
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานศูนย์วิจัยทองค าประจ าเดือน เมษายน 2561 

และไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 

Gold Price Sentiment Index  

Gold Traders Consensus 
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คณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยทองค า 

1. นำยจิตติ   ตั้งสิทธิ์ภักด ี นำยกสมำคมค้ำทองค ำ 
2. นำยยุทธศิลป์   เตยะรำชกุล นำยกสมำคมเพชรพลอยเงินทอง  
3. นำยพิชญำ   พิสุทธิกุล อุปนำยกสมำคมค้ำทองค ำ 
4. นำงอุบล   วิริยะผล  หุ้นส่วนผู้จัดกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้ำงค้ำทองยู่หลงกิมกี่ 
5. รศ.ดร.จักษ์   อัศวำนันท์ ผู้แทนหุ้นส่วนผู้จัดกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้ำงทองบ้วนฮ่ัวล้ง 
6. ผศ.ดร.เอกชัย   อภิศักดิ์กุล คณบดี คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
7. ดร.วรรณรพี   บำนชื่นวิจิตร อำจำรย์คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
8. ดร.บุญเลิศ   จิตรมณีโรจน์ อำจำรย์คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
9. นำยสุรพล   โอวิทยำกุล ประธำนชมรมร้ำนทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
10. น.ส.ทัศวรรณ   ศรีเมืองวัฒนำ ประธำนชมรมร้ำนทอง จังหวัดหนองคำย 
11. นำยธีระ  ตั้งหลักม่ันคง ประธำนชมรมร้ำนทอง จังหวัดอุดรธำนี 
12. นำยเริงชัย   วิริยะกุล  ประธำนชมรมร้ำนทอง อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
13. นำยพรชัย   สุดำยุวร  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จ ำกัด 
14. นำยสุพจน์   โรจนำก ี กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ห้ำงค้ำทอง หลูชั้งฮวด (2498) จ ำกัด 
15. นำยวิรัตน์   จุฑำวรำกุล กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไฟน์โกลด์ จ ำกัด 
16. นำยธีรเดช   สินธพเรืองชัย กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ห้ำงขำยทองทองใบเยำวรำช (1988) จ ำกัด 
     และ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด 
17. นำยสมบูรณ์   ภุชงค์โสภำพันธุ ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ห้ำงทองน่ ำเชียง จ ำกัด 
18. นำยวรชัย   ตั้งสิทธิ์ภักด ี กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จ ำกัด  
19. นำยปำนะพงษ์   สุทธีวงศ ์ ผู้จัดกำร สมำคมค้ำทองค ำ 
 

คณะท างานศูนย์วิจัยทองค า 

1. ผศ.ดร.เอกชัย  อภิศักดิ์กุล ประธำนคณะท ำงำนฯ 
2. รศ.ดร.จักษ์   อัศวำนันท์ ที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 
3. ดร.พิบูลย์ฤทธิ์  วิริยะผล  ผู้อ ำนวยกำร 
4. ดร.อัฐวุฒิ  ปภังกร  รองผู้อ ำนวยกำร 
5. นำยพีรพงศ์   ฉัตร์ทอง  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
6. น.ส.ปฐมำภรณ์   อรัญพิทักษ์ คณะท ำงำน 
7. นำยปิติพงษ์   พันธุ์ธีรำนุรักษ์ คณะท ำงำน 
8. น.ส.หฤทัย  นันทะวงศ์ คณะท ำงำน 
9. นำยพลวัตร สำรวิทย์  คณะท ำงำน 
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บทสรุปการวิจัย 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าประจ าเดือน เมษายน 2561 ปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจากเมื่อเดือน มีนาคม 

ที่ผ่านมา จากระดับ 45.28 จุด มาอยู่ที่ระดับ 48.69 จุด เพ่ิมขึ้น 3.41 จุด หรือคิดเป็น 7.53% ซึ่งดัชนียังคงแสดง

ถึงทัศนคติในเชิงลบอยู่ แม้ดัชนีจะปรับขึ้นมำได้เล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ต่ ำกว่ำระดับ 50 จุด หลังจำกเดือนก่อนหน้ำนี้

