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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สะท้อนทัศนคติเชิงบวกเป็ นเดือนที่สองติดต่อกัน โดยดัชนี
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 4.08 จุด สู่ระดับ 59.59 จุด จากเดือนก่อน 55.51 จุด สะท้อนทัศนคติตอ่ ราคาทองคาในประเทศเชิง
บวกต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูค้ า้ และกลุ่มผูล้ งทุน ทัศนคติเชิงบวกเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาทองคาปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง
เดือนมกราคมที่ผา่ นมา

โดยกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าแรงซื้อเพื่อเก็งกาไรหลังจากราคาฟื้ นตัวน่าจะหนุนให้ราคาทองคาในเดือน

กุมภาพันธ์ปรับตัวขึ้นต่อนอกจากนี้อุปสงค์ตามเทศกาลตรุ ษจีนและการอ่อนตัวของค่าเงินบาทยังเป็ นปั จจัยหนุนที่สาคัญ

ด้าน

ปั จจัยลบกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักกับการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ยงั มีแนวโน้มของการแข็งค่า
ส่วนดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงเล็กน้อยแต่ยงั สะท้อนทัศนคติเชิงบวกต่อ
ราคาทองคา โดยดัชนีลดลง 9.19 จุดมาอยูท่ ี่ระดับ 53.24 จุด
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 39.94% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 37.15% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 22.91% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ปรับตัวเพิม่ ขึ้นจากเดือนก่อนและยังสะท้อนมุมมอง
เชิงบวกเป็ นเดือนที่สองติดต่อกันเนื่องจากค่าดัชนีอยูส่ ูงกว่าระดับ 50 จุด สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคาในประเทศเดือน
กุมภาพันธ์ หลังทองคาในตลาดโลกปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในเดือนมกราคมที่ผา่ นมา โดยเชื่อว่าการเก็งกาไรในตลาดทองคาจะช่วย
หนุนราคาทองคารวมถึงอุปสงค์ในช่วงเทศกาลตรุ ษจีน
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคาระหว่างเดือน
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเทียบเดือนมกราคม

2559

โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการ

นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคาจานวน 8 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจานวน 5 ตัวอย่าง คาดว่าจะใกล้เคียงกันเดือนมกราคม 2559 จานวน 1 ตัวอย่าง และคาดว่า
ราคาเฉลี่ยจะปรับตัวลดลงเทียบเดือนมกราคมจานวน 2 ตัวอย่าง สาหรับราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาด
ไว้ระหว่าง 1,160-1,240 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,160-1,180 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบ
การเคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง 1,060-1,120 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,080 –
1,120 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้านราคาทองคาในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง
19,000 – 20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,500-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการ
เคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 17,500-18,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง
18,000 – 18,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน มกราคม 2559
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา เคลื่อนไหวในกรอบแคบ
ระหว่างเดือนมกราคม 2559 โดยเพิ่มขึ้น 550 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ที่ระดับราคา
18,300 บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 18,850 บาทต่อหนึ่งทองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดใน
วันที่ 29 มกราคม หรื อเพิ่มขึ้นประมาณ 3.01%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 – 29 มกรำคม 2559
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ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนมกราคม มีการฟื้ นตัวขึ้นมา
อีกครั้ง โดยมีแรงหนุนสาคัญจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยเฉพาะจีนและสหรัฐฯที่ตวั เลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในช่วงต้นปี
ออกมาต่ากว่าที่คาด และภาวะตลาดหุน้ ทัว่ โลกที่มีแรงขายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหุน้ กลุ่มพลังงานซึ่งเป็ นผลมาจากราคาน้ ามัน
ที่ยอ่ ตัวลงอย่างหนักจากภาวะอุปทานที่ลน้ ตลาด แต่ราคาทองคาในประเทศ ยังมีแรงกดดันจากค่าเงินบาทที่เริ่ มแข็งค่าขึ้นมา
ในช่วงปลายเดือนจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงหนุนค่าเงินบาทอีกครั้ง ราคาทองคาในเดือนมกราคมมีการเคลื่อนไหวสูงสุดที่
19,000 บาท และมีการเคลื่อนไหวต่าสุดที่ 18,200 บาท
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 – 29 มกรำคม 2559
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ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนมกราคม 2559 ที่ผา่ นมามีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีแรงซื้อเข้ามา
อย่างมากในสิ นทรัพย์ปลอดภัย จากภาวะตลาดหุน้ ที่ยอ่ ตัวลงอย่างหนัก โดยมีสาเหตุมาจากราคาน้ ามันที่ปรับตัวลงอย่างหนักจาก
ภาวะอุปทานที่ลน้ ตลาด และภาวะเศรษฐกิจโลกที่เป็ นเชิงลบ หลังจากที่ตวั เลข GDP ไตรมาส 4 ของจีนออกมาต่าสุดในรอบ 6 ปี
และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ยงั มีสญ
ั ญาณการชะลอตัว ทาให้คา่ เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง โดยราคาทองคาในเดือนที่ผา่ นมาทา
จุดสูงสุดที่ระดับ US$1,127.80 และทาจุดต่าสุดที่ระดับ US$1,058.00 ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคาเพิ่มขึ้น25.6 ตัน จาก
ระดับ 643.56 ตันในเดือนธันวาคม 2558 มาอยูท่ ี่ 669.23 ตันในเดือนมกราคม 2559
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 – 29 มกรำคม 2559
Close

