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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมิถุนายน 2558 อยูใ่ นระดับ 43.11 จุด ลดลงจากการจัดทาในเดือนพฤษภาคม
2558 โดยปรับตัวลดลง 10.00 จุด หรื อลดลง 18.83% โดยค่าดัชนีกลับมาอยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุดอีกครั้งหลังจากที่ฟ้ื นตัวเดือน
ก่อน สะท้อนมุมมองเชิงลบต่อราคาทองคาในเดือนมิถุนายน ด้านปั จจัยกดดันสาคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ เกิดจากการเน้นย้า
เรื่ องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทาให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น ส่วนเงินบาทกลุ่มตัวอย่างยังเชื่อว่ามี
แนวโน้มอ่อนค่าและเป็ นปัจจัยบวกสาคัญระหว่างเดือน
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนลดลง 6.06 จุด อยูท่ ี่ระดับ 49.94 จุด โดยค่าความเชื่อมัน่ กลับขึ้นมา
ต่ากว่าระดับ 50 จุดอีกครั้งสะท้อนมุมมองเชิงลบในระยะกลาง ซึ่งได้รับแรงกดดันจากประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ เช่นกัน
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 27.43% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 44.28% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 28.29% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่ จะเห็นได้วา่ ในเดือนมิถนุ ายนสัดส่วนของผูต้ อบแบบสอบถามที่เชื่อว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า
ลดลงอย่างมาก ซึ่งอาจจะส่งผลให้ตลาดในประเทศซบเซาลงในระยะสั้น
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 มองว่าทองคาในประเทศอาจจะ
ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเทียบกับราคาทองคาในเดือนพฤษภาคม ค่าดัชนีปรับตัวลงต่ากว่าระดับ 50 จุดอีกครั้งสะท้อนมุมมองเชิง
ลบแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากค่าดัชนียงั ใกล้ระดับ 50 จุด ขณะที่ปัจจัยลบที่สาคัญคือสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ และการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปั จจัยหนุนสาคัญคือการอ่อนค่าของค่าเงินบาท
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนมิถุนายน 2558 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคาระหว่างเดือน
ทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนพฤษภาคม โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้า
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคาจานวน 9 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนมิถนุ ายนจะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจานวน 2 ตัวอย่าง คาดว่าจะใกล้เคียงกันเดือนพฤษภาคม 5 ตัวอย่าง และอีก 2 ตัวอย่างเชื่อว่าราคาเฉลี่ยจะปรับตัว
ลดลงในเดือนเทียบเดือนพฤษภาคม สาหรับราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,200-1,260
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,240-1,260 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้
น้ าหนักระหว่าง 1,100-1,160 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,140 – 1,160 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ ด้านราคาทองคาในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 19,000 – 20,500 บาทต่อ
หนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,500-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่ม
ตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 17,500-19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,000 – 19,000 บาทต่อ
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หนึ่งบาททองคา โดยมีการปรับตัวของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การอ่อนตัวของค่าเงินบาท ความเสี่ยงการชาระหนี้ กรี ซ และการ
ซื้อขายเก็งกาไรเป็ นปั จจัยสาคัญ
นอกจากนี้ศูนย์วจิ ยั ทองคายังได้จดั ทารายงานบทบาทหน้าที่ในการกาหนดราคาทองคาในประเทศและสถิติการ
เปลี่ยนแปลงราคาทองคาในประเทศพบว่าการมีราคากลางสาหรับราคาทองคาในประเทศและกาหนดมาตรฐานการซื้อขาย
ทองคาในประเทศช่วยให้อุตสาหกรรมทองคามีการค้าขายที่ง่ายขึ้นเนื่องจากการสื่ อสารทาได้ง่ายและผูค้ า้ มีราคาอ้างอิงที่ใช้
กาหนดราคา ขณะที่การปรับเปลี่ยนราคาทองคาในช่วงระหว่างปี 2549-2558 มีจานวนการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
เนื่องจากราคาทองคาในตลาดโลกและค่าเงินบาทมีความผันผวนมากขึ้น โดยปี 2554 เป็ นปี ที่มีการปรับเปลี่ยนราคาเฉลี่ยต่อวัน
สูงสุดที่ 3.463 ครั้งต่อวัน จากช่วงปี 2549 ที่ประมาณ 1.490 ครั้งต่อวันหรื อเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เท่าตัว ขณะที่ช่วงเวลาเดียวกัน
พบว่าเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน เป็ นช่วงที่ราคาทองคามีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน พฤษภาคม 2558
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวเพิ่มขึ้นระหว่าง
เดือนพฤษภาคม 2558 ประมาณ 200 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ระดับราคา 18,800
บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 19,000 บาทต่อหนึ่งทองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่ 29
พฤษภาคม 2558 หรื อเพิ่มขึ้นประมาณ 1.06%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 30 เมษำยน 2558 – 29 พฤษภำคม 2558
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ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนพฤษภาคม 2558 มีการ
ปรับตัวขึ้นในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือน โดยแรงหนุนสาคัญมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่ออ่ นค่าลงอย่างหนัก จากตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงต้นเดือนที่ยงั ออกมาต่ากว่าที่คาดเป็ นส่วนใหญ่ ทาให้ความกังวลต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็ วกว่าที่คาด
ของ FED ผ่อนคลายลงไป รวมถึงสถานการณ์ในยุโรปโดยเฉพาะประเด็นของกรี ซที่ยงั ไม่มีความคืบหน้าในช่วงต้นเดือนและ
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง หนุนให้ราคาทองคามีการปรับตัวขึ้นอย่างมาก แต่มีการย่อตัวลงอีกครั้งในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือน
จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯโดยเฉพาะตัวเลขที่อยูอ่ าศัยออกมาดีกว่าที่คาด ทาให้ประเด็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED กลับมา
กดดันราคาทองคาอีกครั้ง ราคาทองคาในเดือนพฤษภาคมมีการเคลื่อนไหวสูงสุดที่ 19,400 บาท และมีการเคลื่อนไหวต่าสุดที่
18,700 บาท
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 30 เมษำยน 2558 – 29 พฤษภำคม 2558
Close

