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บทสรุปการวิจัย 

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนพฤษภาคม 2558 อยูใ่นระดบั 53.11 จุด เพ่ิมข้ึนจากการจดัท าในเดือนเมษายน 

2558 โดยปรับตวัเพ่ิมข้ึน 3.18 จุด โดยค่าดชันีปรับตวัข้ึนเหนือระดบั 50 จุดและเป็นตวัเพ่ิมข้ึนตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ีสองติดต่อกนั 

สะทอ้นมุมมองเชิงบวกหรือมองวา่ราคาทองค าอาจจะฟ้ืนตวัไดใ้นเดือนพฤษภาคมหลงัจากฟ้ืนตวัเดือนเมษายน ดา้นปัจจยัหนุน

ส าคญักลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่การอ่อนตวัของค่าเงินบาทจะท าใหร้าคาทองค าในประเทศฟ้ืนตวั ดา้นปัจจยัลบส าคญัยงัเป็นประเดน็

การแขง็ค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และความเส่ียงในการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ  

ดา้นดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในระยะสามเดือนเพ่ิมข้ึน 7.22 จุด อยูท่ี่ระดบั 56.00 จุด โดยค่าความเช่ือมัน่กลบั

ข้ึนมาเหนือระดบั 50 จุดอีกคร้ัง ซ่ึงไดรั้บแรงหนุนจากการคลายความวติกการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ และ

แนวโนม้อ่อนตวัของค่าเงินบาท 

จากค าถามวา่กลุ่มตวัอยา่งจะซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้หรือไม่ พบวา่ 38.92% ของกลุ่มตวัอยา่งคิดวา่จะซ้ือ

ทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ ขณะท่ี 31.60% คาดวา่จะไม่ซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ และ 29.48% ไม่แน่ใจวา่จะ

ซ้ือทองค าหรือไม่ จะเห็นไดว้า่ในเดือนพฤษภาคมยงัมีสดัส่วนของผูท่ี้คาดวา่จะซ้ือทองค าค่อนขา้งสูงอยา่งชดัเจนสอดคลอ้งกบั

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าท่ีมีการฟ้ืนตวั 

 โดยสรุปพบวา่ความเช่ือมัน่ท่ีมีตอ่ราคาทองค าในประเทศในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 มองวา่อาจจะมีการฟ้ืนตวั ค่า

ดชันีกลบัข้ึนมายนืเหนือระดบั 50 จุดสะทอ้นมุมมองเชิงบวกเลก็นอ้ย ขณะท่ีปัจจยัหนุนส าคญัคือการอ่อนตวัของค่าเงินบาทหลงั

ธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบ้ียสองคร้ังติดต่อกนั  

 ดา้นบทสรุปความคิดเห็นผูค้า้ทองค าประจ าเดือนพฤษภาคม 2558 กลุ่มผูค้า้รายใหญ่มีมุมมองราคาทองค าระหวา่งเดือน

เพ่ิมข้ึนจากเดือนเมษายน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการคา้ทองค ารายใหญ่และผูป้ระกอบกิจการนายหนา้ซ้ือขาย

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคาทองค าจ านวน 10 ตวัอยา่ง คาดวา่ราคาทองค าในประเทศในเดือนพฤษภาคมจะปรับตวั

เพ่ิมข้ึนจ านวน 7 ตวัอยา่ง คาดวา่จะใกลเ้คียงกนัเดือนเมษายน 3 ตวัอยา่งขณะท่ีไม่มีกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่ราคาเฉล่ียจะปรับตวัลดลง

ในเดือนเมษายน ส าหรับราคาทองค าในตลาดโลกกรอบสูงสุดท่ีกลุ่มตวัอยา่งคาดไวร้ะหวา่ง 1,200-1,240 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ

ออนซ์ แต่มีความถ่ีหนาแน่นบริเวณ 1,200-1,220 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการเคล่ือนไหวต ่าสุดใหน้ ้ าหนกัระหวา่ง 

1,120-1,180 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถ่ีหนาแน่นอยูบ่ริเวณ 1,160 – 1,180 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ดา้นราคา

ทองค าในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) กลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกัราคาสูงสุดระหวา่ง 19,000 – 19,500 บาทต่อหน่ึงบาททองค า 

และมีค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 19,000-19,500 บาทต่อหน่ึงบาททองค า กรอบการเคล่ือนไหวต ่าสุดกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกั

ระหวา่ง 17,500-19,000 บาทต่อหน่ึงบาททองค า โดยมีค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 18,000 – 18,500 บาทต่อหน่ึงบาททองค า โดย

