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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมีนาคม 2557 ยังสะท้อนทัศนคติเชิงบวกต่อราคาทองคาในประเทศ โดยค่าดัชนี
ความเชื่อมัน่ ราคาทองคาอยูท่ ี่ระดับ 53.73 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์เล็กน้อย 0.18 จุด หรื อ 0.3% ค่าดัชนียงั อยูเ่ หนือระดับ
50 จุดหมายถึงกลุ่มตัวอย่างโดยรวมยังเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศโดยเฉลี่ยในเดือนมีนาคมยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งผล
การสารวจความเชื่อมัน่ สะท้อนตรงกันทั้งสองกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้

ด้านปัจจัยที่เชื่อว่าจะกระทบต่อราคา

ทองคาในประเทศในเดือนมีนาคม มีการให้น้ าหนักสูงสุดคือค่าเงินบาท 51.22% การลดขนาดมาตรการ QE และทิศทางค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ 38.23% และ 34.27% ตามลาดับ
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการจัดทาครั้งก่อนเช่นกัน

โดยอยูท่ ี่

ระดับ 59.72 จุด เพิ่มขึ้น 14.00 จุด หรื อ 30.62% กลับขึ้นมาสูงกว่าระดับ 50 จุดอีกครั้งสะท้อนมุมมองที่เชิงบวกต่อราคาทองคา
ในระยะกลาง โดยมีปัจจัยค่าเงินบาท การลดขนาด QE และทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นปั จจัยสาคัญเช่นกัน

จาก

คาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 33.90% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาใน
ช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 42.05% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 24.05% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคา
หรื อไม่ ซึ่งลักษณะพฤติกรรมยังค่อนข้างกระจายตัวแต่สดั ส่วนของผูท้ ี่คาดว่าจะยังไม่ซ้ือปรับตัวเพิม่ ขึ้น
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนมีนาคม 2557 ยังมีมุมมองเชิงบวก หลังจากราคา
ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงแรกของปี

กลุ่มตัวอย่างมองว่าราคาทองคามีปัจจัยหนุนมากขึ้นจากความเสี่ ยงและอุปสงค์จากความ

ต้องการสิ นทรัพย์ปลอดภัย ส่วนทิศทางค่าเงินบาทเชื่อว่าจะเป็ นปัจจัยที่ช่วงหนุนราคาทองคาในประเทศ
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนมีนาคม 2557 กลุ่มผูค้ า้ ยังมีมุมมองค่อนข้างจะเป็ นบวก โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาจานวน 10 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนมีนาคมน่าจะมีราคาเฉลี่ยสูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์
โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าราคาทองคาในประเทศจะเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมจานวน

8

ตัวอย่าง

คาดว่าจะใกล้เคียงเดือน

กุมภาพันธ์ 2 ตัวอย่างและไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าราคาทองคาเฉลี่ยจะปรับตัวลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ สาหรับราคาทองคาใน
ตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,370-1,400 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,3901,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง 1,280-1,320 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,280-1,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 95.5%) กลุ่มตัวอย่างให้
น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 21,000-21,600 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 21,000-21,200 บาทต่อ
หนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 19,800-20,400 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมี
ค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,800-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีประเด็นค่าเงินบาท การลดขนาด QE ประเด็นความ
เสี่ ยงในยูเครนและอุปสงค์ทองคาในฐานะสิ นทรัพย์ป้องกันความเสี่ ยงเป็ นปั จจัยสาคัญ
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน กุมภาพันธ์ 2557
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวเพิ่มขึ้นระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ประมาณ 1,100 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 31 มกราคม 2557 ที่ระดับราคา 19,450
บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 20,550 บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2557 หรื อเพิ่มขึ้นประมาณ 5.66%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 31 มกรำคม – 28 กุมภำพันธ์ 2557
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ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ปรับตัว
เพิม่ ขึ้น 1,100 บาทต่อหนึ่งบาททองคาหรื อเพิม่ ขึ้น 5.66% ราคาทองคาปรับตัวเพิม่ ขึ้นตามปั จจัยเสี่ ยงในประเทศเศรษฐกิจเกิด
ใหม่และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอในเดือนมกราคม โดยเฉพาะตัวเลขด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต่ากว่าระดับ
คาดการณ์ค่อนข้างมากโดยเพิ่มขึ้นเพียง 113,000 ตาแหน่ง สอดคล้องกับการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญของสหรัฐฯ ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากภาวะอากาศที่หนาวจัดทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวตาม ขณะแรงกระตุน้ การซื้อทองคาในฐานะสิ นทรัพย์
ปลอดภัยมีสูงขึ้นทั้งจากความผันผวนของระบบอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ ยงในประเทศเกิดใหม่

