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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนสิ งหาคม 2557 อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยปรับลดลงเล็กน้อย 0.06
จุด มาอยูท่ ี่ระดับ 56.08 จุดหรื อลดลง 0.11% ยังคงสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคาในประเทศ มุมมองดังกล่าวได้รับแรง
หนุนจากความวิตกการสูร้ บในหลายพื้นที่ไม่วา่ จะเป็ นยูเครน ลิเบีย อิรัก รวมถึงในเขตกาซา ซึ่งมุมมองดังกล่าวสอดคล้องกันทั้ง
กลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ ทองคา

ด้านปั จจัยที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนสิ งหาคมกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักกับ

ค่าเงินบาท และความเสี่ ยงด้านสงครามในตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออก
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนข้างหน้ายังสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคาในประเทศ โดย
ค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 58.85 จุด ลดลงจากเดือนก่อน 4.96 จุด หรื อลดลง 7.77% ซึ่งสะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างยังเชื่อว่าราคาทองคามี
โอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคตและมีปัจจัยหนุนเป็ นความเสี่ ยงด้านสงครามเช่นกัน
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 39.81% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 30.48% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 29.71% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนสิ งหาคม 2557 อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับเดือน
ก่อนและยังสะทอนมุมมองเชิงบวกโดยค่าดัชนียงั อยูเ่ หนือระดับ 50 จุด

เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาจะปรับตัว

เพิ่มขึ้นในเดือนสิ งหาคมเนื่องจากการสูร้ บในตะวันออกกลางและยูเครนที่จะกระทบต่อราคาน้ ามันดิบและความเสี่ ยงภัยจาก
สงครามที่กระทบความเชื่อมัน่ การลงทุนและหันมาถือครองสิ นทรัพย์ปลอดภัย

แต่ยงั มีความกังวลเรื่ องค่าเงินบาทและทิศทาง

ค่าเงินดอลลาร์
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนสิ งหาคม 2557 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองในเชิงบวกต่อราคาทองคา
ระหว่างเดือนเช่นกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคาจานวน 11 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนสิ งหาคมจะปรับตัวเพิ่มขึ้น
จานวน 5 ตัวอย่าง คาดว่าจะลดลง 3 ตัวอย่างและคาดว่าจะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนกรกฎาคม 2 ตัวอย่างสะท้อนมุมมองค่อน
ไปในเชิงบวก สาหรับราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,330-1,380 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์
แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,330-1,340 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง 1,240-1,280
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,240 – 1,250 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้านราคาทองคาใน
ประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 19,900 – 20,900 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมี
ค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 20,300-20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง
18,700-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,100 – 19,300 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมี
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ประเด็นทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ ามันดิบ ค่าเงินบาท การซื้อขายในช่วงเทศกาล และความเสี่ ยงการสูร้ บใน
ตะวันออกกลางเป็ นปั จจัยสนับสนุน
ผลสารวจสัดส่วนการซื้อขายทองคาในประเทศ จากการตอบคาถามของผูป้ ระกอบการค้าทองคาพบว่าในช่วงครึ่ งแรก
ของปี 2557 การสัดส่วนการค้าทองคาน่าจะมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 50 สาหรับทองคาแท่งและร้อยละ 50 สาหรับทองคา
รู ปพรรณ ปี 2556 ที่มีสดั ส่วนเป็ นทองคารู ปพรรณประมาณร้อยละ 35 และทองคาแท่งร้อยละ 65 และเมื่อย้อนดูในช่วง 5 ปี ที่
ผ่านมาสัดส่วนโดยประมาณเป็ นทองคาแท่งร้อยละ 59 และทองคารู ปพรรณร้อยละ 41 แบบสารวจนี้ยงั สะท้อนว่าราคาทองคามี
ผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขายทองคา

และผูซ้ ้ือขายทองคานิยมการซื้อขายทองคาแท่งมากกว่าทองรู ปพรรณซึ่งต่างจากเมื่อ

อดีตที่ผา่ นมาที่ตลาดทองคาในประเทศส่วนใหญ่เป็ นทองคารู ปพรรณ
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน กรกฎาคม 2557
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวลดลงระหว่าง
เดือนกรกฎาคม 2557 ประมาณ 500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ที่ระดับราคา 20,200
บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 19,700 บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่
31 กรกฎาคม 2557 หรื อลดลงประมาณ 2.48%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 30 มิถุนำยน – 31 กรกฎำคม 2557
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ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนกรกฎาคม 2557 อ่อนตัวลง
ส่วนทางตลาดหุน้ สหรัฐฯ

ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่สะท้อนการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจและความวิตกต่อการส่งสัญญาณขึ้น

ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยราคาทองคาในตลาดโลกปรับตัวลงต่าสุดในช่วงปลายเดือนใกล้ระดับ 1,280 ดอลลาร์
สหรัฐฯ

ต่อออนซ์

ด้านราคาทองคาในประเทศได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินบาทตามพื้นฐานเศรษฐกิจและปัจจัย

การเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ทาให้เงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าลงทุนโดยเฉพาะตลาดตราสารหนี้ ค่าเงินบาทแข็งค่าสุดใกล้
ระดับ 31.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยราคาทองคาแท่งในประเทศทาจุดต่าสุดใกล้ระดับ 19,450 บาท (ราคาขายออกทอง
แท่ง) ก่อนที่จะฟื้ นตัวเล็กน้อยในช่วงปลายเดือน
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 30 มิถุนำยน – 31 กรกฎำคม 2557
Close
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Linear (Close)
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ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงระหว่างเดือน 45.10 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ จากระดับ
1,327.19 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในวันที่ 30 มิถุนายน มาปิ ดที่ระดับ 1,282.09 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในวันที่ 31
กรกฎาคม ราคาทองคาในตลาดโลกปรับตัวขึ้นเล็กน้อยช่วงแรกตามความเสี่ ยงในตะวันออกกลางและความกังวลภาคธนาคารใน
โปรตุเกส ทองคาเริ่ มเผชิญแรงขายสวนทางกับตลาดหุน้ สหรัฐฯ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้ นตัวต่อเนื่องและความวิตกว่า
FED

จะมีการเข้มงวดนโยบายเพิ่มเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้านเงินเฟ้ อในอนาคต

ราคาฟื้ นตัวเล็กน้อยหลังข่าวการตกของ

เครื่ องบิน MH17 ที่ถูกยิงตกในพื้นที่สูร้ บทางตะวันออกของยูเครน แต่ขอ้ มูลด้านการจ้างงานสหรัฐฯ ยังทาให้ราคาทองคาอ่อน
ตัวต่อในช่วงปลายเดือนแม้จะมีขา่ วการปะทะกันระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลก็ตาม ด้านกองทุน SPDR ระหว่างเดือนสะสม
ทองคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.56 ตัน จากระดับการถือครองในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ระดับ 800.28 ตัน มาถือครองในช่วงสิ้น
เดือนกรกฎาคมที่ระดับ 801.84 ตัน
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 30 มิถุนำยน – 31 กรกฎำคม 2557
Close
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Linear (Close)
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ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม แข็งค่าขึ้น 0.23 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อประมาณ 0.71%
หลังจากแข็งค่าเดือนก่อนมากกว่า 1% โดยแข็งค่าตามเงินทุนไหลเข้าหลังจากทิศทางการเมืองไทยเริ่ มมีสญ
ั ญาณที่ชดั เจนมากขึ้น
รวมถึงความคาดหวังมาตรการด้านการลงทุนภาครัฐ โดยเมื่อเปรี ยบเทียบในช่วงปลายเดือนมิถนุ ายนกับปลายเดือนกรกฎาคมเงิน
บาทปรับตัวแข็งค่าจากระดับ 32.41 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (Spot rate/Closed) มาอยูท่ ี่ระดับ
32.18 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (Spot rate/Closed) แต่ทาจุดต่าสุดใกล้ระดับ 31.75 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อดูปริ มาณเงินเข้าออกเทียบจากตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ในเดือนกรกฎาคม เงินทุนไหลเข้าสุทธิท้ งั ใน
ตลาดตราสารหนี้และตลาดหุน้ ไทย โดยเป็ นเงินไหลเข้าตลาดหลักทรัพย์ไทยประมาณ 13,765.63 ล้านบาท จากเดือนมิถุนายน
เงินทุนไหลออก 357.41 ล้านบาท ขณะตราสารหนี้มีเงินไหลเข้าระหว่างเดือนประมาณ 168,467.20 ล้านบาท จากเดือนมิถุนายน
ไหลเข้า 64,508.18 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 ก.ค. 57

