่คาด แสดง
สัญญาณการฟื้ นตัวหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่ากดดันราคาทองคาในตลาดโลกอย่างหนัก

ก่อนปรับขึ้นอีกครั้งในช่วงปลาย

เดือนจากรายงานการประชุม FOMC ที่สมาชิกหลายฝ่ ายยังตัดสิ นใจไม่รีบร้อนขึ้นอัตราดอกเบี้ย บวกกับการสูร้ บในตะวันออก
กลางหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียเปิ ดฉากโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มกบฎ Houthi ในทางตอนใต้ของเยเมน ก่อนย่อตัวลงอีกครั้งจาก
ค่าเงินดอลลาร์ที่เริ่ มกลับมาแข็งค่าต่อ โดยราคาทองคาในช่วงที่ผา่ นมาปรับเพิ่มขึ้นทาจุดสูงสุดที่ระดับ US$1,223.20 ทาจุดต่าสุด
ที่ระดับ US$1,142.86 SPDR ถือครองทองคาลดลงกว่า 34.01 ตัน จากระดับ 771.25 ตัน มาอยูท่ ี่ 737.24 ตันในช่วงปลายเดือน
มีนาคม
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 – 31 มีนำคม 2558
Close

High

Low

Linear (Close)

33.10
33.00
32.90
32.80
32.70
32.60
32.50
32.40
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32.20

ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม 2558 มีการอ่อนค่าลงอย่างหนักในช่วงต้นเดือน จากค่าเงินดอลลาร์ที่
แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง เป็ นผลมาจากเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ส่งสัญญาณฟื้ นตัวขึ้นมา เพิม่ ความเป็ นไปได้ที่ FED อาจขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เร็ วกว่าที่คาด บวกกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง.ในการประชุมวันที่ 11 มีนาคมที่ผา่ นมา แต่กลับมาแข็งค่าอีก
ครั้งจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมาอย่างหนักจากความเห็นเชิงผ่อนคลายของการประชุม FOMC รวมถึงค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลง
จากการดาเนินนโยบาย QE ขณะที่เดือนนี้กลับมามีแรงซื้อในตลาดหุน้ อีกครั้งในเดือนมีนาคมนี้กว่า 2,741.58 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับเดือนที่แล้วจากที่มีแรงขายสุทธิกว่า 6,898.13 ล้านบาท แต่ในตลาดพันธบัตรมีแรงขายกว่า4,905.58 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่
แล้วที่เงินไหลเข้ากว่ากว่า 17,196.86 ล้านบาท
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคา (Gold Price Sentiment Index)
ประเภทดัชนี
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (รวม)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะนักลงทุน)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะผูค้ า้ ทองคา)
**เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 มี.ค. 58

1 เดือน
(มี.ค. 58)
45.56
46.12
43.46

1 เดือน
(เม.ย. 58)
49.93
48.48
56.13

3 เดือน
(มี.ค. 58)
49.84
50.34
48.14

3 เดือน
(เม.ย. 58)
48.78
49.65
46.63

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนเมษายน 2558 อยูท่ ี่ระดับ 49.93 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมเล็กน้อย 4.37 จุด
หรื อเพิ่มขึ้น 9.60% จากระดับ 45.56 จุด หลังจากปรับตัวลดลงติดต่อกัน 3 เดือน อย่างไรก็ดีการฟื้ นตัวของดัชนียงั ไม่ได้สะท้อน
มุมมองเชิงบวกเนื่องจากค่าดัชนียงั อยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุด ซึ่งใช้เป็ นตัวอ้างอิงในการประเมินมุมมองที่มีต่อราคาทองคาใน
ช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า

ที่น่าสนใจคือดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ ทองคาปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก

โดย

เพิ่มขึ้น 12.67 จุด หรื อ 29.15% เป็ นการสะท้อนว่ากลุ่มผูค้ า้ ทองคาเริ่ มมองว่าทองคาสามารถฟื้ นตัวได้ในช่วงเดือนเมษายน
หลังจากที่ปรับตัวลงหนักในช่วงเดือนมีนาคม

