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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคาในเดือนพฤศจิกายน 2560 ปรับลดลงจากเมื่อเดื อน ตุลาคม ที่ผ่านมา โดย
ปรับลดลงเล็กน้อยจากระดับ 50.36 จุด มาอยู่ที่ระดับ 48.72 จุด หรือ 1.64 จุด คิดเป็น – 3.26 % โดยราคาปรับลดลง
มาเป็นเดือนที่สองและไม่สามารถยืนอยู่เหนือระดับ 50 จุดได้ โดยมีปัจจัยทำงด้ำนทิศทำงนโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำร
กลำงสหรัฐฯ (FED) และ กำรแข็งค่ำของเงินบำทเป็นปัจจัยกดดันหลัก ตำมมำด้วย แรงขำยเก็งกำไรของกองทุน และเงินทุน
ไหลเข้ำไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง
จำกกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งจ ำนวน 255 ตั ว อย่ ำ ง พบว่ ำ 50.20 % ของกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง คำดว่ ำ จะซื้ อ ทองค ำในช่ ว งเดือน
พฤศจิกำยน 2560 ขณะที่ 28.63 % ยังไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองคำหรือไม่ ส่วนอีก 21.18 % คำดว่ำจะไม่ซื้อทองคำในช่วงเดือน
พฤศจิกำยนนี้ จะเห็นได้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่คำดว่ำจะซื้ อทองคำปรับขึ้นมำคิดเป็น 2.21 % จำกเมื่อเดือนตุลำคม ที่ผ่ำนมำ ซึ่ง
สอดคล้องกับดัชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองคำที่ลดลงทำให้มีควำมต้องกำรซื้อทองคำที่เพิ่มมำกขึ้น
สรุป กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคา จานวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคาในเดือนพฤศจิกายน 2560 จะใกล้เคียง
กับราคาทองในเดือนตุลาคม 2560 จานวน 4 ราย และคาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น จานวน 3 ราย ส่วนคาดว่า ทองคาจะ
ลดลงมีจานวน 3 ราย
สาหรับการคาดการณ์ราคาทองเดือน พฤศจิกายน2560 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ มีมุมมอง ดังนี้
Gold Spot กรอบช่วงรำคำต่ำสุดให้น้ำหนักบริเวณ 1,221 – 1,240 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบช่วงรำคำสูงสุดให้น้ำหนัก
บริเวณ 1,281– 1,300 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้ำนรำคำทองคำแท่งในประเทศ ควำมบริสุทธิ์ 96.5% กรอบช่วงรำคำต่ำสุด
ให้น้ำหนักที่บริเวณ 19,501 – 20,000 บำท ต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ กรอบช่วงรำคำสูงสุดให้น้ำหนักที่บริเวณ 20,001–
21,000 บำท ต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ และด้ำนค่ำเงินบำทไทย กรอบช่วงอัตรำต่ำสุดให้น้ำหนักที่บริเวณ 32.80 – 33.00
บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ ส่วนกรอบช่วงอัตรำสูงสุดให้น้ำหนักที่บริเวณ 33.40 – 33.60 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ
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สรุปประเด็นราคาทองคาประจาเดือน ตุลาคม 2560
รำคำทองคำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์ 96.5% อ้ำงอิงรำคำที่ประกำศโดยสมำคมค้ำทองคำ ในเดือน ตุลำคม 2560 เป็น
กำรเคลื่อนไหวไปตำมรำคำทองคำตลำดโลก ด้วยกรอบกำรเคลื่อนไหวระหว่ำง 20,000 – 20,450 บำท ต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ
โดยรำคำทองคำ ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560 ปรับตัวลดลง 150 บำท ต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ หรือปรับลดลงคิดเป็น -0.74 % จำก
รำคำทองคำเมื่อสิ้นเดือนกันยำยนที่ผ่ำนมำ โดยได้รับแรงกดดันจำกกำรแข็งค่ำของสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ
ราคาทองคาแท่ง ต่อนาหนัก 1 บาททองคา เดือน ตุลาคม 2560
บาท/บาททองคา

กราฟราคาทองคาในประเทศ เดือน ตุลาคม 2560 ตามประกาศสมาคมค้าทองคา
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Gold Spot ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ เดือน ตุลาคม 2560
USD/Ounce

