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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนตุลาคม 2557 อยูใ่ นระดับ 38.67 จุด ลดลงจากเดือนกันยายน 3.94 จุด และอยูต่ ่า
กว่าระดับ 50 จุดเป็ นเดือนที่สองติดต่อกันเป็ นการสะท้อนทัศนคติในเชิงลบต่อราคาทองคาระหว่างเดือนตุลาคมหลังจากปรับตัว
ลงมาแล้วเดือนก่อน โดยมุมมองดังกล่าวสอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูล้ งทุนทองคาและกลุ่มผูค้ า้ ทองคา ซึ่งได้รับแรงกดดันมาจากการ
การปรับตัวแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นกว่า 3.8%

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังวิตกต่อแนวทางการ

เข้มงวดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในอนาคตโดยเฉพาะการปรับขึ้นดอกเบี้ย ด้านเงินบาทอ่อนค่าทาให้ราคา
ทองคาในประเทศไม่อ่อนตัวลงเท่ากับราคาทองคาในตลาดโลก
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนกลับมาสะท้อนมุมมองเชิงลบครั้งแรกในรอบ 5 เดือน โดยค่าดัชนี
อยูท่ ี่ระดับ 49.57 จุด ลดลงจากเดือนก่อน 7.08 จุด ซึ่งสะท้อนว่าในช่วงปลายปี ถึงต้นปี หน้ากลุ่มตัวอย่างไม่แน่ใจว่าราคาทองคา
จะสามารถฟื้ นตัว เนื่องจากปั จจัยการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ กดดัน
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 43.30% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 24.66% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 32.04% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่ จะเห็นว่าช่วงที่ราคาทองคาอ่อนตัวความต้องการในการซื้อทองคาจะเริ่ มเพิม่ สูงขึ้น
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนตุลาคม 2557 ยังคงเป็ นเชิงลบและลดลงจาก
เดือนก่อน หลังจากราคาทองคาในประเทศอ่อนตัวลงต่อเนื่อง โดยค่าดัชนียงั อยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุดเป็ นเดือนที่สองติดต่อกัน
เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาจะปรับตัวลดลงในเดือนตุลาคมเนื่องจากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ความ

วิตกการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่วนค่าเงินบาทเชื่ออ่อนค่าต่อ
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนตุลาคม 2557 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคาระหว่างเดือน
ใกล้เคียงเดือนก่อน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคาจานวน 12 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนตุลาคมจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจานวน
3 ตัวอย่าง คาดว่าจะใกล้เคียงกันเดือนกันยายน 3 ตัวอย่างและคาดว่าจะปรับตัวลดลงในเดือนตุลาคม 6 ตัวอย่าง สาหรับราคา
ทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,220-1,300 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่น
บริ เวณ 1,220-1,240 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง 1,140-1,180 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,160 – 1,180 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้านราคาทองคาในประเทศ (ความบริ สุทธิ์
96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 18,800 – 20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง
18,800-19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 17,600-18,400 บาทต่อหนึ่ง
บาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,000 – 18,200 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีประเด็นทิศทางค่าเงินดอลลาร์
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สหรัฐฯ การปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นปัจจัยลบสาคัญ ด้านปัจจัยหนุนเชื่อว่าค่าเงินบาทที่อ่อนค่า ความเสี่ ยง
การสูร้ บในตะวันออกกลาง และช่วง high season จากเทศกาลแต่งงานของอินเดียจะเป็ นปั จจัยหนุน
ด้านผลสารวจประมาณการเป้ าหมายราคาทองคาในปี 2558 ราคาทองคาในตลาดโลกผูค้ า้ รายใหญ่และผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจนายหน้าอนุพนั ธ์ทองคาจานวน 7 ราย เชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกจะอยูใ่ นกรอบ 1,050-1,450 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
ออนซ์ โดยมีราคาเฉลี่ย 1,230 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคาในประเทศเชื่อว่าราคาอยูใ่ นกรอบ 17,000-22,000
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีราคาเฉลี่ย 19,062.14 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน กันยายน 2557
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวลดลงระหว่าง
เดือนกันยายน 2557 ประมาณ 800 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 29 สิ งหาคม 2557 ที่ระดับราคา 19,450 บาท
ต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 18,650 บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่ 30
กันยายน 2557 หรื อลดลงประมาณ 4.11%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 29 สิงหำคม – 30 กันยำยน 2557
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ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนกันยายน 2557 อ่อนตัวลง
ตั้งแต่ช่วงแรกของเดือนตามความวิตกต่อการผ่อนคลายมาตรการทางการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) หลังประธาน ECB
กล่าวถึงความเป็ นไปได้ในการใช้มาตรการสภาพคล่องตั้งแต่ช่วงการประชุม Jackson Hole นอกจากนี้จากการฟื้ นตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของสหรัฐฯ ทาให้เกิดความวิตกว่าธนาคารกลางสหรัฐฯอาจจะมีการลดขนาดมาตรการสภาพคล่องซึ่งการ
ประชุม FOMC ในช่วงกลางเดือนธนาคารกลางสหรัฐฯปรับลดขนาดมาตรการ QE ลงอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สู่ระดับ
1.5 หมื่นล้านต่อเดือนและเชื่อว่าอาจจะจบมาตรการ QE ภายในช่วงสิ้นเดือนตุลาคม โดยระหว่างเดือนราคาทองคามีการฟื้ นตัว
บ้างตามความเสี่ ยงสูร้ บในซีเรี ยหลังสหรัฐฯและชาติพนั ธมิตรตัดสินใจโจมตีทางอากาศ ด้านเงินบาทอ่อนค่าระหว่างเดือนตาม
การแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ใกล้ระดับ 32.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาทองคาแท่งอ่อนตัวลงทาจุดต่าสุดใกล้
ระดับ 19,450 บาท (ราคาขายออกทองแท่ง)
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 29 สิงหำคม – 30 กันยำยน 2557
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ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนกันยายนปรับตัวลดลงระหว่างเดือน 78.33 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ จากระดับ
1,287.07 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในวันที่ 29 สิ งหาคม มาปิ ดที่ระดับ 1,208.74 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในวันที่ 30
กันยายน ราคาทองคาในตลาดโลกอ่อนตัวตามแรงกดดันของสกุลเงินดอลลาร์ หลังจากแนวทางการผ่อนคลายนโยบายทาง
การเงินของธนาคารกลางยุโรป ECB ส่งให้เงินยูโรมีการอ่อนค่าลงระหว่างเดือนเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ กว่า 3.8% ส่วน US
Dollar Index ปรับตัวขึ้นประมาณ 3.8% เช่นกัน การปรับตัวแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทาให้ความน่าสนใจในการถือ
ครองทองคาลดลง ประกอบกับความวิตกการประชุม FOMC ในช่วงกลางเดือนที่นกั ลงทุนต่างกังวลว่า FED จะมีการส่ง
สัญญาณขึ้นดอกเบี้ย แม้ในผลการประชุมจะยังไม่มีการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแต่การลดขนาดมาตรการ QE ลงอีก 1 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือนก็เพียงพอที่จะทาให้นกั ลงทุนขายทองคาเพื่อลดความเสี่ ยงช่วงตลาดขาลง ด้านกองทุน SPDR ระหว่าง
เดือนถือครองทองคาลดลง 23.35 ตัน จากระดับการถือครองในช่วงปลายเดือนสิ งหาคมที่ระดับ 795.60 ตัน มาถือครองในช่วง
สิ้นเดือนกันยายนที่ระดับ 772.25 ตัน
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 29 สิงหำคม – 30 กันยำยน 2557
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ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนกันยายนอ่อนค่าลง 0.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อประมาณ 1.57%
หลังจากแข็งค่าติดต่อกัน 3 เดือน โดยการอ่อนค่าของค่าเงินบาทไม่ได้เกิดจากปั จจัยภายในประเทศแต่เกิดจากปั จจัยภายนอก
กล่าวคือการใช้นโยบายผ่อนคลายแบบพิเศษของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ทาให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น
เทียบสกุลเงินอื่นรวมถึงเงินบาท โดยเมื่อเปรี ยบเทียบในช่วงปลายเดือนสิ งหาคมกับปลายเดือนกันยายนเงินบาทปรับตัวอ่อนค่า
จากระดับ 31.92 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงวันที่ 29 สิ งหาคม 2557 (Spot rate/Closed) มาอยูท่ ี่ระดับ 32.42 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงวันที่ 30 กันยายน 2557 (Spot rate/Closed) แต่ทาจุดสูงสุดใกล้ระดับ 31.44 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อ
ดูปริ มาณเงินเข้าออกเทียบจากตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ในเดือนกันยายน เงินทุนไหลเข้าสุทธิในตลาดหุน้ ไทยแต่ออกจาก
ตลาดตราสารหนี้ โดยเป็ นเงินไหลเข้าตลาดหลักทรัพย์ไทยประมาณ 21,116.58 ล้านบาท จากเดือนสิ งหาคมเงินทุนไหลเข้า
2,398.48 ล้านบาท ขณะตราสารหนี้มีเงินไหลออกระหว่างเดือนประมาณ 23,305.90 ล้านบาท จากเดือนสิ งหาคมไหลออก
24,190.40 ล้านบาท
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคา (Gold Price Sentiment Index)
ประเภทดัชนี
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (รวม)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะนักลงทุน)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะผูค้ า้ ทองคา)
**เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1 – 30 ก.ย. 57

