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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนตุลาคม 2558 อยูใ่ นระดับ 51.47 จุด เพิ่มขึ้นจากการจัดทาในเดือนกันยายน 2558
โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.60 จุด หรื อเพิ่มขึ้น 17.32% และเป็ นการปรับขึ้นเหนือระดับ 50 จุดครั้งแรกในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ดีค่า
ดัชนียงั อยูเ่ หนือระดับ 50 จุดเพียงเล็กน้อยซึ่งยังสะท้อนความไม่แน่ใจต่อการฟื้ นตัวของราคาทองคา มุมมองเชิงบวกดังกล่าว
ได้รับแรงหนุนจากการคลายวิตกเรื่ องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลังการประชุมครั้งที่ผา่ นมา FED ยังคงดอกเบี้ย
และเพิม่ เงื่อนไขเรื่ องเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นที่อยูใ่ นภาวะชะลอตัว

ด้านค่าเงินบาทเป็ นปัจจัยบวกหลักที่เชื่อว่าจะหนุนราคา

ทองคาในประเทศหลังอ่อนค่าต่อเนื่อง
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนปรับตัวลดลง 4.70 จุด อยูท่ ี่ระดับ 44.58 จุด ซึ่งยังต่ากว่าระดับ 50
จุด สะท้อนมุมมองเชิงลบต่อราคาทองคาในระยะกลางจากความเสี่ ยงการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการแข็งค่า
ของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นสาคัญ
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 31.23% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 29.13% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 39.64% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่ จะเห็นได้วา่ สัดส่วนของกลุ่มที่ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาในหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่เพิม่ มากขึ้นสะท้อนความ
ไม่แน่ใจต่อแนวโน้มราคาในระยะต่อไป
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนตุลาคม 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน โดยค่าดัชนีอยูเ่ หนือ
ระดับ 50 จุด ครั้งแรกในรอบ 5 เดือน ซึ่งเป็ นมุมมองที่สอดคล้องกันทั้งสองกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มผูค้ า้ และกลุ่มผูล้ งทุน มุมมองเชิง
บวกมาจากความหวังว่า FED จะคงดอกเบี้ยหลังจากเศรษฐกิจโลกอยูใ่ นภาวะชะลอตัว ประกอบกับแนวโน้มเงินบาทที่อ่อนค่า
แต่มุมมองในระยะสามเดือนข้างหน้ายังขาดความมัน่ ใจสะท้อนผ่านค่าดัชนีในระยะสามเดือนที่ปรับตัวลดลง
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนตุลาคม 2558 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคาระหว่างเดือน
ปรับตัวลดลงจากเดือนกันยายน

โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ

ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคาจานวน 9 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนตุลาคมจะปรับตัว
เพิม่ ขึ้นจานวน 2 ตัวอย่าง คาดว่าจะใกล้เคียงกันเดือนกันยายน 1 ตัวอย่าง และเชื่อว่าราคาเฉลี่ยจะปรับตัวลดลงในเดือนเทียบ
เดือนกันยายน 5 ตัวอย่าง สาหรับราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,160-1,200 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,160-1,180 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนัก
ระหว่าง 1,080-1,120 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,080 – 1,100 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์
ด้านราคาทองคาในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 19,500 – 21,000 บาทต่อหนึ่ง
บาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 20,000-20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้
น้ าหนักระหว่าง 18,000-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีคา่ ความถี่หนาแน่นในช่วง 18,500 – 19,000 บาทต่อหนึ่งบาท
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ทองคา โดยมีปัจจัยเรื่ องความเสี่ยงในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ การแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์และแรงขาย
ทากาไรเป็ นปั จจัยลบสาคัญคัญ ขณะปั จจัยบวกมองการอ่อนตัวเงินบาทและอุปสงค์เป็ นปั จจัยสาคัญ
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน กันยายน 2558
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ระหว่างเดือนกันยายน 2558 ที่ 100 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 31 สิ งหาคม 2558 ที่ระดับราคา 19,250
บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 19,350 บาทต่อหนึ่งทองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่ 30
กันยายน 2558 หรื อเพิ่มขึ้นประมาณ 0.52%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 31 สิงหำคม 2558 – 30 กันยำยน 2558
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ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนกันยายน มีการเคลื่อนไหว
ในกรอบแคบตลอดทั้งเดือน ปั จจัยสาคัญยังคงอยูท่ ี่ประเด็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED แม้การประชุม FOMC ในเดือน
กันยายนที่ผา่ นมาจะยังไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่จากการปราศรัยของสมาชิก FOMC ส่วนใหญ่รวมถึงประธาน FED ที่ยงั คง
พูดถึงการขึ้นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี นี้ กดดันราคาทองคาในช่วงแรก ก่อนที่ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องบวกกับตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐฯที่ยงั มีแนวโน้มเป็ นเชิงลบจะหนุนให้ราคาทองคาฟื้ นตัวขึ้นมาอีกครั้งในช่วงปลายเดือน ราคาทองคาในเดือน
กันยายนมีการเคลื่อนไหวสูงสุดที่ 19,600 บาท และมีการเคลื่อนไหวต่าสุดที่ 18,750 บาท
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 31 สิงหำคม 2558 – 30 กันยำยน 2558
Close
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1,070

ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนกันยายน 2558 มีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบหลัง โดยประเด็นสาคัญในเดือน
กันยายนยังอยูท่ ี่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED โดยราคาทองคาปรับตัวลงในช่วงต้นเดือนจากมุมมองของ FED ส่วนใหญ่ยงั
คาดการณ์ถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในปี นี้

ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นในช่วงปลายเดือนจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ

สหรัฐฯส่วนใหญ่ที่ยงั ออกมาต่ากว่าที่คาด โดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ทาให้มุมมองนักลงทุนส่วนใหญ่ยงั คาด
ว่า FED อาจยังไม่ข้ ึนอัตราดอกเบี้ยในปี นี้ ราคาทองคาในช่วงที่ผา่ นมาปรับเพิ่มขึ้นทาจุดสูงสุดที่ระดับ US$1,156.30 และทาจุด
ต่าสุดที่ระดับ US$1,098.35 ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคาเพิ่มเล็กน้อยที่ 1.55 ตัน จากระดับ 682.59 ตันในเดือนสิ งหาคม
มาอยูท่ ี่ 684.14 ตันในเดือนกันยายน
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 31 สิงหำคม 2558 – 30 กันยำยน 2558
Close
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Linear (Close)
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9/12/2015

9/11/2015

9/9/2015

9/10/2015

9/8/2015

9/7/2015

9/6/2015

9/5/2015
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9/2/2015

9/1/2015

8/31/2015

35.30

ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนกันยายน 2558 ยังคงมีแนวโน้มอ่อนค่า วึ่งปั จจัยกดดันยังคงมาจากภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศที่ยงั มีแนวโน้มเป็ นเชิงลบโดยเดือนกันยายนที่ผา่ นมา

ตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่สาคัญอย่างตัวเลขการนาเข้า

ส่งออกยังคงหดตัวมากกว่าที่คาด เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้ อที่ยงั ออกมาติดลบ บวกกับประเด็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ที่
อาจเกิดขึ้นในปี นี้ ก่อนที่จะแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ออกมาต่ากว่าที่คาดเป็ นส่วนใหญ่ ตลอดเดือน
ยังคงแรงขายหุน้ อยูท่ ี่ระดับ 20,762.3 ล้านบาท เมื่อเทียบเดือนที่แล้วจากที่มีแรงขายสุทธิที่ระดับ 44,300.63 ล้านบาท
เช่นเดียวกับตลาดพันธบัตรที่มีแรงขายออกเพิ่มขึ้นกว่า 22,804.50 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่แล้วที่เงินไหลออกกว่า 18,232.50
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. 58