1,310

ราคาทองคาโลก เดือน ตุลาคม 2560

1,300
1,290
1,280
1,270
1,260
1,250

รำคำทองคำตลำดโลกในเดือน ตุลำคม 2560 ปรับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน กันยำยน ที่ผ่ำนมำ โดยได้รับแรงกดดัน
หลังธนำคำรกลำงยุโรป (อีซีบี) มีมติคงอัตรำดอกเบี้ยในกำรประชุมเมือ่ ปลำยเดือน ตุลำคม ที่ผ่ำนมำ พร้อมทั้งประกำศขยำยโครงกำร
ซื้อพันธบัตร (QE) ออกไปจนถึงปี 2018 ทั้งนี้ กำรขยำยโครงกำรซื้อพันธบัตรออกไปเป็นกำรลดโอกำสที่อีซีบีจะปรับขึ้นอัตรำดอกเบีย้
ในปี 2018 ส่งผลให้สกุลเงินยูโรร่วงลง ส่วนสกุลเงินดอลลำร์แข็งค่ำขึ้นประกอบกับเมื่อปลำยเดือน ตุลำคม ที่ผ่ำนมำ รัฐบำลญี่ปุ่นจะ
ดำเนินนโยบำยกำรเงินแบบผ่อนคลำยมำกเป็นพิเศษต่อไป หลังจำกนำยกรัฐมนตรีชินโซ อำเบะ ของญี่ปุ่นได้รับชัยชนะในกำร
เลือกตั้ง และยังคงครองเสียงข้ำงมำก 2 ใน 3 ของสภำล่ำง ถึงแม้ว่ำผลกำรเลือกตั้งจะเป็นไปตำมคำดกำรณ์ แต่ปัจจัยนี้ก็ส่งผลให้สกุล
เงินเยนอ่อนค่ำลงและหนุนดอลลำร์ให้แข็งค่ำขึ้นเช่นกัน
ขณะที่นักลงทุนให้ควำมสนใจกับข้อมูลภำคกำรผลิตและตลำดอสังหำริมทรัพย์ของสหรัฐฯ เพื่อประเมินแนวโน้มกำรขึ้น
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด) ทั้งนี้ ตลำดให้ควำมสนใจกำรเสนอชื่อผู้ที่จะมำรับตำแหน่งประธำนเฟด หลั งวำระของ
ประธำนเยลเลนสิ้นสุดลงในเดือนกุมภำพันธ์ 2561
รำคำทองคำตลำดโลกในเดือนตุลำคม เคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 1,260.64 – 1,306.08 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อทรอยออนซ์ โดย
ปรับตัวลดลง – 3.87 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อทรอยออนซ์ หรือลดลง – 0.30 % เมื่อเทียบกับรำคำสุดท้ำยของเดือน กันยำยน ที่ผ่ำนมำ
ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR ถือครองทองคำลดลง 13.88 ตัน จำกสิ้นเดือนกันยำยน ที่ 864.65 ตัน รวมสถำนะของกองทุน ณ วันที่
31 ตุลำคม 2560 อยู่ที่ 850.77 ตัน
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ค่าเงินบาท ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เดือน ตุลาคม 2560

Thai Baht

33.50

ค่าเงินบาท เดือน ตุลาคม 2560

33.40
33.30
33.20
33.10
33.00
32.90

เงินบำทไทยเมื่อเทียบกับสกุลดอลลำร์สหรัฐฯ ในเดือน ตุลำคม แข็งค่ำขึ้นจำกระดับรำคำปิด ณ สิ้นเดือน กันยำยน โดย
แข็งค่ำมำอยู่ที่ระดับ 0.17 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 0.51 % โดยเคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 33.03 – 33.54 บำทไทย
ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ ค่ำเงินบำทแข็งค่ำซึ่งเคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทำงสกุลเงินภูมิภำค ทั้งนี้ นักลงทุนต่ำงชำติซื้อสุทธิในตลำดหุ้น
และพันธบัตรไทยด้วยมูลค่ำกว่ำ 5 พันล้ำนบำท
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคา (Gold Price Sentiment Index) ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560
*เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2560
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคารายเดือน ปี 2560
ตุลาคม