High

Low

Linear (Close)

1,240
1,230
1,220
1,210
1,200
1,190
1,180
1,170
1,160

ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนพฤษภาคม 2558 เคลื่อนไหว Sideway ในช่วงต้นเดือนก่อนที่จะได้รับแรงหนุนจาก
ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงอย่างหนักซึ่งเป็ นผลมาจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงเวลานั้นออกมาต่ากว่าที่คาด หนุนให้ราคา
ทองคาปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงกลางเดือน ก่อนที่จะมีการย่อตัวลงมาอีกครั้ง หลังจากที่ตวั เลขที่อยูอ่ าศัยของสหรัฐฯที่ออกมาส่ง
สัญญาณฟื้ นตัว และทาให้ประเด็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้ง หนุนให้ค่าเงินดอลลาร์ฟ้ื นตัวขึ้นมา
อีกครั้งกดดันราคาทองคาในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือน รวมถึงสถานการณ์ของกรี ซกับเจ้าหนี้ที่เริ่ มมีความคืบหน้ามากขึ้นเป็ น
อีกปั จจัยกดดัน ราคาทองคาในช่วงที่ผา่ นมาปรับเพิ่มขึ้นทาจุดสูงสุดที่ระดับ US$1,232.20 ทาจุดต่าสุดที่ระดับ US$1,170.20
SPDR ถือครองทองคาลดลง 23.20 ตัน จากระดับ 739.06 ตัน มาอยูท่ ี่ 715.86 ตันในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 30 เมษำยน 2558 – 29 พฤษภำคม 2558
Close

High

Low

Linear (Close)

34.00
33.90
33.80
33.70
33.60
33.50
33.40
33.30
33.20
33.10
33.00
32.90
32.80
32.70
32.60

ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม 2558 มีแนวโน้มอ่อนค่าอีกครั้ง โดยปัจจัยสาคัญอยูท่ ี่ภาวะ
เศรษฐกิจไทยที่ยงั ไม่ส่งสัญญาณฟื้ นตัว โดยตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมที่ผา่ นมา ตัวเลขเศรษฐกิจไทยทั้ง ตัวเลขการส่งออก ดัชนี
MPIและอัตราเงินเฟ้ อ ต่างออกมาติดลบทั้งหมด โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้ อออกมาติดลบ 5 เดือนติดต่อกัน ทาให้คาดกันว่าการ
ประชุม กนง. ในวันที่ 10 มิถุนายนนี้จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอีกครั้งเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ ขณะที่เดือนนี้แรงซื้อในตลาด
หุน้ อยูท่ ี่ระดับ 1286.10 ล้านบาทเพิม่ ขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วจากที่มีแรงซื้อสุทธิเพียง 129.69 ล้านบาท แต่ในตลาด
พันธบัตรมีแรงขายกว่า 24,815.9 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่แล้วที่เงินไหลออกกว่า 7,630.76 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 พ.ค. 58

1 เดือน
(พ.ค. 58)
53.11
52.03
58.33

1 เดือน
(มิ.ย. 58)
43.11
41.36
49.29

3 เดือน
(พ.ค. 58)
56.00
57.28
53.41

3 เดือน
(มิ.ย. 58)
49.94
50.27
49.08

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมิถุนายน 2558 อยูท่ ี่ระดับ 43.11 จุด ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 10.0 จุด หรื อ
ลดลง 18.83% จากระดับ 53.11 จุด โดยปรับลดลงหลังจากที่ฟ้ื นตัวสองเดือนติดต่อกันการอ่อนตัวลงของดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา
สะท้อนมุมมองตลาดที่กลับมามองทองคาในเชิงลบหลัง FED ยังย้าการขึ้นดอกเบี้ยภายในปี นี้ประกอบกับตัวเลขด้านการจ้างงานยังคงฟื้ น
ตัว การอ่อนตัวลงของค่าดัชนีต่ากว่า 50 จุด เป็ นการสะท้อนทัศนคติในเชิงลบต่อราคาทองคาระหว่างเดือน ปัจจัยเรื่ องการแข็งค่า

ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการขึ้นดอกเบี้ย FED กลับมาเป็ นปั จจัยลบสาคัญอีกครั้ง โดยเมื่อแยกตามกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่ม
ผูค้ า้ มีทศั นคติที่ลบน้อยกว่ากลุ่มผูล้ งทุน ซึ่งค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 49.29 จุดลดลง 9.04 จุดจากเดือนก่อน ส่วนกลุ่มผูล้ งทุนอยูท่ ี่ระดับ
41.36 จุดลดลง 10.67 จุด
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 49.94 จุด ปรับตัวลดลงจากการจัดทาเดือน
ก่อนเช่นกัน โดยลดลง 6.06 จุดหรื อลดลง 10.81% โดยค่าดัชนีกลับมาสะท้อนมุมมองเชิงลบในระยะกลางหลังจากฟื้ นตัวเดือน
ก่อน ความวิตกต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารสหรัฐฯ และการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯกลับมามีผลกระทบอีกครั้ง
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในช่วงครึ่ งหลังของปี โดยมีปัจจัยเรื่ องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งค่าเงินบาท
และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นสาคัญ
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมิถนุ ายน 2558 ปรับตัวลดลงจากเดือนพฤษภาคม โดยค่าดัชนีอยูต่ ่ากว่า
ระดับ 50 จุดเล็กน้อย ซึ่งเป็ นการสะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเดือนมิถุนายนอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากเดือน
ก่อน ขณะที่กลุ่มผูค้ า้ ทองคาค่อนข้างจะมีมุมมองเชิงลบน้อยกว่ากลุ่มผูล้ งทุน การปรับตัวลดลงของดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา
มาจากความวิตกการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากที่ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ยังคงย้าเรื่ องการขึ้นดอกเบี้ยภายในปี นี้
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
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Avg GTA price

