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คณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยทองคำ 

1. นายจิตติ  ต้ังสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ 
2. นายพชิญา พิสุทธิกุล  อุปนายกสมาคมค้าทองคำ 
3. นางอุบล  วิริยะผล  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุน้ส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่ 
4. รศ.ดร.จักษ์ อัศวานันท์ ผู้แทนหุ้นส่วนผูจ้ัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง 
5. ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักด์ิกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
6. ดร.วรรณรพี บานชืน่วิจิตร อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
7. ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
8. นายสุรพล โอวิทยากุล ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
9. น.ส.ทัศวรรณ ศรีเมืองวัฒนา ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดหนองคาย 
10. นายธีระ  ต้ังหลักมั่นคง ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดอุดรธานี 
11. นายเริงชัย วิริยะกุล  ประธานชมรมร้านทองอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
12. นายพรชัย สุดายุวร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด 
13. นายสพุจน ์ โรจนาก ี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างค้าทองหลูชั้งฮวด (2498) จำกัด 
14. นายวิรัตน ์ จุฑาวรากลุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟน์โกลด์ จำกัด 
15. นายธีรเดช สินธพเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด 

16. นายสมบูรณ ์ ภุชงค์โสภาพันธุ ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างทองน่ำเชียง จำกัด 

17. นายวรชัย ต้ังสิทธิ์ภักดี กรรมการ บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด 
18. นายปานะพงษ ์ สุทธีวงศ์  ผู้จัดการสมาคมค้าทองคำ 

 
คณะทำงานศูนย์วิจัยทองคำ 

1. ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักด์ิกุล ประธานคณะทำงานฯ 
2. รศ.ดร.จักษ์ อัศวานันท์ ท่ีปรึกษาผู้อำนวยการ 
3. รศ.ดร.ละออ บุญเกษม  ท่ีปรึกษาผู้อำนวยการ 
4. ผศ.ดร.ยอดเย่ียม  ทิพย์สุวรรณ์ ท่ีปรึกษาผู้อำนวยการ 
5. อ.วีระพล  วิชญานุภาพ   ท่ีปรึกษาผู้อำนวยการ 
6. ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล  ผู้อำนวยการ 
7. ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร  รองผู้อำนวยการ 
8. นายพีรพงศ์ ฉัตร์ทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
9. นายพลวัตร สารวิทย์  คณะทำงาน 
10. นายสุภทัต  โรจนากีขจร คณะทำงาน 
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บทสรุปการวิจัย 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือน มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา 

จากระดับ 71.74 จุด มาอยู่ที่ระดับ 66.67 จุด ลดลง 5.07 จุด หรือคิดเป็น 7.07% โดยมีปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับลดลงมานั้น 

เกิดจากวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 มีประสิทธิภาพสูง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงข้ึน และการลดนโยบายผ่อน

คลายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) 

ดัชนีความเชื่อม่ันราคาทองคำระยะสามเดือนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 (ก.ค.–ก.ย.) ปรับเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากไตรมาส

สองของปี 2564 จากระดับ 67.52 จุด มาอยู่ท่ีระดับ 67.97 จุด เพิ่มข้ึน 0.45 จุด หรือคิดเป็น 0.66% โดยดัชนีฯ ท่ีปรับเพิ่มข้ึนมา

นั้น น่าจะมีสาเหตุมาจาก ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การอ่อนค่าของ

เงินบาท และภาวะอัตราเงินเฟ้อ 

คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำในช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 306 ตัวอย่าง พบว่า 47% 

คาดว่าจะซื้อทองคำ ขณะท่ี 35%  ยังไม่ซื้อทองคำ และอีก 18% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำในเดือนนี้ หรือไม่ 

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 13 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน กรกฎาคม 2564 จะเพิ่มข้ึน มี

จำนวน 6 ราย และคาดว่าจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน มิถุนายน 2564 มีจำนวน 5 ราย ส่วนท่ีคาดว่าจะลดลง มีจำนวน 2 

ราย   

สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน กรกฎาคม 2564 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมอง ดังนี้ 

Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,724 – 1,843 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 

96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 26,300 – 28,200 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาท ใหก้รอบเฉลี่ยบริเวณ 31.70 

– 32.80 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

การลงทุนทองคำในเดือน กรกฎาคม 2564 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่า ราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัว โดยหาก

สามารถเคลื่อนไหวผ่านแนวต้านแรกท่ีบริเวณ 1,826 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ได้ จะมีแนวต้านถัดไปท่ีบริเวณ 1,872 ดอลลาร์

สหรัฐฯ ต่อออนซ์ แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีแรงขายทำกำไรที่สลับออกมา โดยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ 1 ,733 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ

ออนซ์ ท้ังนี้ นักลงทุนควรวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ เนื่องจากความผันผวนของราคาทองท่ีอาจเพิ่มสูงข้ึน 
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สรุปราคาทองคำประจำเดือน มิถุนายน 2564 

