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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนธันวาคม 2558 ว่า ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนก่อนเล็กน้อย 1.75 จุด สู่ระดับ 45.06 จุด โดยดัชนีอยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุดเป็ นเดือนที่สองติดต่อกัน สะท้อนทัศนคติต่อ
ราคาทองคาในประเทศเชิงลบ

กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มผูค้ า้ และกลุ่มผูล้ งทุนมีความวิตกต่อการประชุม

FOMC

หรื อ

คณะกรรมการนโยบายทางการเงินของสหรัฐฯ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเร็ ว ๆ นี้ และ
ทรรศนะของนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์วา่ จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้ทาให้เป็ นปัจจัยที่ทาให้เชื่อว่าราคาทองคายังมีโอกาสอ่อนตัว แต่
มองเงินบาทอ่อนค่าซึ่งอาจจะทาให้ราคาทองคาในประเทศปรับตัวลงไม่มาก ส่ วนการตอบแบบสอบถามเรื่ องความต้องการซื้อ
หรื อไม่ซ้ือทองคาในช่วง 1 เดือนข้างหน้าพบว่าสัดส่วนผูท้ ี่คิดจะซื้อทองคาในช่วงเดือนธันวาคมใกล้เคียงกับเดือนพฤศจิกายน
จากช่วงใกล้เทศกาลสาคัญและราคาทองคาที่อ่อนตัวลงจูงใจต่อการซื้อเพื่อการลงทุน
ส่วนดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยลดลง 0.26 จุดมาอยูท่ ี่ระดับ
50.15 จุด สะท้อนความไม่แน่ใจเนื่องจากดัชนีอยูใ่ กล้ระดับ 50 จุด
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 41.57% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 39.04% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 19.38% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนธันวาคม 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อยแต่ยงั สะท้อน
ทัศนคติในเชิงลบต่อราคาทองคาในประเทศระหว่งเดือนเนื่องจากค่าดัชนียงั อยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุด และเป็ นเดือนที่สองที่ดชั นีอยู่
ต่ากว่าระดับ 50 จุด หลังจากในเดือนตุลาคมดัชนีฟ้ื นตัว การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีผลต่อมุมมองราคาทองคาทั้ง
ทองคาในตลาดโลกและทองคาในประเทศ ประกอบกับเดือนนี้มีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เชื่อกันว่าอาจจะมีการปรับ
ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยสอดคล้องกันทั้งผูค้ า้ และผูล้ งทุน แต่ความเชื่อมัน่ ต่อราคาทองคาในระยะสาม
เดือนยังคงอยูเ่ หนือระดับ 50 จุดเล็กน้อยตามความหวังอุปสงค์ตน้ ปี และการอ่อนตัวของค่าเงินบาทเป็ นสาคัญ
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนธันวาคม 2558 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคาระหว่างเดือน
ปรับตัวลดลงเทียบเดือนพฤศจิกายน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้า
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคาจานวน 5 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนธันวาคมจะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจานวน 1 ตัวอย่าง คาดว่าจะใกล้เคียงกันเดือนพฤศจิกายน 1 ตัวอย่าง และเชื่อว่าราคาเฉลี่ยจะปรับตัวลดลงใน
เดือนธันวาคมเทียบเดือนพฤศจิกายน 3 ตัวอย่าง สาหรับราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง
1,100-1,160 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,100-1,120 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการ
เคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง 1,000-1,120 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,000 – 1,020
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้านราคาทองคาในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 18,500
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– 19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,000-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการ
เคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 17,000-17,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง
17,000 – 17,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยเชื่อว่าจะได้รับผลกระทบจากสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
และแรงขายเก็งกาไรที่อาจจะทาให้ราคามีโอกาสทาจุดต่าสุดใหม่

