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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกรกฎาคม 2558 อยูใ่ นระดับ 47.52 จุด เพิ่มขึ้นจากการจัดทาในเดือนมิถุนายน
2558 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.41 จุด หรื อเพิ่มขึ้น 10.23% โดยค่าดัชนีฟ้ื นตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อนซึ่งได้รับแรงหนุนจากความเสี่ ยง
ในเศรษฐกิจโดยเฉพาะวิกฤตหนี้สินกรี ซ

ที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดความต้องการสิ นทรัพย์ปลอดภัย

รวมถึงการอ่อนตัวของค่าเงินบาท ที่น่าสนใจคือดัชนีเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้นถึง 17.31 จุด เป็ นการ
สะท้อนว่าผูค้ า้ มองราคาทองคาเดือนกรกฎาคมฟื้ นตัวหลังจากที่ร่วงลงหนักเดือนก่อน
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.65 จุด อยูท่ ี่ระดับ 51.59 จุด สะท้อนความไม่
แน่ใจว่าราคาทองคาจะสามารถเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหรื อไม่

เพราะกลุ่มตัวอย่างยังกังวลเรื่ องขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

มองเงินบาท วิกฤตกรี ซเป็ นปั จจัยหนุนสาคัญ
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 40.18% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 33.49% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 26.33% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่

จะเห็นได้วา่ ในเดือนกรกฎาคมมีสดั ส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า

เพิม่ ขึ้นอย่างมาก

ซึ่งเป็ นผลมาจากราคาทองคาในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผา่ นมาอ่อนตัวลงกระตุน้ ความต้องการในการซื้อให้

เพิ่มขึ้น
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
สะท้อนความเชื่อว่าราคาทองคาน่าจะฟื้ นตัวหลังจากที่ปรับตัวลดลงเดือนก่อน แต่ค่าดัชนียงั อยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุดซึ่งอาจจะมอง
ได้วา่ การฟื้ นตัวอาจจะอยูใ่ นกรอบที่จากัด การเพิ่มขึ้นของราคาทองคาน่าจะได้รับแรงหนุนจากความเสี่ ยงในยุโรป การอ่อนตัว
ของค่าเงินบาทเป็ นสาคัญ ส่วนระยะยาวยังขาดความมัน่ ใจว่าราคาจะสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหรื อไม่
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนกรกฎาคม 2558 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคาระหว่างเดือน
ทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนมิถนุ ายน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคาจานวน 9 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนกรกฎาคมจะปรับตัว
เพิม่ ขึ้นจานวน 1 ตัวอย่าง คาดว่าจะใกล้เคียงกันเดือนมิถนุ ายน 7 ตัวอย่าง และอีก 1 ตัวอย่างเชื่อว่าราคาเฉลี่ยจะปรับตัวลดลงใน
เดือนเทียบเดือนกรกฎาคม สาหรับราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,180-1,240 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,200-1,240 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนัก
ระหว่าง 1,140-1,160 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,140 – 1,160 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์
ด้านราคาทองคาในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 19,000 – 20,000 บาทต่อหนึ่ง
บาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,000-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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น้ าหนักระหว่าง 18,000-18,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีคา่ ความถี่หนาแน่นในช่วง 18,000 – 18,500 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยประเด็นกรี ซ การอ่อนตัวของค่าเงินบาท การแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นปั จจัยสาคัญ
นอกจากนี้ศูนย์วจิ ยั ทองคายังได้จดั ทารายงานพิเศษเรื่ องผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตหนี้กรี ซ

