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1. นายจิตติ
2. นายยุทธศิลป์
3. นายพิชญา
4. นางอุบล
5. รศ.ดร.จักษ์
6. ผศ.ดร.เอกชัย
7. ดร.วรรณรพี
8. ดร.บุญเลิศ
9. นายสุรพล
10. น.ส.ทัศวรรณ
11. นายธีระ
12. นายเริงชัย
13. นายพรชัย
14. นายสุพจน์
15. นายวิรัตน์
16. นายธีรเดช
17. นายสมบูรณ์
18. นายวรชัย
19. นายปานะพงษ์

ตั้งสิทธิ์ภักดี
เตยะราชกุล
พิสุทธิกุล
วิริยะผล
อัศวานันท์
อภิศักดิ์กุล
บานชื่นวิจิตร
จิตรมณีโรจน์
โอวิทยากุล
ศรีเมืองวัฒนา
ตั้งหลักมั่นคง
วิริยะกุล
สุดายุวร
โรจนากี
จุฑาวรากุล
สินธพเรืองชัย
ภุชงค์โสภาพันธุ์
ตั้งสิทธิ์ภักดี
สุทธีวงศ์

นายกสมาคมค้าทองคำ
นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง
อุปนายกสมาคมค้าทองคำ
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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน มีนาคม 2563 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา
จากระดับ 63.56 จุด มาอยู่ที่ระดับ 67.50 จุด เพิ่มขึ้น 3.94 จุด หรือคิดเป็น 6.20 % โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมานั้น
น่าจะมาจากความรุนแรงของไวรัสโควิด - 19 ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย
คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำช่วงเดือน มีนาคม 2563 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 320 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 44.06
ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ ขณะที่ร้อยละ 37.19 คาดว่าจะยังไม่ซื้อทองคำ และร้อยละ 18.75 จะซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้
สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน มีนาคม 2563 จะเพิ่มขึ้น มีจำนวน
5 ราย และคาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวน 3 ราย ส่วนที่คาดว่าราคาทองคำ
จะลดลง มีจำนวน 2 ราย
สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน มีนาคม 2563 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมองดังนี้ Gold
Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,579 – 1,704 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้
กรอบเฉลี่ยบริเวณ 23,750 – 25,350 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาทไทยให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 31.20 –
31.99 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
การลงทุนทองคำในเดือน มีนาคม 2563 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ให้ความเห็นว่า ราคาทองคำมีแนวโน้มในทิศทางเชิงบวก
แต่เนื่องจากมีแรงเทขายทำกำไรสลับกับแรงซื้อ จึงทำให้ราคาทองคำค่อนข้างผันผวน ดังนั้น แนะนำลงทุนในระยะสั้น โดยมีแนว
รับสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,616 – 1,603 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ และมีแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 1,700 – 1,712 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อออนซ์
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สรุปราคาทองคำประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ราคาทองคำในประเทศ
ราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 อ้างอิงจากราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคม
ค้าทองคำ เป็นการเคลื่อนไหวภายในกรอบระหว่าง 22,750 – 25,300 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยราคาทองคำ ณ วันที่
29 กุมภาพันธ์ 2563 ปรับเพิ่มขึ้น 500 บาท ต่อบาททองคำ หรือคิดเป็น 2.15% เมื่อเทียบกับราคาทองคำ ณ สิ้นเดือน มกราคม
2563
ภาพกราฟราคาทองคำในประเทศ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot)
ราคาทองคำตลาดโลกในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,547.52 – 1,689.34 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
ทรอยออนซ์ โดยปรับเพิ่มขึ้น 7.36 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็น 0.47% เมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายของเดือน
มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ขณะที่กองทุน SPDR ถือครองทองคำเพิ่มขึ้น 31.02 ตัน เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน มกราคม 2563 จาก
ระดับ 903.21 ตัน มาที่ระดับ 934.23 ตัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ภาพกราฟราคาทองคำในตลาดโลก เดือน กุมภาพันธ์ 2563
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ค่าเงินบาท
ค่าเงินบาทไทยเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 30.90 – 31.92
บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยค่าเงินบาทอ่อนค่า 0.33 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1.06 % เมื่อเทียบกับราคา
สุดท้ายของเดือน มกราคม 2563 ที่ผ่านมา
ภาพกราฟค่าเงินบาท เดือน กุมภาพันธ์ 2563
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ และค่าเฉลี่ยราคาทองคำเดือน มีนาคม 2563

*ราคาทองคำในประเทศอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ (Avg Closed)
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน มีนาคม 2563 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา
จากระดับ 63.56 จุด มาอยู่ที่ระดับ 67.50 จุด เพิ่มขึ้น 3.94 จุด หรือคิดเป็น 6.20 % โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมานั้น
น่าจะมาจากความรุนแรงของไวรัสโควิด - 19 ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย การอ่อนค่า
ของเงินบาท และแรงซื้อเก็งกำไร ตามลำดับ
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ปัจจัยเชิงบวก ต่อราคาทองคำในประเทศเดือน มีนาคม 2563
ความรุนแรงของ "ไวรัสโควิด-19"

