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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤศจิกายน 2557 อยูใ่ นระดับ 46.77 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 8.10 จุด แต่ยงั
อยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุดเป็ นเดือนที่สามติดต่อกันเป็ นการสะท้อนทัศนคติในเชิงลบต่อราคาทองคาระหว่างเดือนพฤศจิกายน โดย
มุมมองดังกล่าวสอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูล้ งทุนทองคาและกลุ่มผูค้ า้ ทองคา ซึ่งได้รับแรงกดดันมาจากการการปรับตัวแข็งค่าของ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และผลกระทบหลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ยุตินโยบาย QE นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังวิตกต่อแนว
ทางการเข้มงวดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในอนาคตโดยเฉพาะการปรับขึ้นดอกเบี้ย ด้านเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง
จากเดือนก่อน
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนขึ้นมาเหนือระดับ 50 จุด หลังอ่อนตัวเดือนก่อน โดยค่าดัชนีอยูท่ ี่
ระดับ 53.95 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 4.38 จุด แม้ค่าดัชนีระยะสามเดือนจะกลับมาเป็ นบวกแต่ยงั คงอยูใ่ กล้ระดับ 50 จุด ซึ่งเป็ น
การสะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างยังคงไม่มนั่ ใจต่อการฟื้ นตัวในอนาคต
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 43.42% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 33.33% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 23.25% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่ จะเห็นว่าช่วงที่ราคาทองคาอ่อนตัวความต้องการในการซื้อทองคาจะเริ่ มเพิม่ สูงขึ้น
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 ยังคงเป็ นเชิงลบแม้จะเพิ่มขึ้น
จากเดือนก่อน หลังจากราคาทองคาในประเทศอ่อนตัวลงต่อเนื่อง โดยค่าดัชนียงั อยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุดเป็ นเดือนที่สามติดต่อกัน
เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาจะปรับตัวลดลงในเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ความวิตกการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่วนค่าเงินบาทเชื่ออ่อนค่าต่อ
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนพฤศจิกายน 2557 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคาระหว่าง
เดือนใกล้เคียงเดือนก่อน

โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคาจานวน 10 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนพฤศจิกายนจะปรับตัว
เพิ่มขึ้นจานวน 1 ตัวอย่าง คาดว่าจะใกล้เคียงกันเดือนตุลาคม 2 ตัวอย่างและคาดว่าจะปรับตัวลดลงในเดือนพฤศจิกายน 7
ตัวอย่าง สาหรับราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,200-1,280 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มี
ความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,200-1,220 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง 1,100-1,180
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,100 – 1,160 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้านราคาทองคาใน
ประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 18,500 – 20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมี
ค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,500-19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง
16,500-18,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 17,000 – 17,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมี
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ประเด็นทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นปัจจัยลบสาคัญ ด้านปั จจัยหนุนเชื่อว่า
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่า และอุปสงค์ช่วงปลายปี เป็ นตัวหนุนสาคัญ
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน ตุลาคม 2557
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวลดลงระหว่าง
เดือนตุลาคม 2557 ประมาณ 500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ระดับราคา 18,650 บาท
ต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 18,150 บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่ 31
ตุลาคม 2557 หรื อลดลงประมาณ 2.68%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 30 กันยำยน – 31 ตุลำคม 2557
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ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนตุลาคม 2557 มีการปรับตัว
ขึ้นในช่วงแรกแม้จะมีการปรับตัวลงก่อน แต่ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงในช่วงนั้นช่วยให้ราคาทองคาในประเทศปรับตัวลงไม่มาก
นัก โดยปั จจัยหนุนสาคัญอยูท่ ี่ความกังวลต่อการเกิดภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกในช่วงแรก หลังจากที่ IMFมีการออกมาปรับ
ลดประมาณการเศรษฐกิจโลกในปี นี้ลง รวมถึงรายงานการประชุมของ FED ในช่วงกลางเดือนที่แสดงความกังวลต่อภาวะ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรป ญี่ปุ่นและจีนบวกกับค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจที่เป็ น
เชิงลบ โดยปรับตัวขึ้นสู่จุดสูงสุดที่บริ เวณ 19,200 บาท ก่อนที่จะเคลื่อนไหวอยูใ่ นกรอบแคบในช่วงกลางเดือนอยูท่ ี่กรอบบริ เวณ
19,000-19,200 บาท ก่อนที่ราคาทองคาจะดิ่งลงอย่างหนักในช่วงปลายเดือน จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่มีแนวโน้มฟื้ น
ตัวอย่างต่อเนื่อง และการยุติมาตรการ QE ในการประชุม FOMC ช่วงปลายเดือนตุลาคม โดยปรับตัวลงมาทาจุดต่าสุดที่ระดับ
18,000 บาท
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 30 กันยำยน – 31 ตุลำคม 2557
Close

