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บทสรุปการวิจัย 

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 อยูใ่นระดบั 52.69 จุด ลดลงจากเดือนมกราคม 2558 5.64 จุด 

แต่ยงัอยูเ่หนือระดบั 50 จุด ถือเป็นเดือนท่ีสามติดต่อกนัท่ีดชันีสะทอ้นมุมมองเชิงบวก โดยมุมมองดงักล่าวสอดคลอ้งกนัทั้งกลุ่ม

ผูล้งทุนและกลุ่มผูค้า้ ความวติกเร่ืองการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และการแขง็ค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นปัจจยั

กดดนัใหค้วามเช่ือมัน่ต่อราคาทองค าลดลงขณะปัจจยักรีซเป็นประเด็นหนุนส าคญัระหวา่งเดือน 

 ดา้นดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในระยะสามเดือนเพ่ิมข้ึน 4.44 จุด อยูท่ี่ระดบั 52.31 จุด ค่าดชันีปรับตวัเหนือระดบั 

50 จุดเลก็นอ้ย กลบัมาสะทอ้นมมุมองเชิงบวกในระยะสามเดือนสอดคลอ้งกบัความกงัวลเร่ืองวกิฤติทางการเงินในยโุรป 

 จากค าถามวา่กลุ่มตวัอยา่งจะซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้หรือไม่ พบวา่ 36.54% ของกลุ่มตวัอยา่งคิดวา่จะซ้ือ

ทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ ขณะท่ี 38.25% คาดวา่จะไม่ซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ และ 25.21% ไม่แน่ใจวา่จะ

ซ้ือทองค าหรือไม่ จะเห็นไดว้า่ในเดือนกมุภาพนัธ์สดัส่วนของผูท่ี้คาดวา่จะยงัไม่ซ้ือทองค าเพ่ิมข้ึนอยา่งชดัเจนหลงัจากราคา

ทองค าปรับตวัเพ่ิมข้ึนในช่วงเดือนมกราคมหรืออาจจะสะทอ้นวา่กลุ่มตวัอยา่งมองวา่ราคาอาจจะมีการพกัตวัลงหลงัฟ้ืนตวัช่วง

ตน้ปี 

 โดยสรุปพบวา่ความเช่ือมัน่ท่ีมีตอ่ราคาทองค าในประเทศในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ยงัคงสะทอ้นทศันคติเป็นเชิง

บวกเป็นเดือนท่ีสามติดต่อกนัแมค้่าดชันีจะปรับตวัลดลง เหตผุลท่ีกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่ราคาทองค าจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนในเดือน

กมุภาพนัธ์ 2558 เน่ืองจากความเส่ียงในยโูรโซนและแรงหนุนช่วงเทศกาลตรุษจีน 

 ดา้นบทสรุปความคิดเห็นผูค้า้ทองค าประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 กลุ่มผูค้า้รายใหญ่มีมุมมองราคาทองค าระหวา่งเดือน

ใกลเ้คียงหรือเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการคา้ทองค ารายใหญ่และผูป้ระกอบกิจการนายหนา้ซ้ือ

ขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคาทองค าจ านวน 10 ตวัอยา่ง คาดวา่ราคาทองค าในประเทศในเดือนกมุภาพนัธ์จะ

ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจ านวน 4 ตวัอยา่ง คาดวา่จะใกลเ้คียงกนัเดือนมกราคม 5 ตวัอยา่งและคาดวา่จะปรับตวัลดลงในเดือนกมุภาพนัธ์ 1 

ตวัอยา่ง ส าหรับราคาทองค าในตลาดโลกกรอบสูงสุดท่ีกลุ่มตวัอยา่งคาดไวร้ะหวา่ง 1,300-1,380 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มี

ความถ่ีหนาแน่นบริเวณ 1,340-1,360 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการเคล่ือนไหวต ่าสุดใหน้ ้ าหนกัระหวา่ง 1,150-1,250 

ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถ่ีหนาแน่นอยูบ่ริเวณ 1,230 – 1,250 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ ดา้นราคาทองค าใน

ประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) กลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกัราคาสูงสุดระหวา่ง 20,000 – 21,500 บาทต่อหน่ึงบาททองค า และมี

ค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 20,500-21,000 บาทต่อหน่ึงบาททองค า กรอบการเคล่ือนไหวต ่าสุดกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกัระหวา่ง 

17,500-19,500 บาทต่อหน่ึงบาททองค า โดยมีค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 18,500 – 19,000 บาทต่อหน่ึงบาททองค า โดยมี

ประเด็นความเส่ียงเศรษฐกิจในยโูรโซนและอุปสงคใ์นช่วงเทศกาลส าคญั ดา้นปัจจยักดดนัทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การ

ปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นปัจจยัลบส าคญั  
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สรุปประเด็นราคาทองค าเดือน มกราคม 2558 