ส่วนทองคาในประเทศเชื่อว่าปรับตัวลงไม่มากนักจากการ

อ่อนตัวของค่าเงินบาท
นอกจากนี้ศูนย์วจิ ยั ทองคายังได้จดั ทาแบบสารวจเป้ าหมายราคาทองคาทั้งในและต่างประเทศในปี 2559 ผ่านผูค้ า้ ราย
ใหญ่และนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เน้นสัญญา Gold futures พบว่ากลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลก
เฉลี่ยปี 2559 ประมาณ 1,153 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯเฉลี่ยปี 2559 ประมาณ 36.77 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยในปี 2559 ประมาณ 19,750 บาทต่อบาททองคา
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน พฤศจิกายน 2558
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวลงอย่างหนัก
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง 1,400 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ที่ระดับราคา 19,400
บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 18,000 บาทต่อหนึ่งทองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่ 30
พฤศจิกายน หรื อลดลงประมาณ 7.22%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 30 ตุลำคม 2558 – 30 พฤศจิกำยน 2558
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17,800.00

ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนพฤศจิกายนมีการย่อตัวลง
อย่างหนักตลอดทั้งเดือน โดยปัจจัยกดดันสาคัญอยูท่ ี่ความเป็ นไปได้ที่เพิ่มขึ้นต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ที่จะเกิดขึ้น
ในช่วงเดือน ธ.ค. นี้ซ่ ึงเร็ วกว่าที่นกั ลงทุนคาดไว้วา่ จะเกิดในช่วงต้นปี หน้า แม้จะมีการฟื้ นตัวขึ้นมาเล็กน้อยในช่วงกลางเดือน
จากความตึงเครี ยดที่เกิดขึ้นระหว่างตุรกีที่มีการยิงเครื่ องบินรบรัสเซีย แต่หนุนให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อน
ค่าลงจากเหตุการณ์ดงั กล่าว กดดันราคาทองคาในประเทศ และอีกปั จจัยลบจากคาแถลงการณ์ของประธาน FOMC รวมถึง
ประธาน FED อย่างนางเจเน็ต เยลเลน ที่เน้นย้าถึงความพร้อมในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 7-8 ปี ในเดือน ธ.ค. นี้ ยัง
กดดันให้ราคาทองคาย่อตัวลงต่อ กดดันราคาทองคาในประเทศผ่านค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาราคาทองคาในเดือนกันยายนมีการ
เคลื่อนไหวสูงสุดที่ 19,400 บาท และมีการเคลื่อนไหวต่าสุดที่ 17,900 บาท
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Page 5

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

Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 30 ตุลำคม 2558 – 30 พฤศจิกำยน 2558
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ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนพฤศจิกายน 2558 ปรับตัวลงอย่างหนักตั้งแต่ช่วงต้นเดือน หลังจากที่ตวั เลขการจ้าง
งานในเดือนตุลาคมออกมาดีกว่าที่คาดอีกครั้ง บวกกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯอื่นๆที่ออกมาฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง ทาให้ประเด็น
การขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของ FED ในรอบ 7 ปี ที่ช่วงเดือน ธ.ค.ซึ่งเร็ วกว่าที่นกั ลงทุนคาด กลับมากดดันราคาทองคาอีกครั้ง
ส่วนปั จจัยบวกในช่วงเดือนนี้อย่างความขัดแย้งระหว่างตุรกีและรัสเซียเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆทาให้มีการฟื้ นตัวเพียงเล็กน้อย และ
ประเด็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเริ่ มมีความชัดเจนมากขึ้นจากคาแถลงการณ์ของประธาน FED ในช่วงปลายเดือนราคาทองคา
ในช่วงที่ผา่ นมาปรับเพิม่ ขึ้นทาจุดสูงสุดที่ระดับ US$1,150.10 และทาจุดต่าสุดที่ระดับ US$1,052.46 ด้านกองทุน SPDR ถือ
ครองทองคาลดลงกว่า 39.54 ตัน จากระดับ 694.34 ตันในเดือนตุลาคม มาอยูท่ ี่ 654.80 ตันในเดือนพฤศจิกายน
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 30 ตุลำคม 2558 – 30 พฤศจิกำยน 2558
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Linear (Close)
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ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 อ่อนค่าลงอีกครั้ง โดยปั จจัยกดดันยังคงมาจากปัจจัย
ภายนอกอย่างตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ประกาศมาก่อนหน้ามีการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง และการแถลงการณ์ของประธาน FED ต่อ
ประเด็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ

FED

ช่วยหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง

แต่มีการแข็งค่าเล็กน้อยในช่วง

กลางเดือนจากประเด็ยความขัดแย้งระหว่างตุรกีที่มีการยิงเครื่ องบินรบรัสเซีย ขณะที่ตลอดเดือนพฤศจิกายนยังคงแรงขายหุน้ อยู่
ที่ระดับ 16,736.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วจากที่มีแรงขายสุทธิที่ระดับ 1,001.09 ล้านบาท
เช่นเดียวกับตลาดพันธบัตรที่มีแรงขายมากกว่า 15,975.7 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่แล้วที่เงินไหลเข้ากว่า 46,937.28 ล้านบาท
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคา (Gold Price Sentiment Index)
ประเภทดัชนี
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (รวม)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะนักลงทุน)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะผูค้ า้ ทองคา)
**เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. 58

1 เดือน
(พ.ย. 58)
43.31
42.89
45.17

1 เดือน
(ธ.ค. 58)
45.06
44.22
48.62

3 เดือน
(พ.ย. 58)
50.41
50.85
48.74

3 เดือน
(ธ.ค. 58)
50.15
51.25
46.73

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนธันวาคม 2558 อยูท่ ี่ระดับ 45.06 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.75 จุด หรื อเพิ่มขึ้น
4.04% จากระดับ 43.31 จุด ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคายังคงบอกทัศนคติในเชิงลบเป็ นเดือนที่สองติดต่อกัน แม้ค่าดัชนีจะมี
การปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในส่วนของดัชนีในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ แต่ยงั อยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุด
เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศโดยเฉลี่ยจะยังปรับตัวลดลงในเดือนธันวาคมมาจากความวิตกว่าในการ
ประชุมช่วงกลางเดือนธันวาคมอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ด้านปัจจัยหนุนเชื่อว่าค่าเงินบาทเป็ นปั จจัย

หนุนสาคัญ
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 50.15 จุด ปรับลดลงเล็กน้อยจากการจัดทา
เดือนก่อน โดยลดลง 0.26 จุดหรื อลดลง 0.52% เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 50 จุด เป็ นการสะท้อนความไม่มนั่ ใจต่อแนวโน้มราคา
ในช่วงสามเดือนข้างหน้า ขณะที่เชื่อว่าอุปสงค์ในช่วงเทศกาลสาคัญต้นปี น่าจะพอทาให้ราคาทองคาฟื้ นตัวได้ แต่ดชั นีความ
เชื่อมัน่ ในกลุ่มผูค้ า้ ยังอยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุด
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนธันวาคม 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อยแต่ยงั สะท้อน
ทัศนคติในเชิงลบต่อราคาทองคาในประเทศระหว่งเดือนเนื่องจากค่าดัชนียงั อยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุด และเป็ นเดือนที่สองที่ดชั นีอยู่
ต่ากว่าระดับ 50 จุด หลังจากในเดือนตุลาคมดัชนีฟ้ื นตัว การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีผลต่อมุมมองราคาทองคาทั้ง
ทองคาในตลาดโลกและทองคาในประเทศ ประกอบกับเดือนนี้มีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เชื่อกันว่าอาจจะมีการปรับ
ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยสอดคล้องกันทั้งผูค้ า้ และผูล้ งทุน แต่ความเชื่อมัน่ ต่อราคาทองคาในระยะสาม
เดือนยังคงอยูเ่ หนือระดับ 50 จุดเล็กน้อยตามความหวังอุปสงค์ตน้ ปี และการอ่อนตัวของค่าเงินบาทเป็ นสาคัญ
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
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Gold Price Sentiment Index (1M)

