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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกันยายน 2557 อยูใ่ นระดับ 42.61 จุด ลดลงจากเดือนสิ งหาคม 13.47 จุด และลง
มาอยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุดซึ่งเป็ นการสะท้อนทัศนคติในเชิงลบต่อราคาทองคาระหว่างเดือน โดยมุมมองดังกล่าวสอดคล้องกันทั้ง
กลุ่มผูล้ งทุนทองคาและกลุ่มผูค้ า้ ทองคา ซึ่งได้รับแรงกดดันมาจากการส่งสัญญาณด้านนโยบายการเงินและการตอบรับต่อความ
เสี่ ยงในการสูร้ บในตะวันออกกลาง-ยูเครน ที่คลี่คลายไปในทางที่ดีข้ นึ ขณะมองเงินบาทยังคงผันผวนตามปัจจัยภายนอกหลัง
ดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวแข็งค่าหนัก
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนข้างหน้ายังสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคาในประเทศแต่
ลดลงจากเดือนก่อน โดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 56.65 จุด ลดลงจากเดือนก่อน 2.20 จุด ซึ่งสะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างยังเชื่อว่าราคา
ทองคามีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคตแต่ระดับความมัน่ ใจลดลง
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 37.83% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 32.17% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 30.00% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนกันยายน 2557 ลดลงจากเดือนก่อนและสะท้อน
มุมมองเชิงลบต่อราคาทองคาในประเทศเนื่องจากดัชนียงั อยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุด

เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาจะ

ปรับตัวลดลงในเดือนกันยายนเนื่องจากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การซื้อขายเก็งกาไร การปรับนโยบายของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ที่เริ่ มเข้มงวดมากขึ้น โดยมองเงินบาทมีความผันผวนซึ่งถือเป็ นปัจจัยเสี่ ยงสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
ทองคาในประเทศ
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนกันยายน 2557 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคาระหว่างเดือน
ใกล้เคียงเดือนก่อน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคาจานวน 11 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนกันยายนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจานวน
3 ตัวอย่าง คาดว่าจะลดลง 3 ตัวอย่างและคาดว่าจะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนสิ งหาคม 5 ตัวอย่าง สาหรับราคาทองคาใน
ตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,300-1,350 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,3001,330 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง 1,200-1,250 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมี
ค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,240 – 1,250 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้านราคาทองคาในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) กลุ่ม
ตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 19,600 – 20,600 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,60020,200 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 18,500-19,000 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,900 – 19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีประเด็นทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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ค่าเงินบาท ความเสี่ ยงเศรษฐกิจยุโปร การซื้อขายในช่วงเทศกาลสาคัญ ความเสี่ ยงในการสูร้ บและการซื้อขายเก็งกาไรเป็ นปัจจัย
กระทบต่อราคาทองคาที่สาคัญ
นอกจากนี้ศูนย์วจิ ยั ฯ

