
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานศูนย์วิจัยทองค าประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 

และไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 

Gold Price Sentiment Index  

Gold Traders Consensus 
 



  ศูนย์วิจัยทองค ำโดยควำมร่วมมือระหวำ่ง 
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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 จังหวัดอุดรธำน ี
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 

     กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด 
17. นำยสมบูรณ ์ ภุชงค์โสภำพันธุ ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ห้ำงทองน่ ำเชียง จ ำกัด 
18. นำยวรชยั ตั้งสิทธิ์ภักด ี กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จีทีโกลด์ 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. ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร  รองผู้อ ำนวยกำร 
5. นำยพีรพงศ ์ ฉัตร์ทอง  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
6. นำยปิติพงษ ์ พันธุ์ธีรำนุรักษ์ คณะท ำงำน 
7. น.ส.หฤทัย นันทะวงศ ์ คณะท ำงำน 
8. นำยพลวัตร สำรวิทย ์ คณะท ำงำน 
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บทสรุปการวิจัย 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 ปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือน มิถุนายน ที่ผ่านมาจาก

ระดับ 52.00 จุดมาอยู่ที่ระดับ 54.72 จุดเพิ่มขึ้น 2.72 จุด หรือคิดเป็น 5.23% ดัชนีที่ปรับเพิ่มขึ้นมำนั้น นักลงทุนคำดวำ่

น่ำจะมีปัจจัยมำจำกควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย แรงซื้อเก็งก ำไร นโยบำย

เศรษฐกิจของประธำนำธิบดีสหรัฐฯ และรำคำน้ ำมันในตลำดโลก ตำมล ำดับ 

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าระยะสามเดือนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 (ก.ค. - ก.ย.) ปรับเพิ่มขึ้นจาก 

ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 จากระดับ 52.10 จุด มาอยู่ที่ระดับ 57.12 จุด เพิ่มขึ้น 5.02 จุด หรือคิดเป็น 9.63% ทั้งนี้   

แสดงให้เห็นว่ำนักลงทุนยังคงมีมุมมองในเชิงบวกต่อแนวโน้มของรำคำทองในระยะสำมเดือนข้ำงหน้ำ โดยกำรปรับตัว

เพิ่มขึ้นของรำคำทองน่ำจะมีปัจจัยมำจำกควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก กำรอ่อนค่ำของเงินบำท ทิศทำงรำคำน้ ำมัน 

และควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ตำมล ำดับ  

จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 287 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ 44.25 ของกลุ่มตัวอย่ำง คำดว่ำจะซื้อทองค ำในช่วงเดือน 

กรกฎำคม 2561 ขณะที่ร้อยละ 33.80 ยังไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองค ำหรือไม่ ส่วนอีกร้อยละ 21.95 คำดว่ำจะไม่ซื้อทองค ำ

ในช่วงเดือน กรกฎำคม 2561 จะเห็นได้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่คำดว่ำจะซื้อทองค ำปรับลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ ขณะที่ กลุ่ม

ตัวอย่ำงที่ยังไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองค ำหรือไม่กลับปรับเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ 

สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่ และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อขำย

ล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำ จ ำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองค ำในเดือน กรกฎำคม 2561จะใกล้เคียง

กับรำคำทองค ำในเดือน มิถุนำยน 2561 มีจ ำนวน 5 รำย และคำดว่ำรำคำทองค ำจะลดลง มีจ ำนวน 3 รำย ส่วนคำดว่ำ

รำคำทองค ำจะเพิ่มข้ึน มีจ ำนวน 2 รำย 

ส ำหรับกำรคำดกำรณ์รำคำทองค ำเดือน กรกฎำคม 2561 ของผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่มีมุมมองดังนี้ 

Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,235 – 1,296 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้ำนรำคำทองค ำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์ 

96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 19,400 – 20,100 บำทต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ และด้ำนค่ำเงินบำทไทยให้กรอบเฉลี่ย

บริเวณ 32.41 – 33.55 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 

การลงทุนทองค าในเดือน กรกฎาคม 2561 ผู้ค้ำทองค ำรำยใหญ่แนะให้จับตำแรงซื้อเข้ำสู่ตลำดทองค ำว่ำมีมำกนอ้ย

เพียงใด เบื้องต้นแนะน ำให้นักลงทุนดูกำรสร้ำงฐำนของรำคำทองค ำ หำกรำคำทรงตัวอำจท ำให้เกิดแรงขำยไม่มำกนัก ทั้งนี้ 

