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บทสรุปกำรวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนสิ งหาคม 2556 ฟื้ นตัวจากเดือนกรกฎาคมและกลับมาเป็ นสัญญาณเชิงบวก โดย
ค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (Gold Price Sentiment Index) ที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 545 ตัวอย่างแบ่งเป็ นผูล้ งทุน
ทองคา 445 ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 101 ตัวอย่าง อยูท่ ี่ 53.35 จุด สูงกว่าระดับ 50 จุดเล็กน้อย เพิม่ ขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 19.58
จุด หรื อ 57.98% สะท้อนมุมมองเชิงบวกมากขึ้นหลังจากดัชนีต่ากว่าระดับ 50 จุดติดต่อกัน 3 เดือน แต่การฟื้ นตัวยังอยูใ่ นระดับ
ที่สะท้อนความไม่แน่ใจเพราะค่าดัชนีอยูเ่ หนือ 50 จุดเพียงเล็กน้อย เมื่อพิจารณาดัชนีแยกตามกลุ่มตัวอย่างพบว่าสอดคล้องกัน
ระหว่าง 2 กลุ่มคือกลุ่มนักลงทุนและกลุ่มผูค้ า้ ทองคาที่ค่าดัชนีสูงกว่าระดับ 50 จุดเล็กน้อยโดยอยูท่ ี่ระดับ 52.78 และ 57.36 จุด
ตามลาดับ โดยปัจจัยสาคัญที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบราคาคือการชะลอ QE ทิศทางค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และค่าเงินบาท
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนกลับขึ้นมาสูงกว่าระดับ 50 จุด โดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 55.74 จุด
เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 10.86 จุด หรื อ 24.19% สะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างเริ่ มมีทศั นคติในเชิงบวกกับราคาทองคาในระยะกลาง
อีกครั้งหลังจากราคาทองคาอ่อนตัวต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
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ซึ่งดัชนีความเชื่อมัน่ ในระยะสามเดือน

สอดคล้องกันทั้งสองกลุ่มทั้งกลุ่มนักลงทุนและกลุ่มผูค้ า้ โดยดัชนีแยกตามกลุ่มตัวอย่างอยูท่ ี่ระดับ 55.81 และ 55.30 จุด
ตามลาดับ ด้านปั จจัยที่กลุ่มเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้าคือการชะลอมาตรการ QE ซึ่งมีการให้
น้ าหนักถึง 50% ของกลุ่มตัวอย่างรองลงมาคือทิศทางค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และเศรษฐกิจจีน
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ ผลปรากฏว่า 30.93% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่า
จะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 34.81% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 34.26% ไม่แน่ใจ
ว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ สะท้อนความไม่มนั่ ใจต่อโอกาสในการลงทุนทองคาในช่วงระยะ 1-3 เดือนข้างหน้า
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนสิ งหาคม 2556 กลับมาเป็ นเชิงบวกแต่ยงั ขาด
ความเชื่อมัน่ ที่สนับสนุนการเพิ่มขึ้น สะท้อนผ่านค่าดัชนีที่สูงกว่าระดับ 50 จุดเพียงเล็กน้อยประกอบกับมุมมองต่อการซื้อและ
ไม่ซ้ือทองคายังกระจายตัว

แต่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าทองคาอาจจะฟื้ นตัวหรื อทรงตัวในระยะสั้นขณะที่ปัจจัยหลักที่กดดันตลาด

ทองคาคือการชะลอมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริ กา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ ทองคามีมุมมองที่
ใกล้เคียงกันทั้งในเรื่ องของการฟื้ นตัวและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนสิ งหาคม 2556 มองทรงตัวสลับย่อตัว โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู ้
ประกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา
จานวน 11 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนสิ งหาคมจะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับราคาทองคาในเดือนกรกฎาคม
และอาจจะมีการปรับลดลงเล็กน้อยระหว่างเดือน โดยมีกลุ่มตัวอย่างคาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนสิ งหาคมจะใกล้เคียง
กับราคาทองคาในเดือนกรกฎาคมจานวน 6 ตัวอย่างจาก 11 ตัวอย่างหรื อมากกว่ากึ่งหนึ่ง คาดว่าจะปรับตัวลดลง 3 ตัวอย่างและมี
เพียง 1 ตัวอย่างที่คาดว่าราคาโดยเฉลี่ยจะปรับตัวสูงขึ้น กรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,312-1,420 ดอลล่าร์สหรัฐฯ
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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ต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,326-1,350 ดอลล่าร์ตอ่ ออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง 1,1501,260 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,226-1,250 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคาแท่งใน
ประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 95.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 19,500-21,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมี
ค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 20,000-20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง
17,000-18,600 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,000-18,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีประเด็น
การชะลอมาตรการ QE ความผันผวนของค่าเงินบาท การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและการซื้อขายเก็งกาไรเป็ นประเด็นสาคัญ
ในเดือนสิ งหาคม
ด้านการประเมินภาวะตลาดทองคาในไตรมาส 3 เชื่อชะลอ QE เงินบาท การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์
อุปทานทองคา เป็ นประเด็นสาคัญ ราคาทองคามีโอกาสฟื้ นตัวได้ในช่วงไตรมาส 3 เนื่องจากอุปสงค์ในตลาดเอเชียและการคง
นโยบายผ่อนคลายทางการเงินของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา แต่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายราคาทองคา
อาจจะมีการปรับตัวลงอีกครั้งเพราะเชื่อว่าสัญญาณการชะลอมาตรการ QE จะชัดเจนขึ้นและทาให้ทองคาได้รับแรงกดดันจาก
การแข็งค่าของค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ประกอบกับผลกระทบจากดอกเบี้ยขาขึ้นในตลาด ด้านทองคาในประเทศยังได้รับผลจาก
ความผันผวนของค่าเงินบาททาให้การคาดการณ์ราคาทองคาในประเทศครึ่ งปี หลังยังยากต่อการประเมินแต่อย่างไรก็ดีเชื่อว่า
โดยรวมทิศทางจะเคลื่อนไหวไปในทางเดียวกับราคาทองคาในตลาดโลก
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สรุปประเด็นรำคำทองคำประจำเดือน กรกฎำคม 2556
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวขึ้นระหว่างเดือน
กรกฎาคม 2556 ประมาณ 1,950 บาทต่อทองคาน้ าหนักหนึ่งบาท จากราคาทองคาในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ที่ระดับราคา
17,850 บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 19,800 บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาด
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 หรื อเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10.92
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 28 มิถุนำยน – 31 กรกฎำคม 2556
Close

High

Low

Linear (Close)

20,000.00
19,500.00
19,000.00
18,500.00
18,000.00
17,500.00
17,000.00

ราคาทองคาในประเทศช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 ฟื้ นตัวตั้งแต่ตน้ เดือนหลังจากอ่อนตัวลงในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผา่ น
มาตามการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอ่ ทองคา โดยราคาทองคาในประเทศฟื้ นตัวตามราคาทองคาในตลาดโลกที่ได้รับแรงหนุนจาก
การคงมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยงั ชี้ถึงความเปราะบางของการฟื้ นตัวและอาจนามา
ซึ่งความลาบากใจต่อการชะลอมาตรการของ FED นอกจากนี้ยงั ได้รับแรงซื้อกลับจากปั จจัยทางเทคนิคหลังจากราคาทองคาใน
ตลาดโลกทาจุดต่าสุดใกล้บริ เวณ 1,280 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อทรอยออนซ์โดยราคาสามารถกลับขึ้นมาเหนือระดับ 1,300 ดอลล่าร์
สหรัฐฯต่อทรอยออนซ์ในช่วงปลายเดือน ประเด็นมาตรการ QE ถือเป็ นประเด็นสาคัญระหว่างเดือนหลังการแถลงผลงานครึ่ งปี
ของประธาน FED ในช่วงวันที่ 17-18 ขณะที่ค่าเงินบาทเทียบดอลล่าร์สหรัฐฯ แข็งค่าเล็กน้อยจากเงินทุนที่เริ่ มไหลเข้าสู่ตลาด
เกิดใหม่และการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ จากการคงมาตรการ QE
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 28 มิถุนำยน – 31 กรกฎำคม 2556
Close

High

Low

Linear (Close)

1,400.00
1,350.00
1,300.00
1,250.00
1,200.00
1,150.00

ราคาทองคาในตลาดโลกระหว่างเดือนกรกฎาคมเริ่ มฟื้ นตัว โดยมีแรงซื้อกลับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนหลังจากที่ราคาลงทา
จุดต่าสุดใกล้ระดับ 1,280 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อทรอยออนซ์ ซึ่งเป็ นระดับต่าสุดในรอบเกือบ 3 ปี ราคาทองคากลับมาได้รับแรง
หนุนอีกครั้งจากมาตรการ QE จากการประชุม FOMC วันที่ 18-19 มิถุนายนที่ส่งสัญญาณที่อาจจะชะลอมาตรการ QE และทาให้
ราคาทองคาร่ วงลงอย่างหนัก เนื่องจากตลาดตีความว่า FED จะมีการลดมาตรการลงในระยะเวลาอันใกล้ แต่หลังแถลงของ
ประธาน FED หลังเปิ ดเผยรายงานการประชุม FOMC ที่บ่งชี้ถึงข้อจากัดในการชะลอมาตรการทาให้ราคาฟื้ นตัวได้อีกครั้ง และ
ยังได้รับแรงหนุนจากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญที่สะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังฟื้ นตัวแบบค่อยเป็ นค่อยไปโดยระดับ
เงินเฟ้ อยังอยูต่ ่ากว่าเป้ าหมายขณะตลาดการจ้างงานยังคงอ่อนแอ การชะลอมาตรการ QE จึงยังไม่น่าเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น
ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้า ด้านอุปสงค์ทองคามีเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของธนาคารกลาง การเพิ่มขึ้นในกลุ่มเครื่ องประดับ
และการลงทุน โดยราคาสามารถปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1,300 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์อีกครั้งหลังการแถลงผลงานครึ่ งปี ของ
FED โดยนายเบน เบอร์นนั เก้ ยังย้าถึงท่าทีที่ไม่ชดั เจนต่อการชะลอมาตรการและหนุนราคาทองคาให้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ช่วง
ปลายเดือนราคาเริ่ มลดช่วงบวกหลังจากปรับตัวขึ้นติดต่อกันประกอบกับติดแนวต้านทางเทคนิคทาให้เริ่ มให้สญ
ั ญาณขายใน
ตลาดล่วงหน้า
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 28 มิถุนำยน – 31 กรกฎำคม 2556
Close

