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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมกราคม 2558 อยูใ่ นระดับ 58.33 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2557 6.61 จุด
และปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 50 จุดเป็ นเดือนที่สองติดต่อกันสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคาในช่วงต้นปี โดยมุมมอง
ดังกล่าวสอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาท ความคาดหวังอุปสงค์ตน้ ปี
และความเสี่ ยงเศรษฐกิจโลก ขณะที่มองปั จจัยกดดันคือการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และความเสี่ ยงธนาคารกลางสหรัฐฯ
ขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนลดลง 11.30 จุด อยูท่ ี่ระดับ 47.87 จุด โดยค่าดัชนีปรับตัวต่ากว่า
ระดับ 50 จุดกลับมาสะท้อนมุมมองเชิงลบในระยะสามเดือนสอดคล้องกับความกังวลเรื่ องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ในช่วงไตรมาสสองตามที่ตลาดคาดการณ์
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 38.49% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 32.18% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 29.33% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่ จะเห็นว่าช่วงที่ราคาทองคาอ่อนตัวความต้องการในการซื้อทองคาจะเริ่ มเพิ่มสูงขึ้น
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนมกราคม 2558 ยังคงสะท้อนทัศนคติเป็ นเชิงบวก
เป็ นเดือนที่สองติดต่อกัน เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2558 เนื่องจากการอ่อนค่า
ของค่าเงินบาท แรงหนุนช่วงเทศกาล
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนมกราคม 2558 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคาระหว่างเดือน
ใกล้เคียงหรื อเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคาจานวน 10 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนธันวาคมจะปรับตัว
เพิ่มขึ้นจานวน 4 ตัวอย่าง คาดว่าจะใกล้เคียงกันเดือนธันวาคม 4 ตัวอย่างและคาดว่าจะปรับตัวลดลงในเดือนธันวาคม 2 ตัวอย่าง
สาหรับราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,220-1,280 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่
หนาแน่นบริ เวณ 1,220-1,240 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง 1,120-1,160 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,120 – 1,140 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้านราคาทองคาในประเทศ
(ความบริ สุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 18,500 – 20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่
หนาแน่นในช่วง 19,000-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 17,00018,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 17,000 – 18,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีประเด็นทิศทาง
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นปัจจัยลบสาคัญ ด้านปัจจัยหนุนเชื่อว่าค่าเงินบาทที่อ่อนค่า
และอุปสงค์ช่วงปลายปี เป็ นตัวหนุนสาคัญ
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน ธันวาคม 2557
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวลดลงระหว่าง
เดือนธันวาคม 2557 ประมาณ 100 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ที่ระดับราคา 18,450
บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 18,550 บาทต่อหนึ่งทองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่ 30
ธันวาคม 2557 หรื อลดลงประมาณ 0.54%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 28 พฤศจิกำยน – 30 ธันวำคม 2557
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ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนธันวาคม 2557 มีการปรับตัว
ขึ้นในช่วงต้นเดือน หลังจากที่ได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่เพิม่ ขึ้นของอินเดียที่มีการผ่อนปรนขจ้อจากัดการนาเข้าทองคา และยัง
ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องของเงินบาทสวนทางกับเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง

