
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานศูนย์วิจัยทองค าประจ าเดือน มิถุนายน 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. นำงอุบล   วิริยะผล  หุ้นส่วนผูจ้ัดกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้ำงค้ำทองยู่หลงกิมก่ี 
5. รศ.ดร.จักษ์   อัศวำนันท ์ ผู้แทนหุ้นสว่นผูจ้ัดกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้ำงทองบว้นฮั่วล้ง 
6. ผศ.ดร.เอกชัย   อภิศักดิ์กุล คณบดี คณะบริหำรธุรกิจ 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  ประธำนชมรมร้ำนทอง อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
13. นำยพรชยั   สุดำยุวร  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จ ำกัด 
14. นำยสพุจน์   โรจนำก ี  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ห้ำงคำ้ทอง หลูชั้งฮวด (2498) จ ำกัด 
15. นำยวิรัตน์   จุฑำวรำกุล กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไฟน์โกลด์ จ ำกัด 
16. นำยธีรเดช   สินธพเรืองชัย กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท ห้ำงขำยทองทองใบเยำวรำช (1988) จ ำกัด 

     กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด 
17. นำยสมบูรณ์   ภุชงค์โสภำพันธุ ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ห้ำงทองน่ ำเชียง จ ำกัด 
18. นำยวรชยั   ตั้งสิทธิ์ภักด ี กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จีทีโกลด์ 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 
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บทสรุปการวิจัย 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าประจ าเดือน มิถุนายน 2561 ปรับลดลงมาเล็กน้อยจากเมื่อเดือน พฤษภาคม 

ที่ผ่านมา จากระดับ 54.90 จุด มาอยู่ที่ระดับ 52.00 จุด ลดลง 2.90 จุด หรือคิดเป็น 5.29%  ซึ่งดัชนีที่ปรับลดลง

นั้น น่ำจะมีปัจจัยมำจำกนโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) กำรแข็งค่ำของเงินบำท กำรฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจโลก แรงขำยเก็งก ำไรของกองทุน และเงินทุนไหลเข้ำไปสู่สินทรัพย์เสี่ยงตำมล ำดับ 

จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 325 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ 53.23 ของกลุ่มตัวอย่ำง คำดว่ำจะซื้อทองค ำในช่วงเดือน 

มิถุนำยน 2561 ขณะที่ร้อยละ 32.62 ยังไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองค ำหรือไม่ ส่วนอีกร้อยละ 14.15 คำดว่ำจะไม่ซื้อทองค ำ

ในช่วงเดือน มิถุนำยน 2561 จะเห็นได้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่คำดว่ำจะซื้อทองค ำปรับเพิ่มขึ้น ที่ร้อยละ 5.46 จำกเมื่อเดือน 

พฤษภำคม ที่ผ่ำนมำ 

สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่ และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อ

ขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำ จ ำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองค ำในเดือน มิถุนำยน 2561 

จะลดลงมีจ ำนวน 4 รำย และคำดว่ำรำคำทองค ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองเมื่อเดือน พฤษภำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ มี

จ ำนวน 3 รำย ส่วนคำดว่ำรำคำทองค ำจะเพิ่มข้ึน มีจ ำนวน 3 รำย 

ส ำหรับกำรคำดกำรณ์รำคำทองเดือน มิถุนำยน 2561 ของผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่มีมุมมอง ดังนี้ 

Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,274 – 1,329 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้ำนรำคำทองค ำแท่งในประเทศ ควำม

บริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 19,400 – 20,100 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ และด้ำนค่ำเงินบำทไทย ให้

กรอบเฉลี่ยบริเวณ 31.60 – 32.50 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 

การลงทุนทองค าในเดือน มิถุนายน 2561 ผู้ค้ำทองรำยใหญ่มองรำคำทองย่อตัวสะสมแรงซื้อ โดยหำก

สำมำรถยืนอยู่เหนือบริเวณ 1,280 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ได้ คำดว่ำรำคำทองค ำจะค่อยๆ ขยับทดสอบแนว

ต้ำนได้อีกครั้ง อย่ำงไรก็ตำม หำกรำคำทองค ำยังไม่สำมำรถผ่ำนแนวต้ำนที่ 1,325 ไปได้  แนะน ำให้นักลงทุนท ำก ำไร

