
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานศูนย์วิจัยทองค าประจ าเดือน กันยายน 2561 

Gold Price Sentiment Index  

Gold Traders Consensus 
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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 ์ ผู้แทนหุ้นสว่นผูจ้ัดกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้ำงทองบว้นฮั่วล้ง 
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 จังหวัดอุดรธำน ี
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 

     กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด 
17. นำยสมบูรณ ์ ภุชงค์โสภำพันธุ ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ห้ำงทองน่ ำเชียง จ ำกัด 
18. นำยวรชยั ตั้งสิทธิ์ภักด ี กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จีทีโกลด์ 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. ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร  รองผู้อ ำนวยกำร 
5. นำยพีรพงศ ์ ฉัตร์ทอง  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
6. น.ส.หฤทัย นันทะวงศ ์ คณะท ำงำน 
7. นำยพลวัตร สำรวิทย ์ คณะท ำงำน 
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บทสรุปการวิจัย 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าประจ าเดือน กันยายน 2561 ปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือน สิงหาคม ที่ผ่านมา จาก

ระดับ 41.80 จุด มาอยู่ที่ระดับ 46.09 จุด เพิ่มขึ้น 4.29 จุด หรือคิดเป็น 10.25% ปัจจัยที่ท ำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมำ

นั้น น่ำจะมำจำกควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก แรงซื้อเก็งก ำไร นโยบำยเศรษฐกิจของประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ควำม

ต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย และสุดท้ำยคือ รำคำน้ ำมันในตลำดโลก ตำมล ำดับ  

จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 382 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ 45.55 ของกลุ่มตัวอย่ำงคำดว่ำจะซื้อทองค ำในช่วงเดือน 

กันยำยน 2561 ซึ่งปรับลดลงร้อยละ 4.62 จำกเมื่อเดือน สิงหำคม ที่ผ่ำนมำ ขณะที่ร้อยละ 38.22 ยังไม่แน่ใจว่ำจะซื้อ

ทองค ำหรือไม่ ส่วนอีกร้อยละ 16.23 คำดว่ำจะไม่ซื้อทองค ำในช่วงเดือน กันยำยน 2561  

สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อขำย

ล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำจ ำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่คำดว่ำรำคำทองค ำในเดือน กันยำยน 2561 จะเพิ่มข้ึน มี

จ ำนวน 5 รำย และคำดว่ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองค ำในเดือน สิงหำคม 2561 มีจ ำนวน 4 รำย ส่วนที่คำดว่ำรำคำทองค ำจะ

ลดลง มีจ ำนวน 1 รำย  

ส าหรับการคาดการณ์ราคาทองค าเดือน กันยายน 2561 ของผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่มีมุมมองดังนี้ 

Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,166 – 1,238 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้ำนรำคำทองค ำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์ 

96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 18,100 – 19,100 บำทต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ และด้ำนค่ำเงินบำทไทยให้กรอบเฉลี่ย

บริเวณ 32.13 – 33.13 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 

การลงทุนทองค าในเดือน กันยายน 2561 ผู้ค้ำทองรำยใหญ่ ให้ควำมเห็นว่ำ รำคำทองค ำเมื่อเดือน สิงหำคม ที่ผ่ำน

มำ เผชิญต่อแรงขำยมำอย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบันรำคำทองค ำพยำยำมสร้ำงฐำน โดยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ 1 ,170 ดอลลำร์

สหรัฐฯ ต่อออนซ์ หำกรำคำทองค ำสำมำรถยืนอยู่เหนือระดับดังกล่ำวได้ จะมีโอกำสทดสอบแนวต้ำนที่บริเวณ 1 ,224 

ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ แนะน ำนักลงทุนสะสมก ำลังซื้อ และอำจพิจำรณำว่ำรำคำทองจะสำมำรถผ่ำนแนวต้ำนดังกล่ำวได้

หรือไม่ หำกผ่ำนได้สำมำรถคงสถำนะถือครองต่อ ทั้งนี้ ขอให้นักลงทุนติดตำมกำรประชุมของเฟดในปลำยเดือน กันยำยนนี้ 

ซึ่งจะมีผลต่อรำคำทองค ำเช่นกัน 
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สรุปประเด็นราคาทองค าประจ าเดือน สิงหาคม 2561 

ราคาทองค าในประเทศ 

รำคำทองค ำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์ 96.5% ในเดือน สิงหำคม 2561 อ้ำงอิงจำกรำคำทองค ำที่ประกำศโดย