56.56%

ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

52.50%

ความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

45.00%

การอ่อนค่าของเงินบาท

28.44%

แรงซื้อเก็งกาไร

21.56%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

ปัจจัยเชิงลบ ต่อราคาทองคำในประเทศเดือน มีนาคม 2563
หากสถานการณ์ของ "ไวรัสโควิด-19" เริ่มคลี่คลาย

46.25%

ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น

30.63%

เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณการฟื้นตัว

26.56%

การแข็งค่าของเงินบาท

20.31%

แรงขายเก็งกาไรของกองทุน

20.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

การซื้อทองคำในช่วงเดือน มีนาคม 2563
จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 320 ตัวอย่าง พบว่าร้อย
ละ 44.06 ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ ขณะที่ร้อยละ
37.19 คาดว่าจะยังไม่ซื้อทองคำ และร้อยละ 18.75 จะซื้อ
ทองคำในช่วงเดือนนี้
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคำ (Gold Trader Consensus) ประจำเดือน มีนาคม 2563
จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและกรอบราคา
ทองคำในตลาดโลกและราคาทองคำแท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน มีนาคม 2563 รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ราคาทองคำ และแนะนำการลงทุนในทองคำโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

บทสรุปด้านราคาทองคำในตลาดโลกหรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯต่อทรอยออนซ์)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำในตลาดโลกโดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,532 – 1,720 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
ออนซ์ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,532 – 1,640 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบราคาสูงสุด
กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,678 – 1,720 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีกรอบเฉลี่ยของราคาทองคำตลาดโลกอยู่บริเวณ
1,579 – 1,704 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

บทสรุปด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำแท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 23,000 –
25,800 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 23,000 – 24,550 บาท ต่อ
น้ำหนัก 1 บาททองคำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 25,000 – 25,800 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาท
ทองคำ โดยมีกรอบเฉลี่ยราคาทองคำแท่งอยู่บริเวณ 23,750 – 25,350 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ

บทสรุปด้านค่าเงินบาทไทย (บาทไทยต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าค่าเงินบาทไทย (บาทไทยต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.90 – 32.30
บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 30.90 – 31.40 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ขณะที่กรอบอัตราสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 31.70 – 32.30 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีกรอบเฉลี่ยของ
ค่าเงินบาทไทยอยู่บริเวณ 31.20 – 31.99 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
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บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำในเดือน มีนาคม 2563
1. สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจจีน
ซึ่งส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ อีกทั้ง สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อในอีกหลายประเทศทั่วโลก ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ธนาคารกลางนานาประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้มาตรการการเงิน อย่างการ
ลดอัตราดอกเบี้ย
2. ทิศทางนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า คณะกรรมการกำหนดนโยบาย
การเงินธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) มีกำหนดการประชุม ในช่วงวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2563 โดยให้ติดตามว่าเฟดจะส่ง
สัญญาณต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินในระยะถัดไปอย่างไร

การลงทุนทองคำในเดือน มีนาคม 2563
การลงทุนทองคำในเดือน มีนาคม 2563 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ให้ความเห็นว่าราคาทองคำมีแนวโน้มในทิศทางเชิงบวก
แต่เนื่องจากมีแรงเทขายทำกำไรสลับกับแรงซื้อ จึงทำให้ราคาทองคำค่อนข้างผันผวน ดังนั้น แนะนำลงทุนในระยะสั้น โดยมีแนว
รับสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,616 – 1,603 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ และมีแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 1,700 – 1,712 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อออนซ์

สรุป กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน มีนาคม 2563 จะเพิ่มขึ้น มีจำนวน 5 ราย
และคาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวน 3 ราย ส่วนที่คาดว่าราคาทองคำจะลดลง
มีจำนวน 2 ราย
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About US
ศูนย์วิจัยทองคำ จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำ โดยใช้หลักการทางสถิติ เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ
ผ่านหลายแง่มุม เช่น ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทองคำ และผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ที่มีต่อราคาทองคำในปัจจุบัน มุมมองของผู้ค้า
ทองคำ ที่มีต่อตลาดทองคำ โดยรายงานวิจัยดังกล่าวจะนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงเป็นประจำทุกเดือน และ
ทุกไตรมาส
รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการชี้นำให้มีการซื้อขาย หรือชี้นำราคาแต่ประการใด การจัดทำรายงาน
ดังกล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่ศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวิจัย
ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

1. บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
2. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
4. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด
5. บริษัท ออสสิริส จำกัด
6. บริษัท แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จำกัด
7. บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด
8. บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
9. บริษัท ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช (1988) จำกัด
10.บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด 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 / ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยการศูนย์วจิ ัยทองคำ
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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