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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคาประจาเดือน กรกฎาคม 2562 ปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือน มิถุนายน ที่ผ่านมา จาก
ระดับ 52.60 จุด มาอยู่ที่ระดับ 56.20 จุด เพิ่มขึ้น 3.60 จุด หรือคิดเป็น 6.84% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมำนั้น
คำดว่ำน่ำจะมำจำก ควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก กำรอ่อนค่ำของเงินบำท สถำนกำรณ์สงครำมกำรค้ำ ควำมต้องกำรซื้อ
สินทรัพย์ปลอดภัย และแรงซื้อเก็งกำไร ตำมลำดับ
ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคาระยะสามเดือนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 (ก.ค. – ก.ย.) ปรับ เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสที่สองของปี 2562 จากระดับ 47.79 จุด มาอยู่ที่ระดับ 58.18 จุด เพิ่มขึ้น 10.39 จุด หรือคิดเป็น 21.74% โดย
ดัชนีฯ ที่ปรับเพิ่มขึ้นมำนั้น แสดงให้เห็นว่ำนักลงทุนมีมุมมองในเชิงบวกต่อแนวโน้มของรำคำทองคำในระยะสำมเดือนข้ำงหน้ำ
โดยนักลงทุนคำดว่ำมีปัจจัยมำจำกควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย เงินทุนไหลออกจำกสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ สถำนกำรณ์
สงครำมกำรค้ำ ภำวะอัตรำเงินเฟ้อ และกำรอ่อนค่ำของเงินบำท ตำมลำดับ
จำกกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 306 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ 43.79 ไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองคำในช่วงเดือน กรกฎำคมนี้หรือไม่
ขณะที่ร้อยละ 32.68 คำดว่ำจะซื้อทองคำ และร้อยละ 23.53 คำดว่ำจะไม่ซื้อทองคำในเดือนนี้
สรุ ป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองคำรำยใหญ่และผู้ป ระกอบกิจกำรนำยหน้ำ ซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองคำจำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองคำในเดือน กรกฎำคม 2562 คำดว่ำรำคำ
ทองคำจะเพิ่มขึ้น จำนวน 7 รำย และคำดว่ำรำคำทองคำจะลดลง จำนวน 1 รำย ส่วนที่คำดว่ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองคำใน
เดือน มิถุนำยน 2562 มีจำนวน 2 รำย
สาหรับการคาดการณ์ราคาทองคาเดือน กรกฎาคม 2562 ของผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองคำรำยใหญ่มีมุมมองดังนี้ Gold
Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,363 – 1,458 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้ำนรำคำทองคำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์ 96.5%
ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 20,000 – 21,000 บำทต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ และด้ำนค่ำเงินบำทไทย ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 30.24 –
31.16 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ
การลงทุนในทองคาช่วงเดือน กรกฎาคม 2562 ผู้ค้ำทองคำรำยใหญ่ ให้ควำมเห็นว่ำรำคำทองคำในช่วงเดือนที่ผ่ำนมำ
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ กำรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วทำให้เกิดภำวะ Overbought กล่ำวคือมีแรงซื้อมำกเกินไป
จนทำให้เกิดแรงเทขำย กดดันรำคำทองคำปรับตัวลดลง ทั้งนี้ หำกแรงเทขำยไม่มำกนัก และรำคำทองคำเคลื่อนไหวอยู่เหนือ
ระดับ 1,381 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ได้ จะทำให้รำคำทองคำมีแนวโน้มเป็นบวกมำกขึ้น โดยคำดว่ำรำคำทองอำจทดสอบ
แนวต้ำนที่บริเวณ 1,439 – 1,461 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ดังนั้นนักลงทุนควรวำงแผนกำรลงทุนอย่ำงรอบคอบ
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สรุปราคาทองคาประจาเดือน มิถุนายน 2562
ราคาทองคาในประเทศ (96.5%)
รำคำทองคำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์ 96.5% ในเดือน มิถุนำยน 2562 อ้ำงอิงจำกรำคำทองคำที่ประกำศโดยสมำคม
ค้ำทองคำ เป็นกำรเคลื่อนไหวภำยในกรอบระหว่ำง 19,500 – 20,750 บำทต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ โดยรำคำทองคำ ณ วันที่
29 มิถุนำยน 2562 ปรับเพิ่มขึ้น 1,050 บำท หรือคิดเป็น 5.40% เมื่อเทียบกับรำคำทองคำเมื่อสิ้นเดือน พฤษภำคม 2562
ภาพกราฟราคาทองคาในประเทศ เดือน มิถนุ ายน 2562 ตามประกาศสมาคมค้าทองคา

