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คณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยทองค า 

1. นำยจิตต ิ ตั้งสิทธิ์ภักด ี นำยกสมำคมค้ำทองค ำ 
2. นำยยุทธศิลป ์ เตยะรำชกุล นำยกสมำคมเพชรพลอยเงินทอง  
3. นำยพชิญำ พิสุทธิกุล  อุปนำยกสมำคมค้ำทองค ำ 
4. นำงอุบล  วิริยะผล  หุ้นส่วนผูจ้ัดกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้ำงค้ำทองยู่หลงกิมก่ี 
5. รศ.ดร.จักษ์ อัศวำนันท ์ กรรมกำร บริษัท ห้ำงทองบ้วนฮั่วล้ง (2490) จ ำกัด 
6. ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลัยหอกำรค้ำไทย 
7. ดร.วรรณรพี บำนชื่นวิจิตร อำจำรย์คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
8. ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน ์ อำจำรย์คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
9. นำยสุรพล โอวิทยำกุล ประธำนชมรมร้ำนทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
10. น.ส.ทัศวรรณ ศรีเมืองวัฒนำ ประธำนชมรมร้ำนทอง จังหวัดหนองคำย 
11. นำยธีระ  ตั้งหลักมั่นคง ประธำนชมรมร้ำนทอง จังหวัดอุดรธำนี 
12. นำยเริงชัย วิริยะกุล  ประธำนชมรมร้ำนทองอ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
13. นำยพรชยั สุดำยุวร  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จ ำกัด 
14. นำยสพุจน ์ โรจนำก ี  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ห้ำงคำ้ทองหลูชั้งฮวด (2498) จ ำกัด 
15. นำยวิรัตน ์ จุฑำวรำกุล กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไฟน์โกลด์ จ ำกัด 
16. นำยธีรเดช สินธพเรืองชัย กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท ห้ำงขำยทองทองใบเยำวรำช (1988) จ ำกัด 

17. นำยสมบูรณ ์ ภุชงค์โสภำพันธุ ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ห้ำงทองน่ ำเชียง จ ำกัด 

18. นำยวรชยั ตั้งสิทธิ์ภักด ี กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จ ำกัด 
19. นำยปำนะพงษ์ สุทธีวงศ ์ ผู้จัดกำรสมำคมคำ้ทองค ำ 

 
คณะท างานศูนย์วิจัยทองค า 

1. ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล ประธำนคณะท ำงำนฯ 
2. รศ.ดร.จักษ์ อัศวำนันท ์ ที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 
3. ดร.พิบูลย์ฤทธิ ์ วิริยะผล  ผู้อ ำนวยกำร 
4. ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร  รองผู้อ ำนวยกำร 
5. นำยพีรพงศ ์ ฉัตร์ทอง  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
6. นำยพลวัตร สำรวิทย ์ คณะท ำงำน 
 



Gold Price Sentiment Index 

Gold Traders Consensus 
 

[ศูนย์วิจยัทองค ำ] รำยงำนศูนย์วิจยัทองค ำประจ ำเดือน กรกฎำคม 2562 และไตรมำสที่ 3 ของปี 2562  Page 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า                   สารบัญ 

 

3 ................................................................................................................................................................................ บทสรุปกำรวิจัย 

4 .................................................................................................................... สรุปประเด็นรำคำทองค ำประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562 

6 ................................. ดัชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองค ำประจ ำเดอืน กรกฎำคม 2562 และดัชนีรำคำทองค ำไตรมำสที่ 3 ของปี 2562 

8 ........................................................................................................ บทสรุปควำมคิดเห็นผู้ค้ำทองค ำประจ ำเดือน กรกฎำคม 2562 

 

 

 

 

 

 



Gold Price Sentiment Index 

Gold Traders Consensus 
 

[ศูนย์วิจยัทองค ำ] รำยงำนศูนย์วิจยัทองค ำประจ ำเดือน กรกฎำคม 2562 และไตรมำสที่ 3 ของปี 2562  Page 3 
 

บทสรุปการวิจัย 

 ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 ปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือน มิถุนายน ที่ผ่านมา จาก

ระดับ 52.60 จุด มาอยู่ที่ระดับ 56.20 จุด เพิ่มขึ้น 3.60 จุด หรือคิดเป็น 6.84% โดยปัจจัยที่ท ำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมำนั้น 

คำดว่ำน่ำจะมำจำก ควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก กำรอ่อนค่ำของเงินบำท สถำนกำรณ์สงครำมกำรค้ำ ควำมต้องกำรซื้อ

