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บทสรุปกำรวิจัย 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าในเดือนตุลาคม 2556 สะท้อนมุมมองเชิงลบ โดยค่าดัชนคีวามเชื่อมั่นราคาทองค า (Gold 

Price Sentiment Index) ที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 502 ตัวอยา่งแบ่งเป็นผู้ลงทุนทองค า 373 ตวัอย่าง และผู้ค้าทองค า 129 

ตัวอย่าง อยู่ที่ 46.71 จดุ ต่ ากว่าระดับ 50 จดุเล็กน้อย ค่าดัชนีลดลงจากเดือนกนัยายน 17.28 จุด หรอื 27.00% เปน็การปรับตัวลง

หลังจากค่าดัชนีเปน็บวกมาสองเดือนติดตอ่กันซึ่งสะท้อนว่าระยะหนึ่งเดือนข้างหน้ากลุ่มตัวอย่างคอ่นข้างมคีวามวิตกต่อราคา

ทองค าเพราะมีปจัจัยที่เข้ามากดดนัราคาทองค า โดยเฉพาะการแขง็ค่าของค่าเงนิบาท รวมถึงปัญหาเรื่องการชะลอมาตรการ QE 

ที่จะมีการประชุมในช่วงปลายเดอืนเปน็ต้น แต่เมือ่แยกกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผู้ลงทนุและกลุ่มผูค้้าทองค าพบว่าความเชื่อมั่นต่อ

ราคาทองค าของกลุ่มผูค้้ามีค่าสูงกว่าระดับ 50 จดุเล็กน้อย ซ่ึงอาจจะหมายถึงกลุ่มผู้ค้าไม่แนใ่จว่าทิศทางราคาทองค าในเดือน

ตุลาคมจะเคลื่อนไหวไปในทศิทางใด โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าของกลุ่มผู้ลงทุนและกลุ่มผู้ค้าอยู่ที่ระดับ 45.43 จุด

และ 50.83 จุดตามล าดับ    

 ด้านดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าในช่วงสามเดือนสอดคล้องกับระยะหนึง่เดือน โดยค่าดัชนีอยู่ทีร่ะดับ 48.26 จดุ 

ลดลงจากการจัดท าในเดือนกันยายน 18.82 จุด หรือ 28.06% สะท้อนในระยะกลางกลุ่มตัวอย่างเริ่มมีมุมมองเชิงลบเช่นกัน

หลังจากทีค่่าดัชนีอยู่ในระดบัค่อนข้างสูงในเดือนก่อน ที่น่าสังเกตคือกลุ่มตัวอย่างมีการให้น  าหนกัเรื่องค่าเงินบาทและการชะลอ

มาตรการ QE ค่อนข้างสูงซึ่งอาจจะหมายความว่าในระยะ 1-3 เดือนกลุ่มตัวอย่างเช่ือว่าอาจจะมีการชะลอมาตรการในช่วงเวลา

ดังกล่าวขณะที่ค่าเงินบาทน่าจะยงัมีความผันผวน เมื่อแยกตามกลุม่ตัวอย่างพบว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าระยะสามเดือน

ของกลุ่มผู้ลงทุนและกลุ่มผูค้้ามีคา่ 44.97 และ 56.55 จุด ตามล าดับ 

 จากค าถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื อทองค าในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรือไม่ ผลปรากฏว่า 36.33% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่า

จะซื อทองค าในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 40.32% คาดว่าจะไม่ซื อทองค าในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 23.35% ไม่แน่ใจ

ว่าจะซื อทองค าหรือไม่ ซ่ึงลักษณะพฤติกรรมสอดคล้องกับค่าดัชนีที่มีมุมมองเชิงลบท าให้มีน  าหนกัของกลุ่มที่เช่ือว่าจะยงัไม่ซื อ

ทองค าในช่วงหนึง่เดือนในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มที่คิดว่าจะซื อ 

โดยสรุปพบว่าความเชื่อม่ันที่มีตอ่ราคาทองค าในประเทศในช่วงเดือนตุลาคม 2556 เริ่มกลับมามีมุมมองเชิงลบจากที่

สองเดือนก่อนหน้ากลุ่มตัวอย่างมองทองค าในเชิงบวก แตค่่าดัชนอียู่ต่ ากว่าระดับ 50 จุดเพียงเลก็น้อยซ่ึงอาจจะหมายถึงกลุ่ม

ตัวอย่างยังไม่มีความแน่ใจว่าราคาทองค าจะปรบัตัวลงมากนัก ที่น่าสังเกตคือกลุ่มผู้ค้าทองค ายังคงมีมุมมองในเชิงบวกต่อราคา

ทองค าแมจ้ะมคี่าดัชนีเฉพาะกลุ่มผู้ค้าทองค าสูงกว่าระดับ 50 จดุเพียงเล็กน้อยก็ตาม ขณะที่พฤติกรรมในการซื อทองสอดคล้อง

