
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานศูนย์วิจัยทองค าประจ าเดือน มีนาคม 2561 

Gold Price Sentiment Index  

Gold Traders Consensus 
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คณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยทองค า 

1. นำยจิตติ   ตั้งสิทธิ์ภักด ี นำยกสมำคมค้ำทองค ำ 
2. นำยยุทธศิลป์   เตยะรำชกุล นำยกสมำคมเพชรพลอยเงินทอง  
3. นำยพชิญำ   พิสุทธิกุล  อุปนำยกสมำคมค้ำทองค ำ 
4. รศ.ดร.จักษ์   อัศวำนันท ์ ผู้แทนหุ้นสว่นผูจ้ัดกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้ำงทองบว้นฮั่วล้ง 
5. ผศ.ดร.เอกชัย   อภิศักดิ์กุล คณบดี คณะบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลัยหอกำรค้ำไทย 
6. ดร.วรรณรพี   บำนชื่นวิจิตร อำจำรย์คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
7. ดร.บุญเลิศ   จิตรมณีโรจน ์ อำจำรย์คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
8. นำยสุรพล   โอวิทยำกุล ประธำนชมรมร้ำนทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
9. น.ส.ทัศวรรณ   ศรีเมืองวัฒนำ ประธำนชมรมร้ำนทอง จังหวัดหนองคำย 
10. นำยธีระ  ตั้งหลักมั่นคง ประธำนชมรมร้ำนทอง จังหวัดอุดรธำนี 
11. นำยเริงชัย   วิริยะกุล  ประธำนชมรมร้ำนทอง อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
12. นำยพรชยั   สุดำยุวร  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จ ำกัด 
13. นำงอุบล   วิริยะผล  หุ้นส่วนผูจ้ัดกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้ำงค้ำทองยู่หลงกิมก่ี  
14. นำยสพุจน์   โรจนำก ี  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ห้ำงคำ้ทอง หลูชั้งฮวด (2498) จ ำกัด 
15. นำยวิรัตน์   จุฑำวรำกุล กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไฟน์โกลด์ จ ำกัด 
16. นำยธีรเดช   สินธพเรืองชัย กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ห้ำงขำยทองทองใบเยำวรำช (1988) จ ำกัด 
     กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์จ ำกัด 
17. นำยสมบูรณ์   ภุชงค์โสภำพันธุ ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ห้ำงทองน่ ำเชียงจ ำกัด 
18. นำยวรชยั   ตั้งสิทธิ์ภักด ี กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จ ำกัด  
19. นำยปำนะพงษ์   สุทธีวงศ ์ ผู้จัดกำร สมำคมคำ้ทองค ำ 

 
คณะท างานศูนย์วิจัยทองค า 

1. ผศ.ดร.เอกชัย  อภิศักดิ์กุล ประธำนคณะท ำงำนฯ 
2. รศ.ดร.จักษ์   อัศวำนันท ์ ที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 
3. ดร.พิบูลย์ฤทธิ์  วิริยะผล  ผู้อ ำนวยกำร 
4. ดร.อัฐวุฒิ  ปภังกร  รองผู้อ ำนวยกำร 
5. นำยพีรพงศ์   ฉัตร์ทอง  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
6. น.ส.ปฐมำภรณ์   อรัญพิทักษ์ คณะท ำงำน 
7. นำยปิติพงษ์   พันธุ์ธีรำนุรักษ์ คณะท ำงำน 
8. น.ส.หฤทัย  นันทะวงศ ์ คณะท ำงำน 
9. นำยพลวัตร สำรวิทย ์ คณะท ำงำน 
 

 



  ศูนย์วิจัยทองค ำ โดยควำมร่วมมอืระหวำ่ง 

คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองค ำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และบริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด 
 

[ศูนย์วิจัยทองค ำ] รำยงำนศูนย์วิจยัทองค ำ ประจ ำเดือน มีนำคม 2561  Page 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

3 ..................................................................................................................................................................บทสรุปกำรวิจัย 

4 .................................................................................................. สรุปประเด็นรำคำทองค ำประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2561 