1 เดือน
(มิ.ย. 57)
56.14
56.79
53.45

1 เดือน
(ก.ค. 57)
56.08
53.28
66.79

3 เดือน
(มิ.ย. 57)
63.81
65.24
63.80

3 เดือน
(ก.ค. 57)
58.85
58.66
59.38

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนสิ งหาคม 2557 อยูท่ ี่ระดับ 56.08 จุด ลดลงจากเดือนกรกฎาคมเล็กน้อย 0.06 จุด
หรื อลดลง 0.11% จากระดับ 56.17 จุด โดยค่าดัชนียงั มีค่าสูงกว่าระดับ 50 จุดหรื อยังสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคา ซึ่ง
สอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ โดยค่าดัชนีแยกตามกลุม่ อยูท่ ี่ระดับ 53.28 จุดและ 66.79 จุดตามลาดับ ค่าดัชนีปรับตัว
ขึ้นตอบรับต่อปัจจัยความเสี่ ยงที่มีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นการสูร้ บในอิรัก ยูเครน ลิเบียและฉนวนกาซาที่ส่งผลต่อทิศทาง
ราคาน้ ามันและความต้องการทองคาหนุนความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในประเทศ ขณะที่ค่าเงินบาทยังเป็ นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อ
ว่าจะกระทบราคาทองคาในประเทศ
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 58.85 จุด ลดลงจากการจัดทาเดือน
กรกฎาคม โดยลดลง 4.96 จุดหรื อลดลง 7.77% ดัชนีความเชื่อมัน่ ในระยะสามเดือนยังคงอยูเ่ หนือระดับ 50 จุดต่อเนื่อง หมายถึง
กลุ่มตัวอย่างยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะกลางต่อราคาทองคา
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนสิ งหาคม 2557 กลุ่มตัวอย่างยังมีมุมมองในเชิงบวกต่อราคาทองคา โดย
ค่าดัชนีมีค่าใกล้เคียงกับการจัดทาเดือนก่อนสะท้อนทัศนคติต่อราคาที่ยงั ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ค่าดัชนียงั มีค่าสูงกว่าระดับ 50 จุด
เพียงเล็กน้อยซึ่งเป็ นการบอกว่าแม้เชื่อว่าโดยรวมราคาจะเพิ่มขึ้นแต่อาจจะเพิ่มขึ้นไม่มาก ด้านปั จจัยสนับสนุนยังมองความเสี่ ยง
การรบในตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออก
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
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**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกรกฎาคม 2557 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางสอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 56.79 จุด (จัดทาในเดือน
มิถุนายน 2557) สะท้อนมุมมองในเชิงบวกเล็กน้อยต่อราคาทองคาในเดือนกรกฎาคม 2557 ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5% (ราคา
ขายออก) เฉลี่ยในเดือนกรกฎาคมอยูท่ ี่ระดับ 19,972.73 บาทต่อหนึ่งบาททองคา เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยเดือนมิถุนายน 2557
ประมาณ 277.49 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ซึ่งไปในทิศทางเดียวกับดัชนี
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ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 3 เดือน

สถานการณ์อิรัก

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 1 เดือน

ปั จจัยที่กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเชื่อว่าจะกระทบราคาทองคาในประเทศในช่วงหนึ่งเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
น้ าหนักกับค่าเงินบาทเป็ นประเด็นสาคัญระหว่างเดือนสิ งหาคม
ซึ่งในช่วงที่ผา่ นมาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบดอลลาร์
สหรัฐฯ มีความผันผวนเป็ นอย่างมากตามทิศทางเศรษฐกิจภายในประเทศ การลดขนาดมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
รวมถึงปั จจัยการเมืองในประเทศที่มีเสถียรภาพมากขึ้น และมีการให้น้ าหนักความขัดแย้งในยูเครนและสถานการณ์ในอิรักเป็ น
ปั จจัยที่ให้น้ าหนักรองลงมา จะเห็นว่าปัจจัยที่ให้น้ าหนักค่อนข้างมากเป็ นความเสี่ ยงด้านสงครามซึ่งสนับสนุนมุมมองเชิงบวก
ต่อราคาทองคาขณะที่ปัจจัยลบอย่างทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และนโยบาย FED มีการให้น้ าหนักลดลงในเดือนสิ งหาคม
ประเด็นค่าเงินบาทมีการให้น้ าหนัก 41.89% ความขัดแย้งในยูเครน 37.84% สถานการณ์ในอิรัก 35.91% ด้านทิศทางค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และนโยบาย FED อยูท่ ี่ 35.33% และ 34.75% ตามลาดับ
ด้านปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในช่วง 3 เดือนข้างหน้าให้น้ าหนักกับประเด็นสถานการณ์ใน
ทิศทางค่าเงินบาท สถานการณ์ในอิรัก และทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นปัจจัยสาคัญ
กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนสิงหำคม 2557