กับทัศนคตใินเชิงลบท าให้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เชื่อว่าจะชะลอการซื อลง ด้านปัจจัยที่เช่ือกระทบต่อราคาทองค าในช่วง 1-3 

เดือนคือความผันผวนของค่าเงินบาท และประเดน็การชะลอมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นส าคัญ 

 ด้านบทสรปุความคดิเห็นผูค้้าทองค าประจ าเดอืนตุลาคม 2556 ความเห็นค่อนข้างกระจายตัว โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้

ประกอบกจิการค้าทองค ารายใหญแ่ละผู้ประกอบกิจการนายหน้าการซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองค า
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จ านวน 11 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองค าในประเทศในเดือนตุลาคมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบใกล้เคียงกับเดือนกันยายน โดยมี

กลุ่มตัวอย่างคาดว่าราคาทองค าในประเทศจะเพิ่มขึ นในเดือนตุลาคมจ านวน 2 ตัวอย่าง คาดว่าจะปรับตัวลดลง 3 ตัวอย่างและ 6 

ตัวอย่างคาดว่าราคาโดยเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับเดือนกันยายน ส าหรับราคาทองค าในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้

ระหว่าง 1,360-1,440 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มคีวามถี่หนาแน่นบรเิวณ 1,380-1,400 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ กรอบการ

เคลื่อนไหวต่ าสุดให้น  าหนักระหว่าง 1,200-1,280 ดอลล่าร์สหรฐัฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยู่บริเวณ 1,260-1,280 

ดอลลา่ร์ต่อออนซ์  ด้านราคาทองค าแท่งในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 95.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น  าหนกัราคาสูงสุดระหว่าง 19,700-

20,900 บาทต่อหนึ่งบาททองค า และมีค่าความถ่ีหนาแนน่ในช่วง 20,600-20,900 บาทต่อหนึง่บาททองค า กรอบการเคลื่อนไหว

ต่ าสุดกลุม่ตัวอย่างให้น  าหนักระหว่าง 18,200-19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองค า โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,800-19,000 

บาทต่อหนึ่งบาททองค า โดยมีประเด็นเพดานหนี สหรัฐฯ ความผนัผวนของค่าเงินบาท การชะลอมาตรการ QE เปน็ประเดน็ที่

ต้องติดตามในเดือนตุลาคม 

 ด้านการพิจารณาผลกระทบของสถานการณ์ Government Shutdown หรือการปิดท าการช่ัวคราวของหน่วยงานรัฐของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดเหตุการดังกล่าวในช่วงปี ค.ศ. 1976-1996 จ านวน 17 ครั งพบว่าโดยทั่วไปไม่มีความสัมพันธ์ต่อราคา

ทองค าไปในทิศทางใดทั งในช่วงของการปิดท าการ หลังจากเปดิท าการในช่วงสัปดาห์แรก และหลังจากเปิดท าการในช่วง 1 

เดือนแรก แตท่ี่น่าสังเกตคือในกรณีที่มีการปิดหน่วยงานรัฐเปน็เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ขึ นไปพบว่าราคาทองค ามักจะมีการ

ปรับตัวเพิ่มขึ นทั งในช่วงของการปิดท าการ หลงัจากเปิดท าการในช่วงสัปดาห์แรก นอกจากนี ยังพบว่าในช่วงของการหา

ข้อตกลงไม่ว่าสภาล่าง (house) และสภาสูง (senate) จะเป็นพรรคเดียวกันหรือไม่ ไม่มีผลต่อระยะเวลาของการปิดท าการและไม่

กระทบต่อราคาทองค าเช่นกัน 
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สรุปประเด็นรำคำทองค ำประจ ำเดือน กันยำยน 2556 

 การเคลื่อนไหวของราคาทองค าแท่งความบริสทุธิ์ 96.5% ที่อ้างอิงกับราคาสมาคมค้าทองค า ปรับตัวลดลงระหว่าง

เดือนกันยายน 2556 ประมาณ 1,400 บาทต่อหนึ่งบาททองค า จากราคาทองค าในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ที่ระดับราคา 21,250 

บาทต่อหนึ่งบาททองค า (ราคาขายออก) มาอยู่ที่ระดับ 19,850 บาทต่อหนึ่งบาททองค า (ราคาขายออก) ในช่วงปิดตลาดในวันที ่

30 กันยายน 2556 หรือลดลงประมาณร้อยละ 6.59  

 

 

 ราคาทองค าในประเทศช่วงเดือนกันยายน 2556 ปรับตัวลดลงระหว่างเดือนจากช่วงต้นเดือนได้รบัแรงหนนุจากปจัจัย

เสี่ยงในซีเรียที่ส่งราคาน  ามันดบิ WTI ขึ นใกล้ 110 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล แต่หลังจากประเดน็ซีเรียเริ่มคลีค่ลายราคาทองค า