ส่วนกลุ่มผูล้ งทุนยังมีมุมมองในเชิงลบเล็กน้อยแต่ดีข้ ึนจากเดือนก่อนซึ่งเชื่อว่า

น่าจะเป็ นทัศนคติที่ใกล้เคียงกับกลุ่มผูค้ ่าที่มองว่าราคาทองคาปรับตัวลงค่อนข้างมากในเดือนก่อนทาให้อาจจะเริ่ มฟื้ นตัวขึ้นใน
เดือนเมษายน ขณะความวิตกกังวลเรื่ องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ลดลงหลังการประชุมครั้งล่าสุดยังไม่สง
สัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็ ว ๆ นี้ แต่ยงั มีความกังวลเรื่ องการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และความผันผวนของค่าเงินบาท
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 48.78 จุด ปรับตัวดลดลงล็กน้อยจากการ
จัดทาเดือนก่อน โดยลดลง 1.06 จุดหรื อลดลง 2.13% โดยค่าดัชนียงั สะท้อนมุมมองเชิงลบในระยะกลางเนื่องจากค่าดัชนียงั
เคลื่อนไหวต่ากว่าระดับ 50 จุด ตามความเสี่ ยงที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีปัจจัยที่เชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาเป็ นการปรับตัวของ
ค่าเงินบาท ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ ามัน และทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนเมษายน 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมเล็กน้อย โดยค่าดัชนีอยู่
ใกล้ระดับ 50 จุด ซึ่งยังเป็ นการสะท้อนความไม่แน่ใจในการฟื้ นตัวของราคาทองคา ขณะที่กลุ่มผูค้ า้ ทองคาค่อนข้างจะมีมุมมอง
ในเชิงบวกเนื่องจากค่าดัชนีเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ ปรับตัวขึ้นอย่างมาก ขณะกลุ่มผูล้ งทุนยังไม่ค่อยมัน่ ใจต่อการฟื้ นตัว การปรับตัวขึ้น
ของดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาเพิ่มขึ้นหลังจากราคาทองคาร่ วงหนักในเดือนมีนาคม

และการเลื่อนการตัดสิ นใจในการขึ้น

ดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
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Gold Price Sentiment Index (1M)

Benchmark

**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมีนาคม 2558 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 45.56 จุด (จัดทาในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558) สะท้อนมุมมองในเชิงลบต่อราคาทองคาในเดือนมีนาคม 2558 ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5% (ราคาขายออก)
เฉลี่ยในเดือนมีนาคม 2558 อยูท่ ี่ระดับ 18,269.05 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ลดลงจากราคาเฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ประมาณ
760.95 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 1 เดือน
ค่าเงินดอลล่าร์

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 3 เดือน
46.67%

ค่าเงินบาท

41.33%

ทิศทางดอกเบี้ยFED

27.43%

การเก็งกาไร

26.29%
0.00%

39.77%

ค่าเงินดอลล่าร์

39.58%

การเก็งกาไร

30.10%

ราคาน้ ามัน

ค่าเงินบาท

10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

36.33%

ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

31.36%

ทิศทางดอกเบี้ยFED

30.98%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

ปั จจัยที่กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเชื่อว่าจะกระทบราคาทองคาในประเทศในช่วงหนึ่งเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างยังคงให้
น้ าหนักกับประเด็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้จะลดช่วงการแข็งค่าลงแต่แนวโน้มยังคงมีแนโน้มแข็งค่าตามการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของยูโรโซนและทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ด้านค่าเงินบาทยังคงเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่ยงั คงมีการให้น้ าหนัก
ค่อนข้างมา นอกจากนี้ยงั มีประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ราคาน้ ามันดิบและการเก็งกาไรเป็ นปัจจัยที่เชื่อว่า
จะกระทบต่อราคาทองคาระหว่างเดือนเมษายน
ปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศช่วง 3 เดือนข้างหน้ามีการให้น้ าหนักค่าเงินบาทและ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯในระดับที่ใกล้กนั เพราะยังถือเป็ นปัจจัยที่อยูใ่ นระดับต้น ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาทองคาในประเทศ
ในช่วงที่ผา่ นมา นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยเรื่ องการเก็งกาไรของนักลงทุนในตลาด ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และทิศทาง
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯเป็ นปัจจัยสาคัญ
กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนกุมภำพันธ์ 2558