แต่มีการปรับตัวลง

ในช่วงปลายเดือน จากปัจจัยลบสาคัญอย่างราคาน้ ามันดิบที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการที่ OPEC มีมติคงกาลังการผลิตน้ ามันดิบ
ไว้ในการประชุมช่วงปลายเดือนธันวาคม รวมถึงความกังวลต่อการดาเนินนโยบายการเงินของ FED โดยเฉพาะการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 5 ปี เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯที่มีการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยจุดต่าสุดของราคาทองคาใน
ประเทศอยูท่ ี่ 18,250 บาท และจุดสูงสุดอยูท่ ี่ระดับ 19,050 บาท
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 28 พฤศจิกำยน – 30 ธันวำคม 2557
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ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนธันวาคม มีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นเดือน โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์
ทองคาของอินเดียที่เพิม่ ขึ้นจากการผ่อนปรนเกณฑ์การนาเข้า โดยขึ้นไปทาจุดสูงสุดที่ระดับ US$1,238.10 ต่อออนซ์ ก่อนที่จะมี
การปรับลงอีกครั้งในช่วงปลายเดือน โดยปั จจัยลบสาคัญอยูท่ ี่การปรับตัวลงตามราคาน้ ามันดิบหลังจากที่ OPEC มีมติคงกาลัง
การผลิตไว้ในการประชุมช่วงปลายเดือนธันวาคม บวกกับการอ่อนค่าลงอย่างหนักของค่าเงินรู เบิลรัสเซียซึ่งเป็ นผลมาจากการ
ลดลงของราคาพลังงานซึ่งเป็ นสินค้าส่งออกหลัก จนทาให้ธนาคารกลางรัสเซียปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นกว่า 650 เบสิ สพอยท์
เพื่อสกัดการไหลออกของเงินทุนต่างประเทศและการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐฯเพิ่มความกังวลว่า FED อาจมีการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็ วกว่าที่คาดไว้ หนุนให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าอย่างต่อเนื่องกดดันราคาทองคา ก่อนที่จะมีการฟื้ น
ตัวขึ้นมาอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนจากความกังวลต่อการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจยุโรปและญี่ปุ่น โดยเฉพาะภาวะเงินฝื ดของ
ยุโรปและภาวะที่ไม่แน่นอนของการเมืองกรี ซที่อาจทาให้กรี ซต้องออกจากอียู ส่วนกองทุน SPDR ซึ่งเป็ นกองทุน ETF ที่มีการ
ถือครองทองคาจานวนมาก มีการถือครองทองคาลดลง 6.52 ตัน จากที่ระดับ 718.82 ตัน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 มาอยูท่ ี่
ระดับ 712.30 ตัน ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 28 พฤศจิกำยน – 30 ธันวำคม 2557
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ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม เคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวน โดยเคลื่อนไหวอยูใ่ นกรอบ 32.7433.10 บาทต่อดอลลาร์ โดยแนวโน้มระยะกลางถึงยาวยังเป็ นการอ่อนค่า หลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ ามันดิบที่ลดลง

และการอ่อนค่าลงอย่างหนักของค่าเงินรู เบิลเมื่อเทียบกับดอลลาร์

รวมถึงภาวะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯที่มีการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยลบในประเทศกดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอีกครั้ง หลังจากที่
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สาคัญทั้งการส่งออกและอัตราเงินเฟ้ อที่ออกมาต่ากว่าที่คาด และการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยจากหลาย
สถาบันทั้งจาก World Bank และ ADB นอกจากนี้ ยังมีแรงขายสุทธิในตลาดหุน้ เดือนธันวาคมนี้กว่า 26,605.47 ล้านบาท เทียบ
กับเดือนที่แล้วที่มีเงินทุนไหลเข้าตลาดหุน้ กว่า 11,046.62 ล้านบาท ส่วนตลาดพันธบัตรมีเงินไหลเข้ากว่า 5,379.147 ล้านบาท
เทียบกับเดือนที่แล้วที่มีการขายสุทธิกว่า 180.77 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 ธ.ค. 57

1 เดือน
(ธ.ค. 57)
51.72
51.61
52.26

1 เดือน
(ม.ค. 58)
58.33
56.89
65.22

3 เดือน
(ธ.ค. 57)
59.17
59.61
57.88

3 เดือน
(ม.ค. 58)
47.87
41.23
68.55

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมกราคม 2558 อยูท่ ี่ระดับ 58.33 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 6.61 จุด หรื อ
เพิ่มขึ้น 12.79% จากระดับ 51.72 จุด ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็ นเดือนที่สอง หลังจากค่าดัชนีสะท้อนมุมมองเชิงลบต่อราคาทองค 3
เดือนติดต่อกัน การฟื้ นตัวของดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาเกิดขึ้นหลังราคาทองคาทาจุดต่าสุดเดือนพฤศจิกายนและเริ่ มฟื้ นตัว
ในเดือนธันวาคม โดยดัชนีปรับตัวขึ้นของดัชนีสูงกว่าระดับ 50 จุดเป็ นการสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคาในเดือน
มกราคม ขณะที่ค่าดัชนีสอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ ทองคา ที่มีค่าดัชนี 56.89 จุด และ 65.22 จุด ตามลาดับ โดยมี
ปั จจัยการอ่อนตัวของค่าเงินบาท

