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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 อ่อนตัวลงเล็กน้อยแต่ยงั ส่งสัญญาณเชิงบวก โดยค่าดัชนีความ
เชื่อมัน่ ราคาทองคาอยูท่ ี่ระดับ 53.55 จุด ลดลงจากเดือนมกราคม 5.06 จุด หรื อร้อยละ 8.63 แต่ค่าดัชนียงั อยูเ่ หนือระดับ 50 จุด
เป็ นการสะท้อนทัศนคติต่อราคาทองคาที่ยงั เป็ นเชิงบวก

ซึ่งผลการสารวจความเชื่อมัน่ สะท้อนตรงกันทั้งสองกลุ่มตัวอย่างคือ

กลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ โดยเชื่อว่าปั จจัยการปรับตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การอ่อนค่าของค่าเงินบาท และการชะลอ
มาตรการสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่กระทบต่อราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงจากการจัดทาครั้งก่อนเช่นกัน

โดยอยูท่ ี่

ระดับ 45.72 จุด ลดลง 4.47 จุด หรื อร้อยละ 8.91 ซึ่งเป็ นการปรับตัวลงมาต่ากว่าระดับ 50 จุดสะท้อนมุมมองที่ไม่แน่ใจต่อราคา
ทองคาในระยะกลาง และเป็ นการปรับตัวลดลงของดัชนีท้ งั สองกลุ่มตัวอย่าง โดยมีปัจจัยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และค่าเงินบาท
เป็ นปั จจัยสาคัญเช่นกัน
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่าร้อยละ 32.04 ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะ
ซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ร้อยละ 37.09 คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และร้อยละ 30.87 ไม่
แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ ซึ่งลักษณะพฤติกรรมยังค่อนข้างกระจายตัวแต่สดั ส่วนของผูท้ ี่คาดว่าจะยังไม่ซ้ือปรับตัวเพิม่ ขึ้น
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ยังมีมุมมองเชิงบวกแต่ลดลง
จากเดือนมกราคม หลังจากราคาปรับตัวขึ้นพอสมควรในช่วงเดือนแรกของปี ซึ่งทิศทางค่าเงินดอลลาร์และค่าเงินบาทจะเป็ นตัว
แปรสาคัญต่อราคาทองคา ส่วนในระยะกลางยังไม่แน่ใจว่าทองคาจะปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องหรื อไม่
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มผูค้ า้ ยังมีมุมมองค่อนข้างจะเป็ นบวก โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาจานวน 10 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนกุมภาพันธ์น่าจะมีราคาเฉลี่ยสูงกว่าหรื อใกล้เคียงราคาเฉลี่ยใน
เดือนมกราคม โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าราคาทองคาในประเทศจะเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์จานวน 3 ตัวอย่าง คาดว่าจะ
ปรับตัวลดลง 1 ตัวอย่าง และคาดว่าจะใกล้เคียงกับเดือนมกราคมจานวน 6 ตัวอย่าง สาหรับราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุด
ที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,280-1,360 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,280-1,300 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง 1,160-1,240 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีคา่ ความถี่หนาแน่นอยู่
บริ เวณ 1,180-1,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 95.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคา
สูงสุดระหว่าง 19,800-20,600 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,800-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
และ 20,200-20,400 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 18,500-19,700 บาทต่อ
หนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,500-18,800 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีประเด็นค่าเงินบาท ทิศทาง
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ความเสี่ ยงในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และการชะลออุปสงค์หลังเทศกาลเป็ นปั จจัยสาคัญ
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน มกราคม 2557
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวเพิ่มขึ้นระหว่าง
เดือนมกราคม 2557 ประมาณ 600 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่ระดับราคา 18,850 บาท
ต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 19,450 บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่ 31
มกราคม 2556 หรื อเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.18
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 27 ธันวำคม 2556 – 31 มกรำคม 2557
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ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนมกราคม 2557 ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 600 บาทต่อหนึ่งบาททองคาหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.18 โดยราคาทองคาปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี ตามแรงซื้อจากการ
ปรับพอร์ตการลงทุนและอุปสงค์จากประเทศในเอเชียหนุนราคาทองคา โดยเฉพาะจีนที่เป็ นแรงซื้อก่อนช่วงเทศกาล นอกจากนี้
ราคาทองคายังได้รับแรงหนุนจากความเสี่ ยงในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และความผันผวนของระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลังจาก
การชะลอมาตรการสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ขณะที่เงินบาทปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่องทั้งจากปัจจัยภายนอกและ