7 ................................................................................................ ดัชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองค ำประจ ำเดือน มนีำคม 2561 

10 .......................................................................................... บทสรุปควำมคิดเห็นผู้คำ้ทองค ำประจ ำเดือน มีนำคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ศูนย์วิจัยทองค ำ โดยควำมร่วมมอืระหวำ่ง 

คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองค ำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และบริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด 
 

[ศูนย์วิจัยทองค ำ] รำยงำนศูนย์วิจยัทองค ำ ประจ ำเดือน มีนำคม 2561  Page 3 

 

บทสรุปการวิจัย 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าประจ าเดือน มีนาคม 2561 ปรับลดลงมาจากเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่าน

มา โดยลดลงจากระดับ 67.39 จุด มาอยู่ที่ระดับ 45.28 จุด ลดลง 22.11 จุด หรือคิดเป็น 32.81% ซึ่งดัชนีฯ 

ปรับลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 และไม่สามารถยืนอยู่เหนือระดับ 50 จุดได้ ทั้งนี้ นักลงทุนคำด

ว่ำรำคำทองค ำที่ปรับลดลงมำน่ำจะมีปัจจัยมำจำกนโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) ทิศทำงกำร

แข็งค่ำของเงินบำท ขณะที่แรงขำยเก็งก ำไรของกองทุน และเงินทุนไหลเข้ำไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง เป็นปัจจัยต่อมำ 

จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 285 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ 52.98  ของกลุ่มตัวอย่ำง คำดว่ำจะซื้อทองค ำในช่วง

เดือน มีนำคม 2561 ขณะที่ร้อยละ 27.37 ยังไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองค ำหรือไม่ ส่วนอีกร้อยละ 19.65 คำดว่ำจะไม่ซื้อ

ทองค ำในช่วงเดือน มีนำคม 2561 จะเห็นได้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่คำดว่ำจะซื้อทองค ำปรับเพิ่มขึ้น ที่ร้อยละ 7.42 จำกเมื่อ

เดือน กุมภำพันธ์ ที่ผ่ำนมำแสดงให้เห็นว่ำรำคำทองที่ลดลงมำ ท ำให้ควำมต้องกำรซื้อทองค ำเพิ่มข้ึน 

สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่ และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อ

ขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำ จ ำนวน 9 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองค ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองใน

เดือน กุมภำพันธ์ 2561 จ ำนวน 4 รำย และคำดว่ำรำคำทองค ำจะลดลง จ ำนวน 3 รำย ส่วนคำดว่ำทองค ำจะเพิ่มข้ึนมี

จ ำนวน 2 รำย  

ส ำหรับกำรคำดกำรณ์รำคำทองเดือน มีนำคม 2561 ของผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่มีมุมมอง ดังนี้ 

Gold Spot ให้กรอบรำคำบริเวณ 1,281 – 1,380 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้ำนรำคำทองค ำแท่งในประเทศ ควำม

บริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบบริเวณ 19,001 – 20,500 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ และด้ำนค่ำเงินบำทไทย ให้กรอบ

บริเวณ 31.01 – 31.80 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 

พร้อมแนะน ำกำรลงทุนทองค ำในเดือน มีนำคม 2561 รำคำทองค ำให้น้ ำหนักกับผลกำรประชุมของเฟดใน 

กลำงเดือน มีนำคมนี้ ซึ่งมีควำมเป็นไปได้ที่รำคำทองค ำในตลำดโลกจะปรับตัวลดลง จึงขอให้นักลงทุนติดตำม

สถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด โดยรำคำทองค ำนิวยอร์ก มีแนวรับส ำคัญที่ระดับ 1 ,300  ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ 

และแนวต้ำนส ำคัญที่ระดับ 1,350 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ 
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รำคำทองค ำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์ 96.5% อ้ำงอิงรำคำที่ประกำศโดยสมำคมค้ำทองค ำในเดือน กุมภำพันธ์ 

