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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคาประจาเดือน สิงหาคม 2562 ปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมา จาก
ระดับ 56.20 จุด มาอยู่ที่ระดับ 62.95 จุด เพิ่มขึ้น 6.75 จุด หรือคิดเป็น 12% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมำนั้น
น่ำจะมำจำกควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย นโยบำยทำงเศรษฐกิจของประธำนำธิบดี
สหรัฐฯ กำรผ่อนคลำยนโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) และสถำนกำรณ์สงครำมกำรค้ำโลก ตำมลำดับ
จำกกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 305 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ 48.20 จะไม่ซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้ ขณะที่ร้อยละ 28.85 ไม่แน่ใจ
ว่ำจะซื้อทองคำหรือไม่ และร้อยละ 22.95 คำดว่ำจะซื้อทองคำ
สรุ ป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองคำรำยใหญ่และผู้ป ระกอบกิจกำรนำยหน้ำ ซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองคำจำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองคำในเดือน สิงหำคม 2562 จะเพิ่มขึ้น มี
จำนวน 7 รำย และคำดว่ำรำคำทองคำจะใกล้เคียงกับรำคำทองคำในเดือน กรกฎำคม 2562 มีจำนวน 2 รำย ส่วนที่คำดว่ำรำคำ
ทองคำจะลดลง มีจำนวน 1 รำย
สาหรับการคาดการณ์ราคาทองคาในเดือน สิงหาคม 2562 ของผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองคำรำยใหญ่มีมุมมองดังนี้
Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,436 – 1,527 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้ำนรำคำทองคำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์
96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 20,850 – 21,950 บำทต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ และด้ำนค่ำเงินบำทไทยให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ
30.35 – 31.06 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ
การลงทุนทองคาในเดือน สิงหาคม 2562 ผู้ค้ำทองคำรำยใหญ่ ให้ควำมเห็นว่ำภำพรวมของรำคำทองคำเข้ำสู่สภำวะ
ทิศทำงเชิงบวก โดยรำคำทองคำทำ All Time High ต่อเนื่อง ทั้งนี้ รำคำทองคำพยำยำมแกว่งตัวเพื่อรักษำระดับและสร้ำงฐำน
รำคำทองคำในระดับสูง โดยระยะสั้นหำกรำคำทองอ่อนตัวลงแนะนำให้เข้ำซื้อเพื่อทำกำไร ขณะเดี ยวกันหำกรำคำทองคำ
ปรับตัวขึ้นให้ขำยทำกำไรในบำงส่วน
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สรุปราคาทองคาประจาเดือน กรกฎาคม 2562
ราคาทองคาในประเทศ
รำคำทองคำแท่งในประเทศควำมบริสุทธิ์ 96.5% ในเดือน กรกฎำคม 2562 อ้ำงอิงจำกรำคำทองคำที่ประกำศโดย
สมำคมค้ำทองคำ เป็นกำรเคลื่อนไหวภำยในกรอบระหว่ำง 20,050 – 21,000 บำทต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ โดยรำคำทองคำ
ณ วันที่ 30 กรกฎำคม 2562 ปรับเพิ่มขึ้น 350 หรือคิดเป็น 1.71% โดยเทียบกับรำคำทองคำ ณ สิ้นเดือน มิถุนำยน 2562
ภาพกราฟราคาทองคาในประเทศ เดือน กรกฎาคม 2562 ตามประกาศสมาคมค้าทองคา

ราคาทองคาตลาดโลก (Gold Spot)
รำคำทองค ำตลำดโลกในเดื อ น กรกฎำคม 2562 เคลื่ อ นไหวอยู่ ร ะหว่ ำ ง 1,382.67 – 1,452.97 ดอลลำร์ ส หรั ฐ ฯ
ต่อทรอยออนซ์ โดยปรับเพิ่มขึ้น 60.31 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็น 4.36% เมื่อเทียบกับรำคำสุดท้ำยของ
เดือน มิถุนำยน ที่ผ่ำนมำ ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR ถือครองทองคำเพิ่มขึ้น 29.38 ตัน เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน มิถุนำยน 2562
จำกระดับ 794.04 ตัน มำที่ระดับ 823.42 ตัน ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2562
ภาพกราฟราคาทองคาในตลาดโลก เดือน กรกฎาคม 2562
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ค่าเงินบาท
ค่ำเงินบำทไทยเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ในเดือน กรกฎำคม 2562 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่ำง 30.51 – 31.01
บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยค่ำเงินบำทอ่อนค่ำ 0.26 บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 0.85% เมื่อเทียบกับรำคำ
สุดท้ำยของเดือน มิถุนำยน ที่ผ่ำนมำ
ภาพกราฟค่าเงินบาท เดือน กรกฎาคม 2562
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคาและค่าเฉลี่ยราคาทองคารายเดือน
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*รำคำทองคำในประเทศอ้ำงอิงจำกสมำคมค้ำทองคำ (Avg Closed)
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคาประจาเดือน สิงหาคม 2562 ปรับเพิ่มขึ้นจำกเมื่อเดือน กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ จำกระดับ
56.20 จุด มำอยู่ที่ระดับ 62.95 จุด เพิ่มขึ้น 6.75 จุด หรือคิดเป็น 12% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมำนั้น น่ำจะมำจำก
ควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ควำมต้องกำรซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย นโยบำยทำงเศรษฐกิจของประธำนำธิบดีสหรัฐฯ กำร
ผ่อนคลำยนโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) และสถำนกำรณ์สงครำมกำรค้ำโลก ตำมลำดับ

