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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคําในเดือนกันยายน 2558 อยูใ่ นระดับ 49.01 จุด เพิ่มขึ้นจากการจัดทําในเดือนสิ งหาคม
2558 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.14 จุด หรื อเพิ่มขึ้น 11.71% แต่ค่าดัชนียงั อยูต่ ่าํ กว่าระดับ 50 จุด ซึ่งสะท้อนมุมมองเชิงลบต่อราคา
ทองคําระหว่างเดือน แม้จะมีมุมมองดีข้ ึนกว่าเดือนก่อน โดยกลุ่มผูค้ า้ ค่อนข้างมีมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคําระหว่างเดือน
มากกว่ากลุ่มผูล้ งทุน

เหตผลที่ค่าดัชนียงั สะท้อนมุมมองเชิงลบกลุ่มตัวอย่างมีความวิตกกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคาร

กลางสหรัฐฯ (FED) ซึ่งจะมีการประชุมในช่วงกลางเดือน ส่วนปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะเป็ นปัจจัยหนุนราคาทองคําใน
ประเทศได้คือการอ่อนตัวของค่าเงินบาทและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ ยงมากขึ้นจากเศรษฐกิจจีน
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคําในระยะสามเดือนปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.10 จุด อยูท่ ี่ระดับ 49.38 จุด ซึ่งยังตํ่ากว่า
ระดับ 50 จุด สะท้อนมุมมองเชิงลบต่อราคาทองคําในระยะกลางจากความเสี่ ยงการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และ
การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นสําคัญ
จากคําถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคําในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 25.98% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคําในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 38.97% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคําในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 35.05% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคําหรื อไม่ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของกลุ่มที่ไม่แน่ ใจว่าจะซื้อทองคําในหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่เพิม่ มากขึ้นสะท้อนความ
ไม่แน่ใจต่อแนวโน้มราคาในระยะต่อไป
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีต่อราคาทองคําในประเทศในช่วงเดือนกันยายน 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนแต่
ยังตํ่ากว่าระดับ 50 จุด สะท้อนความเชื่อว่าราคาทองคํายังมีโอกาสอ่อนตัวแต่ไม่มาก การลดลงของราคาทองคําอ้างอิงกับการขึ้น
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นสําคัญ ขณะเงินบาทเป็ นปัจจัยหนุนราคาทองคําในประเทศ
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคําประจําเดือนกันยายน 2558 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคําระหว่างเดือน
จะทรงตัวหรื อปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนสิ งหาคม

โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคํารายใหญ่และผู้

ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคําจํานวน 9 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคําในประเทศ
ในเดือนกันยายนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจํานวน 4 ตัวอย่าง คาดว่าจะใกล้เคียงกันเดือนสิ งหาคม 5 ตัวอย่าง และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เชื่อ
ว่าราคาเฉลี่ยจะปรับตัวลดลงในเดือนเทียบเดือนสิ งหาคม

สําหรับราคาทองคําในตลาดโลกกรอบสูงสุ ดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้

