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บทสรุปรำยงำน 

 ราคาทองค าในตลาดโลกออ่นตวัลงกว่า 200 เหรียญตอ่ออนซ์ในชว่งวนัท่ี 12-16 เมษายน 2556 โดย

ได้รับแรงกดดนัจากประเดน็การขายทองค าของไซปรัส ความกงัวลเร่ืองการจบมาตรการสภาพคลอ่งของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯก่อนสิน้ปี และตวัเลขเศรษฐกิจจีนท่ีชะลอตวัในไตรมาสแรกของปี ขณะปัจจยัทางเทคนิค

สนบัสนนุแรงขายหลงัหลดุแนวรับส าคญั 1,500 เหรียญ ตอ่ออนซ์ ด้านกองทนุ ETF ขนาดใหญ่ขายตอ่เน่ือง ซึง่

กองทนุ SPDR ขายทองออก 204.9 ตนันบัตัง้แตต้่นปี หรือประมาณ 15.16% โดยรวมราคาทองค าอ่อนตวักวา่ 

200 เหรียญเทียบราคาต ่าสดุในชว่งวนัองัคารก่อนจะฟืน้ตวัในชว่งท้ายตลาด ราคาทองค าในประเทศปรับตวั

ลดลงชว่งเปิดตลาดวนัพธุ 2,350 บาทตอ่หนึง่บาททองค า Gold Futures ราคาลดลงติด Floor 10% ท าให้มี

การหยดุการซือ้ขายเป็นเวลา 30 นาทีในชว่งเช้าวนัพธุ ขณะอตัราหลกัประกนัสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทัง้ในและ

ตา่งประเทศปรับขึน้ โดย CME Group ปรับขึน้ 19% สู ่7,040 เหรียญตอ่สญัญา (100 ทรอยออนซ์) สว่นตลาด

ในประเทศปรับเพิ่มขึน้ 33% เป็น 76,000 บาทตอ่สญัญา (50 บาททองค า) 
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สรุปกำรเคล่ือนไหวรำคำทองค ำในตลำดโลก 12-16 เมษำยน 

 ราคาทองค าในตลาดโลกออ่นตวัลงตัง้แตช่ว่งท้ายวนัศกุร์ท่ี 12 เมษายน 2556 ใกล้ระดบั 1,500 

เหรียญจากการเคล่ือนไหวในชว่งเช้าใกล้บริเวณ 1550-1560 เหรียญตอ่ออนซ์ หรืออ่อนตวัลง ประมาณ 3.8% 

ในชว่งการซือ้ขายวนัจนัทร์ท่ี 15 เมษายน 2556 ราคาอ่อนตวัลงกวา่ 140 เหรียญ หรือประมาณ 9% มาปิดใกล้

ระดบั 1,353 เหรียญ ถือเป็นการลดลงกวา่ 200 เหรียญในชว่งเวลาสองวนัท าการ ก่อนจะฟืน้ตวัได้เล็กน้อยใน

วนัท่ี 16 เมษายน 2556 โดยท าจดุสงูสดุระหวา่งวนัใกล้ระดบั 1,400 เหรียญตอ่ออนซ์ โดยการออ่นตวัลงในครัง้

นีเ้ป็นการสร้างจดุต ่าสดุในรอบ 2 ปีนบัตัง้แตต้่นปี 2554 
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 ราคาทองค าอ่อนตวัลงทา่มกลางปัจจยัเชิงลบตอ่ตลาดทองค า ประเดน็การขายทองค าของไซปรัสเพื่อ

ระดมทนุ 400 ล้าน การรายงานการเตบิโตทางเศรษฐกิจของจีนท่ีต ่ากวา่คาดการณ์ในไตรมาสแรกของปีและ

การเลน่ประเดน็เร่ืองการสิน้สดุของมาตรการสภาพคลอ่งของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เป็นสิ่งท่ีกระตุ้นแรง

ขายของนกัลงทนุ ประกอบกบัปัจจยัทางเทคนิคหลงัจากมีการหลดุแนวรับส าคญั 1,500 เหรียญ ในชว่งวนัศกุร์ 

ขณะท่ีกองทนุท่ีมีการถือครองทองค าขนาดใหญ่อย่าง SPDR ลดการถือครองทองค าในชว่งดงักลา่วลง 35.5 

ตนั ท าให้มีระดบัการถือครองท่ีระดบั 1,145.92 ตนัในการรายงานวนัองัคารท่ี 16 เมษายน 2556 และถ้านบั