ได้จดั รวบรวมการใช้นโยบายการเงินและผลกระทบพบว่าการใช้นโยบายการเงินของธนาคาร

สาคัญมีผลกระทบต่อราคาทองคาในมิติที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีผลกระทบ
อย่างมากตั้งแต่การลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกันยายนปี 2550 โดยแบ่งเป็ นช่วงการลดดอกเบี้ย 14 เดือนและการใช้นโยบาย
QE ตลอด 5 ปี 9 เดือน โดยในช่วงเวลาดังกล่าวฐานเงินของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับ 7.3 ล้านล้าน เป็ น 11.4 ล้านล้าน
หรื อเพิม่ ขึ้น 55.25% ขณะที่นโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปนและธนาคารกลางยุ
ุ่
โรปกลับให้ผลที่แตกออกไป โดยการใช้
นโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปตั้งแต่ช่วงปลายปี 2554 และธนาคารกลางญี่ปุ่นในปี 2556 ไม่ได้ส่งผลให้ราคาทองคา
ปรับตัวขึ้น ซึ่งน่าจะมาจากความสัมพันธ์ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯกับราคาทองคา
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน สิงหาคม 2557
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวลดลงระหว่าง
เดือนสิ งหาคม 2557 ประมาณ 250 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที่ระดับราคา 19,700
บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 19,450 บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่
29 สิ งหาคม 2557 หรื อลดลงประมาณ 1.27%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 31 กรกฎำคม – 29 สิงหำคม 2557
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ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนสิ งหาคม 2557 ฟื้ นตัวตาม
ราคาทองคาในตลาดโลกช่วงแรกตามความเสี่ ยงสงครามในยูเครนและตะวันออกกลาง แต่อ่อนตัวลงในช่วงปลายเดือนหลังการ
ส่งสัญญาณทางการเงินของประธาน ECB ที่ทาให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าเทียบสกุลเงินหลัก และกดดันราคาทองคาใน
ตลาดโลกโดยปรับตัวลงต่ากว่าระดับ 1,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ทาจุดต่าสุดบริ เวณ 1,273 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้าน
ค่าเงินบาทต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคมโดยแข็งค่าขึ้นใกล้ระดับ 31.80-31.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ทาให้ราคาทองคาแท่งอ่อน
ตัวลงทาจุดต่าสุดใกล้ระดับ 19,300 บาท (ราคาขายออกทองแท่ง)
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 31 กรกฎำคม – 29 สิงหำคม 2557
Close
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Linear (Close)
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ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนสิ งหาคมปิ ดเพิ่มขึ้นระหว่างเดือนเล็กน้อย 4.98 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ จากระดับ
1,282.09 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม มาปิ ดที่ระดับ 1,287.07 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในวันที่ 29
สิ งหาคม ราคาทองคาในตลาดโลกปรับตัวขึ้นช่วงแรกตามความเสี่ ยงจากภัยสงครามในตะวันออกกลางรวมถึงประเด็นยูเครนรัสเซีย โดยการต่อสูย้ งั คงดาเนินไปอย่างต่อเนื่องแม้จะมีความพยายามในการเจรจาแต่ไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลง แต่จากการเข้า
เก็งกาไรในตลาดทุนสาคัญราคาทองคาเริ่ มเผชิญแรงขายอีกครั้งและอ่อนตัวลงแรงหลังการเปิ ดเผยรายงานการประชุมที่สะท้อน
ตลาดการจ้างงานที่ฟ้ื นตัวมากกว่าที่ FED คาด นอกจากนี้การประชุมธนาคารกลางที่เมือง Jackson Hole การส่งสัญญาณเรื่ องการ
ผ่อนคลายมาตรการการเงินแบบพิเศษของประธานธนาคารกลางยุโรปส่งให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเทียบสกุล
และกดดันราคาทองคา โดยรวมตลอดเดือนราคาทองคามีปัจจัยเชิงลบกดดันต่อเนื่องแม้จะมีการฟื้ นตัวบ้างก็ตาม ด้านกองทุน
SPDR ระหว่างเดือนถือครองทองคาลดลง 6.84 ตัน จากระดับการถือครองในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ระดับ 801.84 ตัน มาถือ
ครองในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ระดับ 795.00 ตัน
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 31 กรกฎำคม – 29 สิงหำคม 2557
Close
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Linear (Close)
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ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนสิ งหาคมแข็งค่าขึ้น 0.26 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อประมาณ 0.81%
หลังจากแข็งค่าเดือนก่อนเกือบ 1% โดยแข็งค่าตามเงินทุนไหลเข้าหลังจากทิศทางการเมืองไทยเริ่ มมีสญ
ั ญาณที่ชดั เจนมากขึ้น
รวมถึงความคาดหวังมาตรการด้านการลงทุนภาครัฐ โดยเมื่อเปรี ยบเทียบในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมกับปลายเดือนสิ งหาคมเงิน
บาทปรับตัวแข็งค่าจากระดับ 32.18 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (Spot rate/Closed) มาอยูท่ ี่ระดับ
31.92 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงวันที่ 29 สิ งหาคม 2557 (Spot rate/Closed) แต่ทาจุดต่าสุดใกล้ระดับ 31.75 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อดูปริ มาณเงินเข้าออกเทียบจากตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ในเดือนสิ งหาคม เงินทุนไหลเข้าสุทธิในตลาด
หุน้ ไทยแต่ออกจากตลาดตราสารหนี้ โดยเป็ นเงินไหลเข้าตลาดหลักทรัพย์ไทยประมาณ 2,398.48 ล้านบาท จากเดือนกรกฎาคม
เงินทุนไหลเข้า 13,765.63 ล้านบาท ขณะตราสารหนี้มีเงินไหลออกระหว่างเดือนประมาณ 24,190.40 ล้านบาท จากเดือน
กรกฎาคมไหลเข้า 168,467.20 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 ส.ค. 57

