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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมกราคม 2559 กลับมาสะท้อนทัศนคติเชิงบวกครั้งแรกในรอบสามเดือน โดย
ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 10.45 จุด สู่ระดับ 55.51 จุด จากเดือนก่อน 45.06 จุด สะท้อนทัศนคติต่อราคาทองคาใน
ประเทศเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูค้ า้ และกลุ่มผูล้ งทุน ทัศนคติเชิงบวกเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาทองคาอ่อนตัวลงในช่วง
เดือนธันวาคมที่ผา่ นมาจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทาให้เชื่อว่าในเดือนมกราคมทองคาน่าจะเริ่ มฟื้ นตัวได้ตาม
แรงซื้อเก็งกาไร ประกอบกับการอ่อนตัวของค่าเงินบาทและอุปสงค์ช่วงต้นปี แม้จะยังมีความกังวลเรื่ องการแข็งค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ส่วนดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้น 12.28 จุดมาอยูท่ ี่
ระดับ 62.43 จุด กลุ่มผูค้ า้ มีมุมมองที่เป็ นบวกมากขึ้นอย่างมาก
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 39.84% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 34.15% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 26.02% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมกราคม

2559

ปรับตัวเพิม่ ขึ้นจากเดือนก่อนและกลับมาสะท้อน

มุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคาในประเทศเนื่องจากค่าดัชนีอยูส่ ูงกว่าระดับ 50 จุด และการสะท้อนมุมมองเชิงบวกครั้งแรกใน
รอบ 3 เดือน หลังการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีผลต่อมุมมองราคาทองคาทั้งทองคาในตลาดโลกและทองคาใน
ประเทศ โดยเชื่อว่าการเก็งกาไรในตลาดทองคาช่วงต้นปี และการอ่อนตัวของค่าเงินจะเป็ นปัจจัยหนุนสาคัญ แม้จะมีความกังวล
ต่อการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ตาม
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนมกราคม 2559 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคาระหว่างเดือน
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเทียบเดือนธันวาคม

2558

โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการ

นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคาจานวน 9 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนมกราคม
2559 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจานวน 6 ตัวอย่าง คาดว่าจะใกล้เคียงกันเดือนธันวาคม 2558 จานวน 3 ตัวอย่าง และไม่มีผคู ้ า้ รายใดเชื่อว่า
ราคาเฉลี่ยจะปรับตัวลดลงเทียบเดือนธันวาคมปี ก่อน สาหรับราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง
1,100-1,160 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,140-1,160 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการ
เคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง 1,000-1,160 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,020 – 1,040
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้านราคาทองคาในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 18,500
– 20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,000-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการ
เคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 17,000-18,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง
17,500 – 18,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยเชื่อว่าการอ่อนตัวของค่าเงินบาทและความต้องการทองคาในช่วงต้นปี น่าจะเป็ น
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ปั จจัยหนุนสาคัญ นอกจากนี้ยงั มีความเสี่ ยงทางการเมืองโลกที่เป็ นปั จจัยเฝ้ าระวัง ขณะปัจจัยลบยังเป็ นเรื่ องการแข็งค่าของค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามการเข้มงวดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
นอกจากนี้ศูนย์วจิ ยั ทองคายังได้จดั ทาแบบสารวจ 10 ประเด็นสาคัญที่กระทบต่อราคาทองคาในช่วงปี 2558 ได้ผลดังนี้
1. ลุน้ ระทึกดอกเบี้ย FED
2. วิกฤตราคาน้ ามัน อุปทานล้น ราคาดิ่ง
3. เศรษฐกิจจีนสะดุด ฉุดเศรษฐกิจโลก
4. มหากาพย์หนี้สินกรี ซ
5. วิกฤต IS สะเทือนความมัน่ คงโลก
6. เงินหยวนเข้าสู่สกุลเงินหลักของโลก
7. ธนาคารกลางสวิสเซอร์แลนด์ยกเลิกเพดานแลกเปลี่ยน
8. การรุ กรานอิรักของกลุ่ม ISIS
9. รอยร้าวจีน-สหรัฐฯ สะท้านทะเลจีนใต้
10. QE เวอร์ชนั ยุโรป
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน ธันวาคม 2558
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา เคลื่อนไหวในกรอบแคบ
ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 ถึง โดยเพิ่มขึ้น 300 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ที่ระดับ
ราคา 18,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 18,300 บาทต่อหนึ่งทองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาด
ในวันที่ 31 ธันวาคม หรื อเพิ่มขึ้นประมาณ 1.67%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 30 พฤศจิกำยน – 31 ธันวำคม 2558
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ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนธันวาคม มีการเคลื่อนไหว
ค่อนข้างผันผวน โดยปรับตัวลงในช่วงแรกการคาดการณ์ของนักลงทุนส่วนใหญ่ที่คาดกันว่า FED จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยใน
การประชุม FOMC ครั้งสุดท้ายของปี 2558 หนุนค่าเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะฟื้ นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงกลางเดือนจากราคาน้ ามันที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากความเสี่ ยงทางด้านอุปทานส่วนเกินรวมถึงค่าเงินบาทที่ออ่ นค่า
หนุนราคาทองคาในประเทศ ก่อนที่จะย่อตัวลงอีกครั้งในช่วงปลายเดือน หลังจากที่ได้แรบแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า
ขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ FED มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC ตามที่คาดไว้ กดดันราคาทองคาในประเทศผ่าน
ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาราคาทองคาในเดือนธันวาคมมีการเคลื่อนไหวสูงสุดที่ 18,450 บาท และมีการเคลื่อนไหวต่าสุดที่
17,850 บาท
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 30 พฤศจิกำยน – 31 ธันวำคม 2558
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ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนธันวาคม 2558 มีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยมีการปรับตัวลงในช่วงแรก
หลังจากที่ได้รับปั จจัยลบจากประเด็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED หลังจากที่หลายฝ่ ายคาดว่า FED จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ครั้งแรกในการประชุม FOMC ครั้งสุดท้ายของปี 2558 ก่อนที่จะฟื้ นตัวขึ้นมาในช่วงกลางเดือนจากราคาน้ ามันที่ดิ่งลงอย่างหนัก
หลังการประชุม OPEC ไม่สามารถตกลงระดับเพดานการผลิตน้ ามันได้ ส่งผลให้เกิดความเสี่ ยงต่อภาวะอุปทานล้นตลาดของ
น้ ามัน หนุนให้ราคาทองคาในฐานะสิ นทรัพย์ปลอดภัยปรับตัวเพิ่มขึ้น ก่อนย่อตัวลงอีกครั้งในช่วงปลายเดือนจากค่าเงินดอลลาร์
ที่แข็งค่าอย่างบต่อเนื่อง หลังจากที่ FED มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่คาดไว้ในช่วงที่ผา่ นมาปรับเพิ่มขึ้นทาจุดสูงสุดที่ระดับ
US$1,088.70 และทาจุดต่าสุดที่ระดับ US$1,045.85 ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคาลดลงกว่า 11.24 ตัน จากระดับ 654.80
ตันในเดือนพฤศจิกายน มาอยูท่ ี่ 643.56 ตันในเดือนธันวาคม
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 30 พฤศจิกำยน – 31 ธันวำคม 2558
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Linear (Close)
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ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม 2558 มีแนวโน้มอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้รับปัจจัย
กดดันทั้งจากปัจจัยในประเทศอย่างภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยงั เป็ นเชิงลบ ทั้งจากเงินเฟ้ อที่ติดลบตลอดทั้งปี และการส่งออกที่ติดลบ
อย่างต่อเนื่อง

และจากปัจจัยนอกประเทศอย่างภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ฟ้ื นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นโยบายครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี หนุนให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า ขณะที่ตลอดเดือนธันวาคมยังคงแรงขายหุน้ อยูท่ ี่ระดับ
35,099.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วจากที่มีแรงขายสุทธิที่ระดับ 16,736.91 ล้านบาท เช่นเดียวกับตลาด
พันธบัตรที่มีแรงขายมากกว่า 11,989.5 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่แล้วที่เงินไหลออกกว่า 15,975.7 ล้านบาท
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคา (Gold Price Sentiment Index)
ประเภทดัชนี
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (รวม)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะนักลงทุน)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะผูค้ า้ ทองคา)
**เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 58