ไม่ แน่ ใจ
21.21%
ไม่ ซื้อ
34.44%

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

ซื้อ
44.36%

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 523 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 401
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 124 ตัวอย่าง พบว่า 44.36% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 34.44%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 21.21%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า จะเห็น
ได้วา่ ในเดือนเมษายนสัดส่วนของผูท้ ี่คาดว่าจะซื้อทองคายังอยูส่ ูง
กว่าระดับ 40% ใกล้เคียงเดือนก่อน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ราคา
ทองคามีการปรับตัวลง
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 7 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและ
กรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนเมษายน 2558 รวมถึงปัจจัยที่
กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนเมษายนโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,120 – 1,280 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,120-1,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,160-1,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,220-1,280 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,240-1,260 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ช่ วงต่ำสุ ด
5

4

4
3
2

ช่ วงสู งสุ ด

2

1

4

4
3

2

1
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2
1

1
0

0

1,120-1,140
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1,141-1,160

1,161-1,180

1220-1240

1,241-1,260

1,261-1,280
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 17,500 – 19,500
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 17,500-18,500 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 17,500-18,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 18,500-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,000-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา

ช่ วงต่ำสุ ด
8
6

ช่ วงสู งสุ ด
6
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0
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17,500-18,000

18,001-18,500

18,501-19,000

18,500-19,000

19,001-19,500

19,501-20,000

บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนเมษายน 2558
1. ความเสี่ ยงวิกฤติหนี้สินกรี ซ แม้จะผ่านการยืดอายุสญ
ั ญาชัว่ คราวไปถึงช่วงกลางปี แต่ฐานะทางการเงินกรี ซยังอยู่
ในภาวะที่น่าเป็ นห่วงเพราะภาครัฐมีงบประมาณเหลืออยูอ่ ย่างจากัดและอาจจะหมดลงในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ ซึ่งจะกระทบ
ต่อความน่าเชื่อและอาจจะลุกลามเป็ นปั ญหาใหญ่ได้เช่นกัน
2. ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังถือเป็ นอีกหนึ่งประเด็นที่กลุ่มผูค้ า้ ยังคงให้น้ าหนักต่อเนื่อง เพราะมีผลต่อราคา
ทองคาค่อนข้างมาก แม้วา่ กลุ่มผูค้ า้ จะมองว่าในเดือนเมษายนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะลดการแข็งค่าลงจากสัญญาณดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เลื่อนออกไป
3. ค่าเงินบาท เริ่ มกลับมาแข็งค่าขึ้นหลังเงินทุนเริ่ มไหลเข้า และการลดช่วงแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
4. ความเสี่ ยงในการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งจะส่งผลต่อการกาหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรปและการ
โยกย้ายเม็ดเงิน ขณะที่ยโุ รปยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปและยังคงต้องใช้การ
กระตุน้ เศรษฐกิจเพื่อช่วยหนุนการฟื้ นตัว ซึ่งส่งผลให้เงินยูโรมีแนวโน้มอ่อนค่าในอนาคตจากขนาดนโยบายที่เพิ่มมากขึ้นและ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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5. การซื้อขายเก็งกาไร

จากปั จจัยที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ วทาให้มีความเสี่ ยงที่จะเกิดความผันผวนในตลาด

ทองคาที่ได้รับผลจากการเก็งกาไร
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนมีนาคม 2558
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

4
3
0

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 7 ตัวอย่าง โดยรวมเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเดือนเมษายน 2558 จะเพิ่มขึ้นหรื อ
ใกล้เคียงกับเดือนมีนาคม โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 4 รายที่คาดว่าราคาทองคาประเทศเฉลี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนอีก 3 รายเชื่อ
ว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยในเดือนเมษายน

2558

จะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนมีนาคม

ขณะที่ไม่มีผคู ้ า้ หรื อ

ผูป้ ระกอบการรายใดเชื่อว่าราคาเฉลี่ยในเดือนเมษายนจะปรับตัวลดลง
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ส จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง
บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด
บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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รายงานแนวโน้ มต้ นทุนการผลิตทองคา 2557
ประเภทและความหมายของต้นทุนการผลิต
ต้นทุนการผลิตที่นามาใช้ในรายงานนี้คือต้นทุนการผลิตที่ถูกประกาศไว้ในรายงานผลประกอบการและรายงาน
ประจาปี ของแต่ละเหมือง โดยประเภทของต้นทุนนั้นมีอยูค่ ่อนข้างมาก แต่ที่ถูกนามาใช้มากที่สุดจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ
ต้ นทุนแบบ Cash Cost
เป็ นต้นทุนที่เกี่ยวกับการผลิตทองคาโดยตรง ซึ่งเป็ นต้นทุนเกี่ยวกับเหมือง ที่รวมทั้งการขุด การขนส่ง การหลอมและ
การขึ้นรู ปเพื่อให้เกิดเป็ นทองคาแท่ง นอกจากนี้ยงั รวมถึงค่าสัมปทานและหักลบด้วยต้นทุนการผลิตโลหะชนิดอื่น ลักษณะ
สาคัญของ Cash Cost นั้นจะไม่รวมถึงต้นทุนของสานักงานและค่าธุรการอื่นๆ (G&A Expense) โดยเหมืองทองคาส่วนใหญ่จะ
รายงานต้นทุน Cash Cost per ounce ในรายงานผลประกอบการทุกไตรมาส
ต้นทุน Cash Cost นั้นมีขอ้ ดีคือ เป็ นต้นทุนที่ครอบคลุมขั้นตอนเพือ่ ทาให้เกิดทองคาแท่งขึ้นมา แต่กม็ ีขอ้ เสี ยคือ ไม่ได้
รวมต้นทุนอื่นๆของบริ ษทั เช่น ต้นทุนของสานักงาน ค่าเสื่ อมราคาต่างๆ ดอกเบี้ย เป็ นต้น โดยมีการคานวณดังนี้
ต้ นทุน Cash Cost = ต้ นทุนการขุด , ต้ นทุนการขนส่ ง, การหลอมขึน้ รูป(ต้ นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิตทัง้ หมด)
+ ต้ นทุนสัมปทาน – ต้ นทุนการผลิตโลหะอื่น(กรณีเหมืองนั้นมีการผลิตโลหะอื่นด้ วย)(By-product credit)
ต้ นทุนแบบ All in sustaining cost (AISC)
เป็ นต้นทุนที่เพิง่ ถูกกาหนดขึ้นมาใหม่เมื่อปี 2555 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สะท้อนต้นทุนการผลิตทองคาทั้งหมด ทั้ง
ในเหมืองและนอกเหมือง ซึ่งต้นทุนแบบ AISC นี้คือต้นทุนแบบ Cash Cost รวมกับ ต้นทุนการพัฒนาและดูแลรักษาเหมือง
ต้นทุนการสารวจ ค่าใช้จ่ายในงานธุรการและค่าเสื่ อมราคา โดยต้นทุน AISC นี้จะมีประกาศอยูใ่ นรายงานผลประกอบการทุก
ไตรมาสเช่นเดียวกับ Cash Cost
ต้ นทุน All in sustaining cost = ต้ นทุน Cash Cost + ค่ าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ าย + ต้ นทุนสานักงาน + ค่ าใช้ จ่ายใน
การสารวจ + ต้ นทุนธุรการ (G&A Expense)

