
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานศูนย์วิจัยทองค าประจ าเดือน ตุลาคม 2561 

และไตรมาสสุดท้ายของปี 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 ตุลาคม 2561 ปรับลดลงจากเมื่อเดือน กันยายน ที่ผ่านมา จากระดับ 

46.09 จุด มาอยู่ที่ระดับ 40.08 จุด ลดลง 6.01 จุด หรือคิดเป็น 13.05% ปัจจัยที่ท ำให้ดัชนีฯ ปรับลดลงมำนั้น น่ำจะมำจำก

ทิศทำงนโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) กำรแข็งค่ำของเงินบำท ควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์กำรค้ำโลก กำร

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และสุดท้ำยคือ แรงขำยเก็งก ำไรของกองทุน ตำมล ำดับ  

ส่วนดัชนีความเชื่อม่ันราคาทองค าระยะสามเดือนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 (ต.ค. - ธ.ค.) ปรับลดลงจากไตรมาส

ที่ 3 ของปี 2561 จากระดับ 57.12 จุด มาอยู่ที่ระดับ 46.78 จุด ลดลง 10.34 จุด หรือคิดเป็น 18.10% โดยกำรปรับตัว

ลดลงของรำคำทองน่ำจะมีปัจจัยมำจำกกำรแข็งค่ำของเงินบำท ทิศทำงนโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) 

ปริมำณควำมต้องกำรทองค ำที่ลดลง แรงขำยเก็งก ำไรของกองทุน และ ปัจจัยด้ำนกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ตำมล ำดับ 

จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 342 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ 43.57 ของกลุ่มตัวอย่ำงคำดว่ำจะซื้อทองค ำในช่วงเดือน ตุลำคม 

2561 ซึ่งปรับลดลงร้อยละ 1.98 จำกเมื่อเดือน กันยำยน ที่ผ่ำนมำ ขณะที่ร้อยละ 40.35 ยังไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองค ำหรือไม่ ส่วน

อีกร้อยละ 16.08 คำดว่ำจะไม่ซื้อทองค ำในช่วงเดือน ตุลำคม 2561 

สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อขำย

ล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำจ ำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองค ำในเดือน ตุลำคม 2561 คำดว่ำรำคำทองค ำ

จะเพิ่มข้ึน มีจ ำนวน 5 รำย และคำดว่ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองค ำในเดือน กันยำยน 2561 มีจ ำนวน 4 รำย ส่วนที่คำดว่ำรำคำ

ทองค ำจะลดลง มีจ ำนวน 1 รำย  

ส าหรับการคาดการณ์ราคาทองค าเดือน ตุลาคม 2561 ของผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่มีมุมมองดังนี้ Gold 

Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,171 – 1,226 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้ำนรำคำทองค ำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์ 96.5% 

ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 18,000 – 18,900 บำทต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ และด้ำนค่ำเงินบำทไทยให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 31.95 – 

32.87 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 

การลงทุนทองค าในเดือน ตุลาคม 2561 ผู้ค้ำทองรำยใหญ่ ให้ควำมเห็นว่ำ รำคำทองค ำในช่วงปลำยเดือน กันยำยน ที่

ผ่ำนมำ ค่อนข้ำงผันผวนและเป็นไปในทิศทำงเชิงลบ เนื่องจำกเฟดส่งสัญญำณว่ำจะขึ้นอัตรำดอกเบี้ยอีกครั้งในปลำยปี 2561 

โดยปัจจุบันรำคำทองค ำพยำยำมสร้ำงฐำน ซึ่งมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ 1 ,175 – 1,160 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ หำกรำคำทอง

สำมำรถยืนอยู่เหนือระดับดังกล่ำวได้ จะมีโอกำสกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้ำนที่บริเวณ 1,224 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ แนะน ำ

นักลงทุนสะสมก ำลังซื้อ เม่ือรำคำทองค ำย่อตัวลงใกล้บริเวณแนวรับดังกล่ำว 
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สรุปประเด็นราคาทองค าประจ าเดือน กันยายน 2561 