และน  ามันดิบมีการอ่อนตัวลง ประกอบกับช่วงก่อนการประชุม FOMC ในวันที่ 17-18 กันยายนมีการคาดการณ์ว่า FED อาจจะมี

การชะลอการซื อพันธบัตรในมาตรการ QE3 ท าให้มีแรงขายทองค าออกก่อนหน้าการประชุม โดยราคาในประเทศท าจุดต่ าสุดต่ า

กว่าระดับ 19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองค าก่อนจะฟืน้ตัวขึ นหลังการประชุม FOMC โดย FED ยังไม่มีการชะลอมาตรการ ด้าน

ค่าเงินบาทอ่อนตัวช่วงต้นเดือนกอ่นแข็งค่ากลับมาใกล้ระดบั 31 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือน โดยรวมราคาทองค า

ในประเทศลดลง 1,400 บาทต่อหนึ่งบาททองค า จากระดับ 21,250 บาทต่อทองค าน  าหนักหนึ่งบาททองค า (ราคาขายออก) ใน

วันที่ 30 สิงหาคม มาปิดที่ระดบั 19,850 บาทต่อทองค าน  าหนักหนึ่งบาททองค า (ราคาขายออก) ในวันที่ 30 กันยายน 
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 รำคำทองค ำแท่งน้ ำหนักหนึ่งบำททองค ำ ระหว่ำงวันที่ 30 สิงหำคม – 30 กันยำยน 2556 
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ราคาทองค าในตลาดโลกหลงัจากที่ปรบัตัวเพิ่มขึ นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจากความร้อนแรงในประเด็นซีเรียด้วย

การขู่โจมตขีองชาติตะวันตกน าโดยสหรัฐฯ ฝรัง่เศส ราคาอ่อนตัวลงในช่วงต้นเดือนตามการผ่อนคลายเรื่องดังกล่าวโดยรัสเซียมี

บทบาทส าคัญในการช่วยประนีประนอม การที่ซีเรียยอมทีจ่ะส่งมอบอาวุธเคมีใหน้านาชาติดูแลถือเป็นการยุตคิวามตึงเครียด

และส่งให้ราคาน  ามนัดิบรวมถึงทองค าอ่อนตัวลงตาม ขณะในช่วงกลางเดือนความวิตกว่า FED จะมีการชะลอมาตรการ QE ที่

ก าลังด าเนินการเข้าซื อพันธบัตรและตราสาร MBS อยู่ในวงเงนิ 8.5 หมื่นล้าน โดยการคาดการณ์ดังกล่าวเกิดจากนัก

เศรษฐศาสตร์แต่หลงัจากผลการประชุมสะท้อน FED ยังกังวลการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและนโยบายการคลังท าให้ยังไม่มีการ

ชะลอมาตรการและส่งผลให้ราคาทองค าฟ้ืนตัวอีกครั ง โดยปรบัตัวขึ นเหนือระดับ 1,350 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อออนซ์ก่อนทีจ่ะ

อ่อนตัวและทรงตัวเหนอืระดบั 1,300 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อออนซ ์ ช่วงปลายเดือนมคีวามวิตกปัญหาการเพิ่มงบประมาณช่ัวคราว

เพื่อให้สหรัฐฯพ้นการปิดหน่วยงานรัฐเข้ามาเปน็ปจัจัยที่กระทบตอ่ราคาทองค า ขณะที่กองทุน SPDR ลดการถือครองทองค า

ระหว่างเดือน 15.04 ตัน จากระดับ 921.03 ตันในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเป็น 905.99 ตันในช่วงปลายเดือนกันยายน โดยรวม

ราคาทองค าในตลาดโลกปรับตัวลดลง 68.75 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ หรือลดลงร้อยละ 4.93 จากราคาปิด (Gold Spot) วันที่ 

30 สิงหาคมที่ระดับ 1,395.69 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ มาปิดที่ระดับ 1,326.94 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ตอ่ออนซ์ในวันที่ 30 กันยายน 
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 ค่าเงินบาทเทียบดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนค่าอย่างมากในช่วงต้นเดือนกันยายนโดยท าระดับต่ าสุดบริเวณ 32.50 บาท

ต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ในช่วงวันที่ 6 กันยายน หลังจากนั นเงนิบาทเริม่มีการปรับตัวแขง็ค่าต่อเนื่องจากเงินทนุทีเ่ริ่มไหลเข้าสะท้อน

ผ่านการฟื้นตัวของตลาดทุนไทย นอกจากนี ยังได้รับผลจากเงินทนุที่ไหลเข้าตลาดตราสารหนี ประมาณ 94,773.75 ล้านบาทจาก

เดือนสิงหาคมเงินทนุต่างชาติขายประมาณ 44,740.58 ล้านบาท ขณะตลาดหุน้มีเงนิทุนไหลเข้า 9,606.02 ล้านบาท จากเดือน