1 เดือน
(ส.ค. 57)
42.61
40.81
49.61

1 เดือน
(ก.ย. 57)
38.67
38.74
38.32

3 เดือน
(ส.ค. 57)
56.65
57.05
55.41

3 เดือน
(ก.ย. 57)
49.57
51.23
42.90

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนตุลาคม 2557 อยูท่ ี่ระดับ 38.67 จุด ลดลงจากเดือนกันยายน 3.94 จุด หรื อลดลง
9.24% จากระดับ 42.61 จุด ปรับตัวลดลงเป็ นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยค่าดัชนีปรับตัวลงต่ากว่าระดับ 50 จุดติดต่อกันเป็ นเดือนที่
สองซึ่งยังคงเป็ นการสะท้อนมุมมองในเชิงลบต่อราคาทองคาในประเทศเดือนตุลาคม

โดยมุมมองนี้สอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูค้ า้

และกลุ่มผูล้ งทุน เพราะเมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มดัชนี ดัชนีเฉพาะกลุ่มผูล้ งทุนอยูท่ ี่ระดับ 38.74 จุด ลดลง 2.07 จุด ส่วนดัชนี
เฉพาะกลุ่มผูค้ า้ อยูท่ ี่ระดับ 38.32จุด ลดลง 11.29 จุด โดยกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าในระยะสั้นราคาทองคายังคงเผชิญกับปั จจัยลบทั้งที่
เกิดขึ้นจากการเข้มงวดนโยบายของธนาคารกลางที่ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์มีทิศทางที่แข็งค่าขึ้นเทียบสกุลเงินอื่น ประกอบกับ
แรงขายทากาไรจากจังหวะการลงทุนตลาดขาลงเนื่องจากราคาทองคาในตลาดโลกปรับตัวลงมาสักระยะ
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 49.57 จุด ลดลงจากการจัดทาเดือน
กันยายน โดยลดลง 7.08 จุดหรื อลดลง 12.50% โดยค่าดัชนีปรับตัวลงต่ากว่าระดับ 50 จุดเป็ นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน หรื ออีกนัย
คือกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคายังคงเผชิญสภาวะตลาดขาลงจนถึงช่วงต้นปี หน้า
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนตุลาคม 2557 กลุ่มตัวอย่างมีมุมมองในเชิงลบต่อราคาทองคา โดยค่า
ดัชนีอยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุดและสอดคล้องกันทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมุมมองดังกล่าวเกิดขึ้นจากความวิตกต่อการปรับตัวแข็งค่า
ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตามการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

ความวิตกต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

สหรัฐฯ และผลตอบแทนของสิ นทรัพย์เสี่ ยงอย่างตลาดหุน้ สาคัญที่จูงใจต่อการลงทุนมากกว่าทองคาที่อยูใ่ นช่วงตลาดขาลง
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
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Gold Price Sentiment Index (1M)