1 เดือน
(ส.ค. 57)
56.08
53.28
66.79

1 เดือน
(ก.ย. 57)
42.61
40.81
49.61

3 เดือน
(ส.ค. 57)
58.85
58.66
59.38

3 เดือน
(ก.ย. 57)
56.65
57.05
55.41

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกันยายน 2557 อยูท่ ี่ระดับ 42.61 จุด ลดลงจากเดือนสิ งหาคม 13.47 จุด หรื อ
ลดลง 24.02% จากระดับ 56.08 จุด โดยค่าดัชนีปรับตัวลงต่ากว่าระดับ 50 จุดหลังจากทรงตัวเหนือระดับ 50 จุดสองเดือน
ติดต่อกัน

ซึ่งเป็ นการสะท้อนทัศนคติในเชิงบวกต่อราคาทองคาระหว่างเดือนกันยายนโดยมุมมองนี้สอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูค้ า้

และกลุ่มผูล้ งทุน เพราะเมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มดัชนี ดัชนีเฉพาะกลุ่มผูล้ งทุนอยูท่ ี่ระดับ 40.81 จุด ลดลง 12.47 จุด ส่วนดัชนี
เฉพาะกลุ่มผูค้ า้ อยูท่ ี่ระดับ 49.61จุด ลดลง 17.18 จุด สาเหตที่กลุ่มตัวอย่างกลับมามีทศั นคติในเชิงลบต่อราคาทองคาเชื่อว่าเกิด
จากการส่งสัญญาณด้านนโยบายการเงินและการตอบรับต่อความเสี่ ยงในการสูร้ บในตะวันออกกลาง-ยูเครน

ที่คลี่คลายไป

ในทางที่ดีข้ ึน จะเห็นว่าในช่วงการสารวจช่วงเดือนกรกฎาคม-สิ งหาคม มีการให้น้ าหนักกับประเด็นการสูร้ บในยูเครนและ
ตะวันออกกลางค่อนข้างมาก แต่น้ าหนักของปัจจัยในเดือนนี้กลับมาเน้นที่เศรษฐกิจและนโยบายทางการเงินของชาติพฒั นาแทน
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 56.65 จุด ลดลงจากการจัดทาเดือน
สิ งหาคม โดยลดลง 2.20 จุดหรื อลดลง 3.73% ดัชนีความเชื่อมัน่ ในระยะสามเดือนยังคงอยูเ่ หนือระดับ 50 จุดต่อเนื่อง หมายถึง
กลุ่มตัวอย่างยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะกลางต่อราคาทองคา
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกันยายน 2557 กลุ่มตัวอย่างมีมุมมองในเชิงลบต่อราคาทองคา โดยค่า
ดัชนีอยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุดและสอดคล้องกันทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมุมมองดังกล่าวเกิดขึ้นจากความกังวลว่าทองคาจะขาด
ความน่าสนใจหลังการใช้นโยบายการเงินเพื่อหนุนตลาดของ ECB และการฟื้ นตัวของตลาดการจ้างงานสหรัฐฯ ที่จะทาให้การ
ส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยทาได้เร็ วขึ้น ด้านปัจจัยหนุนเดิมอย่างความเสี่ ยงด้านสงครามคลี่คลายไปในทางที่ดีข้ ึน
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
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**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนสิ งหาคม 2557 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางไม่สอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 56.08 จุด (จัดทาใน
เดือนกรกฎาคม 2557) สะท้อนมุมมองในเชิงบวกเล็กน้อยต่อราคาทองคาในเดือนสิ งหาคม 2557 ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5%
(ราคาขายออก) เฉลี่ยในเดือนสิ งหาคมอยูท่ ี่ระดับ 19,647.37 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ลดลงจากราคาเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม 2557
ประมาณ 325.36 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 3 เดือน