อย่างตุรกี

แอฟริ กาใต้

ยูเครน รวมถึงการชะลอตัวของจีน ส่วนค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับแข็งค่าระหว่างเดือนหลังจากได้รับแรงกดดันจาก
การลดขนาดมาตรการ QE และปัจจัยการเมืองในประเทศ
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 31 มกรำคม – 28 กุมภำพันธ์ 2557
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Linear (Close)
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ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเดือนมกราคม แม้จะผ่านช่วงเทศกาลสาคัญของจีน
ที่หนุนอุปสงค์ทองคาแต่ทองคายังได้รับแรงหนุนอื่น โดยเฉพาะความต้องการทองคาในฐานะสิ นทรัพย์ปลอดภัยซึ่งเป็ นผลจาก
การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังทั้งตัวเลขการจ้างงานสาคัญอย่างการจ้างงานนอกภาคเกษตร ยอดการค้าปลีก ซึ่ง
ทาให้เกิดความวิตกว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ได้ฟ้ื นตัวอย่างแข็งแรงหรื อไม่

แต่อย่างไรก็ดีจากรายงานผลการประชุม

FOMC

(คณะกรรมการนโยบายทางการเงินสหรัฐฯ) สะท้อนให้เห็นแนวความคิดที่ตรงกันว่าการลดขนาดมาตรการ QE น่าจะยังดาเนิน
ต่อไป ซึ่งสะท้อนว่าความกังวลในอนาคตไม่ใช่เป็ นเพียงเรื่ องการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่เริ่ มคานึงถึงความเสี่ ยง
เงินเฟ้ อและเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมมากขึ้น

นอกจากนี้ความเสี่ ยงในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นทาให้ความ

ต้องการทองคามีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ด้านอุปสงค์แม้สดั ส่วนความต้องการตามช่วงเทศกาลจะลดลงหลังเทศกาลตรุ ษจีนแต่การ
เริ่ มผ่อนปรนข้อจากัดในการนาเข้าทองคาของอินเดียก็เป็ นการกระตุน้ อุปสงค์ทองคาในตลาดโลกรวมถึงการซื้อขายเพื่อการเก็ง
กาไร ส่ วนกองทุนขนาดใหญ่มีการสะสมทองคาเพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์อย่างกองทุน SPDR ซึ่งเป็ นกองทุน ETF ที่มีการถือ
ครองทองคาจานวนมาก มีการถือครองทองคาเพิม่ ขึ้น 10.54 ตัน จากระดับการถือครองในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ระดับ
793.16 ตัน มาถือครองในช่วงสั้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ระดับ 803.70 ตัน ซึ่งเป็ นการสะสมซื้อหลังจากขายต่อเนื่องในช่วงปี ที่แล้ว
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 31 มกรำคม – 28 กุมภำพันธ์ 2557
Close