2561 เป็นกำรเคลื่อนไหวไปตำมรำคำทองค ำตลำดโลกด้วยกรอบกำรเคลื่อนไหวระหว่ำง 19,700 – 20,150 บำท           

ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยรำคำทองค ำ ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561 ปรับลดลง 250 บำทต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ 

หรือคิดเป็น –1.25% จำกรำคำทองค ำเมื่อสิ้นเดือน มกรำคม 2561 รำคำทองค ำปรับตัวลดลงอย่ำงรวดเร็วหลังทรำบถ้อย

แถลงของ นำยเจอโรม พำวเวลล์ ในฐำนะประธำนเฟดอย่ำงเป็นทำงกำร ในช่วงปลำยเดือนกุมภำพันธ์ โดยถ้อยแถลงยังคง

เป็นไปในเชิงบวกต่อทิศทำงเศรษฐกิจ และกำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปคล้ำยเดิม อย่ำงไรก็ดี มุมมองทำง

เศรษฐกิจเป็นตัวผลักดันให้ค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐฯ แข็งค่ำขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทองค าแท่ง ต่อน  าหนัก 1 บาททองค า เดือน กุมภาพันธ์ 2561 
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รำคำทองค ำตลำดโลกในเดือน กุมภำพันธ์ 2561 ปรับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน มกรำคม ที่ผ่ำนมำ สำเหตุ

จำกสกุลเงินดอลลำร์ที่แข็งค่ำขึ้น หลังจำกนำยเจอโรม พำวเวลล์ ประธำนธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (เฟด) ได้แถลงต่อสภำคอง   

เกรสสหรัฐฯ เมื่อปลำยเดือน กุมภำพันธ์ โดยส่งสัญญำณว่ำเฟดอำจปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ย 4 ครั้งในปี 2561 หลังจำกมีกำร

ใช้มำตรกำรด้ำนกำรคลังกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงกำรปรับลดอัตรำภำษี และกำรเพิ่มกำรใช้จ่ำยของรัฐบำล 

ทั้งนี้ รำคำทองค ำตลำดโลกในเดือน กุมภำพันธ์ 2561 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 1,302.82 – 1,361.75 ดอลลำร์

สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ โดยปรับลดลง 31.59 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็น - 2.34% เมื่อเทียบกับรำคำ

สุดท้ำยของเดือน มกรำคม ที่ผ่ำนมำ  

ขณะที่กองทุนทองค ำ SPDR ถือครองทองค ำลดลง 10.32 ตนั จำกสิ้นเดือน มกรำคม 2561 อยู่ที่ 841.35 ตัน รวม

สถำนะกำรถือครองทองค ำของกองทุน SPDR ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561อยู่ที่ 831.03 ตัน 
 

 

 

 

 

 

Gold Spot ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ทรอยออนซ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 
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เงินบำทไทยเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ในเดือน กุมภำพันธ์ 2561 อ่อนค่ำจำกระดับรำคำปิด ณ สิ้น

เดือนมกรำคม ที่ผ่ำนมำ โดยค่ำเงินบำทอ่อนค่ำเล็กน้อย 0.17 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 0.55 % โดย

เคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 31.18 – 31.91 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ  

ค่ำเงินบำทที่อ่อนค่ำลงช่วยพยุงรำคำทองค ำในประเทศไว้ หลังนักลงทุนต่ำงชำติมียอดขำยสุทธิในตลำดตรำสำรหนี้

ไทยต่อเนื่อง และมียอดขำยสุทธิในตลำดหุ้นไทย ประกอบกับตลำดประเมินว่ำธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด) มีโอกำสจะปรับขึ้น

อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยเร็วกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ และท ำให้มีควำมต้องกำรซื้อดอลลำร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเงินบาท ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค า (Gold Price Sentiment Index) ประจ าเดือน มีนาคม 2561 

 

เปรียบเทียบดัชนีรายเดือนปี 2561 

กุมภาพันธ์ มีนาคม 

67.39 45.28 
 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าประจ าเดือน มีนาคม 2561 ปรับลดลงมาจากเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