แนวทางออกของปั ญหา

รวมถึงผลกระทบต่อราคาทองคา การเกิดวิกฤตหนี้กรี ซมีตวั กระตุน้ หลายด้านทั้งการใช้ประชานิยม การเข้าถึงเงินกูไ้ ด้ง่ายหลัง
รวมกลุ่มยูโรโซน การเกิดวิกฤตทางการเงินของสหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อการอ่อนตัวเศรษฐกิจโลกและเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดปั ญหาหนี้
แต่หลังจากกรี ซรับเงินช่วยเหลือและรับมาตรการรัดเข็มขัดในปี 2010 เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมากจึงทาให้เกิดการต่อต้าน
มาตรการดังกล่าวทาให้ตามมาซึ่งการเลือกพรรคการเมืองที่ต่อต้านเจ้าหนี้จนทาให้กรี ซเดินทางมาสู่การตัดสิ นใจสาคัญในวันที่ 5
กรกฎาคมที่ผา่ นมา ด้านผลกระทบของวิกฤตหนี้กรี ซก่อนที่จะผิดนัดชาระหนี้ IMF ก่อนการลงประชามติและหลังลงประชามติ
พบกว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากความเสี่ ยงดังกล่าว ตลาดหุน้ ยุโรปได้รับผลกระทบโดยมีแรงขายต่อเนื่องทั้ง
ก่อนและหลังลงมติ ส่วนตลาดหุน้ สหรัฐฯ ฟื้ นตัวหลังลงประชามติเนื่องจากเงินดอลลาร์ถูกมองเป็ นสิ นทรัพย์ปลอดภัย ส่วน
ราคาทองคาได้รับผลกระทบในทางอ้อม โดยอ่อนตัวลงจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ด้านทางออกศูนย์วจิ ยั ฯ ประเมินเป็ นสามแนวทาง แนวทางแรกเจ้าหนี้ผอ่ นปรนเงื่อนไขให้กบั กรี ซและให้เงินช่วยเหลือ
แนวทางที่สองการเจรจายืดเยื้อ แนวทางที่สามกรี ซไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงและออกจากยูโรโซน ในกรณี สุดท้ายจะทาให้ราคา
ทองคาปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการสิ นทรัพย์เสี่ ยง
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน มิถุนายน 2558
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวลดลงระหว่าง
เดือนมิถุนายน 2558 ประมาณ 200 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ระดับราคา 19,000
บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 18,800 บาทต่อหนึ่งทองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่ 30
มิถุนายน 2558 หรื อลดลงประมาณ 1.06%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 29 พฤษภำคม 2558 – 30 มิถุนำยน 2558
Close

High

Low

Linear (Close)

19,300.00

19,200.00

19,100.00

19,000.00

18,900.00

18,800.00

18,700.00

18,600.00

ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนมิถุนายน มีการเคลื่อนไหว
ค่อนข้างผันผวนตลอดเดือน

หลังจากที่มีการย่อตัวลงในช่วงต้นเดือนหลังจากที่ตวั เลขการจ้างานเมื่อเดือนพฤษภาคมออกมา

ดีกว่าที่คาด หนุนค่าเงินดอลลาร์และกดดันราคาทองคา ก่อนที่จะมีการฟื้ นตัวขึ้นมาในช่วงกลางเดือนจากผลการประชุม FOMC
ที่มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้บวกกับยังไม่ระบุเงื่อนเวลาที่ข้ ึนอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกรวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง
ก่อนที่จะย่อตัวลงอย่างหนักมในช่วงปลายเดือน จากการอ่อนค่าของเงินยูโรที่เป็ นผลมาจากการผิดนัดชาระหนี้ของกรี ซรวมถึง
ผลของประชามติที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขของกลุ่มเจ้าหนี้ ราคาทองคาในเดือนพฤษภาคมมีการเคลื่อนไหวสูงสุดที่ 19,050 บาท และ
มีการเคลื่อนไหวต่าสุดที่ 18,700 บาท
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 29 พฤษภำคม 2558 – 30 มิถุนำยน 2558
Close

High

Low

Linear (Close)

1,210
1,205
1,200
1,195
1,190
1,185
1,180
1,175
1,170
1,165
1,160

ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนมิถุนายน 2558 ยังคงเคลื่อนไหวผันผวนอีกครั้ง โดยมีการย่อตัวลงในต้นเดือน จาก
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯเมื่อเดือนก่อนหน้าออกมาดีกว่าที่คาดเป็ นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงาน ทาให้ประเด็นการขึ้น
อัตราดอกเบี้ยเร็ วกว่าที่คาดกดดันราคาทองคา ก่อนที่ผลการประชุม FOMC ในช่วงกลางเดือนช่วยผ่อนคลายประเด็นดังกล่าว
และหนุนให้ราคาทองคาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง ก่อนที่จะมาปรับตัวลงอย่างหนักในช่วงปลายเดือน จากสถานการณ์ในยุโรปที่ตึง
เครี ยดอีกครั้ง หลังจากที่กรี ซผิดนัดชาระหนี้แก่ IMF ในวันที่ 30 มิ.ย. และลงประชามติไม่ยอมรับเงื่อนไขของเจ้าหนี้ในวันที่ 5
ก.ค.