ระยะสั้น
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สรุปประเด็นราคาทองค าประจ า เดือน พฤษภาคม 2561 

  

 

รำคำทองค ำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์ 96.5% เดือน พฤษภำคม 2561 อ้ำงอิงรำคำที่ประกำศโดยสมำคมค้ำ

ทองค ำเป็นกำรเคลื่อนไหวไปตำมรำคำทองค ำตลำดโลกในกรอบระหว่ำง 19,600 – 20,000 บำทต่อน้ ำหนัก 1บำททองค ำ 

โดยรำคำทองค ำ ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2561 ปรับเพิ่มขึ้น 50 บำท เมื่อเทียบกับรำคำทองค ำเมื่อสิ้นเดือน เมษำยน 2561 

ซึ่งสถำนกำรณ์รำคำทองค ำในเดือน พฤษภำคม 2561 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมำกนัก เป็นผลมำจำกปัจจัยตลำดทองค ำใน

ต่ำงประเทศ ประกอบกับค่ำเงินบำทเป็นปัจจัยส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทองค าแท่ง ต่อน  าหนัก1 บาททองค า เดือน พฤษภาคม 2561 
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รำคำทองค ำตลำดโลกในเดือน พฤษภำคม 2561 ปรับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำสำเหตุ 

เนื่องจำกกำรแข็งค่ำของสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ส่งผลให้สัญญำทองค ำมีควำมน่ำดึงดูดน้อยลง นอกจำกนี้ กำรพุ่งขึ้นของ

อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรยังส่งผลกระทบต่อบรรยำกำศกำรซื้อขำยในตลำดทองค ำเช่นกัน  

ทั้งนี้ รำคำทองค ำตลำดโลกในเดือน พฤษภำคม 2561 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 1,282.09 – 1,325.96 ดอลลำร์

สหรัฐฯต่อทรอยออนซ์ โดยปรับลดลง 7.20 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็น 0.55% เมื่อเทียบกับรำคำสุดท้ำย

ของเดือนเมษำยน ที่ผ่ำนมำ  

ขณะที่กองทุนทองค ำ SPDR ถือครองทองค ำลดลง 24.17 ตัน จำกสิ้นเดือน เมษำยน 2561 ที่ระดับ 871.20 ตัน

ลดลงมำที่ระดับ 847.03 ตัน ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2561 

 

 

 

 

 

Gold Spot ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ เดือน พฤษภาคม 2561 
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เงินบำทไทยเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯในเดือน พฤษภำคม 2561 อ่อนค่ำจำกระดับรำคำปิด ณ สิ้น

เดือนเมษำยน ที่ผ่ำนมำ โดยค่ำเงินบำทอ่อนค่ำที่ 0.33 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1.04% โดยเคลื่อนไหวอยู่

ระหว่ำง 31.58 – 32.27 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ  

ค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐฯแข็งค่ำเมื่อเทียบกับเงินบำทและสกุลเงินส ำคัญอ่ืนๆ ต่อเนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของอัตรำ

ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำลสหรัฐฯ โดยนักลงทุนมองแนวโน้มว่ำธนำคำรกลำงสหรัฐฯจะขึ้นอัตรำดอกเบี้ยเร็วกว่ำที่

คำดไว้เดิม เนื่องจำกแนวโน้มอัตรำเงินเฟ้อของสหรัฐฯที่คำดว่ำจะอยู่ใกล้ระดับ 2% ได้อย่ำงมีเสถียรภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเงินบาท ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เดือน พฤษภาคม 2561 
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค า (Gold Price Sentiment Index) ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 

 

เปรียบเทียบดัชนีฯ รายเดือน ในปี 2561 

พฤษภาคม มิถุนายน 

54.90 52.00 

 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าประจ าเดือน มิถุนายน 2561 ปรับลดลงมาเล็กน้อยจากเมื่อเดือน พฤษภาคม ที่

ผ่านมา จากระดับ 54.90 จุด มาอยู่ที่ระดับ 52.00 จุด ลดลง 2.90 จุด หรือคิดเป็น 5.29%  ทั้งนี้ รำคำทองค ำยังคงยืน

อยู่เหนือระดับ 50 จุดได้ ซึ่งดัชนีที่ปรับลดลงนั้น น่ำจะมีปัจจัยมำจำกนโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) 