พฤศจิกายน

50.36

48.72

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคาในเดือน พฤศจิกายน 2560 ปรับลดลงจากเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยปรับลดลงมา
จากระดับ 50.36 จุด มาอยู่ที่ระดับ 48.72 จุด ลดลงมาเล็กน้อย 1.64 จุด หรือคิดเป็น – 3.26 % โดยราคาปรับลดลงมาเป็นเดือน
ที่สองและไม่สามารถยืนอยู่เหนือระดับ 50 จุดได้ แสดงให้เห็นว่ำควำมเชื่อมั่นต่อรำคำทองคำได้ปรับตัวลดลง โดยมีปัจจัยทำงด้ำน
ทิศทำงนโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) เป็นปัจจัยกดดันสำคัญที่สุด ส่วนปัจจัยที่มีผลรองลงมำเชื่อว่ำเป็นเพรำะกำร
แข็งค่ำของเงินบำท ตำมมำด้วย แรงขำยเก็งกำไรของกองทุน เงินทุนไหลเข้ำไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง และสุดท้ำย คือ กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลก

ดัชนี

กราฟดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคา เปรียบเทียบระหว่าง
เดือน ตุลาคม และ เดือน พฤศจิกายน ปี 2560

60
55
50

50.36

45

48.72

40

ตุลาคม
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กราฟเปรียบเทียบ ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคา และ ค่าเฉลี่ยราคาทองคาในประเทศ
ดัชนีความเชื่อมัน่

ราคาทองคาแท่ง
68.34
22,229.16

22,500
66.33

22,043.48

22,000
60.57
21,500

21,000

63.74

59.59
55.45
55.51
20,767.39

20,500

21,827.27
61.91

21,293.18
21,097.22

20,661.76

20,000

70
68.05
65

64.92

62.23
60.24

59.63

62.37

59.87

60.06
60

59.27

21,097.61
52.23

55

20,772.72

20,727.50

20,692.31
49.88
50.36 50
20,360.00

20,460.87
20,368.00
20,368.52
20,081.82

48.40
20,117.50

20,203.85

45

20,194.23
19,798.08

40

19,574.00

19,500

35
19,000

30.40

30

18,778.95
18,500

25

18,000

20

Avg GTA price

Benchmark

Gold Price Sentiment Index (1M)

*รำคำทองคำในประเทศอ้ำงอิงจำกสมำคมค้ำทองคำ ( AvgClosed )
เมื่อเทียบเคียงดั ชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองคำเดือน ตุลำคม 2560 (จัดทำในเดือน กันยำยน 2560) กับรำคำทองคำเฉลี่ย
(รำคำปิด) ที่อ้ำงอิงกับรำคำทองคำแท่ง ตำมประกำศของสมำคมค้ำทองคำในเดือนเดียวกัน นั้น พบว่ำ ค่ำดัชนีอยู่ที่ระดับ 50.36 จุด
ปรับลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ 9.70 จุด ที่ระดับ 60.06 จุด ขณะที่รำคำทองคำแท่ง 96.5 % เฉลี่ย (รำคำขำยออก) ในเดือน ตุลำคม
2560 อยู่ที่ระดับ 20,194.23 บำท ต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ ลดลงจำกรำคำเฉลีย่ เดือน กันยำยน ที่ผ่ำนมำ 498.08 บำท ต่อน้ำหนัก
1 บำททองคำ จำกระดับ 20,692.31 บำท ต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ สะท้อนให้เห็นว่ำดัชนีรำคำทองคำ และค่ำเฉลี่ยรำคำทองคำ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคาในประเทศ เดือน พฤศจิกายน 2560
ควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

46.27%

กำรอ่อนค่ำของเงินบำท

45.10%

สถำนกำรณ์ในคำบสมุทรเกำหลี

44.71%

ควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

41.57%

นโยบำยทำงเศรษฐกิจของประธำนำธิบดีสหรัฐฯ

38.04%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%

ปัจจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำจะกระทบต่ อรำคำทองคำในประเทศ เดือน พฤศจิกำยน 2560 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงให้
น้ำหนักกับควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่ระดับ 46.27 % ซึ่งเป็นลำดับสูงที่สุด รองลงมำปัจจัยกำรอ่อนค่ำของเงินบำทที่ระดับ
45.10 % ขณะที่สถำนกำรณ์ในคำบสมุทรเกำหลี มำเป็นอันดับสำม ที่ระดับ 44.71 % ตำมมำด้วยควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์
ปลอดภัย ที่ระดับ 41.57 % และสุดท้ำย คือ นโยบำยทำงเศรษฐกิจของประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ที่ระดับ 38.04 %

ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองคาในประเทศ เดือน พฤศจิกายน 2560
ทิศทำงนโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED)

54.90%

กำรแข็งค่ำของเงินบำท

53.33%

แรงขำยเก็งกำไรของกองทุน

34.12%

เงินทุนไหลเข้ำไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง

27.84%

กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

24.71%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

ปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อรำคำทองคำในเดือน พฤศจิกำยน 2560 กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ ปัจจัยทำงด้ำนทิศทำง
นโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) เป็นปัจจัยกดดันสำคัญที่สุด โดยให้น้ำหนักอยู่ที่ระดับ 54.90 % ส่วนปัจจัยที่มี
ผลรองลงมำเชื่อว่ำเป็นเพรำะกำรแข็งค่ำของเงินบำท ที่ระดับ 53.33 % ตำมมำด้วย แรงขำยเก็งกำไรของกองทุน ที่ระดับ 34.12 %
และเงินทุนไหลเข้ำไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง ที่ระดับ 27.84 % สุดท้ำย คือ กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อยู่ที่ระดับ 24.71 %
[ศูนย์วิจัยทองคำ] รำยงำน ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2560
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การซือทองคาในช่วง เดือน พฤศจิกายน 2560
จำกกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 255 ตัวอย่ำง พบว่ำ 50.20 % ของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ำ ง คำดว่ ำ จะซื้อ ทองค ำในช่ วงเดือ น พฤศจิ ก ำยน 2560
ขณะที่ 28.63 % ยังไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองคำหรือไม่ ส่วนอีก 21.18 %
คำดว่ำจะไม่ซื้อทองคำในช่วงเดือน พฤศจิกำยนนี้ จะเห็นได้ว่ำกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่คำดว่ำจะซื้ อทองคำปรับ ขึ้นมำคิดเป็น 2.21 % จำกเมื่อ
เดือนตุลำคม ที่ผ่ำนมำ แสดงให้เห็นว่ำรำคำทองคำที่ปรับลดลงมีผล
ต่อควำมต้องกำรซื้อทองคำที่เพิ่มมำกขึ้น

ไม่แน่ใจ
28.63 %

ซื้อ
50.20 %

ไม่ซื้อ
21.18 %

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus) ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560
จำกกำรสำรวจกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองคำรำยใหญ่ และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองคำ จำนวน 10 ตัวอย่ำง เพื่อสอบถำมถึงมุมมองและควำมคิดเห็นที่มีต่อทิศทำงและกรอบรำคำทองคำ
ในตลำดโลกและรำคำทองคำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน พฤศจิกำยน 2560 รวมถึงปัจจัยที่กลุ่มผู้ค้ำคำดว่ำจะมี
ควำมเกี่ยวข้องกับรำคำทองคำในช่วงเดือน พฤศจิกำยน 2560 โดยสรุปพบว่ำ
บทสรุปด้ำนรำคำทองคำในตลำดโลก Gold Spot (ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์)
กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองคำในตลำดโลกโดยรวมน่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,221 – 1,360 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์
โดยกรอบช่วงรำคำต่ำสุด กลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 1,221 –1,280 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีค่ำควำมถี่หนำแน่นอยู่
บริเวณ 1,221 – 1,240 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบช่วงรำคำสูงสุด กลุ่ม ตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 1,281 – 1,360
ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ และมีควำมถี่หนำแน่นบริเวณ 1,281 – 1,300 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

กรอบช่ วงราคาต่าสุด

ช่วงความถี่

6
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บทสรุปด้ำนรำคำทองคำแท่งในประเทศ ควำมบริสุทธิ์ 96.5 % (บำท ต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ)
กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองคำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5 %) โดยรวมน่ำจะเคลือ่ นไหวในกรอบ 19,000 – 21,500
บำท ต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ โดยกรอบช่วงรำคำต่ำสุด กลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 19,000–20,000 บำท ต่อน้ำหนัก 1 บำท
ทองคำ โดยมีค่ำควำมถี่หนำแน่นในช่วง 19,501 – 20,000 บำท ต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ ขณะที่กรอบช่วงรำคำสูงสุด กลุ่มตัวอย่ำง
ให้น้ำหนักระหว่ำง 20,001 – 21,500 บำท ต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ โดยมีควำมถี่หนำแน่นในช่วง 20,001– 21,000 บำท ต่อ
น้ำหนัก 1 บำททองคำ