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

Page 14

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

เปรี ยบเทียบปริ มาณการผลิตของเหมืองทองคาใหญ่ท้ งั 9 แห่งกับอุปทานทองคาทั้งโลก
รายชื่อเหมืองทองคาและปริ มาณการผลิตทั้งปี 2556 และ 2557
รำยชื่อเหมือง
ปริมำณกำรผลิต(ตัน) 2557
Barrick
194.37
Newmont
162.70
Goldcorp
89.29
Kinross
84.30
Goldfields
69.05
Polyus
52.75
Anglogold
137.98
Agnico
44.46
Yamana
32.36
รวม
867.26
ที่มา: รายงานประจาปี 2556 และ 2557 แยกรายเหมือง

ปริมำณกำรผลิต(ตัน) 2556
222.89
154.87
82.95
74.59
57.32
46.74
127.68
31.17
33.95
832.16

ปริ มาณการผลิตทองคาทั้งโลก
2014
Supply
Mine production
3,114.4
Net producer hedging
42.1
Total Mine Supply
3,156.5
Recycled Gold
1,121.7
Total Supply
4,278.2
ที่มา: รายงาน Gold Demand Trends โดย World Gold Council

2013
3,050.7
-39.3
3,011.4
1,262.0
4,273.4

ปริ มารการผลิตทองคาของเหมืองทั้ง 9 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า และเมื่อเปรี ยบเทียบสัดส่วนการผลิตทองคา
ของเหมืองใหญ่ท้ งั 9 แห่งที่รวมกันได้ 867.26 ตันกับปริ มาณการผลิตของคาของทั้งตลาด (ไม่รวม Recycled Gold) ที่มีปริ มาณ
3,156.5 ตัน จะเห็นได้วา่ ปริ มาณทองคาที่เหมืองใหญ่ท้ งั 9 ผลิตได้น้ นั คิดเป็ นเกือบ 30% ของปริ มาณการผลิตทั้งตลาด ทาให้
ต้นทุนการผลิตของทั้ง 9 เหมืองนี้มีผลต่อการผลิตทองคาถึงเกือบ 30% ของปริ มาณทองคาที่ผลิตได้ท้ งั โลก
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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ศู นย์ วจิ ยั ทองคำ โดยควำมร่ วมมือระหว่ ำง
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองคำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

แนวโน้มต้นทุนการผลิตทองคา
ในการอธิบายถึงแนวโน้มต้นทุนการผลิตนั้น จะใช้ตน้ ทุนประเภท Cash Cost ซึ่งเป็ นต้นทุนที่มีการประกาศมาอย่าง
ต่อเนื่อง ต่างจากต้นทุนประเภท All-In Sustaining Cost ที่เพิ่งนามาใช้อย่างจริ งจังเมื่อปี 2555
นอกจากเหตุผลทางด้านเวลาแล้ว อีกเหตุผลหนึ่งก็คือต้นทุนประเภท Cash Cost เป็ นต้นทุนที่สะท้อนถึงต้นทุนการ
ผลิตทองคาได้อย่างละเอียดและตรงตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากเป็ นต้นทุนที่สะท้อนถึงการผลิตทองคาโดยตรง ไม่รวมต้นทุน
นอกเหมืองอย่างต้นทุนสานักงานและค่าเสื่ อมราคา เป็ นต้น ซึ่งเป็ นต้นทุนที่เหมืองทองคาสามารถควบคุมและผลักภาระไปให้
ผูบ้ ริ โภคได้ ต่างจากต้นทุนในเหมืองที่ตอ้ งรายงานตามจริ ง
ตารางแสดงต้นทุน Cash Cost (ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์) ของ 9 เหมืองใหญ่ต้งั แต่ปี 2550-2557
ปี /ต้นทุน Barrick Newmont Goldcorp
2550
350
406
163
2551
443
436
305
2552
464
411
295
2553
409
485
274
2554
463
591
223
2555
563
677
300
2556
566
761
553
2557
628
706
542
ที่มา : รายงานประจาปี ในแต่ละเหมือง