ส่งผลให้มีแรงขายในงเนยูโรหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง

ราคาทองคาในช่วงที่ผา่ นมาปรับเพิ่มขึ้นทา

จุดสูงสุดที่ระดับ US$1,205 กองทุน SPDR ถือครองทองคาลดลง 4.42 ตัน จากระดับ 715.86 ตันในเดือน พ.ค. มาอยูท่ ี่ 711.44
ตันในเดือน มิ.ย.
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 29 พฤษภำคม 2558 – 30 มิถุนำยน 2558
Close

High

Low

Linear (Close)

34.10
34.00
33.90
33.80
33.70
33.60
33.50
33.40

ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน 2558 เคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway โดยมีการอ่อนค่าอย่างหนัก
ในช่วงต้นเดือน

หลังจากที่ตวั เลขการส่งออกและนาเข้าเมื่อเดือนที่ผา่ นมาหดตัวอย่างหนัก

ทาให้ภาวะเศรษฐกิจไทยยังมี

แนวโน้มเป็ นเชิงลบ ก่อนที่จะกลับมาแข็งค่าเล็กน้อยในช่วงกลางเดือน และเริ่ มอ่อนค่าลงอีกครั้งในช่วงปลายเดือน สวนทางกับ
ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจากประเด็นในยุโรป ขณะที่เดือนนี้กลับมามีแรงขายหุน้ อีกครั้งกว่า 10,747.3 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ
เดือนที่แล้วจากที่มีแรงซื้อสุทธิที่ระดับ 1286.10 ล้านบาท ส่วนในตลาดพันธบัตรยังมีแรงขายกว่า 6,484.16 ล้านบาท ชะลอลง
เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วที่เงินไหลออกกว่า 24,815.9 ล้านบาท
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคา (Gold Price Sentiment Index)
ประเภทดัชนี
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (รวม)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะนักลงทุน)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะผูค้ า้ ทองคา)
**เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1 – 30 มิ.ย. 58

1 เดือน
(มิ.ย. 58)
43.11
41.36
49.29

1 เดือน
(ก.ค. 58)
47.52
41.64
66.60

3 เดือน
(มิ.ย. 58)
49.94
50.27
49.08

3 เดือน
(ก.ค. 58)
51.59
50.80
53.86

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกรกฎาคม 2558 อยูท่ ี่ระดับ 47.52 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถนุ ายน 4.41 จุด หรื อ
เพิ่มขึ้น 10.23% จากระดับ 41.11 จุด ดัชนีพ้นื ตัวหลังจากกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาอ่อนตัวมากเกินพื้นฐานในเดือนก่อน
ประกอบกับความเสี่ ยงในเศรษฐกิจมีเพิ่มสูงขึ้น

โดยเฉพาะความเสี่ ยงวิกฤตกรี ซที่อาจจะส่งผลต่อความต้องการสิ นทรัพย์

ปลอดภัย นอกจากนี้ยงั เชื่อว่าเงินบาทที่ปรับตัวอ่อนค่าเทียบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ดีดชั นียงั อยูต่ ่ากว่าระดับ 50 จุดซึ่ง
เป็ นการสะท้อนว่าแม้จะมองว่าราคาทองคาฟื้ นตัวแต่อาจจะไม่ปรับตัวบวกมากนัก จากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เป็ นสาคัญ ที่น่าสนใจคือเมื่อแยกตามกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มผูค้ า้ มีทศั นคติที่ค่อนข้างจะเป็ นไปในเชิงบวก ซึ่งค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ
66.60 จุดเพิ่มขึ้น 17.31 จุดจากเดือนก่อน ส่วนกลุ่มผูล้ งทุนอยูท่ ี่ระดับ 41.64 จุดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.28 จุด
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 51.59 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการจัดทา
เดือนก่อนเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 1.65 จุดหรื อเพิ่มขึ้น 3.30% โดยค่าดัชนีฟ้ื นตัวเล็กน้อยตามความเสี่ ยงในเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น แต่ยงั มี
ความวิตกต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารสหรัฐฯ และการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าอาจจะมีการปรับ
ขึ้นในช่วงครึ่ งหลังของปี ซึ่งค่าดัชนียงั อยูใ่ กล้ระดับ 50 จุดซึ่งยังสะท้อนความไม่แน่ใจ
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกรกฎาคม 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถนุ ายน โดยค่าดัชนีอยูต่ ่า
กว่าระดับ 50 จุดเล็กน้อย ซึ่งเป็ นการสะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเดือนกรกฎาคมจะฟื้ นตัวจากเดือนก่อน
แต่มองฟื้ นตัวในกรอบที่จากัด

ขณะที่กลุ่มผูค้ า้ ทองคาค่อนข้างจะมีมุมมองเชิงบวกเพราะค่าดัชนีเฉพาะกลุ่มปรับตัวขึ้น