มีการอ่อนตวัของค่าเงินบาท ความเส่ียงจากวกิฤตหน้ีกรีซ ความเส่ียงเศรษฐกิจในยโูรโซน และการเก็งก าไรเป็นปัจจยัส าคญั 
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 นอกจากน้ีศูนยว์จิยัทองค ายงัไดจ้ดัท ารายงานแนวโนม้ดอกเบ้ียธนาคารกลางสหรัฐฯ กบัราคาทองค าพบวา่กลุ่มผูค้า้

ส่วนใหญ่เช่ือวา่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีการปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบายภายในการประชุมเดือนกนัยายน 2558 ผลกระทบท่ีเช่ือ

วา่จะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับข้ึนดอกเบ้ียแบบส ารวจพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูค้า้รายใหญ่เช่ือวา่ราคาอาจจะ

ลดลงต ่าสุดใกลร้ะดบั 1,100 เหรียญ 
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สรุปประเด็นราคาทองค าเดือน เมษายน 2558 

 การเคล่ือนไหวของราคาทองค าแท่งความบริสุทธ์ิ 96.5% ท่ีอา้งอิงกบัราคาสมาคมคา้ทองค า ปรับตวัเพ่ิมข้ึนระหวา่ง

เดือนเมษายน 2558 ประมาณ 600 บาทต่อหน่ึงบาททองค า จากราคาทองค าในวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ท่ีระดบัราคา 18,200 บาท

ต่อหน่ึงบาททองค า (ราคาขายออก) มาอยูท่ี่ระดบั 18,800 บาทต่อหน่ึงทองค า (ราคาขายออก) ในช่วงปิดตลาดในวนัท่ี 30 

เมษายน 2558 หรือเพ่ิมข้ึนประมาณ 3.30%       

 

 

 ราคาทองค าแท่งความบริสุทธ์ิ 96.5% อา้งอิงราคาท่ีประกาศโดยสมาคมคา้ทองค าในเดือนเมษายน 2558 ยงัคง

เคล่ือนไหวในลกัษณะ Sideway โดยมีการปรับตวัข้ึนเลก็นอ้ยในช่วงตน้เดือนจากการรายงานตวัเลขการจา้งงานของสหรัฐฯท่ี

ออกมาต ่ากวา่ท่ีคาด ส่งผลใหค้่าเงินดอลลาร์ลดลง หนุนใหร้าคาทองค าปรับตวัข้ึน ก่อนเขา้สู่ช่วง Sideway ในกลางเดือนและ 

ปรับลงอีกคร้ังจากผลการประชุม FOMC ในช่วง 28-29 เม.ย. ท่ีแมจ้ะยงัคงอตัราดอกเบ้ียไวท่ี้ระดบัเดิมและมีมุมมองต่อเศรษฐกิจ

สหรัฐฯยงัเป็นเชิงลบ แต่ยงัคงมีความมัน่ใจต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงกลางปีน้ี ส่งผลใหย้งัคงมีความกงัวลต่อ

การข้ึนอตัราดอกเบ้ียในช่วง เดือน มิ.ย. ในปีน้ีแต่ในส้ินเดือนราคาทองค าไดรั้บแรงหนุนจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลง ราคาทองค า

ในเดือนเมษายนมีการเคล่ือนไหวสูงสุดท่ี 18,800 บาท และมีการเคล่ือนไหวต ่าสุดท่ี 18,100 บาท 
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ราคาทองค าในตลาดโลกในเดือนเมษายน 2558 ยงัคงเคล่ือนไหวไร้ทิศทางตลอดทั้งเดือน โดยมีการปรับตวัข้ึนในช่วง

ตน้เดือน จากตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯท่ีออกมาต ่ากวา่ท่ีคาด ท าใหมี้การปรับตวัข้ึนเลก็นอ้ย ก่อนท่ีจะเคล่ือนไหวในกรอบแคบ

ตลอดช่วงกลางเดือน ก่อนท่ีจะปรับตวัลงจากผลการประชุม FOMC ท่ียงัคาดการณ์วา่เศรษฐกิจยงัคงฟ้ืนตวัข้ึนมาในช่วงกลางปี 

ท าใหย้งัคงมีความกงัวลต่อการข้ึนอตัราดอกเบ้ียในช่วงกลางปีน้ีกดดนัราคาทองค าใหป้รับตวัลง และฟ้ืนตวัข้ึนมาอีกคร้ังในช่วง

ส้ินเดือนจากตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯท่ียงัคงมีแนวโนม้เป็นเชิงลบ โดยราคาทองค าในช่วงท่ีผา่นมาปรับเพ่ิมข้ึนท าจุดสูงสุดท่ี