ปรับลดลงอย่ำงรุนแรง ทั้งนี้ นักลงทุนคำดว่ำรำคำทองค ำที่ปรับเพิ่มขึ้น น่ำจะมีปัจจัยมำจำกควำมไม่แน่นอนของ

เศรษฐกิจโลก เงินทุนไหลออกจำกสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐฯ กำรซื้อ-ขำยตำมเทศกำล และ แรงซื้อเก็งก ำไร ตำมล ำดับ  

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าระยะสามเดือนในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 (เม.ย. - มิ.ย.) ปรับลดลง

จากไตรมาสแรกของปี 2561 จากระดับ 69.64 จุด มาอยู่ที่ระดับ 52.10 จุด ลดลง 17.54 จุด หรือคิดเป็น 

25.19% แม้ดัชนีฯ ปรับลดลงมำ แต่ยังคงสำมำรถยืนอยู่เหนือระดับ 50 จุดได้ ทั้งนี้กำรปรับลดลงของดัชนีฯ จำกไตร

มำสแรกของปี แสดงให้เห็นว่ำนักลงทุนมีมุมมองต่อแนวโน้มของรำคำทองในระยะสำมเดือนข้ำงหน้ำอำจมีโอกำส

ปรับตัวลดลงได้ โดยน่ำจะมีปัจจัยมำจำกกำรแข็งค่ำของเงินบำท ตำมมำด้วยอันดับสอง ทิศทำงนโยบำยทำงกำรเงิน

ของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) ขณะที่ทิศทำงของรำคำน้ ำมัน มำเป็นอันดับสำม และอันดับสี่ กำรฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจโลก สุดท้ำย เป็นปัจจัยด้ำนแรงขำยเก็งก ำไรของกองทุน 

จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 263 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ 43.73  ของกลุ่มตัวอย่ำง คำดว่ำจะซื้อทองค ำในช่วง

เดือน เมษำยน 2561 ขณะที่ร้อยละ 37.26 ยังไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองค ำหรือไม่ ส่วนอีกร้อยละ 19.01 คำดว่ำจะไม่ซื้อ

ทองค ำในช่วงเดือน เมษำยน 2561 จะเห็นได้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่คำดว่ำจะซื้อทองค ำปรับลดลงที่ร้อยละ 9.25 จำกเมื่อ

เดือน มีนำคม ที่ผ่ำนมำ  

สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่ และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อ

ขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำ จ ำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองค ำจะเพิ่มขึ้ น จ ำนวน 5 รำย 

และคำดว่ำรำคำทองค ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองในเดือน มีนำคม 2561 จ ำนวน 4 รำย ส่วนคำดว่ำทองค ำจะลดลง มี

จ ำนวน 1 รำย  

ส าหรับการคาดการณ์ราคาทองเดือน เมษายน 2561 ของผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่มีมุมมอง ดังนี้ 

Gold Spot ให้กรอบรำคำบริเวณ 1,281 – 1,380 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้ำนรำคำทองค ำแท่งในประเทศ ควำม

บริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบบริเวณ 19,200 – 20,500 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ และด้ำนค่ำเงินบำทไทย ให้กรอบ

บริเวณ 30.81 – 31.80 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 

แนะน าการลงทุนทองค าในเดือน เมษายน 2561 รำคำทองค ำในช่วงเดือนเมษำยนนี้ ผู้ค้ำทองรำยใหญ่มอง

รำคำทองค ำมีลักษณะ Sideway Up ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ค่ำเงินสหรัฐฯ ควำมผันผวนของตลำดหุ้น และควำมกังวล

สงครำมทำงกำรค้ำ โดยแนะน ำให้ท ำก ำไรในระยะสั้น 
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สรุปประเด็นราคาทองค าประจ าเดือน มีนาคม 2561 

  

 

 

รำคำทองค ำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์ 96.5% อ้ำงอิงรำคำที่ประกำศโดยสมำคมค้ำทองค ำในเดือน มีนำคม

2561 เป็นกำรเคลื่อนไหวไปตำมรำคำทองค ำตลำดโลกด้วยกรอบระหว่ำง 19,400 – 19,950 บำทต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ 

โดยรำคำทองค ำ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรำคำทองค ำเมื่อสิ้นเดือน กุมภำพันธ์ 2561 ซึ่ง