อุปสงค์ตน้ ปี และความเสี่ ยงเศรษฐกิจชะลอตัวเป็ นปัจจัยหนุนส่วนปั จจัยกดดันเป็ นเรื่ องการ

ปรับขึ้นนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ การแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การอ่อนตัวของราคาน้ ามันดิบ เป็ น
สาคัญ
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 47.87 จุด ลดลงจากการจัดทาเดือน
ธันวาคม 11.30 จุดหรื อลดลง 19.09% โดยค่าดัชนีปรับตัวต่ากว่าระดับ 50 จุดกลับมาสะท้อนมุมมองเชิงลบในระยะสามเดือน
สอดคล้องกับความกังวลเรื่ องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในช่วงไตรมาสสองตามที่ตลาดคาดการณ์
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมกราคม 2558 กลุ่มตัวอย่างยังคงมีมุมมองในเชิงบวกต่อราคาทองคา
โดยค่าดัชนีอยูส่ ูงกว่าระดับ 50 จุด สอดคล้องกันทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมุมมองดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากความหวังอุปสงค์ตน้
ปี และความเสี่ ยงในระบบเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น รวมถึงแนวโน้มอ่อนค่าของค่าเงินบาท แม้จะมีแรกกดดันจากการแข็งค่าของค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และความเสี่ ยงในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
100
22,500

90
80

21,500

70

58.61
20,500

53.73

56.08
51.72
50.46 45.53
56.79
46.77
19,972.73
48.01
19,647.37
38.67
19,695.24
42.61
19892.50
19,863.16
18,831.82

53.5520,523.81
45.52
20,100.00

19,500

18,757.8919,410.87

60
50
40
30

18,680.00
18,963.64
20
18,295.00

18,500

10
17,500

0

Avg GTA price

Gold Price Sentiment Index (1M)

Benchmark

**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนธันวาคม 2557 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 51.72 จุด (จัดทาในเดือน
พฤศจิกายน 2557) สะท้อนมุมมองในเชิงบวกเล็กน้อยต่อราคาทองคาในเดือนธันวาคม 2557 ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5%
(ราคาขายออก) เฉลี่ยในเดือนธันวาคมอยูท่ ี่ระดับ 18,680.00 บาทต่อหนึ่งบาททองคา เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน
2557 ประมาณ 385.00 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 1 เดือน
ค่าเงินบาท

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 3 เดือน
ค่าเงินบาท
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ปั จจัยที่กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเชื่อว่าจะกระทบราคาทองคาในประเทศในช่วงหนึ่งเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
น้ าหนักกับการอ่อนค่าของค่าเงินบาท เป็ นปัจจัยสาคัญซึ่งสวนทางกับทิศทางค่าเงินดอลลาร์ โดยมีปัจจัยนโยบายทางการเงินของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นปัจจัยที่ให้น้ าหนักรองลงมา ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการอ่อนตัวลงของราคาน้ ามันดิบยังคง
เป็ นปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างยังคงมีการให้น้ าหนักต่อเนื่อง
ปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศช่วง 3 เดือนข้างหน้ามีการให้น้ าหนักกับค่าเงินบาท
และการปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นกัน โดยมีการให้น้ าหนักกับอุปสงค์
ในช่วงต้นปี และการซื้อขายเก็งกาไรเป็ นปั จจัยรองลงมา
กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนมกรำคม 2558