การเก็งกาไร

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 1 เดือน

ปั จจัยที่กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเชื่อว่าจะกระทบราคาทองคาในประเทศในช่วงหนึ่งเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
น้ าหนักกับค่าเงินบาทเป็ นประเด็นสาคัญระหว่างเดือนกันยายน
ซึ่งในช่วงที่ผา่ นมาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบดอลลาร์
สหรัฐฯ มีความผันผวนเป็ นอย่างมากตามทิศทางเศรษฐกิจภายในประเทศ การลดขนาดมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
รวมถึงปั จจัยการเมืองในประเทศที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ

ส่วนปัจจัยที่เชื่อว่าน่าจะมีผลกระทบรองลงมาได้ค่าทิศทางของค่าเงิน

ที่มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างมากหลังสัญญาณการกระตุน้ เศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรปรวมถึงค่าเงิน

ปอนด์องั กฤษที่อ่อนค่าลงอย่างมากรับความเสี่ ยงแยกดินแดนของสก๊อตแลนด์

การเก็งกาไรและการปรับเปลี่ยนนโยบายของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นปั จจัยที่รองลงมา
ที่น่าสนใจคือด้านปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในช่วง 3 เดือนข้างหน้าพบว่ามีการให้น้ าหนัก
กับปั จจัยการปรับเปลี่ยนนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นอันดับแรกและให้น้ าหนักมากถึง 45.18% สะท้อนว่ากลุ่ม
ตัวอย่างคาดว่าในช่วง 3 เดือนข้างหน้าน่าจะได้เห็นการปรับขึ้นดอกเบี้ย
กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนกันยำน 2557

ไม่ แน่ ใจ
30.00%
ไม่ ซื้อ
32.17%

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

ซื้อ
37.83%

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 458 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 339
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 119 ตัวอย่าง พบว่า 37.83% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 32.17%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 30.00%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 11 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทาง
และกรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนสิ งหาคม 2557 รวมถึงปัจจัย
ที่กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนสิ งหาคมโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,200 – 1,350 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,200-1,250 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,240-1,250 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,300-1,350 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,300-1,330 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ช่ วงต่ำสุ ด

ช่ วงสู งสุ ด
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1,200-1,210 1,211-1,220 1,221-1,230 1,231-1,240 1,241-1,250
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1,300-1,310 1,311-1,320 1,321-1,330 1,331-1,340 1,341-1,350
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 18,500 – 20,600
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 18,500-19,000 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,900-19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 19,600-20,600 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,600-20,200 บาทต่อหนึ่งบาททองคา

ช่ วงต่ำสุ ด

ช่ วงสู งสุ ด
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19,600-19,800 19,801-20,000 20,001-20,200 20,201-20,400 20,401-20,600

บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนสิ งหาคม 2557
1. ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกลุ่มผูค้ า้ เชื่อว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเนื่องจากสกุลเงิน
หลักอื่นอย่างเงินยูโรและเงินปอนด์องั กฤษมีแนวโน้มที่อ่อนค่าลง โดยเฉพาะเงินยูโรหลังการส่งสัญญาณการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของธนาคารกลางยุโรป
2. ค่าเงินบาท โดยคาดว่ายังคงมีความผันผวนตลอดเดือนทั้งจากปั จจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยเป็ นปั จจัย
ภายในเชื่อว่าจะเป็ นแรงบวกเนื่องจากความชัดเจนทางการเมืองจะทาให้ความเชื่อมัน่ ของเงินลงทุนต่างชาติมีโอกาสไหลกลับเข้า
มาลงทุนต่อ ขณะที่ปัจจัยภายนอกจะอยูท่ ี่การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นสาคัญ
3. ความเสี่ ยงจากเศรษฐกิจยุโรป