Gold Price Sentiment Index (1M)

Benchmark

**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤษภาคม 2558 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 53.11 จุด (จัดทาในเดือน
เมษายน 2558) สะท้อนมุมมองว่าราคาในประเทศมีโอกาสฟื้ นตัวในเดือนพฤษภาคม 2558 ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5% (ราคา
ขายออก) เฉลี่ยในเดือนพฤษภาคม 2558 อยูท่ ี่ระดับ 19,094.44 บาทต่อหนึ่งบาททองคา เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยเดือนเมษายน 2558
ประมาณ 594.44 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศเดือนมิถุนำยน
การอ่อนค่าของเงินบาท

43.20%

การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์

39.52%

ความต้องการทองคาในตลาดโลก

29.59%

หนี้สินกรี ซ

22.46%

เงินเฟ้ อ

15.98%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%

ปั จจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศเดือนมิถุนายน 2558 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
ให้น้ าหนักกับการอ่อนตัวของค่าเงินบาทเป็ นปัจจัยสาคัญ โดยมีการให้น้ าหนักถึง 43.20% หลังจากที่คณะกรรมการนโยบาย
ทางการเงินปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งการประชุม สู่ระดับ 1.50% ปั จจัยที่ให้น้ าหนักรองลงมาคือการอ่อนค่าของค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ จากสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะล่าช้ากว่าที่คาดกันไว้ก่อนหน้าจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เริ่ มชะลอตัวลง โดยมีการให้น้ าหนัก 39.52% และความต้องการทองคาในตลาดโลก วิกฤตหนี้สินกรี ซ และ
ความเสี่ ยงด้านเงินเฟ้ อเป็ นปั จจัยมีความสาคัญต่อราคาทองคา
แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่ อรำคำทองคำในประเทศเดือนมิถุนำยน
การแข็งค่าของดอลลาร์

40.39%

การแข็งค่าเงินบาท

34.99%

ทิศทางดอกเบี้ยFED

32.40%

แรงขายเก็งกาไร

28.73%

ราคาน้ ามันลดลง

27.86%
0.00%
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ปั จจัยเชิงลบที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศเดือนมิถุนายน 2558 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการให้
น้ าหนักกับการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นสาคัญเนื่องจากที่ผา่ นมาราคาทองคาปรับตัวสวนทางกับค่าเงินดอลลาร์
ประกอบกับความเสี่ ยงที่ FED อาจจะพิจารณาที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตยังถือเป็ นปัจจัยเสี่ ยงสาคัญของราคาทองคา โดยมี
การให้น้ าหนักถึง 40.39% และมีปัจจัยเรื่ องทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญในด้านลบ
รองลงมา นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังเชื่อว่าปั จจัยที่กดดันราคาทองคาอาจจะมาจากแรงขายเก็งกาไรและราคาน้ ามันดิบที่อาจจะ
ปรับตัวลดลง
แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ
การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์

37.04%

การอ่อนค่าของเงินบาท

31.26%

หนี้สินกรี ซ

25.48%

ความต้องการทองคาในตลาดโลก

24.84%

น้ ามันฟื้ นตัว

20.99%
0.00%
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แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ

การแข็งค่าของดอลลาร์

42.18%

การแข็งค่าเงินบาท

33.19%

ทิศทางดอกเบี้ยFED

32.33%

แรงขายเก็งกาไร

25.91%

ราคาน้ ามันลดลง

23.98%
0.00%
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กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนมิถุนำยน 2558
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 463 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 344
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 119 ตัวอย่าง พบว่า 27.43% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 44.28%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 28.29%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า จะเห็น
ได้วา่ ในเดือนมิถนุ ายนมีสดั ส่วนสของผูท้ ี่คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคา
เพิม่ ขึ้นค่อนข้างมาก สะท้อนว่าทองคาอาจจะลดความน่าสนใจใน
การลงทุนระยะสั้น