ระหว่าง 1,160-1,220 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,160-1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการ
เคลื่อนไหวตํ่าสุ ดให้น้ าํ หนักระหว่าง 1,080-1,140 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,080 – 1,100
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้านราคาทองคําในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าํ หนักราคาสูงสุดระหว่าง 19,500
– 20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคํา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,500-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคํา กรอบการ
เคลื่อนไหวตํ่าสุ ดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าํ หนักระหว่าง 18,000-19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคํา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง
18,500 – 19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคํา โดยมีปัจจัยเรื่ องความเสี่ ยงในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ การแข็ง
[ศูนย์วจิ ยั ทองคํา]
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ค่าของค่าเงินดอลลาร์และแรงขายทํากําไรเป็ นปัจจัยลบสําคัญคัญ ขณะปัจจัยบวกมองการอ่อนตัวเงินบาทและอุปสงค์เป็ นปัจจัย
สําคัญ
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สรุปประเด็นราคาทองคําเดือน สิงหาคม 2558
การเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคํา ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2558 กว่า 1,150 บาทต่อหนึ่งบาททองคํา จากราคาทองคําในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ที่ระดับราคา
18,100 บาทต่อหนึ่งบาททองคํา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 19,250 บาทต่อหนึ่งทองคํา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดใน
วันที่ 31 สิ งหาคม 2558 หรื อลดลงประมาณ 6.35%
ราคาทองคําแท่งนํา้ หนักหนึ่งบาททองคํา ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2558
Close
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ราคาทองคําแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคําในเดือนสิ งหาคม มีการฟื้ นตัวขึ้นมา
อย่างต่อเนื่องจากเดือนที่ผา่ นมา โดยปัจจัยหนุนสําคัญอยูท่ ี่ภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่ มชะลอตัวอีกครั้ง โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน
หลังจากที่ตวั เลขเงินเฟ้ อและภาคการผลิตออกมาหดตัวส่ งผลต่อประเด็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ที่คาดกันว่าจะเกิดขึ้นใน
การประชุม FOMC เดือนกันยายนนี้อาจมีการเลื่อนออกไปเนื่องจากยังมีความเสี่ ยงจากประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ยงั ได้รับแรง
หนุนจากค่าเงินบาทที่มกี ารอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยงั มีแนวโน้มชะลอตัว ราคาทองคําในเดือนสิ งหาคม
มีการเคลื่อนไหวสูงสุ ดที่ 19,550 บาท และมีการเคลื่อนไหวตํ่าสุ ดที่ 18,000 บาท
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Gold Spot ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2558
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1,070

ราคาทองคําในตลาดโลกในเดือนสิ งหาคม 2558 มีการฟื้ นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ดิ่งลงอย่างหนักในเดือน
ก่อนหน้า โดยปัจจัยหนุนสําคัญอยูท่ ี่ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยเริ่ มเข้าสู่ภาวะชะลอตัวอีกครั้งโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่ตวั เลขภาคการ
ผลิตออกมาหดตัวตํ่าสุ ดในรอบ 3 ปี ส่ งผลให้มีแรงขายสิ นทรัพย์เสี่ ยงกดดันตลาดหุ ้นทัว่ โลกปรับลดลงและหนุนสิ นทรัพย์
ปลอดภัยอย่างทองคํา นอกจากนี้ยงั ส่ งผลต่อประเด็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ที่เคยคาดกันว่าจะเกิดขึ้นในการประชุม
FOMC เดือนนี้จากเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ฟ้ื นตัวอย่างต่อเนื่องถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งจากความเสี่ ยงดังกล่าว ราคาทองคําในช่วงที่
ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นทําจุดสูงสุ ดที่ระดับ US$1,168.40 และทําจุดตํ่าสุ ดที่ระดับ US$1,079.50 ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคํา
เพิ่มเล็กน้อยที่ 2.44 ตัน จากระดับ 680.15 ตันในเดือน มิ.ย. มาอยูท่ ี่ 682.59 ตันในเดือน ก.ค.

[ศูนย์วจิ ยั ทองคํา]
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ค่าเงินบาท ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2558
Close

High

Low

เชิงเส้น (Close)

36.00
35.90
35.80
35.70
35.60
35.50
35.40
35.30
35.20
35.10
35.00
34.90
34.80

ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนสิ งหาคม 2558 ยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยลบสําคัญอยูท่ ี่ภาวะ
เศรษฐกิจไทยที่ยงั ไม่มีการฟื้ นตัวหลังจากที่ตวั เลขการส่งออกมีการหดตัวลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้ อที่ยงั คง
ออกมาติดลบติดต่อกันจนต้องมีการออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจระยะสั้นมูลค่า 1.3 แสนล้านบาท และยังอ่อนค่าลงสวนทาง
กับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ฟ้ื นตัวขึ้นมาตามลําดับ ขณะที่เดือนนี้แรงขายหุ ้นเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
มาอยูท่ ี่ระดับ 44,300.63 ล้านบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากเกือบ 50% เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วจากที่มีแรงขายสุ ทธิที่ระดับ 26,348.4 ล้าน
บาท เช่นเดียวกับตลาดพันธบัตรที่มีแรงขายออกมากว่า 18,232.50 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่แล้วที่เงินไหลเข้ากว่า 9,736.50 ล้าน
บาท

