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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมีนาคม 2558 อยูใ่ นระดับ 45.56 จุด ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 7.13 จุด โดย
ปรับตัวลงมาต่ากว่าระดับ 50 จุดครั้งแรกในรอบ 4 เดือนสะท้อนทัศนคติต่อราคาทองคาเดือนมีนาคมในเชิงลบ โดยมุมมอง
ดังกล่าวสอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ โดยมีความวิตกต่อการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตามความเสี่ ยงใน
การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นปั จจัยสาคัญหลังการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจที่บ่งบอกการฟื้ นตัวต่อเนื่อง
ด้านค่าเงินบาทมองอ่อนตัวทาให้ราคาทองคาในประเทศอาจจะอ่อนตัวลงน้อยกว่าทองคาในตลาดโลก
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนลดลง 2.47 จุด มาอยูท่ ี่ระดับ 49.84 จุด ลดต่าลงกว่าระดับ 50
เช่นกัน

ซึ่งเป็ นการกลับมาสะท้อนมุมมองเชิงลบในระยะสามเดือนสอดคล้องกับความกังวลเรื่ องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 40.05% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 34.16% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 25.79% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่

จะเห็นได้วา่ ในเดือนมีนาคมมีสดั ส่วนของผูท้ ี่คาดว่าจะซื้อทองคาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากราคาทองคา

ปรับตัวลดต่าลงอย่างมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรื ออาจจะสะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างมองว่าราคาปรับตัวลงมาใกล้ระดับราคาที่
น่าสนใจในการสะสมซื้อ
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนมีนาคม 2558 สะท้อนทัศนคติเชิงลบครั้งแรกใน
รอบ 4 เดือนหลังจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้ นตัวเร็ วกว่าที่คาด ซึ่งเป็ นมุมมองที่สอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ ทองคา
ด้านราคาทองคาในประเทศเชื่อค่าเงินบาทอ่อนค่าหนุนราคาแต่ผลตอบแทนอาจจะยังติดลบ
บทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนมีนาคม 2558 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคาระหว่างเดือนลดลง
หรื อเคลื่อนไหวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคาจานวน 9 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนมีนาคมจะปรับตัว
เพิ่มขึ้นจานวน 2 ตัวอย่าง คาดว่าจะใกล้เคียงกันเดือนกุมภาพันธ์ 3 ตัวอย่างและคาดว่าจะปรับตัวลดลงในเดือนมีนาคม 4 ตัวอย่าง
สาหรับราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,240-1,300 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่
หนาแน่นบริ เวณ 1,240-1,260 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง 1,100-1,180 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,140 – 1,160 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้านราคาทองคาในประเทศ
(ความบริ สุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 18,500 – 20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่
หนาแน่นในช่วง 19,000-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 17,50018,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 17,500 – 18,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน กุมภาพันธ์ 2558
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวลดลงระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ประมาณ 1,100 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 30 มกราคม 2558 ที่ระดับราคา 19,600
บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 18,500 บาทต่อหนึ่งทองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2558 หรื อลดลงประมาณ 5.61%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 30 มกรำคม 2558 – 27 กุมภำพันธ์ 2558
Close
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Linear (Close)

19,900.00
19,700.00
19,500.00
19,300.00
19,100.00
18,900.00
18,700.00
18,500.00
18,300.00

ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีการ
ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นเดือน ก่อนที่ปรับตัวตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกุมภาพันธ์ โดยปัจจัยกดดันสาคัญอยูท่ ี่ ค่าเงิน
ดอลลาร์ที่มีการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ออกฟื้ นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการอ่อนค่าลงอย่างหนักของ
ค่าเงินยูโรที่เป็ นผลมาจากความคาดหวังต่อมาตรการ QE ของ ECB นอกจากนี้ยงั ได้รับแรงกดดันจากค่าเงินบาทที่แข็งค่ากดดัน
ราคาทองคาในประเทศ โดยราคาทองคาในประเทศเดือนกุมภาพันธ์มีจุดสูงสุดที่ระดับ 19,800 บาท และจุดต่าสุดที่ระดับ 18,350
บาท

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

Page 4

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

Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 30 มกรำคม 2558 – 27 กุมภำพันธ์ 2558
Close
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Linear (Close)
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ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นเดือนก่อนที่จะอ่อนตัวลง โดย
ปั จจัยลบสาคัญมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ฟ้ื นตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตัวเลข
ด้านการจ้างงาน

ในช่วงกลางเดือนมีปัจจัยหนุนราคาทองคาเล็กน้อยจากปั จจัยบวกอย่างความเห็นเชิงผ่อนคลายของประธาน