High

Low

Linear (Close)

31.5

31.3

31.1

30.9

30.7

30.5

ค่าเงินบาทเทียบดอลล่าร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยโดย fund flow เริ่ มไหลเข้าอีกครั้งหลังจากเดือนมิถุนายนมีแรงขาย
ตราสารทุนและพันธบัตรจานวนมาก แรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดพันธบัตรเป็ นสาคัญประมาณ 41,297 ล้านบาทจากเดือน
มิถุนายนที่ไหลออก 20,375 ล้านบาท ขณะตลาดหุน้ มีเงินทุนไหลเข้าเล็กน้อย 498 ล้านบาท จากเดือนมิถุนายนเงินทุนไหลออก
จากตลาดหุน้ 55,429 ล้านบาท fund flow ที่ไหลกลับเข้ามาสื บเนื่องจากสัญญาณการคงมาตรการ QE โดยค่าเงินบาทเคลื่อนไหว
ใกล้ระดับ 31 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยในช่วงปลายเดือนค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งจากแรงกดดันด้านการเมืองที่เริ่ มมี
สัญญาณเชิงลบหลังการตัดสิ นใจนาร่ าง พรบ.นิรโทษกรรมเข้าพิจารณาในสภาช่วงต้นเดือนสิ งหาคม ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้รับ
แรงต่อต้านจากพรรคฝ่ ายค้านและมวลชนที่ไม่เห็นด้วยอันตามมาซึ่งการประกาศ

พรบ.ความมัน่ คงและกดดันตลาดการลงทุน

ดัชนีตลาดหุน้ ไทยลงแรงกว่า 80 จุด
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แนวโน้ มและภำวะทองคำไตรมำส 3
ประเด็นสำคัญ : QE Tapering, Thai Baht fluctuation, Global economy slowdown, EURO debt-political crisis

and Official – consumption demand
กำรชะลอมำตรกำรสภำพคล่ องของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (QE Tapering)
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Jan-12
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Jul-11
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Jan-11
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Apr-11

