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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อยูใ่ นระดับ 52.69 จุด ลดลงจากเดือนมกราคม 2558 5.64 จุด
แต่ยงั อยูเ่ หนือระดับ 50 จุด ถือเป็ นเดือนที่สามติดต่อกันที่ดชั นีสะท้อนมุมมองเชิงบวก โดยมุมมองดังกล่าวสอดคล้องกันทั้งกลุ่ม
ผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ ความวิตกเรื่ องการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นปัจจัย
กดดันให้ความเชื่อมัน่ ต่อราคาทองคาลดลงขณะปัจจัยกรี ซเป็ นประเด็นหนุนสาคัญระหว่างเดือน
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนเพิม่ ขึ้น 4.44 จุด อยูท่ ี่ระดับ 52.31 จุด ค่าดัชนีปรับตัวเหนือระดับ
50 จุดเล็กน้อย กลับมาสะท้อนมุมมองเชิงบวกในระยะสามเดือนสอดคล้องกับความกังวลเรื่ องวิกฤติทางการเงินในยุโรป
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 36.54% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 38.25% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 25.21% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่

จะเห็นได้วา่ ในเดือนกุมภาพันธ์สดั ส่วนของผูท้ ี่คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากราคา

ทองคาปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมกราคมหรื ออาจจะสะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างมองว่าราคาอาจจะมีการพักตัวลงหลังฟื้ นตัวช่วง
ต้นปี
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ยังคงสะท้อนทัศนคติเป็ นเชิง
บวกเป็ นเดือนที่สามติดต่อกันแม้ค่าดัชนีจะปรับตัวลดลง

เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือน

กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจากความเสี่ ยงในยูโรโซนและแรงหนุนช่วงเทศกาลตรุ ษจีน
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคาระหว่างเดือน
ใกล้เคียงหรื อเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคาจานวน 10 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนกุมภาพันธ์จะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจานวน 4 ตัวอย่าง คาดว่าจะใกล้เคียงกันเดือนมกราคม 5 ตัวอย่างและคาดว่าจะปรับตัวลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ 1
ตัวอย่าง สาหรับราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,300-1,380 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มี
ความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,340-1,360 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง 1,150-1,250
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,230 – 1,250 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้านราคาทองคาใน
ประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 20,000 – 21,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมี
ค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 20,500-21,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง
17,500-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,500 – 19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมี
ประเด็นความเสี่ ยงเศรษฐกิจในยูโรโซนและอุปสงค์ในช่วงเทศกาลสาคัญ ด้านปัจจัยกดดันทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การ
ปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นปัจจัยลบสาคัญ
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน มกราคม 2558
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวเพิ่มขึ้นระหว่าง
เดือนมกราคม 2558 ประมาณ 1,050 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ที่ระดับราคา 18,550
บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 19,600 บาทต่อหนึ่งทองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่ 30
มกราคม 2558 หรื อเพิ่มขึ้นประมาณ 5.66%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 30 ธันวำคม 2557 – 30 มกรำคม 2558
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ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนมกราคม 2558 มีการปรับตัว
ขึ้นในช่วงต้นเดือน หลังจากที่ได้รับแรงหนุนสาคัญจากการยกเลิกเพดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินสวิสฟรังก์ ของธนาคารกลาง
สวิสเซอร์แลนด์ บวกกับค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าในช่วงต้นเดือน นอกจากนี้ การดาเนินมาตรการเข้าซื้อพันธบัตรของ
ECB เพื่อแก้ปัญหาเงินฝื ดยังเป็ นอีกปั จจัยสาคัญ แต่ก็มีการปรับตัวลงในช่วงปลายเดือนจากผลการประชุม FOMC ครั้งแรกของปี
ที่ FED มีมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯเป็ นเชิงบวกมากขึ้น บวกกับแรงกดดันจากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นโดยราคา
ทองคาในประเทศขึ้นทาจุดสูงสุดที่ระดับ 20,100 บาท และจุดต่าสุดอยูท่ ี่ 18,450 บาท
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 30 ธันวำคม 2557 – 30 มกรำคม 2558
Close

High

Low

Linear (Close)