FED ที่กล่าวต่อสภาคองเกรสในการแถลลงและตอบคาถามต่อวุฒิสภาและสภาผูแ้ ทนราษฎรถึงการดาเนินนโยบายการเงินที่ยงั
ไม่รีบร้อนขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่กไ็ ด้รับแรงกดดันต่อจากความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างยูโรและกรี ซที่กดดันสิ นทรัพย์เสี่ ยง
แต่ในช่วงปลายเดือนยังคงมีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่องกดดันให้ราคาทองคาปรับตัวลงใกล้ระดับ US$1,200 ราคาทองคา
ในช่วงที่ผา่ นมาปรับเพิ่มขึ้นทาจุดสูงสุดที่ระดับ US$1,274 ทาจุดต่าสุดที่ระดับ US$1,190 SPDR ถือครองทองคาเพิ่มขึ้นกว่า
12.88 ตัน จากระดับ 758.37 ตัน มาอยูท่ ี่ 771.25 ตันในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 30 มกรำคม 2558 – 27 กุมภำพันธ์ 2558
Close

High

Low

Linear (Close)

32.80
32.75
32.70
32.65
32.60
32.55
32.50
32.45
32.40
32.35
32.30
32.25
32.20

ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น โดยปัจจัยสาคัญอยูท่ ี่กระแสเงินทุนที่
ยังคงไหลเข้ามาแม้จะมีแรงขายสุทธิอย่างต่อเนื่องในตลาดหุน้ แต่ยงั มีแรงซื้อเข้ามาในตลาดตราสารหนี้ รวมถึงความกังวลต่อการ
เจรจาระหว่างยูโรและกรี ซในช่วงแรกที่ยงั ไม่มีความคืบหน้า บวกกับความเห็นเชิงผ่อนคลายของประธาน FED นางเจเน็ต เยล
เลน ต่อสภาคองเกรสที่ยงั ไม่รีบร้อนขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงหนุนค่าเงินบาทอีกครั้งรวมถึงตังวเลข
อัตราเงินเฟ้ อเดือนกุมภาพันธ์ที่ออกมาติดลบเป็ นเดือนที่ สองติดต่อกันขณะที่แรงขายสุทธิในตลาดหุน้ เดือนกุมภาพันธ์น้ ีกว่า
6,898.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วที่มีแรงขายสุทธิกว่า 4,299.88 ล้านบาท ส่วนตลาดพันธบัตรมีเงินไหลเข้ากว่า
17,196.86 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่แล้วที่เงินไหลเข้ากว่ากว่า 2,487.91 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. 58

1 เดือน
(ม.ค. 58)
52.69
53.30
50.85

1 เดือน
(ก.พ. 58)
45.56
46.12
43.46

3 เดือน
(ม.ค. 58)
52.31
55.12
45.05

3 เดือน
(ก.พ. 58)
49.84
50.34
48.14

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมีนาคม 2558 อยูท่ ี่ระดับ 45.56 จุด ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 7.13 จุด หรื อ
ลดลง 13.53% จากระดับ 52.69 จุด ดัชนีอ่อนตัวลงต่ากว่าระดับ 50 จุดครั้งแรกในรอบ 4 เดือนหลังจากค่าดัชนีอยูเ่ หนือระดับ 50 จุด 3
เดือนติดต่อกัน โดยการปรับตัวลงต่ากว่าระดับ 50 จุดเป็ นการสะท้อนมุมมองในเชิงลบต่อราคาทองคาในเดือนมีนาคม โดยดัชนี

ความเชื่อมัน่ อ่อนตัวลงทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผูค้ า้ ที่ลดลง 7.39 จุด จากระดับ 50.85 จุด มาอยูท่ ี่ระดับ 43.46 จุด ส่วนกลุ่มผู ้
ลงทุนลดลง 7.18 จุด จากระดับ 53.30 จุดมาอยูท่ ี่ระดับ 46.12 จุด ปั จจัยที่สนับสนุนมุมมองราคาในเชิงลบเกิดจากการแข็งค่าของ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่องตามการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยเฉพาะตัวเลขด้านการจ้างงานที่ถือ
เป็ นตัวแปรสาคัญในการกาหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ นอกจากนี้ยงั เกิดจากการแข็งค่าของค่าเงินบาท ส่วนปั จจัย
สนับสนุนเดิมเช่นประเด็นความเสี่ ยงกรี ซได้รับการคลี่คลายไปชัว่ คราวทาให้กลุ่มตัวอย่างมีการลดน้ าหนักปัจจัยบวกเหล่านี้ลง
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 49.84 จุด ลดลงจากระดับ 52.31 จุด และ
เป็ นการปรับตัวลงต่ากว่าระดับ 50 จุดเช่นเดียวกับดัชนีความเชื่อมัน่ ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า สะท้อนมุมมองเชิงลบในระยะ
กลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีการกังวลกับประเด็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากมี
การให้น้ าหนักประเด็นดังกล่าวค่อนข้างมาก รวมถึงการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมีนาคม

2558

อ่อนตัวลงจากเดือนกุมภาพันธ์และกลับมาสะท้อน

มุมมองในเชิงลบต่อราคาทองคาในประเทศระหว่างเดือน กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มผูค้ า้ และกลุ่มนักลงทุนมีมุมมองที่สอดคล้องกันว่า
ราคาทองคาน่าจะมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน เนื่องจากค่าดัชนีอยูใ่ นระดับต่ากว่า 50 จุดทั้งทั้งดัชนีความเชื่อมัน่ 1
เดือนและ 3 เดือน มุมมองดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทาให้เชื่อว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะเกิดขึ้นเร็ วกว่าที่คาดก่อนหน้า ซึ่งจะทาให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นและลด
ความน่าสนใจในการลงทุนทองคา ประกอบกับปัจจัยหนุนราคาทองคาที่เกิดจากความเสี่ ยงในยุโรปลดลงไปจากช่วงต้นปี
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
100.00
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90.00
80.00

21,500

70.00

58.61
53.55
20,500

19,500

18,500

53.73
20,523.81 50.46

56.79

58.33
56.08

51.72

52.69

60.00
50.00

19,972.73 42.61
48.01
46.77
45.53
20,100.00
19,863.16
19,647.37
19,442.50 40.00
38.67
19892.50
18,963.64
19,410.87
19,695.24
30.00
18,680.00
19,030.00
18,831.82
20.00
18,295.00

10.00

17,500

0.00

Avg GTA price

Gold Price Sentiment Index (1M)

Benchmark

**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางที่ไม่สอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 52.69 จุด (จัดทาใน
เดือนมกราคม 2558) สะท้อนมุมมองในเชิงบวกเล็กน้อยต่อราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5%
(ราคาขายออก) เฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อยูท่ ี่ระดับ 19,030.00 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ลดลงจากราคาเฉลี่ยเดือนมกราคม
2558 ประมาณ 412.50 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 1 เดือน
ค่าเงินดอลล่าร์

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 3 เดือน
45.05%

ค่าเงินดอลล่าร์

45.08%
44.39%

ค่าเงินบาท

38.92%

ทิศทางดอกเบี้ยFED

ราคาน้ ามัน

37.97%

การเก็งกาไร

การเก็งกาไร

37.74%

ค่าเงินบาท

FED ขึ้นดอกเบี้ย
10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

36.16%

ราคาน้ ามัน

36.08%
0.00%

38.67%

50.00%

32.04%
0.00%

10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

ปั จจัยที่กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเชื่อว่าจะกระทบราคาทองคาในประเทศในช่วงหนึ่งเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างกลับมา
ให้น้ าหนักกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯมากขึ้นหลังจากที่การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญสหรัฐฯ ปรับตัว
ดีข้ ึนต่อเนื่องโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานซึ่งอาจจะนามาซึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็ วขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า ส่วน
ปั จจัยที่ให้ความสาคัญรองลงมาคือค่าเงินบาทโดยมีปรับตัวแข็งค่าขึ้นระหว่างเดือนกว่า 1.13% ราคาน้ ามันดิบ การซื้อขายเก็ง
กาไร เป็ นปัจจัยที่เชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาระหว่างเดือนมีนาคม
ปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศช่วง 3 เดือนข้างหน้ามีการให้น้ าหนักกับค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ การปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ การซื้อขายเก็งกาไรในตลาดล่วงหน้า ความผันผวนของค่าเงินบาทและ
ราคาน้ ามันดิบตามลาดับ จะเห็นได้วา่ มีการให้น้ าหนักกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก
หลังจากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้ นตัวต่อเนื่องซึ่งเป็ นผลในเชิงลบต่อราคาทองคา
กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนกุมภำพันธ์ 2558

ไม่ แน่ ใจ
25.79%
ไม่ ซื้อ
34.16%
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ซื้อ
40.05%