ภายในประเทศ ส่งผลให้ราคาทองคาในประเทศปรับตัวขึ้นสูงกว่าโดยเปรี ยบเทียบกับราคาทองคาในตลาดโลก
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 27 ธันวำคม 2556 – 31 มกรำคม 2557
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ราคาทองคาในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังอ่อนตัว 4 เดือนติดต่อกันตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 เป็ นต้นมา ปัจจัยที่
หนุนราคาทองคาในตลาดโลกมาจากทั้งแรงซื้อกลับในส่วนของการซื้อเพื่อการลงทุนหลังจากเทขายในช่วงท้ายปี
ทองคายังได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ในช่วงก่อนเทศกาลสาคัญผ่านการนาเข้าเพื่อการบริ โภคของประเทศจีน

นอกจากนี้

โดยราคาทองคา

เคลื่อนไหวสวนทางกับตลาดหุน้ สหรัฐฯเป็ นส่วนใหญ่ สะท้อนลักษณะของความเป็ นสิ นทรัพย์ป้องกันความเสี่ ยงและสิ นทรัพย์
เสี่ ยง อีกประเด็นที่ถือเป็ นปัจจัยหนุนราคาทองคาในช่วงเดือนมกราคมคือความเสี่ ยงของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่าง

อาร์

เจนติน่า ตุรกี แอฟริ กาใต้ อินเดีย อินโดนีเซีย ที่ได้รับผลกระทบผ่านการอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศ เป็ นผลพวงจากการลด
ขนาดมาตรการสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐฯในช่วง
วันที่ 28-29 มกราคม 2557 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้มีมติปรับลดขนาดมาตรการลงอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทาให้ขนาด
ของการซื้อสิ นทรัพย์ต่อเดือนลดลงเหลือ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็ นการปรับลดขนาดมาตรการ 2 ครั้งติดต่อกัน ส่วน
กองทุน SPDR ซึ่งเป็ นกองทุน ETF ที่มีการถือครองทองคาขนาดใหญ่มีการลดการถือครองทองคาระหว่างเดือนประมาณ 5.06
ตัน จากระดับการถือครองในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2557 ที่ระดับ 798.22 ตัน มาถือครองที่ระดับ 793.16 ตันในช่วงปลายเดือน
มกราคม 2557 หรื อลดลงร้อยละ 0.63
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 27 ธันวำคม 2556 – 31 มกรำคม 2557
Close
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Linear (Close)
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ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมกราคม โดยอ่อนค่าทาจุดสูงสุดเหนือระดับ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ค่าเงินบาทได้รับแรงกดดันสาคัญ 2 ด้าน ประการแรกคือการลดขนาดมาตรการสภาพคล่องหรื อ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ซึ่งทาให้แนวโน้มของค่าเงินดอลลาร์มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้น จากการคาดการณ์วา่ การลดขนาดมาตรการดังกล่าวจะทาให้อตั รา
ผลตอบแทนของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับตลาดสหรัฐฯ น่าจะส่งสัญญาณฟื้ นตัวที่ดีจากการส่งสัญญาณดังกล่าว ทาให้
เงินไหลกลับเข้าสู่สหรัฐฯ อีกครั้ง อีกประการคือปั จจัยภายในทั้งในด้านของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณให้เห็นตั้งแต่
ไตรมาส 2 ปี ที่แล้วและอาจจะชะลอตัวต่อในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี จากปัจจัยการเมืองซึ่งมีปัญหายืดเยื้อมาถึงช่วงต้นปี ที่ผา่ น
มา ในระยะสั้นจะยังไม่กระทบต่อเศรษฐกิจมากนักแต่ในระยะยาวจะทาให้บรรยากาศในการลงทุนทั้งจากในและนอกประเทศ
ชะลอตัวลง เมื่อดูการไหลเข้าออกของเงินทุนต่างชาติพบว่าตลาดหุน้ มีเงินทุนไหลออกต่อเนื่องจากเดือนธันวาคมปี ก่อน โดยใน
เดือนมกราคมมีเงินทุนไหลออกจากตลาดหลักทรัพย์ไทยประมาณ 13,665.35 ล้านบาท จากเดือนธันวาคมเงินทุนไหลออก
40,584.38 ล้านบาท ขณะตราสารหนี้มีเงินไหลออกระหว่างเดือนประมาณ 3,421 ล้านบาท โดยสรุ ปเงินบาทอ่อนค่าระหว่าง
เดือน 0.33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (Spot rate) หรื อลดลงร้อยละ 1.01 จากระดับ 32.68 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 31
ธันวาคม 2556 มาปิ ดที่ระดับ 33.01 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2557 แต่อ่อนค่าสูงสุดใกล้ระดับ 33.15 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ และต่าสุดใกล้ระดับ 32.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคา (Gold Price Sentiment Index)
ประเภทดัชนี
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (รวม)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะนักลงทุน)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะผูค้ า้ ทองคา)
**เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 4 – 31 ม.ค. 57