สินทรัพย์ปลอดภัย และแรงซื้อเก็งก ำไร ตำมล ำดับ 

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าระยะสามเดือนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 (ก.ค. – ก.ย.) ปรับเพิ่มขึ้นจาก     

ไตรมาสที่สองของปี 2562 จากระดับ 47.79 จุด มาอยู่ที่ระดับ 58.18 จุด เพิ่มขึ้น 10.39 จุด หรือคิดเป็น 21.74% โดย

ดัชนีฯ ที่ปรับเพิ่มขึ้นมำนั้น แสดงให้เห็นว่ำนักลงทุนมีมุมมองในเชิงบวกต่อแนวโน้มของรำคำทองค ำในระยะสำมเดือนข้ำงหน้ำ 

โดยนักลงทุนคำดว่ำมีปัจจัยมำจำกควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย เงินทุนไหลออกจำกสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ สถำนกำรณ์

สงครำมกำรค้ำ ภำวะอัตรำเงินเฟ้อ และกำรอ่อนค่ำของเงินบำท ตำมล ำดับ 

จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 306 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ 43.79 ไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองค ำในช่วงเดือน กรกฎำคมนี้หรือไม่ 

ขณะที่ร้อยละ 32.68 คำดว่ำจะซื้อทองค ำ และร้อยละ 23.53 คำดว่ำจะไม่ซื้อทองค ำในเดือนนี้ 

สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อขำย

ล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำจ ำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองค ำในเดือน กรกฎำคม 2562 คำดว่ำรำคำ

ทองค ำจะเพิ่มขึ้น จ ำนวน 7 รำย และคำดว่ำรำคำทองค ำจะลดลง จ ำนวน 1 รำย ส่วนที่คำดว่ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองค ำใน

เดือน มิถุนำยน 2562 มีจ ำนวน 2 รำย 

ส าหรับการคาดการณ์ราคาทองค าเดือน กรกฎาคม 2562 ของผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่มีมุมมองดังนี้ Gold 

Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,363 – 1,458 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้ำนรำคำทองค ำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์ 96.5% 

ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 20,000 – 21,000 บำทต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ และด้ำนค่ำเงินบำทไทย ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 30.24 – 

31.16 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 

การลงทุนในทองค าช่วงเดือน กรกฎาคม 2562 ผู้ค้ำทองค ำรำยใหญ่ ให้ควำมเห็นว่ำรำคำทองค ำในช่วงเดือนที่ผ่ำนมำ 

ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ กำรปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่ำงรวดเร็วท ำให้เกิดภำวะ Overbought กล่ำวคือมีแรงซื้อมำกเกินไป 

จนท ำให้เกิดแรงเทขำย กดดันรำคำทองค ำปรับตัวลดลง ทั้งนี้ หำกแรงเทขำยไม่มำกนัก และรำคำทองค ำเคลื่อนไหวอยู่เหนือ

ระดับ 1,381 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ได้ จะท ำให้รำคำทองค ำมีแนวโน้มเป็นบวกมำกขึ้น โดยคำดว่ำรำคำทองอำจทดสอบ

แนวต้ำนที่บริเวณ 1,439 – 1,461 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ดังนั้นนักลงทุนควรวำงแผนกำรลงทุนอย่ำงรอบคอบ 

 

 



Gold Price Sentiment Index 

Gold Traders Consensus 
 

[ศูนย์วิจยัทองค ำ] รำยงำนศูนย์วิจยัทองค ำประจ ำเดือน กรกฎำคม 2562 และไตรมำสที่ 3 ของปี 2562  Page 4 
 

สรุปราคาทองค าประจ าเดือน มิถุนายน 2562  

ราคาทองค าในประเทศ (96.5%) 
รำคำทองค ำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์ 96.5% ในเดือน มิถุนำยน 2562 อ้ำงอิงจำกรำคำทองค ำที่ประกำศโดยสมำคม

ค้ำทองค ำ เป็นกำรเคลื่อนไหวภำยในกรอบระหว่ำง 19,500 – 20,750 บำทต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยรำคำทองค ำ ณ วันที่ 

29 มิถุนำยน 2562 ปรบัเพิ่มข้ึน 1,050 บำท หรือคิดเป็น 5.40% เมื่อเทียบกับรำคำทองค ำเมื่อสิ้นเดือน พฤษภำคม 2562 

ภาพกราฟราคาทองค าในประเทศ เดือน มิถนุายน 2562 ตามประกาศสมาคมค้าทองค า 

 

ราคาทองค าตลาดโลก (Gold Spot) 
รำคำทองค ำตลำดโลกในเดือน มิถุนำยน 2562 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 1,306.06 – 1,439.26 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อ         

