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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤศจิกายน 2558 อยูใ่ นระดับ 43.31 จุด ลดลงจากการจัดทาในเดือนตุลาคม
2558 โดยปรับตัวลดลง 8.16 จุด หรื อลดลง 15.86% ค่าดัชนีกลับมาอยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุดอีกครั้งหลังจากฟื้ นตัวเดือนก่อน
สะท้อนมุมมองเชิงลบต่อราคาทองคาเดือนพฤศจิกายน สอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ โดยมุมมองเชิงลบได้รับแรง
กดดันจากความวิตกเรื่ องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลังส่งสัญญาณพิจารณาดอกเบี้ยปลายปี ด้านปัจจัยหนุนยัง
เป็ นการอ่อนตัวของเงินบาท
แต่ดชั นีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.83 จุด อยูท่ ี่ระดับ 50.41 จุด ใกล้เคียงระดับ 50 จุด
สะท้อนมุมมองที่ปรับตัวดีข้ นึ เล็กน้อย โดยกลุ่มตัวอย่างคาดว่าอุปสงค์ในช่วงเทศกาลต้นปี อาจจะหนุนราคาทองคาให้ฟ้ื นตัวหลัง
อ่อนตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 46.37% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 34.46% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 19.17% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่

จะเห็นได้วา่ สัดส่วนของกลุ่มที่คาดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากราคา

ทองคาอ่อนตัวลง
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤศจิกายน 2558 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนโดยกลับไปอยูต่ ่ากว่า
ระดับ 50 จุดอีกครั้งหลังจากฟื้ นตัวเดือนก่อน สะท้อนความไม่แน่ใจต่อราคาทองคาหลังเฟดส่งสัญญาณพิจารณาดอกเบี้ยปลายปี
โดยสอดคล้องกันทั้งผูค้ า้ และผูล้ งทุน แต่ความเชื่อมัน่ ต่อราคาทองคาในระยะสามเดือนปรับตัวเพิม่ ขึ้นเชื่ออุปสงค์ตน้ ปี ดันราคา
ทองคาฟื้ นตัวได้
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนพฤศจิกายน 2558 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคาระหว่าง
เดือนปรับตัวเพิ่มขึ้นหรื อเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนตุลาคม โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผู ้
ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคาจานวน 8 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศ
ในเดือนพฤศจิกายนจะปรับตัวเพิม่ ขึ้นจานวน 4 ตัวอย่าง คาดว่าจะใกล้เคียงกันเดือนตุลาคม 3 ตัวอย่าง และเชื่อว่าราคาเฉลี่ยจะ
ปรับตัวลดลงในเดือนเทียบเดือนตุลาคม 1 ตัวอย่าง สาหรับราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง
1,160-1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,180-1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการ
เคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง 1,080-1,140 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,080 – 1,100
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้านราคาทองคาในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 19,500
– 20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,500-20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการ
เคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 18,000-19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง
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18,000 – 18,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีปัจจัยเรื่ องความวิตกต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ การอ่อนตัว
ของค่าเงินบาท อุปสงค์ทองคาในช่วงปลายปี และแรงขายเก็งกาไรเป็ นปัจจัยสาคัญที่กระทบต่อราคาทองคาระหว่างเดือน