1,310

1,290

1,270

1,250

1,230

1,210

1,190

1,170

1,150

ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนมกราคม 2558 มีการปรับตัวขึ้นในช่วงต้นเดือน โดยปัจจัยหนุนสาคัญอยูท่ ี่ความ
วุน่ วายในตลาดการเงิน หลังจากที่ธนาคารกลางสวิสเซอร์แลนด์ประกาศยกเลิกเพดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินสวิสฟรังก์ บวกกับ
การดาเนินมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิ่มเติมของ ECB รวมถึงวิกฤตค่าเงินรู เบิลของรัสเซีย หลังจากที่ราคาน้ ามันดิบมีการ
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาทองคาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงปลายเดือน ที่เริ่ มมีการปรับตัวลงอีกครั้ง
หลังจากที่ผลการประชุม FOMC ที่ FED มีมมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯเป็ นเชิงบวกมากขึ้น เพิ่มความเป็ นไปได้ที่ FED จะขึ้น
อัตราดอกเบี้ยเร็ วกว่าที่คาด นอกจากนี้ ยังได้รับแรงกดดันจากความคืบหน้าในการเจรจากับเจ้าหนี้ ของกรี ซเพื่อปรับ โครงสร้าง
หนี้หลังจากที่มาตรการช่วยเหลือจะหมดลงในวันที่ 28 ก.พ. นี้ โดยราคาทองคาในช่วงที่ผานมาปรับเพิม่ ขึ้นทาจุดสูงสุดที่ระดับ
US$1,306 ทาจุดต่าสุดที่ระดับ US$1,168 SPDR ถือครองทองคาเพิ่มขึ้นกว่า 57.71 ตัน จากระดับ 709.02 ตัน มาอยูท่ ี่ 766.73 ตัน
ในช่วงปลายเดือนมกราคม
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 30 ธันวำคม 2557 – 30 มกรำคม 2558
Close

High

Low

Linear (Close)

33.20
33.10
33.00
32.90
32.80
32.70
32.60
32.50
32.40
32.30
32.20

ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมกราคม 2558 มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินบาทส่วน
ใหญ่มาจากปัจจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะเงินทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาในประเทศ จากผลข้างเคียงของการดาเนินนโยบาย
การเงินแบบผ่อนคลายจาก ECB โดยมีการอ่อนค่ามาเล็กน้อยในช่วงปลายเดือน จากผลการประชุม FOMC ที่FED มีมุมมองต่อ
เศรษฐกิจสหรัฐฯเป็ นเชิงบวกมากขึ้น ส่วนปั จจัยในประเทศ รายงานตัวเลข CPI เดือนธันวาคม 2557 ของไทยออกมาติดลบ 0.4%
ต่าสุดนับตั้งแต่เดือน กันยายน 2552 เป็ นอีกปัจจัยที่ทาให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแรงขายสุทธิในตลาดหุน้ เดือน
มกราคมนี้กว่า 4299.88 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วที่มีแรงขายสุทธิกว่า 26,605.47 ล้านบาท ส่วนตลาดพันธบัตรมี
เงินไหลออกกว่า 2,487.91 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่แล้วที่เงินไหลเข้ากว่ากว่า 5,379.147 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 ม.ค. 58

1 เดือน
(ม.ค. 58)
58.33
56.89
65.22

1 เดือน
(ก.พ. 58)
52.69
53.30
50.85

3 เดือน
(ม.ค. 58)
47.87
41.23
68.55

3 เดือน
(ก.พ. 58)
52.31
55.12
45.05

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อยูท่ ี่ระดับ 52.69 จุด ลดลงจากเดือนมกราคม 5.64 จุด หรื อ
ลดลง 9.67% จากระดับ 58.33 จุด อ่อนตัวลงหลังจากปรับตัวขึ้นติดต่อกันสองเดือน อย่างไรก็ดีค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาใน
เดือนกุมภาพันธ์ยงั คงสะท้อนทัศนคติในเชิงบวกแม้จะอยูใ่ กล้ระดับ 50 จุด โดยดัชนีความเชื่อมัน่ อ่อนตัวลงทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง
โดยเฉพาะกลุ่มผูค้ า้ ที่ลดลงถึง 14.37 จุด จากระดับ 65.22 จุด มาอยูท่ ี่ระดับ 50.85 จุด การที่ดชั นีความเชื่อมัน่ ยังคงสะท้อน
มุมมองเชิงบวกมาจากกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าความเสี่ ยงจากปั ญหาด้านนโยบายของกรี ซ
ระหว่างเดือนกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ส่วนปั จจัยที่อาจจะกดดันราคาทองคา