**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤศจิกายน 2558 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 43.31 จุด (จัดทาในเดือน
ตุลาคม 2558) สะท้อนมุมมองว่าราคาในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในเดือนพฤศจิกายน 2558 เนื่องจากค่าดัชนีอยูต่ ่ากว่า
ระดับ 50 จุด ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5% (ราคาขายออก) เฉลี่ยในเดือนพฤศจิกายน 2558 อยูท่ ี่ระดับ 18,516.67 บาทต่อหนึ่ง
บาททองคา ลดลงจากราคาเฉลี่ยเดือนตุลาคม 2558 ประมาณ 1,052.38 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศเดือนธันวำคม
การอ่อนค่าของเงินบาท

44.56%

การเก็งกาไร

25.82%

ความต้องการทองคาในตลาดโลก

25.57%

เงินเฟ้ อ

24.30%

น้ ามันฟื้ นตัว

18.48%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%

ปั จจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศเดือนธันวาคม 2558 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
ให้น้ าหนักกับการอ่อนตัวของค่าเงินบาทเป็ นสาคัญโดยมีการให้น้ าหนัก 44.56% ของผูต้ อบแบบสอบถามหลังจากที่ค่าเงินบาทมี
การอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องตามความวิตกการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

โดยมีประเด็นความการเก็งกาไรมีน้ าหนัก

รองลงมาที่ระดับ 25.82% และความต้องการทองคาในตลาดโลกเป็ นปั จจัยที่ให้น้ าหนักรองลงมาที่ระดับ 25.57%
แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่ อรำคำทองคำในประเทศเดือนธันวำคม

ทิศทางดอกเบี้ยFED

43.04%

การแข็งค่าของดอลลาร์

35.44%

แรงขายเก็งกาไร

32.41%

ความต้องการลดลง

29.62%

ราคาน้ ามันลดลง

26.58%
0.00%

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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ปั จจัยเชิงลบที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าความเสี่ ยงในการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงสาคัญที่จะ
ส่งผลกระทบต่อราคาทองคาในเชิงลบ เนื่องจากจะทาให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นรวมถึงลดความน่าสนใจในการ
ลงทุนทองคาลง โดยมีการให้น้ าหนักถึง 43.04% ของกลุ่มตัวอย่าง และมองการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นปั จจัยที่ให้
ความสาคัญรองลงมา
แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ

การอ่อนค่าของเงินบาท

49.56%

การเก็งกาไร

33.53%

ความต้องการทองคาในตลาดโลก

30.03%

เงินเฟ้ อ

25.66%

ซื้อขายตามเทศกาล

24.78%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ

ทิศทางดอกเบี้ยFED

42.57%

แรงขายเก็งกาไร

39.94%

การแข็งค่าของดอลลาร์

39.36%

เศรษฐกิจโลกฟื้ นตัว

32.65%

ความต้องการลดลง

28.57%
0.00%

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนธันวำคม 2558
ไม่ แน่ ใจ
19.38%

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 395 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 286
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 109 ตัวอย่าง พบว่า 41.57% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 39.04%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 19.38%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า จะเห็น
ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ที่เชื่อว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า
ยังคงมีสดั ส่วนค่อนข้างมากจากช่วงเทศกาลและการอ่อนตัวของ
ราคาทองคา

ซื้อ
41.57%

ไม่ ซื้อ
39.04%

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 4 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและ
กรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนธันวาคม 2558 รวมถึงปัจจัยที่
กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนธันวาคมโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,000 – 1,160 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,000-1,020 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,000-1,020 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,100-1,160 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,100-1,120 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ช่ วงต่ำสุ ด
6
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 17,000 – 19,500
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 17,000-17,500 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 17,000-17,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 18,500-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,001-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา

ช่ วงต่ำสุ ด
6
5

ช่ วงสู งสุ ด
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18,500-19,000

19,001-19,500

19,501-20,000

บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนธันวาคม 2558
1. ความเสี่ ยงในการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่า FED จะยังคงปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุมเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งคาแถลงของประธาน FED นางเจเน็ต เยลเลนต่อสภาคองเกรสที่ผา่ นมา
ที่กล่าวถึงความพร้อมต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งสุดท้ายในปี นี้
2. ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ นักวิเคราะห์รวมถึงนักลงทุนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า FED จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยใน
การประชุมครั้งสุดท้ายในปี นี้บวกกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ออกมาฟื้ นตัวอย่างชัดเจน หนุนให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าอย่างต่อ
เนื่องและกดดันราคาทองคา
3. ค่าเงินบาท แนวโน้มยังอ่อนค่าจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยงั ชะลอตัวรวมถึงค่าเงินดอลลาร์ที่สามารถกลับขึ้นมายืน
เหนือระดับ99-100 จุดได้ กดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า หนุนราคาทองคาในประเทศ
4. ความเสี่ ยงในการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกที่สญ
ั ญาณมีความชัดเจนมากขึ้นกลุ่มตัวอย่างมองว่า
เศรษฐกิจจีนที่เติบโตได้ไม่ถึงเป้ าหมาย จะลดอุปสงค์ทองคาจากฝั่งจีน
5. ความต้องการทองคาในตลาดโลก โดยสภาทองคาโลกหรื อ WCG มีการเปิ ดเผยว่าความต้องการทองคาในช่วง
ไตรมาส 3 ปี นี้ปรับเพิม่ ขึ้น 8% มาที่ 1,120.9 ตัน จากระดับเดิม 1,041.9 ตัน จากราคาทองคาที่ลดลง
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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6. ทิศทางราคาน้ ามันที่ปรับตัวลง เป็ นผลมาจากความล้มเหลวในการประชุมของ OPEC ครั้งที่ผา่ นมาและไม่มีการ
ปรับลดการผลิตเพื่อพยุงราคา ทาให้ราคาน้ ามันปรับตัวลงอย่างหนักและเป็ นผลลบต่อราคาทองคา
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนพฤศจิกายน 2558
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

1
1
3

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 5 ตัวอย่าง โดยรวมเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเดือนธันวาคม 2558 จะลดลง โดยมี
กลุ่มตัวอย่างจานวน 1 รายที่คาดว่าราคาทองคาประเทศเฉลี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 รายเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยในเดือน
ธันวาคม 2558 จะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ 3 รายคาดว่าราคาทองคาเฉลี่ยในเดือนธันวาคมจะปรับตัว
ลดลง
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1.
2.
3.
4.
5.

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

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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แบบสารวจเป้ าหมายราคาทองคาในปี 2559
ศูนย์วจิ ยั ทองคาได้จดั ทาแบบสารวจเป้ าหมายราคาทองคาเพื่อสะท้อนมุมมองราคาทองคาในปี หน้า โดยใน
แบบสอบถามได้สอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูค้ า้ ทองคารายใหญ่และผูเ้ ป็ นนายหน้าอนุพนั ธ์ที่เน้นในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ทองคาจานวน 5 ราย ได้ผลของการสารวจดังนี้
รำคำทองคำในตลำดโลก (ดอลลำร์ สหรัฐฯ ต่ อออนซ์ )
เฉลีย่
Ausiris
Classic Gold
GT Wealth
MTS
YLG
Avg

รำคำทองคำในประเทศ (บำทต่อบำททองคำ)
Ausiris
Classic Gold
GT Wealth
MTS
YLG
Avg

ค่ ำเงินบำทเทียบดอลลำร์ สหรัฐฯ (บำทต่ อดอลลำร์ สหรัฐฯ)
Ausiris
Classic Gold
GT Wealth
MTS
YLG
Avg

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

1,160.00
1,150.00
1,180.00
1,075.00
1,200.00
1,153.00

เฉลีย่
19,600.00
19,950.00
19,000.00
18,800.00
21,400.00
19,750.00

เฉลีย่
36.50
36.50
36.50
36.75
37.60
36.77
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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

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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