Kinross
368
421
437
506
592
705
743
720

Goldfield
423
526
540
703
795
779
803
830

Polyus
306
392
391
554
661
697
707
585

Anglo
357
444
514
638
728
829
830
787

Agnico

Yamana

162
347
451
580
640
672
637

410
482

จากตารางดังกล่าว สามารถทาเป็ นแผนภาพการกระจาย (Scatter Point) ได้ดงั นี้
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หน่วยเป็ นตัน
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

Barrick

Newmont

Goldcorp

Kinross

Goldfields*

Polyus

Anglo

Agnico

Yamana

Expon. (Trend line)

2558

จากแผนภาพการกระจาย จะเห็นได้วา่ ต้นทุนแบบ Cash Cost ของทั้ง 9 เหมืองใหญ่ ยังมีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ปี
2550 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเหล่านี้ คาดว่าจะเป็ นผลมาจาก ต้นทุนการขุดที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ทองคาที่เหลืออยูน่ อ้ ยลงทุกปี ที่
อยูใ่ ต้ดิน รวมถึงต้นทุนของน้ ามันและค่าแรงที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเงินเฟ้ อ ซึ่งทาให้คาดการณ์ได้วา่ แนวโน้มต้นทุนแบบ Cash Cost
ในอนาคตยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้ตอ่ ทั้งจากปริ มาณทองคาในใต้ผนื ดินที่ลดลงทุกปี ทาให้ตอ้ งอาศัยต้นทุนและเทคโนโลยีที่มาก
ขึ้นในการขุดขึ้นมา รวมถึงเงินเฟ้ อที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว
ในปี 2557 นี้ตน้ ทุนแบบ Cash Cost เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักโดยปริ มาณการผลิตทั้ง 9 เหมือง อยูท่ ี่ 676.49 ดอลลาร์ต่อทรอ
ยออนซ์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับต้นทุนเฉลี่ยของ 9 เหมืองเมื่อปี 2556 ที่อยูท่ ี่ 672.47 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ โดยเพิ่มขึ้นเนื่องมาจาก
จากปริ มาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นมา
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ต้ นทุนแบบ All-In Sustaining Cost ในปี 2557 ของ 9 เหมืองใหญ่
เหมือง
Barrick
Newmont
GoldCorp
Kinross
GoldFields
Polyus
Anglogold Ashanti
Agnico
Yamana
ที่มา : รายงานประจาปี 2556 ของแต่ละเหมือง

All-In Sustaining
(ดอลลำร์ ต่อทรอยออนซ์ ) 2557
864.00
1,002.00
1,035.00
973.00
1,053.00
825.00
1,026.00
954.00
807.00

All-In Sustaining
(ดอลลำร์ ต่อทรอยออนซ์ ) 2556
915.00
1,104.00
1,031.00
1,063.00
1,202.00
1,002.00
1,174.00
952.00
814.00

จากตารางข้างต้น ต้นทุน All-In Sustaining Cost ของ 9 เหมืองใหญ่ มีแนวโน้มลดลง หลังจากที่เคลื่อนไหวอยูใ่ นช่วง
915-1,200 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ เมื่อปี 2556 มาในปี 2557 ต้นทุนดังกล่าวกลับปรับลงมาอยูท่ ี่กรอบ 800-1,040 ดอลลาร์ต่อ
ทรอยออนซ์ สาเหตุสาคัญของการลดลงของต้นทุนดังกล่าวน่าจะมาจากการปรับตัวลดลงของราคาทองคาในตลาดโลกทาให้
เหมืองทองคาต้องปรับตัวโดยการลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงเพื่อให้สอดคล้องกับราคาทองคาที่ปรับตัวลง
โดย Yamana มีตน้ ทุนน้อยที่สุดที่ 807 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ และ Goldfields มีตน้ ทุนมากที่สุดที่ 1,053 ดอลลาร์
ต่อทรอยออนซ์ เมื่อนามาคิดเป็ นต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยปริ มาณการผลิต จะมีตน้ ทุนที่ 959.03 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์
ลดลงเมื่อเทียบกับต้นทุนเมื่อปี ที่แล้วที่ 1,036.66 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์
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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
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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