สิงหาคมเงนิทนุไหลออก 39,939.07 ล้านบาท โดยค่าเงินบาทเคลือ่นไหวใกล้ระดบั 31.35 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยในช่วง

เดือนกันยายนค่าเงนิบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 31.00-32.50 บาทตอ่ดอลล่าร์สหรัฐฯ จากระดบัเปิดใกล้ 32.10 บาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐฯ มาปิดใกล้ระดบั 31.20 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ หลังจากอ่อนค่าติดต่อกัน 4 เดือน โดยเปน็การแข็งค่าในช่วงเดือนเดียว

มากสุดในรอบกว่า 2 ปี แข็งค่าระหว่างเดือน 0.92 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ (Spot rate) หรือลดลงร้อยละ 2.86 จากระดับ 32.13 

บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ในวันที่ 30 สิงหาคม มาปดิที่ระดบั 31.21 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ในวันที่ 30 กันยายน  
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ผลกระทบจำก US Government Shutdown ต่อรำคำทองค ำในอดีต 

 

 จากสถานการณ์ Government Shutdown ตั งแต่ช่วง 1 ตุลาคมที่ผ่านมาท าให้มคีวามวิตกว่าอาจจะมผีลกระทบต่อตลาด

การลงทุนรวมถึงทองค า ซ่ึงเมื่อย้อนมองการเกิด Government Shutdown สหรัฐฯ มีการปิดหน่วยงานรัฐทั งสิ น 17 ครั ง (ไม่รวม

ครั งนี ) ตั งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1976 – 1996 โดยมีสาเหตุและระยะเวลาทีป่ิดท าการแตกต่างกันออกไป พบว่าเมื่อพิจารณาผลกระทบที่

เกิดกับราคาทองค าในช่วงเวลาทีม่ีการปิดท าการ, หลังจากกลับมาเปิดท าการ 1 สัปดาห์ และหลังจากเปิดท าการ 1 เดือน ราคา

ทองค าไม่ได้ตอบรบัไปในทศิทางใดทศิทางหนึง่ กล่าวคือในช่วงเวลาที่เกิด Government Shutdown ราคาทองค ามีทั งปรบัตัว

ลดลงและเพิ่มขึ นแต่ทีน่่าสังเกตคอืช่วงเวลาของการเกิด Government Shutdown ที่กินระยะเวลานามมักจะท าให้ราคาทองค า

ปรับตัวเพิ่มขึ นระหว่างช่วง Government Shutdown  
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ขณะเมื่อพิจารณาผลกระทบที่ยาวขึ นเป็น 1 สัปดาห์หลงัผ่านพ้นปญัหา Government Shutdown มีการเปลี่ยนแปลงที่กระจายตัว

เช่นกัน แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะช่วงที่มีการปิดท าการระยะเวลานานในช่วง 1 สัปดาหห์ลังการเปดิด าเนินงานยังพบว่าราคาทองค า

ยังคงได้รบัผลเชิงบวก  

 

และเมื่อแยกเฉพาะช่วงที่สภาสูง (senate) และสภาล่าง (house) เปน็คนละพรรคการเมืองไม่พบความสัมพันธ์อย่างเป็นรูปแบบ  

 โดยสรุปในช่วง 17 ครั งของการเกิด Government Shutdown ในสหรัฐฯอเมริกาพบว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ นไม่ได้

เป็นไปในทิศทางใดทางหนึ่งแตใ่นกรณีที่มีการปิดท าการเป็นระยะเวลานานสองสัปดาห์หรือมากกว่ามักจะมีผลกระทบเชิงบวก

ต่อราคาทองค าในตลาดโลก ซ่ึงอาจจะเป็นไปได้ว่าการปิดท าการของหน่วยงานรัฐเป็นระยะเวลานานอาจจะกระทบต่อความ

เชื่อมั่นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจนน าไปสู่การหาแหลง่พักเงินทีป่ลอดภัย อย่างไรก็ดีในการจดัท าข้อมูลในครั งนี ไม่ได้มีการน า

ปัจจัยอื่นเข้ามาพิจารณาจึงอาจจะมีโอกาสที่การปรับเปลี่ยนราคาทองค าเกิดจากปัจจัยอื่นนอกเหนือจาก Government Shutdown 
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ดัชนีควำมเช่ือม่ันรำคำทองค ำ (Gold Price Sentiment Index) 

ประเภทดัชน ี 1 เดือน (ก.ย.) 1 เดือน (ต.ค.) 3 เดือน (ก.ย.) 3 เดือน (ต.ค.) 
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค า (รวม) 63.99 46.71 67.08 48.26 
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค า (เฉพาะนักลงทุน) 65.80 45.43 68.20 44.97 
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค า (เฉพาะผู้ค้าทองค า) 51.84 50.83 60.16 56.55 
**เกบ็ตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1 – 30 ก.ย. 56 

 ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าในเดือนตุลาคม 2556  อยู่ที่ระดับ 46.71 จุด ปรับลดลงจากดัชนีในเดือนกันยาน 17.28 จดุ 

หรือร้อยละ 27.00 สะท้อนทัศนคติในเชิงลบจากเดือนกนัยายนหลังจากที่ราคาทองค าเริ่มพักตัวลง โดยกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคา

ทองค าเฉลี่ยระหว่างเดือนจะปรับตัวลดลงจากเดือนกันยายนสะท้อนจากค่าดัชนทีี่ต่ ากว่าระดับ 50 จดุ ขณะเมื่อแยกตามกลุ่มดัชนี

พบว่ากลุ่มผู้ค้ามีทัศนคตเิชิงบวกต่อราคาทองค ามากกว่ากลุ่มผู้ลงทุน โดยดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าเฉพาะกลุ่มผู้ลงทนุอยู่ที่

ระดับ 45.43 จดุ ลดลงจากเดือนกอ่น 20.37 จดุ หรือร้อยละ 30.96 ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าเฉพาะกลุ่มผู้ค้าทองค าอยู่ที่ระดับ 

50.83 จุด ลดลง 1.01 จุด หรือร้อยละ 1.95 หมายความว่าในกลุ่มผูค้้ายังมีมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยขณะที่กลุ่มผู้ลงทนุค่อนข้างมอง

ในเชิงลบ แต่ก็มีมุมมองเชิงลบเพียงเล็กน้อยเช่นกันจากค่าดัชนทีีห่่างจากระดบั 50 จุดเพียงเล็กน้อย ซ่ึงอาจจะเพราะว่าราคา

ทองค าในเดอืนกันยายนปรับตัวลงค่อนข้างมากระหว่างเดือน 

ด้านดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนรีวมอยู่ที่ระดับ 48.26 จุด ลดลงจากเดือนกนัยายน 

18.82 จดุ หรือร้อยละ 28.06 โดยดัชนีความเชื่อม่ันราคาทองค าในช่วงระยะ 3 เดือน เริ่มกลับมาสะท้อนทศันคติในเชิงลบในกลุ่ม

ผู้ลงทุนที่ปรบัตัวลงต่ ากว่าระดับ 50 จุด ขณะที่ดัชนคีวามเชื่อมั่นราคาทองค าระยะ 3 เดือนของกลุ่มผู้ค้าอยู่เหนือระดับ 50 จดุ

เล็กน้อย โดยดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าในระยะ 3 เดือนของกลุม่ผู้ลงทุนลดลง 23.23 จุด หรือร้อยละ 34.06 ด้านดัชนีความ

เชื่อมั่นราคาทองค าในระยะ 3 เดอืนของกลุ่มผูค้้าลดลง 3.61 จดุ หรือร้อยละ 8.79  

โดยสรุปดัชนคีวามเชื่อมั่นราคาทองค าในเดือนตุลาคมปรบัตัวลดลงจากเดือนกนัยายนหลังจากค่าดัชนีปรับตัวขึ น

เหนือระดับ 50 จุด 2 เดือนติดตอ่กัน ซ่ึงเป็นการสะท้อนมุมมองเชิงลบต่อราคาทองค าในเดือนตุลาคม แต่ค่าดัชนหี่างจากระดบั 

50 จดุเพียงเล็กน้อยจงึอาจจะกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเช่ือว่าราคาทองค าเฉลี่ยทั งเดือนอาจจะมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่เมื่อ

แยกกลุ่มตัวอย่างพบกว่ากลุ่มผู้ค้ายังคงมทีัศนคิตในเชิงบวกในเดือนตุลาคม 
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**ราคาทองค าในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองค า (Avg Closed) 

เมื่อเทียบเคียงดัชนคีวามเชื่อม่ันราคาทองค าในเดือนกันยายนกับราคาทองค าเฉลี่ย (ราคาปิด) ทีอ่้างอิงกับราคาทองค า

แท่งของสมาคมค้าทองค าพบว่ามทีิศทางที่สอดคล้องกัน กล่าวคือดัชนีความเชื่อม่ันราคาทองค าในเดือนกันยายนมีค่าสูงกว่า

ระดับ 50 จดุ ซ่ึงเปน็สัญญาณว่าทัศนคติโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างคาดว่าราคาทองค าจะปรับตวัเพิ่มขึ นกว่าระดับเดิมในเดือน

สิงหาคม โดยราคาเฉลี่ยทองค าแท่งปรบัเพิ่มขึ นเล็กน้อย 61.91 บาทต่อทองค าน  าหนักหนึ่งบาททองค า (ความบริสุทธิ์ 96.5%) 

สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองค าและดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค า (1 เดือน) ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่ามี