ยังคงต้องติดตำมข่ำวเก่ียวกับประเด็นทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้ำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยทำงเศรษฐกิจ

ที่ส ำคัญอ่ืนๆ ด้วย 
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สรุปประเด็นราคาทองค าประจ า เดือน มิถุนายน 2561 

  

 

 

รำคำทองค ำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์  96.5% เดือน มิถุนำยน 2561 อ้ำงอิงรำคำที่ประกำศโดยสมำคมค้ำ

ทองค ำ เป็นกำรเคลื่อนไหวภำยในกรอบระหว่ำง 19,600 – 19,950 บำทต่อน้ ำหนัก1บำททองค ำ โดยรำคำทองค ำ ณ วันที่ 

30 มิถุนำยน 2561 ปรับลดลง 100 บำท เมื่อเทียบกับรำคำทองค ำเมื่อสิ้นเดือน พฤษภำคม 2561 ซึ่งสถำนกำรณ์รำคำ

ทองค ำในเดือน มิถุนำยน 2561 ปรับลดลงมำ โดยรำคำทองค ำในประเทศเคลื่อนไหวตำมทิศทำงตลำดทองค ำต่ำงประเทศ 

ซึ่งจำกกำรที่ค่ำเงินบำทอ่อนค่ำ กดดันให้รำคำทองค ำในประเทศปรับลดลงไม่มำกนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทองค าแท่งต่อน้ าหนัก 1 บาททองค า เดือน มิถุนายน 2561 
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รำคำทองค ำตลำดโลกในเดือน มิถุนำยน 2561 ปรับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน พฤษภำคม ที่ผ่ำนมำโดย

ทองค ำตลำดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต่ ำสุดในรอบกว่ำ 6 เดือน ณ วันที่ 27 มิถุนำยน 2561 หลังจำกดัชนีดำวโจนส์

ตลำดหุ้นนิวยอร์กดีดตัวขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนเทขำยทองค ำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย และหันไปซื้อสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้

ผลตอบแทนสูงกว่ำ เช่นหุ้น นอกจำกนี้ กำรแข็งค่ำของสกุลเงินดอลลำร์ยังส่งผลให้สัญญำทองค ำมีควำมน่ำดึงดูดน้อยลง 

ทั้งนี้ รำคำทองค ำตลำดโลกในเดือน มิถุนำยน 2561 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 1,245.96 – 1,309.29 ดอลลำร์สหรัฐฯ             

ต่อทรอยออนซ์ โดยปรับลดลง 45.01 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็น 3.47% เมื่อเทียบกับรำคำสุดท้ำยของ

เดือน พฤษภำคม ที่ผ่ำนมำ 

ขณะที่กองทุนทองค ำ SPDR ถือครองทองค ำลดลง 27.99 ตันจำกสิ้นเดือน พฤษภำคม 2561 ที่ระดับ 847.03 ตัน

ลดลงมำที่ระดับ 819.04 ตัน ณ วันที่ 29 มิถุนำยน 2561 

 

 

 

 

 

 

Gold Spot ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ เดือน มิถุนายน 2561 
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เงินบำทไทยเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯในเดือน มิถุนำยน 2561 อ่อนค่ำจำกระดับรำคำปิด ณ สิ้นเดือน 

พฤษภำคม ที่ผ่ำนมำโดยค่ำเงินบำทอ่อนค่ำที่ 1.01 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 3.15% โดยเคลื่อนไหวอยู่

ระหว่ำง 31.85 – 33.22 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 

โดยค่ำเงินบำทอ่อนค่ำท ำสถิติในรอบ 8 เดือน ณ วันที่ 28 มิถุนำยน 2561 โดยเงินบำทเคลื่อนไหวในทิศทำง

เดียวกับค่ำเงินภูมิภำค จำกกระแสเงินทุนไหลออกจำกสินทรัพย์เสี่ยงประเทศตลำดเกิดใหม่ โดยเฉพำะในเดือน พฤษภำคม 

ที่ผ่ำนมำ อำจจะมีเงินทุนไหลออกมำกอย่ำงมีนัยส ำคัญ จำกเงินรำยได้และเงินปันผลของธุรกิจชำวต่ำงชำติน ำออกนอก

ประเทศ ประกอบกับรำยรับจำกกำรท่องเที่ยวลดลงตำมจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่ชะลอตัว 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เดือน มิถุนายน 2561 
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค า (Gold Price Sentiment Index) ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 

และไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 

เปรียบเทียบดัชนีรายเดือนปี 2561 เปรียบเทียบดัชนีรายไตรมาสปี 2561 

มิถุนายน กรกฎาคม ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาสที ่3 (ก.ค. - ก.ย.) 