High

Low

Linear (Close)

1,270
1,250
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23-Oct-14
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1,150

30-Sep-14
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ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลงกว่า 90 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ จากระดับ 1,255.20 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในวันที่ 21 ตุลาคม มาทาจุดต่าสุดที่ 1,173.92 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในวันที่ 31 ตุลาคม โดยปัจจัยกดดัน
สาคัญอยูท่ ี่การแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของค่าเงินดอลลาร์ แม้ในช่วงต้นเดือนจะมีการปรับตัวขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการที่นกั
ลงทุนต่างพากันกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่เสี่ ยงต่อการเกิดภาวะถดถอย หลังจากที่ IMF ทาการปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจ
โลกในปี นี้ลง ก่อนที่จะดิ่งลงอย่างหนักในช่วงปลายเดือน จากผลการประชุม FOMC ในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่มีการยุติ
มาตรการ QE รวมถึงมีมุมมองเป็ นเชิงบวกต่อตลาดการจ้างงานในประเทศที่มีการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลการประชุม
BOJ ที่มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม ซึ่งนอกเหนือความคาดหมายของนักลงทุน โดยมีการปริ มาณฐานเงินจากเดือนละ
60-70 ล้านล้านเยนเป็ น 80 ล้านล้านเยน โดยทั้งสองประเด็นทาให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่ากว่า 1.3% ในช่วงปลายสัปดาห์ กดดัน
ราคาทองคาให้ปรับฐานลงอย่างหนัก นอกจากนี้ ผลการเลือกตั้งกลางปี ของสหรัฐฯในวันที่ 5 พ.ย. ที่พรรครี พบั ลิกนั สามารถ
ครองเสี ยงข้างมากได้ท้ งั 2 สภา ยิ่งทาให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไปอีก
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 30 กันยำยน – 31 ตุลำคม 2557
Close

High

Low

Linear (Close)
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ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมอ่อนค่าลงกว่า 0.35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อประมาณ 1% โดย
เป็ นการอ่อนค่าลงต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ว โดยการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในเดือนนี้ยงั เป็ นผลมาจากปั จจัยภายนอก ซึ่งช่วง
ต้นเดือน ค่าเงินบาทยังมีทิศทางแข็งค่า หลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึง
รายงานการประชุม FOMC ในช่วงกลางเดือนยังแสดงความกังวลต่อการแข็งค่าที่เร็ วเกินไปของเงินดอลลาร์ที่อาจส่งผลลบต่อ
ภาวะเศรษฐกิจกิจโลก ก่อนที่ช่วงปลายเดือนจะมีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง จากการแข็งค่าที่รวดเร็ วอีกครั้งของเงินดอลลาร์ ที่
เป็ นผลมาจากการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงความเห็นของ FED ในการประชุม FOMC ในช่วงปลายเดือน
ที่มีการยุติมาตรการ QE รวมถึงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดการจ้างงาน และผลการเลือกตั้งกลางปี ของสหรัฐฯที่ช่วยลดความไม่
แน่นอนทางการเมือง นอกจากนี้ ยังมีแรงขายสุทธิในตลาดหุน้ เดือนตุลาคมนี้กว่า 16,139.36 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่แล้วที่มี
เงินทุนไหลเข้าตลาดหุน้ กว่า 21,116.58 ล้านบาท ส่วนตลาดพันธบัตรมีเงินไหลเข้ากว่า 3,528.54 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่แล้วที่
มีการขายสุทธิกว่า 23,305.90 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 ต.ค. 57

