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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือน เมษายน
2565 ที่ผ่านมา จากระดับ 64.97 จุด มาอยู่ที่ระดับ 63.84 จุด ลดลง 1.13 จุด หรือคิดเป็น 1.73% โดยปัจจัยที่ทำให้
ดัชนีฯ ปรับลดลงมา นั้น มีสาเหตุมาจาก สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน เริ่มคลี่คลาย เศรษฐกิจโลกมี
สัญญาณการฟื้นตัว ความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ปริมาณความต้องการทองคำที่ลดลง และ อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น
คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำในช่วงเดือน พฤษภาคม 2565 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 343 ตัวอย่าง
พบว่า 55% จะซื้อทองคำในเดือนนี้ ขณะที่ 25% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำ หรือไม่ และอีก 20% ยังไม่ซื้อทองคำ
สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 13 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน พฤษภาคม
2565 จะลดลง มีจำนวน 6 ราย และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น มีจำนวน 4 ราย ส่วนที่คาดว่าใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน
เมษายน 2565 มีจำนวน 3 ราย
สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน พฤษภาคม 2565 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มี
มุมมอง ดังนี้ Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,833 – 1,969 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งใน
ประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 29,800 – 31,700 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงิน
บาท ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 33.74 – 34.89 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
การลงทุนทองคำในเดือน พฤษภาคม 2565 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่า ถึงแม้แนวโน้มและทิศทาง
ราคาทองคำในระยะยาวจะเป็นเชิงบวก แต่ก็จะเห็นแรงขายสลับออกมาบ้างตามความผันผวนของราคาทองคำ โดย
ราคาทองคำอาจพยายามแกว่งตัวเพื่อรักษาระดับและสร้างฐานราคา ซึ่งสามารถเข้าซื้อเมื่อราคาทองคำอ่อนตัวลง และ
หากราคาทองดีดตัวขึ้น ให้รอขายทำกำไรบางส่วน หรืออาจชะลอการเข้าซื้อเพื่อรอดูการสร้างฐานของราคา ทั้งนี้ ความ
ท้าทายทางด้านเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญจากภาวะเงินเฟ้อ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ การกลายพันธุ์ของ COVID-19
นโยบายรัดเข็มขัดของธนาคารกลางในหลายประเทศ และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ยังคงเป็น
ปัจจัยที่กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
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สรุปราคาทองคำประจำเดือน เมษายน 2565
ราคาทองคำในประเทศ
ราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% เมื่อ
เดื อ น เมษายน 2565 อ้ า งอิ ง จากราคาทองคำที่
ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ เคลื่อนไหวต่ำสุด บาท
ละ 30,450 บาท ต่ อ น้ ำ หนั ก 1 บาททองคำ และ
เคลื่อนไหวสูงสุด บาทละ 31,700 บาท ต่อน้ำหนัก 1
บาททองคำ ส่ว นต่างราคาสูงสุด -ต่ำสุดอยู่ที่ 1,250
บาท หรือคิดเป็น 3.94% โดยราคาปิด ณ สิ้นเดือน
เมษายน อยู่ที่บาทละ 30,850 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ
ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot)
ราคาทองคำตลาดโลกในเดื อ น เมษายน 2565
เคลื ่ อ นไหวต่ ำ สุ ด 1,872.09 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ
ต่ อ ทรอยออนซ์ และ เคลื ่ อ นไหวสู ง สุ ด 1,998.32
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ ส่วนต่างระหว่างราคา
สูงสุด-ต่ำสุด อยู่ที่ 126.23 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิด
เป็น 6.32% โดยราคาปิด ณ สิ้นเดือน เมษายน อยู่ที่
1,896.29 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์
ขณะที่กองทุน SPDR ถือครองทองคำเพิ่มขึ้น 3.11 ตัน
เมื ่ อ เที ย บกั บ สิ ้ น เดื อ น มี น าคม 2565 จากระดั บ
1,091.44 ตัน มาที่ระดับ 1,094.55 ตัน ณ สิ้นเดือน
เมษายน 2565

ค่าเงินบาท
ค่าเงินบาท เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เดือน
เมษายน 2565 ซึ่งเคลื่อนไหวต่ำสุด 33.25 บาท ต่อ 1
ดอลลาร์สหรัฐฯ และเคลื่อนไหวสูงสุด 34.49 บาท ต่อ
1 ดอลลาร์ส หรัฐ ฯ ส่ว นต่างราคาสูงสุด -ต่ำสุดอยู่ที่
1.24 บาท หรือคิดเป็น 3.60% โดยปิด ณ สิ้นเดือน
เมษายน อยู่ที่ 34.29 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน พฤษภาคม 2565

*ราคาทองคำในประเทศรายเดือน อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ (Avg Closed)

ปรั บ ลดลงเล็ ก น้ อ ยเมื ่ อ เที ย บกั บ เดื อ น
เมษายน 2565 ที่ผ่านมา จากระดับ 64.97 จุด มา
อยู่ที่ระดับ 63.84 จุด ลดลง 1.13 จุด หรือคิดเป็น
1.73% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับลดลงมา นั้น มี
สาเหตุ ม าจาก สถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ระหว่ าง
รัสเซีย-ยูเครน เริ่มคลี่คลาย เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณ
การฟื้นตัว ความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ของ FED ปริมาณความต้องการทองคำที่ลดลง และ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น

ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคำ ในเดือน พฤษภาคม 2565

ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองคำ ในเดือน พฤษภาคม 2565

การซื้อทองคำในช่วงเดือน พฤษภาคม 2565
จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 343 ตัวอย่าง พบว่า 55% จะซื้อทองคำในเดือนนี้
ขณะที่ 25% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำ หรือไม่ และอีก 20% ยังไม่ซื้อทองคำ
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคำ (Gold Traders Consensus) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 13 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อ
ทิศทางและกรอบราคาทองคำในตลาดโลก และราคาทองคำแท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน พฤษภาคม
2565 รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำ และแนะนำการลงทุนในทองคำโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
สรุปกลุ่มตัวอย่า งที่เ ป็นผู้ประกอบกิจ การค้า ทองคำรายใหญ่แ ละผู้
ประกอบกิจ การนายหน้า ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อ้า งอิงกับราคา
ทองคำ จำนวน 13 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน พฤษภาคม
2565 จะลดลง มีจำนวน 6 ราย และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น มีจำนวน 4 ราย ส่วนที่คาด
ว่าใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน เมษายน 2565 มีจำนวน 3 ราย
บทสรุปด้านราคาทองคำในตลาดโลก หรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำในตลาดโลกโดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,750 – 2,050 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,750 – 1,890 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์
ขณะที่กรอบราคาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,920 – 2,050 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีกรอบเฉลี่ย
ของราคาทองคำตลาดโลกอยูบ่ ริเวณ 1,833 – 1,969 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์
บทสรุปด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ
29,000 – 32,200 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 29,000 –
30,700 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 31,200 – 32,200
โดยมีกรอบเฉลี่ยราคาทองคำแท่งอยู่บริเวณ 29,800 – 31,700 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ
บทสรุปด้านค่าเงินบาท (บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ)
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเชื ่ อ ว่ า ค่ า เงิ น บาท (บาท ต่ อ 1 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ)
โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.00 – 35.50 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 33.00 –
34.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่กรอบอัตราสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้
น้ำหนักระหว่าง 34.50 – 35.50 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีกรอบ
เฉลี่ยของค่า เงินบาท อยู่บริเ วณ 33.74 – 34.89 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
สหรัฐฯ บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ
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บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำในเดือน พฤษภาคม 2565
1. ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า สหรัฐฯ และ
ชาติพันธมิตรตอบโต้การบุกยูเครนของรัสเซียด้วยการคว่ำบาตรรัสเซียครั้งใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อน รวมถึงการที่สหรัฐฯ
ห้ามนำเข้าพลังงานจากรัสเซีย และ รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีประกาศจะยุติการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียภายในสิ้นปี
นี้ โดยมีรายงานว่ายุโรปกำลังมองหาทางเลื อกด้านพลังงานในแอฟริกา ในขณะที่ประเทศต่าง ๆ พยายามลดการพึ่งพา
การนำเข้าจากรัสเซีย การคว่ำบาตรทำให้เศรษฐกิจรัสเซียปั่นป่วน แต่มาตรการดังกล่าวก็ดันให้ราคาสินค้าทั่วโลกพุ่ง
สูงขึ้นไปอีก
2. ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญจากภาวะเงินเฟ้อ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ การกลาย
พันธุ์ของ COVID-19 นโยบายรัดเข็มขัดของธนาคารกลางในหลายประเทศ และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain) กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ความเสี่ยงดังกล่าวกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ทั้งนี้
หากสถานการณ์ดังกล่าวมีความรุนแรง จะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้น และราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตามความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น
3. การคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐ ฯ (FED) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดอัตราเงินเฟ้อของ
สหรัฐฯ ที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า นักลงทุนในตลาดการเงินคาดการณ์ว่า เฟด
จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือน พฤษภาคม และ เดือน มิถุนายน 2565
การลงทุนทองคำในเดือน พฤษภาคม 2565
ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่า ถึงแม้แนวโน้มและทิศทางราคาทองคำในระยะยาวจะเป็นเชิงบวก แต่ก็จะ
เห็นแรงขายสลับออกมาบ้างตามความผันผวนของราคาทองคำ โดยราคาทองคำอาจพยายามแกว่งตัวเพื่อรักษาระดับ
และสร้างฐานราคา ซึ่งสามารถเข้าซื้อเมื่อราคาทองคำอ่อนตัวลง และหากราคาทองดีดตัวขึ้นให้รอขายทำกำไรบางส่วน
หรืออาจชะลอการเข้าซื้อเพื่อรอดูการสร้างฐานของราคา ทั้งนี้ ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญจากภาวะเงิน
เฟ้อ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ การกลายพันธุ์ของ COVID-19 นโยบายรัดเข็มขัดของธนาคารกลางในหลายประเทศ
และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุป ทาน (Supply Chain) ยังคงเป็นปัจจัยที่ กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรั พย์
ปลอดภัย
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About US
ศูนย์วิจัยทองคำ จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมค้าทองคำ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เพื่อจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำ โดยใช้หลักการทางสถิติ เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ
ผ่านหลายแง่มุม เช่น ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทองคำ และผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ที่มีต่อราคาทองคำในปัจจุบัน มุมมอง
ของผู้ค้าทองคำ ที่มีต่อตลาดทองคำ โดยรายงานวิจัยดังกล่าวจะนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงเป็น
ประจำทุกเดือน และทุกไตรมาส
รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการชี้นำให้มีการซื้อขายหรือชี้นำราคาแต่ประการใด การ
จัดทำรายงานดังกล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่ศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการวิจัย
ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

1. บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด
3. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
7. บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด
9. บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด
11. บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
13. บริษัท ห้างค้าทองหลูยู่ฮวด จำกัด

2. บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
4. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
6. บริษัท ออสสิริส จำกัด
8. บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด
10. บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
12. บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด 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 / ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ
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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