[ศูนย์วจิ ยั ทองคํา]
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ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคํา (Gold Price Sentiment Index)
ประเภทดัชนี
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคํา (รวม)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคํา (เฉพาะนักลงทุน)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคํา (เฉพาะผูค้ า้ ทองคํา)
**เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 ส.ค. 58

1 เดือน
(ส.ค. 58)
43.87
41.62
52.84

1 เดือน
(ก.ย. 58)
49.01
48.43
50.74

3 เดือน
(ส.ค. 58)
49.28
46.15
57.22

3 เดือน
(ก.ย. 58)
49.38
51.64
44.28

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคําในเดือนกันยายน 2558 อยูท่ ี่ระดับ 49.01 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนสิ งหาคม 5.14 จุด หรื อ
เพิ่มขึ้น 11.71% จากระดับ 43.87 จุด แต่ค่าดัชนียงั อยูต่ ่าํ กว่าระดับ 50 จุด ซึ่งใช้เป็ นระดับอ้างอิงสะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างยังมี
มุมมองเชิงลบต่อราคาทองคําในเดือนกันยายนเล็กน้อย แต่ดีข้ ึนกว่าเดือนก่อนเนื่องจากราคาทองคําระหว่างเดือนสิ งหาคมที่ผา่ น
มาฟื้ นตัวทั้งจากราคาทองคําในตลาดโลกและค่าเงินบาทที่ปรับตัวอ่อนค่าทําให้ราคาทองคําในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ยงั มีความวิตก
ต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยเมื่อมองแยกดัชนีตามกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มผูค้ า้ มีมุมมองเชิงบวกมากกว่ากลุ่ม
ผูล้ งทุน โดยค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคําเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ อยูเ่ หนือระดับ 50 จุดเล็กน้อยที่ระดับ 50.74 จุด ขณะกลุ่มผูล้ งทุนอยู่
ที่ระดับ 48.43 จุด ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคําในเชิงลบและเป็ นปัจจัยกดดันสําคัญคือความเสี่ ยงในการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการแข็งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ปัจจัยบวกสําคัญคือการ
อ่อนค่าของเงินบาทและปัญหาเศรษฐกิจจีนทีอ่ าจจะทําให้เกิดวิกฤตทางการเงินได้
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคําในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 49.38 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการ
จัดทําเดือนก่อนเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 0.10 จุดหรื อเพิ่มขึ้น 0.21% โดยค่าดัชนีฟ้ื นตัวเล็กน้อยตามความเสี่ ยงในระบบเศรษฐกิจหลัง
เศรษฐกิจจีนส่ งสัญญาณชะลอตัว ตลาดทุนสําคัญปรับตัวลดลงส่ งผลให้ความต้องการสิ นทรัพย์ปลอดภัยมีสูงขึ้น
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคําในเดือนกันยายน 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนสิ งหาคม แต่ค่าดัชนียงั อยูต่ ่าํ
กว่าระดับ 50 จุดเป็ นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งเป็ นการสะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคําในประเทศเดือนกันยายนยังมี
โอกาสจะปรับตัวลดลง ขณะที่กลุ่มผูค้ า้ ทองคําค่อนข้างจะมีมุมมองเชิงบวกกว่ากลุ่มผูล้ งทุน โดยเชื่อว่าการขึ้นดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเป็ นปัจจัยสําคัญที่ทาํ ให้ราคาทองคํายังมีโอกาสอ่อนตัวลงในอนาคต ขณะราคาทองคําในประเทศได้รับ
แรงหนุนจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาทเป็ นสําคัญ

[ศูนย์วจิ ยั ทองคํา]
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กราฟเทียบดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคํากับค่ าเฉลีย่ ราคาทองคําในประเทศ
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Gold Price Sentiment Index (1M)

Benchmark

**ราคาทองคําในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคํา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคําในเดือนสิ งหาคม 2558 กับราคาทองคําเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคําแท่งของสมาคมค้าทองคําในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางที่ไม่สอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 43.87 จุด (จัดทําใน
เดือนกรกฎาคม 2558) สะท้อนมุมมองว่าราคาในประเทศยังมีโอกาสย่อตัวในเดือนสิ งหาคม 2558 เนื่องจากค่าดัชนีอยูต่ ่าํ กว่า
ระดับ 50 จุด ขณะที่ราคาทองคําแท่ง 96.5% (ราคาขายออก) เฉลี่ยในเดือนสิ งหาคม 2558 อยูท่ ี่ระดับ 18,775.00 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคํา เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม 2558 ประมาณ 313.64 บาทต่อหนึ่งบาททองคํา
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แบบสํารวจปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคําในประเทศเดือนกันยายน
การอ่อนค่าของเงินบาท