ราคาทองค าในประเทศ 

รำคำทองค ำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์  96.5% ในเดือน กันยำยน 2561 อ้ำงอิงจำกรำคำทองค ำที่ประกำศโดย

สมำคมค้ำทองค ำ เป็นกำรเคลื่อนไหวภำยในกรอบระหว่ำง 18,200 – 18,700 บำทต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยรำคำทองค ำ 

ณ วันที่ 29 กันยำยน 2561 ปรับลดลง 450 บำท เมื่อเทียบกับรำคำทองค ำเมื่อสิ้นเดือน สิงหำคม 2561 เนื่องจำกรำคำทองค ำ

ในประเทศเคลื่อนไหวตำมทิศทำงตลำดทองค ำในต่ำงประเทศ ประกอบกับกำรแข็งค่ำของดอลลำร์ หลังจำกที่ประชุมธนำคำร

กลำงสหรัฐ (เฟด) เมื่อปลำยเดือน กันยำยนที่ผ่ำนมำ โดยมีมติปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ย 0.25% พร้อมส่งสัญญำณว่ำจะปรับขึ้น

ดอกเบี้ยอีกในเดือน ธันวำคม 2561 

 

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

รำคำทองค ำตลำดโลกในเดือน กันยำยน 2561 ปรับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน สิงหำคม ที่ผ่ำนมำ โดยได้รับปัจจยั

กดดันจำกสกุลเงินดอลลำร์ที่แข็งค่ำเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ หลังจำกธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด) ประกำศขึ้นอัตรำดอกเบี้ย 

0.25% ในกำรประชุมคร้ังล่ำสุด นอกจำกนี้ กำรเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐยังเป็นอีกปัจจัยที่ท ำให้นักลงทุนเท

ขำยทองค ำในฐำนะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย 

ทั้งนี้ รำคำทองค ำตลำดโลกในเดือน กันยำยน 2561 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 1,180.67 – 1,212.65 ดอลลำร์สหรัฐฯ 

ต่อทรอยออนซ์ โดยปรับลดลง 14.90 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็น 1.24% เมื่อเทียบกับรำคำสุดท้ำยของเดือน 

สิงหำคม ที่ผ่ำนมำ 

ขณะที่กองทุนทองค ำ SPDR ถือครองทองค ำลดลง 12.93 ตัน จำกสิ้นเดือน สิงหำคม 2561 จำกระดับ 755.16 ตัน 

ลดลงมำที่ระดับ 742.23 ตัน ณ วันที่ 28 กันยำยน 2561 

 

ภาพกราฟราคาทองค าในตลาดโลก เดือน กันยายน 2561 
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ค่าเงินบาท 

เงินบำทไทยเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ในเดือน กันยำยน แข็งค่ำขึ้น จำกระดับรำคำปิด ณ สิ้นเดือน 

สิงหำคม ที่ผ่ำนมำ โดยค่ำเงินบำทแข็งค่ำ 0.52 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1.59% โดยเคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 

32.19 – 32.88 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 

เงินบำทแข็งค่ำซึ่งได้รับแรงหนุนจำกตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมำดีเกินคำด และมีเงินทุนต่ำงประเทศไหลเข้ำมำอย่ำง

ต่อเนื่อง ทั้งในตลำดหุ้นและตลำดพันธบัตร ถึงแม้จะมีปริมำณไม่มำก เนื่องจำกนักลงทุนคำดกำรณ์ว่ำ คณะกรรมกำรนโยบำย

กำรเงิน  ธนำคำรแห่งประเทศไทย ส่งสัญญำณกำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยในช่วงปลำยปี 2561 นี้ 

 

 