ค่อนข้างมาก การฟื้ นตัวของความเชื่อมัน่ ที่มีต่อราคาทองคาเนื่องจากความเสี่ ยงในเศรษฐกิจโลกมีมากขึ้น ค่าเงินบาทที่ยงั มี
แนวโน้มอ่อนค่าประกอบกับราคาทองคาอ่อนตัวลงค่อนข้างมาในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผา่ นมา แต่ในระยะกลางกลุ่มตัวอย่างยัง
ขาดความมัน่ ใจว่าราคาทองคาจะสามารถฟื้ นตัวได้อย่างต่อเนื่อง
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
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Gold Price Sentiment Index (1M)

20

Benchmark

**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมิถุนายน 2558 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 43.11 จุด (จัดทาในเดือน
พฤษภาคม 2558) สะท้อนมุมมองว่าราคาในประเทศมีโอกาสฟื้ นตัวในเดือนมิถุนายน 2558 ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5% (ราคา
ขายออก) เฉลี่ยในเดือนมิถุนายน 2558 อยูท่ ี่ระดับ 18,919.04 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ลดลงจากราคาเฉลี่ยเดือนพฤษภาคม 2558
ประมาณ 175.40 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศเดือนกรกฎำคม

หนี้สินกรี ซ

43.72%

การอ่อนค่าของเงินบาท

40.47%

การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์

30.23%

ความต้องการทองคาในตลาดโลก

25.12%

เงินเฟ้ อ

16.74%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%

ปั จจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศเดือนกรกฎาคม 2558 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
ให้น้ าหนักกับปั ญหากรี ซเป็ นสาคัญ โดยมีการให้น้ าหนักถึง 43.72% จากเดือนก่อนที่มองการอ่อนตัวของเงินบาทเป็ นปั จจัย
หนุนหลัก

ความเสี่ ยงที่กรี ซอาจจะไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงกับเจ้าหนี้อาจจะเพิ่มความเสี่ ยงให้กบั ตลาดการลงทุนและทาให้มี

แรงซื้อสิ นทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคา

ปั จจัยที่มีการให้น้ าหนักเป็ นลาดับต่อมาคือการอ่อนตัวของค่าเงินบาทหลังจากที่

คณะกรรมการนโยบายทางการเงินปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งการประชุม สู่ระดับ 1.50% มีการให้น้ าหนักถึง 40.47%
แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่ อรำคำทองคำในประเทศเดือนกรกฎำคม
ทิศทางดอกเบี้ยFED

46.51%

แรงขายเก็งกาไร

40.23%

การแข็งค่าเงินบาท
เศรษฐกิจโลกฟื้ นตัว
ผลตอบแทนในตลาดหุน้

29.77%
26.51%

24.19%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%
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ปั จจัยเชิงลบที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศเดือนกรกฎาคม 2558 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
ให้น้ าหนักการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งมีการให้น้ าหนักถึง 46.51% แม้วา่ จะยังเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยัง
ไม่มีการปรับขึ้นในเดือนนี้แต่ความกังวลเรื่ องการขึ้นดอกเบี้ยจะมีผลในเชิงจิตวิทยาและทาให้ราคาทองคาปรับตัวขึ้นไม่มากนัก
มีปัจจัยเรื่ องแรงขายทากาไรเป็ นปั จจัยที่ให้น้ าหนักรองลงมาอยูท่ ี่ 40.23%
แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ
หนี้สินกรี ซ

38.93%

การอ่อนค่าของเงินบาท

36.36%

การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์

33.80%

เงินเฟ้ อ

20.98%

ซื้อขายตามเทศกาล

20.28%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ

ทิศทางดอกเบี้ยFED

37.30%

แรงขายเก็งกาไร

32.87%

การแข็งค่าของดอลลาร์

29.84%

การแข็งค่าเงินบาท

26.57%

ราคาน้ ามันลดลง

25.87%
0.00%
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กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนกรกฎำคม 2558
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 430 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 310
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 120 ตัวอย่าง พบว่า 40.18% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 33.49%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 26.33%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า จะเห็น
ได้วา่ ในเดือนกรกฎาคมมีกลุ่มตัวอย่างที่เชื่อว่าจะซื้อทองคาใน
ช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าเพิม่ ขึ้นจากเดือนก่อนค่อนข้างมาก ซึ่งอาจจะ
เป็ นผลมาจากเดือนมิถุนายนราคาทองคาอ่อนตัวลงจึงกระตุน้ ความ
ต้องการซื้อ