1 เดือน
(ก.ย. 58)
49.01
48.43
50.74

1 เดือน
(ต.ค. 58)
51.47
52.18
50.21

3 เดือน
(ก.ย. 58)
49.38
51.64
44.28

3 เดือน
(ต.ค. 58)
44.58
50.05
37.86

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนตุลาคม 2558 อยูท่ ี่ระดับ 51.47 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 7.60 จุด หรื อ
เพิ่มขึ้น 17.32% จากระดับ 49.01 จุด โดยดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนตุลาคมปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 50 จุดครั้งแรกใน
รอบ 5 เดือน ซึ่งเป็ นการสะท้อนมุมมองเชิงบวกแต่ยงั อยูใ่ กล้ระดับ 50 จุด ยังบอกถึงความไม่แน่ใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยค่าดัชนี
สอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูค้ า้ และกลุม่ ผูล้ งทุน กลุ่มตัวอย่างมีมุมมองว่าการอ่อนตัวของค่าเงินบาทน่าจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ราคา
ทองคาในประเทศปรับตัวขึ้นเทียบเดือนก่อนประกอบกับความเสี่ ยงในการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ลดลง
เนื่องจากกังวลเรื่ องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน ซึ่งจะทาให้ราคาทองคาในตลาดโลกมีโอกาสฟื้ นตัว
หลังอ่อนตัวตามความวิตกการขึ้นดอกเบี้ย แต่จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มผูค้ า้ และกลุ่มผูล้ งทุนมีการให้น้ าหนักกับประเด็นอื่น
ลดลงอย่างค่อนข้างชัดเจน
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 44.58 จุด ปรับตัวลดลงจากการจัดทาเดือน
ก่อน โดยลดลง 4.70 จุดหรื อลดลง 9.53% ความวิตกเรื่ องการขึ้นดอกเบี้ยยังคงทาให้ดชั นีความเชื่อมัน่ ในระยะสามเดือนปรับตัว
ลดต่าลง แม้จะมีมุมมองเรื่ องค่าเงินบาทที่กลุ่มตัวอย่างยังมองอ่อนค่า ดัชนีอ่อนตัวลงต่ากว่าระดับ 50 จุด สะท้อนมุมมองเชิงลบ
ต่อราคาทองคาในประเทศในระยะสามเดือนข้างหน้า
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนตุลาคม 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน โดยค่าดัชนีอยูเ่ หนือ
ระดับ 50 จุด ครั้งแรกในรอบ 5 เดือน ซึ่งเป็ นมุมมองที่สอดคล้องกันทั้งสองกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มผูค้ า้ และกลุ่มผูล้ งทุน มุมมองเชิง
บวกมาจากความหวังว่า FED จะคงดอกเบี้ยหลังจากเศรษฐกิจโลกอยูใ่ นภาวะชะลอตัว ประกอบกับแนวโน้มเงินบาทที่อ่อนค่า
แต่มุมมองในระยะสามเดือนข้างหน้ายังขาดความมัน่ ใจสะท้อนผ่านค่าดัชนีในระยะสามเดือนที่ปรับตัวลดลง
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
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Gold Price Sentiment Index (1M)

40.00

18,775.00

30.00

18,461.36
20.00

Benchmark

**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกันยายน 2558 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางที่ไม่สอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 49.01 จุด (จัดทาใน
เดือนสิ งหาคม 2558) สะท้อนมุมมองว่าราคาในประเทศยังมีโอกาสย่อตัวในเดือนกันยายน 2558 เนื่องจากค่าดัชนีอยูต่ ่ากว่า
ระดับ 50 จุด ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5% (ราคาขายออก) เฉลี่ยในเดือนกันยายน 2558 อยูท่ ี่ระดับ 19,197.73 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยเดือนสิ งหาคม 2558 ประมาณ 422.73 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศเดือนตุลำคม
การอ่อนค่าของเงินบาท

64.26%

เงินเฟ้ อ

23.42%

ปั ญหาเศรษฐกิจจีน

21.92%

การเก็งกาไร

19.52%

ซื้อขายตามเทศกาล

16.52%
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ปั จจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศเดือนตุลาคม 2558 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการให้
น้ าหนักกับการอ่อนตัวของค่าเงินบาทเป็ นสาคัญโดยมีการให้น้ าหนัก 64.26% ของผูต้ อบแบบสอบถามหลังจากที่ค่าเงินบาทมี
การอ่อนตัวอย่างต่อเนื่อง ที่น่าสนใจคือมีการให้น้ าหนักกับประเด็นอื่นลดลงอย่างมาก โดยมีประเด็นเงินเฟ้ อมีน้ าหนักรองลงมา
ที่ระดับ 23.42% และปั ญหาเศรษฐกิจจีนเป็ นปัจจัยที่ให้น้ าหนักรองลงมาที่ระดับ 21.92%
แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่ อรำคำทองคำในประเทศเดือนตุลำคม
ทิศทางดอกเบี้ยFED

45.05%

การแข็งค่าของดอลลาร์

29.73%

แรงขายเก็งกาไร
ความต้องการลดลงจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ราคาน้ ามันลดลง

22.82%
18.92%
16.52%
0.00% 5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%
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ปั จจัยเชิงลบที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าความเสี่ ยงในการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงสาคัญที่จะ
ส่งผลกระทบต่อราคาทองคาในเชิงลบ เนื่องจากจะทาให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นรวมถึงลดความน่าสนใจในการ
ลงทุนทองคาลง โดยมีการให้น้ าหนักถึง 45.05% ของกลุ่มตัวอย่าง และมองการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นปั จจัยที่ให้
ความสาคัญรองลงมา
แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ
การอ่อนค่าของเงินบาท

67.50%

ซื้อขายตามเทศกาล

25.00%

การเก็งกาไร

19.69%

ปั ญหาเศรษฐกิจจีน

19.38%

เงินเฟ้ อ

18.44%
0.00%

10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ
ทิศทางดอกเบี้ยFED

53.75%

การแข็งค่าของดอลลาร์

30.63%

ความต้องการลดลงจากเศรษฐกิจชะลอตัว

30.00%

แรงขายเก็งกาไร

28.13%

ราคาน้ ามันลดลง

15.63%
0.00%
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กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนตุลำคม 2558
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 333 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 201
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 132 ตัวอย่าง พบว่า 31.23% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 29.13%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 39.64%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า จะเห็น
ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ยงั ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือน
ข้างหน้าเพิม่ ขึ้นอย่างมากสะท้อนความไม่มนั่ ใจต่อทิศทางราคา
ทองคาสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา

ไม่ แน่ ใจ ซื้อ
39.64% 31.23%
ไม่ ซื้อ
29.13%

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 8 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและ
กรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนตุลาคม 2558 รวมถึงปั จจัยที่กลุ่ม
ผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนกันยายนโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,080 – 1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,080-1,120 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,080-1,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,160-1,200 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,160-1,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ช่วงตำ่ สุด
8

ช่วงสูงสุด
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4
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 18,000 – 21,000
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 18,000-19,500 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,500-19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 19,500-21,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 20,000-20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา

ช่วงตำ่ สุด
6

ช่วงสูงสุด
5

5

4

4
4
2

3

3
2
1

0

2

1

1
0

18,000-18,500

18,501-19,000

19,001-19,500

19,500-20,000

20,001-20,500

20,501-21,000

บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนตุลาคม 2558
1. ความเสี่ ยงในการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) แม้การประชุม FOMC ที่ผา่ นมาในเดือนกันยายน
ยังไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED บวกกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนเริ่ มออกมาเป็ นเชิงลบอีกครั้ง
แต่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยงั คาดว่า FED จะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในปี นี้
2. ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ตวั เลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงปลายเดือนจะออกมาต่ากว่าที่คาด แต่ภาพรวม
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงเป็ นการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยงั มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินดอลลาร์ยงั มีแนวโน้ม
แข็งค่าและกดดันราคาทองคา
3. ค่าเงินบาท แนวโน้มยังอ่อนค่าตามการปรับนโยบายทางการเงินและการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ด้าน
เศรษฐกิจในประเทศยังชะลอตัวซึ่งส่งผลต่อค่าเงินในระยะกลางเช่นเดียวกับการราดการณ์ของกลุม่ ตัวอย่าง
4. ความเสี่ ยงในการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกที่สญ
ั ญาณมีความชัดเจนมากขึ้น ตัวเลขเศรษฐกิจชุด
ล่าสุดยังส่งสัญญาณเชิงลบอย่างชัดเจน
5. สงครามค่าเงิน

หลังจากที่จีนมีการดูแลค่าเงินการลดดอกเบี้ยลงต่อเนื่องทาให้เกิดความผันผวนในระบบอัตรา

แลกเปลี่ยนซึ่งทาให้ความเชื่อถือในระบบสกุลเงินลดลงเพิม่ ความต้องการ real asset มากขึ้น
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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6. การซื้อขายตามเทศกาล ในช่วงเดือนตุลาคมจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลแต่งงานของอินเดียซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการ
ทองคาที่มากขึ้น
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนกันยายน 2558
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

2
1
5

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 8 ตัวอย่าง โดยรวมเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเดือนตุลาคม 2558 จะอ่อนตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนกันยายน โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 2 รายที่คาดว่าราคาทองคาประเทศเฉลี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 5 รายเชื่อว่าราคาทองคา
ในประเทศเฉลี่ยในเดือนตุลาคม 2558 จะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนกันยายน ขณะที่ 1 รายคาดว่าราคาทองคาเฉลี่ยในเดือน
ตุลาคมจะปรับตัวลดลง
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 เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ส จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง
ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด

8. บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด
9. บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด
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รายงานฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของศูนย์วจิ ยั ทองคา ภายใต้ความร่ วมมือระหว่าง คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สมาคมค้าทองคา สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด เนื้อหาในรายงานจัดทาขึ้นโดยมิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อการชี้นาให้มีการซื้อขาย หรื อชี้นาราคาแต่ประการใด การจัดทารายงานดังกล่าวเป็ นไปตามความคิดเห็นที่เก็บ
จากกลุ่มตัวอย่างที่ศูนย์วจิ ยั เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวิจยั
ช่ องทำงติดตำมข้ อมูลกำรวิจยั
เว็บไซต์ :
http://www.gtwm.co.th
http://www.goldtraders.or.th
http://business.utcc.ac.th
http://www.goldresearchcenter.com
Facebook :
ศูนย์วจิ ยั ทองคา
ติดต่อขอรับข้อมูลการวิจยั โทร. 02-673-9911 ต่อ 660-1
สอบถำมข้ อมูลเพิม่ เติม
คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ทองคา
43 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
43 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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