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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคําในเดือนธันวาคม 2557 อยูใ่ นระดับ 51.72 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 4.95 จุด แต่
และปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 50 จุด ซึ่งเป็ นการสะท้อนมุมมองเชิงบวกครั้งแรกในรอบ 4 เดือน แต่ค่าดัชนียงั อยูใ่ กล้ระดับ 50 จุด
จึงยังสะท้อนความไม่แน่ใจในการฟื้ นตัว หลังจากดัชนีเคลื่อนไหวตํ่ากว่าระดับ 50 จุด สามเดือนติดต่อกัน โดยมุมมองดังกล่าว
สอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังอุปสงค์ปลายปี การปรับตัวอ่อนค่าของค่าเงินบาท
และการฟื้ นตัวหลังปรับตัวลงแรง ขณะที่มองปัจจัยกดดันคือการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และความเสี่ ยงธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคําในระยะสามเดือนเพิ่มขึ้น 5.22 จุด อยูท่ ี่ระดับ 59.17 จุด สะท้อนระยะกลางยังมี
โอกาสฟื้ นตัว

เพิ่มขึ้นเป็ นเดือนที่สองติดต่อกัน

และมีปัจจัยสนับสนุนที่สอดคล้องกับปัจจัยสนับสนุนในระยะหนึ่งเดือน

โดยเฉพาะประเด็นอุปสงค์ในช่วงต้นปี ตามช่วงเทศกาลสําคัญ
จากคําถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคําในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 41.78% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคําในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 31.54% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคําในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 26.68% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคําหรื อไม่ จะเห็นว่าช่วงที่ราคาทองคําอ่อนตัวความต้องการในการซื้อทองคําจะเริ่ มเพิม่ สูงขึ้น
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคําในประเทศในช่วงเดือนธันวาคม 2557 กลับมาสะท้อนทัศนคติเป็ นเชิง
บวกหลังราคาพักตัว 3 เดือนติดต่อกัน แต่ค่าดัชนียงั อยูใ่ กล้ระดับ 50 จุด เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคําจะปรับตัว
เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคมเนื่องจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาท แรงหนุนช่วงเทศกาล
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคําประจําเดือนธันวาคม 2557 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคําระหว่างเดือน
ใกล้เคียงเดือนก่อน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคํารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคําจํานวน 9 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคําในประเทศในเดือนธันวาคมจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจํานวน
3 ตัวอย่าง คาดว่าจะใกล้เคียงกันเดือนพฤศจิกายน 4 ตัวอย่างและคาดว่าจะปรับตัวลดลงในเดือนธันวาคม 2 ตัวอย่าง สําหรับราคา
ทองคําในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,200-1,220 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่น
บริ เวณ 1,220-1,240 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวตํ่าสุดให้น้ าํ หนักระหว่าง 1,100-1,180 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,140 – 1,160 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้านราคาทองคําในประเทศ (ความบริ สุทธิ์
96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าํ หนักราคาสูงสุดระหว่าง 18,500 – 20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคํา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง
19,000-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคํา กรอบการเคลื่อนไหวตํ่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าํ หนักระหว่าง 17,000-18,500 บาทต่อหนึ่ง
บาททองคํา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 17,500 – 18,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคํา โดยมีประเด็นทิศทางค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ การปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นปั จจัยลบสําคัญ ด้านปั จจัยหนุนเชื่อว่าค่าเงินบาทที่อ่อนค่า และอุปสงค์
ช่วงปลายปี เป็ นตัวหนุนสําคัญ
[ศูนย์วจิ ยั ทองคํา]
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สรุปประเด็นราคาทองคําเดือน พฤศจิกายน 2557
การเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคํา ปรับตัวลดลงระหว่าง
เดือนตุลาคม 2557 ประมาณ 300 บาทต่อหนึ่งบาททองคํา จากราคาทองคําในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ที่ระดับราคา 18,150 บาทต่อ
หนึ่งบาททองคํา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 18,450 บาทต่อหนึ่งบาททองคํา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่ 28
พฤศจิกายน 2557 หรื อลดลงประมาณ 1.65%
ราคาทองคําแท่ งนํา้ หนักหนึ่งบาททองคํา ระหว่ างวันที่ 31 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2557
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ราคาทองคําแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคําในเดือนพฤศจิกายน 2557 มีการ
ปรับตัวลงในช่วงต้นเดือน ตามราคาทองคําในตลาดโลก หลังจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ แต่ยงั มีแรงหนุนจากค่าเงนบาทที่มี
แนวโมอ่อนค่า ก่อนที่จะเคลื่อนไหวผันผวนในช่วงกลางเดือนเพือ่ รอดูปัจจัยหนุนใหม่ๆและปรับตัวขึ้นอีกครั้ง จากประเด็นการ
ลงประชามติของธนาคารกลางสวิสเซอร์แลนด์ในเรื่ องการเพิ่มสัดส่วนทองคําในกองทุนสํารองระหว่างประเทศในช่วงปลาย
เดือนพฤศจิกายน แต่การปรับขึ้นก็มีกรอบบนค่อนข้างจํากัด เนื่องจากยังคงได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่ฟ้ื นตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ตามแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยจุดตํ่าสุดของราคาทองคําในประเทศอยูท่ ี่ 17,750 บาท และจุดสูงสุดอยูท่ ี่ระดับ
18,650 บาท
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Gold Spot ระหว่ างวันที่ 31 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2557
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3-Nov-14