ไม่ แน่ ใจ
29.71%
ไม่ ซื้อ
30.48%

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

ซื้อ
39.81%

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 519 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 394
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 125 ตัวอย่าง พบว่า 39.81% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 30.48%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 29.71%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 11 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทาง
และกรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนสิ งหาคม 2557 รวมถึงปัจจัย
ที่กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนสิ งหาคมโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,240 – 1,380 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,240-1,280 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,240-1,250 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,330-1,380 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,330-1,340 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ช่ วงต่ำสุ ด
8

ช่ วงสู งสุ ด
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4

3

2

2
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3
1

0
1,240-1,250
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1,251-1,260

1,261-1,270

1,271-1,280

1,330-1,340 1,341-1,350 1,351-1,360 1,361-1,370 1,371-1,380
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 18,700 – 20,900
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 18,700-19,500 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,100-19,300 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 19,900-20,900 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 20,300-20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา

ช่ วงต่ำสุ ด
5

2

5

4

4
3

ช่ วงสู งสุ ด
3

2

2

4
3

1

0

0
18,901-19,100

3

2

1
18,700-18,900

4

19,101-19,300

19,301-19,500

3
1

19,900-20,100 20,101-20,300 20,301-20,500 20,501-20,700 20,701-20,900

บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนสิ งหาคม 2557
1. ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเชื่อว่าการปรับนโยบายทางการเงินและการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจที่สะท้อนผ่าน
ตัวเลขด้านต่าง ๆ จะทาให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มที่แข็งค่าขึ้นเทียบสกุลเงินหลัก ซึ่งเป็ นผลเชิงลบต่อราคาทองคา
เนื่องจากที่ผา่ นมาราคาทองคาและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มักจะมีการปรับตัวที่สวนทางกัน
2. ค่าเงินบาท โดยคาดว่าค่าเงินบาทจะมีความผันผวนมากขึ้นหลังการปรับนโยบายของ FED อย่างไรก็ดีมองพื้นฐาน
เศรษฐกิจในประเทศดีข้ ึนในช่วงครึ่ งหลังซึ่งจะทาให้โดยรวมทิศทางค่าเงินน่าจะมีแนวโน้มแข็งค่า แต่ในเดือนที่ผา่ นมาเงินทุน
ต่างชาติมีการเข้าซื้อสิ นทรัพย์ในประเทศไทยจานวนมากทั้งผ่านตลาดหุน้ และตลาดตราสารหนี้จึงทาให้อาจจะเกิดแรงขายและ
กดดันค่าเงินบาทให้อ่อนค่าระยะสั้น
3. ราคาน้ ามันดิบ โดยเชื่อว่าความเสี่ ยงจากการสูร้ บในตะวันออกกลางและความขัดแย้งระหว่างชาติตะวันตกกับ
รัสเซียจะทาให้ราคาพลังงานมีโอกาสปรับตัวขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเป็ นผลเชิงบวกต่อราคาทองคาทั้งในฐานะของสิ นทรัพย์ป้องกันความ
เสี่ ยงด้านเงินเฟ้ อและสิ นค้าโภคภัณฑ์

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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4. การซื้อขายตามเทศกาล โดยในช่วงไตรมาส 3 จะเริ่ มใกล้เทศกาลสาคัญของอินเดียจึงอาจจะทาให้อุปสงค์ตามช่วง
เทศกาลมีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับราคาทองคามีการพักตัวลงมาพอสมควรซึ่งจะทาให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการซื้อทองคาสะสมอาจจะหันมา
ซื้อทองคาเก็บในช่วงนี้
5. ความเสี่ ยงการสูร้ บในตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออก ความเสี่ ยงจากสงครามถือเป็ นปัจจัยเชิงบวกต่อราคา
ทองคาในช่วงที่ผา่ นมาด้วยความเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงและแหล่งที่พกั เงินในช่วงที่ตลาดการลงทุนและอัตรา
แลกเปลี่ยนมีความผันผวน
6. การซื้อขายเก็งกาไร ในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้ามีปัจจัยสาคัญค่อนข้างมากที่กระทบราคาทองคาอย่างเรื่ องการปรับ
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ความเสี่ ยงทางการเมืองโลก ความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุน ทาให้นกั เก็งกาไรมีปัจจัยที่
ใช้ประกอบการซื้อขายและส่งผลให้ราคาทองคาอาจจะมีความผันผวนสูงในช่วงเวลาดังกล่าว
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนกรกฎาคม 2557
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