ระดบั US$1,224.10 ท าจุดต ่าสุดท่ีระดบั US$1,174.73 SPDR ถือครองทองค าลดลง 1.82 ตนั จากระดบั 737.24 ตนั มาอยูท่ี่ 

739.06 ตนัในช่วงปลายเดือนมีนาคม  

 

 

 

 

1,160 

1,170 

1,180 

1,190 

1,200 

1,210 

1,220 

1,230 

Close High Low Linear (Close) 

Gold Spot ระหว่ำงวนัที ่31 มนีำคม 2558 – 30 เมษำยน 2558 



ศูนย์วจิยัทองค ำ โดยควำมร่วมมอืระหว่ำง                
คณะบริหำรธุรกจิ มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองค ำ   สมำคมเพชรพลอยเงนิทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั 

 

[ศนูยว์จิยัทองค ำ] Page 7 

 

 

 

 ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 2558 มีการเคล่ือนไหวในลกัษณะ Sideway โดยมีแนวโนม้แขง็ค่า

ในช่วงตั้งแต่ตน้เดือนจนถึงกลางเดือนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าลงจากตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯท่ีออกมาต ่ากวา่ท่ีคาด แต่

อ่อนค่าลงในช่วงปลายเดือนจากผลการประชุม กนง. ในช่วงวนัท่ี 29 เม.ย. และตวัเลขเศรษฐกิจไทยทั้งการส่งออกท่ีออกมาต ่า

กวา่ท่ีคาด และดชันี CPI ท่ีติดลบส่ีเดือนติดต่อกนั แสดงถึงภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีเป็นเชิงลบ ขณะท่ีเดือนน้ีแรงซ้ือในตลาดหุน้

ลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 129.69 ลา้นบาทลดลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบัเดือนท่ีแลว้จากท่ีมีแรงซ้ือสุทธิกวา่ 2,741.58 ลา้นบาท แต่ใน

ตลาดพนัธบตัรมีแรงซ้ือเขา้มากวา่ 7,630.76 ลา้นบาท เทียบกบัเดือนท่ีแลว้ท่ีเงินไหลออกกวา่ 4,905.58 ลา้นบาท 

 

 

 

 

32.20 

32.30 

32.40 

32.50 

32.60 

32.70 

32.80 

32.90 

33.00 

33.10 

33.20 

Close High Low Linear (Close) 

ค่ำเงนิบำท ระหว่ำงวนัที ่31 มนีำคม 2558 – 30 เมษำยน 2558 



ศูนย์วจิยัทองค ำ โดยควำมร่วมมอืระหว่ำง                
คณะบริหำรธุรกจิ มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองค ำ   สมำคมเพชรพลอยเงนิทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั 

 

[ศนูยว์จิยัทองค ำ] Page 8 

 

ดัชนีความเช่ือม่ันราคาทองค า (Gold Price Sentiment Index) 

ประเภทดชันี 1 เดือน  
(มี.ค. 58) 

1 เดือน  
(เม.ย. 58) 

3 เดือน  
(มี.ค. 58) 

3 เดือน  
(เม.ย. 58) 

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (รวม) 49.93 53.11 48.78 56.00 
ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (เฉพาะนกัลงทุน) 48.48 52.03 49.65 57.28 
ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (เฉพาะผูค้า้ทองค า) 56.13 58.33 46.63 53.41 
**เก็บตวัอยา่งช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 – 30 เม.ย. 58 

 ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนพฤษภาคม 2558  อยูท่ี่ระดบั 53.11 จุด เพ่ิมข้ึนจากเดือนเมษายนเลก็นอ้ย 3.18 

จุด หรือเพ่ิมข้ึน 6.37% จากระดบั 49.93 จุด โดยปรับตวัข้ึนต่อเน่ืองจากเดือนก่อนตามราคาทองค าท่ีเร่ิมฟ้ืนตวัหลงัความวิตกเร่ืองการ

ข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ลดลงจากสัญญาณเศรษฐกิจท่ีเร่ิมชะลอตวั ประกอบกบัการอ่อนตวัของค่าเงินบาทท่ีหนุน

ราคาทองค าในประเทศ การฟ้ืนตวัของดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าปรับตวัข้ึนสูงกวา่ระดบั 50 จุด ซ่ึงเป็นการสะทอ้นทศันคติใน

เชิงบวกต่อราคาทองค าในเดือนพฤษภาคม แต่ยงัมีค่าดชันีสูงกวา่ระดบั 50 จุดไม่มากนกั โดยเม่ือแยกตามกลุ่มตวัอยา่งพบวา่กลุ่ม

