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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน กันยายน 2565 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือน สิงหาคม 2565 ที่
ผ่านมา จากระดับ 58.05 จุด มาอยู่ที่ระดับ 56.89 ลดลง 1.16 จุด หรือคิดเป็น 1.99% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับ
ลดลงมานั้น มีสาเหตุมาจาก ความกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED, กระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยง
มากขึ้น และ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น
คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำในช่วงเดือน กันยายน 2565 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 297 ราย ในจำนวน
นี้มี 136 ราย หรือเทียบเป็น 46% จะซื้อทองคำ ส่วนจำนวน 104 ราย หรือเทียบเป็น 35% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำ ในเดือน
นี้ หรือไม่ และจำนวน 57 ราย หรือเทียบเป็น 19% ไม่ซื้อทองคำ

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และ ผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 13 ราย ในจำนวนนี้มี 7 ราย หรือเทียบเป็น 54% เชื่อว่า
ราคาทองคำในเดือน กันยายน 2565 จะลดลง ส่วนจำนวน 4 ราย หรือเทียบเป็น 31% คาดว่าใกล้เคียงกับราคา
ทองคำในเดือน สิงหาคม 2565 และ จำนวน 2 ราย หรือเทียบเป็น 15% คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน กันยายน 2565 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มี
มุมมอง ดังนี้ Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,664 – 1,791 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งใน
ประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 29,100 – 30,600 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงิน
บาท ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 35.79 – 37.17 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
การลงทุนทองคำในเดือน กันยายน 2565 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่า แนวโน้มราคาทองคำแกว่งตัว
ในทิศทาง Sideway เพื่อสร้างฐาน หลังจากปรับตัวลดลงมาแล้วในระดับหนึ่ง ซึ่ง อาจลดลงไปกว่านี้ไม่ได้มากนัก
แนะนำลงทุนในระยะสั้นจากการแกว่งตัวของราคาทองคำ โดยรอจังหวะลงทุนเมื่อเห็นราคาทองคำอ่อนตัวลง และรอ
ขายทำกำไรเมื่อราคาเริ่มปรับขึ้น ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) อย่างใกล้ชิด เพื่อ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนได้ทัน
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สรุปราคาทองคำประจำเดือน สิงหาคม 2565
ราคาทองคำในประเทศ
ราคาทองคำแท่ ง ในประเทศความบริ ส ุ ท ธิ์ 96.5% ในเดื อ น
สิงหาคม 2565 อ้างอิงจากราคาทองคำที่ประกาศโดย สมาคมค้า
ทองคำ เคลื่อนไหวต่ำสุด บาทละ 29,700 บาท ต่อน้ำหนัก 1
บาททองคำ และ เคลื่อนไหวสูงสุด บาทละ 30,350 บาท ต่อ
น้ำหนัก 1 บาททองคำ ส่วนต่างราคาสูงสุด-ต่ำสุดอยู่ที่ 650 บาท
หรือคิดเป็น 2.14% โดยราคาปิด ณ สิ้นเดือน สิงหาคม อยู่ที่
บาทละ 29,700 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ

ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot)
ราคาทองคำตลาดโลกในเดือน สิงหาคม 2565 เคลื่อนไหวต่ำสุด
1,709.66 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ และ เคลื่อนไหวสูงสุด
1,807.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ ส่วนต่างระหว่างราคา
สูงสุด-ต่ำสุด อยู่ที่ 98.24 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 5.43%
โดยราคาปิด ณ สิ้น เดือน สิงหาคม อยู่ที่ 1,710.95 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์
ขณะที่กองทุน SPDR ถือครองทองคำลดลง 32.50 ตัน เมื่อ
เทียบกับสิ้นเดือน กรกฎาคม 2565 จากระดับ 1,005.87 ตัน มา
ที่ระดับ 973.37 ตัน ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2565

ค่าเงินบาท
ค่าเงินบาท เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เดือน สิงหาคม
2565 ซึ่งเคลื่อนไหวต่ำสุด 35.05 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
และเคลื่อนไหวสูงสุด 36.59 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วน
ต่างราคาสูงสุด-ต่ำสุดอยู่ที่ 1.54 บาท หรือคิดเป็น 4.22% โดย
ปิ ด ณ สิ้ น เดื อ น สิ ง หาคม อยู่ ที่ 36.57 บาท ต่ อ 1 ดอลลาร์
สหรัฐฯ
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน กันยายน 2565
ปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือน สิงหาคม 2565 ที่
ผ่ า นมา จากระดั บ 58.05 จุ ด มาอยู ่ ท ี ่ ร ะดั บ
56.89 ลดลง 1.16 จุด หรือคิดเป็น 1.99% โดย
ปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับลดลงมานั้น มีสาเหตุ
มาจาก ความกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ของ FED, กระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยง
มากขึ้น, อัตราผลตอบแทนพั นธบั ตรสหรั ฐ ฯ
ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น , แรงขายเก็ ง กำไรของกองทุน
และ เศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณการฟื้นตัว
*ราคาทองคำในประเทศรายเดือน อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ (Avg Closed)

ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคำ ในเดือน กันยายน 2565

ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองคำ ในเดือน กันยายน 2565
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คาดการณ์ความต้องการการซื้อทองคำในช่วงเดือน กันยายน 2565
จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 297 ราย ในจำนวนนี้มี 136 ราย หรือเทียบเป็น 46% จะ
ซื้อทองคำ ส่วนจำนวน 104 ราย หรือเทียบเป็น 35% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำ ใน
เดือนนี้ หรือไม่ และจำนวน 57 ราย หรือเทียบเป็น 19% ไม่ซอ้ื ทองคำ