เศรษฐกิจยุโรปชะลอตัวต่อเนื่องทาให้ความเสี่ ยงจากการใช้นโยบายด้านการเงิน

เพื่อหนุนตลาดซึ่งจะเป็ นผลเชิงลบต่อราคาทองคาเพราะจะทาให้คา่ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มที่แข็งค่าขึ้น แม้จะมีสภาพ
คล่องในตลาดเพิ่มขึ้นก็ตาม
4. การซื้อขายตามเทศกาล โดยในช่วงไตรมาส 3 จะเริ่ มใกล้เทศกาลสาคัญของอินเดียจึงอาจจะทาให้อุปสงค์ตามช่วง
เทศกาลมีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับราคาทองคามีการพักตัวลงมาพอสมควรซึ่งจะทาให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการซื้อทองคาสะสมอาจจะหันมา
ซื้อทองคาเก็บในช่วงนี้
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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5. ความเสี่ ยงการสูร้ บในตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออก แม้วา่ จะมีความเสี่ ยงลดลงแต่ยงั คงเชื่อว่ายังเป็ นปัจจัย
ที่นกั ลงทุนให้ความสาคัญและติดตาม ดังนั้นถ้ามีความรุ นแรงเพิ่มเติมก็อาจจะทาให้ราคาทองคามีความผันผวนเช่นกัน
6. การซื้อขายเก็งกาไร ในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้ามีปัจจัยสาคัญค่อนข้างมากที่กระทบราคาทองคาอย่างเรื่ องการปรับ
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ความเสี่ ยงทางการเมืองโลก ความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุน ทาให้นกั เก็งกาไรมีปัจจัยที่
ใช้ประกอบการซื้อขายและส่งผลให้ราคาทองคาอาจจะมีความผันผวนสูงในช่วงเวลาดังกล่าว
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนสิ งหาคม 2557
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

3
5
3

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 11 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองทองคาระหว่างเดือนกันยายนน่าจะเคลื่อนไหว
ในกรอบไม่สูงมากสะท้อนผ่านช่วงห่างราคาและมุมมองต่อราคาทองคาเฉลี่ย โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 5 รายคาดว่าราคาทองคา
ในประเทศเฉลี่ยในเดือนกันยายนจะใกล้เคียงกับราคาทองคาในเดือนสิ งหาคม กลุ่มตัวอย่างจานวน 3 รายที่คาดว่าราคาทองคา
ประเทศเฉลี่ยจะปรับตัวลดลง ส่วนอีก 3 รายเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยในเดือนกันยายนจะปรับตัวเพิ่มขึ้น
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

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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รายงานสรุปนโยบายการเงิน-ผลกระทบต่ อราคาทองคา

ตลอดช่วง 7 ปี ที่ผา่ นมาธนาคารกลางขนาดใหญ่มีการใช้นโยบายทางการเงินที่สาคัญวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ทั้งการใช้นโยบายดอกเบี้ยต่าและการเข้าซื้อสิ นทรัพย์ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวราคาทองคามีความผันผวนขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ในช่วงการใช้นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่อาจจะแบ่งเป็ น 3 ช่วงใหญ่คือ ช่วงการปรับลดดอกเบี้ย (ประมาณ
14 เดือน) ช่วงการซื้อสิ นทรัพย์ (ประมาณ 5 ปี ) และช่วงการลดขนาดมาตรการทางการเงิน (ถึงปั จจุบนั ประมาณ 8 เดือน) ขณะที่
ราคาทองคาปรับตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกของการใช้มาตรการทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ตั้งแต่ 690 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่ออนซ์ ไปทาระดับสูงสุด 1,920 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ และอ่อนตัวลงอีกครั้งทาจุดต่าสุดในช่วงการถอนมาตรการ QE ครั้ง
แรกในช่วงกลางเดือนธันวาคมปี 2556 บริ เวณ 1,180 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ส่วนการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของ
ธนาคารขนาดใหญ่อื่นอย่างธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางญี่ปุนมีผลกระทบต่อทิศทางราคาทองคาเช่นกันแต่มีผลกระทบ
ไม่มากเท่ากับธนาคารกลางสหรัฐฯ