ราคาน้ ามันดิบที่อยูใ่ นระดับต่าและสัญญาณเศรษฐกิจ

สหรัฐฯที่ฟ้ื นตัวต่อเนื่องจะส่งผลให้ FED พิจารณาขึ้นดอกเบี้ยเร็ วกว่าที่คาด
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 52.31 จุด เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการจัดทา
เดือนก่อน โดยเพิ่มขึ้น 4.44 จุดหรื อเพิ่มขึ้น 9.27% โดยค่าดัชนีกลับขึ้นมาเหนือระดับ 50 จุดเล็กน้อย ตามความเสี่ ยงที่เพิ่มมาก
ขึ้น โดยมีปัจจัยที่เชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาเป็ นการปรับตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ ามัน และทิศทางดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อ่อนตัวลงจากเดือนมกราคมแต่กลุ่มตัวอย่างยังคงมี
มุมมองในเชิงบวกต่อราคาทองคาแม้ค่าดัชนีอยูใ่ กล้ระดับ 50 จุด สอดคล้องกันทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมุมมองดังกล่าวได้รับแรง
หนุนจากความเสี่ ยงในยุโรปหลังกรี ซมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แต่มองการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และการอ่อน
ตัวลงของราคาพลังงานถือเป็ นปัจจัยกดดันสาคัญ ทาให้ทศั นคติตอ่ ราคาทองคาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวลดลง
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
100.00
22,500

90.00
80.00

21,500

70.00

58.61
20,500

53.73
53.55
20,523.8148.01

58.33

56.79

51.72

56.08
50.46 45.53 19,972.73
46.77
42.61
19,410.87
19,863.16
19,442.50
19,647.37
19892.50
20,100.00
19,500
38.67
19,695.24
18,680.00
18,963.64 18,295.00
18,500
18,831.82

60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00

17,500

0.00

Avg GTA price

Gold Price Sentiment Index (1M)

Benchmark

**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมกราคม 2558 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 58.33 จุด (จัดทาในเดือน
ธันวาคม 2558) สะท้อนมุมมองในเชิงบวกต่อราคาทองคาในเดือนมกราคม 2558 ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5% (ราคาขายออก)
เฉลี่ยในเดือนมกราคม 2558 อยูท่ ี่ระดับ 19,442.50 บาทต่อหนึ่งบาททองคา เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2557 ประมาณ
762.50 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 1 เดือน

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 3 เดือน

วิกฤติหนี้กรี ซ

41.31%

ค่าเงินดอลล่าร์

ค่าเงินดอลล่าร์

41.10%

ราคาน้ ามัน

ราคาน้ ามัน

33.47%

ทิศทางดอกเบี้ย FED

29.87%

การเก็งกาไร

26.91%
0.00%

33.13%

ทิศทางดอกเบี้ย FED

31.26%

ความต้องการทองคา

31.06%

การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน

10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

40.99%

0.00%

28.16%
10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

ปั จจัยที่กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเชื่อว่าจะกระทบราคาทองคาในประเทศในช่วงหนึ่งเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
น้ าหนักวิกฤติหนี้สินของกรี ซหลังการชนะการเลือกตั้งของพรรคไซรี ซาที่ชูนโยบายยกเลิกการรัดเข็มขัดและอาจจะนามาซึ่ง
ความเสี่ ยงในความผันผวนของตลาดยุโรป ส่วนปั จจัยที่ให้ความสาคัญรองลงมาคือทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ ามันดิบ
การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการเก็งกาไรเป็ นปั จจัยที่เชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศช่วง 3 เดือนข้างหน้ามีการให้น้ าหนักกับค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ราคาน้ ามันดิบ และการปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนกุมภำพันธ์ 2558

ไม่ แน่ ใจ
25.21%
ไม่ ซื้อ
38.25%

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

ซื้อ
36.54%

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 472 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 352
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 120 ตัวอย่าง พบว่า 36.54% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 38.25%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 25.21%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า จะเห็น
ได้วา่ ในเดือนกุมภาพันธ์สดั ส่วนของผูท้ ี่คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคา
เพิม่ ขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากราคาทองคาปรับตัวเพิม่ ขึ้นในช่วงเดือน
มกราคมหรื ออาจจะสะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างมองว่าราคาอาจจะมีการ
พักตัวลงหลังฟื้ นตัวช่วงต้นปี
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 10 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทาง
และกรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 รวมถึง
ปั จจัยที่กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,150 – 1,380 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,150-1,250 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,230-1,250 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,300-1,380 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,340-1,360 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ช่วงตำ่ สุด