รวมการขายทองค าของกองทนุ SPDR ในปีนี ้มีการขายกวา่ 200 ตนั 

ไซปรัสขายทอง 

 ประเดน็ไซปรัสตอ่เร่ืองการขายทองค าเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายในการระดมเงินกว่า 400 ล้านยโูร โดย

ปัจจบุนัไซปรัสมีการถือครองทองค าในทนุส ารองประมาณ 13.90 ตนั แม้จะเป็นจ านวนไมม่ากแตค่วามกงัวล

เกิดขึน้หลงัข่าวลือวา่เง่ือนไขเดียวกนัอาจจะถกูน าไปปฏิบตักิบัชาติอ่ืนในยโูรโซน ซึง่ประเทศกลุม่ PIIGS ถือ

เป็นประเทศเส่ียง และท าให้ความวิตกเร่ืองการเทขายทองค าของชาตใินยโุรปสร้างแรงกดดนัให้กบัตลาด

ทองค า 

ตำรำงแสดงกำรถอืครองทองค ำประเทศกลุ่ม PIIGS 

 ปริมาณทองค า(ตนั) 
Portugal 382.58 

Ireland 5.91 

Italy 2451.93 

Greece 111.97 

Spain 281.49 

**ท่ีมา WCG 
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ประเด็นการจบมาตรการสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ 

 หลงัจากการเปิดเผยรายงานการประชมุ FOMC ในชว่งวนัพธุท่ี 10 เมษายน 2556 ท าให้กระแสเร่ือง

การจบมาตรการ QE3 และ QE4 สร้างความวิตกให้ตลาดทองค า เน่ืองจากมาตรการ QE ถือเป็นปัจจยัหลกัท่ี

ท าให้ราคาทองค าเพิ่มสงูขึน้ในชว่งวิกฤตเิศรษฐกิจ subprime ในสหรัฐฯ ชว่งปี 2551-2554 โดยสภาพคล่องท่ี

เพิ่มขึน้ท าให้ราคาสินทรัพย์ปรับตวัสงูขึน้ ขณะท่ีมาตรการ QE3 และ QE4 นัน้เป็นการใสส่ภาพคลอ่งสูต่ลาด

แบบไมจ่ ากดัจ านวน เดือนละ 8.5 หม่ืนล้านดอลลา่ร์สหรัฐฯ โดยในการรายงานผลการประชมุ นาย Esther L. 

George ประธาน FED สาขาแคนซสั ซิตี ้ซึง่เป็นกรรมการ 1 ใน 12 ทา่น คิดวา่ FED ควรจบมาตรการ QE 

ภายในปีนี ้เน่ืองจากสหรัฐฯอาจจะมีความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะเงินเฟ้อ 

 

ตวัเลข GDP ไตรมาส 1 จีนต ่ากว่าคาดการณ์ 

 ส านกัสถิติของจีนรายงานตวัเลข GDP ของจีนในไตรมาส 1 ออกมาต ่ากวา่คาดการณ์ โดยอยูท่ี่ 7.7% เทียบกบัชว่ง

เดียวกนัของปี 2555 โดยการคาดการณ์เช่ือวา่เศรษฐกิจในไตรมาสแรกจะอยูท่ี่ 8% ท าให้ความกงัวลวา่เศรษฐกิจจีนอาจจะ

ก าลงัชะลอความร้อนแรงลงและสง่ผลเชิงลบตอ่ตลาดการลงทนุ รวมถึงลดความนา่สนใจการการประกนัความเสีย่งด้านเงิน

เฟ้อ 

 

การขายต่อเนือ่งของกองทนุ ETF  

 กองทนุ ETF ที่ถือครองทองค าแทง่มากที่สดุในโลก (SPDR) รายงานการถือครองทองค าลดลงในช่วงวนัท่ี 12-16 

เมษายน 2556 ที่ผา่นมาประมาณ 35.5 ตนั ซึง่ถือเป็นการขายตอ่เนื่องตัง้แตช่ว่งต้นปีที่ผา่นมา โดยเมื่อเปรียบเทยีบการถือ

ครองจากชว่งปลายปี 2555 กองทนุ SPDR ขายทองค าออกประมาณ 204.9 ตนั หรือประมาณ 15.16% จากระดบัการถือครอง 