ความสัมพันธ์กันต่อเนื่อง 
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 ด้านปจัจัยที่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าจะกระทบราคาทองค าในประเทศในช่วงหนึ่งและสามเดือนข้างหน้าพบว่า

กลุ่มตัวอย่างให้น  าหนักกับประเดน็ค่าเงนิบาทเปน็ประเดน็ส าคัญตอ่การเคลื่อนไหวของราคาทองค าในประเทศ โดยเฉพาะใน

เดือนกันยายนที่ผ่านมาค่าเงินบาทเริ่มมทีิศทางที่แข็งค่าอีกครั งหลงัจากอ่อนค่าตดิต่อกัน 4 เดือน โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ

กับค่าเงนิบาทร้อยละ 55.18 ของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยที่รองลงมาคือการชะลอมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ร้อยละ 

48.01 ซ่ึงกระทบต่อราคาทองค าตั งแต่ช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา และประเด็นที่ใหน้  าหนักเป็นอนัดบัที่สามคือ เพดานหนี ร้อยละ 

42.23  

ด้านปจัจัยที่กลุ่มตัวอย่างเช่ือว่าจะกระทบต่อราคาทองค าในช่วง 3 เดือนข้างหน้าสอดคล้องกันกับปัจจัยที่เชื่อว่ากระทบ

ในช่วง 1 เดือน โดยมีประเดน็ค่าเงินบาทที่มีการให้ความส าคัญมากที่สุดร้อยละ 52.04 ของกลุ่มตัวอย่าง การชะลอมาตรการ QE 

ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ร้อยละ 44.29 ของกลุ่มตัวอย่างและการเก็งก าไรเป็นอันดบัสามร้อยละ 39.80  

 

จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 502 ตวัอย่าง ซ่ึงเป็นกลุ่มนักลงทุน 373 
ตัวอย่าง และผู้ค้าทองค า 129 ตัวอย่าง พบว่า 36.33% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื อทองค าในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 40.32% 
คาดว่าจะยังไม่ซื อทองค าในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 23.35% 
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื อทองค าหรือไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า จะเห็น
ว่าลักษณะของพฤติกรรมต่อการซื อทองค าค่อนข้างจะสอดคล้องกับ
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค าในเดือนตุลาคมที่มีทศันคติในเชิงลบ
ต่อราคาทองค า 
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บทสรุปควำมคิดเห็นผู้ค้ำทองค ำ (Gold Trader Consensus) 

 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองค ารายใหญ่ ผูค้้าส่งทองค า และผูป้ระกอบกิจการนายหน้าซื อ

ขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าที่อ้างองิกับราคาทองค า จ านวน 11 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทาง

และกรอบราคาทองค าในตลาดโลกและราคาทองค าแท่งในประเทศ (ความบริสทุธิ์ 96.5%) ในเดือนตุลาคม 2556 รวมถึงปจัจัยที่

กลุ่มผู้ค้าคาดว่าจะมคีวามเกี่ยวข้องกับราคาทองค าในช่วงเดือนตุลาคมโดยสรุปพบว่า 

 บทสรุปด้านราคาทองค าในตลาดโลก  

  กลุ่มตัวอย่างเช่ือว่าราคาทองค าในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,215 – 1,435 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อ

ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น  าหนักระหว่าง 1,200-1,280 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่

หนาแน่นอยูบ่ริเวณ 1,260-1,280 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น  าหนักระหว่าง 1,360-1,440 ดอลล่าร์

สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ริเวณ 1,380-1,400 ดอลล่าร์ต่อออนซ์  
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บทสรุปด้านราคาทองค าแท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ ์96.5%) 

 กลุ่มตัวอย่างเช่ือว่าราคาทองค าแท่งในประเทศ (ความบริสทุธิ์ 95.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 18,200 – 20,900 

บาทต่อหนึ่งบาททองค า โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุม่ตวัอย่างให้น  าหนักระหว่าง 18,200-19,000 บาทต่อหนึ่งบาท

ทองค า โดยมคี่าความถ่ีหนาแนน่ในช่วง 18,800-19,000 บาทตอ่หนึ่งบาททองค า ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น  าหนัก

ระหว่าง 19,700-20,900 บาทต่อหนึ่งบาททองค า และมีค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 20,600-20,900 บาทต่อหนึง่บาททองค า 

 

 

 

 

 

 

 

 บทสรุปด้านปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองค าในเดือนตุลาคม 2556  

1. การชะลอมาตรการ QE กลุ่มผู้ค้ายังมีความกังวลประเด็นการชะลอมาตรการสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ 

เนื่องจากในช่วงปลายเดือนตุลาคมจะมีการประชุม โดยกลุ่มตัวอย่างบางส่วนเช่ือว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะยังไม่มีการ

ชะลอมาตรการ QE ในเดือนตลุาคมเนื่องจากมีความเสี่ยงเพดานหนี  แตอ่าจจะมีการชะลอในชว่งธันวาคม อย่างไรก็ดีกลุ่ม