1 เดือน
(ม.ค. 57)
58.61
58.14
60.76

1 เดือน
(ก.พ. 57)
53.55
53.35
54.13

3 เดือน
(ม.ค. 57)
50.19
50.16
50.29

3 เดือน
(ก.พ. 57)
45.72
45.99
45.13

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมกราคม 2557 อยูท่ ี่ระดับ 53.55 จุด ลดลงจากดัชนีในเดือนมกราคม 2556 อยู่
5.06 จุด หรื อลดลงร้อยละ 8.63 จากระดับ 58.61 จุด ค่าดัชนียงั คงสูงกว่าระดับ 50 จุด แต่สูงกว่าเพียงเล็กน้อยจึงเป็ นการสะท้อน
มุมมองในเชิงบวกต่อราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์เล็กน้อยเท่านั้น โดยเหตุผลที่มุมมองของกลุ่มตัวอย่างยังมีเชิงบวกต่อราคา
ทองคาในประเทศเป็ นผลมาจากความไม่มนั่ ใจในค่าเงินบาทที่ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยการเมืองและมีการปรับตัวอ่อนค่าอย่าง
มากตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2556 ส่วนปั จจัยที่ยงั สร้างความกังวลต่อทิศทางราคาทองคาคือการชะลอมาตรการสภาพคล่องของ
ธนาคารสหรัฐฯ โดยเมื่อแยกตามกลุม่ ตัวอย่าง คือกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ พบว่า ดัชนีท้ งั สองกลุ่มสอดคล้องกันคือมีค่าสูงกว่า
ระดับ 50 จุดเพียงเล็กน้อยและลดลงจากการจัดทาในเดือนก่อนเช่นกัน โดยมีค่าดัชนีของกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ เท่ากับ 53.35
จุดและ 54.13 จุดตามลาดับ
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 45.72 จุด ลดลงจากเดือนมกราคม
เช่นกัน โดยลดลง 4.47 จุด หรื อร้อยละ 8.91 การปรับตัวลดลงของดัชนีท้ งั สองช่วงเวลาสะท้อนระดับความเชื่อมัน่ ต่อราคา
ทองคาโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง และที่น่าสนใจคือระดับความเชื่อมัน่ ในระยะสามเดือนข้างหน้ามีการปรับตัวลงมาต่ากว่าระดับ
50 จุด ซึ่งเป็ นการสะท้อนทัศนคติในเชิงลบต่อราคาทองคาในระยะกลางซึ่งต่างจากความเชื่อมัน่ ในระยะสั้น โดยมีปัจจัย
ใกล้เคียงกับปัจจัยที่เชื่อว่าจะกระทบต่อราคาในช่วงหนึ่งเดือน สาหรับดัชนีแยกตามกลุ่มพบว่าสอดคล้องกันทั้งสองกลุ่มและมีค่า
ดัชนีต่ากว่า 50 จุด คือ 45.99 จุดสาหรับดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาของกลุ่มผูล้ งทุนระยะสามเดือน และ 45.13 จุด สาหรับ
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาของกลุ่มผูค้ า้ ระยะสามเดือน
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนแต่ยงั มีทศั นคติเชิงบวกต่อ
ราคาทองคาในประเทศวัดจากระดับค่าดัชนีที่มีค่าสูงกว่า 50 จุด และสอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
เชื่อว่าทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เริ่ มแข็งค่า ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าตามปัจจัยการเมืองและความเสี่ ยงเศรษฐกิจ และการชะลอ
มาตรการสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นปั จจัยสาคัญที่กระทบต่อราคาทองคาระหว่างเดือน แต่ในระยะกลางยังไม่
แน่ใจต่อการเพิ่มขึ้นของราคาทองคาสะท้อนผ่านการลดลงของค่าดัชนีในช่วงสามเดือน
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
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Benchmark