สมำคมค้ำทองค ำ เป็นกำรเคลื่อนไหวภำยในกรอบระหว่ำง 18,500 – 19,250 บำทต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยรำคำ

ทองค ำ ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561 ปรับลดลง 550 บำท เมื่อเทียบกับรำคำทองค ำเมื่อสิ้นเดือน กรกฎำคม 2561 เนื่องจำก

รำคำทองค ำในประเทศเคลื่อนไหวตำมทิศทำงตลำดทองค ำในต่ำงประเทศ ประกอบกับกำรแข็งค่ำของดอลลำร์ และควำม

กังวลเก่ียวกับควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน 

 

ภาพกราฟราคาทองค าในประเทศ เดือน สิงหาคม 2561 ตามประกาศสมาคมค้าทองค า 
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ราคาทองค าตลาดโลก (Gold Spot) 

รำคำทองค ำตลำดโลกในเดือน สิงหำคม 2561 ปรับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำก

สกุลเงินดอลลำร์แข็งค่ำอย่ำงต่อเนื่อง ท่ำมกลำงวิกฤตกำรณ์ค่ำเงินลีรำของตุรกี นอกจำกนี้  ควำมแข็งแกร่งของข้อมูล

เศรษฐกิจบำงรำยกำรของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงยอดค้ำปลีกนั้น ยังส่งผลให้นักลงทุนลดกำรถือครองทองค ำในฐำนะสินทรัพย์ที่

ปลอดภัยอีกด้วย 

ทั้งนี้ รำคำทองค ำตลำดโลกในเดือน สิงหำคม 2561 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 1,160.20 – 1,221.15 ดอลลำร์สหรัฐฯ 

ต่อทรอยออนซ์ โดยปรับลดลง 15.01 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็น 1.23% เมื่อเทียบกับรำคำสุดท้ำยของ

เดือน กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ 

ขณะที่กองทุนทองค ำ SPDR ถือครองทองค ำลดลง 45.04 ตันจำกสิ้นเดือน กรกฎำคม 2561 จำกระดับ 800.20 

ตันลดลงมำที่ระดับ 755.16 ตัน ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561 

 

 

ภาพกราฟราคาทองค าในตลาดโลก เดือน สิงหาคม 2561 
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ค่าเงินบาท 

เงินบำทไทยเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ในเดือน สิงหำคม แข็งค่ำขึ้นเล็กน้อยจำกระดับรำคำปิด ณ สิ้น

เดือน กรกฏำคม ที่ผ่ำนมำ โดยค่ำเงินบำทแข็งค่ำ 0.39 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1.18% โดยเคลื่อนไหวอยู่

ระหว่ำง 32.43 – 33.42 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 

เงินบำทยังคงแข็งค่ำต่อเนื่อง จำกข่ำวประธำนเฟดส่งสัญญำณกำรข้ึนอัตรำดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป ประกอบ

กับยังคงมีเงินทุนไหลเข้ำตลำดพันธบัตรในประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 

 

 

ภาพกราฟค่าเงินบาท เดือน สิงหาคม 2561 
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค า (Gold Price Sentiment Index) ประจ าเดือน กันยายน 2561 

 

เปรียบเทียบดัชนีรายเดือนปี 2561 

สิงหาคม กันยายน 

41.80 46.09 

 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าประจ าเดือน กันยายน 2561 ปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือน สิงหาคม ที่ผ่านมา จาก

ระดับ 41.80 จุด มาอยู่ที่ระดับ 46.09 จุด เพิ่มขึ้น 4.29 จุด หรือคิดเป็น 10.25% ทั้งนี้ ดัชนีฯ ยังคงอยู่ต่ ำกว่ำระดับ 50 

จุด ปัจจัยที่ท ำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมำนั้น น่ำจะมำจำกควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก แรงซื้อเก็งก ำไร นโยบำย

เศรษฐกิจของประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย และสุดท้ำยคือ รำคำน้ ำมันในตลำดโลก ตำมล ำดับ  
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*รำคำทองค ำในประเทศอ้ำงอิงจำกสมำคมค้ำทองค ำ (Avg Closed) 

เมื่อเทียบเคียงดัชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองค ำเดือน สิงหำคม 2561 (จัดท ำในเดือน กรกฎำคม 2561) กับรำคำทองค ำ

แท่งปิดตลำดโดยเฉลี่ย ซึ่งอ้ำงอิงรำคำทองค ำแท่งขำยออกตำมประกำศของสมำคมค้ำทองค ำในเดือนเดียวกันนั้น พบว่ำ ค่ำ