1 เดือน
(ธ.ค. 58)
45.06
44.22
48.62

1 เดือน
(ม.ค. 59)
55.51
51.03
68.92

3 เดือน
(ธ.ค. 58)
50.15
51.25
46.73

3 เดือน
(ม.ค. 59)
62.43
56.93
62.44

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมกราคม 2559 อยูท่ ี่ระดับ 55.51 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 10.45 จุด หรื อ
เพิ่มขึ้น 23.19% จากระดับ 45.06 จุด โดยดัชนีกลับมาสะท้อนสัญญาณเชิงบวกครั้งแรกในรอบ 3 เดือน หลังจากอ่อนตัวลงไป
ในช่วงปลายปี ที่น่าสนใจคือกลุม่ ผูค้ า้ มีทศั นคติเชิงบวกค่อนข้างมากสะท้อนผ่านดัชนีเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ ทองคาที่เพิ่มขึ้นถึง 20.30
จุด มาอยูท่ ี่ระดับ 68.92 จุดจาก 48.62 จุดเดือนก่อน ส่วนกลุ่มผูล้ งทุนปรับขึ้นเหนือระดับ 50 จุดเล็กน้อยแต่ก็เริ่ มสะท้อนมุมมอง
เชิงบวกเช่นกัน กลุ่มตัวอย่างเริ่ มมีมุมมองเชิงบวกหลังจากความชัดเจนในการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเห็นว่า
น้ าหนักของความกังวลต่อเรื่ องการขึ้นดอกเบี้ยที่จะมีผลกระทบต่อราคาทองคาปรับลดลงอย่างเห็นได้ชดั
ส่วนปั จจัยที่กลุม่
ตัวอย่างเชื่อว่าจะเป็ นปัจจัยหนุนราคาทองคาในเดือนมกราคมมาจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาท แรงซื้อตามอุปสงค์ในช่วงต้นปี
และแรงซื้อในการเก็งกาไร ขณะที่ปัจจัยลบยังเป็ นการแข็งค่าของค่าดอลลาร์สหรัฐฯ
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 62.43 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดย
เพิ่มขึ้น 12.28 จุดหรื อเพิ่มขึ้น 24.49% กลับมาอยูเ่ หนือระดับ 50 จุดอีกครั้งสะท้อนความเชื่อว่าทองคาอาจจะมีโอกาสฟื้ นตัว
ในช่วงสามเดือนข้างหน้า
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมกราคม 2559 กลับมาสะท้อนมุมมองเชิงบวกหลังจากที่ดชั นีอยูต่ ่ากว่า
ระดับ 50 จุด สองเดือนติดต่อกัน มุมมองเชิงบวกเกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นดอกเบี้ยไปในช่วงกลางเดือน
ธันวาคมที่ผา่ นมาทาให้กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาจะได้รับผลกระทบต่อการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตอีกไม่มากประกอบกับ
การอ่อนตัวของค่าเงินบาททาให้ราคาทองคาในประเทศน่าจะมีการปรับตัวขึ้น โดยมุมมองดังกล่าวสอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูล้ งทุน
และกลุ่มผูค้ า้
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ

Avg GTA price

Gold Price Sentiment Index (1M)

Dec-15

Nov-15

Oct-15

Sep-15

Aug-15

Dec-14

18,000

Jul-15

18,500

Jun-15

19,000

May-15

19,500

Apr-15

20,000

Mar-15

20,500

Feb-15

21,000

70
65
58.33
60
53.11
52.69
51.72
55
51.47
49.01
50
47.52
49.93
45.06
45
19,569.05
19,442.50 45.56
43.11
43.87
43.31
40
19,094.44
19,030.00
19,197.73
35
18,919.05
18,775.00
18,516.67 30
18,680.00
18,500.00
18,461.36
25
18,269.05
18,262.50 20
Jan-15