กำรแข็งค่ำของเงินบำท กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แรงขำยเก็งก ำไรของกองทุน และเงินทุนไหลเข้ำไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง  
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*รำคำทองค ำในประเทศอ้ำงอิงจำกสมำคมค้ำทองค ำ (Avg Closed) 

เมื่อเทียบเคียงดัชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองค ำเดือน พฤษภำคม 2561 (จัดท ำในเดือน เมษำยน 2561) กับรำคำทองค ำ

ปิดตลำดโดยเฉลี่ย ซึ่งอ้ำงอิงรำคำทองค ำแท่งขำยออกตำมประกำศของสมำคมค้ำทองค ำในเดือนเดียวกันนั้น พบว่ำค่ำดัชนี

อยู่ที่ระดับ 54.90 จุด ปรับเพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ 6.21 จุด จำกระดับ 48.69 จุด ขณะที่รำคำทองค ำแท่ง 96.5% โดย

เฉลี่ย ในเดือน พฤษภำคม 2561 อยู่ที่ระดับ 19,762.96 บำทต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ ลดลงจำกรำคำเฉลี่ยเดือน เมษำยน 

ที่ผ่ำนมำ 43.04 บำท จำกระดับรำคำ 19,806 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ  

กราฟเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค า และ ค่าเฉลี่ยราคาทองค าในประเทศปี 2561 
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ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองค าในประเทศ เดือน มิถุนายน 2561 

 

ปัจจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำจะกระทบต่อรำคำทองค ำในประเทศเดือน มิถุนำยน 2561 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงให้

น้ ำหนักกับควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก มำกถึง 54.77% ซึ่งเป็นล ำดับสูงที่สุด รองลงมำคือ กำรอ่อนค่ำของเงินบำทที่

ระดับ 40.31% ขณะที่ควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยมำเป็นอันดับสำม ที่ระดับ 39.08% ตำมมำด้วยรำคำน้ ำมันใน

ตลำดโลกที่ระดับ 36.92% และสุดท้ำย คือ นโยบำยเศรษฐกิจของประธำนำธิบดีสหรัฐฯ 32.92%  

ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองค าในประเทศ เดือน มิถุนายน 2561 

 

ปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อรำคำทองค ำในเดือน มิถุนำยน 2561 กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ ปัจจัยด้ำนนโยบำย
ทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) เป็นปัจจัยกดดันส ำคัญที่สุด โดยให้น้ ำหนักอยู่ที่ระดับ 57.85% ส่วนปัจจัยที่มี
ผลรองลงมำเชื่อว่ำเป็นเพรำะกำรแข็งค่ำของเงินบำทที่ระดับ 39.38% ตำมมำด้วยกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ระดับ 
36.92% และแรงขำยเก็งก ำไรของกองทุนที่ระดับ 32.00% สุดท้ำย คือ เงินทุนไหลเข้ำไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง อยู่ที่ระดับ 
28.62% 
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองค า (Gold Trader Consensus) ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 

จำกกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่ และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำ

ซื้อขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำ จ ำนวน 10 ตัวอย่ำง เพื่อสอบถำมถึงมุมมองและควำมคิดเห็นที่มีต่อทิศทำงและ

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

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับรำคำทองค ำและแนะน ำกำรลงทุนในทองค ำ โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 

การซื อทองค าในช่วง เดือน มิถุนายน 2561 

จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 325 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ 53.23 

ของกลุ่มตัวอย่ำง คำดว่ำจะซื้อทองค ำในช่วงเดือน มิถุนำยน 2561 

ขณะที่ร้อยละ 32.62 ยังไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองค ำหรือไม่ ส่วนอีกร้อย

ละ 14.15 คำดว่ำจะไม่ซื้อทองค ำในช่วงเดือน มิถุนำยน 2561 จะ

เห็นได้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่คำดว่ำจะซื้อทองค ำปรับเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ

5.46 จำกเมื่อเดือน พฤษภำคม ที่ผ่ำนมำ 

 

ซื้อ 
ร้อยละ 53.23

ไม่ซื้อ 
ร้อยละ 14.15

ไม่แน่ใจ
ร้อยละ 32.62

ต ่ำสุด สูงสุด ต ่ำสุด สูงสุด ต ่ำสุด สูงสุด

บจ.วำยแอลจี บูลเลี ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส 1,280 1,325 31.50 32.85 19,450 20,150

