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บทสรุปรำยงำน
ราคาทองคาในตลาดโลกอ่อนตัวลงกว่า 200 เหรี ยญต่อออนซ์ในช่วงวันที่ 12-16 เมษายน 2556 โดย
ได้ รับแรงกดดันจากประเด็นการขายทองคาของไซปรัส ความกังวลเรื่ องการจบมาตรการสภาพคล่องของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯก่อนสิ ้นปี และตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวในไตรมาสแรกของปี ขณะปั จจัยทางเทคนิค
สนับสนุนแรงขายหลังหลุดแนวรับสาคัญ 1,500 เหรี ยญ ต่อออนซ์ ด้ านกองทุน ETF ขนาดใหญ่ขายต่อเนื่อง ซึง่
กองทุน SPDR ขายทองออก 204.9 ตันนับตังแต่
้ ต้นปี หรื อประมาณ 15.16% โดยรวมราคาทองคาอ่อนตัวกว่า
200 เหรี ยญเทียบราคาต่าสุดในช่วงวันอังคารก่อนจะฟื น้ ตัวในช่วงท้ ายตลาด ราคาทองคาในประเทศปรับตัว
ลดลงช่วงเปิ ดตลาดวันพุธ 2,350 บาทต่อหนึง่ บาททองคา Gold Futures ราคาลดลงติด Floor 10% ทาให้ มี
การหยุดการซื ้อขายเป็ นเวลา 30 นาทีในช่วงเช้ าวันพุธ ขณะอัตราหลักประกันสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าทังในและ
้
ต่างประเทศปรับขึ ้น โดย CME Group ปรับขึ ้น 19% สู่ 7,040 เหรี ยญต่อสัญญา (100 ทรอยออนซ์) ส่วนตลาด
ในประเทศปรับเพิ่มขึ ้น 33% เป็ น 76,000 บาทต่อสัญญา (50 บาททองคา)
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สรุปกำรเคลื่อนไหวรำคำทองคำในตลำดโลก 12-16 เมษำยน
ราคาทองคาในตลาดโลกอ่อนตัวลงตังแต่
้ ชว่ งท้ ายวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2556 ใกล้ ระดับ 1,500
เหรี ยญจากการเคลื่อนไหวในช่วงเช้ าใกล้ บริเวณ 1550-1560 เหรี ยญต่อออนซ์ หรื ออ่อนตัวลง ประมาณ 3.8%
ในช่วงการซื ้อขายวันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2556 ราคาอ่อนตัวลงกว่า 140 เหรี ยญ หรื อประมาณ 9% มาปิ ดใกล้
ระดับ 1,353 เหรี ยญ ถือเป็ นการลดลงกว่า 200 เหรี ยญในช่วงเวลาสองวันทาการ ก่อนจะฟื น้ ตัวได้ เล็กน้ อยใน
วันที่ 16 เมษายน 2556 โดยทาจุดสูงสุดระหว่างวันใกล้ ระดับ 1,400 เหรี ยญต่อออนซ์ โดยการอ่อนตัวลงในครัง้
นี ้เป็ นการสร้ างจุดต่าสุดในรอบ 2 ปี นับตังแต่
้ ต้นปี 2554
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ราคาทองคาอ่อนตัวลงท่ามกลางปั จจัยเชิงลบต่อตลาดทองคา ประเด็นการขายทองคาของไซปรัสเพื่อ
ระดมทุน 400 ล้ าน การรายงานการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนที่ต่ากว่าคาดการณ์ในไตรมาสแรกของปี และ
การเล่นประเด็นเรื่ องการสิ ้นสุดของมาตรการสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เป็ นสิ่งที่กระตุ้นแรง
ขายของนักลงทุน ประกอบกับปั จจัยทางเทคนิคหลังจากมีการหลุดแนวรับสาคัญ 1,500 เหรี ยญ ในช่วงวันศุกร์
ขณะที่กองทุนที่มีการถือครองทองคาขนาดใหญ่อย่าง SPDR ลดการถือครองทองคาในช่วงดังกล่าวลง 35.5
ตัน ทาให้ มีระดับการถือครองที่ระดับ 1,145.92 ตันในการรายงานวันอังคารที่ 16 เมษายน 2556 และถ้ านับ
รวมการขายทองคาของกองทุน SPDR ในปี นี ้ มีการขายกว่า 200 ตัน
ไซปรัสขายทอง
ประเด็นไซปรัสต่อเรื่ องการขายทองคาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในการระดมเงินกว่า 400 ล้ านยูโร โดย
ปั จจุบนั ไซปรัสมีการถือครองทองคาในทุนสารองประมาณ 13.90 ตัน แม้ จะเป็ นจานวนไม่มากแต่ความกังวล
เกิดขึ ้นหลังข่าวลือว่าเงื่อนไขเดียวกันอาจจะถูกนาไปปฏิบตั กิ บั ชาติอื่นในยูโรโซน ซึง่ ประเทศกลุม่ PIIGS ถือ
เป็ นประเทศเสี่ยง และทาให้ ความวิตกเรื่ องการเทขายทองคาของชาติในยุโรปสร้ างแรงกดดันให้ กบั ตลาด
ทองคา
ตำรำงแสดงกำรถือครองทองคำประเทศกลุ่ม PIIGS