Benchmark

**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกันยายน 2557 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 42.61 จุด (จัดทาในเดือน
สิ งหาคม 2557) สะท้อนมุมมองในเชิงลบต่อราคาทองคาในเดือนกันยายน 2557 ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5% (ราคาขายออก)
เฉลี่ยในเดือนกันยายนอยูท่ ี่ระดับ 18,963.64 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ลดลงจากราคาเฉลี่ยเดือนสิ งหาคม 2557 ประมาณ 683.73
บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 1 เดือน
ค่าเงินดอลล่าร์

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 3 เดือน
ค่าเงินบาท
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นโยบายการเงินสหรัฐฯ
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15.13%
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26.72%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

14.54%
0.00%

5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%

ปั จจัยที่กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเชื่อว่าจะกระทบราคาทองคาในประเทศในช่วงหนึ่งเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
น้ าหนักกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นปัจจัยที่กระทบต่อราคาทองคา ซึ่งในช่วงที่ผา่ นมาค่าเงินดอลลาร์เมื่อพิจารณาจาก US
Dollar Index มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นกว่า 3.8% ตามเศรษฐกิจที่ฟ้ื นตัว แนวนโยบายการเงินที่เริ่ มมองเสถียรภาพด้วยการเริ่ มปรับ
นโยบายเป็ นเข้มงวด รวมถึงผลกระทบจากการใช้นโยบายผ่อนคลายของประเทศเศรษฐกิจสาคัญอย่างสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น
ปั จจัยที่ให้น้ าหนักรองลงมาคือค่าเงินบาทที่เริ่ มอ่อนค่าเทียบดอลลาร์ทาให้ราคาทองคาในประเทศปรับตัวลดลงน้อยกว่าราคา
ทองคาในตลาดโลก โดยมีประเด็นนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ การซื้อขายเก็งกาไรและเศรษฐกิจยุโรปที่มีการให้น้ าหนัก
รองลงมาตามลาดับ
ปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศช่วง 3 เดือนข้างหน้ามีการให้น้ าหนักกับค่าเงินบาท
นโยบายการเงินสหรัฐฯ การเก็งกาไร เป็ นปัจจัยสาคัญ 3 อันดับแรกโดยการให้น้ าหนักสาหรับปัจจัยในช่วงสามเดือนข้างหน้า
ค่อนข้างกระจายตัวอาจจะเนื่องจากความชัดเจนในการจับประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมอง
กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนตุลำคม 2557

ไม่ แน่ ใจ
32.04%
ไม่ ซื้อ
24.66%

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

ซื้อ
43.30%

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 509 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 397
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 112 ตัวอย่าง พบว่า 43.30% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 24.66%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 32.04%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า จะเห็น
ได้วา่ ในช่วงที่ราคาอ่อนตัวมีสดั ส่วนของผูท้ ี่เชื่อว่าจะซื้อทองคาใน
ช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 12 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทาง
และกรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนตุลาคม 2557 รวมถึงปัจจัยที่
กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนตุลาคมโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,140 – 1,300 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,140-1,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,260-1,280 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,220-1,300 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,220-1,240 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ช่ วงต่ำสุ ด
10

ช่ วงสู งสุ ด
8

8

8

6

6

4

4

6

4

3
2

2

2
0

1

0
1,120-1,140
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1,141-1,160

1,161-1,180

1,161-1,180

1220-1240

1,241-1,260

1,261-1,280

1,281-1,300
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 17,600 – 20,000
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 17,600-18,400 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,000-18,200 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 18,800-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,800-19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา

ช่วงสูงสุด

ช่ วงต่ำสุ ด
6
5

2

6

4

4
3

8
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1

1
0
17,600-17,800

17,801-18,000

18,001-18,200

18,201-18,400

2
2

1

1

1

0
18,800-19,000 19,001-19,200 19,201-19,400 19,401-19,600 19,601-19,800

บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนตุลาคม 2557
1. ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังถือเป็ นปัจจัยสาคัญที่ผคู ้ า้ ให้น้ าหนักเป็ นอันดับต้น ๆ เพราะที่ผา่ นมาทิศทาง
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับราคาทองคาดังนั้นในช่วงที่ค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่าจึงถือ
เป็ นปั จจัยกดดันหลักต่อราคาทองคา นอกจากนี้กลุ่มผูค้ า้ ยังเชื่อว่าในระยะต่อไปค่าเงินดอลลาร์ยงั มีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นจาก
ความไม่สอดคล้องของนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจสาคัญ อย่างการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง
ยุโรป ธนาคารกลางญี่ปุ่นเป็ นต้น รวมถึงความเป็ นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขยับขึ้นดอกเบี้ยเร็ วกว่าที่คาดไว้เดิม
2. ค่าเงินบาท เชื่อว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าตามทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้แนวโน้มเศรษฐกิจใน
ประเทศจะปรับตัวดีข้ ึนตามความชัดเจนของงบประมาณลงทุนภาครัฐ

