รายงานวิจยั ศูนย์วิจยั ทองคาประจาเดือน เมษายน 2557
โดยความร่ วมมือ
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สมาคมค้าทองคา สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
และบริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
Gold Price Sentiment Index / Gold Trader Consensus

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

คณะทำงำนศู นย์ วจิ ยั ทองคำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
นำยกมลธัญ พรไพศำลวิจติ
นำยอภิสิทธิ์ ภัทรสกลเกียรติ
นำยอภิวฒ
ั น์ ทวีศิริเวทย์
นำงสำวปฐมำภรณ์ อรัญพิทกั ษ์
นำยปิ ติพงษ์ พันธุ์ธีรำนุรักษ์
นำยพีรพงศ์ ฉัตร์ ทอง
นำยณัฐพล พงษ์ วรี ะพัฒน์
นำงสำวภัทริกำ สมคะเน
นำงสำวมณีรัตน์ สุ ขุมธนำกุล

คณะทีป่ รึกษำศู นย์ วจิ ยั
1. นำยจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี
2. ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กลุ
3. นำยพิชญำ พิสุทธิกลุ
4. ดร.วรรณรพี บำนชื่นวิจติ ร
5. ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
6. นำยพรชัย สุ ดำยุวร
7. นำยวิชัย แสงเจริญตระกูล
8. นำยวิรัตน์ จุฑำวรำกุล
9. นำยธีรเดช สินธพเรืองชัย
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นำยสมบูรณ์ ภุชงค์ โสภำพันธุ์
นำยวรชัย ตั้งสิทธิ์ภักดี
นำยวรำวุธ เบญจำพุทธำรักษ์
นำยสุ รพล โอวิทยำกุล
น.ส. ทัศวรรณ ศรีเมืองวัฒนำ
นำยปำนะพงษ์ สุ ทธีวงศ์

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

ประธำนคณะทำงำนศูนย์ วจิ ยั
ผู้อำนวยกำรศู นย์ วจิ ยั
ประมวลผล
ประมวลผล
ประสำนงำนข้ อมูล
ประสำนงำนข้ อมูล
ประสำนงำนข้ อมูล
ประสำนงำนข้ อมูล
ประสำนงำนสื่อ
ประสำนงำนสื่อ

นำยกสมำคมค้ ำทองคำ
คณบดี คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
นำยกสมำคมเพชรพลอยเงินทอง
อำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
อำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
กรรมกำรผู้จดั กำร บริษัท แอล ซี เอช บูลเลีย่ น จำกัด
กรรมกำรผู้จดั กำร
บริษัท รอยัล คลำสสิค โกลด์ บูลเลีย่ น จำกัด
กรรมกำรผู้จดั กำร บริษัท ไฟน์ โกลด์ จำกัด
กรรมกำรผู้จดั กำร
บริษัท ห้ ำงขำยทองทองใบเยำวรำช (1988) จำกัด
กรรมกำรผู้จดั กำร ห้ ำงหุ้นส่ วนจำกัด ห้ ำงทองน่ำเชียง
กรรมกำรผู้จดั กำร บริษัท จีที โกลด์ บูลเลีย่ น จำกัด
กรรมกำรผู้จดั กำร บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ประธำนชมรมค้ ำทองคำ จังหวัดเชียงใหม่
ประธำนชมรมค้ ำทองคำ จังหวัดหนองคำย
ผู้จดั กำร สมำคมค้ ำทองคำ

Page 1

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

สำรบัญ
3 .............................................................................................................................................................................บทสรุปกำรวิจยั
4 ......................................................................................................................สรุปประเด็นรำคำทองคำประจำเดือนมีนำคม 2557
7 .............................................................................................................ดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำประจำเดือนเมษำยน 2557
10 ............................................................................................................บทสรุปควำมเห็นผู้ค้ำทองคำประจำเดือนเมษำยน 2557