High

Low

Linear (Close)
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ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปรับตัวแข็งค่าหลังจากอ่อนค่าทาจุดสูงสุดเหนือระดับ 33 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมกราคม โดยค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าหลังจากทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวอ่อนค่าลงจาก
การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าผิดหวัง ประกอบกับปั จจัยภายในประเทศเริ่ มมีสญ
ั ญาณที่ดีข้ ึนโดยเฉพาะในช่วงกลางถึงปลาย
เดือน โดยค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าสุดระหว่างเดือนใกล้ระดับ 32.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเมื่อเปรี ยบเทียบในช่วงปลาย
เดือนมกราคมกับปลายเดือนกุมภาพันธ์เงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้น 0.49 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อประมาณ 1.48% จากระดับ
33.01 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงวันที่ 31 มกราคม 2557 (Spot rate/Closed) มาอยูท่ ี่ระดับ 32.52 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (Spot rate/Closed) เมื่อดูปริ มาณเงินเข้าออกเทียบจากตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ในเดือน
กุมภาพันธ์ เงินทุนยังคงไหลออกจากตลาดหลักทรัพย์ไทยประมาณ 21,376.76 ล้านบาท จากเดือนมกราคมเงินทุนไหลออก
13,665.35 ล้านบาท ขณะตราสารหนี้มีเงินไหลออกระหว่างเดือนประมาณ 1,470.21 ล้านบาท จากเดือนมกราคมไหลออก
3,421.05 ล้านบาท
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคา (Gold Price Sentiment Index)
ประเภทดัชนี
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (รวม)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะนักลงทุน)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะผูค้ า้ ทองคา)
**เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1 – 28 ก.พ. 57

1 เดือน
(ก.พ. 57)
53.55
53.35
54.13

1 เดือน
(มี.ค. 57)
53.73
53.89
53.09

3 เดือน
(ก.พ. 57)
45.72
45.99
45.13

3 เดือน
(มี.ค. 57)
59.72
59.57
60.24

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมีนาคม 2557 อยูท่ ี่ระดับ 53.73 จุด เพิ่มขึ้นจากดัชนีในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 อยู่
0.18 จุด หรื อเพิ่มขึ้น 0.3% จากระดับ 53.55 จุด สะท้อนมุมเชิงบวกมากขึ้นสอดคล้องกับราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์ที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้นระหว่างเดือนกว่า 5.66% หรื อประมาณ 1,100 บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) โดยค่าดัชนีอยู่
เหนือระดับ 50 จุดเป็ นเดือนที่ 3 ติดต่อกันตั้งแต่ช่วงมกราคมถึงมีนาคม เมื่อพิจารณาแยกกลุ่มดัชนีพบว่ามีความสอดคล้องกันกับ
ดัชนีรวมทั้งดัชนีเฉพาะกลุ่มผูล้ งทุนและดัชนีเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ โดยมีค่าเหนือระดับ 50 จุดทั้งสองกลุ่มและมีค่าใกล้กนั ที่ระดับ 53
จุด แต่ที่น่าสังเกตคือดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ ทองคาปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนกุมภาพันธ์
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 59.72 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์
เช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 14 จุด หรื อ 30.62% ดัชนีความเชื่อมัน่ ในระยะสามเดือนปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 50 จุด อีกครั้งหลังจาก
สะท้อนมุมมองเชิงลบในการจัดทาเดือนก่อน

โดยเชื่อว่าการปรับตัวขึ้นของดัชนีมาจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจ

และราคาทองคาที่ปรับตัวขึ้นเชิงบวกในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์

โดยเมื่อแยกตามกลุ่มดัชนีพบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้ง