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

 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าประจ าเดือน ตุลาคม 

2561 ปรับลดลงจากเมื่อเดือน กันยายน ที่ผ่านมา จาก

ระดับ 46.09 จุด มาอยู่ที่ระดับ 40.08 จุด ลดลง 6.01 จุด 

หรือคิดเป็น 13.05% ทั้งนี้ ดัชนีฯ ยังคงอยู่ต่ ากว่าระดับ 50 

จุด ปัจจัยที่ท ำให้ดัชนีฯ ปรับลดลงมำนั้น น่ำจะมำจำกทิศทำง

นโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED)  กำรแข็ง

ค่ำของเงินบำท ควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์กำรค้ำโลก กำรฟื้น

ตัวของเศรษฐกิจโลก และสุดท้ำยคือ แรงขำยเก็งก ำไรของ

กองทุน ตำมล ำดับ 

  

 

 

ส่วนดัชนีความเชื่อม่ันราคาทองค าระยะสามเดือนในไตร

มาสที่ 4 ของปี 2561 (ต.ค. - ธ.ค.) ปรับลดลงจากไตรมาสที่ 3 

ของปี 2561 จากระดับ 57.12 จุด มาอยู่ที่ระดับ 46.78 จุด 

ลดลง 10.34 จุด หรือคิดเป็น 18.10% ทั้งนี้ไตรมาสที่ 4 นี้ ถือ

เป็นไตรมาสแรกที่ดัชนีฯ อยู่ต่ ากว่าระดับ 50 จุด โดยดัชนีฯ ที่

ปรับลดลงมำนั้น แสดงให้เห็นว่ำนักลงทุนยังคงมีมุมมองในเชิงลบ

ต่อแนวโน้มของรำคำทองในระยะสำมเดือนข้ำงหน้ำ โดยกำร

ปรับตัวลดลงของรำคำทองน่ำจะมีปัจจัยมำจำกกำรแข็งค่ำของ

เงินบำท ทิศทำงนโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ 

(FED) ปริมำณควำมต้องกำรทองค ำที่ลดลง แรงขำยเก็งก ำไรของ

กองทุน และ ปัจจัยด้ำนกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ตำมล ำดับ 

 

 



  ศูนย์วิจัยทองค ำโดยควำมร่วมมือระหวำ่ง 
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*รำคำทองค ำในประเทศอ้ำงอิงจำกสมำคมค้ำทองค ำ (Avg Closed) 

เมื่อเทียบเคียงดัชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองค ำเดือน กันยำยน 2561 (จัดท ำในเดือน สิงหำคม 2561) กับรำคำทองค ำแท่ง

ปิดตลำดโดยเฉลี่ย ซึ่งอ้ำงอิงรำคำทองค ำแท่งขำยออกตำมประกำศของสมำคมค้ำทองค ำในเดือนเดียวกันนั้น พบว่ำ ค่ำดัชนีอยู่ที่

ระดับ 46.09 จุด ปรับเพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ 4.29 จุด จำกระดับ 41.80 จุด ขณะที่รำคำทองค ำแท่ง 96.5% โดยเฉลี่ยใน

เดือน กันยำยน 2561 อยู่ที่ระดับ 18,870.37 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ ลดลงจำกรำคำเฉลี่ยเดือน สิงหำคม ที่ผ่ำนมำ 

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

 

 

 

กราฟเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค า และค่าเฉลี่ยราคาทองค าในประเทศปี 2561 
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กราฟเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค ารายไตรมาส และ ค่าเฉลี่ยราคาทองค าในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*รำคำทองค ำในประเทศอ้ำงอิงรำคำสมำคมค้ำทองค ำ (Avg Closed)  

 

เมื่อเทียบเคียงดัชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองค ำในไตรมำสที่ 3 ปี 2561 (จัดท ำในเดือน กรกฎำคม 2561) กับรำคำทองค ำ

แท่งปิดตลำดโดยเฉลี่ย ซึ่งอ้ำงอิงจำกรำคำทองค ำแท่งขำยออกตำมประกำศของสมำคมค้ำทองค ำในไตรมำสเดียวกันนั้น พบว่ำค่ำ

ดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 57.12 จุด ปรับเพิ่มข้ึนจำกไตรมำสก่อนหน้ำ 5.02 จุด จำกระดับ 52.10 จุด ขณะที่รำคำทองค ำแท่ง 96.5% โดย

เฉลี่ยในไตรมำสที่ 3 ปี 2561 อยู่ที่ระดับ 18,999.36 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ ลดลงจำกรำคำเฉลี่ยในไตรมำสที่ 2 ของปี 

2561 ที่ผ่ำนมำ 768.59 บำท จำกระดับ 19,767.95 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ 
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ปัจจัยเชิงบวก ต่อราคาทองค าในประเทศ เดือน ตุลาคม 2561 

 

ปัจจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำจะกระทบต่อรำคำทองค ำในประเทศเดือน ตุลำคม 2561 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงให้

น้ ำหนักกับควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมำกที่สุดถึง 48.54% รองลงมำคือ แรงซื้อเก็งก ำไร ที่ระดับ 36.55% ขณะที่ควำม

ต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย มำเป็นอันดับสำม ที่ระดับ 33.04% ตำมมำด้วยนโยบำยเศรษฐกิจของประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ที่

ระดับ 31.87% และสุดท้ำยคือรำคำน้ ำมันในตลำดโลก 28.36%  

ปัจจัยเชิงลบ ต่อราคาทองค าในประเทศ เดือน ตุลาคม 2561 

 

ปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อรำคำทองค ำในเดือน ตุลำคม 2561 กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ ปัจจัยด้ำนทิศทำง
นโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) เป็นปัจจัยกดดันส ำคัญที่สุด โดยให้น้ ำหนักอยู่ที่ระดับ 45.32% ส่วนปัจจัย
ที่มีผลรองลงมำเชื่อว่ำเป็นเพรำะกำรแข็งค่ำของเงินบำท ที่ระดับ 45.03% ตำมมำด้วยควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์กำรค้ำโลก ที่
ระดับ 28.07% และกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ระดับ 27.19% ล ำดับสุดท้ำย แรงขำยเก็งก ำไรของกองทุน ที่ระดับ 26.90%  
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กำรแข็งค่ำของเงินบำท

ควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์สงครำมกำรคำ้โลก
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  ศูนย์วิจัยทองค ำโดยควำมร่วมมือระหวำ่ง 
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ปัจจัยเชิงบวก ต่อราคาทองค าในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 

 

ปัจจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำจะกระทบต่อรำคำทองค ำในไตรมำสสุดท้ำยของปี 2561 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงได้ให้

น้ ำหนักกับควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ระดับ 37.13% ตำมมำด้วยอันดับสอง กำรอ่อนค่ำของเงินบำท ที่ระดับ 32.75% 

ขณะที่ทิศทำงรำคำน้ ำมัน มำเป็นอันดับสำม ที่ระดับ 29.24% และเงินทุนไหลออกจำกสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ที่ระดับ 27.49% 

สุดท้ำย แรงซื้อเก็งก ำไรของกองทุน ที่ระดับ 24.56% 

ปัจจัยเชิงลบ ต่อราคาทองค าในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 

 

ปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อรำคำทองค ำในไตรมำสสุดท้ำยของปี 2561 กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำกำรแข็งค่ำของเงินบำท เป็น
ปัจจัยกดดันส ำคัญที่สุด โดยให้น้ ำหนักอยู่ที่ระดับ 45.61% ส่วนปัจจัยที่เชื่อว่ำมีผลรองลงมำคือ ทิศทำงนโยบำยทำงกำรเงินของ
ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) ให้น้ ำหนักที่ระดับ 37.72 ตำมมำด้วยปริมำณควำมต้องกำรทองค ำที่ลดลง ที่ระดับ 26.32% และแรง
ขำยเก็งก ำไรของกองทุน ที่ระดับ 26.02% สุดท้ำย ปัจจัยด้ำนกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อยู่ที่ระดับ 25.44% 
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองค า (Gold Trader Consensus) ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 

จำกกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่ และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อ

ขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำจ ำนวน 10 ตัวอย่ำง เพื่อสอบถำมถึงมุมมองและควำมคิดเห็นที่มีต่อทิศทำงและกรอบรำคำ

ทองค ำในตลำดโลก และรำคำทองค ำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน ตุลำคม 2561 รวมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ

รำคำทองค 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 1,235 31.95 32.90 17,800 18,950 

บจ.ออสสิริส 1,186 1,202 32.10 32.70 18,490 19,160 

บจ.ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส 1,180 1,240 32.20 33.00 18,300 18,800 

บจ.เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ 1,185 1,215 31.90 32.90 18,200 18,800 

บจ.ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) 1,150 1,222 32.00 32.70 18,000 19,000 

บจ.จทีีโกลด์ บูลเลี่ยน 1,160 1,230 32.00 32.80 17,900 19,000 

บจ.จทีี เวลธ์ แมเนจเมนท์ 1,195 1,230 31.80 32.80 18,000 19,100 

บจ.ชายนิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน 1,182 1,238 31.88 33.02 18,300 18,850 

บจ.แอลซีเอช บูลเลี่ยน 1,168 1,211 32.00 32.89 17,950 19,000 

บจ.ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด 1,140 1,228 31.50 33.00 18,000 18,850 

* ตารางแสดงการคาดการณ์กรอบราคาต  าสุด- สูงสุด ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 

 

การซื้อทองค าในช่วงเดือน ตุลาคม 2561 

จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 342 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ 43.57 

ของกลุ่มตัวอย่ำงคำดว่ำจะซื้อทองค ำในช่วงเดือน ตุลำคม 2561 ซึ่ง

ปรับลดลงร้อยละ 1.98 จำกเมื่อเดือน กันยำยน ที่ผ่ำนมำ ขณะที่ร้อย

ละ 40.35 ยังไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองค ำหรือไม่ ส่วนอีกร้อยละ 16.08 

คำดว่ำจะไม่ซื้อทองค ำในช่วงเดือน ตุลำคม 2561 
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บทสรุปด้านราคาทองค าในตลาดโลก หรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองค ำในตลำดโลกโดยรวมคำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,140 – 1,240 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อ

ออนซ์ โดยกรอบราคาต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 1,140 – 1,195 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบราคา

สูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 1,202 – 1,240 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีกรอบเฉลี่ยของรำคำทองค ำตลำดใน

โลกอยู่บริเวณ 1,171 – 1,226 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 

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

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

19,160 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยกรอบราคาต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 17,800 – 18,490 บำทต่อ

น้ ำหนัก 1 บำททองค ำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 18,800 – 19,160 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำท

ทองค ำ โดยมีกรอบเฉลี่ยรำคำทองค ำแท่งอยู่บริเวณ 18,000 – 18,900 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ 

บทสรุปด้านค่าเงินบาทไทย (บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำค่ำเงินบำทไทย (บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ) โดยรวมคำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.50 – 33.02 

 บำทไทยต่อดอลลำรส์หรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 31.50 – 32.20 บำทไทยต่อดอลลำรส์หรัฐฯ 

ขณะที่กรอบอัตราสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 32.70 – 33.02 บำทไทยต่อดอลลำรส์หรัฐฯ โดยมีกรอบ เ ฉ ลี่ ย ข อ ง

ค่ำเงินบำทไทยอยู่บริเวณ 31.95 – 32.87 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 
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บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองค าในเดือน ตุลาคม 2561 

1. นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ นักลงทุนยังคงให้ควำมสนใจ แนว

ทำงกำรข้ึนอัตรำดอกเบี้ยของเฟดในช่วงประมำณเดือน ธันวำคม 2561 ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อรำคำทองค ำ  

