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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคาประจาเดือน มิถุนายน 2562 ปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือน พฤษภาคม ที่ผ่านมา จาก
ระดับ 50.83 จุด มาอยู่ที่ระดับ 52.60 จุด เพิ่มขึ้น 1.77 จุด หรือคิดเป็น 3.49% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมำนั้น
น่ำจะมำจำกควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย กำรอ่อนค่ำของเงินบำท แรงซื้อเก็งกำไร
ตำมลำดับ
จำกกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 310 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ 37.10 ไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองคำหรือไม่ ขณะที่ร้อยละ 36.77 คำด
ว่ำจะซื้อทองคำ และร้อยละ 26.13 จะไม่ซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้
สรุ ป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองคำรำยใหญ่และผู้ป ระกอบกิจกำรนำยหน้ำ ซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองคำจำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองคำในเดือน มิถุนำยน 2562 คำดว่ำรำคำ
ทองคำจะเพิ่มขึ้น จำนวน 7 รำย และคำดว่ำรำคำทองคำจะลดลง จำนวน 2 รำย ส่วนที่คำดว่ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองคำใน
เดือน พฤษภำคม 2562 มีจำนวน 1 รำย
สาหรับการคาดการณ์ราคาทองคาในเดือน มิถุนายน 2562 ของผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองคำรำยใหญ่มีมุมมองดังนี้
Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,283 – 1,346 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้ำนรำคำทองคำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์
96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 19,200 – 19,900 บำทต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ และด้ำนค่ำเงินบำทไทยให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ
31.16 – 31.91 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ
การลงทุนทองคาในเดือน มิถุนายน 2562 ผู้ค้ำทองคำรำยใหญ่ ให้ควำมเห็นว่ำจำกสถำนกำรณ์สงครำมกำรค้ำระหว่ำง
สหรัฐฯ และจีน รวมถึงสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจโลกที่ชลอตัวลง เป็นปัจจัยที่อำจทำให้ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ ปรับลดดอกเบี้ยลง
จึงแนะนำนักลงทุนทำกำไรในระยะสั้น โดยหำกรำคำทองคำมีโอกำสย่อตัวลงมำ ให้เข้ำซื้อเพื่อเก็บสะสม และขำยทำกำ ไรเมื่อ
รำคำทองปรับตัวเพิ่มขึ้น
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สรุปราคาทองคาประจาเดือน พฤษภาคม 2562
ราคาทองคาในประเทศ
รำคำทองคำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์ 96.5% ในเดือน พฤษภำคม 2562 อ้ำงอิงจำกรำคำทองคำที่ประกำศโดย
สมำคมค้ำทองคำ เป็นกำรเคลื่อนไหวภำยในกรอบระหว่ำง 19,250 – 19,450 บำทต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ โดยรำคำทองคำ
ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2562 ไม่เปลี่ยนแปลงมำกนักเมื่อเทียบกับรำคำทองคำเมื่อสิ้นเดือน เมษำยน 2562
ภาพกราฟราคาทองคาในประเทศ เดือน พฤษภาคม 2562 ตามประกาศสมาคมค้าทองคา

ราคาทองคาตลาดโลก (Gold Spot)
รำคำทองค ำตลำดโลกในเดื อ น พฤษภำคม 2562 เคลื่ อ นไหวอยู่ ร ะหว่ ำ ง 1,266.29 – 1,306.96 ดอลลำร์ ส หรัฐ ฯ
ต่อทรอยออนซ์ โดยปรับเพิ่มขึ้น 28.65 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็น 2.24% เมื่อเทียบกับรำคำสุดท้ำยของ
เดือน เมษำยน ที่ผ่ำนมำ ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR ถือครองทองคำลดลง 3.48 ตัน เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน เมษำยน 2562
จำกระดับ 746.69 ตัน มำที่ระดับ 743.21 ตัน ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2562
ภาพกราฟราคาทองคาในตลาดโลก เดือน พฤษภาคม 2562
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ค่าเงินบาท
ค่ำเงินบำทไทยเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ในเดือน พฤษภำคม 2562 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 31.41 – 32.05
บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยค่ำเงินบำทแข็งค่ำ 0.43 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1.35% เมื่อเทียบกับรำคำ
สุดท้ำยของเดือน เมษำยน ที่ผ่ำนมำ
ภาพกราฟค่าเงินบาท เดือน พฤษภาคม 2562
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคาและค่าเฉลี่ยราคาทองคารายเดือน
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*รำคำทองคำในประเทศอ้ำงอิงจำกสมำคมค้ำทองคำ (Avg Closed)
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคาประจาเดือน มิถุนายน 2562 ปรับเพิ่มขึ้นจำกเมื่อเดือน พฤษภำคม ที่ผ่ำนมำ จำกระดับ
50.83 จุด มำอยู่ที่ระดับ 52.60 จุด เพิ่มขึ้น 1.77 จุด หรือคิดเป็น 3.49% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับ เพิ่มขึ้นมำนั้น น่ำจะมำ
จำกควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย กำรอ่อนค่ำของเงินบำท แรงซื้อเก็งกำไร และ
นโยบำยทำงเศรษฐกิจของประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ตำมลำดับ
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ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคาในประเทศเดือน มิถุนายน 2562
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ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองคาในประเทศเดือน มิถุนายน 2562
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การซื้อทองคาในช่วงเดือน มิถุนายน 2562
จำกกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 310 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ
37.10 ไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองคำหรือไม่ ขณะที่ร้อยละ
36.77 คำดว่ำจะซื้อทองคำ และร้อยละ 26.13 จะไม่
ซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้

