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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 จังหวัดอุดรธำนี 
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 

17. นำยสมบูรณ ์ ภุชงค์โสภำพันธุ ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ห้ำงทองน่ ำเชียง จ ำกัด 

18. นำยวรชยั ตั้งสิทธิ์ภักด ี กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จีที โกลด์ 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. ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร  รองผู้อ ำนวยกำร 
5. นำยพีรพงศ ์ ฉัตร์ทอง  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
6. นำยพลวัตร สำรวิทย ์ คณะท ำงำน 
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บทสรุปการวิจัย 

 ดัชนีความเชื่อม่ันราคาทองค าเดือน เมษายน 2562 ปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือน มีนาคม ที่ผ่านมา จากระดับ 52.90 

จุด มาอยู่ที่ระดับ 54.39 จุด เพิ่มขึ้น 1.49 จุด หรือคิดเป็น 2.82% โดยปัจจัยที่ท ำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมำนั้น น่ำจะมำจำก

ควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย เงินบำทอ่อนค่ำหนุนรำคำทองค ำในประเทศ ควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก แรงซื้อเก็ง

ก ำไร และ นโยบำยเศรษฐกิจของประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ตำมล ำดับ 

ส่วนดัชนีความเชื่อม่ันราคาทองค าระยะสามเดือนในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 (เม.ย. –มิ.ย.) ปรับลดลงจากไตรมาส

แรกของปี 2562 จากระดับ 59.32 จุด มาอยู่ที่ระดับ 47.79 จุด ลดลง 11.53 จุด หรือคิดเป็น 19.44% ดัชนีฯ ที่ปรับลดลง

มำนั้น แสดงให้เห็นว่ำนักลงทุนมีมุมมองในเชิงลบต่อแนวโน้มของรำคำทองค ำในระยะสำมเดือนข้ำงหน้ำ โดยมีปัจจัยมำจำก

ค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำ กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ปริมำณควำมต้องกำรทองค ำที่ลดลง เงินทุนไหลเข้ำไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง และ

อัตรำผลตอบแทนดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐฯ ตำมล ำดับ 

จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 289 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ 42.56 ยังไม่ซื้อทองค ำในช่วงเดือน เมษำยน 2562 ขณะที่ร้อยละ 

32.53 ไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองค ำหรือไม่ และร้อยละ 24.91 คำดว่ำจะซื้อทองค ำในเดือนนี้ 

สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อขำย

ล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำจ ำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองค ำในเดือน เมษำยน 2562 คำดว่ำรำคำ

ทองค ำจะลดลง จ ำนวน 5 รำย และคำดว่ำรำคำทองค ำจะเพิ่มขึ้นจ ำนวน 3 รำย ส่วนที่คำดว่ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองค ำใน

เดือน มีนำคม 2562 มีจ ำนวน 2 รำย 

ส าหรับการคาดการณ์ราคาทองค าเดือน เมษายน 2562 ของผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่มีมุมมองดังนี้ Gold 

Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,270 – 1,328 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้ำนรำคำทองค ำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์ 96.5% 

ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 19,150 – 19,850 บำทต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ และด้ำนค่ำเงินบำทไทย ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 31.49 – 

32.08 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 

การลงทุนทองค าในเดือน เมษายน 2562 ผู้ค้ำทองค ำรำยใหญ่ ให้ควำมเห็นว่ำ รำคำทองค ำในเดือนนี้ยังคงทรงตัว หำก

สำมำรถยืนอยู่เหนือบริเวณ 1,280 – 1,265 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ได้ คำดว่ำรำคำทองค ำอำจแกว่งตัวออกด้ำนข้ำง ทั้งนี้ 

หำกรำคำยังไม่สำมำรถผ่ำนแนวต้ำนที่บริเวณ 1,311 – 1,334 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ได้ อำจเกิดแรงเทขำยท ำก ำไรในระยะ

สั้น 
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สรุปราคาทองค าประจ าเดือน มีนาคม 2562  

ราคาทองค าในประเทศ 
รำคำทองค ำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์ 96.5% ในเดือน มีนำคม 2562 อ้ำงอิงจำกรำคำทองค ำที่ประกำศโดยสมำคม

ค้ำทองค ำ เป็นกำรเคลื่อนไหวภำยในกรอบระหว่ำง 19,400 – 19,800 บำทต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยรำคำทองค ำ ณ วันที่ 