2. สถานการณ์ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ นกัลงทุนกลับมำวิตกกังวล

เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ควำมตึงเครียดทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีน โดยหวั่นว่ำสงครำมกำรค้ำจะลุกลำมบำนปลำย 

หลังจำกล่ำสุดสหรัฐฯ กล่ำวหำว่ำจีนพยำยำมแทรกแซงกำรเลือกตั้งกลำงเทอมของสหรัฐฯ ที่จะจัดขึ้นในเดือน

พฤศจิกำยนนี้ ซึ่งจีนก็ได้ออกมำเรียกร้องให้สหรัฐฯ ยุติกำรใช้ถ้อยค ำ และกำรกระท ำที่ส่งผลกระทบต่อควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงประเทศ รวมทั้งผลประโยชน์พื้นฐำนของประชำชนทั้งสองประเทศ 

3. ค่าเงินบาทที่แข็งค่า  กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ เนื่องจำกตัวเลขเงินเฟ้อของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ท ำให้นักลงทุนมี

กำรคำดกำรณ์ว่ำอำจท ำให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยในอนำคตอันใกล้นี้  ประกอบกับปัจจัย

ทำงกำรเมืองในประเทศมีควำมคืบหน้ำไปในทิศทำงที่ดี ท ำให้ในช่วงนี้นักลงทุนต้องระมัดระวังค่ำเงินเป็นพิเศษ เพรำะ

หำกค่ำเงินแข็งค่ำต่อเนื่องจะส่งผลให้รำคำทองค ำภำยในประเทศถูกลง ถึงแม้ตลำดทองค ำในต่ำงประเทศจะเพิ่มขึ้นก็

ตำม 

4. การเจรจาการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดา กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ แนวโน้มที่แคนำดำ

พร้อมที่จะยอมผ่อนปรนต่อสหรัฐฯ ในกำรคลี่คลำยควำมขัดแย้งต่อกำรเจรจำเกี่ยวกับกำรปรับข้อตกลงกำรค้ ำเสรี

อเมริกำเหนือ หรือ นำฟต้ำ จะส่งผลให้ค่ำเงินดอลลำร์อ่อนค่ำลง ซึ่งหำกมีกำรตกลงกันในแบบใดๆ ก็ตำม จะเป็นแรง

หนุนให้กับรำคำทองค ำ 

5. ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ ควำมพยำยำมของสหรัฐฯ ซึ่งหวังว่ำจะมีกำร

เจรจำสนธิสัญญำกับอิหร่ำน โดยรวมประเด็นโครงกำรขีปนำวุธของอิหร่ำน และกำรยุติกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน

ส ำหรับฝ่ำยต่ำงๆ ในกรณีควำมขัดแย้งของซีเรียและเยเมน แต่ทั้งนี้ อิหร่ำนปฏิเสธควำมพยำยำมของสหรัฐฯ  ในกำร

จัดเจรจำระดับสูง นับตั้งแต่ นำยโดนัล ทรัมป์ ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ถอนตัวออกจำกข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่ำงอิหร่ำน 

และ 6 ชำติมหำอ ำนำจโลก ในช่วงต้นปีที่ผ่ำนมำ ขณะที่กำรคว่ ำบำตรสินค้ำน้ ำมันจำกอิหร่ำนของสหรัฐฯ จะมีผล

บังคับใช้ในวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2561  

6. ปัญหาทางการเมือง และเศรษฐกิจ ในอิตาลี กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ นักลงทุนจับตำสถำนกำรณ์ด้ำนงบประมำณ

ของอิตำลีอย่ำงใกล้ชิด โดยล่ำสุดมีรำยงำนว่ำ รัฐบำลอิตำลีภำยใต้กำรน ำของพรรคไฟว์ สตำร์ และพรรคเดอะ ลีก เห็น