บจ.ออสสิริส 1,275 1,340 31.90 32.40 19,400 20,380

บจ.ฮั วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส 1,260 1,340 31.50 32.50 19,400 20,100

บจ.เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ 1,275 1,305 32.00 32.50 19,500 19,750

บจ.ห้ำงขำยทองทองใบเยำวรำช (1988) 1,275 1,320 31.60 32.20 19,300 20,300

บจ.จีทีโกลด์ บูลเลี ยน 1,285 1,350 31.80 32.30 19,500 20,300

บจ.จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ 1,285 1,326 31.75 32.22 19,550 20,000

บจ.ชำยนิ งโกลด์ บูลเลี ยน 1,265 1,334 31.35 32.99 19,400 20,100

บจ.แอลซีเอช บูลเลี ยน 1,276 1,322 31.30 32.50 19,300 19,900

บจ.ซินเนอร์จ้ี คอมโมดิต้ีส์ เทรด 1,262 1,325 31.50 32.60 19,300 19,850

Gold Spot 

บริษัท

 ค่ำเงินบำท

(บำทไทย ต่อดอลล่ำร์สหรัฐฯ)(ดอลล่ำร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์)

ทองบริสุทธ์ิ 96.5 %

(บำท ต่อน่้ำหนัก 1 บำท)
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บทสรุปด้ำนรำคำทองค ำในตลำดโลก หรือ Gold Spot (ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองค ำในตลำดโลกโดยรวมน่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,260 – 1,350 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อ

ออนซ์ โดยกรอบราคาต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 1,260 –1,285 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบราคา

สูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 1,305 – 1,350 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์  โดยมีกรอบราคาเฉลี่ยของรำคำทองค ำ

ตลำดในโลกอยู่บริเวณ 1,274 – 1,329 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อออนซ์ 

 

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

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองค ำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) โดยรวมน่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 19,300 – 

20,300 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำททองค ำ โดยกรอบราคาต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 19,300 – 19,550 บำท  ต่อ

น้ ำหนัก 1 บำททองค ำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 19,750 – 20,400 บำท ต่อน้ ำหนัก 1 บำท

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

 

บทสรุปด้ำนค่ำเงินบำทไทย (บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ) 

กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำค่ำเงินบำทไทย (บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ)โดยรวมน่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.30 – 33.00 

บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 31.30 – 32.00 บำทไทย ต่อดอลลำร์

สหรัฐฯ ขณะที่กรอบอัตราสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ ำหนักระหว่ำง 32.20 – 33.00 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยมีกรอบ

ราคาเฉลี่ยของค่ำเงินบำทไทยอยู่บริเวณ 31.60 – 32.50 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 
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บทสรุปด้ำนปัจจัยที่เก่ียวข้องกับรำคำทองค ำในเดือน มิถุนำยน 2561 

1. นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำกำรประชุมนโยบำยของ      

เฟดในกลำงเดือน มิถุนำยน 2561 นี้ คำดกำรณ์ว่ำมีแนวโน้มขึ้นอัตรำดอกเบี้ย โดยมีปัจจัยสนับสนุน เช่น อัตรำเงิน

เฟ้อ อัตรำกำรว่ำงงำน เป็นต้น 

2. สถานการณ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ ข้อพิพำททำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ 

และจีน สร้ำงควำมกังวลให้แก่นักลงทุน โดยก่อนหน้ำนี้ทำงท ำเนียบขำวแถลงกำรณ์ จะประกำศรำยชื่อสินค้ำจีนที่

จะถูกเก็บภำษีในอัตรำ 25% และจะมีผลบังคับใช้จริงภำยในเดือนมิถุนำยนนี้ ส่วนจีนออกมำระบุว่ำ ผลกำรเจรจำ

ที่ผ่ำนมำจะกลำยเป็นโมฆะทันที หำกสหรัฐฯ ยังคงเดินหน้ำเก็บภำษีสินค้ำจีน ขณะที่หลำยฝ่ำยกังวลว่ำนี่อำจเป็น 

“จุดเร่ิมต้นของสงครำมทำงกำรค้ำ” อย่ำงเป็นรูปธรรม สร้ำงควำมกังวลว่ำเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจโลกอำจ

ชะลอกำรขยำยตัว 

3. การประชุมระหว่างผู้น าสหรัฐฯ และผู้น าเกาหลีเหนือ กลุ่มตัวอย่ำงตั้งข้อสังเกตว่ำ กำรประชุมสุดยอดระหว่ำง

ประธำนำธิบดีทรัมป์ฯ ของสหรัฐฯ กับ นำยคิมจองอึน ผู้น ำเกำหลีเหนือ ที่มีขึ้นที่โรงแรมคำเปลลำบนเกำะเซนโต

ซำ ของสิงคโปร์นั้น จะสำมำรถผ่อนคลำยควำมตึงเครียดระหว่ำงกันได้หรือไม่ และควำมเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ และ

เกำหลีเหนือจะได้ข้อตกลงยุติสงครำมเกำหลีอย่ำงเป็นทำงกำร เพรำะปัจจุบันเป็นเพียงข้อตกลงหยุดยิงเท่ำนั้น 

4. ความไม่แน่นอนทางการเมืองในกลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ สภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของ

ประเทศต่ำงๆ ในกลุ่มยุโรป และควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมมั่นคงของสหภำพยุโรป จะเป็นปัจจัยที่อำจกระทบต่อ

รำคำทองค ำ โดยเฉพะกำรแยกตัวออกจำก EU เริ่มจำก Brexit ของอังกฤษ และขณะนี้เริ่มกลับมำพูดถึง Italexit  

ของอิตำลี โดยจุดยืนของอิตำลีในสหภำพยุโรปยังมีควำมไม่แน่นอนสูง และต้องติดตำมอย่ำงใกล้ชิด 

5. ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ กำรที่ประธำนำธิบดีทรัมป์ฯ ของสหรัฐฯ ถอนตัว

ออกจำกข้อตกลงนิวเคลียร์ที่อิหร่ำน พร้อมกับประกำศว่ำสหรัฐฯ จะคว่ ำบำตรอิหร่ำนในระดับรุนแรงที่สุดใน

ประวัติศำสตร์ เป็นปัจจัยเพิ่มควำมขัดแย้งมำกขึ้นในตะวันออกกลำง และประเด็นนี้เกี่ยวโยงกับตลำดน้ ำมันและ

กำรประชุมโอเปกซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือน มิถุนำยน นี้ 
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กำรลงทุนทองค ำในเดือน มิถุนำยน 2561 

รำคำทองค ำในช่วงเดือน มิถุนำยน นี้ ผู้ค้ำทองรำยใหญ่มองรำคำทองย่อตัวสะสมแรงซื้อ โดยหำกสำมำรถยืน

อยู่เหนือบริเวณ 1,280 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ได้ คำดว่ำรำคำทองค ำจะค่อยๆ ขยับทดสอบแนวต้ำนได้อีก

คร้ัง อย่ำงไรก็ตำม เมื่อรำคำทองค ำยังไม่สำมำรถผ่ำนแนวต้ำนที่ 1,325 ไปได้ แนะน ำให้นักลงทุนท ำก ำไรระยะสั้น 

 

สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำรำยใหญ่ และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อ

ขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองค ำ จ ำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองค ำในเดือน มิถุนำยน 2561

จะลดลงมีจ ำนวน 4 รำย และคำดว่ำรำคำทองค ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองเมื่อเดือน พฤษภำคม 2561 ที่ผ่ำนมำมี

จ ำนวน 3 รำย ส่วนคำดว่ำรำคำทองค ำจะเพิ่มข้ึน มีจ ำนวน 3 รำย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปมุมมองที่มีต่อรำคำทองค ำในประเทศ เดือน มิถุนำยน 2561 

คำดว่ำรำคำทองค ำจะใกล้เคียงกับรำคำทองในเดือน พฤษภำคม 2561 3 

คำดว่ำรำคำทองค ำจะลดลง 4 

คำดว่ำรำคำทองค ำจะเพิ่มขึ้น  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 จีท ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ำกัด 
2. บริษัท จีทโีกลด์ 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 
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Facebook : ศูนย์วิจัยทองค ำ 
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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 ทำวเวอร ์ช้ัน 20 ห้อง 209, ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
อีเมล : haruethai@gtwm.co.th 

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