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

Page 4

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

สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน ตุลาคม 2558
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ที่ 50 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ระดับราคา 19,350 บาท
ต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 19,400 บาทต่อหนึ่งทองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่ 30 ตุลาคม
2558 หรื อเพิ่มขึ้นประมาณ 0.26%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 30 กันยำยน 2558 – 30 ตุลำคม 2558
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ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนตุลาคมมีการเคลื่อนไหวเชิง
บวกในช่วงต้นเดือนแรก โดยปัจจัยหนุนสาคัญอยูท่ ี่ตวั เลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงต้นเดือนตุลาคมออกมาต่ากว่าที่คาดเป็ นส่วน
ใหญ่ หนุนให้ราคาทองคาปรับตัวในช่วงแรก ก่อนที่จะมีการปรับตัวลงในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนอีกครั้งจากผลการประชุม
FOMC ที่ผา่ นมามีการกล่าวถึงประเด็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการประชุม FOMC เดือนธันวาคมซึ่งเป็ นการ
ประชุมครั้งสุดท้ายของปี และเร็ วกว่าที่นกั ลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ ทาให้ราคาทองคาปรับตัวลงอีกครั้งบวกกับผลการประชุม
กนง.ที่มีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ทาให้ค่าเงินบาทมีการแข็งค่า กดดันราคาทองคาในประเทศผ่านค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาราคา
ทองคาในเดือนกันยายนมีการเคลื่อนไหวสูงสุดที่ 19,800 บาท และมีการเคลื่อนไหวต่าสุดที่ 19,100 บาท
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 30 กันยำยน 2558 – 30 ตุลำคม 2558
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ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนตุลาคม 2558 ปรับตัวขึ้นในช่วงแรก จากปั จจัยหนุนสาคัญอย่างภาวะเศรษฐกิจ
สหรัฐฯที่ยงั มีแนวโน้มเป็ นเชิงลบ ทาให้ประเด็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี นี้ผอ่ นคลายลงไปหนุนให้ราคาทองคาปรับตัวเพิม่ ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แต่ราคาทองคาเริ่ มย่อตัวลงอีกครั้งจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่เริ่ มฟื้ นตัวขึ้นมาอีกครั้ง รวมถึงผลการประชุม
FOMC ที่กล่าวถึงความเป็ นไปได้ที่ FED จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้เร็ วกว่าที่นกั ลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์วา่ จะ
เกิดขึ้นในช่วงปี หน้า หนุนให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกครั้งและกดดันราคาทองคาอย่างต่อเนื่อง ราคาทองคาในช่วงที่ผา่ นมา
ปรับเพิ่มขึ้นทาจุดสูงสุดที่ระดับ US$1,190.63 และทาจุดต่าสุดที่ระดับ US$1,104.12 ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคาเพิ่มขึ้น
ที่ 10.20 ตัน จากระดับ 684.14 ตันในเดือนสิ งหาคม มาอยูท่ ี่ 694.34 ตันในเดือนตุลาคม
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 30 กันยำยน 2558 – 30 ตุลำคม 2558
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ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม 2558 เริ่ มกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง โดยช่วงแรกได้รับแรงหนุนจาก
ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมาจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ออกมาต่ากว่าที่คาดเป็ นส่วนใหญ่ในช่วงต้นเดือน
เศรษฐกิจไทยอย่างอัตราเงินเฟ้ อที่ออกมาดีกว่าที่คาด

หนุนให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอีกครั้ง

บวกกับตัวเลข

หลังจากอ่อนค่าลงอย่างหนัก

ในช่วงเดือนที่ผา่ นมา ขณะที่ตลอดเดือนตุลาคมยังคงแรงขายหุน้ อยูท่ ี่ระดับ 1,001.09 ล้านบาท เมื่อเทียบเดือนที่แล้วจากที่มีแรง
ขายสุทธิที่ระดับ 20,762.3 ล้านบาท ส่วนตลาดพันธบัตรที่มีแรงซื้อเข้ามากว่า 46,937.28 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่แล้วที่เงินไหล
ออกกว่า 22,804.50 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. 58

1 เดือน
(ต.ค. 58)
51.47
52.18
50.21

1 เดือน
(พ.ย. 58)
43.31
42.89
45.17

3 เดือน
(ต.ค. 58)
44.58
50.05
37.86

3 เดือน
(พ.ย. 58)
50.41
50.85
48.74

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤศจิกายน 2558 อยูท่ ี่ระดับ 43.31 จุด ลดลงจากเดือนตุลาคม 8.16 จุด หรื อ
ลดลง 15.86% จากระดับ 51.47 จุด หลังจากที่เดือนก่อนดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 50 จุด การอ่อนตัว
ลงต่ากว่าระดับ 50 จุดอีกครั้งเป็ นการสะท้อนมุมมองต่อราคาทองคาในเชิงลบหลังจากที่ความวิตกเรื่ องการขึ้นดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ กลับมากดดันตลาดทองคา โดยค่าดัชนีสอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ โดยค่าดัชนีลดลง 9.26
จุด และ 5.04 จุด ตามลาดับ จะเห็นว่าผูล้ งทุนมีความอ่อนไหวต่อราคาทองคามากกว่ากลุ่มผูค้ า้ เนื่องจากที่ผา่ นมาราคาทองคา
ปรับตัวลงค่อนข้างมากจากความเสี่ ยงขึ้นดอกเบี้ยและมีผลู ้ งทุนจานวนมากที่ขาดทุนจากการลงทุนทองคา กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู ้
ลงทุนมองว่าถ้ายังไม่ชดั เจนเรื่ องการขึ้นดอกเบี้ยราคาทองคาจะยังไม่สามารถปรับตัวขึ้นสู่ขาขึ้นได้อีกครั้ง