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

Page 2

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

บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนเมษายน 2557 ปรับตัวลดลงและสะท้อนทัศนคติในเชิงลบต่อราคาทองคาเป็ น
ครั้งแรกในรอบ 4 เดือน โดยดัชนีปรับตัวลดลง 5.72 จุด หรื อ 10.65% มาอยูท่ ี่ระดับ 48.01 จุด ต่ากว่าระดับ 50 จุด โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีมุมมองที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างกลุม่ ผูล้ งทุนและกลุม่ ผูค้ า้
โดยกลุม่ ผูล้ งทุนมีมมุ มองเชิงลบต่อราคาทองคาใน
ประเทศเดือนเมษายนขณะที่กลุ่มผูค้ า้ มีมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยสะท้อนผ่านค่าดัชนีแยกตามประเภทกลุ่มตัวอย่าง ค่าดัชนีเฉพาะ
กลุ่มผูล้ งทุนอยูท่ ี่ระดับ 46.20 จุด ด้านดัชนีเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ อยูท่ ี่ระดับ 56.39 จุด โดยมีปัจจัยเรื่ องการปรับเปลี่ยนนโยบาย FED
ทิศทางค่าเงินบาทและความเสี่ ยงจากข้อพิพาทรัสเซีย – ยูเครน เป็ นปั จจัยสาคัญระหว่างเดือนเมษายน
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนข้างหน้ายังสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคาในประเทศ โดย
ค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 54.57 จุด ลดลง 5.15 จุด หรื อ 8.63% อย่างไรก็ดีดชั นียงั คงอยูเ่ หนือระดับ 50 จุดซึ่งสะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างยัง
เชื่อว่าราคาทองคามีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคต
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 35.38% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 34.23% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 30.38% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่ ซึ่งลักษณะพฤติกรรมยังค่อนข้างกระจายตัวแต่สดั ส่วนของผูท้ ี่คาดว่าจะซื้อปรับตัวเพิม่ ขึ้น
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนเมษายน 2557 หดตัวลงและสะท้อนมุมมองเชิง
ลบเล็กน้อยเนื่องจากดัชนีอยูต่ ่ากว่า 50 จุดเพียงเล็กน้อย หลังจากมุมมองเป็ นเชิงบวกมาสามเดือนติดต่อกัน แต่ความคิดเห็นไม่
สอดคล้องกันระหว่างกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนเมษายน 2557 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวใกล้เคียง
เดือนมีนาคมหรื อปรับตัวลดลงเล็กน้อย กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคาจานวน 10 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนเมษายนน่าจะมี
ราคาเฉลี่ยใกล้เคียงกับเดือนมีนาคมหรื อต่ากว่า

โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นจานวน

1

ตัวอย่าง คาดว่าจะใกล้เคียงเดือนมีนาคม 5 ตัวอย่างและคาดว่าราคาเฉลี่ยจะลดลง 4 ตัวอย่าง สาหรับราคาทองคาในตลาดโลก
กรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,340-1,420 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,340-1,360 และ
1,380-1,420 ดอลลาร์ต่อออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง 1,200-1,280 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมี
ค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,260-1,280 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 95.5%) กลุ่ม
ตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 20,500-21,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 20,500-21,000
และ 21,250-21,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 18,500-19,500 บาทต่อ
หนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,750-19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีประเด็นข้อพิพาทรัสเซีย-ยูเครน
มาตรการ FED ความผันผวนของค่าเงินบาท ทิศทางค่าเงินดอลลาร์และความต้องการทองคาเป็ นปัจจัยสาคัญ
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน มีนาคม 2557
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวลดลงระหว่าง
เดือนมีนาคม 2557 ประมาณ 650 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ระดับราคา 20,550
บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 19,900 บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่
31 มีนาคม 2557 หรื อลดลงประมาณ 3.16%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ – 31 มีนำคม 2557
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ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนมีนาคม 2557 ปรับตัวลดลง
650 บาทต่อหนึ่งบาททองคาหรื อลดลง 3.16% หลังจากปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 2 เดือน โดยราคาทองคาในช่วงต้นเดือนมีนาคม
ปรับตัวขึ้นจากกรณี ขอ้ พิพาทระหว่างยูเครนและรัสเซีย ซึ่งนาไปสู่การแยกดินแดนของแคว้นไครเมีย แต่หลังจากที่รัสเซียผนวก
ดินแดนไครเมีย การตอบโต้ของชาติตะวันตกไม่ได้สร้างความวิตกเพิ่มเติม ประกอบกับการประชุม FOMC ในวันที่ 18-19
มีนาคมที่ผา่ นมา FED ได้มีการส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งอาจจะเร็ วกว่าที่คาดกันไว้ก่อนหน้ากดดันให้ราคาทองคาปรับตัว
ลดลง ด้านค่าเงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยระหว่างเดือนหลังปัจจัยการเมืองไม่สร้างความวิตกเพิ่ม
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ – 31 มีนำคม 2557
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ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนมีนาคมปรับตัวลดลงระหว่างเดือน 42.15 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ จากระดับ
1,325.79 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ มาปิ ดที่ระดับ 1,283.64 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในวันที่ 31
มีนาคม โดยขึ้นไปทาระดับสูงสุดใกล้ระดับ 1,390 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในช่วงวันที่ 17 มีนาคม ซึ่งได้รับแรงหนุนจาก
ความเสี่ ยงในยูเครน หลังการประท้วงของชาวยูเครนนามาซึ่งการขับไล่อดีตประธานาธิบดียานูโควิช ซึ่งทาให้รัสเซียเกิดความไม่
พอใจและเชื่อว่าเป็ นการสนับสนุนของชาติตะวันตก ทาให้รัสเซียพยายามผลักดันให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนในแคว้นไครเมีย
ซึ่งเป็ นพื้นที่สาคัญที่มีอนาเขตติดกับทะเลดา โดยการทาประชามติในไครเมียมีคะแนนเสี ยงกว่า 96% ที่สนับสนุนให้แบ่งแยก
ดินแดนเพื่อเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของรัสเซีย

จากประเด็นดังกล่าวทาให้ชาติตะวันตกนาโดยสหรัฐฯ

ไม่พอใจและประนามการ

กระทาของรัสเซียซึ่งนามาด้วยความตึงเครี ยดระหว่างชาติมหาอานาจและทาให้ประเด็นดังกล่าวถูกใช้เป็ นปัจจัยในการใช้เก็ง
กาไรในทองคา ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจากประเด็นดังกล่าว แต่หลังจากที่มาตรการกดดันรัสเซียไม่สร้างความวิตกเพิ่ม
เพราะดูวา่ การกดดันจะไม่นาไปสู่การปะทะกันด้วยกาลังทหารประกอบกับการประชุม FOMC ในช่วงกลางเดือนมีนาคมมีการ
ส่งสัญญาณเรื่ องการปรับขึ้นดอกเบี้ยว่าอาจจะกระทาหลังจากที่จบมาตรการ QE เป็ นระยะเวลา 6 เดือนและมีความเป็ นไปได้ที่
อาจจะจบมาตรการ QE ภายในใบไม้ร่วงปี นี้หรื อประมาณกันยายน-ตุลาคม ส่วนกองทุน SPDR ซึ่งเป็ นกองทุน ETF ที่มีการถือ
ครองทองคาจานวนมาก มีการถือครองทองคาเพิ่มขึ้น 9.38 ตัน จากระดับการถือครองในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ระดับ
803.70 ตัน มาถือครองในช่วงสั้นเดือนมีนาคมที่ระดับ 813.08 ตัน
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ – 31 มีนำคม 2557
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Linear (Close)
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ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม ปรับตัวแข็งค่าเล็กน้อยประมาณ 0.13 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อ
ประมาณ 0.40% โดยค่าเงินบาทได้รับผลกระทบสาคัญสองด้าน ปั จจัยภายนอกเป็ นผลมาจากสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของ FED
ทาให้ค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าในช่วงปลายเดือนหลังการประชุม FOMC ขณะที่ปัจจัยภายในเป็ นผลมาจากปั จจัยทางการเมืองที่
ไม่ได้สร้างความวิตกเพิ่มแม้วา่ จะยังไม่สามารถหาทางออกจากความขัดแย้งได้ก็ตาม