ผูค้า้มีทศันคติท่ีค่อนไปในทางบวกมากกวา่กลุ่มผูล้งทุน ซ่ึงค่าดชันีอยูท่ี่ระดบั 58.33 จุดเพ่ิมข้ึน 2.20 จุดจากเดือนก่อน ส่วนกลุ่ม

ผูล้งทุนอยูท่ี่ระดบั 52.03 จุดเพ่ิมข้ึน 3.55 จุด ความเช่ือมัน่ต่อราคาทองค าในประเทศท่ีเพ่ิมมากข้ึนมาจากการอ่อนตวัของค่าเงิน

บาทจะเห็นวา่มีการใหน้ ้ าหนกัต่อปัจจยัค่าเงินบาทวา่เป็นผลกระทบต่อราคาทองค าระหวา่งเดือนค่อนขา้งมากหลงัจากท่ี

คณะกรรมการนโยบายทางการเงินมีการปรับลดดอกเบ้ียนโยบายลง ขณะท่ีมองการแขง็ค่าของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ลดช่วง

ลงเน่ืองจากการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะชา้กวา่ท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหนา้ 

 

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในช่วงสามเดือนขา้งหนา้ ดชันีรวมอยูท่ี่ระดบั 56.00 จุด ปรับตวัข้ึนจากการจดัท าเดือน

ก่อน โดยเพ่ิมข้ึน 7.22 จุดหรือเพ่ิมข้ึน 14.80% โดยค่าดชันีกลบัมาสะทอ้นมุมมองเชิงบวกในระยะกลางเน่ืองจากค่าดชันีข้ึนมา

อยูเ่หนือระดบั 50 จุด หลงัจากท่ีความวติกต่อการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารสหรัฐฯ ลดลง และกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่อาจจะมีการปรับ

ข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี โดยมีปัจจยัท่ีเช่ือวา่จะกระทบต่อราคาทองค าเป็นการปรับตวัของค่าเงินบาท ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

ราคาน ้ ามนั และทิศทางดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ  

 

โดยสรุปดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนพฤษภาคม 2558 ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากเดือนเมษายน โดยค่าดชันีอยูเ่หนือ

ระดบั 50 จุด ซ่ึงเป็นการสะทอ้นวา่กลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่ราคาทองค าในประเทศเดือนพฤษภาคมยงัอยูใ่นช่วงการฟ้ืนตวัต่อเน่ืองจาก

เดือนก่อน ขณะท่ีกลุ่มผูค้า้ทองค าค่อนขา้งจะมีมุมมองในเชิงบวกเน่ืองจากค่าดชันีมีค่าสูงกวา่กลุ่มผูล้งทุนค่อนขา้งมาก การ
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ปรับตวัข้ึนของดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าเพ่ิมข้ึนจากการคลายกงัวลต่อการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ และก่อน

อ่อนตวัของค่าเงินบาทหลงัจากการปรับนโยบายทางการเงินของคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน  

 

 

 
**ราคาทองค าในประเทศอา้งอิงราคาสมาคมคา้ทองค า (Avg Closed) 

เม่ือเทียบเคียงดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนพฤษภาคม 2558 กบัราคาทองค าเฉล่ีย (ราคาปิด) ท่ีอา้งอิงกบัราคา

ทองค าแท่งของสมาคมคา้ทองค าในเดือนเดียวกนัพบวา่มีทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนัโดยค่าดชันีอยูท่ี่ระดบั 49.93 จุด (จดัท าในเดือน

มีนาคม 2558) สะทอ้นมุมมองวา่ราคาในประเทศมีโอกาสฟ้ืนตวัในเดือนเมษายน 2558 ขณะท่ีราคาทองค าแท่ง 96.5% (ราคาขาย

ออก) เฉล่ียในเดือนเมษายน 2558 อยูท่ี่ระดบั 18,500.00 บาทต่อหน่ึงบาททองค า เพ่ิมข้ึนจากราคาเฉล่ียเดือนมีนาคม 2558 

ประมาณ 230.95 บาทต่อหน่ึงบาททองค า  
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แบบส ำรวจปัจจยัเชิงบวกต่อรำคำทองค ำในประเทศเดอืนพฤษภำคม 

 
 ปัจจยัเชิงบวกท่ีกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่จะกระทบต่อราคาทองค าในประเทศเดือนพฤษภาคม 2558 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการ

ใหน้ ้ าหนกักบัการอ่อนตวัของค่าเงินบาทเป็นปัจจยัส าคญั โดยมีการใหน้ ้ าหนกัถึง 48.16% หลงัจากท่ีคณะกรรมการนโยบาย

ทางการเงินปรับลดดอกเบ้ียนโยบายลง 2 คร้ังการประชุม สู่ระดบั 1.50% ปัจจยัท่ีใหน้ ้ าหนกัรองลงมาคือการอ่อนค่าของค่าเงิน

บาทหลงัจากท่ีสญัญาณการข้ึนดอกเบ้ียอาจจะล่าชา้กวา่ท่ีคาดกนัไวก่้อนหนา้จากผลกระทบของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีเร่ิมชะลอตวั

ลง โดยมีการใหน้ ้ าหนกั 32.49% และมีการปัจจยัเร่ืองการเก็งก าไร วกิฤตหน้ีสินกรีซ และความเส่ียงดา้นเงินเฟ้อเป็นปัจจยัมี

ความส าคญัต่อราคาทองค า 

 แบบส ำรวจปัจจยัเชิงลบต่อรำคำทองค ำในประเทศเดอืนพฤษภำคม 
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ปัจจยัเชิงลบท่ีกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่จะกระทบต่อราคาทองค าในประเทศเดือนพฤษภาคม 2558 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการ
ใหน้ ้ าหนกักบัการแขง็ค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นส าคญัเน่ืองจากท่ีผา่นมาราคาทองค าปรับตวัสวนทางกบัค่าเงินดอลลาร์ 
ประกอบกบัความเส่ียงท่ี FED อาจจะพจิารณาท่ีจะปรับข้ึนดอกเบ้ียในอนาคตยงัถือเป็นปัจจยัเส่ียงส าคญัของราคาทองค า โดยมี
การใหน้ ้ าหนกัถึง 41.71% และมีปัจจยัเร่ืองทิศทางดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัในดา้นลบ
รองลงมา นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งยงัเช่ือวา่ปัจจยัท่ีกดดนัราคาทองค าอาจจะมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและแรงขายท า
ก าไรเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัเช่นกนั 

แบบส ำรวจปัจจยัเชิงบวกต่อรำคำทองค ำในประเทศในช่วง 3 เดอืนข้ำงหน้ำ 

 

แบบส ำรวจปัจจยัเชิงลบต่อรำคำทองค ำในประเทศในช่วง 3 เดอืนข้ำงหน้ำ 

 

 

47.38% 

30.98% 

27.11% 

21.64% 

21.18% 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 

กำรอ่อนค่ำของเงินบำท 

กำรอ่อนค่ำของเงินดอลลำร์ 

กำรเก็งก ำไร 

หน้ีสินกรีซ 

เงินเฟ้อ 

43.05% 

41.46% 

27.56% 

23.23% 

21.18% 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 

ทิศทำงดอกเบี้ยFED 

กำรแข็งค่ำของดอลลำร์ 

แรงขำยเก็งก ำไร 

ควำมต้องกำรลดลงจำกเศรษฐกิจชะลอตัว 

กำรแข็งค่ำเงินบำท 



ศูนย์วจิยัทองค ำ โดยควำมร่วมมอืระหว่ำง                
คณะบริหำรธุรกจิ มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองค ำ   สมำคมเพชรพลอยเงนิทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั 

 

[ศนูยว์จิยัทองค ำ] Page 12 

 

 

จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 434 ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัลงทุน 316 
ตวัอยา่ง และผูค้า้ทองค า 118 ตวัอยา่ง พบวา่ 38.92% ของกลุ่ม
ตวัอยา่งคิดวา่จะซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ ขณะท่ี 31.60% 
คาดวา่จะยงัไม่ซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ และอีก 29.48% 
ยงัไม่แน่ใจวา่จะซ้ือทองค าหรือไม่ในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ จะเห็น
ไดว้า่ในเดือนพฤษภาคมสดัส่วนของผูท่ี้คาดวา่จะซ้ือทองค ายงัอยู่
ใกลร้ะดบั 40% ใกลเ้คียงเดือนก่อน ซ่ึงมกัจะเกิดข้ึนในช่วงท่ีราคา
ทองค ามีการปรับตวัลง  

 

บทสรุปความคดิเห็นผู้ค้าทองค า (Gold Trader Consensus) 

 จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการคา้ทองค ารายใหญ่ ผูค้า้ส่งทองค า และผูป้ระกอบกิจการนายหนา้ซ้ือ

ขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคาทองค า จ านวน 10 ตวัอยา่ง เพ่ือสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นท่ีมีต่อทิศทาง