2-Nov-14

1-Nov-14

1,130

31-Oct-14

1,140

ราคาทองคําในตลาดโลกในเดือนพฤศจิกายนมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวน โดยอยูใ่ นกรอบ US$1,140-1,200 โดย
มีการปรับตัวลงอย่างหนักในช่วงต้นเดือน จากผลการเลือกตั้งกลางปี ของสหรัฐฯที่พรรครี พบั ลิกนั สามารถครองเสี ยงข้างมากใน
สภาสูงได้สาํ เร็ จ ส่งผลให้ทิศทางการเมืองของสหรัฐฯมีความชัดเจนยิง่ ขึ้นบวกกับทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ฟ้ื นตัวอย่างต่อเนื่อง
หนุนดัชนีเงินดอลลาร์และกดดันราคาทองคํา ก่อนมีการย่อตัวและเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆจนถึงกลางเดือน และปรับตัวขึ้น
อีกครั้ง หลังจากนั้น โดยได้รับแรงหนุนจากประเด็นการลงประชามติของธนาคารกลางสวิสเซอร์แลนด์ในเรื่ องการเพิ่มสัดส่วน
ทองคําในกองทุนสํารองระหว่างประเทศจาก 8% เป็ น 20% ส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับ US$1,160 ไปอยูท่ ี่
ระดับ $1,200 ก่อนปรับตัวลงอีกครั้งในช่วงปลายเดือนหลังจากผลสํารวจก่อนการลงประชามติออกมาให้เห็นว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการเพิม่ สัดส่วนทองคําในเงินทุนสํารอง
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ค่ าเงินบาท ระหว่ างวันที่ 31 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2557
Close

High

Low

เชิงเส้น (Close)

33.00
32.90
32.80
32.70
32.60
32.50

28-Nov-14

27-Nov-14

26-Nov-14

25-Nov-14

24-Nov-14

23-Nov-14

22-Nov-14

21-Nov-14

20-Nov-14

19-Nov-14

18-Nov-14

17-Nov-14

16-Nov-14

15-Nov-14

14-Nov-14

13-Nov-14

12-Nov-14

11-Nov-14

10-Nov-14

9-Nov-14

8-Nov-14

7-Nov-14

6-Nov-14

5-Nov-14

4-Nov-14

3-Nov-14

2-Nov-14

1-Nov-14

32.30

31-Oct-14

32.40

ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง จากระดับ 32.40 บาทต่อดอลลาร์ไปอยู่
ที่ 32.90 บาทต่อดอลลาร์ โดยอ่อนค่าลงกว่า 0.5 บาทต่อดอลลาร์ หรื อกว่า 1.5% โดยปัจจัยที่กระทบกับการเคลื่อนไหวค่าเงิน
บาทในช่วงนี้ยงั อยูท่ ี่ปัจจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ โดยช่วงต้นเดือนได้รับแรงกดดันจากผล
การเลือกตั้งกลางปี ของสหรัฐฯ และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯมีการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง ทําให้มีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นการ
ดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยของ FED ที่หลายฝ่ ายคาดกันว่าอาจมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็ วกว่าที่คาด บวกกับตัวเลข GDP ไตร
มาส 3 ของไทยที่ออกมาตํ่ากว่าที่คาดและมีการปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี นี้ลง ยิง่ ทําให้ค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลง
โดยในช่วงเดือนพฤศจิการยนที่ผา่ นมา มีแรงซื้อสุทธิกลับเข้ามาในตลาดหุน้ กว่า 11,046.62 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่แล้วที่มี
เงินทุนไหลออกจากตลาดหุน้ กว่า 16,139.36 ล้านบาท ส่วนตลาดพันธบัตรมีเงินไหลออกกว่า 180.77 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่
แล้วที่มีการซื้อสุทธิกว่า 3,528.54 ล้านบาท
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคํา (Gold Price Sentiment Index)
ประเภทดัชนี
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคํา (รวม)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคํา (เฉพาะนักลงทุน)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคํา (เฉพาะผูค้ า้ ทองคํา)
**เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. 57