52.00 54.72 52.10 57.12 

 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 ปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือน มิถุนายน ที่ผ่านมาจาก

ระดับ 52.00 จุด มาอยู่ที่ระดับ 54.72 จุด ลดลง 2.72 จุด หรือคิดเป็น 5.23% ซึ่งดัชนีที่ปรับเพิ่มข้ึนมำนั้นน่ำจะมีปัจจัย

มำจำกควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยแรงซื้อเก็งก ำไร นโยบำยเศรษฐกิจของ

ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ และรำคำน้ ำมันในตลำดโลก ตำมล ำดับ 

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าระยะสามเดือนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 (ก.ค. - ก.ย.) ปรับเพิ่มขึ้นจาก 

ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 จากระดับ 52.10 จุด มาอยู่ที่ระดับ 57.12 จุด เพิ่มขึ้น 5.02 จุด หรือคิดเป็น 9.63% โดย      

ดัชนีฯ ที่ปรับลดลงมำนั้น แสดงให้เห็นว่ำนักลงทุนยังคงมีมุมมองในเชิงบวกต่อแนวโน้มของรำคำทองในระยะสำมเดือน

ข้ำงหน้ำ โดยกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นของรำคำทองน่ำจะมีปัจจัยมำจำกควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก กำรอ่อนค่ำของเงิน

บำท ทิศทำงรำคำน้ ำมัน และ ควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ตำมล ำดับ 
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*รำคำทองค ำในประเทศอ้ำงอิงจำกสมำคมค้ำทองค ำ (Avg Closed) 

เมื่อเทียบเคียงดัชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองค ำเดือน มิถุนำยน 2561 (จัดท ำในเดือน พฤษภำคม 2561) กับรำคำ

ทองค ำแท่งปิดตลำดโดยเฉลี่ย ซึ่งอ้ำงอิงรำคำทองค ำแท่งขำยออกตำมประกำศของสมำคมค้ำทองค ำในเดือนเดียวกันนั้น

พบว่ำ ค่ำดัชนีอยู่ที่ระดับ 52.00 จุด ปรับลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ 2.90 จุด จำกระดับ 54.90 จุด ขณะที่รำคำทองค ำแท่ง 

96.5% โดยเฉลี่ยในเดือน มิถุนำยน 2561 อยู่ที่ระดับ 19,736.54 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ ลดลงจำกรำคำเฉลี่ยเดอืน 

พฤษภำคม ที่ผ่ำนมำ 26.42 บำท จำกระดับรำคำ 19,762.96 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ สะท้อนให้เห็นว่ำดัชนีรำคำ

ทองค ำ และค่ำเฉลี่ยรำคำทองค ำ เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
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กราฟเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค ารายไตรมาส และ ค่าเฉลี่ยราคาทองค าในประเทศ 

 
 

*รำคำทองค ำในประเทศอ้ำงอิงรำคำสมำคมค้ำทองค ำ (Avg Closed)  

 

 

เมื่อเทียบเคียงดัชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองค ำในไตรมำสที่ 2 ปี 2561 (จัดท ำในเดือน เมษำยน 2561) กับรำคำทองค ำ

แท่งปิดตลำดโดยเฉลี่ย ซึ่งอ้ำงอิงจำกรำคำทองค ำแท่งขำยออกตำมประกำศของสมำคมค้ำทองค ำในไตรมำสเดียวกันนั้น พบว่ำ

ค่ำดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 52.10 จุด ปรับลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำ 17.54 จุด จำกระดับ 69.64 จุด ขณะที่รำคำทองค ำแท่ง 

96.5% โดยเฉลี่ยในไตรมำสที่ 2 ปี 2561 อยู่ที่ระดับ 19,767.95 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ ลดลงจำกรำคำเฉลี่ยใน     ไตร

มำสที่ 1 ของปี 2561 ที่ผ่ำนมำ 139.94 บำท จำกระดับ 19,907.89 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ สะท้อนให้เห็นว่ำดัชนีรำคำ