สองกลุ่มเช่นกัน กลุ่มนักลงทุนเพิม่ ขึ้น 13.58 จุดหรื อ 29.52% อยูท่ ี่ระดับ 59.57 จุด กลุ่มผูค้ า้ เพิ่มขึ้น 15.11 จุด หรื อ 33.48% อยูท่ ี่
ระดับ 60.24 จุด
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมีนาคม 2557 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์สะท้อนมุมมองที่ยงั
เป็ นเชิงบวกติดต่อกันเป็ นเดือนที่ 3 แต่ค่าดัชนียงั อยูใ่ กล้ระดับ 50 จึงอาจจะกล่าวได้วา่ กลุ่มตัวอย่างยังมีระดับความมัน่ ใจว่าราคา
ทองคาจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องไม่มากนัก ซึ่งมุมมองดังกล่าวสอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ ทองคา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเชื่อ
ว่าทิศทางค่าเงินบาท การชะลอมาตรการ QE และทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นปั จจัยที่สาคัญระหว่างเดือนมีนาคม ด้าน
มุมมองระยะกลางเริ่ มกลับมามองราคาทองคาในเชิงบวกจากค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนที่ฟ้ื นตัวเหนือ
ระดับ 50 จุดอีกครั้งโดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ใกล้เคียงกับปั จจัยในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือน
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
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**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางสอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 53.55 จุด (จัดทาในเดือน
มกราคม 2557) สะท้อนมุมมองในเชิงบวกต่อราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5% (ราคาขาย
ออก) เฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์อยูท่ ี่ระดับ 20,100.00 บาทต่อหนึ่งบาททองคา เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยเดือนมกราคม 2557 ประมาณ
689.13 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ซึ่งไปในทิศทางเดียวกับดัชนี
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ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 3 เดือน

การชะลอ QE

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 1 เดือน

ด้านปัจจัยที่กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเชื่อว่าจะกระทบราคาทองคาในประเทศในช่วงหนึ่งเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
น้ าหนักกับประเด็นค่าเงินบาทเป็ นสาคัญหลังจากเงินบาทเริ่ มมีการปรับตัวแข็งค่าระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีการให้น้ าหนัก
51.22% ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนปั จจัยที่มีการให้น้ าหนักรองลงมาคือการลดขนาดมาตรการ QE มีการให้น้ าหนัก 38.23% ซึ่ง
อาจจะเป็ นผลจากการรายงานผลการประชุม FOMC ในครั้งแรกของปี ที่มีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการชะลอมาตรการเพิ่มเติม
ในอนาคต ส่วนประเด็นที่มีการให้น้ าหนักรองลงมาคือทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การเก็งกาไร และวิกฤตประเทศเศรษฐกิจ
เกิดใหม่ ให้น้ าหนัก 34.27%, 30.51% และ 19.77% ตามลาดับ
ด้านปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในช่วง 3 เดือนข้างหน้าสอดคล้องกันกับปั จจัยที่เชื่อว่ากระทบ
ในช่วง 1 เดือน คือประเด็นค่าเงินบาท การชะลอมาตรการ QE และทิศทางค่าเงินดอลลาร์หสรัฐฯ สะท้อนผ่านความไม่แน่ใจใน
การเปลี่ยนแปลงต่อระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะกระทบต่อทิศทางราคาทองคาทั้งในและนอกประเทศ
กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนมีนำคม 2557

ไม่ แน่ ใจ
24.05%

ซื้อ
33.90%

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 532 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 396
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 136 ตัวอย่าง พบว่า 33.90% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 42.05%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 24.05%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า

ไม่ ซื้อ
42.05%
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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%) ในเดือนมีนาคม 2557 รวมถึงปัจจัยที่
กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนมีนาคมโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,280 – 1,400 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,280-1,320 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,280-1,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,370-1,400 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,390-1,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ช่ วงต่ำสุ ด
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 95.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 19,800 – 21,600
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 19,800-20,400 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,800-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 21,000-21,600 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 21,000-21,200 บาทต่อหนึ่งบาททองคา

ช่ วงต่ำสุ ด
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บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนมีนาคม 2557
1. ค่าเงินบาท

กลุ่มผูค้ า้ มองว่าปั จจัยค่าเงินบาทยังเป็ นปัจจัยที่เป็ นความเสี่ ยงสาคัญต่อราคาทองคาเนื่องจากยัง