1 เดือน
(พ.ย. 57)
46.77
46.56
48.11

1 เดือน
(ธ.ค. 57)
51.72
51.61
52.26

3 เดือน
(พ.ย. 57)
53.95
54.95
50.32

3 เดือน
(ธ.ค. 57)
59.17
59.61
57.88

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคําในเดือนธันวาคม 2557 อยูท่ ี่ระดับ 51.72 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 4.95 จุด หรื อ
เพิ่มขึ้น 10.58% จากระดับ 46.77 จุด ปรับตัวขึ้นสูงกว่าระดับ 50 จุดครั้งแรกในรอบ 4 เดือน หลังจากค่าดัชนีสะท้อนมุมมองเชิง
ลบต่อราคาทองค 3 เดือนติดต่อกัน การฟื้ นตัวของดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคําเกิดขึ้นหลังราคาทองคําทําจุดตํ่าสุดเดือนก่อน
และเริ่ มฟื้ นตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีค่าดัชนียงั อยูใ่ กล้ระดับ 50 จุด จึงอาจจะยังไม่สะท้อนความมัน่ ใจในการฟื้ นตัว โดยค่าดัชนี
สอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ ทองคํา ที่มีค่าดัชนี 51.61 จุด และ 52.26 จุด ตามลําดับ โดยมีปัจจัยการอ่อนตัวของ
ค่าเงินบาทและอุปสงค์ในช่วงปลายถึงต้นปี เป็ นปั จจัยหนุนสําคัญ

ขณะปั จจัยกดดันยังมองการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ความวิตกขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคําในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 59.17 จุด เพิ่มขึ้นจากการจัดทําเดือน
พฤศจิกายน 5.22 จุดหรื อเพิ่มขึ้น 9.67% โดยค่าดัชนีปรับตัวขึ้นสูงกว่าระดับ 50 จุดเป็ นเดือนที่สองติดต่อกันหลังจากอ่อนตัวลง
ในเดือนตุลาคมที่ผา่ นมา แต่ค่าดัชนียงั อยูใ่ กล้ระดับ 50 จุด ยังไม่เป็ นการสะท้อนความไม่มนั่ ใจ
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคําในเดือนธันวาคม 2557 กลุ่มตัวอย่างกลับมามีมุมมองในเชิงบวกต่อราคาทองคํา
โดยค่าดัชนีอยูส่ ูงกว่าระดับ 50 จุดเล็กน้อยและสอดคล้องกันทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง แต่ยงั คงมีความไม่มนั่ ใจต่อการฟื้ นตัวเนื่องจาก
ค่าดัชนีอยูส่ ูงกว่าระดับ 50 จุดเพียงเล็กน้อย ซึ่งมุมมองดังกล่าวเกิดขึ้นจากความคาดหวังอุปสงค์ทองคําระยะสั้นในช่วงเทศกาล
สําคัญและการอ่อนตัวของค่าเงินบาท แม้จะมีแรกกดดันจากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และความเสี่ ยงในการปรับขึ้น
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
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กราฟเทียบดัชนีความเชื่ อมัน่ ราคาทองคํากับค่ าเฉลีย่ ราคาทองคําในประเทศ
100.00
22,700

90.00

22,200
21,700

80.00
70.00

63.99

21,200

58.61

55.76

20,700
20,200

46.71
20,292.86

45.52

19,452.27
19,170.83

56.79 56.08

60.00

50.46

50.00
20,523.81 48.01
45.53
46.77 40.00
42.61
19892.50
19,972.73
20,100.00
38.67
19,647.37
30.00
19,863.16
19,695.24

