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คณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยทองคำ
1. นายจิตติ
2. นายยุทธศิลป์
3. นายพิชญา
4. นางอุบล
5. รศ.ดร.จักษ์
6. ผศ.ดร.เอกชัย
7. ดร.วรรณรพี
8. ดร.บุญเลิศ
9. นายสุรพล
10. น.ส.ทัศวรรณ
11. นายธีระ
12. นายเริงชัย
13. นายพรชัย
14. นายสุพจน์
15. นายวิรัตน์
16. นายธีรเดช
17. นายสมบูรณ์
18. นายวรชัย
19. นายปานะพงษ์

ตั้งสิทธิ์ภักดี
เตยะราชกุล
พิสุทธิกุล
วิริยะผล
อัศวานันท์
อภิศักดิ์กุล
บานชื่นวิจิตร
จิตรมณีโรจน์
โอวิทยากุล
ศรีเมืองวัฒนา
ตั้งหลักมั่นคง
วิริยะกุล
สุดายุวร
โรจนากี
จุฑาวรากุล
สินธพเรืองชัย
ภุชงค์โสภาพันธุ์
ตั้งสิทธิ์ภักดี
สุทธีวงศ์

นายกสมาคมค้าทองคำ
นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง
อุปนายกสมาคมค้าทองคำ
หุ้นส่วนผูจ้ ัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่
ผู้แทนหุ้นส่วนผูจ้ ัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดเชียงใหม่
ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดหนองคาย
ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดอุดรธานี
ประธานชมรมร้านทองอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างค้าทองหลูชั้งฮวด (2498) จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟน์โกลด์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างทองน่ำเชียง จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
ผู้จัดการสมาคมค้าทองคำ

คณะทำงานศูนย์วิจัยทองคำ
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6.
7.

ผศ.ดร.เอกชัย
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นายพลวัตร

อภิศักดิ์กุล
อัศวานันท์
วิชญานุภาพ
วิริยะผล
ปภังกร
ฉัตร์ทอง
สารวิทย์

ประธานคณะทำงานฯ
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
คณะทำงานฯ
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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน ธันวาคม 2562 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือน พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จากระดับ
54.25 จุด มาอยู่ที่ระดับ 55.24 จุด เพิ่มขึ้น 0.99 จุด หรือคิดเป็น 1.82 % โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมานั้น น่าจะมา
จากความต้องการซื้อทรัพย์สินที่ปลอดภัย ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก แรงซื้อเก็งกำไร สถานการณ์สงครามการค้าโลก
และการอ่อนค่าของเงินบาท ตามลำดับ
จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 326 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 34.35 จะซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้ ขณะที่ร้อยละ 33.13 ไม่แน่ใจว่า
จะซื้อทองคำหรือไม่ และร้อยละ 32.52 คาดว่าจะไม่ซื้อทองคำ
สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน ธันวาคม 2562 จะเพิ่มขึ้น มี
จำนวน 5 ราย และคาดว่าราคาทองคำจะลดลง มีจำนวน 3 ราย ส่วนที่คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน
พฤศจิกายน 2562 มีจำนวน 2 ราย
สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน ธันวาคม 2562 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมองดังนี้
Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,426 – 1,513 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์
96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 20,500 – 21,500 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาทไทยให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ
30.06 – 30.50 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
การลงทุนทองคำในเดือน ธันวาคม 2562 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ให้ความเห็นว่าราคาทองคำยังคงมีลักษณะแกว่งตัว
ภายในกรอบ แม้ว่าราคาทองคำจะดีดตัวขึ้นแต่ยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับออกมา โดยแนะนำให้นักลงทุนพิจารณา หากราคา
ทองคำสามารถรักษาระดับอยู่เหนือแนวรับบริเวณ 1,445 – 1,424 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ได้ อาจมีโอกาสขึ้นทดสอบแนว
ต้านที่ระดับ 1,516 – 1,519 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ต่อไป
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สรุปราคาทองคำประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ราคาทองคำในประเทศ
ราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ในเดือน พฤศจิกายน 2562 อ้างอิงจากราคาทองคำที่ประกาศโดย
สมาคมค้าทองคำ เป็นการเคลื่อนไหวภายในกรอบระหว่าง 20,850 – 21,650 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยราคาทองคำ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ปรับลดลง 550 บาท ต่อบาททองคำ หรือคิดเป็น 2.56% โดยเทียบกับราคาทองคำ ณ สิ้นเดือน
ตุลาคม 2562
ภาพกราฟราคาทองคำในประเทศ เดือน พฤศจิกายน 2562 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot)
ราคาทองคำตลาดโลกในเดือน พฤศจิกายน 2562 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,445.62 – 1,514.86 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
ทรอยออนซ์ โดยปรับลดลง 52.18 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็น 3.45% เมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายของเดือน
ตุลาคม ที่ผ่านมา ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR ถือครองทองคำลดลง 19.95 ตัน เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ตุลาคม 2562 จากระดับ
915.55 ตัน มาที่ระดับ 895.60 ตัน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ภาพกราฟราคาทองคำในตลาดโลก เดือน พฤศจิกายน 2562
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ค่าเงินบาท
ค่าเงินบาทไทยเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯในเดือน พฤศจิกายน 2562 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 30.12 –
30.43 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยค่าเงินบาทอ่อนค่า 0.04 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 0.13 % เมื่อเทียบ
กับราคาสุดท้ายของเดือน ตุลาคม ที่ผ่านมา
ภาพกราฟค่าเงินบาท เดือน พฤศจิกายน 2562
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำและค่าเฉลี่ยราคาทองคำรายเดือน

*ราคาทองคำในประเทศอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ (Avg Closed)
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน ธันวาคม 2562 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือน พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จากระดับ
54.25 จุด มาอยู่ที่ระดับ 55.24 จุด เพิ่มขึ้น 0.99 จุด หรือคิดเป็น 1.82 % โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมานั้น น่าจะมา
จากความต้องการซื้อทรัพย์สินที่ปลอดภัย ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก แรงซื้อเก็งกำไร สถานการณ์สงครามการค้าโลก
และการอ่อนค่าของเงินบาท ตามลำดับ

[ศูนย์วิจยั ทองคำ] รายงานศูนย์วิจยั ทองคำประจำเดือน ธันวาคม 2562

Page 6

Gold Price Sentiment Index
Gold Traders Consensus

ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคำในประเทศเดือน ธันวาคม 2562
ความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

37.73%

ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

34.05%

แรงซื้อเก็งกาไร

23.93%

สถานการณ์สงครามการค้าโลก

22.39%

การอ่อนค่าของเงินบาท

22.09%
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ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองคำในประเทศเดือน ธันวาคม 2562
กระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์เสีย่ งมากขึ้น

30.37%

ทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)

28.22%

การเจรจาสงครามทางการค้า

27.91%

การแข็งค่าของเงินบาท

25.77%

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

23.31%
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การซื้อทองคำในช่วงเดือน ธันวาคม 2562
จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 326 ตัวอย่าง พบว่าร้อย
ละ 34.35 จะซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้ ขณะที่ร้อยละ 33.13
ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ และร้อยละ 32.52 คาดว่า
จะไม่ซอ้ื ทองคำ
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคำ (Gold Trader Consensus) ประจำเดือน ธันวาคม 2562
จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและกรอบราคา
ทองคำในตลาดโลกและราคาทองคำแท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน ธันวาคม 2562 รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ราคาทองคำ และแนะนำการลงทุนในทองคำโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

บทสรุปด้านราคาทองคำในตลาดโลกหรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯต่อทรอยออนซ์)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำในตลาดโลกโดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,395 – 1,550 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
ออนซ์ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,395–1,455 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบราคา
สูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,480 – 1,550 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีกรอบเฉลี่ยของราคาทองคำตลาดโลก
อยู่บริเวณ 1,426 – 1,513 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

บทสรุปด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำแท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 20,150 –
21,900 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 20,150 – 20,900 บาท ต่อ
น้ำหนัก 1 บาททองคำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 21,100 – 21,900 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาท
ทองคำ โดยมีกรอบเฉลี่ยราคาทองคำแท่งอยู่บริเวณ 20,500 – 21,500 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ

บทสรุปด้านค่าเงินบาทไทย (บาทไทยต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าค่าเงินบาทไทย (บาทไทยต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 29.90 – 30.98
บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 29.90 – 30.20 บาทไทย ต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ ขณะที่กรอบอัตราสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 30.30 – 30.98 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีกรอบ
เฉลี่ยของค่าเงินบาทไทยอยู่บริเวณ 30.06 – 30.50 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