ไม่ แน่ ใจ
29.33%
ไม่ ซื้อ
32.18%

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

ซื้อ
38.49%

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 483 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 355
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 129 ตัวอย่าง พบว่า 38.49% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 32.18%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 29.33%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า จะเห็น
ได้วา่ ในเดือนมกราคมยังมีสดั ส่วนของนักลงทุนที่เชื่อว่าจะซื้อ
ทองคาในสัดส่วนใกล้เคียงกับเดือนธันวาคม คือใกล้เคียงร้อยละ 40
สะท้อนความสนใจในการลงทุนทองคาของนักลงทุนในประเทศ
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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%) ในเดือนมกราคม 2558 รวมถึงปั จจัย
ที่กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนมกราคมโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,120 – 1,280 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,120-1,160 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,120-1,140 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,220-1,280 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,220-1,240 ดอลลาร์ต่อออนซ์
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 17,000 – 20,000
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 17,000-18,000 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 17,000-18,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 18,500-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,000-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนมกราคม 2558
1. ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลุ่มผูค้ า้ ยังประเมินทิศทางค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสปรับตัวแข็งค่าได้ต่อจากการใช้
นโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางยุโรป ประกอบกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟ้ื นตัวต่อเนื่อง จะ
ยังส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าตามเงินที่ไหลเข้าเก็งกาไรในตลาดหุน้ สหรัฐฯ
2. ค่าเงินบาท ผูค้ า้ ส่วนใหญ่ยงั เชื่อว่าค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มที่อ่อนค่าต่อในเดือนพฤศจิกายนตามการแข็งค่าของเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะทาให้ราคาทองคาในประเทศได้รับผลเชิงบวก
3. ความเสี่ ยงในการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งจะส่งผลต่อการกาหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรปและการ
โยกย้ายเม็ดเงิน ขณะที่ยโุ รปยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปและยังคงต้องใช้การ
กระตุน้ เศรษฐกิจเพื่อช่วยหนุนการฟื้ นตัว ซึ่งส่งผลให้เงินยูโรมีแนวโน้มอ่อนค่าในอนาคตจากขนาดนโยบายที่เพิ่มมากขึ้นและ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว
4. การซื้อขายเก็งกาไร ยังเป็ นปั จจัยที่กลุ่มผูค้ า้ ให้ความสาคัญเนื่องจากราคาทองคามีการปรับตัวลงอย่างมากและใกล้
หลุดต่ากว่าแนวรับสาคัญที่บรรดานักวิเคราะห์มองกัน ดังนั้นในช่วงสั้นอาจจะได้เห็นแรงซื้อขายทากาไรตลาดปั จจัยทางเทคนิค
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5. เทศกาลที่สาคัญหนุนอุปสงค์เอเชีย ประกอบกับราคาทองคาที่ลดต่าลงอย่างรวดเร็ วยิง่ เป็ นการกระตุน้ อุปสงค์ใน
การซื้อสะสมทองคา
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนพฤศจิกายน 2557
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

4
4
2

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 10 ตัวอย่าง โดยรวมเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเดือนมกราคม 2558 จะเพิ่มขึ้นหรื อ
ใกล้เคียงกับเดือนธันวาคม โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 2 รายคาดว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยในเดือนมกราคม 2558 จะปรับตัว
ลดลงเทียบเดือนธันวาคม 2557 กลุ่มตัวอย่างจานวน 4 รายที่คาดว่าราคาทองคาประเทศเฉลี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนอีก 4 รายเชื่อ
ว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยในเดือนมกราคม 2558 จะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนธันวาคม
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. บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด
10. บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด
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10 อันดับประเด็นทองคา 2557

ราคาทองคาในปี 2557 ถือเป็ นปี ที่ราคาทองคาเคลื่อนไหวผันผวนอย่างหนักบวกกับมีประเด็นที่ส่งผลต่อราคาทองคา
อย่างมากมาย ศูนย์วจิ ยั ทองคาจึงได้จดั ทาแบบสารวจเพื่อจัดอันดับประเด็นสาคัญในปี 2557 ซึ่งวัดจากร้อยละของผูต้ อบดังนี้
1. สงครำมนำ้ มัน
-