19,700
19,200

53.55 53.73

18,963.64

19,410.87

20.00

18,831.82
18,700

10.00

18,757.89

18,295.00

18,200

0.00

ก.ย.-13 ต.ค.-13 พ.ย.-13 ธ.ค.-13 ม.ค.-14 ก.พ.-14 มี.ค.-14 เม.ย.-14 พ.ค.-14 มิ.ย.-14 ก.ค.-14 ส.ค.-14 ก.ย.-14 ต.ค.-14 พ.ย.-14
Avg GTA price

Gold Price Sentiment Index (1M)

Benchmark

**ราคาทองคําในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคํา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคําในเดือนพฤศจิกายน 2557 กับราคาทองคําเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคําแท่งของสมาคมค้าทองคําในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 46.77 จุด (จัดทําในเดือน
ตุลาคม 2557) สะท้อนมุมมองในเชิงลบต่อราคาทองคําในเดือนพฤศจิกายน 2557 ขณะที่ราคาทองคําแท่ง 96.5% (ราคาขายออก)
เฉลี่ยในเดือนตุลาคมอยูท่ ี่ระดับ 18,295.00 บาทต่อหนึ่งบาททองคํา ลดลงจากราคาเฉลี่ยเดือนตุลาคม 2557 ประมาณ 536.82 บาท
ต่อหนึ่งบาททองคํา
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ปัจจัยทีค่ าดว่ าจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 1 เดือน
ค่าเงินดอลล่าร์

ปัจจัยทีค่ าดว่ าจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 3 เดือน
44.97%

ค่าเงินบาท

43.39%

นโยบาย FED

ความต้องการทองคําโลก

30.42%

ราคานํ้ามัน

การเก็งกําไร

28.31%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

46.84%

ค่าเงินบาท
นโยบาย FED

39.15%

การเก็งกําไร

ค่าเงินดอลล่าร์

43.42%
39.47%
36.58%
35.26%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

ปั จจัยที่กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเชื่อว่าจะกระทบราคาทองคําในประเทศในช่วงหนึ่งเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
นํ้าหนักกับการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นปั จจัยสําคัญซึ่งค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าตามการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ และการใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางญี่ปุ่นที่มีสดั ส่วนในการถ่วง
นํ้าหนักใน US Dollar Index ขณะที่มองค่าเงินบาทเป็ นปัจจัยสําคัญรองลงมาและการปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
โดยเฉพาะการรอสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเป็ นปัจจัยสําคัญที่น่าจะส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาทองคําระหว่างเดือน
ปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคําในประเทศช่วง 3 เดือนข้างหน้ามีการให้น้ าํ หนักกับค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ค่าเงินบาทและการปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เช่นกัน โดยมีการให้น้ าํ หนักกับอุปสงค์ในช่วงต้นปี และการ
ซื้อขายเก็งกําไรเป็ นปั จจัยรองลงมา
การซื้อทองคําในช่ วงเดือนธันวาคม 2557

ไม่ แน่ ใจ
26.68%
ไม่ ซื้อ
31.54%

[ศูนย์วจิ ยั ทองคํา]

ซื้อ
41.78%

จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 378 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 263
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคํา 117 ตัวอย่าง พบว่า 41.78% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคําในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 31.54%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคําในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 26.68%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคําหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า จะเห็น
ได้วา่ ในเดือนธันวาคมยังมีสดั ส่วนของนักลงทุนที่เชื่อว่าจะซื้อ
ทองคําในสัดส่วนใกล้เคียงกับเดือนพฤศจิกายน คือมากกว่าร้อยละ
40 สะท้อนความสนใจในการลงทุนทองคําของนักลงทุนในประเทศ
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สมาคมค้ าทองคํา สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จํากัด

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคํา (Gold Trader Consensus)
จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคํารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคํา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคํา จํานวน 9 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและ
กรอบราคาทองคําในตลาดโลกและราคาทองคําแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนธันวาคม 2557 รวมถึงปัจจัยที่
กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคําในช่วงเดือนธันวาคมโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคําในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคําในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,100 – 1,280 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าํ หนักระหว่าง 1,100-1,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,140-1,160 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าํ หนักระหว่าง 1,200-1,280 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,220-1,240 ดอลลาร์ต่อออนซ์
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สมาคมค้ าทองคํา สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จํากัด