30 มีนำคม 2562 ปรับลดลง 250 บำท เมื่อเทียบกับรำคำทองค ำเมื่อสิ้นเดือน กุมภำพันธ์ 2562 

ภาพกราฟราคาทองค าในประเทศ เดือน มีนาคม 2562 ตามประกาศสมาคมค้าทองค า 

 

 

 

 

 

 

ราคาทองค าตลาดโลก (Gold Spot) 
รำคำทองค ำตลำดโลกในเดือน มีนำคม 2562 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 1,280.88 – 1,324.52 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อ         

ทรอยออนซ์ โดยปรับลดลง 0.55 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็น 0.04% เมื่อเทียบกับรำคำสุดท้ำยของเดือน 

กุมภำพันธ์ ที่ผ่ำนมำ ขณะที่กองทุนทองค ำ SPDR ถือครองทองค ำเพิ่มขึ้น 0.04 ตัน เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน กุมภำพันธ์ 2562 

จำกระดับ 784.22 ตัน เพิ่มข้ึนมำที่ระดับ 784.26 ตัน ณ วันที่ 29 มีนำคม 2562 

ภาพกราฟราคาทองค าในตลาดโลก เดือน มีนาคม 2562 
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ค่าเงินบาท 

เงินบำทไทยเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ในเดือน มีนำคม 2562 แข็งค่ำขึ้นจำกระดับรำคำปิด ณ สิ้นเดือน 

มีนำคม ที่ผ่ำนมำ โดยค่ำเงินบำทแข็งค่ำ 0.10 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 0.31% โดยเคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 

31.50 – 31.96 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 

ภาพกราฟค่าเงินบาท เดือน มีนาคม 2562 
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*รำคำทองค ำในประเทศอ้ำงอิงจำกสมำคมค้ำทองค ำ (Avg Closed) 

 ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าประจ าเดือน เมษายน 2562 ปรับเพิ่มขึ้นจำกเมื่อเดือน มีนำคม ที่ผ่ำนมำ จำกระดับ

52.90 จุด มำอยู่ที่ระดับ 54.39 จุด เพิ่มขึ้น 1.49 จุด หรือคิดเป็น 2.82% โดยปัจจัยที่ท ำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมำนั้น น่ำจะมำ

จำกควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย เงินบำทอ่อนค่ำหนุนรำคำทองค ำในประเทศ ควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก แรงซื้อ

เก็งก ำไร และ นโยบำยเศรษฐกิจของประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ตำมล ำดับ 

เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าเดือน มีนาคม 2562 (จัดท ำในเดือน กุมภำพันธ์ 2562) กับรำคำทองค ำ

แท่งปิดตลำดโดยเฉลี่ย ซึ่งอ้ำงอิงรำคำทองค ำแท่งขำยออกตำมประกำศของสมำคมค้ำทองค ำในเดือนเดียวกันนั้น พบว่ำ ค่ำดัชนี

อยู่ที่ระดับ 52.90 จุด ปรับลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ 12.19 จุด จำกระดับ 65.09 จุด ขณะที่รำคำทองค ำแท่ง 96.5% โดยเฉลี่ย

ในเดือน มีนำคม 2562 อยู่ที่ระดับ 19,576.92 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ ลดลงจำกรำคำเฉลี่ยเดือน กุมภำพันธ์ ที่ผ่ำนมำ 

2.25 บำท จำกระดับรำคำ 19,579.17 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ 
 

 

 

 

 

 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าและค่าเฉลี่ยราคาทองค ารายเดือน 
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค ารายไตรมาส และ ค่าเฉลี่ยราคาทองค าในประเทศรายไตรมาส 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *รำคำทองค ำในประเทศอ้ำงอิงรำคำสมำคมค้ำทองค ำ (Avg Closed) 

 

ส่วนดัชนีความเชื่อม่ันราคาทองค าระยะสามเดือนในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 (เม.ย. –มิ.ย.) ปรับลดลงจากไตรมาส

แรกของปี 2562 จากระดับ 59.32 จุด มาอยู่ที่ระดับ 47.79 จุดลดลง 11.53 จุด หรือคิดเป็น 19.44% โดยดัชนีฯ ที่ปรับ

ลดลงมำนั้น แสดงให้เห็นว่ำนักลงทุนมีมุมมองในเชิงลบต่อแนวโน้มของรำคำทองค ำในระยะสำมเดือนข้ำงหน้ำ โดยกำรปรับตัว