สถำนกำรณ์รำคำทองค ำในเดือนมีนำคม 2561 นั้น ปัจจัยค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้น ตำมค่ำเงินสกุลอ่ืน ๆ ในภูมิภำค ท ำให้

รำคำทองค ำในประเทศเคลื่อนไหวไม่มำกนัก โดยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทองค าแท่ง ต่อน  าหนัก 1 บาททองค า เดือน มีนาคม 2561 
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รำคำทองค ำตลำดโลกในเดือน มีนำคม 2561 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน กุมภำพันธ์ ที่ผ่ำนมำ สำเหตุ

จำกควำมวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน ได้กระตุ้นให้นักลงทุนเข้ำซื้อทองค ำใน

ฐำนะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยประธำนำธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนำมในค ำสั่งประธำนำธิบดี เพื่อเรียกเก็บภำษีน ำเข้ำสินค้ำ

จำกจีน วงเงิน 6 หมื่นล้ำนดอลลำร์ โดยระบุว่ำเป็นกำรลงโทษจีนที่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทสหรัฐฯ ด้ำนรัฐบำล

จีนตอบโต้ด้วยกำรประกำศมำตรกำรเรียกเก็บภำษีน ำเข้ำสินค้ำจำกสหรัฐวงเงิน 3 พันล้ำนดอลลำร์ โดยพุ่งเป้ำเรียกเก็บภำษี

น ำเข้ำสินค้ำจำกสหรัฐฯ จ ำนวน 128 รำยกำร 

ทั้งนี้ รำคำทองค ำตลำดโลกในเดือน มีนำคม 2561 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 1,307.21 – 1,356.84 ดอลลำร์สหรัฐฯ

ต่อทรอยออนซ์ โดยปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 9.70 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็น 0.74% เมื่อเทียบกับรำคำ

สุดท้ำยของเดือน กุมภำพันธ์ ที่ผ่ำนมำ  

ขณะที่กองทุนทองค ำ SPDR ถือครองทองค ำเพิ่มขึ้น 15.09 ตัน จำกสิ้นเดือน กุมภำพันธ์ 2561 อยู่ที่ 831.03 ตัน

รวมสถำนะกำรถือครองทองค ำของกองทุน SPDR ณ วันที่ 29 มีนำคม 2561 อยู่ที่ 846.12 ตัน 
 

 

 

 

 

 

Gold Spot ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ทรอยออนซ์เดือน มีนาคม 2561 
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เงินบำทไทยเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือน มีนำคม 2561 ปิดที่ 31.17 บำทไทย ต่อดอลลำร์

สหรัฐฯ โดยแข็งค่ำจำกรำคำปิด ณ สิ้นเดือนกุมภำพันธ์ จำกระดับ 31.48 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยปรับแข็งค่ำ 

0.31 บำท หรือคิดเป็น 0.98% โดยเคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 31.08 – 31.51 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ  

เงินบำทที่แข็งค่ำขึ้นเป็นกำรแข็งค่ำตำมค่ำเงินในภูมิภำค หลังนักลงทุนเทขำยเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ออกมำจ ำนวน

มำก หรือเรียกได้ว่ำมีกำรขำยเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ทั่วโลก หลังจำกประธำนำธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ สั่งปลดนำย

เร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีต่ำงประเทศสหรัฐฯ ออกจำกต ำแหน่ง ตลอดจนนักลงทุนมีควำมไม่มั่นใจในนโยบำยเศรษฐกิจ

ของสหรัฐฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเงินบาท ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เดือน มีนาคม 2561 
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค า (Gold Price Sentiment Index) ประจ าเดือน เมษายน 2561 

และไตรมาสที่ 2 ของปี 2561  

 

เปรียบเทียบดัชนีรายเดือน ปี 2561 เปรียบเทียบดัชนีรายไตรมาส ปี 2561 

มีนาคม เมษายน ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. -มี.ค. ) ไตรมาสที ่2 (เม.ย. -มิ.ย.) 