ตัวอย่างบางส่วนมองว่าถ้ากรณีที่ปัญหาเพดานหนี สามารถคลีค่ลายก็มีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะมีการชะลอ

มาตรการเช่นกัน 

2. ค่าเงินบาท ยังเปน็ประเด็นเสี่ยงตอ่ราคาทองค าในประเทศ โดยกลุ่มผู้ค้าเช่ือว่าในเดือนตุลาคมค่าเงนิบาทจะยังคง

ผันผวนจากทิศทางของเงนิที่รอปจัจัยในต่างประเทศโดยเฉพาะแนวนโยบายการเงินและการคลงัของสหรัฐฯ อย่างปญัหาเพดาน

หนี  การชะลอ QE เป็นตน้ นอกจากนี ปัจจัยในประเทศกน็่าจะมผีลกระทบ 

3. ปัญหาเพดานหนี สหรัฐฯ กลุ่มผูค้้ามองว่าปัญหาเพดานหนี น่าจะเป็นประเดน็ส าคัญหลักในเดือนตลุาคมเพราะใน

การปรับเพิ่มเพดานหนี ครั งที่แล้วช่วงปี 2011 ก็มีผลกระทบต่อราคาทองค าเช่นกัน โดยมองว่าถ้าปัญหาเพดานหนี จบลงได้อาจจะ
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ท าให้ราคาทองค ามีการพักตัวลงอีกครั ง แต่ถ้าไม่สามารถเจรจาเรือ่งเพดานหนี จนท าให้สหรัฐฯ เกดิความเสี่ยงในการผดินัดช าระ

หนี อาจจะส่งผลให้ราคาทองค าปรับตัวเพิ่มขึ น  

4. ประเด็น Government Shutdown กลุ่มตัวอย่างบางส่วนเช่ือว่าไม่มีผลกระทบต่อราคาทองค ามากนัก แต่กลุ่ม

ตัวอย่างบางส่วนมองว่าขึ นอยู่กับระยะเวลาในการปิดท าการ รวมถึงแนวทางในการเจรจาหาทางออกว่าจะสร้างความวิตกให้กับ

ตลาดมากน้อยเพียงใด 

5. การซื อขายเก็งก าไร กลุ่มผู้ค้ายังกังวลต่อการซื อขายเก็งก าไรในตลาดโลกเนื่องจากในเดือนตุลาคมมีปัจจัยทีเ่ข้ามา

กระทบราคาทองค าจ านวนมากอาจจะท าให้การซื อขายในตลาดล่วงหน้ามีเพิ่มมากขึ นและท าให้ราคาทองค ามีความผันผวนใน

กรอบกว้าง โดยเฉพาะในช่วงที่มกีารเปลี่ยนแปลงปจัจัยพื นฐาน 

 ข้อเสนอแนะจากผูค้้าทองค า 

1. ระยะนี ควรเน้นการลงทุนในทองค าระยะสั น ให้ลงทุนแบบทยอยซื อและทยอยขายเมื่อมีก าไร 

2. ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพราะปัจจุบนัมีประเดน็เส่ียงทีจ่ะกระทบราคาทองค าค่อนข้างมาก 

 

สรุปมุมมองที่มีต่อราคาทองค าในประเทศ 
คาดว่าราคาทองค าจะเพิ่มขึ น 2 
คาดว่าราคาทองค าจะใกล้เคียงกบัราคาในเดือนกันยายน 6 
คาดว่าราคาทองค าจะลดลง 3 
 

 โดยสรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผูป้ระกอบกิจการค้าทองค ารายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าการซื อขายสัญญาซื อ

ขายล่วงหน้าที่อ้างองิกับราคาทองค า จ านวน 11 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองค าในประเทศในเดือนตุลาคมจะปรับตัวเพิ่มขึ นจ านวน 

2 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองค าในประเทศในเดือนตุลาคมจะปรับตวัลดลงจ านวน 3 ตัวอย่าง และคาดว่าราคาทองค าในประเทศใน

เดือนตุลาคมจะใกล้เคียงกับราคาทองค าในเดอืนกันยายนจ านวน 6 ตัวอย่าง จะเห็นว่ากลุ่มผูค้้ามีความคิดเหน็ค่อนข้างกระจายตัว

ซ่ึงอาจจะสะท้อนความไม่แน่ใจของทิศทางราคาทองค าในเดือนตุลาคม อย่างไรก็ดีโดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองค าน่าจะ

เคลื่อนไหวใกล้เคียงกับราคาทองค าในเดือนกันยายน 
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กลุ่มตัวอย่างความคิดเหน็ผูค้้าทองค า 

1. คุณจิตติ  ตั งสิทธ์ิภักด ี   นายกสมาคมค้าทองค า (บรษิัท หา้งขายทองจินฮั วเฮง จ ากัด) 