ดัชนีอยู่ที่ระดับ 41.80 จุด ปรับลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ 12.92 จุด จำกระดับ 54.72 จุด ขณะที่รำคำทองค ำแท่ง 96.5% 

โดยเฉลี่ยในเดือน สิงหำคม 2561 อยู่ที่ระดับ 18,870.37 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ ลดลงจำกรำคำเฉลี่ยเดือน 

กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ 691.17 บำท จำกระดับรำคำ 19,561.54 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ  

 

 

 

กราฟเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค า และค่าเฉลี่ยราคาทองค าในประเทศป ี2561 
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ปัจจัยเชิงบวก ต่อราคาทองค าในประเทศ เดือน กันยายน 2561 

 

ปัจจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำจะกระทบต่อรำคำทองค ำในประเทศเดือน กันยำยน 2561 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงให้

น้ ำหนักกับควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมำกที่สุดถึง 58.64% รองลงมำคือ แรงซื้อเก็งก ำไร ที่ระดับ 40.31% ขณะที่

นโยบำยเศรษฐกิจของประธำนำธิบดีสหรัฐฯ มำเป็นอันดับสำม ที่ระดับ 32.20% ตำมมำด้วยควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์

ปลอดภัย ที่ระดับ 30.37% และสุดท้ำยคือรำคำน้ ำมันในตลำดโลก 25.39%  

ปัจจัยเชิงลบ ต่อราคาทองค าในประเทศ เดือน กันยายน 2561 

 

ปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อรำคำทองค ำในเดือน กันยำยน 2561 กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ ปัจจัยด้ำนทิศทำง
นโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) เป็นปัจจัยกดดันส ำคัญที่สุด โดยให้น้ ำหนักอยู่ที่ระดับ 48.69% ส่วน
ปัจจัยที่มีผลรองลงมำเชื่อว่ำเป็นเพรำะกำรแข็งค่ำของเงินบำท ที่ระดับ 43.98% ตำมมำด้วยแรงขำยเก็งก ำไรของกองทุนที่
ระดับ 29.84% และควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์กำรค้ำโลก ที่ระดับ 28.27% ล ำดับสุดท้ำย กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ที่
ระดับ 25.65%  

58.64%

40.31%

32.20%

30.37%

25.39%
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นโยบำยเศรษฐกิจของประธำนำธิบดีสหรัฐฯ

ควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

รำคำน้ ำมันในตลำดโลก
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กำรแข็งค่ำของเงินบำท

แรงขำยเก็งก ำไรของกองทุน

ควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์กำรค้ำโลก
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองค า (Gold Trader Consensus) ประจ าเดือน กันยายน 2561 

จำกกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่ และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำ

ซื้อขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำจ ำนวน 10 ตัวอย่ำง เพื่อสอบถำมถึงมุมมองและควำมคิดเห็นที่มีต่อทิศทำงและ

กรอบรำคำทองค ำในตลำดโลก และรำคำทองค ำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน กันยำยน 2561 รวมถึง

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับรำคำทองค ำ และแนะน ำกำรลงทุนในทองค ำ โดยสำมำรถสรุปได้ ดังนี้

บริษัท 
GOLD SPOT  ค่าเงินบาท / ดอลลาร์   ทองค า 96.5 % / บาท  

ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด 

บจ.วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส 1,160 1,238 32.45 33.15 17,900 19,200 

บจ.ออสสิริส 1,190 1,230 32.20 33.19 18,400 19,020 

บจ.ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส 1,160 1,250 32.00 33.00 18,000 19,000 

บจ.เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ 1,170 1,220 32.20 33.00 18,000 19,100 

บจ.ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) 1,152 1,232 32.20 33.00 18,000 19,300 

บจ.จทีีโกลด์ บูลเลี่ยน 1,165 1,240 32.50 33.35 18,400 19,200 

บจ.จทีี เวลธ์ แมเนจเมนท์ 1,172 1,215 32.10 33.15 18,100 18,800 

บจ.ชายนิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน 1,196 1,252 31.88 33.22 18,400 19,100 

บจ.แอลซีเอช บูลเลี่ยน 1,155 1,280 32.00 33.50 18,200 19,400 

บจ.ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด 1,150 1,240 31.00 33.00 18,200 19,150 

* ตารางแสดงการคาดการณ์กรอบราคาต  าสุด- สูงสุด ประจ าเดือน กันยายน 2561 

 

การซื้อทองค าในช่วงเดือน กันยายน 2561 

จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 382 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ 45.55 