และกรอบราคาทองค าในตลาดโลกและราคาทองค าแท่งในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) ในเดือนพฤษภาคม 2558 รวมถึง

ปัจจยัท่ีกลุ่มผูค้า้คาดวา่จะมีความเก่ียวขอ้งกบัราคาทองค าในช่วงเดือนพฤษภาคมโดยสรุปพบวา่ 

 บทสรุปดา้นราคาทองค าในตลาดโลก (Gold Spot)  

  กลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่ราคาทองค าในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคล่ือนไหวในกรอบ 1,120 – 1,240 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ

ออนซ์ โดยกรอบการเคล่ือนไหวดา้นล่างกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกัระหวา่ง 1,120-1,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีคา่ความถ่ี

หนาแน่นอยูบ่ริเวณ 1,160-1,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะท่ีกรอบดา้นบนกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกัระหวา่ง 1,200-1,240 ดอลลาร์

สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถ่ีหนาแน่นอยูบ่ริเวณ 1,200-1,220 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
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บทสรุปดา้นราคาทองค าแท่งในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) 

 กลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่ราคาทองค าแท่งในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) น่าจะเคล่ือนไหวในกรอบ 17,500 – 19,500 

บาทต่อหน่ึงบาททองค า โดยกรอบการเคล่ือนไหวดา้นล่างกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกัระหวา่ง 17,500-19,000 บาทต่อหน่ึงบาท

ทองค า โดยมีค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 18,000-18,500 บาทตอ่หน่ึงบาททองค า ขณะท่ีกรอบดา้นบนกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกั

ระหวา่ง 19,000-19,500 บาทต่อหน่ึงบาททองค า และมีค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 19,000-19,500 บาทต่อหน่ึงบาททองค า  

 

 

 

 

 

 

 บทสรุปดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาทองค าในเดือนพฤษภาคม 2558  

1. ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แมแ้นวโนม้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงไตรมาสแรกของปีจะเร่ิมอ่อนตวัลง 

หลงัตวัเลขเศรษฐกิจชะลอตวัลงแต่ก็ยงัมีความเส่ียงในระยะต่อไปเน่ืองจากธนาคารกลางส าคญัอยา่ง ECB และ BOJ ยงัมี

แนวโนม้ในการผอ่นคลายนโยบายทางการเงิน แต่ถา้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยงัคงอ่อนค่าลงตามการอ่อนตวัทางเศรษฐกิจจะถือเป็น

ปัจจยัหนุนส าคญัต่อราคาทองค า 

2. ค่าเงินบาท กลายเป็นปัจจยัท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการฟ้ืนตวัของราคาทองค า หลงัจากท่ีอ่อนตวัลงอยา่งมากจากการ

ปรับเปล่ียนนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการลดดอกเบ้ียนโยบายลง 2 คร้ังการประชุมติดต่อกนัท าใหค้่าเงินบาท

ยงัมีแนวโนม้ท่ีอ่อนตวั ประกอบกบัเศรษฐกิจท่ียงัคงประสบภาวะท่ีชะลอตวั  

3. ความเส่ียงในการชะลอตวัของเศรษฐกิจยโุรป ซ่ึงจะส่งผลต่อการก าหนดนโยบายของธนาคารกลางยโุรปและการ

โยกยา้ยเมด็เงิน ขณะท่ียโุรปยงัคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปและยงัคงตอ้งใชก้าร

กระตุน้เศรษฐกิจเพ่ือช่วยหนุนการฟ้ืนตวั ซ่ึงส่งผลใหเ้งินยโูรมีแนวโนม้อ่อนค่าในอนาคตจากขนาดนโยบายท่ีเพ่ิมมากข้ึนและ

เศรษฐกิจท่ีชะลอตวั 
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4. วกิฤตหน้ีสินกรีซ ยงัถือเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบระยะสั้นเน่ืองจากกรีซมีหน้ีสินท่ีตอ้งช าระอยูจ่  านวนมากถา้ไม่ได้

รับเงินช่วยเหลือจากกลุ่มทรอยกา้ก็มีความเป็นไปไดว้า่กรีซจะไม่มีเงินพอเพียงต่อการช าระเงินคืนและจะกลายเป็นปัญหาในวง

กวา้งกระทบต่อทั้งการปรับตวัของตลาดทุน และอตัราแลกเปล่ียน 

5. การซ้ือขายเก็งก าไร จากปัจจยัท่ีมีการปรับเปล่ียนอยา่งรวดเร็วท าใหมี้ความเส่ียงท่ีจะเกิดความผนัผวนในตลาด