**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมกราคม 2557 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางสอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 58.61 จุด (จัดทาในเดือน
ธันวาคม 2556) สะท้อนมุมมองในเชิงบวกต่อราคาทองคาในเดือนมกราคม 2557 ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5% (ราคาขายออก)
เฉลี่ยในเดือนมกราคมอยูท่ ี่ระดับ 19,410.87 บาทต่อหนึ่งบาททองคา เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2557 ประมาณ 652.97
บาทต่อหนึ่งบาททองคา ซึ่งไปในทิศทางเดียวกับดัชนี
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ค่าเงินดอลล่าร์

ความต้องการทองคาใน
ตลาดโลก

0.00%

0.00%

ค่าเงินบาท

50.00%

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 3 เดือน

เทศกาล

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 1 เดือน

ด้านปัจจัยที่กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเชื่อว่าจะกระทบราคาทองคาในประเทศในช่วงหนึ่งเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
น้ าหนักกับประเด็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯเป็ นอันดับหนึ่งหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์มีการปรับตัวแข็งค่าอย่างมากโดยเฉพาะ
เปรี ยบเทียบกับสกุลเงินในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยมีการให้น้ าหนักถึงร้อยละ 44.91 ของกลุม่ ตัวอย่าง ส่วนปั จจัยที่มีการ
ให้น้ าหนักใกล้เคียงกันคือประเด็นค่าเงินบาท มีการให้น้ าหนักร้อยละ 43.02 ซึ่งอาจจะเป็ นผลจากความวิตกภาวะเศรษฐกิจและ
การเมืองภายในประเทศที่อาจจะส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่า

โดยมีประเด็นการชะลอมาตรการสภาพคล่องของธนาคารกลาง

สหรัฐฯ และการเก็งกาไรเป็ นประเด็นที่ให้ความสาคัญรองลงมา
ด้านปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในช่วง 3 เดือนข้างหน้าสอดคล้องกันกับปั จจัยที่เชื่อว่ากระทบ
ในช่วง 1 เดือน คือประเด็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และค่าเงินบาท สะท้อนผ่านความไม่แน่ใจในการเปลี่ยนแปลงต่อระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนที่อาจจะกระทบต่อทิศทางราคาทองคาทั้งในและนอกประเทศ
กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนกุมภำพันธ์ 2557

ซื้อ
32.04%

ไม่ แน่ ใจ
30.87%

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 530 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 396
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 134 ตัวอย่าง พบว่า 32.04% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 37.09%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 30.87%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า

ไม่ ซื้อ
37.09%
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

Page 9
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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%) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 รวมถึง
ปั จจัยที่กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,160 – 1,360 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,160-1,240 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,180-1,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,280-1,360 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,280-1,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ช่ วงต่ำสุ ด
5

4
3

ช่ วงสู งสุ ด
10

4
3

8

3

8

6

2

4

1

0

0
1,160-1,180
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1,181-1,200

1,201-1,220

1,221-1,240

2

0

0
1,280-1,300

1,301-1,320

1

1

1,321-1,340

1,341-1,360
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 95.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 18,500 – 20,600
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 18,500-19,700 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,500-18,800 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 19,800-20,600 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,800-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และ
20,200-20,400 บาทต่อหนึ่งบาททองคา