Portugal
Ireland
Italy
Greece
Spain

ปริ มาณทองคา(ตัน)
382.58
5.91
2451.93
111.97
281.49

**ที่มา WCG
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ประเด็นการจบมาตรการสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ
หลังจากการเปิ ดเผยรายงานการประชุม FOMC ในช่วงวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 ทาให้ กระแสเรื่ อง
การจบมาตรการ QE3 และ QE4 สร้ างความวิตกให้ ตลาดทองคา เนื่องจากมาตรการ QE ถือเป็ นปั จจัยหลักที่
ทาให้ ราคาทองคาเพิ่มสูงขึ ้นในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ subprime ในสหรัฐฯ ช่วงปี 2551-2554 โดยสภาพคล่องที่
เพิ่มขึ ้นทาให้ ราคาสินทรัพย์ปรับตัวสูงขึ ้น ขณะที่มาตรการ QE3 และ QE4 นันเป็
้ นการใส่สภาพคล่องสูต่ ลาด
แบบไม่จากัดจานวน เดือนละ 8.5 หมื่นล้ านดอลล่าร์ สหรัฐฯ โดยในการรายงานผลการประชุม นาย Esther L.
George ประธาน FED สาขาแคนซัส ซิตี ้ ซึง่ เป็ นกรรมการ 1 ใน 12 ท่าน คิดว่า FED ควรจบมาตรการ QE
ภายในปี นี ้ เนื่องจากสหรัฐฯอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้อ

ตัวเลข GDP ไตรมาส 1 จี นต่ากว่าคาดการณ์
สานักสถิติของจีนรายงานตัวเลข GDP ของจีนในไตรมาส 1 ออกมาต่ากว่าคาดการณ์ โดยอยูท่ ี่ 7.7% เทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2555 โดยการคาดการณ์เชื่อว่าเศรษฐกิจในไตรมาสแรกจะอยูท่ ี่ 8% ทาให้ ความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนอาจจะ
กาลังชะลอความร้ อนแรงลงและส่งผลเชิงลบต่อตลาดการลงทุน

รวมถึงลดความน่าสนใจการการประกันความเสีย่ งด้ านเงิน

เฟ้ อ

การขายต่อเนือ่ งของกองทุน ETF
กองทุน ETF ที่ถือครองทองคาแท่งมากที่สดุ ในโลก (SPDR) รายงานการถือครองทองคาลดลงในช่วงวันที่ 12-16
เมษายน 2556 ที่ผา่ นมาประมาณ 35.5 ตัน ซึง่ ถือเป็ นการขายต่อเนื่องตังแต่
้ ชว่ งต้ นปี ที่ผา่ นมา โดยเมื่อเปรี ยบเทียบการถือ
ครองจากช่วงปลายปี 2555 กองทุน SPDR ขายทองคาออกประมาณ 204.9 ตัน หรื อประมาณ 15.16% จากระดับการถือครอง
1,350.82 ตัน มาอยูท่ ี่ระดับ 1,145.92 ตัน ขณะที่ขา่ วการลดการถือครองหน่วยลงทุนของนายจอร์ จ โซรอส ถือเป็ นอีกหนึง่
ประเด็นสาคัญทีก่ ดดันมุมมองทางจิตวิทยา
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ปั จจัยทางเทคนิ คหนุนการขายทองคา
ราคาทองคาหลุดแนวรับทางเทคนิคทีน่ กั วิเคราะห์ทางเทคนิคให้ ไว้ บริ เวณ 1,500 เหรี ยญ ซึง่ เป็ นกรอบ Sideway
ในช่วงกว่าปี ครึ่งที่ผา่ นมา โดยตังแต่
้ กนั ยายน 2554 ราคาทองคาในตลาดโลกเคลือ่ นไหวในกรอบ 1,500-1,800 เหรี ยญ ซึง่ การ
หลุดต่ากว่า1,500 เหรี ยญ ทาให้ มีการมองว่าตลาดทองคาน่าจะเข้ าสูช่ ่วงขาลงและทาให้ มีแรงขายทางเทคนิค ประกอบการเก็ง
กาไรและตัดขาดทุนในตลาดล่วงหน้ า