ทองค าท่ีไดรั้บผลจากการเก็งก าไร 

สรุปมุมมองท่ีมีต่อราคาทองค าในประเทศ 
คาดวา่ราคาทองค าจะเพ่ิมข้ึน 7 
คาดวา่ราคาทองค าจะใกลเ้คียงกบัราคาในเดือนเมษายน 2558 3 
คาดวา่ราคาทองค าจะลดลง 0 
 

 สรุปกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการคา้ทองค ารายใหญ่และผูป้ระกอบกิจการนายหนา้ซ้ือขายสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคาทองค า จ านวน 10 ตวัอยา่ง โดยรวมเช่ือวา่ราคาทองค าในประเทศเดือนพฤษภาคม 2558 จะเพ่ิมข้ึนเม่ือ

เทียบกบัเดือนเมษายน โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 7 รายท่ีคาดวา่ราคาทองค าประเทศเฉล่ียจะปรับตวัเพ่ิมข้ึน ส่วนอีก 3 รายเช่ือวา่

ราคาทองค าในประเทศเฉล่ียในเดือนพฤษภาคม 2558 จะเคล่ือนไหวใกลเ้คียงกบัเดือนเมษายน ขณะท่ีไม่มีผูค้า้หรือ

ผูป้ระกอบการรายใดเช่ือวา่ราคาเฉล่ียในเดือนพฤษภาคมจะปรับตวัลดลง 

กลุ่มตวัอยา่งความคิดเห็นผูค้า้ทองค า 

1. บริษทั หา้งขายทองจินฮั้วเฮง จ ากดั 
2. หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล เล่ียงเส็งเฮงพาณิชย ์
3. บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท ์จ ากดั 
4. บริษทั วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ์ฟิวเจอร์ส จ ากดั 
5. บริษทั คลาสสิก โกลด ์ฟิวเจอร์ส จ ากดั 
6. บริษทั ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จ ากดั 
7. บริษทั หา้งขายทองทองใบเยาวราช (1988) จ ากดั 
8. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้งทองน ่าเชียง 
9. บริษทั แอล ซี เอช บูลเล่ียน จ ากดั 
10. บริษทั ไฟน์โกลด ์จ ากดั 
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รายงานแนวโน้มดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐฯ กบัราคาทองค า  

 แนวโนม้นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED มีผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาทองค า เน่ืองจากเป็นประเทศ
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีผลต่อการโยกยา้ยเงินรวมถึงนโยบายดงักล่าวยงัมีผลต่อทิศทางของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงก็ถือเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อราคาทองค า ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2554 เป็นช่วงท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการใชน้โยบายการเงิน
แบบผอ่นคลายเพ่ือช่วยฟ้ืนเศรษฐกิจหลงัวกิฤตทางการเงิน โดยการลดดอกเบ้ียและการเพ่ิมสภาพคล่องในตลาด (QE) ท าให้
ราคาทองค าปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก จากระดบัต ่ากวา่ 800 เหรียญ ข้ึนไปท าจุดสูงสุดใกลร้ะดบั 1,920 เหรียญ แต่หลงัจากปี พ.ศ. 
2554  เศรษฐกิจสหรัฐฯ เร่ิมฟ้ืนตวัตามล าดบัและเร่ิมมีสญัญาณในการท่ีจะลดขนาดมาตรการในการผอ่นคลายทางการเงิน ราคา
ทองค าเร่ิมมีการอ่อนตวัลงต่อเน่ือง และหลงัจากท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ ยติุนโยบายเพ่ิมสภาพคล่อง (QE) ไปในช่วงตุลาคม พ.ศ.
2557 ท าใหเ้ร่ิมมีการพดูถึงการปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบาย (FED Fund Rate) ซ่ึงจะมีผลในทางลบต่อราคาทองค าอยา่งเล่ียงไม่ได ้
อยา่งไรก็ดีในช่วงไตรมาสแรกของปี เศรษฐกิจสหรัฐฯ เร่ิมส่งสญัญาณชะลอตวัลงและท าใหค้วามเป็นไปไดท่ี้ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ จะขยบัดอกเบ้ียข้ึนมีนอ้ยลงจากเดิมท่ีเคยมีการคาดการณ์วา่อาจจะเกิดข้ึนในช่วงไตรมาสสอง เร่ิมมีการปรับประมาณ
การณ์  
 รายงานฉบบัน้ีจึงไดจ้ดัท าแบบส ารวจจากผูค้า้ทองค าท่ีมีความใกลชิ้ดและติดตามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือท า
สรุปมุมมองท่ีมีต่อการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมถึงผลกระทบท่ีอาจจะมีต่อราคาทองค าในอนาคต โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งเช่ือวา่การข้ึนดอกเบ้ียจะกระทบต่อราคาทองค าในเชิงลบ ขณะท่ีการประชุม FOMC ในปีน้ีเหลืออีก 5 คร้ังดงัน้ี 