ช่ วงต่ำสุ ด

ช่ วงสู งสุ ด

8
6

5

6

4

4

4

3

4

2

2

2

2

1

1

0

1

0

0
18,500-18,800

18,801-19,100

19,101-19,400

19,401-19,700

19,800-20,000

20,001-20,200

20,201-20,400

20,401-20,600

บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
1. ค่าเงินบาท

กลุ่มผูค้ า้ มองว่าปัจจัยค่าเงินบาทในระยะสั้นจะมีความผันผวนสูงเนื่องจากปัจจัยที่กระทบต่อค่าเงิน

บาทมีการปรับเปลี่ยน ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ไม่วา่ จะเป็ นแนวโน้มการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เกิดจากการชะลอ
มาตรการสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ ความเสี่ ยงทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นชัด
ในช่วงปลายปี ที่ผา่ นมา นอกจากนี้กลุ่มผูค้ า้ ยังให้ความเห็นว่าประเด็นการเมืองในประเทศดูจะยืดเยื้อซึ่งไม่เป็ นผลดีต่อเงินทุนที่
จะไหลเข้า ดังนั้นจึงประเมินแนวโน้มค่าเงินบาทในเชิงอ่อนค่า
2. แนวโน้มการแข็งค่าของเงินดอลลาร์และการชะลอมาตรการสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ กลุ่มผูค้ า้ เชื่อว่า
สัญญาณการชะลอมาตรการทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง เพราะเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการฟื้ นตัว
ขึ้นค่อนข้างชัดเจน การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการพื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะกระทบต่อราคาทองคาในเชิงลบ แต่
ผลกระทบจะไม่สูงมากเท่าช่วงก่อนที่จะมีการปรับลดมาตรการเพราะตลาดตอบรับต่อปัจจัยดังกล่าวไปพอสมควร

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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3. อุปสงค์ที่ลดลงหลังช่วงเทศกาล

กลุ่มผูค้ า้ มองว่าอุปสงค์ทองคาน่าจะลดลงหลังจากได้รับแรงหนุนจากช่วง

เทศกาลตรุ ษจีนที่มีการซื้อทองคาเพื่อให้เป็ นของกานัลจานวนมาก
4. ความเสี่ ยงในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ จะพบว่าความเสี่ ยงในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
การอ่อนค่าอย่างรวดเร็ วของสกุลเงินซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศ

ดังจะเห็นว่ามีหลายประเทศเริ่ มปรับนโยบายในการดูแล

ค่าเงิน ความเสี่ ยงดังกล่าวจะทาให้ทองคาอาจจะมีความต้องการเพิม่ สูงขึ้นจากการใช้เป็ นแหล่งที่พกั เงินชัว่ คราว
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนมกราคม 2557
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

3
6
1

โดยสรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 10 ตัวอย่าง คาดว่าจะทรงตัวและปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีการ
ตอบแบบสอบถามดังนี้ คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนกุมภาพันธ์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจานวน 3 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคา
ในประเทศในเดือนกุมภาพันธ์จะปรับตัวลดลงจานวน 1 ตัวอย่าง และคาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนกุมภาพันธ์จะ
ใกล้เคียงกับราคาทองคาในเดือนมกราคมจานวน 6 ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1. คุณจิตติ ตั้งสิ ทธิ์ภกั ดี

นายกสมาคมค้าทองคา (บริ ษทั ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จากัด)

2. คุณพิชญา พิสุทธิกลุ

นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง (ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิ ชย์)

3. คุณณัฐพงศ์ หิ รัณยศิริ

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

4. คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

5. คุณณัฐฑี จุฑาวรากุล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

6. คุณวิรัตน์ จุฑาวรากุล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด

7. นายพรชัย สุดายุวร

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด

8. คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง

9. คุณธีรเดช สิ นธพเรื องชัย

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด

10. คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต

ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิเคราะห์ บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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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
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
คุณ ด.ร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ทองคา
โทร. 081-828-0800, E-mail : dr.phusit@gmail.com
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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