ด้านผูค้ า้ มองเป็ น

ความเชื่อส่วนใหญ่ของตลาดทาให้เกิดแรงขายและกดราคาทองคาแต่เชื่อทองคาจะปรับตัวลงไม่มากนักเนื่องจากมีแรงซื้อที่เกิด
จากอุปสงค์อยูค่ ่อนข้างมาก ด้านปั จจัยบวกสาคัญยังเป็ นประเด็นการอ่อนตัวของค่าเงินบาทและการซื้อขายเก็งกาไรระยะสั้น
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 50.41 จุด ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากการ
จัดทาเดือนก่อน โดยเพิ่มขึ้น 5.83 จุดหรื อเพิ่มขึ้น 13.08% แม้จะยังมีความวิตกเรื่ องการขึ้นดอกเบี้ยแต่เนื่องจากราคาปรับตัวลงมา
ค่อนข้างมากทาให้มีโอกาสฟื้ นตัวในระยะต่อไป ขณะที่เชื่อว่าอุปสงค์ในช่วงเทศกาลสาคัญต้นปี น่าจะพอทาให้ราคาทองคาฟื้ น
ตัวได้ แต่ดชั นีความเชื่อมัน่ ในกลุ่มผูค้ า้ ยังอยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุด
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤศจิกายน 2558 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนโดยกลับไปอยูต่ ่ากว่า
ระดับ 50 จุดอีกครั้งหลังจากฟื้ นตัวเดือนก่อน สะท้อนความไม่แน่ใจต่อราคาทองคาหลังเฟดส่งสัญญาณพิจารณาดอกเบี้ยปลายปี
โดยสอดคล้องกันทั้งผูค้ า้ และผูล้ งทุน แต่ความเชื่อมัน่ ต่อราคาทองคาในระยะสามเดือนปรับตัวเพิม่ ขึ้นเชื่ออุปสงค์ตน้ ปี ดันราคา
ทองคาฟื้ นตัวได้
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
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30

20

Benchmark

**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนตุลาคม 2558 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 51.47 จุด (จัดทาในเดือน
กันายายน 2558) สะท้อนมุมมองว่าราคาในประเทศมีโอกาสฟื้ นตัวในเดือนตุลาคม 2558 เนื่องจากค่าดัชนีอยูส่ ูงกว่าระดับ 50 จุด
ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5% (ราคาขายออก) เฉลี่ยในเดือนตุลาคม 2558 อยูท่ ี่ระดับ 19,569.05 บาทต่อหนึ่งบาททองคา เพิ่มขึ้น
จากราคาเฉลี่ยเดือนกันยายน 2558 ประมาณ 371.32 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศเดือนพฤศจิกำยน
การอ่อนค่าของเงินบาท

43.41%

ความต้องการทองคาในตลาดโลก

34.63%

การเก็งกาไร

32.56%

เงินเฟ้ อ

28.94%

น้ ามันฟื้ นตัว

24.81%
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ปั จจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศเดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
การให้น้ าหนักกับการอ่อนตัวของค่าเงินบาทเป็ นสาคัญโดยมีการให้น้ าหนัก 43.41% ของผูต้ อบแบบสอบถามหลังจากที่ค่าเงิน
บาทมีการอ่อนตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นความต้องการทองคาในตลาดโลกมีน้ าหนักรองลงมาที่ระดับ 34.63% และการเก็ง
กาไรเป็ นปัจจัยที่ให้น้ าหนักรองลงมาที่ระดับ 32.56%
แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่ อรำคำทองคำในประเทศเดือนพฤศจิกำยน

ทิศทางดอกเบี้ยFED

37.21%

การแข็งค่าของดอลลาร์

35.66%

ราคาน้ ามันลดลง

33.33%

เศรษฐกิจโลกฟื้ นตัว

33.33%

แรงขายเก็งกาไร
31.00%
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ปั จจัยเชิงลบที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าความเสี่ ยงในการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงสาคัญที่จะ
ส่งผลกระทบต่อราคาทองคาในเชิงลบ เนื่องจากจะทาให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นรวมถึงลดความน่าสนใจในการ
ลงทุนทองคาลง โดยมีการให้น้ าหนักถึง 37.21% ของกลุ่มตัวอย่าง และมองการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นปั จจัยที่ให้
ความสาคัญรองลงมา
แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ
การอ่อนค่าของเงินบาท