1. 16-17  มิถุนายน  2558  
2. 28-29  กรกฎาคม 2558 
3. 16-17  กนัยายน  2558 
4. 27-28  ตุลาคม 2558 
5. 15-16  ธนัวาคม  2558 

ผลการส ารวจพบวา่กลุ่มผูค้า้ส่วนใหญ่เช่ือวา่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีการปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบายภายในการประชุม
เดือนกนัยายน 2558 ซ่ึงมีกลุ่มตวัอยา่งถึง 6 ตวัอยา่งเช่ือวา่จะมีการข้ึนดอกเบ้ียในการประชุมเดือนกนัยายน ขณะท่ีมีกลุ่มตวัอยา่ง
เช่ือวา่จะมีการข้ึนดอกเบ้ียในเดือนมิถุนายน,กรกฎาคม และตุลาคม อยา่งละ 1 ตวัอยา่งและมี 1 ตวัอยา่งท่ีเช่ือวา่อาจจะมีการข้ึน
ดอกเบ้ียในปีหนา้คือ 2559 

ล าดบั การประชุมวนัท่ี ตวัอยา่ง 
1 16-17 มิถุนายน 58 1 
2 28-29 กรกฎาคม 58 1 
3 16-17 กนัยายน 58 6 
4 27-28 ตุลาคม 58 1 
5 15-16 ธนัวาคม 58 0 
6 ปี 2559 1 



ศูนย์วจิยัทองค ำ โดยควำมร่วมมอืระหว่ำง                
คณะบริหำรธุรกจิ มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองค ำ   สมำคมเพชรพลอยเงนิทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั 
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 ดา้นผลกระทบท่ีเช่ือวา่จะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับข้ึนดอกเบ้ียแบบส ารวจพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
ผูค้า้รายใหญ่เช่ือวา่ราคาอาจจะลดลงต ่าสุดใกลร้ะดบั 1,100 เหรียญ โดยมีตารางสรุปผลดงัน้ี 
ตารางแสดงราคาทองค า (Gold Spot) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับข้ึนดอกเบ้ีย 

ราคาทองค า ตวัอยา่ง 
1,150 เหรียญ 2 
1,130 เหรียญ 3 
1,100 เหรียญ 5 

 
 โดยสรุปแบบส ารวจเช่ือวา่ธนาคารกลางสหรัฐฯ น่าจะมีการปรับข้ึนดอกเบ้ียในช่วงเดือนกนัยายน และจะส่งผลต่อ
ราคาทองค าในเชิงลบโดยราคาทองค าอาจจะอ่อนตวัลงใกลร้ะดบั 1,100 เหรียญ  
 
 
รายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของศูนยว์จิยัทองค า ภายใตค้วามร่วมมือระหวา่ง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
สมาคมคา้ทองค า สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท ์จ ากดั เน้ือหาในรายงานจดัท าข้ึนโดยมิไดมี้
วตัถุประสงคเ์พ่ือการช้ีน าใหมี้การซ้ือขาย หรือช้ีน าราคาแต่ประการใด การจดัท ารายงานดงักล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นท่ีเก็บ
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศูนยว์จิยัเห็นวา่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการวจิยั 
 
ช่องทำงตดิตำมข้อมูลกำรวจิยั 
เวบ็ไซต ์:  http://www.gtwm.co.th 
  http://www.goldtraders.or.th 
  http://business.utcc.ac.th 
Facebook : ศูนยว์จิยัทองค า 
ติดต่อขอรับขอ้มูลการวจิยั โทร. 02-673-9911 ต่อ 660-1 
 
สอบถำมข้อมูลเพิม่เตมิ 

คุณกมลธญั  พรไพศาลวจิิต   ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัทองค า   
889  อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ หอ้งเลขท่ี 209 ชั้น 20, ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 02-673-9911 ต่อ 650, มือถือ 089-770-6112, E-mail : kamoltun@gtwm.co.th 
  
คุณภทัริกา  สมคะเน   ประสานงานส่ือมวลชน 
889  อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ หอ้งเลขท่ี 209 ชั้น 20, ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 02-673-9911 ต่อ 250, มือถือ 081-812-7221, E-mail : patarika@gtwm.co.th 
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