รำยงำนศูนย์ วจิ ยั ทองคำ
ประจำเดือนมีนำคม 2556
ดัชนีควำมเชื่อมั่นรำคำทองคำ (Gold Price Sentiment Index)
การจัดทาดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมีนาคม 2556 พบว่า ความเชื่อมัน่ ที่มีต่อราคาทองคาในเดือนมีนาคม
2556 มีค่อนข้างน้อย โดยค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (Gold Price Sentiment Index) ที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 535 ตัวอย่าง
แบ่งเป็ นผูล้ งทุนทองคา 428 ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 107 ตัวอย่าง อยูท่ ี่ 44.07 จุด สะท้อนมุมมองในเชิงลบที่มีต่อราคาทองคาใน
เดือนมีนาคม ปัจจัยการเก็งกาไร การแข็งค่าของค่าเงินบาทและทิศทางของสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็ นปั จจัยสาคัญที่กลุ่ม
ตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศในเดือนมีนาคม ขณะที่กลุ่มนักลงทุนในทองคามีมุมมองค่อนข้างเป็ นเชิงลบ
โดยค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาแยกเฉพาะนักลงทุนอยูท่ ี่ 42.52 จุด ส่วนดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาแยกเฉพาะผูค้ า้ ทองคา
อยูท่ ี่ 49.47 จุด สะท้อนมุมมองเชิงลบเพียงเล็กน้อย
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ทั้งกลุม่ นักลงทุน และกลุ่มผูค้ า้ ทองคามีมุมมองเชิงบวกที่
ตรงกัน โดยดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (Gold Price Sentiment Index) ในช่วงสามเดือนข้างหน้าอยูท่ ี่ระดับ 75.72 จุด แยกเฉพาะ
กลุ่มผูล้ งทุนดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 73.29 จุด กลุ่มผูค้ า้ อยูท่ ี่ระดับ 80.48 จุด สะท้อนมุมมองในเชิงบวก หรื อเชื่อมัน่ ว่าราคาทองคาใน
ประเทศจะปรับตัวขึ้นอีกครั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า โดยให้น้ าหนักกับค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ การเก็งกาไร และวิกฤติหนี้สิน
ยุโรปเป็ นประเด็นสาคัญ
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ ผลปรากฏว่า 52.53% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่า
จะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 28.89% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 18.57% ไม่แน่ใจว่า
จะซื้อทองคาหรื อไม่ สอดคล้องกับผลของดัชนีความเชื่อมัน่ ที่คาดว่าราคาทองคาจะอ่อนตัวลงระยะสั้นแต่จะฟื้ นตัวได้ในช่วง
สามเดือนข้างหน้า
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศของผูล้ งทุนและผูค้ า้ ทองคาในประเทศไทยมีมุมมองในเชิง
ลบในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า แต่ในระยะสามเดือนข้างหน้าคาดกว่าราคาจะสามารถกลับมาเป็ นบวกได้ซ่ ึงตรงกันทั้งสองกลุ่ม
โดยมีปัจจัยเรื่ องการเก็งกาไรในตลาดทองคา การแข็งค่าของค่าเงินบาท ทิศทางค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และปั ญหาหนี้ยโุ รปที่
ส่งผลกระทบต่อราคาทองคาในช่วงหนึ่งและสามเดือนข้างหน้า
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ดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำ (Gold Price Sentiment Index) ประจำเดือน มีนำคม 2556 **
ประเภทดัชนี
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (รวม)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะนักลงทุน)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะผูค้ า้ ทองคา)

1 เดือน

44.07
42.52
49.47

3 เดือน
75.72
73.29
80.48

**เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1 – 28 ก.พ. 56

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงเดือนมีนาคม 2556 มีค่าดัชนีต่ากว่า 50 จุด ทั้งดัชนีรวม ดัชนีเฉพาะนักลงทุน และ
ดัชนีเฉพาะผูค้ า้ ทองคา ซึ่งเป็ นการสะท้อนทัศนคติในเชิงลบต่อราคาทองคาในเดือนมีนาคม 2556 โดยกลุ่มผูล้ งทุนมีทศั นคติใน
เชิงลบมากกว่ากลุ่มผูค้ า้ อยู่ 14.05% ขณะที่ดชั นีเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ แม้จะมีมุมมองในเชิงลบแต่ค่าดัชนีมีค่าใกล้ระดับ 50 จุดเป็ นการ
สะท้อนว่าความเชื่อมัน่ รวมในกลุม่ นี้ค่อนข้างมีความคิดว่าการปรับเปลี่ยนของราคาทองคาในเดือนมีนาคม 2556 จะไม่แตกต่าง
จากเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มากนัก ขณะที่ดชั นีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้าทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้
ทองคามีทศั นคติไปในทิศทางเดียวกัน โดยค่าดัชนีสูงกว่าระดับ 50 จุด โดยดัชนีรวมมีค่าที่ระดับ 75.72 จุด สะท้อนความมัน่ ใจ
ค่อนข้างมากว่าราคาทองคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงสามเดือนข้างหน้า ขณะที่กลุ่มผูค้ า้ ทองคามีระดับของความมัน่ ใจมากกว่า
กลุ่มนักลงทุน
ปัจจัยทีเ่ ชื่อว่ ำมีผลกระทบต่ อรำคำทองคำในช่ วงหนึ่งเดือนข้ ำงหน้ ำ
ปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะมีผลต่อทิศทางราคาทองคา
ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า 41.12% ของกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่า
การซื้อขายเก็งกาไรจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศ
38.50% เชื่อว่าค่าเงินบาทมีผลกระทบต่อราคา และ 37.57%
คาดว่าทิศทางของค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ จะกระทบต่อ
ราคาทองคา ส่วนวิกฤติหนี้ยโุ รปและปั ญหาการคลัง
สหรัฐฯ มีความคิดเห็น 28.79% และ 27.10% ตามลาดับ
ปัจจัยทีเ่ ชื่อว่ ำมีผลกระทบต่ อรำคำทองคำในช่ วงสำมเดือนข้ ำงหน้ ำ
ในช่วงสามเดือนข้างหน้า 43.51% ของกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่า
ทิศทางของค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯจะกระทบต่อราคา
ทองคาในประเทศ 37.26% เชื่อการเก็งกาไรในตลาดเป็ น
ปั จจัยที่กระทบราคา ขณะ 34.62% เชื่อว่าวิกฤติหนี้ยโุ รป
มีผลต่อราคาทองคาในประเทศ ส่วนค่าเงินบาทและปั ญหา
การคลังสหรัฐฯ มีความคิดเห็น 34.38% และ 27.16%
ตามลาดับ
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กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนมีนำคม 2556
ไม่ แน่ ใจ
18.57%

ไม่ ซื้อ
28.89%

ซื้อ
52.53%

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 535 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุ่มนักลงทุน 428
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 107 ตัวอย่าง พบว่า 52.53% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 28.89%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 18.57%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า
สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาที่คาดว่าในช่วงหนึ่งเดือน
ข้างหน้าราคาทองคาอาจจะมีแนวโน้มในเชิงลบแต่กรอบสามเดือน
ข้างหน้ามีโอกาสที่จะฟื้ นตัว

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
ศูนย์วจิ ยั ทองคา
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และกมลธัญ พรไพศาลวิจิต
ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ทองคา

******สอบถามหรื อขอรับผลการวิจยั ติดต่อ******
กมลธัญ พรไพศาลวิจิต ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ราคาทองคา
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 209 ชั้น 20, ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร 02-673-9911 ต่อ 650, โทรสาร 02-673-9815, E-mail : kamoltun@gtwm.co.th
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