ลดลงของรำคำทองค ำ นักลงทุนคำดว่ำมีปัจจัยมำจำกค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำ กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ปริมำณควำมต้องกำร

ทองค ำที่ลดลง เงินทุนไหลเข้ำไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง และอัตรำผลตอบแทนดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐฯ ตำมล ำดับ 

เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าในไตรมาสแรกของปี 2562 (จัดท ำในเดือน ธันวำคม 2561) กับรำคำ

ทองค ำแท่งปิดตลำดโดยเฉลี่ย ซึ่งอ้ำงอิงจำกรำคำทองค ำแท่งขำยออกตำมประกำศของสมำคมค้ำทองค ำในไตรมำสเดียวกันนั้น 

พบว่ำ ค่ำดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 59.32 จุด ปรับเพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำ 12.54 จุด จำกระดับ 46.78 จุด ขณะที่รำคำทองค ำ

แท่ง 96.5% โดยเฉลี่ยในไตรมำสแรกของปี 2562 อยู่ที่ระดับ 19,546.10 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ เพิ่มข้ึนจำกรำคำเฉลี่ย

ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2561 ที่ผ่ำนมำ 429.43 บำท จำกระดับ 19,116.67 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ 
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ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองค าในประเทศเดือน เมษายน 2562 

 

ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองค าในประเทศเดือน เมษายน 2562 

 

ปัจจัยเชิงบวก ต่อราคาทองค าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 

 

ปัจจัยเชิงลบ ต่อราคาทองค าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 

 

47.06%
35.64%

33.56%
26.30%

22.49%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

ควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย
เงินบำทอ่อนค่ำหนุนรำคำทองค ำในประเทศ

ควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
แรงซื้อเก็งก ำไร

นโยบำยทำงเศรษฐกิจของประธำนำธิบดีสหรฐัฯ

39.45%

38.41%

29.41%

29.07%

26.99%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

กำรแข็งค่ำของเงินบำท

แรงขำยเก็งก ำไรของกองทุน

สถำนกำรณ์สงครำมกำรค้ำโลก

กำรเลือกตั้งในประเทศไทย

กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

29.41%

28.72%
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25.95%
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เงินทุนไหลออกจำกเงินสกุลดอลลำรส์หรัฐฯ

แรงซื้อเก็งก ำไรของกองทุน

ทิศทำงรำคำน้ ำมัน

40.83%
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ปริมำณควำมต้องกำรทองค ำที่ลดลง

เงินทุนไหลเข้ำไปสู่สินทรัพยเ์สี่ยง

อัตรำผลตอบแทนดอกเบี้ยพันธบัตรสหรฐัฯ
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การซื้อทองค าในช่วงเดือน เมษายน 2562 

 

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองค า (Gold Trader Consensus) ประจ าเดือน เมษายน 2562 

จำกกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่ และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อ

ขำยล่วงหน้ำ ที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำจ ำนวน 10 ตัวอย่ำง เพื่อสอบถำมถึงมุมมอง และควำมคิดเห็นที่มีต่อทิศทำง และกรอบ

รำคำทองค ำในตลำดโลก และรำคำทองค ำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน เมษำยน 2562 รวมถึงปัจจัยที่

เก่ียวข้องกับรำคำทองค ำ และแนะน ำกำรลงทุนในทองค ำโดยสำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 

บริษัท 
GOLD SPOT ค่าเงินบาท / ดอลลาร์ ทองค า96.5% /บาท 

ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด 

1. บจ.วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล 1,265 1,334 31.40 32.00 19,100 19,900 

2. บจ.ออสสิริส  1,285 1,350 31.25 32.25 19,500 19,950 

3. บจ.ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส 1,265 1,330 31.50 32.00 19,150 19,800 

4. บจ.เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์  1,282 1,330 31.75 32.00 19,400 19,650 

5. บจ.ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988)  1,270 1,325 31.65 32.00 19,400 19,900 

6. บจ.จีท ีโกลด์ บูลเลี่ยน 1,280 1,320 31.50 31.95 19,250 19,750 

7. บจ. ที.ดี.ซี. โกลด์   1,220 1,320 31.50 32.00 18,800 19,850 

8. บจ.ชายนน์ิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน 1,245 1,315 31.70 32.40 18,900 19,700 

