
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานศูนย์วิจัยทองค าประจ าเดือน ธันวาคม 2561 

Gold Price Sentiment Index  

Gold Traders Consensus 
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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. ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร  รองผู้อ ำนวยกำร 
5. นำยพีรพงศ ์ ฉัตร์ทอง  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
6. น.ส.หฤทัย นันทะวงศ ์ คณะท ำงำน 
7. นำยพลวัตร สำรวิทย ์ คณะท ำงำน 
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บทสรุปการวิจัย 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าประจ าเดือน ธันวาคม 2561 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อเดือน พฤศจิกายน ที่ผ่าน

มา จากระดับ 65.82 จุด มาอยู่ที่ระดับ 65.99 จุด เพิ่มขึ้น 0.17 จุด หรือคิดเป็น 0.26 % โดยปัจจัยที่ท ำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่ม

ขึ้นมำนั้น มำจำกควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และเงินบำทที่อ่อนค่ำ ส่วนปัจจัยลบมำ

จำกกำรขำยท ำก ำไรของกองทุน และนโยบำยกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ 

จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 303 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ 43.24 ของกลุ่มตัวอย่ำงคำดว่ำจะซื้อทองค ำในช่วงเดือน ธันวำคม 

2561 ซึ่งปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.29 จำกเมื่อเดือน พฤศจิกำยน ที่ผ่ำนมำ ขณะที่ร้อยละ 32.34 ยังไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองค ำหรือไม่ 

ส่วนอีกร้อยละ 24.42 คำดว่ำจะไม่ซื้อทองค ำในช่วงเดือน ธันวำคม 2561 

สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อขำย

ล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำจ ำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่ เชื่อว่ำรำคำทองค ำในเดือน ธันวำคม 2561 คำดว่ำรำคำ

ทองค ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองค ำในเดือน พฤศจิกำยน 2561 มีจ ำนวน 6 รำย และคำดว่ำรำคำทองค ำจะเพิ่มขึ้น จ ำนวน 3 

รำย ส่วนที่คำดว่ำรำคำทองค ำจะลดลง มีจ ำนวน 1 รำย  

ส าหรับการคาดการณ์ราคาทองค าเดือน ธันวาคม 2561 ของผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่มีมุมมองดังนี้ Gold 

Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,192 – 1,254 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้ำนรำคำทองค ำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์ 96.5% 

ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 18,700 – 19,500 บำทต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ และด้ำนค่ำเงินบำทไทยให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 32.47 – 

33.28 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 

การลงทุนทองค าในเดือน ธันวาคม 2561 ผู้ค้ำทองค ำรำยใหญ่ ให้ควำมเห็นว่ำ รำคำทองค ำในประเทศอำจแกว่งตัว

ภำยในกรอบ ขณะที่ทองค ำในตลำดโลกอำจมีปริมำณกำรซื้อขำยที่เบำบำง เนื่องจำกในเดือน ธันวำคมนี้ ตลำดเงินทุนสหรัฐฯ 

ปิดท ำกำรในวันคริสต์มำส และวันหยุดยำวช่วงเทศกำลปีใหม่ โดยแนะน ำนักลงทุนอำจรอซื้อเมื่อรำคำทองค ำย่อลง เพื่อท ำก ำไร

ใกล้แนวต้ำนที่บริเวณ 1,260 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 
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สรุปประเด็นราคาทองค าประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 

ราคาทองค าในประเทศ 

รำคำทองค ำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์ 96.5% ในเดือน พฤศจิกำยน 2561 อ้ำงอิงจำกรำคำทองค ำที่ประกำศโดย

สมำคมค้ำทองค ำ เป็นกำรเคลื่อนไหวภำยในกรอบระหว่ำง 18,800 – 19,250 บำทต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยรำคำทองค ำ 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 ปรับลดลงเล็กน้อย 50 บำท เมื่อเทียบกับรำคำทองค ำเมื่อสิ้นเดือน ตุลำคม 2561 เนื่องจำกรำคำ

