
ผ่ากลยุทธ์

คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสสิริส จ ากัด

ลงทุนทองค า



ราคาทองค าในปี 2016 
มีกรอบการเคลื่อนต ่าสดุที่ $1,061 และสูงสุดที่ $1,375 

โดยในปีท่ีผ่านมาทองให้อัตราผลตอบแทนสูงถึง 8% 

ผ่ากลยุทธ์ลงทุนทองค า



5 ปัจจัยส าคัญ ในปี 2016

BREXIT ประชามติที่ท าให้

UK ออกจาก EU

BOJ ปรับอัตราดอกเบ้ีย

เงินฝากเหลือ -0.1%

BOE ปรับลดอัตราดอกเบ้ีย

เหลือ 0.25%

ทรัมป์ ชนะ
การเลือกต้ังสหรัฐฯ

เฟดประกาศขึ้นดอกเบ้ียนโยบาย

แตะ 0.5-0.75%

ผ่ากลยุทธ์ลงทุนทองค า



วางกลยุทธ์ท่ีดี

การถือครองของ                 
เหล่ากองทุนทองค า

Demand & Supply  
ทองค าโลกในปี 2016

ปัจจัยพ้ืนฐานของทอง          
ค าในปี 2017

”รู้เขารู้เรา…รบ 100 ครั้ง ชนะหลายครั้ง”

คาดการณ์ราคาทองค า                  
ครึ่งปีแรก

ราคาทอง High,Low 
2016/2017

คาดการณ์ค่าเงินบาท         
ครึ่งปีแรก

ผ่ากลยุทธ์ลงทุนทองค า



ปัจจัยเสี่ยงราคาทอง

แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่า จากที่เฟดปรับขึ้นดอกเบ้ีย 2 ครั้ง ในปีนี้

ครั้งแรกช่วง May – Jun 

ครั้งที่ 2 ช่วงNov - Dec

ผ่ากลยุทธ์ลงทุนทองค า



ปัจจัยท่ีจะส่งทองค าเป็น Safe Haven ในปี 2017

ซึ่งคาดว่าพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดมีจุดยืนท่ีจะ

ออกจากยูโรโซนจะชนะการเลือกตั้ง สถานการณ์

ของตลาดหุ้นจะเป็นเหมือนตอน Brexit

เดือน มี.ค.
เลือกต้ังเนเธอร์แลนด์

หากในปีน้ี ทรัมป์ผู้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯใช้นโยบายกีดกัน

ทางการค้าจริง IMF ประเมินว่า ราคาสินค้าน าเข้าของทุก

ประเทศจะดีดตัวขึ้นราว 10% และจะท าให้การส่งออกหดตัว

การเลือกตั้งฝร่ังเศสมีความเป็นไปได้ว่า นางมารีน เลอ แปน

นักการเมืองจากพรรค National Front พรรคการเมืองฝ่าย

ขวาจัด อาจชนะการเลือกต้ัง ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนท่ีจะท าให้เกิด

การแตกของกลุ่มยูโรปซึ่งตลาดหุ้นจะตกหนักกว่า Brexit

2017

เดือน พ.ค.
เลือกต้ังฝรั่งเศสรอบสุดท้าย

นโยบายการค้าระหว่างของทรัมป์

ผ่ากลยุทธ์ลงทุนทองค า



ETF Gold Total

ณ วันท่ี 15 ก.พ. 
17

%Chg

1697.86 +1.959%

การถือครองของเหล่ากองทุนทองค า

ผ่ากลยุทธ์ลงทุนทองค า



Demand & Supply ของโลกในปี 2016

Total Demand 4,308.70 Tons Total Supply 4,570.80 Tons

เพ่ิมข้ึนจากปี 2015 ถึง 207.7 ตันเพ่ิมข้ึนจากปี 2015 ถึง 92.90 ตัน

โดยเพ่ิมจากภาคการลงทุนที่ซื้อเพ่ิมข้ึนกว่า 70%

ผ่ากลยุทธ์ลงทุนทองค า



คาดการณ์ราคาทองครึ่งปีแรก

โดยปัจจยัทีก่ระทบราคาทองค าในตน้ปี

- 15 มี.ค.เลือกต้ังเนเธอร์แลนด์(+ทอง)

- 23 เม.ย. เลือกต้ังฝรั่งเศส#1(+ทอง)

- 7 พ.ค. เลือกต้ังฝรั่งเศส#2(+ทอง)

- ในQ2 เฟดอาจข้ึนดอกเบ้ีย (-ทอง)

- นโยบายกีดกันทางการค้าของทรัมป์(-ทอง)

แนวรบั-แนวตา้น

ต้าน 1265 1300

รับ 1200 1175

ผ่ากลยุทธ์ลงทุนทองค า



คาดการณ์ราคาทองครึ่งปีหลัง
โดยปัจจยัทีจ่ะกดราคาทองครึง่ปีหลงัเรยีง
ตามความส าคญั

-นโยบายของทรัมป์ที่ยึดหลัก “อเมริกาต้องมา
ก่อน” เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ส่งดอลลาร์สหรัฐฯ
แข็ง (-ทอง)

-การข้ึนดอกเบี้ยของเฟดใน Q4

-การเลือกต้ังเยอรมนี มองว่าไม่มีการเปลี่ยน
อ านาจทางการเมือง (-ทอง)

แนวรบั-แนวตา้น

ต้าน 1265 1330

รับ 1180 1135

ผ่ากลยุทธ์ลงทุนทองค า



ราคาทอง High ,low 2016/2017

สรุป 2016

Open high low Close chg %chg

Gold Spot 1,061 1,375 1,060 1,150 +89 +8.45%

สมาคม 18,250 22,800 18,250 19,750 +1,500 +8.22%

TFEX 18,360 23,020 18,280 19,820 +1,460 +7.95%

THB 36.01 36.39 35.63 35.82 -0.20 -0.54%

2017

Open high low Close6-Feb-17 chg %chg แนวต้าน1 แนวต้าน2 แนวรับ1 แนวรับ2

Gold Spot 1,151.44 1,235 1,145 1,234 +83 +6.77% 1,265 1,330 1,180 1,135

สมาคม 19,450 20,450 19,450 20,450 +1,000 +4.89% 20950 22000 19500 18800

TFEX 19,820 20,550 19,780 20,370 +550 +2.70% 20800 21900 19400 18700

THB 35.81 35.97 34.96 35 -0.81 -2.31% 35.50 36 34.65 34

ผ่ากลยุทธ์ลงทุนทองค า



คาดการณ์ค่าเงินบาทครั้งปีแรก

มองว่าทิศทางค่าเงินบาทจะผันผวนจาก
ต่างประเทศมากกว่าในประเทศเน่ืองจาก
นโยบายทรัมป์มีผลกระทบต่อค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐโดยตรงส่งผลให้

ค่าเงินบาทผันผวน

ขณะท่ีปัจจัยในประเทศคาดว่า
จะไม่ส่งผลต่อบาท เน่ืองจากมองว่า 
กนง.จะไม่ข้ึนดอกเบี้ย เพราะเงินเฟอ้
ในประเทศไม่สูงเกินเป้าหมายหลัง
การลงทุนจากภาครัฐท่ีจะเริ่มข้ึน

ในครึ่งปีหลัง

แนวรบั-แนวตา้น

ต้าน 35.50 36

รับ 34.65 34

ผ่ากลยุทธ์ลงทุนทองค า