21,500

Benchmark

**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนธันวาคม 2558 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 45.06 จุด (จัดทาในเดือน
พฤศจิกายน 2558) สะท้อนมุมมองว่าราคาในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในเดือนธันวาคม 2558 เนื่องจากค่าดัชนีอยูต่ ่ากว่า
ระดับ 50 จุด ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5% (ราคาขายออก) เฉลี่ยในเดือนธันวาคม 2558 อยูท่ ี่ระดับ 18,262.50 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา ลดลงจากราคาเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน 2558 ประมาณ 254.17 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศเดือนมกรำคม 2559

การเก็งกาไร

37.19%

การอ่อนค่าของเงินบาท

33.88%

ความต้องการทองคาในตลาดโลก
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ปั จจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศเดือนมกราคม 2559 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
ให้น้ าหนักกับการเก็งกาไรค่อนข้างมาก

โดยมาจากความเชื่อว่าราคาทองคาน่าจะฟื้ นตัวได้ระยะสั้นหลังจากปรับตัวลงแรง

ในช่วงปลายปี โดยมีการให้น้ าหนักถึง 37.19% ขณะที่การอ่อนตัวของค่าเงินบาทมีการให้น้ าหนักรองลงมาที่ 33.88% ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่ อรำคำทองคำในประเทศเดือนมกรำคม 2559

การแข็งค่าของดอลลาร์

41.60%

แรงขายเก็งกาไร

39.67%

ราคาน้ ามันลดลง
ทิศทางดอกเบี้ยFED
นโยบายการเงินยุโรป
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ปั จจัยเชิงลบที่กระทบต่อราคาทองคาระหว่างเดือนมกราคมกลุ่มตัวอย่างเชื่อการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
จะเป็ นปั จจัยหลักที่กดดันราคาโดยมีการให้น้ าหนักถึง 41.60% ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนปั จจัยที่เชื่อว่ามีผลรองลงมาคือแรงขายเก็ง
กาไร และการอ่อนตัวของราคาน้ ามันดิบโดยมีการให้น้ าหนัก 39.67% และ 33.06% ตามลาดับ
แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ

การอ่อนค่าของเงินบาท

35.91%

การเก็งกาไร

31.49%

น้ ามันฟื้ นตัว

31.49%

ซื้อขายตามเทศกาล

29.01%

ความต้องการทองคาในตลาดโลก

29.01%
0.00%
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แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ

ทิศทางดอกเบี้ยFED

38.12%

การแข็งค่าของดอลลาร์

36.46%

แรงขายเก็งกาไร

31.77%

เศรษฐกิจโลกฟื้ นตัว

28.18%

ปัญหาเศรษฐกิจจีน

27.90%
0.00%
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กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนมกรำคม 2559

ไม่ แน่ ใจ
26.02%

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 363 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 243
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 120 ตัวอย่าง พบว่า 39.84% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 34.15%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 26.02%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า จะเห็น
ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ที่เชื่อว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า
ยังคงมีสดั ส่วนค่อนข้างมากจากช่วงเทศกาลและการอ่อนตัวของ
ราคาทองคา

ซื้อ
39.84%

ไม่ ซื้อ
34.15%

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 9 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและ
กรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนมกราคม 2559 รวมถึงปั จจัยที่
กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนมกราคม 59 โดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,000 – 1,160 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,000-1,060 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,020-1,040 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,100-1,160 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,140-1,160 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ช่ วงต่ำสุ ด
6
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2

2

5

6

4

0

4

3
1

2
0

1,000-1,020
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 17,000 – 20,000
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 17,000-18,500 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 17,500-18,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 18,500-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,000-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา

ช่ วงต่ำสุ ด
8

ช่ วงสู งสุ ด
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บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนมกราคม 2559
1. การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในช่วง
กลางเดือนธันวาคมที่ผา่ น ทาให้แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังมีการปรับตัวแข็งค่าเทียบสกุลเงินอื่น นอกจากนี้การใช้
นโยบายกระตุน้ ตลาดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยิง่ เป็ นตัวกระตุน้ ให้สกุลเงินดอลลาร์เทียบ
ตระกร้าเงิน (US Dollar Index) มีแนวโน้มจะปรับตัวแข็งค่าได้ต่อ เนื่องจากมีการถ่วงน้ าหนักในสกุลเงินยูโรและเงินเยน
ค่อนข้างมาก
2. การอ่อนตัวของค่าเงินบาท สวนทางกับการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตามการเข้มงวดนโยบายทาง
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ นอกจากนี้ความเสี่ ยงเศรษฐกิจในประเทศเกิดใหม่อาจจะทาให้ความน่าสนใจในการนาเม็ดเงิน
มาลงทุนในประเทศเกิดใหม่รวมถึงไทยอาจจะยังไม่ได้รับความน่าสนใจในระยะสั้น
3. ความเสี่ ยงในการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน โดยจีนมีสญ
ั ญาณการชะลอตัวมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2558 และเชื่อว่าจะมี
ผลต่อเนื่องถึงปี 2559 โดยเฉพาะการใช้นโยบายในการคุมตลาดของรัฐบาลจีน
4. ความต้องการทองคาในตลาดโลก โดยเฉพาะในช่วงก่อนเทศกาลสาคัญในช่วงต้นปี และเทศกาลตรุ ษจีนในช่วง
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงน่าจะทาให้มีความต้องการทองคาเพิม่ มากขึ้น
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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5. ความเสี่ ยงการเมืองโลกที่น่าจะเพิม่ ความเสี่ ยงมากขึ้นทั้งในกรณี ที่เกิดในซีเรี ยและอื่น

ๆ

โดยจะทาให้ความ

ต้องการสิ นทรัพย์ปลอดภัยสูงมีเพิ่มมากขึ้น
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนธันวาคม 2558
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