Jul-10

Oct-10

Jan-10

Apr-10

US 10-Year Government Bond Yields (%)
การชะลอมาตรการ QE เป็ นประเด็นสาคัญที่มีผลกระทบต่อ 3.00
ราคาทองคาในช่วงครึ่ งหลังของปี โดยมีความเป็ นไปได้ที่ FED อาจจะ 2.50
หลังสัญญำณชะลอมำตรกำร QE
2.00
มีการชะลอมาตรการในช่วงปลายไตรมาส 3 หรื อช่วงไตรมาส 4 การ
ชะลอ QE จะส่งผลให้ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเทียบสกุลเงิน 1.50
หลัก และยังเป็ นการทาให้ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในตลาดกลับสู่ขา 1.00
ขึ้นจาก yield พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่จะขยับตัวสูงขึ้น โดยมีเงื่อนไข 0.50
0.00
ด้านการจ้างงานเป็ นสาคัญอย่างไรก็ดียงั เชื่อว่าสหรัฐฯ ยังคงต้องการ
Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13
มาตราการ QE เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจเนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐชะลอตัว Source: Bisnews
ลงจาก sequestration ขณะที่อตั ราการว่างงานยังน่าจะอยูส่ ูงกว่า 7% จนกว่าจะถึงปี หน้า (สมมุติฐานการจ้างงานนอกภาคเกษตร
อยูใ่ นระดับ 160,000-200,000 รายต่อเดือน และไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างชัว่ คราว) นอกจากนี้ยงั มีขอ้ จากัดของผลกระทบจากการ
ถอนมาตรการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นหลังการให้สญ
ั ญาณของ FED ทาให้ตอ้ งมีความระมัดระวังในการปรับเปลี่ยนมาตรการ
ค่ ำเงินบำทผันผวนครึ่งหลังของปี จำกปัจจัยภำยนอกและกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย
ค่าเงินบาทในช่วงครึ่ งหลังของปี เชื่อว่าจะยังมีความผันผวนต่อเนื่องจากช่วงครึ่ งแรก จากสภาพคล่องในตลาดโลกที่
THB / USD
เพิ่มสูงขึ้นผ่านมาตรการสภาพคล่องของธนาคารกลางขนาดใหญ่อย่าง
FED, BOJ, BOE รวมถึง ECB เกิดเงินทุนเคลื่อนย้ายจากแหล่งที่มีอตั รา
34
ช่ วงปรับขึน้ อัตรำดอกเบีย้
เงินทุนไหลเข้ ำ ดอกเบี้ยต่าเข้าเก็งกาไรในสกุลเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยสู ง ขณะที่เงินไหล
33
เข้าดังกล่าวเป็ นการลงทุนระยะสั้นทาให้เมื่อปัจจัยทางเศรษฐกิจมีการ
32
เปลี่ยนแปลงส่งผลให้มีการไหลออกของเงินอย่างรวดเร็ วที่สาคัญการ
31
ชะลอมาตรการ QE สหรัฐฯจะกระทบต่อทิศทาง THB/USD อย่างมาก
30
ด้านเศรษฐกิจเอเชียรวมถึงเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะชะลอตัวลงในช่วง
29
ครึ่ งหลัง ผลจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการให้ความสาคัญกับ
หลังสัญญำณชะลอมำตรกำร QE
28
เรื่ องเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้น ส่วนไทยยังมีความเสี่ ยงเรื่ องมาตรการรัฐที่
ตลาดตอบรับในเชิงบวกไปก่อนหน้าแล้วอย่าง พ.ร.ก. บริ หารจัดการน้ า
3.5 แสนล้าน และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2.2 ล้านล้าน
Source: Bisnews
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เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพำะประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
สัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเริ่ มเห็นชัดในช่วงไตรมาสสองโดยเฉพาะเศรษฐกิจเอเชียที่เคยเป็ นแรงขับดัน
หลักในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ขณะที่เศรษฐกิจยุโรปเริ่ มเข้า
World Economic Outlook Projections
สู่ภาวะถดถอยตั้งแต่ปี 2555 ผลกระทบจากนโยบายรัดเข็ม
2013
2014
ขัดและปั ญหาหนี้ท้ งั ภาครัฐและธนาคาร การชะลอตัวทา
Jul (F) Apr (F) Jul (F)
Apr (F)
ให้ธนาคารกลางขนาดใหญ่หนั มาเน้นนโยบายเพื่อกระตุน้ Global GDP
3.1%
3.3%
3.8%
4.0%
เศรษฐกิจมากกว่าให้ความสาคัญด้านความเสี่ ยงเงินเฟ้ อ Advanced Economies
1.2%
1.3%
2.1%
2.3%
Emerging
Market
5.0%
5.3%
5.4%
5.7%
โดยเชื่อว่าในครึ่ งปี หลังเศรษฐกิจโดยรวมจะยังชะลอตัวลง
ส่งผลต่อแนวทางการผ่อนคลายนโยบายการเงินการคลังให้ Source: IMF
มีการผ่อนคลายต่อ สะท้อนผ่านการประชุม G20 ในช่วงวันที่ 19-20 ก.ค. ที่ผา่ นมา ขณะที่ IMF ปรับลดการคาดการณ์การเติบโต
ของเศรษฐกิจโลกลงจากการประมาณการในช่วงเดือนเมษายนประมาณ 0.2% ทั้งปี 2556 และ 2557 เหลือ 3.1% และ 3.8%
ตามลาดับ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจะทาให้การผ่อนคลายทางการเงินยังมีผลบวกต่อราคาทองคา
ปัญหำหนีส้ ินยุโรป
แม้ปัญหาหนี้ยโุ รปจะคลายความวิตกลงจากช่วงปี 2554-2555 สะท้อนผ่านต้นทุนในการกูย้ มื ของรัฐบาลที่ปรับตัวลง
แต่ปัญหาในเชิงโครงสร้างยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยระดับหนี้ตอ่ GDP ของประเทศในกลุ่มยูโรโซนยังคงเพิ่มขึ้น โดยยังมีระดับ
การขาดดุลต่อ GDP สูงกว่า 3% ข้อมูลในไตรมาส 1 ของปี ขาดดุลประมาณ 3.5% (Euro area) จากไตรมาส 4 ปี ที่แล้ว 3.7% ขณะ
เงื่อนไขทางการเมืองมีบทบาทมากขึ้นในช่วงครึ่ งปี หลังโดยเฉพาะเยอรมนีที่จะมีการเลือกตั้งในช่วงเดือนกันยายน เยอรมนีเป็ น
ประเทศที่ให้เงินช่วยเหลือหลักขณะที่เศรษฐกิจเยอรมนีก็เริ่ มชะลอตัวลงตามประเทศในกลุ่ม ประเด็นนี้อาจจะมีผลต่อความวิตก
ในอนาคต ซึ่งถ้ามีความวิตกต่อความเสี่ ยงยูโรโซนอาจจะเป็ นปัจจัยหนุนราคาทองคาในระยะต่อไป
ควำมต้ องกำรทองคำในตลำดโลก
ความต้องการทองคาในตลาดโลกจะเป็ นหนึ่งปัจจัยหนุนสาคัญต่อราคาทองคาครึ่ งหลังของปี โดยเชื่อว่าความต้องการ
ในส่วนของธนาคารกลางจะยังมีต่อเนื่องโดยเฉพาะประเทศ
Changes in central bank reserve holdings
50.0
เศรษฐกิจเกิดใหม่ เพื่อเป็ นการปรับสมดุลสิ นทรัพย์ในทุนสารอง
44.0
42.1
ให้มีสินทรัพย์ประเภทอื่นเพิ่มมากขึ้น 5 เดือนแรกของปี การถือ
40.0
33.7
30.7
29.7
ครองในภาคธนาคารกลางเพิ่มขึ้น 180.1 ตัน ตัวอย่างเช่น เกาหลีใต้
30.0
ซื้อไป 20 ตันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ตุรกีซ้ือไปกว่า 85.6 ตัน
20.0
ในช่วงมกราคมถึงพฤษภาคม ขณะการขายของธนาคารกลางมี
10.0
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ด้านความต้องการในภาคการบริ โภคเชื่อว่าจะ
0.0
มีเพิ่มมากขึ้นในช่วงไตรมาส 3 เนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาล Diwali
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Source: WGC