กรอบช่ วงราคาต่าสุด

ช่วงความถี่

7
6
5
4
3
2
1
0

กรอบช่ วงราคาสูงสุด

ช่วงความถี่

5

6

4

4

4
4

3
2
2
1

19000-19500

19501-20000

ช่วงราคา

0
20001-20500

ช่วงราคา

20500-21000

21001-21500

บทสรุปด้ำนค่ำเงินบำทไทย (บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ)
กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำค่ำเงินบำทไทย (บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ) โดยรวมน่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.80 – 33.80 บำทไทย
ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยกรอบช่วงอัตรำต่ำสุด กลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 32.80 – 33.20 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยมีควำมถี่
หนำแน่นที่สุดในช่วง 32.80 – 33.00 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ ขณะที่กรอบช่วงอัตรำสูงสุด กลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 33.40 –
33.80 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยมีควำมถี่หนำแน่นในช่วง 33.40 – 33.60 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ

กรอบช่ วงอัตราต่าสุด

ช่วงความถี่

8
7
6
5
4
3
2
1
0

ช่วงความถี่

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7

3

32.80-33.00

33.01-33.20

ช่วงอัตรา
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กรอบช่ วงอัตราสูงสุด
9

1
33.40-33.60

33.61-33.80

ช่วงอัตรา
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บทสรุปด้ำนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรำคำทองคำในเดือน พฤศจิกำยน 2560 และสถำนกำรณ์ข่ำวที่น่ำติดตำม
1. นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด กลุ่มตัวอย่ำงคำดกำรณ์ว่ำ เฟดจะส่งสัญญำณปรับเปลี่ยนแผนในกำร
ปรับนโยบำย ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำเฟดอำจขึ้นอัตรำดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในปี 2017 และคำดว่ำเฟดจะปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ย 3 ครั้ง
ในปี 2018 อีกทั้งกำรเลือกประธำนเฟดคนใหม่ ซึ่งนำงเจเน็ต เยลเลน ประธำนคนปัจจุบัน จะหมดวำระในเดือน ก.พ. 2018
โดยคำดกำรณ์ว่ำหำกประธำนเฟดคนใหม่ มีท่ำทีคุมเข้มทำงกำรเงินมำกขึ้น ก็จะส่งผลให้ค่ำเงินดอลล่ำร์ปรับแข็งค่ำ และ
กดดันรำคำทองคำให้ลดลง
2. นโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ กลุ่มตัวอย่ำงคำดกำรณ์ว่ำ นโยบำยปฏิรูปกำรลดภำษีเงินได้นิติบุคคล ที่นำยโดนัลด์ ทรัมป์
ได้เคยหำเสียงไว้ หลังจำกกำรอนุมัติร่ำงงบประมำณของวุฒิสภำทำให้เกิดควำมหวังว่ำ แผนภำษีดังกล่ำวจะมีควำมคืบหน้ำ
แต่หำกมีควำมขัดแย้งในมุมมองที่ต่ำงกันของสมำชิกในพรรครีพับลิกัน ยิ่งจะส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรผลักดันนโยบำย
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนรำคำทองคำ
3. ค่าเงินบาท กลุ่มตัวอย่ำงคำดกำรณ์ว่ำ ในช่วงเดือน พ.ย. เงินทุนอำจเริ่มไหลออกนอกประเทศ ประกอบกับตลำดหุ้นเริ่มย่อ
ตัว คำดกำรณ์ว่ำในเดือนนี้ ค่ำเงินบำทมีแนวโน้มอ่อนค่ำ ส่งผลให้รำคำทองในประเทศเพิ่มขึ้น
4. สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี กลุ่มตัวอย่ำงคำดกำรณ์ว่ำ สถำนกำรณ์ยังคงน่ำวิ ตก กำรทดลองขีปนำวุธยังมีกระแสอยู่
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนรำคำทองคำ
กลยุทธ์กำรลงทุนในทองคำในเดือน พฤศจิกำยน 2560
ภำพรวมรำคำทองคำยังคงมีควำมผันผวน โดยหำกเฟดประกำศขึ้นอัตรำดอกเบี้ยในเดือนธันวำคมนี้ อำจทำให้รำคำทองถูก
กดดัน นักลงทุนควรระมัดระวังในกำรถือครองทองคำ