45.28 48.69 69.64 52.10 

 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าประจ าเดือน เมษายน 2561 ปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจากเมื่อเดือน มีนาคม ที่ผ่าน

มา จากระดับ 45.28 จุด มาอยู่ที่ระดับ 48.69 จุด เพิ่มขึ้น 3.41 จุด หรือคิดเป็น 7.53% ซึ่งดัชนียังคงแสดงถึงทัศนคติ

ในเชิงลบอยู่ แม้ดัชนีจะปรับขึ้นมำได้เล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ต่ ำกว่ำระดับ 50 จุด หลังจำกเดือนก่อนหน้ำนี้ปรับลดลงอย่ำง

รุนแรง ทั้งนี้ นักลงทุนคำดว่ำรำคำทองค ำที่ฟื้นตัวขึ้น น่ำจะมีปัจจัยมำจำกควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก เงินทุนไหลออก

จำกสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐฯ ขณะที่กำรซื้อ-ขำยตำมเทศกำล มำเป็นอันดับสำม ตำมมำด้วย แรงซื้อเก็งก ำไร และสุดท้ำย คือ 

นโยบำยเศรษฐกิจของประธำนำธิบดีสหรัฐฯ 

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าระยะสามเดือนในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 (เม.ย. - มิ.ย.) ปรับลดลงจากไตร

มาสแรกของปี 2561 จากระดับ 69.64 จุด มาอยู่ที่ระดับ 52.10 จุด ลดลง 17.54 จุด หรือคิดเป็น 25.19% ทั้งนี้   

ดัชนีฯ ยังคงสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 50 จุดได้ โดยดัชนีฯ ที่ปรับลดลงมำนั้น แสดงให้เห็นว่ำนักลงทุนยังคงมีมุมมองใน

ด้ำนลบต่อแนวโน้มของรำคำทองในระยะสำมเดือนข้ำงหน้ำ โดยกำรปรับตัวลดลงของรำคำทองน่ำจะมีปัจจัยมำจำกกำรแข็ง

ค่ำของเงินบำท ตำมมำด้วยอันดับสอง ทิศทำงนโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED)  ขณะที่ทิศทำงของรำคำ

น้ ำมัน มำเป็นอันดับสำม และอันดับสี่กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก สุดท้ำยเป็นปัจจัยด้ำนแรงขำยเก็งก ำไรของกองทุน 
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*รำคำทองค ำในประเทศอ้ำงอิงจำกสมำคมค้ำทองค ำ (Avg Closed)  

 
เมื่อเทียบเคียงดัชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองค ำเดือน มีนำคม 2561 (จัดท ำในเดือนกุมภำพันธ์ 2561) กับรำคำทองค ำ

เฉลี่ย (รำคำปิด) ที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำแท่งตำมประกำศของสมำคมค้ำทองค ำในเดือนเดียวกันนั้นพบว่ำ ค่ำดัชนีฯ อยู่ที่

ระดับ 45.28 จุด ปรับลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ 22.11 จุด จำกระดับ 67.39 จุด ขณะที่รำคำทองค ำแท่ง 96.5% เฉลี่ย(รำคำ

ขำยออก) ในเดือน มีนำคม 2561 อยู่ที่ระดับ 19,670.37 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ ลดลงจำกรำคำเฉลี่ยเดือน 

กุมภำพันธ์ ที่ผ่ำนมำ เป็นจ ำนวน 257.89 บำท จำกระดับ 19,928.26 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ  

 

 

 

 
 

กราฟเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค า และ ค่าเฉลี่ยราคาทองค าในประเทศ 
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กราฟเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค ารายไตรมาส และ ค่าเฉลี่ยราคาทองค าในประเทศ 

 

*รำคำทองค ำในประเทศอ้ำงอิงรำคำสมำคมค้ำทองค ำ (Avg Closed) 

 

เมื่อเทียบเคียงดัชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองค ำในไตรมำสที่ 1 ปี 2561 กับรำคำทองค ำเฉลี่ยของไตรมำสที่ 1 ปี 2561 

พบว่ำ ค่ำดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 69.64 จุด ปรับเพิ่มข้ึนในไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 จ ำนวน 22.37 จุด จำกระดับ 47.27 จุด ขณะที่

รำคำทองค ำแท่ง 96.5% เฉลี่ย ในไตรมำสที่ 1 ปี 2561 อยู่ที่ระดับ 19,907.89 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ ลดลงจำกรำคำ