ทองค ำ และค่ำเฉลี่ยรำคำทองค ำ ในไตรมำสที่ 2 นั้น เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
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ปัจจัยเชิงบวก ต่อราคาทองค าในประเทศ เดือน กรกฎาคม 2561 

 

ปัจจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำจะกระทบต่อรำคำทองค ำในประเทศเดือน กรกฎำคม 2561 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำง

ให้น้ ำหนักกับควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมำกถึง 55.75% ซึ่งเป็นล ำดับสูงที่สุด รองลงมำคือควำมต้องกำรซื้อ

สินทรัพย์ปลอดภัย ที่ระดับ 37.98% ขณะที่แรงซื้อเก็งก ำไร มำเป็นอันดับสำมที่ระดับ 33.45% ตำมมำด้วยนโยบำย

เศรษฐกิจของประธำนำธิบดีสหรัฐฯที่ระดับ 32.06% และสุดท้ำยคือรำคำน้ ำมันในตลำดโลก 30.66%  

ปัจจัยเชิงลบ ต่อราคาทองค าในประเทศ เดือน กรกฎาคม 2561 

 

ปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อรำคำทองค ำในเดือน กรกฎำคม 2561 กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ ปัจจัยด้ำน
นโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) เป็นปัจจัยกดดันส ำคัญที่สุด โดยให้น้ ำหนักอยู่ที่ระดับ 44.25% ส่วน
ปัจจัยที่มีผลรองลงมำเชื่อว่ำเป็นเพรำะแรงขำยเก็งก ำไรของกองทุน ที่ระดับ 41.46% ตำมมำด้วยกำรแข็งค่ำของเงินบำทที่
ระดับ 40.77% และเงินทุนไหลเข้ำไปสู่สินทรัพย์เสี่ยงที่ระดับ 32.40% สุดท้ำยคือ ปริมำณควำมต้องกำรทองค ำที่ลดลงอยู่ที่
ระดับ 27.53% 
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ปัจจัยเชิงบวก ต่อราคาทองค าในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 

 

ปัจจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำจะกระทบต่อรำคำทองค ำในไตรมำสที่ 3 ของปี 2561 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงได้ให้

น้ ำหนักกับควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ระดับ 38.33% ตำมมำด้วยอันดับสอง กำรอ่อนค่ำของเงินบำท ที่ระดับ 

32.75% ขณะที่ทิศทำงรำคำน้ ำมัน มำเป็นอันดับสำม ที่ระดับ 32.06% และอันดับสี่ควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ที่

ระดับ 31.36% สุดท้ำย เงินทุนไหลออกจำกสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐฯ ที่ระดับ 28.22% 

ปัจจัยเชิงลบ ต่อราคาทองค าในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 

 
ปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อรำคำทองค ำในไตรมำสที่ 3 ของปี 2561 กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำทิศทำงนโยบำยทำงกำรเงนิ

ของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) เป็นปัจจัยกดดันส ำคัญที่สุด โดยให้น้ ำหนักอยู่ที่ระดับ 45.99% ส่วนปัจจัยที่เชื่อว่ำมีผล
รองลงมำคือ กำรแข็งค่ำของเงินบำท ให้น้ ำหนักที่ระดับ 43.90% ตำมมำด้วยกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ระดับ 36.24% 
และแรงขำยเก็งก ำไรของกองทุน ที่ระดับ 28.22% สุดท้ำย ปัจจัยด้ำนอัตรำผลตอบแทนดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับ 
26.48% 
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองค า (Gold Trader Consensus) ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 

จำกกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำ

ซื้อขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำจ ำนวน 10 ตัวอย่ำง เพื่อสอบถำมถึงมุมมองและควำมคิดเห็นที่มีต่อทิศทำงและ

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

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับรำคำทองค ำ และแนะน ำกำรลงทุนในทองค ำ โดยสำมำรถสรุปได้ ดังนี้

บริษัท 
GOLD SPOT  ค่าเงินบาท / ดอลล่าร์   ทองค า 96.5 % / บาท  

ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด 

บจ.วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส 1,215 1,290 32.25 34.00 18,950 20,150 

บจ.ออสสิริส 1,234 1,296 32.10 33.30 19,220 20,180 

บจ.ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส 1,250 1,305 32.50 34.00 19,500 20,100 