[ศูนย์วิจยั ทองคำ] รำยงำนศูนย์วิจยั ทองคำประจำเดือน สิงหำคม 2562

Page 6

Gold Price Sentiment Index
Gold Traders Consensus

ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคาในประเทศเดือน สิงหาคม 2562
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การซื้อทองคาในช่วงเดือน สิงหาคม 2562
จำกกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 305 ตัวอย่ำง พบว่ำร้อยละ
48.20 จะไม่ซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้ ขณะที่ร้อยละ
28.85 ไม่แน่ใจว่ำจะซื้อทองคำหรือไม่ และร้อยละ
22.95 คำดว่ำจะซื้อทองคำ
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus) ประจาเดือน สิงหาคม 2562
จำกกำรสำรวจกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองคำรำยใหญ่และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองคำจำนวน 10 ตัวอย่ำง เพื่อสอบถำมถึงมุมมองและควำมคิดเห็นที่มีต่อทิศทำงและกรอบรำคำ
ทองคำในตลำดโลกและรำคำทองคำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน สิงหำคม 2562 รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
รำคำทองคำและแนะนำกำรลงทุนในทองคำโดยสำมำรถสรุปได้ ดังนี้

บทสรุปด้านราคาทองคาในตลาดโลกหรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์)
กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองคำในตลำดโลกโดยรวมคำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,400 – 1,550 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อ
ออนซ์ โดยกรอบราคาต่าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 1,400 –1,477 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบราคาสูงสุด
กลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 1,495 – 1,550 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีกรอบเฉลี่ยของรำคำทองคำตลำดโลกอยู่
บริเวณ 1,436 – 1,527 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

บทสรุปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาทต่อน้าหนัก 1 บาททองคา)
กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำรำคำทองคำแท่งในประเทศ (ควำมบริสุทธิ์ 96.5%) โดยรวมคำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 20,600 –
22,100 บำทต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ โดยกรอบราคาต่าสุด กลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 20,600 – 21,000 บำทต่อ
น้ำหนัก 1 บำททองคำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 21,800 – 22,100 บำทต่อน้ำหนัก 1 บำท
ทองคำ โดยมีกรอบเฉลี่ยรำคำทองคำแท่งอยู่บริเวณ 20,850 – 21,950 บำทต่อน้ำหนัก 1 บำททองคำ