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 453 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 334
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 119 ตัวอย่าง พบว่า 40.05% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 34.16%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 25.79%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า จะเห็น
ได้วา่ ในเดือนมีนาคม มีสดั ส่วนของผูท้ ี่คาดว่าจะยังซื้อทองคาเพิ่มขึ้น
อย่างชัดเจนหลังจากราคาทองคาปรับตัวลดลงในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์หรื ออาจจะสะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างมองว่าราคาอ่อนตัวลง
จนใกล้ระดับที่น่าจะซื้อสะสม
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 9 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและ
กรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนมีนาคม 2558 รวมถึงปัจจัยที่
กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนมีนาคมโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,100 – 1,300 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,100-1,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,140-1,160 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,240-1,300 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,240-1,260 ดอลลาร์ต่อออนซ์
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 17,500 – 20,000
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 17,500-18,500 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 17,500-18,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 18,500-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,000-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา

ช่วงตำ่ สุด
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บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนมีนาคม 2558
1. ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ถือเป็ นประเด็นที่กลุ่มผูค้ า้ มีการให้ความสาคัญต่อเนื่อง

เพราะค่าเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นตามการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจและการกระตุน้ เศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรปและญี่ปุ่น การแข็ง
ค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯทาให้ความน่าสนใจในการลงทุนทองคาลดลง เนื่องจากที่ผา่ นมามีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม
ขณะที่ระยะสั้นตลาดให้ความสาคัญต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งจะทาให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็ง
ค่าต่อเนื่อง
2. ความวิตกต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลังการรายงานตัวเลขการจ้างงานและตัวเลข
เศรษฐกิจสาคัญที่ฟ้ื นตัวต่อเนื่องทาให้กลุ่มผูค้ า้ เชื่อว่ามีความเป็ นไปได้ที่ FED อาจจะมีการพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็ วกว่าที่
คาด โดยอาจจะเป็ นช่วงกลางปี ซึ่งเป็ นส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคา
3. ค่าเงินบาท กลุ่มผูค้ า้ มองว่าที่ผา่ นมาเงินบาทมีความผันผวนค่อนข้างมาก โดยปรับตัวแข็งค่าอย่างรวดเร็ วในช่วง
ต้นปี แต่เชื่อว่าถ้าสัญญาณเรื่ องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารสหรัฐฯ น่าจะส่งผลให้เงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าในอนาคต
4. การซื้อขายเก็งกาไร ยังเป็ นปั จจัยที่กลุ่มผูค้ า้ ให้ความสาคัญเนื่องจากราคาทองคามีการปรับตัวลงอย่างมากและใกล้
หลุดต่ากว่าแนวรับสาคัญที่บรรดานักวิเคราะห์มองกัน ดังนั้นในช่วงสั้นอาจจะได้เห็นแรงซื้อขายทากาไรตลาดปั จจัยทางเทคนิค
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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5. ความผันผวนของระบบอัตราแลกเปลี่ยน ถือเป็ นปั จจัยหนุนสาคัญที่กลุ่มผูค้ า้ มองเนื่องจากความผันผวนในระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนจะกระตุน้ ให้ความต้องการทองคาในฐานะสิ นทรัพย์ปลอดภัยรวมถึงความต้องการของธนาคารกลางมีมากขึ้น
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

2
3
4

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 9 ตัวอย่าง โดยรวมเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเดือนมีนาคม 2558 จะลดลงหรื อ
ใกล้เคียงกับเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 4 รายคาดว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยในเดือนมีนาคม 2558 จะ
ปรับตัวลดลงเทียบเดือนกุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มตัวอย่างจานวน 2 รายที่คาดว่าราคาทองคาประเทศเฉลี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนอีก
3 รายเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยในเดือนมีนาคม 2558 จะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนกุมภาพันธ์
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิ ชย์
บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ส จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง
บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด
บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด
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ผลกระทบค่ าเงินบาทกับราคาทองคาในประเทศ
ค่าเงินบาทถือเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคาในประเทศและมักจะมีทิศทางที่สวนทางกับทองคาใน
ตลาดโลกทาให้หลายครั้งที่ราคาทองคาในประเทศเคลื่อนไหวไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับทองคาโลกหรื อปรับตัวขึ้นลงน้อย
กว่าราคาทองคาในตลาดโลก
Gold 99.5% price VS Gold 96.5 price VS Thai Baht
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%