45.57%

ปญั หาเศรษฐกิจจีน

28.04%

การเก็งกําไร

23.30%

สงครามค่าเงิน

23.09%

วิกฤตการเมืองโลก

21.65%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%

ปัจจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคําในประเทศเดือนกันยายน 2558 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
ให้น้ าํ หนักกับการอ่อนตัวของค่าเงินบาทเป็ นสําคัญหลังจากมีการอ่อนค่าและพื้นฐานเศรษฐกิจในประเทศรวมถึงการผ่อนคลาย
นโยบายทางการเงิน โดยมีการให้น้ าํ หนักถึง 45.57% นอกเหนือจากนี้ยงั มีเชื่อว่าความเสี่ ยงในวิกฤตเศรษฐกิจในจีนและการเก็ง
กําไรเป็ นปัจจัยที่ให้ความสําคัญรองลงมาโดยมีการให้น้ าํ หนัก 28.04% และ 23.30% ตามลําดับ
แบบสํารวจปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองคําในประเทศเดือนกันยายน
ทิศทางดอกเบี้ยFED

34.64%

แรงขายเก็งกําไร

33.40%

เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว

29.28%

การแข็งค่าของดอลลาร์

29.28%

ความต้องการลดลงจากเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว

24.74%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

ปัจจัยเชิงลบที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าความเสี่ ยงในการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นปัจจัยเสี่ ยงสําคัญทีจ่ ะ
ส่ งผลกระทบต่อราคาทองคําในเชิงลบ เนื่องจากจะทําให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นรวมถึงลดความน่าสนใจในการ
[ศูนย์วจิ ยั ทองคํา]
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ลงทุนทองคําลง โดยมีการให้น้ าํ หนักถึง 34.64% ของกลุ่มตัวอย่าง และมีการให้น้ าํ หนักแรงขายเก็งกําไรรวมถึงการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลกเป็ นปัจจัยลบสําคัญรองลงมา
แบบสํารวจปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคําในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ างหน้ า

การอ่อนค่าของเงินบาท

51.09%

การเก็งกําไร

30.65%

วิกฤตการเมืองโลก

26.30%

ปญั หาเศรษฐกิจจีน

25.87%

เงินเฟ้อ
0.00%

21.09%
10.00%

20.00%

30.00%

40.00%
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60.00%

แบบสํารวจปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองคําในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ างหน้ า

ทิศทางดอกเบีย้ FED

41.52%
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การซื้อทองคําในช่ วงเดือนกันยายน 2558
จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 485 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุ่มนักลงทุน 353
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคํา 132 ตัวอย่าง พบว่า 25.98% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคําในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 38.97%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคําในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 35.05%
ยังไม่แน่ ใจว่าจะซื้อทองคําหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า

ไม่ แน่ ใจ ซื้อ
35.05% 25.98%
ไม่ ซื้อ
38.97%

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคํา (Gold Trader Consensus)
จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคํารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่ งทองคํา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับราคาทองคํา จํานวน 8 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและ
กรอบราคาทองคําในตลาดโลกและราคาทองคําแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนสิ งหาคม 2558 รวมถึงปัจจัยที่
กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคําในช่วงเดือนสิ งหาคมโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคําในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคําในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,080 – 1,220 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าํ หนักระหว่าง 1,080-1,140 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,080-1,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าํ หนักระหว่าง 1,160-1,220 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,160-1,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ช่ วงตํ่าสุ ด
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บทสรุ ปด้านราคาทองคําแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคําแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 18,000 – 20,500
บาทต่อหนึ่งบาททองคํา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าํ หนักระหว่าง 18,000-19,000 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคํา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,500-19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคํา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าํ หนัก
ระหว่าง 19,500-20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคํา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,500-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคํา

ช่ วงสู งสุ ด

ช่ วงตํา่ สุ ด
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18,501-19,000