เฉลี่ยไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 19,952.60 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ หรือลดลง 44.71 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 

บำททองค ำ 
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ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองค าในประเทศ เดือน เมษายน 2561 

 

ปัจจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำจะกระทบต่อรำคำทองค ำในประเทศเดือน เมษำยน 2561 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงให้

น้ ำหนักกับควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก มำกถึง 51.33% ซึ่งเป็นล ำดับสูงที่สุด รองลงมำคือ เงินทุนไหลออกจำกสกุล

เงินดอลล่ำร์สหรัฐฯ ที่ระดับ 49.81% ขณะที่กำรซื้อ-ขำยตำมเทศกำล มำเป็นอันดับสำม ที่ระดับ 39.92% ตำมมำด้วยแรง

ซื้อเก็งก ำไร ที่ระดับ 39.54% และสุดท้ำย คือ นโยบำยเศรษฐกิจของประธำนำธิบดีสหรัฐฯ 33.46%  

ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองค าในประเทศ เดือน เมษายน 2561 

 

ปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อรำคำทองค ำในเดือน เมษำยน 2561 กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ ปัจจัยด้ำนกำรแข็ง
ค่ำของเงินบำทเป็นปัจจัยกดดันส ำคัญที่สุด โดยให้น้ ำหนักอยู่ที่ระดับ 60.46% ส่วนปัจจัยที่มีผลรองลงมำเชื่อว่ำเป็นเพรำะ
นโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) ที่ระดับ 42.97% ตำมมำด้วย แรงขำยเก็งก ำไรของกองทุน ที่ระดับ 
31.56% และกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ระดับ 29.28% สุดท้ำย คือ ปริมำณควำมต้องกำรทองค ำที่ลดลง อยู่ที่ระดับ 
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ปัจจัยเชิงบวก ต่อราคาทองค าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 

 
ปัจจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำจะกระทบต่อรำคำทองค ำในไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงได้ให้

น้ ำหนักกับควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ระดับ 36.88% ตำมมำด้วยอันดับสอง ปัจจัยด้ำนควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ที่

ปลอดภัย ที่ระดับ 36.50% ขณะที่เงินทุนไหลออกจำกสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐฯ มำเป็นอันดับสำม ที่ระดับ 33.08% และ   

อันดับสี่ กำรอ่อนค่ำของเงินบำท ที่ระดับ 30.42% สุดท้ำยทิศทำงรำคำน้ ำมัน ที่ระดับ 28.52% 

ปัจจัยเชิงลบ ต่อราคาทองค าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 

 

ปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อรำคำทองค ำในไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำกำรแข็งค่ำของเงินบำท 
เป็นปัจจัยกดดันส ำคัญที่สุด โดยให้น้ ำหนักอยู่ที่ระดับ 46.77% ส่วนปัจจัยที่เชื่อว่ำมีผลรองลงมำคือ ทิศทำงนโยบำยทำงกำรเงนิ
ของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) ให้น้ ำหนักที่ระดับ 43.35% ตำมมำด้วยทิศทำงของรำคำน้ ำมัน ที่ระดับ 38.40% และปัจจัย
จำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ระดับ 28.90% สุดท้ำย ปัจจัยด้ำนแรงขำยเก็งก ำไรของกองทุน อยู่ที่ระดับ 23.19% 
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองค า (Gold Trader Consensus) ประจ าเดือน เมษายน 2561 

จำกกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่ และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำ

ซื้อขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำ จ ำนวน 10 ตัวอย่ำง เพื่อสอบถำมถึงมุมมองและควำมคิดเห็นที่มีต่อทิศทำงและ

กรอบรำคำทองค ำในตลำดโลกและรำคำทองค ำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน เมษำยน 2561 รวมถึง

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับรำคำทองค ำและกลยุทธ์กำรลงทุนในทองค ำ โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

บทสรุปด้ำนรำคำทองค ำในตลำดโลก หรือ Gold Spot (ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองค ำในตลำดโลกโดยรวมน่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,281 – 1,400 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อ

ออนซ์ โดยกรอบช่วงรำคำต่ ำสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 1,281 – 1,320 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีค่ำควำมถี่