โดยลดลงจากระดับ 67.39 จุด มาอยู่ที่ระดับ 45.28 จุด ลดลง 22.11 จุด หรือคิดเป็น 32.81% ซึ่งดัชนีฯ ปรับลดลงครั้ง

แรกนับตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 และไม่สามารถยืนอยู่เหนือระดับ 50 จุดได้ 

ทั้งนี้ นักลงทุนคำดว่ำรำคำทองค ำที่ปรับลดลงมำ น่ำจะมีปัจจัยมำจำกนโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำง

สหรัฐฯ (FED) ทิศทำงกำรแข็งค่ำของเงินบำท ขณะที่แรงขำยเก็งก ำไรของกองทุน มำเป็นอันดับสำม ตำมมำด้วย เงินทุนไหลเข้ำ

ไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง และสุดท้ำย คือ กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 
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*รำคำทองค ำในประเทศอ้ำงอิงจำกสมำคมค้ำทองค ำ (Avg Closed) 

 

เมื่อเทียบเคียงดัชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองค ำเดือน กุมภำพันธ์ 2561 (จัดท ำในเดือน มกรำคม 2561) กับรำคำทองค ำ

เฉลี่ย (รำคำปิด) ที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำแท่งตำมประกำศของสมำคมค้ำทองค ำในเดือนเดียวกันนั้น พบว่ำค่ำดัชนีอยู่ที่

ระดับ66.39 จุด ปรับเพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ 0.80 จุด ที่ระดับ 67.39 จุด ขณะที่รำคำทองค ำแท่ง 96.5% เฉลี่ย(รำคำ

ขำยออก) ในเดือน กุมภำพันธ์ 2561 อยู่ที่ระดับ 19,928.26 บำทต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ ลดลงจำกรำคำเฉลี่ยเดือน 

มกรำคม ที่ผ่ำนมำที่ 208.28 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ จำกระดับ 20,136.54 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ  

 

 

กราฟเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค า และ ค่าเฉลี่ยราคาทองค าในประเทศ 
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ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองค าในประเทศ เดือน มีนาคม 2561 

 

ปัจจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำจะกระทบต่อรำคำทองค ำในประเทศเดือน มีนำคม 2561 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงให้

น้ ำหนักกับกำรอ่อนค่ำของเงินดอลล่ำร์สหรัฐฯ มำกถึง 60.70% ซึ่งเป็นล ำดับสูงที่สุด รองลงมำคือ ควำมไม่แน่นอนของ

เศรษฐกิจโลกที่ระดับ 44.21% ขณะที่ควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยมำเป็นอันดับสำม ที่ระดับ 43.51% ตำมมำด้วย

แรงซื้อเก็งก ำไร ที่ระดับ 38.25% และสุดท้ำย คือ นโยบำยเศรษฐกิจของประธำนำธิบดีสหรัฐฯ 32.63%  

ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองค าในประเทศ เดือน มีนาคม 2561 

 

ปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อรำคำทองค ำในเดือน มีนำคม 2561 กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ ปัจจัยทำงด้ำน
นโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) เป็นปัจจัยกดดันส ำคัญที่สุด โดยให้น้ ำหนักอยู่ที่ระดับ 61.05% ส่วน
ปัจจัยที่มีผลรองลงมำเชื่อว่ำเป็นเพรำะทิศทำงกำรแข็งค่ำของเงินบำทที่ระดับ 53.68% ตำมมำด้วย แรงขำยเก็งก ำไรของ
กองทุน ที่ระดับ 39.65% และเงินทุนไหลเข้ำไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง ที่ระดับ 35.09% สุดท้ำย คือ กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 
อยู่ที่ระดับ 28.07% 
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองค า (Gold Trader Consensus) ประจ าเดือน มีนาคม 2561 

จำกกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่ และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำ

ซื้อขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำ จ ำนวน 9 ตัวอย่ำง เพื่อสอบถำมถึงมุมมองและควำมคิดเห็นที่มีต่อทิศทำงและ

กรอบรำคำทองค ำในตลำดโลกและรำคำทองค ำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน มีนำคม 2561 รวมถึงปัจจัย