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

Page 9

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

ของอินเดียซึ่งมักจะมีการซื้อทองคาจานวนมาก นอกจากนี้ยงั มีอปุ สงค์ของประเทศในเอเชียอย่างจีนและไทยเป็ นต้น แต่การซื้อ
เพื่อการลงทุนอาจจะมีการปรับลดลงเนื่องจากในช่วงครึ่ งปี แรกราคาทองคาให้ผลตอบแทนที่เป็ นลบทาให้ความน่าสนใจในการ
ลงทุนอาจจะปรับตัวลดลงตาม สะท้อนผ่านการลงทุนทองคาผ่านหน่วยลงทุน ETF เช่นในกองทุน SPDR ซึ่งมีการระบายทองคา
ออกจานวนมาก (ประมาณ 423 ตันในช่วง 1 ม.ค. – 29 ก.ค. 56)
SPDR Gold holding From 2011-2013 weekly
1,400
1,350
1,300
1,250

Tons

1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950

927.35

900
800

4/1/2011
24/1/2011
14/2/2011
7/3/2011
28/3/2011
18/4/2011
9/5/2011
30/5/2011
20/6/2011
11/7/2011
1/8/2011
22/8/2011
12/9/2011
3/10/2011
25/10/2011
14/11/2011
6/12/2011
26/12/2011
16/1/2012
7/2/2012
27/2/2012
19/3/2012
10/4/2012
30/4/2012
14/5/2012
5/6/2012
25/6/2012
16/7/2012
6/8/2012
27/8/2012
17/9/2012
8/10/2012
29/10/2012
19/11/2012
11/12/2012
2/1/2013
21/1/2013
11/2/2013
4/3/2013
25/3/2013
17/4/2013
7/5/2013
27/5/2013
17/6/2013
8/7/2013
29/7/2013

850

โดยสรุปจำกปัจจัยพืน้ ฐำน
ราคาทองคามีโอกาสฟื้ นตัวได้ในช่วงไตรมาส 3 เนื่องจากอุปสงค์ในตลาดเอเชียและการคงนโยบายผ่อนคลายทาง
การเงินของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา แต่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายราคาทองคาอาจจะมีการปรับตัวลง
อีกครั้งเพราะเชื่อว่าสัญญาณการชะลอมาตรการ QE จะชัดเจนขึ้นและทาให้ทองคาได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของค่าเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐฯ ประกอบกับผลกระทบจากดอกเบี้ยขาขึ้นในตลาด ด้านทองคาในประเทศยังได้รับผลจากความผันผวนของ
ค่าเงินบาททาให้การคาดการณ์ราคาทองคาในประเทศครึ่ งปี หลังยังยากต่อการประเมินแต่อย่างไรก็ดีเชื่อว่าโดยรวมทิศทางจะ
เคลื่อนไหวไปในทางเดียวกับราคาทองคาในตลาดโลก
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ดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำ (Gold Price Sentiment Index)
ประเภทดัชนี
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (รวม)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะนักลงทุน)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะผูค้ า้ ทองคา)
**เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 ก.ค. 56