สรุปมุมมองที่มีต่อรำคำทองคำในประเทศ เดือน พฤศจิกำยน 2560
คำดว่ำรำคำทองคำจะเพิ่มขึ้น
3
คำดว่ำรำคำทองคำจะใกล้เคียงกับรำคำทองในเดือน ตุลำคม 2560
4
คำดว่ำรำคำทองคำจะลดลง
3

สรุปกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองคำรำยใหญ่ และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่
อ้ำงอิงกับรำคำทองคำ จำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองคำในเดือน พฤศจิกำยน 2560 จะใกล้เคียงกับรำคำทองใน
เดือน ตุลำคม 2560 จำนวน 4 รำย และคำดว่ำรำคำทองคำจะเพิ่มขึ้น จำนวน 3 รำย ส่วนคำดว่ำทองคำจะลดลงมีจำนวน 3 รำย
เช่นกัน
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ศูนย์วิจัยทองคา ขอขอบคุณ
ผู้ประกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ และ ผู้ประกอบกิจการนายหน้าซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า ที่เอือเฟื้อข้อมูล
1. บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
2. บริษัท จีที โกลด์ บูลเลีย่ น จำกัด
3. บริษัท วำยแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
4. บริษัท คลำสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
5. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
6. บริษัท ออสสิรสิ ฟิวเจอร์ส จำกัด
7. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
8. บริษัท ห้ำงขำยทองทองใบเยำวรำช (1988) จำกัด
9. บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด
10. บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
ช่องทางติดตามข้อมูลการวิจัย
เว็บไซต์ :

อีเมล

www.goldresearchcenter.com
www.goldtraders.or.th
http://business.utcc.ac.th
www.gtwm.co.th
contact@goldresearchcenter.com

Facebook :

ศูนย์วิจัยทองคำ

ติดต่อขอรับข้อมูลกำรวิจยั โทร. 0-2020-9000 ต่อ 53
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณพีรพงศ์ ฉัตร์ทอง / ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยทองคำ
เลขที่ 33/124 อำคำร วอลล์สตรีท ทำวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2020-9000 ต่อ 53, มือถือ 08-6744-9612
อีเมล : peerapong@goldtraders.or.th
คุณหฤทัย นันทะวงศ์ / ประสำนงำนสื่อมวลชน
เลขที่ 43 อำคำรไทยซีซี ทำวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 209, ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250, มือถือ 09-6889-0046
อีเมล : haruethai@gtwm.co.th
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คณะบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองคำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

รายงานฉบับนีเป็นส่ วนหนึ่ งของศูน ย์วิจั ยทองค า ภายใต้ความร่ วมมือ ระหว่า ง คณะบริหารธุ รกิจ มหาวิทยาลั ย
หอการค้าไทย สมาคมค้าทองคา สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด เนือหาในรายงานจัดทา
ขึนโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการชีนาให้มีการซือขาย หรือชีนาราคาแต่ประการใด การจัดทารายงานดัง กล่าวเป็นไปตามความ
คิดเห็นที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่ศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวิจัย

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนการจัดทา รายงานศูนย์วิจัยทองคา

1. บริษัท วำยแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 0 2687 9888
2. บริษัท เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด
โทร. 0 2223 2670
3. บริษัท ออสสิริส จำกัด
โทร. 0 2613 0888
4. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด
โทร. 0 2223 3222
5. บริษัท ทองภัทรโกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด
โทร. 0 2222 2895
6. บริษัท ซินคีเชียงค้ำส่ง จำกัด
โทร. 0 2222 4396
7. บริษัท ห้ำงขำยทองทองใบเยำวรำช (สี่แยกวัดตึก) จำกัด โทร. 0 2226 1235
8. บริษัท ห้ำงทองน่ำเชียง จำกัด
โทร. 0 2221 1202
9. บริษัท ที.ดี.ซี.โกลด์ จำกัด
โทร. 0 2222 2266
10. บริษัท จีทีโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
โทร. 0 2675 8888
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เว็บไซต์ www.ylgbullion.co.th
เว็บไซต์ www.langhonggold.com
เว็บไซต์ www.ausiris.co.th
เว็บไซต์ www.huasengheng.com
เว็บไซต์ www.thongpatra.com
เว็บไซต์
เว็บไซต์
เว็บไซต์
เว็บไซต์

www.thongbai.com
www.namchiang.com
www.tdcgold.com
www.gtgoldonline.com
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