เหตุการณ์ราคาน้ ามันตกดิ่งลงเหวในรอบ 5 ปี มาจากการยืนกรานคงปริ มาณการผลิตน้ ามันของOPEC ในการ
ประชุมช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อกดดันราคาน้ ามันให้ต่าลง ขัดขวางไม่ให้อุตสากรรมหินน้ ามัน
(Shale gas)ของสหรัฐซึ่งเป็ นอุตสากรรมเกิดใหม่ เติบโตกลายเป็ นคูแ่ ข่งในอนาคตได้

2. กำรฟื้ นตัวอย่ ำงต่ อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
-

ในปี นี้ ภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯเป็ นเชิงบวก หลังจากที่มีการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากตัวเลขเศรษฐกิจ
ที่ประกาศส่วนใหญ่ต่างออกมาดีกว่าที่คาด ก่อให้เกิดประเด็นที่สร้างความหนักใจให้แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะ
ทองคา คือ ช่วงเวลาที่ FED จะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่วนใหญ่คาดกันว่าจะเป็ นกลางปี หน้า

3. ค่ ำเงินบำทอ่ อนตัว
-

ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาดีกว่าที่คาด ส่งสัญญาณการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการ
คาดการณ์วา่ ธนาคารกลางของสหรัฐจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเร็ วกว่ากาหนด ค่าเงินในภูมิภาคเอเชียจึงพากันไหลออก
อย่างรวดเร็ ว รวมทั้งค่าเงินบาท หนุนราคาทองคาในประเทศ
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4. มหำกำพย์ ยูเครน-รัสเซีย
-

มหากาพย์ดงั กล่าวเริ่ มต้นขึ้นจากการประท้วงไล่อดีตผูน้ า วิคเตอร์ ยานูโควิช และหันไปผูกมิตรกับทางฝั่ง EU จน
สร้างความไม่พอใจแก่รัสเซีย นาไปสู่สถานการณ์ตึงเครี ยดบริ เวณชายแดนยูเครนและรัสเซีย มีการลงประชามติ
เพื่อให้แคว้นไครเมียซึ่งเป็ นหนึ่งในดินแดนของยูเครนกลับไปเป็ นของรัสเซีย การปะทะกันระหว่างชาวยูเครนที่
สนับสนุนยุโรปและอีกฝ่ ายที่สนับสนุนรัสเซีย และสร้างโอกาสในการเผชิญหน้ากันระหว่าง 2 ประเทศยักษ์ใหญ่
สหรัฐฯและรัสเซีย

5. ปี แห่ งกำรลด QE
-

นับตั้งแต่การประชุม FOMC ครั้งแรกของปี เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. FED ได้ตดั สิ นใจดาเนินกาครั้งใหญ่ดว้ ยการ
ประกาศลดวงเงินมาตรการ QE ลง 1 หมื่นล้านดอลลาร์และทาต่อเนื่องมา จนสิ้นสุดมาตรการ QE ในช่วงปลาย
เดือน ต.ค. ผลกระทบในช่วงแรกเกิดกับประเทศเกิดใหม่ที่เคยได้ประโยชน์จากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นมากในช่วง
ก่อนหน้า โดยเฉพาะประเทศในแถบละตินอเมริ กา โดยเฉพาะค่าเงินลีร์และเปโซของตุรกีและอาร์เจนตินา ที่อ่อน
ค่ากว่า 12%และ 23% ตามลาดับ ซึ่งวิกฤตดังกล่าวช่วยลดผลกระทบของการลด QE ในช่วงแรก

6. เศรษฐกิจจีนทรุดหนัก
-

ตั้งแต่ตน้ ปี เป็ นต้นมา ตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ผา่ นมา ออกมาต่ากว่าที่คาดเป็ นส่วนใหญ่ จนทาให้หลายฝ่ ายต่างคาดว่า
เศรษฐกิจจีนเข้าสู่ภาวะชะลอตัวอีกครั้ง เป็ นเหตุให้ธนาคารกลางจีนลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ
กดดันให้ราคาทองคาปรับตัวลง