 การเคล่ือนไหวของราคาทองค าแท่งความบริสุทธ์ิ 96.5% ท่ีอา้งอิงกบัราคาสมาคมคา้ทองค า ปรับตวัเพ่ิมข้ึนระหวา่ง

เดือนมกราคม 2558 ประมาณ 1,050 บาทต่อหน่ึงบาททองค า จากราคาทองค าในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 ท่ีระดบัราคา 18,550 

บาทต่อหน่ึงบาททองค า (ราคาขายออก) มาอยูท่ี่ระดบั 19,600 บาทต่อหน่ึงทองค า (ราคาขายออก) ในช่วงปิดตลาดในวนัท่ี 30 

มกราคม 2558 หรือเพ่ิมข้ึนประมาณ 5.66%       

 

 

 ราคาทองค าแท่งความบริสุทธ์ิ 96.5% อา้งอิงราคาท่ีประกาศโดยสมาคมคา้ทองค าในเดือนมกราคม 2558 มีการปรับตวั

ข้ึนในช่วงตน้เดือน หลงัจากท่ีไดรั้บแรงหนุนส าคญัจากการยกเลิกเพดานอตัราแลกเปล่ียนเงินสวสิฟรังก ์ ของธนาคารกลาง

สวสิเซอร์แลนด ์ บวกกบัค่าเงินบาทท่ีมีแนวโนม้อ่อนค่าในช่วงตน้เดือน นอกจากน้ี การด าเนินมาตรการเขา้ซ้ือพนัธบตัรของ 

ECB เพ่ือแกปั้ญหาเงินฝืดยงัเป็นอีกปัจจยัส าคญั แต่ก็มีการปรับตวัลงในช่วงปลายเดือนจากผลการประชุม FOMC คร้ังแรกของปี 

ท่ี FED มีมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯเป็นเชิงบวกมากข้ึน บวกกบัแรงกดดนัจากค่าเงินบาทท่ีมีแนวโนม้แขง็ค่าข้ึนโดยราคา

ทองค าในประเทศข้ึนท าจุดสูงสุดท่ีระดบั 20,100 บาท และจุดต ่าสุดอยูท่ี่ 18,450 บาท 
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 รำคำทองค ำแท่งน ำ้หนักหนึ่งบำททองค ำ ระหว่ำงวนัที ่30 ธันวำคม 2557 – 30 มกรำคม 2558 
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ราคาทองค าในตลาดโลกในเดือนมกราคม 2558 มีการปรับตวัข้ึนในช่วงตน้เดือน โดยปัจจยัหนุนส าคญัอยูท่ี่ความ

วุน่วายในตลาดการเงิน หลงัจากท่ีธนาคารกลางสวสิเซอร์แลนดป์ระกาศยกเลิกเพดานอตัราแลกเปล่ียนเงินสวสิฟรังก ์ บวกกบั

การด าเนินมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพ่ิมเติมของ ECB รวมถึงวกิฤตค่าเงินรูเบิลของรัสเซีย หลงัจากท่ีราคาน ้ ามนัดิบมีการ

ปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหร้าคาทองค าปรับตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จนถึงช่วงปลายเดือน ท่ีเร่ิมมีการปรับตวัลงอีกคร้ัง 

หลงัจากท่ีผลการประชุม FOMC ท่ี FED มีมมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯเป็นเชิงบวกมากข้ึน เพ่ิมความเป็นไปไดท่ี้ FED จะข้ึน

อตัราดอกเบ้ียเร็วกวา่ท่ีคาด นอกจากน้ี ยงัไดรั้บแรงกดดนัจากความคืบหนา้ในการเจรจากบัเจา้หน้ี ของกรีซเพื่อปรับ โครงสร้าง

หน้ีหลงัจากท่ีมาตรการช่วยเหลือจะหมดลงในวนัท่ี 28 ก.พ. น้ี โดยราคาทองค าในช่วงท่ีผานมาปรับเพ่ิมข้ึนท าจุดสูงสุดท่ีระดบั 

US$1,306 ท าจุดต ่าสุดท่ีระดบั US$1,168 SPDR ถือครองทองค าเพ่ิมข้ึนกวา่ 57.71 ตนั จากระดบั 709.02 ตนั มาอยูท่ี่ 766.73 ตนั

ในช่วงปลายเดือนมกราคม   
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 ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมกราคม 2558 มีแนวโนม้แขง็ค่าข้ึน โดยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าเงินบาทส่วน

ใหญ่มาจากปัจจยัต่างประเทศ โดยเฉพาะเงินทุนจากต่างประเทศท่ีไหลเขา้มาในประเทศ จากผลขา้งเคียงของการด าเนินนโยบาย

การเงินแบบผอ่นคลายจาก ECB โดยมีการอ่อนค่ามาเลก็นอ้ยในช่วงปลายเดือน จากผลการประชุม FOMC ท่ีFED มีมุมมองต่อ