9. บจ.แอลซีเอช บูลเลี่ยน  1,275 1,322 31.20 32.50 18,500 20,000 

10. บจ.ซินเนอร์จี้ คอมโมดิต้ีส์ เทรด 1,280 1,345 31.40 32.00 19,300 20,000 

* ตารางแสดงการคาดการณ์กรอบราคาต  าสุด- สูงสุด ประจ าเดือน เมษายน 2562 

 

 

จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 289 ตัวอย่ำง พบว่ำ
ร้อยละ 42.56 ยังไม่ซื้อทองค ำในช่วงเดือน เมษำยน 
2562 ขณะที่ร้อยละ 32.53 ไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองค ำ
หรือไม่ และร้อยละ 24.91 คำดว่ำจะซื้อทองค ำใน
เดือนนี้ 
 

 
ซื้อ 

ร้อยละ 24.91

ไม่ซื้อ 
ร้อยละ 42.56

ไม่แน่ใจ
ร้อยละ 32.53
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บทสรุปด้านราคาทองค าในตลาดโลก หรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองค ำในตลำดโลกโดยรวม คำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,220 – 1,350 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อ

ออนซ์ โดยกรอบราคาต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 1,220 – 1,285 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบราคา

สูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 1,315 – 1,350 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีกรอบเฉลี่ยของรำคำทองค ำตลำดโลก

อยู่บริเวณ 1,270 – 1,328 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 

 

บทสรุปด้านราคาทองค าแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาทต่อน้ าหนัก 1 บาททองค า) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองค ำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) โดยรวม คำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 18,500 –

20,000 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยกรอบราคาต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 18,500 – 19,500 บำท ต่อ

น้ ำหนัก 1 บำททองค ำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 19,650 – 20,000 บำท ต่อน้ ำหนัก1 บำท

ทองค ำ โดยมีกรอบเฉลี่ยรำคำทองค ำแท่งอยู่บริเวณ 19,150 – 19,850 บำทต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ 

 

บทสรุปด้านค่าเงินบาทไทย (บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำค่ำเงินบำทไทย (บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ) โดยรวม คำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.20 – 32.50

บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 31.20 – 31.75 บำทไทย ต่อดอลลำร์

สหรัฐฯขณะที่กรอบอัตราสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 31.95 – 32.50 บำทไทย ต่อดอลลำรส์หรัฐฯ โดยมีกรอบเฉลี่ย

ของค่ำเงินบำทไทยอยู่บริเวณ 31.49 – 32.08 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 
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บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองค าในเดือน เมษายน 2562 

1. สถานการณ์ความไม่แน่นอนกรณีอังกฤษขอถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ

หำกอังกฤษสำมำรถออกจำกสหภำพยุโรปแบบมีเงื่อนไขจะช่วยลดควำมเสี่ยงกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจอังกฤษและ

สหภำพยุโรป ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลำดหุ้น และเป็นปัจจัยบวกต่อรำคำทองค ำเช่นกัน 

2. ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับ EU กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำประเด็นดังกล่ำวตึงเครียดมำกขึ้น 

เนื่องจำก นำยโดนัลด์ ทรัมป์ ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ขู่ที่จะขึ้นภำษีสินค้ำในประเทศที่น ำเข้ำยำนยนต์จำกยุโรป ซึ่งจะ

ส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อผู้ผลิตรถยนต์รำยใหญ่ของเยอรมนี ทั้งนี้ แนวโน้มสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ กับ

ประเทศคู่ค้ำต่ำง ๆ ที่อำจรุนแรงและยืดเยื้อออกไปนั้น จะกระตุ้นแรงซื้อดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่งจะสร้ำงควำมกดดันต่อ

รำคำทองค ำ  

3. การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ หำกกำรเจรจำสำมำรถหำข้อตกลงระหว่ำงกัน

ได้ อำจท ำให้ตลำดมีควำมต้องกำรสินทรัพย์เสี่ยงมำกขึ้น จึงอำจกดดันต่อรำคำทองค ำได้ ทั้งนี้  หำกเกิดนโยบำยกีดกัน

ทำงกำรค้ำของสหรัฐฯ จะส่งผลให้รำคำสินค้ำและบริกำรเพิ่มสูงขึ้น ถึงแม้กำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน

เป็นไปในทำงที่ดี แต่มำตรกำรขึ้นภำษีก่อนหน้ำนี้ยังคงท ำงำนอยู่  รำคำทองค ำจึงรับปัจจัยเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหำก

ตกลงกันไม่ได้ก็จะส่งผลบวกต่อรำคำทองค ำ 

4. สถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำเกำหลีเหนือก ำลังพิจำรณำระงับกำร

เจรจำปลดอำวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐฯ หลังกำรประชุมสุดยอดระหว่ำงผู้น ำเกำหลีเหนือกับ ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ        

ในกรุงฮำนอย ที่สิ้นสุดลง โดยไม่มีกำรลงนำมข้อตกลงใดๆ ประกอบกับเกำหลีเหนือกลับมำบูรณะฐำนยิงจรวดอีกครั้ง 

จนสร้ำงควำมกังวลเกี่ยวกับกำรปล่อยจรวดติดตั้งดำวเทียม หำกควำมวิตกจำกประเด็นดังกล่ำวเพิ่มมำกขึ้น ก็จะ

กระตุ้นแรงซื้อทองค ำในฐำนะสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกัน 

การลงทุนทองค าในเดือน เมษายน 2562 

รำคำทองค ำในช่วงเดือน เมษำยน 2562 ผู้ค้ำทองค ำรำยใหญ่ ให้ควำมเห็นว่ำรำคำทองค ำในเดือนนี้ยังคงทรงตัว 

หำกสำมำรถยืนอยู่เหนือบริเวณ 1,280 – 1,265 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ได้อย่ำงแข็งแกร่ง คำดว่ำรำคำทองค ำอำจ

แกว่งตัวออกด้ำนข้ำง ทั้งนี้ หำกรำคำยังไม่สำมำรถผ่ำนแนวต้ำนที่บริเวณ 1,311 – 1,334 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ได้ 

อำจเกิดแรงเทขำยท ำก ำไรในระยะสั้น โดยพิจำรณำรอกำรอ่อนตัวของรำคำทองค ำเพื่อท ำก ำไรในจังหวะกำรดีดตัวขึ้นมำ

ของรำคำทองค ำ อย่ำงไรก็ตำม หำกรำคำทะลุกรอบด้ำนใดด้ำนหนึ่งจะเห็นแนวโน้มกำรเคลื่อนไหวของรำคำทองค ำที่

ชัดเจนขึ้น 

สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อขำย

ล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำจ ำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองค ำในเดือน เมษำยน 2562 คำดว่ำ

รำคำทองค ำจะลดลง จ ำนวน 5 รำย และคำดว่ำรำคำทองค ำจะเพิ่มข้ึน จ ำนวน 3 รำย ส่วนที่คำดว่ำจะใกล้เคียงกับรำคำ

ทองค ำในเดือน มีนำคม 2562 มีจ ำนวน 2 รำย 
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ศูนย์วิจัยทองค า จัดตั้งขึ้นจำกควำมร่วมมือ ระหว่ำง สมำคมค้ำทองค ำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และคณะบริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เพื่อจัดท ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรำคำทองค ำ โดยใช้หลักกำรทำงสถิติ เพื่อสังเครำะห์ข้อมูลและน ำเสนอผ่ำน

หลำยแง่มุม เช่น ควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนทองค ำ และผู้ค้ำทองค ำรำยใหญ่ ที่มีต่อรำคำทองค ำในปัจจุบัน มุมมองของผู้ค้ำทองค ำ ที่มีต่อ

ตลำดทองค ำ โดยรำยงำนวิจัยดังกล่ำวจะน ำเสนอต่อสำธำรณชนผ่ำนสื่อมวลชนทุกแขนงเป็นประจ ำทุกเดือน และทุกไตรมำส 

รายงานฉบับนี้ จัดท ำขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในกำรช้ีน ำให้มีกำรซื้อขำย หรือช้ีน ำรำคำแต่ประกำรใด กำรจัดท ำรำยงำน

ดังกล่ำวเป็นไปตำมควำมคิดเห็นท่ีรวบรวมจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรวิจัย 

ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการค้าทองค ารายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่เอื้อเฟ้ือข้อมูล 

 

1. บริษัท จทีี โกลด์ บูลเลีย่น จ ำกัด 
2. บริษัท วำยแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
3. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ำกัด 
4. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จ ำกัด 
5. บริษัท ออสสิรสิ จ ำกัด 
6. บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จ ำกัด 
7. บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จ ำกัด 
8. บริษัท ชำยน์นิ่งโกลด์ บูลเลีย่น จ ำกัด 
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 
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