6
3
0

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 9 ตัวอย่าง โดยรวมเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเดือนมกราคม 2559 จะเพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อนหน้า โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 6 รายที่คาดว่าราคาทองคาประเทศเฉลี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 รายเชื่อว่าราคาทองคาใน
ประเทศเฉลี่ยในเดือนมกราคม 2559 จะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนธันวาคม 2558 ขณะที่ไม่มีผคู ้ า้ รายใดที่เชื่อว่าราคาทองคา
เฉลี่ยในเดือนมกราคม 2559 จะปรับตัวลดลง
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ส จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง
บริ ษทั ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จากัด
บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด
บริ ษทั ซินเนอร์จ้ ี คอมโมดิต้ ีส์ เทรด จากัด
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10 สุ ดยอดข่ าวเด็ดทองคา ปี 2558
ราคาทองคาในปี 2558 มีความผันผวนอย่างมากจากปั จจัยที่เข้ามากระทบทั้งบวกและลบ ซึ่งตลอดปี มีประเด็นสาคัญ
มากมาย ศูนย์วจิ ยั ทองคาจึงได้จดั ทาแบบสารวจเพื่อจัดอันดับประเด็นสาคัญในปี 2558 ซึ่งวัดจากร้อยละของผูต้ อบดังนี้
อันดับ 1. ลุน้ ระทึกดอกเบี้ย FED
ประเด็นที่ถูกพูดถึงมาตลอดทั้งปี 2558 ที่มีผลต่อราคาทองคามากที่สุดก็คือ เงื่อนเวลาของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ครั้งแรกของ FED ในรอบเกือบ 10 ปี ซึ่งถือเป็ นจุดสิ้นสุดของยุคการผ่อนคลายนโยบายการเงินของสหรัฐฯที่เคยหนุน
ให้ราคาทองคาปรับตัวเพิม่ ขึ้นอย่างมโหฬารในช่วงก่อนหน้า ซึ่งในที่สุดก็ได้บทสรุ ปในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก
ในการประชุม FOMC ครั้งสุดท้ายของปี หนุนให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องกดดันราคาทองคา
อันดับ 2. วิกฤตราคาน้ ามัน อุปทานล้น ราคาดิ่ง
ปฏิเสธไม่ได้วา่ การอีกหนึ่งเหตุผลสาคัญที่กดดันให้ราคาทองคาให้ดิ่งลงอย่างหนัก คือราคาน้ ามันที่ปรับตัวลงอย่าง
ต่อเนื่อง เป็ นผลมาจากผลการประชุม OPEC เมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผา่ นมา ไม่สามารถหาข้อตกลงถึงเรื่ องเพดานการ
ผลิต ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อภาวะอุปทานน้ ามันที่อาจล้นตลาดจนทาให้ราคาน้ ามันปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องและพา
ให้ราคาทองคาปรับตัวลงตาม
อันดับ 3. เศรษฐกิจจีนสะดุด ฉุดเศรษฐกิจโลก
การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ที่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนกลับต้องพับไปก่อน หลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจ
จีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกเกิดอาการถดถอยอย่างหนัก โดยเริ่ มตั้งแต่เดือน จากตัวเลขการ
ผลิตและเงินเฟ้ อที่เริ่ มออกมาต่ากว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกกดดัน
ตลาดการลงทุนอีกครั้ง แต่เป็ นผลบวกต่อราคาทองคา
อันดับ 4. มหากาพย์หนี้สินกรี ซ
ชัยชนะการเลือกตั้งกรี ซอย่างยิง่ ใหญ่ของพรรคไซริ ซ่าคืออารัมภบทของมหากาพย์ดงั กล่าว หลังจากที่นโยบายเด่นคือ
การไม่ยอมรับมาตรการรัดเข็มขัดซึ่งเป็ นเงื่อนไขสาคัญของการรับเงินช่วยเหลือจากกลุ่ม TROIKA เพื่อแก้ปัญหาวิกฤต
หนี้สาธารณะล้นประเทศ และการที่ไม่สามารถออกพันธบัตรเพื่อระดมเงินทุนได้ ทาให้กรี ซขาดเงินที่จะนามาชาระ
หนี้แก่บรรดาเจ้าหนี้ต่างๆ การเจรจาระหว่างกรี ซกับกลุ่ม TROIKA เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจึงเกิดขึ้นอีกครั้ง แต่ก็
เป็ นไปด้วยความลาบากหลังจากที่กรี ซปฏิเสธที่จะกลับไปดาเนินมาตรการรัดเข็มขัดอีกครั้งและยืดเยื้อมาจนกระทัง่
กรี ซต้องผิดนัดชาระหนี้บางส่วน ส่งผลให้ราคาทองคาปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงดังกล่าว
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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อันดับ 5.วิกฤต IS สะเทือนความมัน่ คงโลก
ปี 2558 ถือเป็ นอีกปี ที่ความมัน่ คงของโลกต้องสะเทือนจากรู ปแบบการก่อการร้ายจากกลุ่ม ISIS ที่ลกุ ลามไปทัว่ โลก
ทั้งที่ตะวันออกกลาง จากเหตุการณ์การบุกประเทศอิรัก และล่าสุดที่สะเทือนขวัญส่งท้ายปี หลังจากที่กลุ่มก่อการร้าย
ได้สงั หารประชาชนชาวฝรั่งเศสตามสถานที่สาคัญของกรุ งปารี สส่งผลให้มีผเู ้ สี ยชีวติ กว่า 100 ราย หนุนสิ นทรัพย์
ปลอดภัยในระยะสั้น

