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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนเมษายน 2559 สะท้อนมุมมองเชิงลบเป็ นครั้งแรกในปี นี้และในรอบ 3 เดือนโดย
อยูท่ ี่ระดับ 48.40 จุด ลดลงจากเดือนก่อน 17.93 จุด หรื อลดลงกว่า 27.03% จากระดับ 66.33 จุด โดยมุมมองเชิงลบเป็ นผลมาจาก
แรงขายเก็งกาไรซึ่งเป็ นปัจจัยกดดันสาคัญ หลังจากที่ราคาทองคาปรับตัวขึ้นมาตลอดในช่วงที่ผา่ นมารวมถึงทิศทางดอกเบี้ยของ
FED ที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯส่งสัญญาณฟื้ นตัว ส่วนปั จจัยหนุนสาคัญอยูท่ ี่ทิศทางของราคาน้ ามันที่
เริ่ มปรับตัวลงอีกครั้ง หนุนราคาทองคาในฐานะสิ นทรัพย์ปลอดภัย
ส่วนดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนปรับตัวเล็กน้อยแต่ยงั อยูเ่ หนือระดับ 50 จุด สะท้อนมุมมองเชิง
บวกที่ลดลงต่อราคาทองคา โดยดัชนีลดลง 1.66 จุดมาอยูท่ ี่ระดับ 52.36 จุด
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 32.32% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 36.36% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 31.31% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนเมษายน 2559 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน โดยปรับตัวลงต่ากว่าระดับ
50 จุดเป็ นครั้งแรกในปี นี้ สะท้อมุมมองเชิงลบ โดยปัจจัยลบสาคัญอยูท่ ี่แรงขายเก็งกาไร หลังจากที่ราคาทองคาฟื้ นตัวขึ้นมา
ตลอดในช่วงก่อนหน้าเป็ นโอกาสในการขายทากาไร ขณะที่ปัจจัยหนุนอยูท่ ี่ทิศทางราคาน้ ามันที่เริ่ มปรับตัวลงหนุนราคาทองคา
อีกครั้ง
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนเมษายน 2559 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคาระหว่างเดือน
ปรับตัวใกล้เคียงเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2559 โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบ
กิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคาจานวน 8 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือน
เมษายน 2559 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจานวน 1 ตัวอย่าง คาดว่าจะใกล้เคียงกันเดือนมีนาคม 2559 จานวน 5 ตัวอย่าง และคาดว่าราคา
เฉลี่ยจะปรับตัวลดลงเทียบเดือนมีนาคมจานวน 2 ตัวอย่าง สาหรับราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้
ระหว่าง 1,260-1,340 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,260-1,280 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการ
เคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง 1,140-1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,181-1,200
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้านราคาทองคาในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 21,000
– 22,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 21,000-21,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการ
เคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 19,000-20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง
19,501 – 20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน มีนาคม 2559
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวลงอีกครั้งใน
ระหว่างเดือนมีนาคม 2559 โดยปรับตัวลง 250 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ระดับ
ราคา 20,800 บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 20,550 บาทต่อหนึ่งทองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาด
ในวันที่ 31 มีนาคม หรื อลดลง 1.20%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 29 กุมภำพันธ์ – 31 มีนำคม 2559
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96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนมีนาคมมีแนวโน้มเป็ น

Sideway Down โดยปรับตัวขึ้นมาในช่วงต้นเดือนมีนาคมหลังจากที่ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงดังกล่าวที่
ออกมาต่ากว่าที่คาดเป็ นส่วนใหญ่ ก่อนถูกกดดันจากการที่นกั ลงทุนส่วนใหญ่หนั ไปลงทุนสิ นทรัพย์เสี่ ยงในช่วงถัดมาจากความ
คาดหวังต่อมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิ่มเติมจาก ECB แม้การประชุม FOMC ในช่วงกลางเดือนที่ผา่ นมาจะมีความเห็น เชิง
ผ่อนคลายแต่ความเห็นของสมาชิก FOMC หลายท่านยังสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายนซึ่งเร็ ว กว่าที่หลายฝ่ าย
คาดไว้ กดดันราคาทองคาอีกครั้ง แต่การปรับตัวลงยังถูกชะลอตัวลงจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงในช่วงต้นเดือนสวนทางกับ
ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น โดยราคาทองคาระหว่างเดือนมีนาคมทาจุดสูงสุดที่ 21,350 บาท ต่าสุดที่ 20,250 บาท
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ ระหว่ ำงวันที่ 29 กุมภำพันธ์ – 31 มีนำคม 2559
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หลังจากที่ฟ้ื นตัวขึ้นมาในช่วงต้นเดือนจาก

ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงต้นเดือนมีนาคมยังออกมาต่ากว่าที่คาด ลดความกังวลต่อประเด็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED
ในช่วงนั้น รวมถึงผลการประชุม FOMC ในช่วงกลางเดือนยังมีความเห็นเชิงผ่อนคลายต่อประเด็นดังกล่าว ก่อนที่จะถูกกดดัน
จากความเห็นของสมาชิก FOMC ส่วนใหญ่ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาที่แสดงความเห็นสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือน
เมษายน ซึ่งเร็ วกว่าที่หลายฝ่ ายคาดไว้ กดดันราคาทองคาให้ยอ่ ตัวลงมาอีกครั้ง โดยราคาทองคาในเดือนที่ผา่ นมาทาจุดสูงสุดที่
ระดับ US$1,282.51 และทาจุดต่าสุดที่ระดับ US$1,208.15 ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคาเพิ่มขึ้นถึง 56.88 ตัน จากระดับ
762.40 ตันในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มาอยูท่ ี่ 819.28 ตันในเดือนมีนาคม 2559
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 29 กุมภำพันธ์ – 31 มีนำคม 2559
Close

High

Low

Linear (Close)

35.90
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3/3/2016

3/2/2016
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34.50

ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม 2559 มีการแข็งค่าขึ้นมาในช่วงต้นเดือน จากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่า
ลงมาในช่วงนั้น จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่อ่อนค่าลง ก่อนที่จะอ่อนค่าลงอีกครั้งในช่วงกลางเดือนจากความเห็นของสมาชิก
FOMC ที่ส่วนใหญ่ออกมาสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเร็ วกว่าที่หลายฝ่ ายคาดกันไว้ หนุนให้ค่าเงิน
ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นอีกครั้ง รวมถึงปั จจัยกดดันจากในประเทศ หลังจากที่หลายหน่วยงานออกมาปรับลด GDP ในปี นี้ของไทย
ส่วนตลอดเดือนมีนาคมมีแรงซื้อในตลาดหุน้ อยูท่ ี่ระดับ 26,318.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วจากที่มี
แรงซื้อสุทธิที่ระดับ 2,973.66 ล้านบาท เช่นเดียวกับตลาดพันธบัตรที่มีแรงซื้อเข้ามา 106,049.77 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่แล้วที่
เงินไหลเข้ากว่า 29,413.45 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 มี.ค. 59