ราคาทองคาตลาดโลก (Gold Spot)
รำคำทองคำตลำดโลกในเดือน มิ ถุน ำยน 2562 เคลื่ อนไหวอยู่ระหว่ำง 1,306.06 – 1,439.26 ดอลลำร์สหรัฐ ฯ ต่ อ
ทรอยออนซ์ โดยปรับเพิ่มขึ้น 78.95 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็น 6.05% เมื่อเทียบกับรำคำสุดท้ำยของเดือน
พฤษภำคม ที่ผ่ำนมำ ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR ถือครองทองคำเพิ่มขึ้น 50.83 ตัน เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พฤษภำคม 2562
จำกระดับ 743.21 ตัน เพิ่มขึ้นมำที่ระดับ 794.04 ตัน ณ วันที่ 28 มิถุนำยน 2562
ภาพกราฟราคาทองคาในตลาดโลก เดือน มิถุนายน 2562
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ค่าเงินบาท
ค่ำเงินบำทไทยเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ในเดือน มิถุนำยน 2562 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 30.50 – 31.59
บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยค่ำเงินบำทแข็งค่ำ 0.88 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 2.79% เมื่อเทียบกับรำคำ
สุดท้ำยของเดือน พฤษภำคม ที่ผ่ำนมำ
ภาพกราฟค่าเงินบาท เดือน มิถุนายน 2562
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคาและค่าเฉลี่ยราคาทองคารายเดือน

*รำคำทองคำในประเทศอ้ำงอิงจำกสมำคมค้ำทองคำ (Avg Closed)
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคาประจาเดือน กรกฎาคม 2562 ปรับเพิ่มขึ้นจำกเมื่อเดือน มิถุนำยน ที่ผ่ำนมำ จำก
ระดับ 52.60 จุด มำอยู่ที่ระดับ 56.20 จุด เพิ่มขึ้น 3.60 จุด หรือคิดเป็น 6.84% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมำนั้น
คำดว่ำน่ำจะมำจำก ควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก กำรอ่อนค่ำของเงินบำท สถำนกำรณ์สงครำมกำรค้ำ ควำมต้องกำรซื้อ
สินทรัพย์ปลอดภัย และแรงซื้อเก็งกำไร ตำมลำดับ

*รำคำทองคำในประเทศอ้ำงอิงรำคำสมำคมค้ำทองคำ (Avg Closed)

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคาระยะสามเดือนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 (ก.ค. – ก.ย.) ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่
สองของปี 2562 จากระดับ 47.79 จุด มาอยู่ที่ระดับ 58.18 จุด เพิ่มขึ้น 10.39 จุด หรือคิดเป็น 21.74% โดยดัชนีฯ ที่ปรับ
เพิ่มขึ้นมำนั้น แสดงให้เห็นว่ำนักลงทุนมีมุมมองในเชิงบวกต่อแนวโน้มของรำคำทองคำในระยะสำมเดือนข้ำงหน้ำ โดยนักลงทุน
คำดว่ำมีปัจจัยมำจำกควำมต้องกำรซื้อสิ นทรัพย์ปลอดภัย เงินทุนไหลออกจำกสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ สถำนกำรณ์สงครำม
กำรค้ำ ภำวะอัตรำเงินเฟ้อ และกำรอ่อนค่ำของเงินบำท ตำมลำดับ
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ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคาในประเทศเดือน กรกฎาคม 2562
ควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
กำรอ่อนค่ำของเงินบำท
สถำนกำรณ์สงครำมกำรค้ำ
ควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย
แรงซื้อเก็งกำไร