High

Low

Linear (Close)

36.50
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1/17/2016

1/16/2016

1/15/2016

1/14/2016

1/13/2016
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1/8/2016

1/7/2016

1/6/2016

1/5/2016

1/4/2016

1/3/2016

1/2/2016

1/1/2016

12/31/2015

35.50

ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมกราคม 2559 มีการอ่อนค่าลงมาในช่วงแรก หลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจไทย
ยังชะลอตัว โดยตัวเลขการส่งออกยังออกมาต่ากว่าที่คาดและหดตัวหลายเดือนติดต่อกัน รวมถึงอัตราเงินเฟ้ อในปี ที่ผา่ นมาที่ติด
ลบตลอดทั้งปี แต่มีการแข็งค่าขึ้นมาอีกครั้งในช่วงกลางถึงปลายเดือนจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงจากภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นเชิง
ลบ ส่วนตลอดเดือนมกราคมยังคงมีแรงขายหุน้ อยูท่ ี่ระดับ 7,965.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วจากที่มี
แรงขายสุทธิที่ระดับ 35,099.95 ล้านบาท เช่นเดียวกับตลาดพันธบัตรที่มีแรงซื้อเข้ามา 40,547.92 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่แล้วที่
เงินไหลออกกว่า 11,989.5 ล้านบาท
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคา (Gold Price Sentiment Index)
ประเภทดัชนี
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (รวม)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะนักลงทุน)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะผูค้ า้ ทองคา)
**เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 ม.ค. 59

1 เดือน
(ม.ค. 59)
55.51
51.03
68.92

1 เดือน
(ก.พ. 59)
59.59
58.57
68.95

3 เดือน
(ม.ค. 59)
62.43
56.93
62.44

3 เดือน
(ก.พ. 59)
53.24
51.76
53.25

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยูท่ ี่ระดับ 59.59 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 4.08 จุด หรื อ
เพิ่มขึ้น 7.35% จากระดับ 55.51 จุด ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็ นเดือนที่สามและยังคงสะท้อน
มุมมองเชิงบวกเป็ นเดือนที่สองติดต่อกัน โดยทัศนคติในเชิงบวกเกิดขึ้นทั้งกลุ่มผูค้ า้ ทองคาและกลุ่มผูล้ งทุน โดยเฉพาะกลุ่มผูค้ า้
ค่อนข้างมีมุมมองเชิงบวกอย่างมากติดต่อกันเป็ นเดือนที่สอง