ซื้อ
40.18%

ไม่ แน่ ใจ
26.33%
ไม่ ซื้อ
33.49%

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 9 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและ
กรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนกรกฎาคม 2558 รวมถึงปัจจัยที่
กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนกรกฎาคมโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,140 – 1,240 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,140-1,160 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,140-1,160 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,180-1,240 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,200-1,240 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ช่ วงต่ำสุ ด

ช่ วงสู งสุ ด
9
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 18,000 – 20,000
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 18,000-18,500 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,000-18,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 19,000-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,000-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา

ช่ วงต่ำสุ ด

ช่ วงสู งสุ ด

9

10

10

8

8

6

6

4

4

2
0

0
17,500-18,000

0
18,001-18,500

8

1

2
0

18,501-19,000

19,000-19,500

19,501-20,000

0
20,001-20,500

บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนกรกฎาคม 2558
1. ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มแข็งค่าตามความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นกับสกุลเงินยูโรหลังจากความเสี่ ยงหนี้
กรี ซอาจจะทาให้เศรษฐกิจทั้งยุโรปได้รับผลกระทบ โดยค่าเงินยูโรปรับอ่อนค่าลงอย่างมากส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ กลายเป็ น
สิ นทรัยพ์ปลอดภัยและปรับตัวแข็งค่า
2. ค่าเงินบาท แนวโน้มยังอ่อนค่าตามการปรับนโยบายทางการเงินและการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ด้าน
เศรษฐกิจในประเทศยังชะลอตัวซึ่งส่งผลต่อค่าเงินในระยะกลาง
3. ความเสี่ ยงในการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งจะส่งผลต่อการกาหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรปและการ
โยกย้ายเม็ดเงิน ขณะที่ยโุ รปยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปและยังคงต้องใช้การ
กระตุน้ เศรษฐกิจเพื่อช่วยหนุนการฟื้ นตัว ซึ่งส่งผลให้เงินยูโรมีแนวโน้มอ่อนค่าในอนาคตจากขนาดนโยบายที่เพิ่มมากขึ้นและ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว
4. วิกฤตหนี้สินกรี ซ ถือเป็ นปั จจัยสาคัญในระยะสั้นเนื่องจากตลาดกาลังให้ความสาคัญและมีผลต่อการโยกย้ายเม็ด
เงินจากสิ นทรัพย์เสี่ ยง รวมถึงความผันผวนของระบบอัตราแลกเปลี่ยน

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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5. การซื้อขายเก็งกาไร

จากปั จจัยที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ วทาให้มีความเสี่ ยงที่จะเกิดความผันผวนในตลาด

ทองคาที่ได้รับผลจากการเก็งกาไร
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนมิถุนายน 2558
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

1
7
1

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 9 ตัวอย่าง โดยรวมเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเดือนกรกฎาคม 2558 จะเคลื่อนไหว
ใกล้เคียงเทียบกับเดือนมิถุนายน โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 1 รายที่คาดว่าราคาทองคาประเทศเฉลี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 7 รายเชื่อ
ว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคม 2558 จะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนมิถุนายน ขณะที่ 1 รายเชื่อว่าราคา
ทองคาเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคมจะปรับตัวลดลง
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริ ษทั ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จากัด
บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง
บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด
บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด
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คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองคำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