ผลกระทบหลังราคาอ่อนตัวลงในช่วง 12-16 เมษายน 2556
 ตลาด CME Group ปรับอัตราหลักประกัน (Margin) สาหรับสัญญาซื ้อขายทองคาล่วงหน้ าเพิ่มขึ ้น 19% สู่
ระดับ 7,040 เหรี ยญ ต่อสัญญา (1 สัญญาเท่ากับทองคา 100 ทรอยออนซ์)
 ราคาทองคาในประเทศช่วงเปิ ดตลาดปรับตัวลดลง 2,350 บาทต่อหนึง่ บาททองคา ทาให้ ราคาทองคาแท่ง
ความบริ สทุ ธิ์ 96.5% เท่ากับรับซื ้อ 18,900 บาท และขายออก 19,000 บาท
 ตลาดอนุพนั ธ์แห่งประเทศไทย (TFEX) หยุดการซื ้อขายหลังเปิ ดตลาดเนื่องจากราคาปรับตัวลดลง 10% ทา
ให้ เกิด circuit breaker ก่อนจะขยาย Floor เป็ น 20%
 บริ ษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) ประกาศขึ ้นอัตราหลักประกันสาหรับสัญญาซื ้อขายทองคาล่วงหน้ า
(Gold Futures) เป็ น 76,000 บาท สาหรับสัญญาเทียบเท่าทองคา 50 บาททองคา เพิม่ ขึ ้นประมาณ 33%
เริ่ มบังคับใช้ จันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556
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ศู นย์ วจิ ยั ทองคำ โดยควำมร่ วมมือระหว่ ำง
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองคำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

รายงานฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของศูนย์วิจยั ทองคา ภายใต้ ความร่วมมือระหว่าง คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้ าไทย สมาคมค้ าทองคา สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด เนื ้อหา
ในรายงานจัดทาขึ ้นโดยมิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการชี ้นาให้ มีการซื ้อขาย หรื อชี ้นาราคาแต่ประการใด การจัดทา
รายงานดังกล่าวเป็ นไปตามความคิดเห็นที่เก็บจากกลุม่ ตัวอย่างที่ศนู ย์วิจยั เห็นว่ามีความเหมาะสมและ
สอดคล้ องกับการวิจยั
ช่ องทำงติดตำมข้ อมูลกำรวิจัย
เว็บไซต์ :
http://www.gtwm.co.th
http://www.goldtraders.or.th
http://business.utcc.ac.th
Facebook :
ศูนย์วจิ ยั ทองคา
ติดต่อขอรับข้ อมูลการวิจยั โทร. 02-673-9911 ต่อ 660-1
สอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติม
คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต ผู้อานวยการศูนย์วจิ ยั ทองคา
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้ องเลขที่ 209 ชัน้ 20, ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-673-9911 ต่อ 650, มือถือ 089-770-6112, E-mail : kamoltun@gtwm.co.th
คุณภัทริ กา สมคะเน ประสานงานสือ่ มวลชน
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้ องเลขที่ 209 ชัน้ 20, ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-673-9911 ต่อ 250, มือถือ 081-812-7221, E-mail : patarika@gtwm.co.th

[ศูนย์วจิ ยั ทองคา]

Page 7