อันดับ 6. เงินหยวนเข้าสู่สกุลเงินหลักของโลก
อีกหนึ่งบทบาทสาคัญของเงินหยวนก็คือ การได้รับรองจาก IMF หรื อกองทุนการเงินระหว่างประเทศให้เป็ นหนึ่ง ใน
ตะกร้าเงินของ IMFร่ วมกับดอลลาร์สหรัฐฯ ปอนด์ ยูโรและเยน หลังจากที่จีนใช้เวลาผลักดันสกุลหยวนกว่า 22 ปี ถือ
เป็ นอีกหนึ่งก้าวของการเข้าสู่ความเป็ นมหาอานาจทางเศรษฐกิจโลกของจีน
อันดับ7. ธนาคารกลางสวิสเซอร์ แลนด์ยกเลิกเพดานแลกเปลี่ยน
ผลจากมหากาพย์หนี้สินกรี ซที่เกิดมาจากความไม่เด็ดขาดของกลุ่ม TROIKA คาถามต่อความเชื่อมัน่ ในกลุ่มยูโรเริ่ ม
เกิดขึ้น ชัดเจนที่สุดคือการยกเลิกเพดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินสวิสฟรังก์กบั เงินยูโรของธนาคารกลางสวิสเซอร์แลนด์ที่
ดาเนินการมากว่า 3 ปี หนุนให้ราคาทองคาเพิ่มขึ้นจากความไม่เชื่อมัน่ ดังกล่าว
อันดับ8. การรุ กรานอิรักของกลุ่ม ISIS
การบุกประเทศอิรักของกลุ่มก่อการร้าย ISIS ซึ่งถือเป็ นอีกหนึ่งประเทศที่ผลิตน้ ามันเป็ นอันดับต้นๆของโลก ผลจาก
การบุกอิรักครั้งนี้ได้มีการยึดโรงกลัน่ น้ ามันสาคัญต่างๆไว้ จนทาให้ราคาน้ ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นจากประเด็นดังกล่าว
และยังหนุนให้ราคาทองคาเพิ่มขึ้นอีกด้วย
อันดับ 9. รอยร้าวจีน-สหรัฐฯ สะท้านทะเลจีนใต้
ทะเลจีนใต้เริ่ มเดือดอีกครั้ง หลังจากที่เรื อยูเอส เอส ลาสเซ่น ซึ่งเป็ นเรื อพิฆาตติดขีปนาวุธของกองทัพเรื อสหรัฐฯแล่น
เข้าใกล้รัศมี 12 ไมล์ทะเลของเกาะเทียมที่เป็ นของจีน สร้างความไม่พอใจแก่ประเทสจีนอย่างมาก จนทาให้เสี่ ยงต่อการ
เกิดการประทะกันของสองมหาอานาจของโลก หนุนสิ นทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคา
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อันดับ10.QE เวอร์ชนั ยุโรป
หลังจากที่งดั มาตรการดาเนินอัตราดอกเบี้ยติดลบมาช่วงหนึ่งแต่ไม่สามารถฟื้ นเศรษฐกิจยุโรปได้ วันที่ 9 มีนาคม 2558
ECB ได้เริ่ มมาตรการเข้าซื้อพันธบัตร 6หมื่นล้านบาท และทันทีที่เริ่ มมาตรการดังกล่าว ส่งผลให้ราคาทองคาปรับตัว
ลงไปกว่า US$30 ต่อออนซ์ จากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องจากเงินยูโรที่อ่อนค่าลง
รายงานฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของศูนย์วจิ ยั ทองคา ภายใต้ความร่ วมมือระหว่าง คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สมาคมค้าทองคา สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด เนื้อหาในรายงานจัดทาขึ้นโดยมิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อการชี้นาให้มีการซื้อขาย หรื อชี้นาราคาแต่ประการใด การจัดทารายงานดังกล่าวเป็ นไปตามความคิดเห็นที่เก็บ
จากกลุ่มตัวอย่างที่ศูนย์วจิ ยั เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวิจยั
ช่ องทำงติดตำมข้ อมูลกำรวิจยั
เว็บไซต์ :
http://www.gtwm.co.th
http://www.goldtraders.or.th
http://business.utcc.ac.th
http://www.goldresearchcenter.com
Facebook :
ศูนย์วจิ ยั ทองคา
ติดต่อขอรับข้อมูลการวิจยั โทร. 02-673-9911 ต่อ 660-1
สอบถำมข้ อมูลเพิม่ เติม
คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ทองคา
43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 209 ชั้น 20, ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 02-673-9911 ต่อ 650, มือถือ 089-770-6112, E-mail : kamoltun@gtwm.co.th
คุณภัทริ กา สมคะเน ประสานงานสื่ อมวลชน
43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 209 ชั้น 20, ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 02-673-9911 ต่อ 250, มือถือ 081-812-7221, E-mail : patarika@gtwm.co.th
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