Gold 99.5%

0.00%

Thai Baht

-2.00%

Gold 96.5%

-4.00%
-6.00%
-8.00%

ผลกระทบของค่าเงินบาทที่มีต่อราคาทองคาในประเทศปรับเปลี่ยนไปตามราคาทองคาในตลาดโลก กล่าวคือถ้าราคา
ทองคาในตลาดมีราคาสูงมากผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเงินบาทที่มีต่อราคาทองคาในประเทศจะเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกันถ้า
ค่าเงินบาทอ่อนค่ามากขึ้นผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเงินบาทต่อราคาทองคาในประเทศ (ในกรณี ที่ราคาทองคาในตลาดโลก
คงที่) ก็จะเพิ่มมากขึ้น
Price Change
100
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80
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50
40
1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900
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ขณะที่ค่าเงินบาทปั จจุบนั มีความผันผวนเพิ่มมากขึ้นตามความผันผวนของกระแสเงินโลกหลังจากธนาคารกลางขนาด
ใหญ่มีการใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินทาให้เกิดสภาพคล่องจานวนมาก ประกอบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยูใ่ นช่วงที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากแนวทางในการปรับนโยบายทางการเงิน โดยเฉพาะนโยบายดอกเบี้ยที่ส่งผลให้มีการปรับตัวแข็งค่า
ขึ้นต่อเนื่องและส่งผลให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกถือเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท เนื่องจากประเทศไทย
พึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยว การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ กระทบต่อกาลังซื้อและทาให้ยอดการส่งออก
ปรับตัวลดลงด้านกาลังการบริ โภคในประเทศเองก็ประสบปัญหาจากระดับหนี้ครัวเรื อนในระดับสูงส่งผลต่อการบริ โภค
ภายในประเทศเช่นกัน ด้านมาตรการภาครัฐเชื่อว่าต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมทาให้ระยะสั้นอาจจะ
ต้องพึ่งพานโยบายทางการเงินเพือ่ รอส่งต่อให้กบั นโยบายทางการคลังในอนาคต
ช่วงไตรมาสสองของปี ต่อเนื่องครึ่ งหลังเชื่อว่าเงินบาทจะเริ่ มกลับมามีแนวโน้มที่อ่อนค่าลงเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ จาก
ผลกระทบของการขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงแนวทางการกระตุน้ เศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นผ่านนโยบายการเงิน โดยประมาณ
การณ์วา่ ทั้งปี อัตราดอกเบี้ยที่อยูใ่ นระดับ 2% อาจจะปรับลดลงประมาณ 0.25-0.50% ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและกระตุน้
การเติบโต ขณะที่ความเสี่ ยงเงินเฟ้ ออยูใ่ นระดับต่าจากราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลงและเชื่อว่าจะอยูใ่ นระดับต่าต่อเนื่องทั้งปี
โดยสรุ ปจึงเชื่อว่าค่าเงินบาทจะเป็ นปั จจัยที่สามารถหนุนราคาทองคาในประเทศหรื อช่วยทาให้ราคาทองคาในประเทศ
ไม่อ่อนตัวลงแรงตามการอ่อนตัวของราคาทองคาในตลาดโลก และมองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในช่วงไตรมาสที่
สองระหว่าง 32.25-33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
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รายงานความเสี่ยงเพดานหนี้สหรัฐฯ
ที่มาและความสาคัญ
เป็ นที่ทราบกันดีวา่ การเคลื่อนไหวของราคาทองคามีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยปั จจัยที่สาคัญที่สุดอยูท่ ี่การเคลื่อนไหว
ของค่าเงินดอลลาร์ที่มีความสัมพันธ์เป็ นเชิงผกผันกับราคาทองคา โดยหากค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวขึ้น ราคาทองคาจะปรับตัวลง