ไม่แน่ใจ
ร้อยละ 37.10

ซื้อ
ร้อยละ 36.77

ไม่ซื้อ
ร้อยละ 26.13

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus) ประจาเดือน มิถุนายน 2562
จำกกำรสำรวจกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองคำรำยใหญ่และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองคำจำนวน 10 ตัวอย่ำง เพื่อสอบถำมถึงมุมมองและควำมคิดเห็นที่มีต่อทิศทำงและกรอบรำคำ
ทองคำในตลำดโลกและรำคำทองคำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน มิถุนำยน 2562 รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับรำคำทองคำและแนะนำกำรลงทุนในทองคำโดยสำมำรถสรุปได้ ดังนี้
บริษัท
1. บจ.วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล
2. บจ.ออสสิริส
3. บจ.ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส
4. บจ.เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
5. บจ.ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988)
6. บจ.จีที โกลด์ บูลเลี่ยน
7. บจ.ที.ดี.ซี. โกลด์
8. บจ.ชายน์นิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน
9. บจ.แอลซีเอช บูลเลี่ยน
10. บจ.ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด

GOLD SPOT
ต่าสุด
สูงสุด
1,266
1,346
1,300
1,340
1,260
1,346
1,280
1,340
1,292
1,352
1,300
1,345
1,260
1,330
1,270
1,350
1,320
1,350
1,295
1,370

ค่าเงินบาท / ดอลลาร์
ต่าสุด
สูงสุด
19,000
19,650
19,250
19,840
19,100
19,700
19,250
19,750
19,200
19,800
19,450
19,900
19,000
20,000
19,100
19,900
19,450
20,100
19,350
20,000

ทองคา 96.5% /บาท
ต่าสุด
สูงสุด
31.15
32.35
31.00
31.50
31.70
32.10
31.20
32.00
31.00
31.60
31.25
31.75
31.50
32.50
31.09
32.00
31.12
32.00
30.90
31.50

* ตารางแสดงการคาดการณ์กรอบราคาตาสุด- สูงสุด ประจาเดือน มิถุนายน 2562
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บทสรุปด้านราคาทองคาในตลาดโลกหรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์)
กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองคำในตลำดโลกโดยรวมคำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,260 – 1,370 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อ
ออนซ์ โดยกรอบราคาต่าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 1,260 –1,320 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบราคาสูงสุด
กลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 1,330 – 1,370 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีกรอบเฉลี่ยของรำคำทองคำตลำดโลกอยู่
บริเวณ 1,283 – 1,346 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

บทสรุปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาทต่อน้าหนัก 1 บาททองคา)
กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองคำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) โดยรวมคำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 19,000 –
20,100 บำทต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ โดยกรอบราคาต่าสุด กลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 19,000 – 19,450 บำทต่อ
น้ำหนัก 1 บำททองคำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 19,650 – 20,100 บำทต่อน้ำหนัก 1 บำท
ทองคำ โดยมีกรอบเฉลี่ยรำคำทองคำแท่งอยู่บริเวณ 19,200 – 19,900 บำทต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ

บทสรุปด้านค่าเงินบาทไทย (บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)
กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำค่ำเงินบำทไทย (บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ) โดยรวมคำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.90 – 32.35
บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 30.90 – 31.70 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ
ขณะที่กรอบอัตราสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 31.50 – 32.35 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยมีกรอบเฉลี่ยของ
ค่ำเงินบำทไทยอยู่บริเวณ 31.16 – 31.91 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ
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บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือน มิถุนายน 2562
1. การประชุมของคณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็น
ว่ำในระหว่ำงวันที่ 18 – 19 มิถุนำยน 2562 กำลังถูกจับตำมองว่ำอัตรำดอกเบื้ยของเฟดจะเป็นไปในทิศทำงใด โดยนัก
ลงทุนมองว่ำ หลังจำกถ้อยแถลงของนำยพำวเวลฯ อำจเป็นกำรส่งสัญญำณว่ำ เฟดจะปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้น
กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และยังสอดคล้องกับที่นำยเจมส์ บูลลำร์ด ประธำนเฟด สำขำเซนต์หลุยส์ กล่ำวว่ำ เฟด
จำเป็นต้องปรับลดอัตรำดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ เพื่อกระตุ้นเงินเฟ้อ และเพื่อรับมือกับควำมเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเผชิญภำวะ
ขำลง อันเนื่องมำจำกสงครำมกำรค้ำที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น
2. ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำสหรัฐฯ และจีน กำลังเผชิญภำวะติดขัด
ในกำรเจรจำกำรค้ำ ทั้งนี้ ประธำนำธิบดี โดนัล ทรัมป์ จะเข้ำร่วมประชุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนำดใหญ่ที่สุดของโลก
G20 ณ เมืองโอซำก้ำ ระหว่ำงวันที่ 28 – 29 มิถุนำยน ซึ่งจะมีกำรหำรือกันในประเด็นกำรค้ำที่ไม่สมดุลระหว่ำงสหรัฐฯ
และจีน รวมถึงจับตำกำรพบกันของผู้นำทั้งสองประเทศ อำจมีกำรเจรจำทำงกำรค้ำเพิ่มเติมได้
3. สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอิหร่ำน กับสหรัฐฯ
มีควำมตึงเครียดขึ้นในช่วงที่ผ่ำนมำ หลังจำกครบรอบหนึ่งปีที่สหรัฐฯ ถอนตัวออกจำกข้อตกลงนิวเคลียร์ ที่อิหร่ำนทำ
ร่วมกับประเทศมหำอำนำจเพื่อแลกกับกำรยกเลิกกำรคว่ำบำตร แต่สหรัฐฯ กลับมำประกำศใช้มำตรกำรคว่ำบำตร
อิหร่ำนอีกครั้งเมื่อปีที่แล้ว และยกระดับขึ้นอีกครั้งเมื่อต้นเดือนที่ผ่ำนมำ โดยสั่งให้ทุกประเทศหยุดกำรนำเข้ำน้ำมันจำก
อิหร่ำน พร้อมตัดสินใจไม่ต่ออำยุกำรผ่อนผันสำหรับประเทศต่ำงๆ ที่ยังคงนำเข้ำน้ำมันจำกอิหร่ำน หลังกำรผ่อนผัน
ดังกล่ำวได้หมดอำยุลงในช่วงต้นเดือน พ.ค. ที่ผ่ำนมำ
การลงทุนทองคาในเดือน มิถุนายน 2562
รำคำทองคำในช่วงเดือน มิถุนำยน 2562 ผู้ค้ำทองคำรำยใหญ่ ให้ควำมเห็นว่ำจำกสถำนกำรณ์สงครำมกำรค้ำ
ระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน รวมถึงสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจโลกที่ชลอตัวลง เป็นปัจจัยที่อำจทำให้ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ
ปรับลดดอกเบี้ยลง จึงแนะนำนักลงทุนทำกำไรในระยะสั้น โดยหำกรำคำทองคำมีโอกำสย่อตัวลงมำ ให้เข้ำซื้ อเพื่อเก็บ
สะสม และขำยทำกำไรเมื่อรำคำทองปรับตัวเพิ่มขึ้น
สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองคำรำยใหญ่และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองคำจำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองคำในเดือน มิถุนำยน 2562 คำดว่ำ
รำคำทองคำจะเพิ่มขึ้น จำนวน 7 รำย และคำดว่ำรำคำทองคำจะลดลง จำนวน 2 รำย ส่วนที่คำดว่ำจะใกล้เคียงกับรำคำ
ทองคำในเดือน พฤษภำคม 2562 มีจำนวน 1 รำย
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ศู น ย์ วิ จั ย ทองค า จั ด ตั้ ง ขึ้ น จำกควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ ง สมำคมค้ ำ ทองค ำ สมำคมเพชรพลอยเงิ น ทอง และคณะ
บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เพื่อจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรำคำทองคำ โดยใช้หลักกำรทำงสถิติ เพื่อสังเครำะห์
ข้อมูลและนำเสนอผ่ำนหลำยแง่มุม เช่น ควำมเชื่อมั่นของนักลงทุน ทองคำ และผู้ค้ำทองคำรำยใหญ่ ที่มีต่อรำคำทองคำใน
ปัจจุบัน มุมมองของผู้ค้ำทองคำ ที่มีต่อตลำดทองคำ โดยรำยงำนวิจัยดังกล่ำวจะนำเสนอต่อสำธำรณชนผ่ำนสื่อมวลชนทุกแขนง
เป็นประจำทุกเดือน และทุกไตรมำส
รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในกำรชี้นำให้มีกำรซื้อขำย หรือชี้นำรำคำแต่ประกำรใด กำรจัดทำ
รำยงำนดังกล่ำวเป็นไปตำมควำมคิดเห็นที่รวบรวมจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับกำร
วิจัย
ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เอื้อเฟื้อ
ข้อมูล
1. บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
2. บริษัท วำยแอลจี 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 ชำยน์นิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
9. บริษัท ห้ำงขำยทอง ทองใบเยำวรำช (1988) จำกัด
10.บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
ช่องทางติดตามข้อมูลการวิจัย
เว็บไซต์
:
www.goldresearchcenter.com, www.goldtraders.or.th
อีเมล
:
contact@goldresearchcenter.com
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:
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ติดต่อขอรับข้อมูลกำรวิจัยโทร. 0-2020-9000 ต่อ 53
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณพีรพงศ์ ฉัตร์ทอง / ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรศูนย์วจิ ัยทองคำ
เลขที่ 33/124 อำคำร วอลล์สตรีท ทำวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
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