ทองค ำในประเทศเคลื่อนไหวตำมทิศทำงตลำดทองค ำในต่ำงประเทศ ประกอบกับค่ำเงินบำทที่อ่อนค่ำช่วยหนุนรำคำทองค ำใน

ประเทศ 

 

ภาพกราฟราคาทองค าในประเทศ เดือน พฤศจิกายน 2561 ตามประกาศสมาคมค้าทองค า 
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ราคาทองค าตลาดโลก (Gold Spot) 

รำคำทองค ำตลำดโลกในเดือน พฤศจิกำยน 2561 ปรับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ตุลำคม ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำก

ได้รับปัจจัยกดดันจำกสกุลเงินดอลลำร์ที่แข็งค่ำเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ โดยดอลลำร์ที่แข็งค่ำขึ้นจะลดควำมน่ำดึงดูดของ

ทองค ำ เพรำะท ำให้สัญญำทองค ำมีรำคำแพงขึ้นส ำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอ่ืน 

ทั้งนี้ รำคำทองค ำตลำดโลกในเดือน พฤศจิกำยน 2561 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 1,196.30 – 1,236.43 ดอลลำร์สหรัฐฯ 

ต่อทรอยออนซ์ โดยปรับลดลง 11.00 ดอลลำรส์หรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็น 0.89 % เมื่อเทียบกับรำคำสุดท้ำยของเดือน 

ตุลำคม ที่ผ่ำนมำ 

ขณะที่กองทุนทองค ำ SPDR ถือครองทองค ำเพิ่มข้ึน 7.68 ตนั จำกสิ้นเดือน ตุลำคม 2561 จำกระดับ 754.06 ตัน เพิ่ม

ขึ้นมำที่ระดับ 761.74 ตัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 

 

ภาพกราฟราคาทองค าในตลาดโลก เดือน พฤศจิกายน 2561 
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ค่าเงินบาท 

เงินบำทไทยเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ในเดือน พฤศจิกำยน อ่อนค่ำจำกระดับรำคำปิด ณ สิ้นเดือน ตุลำคม 

ที่ผ่ำนมำ โดยค่ำเงินบำทอ่อนค่ำ 0.06 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 0.18 % โดยเคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 32.76 – 

33.16 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ  

เงินบำทอ่อนค่ำ เนื่องจำกเป็นไปตำมสภำวะกำรเงินในตลำดภูมิภำคเอเชีย ประกอบกับนักลงทุนยังคงไม่มั่นใจในภำวะ

เศรษฐกิจไทย 

 

ภาพกราฟค่าเงินบาท เดือน พฤศจิกายน 2561 
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค า (Gold Price Sentiment Index) ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าประจ าเดือน ธันวาคม 2561 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อเดือน พฤศจิกายน ที่ผ่าน

มา จากระดับ 65.82 จุด มาอยู่ที่ระดับ 65.99 จุด เพิ่มขึ้น 0.17 จุด หรือคิดเป็น 0.26 % ทั้งนี้ ดัชนีฯ ยังคงอยู่เหนือกว่า

ระดับ 50 จุด โดยปัจจัยที่ท ำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มข้ึนมำนั้น น่ำจะมำจำกควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ควำมไม่แน่นอนของ

เศรษฐกิจโลก เงินบำทอ่อนค่ำหนุนรำคำทองค ำในประเทศ ตำมมำด้วยแรงซื้อเก็งก ำไร และสุดท้ำยคือรำคำน้ ำมันในตลำดโลก 

ตำมล ำดับ  

 

 

 

*รำคำทองค ำในประเทศอ้ำงอิงจำกสมำคมค้ำทองค ำ (Avg Closed) 

เมื่อเทียบเคียงดัชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองค ำเดือน พฤศจิกำยน 2561 (จัดท ำในเดือน ตุลำคม 2561) กับรำคำทองค ำ

แท่งปิดตลำดโดยเฉลี่ย ซึ่งอ้ำงอิงรำคำทองค ำแท่งขำยออกตำมประกำศของสมำคมค้ำทองค ำในเดือนเดียวกันนั้น พบว่ำ ค่ำดัชนี

อยู่ที่ระดับ 65.82 จุด ปรับเพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ 25.74 จุด จำกระดับ 40.08 จุด ขณะที่รำคำทองค ำแท่ง 96.5% โดย