43.46%
42.81%

33.01%
31.05%
30.72%
0.00%
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20.00%
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40.00%
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ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองคาในประเทศเดือน กรกฎาคม 2562
กำรแข็งค่ำของเงินบำท
แรงขำยเก็งกำไรของกองทุน
กระแสเงินทุนไหลเข้ำสู่สนิ ทรัพย์เสี่ยง
นโยบำยกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED)
กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

50.98%
41.83%
36.60%
29.74%
28.76%
0.00%

10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

ปัจจัยเชิงบวก ต่อราคาทองคาในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562
ควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

35.95%

เงินทุนไหลออกจำกเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐฯ

31.70%

สถำนกำรณ์สงครำมกำรค้ำ

27.45%

ภำวะอัตรำเงินเฟ้อ

26.14%

กำรอ่อนค่ำของเงินบำท

25.49%
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ปัจจัยเชิงลบ ต่อราคาทองคาในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562
กำรแข็งค่ำของเงินบำท
สถำนกำรณ์สงครำมกำรค้ำโลก
ปริมำณควำมต้องกำรทองคำที่ลดลง
แรงขำยเก็งกำไรของกองทุน
เงินทุนไหลเข้ำไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง

51.63%
33.33%
32.03%
30.39%
29.08%
0.00%
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[ศูนย์วิจยั ทองคำ] รำยงำนศูนย์วิจยั ทองคำประจำเดือน กรกฎำคม 2562 และไตรมำสที่ 3 ของปี 2562
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การซื้อทองคาในช่วงเดือน กรกฎาคม 2562
จำกกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 306 ตัวอย่ำง พบว่ำ
ร้อยละ 43.79 ไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองคำในช่วงเดือน
กรกฎำคมนี้หรือไม่ ขณะที่ร้อยละ 32.68 คำดว่ำจะ
ซื้อทองคำ และร้อยละ 23.53 คำดว่ำจะไม่ซื้อทองคำ
ในเดือนนี้

ไม่แน่ใจ
ร้อยละ 43.79

ซื้อ
ร้อยละ 32.68

ไม่ซื้อ
ร้อยละ 23.53

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus) ประจาเดือน กรกฎาคม 2562
จำกกำรสำรวจกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองคำรำยใหญ่ และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำ ที่อ้ำงอิงกับรำคำทองคำจำนวน 10 ตัวอย่ำง เพื่อสอบถำมถึงมุมมอง และควำมคิดเห็นที่มีต่อทิศทำง และกรอบ
รำคำทองคำในตลำดโลก และรำคำทองคำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน กรกฎำคม 2562 รวมถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับรำคำทองคำ และแนะนำกำรลงทุนในทองคำโดยสำมำรถสรุปได้ ดังนี้
บริษัท
1. บจ.วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล
2. บจ.ออสสิริส
3. บจ.ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส
4. บจ.เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
5. บจ.ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988)
6. บจ.จีที โกลด์ บูลเลี่ยน
7. บจ. ที.ดี.ซี. โกลด์
8. บจ.ชายน์นิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน
9. บจ.แอลซีเอช บูลเลี่ยน
10. บจ.ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด

GOLD SPOT
ต่าสุด
สูงสุด
1,355
1,461
1,370
1,460
1,360
1,450
1,360
1,440
1,382
1,465
1,365
1,445
1,360
1,460
1,365
1,472
1,350
1,450
1,365
1,478

ค่าเงินบาท / ดอลลาร์
ต่าสุด
สูงสุด
30.20
31.51
30.40
31.10
30.50
31.40
30.30
31.00
30.30
31.00
30.00
31.00
30.20
31.50
30.45
31.28
29.55
31.00
30.10
31.00

ทองคา96.5% /บาท
ต่าสุด
สูงสุด
19,750
21,000
19,900
21,200
20,200
20,900
19,850
20,750
20,100
21,000
20,000
20,800
20,200
21,000
20,100
21,200
19,750
21,000
20,200
21,100