และไม่ได้มีความสัมพันธ์ไปในด้านใดด้านหนึ่งเหมือนการใช้นโยบายของธนาคารกลาง

สหรัฐฯ
ขณะในช่วงเวลาที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ใช้นโยบายการเงินเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจฐานเงินของสหรัฐฯเพิ่มขึ้นอย่างมาก จาก
ช่วงก่อนลดอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ มีฐานเงิน (M2) ประมาณ 7.357 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่หลังจากดาเนินนโยบายจนถึง
ปั จจุบนั ฐานเงินเพิ่มขึ้นถึง 4.065 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สู่ระดับ 11.422 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อเพิ่มขึ้น 55.25% หรื อ
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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เทียบเท่าการเพิ่มขึ้นของฐานเงินในช่วง 17 ปี ตั้งแต่ปี 1990 ถึง 2007 การเพิ่มขึ้นของฐานเงินอย่างรวดเร็ วได้สร้างผลกระทบ
หลายได้อย่างความผันผวนในตลาดการลงทุน กระแสเงินที่ไหลเข้าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และทาให้ค่าเงินของประเทศเกิด
ใหม่แข็งค่าอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ยงั มีผลกระทบกับราคาทองคาสะท้อนผ่านความผันผวนที่เพิ่มมากขึ้น จึงอาจจะกล่าวได้วา่
ความผันผวนของราคาทองคาในช่วง great cycle เกิดขึ้นจากการดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ฐำนเงินของสหรัฐอเมริกำ (Money Stock)
Billions of Dollars
12000

Money Stock (M2
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1959 1961 1963 1965 1967 1969 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2011 2013

ตำรำงสรุปกำรใช้ นโยบำยกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ
18 กันยายน 2550
31 ตุลาคม 2550
11 ธันวาคม 2550
22 มกราคม 2551
30 มกราคม 2551
18 มีนาคม 2551
30 เมษายน 2551
8 สิ งหาคม 2551
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

FOMC ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกหลังจากที่เริ่ มเกิดวิกฤตซับไพรม์ ลง 50 Basis point
จาก 5.25%
FOMC ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 Basis point จาก 4.75% สู่ระดับ 4.5%
FOMC ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 Basis point จาก 4.5% สู่ระดับ 4.25%
FOMC ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 75 Basis point จาก 4.25% สู่ระดับ 3.5%
FOMC ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50 Basis point จาก 3.5% สู่ระดับ 3%
FOMC ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 75 Basis point จาก 3% สู่ระดับ 2.25%
FOMC ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 Basis point จาก 2.25% สู่ระดับ 2%
FOMC ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50 Basis point จาก 2% สู่ระดับ 1.5%
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(ประชุมด่วน)
29 สิ งหาคม 2551
25 พฤศจิกายน 2551
16 ธันวาคม 2551
18 มีนาคม 2552
3 พฤศจิกายน 2553
21 กันยายน 2554