2. คุณพิชญา  พิสุทธิกุล   นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง (ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบคุคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์) 

3. คุณบุณเลิศ  สิริภัทรวณิช   ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บริษทั ออสสิริส จ ากัด 

4. คุณฐิภา  นววัฒนทรัพย์  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บริษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จ ากัด 

5. คุณณัฐพงศ์  หิรัณยศิร ิ กรรมการผู้จัดการ บริษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากัด 

6. คุณณัฐฑี  จุฑาวรากุล  กรรมการผู้จัดการ บริษทั คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากัด 

7. คุณวิรัตน์  จุฑาวรากุล  กรรมการผู้จัดการ บริษทั ไฟน์โกลด์ จ ากัด 

8. คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างทองน่ าเชียง 

9. คุณธีรเดช  สินธพเรืองชัย  กรรมการผู้จัดการ บริษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จ ากัด 

10. คุณกมลธัญ  พรไพศาลวิจิต ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ บริษทั จทีี เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 

11. คุณเอเกต  ตัณฑชน  กรรมการผู้จัดการ บริษทั ชายน์นิง่โกลด์ บูลเลี่ยน จ ากัด 
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รายงานฉบับนี เปน็ส่วนหนึง่ของศูนย์วิจัยทองค า ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
สมาคมค้าทองค า สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษทั จทีี เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ากัด เนื อหาในรายงานจัดท าขึ นโดยมิได้มี
วัตถุประสงคเ์พื่อการชี น าให้มีการซื อขาย หรือชี น าราคาแต่ประการใด การจัดท ารายงานดังกล่าวเปน็ไปตามความคดิเห็นทีเ่ก็บ
จากกลุ่มตัวอย่างที่ศูนย์วิจัยเหน็ว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวิจัย 
 
ช่องทำงติดตำมข้อมูลกำรวิจัย 
เว็บไซต์ :  http://www.gtwm.co.th 
  http://www.goldtraders.or.th 
  http://business.utcc.ac.th 
Facebook : ศูนย์วิจัยทองค า 
ติดต่อขอรับข้อมูลการวิจัย โทร. 02-673-9911 ต่อ 660-1 
 
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 

คุณกมลธัญ  พรไพศาลวิจิต   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยทองค า   
889  อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 209 ชั น 20, ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 02-673-9911 ต่อ 650, มือถือ 089-770-6112, E-mail : kamoltun@gtwm.co.th 
 
คุณ ด.ร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยทองค า 
โทร. 081-828-0800, E-mail : dr.phusit@gmail.com 
  
คุณภัทริกา  สมคะเน   ประสานงานส่ือมวลชน 
889  อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 209 ชั น 20, ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 02-673-9911 ต่อ 250, มือถือ 081-812-7221, E-mail : patarika@gtwm.co.th 
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ขอขอบคณุขอ้มูลกำรวิจัย 

 สมาคมค้าทองค า 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง 
บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 
บริษัท ห้างขายทองจินฮั วเฮง จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์ 
บริษัท รอยัล คลาสสิค โกลด์ บูลเลี่ยน จ ากัด 
บริษัท ห้างค้าทอง หลูยู่ฮวด จ ากัด 
บริษัท ห้างค้าทอง หลูชั งฮวด (2498) จ ากัด 
บริษัท แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จ ากัด 
บริษัท ออสสิริส จ ากัด 
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จ ากัด 
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จ ากัด 
บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากัด 
บริษัท ทองภัทร โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จ ากัด 
บริษัท ซินคีเชียงค้าส่ง จ ากัด 
บริษัท ห้องขายทองทองใบเยาวราช (1988) จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างทองน่ าเชียง 
ห้างทองเยาวราชเคหะคลองหลวง 9 
บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จ ากัด 
 
 
 
 

บริษัท ไฟน์โกลด์ จ ากัด 
บริษัท ห้างทองซินเจี ยเชียง จ ากัด 
บริษัท หลูชั่งเฮงเฮงฮวด จ ากัด 
บริษัท ทองเล่งหงษ์ กรุ๊ป จ ากัด 
ห้างทองโต๊ะกังเฮงกี่ 
ห้างทองน าโชค 1997 (บางกระดี่) 
ห้างทอง ตั งเชียงเฮง 
ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง 
ร้านทองอมรรัตน์ ปากช่อง นครราชสีมา 
ร้านทองทรัพย์สุพรรณ 
ห้างทองย่งเชียงล้ง 
ห้างทองจงเจริญเยาวราช  
บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จ ากัด 
ห้างทองเองเกียงฮึ ง 
ห้างทองอึ งเตียงกี่ 
ห้างทองศรีเมืองวัฒนา  
ห้างทองแม่มาลี 
คุณ กัมพล ยศเรืองสา  
เจ้าของเว็บไซต์ ThaiGold.info 
 
 