1 เดือน
(มี.ค. 59)
66.33
64.63
68.91

1 เดือน
(เม.ย. 59)
48.40
46.46
52.96

3 เดือน
(มี.ค. 59)
54.02
57.65
54.02

3 เดือน
(เม.ย. 59)
52.36
47.19
61.84

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนเมษายน 2559 อยูท่ ี่ระดับ 48.40 จุด ลดลงจากเดือนก่อน 17.93 จุด หรื อลดลง
กว่า 27.03% จากระดับ 66.33 จุด ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาปรับตัวลดลงเป็ นครั้งแรกในรอบ 4 เดือนและอยูต่ ่ากว่าระดับ 50
จุดเป็ นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ซึ่งเป็ นการสะท้อนมุมมองเชิงลบ แต่เมื่อแยกประเภท กลุ่มนักลงทุนมีมุมมองเป็ นเชิงลบใน
ขณะที่กลุ่มผูค้ า้ ยังมีมุมมองเป็ นเชิงบวก โดยกลุ่มตัวอย่างมองว่าการปรับตัวขึ้นอย่างมากในช่วงสองเดือนที่ผา่ นมา ส่งผลให้เกิด
แรงขายเก็งกาไรหลังจากที่มีแรงซื้อเก็งกาไรมามากในช่วงก่อนหน้านอกจากนี้ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ FED ยังเป็ นอีกปัจจัย
กดดันสาคัญ แต่ทิศทางของราคาน้ ามันที่เริ่ มทรงตัวจะยังหนุนให้ราคาทองคาในฐานะสิ นทรัพย์ปลอดภัยยังมีแนวโน้มเป็ นเชิง
บวก รวมถึงแรงซื้อเก็งกาไรที่ยงั เหลืออยูแ่ ละความต้องการทองคาในตลาดโลก ที่เพิ่มขึ้น เห็นได้จากที่การเข้าซื้อทองคากว่า
56.88 ตัน ของกองทุน SPDR
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 52.36 จุด ลดลงจากการจัดทาในเดือนก่อน
1.66 จุด โดยดัชนียงั อยูเ่ หนือระดับ 50 จุด แต่มุมมองของนักลงทุนและผูค้ า้ ทองคามีลกั ษณะสวนทางกัน โดยดัชนีความเชื่อมัน่
ราคาทองคาเฉพาะนักลงทุนลดลงต่ากว่า 50 จุด สะท้อนมุมมองเชิงลบ ขณะที่ดชั นีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาเฉพาะผูค้ า้ ทองคา
เพิ่มขึ้นอย่างมากสะท้อนมุมมองเชิงบวก โดยปั จจัยที่หนุนมุมมองเชิงบวกของราคาทองคาอยูท่ ี่แรงซื้อเก็งกาไรและค่าเงินบาทที่
คาดว่าจะอ่อนค่าลงอีกครั้ง ขณะเดียวกัน แรงขายเก็งกาไรและค่าเงินดอลลาร์ที่คาดว่าจะแข็งค่าขึ้นมาเป็ นปัจจัยกดดันสาคัญ
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนเมษายน 2559 ปรับตัวลงอย่างหนักและปรับลงเป็ นครั้งแรกในรอบ4
เดือน รวมถึงปรับลงต่ากว่าระดับ 50 จุดเป็ นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน สะท้อนมุมมองเชิงลบ โดยปั จจัยที่สนับสนุนมุมมองเชิง
บวกต่อราคาทองคาอยูท่ ี่ทิศทางของราคาน้ ามันที่เริ่ มลดลงอีกครั้งจนอาจทาให้มีแรงขายหุน้ กลุ่มพลังงานแรงซื้อเก็งกาไร ส่วน
ปั จจัยลบอยูท่ ี่แรงขายเก็งกาไรหลังจากที่ราคาทองคาฟื้ นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผา่ นมา

บวกกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ

FED ที่อาจปรับขึ้นเร็ วกว่าที่คาด

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

Page 7

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

กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
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Gold Price Sentiment Index (1M)

Benchmark

**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมีนาคม 2559 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 66.33 จุด (จัดทาในเดือน
กุมภาพันธ์ 2559) สะท้อนมุมมองว่าราคาในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวเพิม่ ขึ้นในเดือนมีนาคม 2559 เนื่องจากค่าดัชนีอยูส่ ูงกว่า
ระดับ 50 จุด ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5% (ราคาขายออก) เฉลี่ยในเดือนมีนาคม 2559 อยูท่ ี่ระดับ 20,767.39 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประมาณ 649.89 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศเดือนเมษำยน 2559
ทิศทางราคาน้ ามัน

37.50%

แรงซื้อเก็งกาไร

36.74%

ความต้องการทองคาในตลาดโลก

34.47%

เศรษฐกิจชะลอตัว

27.27%

การอ่อนค่าของเงินบาท

23.11%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

ปั จจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศเดือนเมษายน 2559 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการให้
น้ าหนักกับทิศทางราคาน้ ามันมากที่สุดที่ระดับ 37.50% โดยราคาน้ ามันเริ่ มปรับตัวลงอีกครั้ง หลังจากที่ฟ้ื นตัวขึ้นมาในช่วงก่อน
หน้า กดดันให้มีแรงขายหุน้ กลุ่มพลังงานและหนุนราคาทองคาในฐานะสิ นทรัพย์ปลอดภัย ขระที่แรงซื้อเก็งกาไรเป็ นปั จจัย
รองลงมาที่ 36.74%
แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่ อรำคำทองคำในประเทศเดือนเมษำยน 2559
แรงขายเก็งกาไร

45.27%

ทิศทางดอกเบี้ยFED

36.49%

การแข็งค่าของดอลลาร์
ทิศทางราคาน้ ามัน
ผลตอบแทนในตลาดหุน้

32.77%
31.76%
28.04%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%

ปั จจัยเชิงลบที่กระทบต่อราคาทองคาระหว่างเดือนเมษายนกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าแรงขายการเก็งกาไรยังเป็ นปัจจัยกดดัน
สาคัญที่สุด โดยให้น้ าหนักที่ 50.76% ส่วนปั จจัยที่เชื่อว่ามีผลรองลงมาคือทิศทางนโยบายการเงินของ FEDและค่าเงินดอลลาร์ที่
แข็งค่า ซึ่งมีการให้น้ าหนักที่ 40.91% และ 36.74% ตามลาดับ
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แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ

แรงซื้อเก็งกาไร

42.57%

การอ่อนค่าของเงินบาท

35.14%

ความต้องการทองคาในตลาดโลก

30.74%

ทิศทางราคาน้ ามัน

29.39%

เศรษฐกิจชะลอตัว

28.04%
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
แรงขายเก็งกาไร

44.59%

การแข็งค่าของดอลลาร์

37.50%

ทิศทางดอกเบี้ยFED

37.16%

เศรษฐกิจโลกฟื้ นตัว
ผลตอบแทนในตลาดหุน้

27.70%
26.69%
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 วงเดือนเมษำยน 2559

ไม่ แน่ ใจ
31.31%

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 297 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 170
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 127 ตัวอย่าง พบว่า 32.32% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 36.36%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 31.31%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า

ซื้อ
32.32%

ไม่ ซื้อ
36.36%

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 8 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและ
กรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนเมษายน 2559 รวมถึงปัจจัยที่
กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนเมษายน 59 โดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,140 – 1,340 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,140-1,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,181-1,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,260-1,340 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,260-1,280 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ช่วงตำ่ สุด
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 19,000 – 22,500
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 19,000-20,500 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,501-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 21,000-22,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 21,000-21,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
ช่วงตำ่ สุด
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บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนเมษายน 2559
1. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าทิศทางค่าเงินดอลลาร์ยงั คงมีความสาคัญต่อราคาทองคา

โดย

เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงที่ผา่ นมามีการฟื้ นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง หนุนให้ค่าเงิน
ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและกดดันราคาทองคา
2. ราคาน้ ามัน การฟื้ นตัวของราคาน้ ามันในช่วงก่อนหน้าช่วยหนุนให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุน้ กลุ่มพลังงานและ
กดดันทองคาในฐานะสิ นทรัพย์ปลอดภัยที่เคยได้แรงหนุนไปในช่วงสองเดือนแรกของปี
ซึ่งต้องติดตามการประชุมระหว่าง
ผูผ้ ลิตน้ ามันในกลางเดือนนี้ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางราคาทองคา
3. ทิศทางดอกเบี้ยของ FED จากผลการประชุม FOMC ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผา่ นมายังคงมีความเห็นเชิงผ่อนคลาย
แต่สมาชก FOMC หลายฝ่ ายมองว่าควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนนี้ ทาให้ทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงถัดไปนี้จะมีผล
สาคัญต่อการดาเนินนโยบายของ FED ในช่วงถัดไป
4. การเก็งกาไร การปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องบวกกับแรงซื้ออย่างต่อเนื่องของกองทุน SPDR ทาให้มีแรงซื้อเก็งกาไร
เข้ามาอีกครั้ง
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5. ภาวะเศรษฐกิจโลก ทิศทางของเศรษฐกิจโลกในช่วงทีผา่ นมานอกจากสหรัฐฯแล้วยังอยูใ่ นภาวะชะลอตัว หนุนให้
ราคาทองคาในฐานะสิ นทรัพย์ปลอดภัยปรับตัวขึ้น
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนมีนาคม 2559
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

1
5
2

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 8 ตัวอย่าง โดยรวมเชื่อว่าราคาทองคาในเดือนเมษายนจะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับราคา
ในเดือนมีนาคม โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 1 รายที่คาดว่าราคาทองคาประเทศเฉลี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 5 รายเชื่อว่าราคาทองคาใน
ประเทศเฉลี่ยในเดือนเมษายน 2559 จะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนมีนาคม 2559 และ 2 รายเชื่อว่าราคาทองคาเฉลี่ยในเดือน
เมษายน 2559 จะปรับตัวลดลง
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
บริ ษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง
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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
สอบถำมข้ อมูลเพิม่ เติม
คุณอภิสิทธิ์ ภัทรสกลเกียรติ
43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 209 ชั้น 20, ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 02-673-9911 ต่อ 660, มือถือ 085-936-7762, E-mail : apisith@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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