โดยเมื่อเปรี ยบเทียบในช่วงปลายเดือน

กุมภาพันธ์กบั ปลายเดือนมีนาคมเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากระดับ 32.52 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2557 (Spot rate/Closed) มาอยูท่ ี่ระดับ 32.39 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงวันที่ 31 มีนาคม 2557 (Spot rate/Closed) เมื่อดู
ปริ มาณเงินเข้าออกเทียบจากตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ในเดือนมีนาคม

เงินทุนกลับมาไหลเข้าสุทธิหลังจากไหลออก

ต่อเนื่องตั้งแต่ตน้ ปี โดยเป็ นเงินไหลเข้าตลาดหลักทรัพย์ไทยประมาณ 14,253.84 ล้านบาท จากเดือนกุมภาพันธ์เงินทุนไหลออก
21,376.79 ล้านบาท ขณะตราสารหนี้มีเงินไหลเข้าระหว่างเดือนประมาณ 7,421.81 ล้านบาท จากเดือนกุมภาพันธ์ไหลออก
1,470.21 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 มี.ค. 57

1 เดือน
(มี.ค. 57)
53.73
53.89
53.09

1 เดือน
(เม.ย. 57)
48.01
46.20
56.39

3 เดือน
(มี.ค. 57)
59.72
59.57
60.24

3 เดือน
(เม.ย. 57)
54.57
54.83
54.57

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนเมษายน 2557 อยูท่ ี่ระดับ 48.01 จุด ลดลงจากดัชนีในเดือนมีนาคม 5.72 จุด
หรื อลดลง 10.65% จากระดับ 53.73 จุด สะท้อนมุมทัศนคติในเชิงลบต่อราคาทองคาในประเทศเดือนเมษายนแต่อย่างไรก็ดีค่า
ดัชนีอยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุดเพียงเล็กน้อยซึ่งอาจจะตีความหมายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างยังไม่แน่ใจว่าราคาทองคาในประเทศจะปรับตัว
ลดลงแต่มีความเชื่อมัน่ ลดลงจากเดือนก่อน โดยค่าดัชนีกลับลงมาอยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุดครั้งแรกในรอบ 3 เดือน เมื่อพิจารณา
แยกกลุ่มดัชนีพบว่ากลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ มีมุมมองที่ต่างกันเล็กน้อย กล่าวคือกลุ่มผูล้ งทุนมีค่าดัชนีต่ากว่าระดับ 50 จุด อยูท่ ี่
46.20 จุด สะท้อนทัศนคติในเชิงลบเล็กน้อยต่อราคาทองคาเดือนเมษายน ขณะที่กลุ่มผูค้ า้ มีค่าดัชนีที่ระดับ 56.39 จุด สะท้อน
มุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคาระหว่างเดือนเมษายน
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 54.57 จุด ลดลงจากเดือนมีนาคม
เล็กน้อย โดยลดลง 5.15 จุด หรื อ 8.63% อย่างไรก็ดีดชั นีความเชื่อมัน่ ในระยะสามเดือนยังคงอยูเ่ หนือระดับ 50 จุด หมายถึงกลุ่ม
ตัวอย่างยังคงมีมุมมองระยะกลางต่อราคาทองคาในเชิงบวก
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนเมษายน 2557 ปรับตัวลดลงจากเดือนมีนาคมสะท้อนมุมมองเชิงลบที่มี
ต่อราคาทองคาในเดือนเมษายน แต่ค่าดัชนีต่ากว่าระดับระดับ 50 เพียงเล็กน้อยจึงอาจจะกล่าวได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติ
โดยรวมต่อราคาทองคาในประเทศเดือนเมษายนเป็ นเชิงลบเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ดีมุมมองดังกล่าวไม่สอดคล้องกันโดยกลุ่ม
ผูค้ า้ มีมุมมองค่อนไปในเชิงบวกแต่กลุ่มผูล้ งทุนมีมุมมองในเชิงลบต่อราคาทองคา โดยเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างที่เชื่อว่าทิศทาง
ราคาจะเป็ นเชิงลบคือการปรับเปลี่ยนนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ที่เริ่ มเข้มงวดมากขึ้นสะท้อนจากการปรับลดขนาด