ทรอยออนซ์ โดยปรับเพิ่มขึ้น 78.95 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็น 6.05% เมื่อเทียบกับรำคำสุดท้ำยของเดือน 

พฤษภำคม ที่ผ่ำนมำ ขณะที่กองทุนทองค ำ SPDR ถือครองทองค ำเพิ่มขึ้น 50.83 ตัน เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พฤษภำคม 2562 

จำกระดับ 743.21 ตัน เพิ่มข้ึนมำที่ระดับ 794.04 ตัน ณ วันที่ 28 มิถุนำยน 2562 

ภาพกราฟราคาทองค าในตลาดโลก 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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*รำคำทองค ำในประเทศอ้ำงอิงจำกสมำคมค้ำทองค ำ (Avg Closed) 

 ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 ปรับเพิ่มขึ้นจำกเมื่อเดือน มิถุนำยน ที่ผ่ำนมำ จำก

ระดับ 52.60 จุด มำอยู่ที่ระดับ 56.20 จุด เพิ่มขึ้น 3.60 จุด หรือคิดเป็น 6.84% โดยปัจจัยที่ท ำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมำนั้น 

คำดว่ำน่ำจะมำจำก ควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก กำรอ่อนค่ำของเงินบำท สถำนกำรณ์สงครำมกำรค้ำ ควำมต้องกำรซื้อ

สินทรัพย์ปลอดภัย และแรงซื้อเก็งก ำไร ตำมล ำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

*รำคำทองค ำในประเทศอ้ำงอิงรำคำสมำคมค้ำทองค ำ (Avg Closed) 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าระยะสามเดือนในไตรมาสที่ 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 แสดงให้เห็นว่ำนักลงทุนมีมุมมองในเชิงบวกต่อแนวโน้มของรำคำทองค ำในระยะสำมเดือนข้ำงหน้ำ โดยนักลงทุน

คำดว่ำมีปัจจัยมำจำกควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย เงินทุนไหลออกจำกสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ สถำนกำรณ์สงครำม

กำรค้ำ ภำวะอัตรำเงินเฟ้อ และกำรอ่อนค่ำของเงินบำท ตำมล ำดับ 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าและค่าเฉลี่ยราคาทองค ารายเดือน 
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ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองค าในประเทศเดือน กรกฎาคม 2562 

 

ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองค าในประเทศเดือน กรกฎาคม 2562 

 

ปัจจัยเชิงบวก ต่อราคาทองค าในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 

 

ปัจจัยเชิงลบ ต่อราคาทองค าในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 
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กระแสเงินทุนไหลเข้ำสู่สนิทรัพย์เสี่ยง
นโยบำยกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED)
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การซื้อทองค าในช่วงเดือน กรกฎาคม 2562 

 

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองค า (Gold Trader Consensus) ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 

จำกกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่ และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อ

ขำยล่วงหน้ำ ที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำจ ำนวน 10 ตัวอย่ำง เพื่อสอบถำมถึงมุมมอง และควำมคิดเห็นที่มีต่อทิศทำง และกรอบ

รำคำทองค ำในตลำดโลก และรำคำทองค ำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน กรกฎำคม 2562 รวมถึงปัจจัยที่

เก่ียวข้องกับรำคำทองค ำ และแนะน ำกำรลงทุนในทองค ำโดยสำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 

บริษัท 
GOLD SPOT ค่าเงินบาท / ดอลลาร์ ทองค า96.5% /บาท 

ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด 

1. บจ.วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล 1,355 1,461 30.20 31.51 19,750 21,000 

2. บจ.ออสสิริส  1,370 1,460 30.40 31.10 19,900 21,200 

3. บจ.ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส 1,360 1,450 30.50 31.40 20,200 20,900 

4. บจ.เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์  1,360 1,440 30.30 31.00 19,850 20,750 

5. บจ.ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988)  1,382 1,465 30.30 31.00 20,100 21,000 

6. บจ.จีท ีโกลด์ บูลเลี่ยน 1,365 1,445 30.00 31.00 20,000 20,800 

7. บจ. ที.ดี.ซี. โกลด์   1,360 1,460 30.20 31.50 20,200 21,000 

8. บจ.ชายนน์ิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน 1,365 1,472 30.45 31.28 20,100 21,200 

9. บจ.แอลซีเอช บูลเลี่ยน  1,350 1,450 29.55 31.00 19,750 21,000 

10. บจ.ซินเนอร์จี้ คอมโมดิต้ีส์ เทรด 1,365 1,478 30.10 31.00 20,200 21,100 

* ตารางแสดงการคาดการณ์กรอบราคาต  าสุด- สูงสุด ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 