บจ.เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร ์ 1,233 1,307 31.80 33.60 19,500 20,000 

บจ.ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) 1,232 1,300 32.80 33.40 19,300 19,950 

บจ.จทีีโกลด์ บูลเลี่ยน 1,245 1,310 32.80 33.50 19,500 20,300 

บจ.จทีี เวลธ์ แมเนจเมนท์ 1,235 1,280 32.50 33.50 19,300 20,400 

บจ.ชายนิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน 1,222 1,290 32.55 33.60 19,400 19,900 

บจ.แอลซีเอช บูลเลี่ยน 1,238 1,280 32.80 33.50 19,500 19,900 

บจ.ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด 1,243 1,299 31.50 33.00 19,400 19,850 

 

การซื้อทองค าในช่วงเดือน กรกฎาคม 2561 

จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 287 ตัวอย่ำงพบว่ำร้อยละ 44.25 ของ

กลุ่มตัวอย่ำงคำดว่ำจะซื้อทองค ำในช่วงเดือน กรกฎำคม 2561 ขณะที่

ร้อยละ 33.80 ยังไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองค ำหรือไม่ ส่วนอีกร้อยละ 21.95 

คำดว่ำจะไม่ซื้อทองค ำในช่วงเดือน กรกฎำคม 2561 จะเห็นได้ว่ำกลุ่ม

ตัวอย่ำงที่คำดว่ำจะซื้อทองค ำปรับลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ ขณะที่กลุ่ม

ตัวอย่ำงที่ยังไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองค ำหรือไม่กลับปรับเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ 

 

ซื้อ 
ร้อยละ 44.25

ไม่ซื้อ 
ร้อยละ 21.95

ไม่แน่ใจ
ร้อยละ 33.80
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บทสรุปด้านราคาทองค าในตลาดโลก หรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองค ำในตลำดโลกโดยรวมน่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ  1,215 – 1,310 ดอลลำร์สหรัฐฯ    

ต่อออนซ์ โดยกรอบราคาต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 1,215 – 1,250 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบ

ราคาสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 1,280 – 1,310 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีกรอบราคาเฉลี่ยของรำคำ

ทองค ำตลำดในโลกอยู่บริเวณ 1,235 – 1,296 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 

 

บทสรุปด้านราคาทองค าแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาท ต่อน้ าหนัก1 บาททองค า) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองค ำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) โดยรวมน่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 18,950 – 

20,400 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยกรอบราคาต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 18,950 – 19,500 บำทต่อ

น้ ำหนัก 1 บำททองค ำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 19,850 – 20,400 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำท

ทองค ำ โดยมีกรอบราคาเฉลี่ยรำคำทองค ำแท่งอยู่บริเวณ 19,400 – 20,100 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ 

 

บทสรุปด้านค่าเงินบาทไทย (บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำค่ำเงินบำทไทย (บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ) โดยรวมน่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.50 – 34.00 

บำทไทยต่อดอลลำรส์หรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 31.50 – 32.80 บำทไทยต่อดอลลำรส์หรัฐฯ 

ขณะที่กรอบอัตราสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 33.00 – 34.00 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยมีกรอบราคาเฉลี่ย

ของค่ำเงินบำทไทยอยู่บริเวณ 32.41 – 33.55 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 
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บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองค าในเดือน กรกฎาคม 2561 

1. นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ จำกกำรคำดกำรณ์ของ      

นักลงทุนต่อแนวโน้มที่ FED อำจจะปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยต่อเนื่องในไตรมำสที่ 3 และไตรมำสที่ 4 ของปี 2561 ซึ่ง

ยังคงส่งผลต่อกำรเคลื่อนไหวของรำคำทองค ำอย่ำงชัดเจน 

2. สถานการณ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับประเทศคู่ค้าอย่างจีน ยุโรป และประเทศต่างๆ กลุ่มตัวอย่ำงให้

ควำมเห็นว่ำเศรษฐกิจโลกมีควำมเสี่ยงมำกข้ึนจำกสงครำมกำรค้ำโลกที่ขยำยกว้ำง โดยขณะนี้ไม่ใช่แค่สหรัฐฯกับจีน

เท่ำนั้นที่เป็นคู่พิพำทกัน แต่สหรัฐฯ ยังเปิดศึกกำรค้ำกับยุโรป เม็กซิโก และแคนำดำ ท ำให้หลำยประเทศดังกล่ำว