มาตรการ QE ลง 3 ครั้งติดต่อกันรวมถึงการส่งสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายหรื อ FED Fund Rate นอกจากนี้ยงั มีปัจจัย
ค่าเงินบาทและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เป็ นปั จจัยหนุนราคาในช่วงเดือนมีนาคมที่ผา่ นมา โดยเชื่อว่ายังจะกระทบ
ต่อราคาทองคาในเดือนเมษายน

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

Page 7

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

กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
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**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมีนาคม 2557 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางสอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 53.73 จุด (จัดทาในเดือน
กุมภาพันธ์ 2557) สะท้อนมุมมองในเชิงบวกต่อราคาทองคาในเดือนมีนาคม 2557 ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5% (ราคาขายออก)
เฉลี่ยในเดือนมีนาคมอยูท่ ี่ระดับ 20,523.81 บาทต่อหนึ่งบาททองคา เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยเดือนมกราคม 2557 ประมาณ 423.81
บาทต่อหนึ่งบาททองคา ซึ่งไปในทิศทางเดียวกับดัชนี
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ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 3 เดือน

ค่าเงินบาท

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 1 เดือน

ปั จจัยที่กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเชื่อว่าจะกระทบราคาทองคาในประเทศในช่วงหนึ่งเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
น้ าหนักกับประเด็นแนวนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรื อ FED โดยเฉพาะหลังจากที่ประธาน FED ส่งสัญญาณเรื่ องการ
ปรับขึ้นดอกเบี้ยโดยกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก 43.10% ขณะที่ประเด็นค่าเงินบาทยังเป็ นปัจจัยที่กลุม่ ตัวอย่างให้ความสาคัญโดย
มองว่าผลกระทบที่เกิดกับค่าเงินบาทมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก

อย่างปั จจัยการเมืองในประเทศ

การปรับเปลี่ยน

นโยบายของ FED รวมถึงเศรษฐกิจในประเทศ ค่าเงินบาทมีการให้น้ าหนัก 39.13% ส่วนประเด็นยูเครนและรัสเซียที่ผลักดัน
ราคาทองคาในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผา่ นมามีการให้น้ าหนัก 38.56% โดยมองว่าประเด็นดังกล่าวจะยังกระทบต่อราคาทองคา
ในระยะต่อไป
ด้านปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในช่วง 3 เดือนข้างหน้าให้น้ าหนักกับประเด็นความผันผวน
ของค่าเงินบาท ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการปรับเปลี่ยนนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนเมษำยน 2557

ไม่ แน่ ใจ
30.38%

ซื้อ
35.38%

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 529 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 428
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 101 ตัวอย่าง พบว่า 35.38% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 34.23%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 30.38%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า

ไม่ ซื้อ
34.23%
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 10 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทาง
และกรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนเมษายน 2557 รวมถึงปั จจัย
ที่กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนเมษายนโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,200 – 1,420 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,200-1,280 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,260-1,280 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,340-1,420 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,340-1,360 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ 1,380-1,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ช่ วงต่ำสุ ด
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 95.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 18,500 – 21,500
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 18,500-19,500 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,750-19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคาและ 19,250-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 20,500-21,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง
20,500-21,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และ 21,250-21,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา

ช่ วงต่ำสุ ด
5

ช่ วงสู งสุ ด
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บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนเมษายน 2557
1. ข้อพิพาทยูเครนและรัสเซีย ซึ่งจะทาให้ความวิตกภาวะสงครามและความเสี่ ยงทางเศรษฐกิจมีสูงขึ้น โดยเฉพาะ
การลุกลามของการประท้วงแบ่งแยกดินแดนจะนามาซึ่งการปราบปรามและการโต้ตอบกันระหว่างชาติตะวันตกและรัสเซีย
ปั จจัยดังกล่าวจะทาให้ความต้องการสิ นทรัพย์ปลอดภัยมีสูงขึ้น ประกอบกับจะเป็ นปั จจัยที่กดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ให้อ่อน
ค่าลงจากความเสี่ ยงที่จะต้องเข้าสู่ภาวะสงคราม

นอกจากนี้ยงั มีความเสี่ ยงด้านราคาพลังงานในกรณี ที่ขอ้ พิพาทบานปลายไปสู่

การรบกันในภูมิภาค
2. การชะลอมาตรการ QE และสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรื อ FED หลังการประชุมในช่วง
กลางเดือนมีนาคม FED ได้ส่งสัญญาณเรื่ องดอกเบี้ยที่ชดั เจนขึ้นซึ่งจะสร้างความวิตกต่อตลาดการลงทุนว่า FED อาจจะเริ่ มหัน
มาเข้มงวดมาตรการทางการเงินมากขึ้นหลังเศรษฐกิจฟื้ นตัว โดยการปรับขึ้นดอกเบี้ยจะส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคา
3. ทิศทางค่าเงินบาท

โดยเชื่อว่าระหว่างเดือนเมษายนค่าเงินบาทจะยังผันผวนในกรอบกว้างเนื่องจากได้รับ

ผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อย่างปัจจัยการเมืองในประเทศ การปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ เป็ นต้น
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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4. การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

เนื่องจากเศรษฐกิจที่ฟ้ื นตัวเร็ วกว่าที่คาดโดยเฉพาะอัตราการว่างงานที่

ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ธนาคารกลางเริ่ มเข้มงวดนโยบายและส่งผลต่อทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ให้ปรับตัวแข็งค่าเทียบ
สกุลเงินอื่น รวมถึงกดดันราคาทองคาเนื่องจากราคาทองคามักจะเคลื่อนไหวสวนทางกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
5. ความต้องการทองคาในตลาดโลกเริ่ มลดลงเนื่องจากอยูใ่ นช่วงนอกเทศกาลสาคัญ

แม้จะมีความต้องการทองคา

ของธนาคารกลางสนับสนุนก็ตาม
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนมีนาคม 2557
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

1
5
4

โดยสรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 10 ตัวอย่าง คาดว่าโดยเฉลี่ยราคาทองคาในประเทศในเดือนเมษายนจะเคลื่อนไหว
ใกล้เคียงกับเดือนมีนาคมหรื ออ่อนตัวเล็กน้อย

โดยมีการตอบแบบสอบถามดังนี้

คาดว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยเดือน

เมษายนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจานวน 1 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยเดือนเมษายนจะใกล้เคียงกับราคาทองคาใน
เดือนมีนาคมจานวน 5 ตัวอย่าง และคาดว่าราคาทองคาโดยเฉลี่ยในเดือนเมษายนจะลดลง 4 ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1. คุณจิตติ ตั้งสิ ทธิ์ภกั ดี

นายกสมาคมค้าทองคา (บริ ษทั ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จากัด)

2. คุณพิชญา พิสุทธิกลุ

นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง (ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิ ชย์)

3. คุณณัฐพงศ์ หิ รัณยศิริ

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

4. คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

5. คุณณัฐฑี จุฑาวรากุล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

6. คุณธนสิ น กลีบลาเจียก

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ส จากัด

7. นายพรชัย สุดายุวร

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด

8. คุณธีรเดช สิ นธพเรื องชัย

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด

9. คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง

10. คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต

ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิเคราะห์ บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด

[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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