 

 

จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 306 ตัวอย่ำง พบว่ำ
ร้อยละ 43.79 ไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองค ำในช่วงเดือน 
กรกฎำคมนี้หรือไม่ ขณะที่ร้อยละ 32.68 คำดว่ำจะ
ซื้อทองค ำ และร้อยละ 23.53 คำดว่ำจะไม่ซื้อทองค ำ
ในเดือนนี้ 
 

 ซื้อ 
ร้อยละ 32.68

ไม่ซื้อ 
ร้อยละ 23.53

ไม่แน่ใจ
ร้อยละ 43.79



Gold Price Sentiment Index 

Gold Traders Consensus 
 

[ศูนย์วิจยัทองค ำ] รำยงำนศูนย์วิจยัทองค ำประจ ำเดือน กรกฎำคม 2562 และไตรมำสที่ 3 ของปี 2562  Page 9 
 

 

บทสรุปด้านราคาทองค าในตลาดโลก หรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองค ำในตลำดโลกโดยรวม คำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,350 – 1,478 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อ

ออนซ์ โดยกรอบราคาต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 1,350 – 1,382 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบราคา

สูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 1,440 – 1,478 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีกรอบเฉลี่ยของรำคำทองค ำตลำดโลก

อยู่บริเวณ 1,363 – 1,458 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 

 

บทสรุปด้านราคาทองค าแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาทต่อน้ าหนัก 1 บาททองค า) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองค ำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) โดยรวม คำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 19,750 –

21,200 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยกรอบราคาต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 19,750 – 20,200 บำท ต่อ

น้ ำหนัก 1 บำททองค ำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 20,750 – 21,200 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำท

ทองค ำ โดยมีกรอบเฉลี่ยรำคำทองค ำแท่งอยู่บริเวณ 20,000 – 21,000 บำทต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ 

 

บทสรุปด้านค่าเงินบาทไทย (บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำค่ำเงินบำทไทย (บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ) โดยรวม คำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 29.55 – 31.51 

บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 29.55 – 30.50 บำทไทย ต่อดอลลำร์

สหรัฐฯ ขณะที่กรอบอัตราสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 31.00 – 31.51 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยมีกรอบ

เฉลี่ยของค่ำเงินบำทไทยอยู่บริเวณ 30.24 – 31.16 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 
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บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองค าในเดือน กรกฎาคม 2562 

1. ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพยุโรป กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ จำกกำรรำยงำนข่ำวผู้แทน

กำรค้ำของสหรัฐฯ ประกำศขึ้นภำษีสินค้ำน ำเข้ำจำกสหภำพยุโรปมูลค่ำ 4,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่งกำรประกำศ

ขึ้นภำษีสินค้ำน ำเข้ำจำกสหภำพยุโรปของสหรัฐฯ มีขึ้นหลังจำกที่สหรัฐฯ และจีนกลับมำเปิดเจรจำทำงกำรค้ำกันอีก

คร้ัง 

2. นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำนักลงทุนหวังจับสัญญำณทิศทำง

อัตรำดอกเบี้ยของเฟด หลังจำกกระทรวงแรงงำนสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรที่สูงเกินคำดในเดือน 

มิถุนำยน ที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ มีก ำหนดแถลงนโยบำยกำรเงินของเฟดรอบครึ่งปีต่อคณะกรรมำธิกำรบริกำรด้ำนกำรเงินแห่ง

สภำผู้แทนรำษฎรสหรัฐฯ และจำกนั้นจะแถลงนโยบำยกำรเงินรอบครึ่งปีต่อคณะกรรมำธิกำรด้ำนกำรธนำคำรแห่ง

วุฒิสภำสหรัฐฯ ในเดือน กรกฎำคม นี้ 

3. สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำนักลงทุนมีควำมกังวลเกี่ยวกับ

กำรเผชิญหน้ำระหว่ำงอิหร่ำนและสหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น นับตั้งแต่เกิดเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ ำมัน 2 ล ำ ในอ่ำวโอมำน ซึ่ง

สหรัฐฯ กล่ำวหำว่ำเป็นฝีมือของอิหร่ำน แต่อิหร่ำนปฏิเสธควำมเก่ียวข้อง 

4. สถานการณ์การเมืองในอังกฤษ กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ ควำมคืบหน้ำทำงกำรเมืองอังกฤษ นำยบอริส จอห์นสัน 