ที่เก่ียวข้องกับรำคำทองค ำและกลยุทธ์กำรลงทุนในทองค ำ โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

บทสรุปด้ำนรำคำทองค ำในตลำดโลก หรือ Gold Spot (ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองค ำในตลำดโลกโดยรวมน่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,261 – 1,400 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อ

ออนซ์ โดยกรอบช่วงรำคำต่ ำสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 1,261 – 1,320 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีค่ำควำมถี่

หนำแน่นอยู่บริเวณ 1,281 – 1,300 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบช่วงรำคำสูงสุด กลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 

1,341 – 1,400 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีควำมถี่หนำแน่นบริเวณ 1,361 – 1,380 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อออนซ์ 

 

การซื อทองค าในช่วงเดือน มีนาคม 2561 

จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 285 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ 52.98  ของ

กลุ่มตัวอย่ำง คำดว่ำจะซื้อทองค ำในช่วงเดือน มีนำคม 2561 ขณะที่ร้อย

ละ 27.37 ยังไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองค ำหรือไม่ ส่วนอีกร้อยละ 19.65 คำด

ว่ำจะไม่ซื้อทองค ำในช่วงเดือน มีนำคม 2561 จะเห็นได้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงท่ี

คำดว่ำจะซื้อทองค ำปรับเพิ่มขึ้นท่ีร้อยละ 7.42 จำกเมื่อเดือน กุมภำพันธ์ 

ที่ผ่ำนมำ แสดงให้เห็นว่ำรำคำทองที่ลดลงมำ ท ำให้ควำมต้องกำรซื้อ

ทองค ำเพิ่มขึ้น 
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บทสรุปด้ำนรำคำทองค ำแท่งในประเทศ ควำมบริสุทธิ์ 96.5% (บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองค ำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) โดยรวมน่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 19,001 –  

21,000 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยกรอบช่วงรำคำต่ ำสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 19,001 – 20,000 บำท 

ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยมีค่ำควำมถี่หนำแน่นในช่วง 19,001 – 19,500 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ ขณะที่กรอบ

ช่วงรำคำสูงสุด กลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 20,001 – 21,000 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยมีควำมถี่หนำแน่น

ในช่วง 20,001 – 20,500 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ 

 

บทสรุปด้ำนค่ำเงินบำทไทย (บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำค่ำเงินบำทไทย (บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ) โดยรวมน่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.61 – 32.20 

บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยกรอบช่วงอัตรำต่ ำสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 30.61 – 31.20 บำทไทย ต่อดอลลำร์

สหรัฐฯ โดยมีควำมถี่หนำแน่นที่สุดในช่วง 31.01 – 31.20 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ ขณะที่กรอบช่วงอัตรำสูงสุด กลุ่ม

ตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 31.41 – 32.20 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยมีควำมถี่หนำแน่นในช่วง 31.61 – 31.80 บำท

ไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 
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บทสรุปด้ำนปัจจัยที่เก่ียวข้องกับรำคำทองค ำในเดือน มีนำคม 2561 

1. นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมคิดเห็นกำรก ำหนดทิศทำงดอกเบี้ย

ของเฟด ซึ่งอ้ำงอิงจำกส ำนักข่ำว Bloomberg คำดกำรณ์ว่ำเฟดมีโอกำสปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ย โดยจะมีกำร

ประชุมในวันที่ 20 – 21 มีนำคม นี้ ซึ่งเป็นกำรตัดสินใจครั้งแรก ของประธำนเฟดคนใหม่ นำยเจอโรม พำวเวลล์ 

ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำประเด็นดังกล่ำวหนุนให้ค่ำเงินดอลลำร์ปรับแข็งค่ำขึ้น และยังคงกดดันรำคำทองค ำ 

2. นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ กลุ่มตัวอย่ำงแนะน ำว่ำให้ติดตำมยอดขำดดุลงบประมำณสหรัฐฯ ซึ่ง