รายงานพิเศษผลกระทบวิกฤตหนี้สินกรี ซ ทีม่ า, ทางออกและผลกระทบต่ อราคาทองคา
บทนำ ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในช่วงปลายเดือนที่ผา่ นมา เหตุการณ์สาคัญที่นกั ลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจจะหนีไม่พน้ การติดตามสถานการณ์
การเจรจาระหว่างกรี ซและเจ้าหนี้ ซึ่งได้รู้ผลกันเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วว่า กรี ซได้ผิดนักชาระหนี้แก่ IMF ไปแล้วเมื่อวันที่ 30
มิถุนายนที่ผา่ นมา นอกจากนี้ ผลการทาประชามติของกรี ซเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ประชาชนส่วนใหญ่ต่างลงความเห็นไม่
ยอมรับเงื่อนไขของกลุ่มเจ้าหนี้เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือ เหตุการณ์ดงั กล่าวสร้างความปั่ นป่ วนให้แก่ตลาดการเงินและ
Commodities เป็ นอย่างมาก
สาเหตุของการเกิดวิกฤตดังกล่าวมีสาเหตจากหลายปัจจัยตั้งแต่การใช้นโยบายประชานิยมเพื่อสร้างคะแนนเสี ยใน
ระบบประชาธิปไตยทาให้มีงบประมาณผูกพันอย่างมากโดยเฉพาะสวัสดิการสังคม นอกจากนี้กรี ซยังเดินหน้าเข้าสู่สงั คม
ผูส้ ูงอายุทาให้ภาระของรัฐยิง่ มีมากขึ้นเป็ นเงาตามตัว การรวมกลุ่มยูโรโซนเป็ นตัวกระตุน้ อีกประการที่สาคัญเพราะทาให้กรี ซ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกลงทาให้สามารถกูย้ มื เงินมาเพื่อใช้บริ หารประเทศและก่อหนี้จานวนมาก ผ่านการออกพันธบัตร
ของประเทศสมาชิกสามารถทาได้ในนามของกลุ่มยูโร ผลของการรวมกลุ่มจากประเทศหลายๆประเทศที่มีอนั ดับเครดิตที่
แตกต่างกัน ซึ่งเป็ นผลมาจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันนั้น ทาให้ประเทศที่ได้รับประโยชน์จากอันดับเครดิตที่เพิ่มขึ้น
ต่างระดมเงินทุนกันเป็ นการใหญ่ เพื่อนาเงินที่ได้มาใช้จ่ายกันอย่างสุรุ่ยสุร่าย ทั้งการใช้เพื่อดาเนินนโยบายประชานิยมและละเลย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จนทาให้หนี้สาธารณะพอกพูนขึ้นมาเรื่ อยๆ จนหนี้สาธารณะของบางประเทศต่อสัดส่วน GDP
เกินกว่าที่ทางยูโรกาหนดไว้ และสาเหตสุดท้ายที่ถือเป็ นจุดที่เริ่ มเกิดวิกฤตหนี้สินกรี ซคือการเกิดวิกฤตทางการเงินใน
สหรัฐอเมริ กาทาให้เศรษฐกิจยุโรปได้รับผลกระทบและเริ่ มกลับมากังวลเรื่ องความเสี่ ยงเพิ่มมากขึ้น
เรื่ องดังกล่าวส่งผลกระทบไปเป็ นวงกว้าง นอกจากความเชื่อมัน่ ต่อกลุ่มยูโรของประชาคมโลกที่สนั่ คลอนอย่างหนัก
แล้ว ผลกระทบที่สาคัญก็คือต้นทุนการระดมทุนหรื ออัตราดอกเบี้ยพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศที่ระดมเงินทุน
อย่างมหาศาลไม่สามารถออกพันธบัตรเพื่อนามาเป็ นทุนหมุนเวียนเพิม่ เติมได้และประสบกับปั ญหาสภาพคล่อง จนทาให้กลุ่ม
TROIKA ที่ประกอบด้วยกลุ่มยูโร ECB และ IMF เข้ามาช่วยเหลือพร้อมกับยืน่ เงื่อนไขให้กลุ่มประเทศดังกล่าวต้องปฏิบตั ิตาม
เพื่อแลกกับมาตรการช่วยเหลือ หนึ่งในประเทศที่เข้ารับความช่วยเหลือคือ กรี ซ
ระหว่างช่วงปี 2010 ถึงปั จจุบนั กรี ซได้ใช้นโยบายรัดเข็มขัดทาให้เศรษฐกิจตกต่าลงอย่างมาก มีผวู ้ า่ งงานเพิม่ ขึ้นมากถึง
1 ใน 4 ของอัตรากาลังงาน เศรษฐกิจถดถอยลง 1 ใน 4 เมื่อเปรี ยบเทียบในช่วงก่อนหน้ารับเงินช่วยเหลือทาให้ทา้ ยสุดประชาชน
กรี ซต้องเลือกพรรคฝ่ ายซ้ายที่ชูนโยบายยกเลิกมาตรการรัดเข็มขัดขึ้นมาบริ หารประเทศในการจัดการเลือกตั้งในช่วงต้นปี ที่ผา่ น
มา ภายใต้การนาของนายAlexis Tsipras ที่ชูนโยบายไม่รับมาตรการรัดเข็มขัดจาก TROIKA ได้จดั ตั้งรัฐบาลพร้อมปฏิเสธที่จะ
ทาตามเงื่อนไขของ TROIKA แต่การที่กรี ซยังคงต้องชาระหนี้ที่มีอยูอ่ ย่างมหาศาล ทาให้กรี ซต้องเจรจากับกลุ่มเจ้าหนี้เพื่อขอ
มาตรการช่วยเหลือโดยแลกกับกรี ซจะต้องร่ างและปฏิบตั ิตามแผนปฏิรูป การเจรจาดาเนินมาจนถึงกลางปี แต่ยงั ไม่สามารถหา
ข้อตกลงได้ ซึ่งในที่สุด กรี ซก็ตอ้ งผิดนัดชาระหนี้แก่ IMF ในวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผา่ นมา และได้มีการลงประชามติเมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่
ผ่านมาว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขของเจ้าหนี้อีกต่อไป
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ผลกระทบต่อตลำดกำรลงทุน
การวัดผลกระทบของสถานการณ์ของกรี ซ จะวัดออกมาในรู ปแบบ% การเปลี่ยนแปลงเทียบกับวันที่ 21 มิถุนายน หรื อ
10 วันก่อนที่กรี ซจะผิดนัดชาระหนี้พร้อมแบ่งช่วงเวลาออกเป็ น 3 ช่วง คือช่วงก่อนที่กรี ซจะผิดนัดชาระหนี้ (21 มิถุนายน – 30
มิถุนายน) ช่วงหลังจากที่กรี ซผิดผิดนัดชาระหนี้ (30 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม) และช่วงหลังจากที่ผลของประชามติกรี ซออกมา (5
กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม)
ผลกระทบต่อตลาดหุน้