ราคาทองคำในประเทศ 
 ราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% เมื่อเดือน มิถุนายน 2564 อ้างอิงจากราคาทองคำที่ประกาศโดย

สมาคมค้าทองคำ เคลื่อนไหวต่ำสุด บาทละ 26,400 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และ เคลื่อนไหวสูงสุด บาทละ 28,200 บาท 

ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ ส่วนต่างราคาสูงสุด-ต่ำสุดอยู่ท่ี 1,800 บาท หรือคิดเป็น 6.38% โดยราคาปิด ณ สิ้นเดือน มิถุนายน อยู่

ท่ีบาทละ 26,700 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ 

ภาพกราฟราคาทองคำในประเทศเดือน มิถุนายน 2564 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ 

 
ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) 

ราคาทองคำตลาดโลกในเดือน มิถุนายน 2564 ซึ่งเคลื่อนไหวต่ำสุด 1,750.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ และ 

เคลื่อนไหวสูงสุด 1,916.57 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ ส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุด-ต่ำสุด อยู่ท่ี 165.97 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

หรือคิดเป็น 8.66% โดยราคาปิด ณ สิ้นเดือน มิถุนายน อยู่ท่ี 1,770.39 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ ขณะที่กองทุน SPDR 

ถือครองทองคำเพิ่มข้ึน 2.57 ตัน เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน พฤษภาคม 2564 จากระดับ 1,043.21 ตัน มาท่ีระดับ 1,045.78 ตัน ณ 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

ภาพกราฟราคาทองคำในตลาดโลกเดือน มิถุนายน 2564 
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ภาพกราฟเปรียบเทียบระหว่างราคาทองคำแท่งในประเทศ กับราคาทองคำในตลาดโลกเดือน มิถุนายน 2564 

 

ค่าเงินบาท 

ค่าเงินบาท เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเดือน มิถุนายน 2564 ซึ่งเคลื่อนไหวต่ำสุด 31.02 บาท ต่อ 1 

ดอลลาร์สหรัฐฯ และเคลื่อนไหวสูงสุด 32.15 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนต่างราคาสูงสุด-ต่ำสุดอยู่ท่ี 1.13 บาท หรือคิดเป็น 

3.50% โดยปิด ณ สิ้นเดือน มิถุนายน อยู่ท่ี 32.02 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ภาพกราฟค่าเงินบาทเดือน มิถุนายน 2564 
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*ราคาทองคำในประเทศรายเดือน อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ (Avg Closed) 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือน มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา 

จากระดับ 71.74 จุด มาอยู่ที่ระดับ 66.67 จุด ลดลง 5.07 จุด หรือคิดเป็น 7.07% โดยมีปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับลดลงมานั้น 

เกิดจากวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 มีประสิทธิภาพสูง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงข้ึน และการลดนโยบายผ่อน

คลายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)  

*ราคาทองคำในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคำ (Avg Closed) 

ดัชนีความเชื่อม่ันราคาทองคำระยะสามเดือนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 (ก.ค.–ก.ย.) ปรับเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากไตรมาส

สองของปี 2564 จากระดับ 67.52 จุด มาอยู่ท่ีระดับ 67.97 จุด เพิ่มข้ึน 0.45 จุด หรือคิดเป็น 0.66% โดยดัชนีฯ ท่ีปรับเพิ่มข้ึนมา

นั้น น่าจะมีสาเหตุมาจาก ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การอ่อนค่าของ

เงินบาท และภาวะอัตราเงินเฟ้อ 

ดัชนีความเช่ือมั่นราคาทองคำประจำเดือน กรกฎาคม 2564  
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ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคำในประเทศเดือน กรกฎาคม 2564   

   

   
     

 

ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองคำในประเทศเดือน กรกฎาคม 2564 
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ความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

นโยบายทางเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)

แรงซื้อเก็งก าไร

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่

35.62%

30.72%

26.14%

25.49%

23.53%
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วัคซีนต้านไวรัส COVID-19 มีประสิทธิภาพสูง

แรงขายทองค าจากธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น

แรงขายเก็งก าไรของกองทุน

การลดนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (FED)
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การอ่อนค่าของเงินบาท

ภาวะอัตราเงินเฟ้อ
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ทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)

หลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการ Lock Down

แรงขายเก็งก าไรของกองทุน

การลดนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (FED)

หากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคำ (Gold Traders Consensus) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 13 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและกรอบราคา

ทองคำในตลาดโลก และราคาทองคำแท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน กรกฎาคม 2564 รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวขอ้ง

กับราคาทองคำ และแนะนำการลงทุนในทองคำโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ห 

 

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 13 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน กรกฎาคม 2564 จะเพิ่มข้ึน มี

จำนวน 6 ราย และคาดว่าจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน มิถุนายน 2564 มีจำนวน 5 ราย ส่วนท่ีคาดว่าจะลดลง มีจำนวน 2 