ประเมินว่าค่าเงินบาทระหว่างเดือนมีนาคมจะยังมีความผันผวนสูงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ

ความถึงความ

เป็ นไปได้ในการปรับเปลี่ยนนโยบายสาคัญด้านการเงินของประเทศจากเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณชะลอตัวในช่วงไตรมาส 4 ปี ที่
แล้วถึงไตรมาสแรกปี นี้จากผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง การชะลอตัวของการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงเงินลงทุนต่างชาติ
2. การชะลอมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ผูค้ า้ ยังมองว่ายังเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา
เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังมีโอกาสที่จะปรับลดขนาดลงอีกในอนาคต โดยถ้าปรับลดขนาดลงทุกครั้งที่มีการประชุม
FOMC อาจจะทาให้นโยบายเพิ่มสภาพคล่องหรื อ QE อาจจะจบภายในปี นี้เนื่องจาก FED ยังมีกาหนดการประชุมอีก 7 ครั้งในปี
นี้ ขณะที่การชะลอมาตรการ QE จะทาให้แนวโน้มทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นซึ่งจะกระทบต่อราคาทองคา
ในเชิงลบ
3. ประเด็นความเสี่ ยงในยูเครน

ด้านความเสี่ ยงจากข้อพิพาทระหว่างรัสเซียและยูเครน

โดยมีชาติมหาอานาจ

ตะวันตกเป็ นคูข่ ดั แย้งด้วยนั้น มองว่าเป็ นปัจจัยเสี่ ยงต่อด้านความัน่ คงที่อาจจะนาไปสู่ความรุ่ นแรงหรื อภาวะสงคราม นอกจากนี้
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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จะทาให้ราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่ปรับตัวบวกขึ้นด้วยเช่นกัน

แต่ประเมินว่าปั จจัยยูเครนน่าจะเป็ นปัจจัยระยะสั้นที่

กระทบต่อราคาเนื่องจากโอกาสจะเกิดการปะทะกันระหว่างกองกาลังทหารรัสเซียและชาติตะวันตกมีนอ้ ยเนื่องจะกระทบต่อ
ความมัน่ คงของโลกอย่างมาก
4. อุปสงค์ที่กลับมาเพิ่มขึ้น

ทั้งในรู ปแบบกองทุนและความต้องการทองคาจริ งทั้งในฐานะสิ นทรัพย์ปลอดภัยและ

ต้องการในการบริ โภคในประเทศฝั่งเอเชีย จากความเสี่ ยงทางเศรษฐกิจรวมถึงระบบอัตราแลกเปลี่ยนทาให้ความต้องการทองคา
มีเพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยง ซึ่งลักษณะของอุปสงค์แบบนี้เริ่ มแสดงให้เห็นตั้งแต่ช่วงต้นปี ที่ผา่ นมา
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

8
2
0

โดยสรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 10 ตัวอย่าง คาดว่าโดยเฉลี่ยราคาทองคาในประเทศจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือน
มีนาคม โดยมีการตอบแบบสอบถามดังนี้ คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนมีนาคมจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจานวน 8 ตัวอย่าง คาด
ว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนมีนาคมจะใกล้เคียงกับราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์จานวน 2 ตัวอย่าง โดยไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นผูค้ า้ รายใหญ่คาดว่าราคาทองคาในประเทศจะปรับตัวลดลงในเดือนมีนาคม
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. คุณณัฐฑี จุฑาวรากุล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

5. คุณวิรัตน์ จุฑาวรากุล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด

6. นายพรชัย สุดายุวร

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด

7. คุณธีรเดช สิ นธพเรื องชัย

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด

8. คุณเอเกต ตัณฑชน

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จากัด

9. คุณธนสิ น กลีบลาเจียก

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ส จากัด

10. คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต

ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิเคราะห์ บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
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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
คุณ ด.ร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ทองคา
โทร. 081-828-0800, E-mail : dr.phusit@gmail.com
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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