20 มิถุนายน 2555
13 กันยายน 2555
12 กุมภาพันธ์ 2556

18 ธันวาคม 2556

FOMC ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50 Basis point จาก 1.5% สู่ระดับ 1%
FOMC ประกาศเข้าซื้อตราสารหนี้ที่มีสญ
ั ญาจานองหนุนหลัง (MBS) ด้วยจานวนเงิน 6 แสนล้าน
ดอลลาร์
FOMC ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 75 Basis point จาก 1% สู่ระดับ 0-0.25%
FOMC ประกาศเข้าซื้อตราสารหนี้ที่มีสญ
ั ญาจานองหนุนหลัง (MBS) เพิ่มอีกเป็ นจานวนเงิน 7.5 แสน
ล้านดอลลาร์ และเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มอีก 3 แสนล้านดอลลาร์ (QE1)
FOMC ประกาศเข้าซื้อตัว๋ เงินคลังระยะยาวของสหรัฐฯ เดือนละ 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ระยะเวลา 8
เดือน รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 6 แสนล้านดอลลาร์ (QE2) สิ้นสุดเดือนมิถนุ ายน 2554
FOMC ประกาศทยอยเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาว (6-30 ปี ) ด้วยจานวนเงิน 4 แสนล้านดอลลาร์ พร้อมกับ
ขายพันธบัตรระยะสั้น (ต่ากว่า 3 ปี ) ด้วยวงเงินเท่ากัน เพื่อกดดันให้อตั ราดอกเบี้ยระยะยาวอยูใ่ นระดับ
ต่า (Operation Twist)
FOMC ประกาศยืดมาตรการ Operation Twist ไปอีก โดยการเพิ่มวงเงินอีก 2.67 แสนล้านดอลลาร์ และ
ประกาศยุติมาตรการเมื่อสิ้นปี 2555
FOMC ประกาศเข้าซื้อตราสารหนี้ที่มีสญ
ั ญาจานองหนุนหลัง (MBS) เดือนละ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ โดย
ไม่กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ (QE3)
FOMC ประกาศเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มอีกเดือนละ 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมกับครั้งที่แล้วที่
ซื้อตราสารหนี้ที่มีสญ
ั ญาจานองหนุนหลัง (MBS) เดือนละ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ เป็ น 8.5 หมื่นล้าน
ดอลลาร์ ไม่กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
FOMC เริ่ มลดจานวนเงินซื้อสิ นทรัพย์ลง 1 หมื่นล้านดอลลาร์เป็ นครั้งแรก โดยแบ่งเป็ นอย่างละ 5
พันล้านดอลลาร์ และลดลงทุกครั้งในการประชุมครั้งถัดมาครั้งละ 1 หมื่นล้านดอลลาร์

ตารางสรุ ปการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป
3 พฤศจิกายน 2554

8 ธันวาคม 2554
5 กรกฎาคม 2555
2 พฤษภาคม 2556
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

ECB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก นับตั้งแต่เกิดวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป โดยลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลง 25 Basis point จาก 1.5% สู่ระดับ 1.25% และลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับธนาคารกลางลง
25 Basis point จาก 0.75% ลงสู่ระดับ 0.5%
ECB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 Basis point จาก 1.25% สู่ระดับ 1% และลดอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากกับธนาคารกลางลง 25 Basis point จาก 0.5% ลงสู่ระดับ 0.25%
ECB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 Basis point จาก 1% สู่ระดับ 0.75% และลดอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากกับธนาคารกลางลง 25 Basis point จาก 0.25% ลงสู่ระดับ 0%
ECB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 Basis point จาก 0.75% สู่ระดับ 0.5% และคงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากไว้ที่ระดับ 0%
Page 16

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

ECB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 Basis point จาก 0.5% สู่ระดับ 0.25% และคงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากไว้ที่ระดับ 0%
5 มิถุนายน 2557
ECB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 10 Basis point จาก 0.25% สู่ระดับ 0.15% และลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากกับธนาคารกลางลง 10 Basis point จาก 0% ลงสู่ ระดับ -0.1% ซึ่งเป็ นครั้งแรกที่ ECB
ดาเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบ
4 กันยายน 2557
ECB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 10 Basis point จาก 0.15% สู่ระดับ 0.05% และลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากกับธนาคารกลางลง 10 Basis point จาก -0.1% ลงสู่ระดับ -0.2%
ตารางสรุ ปการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น
7 พฤศจิกายน 2556

4 เมษายน 2556

BOJ ประกาศ เพิ่มฐานเงินปี ละ 60-70 ล้านล้านเยน โดยส่วนใหญ่เป็ นการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลกว่า
50 ล้านล้านเยน และกองทุน ETF และ J-REIT เป็ นจานวน 10-20 ล้านล้านเยน

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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