1 เดือน (ก.ค.)
33.77
33.23
36.26

1 เดือน (ส.ค.)
53.35
52.78
57.36

3 เดือน (ก.ค.)
44.88
45.31
42.70

3 เดือน (ส.ค.)
55.74
55.81
55.30

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนสิ งหาคม 2556 ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 50 จุด ซึ่งเป็ นการสะท้อนทัศนคติในเชิง
บวกหลังจากที่ค่าดัชนีอยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุดเป็ นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน โดยกลุ่มตัวอย่างเริ่ มให้น้ าหนักในการเพิ่มขึ้นของราคา
ในเดือนสิ งหาคมหลังจากที่เห็นราคาเริ่ มฟื้ นตัวจากเดือนมิถุนายน ค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนสิ งหาคมอยูท่ ี่ระดับ
53.35 จุด สูงกว่าระดับ 50 จุดเล็กน้อย แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 19.58 จุด หรื อ 57.98% ขณะเมื่อแยกตามกลุ่มตัวอย่าง
ระหว่างผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ ทองคาพบว่ามีค่าใกล้เคียงกันคือสูงกว่าระดับ 50 จุด โดยดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาเฉพาะกลุ่ม
นักลงทุนอยูท่ ี่ระดับ 52.78 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 19.55 จุด ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ ทองคาอยูท่ ี่
ระดับ 57.36 จุด เพิ่มขึ้น 21.10 จุด หมายความว่าในมุมมองของผูค้ า้ เชื่อว่าราคาทองคาจะสามารถฟื้ นตัวได้ในเดือนสิ งหาคมโดย
กลุ่มผูค้ า้ มีระดับความเชื่อมัน่ มากกว่ากลุ่มนักลงทุน
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 55.74 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม
10.86 จุด หรื อ 24.19% โดยดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงระยะ 3 เดือน สะท้อนทัศนคติในทิศทางเดียวกับดัชนีความ
เชื่อมัน่ ราคาทองคาเดือนสิ งหาคม แต่ระดับของดัชนียงั อยูใ่ กล้ระดับ 50 จุด หมายถึงระดับความเชื่อมัน่ ที่มีต่อการเพิ่มขึ้นของ
ราคาทองคายังไม่ชดั เจนมากนักโดยสูงกว่าดัชนีความเชื่อมัน่ ในระยะ 1 เดือนเพียงเล็กน้อย 2.39 จุด เมื่อแยกตามกลุ่มผูล้ งทุนและ
ผูค้ า้ พบว่า ทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุม่ ผูค้ า้ ค่อนข้างมีมุมมองในเชิงบวกต่อราคาทองคาในช่วง 3 เดือนข้างหน้า แม้ค่าดัชนีจะใกล้กบั
ระดับ 50 จุด แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับการจัดทาเมื่อเดือนกรกฎาคมพบว่าค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ในระยะ 3 เดือนของกลุ่มผูล้ งทุนและ
กลุ่มผูค้ า้ เพิ่มขึ้นถึง 10.50 จุด และ 12.60 จุดตามลาดับ
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนสิ งหาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมและถือเป็ นการปรับตัว
เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 เดือนที่ผา่ นมาหลังจากราคาลงติดต่อกันมา 10 เดือน อาจจะประเมินได้วา่ การฟื้ นตัวของราคาทองคาทั้ง
ในและต่างประเทศในช่วงเดือนสิ งหาคมทาให้กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาอาจจะฟื้ นตัวต่อเนื่องหรื อผ่านพ้นจุดต่าสุดไปแล้ว แต่เมื่อ
พิจารณาเรื่ องระดับดัชนีและปั จจัยเรื่ องการซื้อขายประกอบสะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างยังไม่มีความมัน่ ใจในการฟื้ นตัวของราคาทอง
ในช่วงถัดไป
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กราฟเทียบดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคากับค่ าเฉลี่ยราคาทองคาในประเทศ
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**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกรกฎาคมกับราคาทองคาเฉลี่ยที่อา้ งอิงกับราคาทองคาแท่งของ
สมาคมค้าทองคาพบว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกัน กล่าวคือดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกรกฎาคมมีค่าต่ากว่าระดับ 50
จุด ซึ่งเป็ นสัญญาณว่าทัศนคติโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างคาดว่าราคาทองคาจะอ่อนตัวลงกว่าระดับเดิมในเดือนมิถุนายนแม้จะมี
การฟื้ นตัวเล็กน้อยจากเดือนมิถนุ ายนแต่ระดับของดัชนียงั ค่อนข้างที่จะสะท้อนมุมมองเชิงลบ

ขณะที่ราคาทองคาแท่งของ

สมาคมค้าทองคาเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริ งในเดือนกรกฎาคมปรับตัวลงต่อเนื่อง โดยราคาเฉลี่ยลดลง 681.82 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
หรื อลดลงร้อยละ 3.47 ขณะที่ดชั นีความเชื่อมัน่ ในระยะยาวลดต่าลงไปในแนวทางเดียวกับทิศทางราคาในช่วงเดือนกรกฎาคม
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ค่าเงินบาท

การเก็งกาไร

ความต้องการทองคา

39.85%

38.72%

38.53%

37.22%

ความต้องการทองคา

34.86%
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ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 3 เดือน