* ตารางแสดงการคาดการณ์กรอบราคาตาสุด- สูงสุด ประจาเดือน กรกฎาคม 2562

[ศูนย์วิจยั ทองคำ] รำยงำนศูนย์วิจยั ทองคำประจำเดือน กรกฎำคม 2562 และไตรมำสที่ 3 ของปี 2562
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บทสรุปด้านราคาทองคาในตลาดโลก หรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์)
กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองคำในตลำดโลกโดยรวม คำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,350 – 1,478 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อ
ออนซ์ โดยกรอบราคาต่าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 1,350 – 1,382 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบราคา
สูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 1,440 – 1,478 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีกรอบเฉลี่ยของรำคำทองคำตลำดโลก
อยู่บริเวณ 1,363 – 1,458 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

บทสรุปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาทต่อน้าหนัก 1 บาททองคา)
กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองคำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) โดยรวม คำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 19,750 –
21,200 บำท ต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ โดยกรอบราคาต่าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 19,750 – 20,200 บำท ต่อ
น้ำหนัก 1 บำททองคำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 20,750 – 21,200 บำท ต่อน้ำหนัก 1 บำท
ทองคำ โดยมีกรอบเฉลี่ยรำคำทองคำแท่งอยู่บริเวณ 20,000 – 21,000 บำทต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ

บทสรุปด้านค่าเงินบาทไทย (บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)
กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำค่ำเงินบำทไทย (บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ) โดยรวม คำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 29.55 – 31.51
บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่าสุด กลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 29.55 – 30.50 บำทไทย ต่อดอลลำร์
สหรัฐฯ ขณะที่กรอบอัตราสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 31.00 – 31.51 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยมีกรอบ
เฉลี่ยของค่ำเงินบำทไทยอยู่บริเวณ 30.24 – 31.16 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ

[ศูนย์วิจยั ทองคำ] รำยงำนศูนย์วิจยั ทองคำประจำเดือน กรกฎำคม 2562 และไตรมำสที่ 3 ของปี 2562
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บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือน กรกฎาคม 2562
1. ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพยุโรป กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ จำกกำรรำยงำนข่ำวผู้แทน
กำรค้ำของสหรัฐฯ ประกำศขึ้นภำษีสินค้ำนำเข้ำจำกสหภำพยุโรปมูลค่ ำ 4,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่งกำรประกำศ
ขึ้นภำษีสินค้ำนำเข้ำจำกสหภำพยุโรปของสหรัฐ ฯ มีขึ้นหลังจำกที่สหรัฐฯ และจีนกลับมำเปิดเจรจำทำงกำรค้ำกันอีก
ครั้ง
2. นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ นักลงทุนหวังจับสัญญำณทิศทำง
อัตรำดอกเบี้ยของเฟด หลังจำกกระทรวงแรงงำนสหรัฐ ฯ เปิดเผยตัวเลขจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรที่สูงเกินคำดในเดือน
มิถุนำยน ที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ มีกำหนดแถลงนโยบำยกำรเงินของเฟดรอบครึ่งปีต่อคณะกรรมำธิกำรบริกำรด้ำนกำรเงินแห่ง
สภำผู้แทนรำษฎรสหรัฐ ฯ และจำกนั้นจะแถลงนโยบำยกำรเงินรอบครึ่งปีต่อคณะกรรมำธิกำรด้ำนกำรธนำคำรแห่ง
วุฒิสภำสหรัฐฯ ในเดือน กรกฎำคม นี้
3. สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ นักลงทุนมีควำมกังวลเกี่ยวกับ
กำรเผชิญหน้ำระหว่ำงอิหร่ำนและสหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น นับตั้งแต่เกิดเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำ ในอ่ำวโอมำน ซึง่
สหรัฐฯ กล่ำวหำว่ำเป็นฝีมือของอิหร่ำน แต่อิหร่ำนปฏิเสธควำมเกี่ยวข้อง
4. สถานการณ์การเมืองในอังกฤษ กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ ควำมคืบหน้ำทำงกำรเมืองอังกฤษ นำยบอริส จอห์นสัน
กลำยเป็นตัวเก็งอย่ำงชัดเจนที่จะมำแทนที่ นำงเทเรซำ เมย์ ในฐำนะนำยกรัฐมนตรีอังกฤษจำกกำรลงมติในช่วง
ที่ผ่ำนมำ หลังจำกนำยบอริสฯ ได้รับคะแนนเสียงอย่ำงท่วมท้นในกำรลงมติเลือกผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษ
การลงทุนทองคาในเดือน กรกฎาคม 2562
รำคำทองคำในช่วงเดือน กรกฎำคม 2562 ผู้ค้ำทองคำรำยใหญ่ ให้ควำมเห็นว่ำรำคำทองคำในช่วงเดือนที่ผ่ำนมำ
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ กำรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วทำให้เกิ ดภำวะ Overbought กล่ำวคือมีแรงซื้อ
มำกเกินไป จนทำให้เกิดแรงเทขำย กดดันรำคำทองคำปรับตัวลดลง ทั้งนี้ หำกแรงเทขำยไม่มำกนัก และรำคำทองคำ
เคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 1,381 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ จะทำให้รำคำทองคำมีแนวโน้มเป็นบวกมำกขึ้น โดยคำดว่ำ
รำคำทองอำจทดสอบแนวต้ำนที่บริเวณ 1,439 – 1,461 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ดังนั้นนักลงทุนควรวำงแผนกำร
ลงทุนอย่ำงรอบคอบ
สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองคำรำยใหญ่และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองคำจำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองคำในเดือน กรกฎำคม 2562 คำดว่ำ
รำคำทองคำจะเพิ่มขึ้น จำนวน 7 รำย และคำดว่ำรำคำทองคำจะลดลง จำนวน 1 รำย ส่วนที่คำดว่ำจะใกล้เคียงกับรำคำ
ทองคำในเดือน มิถุนำยน 2562 มีจำนวน 2 รำย