Stock Index %Change
4.00%
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ในช่วงก่อนที่กรี ซจะผิดนัดชาระหนี้ตลาดหุน้ ส่วนใหญ่มีการย่อตามความวิตกของตลาด เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่มี
การคาดการณ์กนั ล่วงหน้าถึงความเป็ นไปได้ที่กรี ซจะผิดนัดชาระหนี้แล้วอาจจะเกิดความผันผวนอย่างมากทาให้มีการทิ้ง
สิ นทรัพย์เสี่ ยง หลังจากที่การเจรจาในช่วงนั้นไม่มีความคืบหน้า ช่วงหลังจากที่กรี ซผิดนัดชาระหนี้ตลาดหุน้ ส่วนใหญ่มีการฟื้ น
ตัวขึ้นมาหลังจากที่รับข่าวไปช่วงก่อนหน้าแล้ว ประกอบกับกรี ซยังเหลือช่องในการเจรจา แต่ตลาดหุน้ ยุโรปยังไม่สามารถฟื้ น
ตัวได้มากนัก และอ่อนตัวลงอีกครั้งก่อนการลงประชามติ ช่วงที่ประกาศผลประชามติที่กรี ซไม่ยอมรับเงื่อนไขเจ้าหนี้ หลังจาก
นั้นตลาดหุน้ ในยุโรปยังมีการปรับตัวลงต่อเพราะกังวลทางออกหลังจากการลงประชามติ ต่างจากตลาดหุน้ สหรัฐฯ ที่สามารถ
กลับมาฟื้ นตัวได้เนื่องจากนักลงทุนมองว่าสกุลเงินดอลลาร์เป็ นแหล่งที่พกั เงินที่ปลอดภัยระยะสั้นทาให้ตอ้ งการถือครอง
สิ นทรัพย์ในรู ปแบบของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
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ผลกระทบต่อตลำดสินค้ ำโภคภัณฑ์
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ทั้งราคาน้ ามันและราคาทองคาต่างมีการย่อตัวลงตลอดช่วงเหตุการณ์ดงั กล่าวจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดย
ค่อยๆย่อตัวลงในช่วงแรก ก่อนที่กรี ซจะผิดนัดชาระหนี้กบั IMF แต่หลังจากการผิดนัดชาระหนี้ตลาดคลายความวิตกบ้าง
เล็กน้อยเพราะตลาดไม่ได้ผนั ผวนอย่างที่คาดไว้ทาให้มีการฟื้ นตัวโดยเฉพาะราคาน้ ามันดิบ ส่วนราคาทองคายังทรงตัว แต่
หลังจากการลงประชามติของประชาชนกรี ซที่เลือกจะไม่ปฎิบตั ิตามเงื่อนไขรัดเข็มขัดของเจ้าหนี้ทาให้นกั ลงทุนมองว่าเศรษฐกิจ
ยุโรปจะได้รับผลกระทบทาให้ราคาน้ ามันดิบอ่อนตัวลงอย่างมาก ประกอบกับผลกระทบที่เกิดจากความวิตกฟองสบู่จีนยิง่ เป็ น
แรงกดดันให้ราคาน้ ามันอ่อนตัว ส่วนทองคาอ่อนตัวลงเช่นกันส่วนทางกับการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ในฐานะสิ นทรัพย์
ปลอดภัย
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ผลกระทบต่อตลำดค่ ำเงิน
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ตลอดระยะเวลาที่เกิดความเสี่ ยงทั้งก่อนที่จะผิดนัดชาระหนี้ ระหว่างรอผลการลงประชามติและหลังการลงประชามติที่
ประชาชนกรี ซ โหวตโนค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ค่าเงินยูโรปรับตัวอ่อนค่าลงจากความ
เสี่ ยงดังกล่าว
ควำมเป็ นไปได้ ของทำงออกหนีส้ ินกรีซ
สาหรับความเป็ นไปได้ของทางออกวิกฤตหนี้สินกรี ซในระยะสั้น ศูนย์วจิ ยั ประเมินไว้ 3 แนวทาง โดยจะมีผลกระทบ
ต่อราคาทองคาที่แตกต่างกันออกไป
แนวทางที่ 1 : เจ้าหนี้มีการผ่อนปรนเงื่อนไข และอนุมตั ิเงินกูร้ อบใหม่ให้กรี ซ