ค่าเงินดอลล่าร์

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 1 เดือน

ด้านปัจจัยที่กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเชื่อว่าจะกระทบราคาทองคาในประเทศในช่วงหนึ่งและสามเดือนข้างหน้าพบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักกับประเด็นการชะลอมาตรการ QE หรื อ QE Tapering ซึ่งเป็ นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทองคา
ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ที่ผา่ นมา โดยในช่วงหนึ่งเดือน 3 ปัจจัยสาคัญที่กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักมี QE Tapering ค่าเงินดอลล่าร์
สหรัฐฯและค่าเงินบาท ประเด็นชะลอ QE มีการให้น้ าหนักถึงร้อยละ 49.72 ส่วนประเด็นเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และค่าเงินบาทให้
น้ าหนักร้อยละ 40.55 และ 39.08 ตามลาดับ ขณะที่ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า
ยังคงให้น้ าหนักกับประเด็นค่าเงินบาทและการชะลอมาตรการ QE เป็ นสาคัญ โดยครึ่ งหนึ่งหรื อร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างเชื่อ
ว่าจะมีผลกระทบต่อราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ กับ การชะลอเศรษฐกิจจีนเป็ นประเด็น
รองลงมา ซึ่งจากการเก็บรวบรวมเรื่ องปัจจัยจากกลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่าประเด็นการชะลอมาตรการ QE หรื อ QE Tapering น่าจะ
มีความสัมพันธ์กบั การเคลื่อนไหวของราคาทองคาในประเทศในช่วง 1-3 เดือนข้างหน้า
กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนสิงหำคม 2556

ซื้อ
30.93%

ไม่ แน่ ใจ
34.26%

ไม่ ซื้อ
34.81%

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 546 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 445
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 101 ตัวอย่าง พบว่า 30.93% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 34.81%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 34.26%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า
ซึ่ง
สะท้อนว่านักลงทุนและกลุ่มผูค้ า้ ยังไม่มีความมัน่ ใจต่อการเพิ่มขึ้น
ของราคาทองคาในอนาคต ซึ่งเมื่อพิจารณาร่ วมกับดัชนีความเชื่อมัน่
อาจจะเป็ นไปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะมีการฟื้ นตัวแต่ยงั ไม่
สามารถปรับตัวขึ้นได้ในระยะยาว
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บทสรุปควำมคิดเห็นผู้ค้ำทองคำ (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 11 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทาง
และกรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนสิ งหาคม 2556 รวมถึงปัจจัย
ที่กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนสิ งหาคมโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,150 – 1,420 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,150-1,260 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,226-1,250 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,312-1,420 ดอลล่าร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,326-1,350 ดอลล่าร์ต่อออนซ์

ช่ วงตำ่ สุ ด

ช่ วงสู งสุ ด
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 95.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 17,000 – 21,000
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 17,000-18,600 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,000-18,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 19,500-21,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 20,000-20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
ช่ วงตำ่ สุ ด

ช่ วงสู งสุ ด
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บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนสิ งหาคม 2556
1. การชะลอมาตรการ QE ซึ่งในมุมมองของผูค้ า้ ยังมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกัน โดยบางท่านคาดการณ์วา่
FED อาจจะมีการชะลอมาตรการในช่วงเดือนกันยายน ขณะที่ผคู ้ า้ บางท่านประเมินว่าอาจจะเป็ นช่วงหลังเดือนกันยายน แต่โดย
สรุ ปแล้วมองว่าการชะลอมาตรการ QE จะกระทบต่อราคาทองคาในเชิงลบและเชื่อว่าจะมีการชะลอมาตรการภายในปี นี้
2. ค่าเงินบาท

โดยกลุ่มผูค้ า้ ยังเชื่อว่าค่าเงินบาทจะยังมีความผันผวนและกระทบต่อทิศทางราคาทองคาในประเทศ

โดยระยะสั้นประเด็นด้านการเมืองอาจจะกดดันให้เงินบาทอ่อนค่าได้ ขณะระยะกลางต้องติดตามการชะลอมาตรการ QE ของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ เนื่องจากจะกระทบต่อทิศทางของค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ
3. เศรษฐกิจจีนที่เริ่ มชะลอตัว การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจะกระทบต่ออุปสงค์ทองคาเนื่องจากจีนเป็ นประเทศที่มี
การบริ โภคทองคาจานวนมาก
4. การซื้อขายเก็งกาไร จากความอ่อนไหวในตลาดเงินตลาดทุนทาให้การเก็งกาไรในทองคายังทาให้ราคาทองคามี
ความผันผวน โดยเฉพาะการเก็งกาไรจากการคาดการณ์ต่าง ๆ อย่างเช่นการชะลอมาตรการ QE รวมถึงการระบายสถานะของ
กองทุนขนาดใหญ่ที่กระทบต่อทัศนคติของกลุ่มนักลงทุนทองคา
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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ข้อเสนอแนะจากผูค้ า้ ทองคา
1. ระยะนี้ควรเน้นการลงทุนในทองคาระยะสั้น เนื่องจากทิศทางราคายังคงผันผวน และลดสัดส่วนการลงทุน
ระยะยาว
2. ในช่วงเดือนสิ งหาคมของทุกปี มักจะมีความผันผวนของราคาทองคาดังนั้นนักลงทุนควรจะต้องให้ความ
ระมัดระวัง
3. ความผันผวนของเงินบาทเป็ นปัจจัยที่ตอ้ งระมัดระวังระยะสั้น
4. ติดตามการชะลอมาตรการ QE ในช่วง 4 เดือนหลังของปี ตั้งแต่ช่วงกันยายน – ธันวาคม เพราะจะเป็ น
ตัวกาหนดทิศทางในช่วงท้ายต่อเนื่องต้นปี หน้า
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนกรกฎาคม
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