หนำแน่นอยู่บริเวณ 1,281 – 1,300 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบช่วงรำคำสูงสุด กลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 

1,341 – 1,400 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ และมีควำมถี่หนำแน่นบริเวณ 1,361 – 1,380 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 

การซื อทองค าในช่วงเดือน เมษายน 2561 

จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 263 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ 

43.73  ของกลุ่มตัวอย่ำง คำดว่ำจะซื้อทองค ำในช่วงเดือน 

เมษำยน 2561 ขณะที่ร้อยละ 37.26 ยังไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองค ำ

หรือไม่ ส่วนอีกร้อยละ 19.01 คำดว่ำจะไม่ซื้อทองค ำในช่วงเดือน  

เมษำยน 2561 จะเห็นได้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่คำดว่ำจะซื้อทองค ำ

ปรับลดลงที่ร้อยละ 9.25 จำกเมื่อเดือน มีนำคม ที่ผ่ำนมำ  
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บทสรุปด้ำนรำคำทองค ำแท่งในประเทศ ควำมบริสุทธิ์ 96.5% (บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองค ำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) โดยรวมน่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 18,501 – 

21,000 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยกรอบช่วงรำคำต่ ำสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 18,501 – 19,500 บำท 

ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยมีค่ำควำมถี่หนำแน่นในช่วง 19,001 – 19,500 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ ขณะที่กรอบ

ช่วงรำคำสูงสุด กลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 19,501 – 21,000 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยมีควำมถี่หนำแน่น

ในช่วง 20,001 – 20,500 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ 

บทสรุปด้ำนค่ำเงินบำทไทย (บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำค่ำเงินบำทไทย (บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ) โดยรวมน่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.41 – 32.20 

บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยกรอบช่วงอัตรำต่ ำสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 30.41 – 31.00 บำทไทย ต่อดอลลำร์

สหรัฐฯ โดยมีควำมถี่หนำแน่นที่สุดในช่วง 30.81 – 31.00 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ ขณะที่กรอบช่วงอัตรำสูงสุด กลุ่ม

ตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 31.41 – 32.20 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยมีควำมถี่หนำแน่นในช่วง 31.61 – 31.80 บำท

ไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 
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บทสรุปด้ำนปัจจัยที่เก่ียวข้องกับรำคำทองค ำใน เดือน เมษำยน 2561 

1. สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซีย กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ ประเด็นกำรเมืองที่เกิดขึ้น ซึ่ง

อ้ำงอิงจำกส ำนักข่ำว Bloomberg กล่ำวว่ำสหรัฐฯ ได้ข้อมูลกรณีรัสเซียอยู่เบื้องหลังกำรใช้สำรพิษลอบสังหำรอดีต

สำยลับชำวรัสเซียและลูกสำวที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศอังกฤษ  ทั้งนี้ นำยโดนัลด์ ทรัมป์ ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ออกมำ

เรียกร้องให้รัสเซียแสดงควำมรับผิดชอบต่อกำรกระท ำดังกล่ำว และเป็นเหตุให้สหรัฐฯ ประกำศขับนักกำรฑูต

รัสเซีย จ ำนวน 60 รำย เพื่อตอบโต้ ขณะที่ประเทศในทวีปยุโรป เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส ออกมำประกำศขับนักกำร

ฑูตรัสเซียเช่นกัน โดยคำดว่ำจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้รำคำทองค ำปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องติดตำมว่ำรัสเซียจะ

ด ำเนินกำรอย่ำงไรต่อเหตุกำรณ์ครั้งนี้ 

2. สถานการณ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ กำรเรียกเก็บภำษีน ำเข้ำสินค้ำจำกจีน 

ของสหรัฐฯ และกำรที่จีนตอบโต้กลับด้วยกำรปรับขึ้นภำษีน ำเข้ำสินค้ำของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่ งผลให้เกิด

ควำมกังวลในตลำด โดยเฉพำะสถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจก่อให้เกิดสงครำมทำงกำรค้ำ ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อรำคำ

ทองค ำ 

3. นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ ประธำนเฟดในสำขำภูมิภำค 

ต่ำงให้กำรสนับสนุนกำรขึ้นอัตรำดอกเบี้ย โดยระบุว่ำแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่งขึ้นในช่วงหลำยเดือน         