1 เดือน
(ต.ค. 57)
38.67
38.74
38.32

1 เดือน
(พ.ย. 57)
46.77
46.56
48.11

3 เดือน
(ต.ค. 57)
49.57
51.23
42.90

3 เดือน
(พ.ย. 57)
53.95
54.95
50.32

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤศจิกายน 2557 อยูท่ ี่ระดับ 46.77 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 8.10 จุด หรื อ
เพิ่มขึ้น 20.94% จากระดับ 38.67 จุด แต่ค่าดัชนียงั อยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุด ซึ่งยังสะท้อนมุมมองเชิงลบของกลุ่มตัวอย่างกับราคา
ทองคาในเดือนพฤศจิกายน การปรับตัวขึ้นของค่าดัชนีอาจจะกล่าวได้วา่ แม้กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มผูค้ า้ และกลุ่มผูล้ งทุนจะมองว่า
ราคาทองคาในเดือนพฤศจิกายนยังมีโอกาสปรับตัวลงต่อแต่กรอบการอ่อนตัวอาจจะเริ่ มจากัด

โดยเมื่อมองแยกกลุ่มตัวอย่าง

พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ มีมุมมองใกล้เคียงกัน ค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 46.56 จุด และ 48.11 จุดตามลาดับ
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 53.95 จุด เพิ่มขึ้นจากการจัดทาเดือน
ตุลาคม 4.38 จุดหรื อเพิ่มขึ้น 8.83% โดยค่าดัชนีปรับตัวขึ้นสูงกว่าระดับ 50 จุดหลังจากอ่อนตัวลงเดือนก่อน แต่ค่าดัชนียงั อยูใ่ กล้
ระดับ 50 จุด ยังไม่เป็ นการสะท้อนความไม่มนั่ ใจ
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤศจิกายน 2557 กลุ่มตัวอย่างยังคงมีมุมมองในเชิงลบต่อราคาทองคา
โดยค่าดัชนีอยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุดและสอดคล้องกันทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมุมมองดังกล่าวเกิดขึ้นจากความวิตกต่อการปรับตัว
แข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตามการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และการยุตินโยบาย QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
แต่ค่าดัชนีปรับตัวดีข้ ึนกว่าเดือนก่อนจึงอาจจะมองได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมองราคาทองคาไม่ร่วงลงหนักหลังปรับตัวลงเดือนก่อน
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
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19,000
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50.46

42.61
20,523.81 48.01
45.53
19,972.73
19892.50
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19,695.24
19,410.87
18,963.64

Avg GTA price

Gold Price Sentiment Index (1M)
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Jun-14

May-14

Apr-14
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Mar-14
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Sep-13

Dec-13

18,757.89

18,500

60.00

56.08

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

Oct-14

45.52

20,292.86

Feb-14

20,500

46.71

55.76

58.61 53.55
53.73

Sep-14

21,000

70.00

Jan-14

21,500

Benchmark

**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนตุลาคม 2557 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 38.67 จุด (จัดทาในเดือน
กันยายน 2557) สะท้อนมุมมองในเชิงลบต่อราคาทองคาในเดือนตุลาคม 2557 ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5% (ราคาขายออก)
เฉลี่ยในเดือนตุลาคมอยูท่ ี่ระดับ 18,831.82 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ลดลงจากราคาเฉลี่ยเดือนกันยายน 2557 ประมาณ 131.82
บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 1 เดือน

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 3 เดือน

ค่าเงินบาท

46.04%

ค่าเงินดอลล่าร์

43.39%

นโยบาย FED

ค่าเงินบาท
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นโยบาย FED

37.67%

การเก็งกาไร

26.65%
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ราคาน้ ามัน

25.99%

ความต้องการทองคาโลก
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47.03%

50.00%

41.54%
32.53%
30.11%
28.79%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

ปั จจัยที่กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเชื่อว่าจะกระทบราคาทองคาในประเทศในช่วงหนึ่งเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
น้ าหนักกับความผันผวนของค่าเงินบาทเป็ นปั จจัยอันดับแรกที่จะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศ เนื่องจากค่าเงินบาทมีความ
ผันผวนอย่างมากในเดือนตุลาคมตามการปรับเปลี่ยนของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
โดยมีปัจจัยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นปั จจัยที่มีการให้น้ าหนักรองลงมา
ปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศช่วง 3 เดือนข้างหน้ามีการให้น้ าหนักกับค่าเงินบาท
ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ นโยบายการเงินสหรัฐฯ การเก็งกาไร และความต้องการทองคาในตลาดโลกเป็ นปั จจัยสาคัญ
กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนพฤศจิกำยน 2557