เหตผลที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์จะ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมากจากการเพิ่มขึ้นของราคาทองคาในช่วงเดือนมกราคมที่ผา่ นมาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากทาให้อาจจะ
มีการซื้อเก็งกาไรเพิ่มเติม ประกอบกับช่วงเทศกาลสาคัญในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์น่าจะหนุนราคาได้ต่อเนื่อง ด้านปัจจัยเฝ้ า
ระวังมีการเรื่ องการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและความเสี่ ยงในการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคาร

กลางสหรัฐฯ เป็ นสาคัญ
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 53.24 จุด ลดลงจากการจัดทาเดือนก่อน
9.19 จุด แต่ค่าดัชนียงั อยูเ่ หนือระดับ 50 จุด ซึ่งเป็ นการสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า แต่
เนื่องจากราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี ที่ผา่ นมาทาให้กลุ่มตัวอย่างลดมุมมองว่าราคาทองคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต่อไป
ส่วนปั จจัยที่เชื่อว่าจะหนุนราคาทองคาได้แก่การปรับตัวขึ้นของเงินเฟ้ อในอนาคต การอ่อนตัวของค่าเงินบาทและการฟื้ นตัวของ
ราคาน้ ามันดิบ
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ยังคงสะท้อนมุมมองเชิงบวกโดยอยูเ่ หนือระดับ 50 จุด
และปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมซึ่งสอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูค้ า้ ทองคาและกลุ่มผูล้ งทุน
ธนาคารกลางสหรัฐฯ

มุมมองเชิงบวกเกิดขึ้นหลังจากที่

ตัดสิ นใจไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยและความเสี่ ยงทางเศรษฐกิจทาให้เกิดความต้องการสิ นทรัพย์ปลอดภัย

นอกจากนี้ยงั ได้รับแรงหนุนจากการซื้อเก็งกาไรจากราคาที่ปรับตัวขึ้นในช่วงต้นปี ด้านดัชนีในช่วงสามเดือนข้างหน้ายังสะท้อน
มุมมองเชิงบวกเช่นกัน
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
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21,000
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**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมกราคม 2558 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 55.51 จุด (จัดทาในเดือน
ธันวาคม 2558) สะท้อนมุมมองว่าราคาในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2559 เนื่องจากค่าดัชนีอยูส่ ูงกว่า
ระดับ 50 จุด ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5% (ราคาขายออก) เฉลี่ยในเดือนมกราคม 2559 อยูท่ ี่ระดับ 18,778.95 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2558 ประมาณ 516.45 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศเดือนกุมภำพันธ์ 2559
การเก็งกาไร

36.73%

ซื้อขายตามเทศกาล

34.26%

น้ ามันฟื้ นตัว

33.33%

ความต้องการทองคาในตลาดโลก

29.63%

ปั ญหาเศรษฐกิจจีน

26.23%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

ปั จจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2559 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
ให้น้ าหนักกับการเก็งกาไรในตลาดค่อนข้างมาก จากเหตผลที่เชื่อว่าการปรับตัวขึ้นของราคาทองคาในช่วงต้นปี จะกระตุน้ ให้เกิด
การเก็งกาไรในตลาด มีการให้น้ าหนัก 36.73% ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนปั จจัยเรื่ องการซื้อตามเทศกาลอย่างตรุ ษจีนมีการให้
ความสาคัญรองลงมาที่ 34.26%
แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่ อรำคำทองคำในประเทศเดือนกุมภำพันธ์ 2559
การแข็งค่าของดอลลาร์

42.59%

ทิศทางดอกเบี้ยFED

38.27%

ผลตอบแทนในตลาดหุน้

34.57%

แรงขายเก็งกาไร

34.26%

เศรษฐกิจโลกฟื้ นตัว

33.33%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%
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ปั จจัยเชิงลบที่กระทบต่อราคาทองคาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์กลุ่มตัวอย่างเชื่อการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
จะเป็ นปั จจัยหลักที่กดดันราคาโดยมีการให้น้ าหนักถึง 42.59% ของกลุ่มตัวอย่างใกล้เคียงกับเดือนก่อน ส่วนปั จจัยที่เชื่อว่ามีผล
รองลงมาคือการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด และผลตอบแทนของตลาดทุนโดยมีการให้น้ าหนัก 38.27% และ 34.57% ตามลาดับ
แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ
เงินเฟ้ อ