5
2
3

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 11 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองทองคาระหว่างเดือนสิ งหาคมในเชิงบวก โดยมี
กลุ่มตัวอย่างจานวน 5 รายคาดว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยในเดือนสิ งหาคมจะปรับตัวเพิม่ ขึ้น และมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 3
รายที่คาดว่าราคาทองคาประเทศเฉลี่ยจะปรับตัวลดลง ส่วนอีก 2 รายเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยในเดือนสิ งหาคมจะ
ปรับตัวใกล้เคียงกับเดือนกรกฎาคมที่ผา่ นมา

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1. คุณพิชญา พิสุทธิกลุ

นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง (ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิ ชย์)

2. คุณณัฐพงศ์ หิ รัณยศิริ

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

3. คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

4. คุณณัฐฑี จุฑาวรากุล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

5. คุณธนสิ น กลีบลาเจียก

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ส จากัด

6. คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง

7. คุณธีรเดช สิ นธพเรื องชัย

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด

8. คุณพรชัย สุดายุวร

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด

9. คุณวิรัตน์ จุฑาวรากุล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด

10. คุณวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด

11. คุณพรรณงาน อารยวุฒิ

ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิจยั บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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ผลสารวจสัดส่ วนการซื้อขายทองคาในประเทศ
ผลการตอบแบบสอบถามเพื่อสารวจสัดส่วนการซื้อขายทองคา
ในประเทศจากกลุ่มผูค้ า้ ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างพบว่าในช่วงที่ผา่ นมา
พฤติกรรมการซื้อขายทองคาของผูซ้ ้ือในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไป

50% ม.ค. – มิ.ย. 57 50%

ตามทิศทางราคาทองคาและมักพบว่าในช่วงที่ราคาทองคามีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตัวอย่างเช่นในช่วงกว่า 5 ปี ที่ผา่ นมากลุ่มผูซ้ ้ือในประเทศมี
การเพิม่ ความสนใจในการซื้อทองคาแท่งเพิม่ มากขึ้น ซึ่งเป็ นวัตถุประสงค์
ของการซื้อเพื่อการลงทุนและการเก็งกาไร

แม้ในช่วงที่ราคาทองคา

ปรับตัวลงอย่างมากในปี 2556 สัดส่วนการซื้อขายทองคาแท่งก็ยงั อยูใ่ น
สัดส่วนที่ค่อนข้างสูง

สะท้อนให้เห็นว่าตลาดทองคาในประเทศใน

ปั จจุบนั ส่วนใหญ่เป็ นการซื้อขายทองคาแท่ง ซึ่งต่างจากในอดีตที่การซื้อ

35%

ขายทองคาส่วนใหญ่ในประเทศเป็ นการซื้อขายทองคารู ปพรรณ
โดยในช่วงระหว่างปี 2552-2556 มีสดั ส่วนการซื้อทองคาแท่ง

ปี 56

65%

ประมาณ 59% และ 41% เป็ นทองรู ปพรรณ สอดคล้องกับราคาในช่วงปี
2552-2555 เป็ นช่วงราคาทองคาเป็ นขาขึ้นและให้ผลตอบแทนที่ดี ขณะที่
ปี 2556 เป็ นปี ที่ผลตอบแทนในทองคาเริ่ มปรับตัวเป็ นลบ และราคา
ทองคามีการอ่อนตัวลงอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน

2556

และเดือนมิถนุ ายน 2556
ด้านการซื้อทองคาในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

59%

5 ปี ย้ อนหลัง

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

41%

2557 หรื อในช่วงครึ่ งแรกของปี ราคาทองคามีความผันผวนโดยปรับตัว
ขึ้นในช่วงแรกก่อนที่จะทรงตัว จะเห็นว่าแบบสารวจสะท้อนลักษณะการ
ซื้อขายทองคาแท่งและทองคารู ปพรรณในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
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ศู นย์ วจิ ยั ทองคำ โดยควำมร่ วมมือระหว่ ำง
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองคำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

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
Facebook :
ศูนย์วจิ ยั ทองคา
ติดต่อขอรับข้อมูลการวิจยั โทร. 02-673-9911 ต่อ 660-1
สอบถำมข้ อมูลเพิม่ เติม
คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ทองคา
889 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
889 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

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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