1,350.82 ตนั มาอยูท่ี่ระดบั 1,145.92 ตนั ขณะที่ขา่วการลดการถือครองหนว่ยลงทนุของนายจอร์จ โซรอส ถือเป็นอีกหนึง่

ประเด็นส าคญัทีก่ดดนัมมุมองทางจิตวิทยา 
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ปัจจยัทางเทคนิคหนนุการขายทองค า 

 ราคาทองค าหลดุแนวรับทางเทคนิคทีน่กัวเิคราะห์ทางเทคนิคให้ไว้บริเวณ 1,500 เหรียญ ซึง่เป็นกรอบ Sideway 

ในช่วงกวา่ปีคร่ึงที่ผา่นมา โดยตัง้แตก่นัยายน 2554 ราคาทองค าในตลาดโลกเคลือ่นไหวในกรอบ 1,500-1,800 เหรียญ ซึง่การ

หลดุต ่ากวา่1,500 เหรียญ ท าให้มีการมองวา่ตลาดทองค านา่จะเข้าสูช่่วงขาลงและท าให้มีแรงขายทางเทคนิค ประกอบการเก็ง

ก าไรและตดัขาดทนุในตลาดลว่งหน้า 

 

ผลกระทบหลงัราคาอ่อนตวัลงในช่วง 12-16 เมษายน 2556 

 ตลาด CME Group ปรับอตัราหลกัประกนั (Margin) ส าหรับสญัญาซือ้ขายทองค าลว่งหน้าเพิ่มขึน้ 19% สู่

ระดบั 7,040 เหรียญ ตอ่สญัญา (1 สญัญาเทา่กบัทองค า 100 ทรอยออนซ์) 

 ราคาทองค าในประเทศชว่งเปิดตลาดปรับตวัลดลง 2,350 บาทตอ่หนึง่บาททองค า ท าให้ราคาทองค าแทง่

ความบริสทุธ์ิ 96.5% เทา่กบัรับซือ้ 18,900 บาท และขายออก 19,000 บาท 

 ตลาดอนพุนัธ์แหง่ประเทศไทย (TFEX) หยดุการซือ้ขายหลงัเปิดตลาดเนื่องจากราคาปรับตวัลดลง 10% ท า

ให้เกิด circuit breaker ก่อนจะขยาย Floor เป็น 20% 

 บริษัท ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) ประกาศขึน้อตัราหลกัประกนัส าหรับสญัญาซือ้ขายทองค าลว่งหน้า 

(Gold Futures) เป็น 76,000 บาท ส าหรับสญัญาเทียบเทา่ทองค า 50 บาททองค า เพิม่ขึน้ประมาณ 33% 

เร่ิมบงัคบัใช้ จนัทร์ที ่22 เมษายน 2556  

 

 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์วจิยัทองค ำ โดยควำมร่วมมอืระหว่ำง                
คณะบริหำรธุรกจิ มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองค ำ   สมำคมเพชรพลอยเงนิทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั 
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รายงานฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของศนูย์วิจยัทองค า ภายใต้ความร่วมมือระหวา่ง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย สมาคมค้าทองค า สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ากดั เนือ้หา
ในรายงานจดัท าขึน้โดยมิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการชีน้ าให้มีการซือ้ขาย หรือชีน้ าราคาแตป่ระการใด การจดัท า
รายงานดงักลา่วเป็นไปตามความคดิเห็นท่ีเก็บจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีศนูย์วิจยัเห็นวา่มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัการวิจยั 

 
ช่องทำงตดิตำมข้อมูลกำรวิจัย 
เว็บไซต์ :  http://www.gtwm.co.th 
  http://www.goldtraders.or.th 
  http://business.utcc.ac.th 
Facebook : ศนูย์วจิยัทองค า 
ติดตอ่ขอรับข้อมลูการวิจยั โทร. 02-673-9911 ตอ่ 660-1 
 
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 

คณุกมลธญั  พรไพศาลวจิิต   ผู้อ านวยการศนูย์วจิยัทองค า   
889  อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 209 ชัน้ 20, ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 02-673-9911 ตอ่ 650, มือถือ 089-770-6112, E-mail : kamoltun@gtwm.co.th 
 

คณุภทัริกา  สมคะเน   ประสานงานสือ่มวลชน 
889  อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 209 ชัน้ 20, ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 02-673-9911 ตอ่ 250, มือถือ 081-812-7221, E-mail : patarika@gtwm.co.th 
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