36.62%

การอ่อนค่าของเงินบาท

33.23%

น้ ามันฟื้ นตัว

32.31%

ความต้องการทองคาในตลาดโลก

30.77%

การเก็งกาไร

28.92%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ
การแข็งค่าของดอลลาร์

40.92%

ราคาน้ ามันลดลง
ผลตอบแทนในตลาดหุน้
ทิศทางดอกเบี้ยFED
เศรษฐกิจโลกฟื้ นตัว

34.77%

32.62%
30.46%
29.54%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%
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กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนกุมภำพันธ์ 2559
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 324 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 264
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 60 ตัวอย่าง พบว่า 39.94% ของกลุ่มตัวอย่าง
คิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 37.15% คาดว่า
จะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 22.91% ยังไม่
แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า จะเห็นว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ที่เชื่อว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ยังคงมี
สัดส่วนค่อนข้างมากจากช่วงเทศกาล
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 8 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและ
กรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 รวมถึงปั จจัยที่
กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 59 โดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,060 – 1,240 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,080-1,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,080-1,120 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,160-1,240 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,160-1,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 17,500 – 20,500
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 17,500-18,500 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,000-18,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 19,000-20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,500-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
1. การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯตั้งแต่ช่วงต้นปี เริ่ มเห็นสัญญาณการชะลอตัวอีกครั้ง
หลังจากที่ตวั เลขเศรษฐกิจสหรัฐฯส่วนใหญ่ออกมาต่ากว่าที่คาด โดยเฉพาะ GDP ไตรมาส 4 ที่ออกมาต่ากว่าที่คาด ส่งผลให้
ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าหนุนราคาทองคา
2. การแข็งค่าของค่าเงินบาท สวทางกับค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯและเศรษฐกิจโลกที่
ออกมาต่ากว่าที่คาด หนุนให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นแต่กดดันราคาทองคาในประเทศ
3. ความเสี่ ยงในการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน โดยจีนมีสญ
ั ญาณการชะลอตัวมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2558 และเชื่อว่าจะมี
ผลต่อเนื่องถึงปี 2559 โดยเฉพาะการใช้นโยบายในการคุมตลาดของรัฐบาลจีน
4. ความต้องการทองคาในตลาดโลก โดยเฉพาะในช่วงก่อนเทศกาลสาคัญในช่วงต้นปี และเทศกาลตรุ ษจีนในช่วง
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงน่าจะทาให้มีความต้องการทองคาเพิ่มมากขึ้น
5. ราคาน้ ามันที่ลดลง ซึ่งเป็ นผลมาจากความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะอุปทานที่ลน้ ตลาด บวกกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยงั
ชะลอตัวส่งผลให้มีแรงขายอย่างหนักจากสิ นทรัพย์เสี่ ยงและหนุนสิ นทรัพย์ปลอดภัยอย่างราคาทองคา
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สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนมกราคม 2559
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

5
1
2

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 8 ตัวอย่าง โดยรวมเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จะเพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อนหน้า โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 5 รายที่คาดว่าราคาทองคาประเทศเฉลี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 รายเชื่อว่าราคาทองคาใน
ประเทศเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนมกราคม 2559 และ 2 รายเชื่อว่าราคาทองคาเฉลี่ยในเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 จะปรับตัวลดลง
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ส จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง
บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด
บริ ษทั ซินเนอร์จ้ ี คอมโมดิต้ ีส์ เทรด จากัด
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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
http://www.goldresearchcenter.com
Facebook :
ศูนย์วจิ ยั ทองคา
ติดต่อขอรับข้อมูลการวิจยั โทร. 02-673-9911 ต่อ 660-1
สอบถำมข้ อมูลเพิม่ เติม
คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ทองคา
43 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
43 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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