ไม่ แน่ ใจ
23.25%
ไม่ ซื้อ
33.33%

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

ซื้อ
43.42%

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 454 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 334
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 120 ตัวอย่าง พบว่า 43.42% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 33.33%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 23.25%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า จะเห็น
ได้วา่ ในช่วงที่ราคาอ่อนตัวมีสดั ส่วนของผูท้ ี่เชื่อว่าจะซื้อทองคาใน
ช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าเพิม่ ขึ้นค่อนข้างมาก
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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%) ในเดือนพฤศจิกายน 2557 รวมถึง
ปั จจัยที่กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,100 – 1,280 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,100-1,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,100-1,160 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,200-1,280 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,200-1,220 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ช่ วงต่ำสุ ด

ช่ วงสู งสุ ด
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1,121-1,140

1,141-1,160

1,161-1,180

1200-1220

1,221-1,240

1,241-1,260

1,261-1,280
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 16,500 – 20,500
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 16,500-18,500 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 17,000-17,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 18,500-20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,500-19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา

ช่ วงต่ำสุ ด
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19,001-19,500

19,501-20,000
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บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนพฤศจิกายน 2557
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

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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5. เทศกาลที่สาคัญหนุนอุปสงค์เอเชีย ประกอบกับราคาทองคาที่ลดต่าลงอย่างรวดเร็ วยิง่ เป็ นการกระตุน้ อุปสงค์ใน
การซื้อสะสมทองคา
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนตุลาคม 2557
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

1
2
7

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 10 ตัวอย่าง โดยรวมเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเดือนพฤศจิกายนจะยังมีราคาเฉลี่ย
ลดลงจากเดือนตุลาคม โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 7 รายคาดว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยในเดือนพฤศจิกายนจะปรับตัวลดลง
เทียบเดือนตุลาคม กลุ่มตัวอย่างจานวน 1 รายที่คาดว่าราคาทองคาประเทศเฉลี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนอีก 2 รายเชื่อว่าราคา
ทองคาในประเทศเฉลี่ยในเดือนพฤศจิกายนจะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนตุลาคม
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1. ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิ ชย์
2. บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
3. บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
4. บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
5. บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
6. บริ ษทั ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ส จากัด
7. ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง
8. ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด
9. บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด
10. บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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วิสัยทัศน์ ของผู้ประกอบการค้ าทองคาต่ อทิศทางอุตสาหกรรมทองคาในอนาคต