2
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20,001-20,500

20,501-21,000

บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคําในเดือนกันยายน 2558
1. ความเสี่ ยงในการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เนื่องจากการประชุมในช่วงกลางเดือนกันยายน
เป็ นหนึ่งการประชุม FOMC ที่มีการจับตาว่า FED อาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งมีการคาดการณ์กนั มาตั้งแต่ช่วงต้นปี และ
ชัดเจนมากขึ้นในการประชุม 2-3 ครั้งล่าสุ ด อย่างไรก็ดีกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มองว่าบริ บทมีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควร
จึงอาจจะเป็ นไปได้ว่า FED จะยังไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้
2. ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มแข็งค่าตามทิศทางนโยบายทางการเงิน โดยเฉพาะการขึ้นดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกับ ECB และ BOJ ยังคงมีการกระตุน้ เศรษฐกิจผ่านนโยบายผ่อนคลายทางการเงินที่มีผลต่อการ
อ่อนตัวของค่าเงินยูโรและค่าเงินเยนในอนาคต
3. ค่าเงินบาท แนวโน้มยังอ่อนค่าตามการปรับนโยบายทางการเงินและการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ด้าน
เศรษฐกิจในประเทศยังชะลอตัวซึ่งส่ งผลต่อค่าเงินในระยะกลาง
4. ความเสี่ ยงในการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกที่สัญญาณมีความชัดเจนมากขึ้น

ขณะตลาดทุน

สําคัญมีการปรับตัวลงอย่างมากส่ งให้ความการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนลดลงและมีความต้องการทองคําเพิ่มมากขึ้น

[ศูนย์วจิ ยั ทองคํา]
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5. สงครามค่าเงิน

หลังจากที่จีนมีการดูแลค่าเงินการลดดอกเบี้ยลงต่อเนื่องทําให้เกิดความผันผวนในระบบอัตรา

แลกเปลี่ยนซึ่งทําให้ความเชื่อถือในระบบสกุลเงินลดลงเพิ่มความต้องการ real asset มากขึ้น
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคําในประเทศ
คาดว่าราคาทองคําจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคําจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนสิ งหาคม 2558
คาดว่าราคาทองคําจะลดลง

4
5
0

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคํารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับราคาทองคํา จํานวน 9 ตัวอย่าง โดยรวมเชื่อว่าราคาทองคําในประเทศเดือนกันยายน 2558 จะเคลื่อนไหว
ใกล้เคียงเทียบกับเดือนสิ งหาคมหรื อปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 4 รายที่คาดว่าราคาทองคําประเทศเฉลี่ยจะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5 รายเชื่อว่าราคาทองคําในประเทศเฉลี่ยในเดือนกันยายน 2558 จะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนสิ งหาคม ขณะที่
ไม่มีผคู้ า้ รายใดที่คาดว่าราคาทองคําเฉลี่ยในเดือนกันยายนจะปรับตัวลดลง
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคํา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จํากัด
บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จํากัด
บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จํากัด
บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จํากัด
บริ ษทั ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ส จํากัด
ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ห้างทองนํ่าเชียง
ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จํากัด

8. บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จํากัด
9. บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จํากัด
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รายงานฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของศูนย์วิจยั ทองคํา ภายใต้ความร่ วมมือระหว่าง คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สมาคมค้าทองคํา สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จํากัด เนื้ อหาในรายงานจัดทําขึ้นโดยมิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อการชี้นาํ ให้มีการซื้อขาย หรื อชี้นาํ ราคาแต่ประการใด การจัดทํารายงานดังกล่าวเป็ นไปตามความคิดเห็นที่เก็บ
จากกลุ่มตัวอย่างที่ศนู ย์วิจยั เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวิจยั
ช่ องทางติดตามข้ อมูลการวิจัย
เว็บไซต์ :
http://www.gtwm.co.th
http://www.goldtraders.or.th
http://business.utcc.ac.th
http://www.goldresearchcenter.com
Facebook :
ศูนย์วจิ ยั ทองคํา
ติดต่อขอรับข้อมูลการวิจยั โทร. 02-673-9911 ต่อ 660-1
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิจยั ทองคํา
43 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
43 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]

Page 15