ของกลุ่มตัวอย่ำงคำดว่ำจะซื้อทองค ำในช่วงเดือน กันยำยน 2561 ซึ่ง

ปรับลดลงร้อยละ 4.62 จำกเมื่อเดือน สิงหำคม ที่ผ่ำนมำ ขณะที่ร้อยละ 

38.22 ยังไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองค ำหรือไม่ ส่วนอีกร้อยละ 16.23 คำดว่ำ

จะไม่ซื้อทองค ำในช่วงเดือน กันยำยน 2561 
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บทสรุปด้านราคาทองค าในตลาดโลก หรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองค ำในตลำดโลกโดยรวมน่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ  1,150 – 1,280 ดอลลำร์สหรัฐฯ    

ต่อออนซ์ โดยกรอบราคาต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 1,150 – 1,196 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบ

ราคาสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 1,215 – 1,280 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีกรอบเฉลี่ยของรำคำทองค ำ

ตลำดในโลกอยู่บริเวณ 1,166 – 1,238 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 

 

บทสรุปด้านราคาทองค าแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาท ต่อน้ าหนัก 1 บาททองค า) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองค ำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) โดยรวมน่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 17,900 – 

19,400 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยกรอบราคาต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 17,900 – 18,400 บำทต่อ

น้ ำหนัก 1 บำททองค ำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 18,800 – 19,400 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำท

ทองค ำ โดยมีกรอบเฉลี่ยรำคำทองค ำแท่งอยู่บริเวณ 18,100 – 19,100 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ 

 

บทสรุปด้านค่าเงินบาทไทย (บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำค่ำเงินบำทไทย (บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ) โดยรวมน่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.00 – 33.50 

 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 31.00 – 32.50 บำทไทยต่อดอลลำร์

 สหรัฐฯ ขณะที่กรอบอัตราสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 33.00 – 33.50 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยมีกรอบ

 เฉลี่ยของค่ำเงินบำทไทยอยู่บริเวณ 32.13 – 33.13 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 
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บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองค าในเดือน กันยายน 2561 

1. นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ ในปลำยเดือน กันยำยน นี้ 

เฟดจะมีกำรประชุมเพื่อออกมตินโยบำยทำงกำรเงินที่นักลงทุนให้กำรติดตำม โดยหำกเกิดกำรเปลี่ยนแปลง

นโยบำยของเฟด อำจเป็นปัจจัยหนุนรำคำทองค ำได้อีกคร้ัง  

2. สถานการณ์ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ มีควำมพยำยำมในกำร

แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งดังกล่ำว โดยกำรผลักดันให้มีกำรบรรลุข้อตกลงทำงกำรค้ำ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรประชุม

ระหว่ำงทั้งสองประเทศ แต่ยังไม่มีควำมคืบหน้ำแต่ประกำรใด และยิ่งไปกว่ำนั้น สถำนกำรณ์ยังมีควำมรุนแรง เมื่อ

นำยโดนัลด์ ทรัมป์ ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่ำพร้อมที่จะเก็บภำษีรอบใหม่ ซึ่งคำดว่ำเป็นปัจจัยที่ท ำให้ค่ำเงิน

ดอลลำร์แข็งค่ำ และสร้ำงแรงกดดันต่อรำคำทองค ำ 

3. ค่าเงินบาทที่แข็งค่า  กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ รำคำทองค ำในประเทศได้รับแรงกดดันจำกเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้น 

หลังจำกค่ำเงินดอลลำร์อ่อนค่ำลง ซึ่งหนุนให้ค่ำเงินในภูมิภำคเอเชีย รวมถึงค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึ้น ประกอบกับ

ตัวเลขกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกร่งในระดับที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยสำมำรถขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วกว่ำ

ที่คำด  โดยให้ติดตำมกำรประชุมของเฟดในปลำยเดือนนี้ 

4. การเจรจาการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดา  กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ หำกกำรเจรจำ

กำรค้ำส ำเร็จ จะเป็นผลบวกต่อรำคำทองค ำในระยะสั้น เนื่องจำกนักลงทุนจะลดกำรถือครองเงินดอลลำร์สหรัฐฯ 

และจะเข้ำถือครองทรัพย์สินปลอดภัยอื่นแทน เช่น ทองค ำ 

5. ความกังวลเกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจของตุรกี และปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และตุรกี กลุ่ม

ตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำนโยบำยทำงเศรษฐกิจของ นำยทำยิป แอร์โดแกน ประธำนำธิบดีตุรกี ว่ำจะสำมำรถ