กลำยเป็นตัวเก็งอย่ำงชัดเจนที่จะมำแทนที่  นำงเทเรซำ เมย์ ในฐำนะนำยกรัฐมนตรีอังกฤษจำกกำรลงมติในช่วง         

ที่ผ่ำนมำ หลังจำกนำยบอริสฯ ได้รับคะแนนเสียงอย่ำงท่วมท้นในกำรลงมติเลือกผู้น ำพรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษ 

การลงทุนทองค าในเดือน กรกฎาคม 2562 

รำคำทองค ำในช่วงเดือน กรกฎำคม 2562 ผู้ค้ำทองค ำรำยใหญ่ ให้ควำมเห็นว่ำรำคำทองค ำในช่วงเดือนที่ผ่ำนมำ 

ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ กำรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วท ำให้เกิดภำวะ Overbought กล่ำวคือมีแรงซื้อ

มำกเกินไป จนท ำให้เกิดแรงเทขำย กดดันรำคำทองค ำปรับตัวลดลง ทั้งนี้ หำกแรงเทขำยไม่มำกนัก และรำคำทองค ำ

เคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 1,381 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ จะท ำให้รำคำทองค ำมีแนวโน้มเป็นบวกมำกขึ้น โดยคำดว่ำ

รำคำทองอำจทดสอบแนวต้ำนที่บริเวณ 1,439 – 1,461 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ดังนั้นนักลงทุนควรวำงแผนกำร

ลงทุนอย่ำงรอบคอบ 

สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อขำย

ล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำจ ำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองค ำในเดือน กรกฎำคม 2562 คำดว่ำ

รำคำทองค ำจะเพิ่มข้ึน จ ำนวน 7 รำย และคำดว่ำรำคำทองค ำจะลดลง จ ำนวน 1 รำย ส่วนที่คำดว่ำจะใกล้เคียงกับรำคำ

ทองค ำในเดือน มิถุนำยน 2562 มีจ ำนวน 2 รำย 
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ศูนย์วิจัยทองค า จัดตั้งขึ้นจำกควำมร่วมมือ ระหว่ำง สมำคมค้ำทองค ำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และคณะบริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เพื่อจัดท ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรำคำทองค ำ โดยใช้หลักกำรทำงสถิติ เพื่อสังเครำะห์ข้อมูลและน ำเสนอผ่ำน

หลำยแง่มุม เช่น ควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนทองค ำ และผู้ค้ำทองค ำรำยใหญ่ ที่มีต่อรำคำทองค ำในปัจจุบัน มุมมองของผู้ค้ำทองค ำ ที่มีต่อ

ตลำดทองค ำ โดยรำยงำนวิจัยดังกล่ำวจะน ำเสนอต่อสำธำรณชนผ่ำนสื่อมวลชนทุกแขนงเป็นประจ ำทุกเดือน และทุกไตรมำส 

รายงานฉบับนี้ จัดท ำขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในกำรช้ีน ำให้มีกำรซื้อขำย หรือช้ีน ำรำคำแต่ประกำรใด กำรจัดท ำรำยงำน

ดังกล่ำวเป็นไปตำมควำมคิดเห็นท่ีรวบรวมจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรวิจัย 

ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการค้าทองค ารายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่เอื้อเฟ้ือข้อมูล 

 

1. บริษัท จีท ีโกลด์ บูลเลีย่น จ ำกัด 
2. บริษัท วำยแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
3. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ำกัด 
4. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จ ำกัด 
5. บริษัท ออสสิรสิ จ ำกัด 
6. บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จ ำกัด 
7. บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จ ำกัด 
8. บริษัท ชำยน์นิ่งโกลด์ บูลเลีย่น จ ำกัด 
9. บริษัท ห้ำงขำยทองทองใบเยำวรำช (1988) จ ำกัด 
10. บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดติี้ส์ เทรด จ ำกัด 

ช่องทางติดตามข้อมูลการวิจัย 
 
เว็บไซต ์  : www.goldresearchcenter.com, www.goldtraders.or.th  
อีเมล  : contact@goldresearchcenter.com 
Facebook : ศูนย์วิจัยทองค ำ 
ติดต่อขอรับข้อมลูกำรวิจยัโทร. 0-2020-9000 ต่อ 53 
 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

คุณพีรพงศ์ ฉัตร์ทอง / ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยทองค ำ 
เลขท่ี 33/124 อำคำรวอลลส์ตรีท ทำวเวอร์ ช้ัน 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2020-9000 ต่อ 53, มือถือ 08-6744-9612 
อีเมล : peerapong@goldtraders.or.th 
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