บทสัมภาษณ์คุณวรชัย ตั้งสิ ทธิ์ภกั ดี
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จากัด
พัฒนาการของตลาดทองคาจากอดีตสู่ปัจจุบนั ในสายตาของผูท้ ี่เติบโตขึ้นมาในร้านทองมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมารู ปแบบการซื้อขายทองคาได้มีการพัฒนาไปเป็ นอย่างมาก แตกต่างจากสมัยก่อนที่การค้าขาย
มุ่งเน้นไปที่ทองคารู ปพรรณตามหน้าร้านทองตูแ้ ดง แต่ที่ผา่ นมาเริ่ มมีการซื้อขายทองคาในรู ปแบบอื่นเพิ่มมากขึ้น อย่างการซื้อ
ขายทองคารู ปแบบออนไลน์ การซื้อขายทองคาผ่านการลงทุนในรู ปแบบของกองทุน รวมถึงการซื้อขายทองคาล่วงหน้าที่ซ้ือขาย
ผ่านตลาดอนุพนั ธ์
ช่องทางเหล่านี้เพิ่มความสะดวกสบายให้กลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่
เปลี่ยนแปลงไปเป็ นลักษณะการซื้อเพื่อการลงทุน
ภายใต้ตลาดทองคาที่มีความผันผวนแบบปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการค้าทองคาควรมีการปรับตัวอย่างไร
ทองคาได้เปลี่ยนมาเป็ นสิ นทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดั ขณะที่
นักลงทุนเริ่ มคุน้ เคยกับการซื้อขายทองคาระยะสั้นมากขึ้นหลังจากผ่านช่วงที่ราคาทองคาผันผวน จึงไม่ใช่อุปสรรคของผูค้ า้ ที่
จะต้องรับมือกับราคาทองคาที่ผนั ผวน แต่สิ่งที่กลุ่มผูค้ า้ ควรพัฒนาคือระบบการซื้อขายที่รวดเร็ ว แม่นยา เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความผันผวนของราคาและตอบโจทย์ของผูล้ งทุน
การปรับเปลี่ยนของผูป้ ระกอบการในการให้บริ การเพื่อสอดรับกับกลุ่มลูกค้าอย่างที่ดาเนินไปในปัจจุบนั เกิดผลดีและผลเสี ย
อย่างไรต่ออุตสาหกรรมทองคาโดยรวม
ผลดีของการพัฒนาระบบการซื้อขายเพื่อให้มีความรวดเร็ วและทันสมัยอย่างที่ผปู ้ ระกอบการหลายรายเริ่ มหันมาใช้น้ นั
มีขอ้ ดีอยูห่ ลายประการ ประการแรกคือความสะดวกสบายที่มีต่อกลุ่มผูล้ งทุน ในอดีตผูล้ งทุนต้องเสี ยเวลาในการเดินทางเพื่อซื้อ
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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หรื อขายทองคาแต่ปัจจุบนั ผูล้ งทุนสามารถที่จะสัง่ ซื้อได้ผา่ นระบบการซื้อขายออนไลน์หรื อผ่านทางระบบโทรศัพท์ และทาให้
การซื้อขายรวดเร็ วทันต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงภาวะที่ราคาทองคามีความผันผวน ประการที่สองด้านความปลอดภัย
เนื่องจากทองคาถือเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงทาให้เป็ นที่ตอ้ งการของมิจฉาชีพ การซื้อขายแบบออนไลน์จะช่วยป้ องกันความ
เสี่ ยงด้านนี้ได้ ประการสุดท้ายการเกิดธุรกิจในรู ปแบบออนไลน์ทาให้ผปู ้ ระกอบการมีความกระตือรื อร้นในการแข่งขันและส่ง
ต่อข้อมูลด้านการลงทุน
ผลเสี ยคือการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ผคู ้ า้ ที่ความสามารถในการแข่งขันไม่สูงดาเนินธุรกิจลาบาก
มากขึ้น นอกจากนี้ยงั พบว่ามีผใู ้ ห้บริ การที่หลอกลวงผูล้ งทุนเพิ่มขึ้นโดยใช้ธุรกิจลงทุนทองคาออนไลน์บงั หน้า เพราะยากแก่การ
ตรวจสอบตัวผูป้ ระกอบการเอง
ตลาดทองคาในอีก 10 ปี ข้างหน้าจะเป็ นไปในรู ปแบบใด และผูป้ ระกอบการควรปรับตัวอย่างไร
เมื่อมองจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดทองคาในช่วงกว่า 5 ปี ที่ผา่ นมาจะเห็นได้วา่ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
ผูค้ า้ ที่มีศกั ยภาพทั้งที่เป็ นผูค้ า้ รายใหญ่และผูน้ าเข้าทองคาได้ปรับเปลี่ยนตัวเองสู่การเป็ นธุรกิจทองคาครบวงจร รวมถึงการเข้ามา
ของการลงทุนทองคาประเภทอื่นอย่างทองคาล่วงหน้าและกองทุนทองคา ซึ่งมองว่าการแข่งขันจะดาเนินต่อไปเพราะไทยเป็ น
ประเทศที่มีความนิยมชมชอบทองคาอย่างมาก แต่ในอนาคตการดาเนินธุรกิจควรจะวางกรอบที่ทาให้กลุ่มผูค้ า้ ทองคาด้วยกัน
สามารถแข่งกันได้อย่างเท่าเทียม อาจจะมีการสร้างกลไกเข้ามาใช้ดูแลซึ่งปั จจุบนั เรามีสมาคมค้าทองคาทาหน้าที่อยูใ่ นระดับหนึ่ง
ซึ่งก็ตอ้ งยกระดับสมาคมค้าทองคาให้มีความหลากหลายครอบคลุมมากขึ้น ที่สาคัญการขยายตัวของตลาดจะเพิ่มมากขึ้นจาก
พรมแดนที่บางลงทั้งการสื่ อสารและการเปิ ดเขตการค้าเสรี ที่จะทาให้การทาธุรกิจระหว่างชาติกา้ วไกลมากขึ้น
ขณะที่
ผูป้ ระกอบการค้าทองคาไทยมีความสามารถและทองคาไทยก็เป็ นที่ยอมรับในสายค้าของคู่คา้ จึงไม่ใช่เรื่ องยากที่จะก้าวสู่การเป็ น
ธุรกิจข้ามชาติ แต่ที่สาคัญคือผูป้ ระกอบการต้องปรับตัวตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจึงจะสามารถอยูร่ อดได้ในระยะ
ยาว
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ศู นย์ วจิ ยั ทองคำ โดยควำมร่ วมมือระหว่ ำง
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองคำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

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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