แต่หากค่าเงินดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงจะเป็ นผลให้ราคาทองคาปรับตัวขึ้น การเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์น้ นั เราสามารถ
ติดตามผ่านภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯได้โดยตรง
อีกหนึ่งเหตุการณ์สาคัญที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯอยูท่ ี่สถานการณ์ทางการคลังของสภคองเกรส โดยเฉพาะการ
ใช้จ่ายและหนี้สาธารณะ สภาคองเกรสได้มีการกาหนดเพดานหนี้เพื่อควบคุมการกูย้ มื ของรัฐบาล ซึ่งหากระดับเพดานหนี้
สาธารณะเพิ่มขึ้นถึงระดับเพดานหนี้ จะส่งผลให้ไม่สามารถกูย้ มื ได้เพิ่มเติมอีก ประเด็นดังกล่าวค่อนข้างมีผลกระทบมาก
เนื่องจากตลอดหลายปี ที่ผา่ นมาสภาคองเกรสมีการดาเนินงบประมาณขาดดุลมาตลอด ซึ่งมีความจาเป็ นต้องกูย้ มื ในทุกๆปี และ
จาเป็ นต้องมีการขยายเพดานหนี้มาโดยตลอด โดยตลอด 5 ทศวรรษที่ผา่ นมามีการขยายเพดานหนี้มาแล้วกว่า 74 ครั้งด้วยกัน
อย่างไรก็ดี การขยายเพดานหนี้ไม่ได้ราบรื่ นทุกครั้งเนื่องจากการเมืองของสหรัฐฯมีผเู ้ ล่นหลักเป็ นสองพรรคใหญ่ คือรี
พับลิกนั (Republican) และเดโมแครต(Democrat) และมีสภาผูแ้ ทนราษฎร (House of Representative)กับวุฒิสภา (House of
Senate) ในการพิจารณาการผ่านกฎหมายรวมถึงกฎหมายขยายเพดานหนี้ก่อนที่ประธานนาธิบดีจะเซ็นรับรอง หากทั้งสองสภามี
เสี ยงส่วนใหญ่มาจากพรรคใดพรรคหนึ่งเพียงพรรคเดียวเช่นเดียวกับประธานาธิบดี การผ่านกฎหมายจะทาได้ง่ายขึ้นแต่หาก
เหตุการณ์เป็ นตรงกันข้ามหรื อทั้งสองสภาถูกครองโดยพรรคฝ่ ายค้าน การผ่านกฎหมายต่างๆจะทาได้อย่างยากลาบากเนื่องจาก
ทั้งสองพรรคดังกล่าวมีแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน ซึ่งได้มีตวั อย่างให้เห็นมาแล้วในอดีตโดยเฉพาะการผ่านร่ างกฎหมาย
เพดานหนี้ในช่วงที่ท้ งั สองสภามีเสี ยงส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากพรรคเดียวกัน และความขัดแย้งดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อราคาทองคาเช่นกัน ดังตัวอย่างที่จะแสดงให้เห็นข้างล่างนี้
วิกฤตเพดานหนี้ในปี 2538-2539
วิกฤตเพดานหนี้ปี 2538-2539 เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2538 สมัยประธานธิบดี บิล คลินตัน จากพรรคเดโมแครต ขณะที่
ทั้งสองสภามีเสี ยงส่วนใหญ่เป็ นของรี พบั ลิกนั ซึ่งเป็ นฝ่ ายค้าน
เหตุการณ์เริ่ มต้นขึ้นหลังจากที่ไม่สามารถผ่านร่ างกฎหมาย
งบประมาณปี 2539 ที่จะเริ่ มขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2538 ซึ่งเป็ นปี งบประมาณ 2539 ได้ โดยร่ างงบประมาณดังกล่าวเป็ นการ
ดาเนินนโยบายแบบขาดดุลและจาเป็ นต้องกูย้ มื เงินในขณะที่ระดับหนี้สาธารณะแตะระดับเพดานหนี้แล้ว การขยายเพดานหนี้ไม่
สามารถทาได้เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรี พบั ลิกนั ที่ตอ้ งการให้ตดั ลดค่าใช้จ่ายก่อนมีการขยายเพดานหนี้และเดโมแครตที่
ต้องการขยายเพดานหนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข ความขัดแย้งดังกล่าวทาให้ไม่สามารถผ่านร่ างงบประมาณปี 2539 ได้และล่วงเลย
มาถึงช่วงต้นของปี งบประมาณ 2539และเกิดภาวะ Government Shutdown 2 ช่วงคือ 14-16 พฤศจิกายน 2538 และ 16 ธันวาคม
2538 – 6 มกราคม 2539 รวมถึงการใช้มาตรการฉุกเฉิ นเพื่อให้มีงบประมาณใช้จ่าย โดยเฉพาะการไถ่ถอนเงินในกงอทุน
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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ประกันสังคมมาใช้จ่าย
อย่างคล่องตัว