ไม่ แน่ ใจ ซื้อ
28.29% 27.43%
ไม่ ซื้อ
44.28%

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 9 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและ
กรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนมิถุนายน 2558 รวมถึงปั จจัยที่
กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนมิถนุ ายนโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,100 – 1,260 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,100-1,160 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,140-1,160 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,200-1,260 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,240-1,260 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ช่ วงตำ่ สุ ด
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 17,500 – 20,500
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 17,500-19,000 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,000-19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 19,000-20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,500-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
ช่ วงต่ำสุ ด
5
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4

ช่ วงสู งสุ ด
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17,500-18,000

18,001-18,500

18,501-19,000

19,000-19,500

19,501-20,000

20,001-20,500

บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนมิถุนายน 2558
1. ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงไตรมาสแรกของปี จะเริ่ มอ่อนตัวลง
หลังตัวเลขเศรษฐกิจชะลอตัวลงแต่ก็ยงั มีความเสี่ ยงในระยะต่อไปเนื่องจากธนาคารกลางสาคัญอย่าง ECB และ BOJ ยังมี
แนวโน้มในการผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน แต่ถา้ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอ่อนค่าลงตามการอ่อนตัวทางเศรษฐกิจจะถือเป็ น
ปั จจัยหนุนสาคัญต่อราคาทองคา
2. ค่าเงินบาท กลายเป็ นปัจจัยที่มีบทบาทสาคัญต่อการฟื้ นตัวของราคาทองคา หลังจากที่อ่อนตัวลงอย่างมากจากการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการลดดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งการประชุมติดต่อกันทาให้ค่าเงินบาท
ยังมีแนวโน้มที่อ่อนตัว ประกอบกับเศรษฐกิจที่ยงั คงประสบภาวะที่ชะลอตัว
3. ความเสี่ ยงในการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งจะส่งผลต่อการกาหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรปและการ
โยกย้ายเม็ดเงิน ขณะที่ยโุ รปยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปและยังคงต้องใช้การ
กระตุน้ เศรษฐกิจเพื่อช่วยหนุนการฟื้ นตัว ซึ่งส่งผลให้เงินยูโรมีแนวโน้มอ่อนค่าในอนาคตจากขนาดนโยบายที่เพิ่มมากขึ้นและ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

Page 13

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

4. วิกฤตหนี้สินกรี ซ ยังถือเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบระยะสั้นเนื่องจากกรี ซมีหนี้สินที่ตอ้ งชาระอยูจ่ านวนมากถ้าไม่ได้
รับเงินช่วยเหลือจากกลุ่มทรอยก้าก็มีความเป็ นไปได้วา่ กรี ซจะไม่มีเงินพอเพียงต่อการชาระเงินคืนและจะกลายเป็ นปั ญหาในวง
กว้างกระทบต่อทั้งการปรับตัวของตลาดทุน และอัตราแลกเปลี่ยน
5. การซื้อขายเก็งกาไร

จากปั จจัยที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ วทาให้มีความเสี่ ยงที่จะเกิดความผันผวนในตลาด

ทองคาที่ได้รับผลจากการเก็งกาไร
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนพฤษภาคม 2558
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

2
5
2

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 9 ตัวอย่าง โดยรวมเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเดือนมิถุนายน 2558 จะเคลื่อนไหว
ใกล้เคียงเทียบกับเดือนพฤษภาคม โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 2 รายที่คาดว่าราคาทองคาประเทศเฉลี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 5 รายเชื่อ
ว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยในเดือนมิถนุ ายน 2558 จะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนพฤษภาคม ขณะที่ 2 รายเชื่อว่าราคา
ทองคาเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนจะปรับตัวลดลง
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริ ษทั ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จากัด
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
บริ ษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง
บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด
บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