ช่วงสูงสุด

5

8

4
4
3

6
6

3
4
2
1

1

1

1
0

2
2

1

1

0
1,150-1,170 1,171-1,190 1,191-1,210 1,211-1,230 1,231-1,250
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 17,500 – 21,500
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 17,500-19,500 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,500-19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 20,000-21,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 20,500-21,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา

ช่วงตำ่ สุด
6

ช่วงสูงสุด
6

5

5

5

5

4

3

4

3

3

2

2

1

1

1

3
2

1

0

0
17,500-18,000 18,001-18,500 18,501-19,000 19,001-19,500

20,000-20,500

20,501-21,000

21,001-21,500

บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
1. ความเสี่ ยงวิกฤติหนี้สินกรี ซ หลังการเลือกตั้งกรี ซที่พรรคไซรี ซาชนะการเลือกตั้ง โดยพรรคฯ ได้ชูนโยบายหา
เสี ยงด้วยการยกเลิกมาตรการรัดเข็ดขัดซึ่งจะทาให้เกิดความเสี่ ยงในการเจรจากับบรรดาเจ้าหนี และอาจจะทาให้กรี ซไม่ได้รับเงิน
ช่วยเหลือเพิม่ เติม
2. ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลุ่มผูค้ า้ ยังประเมินทิศทางค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสปรับตัวแข็งค่าได้ต่อจากการใช้
นโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางยุโรป ประกอบกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟ้ื นตัวต่อเนื่อง จะ
ยังส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าตามเงินที่ไหลเข้าเก็งกาไรในตลาดหุน้ สหรัฐฯ
3. ค่าเงินบาท เริ่ มปรับตัวแข็งค่ามากขึ้นหลังจากการใช้นโยบายสภาคล่องของธนาคารกลางยุโรปทาให้เงินทุนไหล
เข้ามากขึ้น
4. ความเสี่ ยงในการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งจะส่งผลต่อการกาหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรปและการ
โยกย้ายเม็ดเงิน ขณะที่ยโุ รปยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปและยังคงต้องใช้การ
กระตุน้ เศรษฐกิจเพื่อช่วยหนุนการฟื้ นตัว ซึ่งส่งผลให้เงินยูโรมีแนวโน้มอ่อนค่าในอนาคตจากขนาดนโยบายที่เพิ่มมากขึ้นและ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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5. การซื้อขายเก็งกาไร ยังเป็ นปั จจัยที่กลุ่มผูค้ า้ ให้ความสาคัญเนื่องจากราคาทองคามีการปรับตัวลงอย่างมากและใกล้
หลุดต่ากว่าแนวรับสาคัญที่บรรดานักวิเคราะห์มองกัน ดังนั้นในช่วงสั้นอาจจะได้เห็นแรงซื้อขายทากาไรตลาดปั จจัยทางเทคนิค
6. เทศกาลที่สาคัญหนุนอุปสงค์เอเชีย ประกอบกับราคาทองคาที่ลดต่าลงอย่างรวดเร็ วยิง่ เป็ นการกระตุน้ อุปสงค์ใน
การซื้อสะสมทองคา โดยเฉพาะเทศกาลตรุ ษจีน
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนมกราคม 2558
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

4
5
1

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 10 ตัวอย่าง โดยรวมเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จะเพิ่มขึ้นหรื อ
ใกล้เคียงกับเดือนมกราคม โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 1 รายคาดว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จะ
ปรับตัวลดลงเทียบเดือนมกราคม 2558 กลุ่มตัวอย่างจานวน 4 รายที่คาดว่าราคาทองคาประเทศเฉลี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนอีก 5
รายเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนมกราคม
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1. บริ ษทั ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จากัด
2. ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิ ชย์
3. บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
4. บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
5. บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
6. บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
7. บริ ษทั ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ส จากัด
8. ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง
9. บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด
10. บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด
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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
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