ส่งผลลบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯเนื่องจากสภาคองเกรสไม่สามารถดาเนินนโยบายการคลังได้

Gold Price in Debt Crisis 1995-1996
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ผลของเหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลให้ราคาทองคาปรับตัวเพิม่ ขึ้นอย่างมาก จากระดับ US$385 ในช่วงกลางเดือน
พฤศจิกายน ไม่ทาจุดสูงสุดที่ใกล้ระดับ US$417 เพิ่มขึ้น กว่า US$30 หรื อ 8.5% ก่อนที่เหตุการณ์ดงั กล่าวจะคลี่คลายลงหลังจาก
ที่สามารถผ่านกฎหมายขยายเพดานหนี้ได้ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2539 และชดเชยเงินกองทุนประกันสังคมจนครบในช่วง
เดือนมิถุนายนในปี เดียวกัน
วิกฤตเพดานหนี้ในปี 2554
วิกฤตดังกล่าวเกิดขึ้นในสมัยของประธานาธิบดี บารัค โอบามา จากพรรคเดโมแครต โดยเสี ยงส่วนใหญ่ของวุฒิสภา
เป็ นของพรรคเดโมแครตขณะที่สภาผูแ้ ทนราษฎรมีเสี ยงส่วนใหญ่เป็ นของพรรครี พบั ลิกนั
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่ไม่
สามารถผ่านร่ างงบประมาณปี 2555 ได้ในวันที่ 15 เมษายน 2554 หลังจากที่ระดับหนี้สาธารณะได้ข้ ึนมาถึงระดับเพดานหนี้อีก
ครั้ง โดยรัฐบาลมีอานาจกูเ้ งินได้ถึงวันที่ 2 สิ งหาคม 2554 ก่อนที่จะต้องใช้มาตรการฉุกเฉิ นอีกครั้ง ความขัดแย้งระหว่างทั้งสอง
พรรคส่งผลให้การผ่านร่ างกฎหมายเพื่อขยายเพดานหนี้เป็ นไปอย่างล่าช้าก่อนที่จะได้ขอ้ ตกลงในช่วงวันที่ 2 สิ งหาคม 2555 ซึ่ง
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เป็ นเส้นตายพอดี แต่ผลจากความขัดแย้งส่งผลให้สถาบันจัดอันดับเครดิต Standard&Poor (S&P) ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของสหรัฐฯลงเป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จากระดับ AAA มาเหลือเพียง AA+

Gold Price in Debt Crisis 2011
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ผลของเหตุการณ์ดงั กล่าวได้หนุนให้ราคาทองคาปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง นับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2554 จนถึงช่วง
สิ งหาคม 2554 โดยปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ US$1,450 มาอยูท่ ี่ระดับ US$1,900 เพิ่มขึ้นกว่า US$450 หรื อกว่า 30% ก่อนย่อตัวลง
หลังจากนั้นและปรับขึ้นต่อหลังจากที่ FED ดาเนินมาตรการ QE ครั้งแรก
วิกฤตเพดานหนี้ในปี 2556
เกิดขึ้นในในสมัยของประธานาธิบดี บารัค โอบามา จากพรรคเดโมแครต โดยเสี ยงส่วนใหญ่ของวุฒิสภาเป็ นของ
พรรคเดโมแครตขณะที่สภาผูแ้ ทนราษฎรมีเสี ยงส่วนใหญ่เป็ นของพรรครี พบั ลิกนั หลังจากที่ไม่สามารถผ่านร่ างกฎหมายปี 2557
ได้ทนั เวลาเนื่องจากระดับหนี้สาธารณะได้ข้ ึนมาถึงระดับเพดานหนี้อีกครั้ง ส่งผลให้เกิดภาวะ Government Shutdown ตั้งแต่
วันที่ 1-16 ตุลาคม 2556 และสหรัฐฯมีโอกาสผิดนัดชาระหนี้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2557
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Gold Price in Debt Crisis 2013
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ผลของเหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้ราคาทองคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า US$100 จากระดับ US$1,240 ไปที่
ระดับ US$1,335 หรื อกว่า 7.26%
รายละเอียดสถานการณ์เพดานหนี้ปี 2558
การขยายเพดานหนี้ครั้งล่าสุดอยูท่ ี่ระดับ 16.394 ล้านล้านดอลลาร์ ส่วนสาเหตุของความขัดแย้งในการขยายเพดานหนี้
อยูท่ ี่แนวคิดทางการคลังระหว่างพรรคเดโมแครตและรี พบั ลิกนั ที่ไม่เหมือนกัน โดยพรรครี พบั ลิกนั ต้องการให้มีแผนการลดการ
ขาดดุลทางการคลังผ่านการตัดลดรายจ่ายต่างๆ
ขณะที่พรรคเดโมแครตมีความต้องการที่จะขยายเพดานหนี้โดยไม่มีเงื่อนไข
(สามารถกูย้ มื เงินได้ตามปกติโดยไม่ถูกจากัดด้วยเพดานหนี้ และเมื่อมีการขยายเพดานหนี้ จะต้องขยายเพดานหนี้ให้ครอบคลุม
กับเงินที่ได้กยู้ มื ไปในช่วงที่อยูใ่ นการขยายเพดานหนี้ฉุกเฉิ น) ทาให้การขยายเพดานหนี้ครั้งล่าสุดทาได้เพียงการขยายเพดานหนี้
ฉุกเฉิ นที่มีระยะเวลาที่ส้ นั ล่าสุดระดับหนี้สาธารณะอยูท่ ี่ประมาณ 18 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมาตรการดังกล่าวจะหมดลงในวันที่
15 มีนาคม 2558ก่อนที่สหรัฐฯจะเริ่ มใช้มาตรการฉุกเฉิ นและเพิม่ โอกาสเข้าสู่ภาวะผิดนัดชาระหนี้อีกครั้ง โดยนาย Jack Lew
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังของสหรัฐฯได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า มาตรการพิเศษที่จะใช้หลังวันที่ 15 มีนาคม จะช่วย
ยืดระยะเวลาชาระหนี้ไปได้จนถึงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2558
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สถานการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผลให้
1. เศรษฐกิจสหรัฐฯเกิดการสะดุดอีกครั้ง เนื่องจากค่าใช้จ่ายภาครัฐที่ลดลง
2. การตัดสิ นใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED เนื่องมาจากเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ยงั ไม่ฟ้ื นตัวอย่างชัดเจน
รายละเอียดการขยายเพดานหนี้
ส่วนเรื่ องรายละเอียดในการขยายเพดานหนี้น้ นั หลังการเลือกตั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผา่ นมาก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสภาคองเกรสอีกครั้ง
ก่อนการเลือกตั้ง เดือนพฤศจิกายน 2557