โดยการอ่อนค่าของค่าเงินบาทถือเป็ นปัจจัยหนุนราคา

ทองคาในประเทศ
3. นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุมช่วงปลายเดือนตุลาคมถือเป็ นการประชุม FOMC ที่มีการจับตา
มากที่สุดเนื่องจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อว่า FED จะพิจารณาจบนโยบาย QE ที่ปัจจุบนั เหลือเพียง 1.5 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือน และอาจจะมีการส่งสัญญาณในการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่อยูใ่ นระดับต่ามาตั้งแต่ปี 2008 การขึ้น
ดอกเบี้ยนโยบายจะกระทบต่อราคาทองคาในเชิงลบ
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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4. การใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางยุโรป โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจะส่งผลผ่านค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ แม้จะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นและหนุนราคาสิ นทรัพย์แต่เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อตลาดทุนมากกว่าราคาทองคา
5. วิกฤติการสูร้ บในตะวันออกกลาง

การสูร้ บในตะวันออกกลางถือเป็ นหนึ่งปั จจัยเสี่ ยงทั้งต่อราคาน้ ามันดิบและ

สกุลเงินสาคัญ แต่เชื่อว่าจะยังไม่กระทบต่อราคาทองคามากเนื่องจากกรอบการสูร้ บยังจากัดในกรอบแคบ ๆ
6. ช่วงเทศกาลแต่งงานของอินเดีย ซึ่งจะทาให้อปุ สงค์ทองคาเพิ่มสูงขึ้น โดยในช่วงปลายไตรมาสสามถือเป็ นช่วง
high season ของตลาดทองคา
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนกันยายน 2557
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

3
3
6

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 12 ตัวอย่าง โดยรวมเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเดือนตุลาคมจะยังมีราคาเฉลี่ยลดลง
จากเดือนกันยายน โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 6 รายคาดว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยในเดือนตุลาคมจะปรับตัวลดลงเทียบ
เดือนกันยายน กลุ่มตัวอย่างจานวน 3 รายที่คาดว่าราคาทองคาประเทศเฉลี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนอีก 3 รายเชื่อว่าราคาทองคา
ในประเทศเฉลี่ยในเดือนตุลาคมจะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนกันยายน
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1. บริ ษทั ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จากัด
2. ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิ ชย์
3. บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
4. บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
5. บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
6. บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
7. บริ ษทั ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ส จากัด
8. ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง
9. ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด
10. บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด
11. บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด
12. บริ ษทั ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จากัด
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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ผลสารวจเป้ าหมายราคาทองคาปี 2558
ประมำณกำรรำคำทองคำในตลำดโลก ปี 2558
บริษัท
รำคำเฉลีย่
Ausiris
1,275
Chin Hua Heng
1,200
Classic Gold
1,270
GT Wealth
1,245
MTS
1,150
Shinning Gold
1,210
YLG
1,265

รำคำต่ำสุ ด
1,150
1,100
1,100
1,100
1,050
1,130
1,100

รำคำสู งสุ ด
1,400
1,300
1,390
1,450
1,300
1,263
1,430

รำคำต่ำสุ ด
17,350
17,500
17,000
17,500
17,000
18,100
16,900

รำคำสู งสุ ด
21,120
21,000
21,200
21,000
20,000
19,900
22,000

**เก็บข้อมูลเดือนกันยายน 2557

ประมำณกำรรำคำทองคำในประเทศ ปี 2558
บริษัท
รำคำเฉลีย่
Ausiris
19,235
Chin Hua Heng
19,000
Classic Gold
19,500
GT Wealth
18,600
MTS
18,500
Shinning Gold
19,200
YLG
19,400
**เก็บข้อมูลเดือนกันยายน 2557

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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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

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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