บทสรุ ปด้านราคาทองคําแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคําแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 17,000 – 19,500
บาทต่อหนึ่งบาททองคํา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าํ หนักระหว่าง 17,000-18,500 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคํา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 17,500-18,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคํา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าํ หนัก
ระหว่าง 18,500-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคํา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,000-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคํา
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บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคําในเดือนธันวาคม 2557
1. ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลุ่มผูค้ า้ ยังประเมินทิศทางค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสปรับตัวแข็งค่าได้ต่อจากการใช้
นโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางยุโรป ประกอบกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟ้ื นตัวต่อเนื่อง จะ
ยังส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าตามเงินที่ไหลเข้าเก็งกําไรในตลาดหุน้ สหรัฐฯ
2. ค่าเงินบาท ผูค้ า้ ส่วนใหญ่ยงั เชื่อว่าค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มที่อ่อนค่าต่อในเดือนพฤศจิกายนตามการแข็งค่าของเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะทําให้ราคาทองคําในประเทศได้รับผลเชิงบวก
3. ความเสี่ ยงในการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งจะส่งผลต่อการกําหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรปและการ
โยกย้ายเม็ดเงิน ขณะที่ยโุ รปยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปและยังคงต้องใช้การ
กระตุน้ เศรษฐกิจเพื่อช่วยหนุนการฟื้ นตัว ซึ่งส่งผลให้เงินยูโรมีแนวโน้มอ่อนค่าในอนาคตจากขนาดนโยบายที่เพิ่มมากขึ้นและ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว
4. การซื้อขายเก็งกําไร ยังเป็ นปั จจัยที่กลุ่มผูค้ า้ ให้ความสําคัญเนื่องจากราคาทองคํามีการปรับตัวลงอย่างมากและใกล้
หลุดตํ่ากว่าแนวรับสําคัญที่บรรดานักวิเคราะห์มองกัน ดังนั้นในช่วงสั้นอาจจะได้เห็นแรงซื้อขายทํากําไรตลาดปั จจัยทางเทคนิค

[ศูนย์วจิ ยั ทองคํา]
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5. เทศกาลที่สาํ คัญหนุนอุปสงค์เอเชีย ประกอบกับราคาทองคําที่ลดตํ่าลงอย่างรวดเร็ วยิง่ เป็ นการกระตุน้ อุปสงค์ใน
การซื้อสะสมทองคํา
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคําในประเทศ
คาดว่าราคาทองคําจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคําจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนพฤศจิกายน 2557
คาดว่าราคาทองคําจะลดลง

3
4
2

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคํารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคํา จํานวน 9 ตัวอย่าง โดยรวมเชื่อว่าราคาทองคําในประเทศเดือนธันวาคมจะใกล้เคียงกับเดือน
พฤศจิกายนหรื อปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากราคาเฉลี่ยลดลงจากเดือนพฤศจิกายน โดยมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 2 รายคาดว่าราคา
ทองคําในประเทศเฉลี่ยในเดือนพฤศจิกายนจะปรับตัวลดลงเทียบเดือนตุลาคม กลุ่มตัวอย่างจํานวน 3 รายที่คาดว่าราคาทองคํา
ประเทศเฉลี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนอีก 4 รายเชื่อว่าราคาทองคําในประเทศเฉลี่ยในเดือนพฤศจิกายนจะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับ
เดือนพฤศจิกายน
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคํา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิ ชย์
บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จํากัด
บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จํากัด
บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จํากัด
บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จํากัด
บริ ษทั ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ส จํากัด
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ห้างทองนํ่าเชียง
บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จํากัด
บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จํากัด
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รายงานฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของศูนย์วจิ ยั ทองคํา ภายใต้ความร่ วมมือระหว่าง คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สมาคมค้าทองคํา สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จํากัด เนื้อหาในรายงานจัดทําขึ้นโดยมิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อการชี้นาํ ให้มีการซื้อขาย หรื อชี้นาํ ราคาแต่ประการใด การจัดทํารายงานดังกล่าวเป็ นไปตามความคิดเห็นที่เก็บ
จากกลุ่มตัวอย่างที่ศูนย์วจิ ยั เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวิจยั
ช่ องทางติดตามข้ อมูลการวิจยั
เว็บไซต์ :
www.gold.or.th
www.goldtraders.or.th
www.thaijeweller.org
http://business.utcc.ac.th
www.gtwm.co.th
Facebook :
ศูนย์วจิ ยั ทองคํา www.facebook.com/GoldResearchCenter
ติดต่อขอรับข้อมูลการวิจยั โทร. 02-673-9911 ต่อ 660-1
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม
คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ทองคํา
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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