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคำ (Gold Traders Consensus) ประจำเดือน กันยายน 2565
จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 13 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและ
กรอบราคาทองคำในตลาดโลก และราคาทองคำแท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน กันยายน 2565
รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำ และแนะนำการลงทุนในทองคำโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่
และ ผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 13 ราย ในจำนวนนี้มี 7 ราย หรือ
เทียบเป็น 54% เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน กันยายน 2565 จะลดลง
ส่วนจำนวน 4 ราย หรือเทียบเป็น 31% คาดว่าใกล้เคียงกับราคาทองคำ
ในเดือน สิงหาคม 2565 และ จำนวน 2 ราย หรือเทียบเป็น 15% คาดว่า
จะเพิ่มขึ้น

บทสรุปด้านราคาทองคำในตลาดโลก หรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำในตลาดโลกโดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,600 – 1,850 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อออนซ์ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,600 – 1,725 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่
กรอบราคาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,740 – 1,850 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีกรอบเฉลี่ย ของ
ราคาทองคำตลาดโลกอยูบ่ ริเวณ 1,664 – 1,791 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

บทสรุปด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 28,400 –
31,900 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 28,400 – 29,600 บาท
ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 29,800 – 31,900 โดยมีกรอบ
เฉลี่ยราคาทองคำแท่งอยู่บริเวณ 29,100 – 30,600 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ
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บทสรุปด้านค่าเงินบาท (บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าค่าเงินบาท (บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 35.05 – 37.60
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 35.05 – 36.70 บาท ต่อ 1
ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่กรอบอัตราสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 36.80 – 37.60 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
โดยมีกรอบเฉลี่ยของค่าเงินบาท อยู่บริเวณ 35.79 – 37.17 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำในเดือน กันยายน 2565
1. นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า การประชุมกำหนดนโยบายการเงิน
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ในเดือน กันยายน 2565 การดำเนินนโยบายคุมเข้มด้านการเงินส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
อย่างไร และความเหมาะสมที่จะชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ย โดยอาจจะปรับขึ้น 0.75% หรืออาจปรับขึ้นเพียง 0.50%
อย่างไรก็ตาม กรรมการ FED ยังมีความมุ่งมั่นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงสุดเท่าที่จำเป็น จนกว่าจะสามารถ
ควบคุมเงินเฟ้อ ขณะที่การเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง เพิ่มโอกาสและความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยระดับ 0.75% ซึ่งมุมมองดังกล่าวยังคงสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำ
2. สถานการณ์เงินเฟ้อในยุโรป กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า หลังจากรัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนทำให้ชาติตะวันตก
ประกาศคว่ำบาตรรัสเซีย เป็นที่มาให้รัสเซียเริ่มลดปริมาณส่งพลังงานไปยุโรป ท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่ผลักดันให้
อัตราเงินเฟ้อยูโรโซนที่อยู่ในระดับสูงยังคงกระตุ้นให้อยู่ในระดับสูงต่อไป และเศรษฐกิจของยูโรโซนมีแนวโน้มที่จะเข้ า
สู่ภาวะซบเซาในไตรมาส 3/2565

การลงทุนทองคำในเดือน กันยายน 2565
ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่า แนวโน้มราคาทองคำแกว่งตัวในทิศทาง Sideway เพื่อสร้างฐาน หลังจาก
ปรับตัวลดลงมาแล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจลดลงไปกว่านี้ไม่ได้มากนัก แนะนำลงทุนในระยะสั้นจากการแกว่งตัวของ
ราคาทองคำ โดยรอจังหวะลงทุนเมื่อเห็นราคาทองคำอ่อนตัวลง และรอขายทำกำไรเมื่อราคาเริ่มปรับขึ้น ทั้งนี้ ยังคง
ต้องติดตามการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนได้ทัน
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About US
ศูนย์วิจัยทองคำ จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมค้าทองคำ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย เพื่อจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำ โดยใช้หลักการทางสถิติ เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผ่านหลาย
แง่มุม เช่น ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทองคำ และผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ที่มีต่อราคาทองคำในปัจจุบัน มุมมองของผู้ค้า
ทองคำ ที่มีต่อตลาดทองคำ โดยรายงานวิจัยดังกล่าวจะนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงเป็นประจำทุก
เดือน และทุกไตรมาส
รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการชี้นำให้มีการซื้อขายหรือชี้นำราคาแต่ประการใด การจัดทำ
รายงานดังกล่าวเป็น ไปตามความคิดเห็น ที่รวบรวมจากกลุ่มตัว อย่างที่ศูนย์ว ิจัยฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการวิจัย
ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
เอื้อเฟื้อข้อมูล
1. บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด
3. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
7. บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด
9. บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด
11. บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
13. บริษัท ห้างค้าทองหลูยู่ฮวด จำกัด

2. บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
4. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
6. บริษัท ออสสิริส จำกัด
8. บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด
10. บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
12. บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด

ช่องทางติดตามข้อมูลการวิจัย
เว็บไซต์

:

www.goldresearchcenter.com, www.goldtraders.or.th

อีเมล

:

contact@goldresearchcenter.com

Facebook

:

ศูนย์วิจัยทองคำ

ติดต่อขอรับข้อมูลการวิจัยโทร: 0-2020-9000 ต่อ 53
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณพีรพงศ์ ฉัตร์ทอง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ
เลขที่ 33/124 อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2020-9000 ต่อ 53, มือถือ 08-6744-9612 อีเมล: peerapong@goldtraders.or.th
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