พ้องให้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรขำดดุลงบประมำณในปี  2562 ไว้ที่  2.4% ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภำยในประเทศ (GDP) ซึ่งสูงกว่ำเป้ำหมำยของรัฐบำลชุดก่อนถึง 3 เท่ำ และคำดว่ำจะท ำให้สหภำพยุโรป (EU) แสดง

ควำมไม่เห็นด้วย เนื่องจำกจะท ำให้อิตำลีมีหนี้สินเพิ่มมำกขึ้นไปอีก  
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การลงทุนทองค าในเดือน ตุลาคม 2561 

รำคำทองค ำในช่วงเดือน ตุลำคม 2561 ผู้ค้ำทองค ำรำยใหญ่ ให้ควำมเห็นว่ำ รำคำทองค ำในช่วงปลำยเดือน 

กันยำยน ที่ผ่ำนมำ ค่อนข้ำงผันผวนและเป็นไปในทิศทำงเชิงลบ เนื่องจำกเฟดส่งสัญญำณว่ำจะขึ้นอัตรำดอกเบี้ยอีกครั้ง

ในปลำยปี 2561 โดยปัจจุบันรำคำทองค ำพยำยำมสร้ำงฐำน ซึ่งมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ 1,175 – 1,160 ดอลลำร์สหรัฐฯ 

ต่อออนซ์ หำกรำคำทองสำมำรถยืนอยู่เหนือระดับดังกล่ำวได้ จะมีโอกำสกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้ำนที่บริเวณ 1,224 

ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ แนะน ำนักลงทุนสะสมก ำลังซื้อ เมื่อรำคำทองค ำย่อตัวลงใกล้บริเวณแนวรับดังกล่ำว 

 
 

 

 

 

 

 

 

สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อขำย

ล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำจ ำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองค ำในเดือน ตุลำคม 2561 คำดว่ำ

รำคำทองค ำจะเพิ่มข้ึน มีจ ำนวน 5 รำย และคำดว่ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองค ำในเดือน กันยำยน 2561 มีจ ำนวน 4 รำย 

ส่วนที่คำดว่ำรำคำทองค ำจะลดลง มีจ ำนวน 1 รำย  

 

 
 

สรุปมุมมองที่มีต่อรำคำทองค ำในประเทศ เดือน ตุลำคม 2561 

คำดว่ำรำคำทองค ำจะเพิ่มขึ้น 5 

คำดว่ำรำคำทองค ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองในเดือน กันยำยน 2561 4 

คำดว่ำรำคำทองค ำจะลดลง  1 



  ศูนย์วิจัยทองค ำโดยควำมร่วมมือระหวำ่ง 

คณะบริหำรธุรกิจมหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองค ำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด 
 

[ศูนย์วิจยัทองค ำ] รำยงำนศูนย์วิจยัทองค ำประจ ำเดือน ตุลำคม 2561 และไตรมำสสุดท้ำยของป ี2561  Page 16 
 

 
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิจัยทองค า ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

สมาคมค้าทองค า สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ากัด เนื้อหาในรายงานจัดท าขึ้นโดยมิได้มี
วัตถุประสงค์ในการชี้น าให้มีการซ้ือขาย หรือชี้น าราคาแต่ประการใด การจัดท ารายงานดังกล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นที่รวบรวม
จากกลุ่มตัวอย่างท่ีศูนย์วิจัยฯ 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 

 
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 อำคำร วอลล์สตรที ทำวเวอร์ ช้ัน 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2020-9000 ต่อ 53, มือถือ 08-6744-9612 
อีเมล : peerapong@goldtraders.or.th 
  
คุณหฤทัย นันทะวงศ ์/ ประสำนงำนสื่อมวลชน 
เลขท่ี 43 อำคำรไทยซีซี ทำวเวอรช้ั์น 20 ห้อง 209, ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250, มือถือ 09-6889-0046 
อีเมล : haruethai@gtwm.co.th 

http://www.goldtraders.or.th/
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