เฉลี่ยในเดือน พฤศจิกำยน 2561 อยู่ที่ระดับ 19,086.54 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ เพิ่มข้ึนจำกรำคำเฉลี่ยเดือน ตุลำคม ที่

ผ่ำนมำ 195.80 บำท จำกระดับรำคำ 18,890.74 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ 

 

 

 

66.59 67.39

45.28
48.69

54.90
52.00

54.72

41.80 46.09
40.08

65.82 65.99

20,136.54

19,928.26

19,670.37
19,806.00

19,762.96
19,736.54

19,561.54

18,870.37
18,554.00

18,890.74
19,086.54

18,200.00

18,700.00

19,200.00

19,700.00

20,200.00

20,700.00

10

20

30

40

50

60

70

ดัชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองค ำ ค่ำเฉลี่ยรำคำทองค ำ

กราฟเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค า และค่าเฉลี่ยราคาทองค าในประเทศป ี2561 

 



  ศูนย์วิจัยทองค ำโดยควำมร่วมมือระหวำ่ง 

คณะบริหำรธุรกิจมหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองค ำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด 
 

[ศูนย์วิจยัทองค ำ] รำยงำนศูนย์วิจยัทองค ำประจ ำเดือน ธันวำคม 2561  Page 8 
 

ปัจจัยเชิงบวก ต่อราคาทองค าในประเทศ เดือน ธันวาคม 2561 

 

ปัจจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำจะกระทบต่อรำคำทองค ำในประเทศเดือน ธันวำคม 2561 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงให้

น้ ำหนักกับควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ที่ระดับ 41.25 % รองลงมำควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ระดับ   

40.26 % เงินบำทอ่อนค่ำหนุนรำคำทองค ำในประเทศ มำเป็นอันดับสำม ที่ระดับ 39.60 % ตำมมำด้วยแรงซื้อเก็งก ำไร          

ที่ระดับ 33.33 % และสุดท้ำยคือรำคำน้ ำมันในตลำดโลก ที่ระดับ 25.41 %  

ปัจจัยเชิงลบ ต่อราคาทองค าในประเทศ เดือน ธันวาคม 2561 

 

ปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อรำคำทองค ำในเดือน ธันวำคม 2561 กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ แรงขำยเก็งก ำไรของ
กองทุน เป็นปัจจัยกดดันส ำคัญที่สุด โดยให้น้ ำหนักอยู่ที่ระดับ 37.95 % รองลงมำปัจจัยด้ำนทิศทำงนโยบำยทำงกำรเงินของ
ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) ที่ระดับ 34.65 % เงินทุนไหลเข้ำสู่ตลำดทุน ที่ระดับ 29.70 % มำเป็นอันดับสำม ตำมมำด้วยกำร
แข็งค่ำของเงินบำท ที่ระดับ 28.71 % และสุดท้ำยกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ระดับ 26.73 %  
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองค า (Gold Trader Consensus) ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 

จำกกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่ และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อ

ขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำจ ำนวน 10 ตัวอย่ำง เพื่อสอบถำมถึงมุมมองและควำมคิดเห็นที่มีต่อทิศทำงและกรอบรำคำ

ทองค ำในตลำดโลก และรำคำทองค ำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน ธันวำคม 2561 รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับรำคำทองค ำ และแนะน ำกำรลงทุนในทองค ำ โดยสำมำรถสรุปได้ ดังนี้

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

ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด 

บจ.วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส 1,180 1,266 32.45 33.15 18,650 19,400 

บจ.ออสสิริส 1,196 1,243 32.80 33.20 18,600 19,400 

บจ.ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส 1,180 1,270 32.20 33.50 18,600 19,700 

บจ.เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ 1,190 1,250 32.80 33.20 18,700 19,500 

บจ.ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) 1,200 1,248 32.40 33.40 18,900 19,600 