40.27%

ความต้องการทองคาในตลาดโลก

35.73%

การเก็งกาไร

31.20%

น้ ามันฟื้ นตัว

27.20%

เงินเฟ้ อ

27.20%
0.00%

5.00%

10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%

แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ

การแข็งค่าของดอลลาร์

43.47%

แรงขายเก็งกาไร

37.07%

เศรษฐกิจโลกฟื้ นตัว
ทิศทางดอกเบี้ยFED
ความต้องการลดลงจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

35.47%
30.13%
29.07%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%
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กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนพฤศจิกำยน 2558
ไม่ แน่ ใจ
19.17%

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 387 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 278
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 109 ตัวอย่าง พบว่า 46.37% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 34.46%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 19.17%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า จะเห็น
ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ที่เชื่อว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า
ปรับตัวเพิม่ ขึ้นอย่างมากหลังจากราคาทองคาอ่อนตัวลงเดือนก่อน

ซื้อ
46.37%

ไม่ ซื้อ
34.46%

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 8 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและ
กรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนพฤศจิกายน 2558 รวมถึงปั จจัยที่
กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,080 – 1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,080-1,140 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,080-1,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,160-1,200 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,180-1,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ช่ วงต่ำสุ ด
6

ช่ วงสู งสุ ด
6

5

4

4

2

2

1

0

5
3

2

0

0
1,080-1,100

1,101-1,120

1,121-1,140

1160-1180

1,181-1,200

1,201-1,220

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

ช่ วงต่ำสุ ด
6

ช่ วงสู งสุ ด
5
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4
4

3

4

4

3
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2
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0
18,000-18,500

18,501-19,000

1

0

0

19,001-19,500

19,500-20,000

20,001-20,500

20,501-21,000

บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนพฤศจิกายน 2558
1. ความเสี่ ยงในการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่า FED จะยังคงปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในปี นี้ ทั้งจากคาแถลงของประธาน FED นางเจเน็ต เยลเลน รวมถึงผลการประชุม FOMC ครั้งที่ผา่ นมาที่
แม้จะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่กเ็ ริ่ มที่จะพูดถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมมากขึ้น
2. ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ตวั เลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงที่ผา่ นมาจะออกมาค่อนข้างไร้ทิศทาง แต่จากผล
ของประเด็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ที่อาจเกิดขึ้นเร็ วกว่าที่คาด ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง กดดัน
ราคาทองคา
3. ค่าเงินบาท แนวโน้มยังอ่อนค่าตามการส่งสัญญาณของนโยบายทางการเงินของ FED และการแข็งค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้านเศรษฐกิจในประเทศยังชะลอตัวรวมถึงยังเผชิญกับแรงขายของนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อค่าเงินใน
ระยะกลาง
4. ความเสี่ ยงในการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกที่สญ
ั ญาณมีความชัดเจนมากขึ้นกลุ่มตัวอย่างมองว่า
เศรษฐกิจจีนที่เติบโตได้ไม่ถึงเป้ าหมาย จะลดอุปสงค์ทองคาจากฝั่งจีน
5. การซื้อขายตามเทศกาล ในช่วงเดือนตุลาคมจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลแต่งงานของอินเดียซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการ
ทองคาที่มากขึ้น
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนกันยายน 2558
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

4
3
1

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 8 ตัวอย่าง โดยรวมเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเดือนพฤศจิกายน 2558 จะเพิ่มขึ้นหรื อ
ใกล้เคียงเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 4 รายที่คาดว่าราคาทองคาประเทศเฉลี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 รายเชื่อ
ว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยในเดือนพฤศจิกายน 2558 จะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนตุลาคม ขณะที่ 1 รายคาดว่าราคา
ทองคาเฉลี่ยในเดือนพฤศจิกายนจะปรับตัวลดลง
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ส จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง
ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด

8. บริ ษทั ไฟน์โกลด์ 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
http://www.goldresearchcenter.com
Facebook :
ศูนย์วจิ ยั ทองคา
ติดต่อขอรับข้อมูลการวิจยั โทร. 02-673-9911 ต่อ 660-1
สอบถำมข้ อมูลเพิม่ เติม
คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ทองคา
43 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
43 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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