ประคับประคองเศรษฐกิจให้รอดพ้นวิกฤตได้หรือไม่ เมื่อเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก ประกอบกับตุรกียังมีควำม

ขัดแย้งกับสหรัฐฯ กรณีตุรกีปฏิเสธไม่ปล่อยตัวนำยบรุนสัน บำทหลวงชำวสหรัฐฯ ซึ่งถูกควบคุมตัวในตุรกีมำเกือบ

สองปีแล้ว โดยถูกทำงกำรตุรกีกล่ำวหำว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคคนงำนเคอร์ดิสถำน ซึ่งเป็นกลุ่มนอกกฎหมำย 

และกลุ่มเคลื่อนไหวกูเลน ที่ตุรกีกล่ำวหำว่ำพยำยำมก่อรัฐประหำรที่ล้มเหลวเมื่อสองปีก่อน เป็นสำเหตุให้

ประธำนำธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ใช้มำตรกำรคว่ ำบำตรทำงกำรค้ำต่อตุรกี เช่น อนุมัติขึ้นภำษีน ำเข้ำเหล็ก และ

อะลูมิเนียมจำกตุรกีอีกเท่ำตัว 
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การลงทุนทองค าในเดือน กันยายน 2561 

รำคำทองค ำในช่วงเดือน กันยำยน 2561 ผู้ค้ำทองค ำรำยใหญ่ ให้ควำมเห็นว่ำ รำคำทองค ำเมื่อเดือน 

สิงหำคม ที่ผ่ำนมำ เผชิญต่อแรงขำยมำอย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบันรำคำทองค ำพยำยำมสร้ำงฐำน โดยมีแนวรับอยู่ที่

บริเวณ 1,170 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ หำกรำคำทองสำมำรถยืนอยู่เหนือระดับดังกล่ำวได้ จะมีโอกำสทดสอบ

แนวต้ำนที่บริเวณ 1,224 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ แนะน ำนักลงทุนสะสมก ำลังซื้อ และอำจพิจำรณำว่ำรำคำทอง

จะสำมำรถผ่ำนแนวต้ำนดังกล่ำวได้หรือไม่ หำกผ่ำนได้สำมำรถคงสถำนะถือครองต่อ ทั้งนี้  ให้นักลงทุนติดตำมกำร

ประชุมของเฟดในปลำยเดือน กันยำยนนี้ ซึ่งจะมีผลต่อรำคำทองค ำเช่นกัน 

 
สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อ

ขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำจ ำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองค ำในเดือน กันยำยน 2561 

คำดว่ำรำคำทองค ำจะเพิ่มขึ้น มีจ ำนวน 5 รำย และคำดว่ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองค ำในเดือน สิงหำคม 2561 มี

จ ำนวน 4 รำย ส่วนที่คำดว่ำรำคำทองค ำจะลดลง มีจ ำนวน 1 รำย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปมุมมองที่มีต่อรำคำทองค ำในประเทศ เดือน กันยำยน 2561 

คำดว่ำรำคำทองค ำจะเพิ่มขึ้น 5 

คำดว่ำรำคำทองค ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองในเดือน สงิหำคม 2561 4 

คำดว่ำรำคำทองค ำจะลดลง  1 
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รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิจัยทองค า ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า

ไทย สมาคมค้าทองค า สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ากัด เนื้อหาในรายงานจัดท าขึ้นโดย
มิได้มีวัตถุประสงค์ในการชี้น าให้มีการซ้ือขาย หรือชี้น าราคาแต่ประการใด การจัดท ารายงานดังกล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นที่
รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างท่ีศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวิจัย 
 
 
ศูนย์วิจัยทองค าขอขอบคุณ 

ผู้ประกอบกิจการค้าทองค ารายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ที่เอื้อเฟ้ือข้อมูล 

1. บริษัท จีท ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ำกัด 
2. บริษัท จีทีโกลด์ บลูเลี่ยน จ ำกัด 
3. บริษัท วำยแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ์ฟิวเจอร์ส จ ำกัด 
4. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ำกัด 
5. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จ ำกัด 
6. บริษัท ออสสิรสิ จ ำกัด 
7. บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จ ำกัด 
8. บริษัท ชำยนิ่งโกลด์ บูลเลีย่น จ ำกดั 
9. บริษัท ห้ำงขำยทองทองใบเยำวรำช (1988) จ ำกัด 
10. บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดติี้ส์ เทรด จ ำกัด 
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