บจ.จทีีโกลด์ บูลเลี่ยน 1,190 1,240 32.80 33.20 18,700 19,300 

บจ.จทีี เวลธ์ แมเนจเมนท์ 1,210 1,260 32.20 33.00 18,800 19,600 

บจ.ชายนิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน 1,185 1,253 32.42 33.52 18,500 19,400 

บจ.แอลซีเอช บูลเลี่ยน 1,200 1,263 32.00 33.50 18,950 19,600 

บจ.ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด 1,196 1,250 32.50 33.10 18,800 19,450 

* ตารางแสดงการคาดการณ์กรอบราคาต  าสุด- สูงสุด ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 

 

 

การซื้อทองค าในช่วงเดือน ธันวาคม 2561 

จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 303 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ 43.24 

ของกลุ่มตัวอย่ำงคำดว่ำจะซื้อทองค ำในช่วงเดือน ธันวำคม 2561 ซึ่ง

ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.29 จำกเมื่อเดือน พฤศจิกำยน ที่ผ่ำนมำ ขณะที่

ร้อยละ 32.34 ยังไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองค ำหรือไม่ ส่วนอีกร้อยละ 24.42 

คำดว่ำจะไม่ซื้อทองค ำในช่วงเดือน ธันวำคม 2561 

 

ซื้อ 
ร้อยละ 43.24

ไม่ซื้อ 
ร้อยละ 24.42

ไม่แน่ใจ
ร้อยละ 32.34
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บทสรุปด้านราคาทองค าในตลาดโลก หรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองค ำในตลำดโลกโดยรวมคำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,180 – 1,266 ดอลลำร์สหรัฐฯ    

ต่อออนซ์ โดยกรอบราคาต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 1,180 – 1,210 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบราคา

สูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 1,240 – 1,266 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีกรอบเฉลี่ยของรำคำทองค ำในตลำดโลก

อยู่บริเวณ 1,192 – 1,254 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 

บทสรุปด้านราคาทองค าแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาท ต่อน้ าหนัก 1 บาททองค า) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองค ำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) โดยรวมคำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 18,500 – 

19,700 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยกรอบราคาต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 18,500 – 18,950 บำทต่อ

น้ ำหนัก 1 บำททองค ำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 19,300 – 19,700 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำท

ทองค ำ โดยมีกรอบเฉลี่ยรำคำทองค ำแท่งอยู่บริเวณ 18,700 – 19,500 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ 

บทสรุปด้านค่าเงินบาทไทย (บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำค่ำเงินบำทไทย (บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ) โดยรวมคำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.00 – 33.52 

บำทไทยต่อดอลลำรส์หรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 32.00 – 32.80 บำทไทยต่อดอลลำรส์หรัฐฯ 

ขณะที่กรอบอัตราสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 33.00 – 33.52 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยมีกรอบเฉลี่ยของ

ค่ำเงินบำทไทยอยู่บริเวณ 32.47 – 33.28 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 
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บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองค าในเดือน ธันวาคม 2561 

1. นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ นักลงทุนยังคงให้ควำมสนใจ 

นโยบำยกำรขึ้นอัตรำดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำเฟดจะปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 4 ในเดือน ธันวำคมนี้ 

แม้ว่ำปัจจุบันปัจจัยพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง แต่ตลำดได้มีกำรปรับตัวรับต่อกำรคำดกำรณ์

ดังกล่ำวแล้ว จึงไม่ได้เพิ่มแรงกดดันต่อรำคำทองค ำมำกนัก  

2. ความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐฯ กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ ประธำนคณะกรรมกำรบริกำรทำงกำรเงินของ

สภำผู้แทนรำษฎรสหรัฐฯ แสดงควำมชัดเจนว่ำมีควำมมุ่งหมำยผลักดันให้กฎระเบียบในภำคกำรเงินเข้มงวดมำกข้ึน และ

ต้องกำรให้เฟดตรวจตรำธนำคำรขนำดใหญ่อย่ำงเข้มงวด นอกจำกนี้ หำกประธำนำธิบดี โดนัล ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ยังคง

เดินหน้ำเจรจำต่อรองเรื่องงบประมำณในสภำคองเกรสต่อ อำจจะมีกำรปิดหน่วยงำนรัฐบำลบำงส่วน เกิดขึ้นได้ในเดือน 