ตอบโต้สหรัฐฯด้วยกำรเตรียมขึ้นภำษีน ำเข้ำสินค้ำจำกสหรัฐฯ เช่นกัน หลังจำกสหรัฐฯ ได้ขึ้นภำษีน ำเข้ำเหล็กและ

อลูมิเนียมทั่วโลกไปก่อนหน้ำนี้ 

3. เงินบาทที่อ่อนค่า กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ ค่ำเงินบำทที่อ่อนค่ำอย่ำงต่อเนื่องนั้น จะส่งผลท ำให้รำคำทองค ำ

ปรับตัวลดลงได้ไม่มำกนัก 

4. นโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ ECB ส่งสัญญำณตรึงอัตรำดอกเบี้ยไปจนถึง

ฤดูร้อนของปีหน้ำ และจะยุติโครงกำรซื้อพันธบัตรตำมมำตรกำรผ่อนคลำยเชิงปริมำณ (QE) ในช่วงสิ้นปีนี้ 

 

การลงทุนทองค าในเดือน กรกฎาคม 2561 

รำคำทองค ำในช่วงเดือน กรกฎำคม 2561 นี้ผู้ค้ำทองรำยใหญ่แนะให้จับตำแรงซื้อเข้ำสู่ตลำดทองค ำว่ำมีมำก

น้อยเพียงใด เบื้องต้นแนะน ำให้นักลงทุนดูกำรสร้ำงฐำนของรำคำทองค ำ หำกรำคำทรงตัวอำจท ำให้เกิดแรงขำยไม่

มำกนัก ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตำมข่ำวเกี่ยวกับประเด็นทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

รวมทั้งปัจจัยทำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญอ่ืนๆ ด้วย 

 
สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อ

ขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำจ ำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองค ำในเดือน กรกฎำคม 2561 

จะใกล้เคียงกับรำคำทองค ำในเดือน มิถุนำยน 2561 มีจ ำนวน 5 รำย และคำดว่ำรำคำทองค ำจะลดลง มีจ ำนวน 3 

รำยส่วนคำดว่ำรำคำทองค ำจะเพิ่มข้ึน มีจ ำนวน 2 รำย 

สรุปมุมมองที่มีต่อรำคำทองค ำในประเทศ เดือน กรกฏำคม 2561 

คำดว่ำรำคำทองค ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองในเดือน มิถุนำยน 2561 5 

คำดว่ำรำคำทองค ำจะลดลง 3 

คำดว่ำรำคำทองค ำจะเพิ่มขึ้น  2 
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รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิจัยทองค า ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า

ไทย สมาคมค้าทองค า สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ากัด เนื้อหาในรายงานจัดท าขึ้นโดย
มิได้มีวัตถุประสงค์ในการชี้น าให้มีการซ้ือขาย หรือชี้น าราคาแต่ประการใด การจัดท ารายงานดังกล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นที่
รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างท่ีศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวิจัย 
 
 
ศูนย์วิจัยทองค าขอขอบคุณ 

ผู้ประกอบกิจการค้าทองค ารายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ที่เอื้อเฟ้ือข้อมูล 

1. บริษัท จีท ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ำกัด 
2. บริษัท จีทีโกลด์ บลูเลี่ยน จ ำกัด 
3. บริษัท วำยแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ์ฟิวเจอร์ส จ ำกัด 
4. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ำกัด 
5. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จ ำกัด 
6. บริษัท ออสสิรสิ จ ำกัด 
7. บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จ ำกัด 
8. บริษัท ชำยนิ่งโกลด์ บูลเลีย่น จ ำกดั 
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. 0-2020-9000ต่อ53 
 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

คุณพีรพงศ์ ฉัตร์ทอง / ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยทองค ำ 
เลขท่ี 33/124 อำคำร วอลล์สตรที ทำวเวอร์ ช้ัน 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2020-9000 ต่อ 53, มือถือ 08-6744-9612 
อีเมล : peerapong@goldtraders.or.th 
  
คุณหฤทัย นันทะวงศ์ / ประสำนงำนสื่อมวลชน 
โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250, มือถือ 09-6889-0046 
เลขท่ี 43 อำคำรไทยซีซี ทำวเวอรช้ั์น 20 ห้อง 209, ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
อีเมล : haruethai@gtwm.co.th 

http://www.goldtraders.or.th/
mailto:peerapong@goldtraders.or.th