ขณะนี้ยังคงเป็นปัญหำที่มีแนวโน้มขยำยตัวกว้ำง หลังจำกสภำคองเกรสผ่ำนร่ำงกฎหมำยจัดสรรงบประมำณให้

รัฐบำลกลำงสหรัฐฯ ชั่วครำวไปจนถึงวันที่ 23 มีนำคม 2561 ข้อตกลงดังกล่ำวอำจผลักดันให้ยอดขำดดุล

งบประมำณทะยำนเหนือ 1 ล้ำนล้ำนดอลลำร์ต่อปี  

3. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ ค่ำเงินดอลลำร์อำจแข็งค่ำต่อได้ จำกประเด็นนโยบำยกำรข้ึน

อัตรำดอกเบี้ยของเฟด และกำรปรับขึ้นของอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลสหรัฐฯ 

4. ค่าเงินบาท กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ ทิศทำงค่ำเงินบำทจะเคลื่อนไหวตำมทิศทำงค่ำเงินดอลลำสหรัฐฯ ซึ่งมีผล

ต่อรำคำทองค ำในประเทศ 

 

แนะน ำกำรลงทุนทองค ำในเดือน มีนำคม 2561 

รำคำทองค ำให้น้ ำหนัก กับผลกำรประชุมของเฟดในกลำงเดือน มีนำคมนี้ ซึ่งมีควำมเป็นไปได้ที่รำคำทองค ำ

ในตลำดโลกจะปรับตัวลดลง จึงขอให้นักลงทุนติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด โดยรำคำทองค ำนิวยอร์ก มีแนวรับ

ส ำคัญที่ระดับ 1,300 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ และแนวต้ำนส ำคัญที่ระดับ 1,350 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อ    

ทรอยออนซ์ 

 

สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่ และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซือ้

ขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำ จ ำนวน 9 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองค ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองใน

เดือน กุมภำพันธ์ 2561 จ ำนวน 4 รำย และคำดว่ำรำคำทองค ำจะลดลง จ ำนวน 3 รำย ส่วนคำดว่ำทองค ำจะเพิ่มขึน้

มีจ ำนวน 2 รำย  

 
 

สรุปมมุมองที่มีต่อรำคำทองค ำในประเทศ เดือน มีนำคม 2561 

คำดว่ำรำคำทองค ำจะเพิ่มข้ึน 2 

คำดว่ำรำคำทองค ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองในเดือน กุมภำพนัธ์ 2561 4 
คำดว่ำรำคำทองค ำจะลดลง 3 
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รายงานฉบับนี เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิจัยทองค า ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า

ไทย สมาคมค้าทองค า สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ากัด เนื อหาในรายงานจัดท าขึ นโดย
มิได้มีวัตถุประสงค์ในการชี น าให้มีการซื อขาย หรือชี น าราคาแต่ประการใด การจัดท ารายงานดังกล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นที่
รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างท่ีศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวิจัย 
 
 
ศูนย์วิจัยทองค า ขอขอบคุณ  

ผู้ประกอบกิจการค้าทองค ารายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหนา้ ที่เอื อเฟ้ือข้อมูล 

1. บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด 
2. บริษัท จีที โกลด์ บูลเลีย่น จ ำกัด 
3. บริษัท วำยแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ์ฟิวเจอร์ส จ ำกัด 
4. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอรส์ จ ำกัด 
5. บริษัท ออสสิรสิ จ ำกัด 
6. บริษัท ชำยนิ่งโกลด์ บูลเลีย่น จ ำกัด 
7. บริษัท ห้ำงขำยทองทองใบเยำวรำช (1988) จ ำกัด 
8. บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จ ำกัด 
9. บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดติี้ส์ เทรด จ ำกัด 

 
ช่องทางติดตามข้อมูลการวิจัย 
เว็บไซต์  : www.goldresearchcenter.com, www.goldtraders.or.th  
อีเมล : contact@goldresearchcenter.com 
Facebook : ศูนย์วิจัยทองค ำ 
ติดต่อขอรับข้อมลูกำรวิจยั โทร. 0-2020-9000 ต่อ 53 
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