ธันวำคม นี้ ทั้งนี้ กำรที่สภำคองเกรสซึ่งประกอบด้วย 2 พรรค อำจจะส่งผลเชิงลบต่อดอลล่ำร์สหรัฐฯ เนื่องจำกแนวโน้ม

ควำมขัดแย้งทำงนิติบัญญัติจะเป็นกำรยำกที่จะน ำเสนอนโยบำยต่ำงๆ 

3. ความไม่แน่นอนทางการเมืองของอังกฤษ กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ ปัญหำทำงกำรเมืองของอังกฤษ ภำยใต้กำรน ำ

ของนำยกรัฐมนตรีเทเรซำ เมย์ เมื่อคณะรัฐมนตรีของอังกฤษหลำยคนประกำศลำออกจำกรัฐบำลชุดนี้ เนื่องจำกไม่เห็น

ด้วยเกี่ยวกับประเด็น Brexit โดยรัฐบำลจะสำมำรถรวบรวมเสียงข้ำงมำกในสภำเพื่อผ่ำนกำรอนุมัติร่ำงแผน Brexit ได้

หรือไม่ ทั้งนี้ อังกฤษมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องบรรลุข้อตกลง Brexit หลังจำกที่อังกฤษแยกตัวออกจำก EU อย่ำงเป็น

ทำงกำรในวันที่ 29 มีนำคม 2562 

4. สถานการณ์ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ นักลงทุนคลำยควำมกังวล

เรื่องสงครำมกำรค้ำเนื่องจำกกำรเจรจำยุติสงครำมกำรค้ำชั่วครำวเมื่อปลำยเดือน พฤศจิกำยน  ที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นไปใน

ทิศทำงที่ดี ท ำให้ค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ถูกเทขำยลงมำ และหนุนให้รำคำทองค ำปรับตัวสูงขึ้นได้ 

 

แนะน าการลงทุนทองค าในเดือน ธันวาคม 2561 

กำรลงทุนทองค ำในเดือน ธันวำคม 2561 ผู้ค้ำทองค ำรำยใหญ่ ให้ควำมเห็นว่ำ รำคำทองค ำในประเทศอำจแกว่ง

ตัวภำยในกรอบ ขณะที่ทองค ำในตลำดโลกอำจมีปริมำณกำรซื้อขำยที่เบำบำง เนื่องจำกในเดือน ธันวำคมนี้ ตลำด

เงินทุนสหรัฐฯ ปิดท ำกำรในวันคริสต์มำส และวันหยุดยำวช่วงเทศกำลปีใหม่ โดยแนะน ำนักลงทุนอำจรอซื้อเมื่อรำคำ

ทองค ำย่อลง เพื่อท ำก ำไรใกล้แนวต้ำนที่บริเวณ 1,260 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 
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สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อขำย

ล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำจ ำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองค ำในเดือน ธันวำคม 2561 คำดว่ำ

รำคำทองค ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองค ำในเดือน พฤศจิกำยน 2561 มีจ ำนวน 6 รำย และคำดว่ำรำคำทองค ำจะเพิ่มข้ึน 

จ ำนวน 3 รำย ส่วนที่คำดว่ำรำคำทองค ำจะลดลง มีจ ำนวน 1 รำย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปมุมมองที่มีต่อรำคำทองค ำในประเทศ เดือน ธันวำคม 2561 

คำดว่ำรำคำทองค ำจะเพิ่มขึ้น 3 

คำดว่ำรำคำทองค ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองในเดือน พฤศจิกำยน 2561 6 

คำดว่ำรำคำทองค ำจะลดลง  1 
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รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิจัยทองค า ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

สมาคมค้าทองค า สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ากัด เนื้อหาในรายงานจัดท าขึ้นโดยมิได้มี
วัตถุประสงค์ในการชี้น าให้มีการซ้ือขาย หรือชี้น าราคาแต่ประการใด การจัดท ารายงานดังกล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นที่รวบรวม
จากกลุ่มตัวอย่างท่ีศูนย์วิจัยฯ 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 
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