1
6
3

โดยสรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 11 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนสิ งหาคมจะปรับตัวเพิ่มขึ้น
จานวน 1 ตัวอย่าง คาดราคาทองคาในประเทศในเดือนสิ งหาคมจะปรับตัวลดลงจานวน 3 ตัวอย่าง และคาดว่าราคาทองคาใน
ประเทศในเดือนสิ งหาคมจะใกล้เคียงกับราคาทองคาในเดือนกรกฎาคมจานวน 6 ตัวอย่าง จะเห็นว่าโดยรวมความคิดเห็นของ
กลุ่มผูค้ า้ ทองคาส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาจะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนกรกฎาคมที่ผา่ นมา หลังจากที่ในเดือนก่อนเชื่อว่าจะปรับตัว
เพิ่มขึ้น สะท้อนว่ากลุ่มผูค้ า้ ทองคามองกรอบการปรับตัวขึ้นที่จากัด ขณะที่กลุ่มผูค้ า้ จานวนหนึ่งเชื่อว่าจะมีการอ่อนตัวลงระหว่าง
เดือนหลังจากฟื้ นตัวในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผา่ นมา

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1. คุณจิตติ ตั้งสิ ทธิ์ภกั ดี

นายกสมาคมค้าทองคา (บริ ษทั ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จากัด)

2. คุณพิชญา พิสุทธิกลุ

นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง (ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิ ชย์)

3. คุณบุณเลิศ สิ ริภทั รวณิ ช

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ออสสิ ริส จากัด

4. คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

5. คุณณัฐพงศ์ หิ รัณยศิริ

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

6. คุณณัฐฑี จุฑาวรากุล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

7. คุณวิรัตน์ จุฑาวรากุล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด

8. คุณวิชยั แสงเจริ ญตระกูล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั รอยัล คลาสสิ ค โกลด์ บูลเลี่ยน จากัด

9. คุณธีรเดช สิ นธพเรื องชัย

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด

10. คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง

11. คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต

ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิเคราะห์ บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
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ศู นย์ วจิ ยั ทองคำ โดยควำมร่ วมมือระหว่ ำง
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองคำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

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

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

ขอขอบคุณข้ อมูลกำรวิจยั

สมาคมค้าทองคา
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จากัด
ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็ งเฮงพาณิ ชย์
บริ ษทั รอยัล คลาสสิ ค โกลด์ บูลเลี่ยน จากัด
บริ ษทั ห้างค้าทอง หลูยฮู่ วด จากัด
บริ ษทั ห้างค้าทอง หลูช้ งั ฮวด (2498) จากัด
บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด
บริ ษทั ออสสิ ริส จากัด
บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด
บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ จากัด
บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด
บริ ษทั ทองภัทร โกลด์ แอนด์ ซิ ลเวอร์ จากัด
บริ ษทั ซิ นคีเชียงค้าส่ ง จากัด
บริ ษทั ห้องขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด
ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง
ห้างทองเยาวราชเคหะคลองหลวง 9

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด
บริ ษทั ห้างทองซิ นเจี้ยเชียง จากัด
บริ ษทั หลูชงั่ เฮงเฮงฮวด จากัด
บริ ษทั ทองเล่งหงษ์ กรุ๊ ป จากัด
ห้างทองโต๊ะกังเฮงกี่
ห้างทองนาโชค 1997 (บางกระดี่)
ห้างทอง ตั้งเชียงเฮง
ห้างเพชรทองศรี โต๊ะกัง
ร้านทองอมรรัตน์ ปากช่อง นครราชสี มา
ร้านทองทรัพย์สุพรรณ
ห้างทองย่งเชียงล้ง
ห้างทองจงเจริ ญเยาวราช
บริ ษทั จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จากัด
ห้างทองเองเกียงฮึ้ง
ห้างทองอึ้งเตียงกี่
ห้างทองศรี เมืองวัฒนา
ห้างทองแม่มาลี
คุณ กัมพล ยศเรื องสา
เจ้าของเว็บไซต์ ThaiGold.info
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