7. Polar Vortex ฉุดเศรษฐกิจสหรัฐฯ
-

ของขวัญปี ใหม่สาหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลังจากที่ช่วงต้นปี เกิดปรากฎการณ์ Polar Vortex ส่งผลให้อุณหภูมิลด
ต่าสุดกว่า -30 องศาเซลเซียส ผลที่ตามมาคือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่รักษาระดับการฟื้ นตัวไว้ได้ดีอย่างต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปีก่อนหน้าต้องสะดุดลงจากกิจกรรมเศรษฐกิจที่ตอ้ งหยุดชะงักเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็น หนุนให้ราคา
ทองคาในช่วงต้นปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก

8. BOJ กระตุ้นเศรษฐกิจเพิม่ กดทองดิง่
-

ในการประชุม BOJ ช่วงสิ้นเดือนตุลาคม ซึ่งที่ผา่ นมาเป็ นการคงนโยบายการเงินไว้ตลอดช่วงที่ผา่ นมา มาคราวนี้
ได้เซอร์ไพรส์ตลาดโดยการปรับเพิ่มนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจ โดยเพิ่มวงเงินจากเดิมเดือนละ 60-70 ล้านล้านเยน
เป็ น 80 ล้านล้านเยน ส่งผลให้ค่าเงินเยนอ่าอนค่าลงอย่างหนักเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ กดราคาทองคาให้ดิ่งลง
กว่า US$30 ต่อออนซ์
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9. ควำมเป็ นไปได้ ในกำรใช้ QE ของ ECB
-

ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯฟื้ นตัวอย่างงดงาม เศรษฐกิจยุโรปกลับเป็ นตรงกันข้าม หลังจากที่กาลังเข้าสู่ภาวะเงินฝื ด
เห็นได้จากตัวเลข CPI ที่ยงั อยูใ่ นระดับต่าจนทาให้ ECB ต้องดาเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ ซึ่งจากภาวะ
เศรษฐกิจดังกล่าวบวกกับการแถลงของนายมาริ โอ ดรากี ประธาน ECB ที่พดู ถึงความเป็ นได้ในการกระตุน้
เศรษฐกิจเพิ่มเติม ทาให้นโยบาย QE เวอร์ชนั ยุโรปถูกพูดถึงอย่างแพร่ หลาย

10. ประชำมติ ธ.กลำงสวิสเซอร์ แลนด์
-

ในช่วงปลายปี ประเด็นที่สร้างความฮือฮาให้แก่ราคาทองคาอยูท่ ี่การลงประชามติเพื่อสนับสนุนแนวคิดการเพิ่ม
สัดส่วนทองคาในเงินทุนสารองจาก 8% เป็ น 20% จนทาให้ราคาทองคาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สุดท้าย
แนวคิดดังกล่าวก็ถูกยับยั้งจากผลการลงประชามติที่ได้คะแนนสนับสุนนไม่ถึง 50% และทาให้ราคาทองคาดิ่งลง
ในช่วงถัดมา
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประเด็น
สงครามน้ ามัน
การฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่ องของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ค่าเงินบาทอ่อนตัว
มหากาพย์ ยูเครน-รัสเซีย
ปี แห่งการลด QE
เศรษฐกิจจีนทรุ ดหนัก
Polar Vortex ฉุ ดเศรษฐกิจสหรัฐ
BOJ กระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ กดทองดิ่ง
ความเป็ นไปได้ในการใช้ QE ของ ECB
ประชามติธนาคารกลางสวิสเซอแลนด์
การรุ กรานอิรัก โดยกบฏ ISIL
อิสราเอล ปาเลสไตน์ ความขัดแย้งที่ยงั คงอยู่

%ผูต้ อบ
40.82%
38.78%
31.63%
30.61%
30.61%
26.53%
21.43%
16.33%
16.33%
16.33%
6.12%
5.10%

รายงานฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของศูนย์วจิ ยั ทองคา ภายใต้ความร่ วมมือระหว่าง คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สมาคมค้าทองคา สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด เนื้อหาในรายงานจัดทาขึ้นโดยมิได้มี
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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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
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