[ศูนย์วิจยั ทองคำ] รายงานศูนย์วิจยั ทองคำประจำเดือน ธันวาคม 2562

Page 8

Gold Price Sentiment Index
Gold Traders Consensus

บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำในเดือน ธันวาคม 2562
1. สถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า หากการเจรจาการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน มีการตกลงกันได้ด้วยดี อาจส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง แต่ถ้ายังไม่มีความชัดเจนใดๆ ราคาทองคำจะ
ผันผวนในกรอบแคบ ๆ ต่อไป
2. สถานการณ์การเลือกตั้งในอังกฤษ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ Brexit กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า นายบอริส
จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ และหัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟ ต้องการที่นั่งในสภาอย่างน้อย 320 ที่นั่ง เพื่อที่จะรักษาเก้าอี้
และผลักดันข้อตกลงแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป หรือ Brexit ที่ประสบปัญหาติดขัดตั้งแต่เดือน ตุ ลาคม 2562 ที่ผ่านมาให้
ลุล่วงไปได้
3. นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ในการประชุม FOMC จะใช้
มาตรการทางการเงินอย่างไร และจะส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2563 แบบไหน
4. ช่วงเทศกาลคริสมาสต์ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ตลาดเงิน ตลาดทุนต่างประเทศ เริ่มหยุดทำการเนื่องใน
เทศกาลคริสมาสต์ อาจทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวไม่มากนัก
การลงทุนทองคำในเดือน ธันวาคม 2562
การลงทุนทองคำในเดือน ธันวาคม 2562 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ให้ความเห็นว่าราคาทองคำยังคงมีลักษณะแกว่งตัว
ภายในกรอบ แม้ว่าราคาทองคำจะดีดตัวขึ้นแต่ยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับออกมา โดยแนะนำให้นักลงทุนพิจารณา หากราคา
ทองคำสามารถรักษาระดับอยู่เหนือแนวรับบริเวณ 1,445 – 1,424 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ได้ อาจมีโอกาสขึ้นทดสอบแนว
ต้านที่ระดับ 1,516 – 1,519 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ต่อไป
สรุป กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน ธันวาคม 2562 จะเพิ่มขึ้น มี
จำนวน 5 ราย และคาดว่าราคาทองคำจะลดลง มีจำนวน 3 ราย ส่วนที่คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน
พฤศจิกายน 2562 มีจำนวน 2 ราย
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About US
ศู น ย์ วิ จ ั ยทองคำ จั ด ตั ้ ง ขึ ้ น จากความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง สมาคมค้ า ทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงิ น ทอง และคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำ โดยใช้หลักการทางสถิติ เพื่อสังเคราะห์
ข้อมูลและนำเสนอผ่านหลายแง่มุม เช่น ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทองคำ และผู้ค้า ทองคำรายใหญ่ ที่มีต่อราคาทองคำใน
ปัจจุบัน มุมมองของผู้ค้าทองคำ ที่มีต่อตลาดทองคำ โดยรายงานวิจัยดังกล่าวจะนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง
เป็นประจำทุกเดือน และทุกไตรมาส
รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการชี้นำให้มีการซื้อขาย หรือชี้นำราคาแต่ประการใด การจัดทำ
รายงานดังกล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่ศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
วิจัย
ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการค้า ทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เอื้อเฟื้อ
ข้อมูล
1. บริษัท จีที โกลด์บลู เลี่ยน จำกัด
2. บริษัท วายแอลจี 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 ชายน์นิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
9. บริษัท ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช (1988) จำกัด
10.บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
ช่องทางติดตามข้อมูลการวิจัย
เว็บไซต์
:
www.goldresearchcenter.com, www.goldtraders.or.th
อีเมล
:
contact@goldresearchcenter.com
Facebook
:
ศูนย์วิจัยทองคำ
ติดต่อขอรับข้อมูลการวิจัยโทร : 0-2020-9000 ต่อ 53
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณพีรพงศ์ ฉัตร์ทอง / ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยการศูนย์วจิ ัยทองคำ
เลขที่ 33/124 อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2020-9000 ต่อ 53, มือถือ 08-6744-9612
อีเมล : peerapong@goldtraders.or.th
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