Page 14

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

รายงานบทบาทหน้ าทีใ่ นการกาหนดราคาทองคาในประเทศและสถิติการเปลีย่ นแปลงราคาทองคา
ในประเทศ
การมีกลไกกาหนดราคาที่มีประสิทธิภาพถือเป็ นตัวสนับสนุนตลาดการซื้อขายที่ดี โดยการซื้อขายทองคาในประเทศ
หลังจากที่มีการกาหนดมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับที่มีมาตรฐานความบริ สุทธิ 96.5% ทาให้การซื้อขายทองคาในประเทศเป็ นที่
ยอมรับและสามารถสร้างกลไกในการตั้งราคากลางที่ใช้เป็ นราคาอ้างอิงกับการซื้อขายทองคาแท่ง และทองคารู ปพรรณทัว่
ประเทศ ทาให้การตั้งราคาของร้านทองคาทัว่ ประเทศมีเกณฑ์อา้ งอิงและไม่สามารถตั้งราคาที่สูงเกินกว่าความเป็ นจริ งเพื่อเอารัด
เอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคได้ นอกจากนี้การสร้างมาตรฐานราคาทองคาในประเทศยังทาให้ง่ายต่อการสื่ อสารต่อผูล้ งทุนและผูบ้ ริ โภค
ซึ่งเป็ นการส่งเสริ มการซื้อขาย ประโยชน์ในการสร้างกลไกในการตั้งราคายังสามารถนาไปใช้ในการอ้างอิงการลงทุนประเภท
อื่นเช่นการลงทุนในกองทุน การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังที่ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) ได้นาไปใช้เป็ นตัวอ้างอิงกับ
Gold Futures ในประเทศ
หลายปี ที่ผา่ นมาตลาดทองคามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทาให้การเคลื่อนไหวของราคาทองคาในประเทศมีการ
ปรับเปลี่ยนผันผวนและทาให้การกาหนดราคากลางที่มีตวั แปรสาคัญคือราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot) และค่าเงินบาท
เทียบดอลลาร์สหรัฐฯ (THB/USD) ดังจะเห็นได้จากจานวนครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยต่อวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อน
ตำรำงแสดงจำนวนกำรปรับรำคำทองคำในประเทศเฉลีย่ ต่ อวันตั้งแต่ ปี 2549-2558

จำนวนกำรปรับรำคำเฉลีย่ ต่ อวัน
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จากแผนภาพจะเห็นได้วา่ ราคาทองคาในประเทศในช่วงระหว่างปี 2549-2558 มีความผันผวนโดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น
สอดคล้องกับราคาทองคาในตลาดโลกและความผันผวนของค่าเงินบาท โดยมีการปรับเปลี่ยนราคาทองคาเฉลี่ยสูงสุดในปี 2554
มีค่าเฉลี่ยต่อวันถึง 3.463 ครั้ง จากในช่วงปี 2549-2550 ประมาณ 1.4 ครั้งต่อวัน หรื อเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เท่า ขณะที่เมื่อมองช่วง
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คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองคำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

เดือนที่มีความผันผวนมากที่สุดพบว่าราคาทองคามีความผันผวนมากกว่าปกติในช่วงปลายไตรมาส 3 ถึงช่วงต้นไตรมาส 4 หรื อ
ระหว่างช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ที่มีจานวนการปรับเปลี่ยนราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ
ตำรำงแสดงควำมผันผวนตำมช่ วงเดือน ตั้งแต่ปี 2550-2557
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จากราคาทองคาที่มีความผันผวนมากขึ้นทาให้บทบาทของหน่วยงานที่กาหนดราคายิง่ มีมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคาในตลาดโลก ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและผูบ้ ริ โภคอย่างสูงสุด โดยที่ผา่ นมากลไก
กาหนดราคาทองคาในประเทศค่อนข้างโปร่ งใสเนื่องจากมีการอ้างอิงราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot) และค่าเงินบาทเทียบ
ดอลลาร์สหรัฐฯ (THB/USD) เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และมีขอ้ มูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนโดยทัว่ ไป
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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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