หลังการเลือกตั้ง เดือนพฤศจิกายน 2557
สภาผูแ้ ทนราษฎร

วุฒิสภา

188 เสี ยง

44 เสี ยง

45 เสี ยง

เดโม
แครต
รี พบั ลิกนั

247 เสี ยง

54 เสี ยง

2 เสี ยง

อิสระ

-

2 เสี ยง

สภาผูแ้ ทนราษฎร

วุฒิสภา

เดโม
แครต
รี พบั ลิกนั

201 เสี ยง

53 เสี ยง

234 เสี ยง

อิสระ

-

จะเห็นได้วา่ มีพรรคฝ่ ายค้านสามารถครองเสี ยงข้างมากได้ท้ งั สองสภาซึ่งอาจมีความคล่องตัวมากขึ้นในการผ่านร่ าง
กฎหมายเพื่อขยายเพดานหนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะผิดนัดชาระหนี้ในช่วงตุลาคม-พฤศจิกายน 2558 แต่ยงั มีประเด็นที่ตอ้ งติดตาม
อยูส่ องประเด็นคือ
1. ยังคงมีโอกาสที่ร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาตามที่พรรครี พบั ลิกนั ต้องการจะถูกตีกลับแม้จะมีเสี ยงข้างมากทั้งสองสภาแล้ว สาเหตุ
มาจากการที่ประธานาธิบดียงั คงเป็ นนายบารัค โอบามาที่มาจากพรรคเดโมแครตซึ่งสถานการณ์คล้ายกับช่วงปี 2538-2539
2. แนวคิดของพรรครี พบั ลิกนั ต่อนโยบายการคลังที่ตอ้ งการลดการขาดดุลการคลังที่เป็ นปั ญหาเรื้ อรัง ที่ทาให้ร่างกฎหมายขยาย
เพดานหนี้ฉบับของรี พบั ลิกนั มีการใส่รายละเอียดการตัดค่าใช้จ่ายภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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สรุ ปสถานการณ์
ศูนย์วจิ ยั ทองคาได้ทาการสรุ ปสถานการณ์ ดังนี้
ลาดับ
1

2

3

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

สถานการณ์
เกิดความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีกบั สองสภา เป็ น
ผลให้การขยายเพดานหนี้เกิดการติดขัดเพิ่มโอกาสที่
สหรัฐฯจะเข้าสู่ภาวะผิดนัดชาระหนี้อีกครั้ง
ผ่านร่ างกฎหมายขยายเพดานหนี้ได้สาเร็ จแต่มีการใส่
รายละเอียดการปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อลดการขาดดุลจน
ส่งผลต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ผ่านร่ างกฎหมายขยายเพดานหนี้ได้สาเร็ จโดยไม่มีการ
ใส่เงื่อนไขใดๆเพิ่มเติม

ผลต่อราคาทองคา
ราคาทองคามีโอกาสปรับตัวขึ้นจากการอ่อน
ค่าของเงินดอลลาร์ที่เป็ นผลมาจากความ
ขัดแย้งดังกล่าว
ราคาทองคามีโอกาสปรับตัวขึ้นจากการอ่อน
ค่าของเงินดอลลาร์จากค่าใช้จ่ายภาครัฐฯที่
ลดลงจนกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ราคาทองคามีโอกาสปรับตัวลงอย่างหนักจาก
สถานการณ์ที่คลี่คลาย
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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
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