ซึ่งมีความเป็ นไปได้จากท่าทีที่อ่อนลงของเจ้าหนี้หลังลงประชามติ การให้เงินช่วยเหลือรอบใหม่หลังจากที่เงินช่วยเหลือรอบที่
สองหมดไปเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผา่ นมา ถ้าออกมาในรู ปแบบนี้จะทาให้กรี ซสามารถมีเงินชาระหนี้สินระยะสั้นและผ่านวิกฤต
รายจ่ายในประเทศ แม้จะยังเผชิญสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่าอย่างหนักจากความอ่อนแอในภาคธนาคารกลางผลกระทบจากการ
ชะลอตัวในด้านการบริ โภค
ผลกระทบ: ค่าเงินยูโรจะเริ่ มพื้นตัว รวมถึงตลาดหุน้ ยุโรปหลังจากที่อ่อนตัวลงเพราะความเสี่ ยงกรี ซ เม็ดเงินจะไหลกลับเข้า
ยุโรปอีกครั้งส่วนผลกระทบต่อราคาทองคาจะมีเพียงเล็กน้อย
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แนวทางที่ 2 : การเจรจายืดเยื้อ
ในกรณี ที่ยงั ไม่สามารถเจรจาหาข้อตกลงแต่เจ้าหนี้ยนื่ ข้อเสนอให้กรี ซกลับไปปรับแผนเพื่อยืน่ เสนอใหม่ โดยอาจจะใส่สภาพ
คล่องช่วยคราวเพื่อช่วยระบบธนาคาร แบบนี้จะสร้างความยากลาบากให้กบั กรี ซเพราะจะมีงบประมาณเหลือใช้อย่างจากัด ความ
ไม่แน่ใจในแนวทางออกของกรี ซจะส่งผลต่อการโยกย้ายเม็ดเงิน และทาให้ตลาดหุน้ รวมถึงระบบอัตราแลกเปลี่ยนมีความผัน
ผวน
ผลกระทบ: ค่าเงินยูโรมีแนวโน้มอ่อนค่า และส่งให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่า ตลาดหุน้ ยุโรปและราคาน้ ามันดิบ
อ่อนตัว ส่วนราคาทองคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในฐานะสิ นทรัพย์ปลอดภัย
แนวทางที่ 3 : ไม่สามารถเจรจาขอรับเงินช่วยเหลือได้ และกรี ซต้องออกจากยูโรโซน
ในกรณี ที่ไม่สามารถเจรจาขอรับเงินช่วยเหลือใหม่ได้ กรี ซอาจจะต้องเลือกทางที่ออกจากยูโรโซนเพือ่ กลับไปใช้นโยบายทาง
การเงินของตัวเอง และกลับไปผลิตสกุลเงินแดรกม่าเพื่อใช้ภายในประเทศ แนวทางนี้จะสร้างความผันผวนและผลกระทบเป็ น
วงกว้าง ทั้งกับเจ้าหนี้และการโยกย้ายเงินของนักลงทุน
ผลกระทบ: ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงอย่างหนัก มีความเสี่ ยงที่จะเกิดวิกฤตทางการเงินในกรี ซและยุโรป โดยเฉพาะประเทศที่มี
หนี้สินในระดับสูง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาทองคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวขึ้นคือปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตาม
ความต้องการสิ นทรัพย์ปลอดภัย
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ศู นย์ วจิ ยั ทองคำ โดยควำมร่ วมมือระหว่ ำง
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองคำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

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
Facebook :
ศูนย์วจิ ยั ทองคา
ติดต่อขอรับข้อมูลการวิจยั โทร. 02-673-9911 ต่อ 660-1
สอบถำมข้ อมูลเพิม่ เติม
คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ทองคา
889 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
889 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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