บทสรุปด้านค่าเงินบาทไทย (บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)
กลุ่มตัวอย่ำงเชื่อว่ำค่ำเงินบำทไทย (บำทไทยต่อดอลลำร์สหรัฐฯ) โดยรวมคำดว่ำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.00 – 31.50
บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่าสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 30.00 – 30.65 บำทไทย ต่อดอลลำร์
สหรัฐฯขณะที่กรอบอัตราสูงสุดกลุ่มตัวอย่ำงให้น้ำหนักระหว่ำง 30.95 – 31.50 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ โดยมีกรอบเฉลี่ย
ของค่ำเงินบำทไทยอยู่บริเวณ 30.35 – 31.06 บำทไทย ต่อดอลลำร์สหรัฐฯ
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บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือน สิงหาคม 2562
1. การประชุมของคณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็น
ว่ำธนำคำรกลำงต่ำงๆ โดยทั่วไป จะพิจำรณำลดอัตรำดอกเบี้ย หรือคงนโยบำยเชิงผ่อนคลำย ตำมธนำคำรกลำงสหรัฐฯ
หรือเฟด ซึ่งแนวโน้มดังกล่ำวจะส่งผลให้ดอลลำร์สหรัฐฯ อ่อนค่ำลงในระดับจำกัด
2. ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำข้อพิพำททำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และ
จีน ยังหำข้อสรุปไม่ได้ โดยล่ำสุดสหรัฐฯ จะเรียกเก็บภำษีเพิ่มขึ้นอีก 10% สำหรับสินค้ำนำเข้ำจำกจีนมูลค่ำ 3 แสน
ล้ำนดอลลำร์ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กันยำยน 2562 หำกยังไม่สำมำรถได้ข้อสรุปจะเป็นผลบวกต่อรำคำทองคำ
3. สถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำผลกระทบจำกกำรซ้อมรบทำงทหำรของ
สหรัฐฯ และเกำหลีใต้ จะดำเนินไปตำมแผนในเดือน สิงหำคม 2562 ซึ่งเกำหลีเหนือประณำมว่ำกำรจัดซ้อมรบดังกล่ำว
จะละเมิดข้อตกลงที่มีขึ้นระหว่ำงประธำนำธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และนำยคิม จอง อึน ผู้นำสูงสุดของเกำหลี
เหนือ หำกควำมตึงเครียดบริเวณคำบสมุทรเกำหลีเพิ่มสูงขึ้น ก็จะกระตุ้นแรงซื้อทองคำเช่นกัน
การลงทุนทองคาในเดือน สิงหาคม 2562
รำคำทองคำในช่วงเดือน สิงหำคม 2562 ผู้ค้ำทองคำรำยใหญ่ ให้ควำมเห็นว่ำ ภำพรวมของรำคำทองคำเข้ำสู่
สภำวะทิศทำงเชิงบวก โดยรำคำทองคำทำ All Time High ต่อเนื่อง ทั้งนี้ รำคำทองคำพยำยำมแกว่งตัวเพื่อรักษำระดับ
และสร้ำงฐำนรำคำทองคำในระดับสูง โดยระยะสั้นหำกรำคำทองอ่อนตัวลงแนะนำให้เข้ำซื้อเพื่อทำกำไร ขณะเดียวกัน
หำกรำคำทองคำปรับตัวขึ้นให้ขำยทำกำไรในบำงส่วน
สรุป กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำทองคำรำยใหญ่และผู้ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซื้อขำยสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับรำคำทองคำจำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่ำรำคำทองคำในเดือน สิงหำคม 2562 จะเพิ่มขึ้น
มีจำนวน 7 รำย และคำดว่ำรำคำทองคำจะใกล้เคียงกับรำคำทองคำในเดือน กรกฎำคม 2562 มีจำนวน 2 รำย ส่วนที่
คำดว่ำรำคำทองคำจะลดลง มีจำนวน 1 รำย
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About US
ศู น ย์ วิ จั ย ทองค า จั ด ตั้ ง ขึ้ น จำกควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ ง สมำคมค้ ำ ทองค ำ สมำคมเพชรพลอยเงิ น ทอง และคณะ
บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เพื่อจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรำคำทองคำ โดยใช้หลักกำรทำงสถิติ เพื่อสังเครำะห์
ข้อมูลและนำเสนอผ่ำนหลำยแง่มุม เช่น ควำมเชื่อมั่นของนักลงทุน ทองคำ และผู้ค้ำทองคำรำยใหญ่ ที่มีต่อรำคำทองคำใน
ปัจจุบัน มุมมองของผู้ค้ำทองคำ ที่มีต่อตลำดทองคำ โดยรำยงำนวิจัยดังกล่ำวจะนำเสนอต่อสำธำรณชนผ่ำนสื่อมวลชนทุกแขนง
เป็นประจำทุกเดือน และทุกไตรมำส
รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในกำรชี้นำให้มีกำรซื้อขำย หรือชี้นำรำคำแต่ประกำรใด กำรจัดทำ
รำยงำนดังกล่ำวเป็นไปตำมควำมคิดเห็นที่รวบรวมจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับกำร
วิจัย
ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เอื้อเฟื้อ
ข้อมูล
1. บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
2. บริษัท วำยแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
4. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด
5. บริษัท ออสสิริส จำกัด
6. บริษัท แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จำกัด
7. บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด
8. บริษัท ชำยน์นิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
9. บริษัท ห้ำงขำยทอง ทองใบเยำวรำช (1988) จำกัด
10.บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
ช่องทางติดตามข้อมูลการวิจัย
เว็บไซต์
:
www.goldresearchcenter.com, www.goldtraders.or.th
อีเมล
:
contact@goldresearchcenter.com
Facebook
:
ศูนย์วิจัยทองคำ
ติดต่อขอรับข้อมูลกำรวิจัยโทร. 0-2020-9000 ต่อ 53
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณพีรพงศ์ ฉัตร์ทอง / ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรศูนย์วจิ ัยทองคำ
เลขที่ 33/124 อำคำร วอลล์สตรีท ทำวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2020-9000 ต่อ 53, มือถือ 08-6744-9612
อีเมล : peerapong@goldtraders.or.th
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