ราย   

 

การซื้อทองคำในช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 

จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 306 ตัวอย่าง พบว่า 47% 
คาดว่าจะซื้อทองคำ ขณะที่ 35%  ยังไม่ซื้อทองคำ และอีก 
18% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำในเดือนนี้ หรือไม่  
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บทสรุปด้านราคาทองคำในตลาดโลก หรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์) 

กลุ่มตัวอย่างเชื ่อว่าราคาทองคำในตลาดโลกโดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,680 – 1,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ       

ต่อออนซ์ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,680 – 1,750 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบราคา

สูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,805 – 1,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมกีรอบเฉลี่ยของราคาทองคำตลาดโลกอยู่

บริเวณ 1,724 – 1,843 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 

บทสรุปด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ) 

กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์  96.5% โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 25,700 –

28,700 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 25,700– 26,650 บาท ต่อน้ำหนัก

1 บาททองคำ ขณะท่ีกรอบราคาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 27,700 – 28,700 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยมี

กรอบเฉลี่ยราคาทองคำแท่งอยู่บริเวณ 26,300 – 28,200 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ 

บทสรุปด้านค่าเงินบาท (บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าค่าเงินบาท (บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.00 – 32.92 บาท 

ต่อ 1 ดอลลารส์หรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 31.00 – 32.00 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรัฐฯ ขณะท่ี

กรอบอัตราสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 32.40 – 33.00 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรัฐฯ โดยมกีรอบเฉลี่ยของค่าเงินบาท           

อยู่บริเวณ 31.70 – 32.80 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
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บทสรุปด้านปัจจัยที่เก่ียวข้องกับราคาทองคำในเดือน กรกฎาคม 2564 

1. การประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) กลุ่มตัวอย่างให้

ความเห็นว่าการประชุมท่ีจะมีข้ึนในระหว่างวันท่ี 27 - 28 กรกฎาคม 2564 กำลังถูกจับตามอง หลังการประชุมของ FED เมื่อวันท่ี 

16 มิถุนายน 2564 มีการส่งสัญญาณข้ึนดอกเบ้ียเร็วกว่าเดิม 

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า เชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์  

“เดลตาพลัส” เป็นสายพันธุ์ท่ีมีการกลายพันธุ์ซับซ้อนมาจากสายพันธุ์ "เดลตา" ซึ่งอาจนำไปสู่การระบาดรอบใหม่ และหากความ

เสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ ๆ เพิ่มมากข้ึน อาจสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์

ปลอดภัย  

3. ทิศทางของค่าเงินบาท กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ใน

ประเทศ ท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น โดยคาดว่าจะมีการพิจารณายกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเพิ่มเติม ซึ่ง

เป็นปัจจัยกดดันให้เงินบาทอ่อนค่ามากข้ึน 

 

การลงทุนทองคำในเดือน กรกฎาคม 2564 

การลงทุนทองคำในเดือน กรกฎาคม 2564 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่า ราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัว โดยหาก

สามารถเคลื่อนไหวผ่านแนวต้านแรกท่ีบริเวณ 1,826 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ได้ จะมีแนวต้านถัดไปท่ีบริเวณ 1,872 ดอลลาร์

สหรัฐฯ ต่อออนซ์ แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีแรงขายทำกำไรที่สลับออกมา โดยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ 1 ,733 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ

ออนซ์ ท้ังนี้ นักลงทุนควรวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ เนื่องจากความผันผวนของราคาทองท่ีอาจเพิ่มสูงข้ึน 
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About US 

ศูนย์วิจัยทองคำ จัดต้ังข้ึนจากความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมค้าทองคำ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

เพื่อจัดทำข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับราคาทองคำ โดยใช้หลักการทางสถิติ เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผ่านหลายแง่มุม เช่น ความ

เชื่อมั่นของนักลงทุนทองคำ และผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ที่มีต่อราคาทองคำในปัจจุบัน มุมมองของผู้ค้าทองคำ ที่มีต่อตลาดทองคำ 

โดยรายงานวิจัยดังกล่าวจะนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงเป็นประจำทุกเดือน และทุกไตรมาส 

รายงานฉบับน้ี จัดทำข้ึนโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการชี้นำให้มีการซื้อขายหรือชี้นำราคาแต่ประการใด การจัดทำรายงาน

ดังกล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นท่ีรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างท่ีศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวิจัย 

ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เอื้อเฟื้อข้อมูล 

1. บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด 
2. บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด 
3. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชัน่แนล จำกัด 
4. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 
5. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด 
6. บริษัท ออสสิริส จำกัด 
7. บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด 
8. บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด 
9. บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด 
10. บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด 
11. บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิต้ีส์ เทรด จำกัด 
12. บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด 
13. บริษัท ห้างค้าทองหลูยู่ฮวด จำกัด 
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