[ศูนย์วิจยั ทองคำ] รำยงำนศูนย์วิจยั ทองคำประจำเดือน กรกฎำคม 2562 และไตรมำสที่ 3 ของปี 2562
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ศูนย์วิจัยทองคา จัดตั้งขึ้นจำกควำมร่วมมือ ระหว่ำง สมำคมค้ำทองคำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และคณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เพื่อจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรำคำทองคำ โดยใช้หลักกำรทำงสถิติ เพื่อสังเครำะห์ข้อมูลและนำเสนอผ่ำน
หลำยแง่มุม เช่น ควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนทองคำ และผู้ค้ำทองคำรำยใหญ่ ที่มีต่อรำคำทองคำในปัจจุบัน มุมมองของผู้ค้ำทองคำ ที่มีต่อ
ตลำดทองคำ โดยรำยงำนวิจัยดังกล่ำวจะนำเสนอต่อสำธำรณชนผ่ำนสื่อมวลชนทุกแขนงเป็นประจำทุกเดือน และทุกไตรมำส
รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในกำรชี้นำให้มีกำรซื้อขำย หรือชี้นำรำคำแต่ประกำรใด กำรจัดทำรำยงำน
ดังกล่ำวเป็นไปตำมควำมคิดเห็นที่รวบรวมจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรวิจัย
ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เอื้อเฟื้อข้อมูล
1. บริษัท จีที โกลด์ บูลเลีย่ น จำกัด
2. บริษัท วำยแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
4. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด
5. บริษัท ออสสิรสิ จำกัด
6. บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด
7. บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด
8. บริษัท ชำยน์นิ่งโกลด์ บูลเลีย่ น จำกัด
9. บริษัท ห้ำงขำยทองทองใบเยำวรำช (1988) จำกัด
10. บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
ช่องทางติดตามข้อมูลการวิจัย
เว็บไซต์
:
www.goldresearchcenter.com, www.goldtraders.or.th
อีเมล
:
contact@goldresearchcenter.com
Facebook
:
ศูนย์วิจัยทองคำ
ติดต่อขอรับข้อมูลกำรวิจยั โทร. 0-2020-9000 ต่อ 53
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณพีรพงศ์ ฉัตร์ทอง / ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยทองคำ
เลขที่ 33/124 อำคำรวอลล์สตรีท ทำวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2020-9000 ต่อ 53, มือถือ 08-6744-9612
อีเมล : peerapong@goldtraders.or.th

[ศูนย์วิจยั ทองคำ] รำยงำนศูนย์วิจยั ทองคำประจำเดือน กรกฎำคม 2562 และไตรมำสที่ 3 ของปี 2562
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