ที่ผ่ำนมำ โดยรำคำทองค ำอำจย่อตัวลงมำได้ เพื่อรอควำมชัดเจนในกำรประชุมเฟดคร้ังถัดไป 

4. สถานการณ์ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีเริ่มคลี่คลาย กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ นักลงทุนเร่ิมคลำยควำม

วิตกเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ควำมตึงเครียดบนคำบสมุทรเกำหลี ที่ส่งสัญญำณผ่อนคลำยลงนับตั้งแต่นำยคิม จอง อึน 

ผู้น ำสูงสุดของเกำหลีเหนือเข้ำพบหำรือกับนำยสี จิ้นผิง ประธำนำธิบดีของจีน ส่งผลให้รำคำทองค ำปรับขึ้นไม่มำก

นัก 

แนะน ำกำรลงทุนทองค ำใน เดือน เมษำยน 2561 

รำคำทองค ำในช่วงเดือนเมษำยนนี้ ผู้ค้ำทองรำยใหญ่มองรำคำทองค ำมีลักษณะ Sideway Up ท่ำมกลำง

สถำนกำรณ์ค่ำเงินสหรัฐฯ ควำมผันผวนของตลำดหุ้น และควำมกังวลสงครำมทำงกำรค้ำ โดยแนะกำรท ำก ำไรใน

ระยะสั้น  

สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่ และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซือ้

ขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำ จ ำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองค ำจะเพิ่มขึน้ จ ำนวน 5 รำย

และคำดว่ำรำคำทองค ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองในเดือน มีนำคม 2561 จ ำนวน 4 รำย ส่วนคำดว่ำทองค ำจะลดลง 

มีจ ำนวน 1 รำย  

สรุปมุมมองที่มีต่อรำคำทองค ำในประเทศ เดือน เมษำยน 2561 

คำดว่ำรำคำทองค ำจะเพิ่มข้ึน 5 

คำดว่ำรำคำทองค ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองในเดือน มนีำคม 2561 4 
คำดว่ำรำคำทองค ำจะลดลง 1 



  ศูนย์วิจัยทองค ำ โดยควำมร่วมมอืระหวำ่ง 

คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองค ำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษัท จีท ีเวลธ ์แมเนจเมนท์ จ ำกัด 
 

[ศูนย์วิจยัทองค ำ] รำยงำนศูนย์วิจยัทองค ำ ประจ ำเดือน เมษำยน 2561 และ ไตรมำสที่ 2 ของปี 2561  Page 15 

 

รายงานฉบับนี เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิจัยทองค า ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย สมาคมค้าทองค า สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ากัด เนื อหาในรายงานจัดท าขึ นโดย
มิได้มีวัตถุประสงค์ในการชี น าให้มีการซื อขาย หรือชี น าราคาแต่ประการใด การจัดท ารายงานดังกล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นที่
รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างท่ีศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวิจัย 
 
 
ศูนย์วิจัยทองค า ขอขอบคุณ  

ผู้ประกอบกิจการค้าทองค ารายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหนา้ ที่เอื อเฟ้ือข้อมูล 

1. บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด 
2. บริษัท จีที โกลด์ บูลเลีย่น จ ำกัด 
3. บริษัท วำยแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ์ฟิวเจอร์ส จ ำกัด 
4. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอรส์ จ ำกัด 
5. บริษัท ออสสิรสิ จ ำกัด 
6. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ำกัด 
7. บริษัท ชำยนิ่งโกลด์ บูลเลีย่น จ ำกัด 
8. บริษัท ห้ำงขำยทองทองใบเยำวรำช (1988) จ ำกัด 
9. บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จ ำกัด 
10. บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดติี้ส์ เทรด จ ำกัด 

 
ช่องทางติดตามข้อมูลการวิจัย 
เว็บไซต์  : www.goldresearchcenter.com, www.goldtraders.or.th  
อีเมล : contact@goldresearchcenter.com 
Facebook : ศูนย์วิจัยทองค ำ 
ติดต่อขอรับข้อมลูกำรวิจยั โทร. 0-2020-9000 ต่อ 53 
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