เศรษฐกิจสหรัฐฯเป็นเชิงบวกมากข้ึน ส่วนปัจจยัในประเทศ รายงานตวัเลข CPI เดือนธนัวาคม 2557 ของไทยออกมาติดลบ 0.4% 

ต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือน กนัยายน 2552 เป็นอีกปัจจยัท่ีท าใหค้่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีแรงขายสุทธิในตลาดหุน้เดือน

มกราคมน้ีกวา่ 4299.88 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบัเดือนท่ีแลว้ท่ีมีแรงขายสุทธิกวา่ 26,605.47 ลา้นบาท ส่วนตลาดพนัธบตัรมี

เงินไหลออกกวา่ 2,487.91 ลา้นบาท เทียบกบัเดือนท่ีแลว้ท่ีเงินไหลเขา้กวา่กวา่ 5,379.147 ลา้นบาท 
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ดัชนีความเช่ือม่ันราคาทองค า (Gold Price Sentiment Index) 

ประเภทดชันี 1 เดือน  
(ม.ค. 58) 

1 เดือน  
(ก.พ. 58) 

3 เดือน  
(ม.ค. 58) 

3 เดือน  
(ก.พ. 58) 

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (รวม) 58.33 52.69 47.87 52.31 
ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (เฉพาะนกัลงทุน) 56.89 53.30 41.23 55.12 
ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (เฉพาะผูค้า้ทองค า) 65.22 50.85 68.55 45.05 
**เก็บตวัอยา่งช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 – 31 ม.ค. 58 

 ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558  อยูท่ี่ระดบั 52.69 จุด ลดลงจากเดือนมกราคม 5.64 จุด หรือ

ลดลง 9.67% จากระดบั 58.33 จุด อ่อนตวัลงหลงัจากปรับตวัข้ึนติดต่อกนัสองเดือน อยา่งไรก็ดีค่าดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าใน

เดือนกมุภาพนัธ์ยงัคงสะทอ้นทศันคติในเชิงบวกแมจ้ะอยูใ่กลร้ะดบั 50 จุด โดยดชันีความเช่ือมัน่อ่อนตวัลงทั้งสองกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยเฉพาะกลุ่มผูค้า้ท่ีลดลงถึง 14.37 จุด จากระดบั 65.22 จุด มาอยูท่ี่ระดบั 50.85 จุด  การท่ีดชันีความเช่ือมัน่ยงัคงสะทอ้น

มุมมองเชิงบวกมาจากกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่ความเส่ียงจากปัญหาดา้นนโยบายของกรีซ ส่วนปัจจยัท่ีอาจจะกดดนัราคาทองค า

ระหวา่งเดือนกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่การแขง็ค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน ้ ามนัดิบท่ีอยูใ่นระดบัต ่าและสญัญาณเศรษฐกิจ

สหรัฐฯท่ีฟ้ืนตวัต่อเน่ืองจะส่งผลให ้FED พิจารณาข้ึนดอกเบ้ียเร็วกวา่ท่ีคาด  

 

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในช่วงสามเดือนขา้งหนา้ ดชันีรวมอยูท่ี่ระดบั 52.31 จุด เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจากการจดัท า

เดือนก่อน โดยเพ่ิมข้ึน 4.44 จุดหรือเพ่ิมข้ึน 9.27% โดยค่าดชันีกลบัข้ึนมาเหนือระดบั 50 จุดเลก็นอ้ย ตามความเส่ียงท่ีเพ่ิมมาก

ข้ึน โดยมีปัจจยัท่ีเช่ือวา่จะกระทบต่อราคาทองค าเป็นการปรับตวัของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน ้ ามนั และทิศทางดอกเบ้ียของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ  

 

โดยสรุปดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 อ่อนตวัลงจากเดือนมกราคมแต่กลุ่มตวัอยา่งยงัคงมี

มุมมองในเชิงบวกต่อราคาทองค าแมค้่าดชันีอยูใ่กลร้ะดบั 50 จุด สอดคลอ้งกนัทั้งสองกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงมุมมองดงักล่าวไดรั้บแรง

หนุนจากความเส่ียงในยโุรปหลงักรีซมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง แต่มองการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และการอ่อน

ตวัลงของราคาพลงังานถือเป็นปัจจยักดดนัส าคญั ท าใหท้ศันคติตอ่ราคาทองค าระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ปรับตวัลดลง 
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**ราคาทองค าในประเทศอา้งอิงราคาสมาคมคา้ทองค า (Avg Closed) 

เม่ือเทียบเคียงดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนมกราคม 2558 กบัราคาทองค าเฉล่ีย (ราคาปิด) ท่ีอา้งอิงกบัราคา

ทองค าแท่งของสมาคมคา้ทองค าในเดือนเดียวกนัพบวา่มีทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนัโดยค่าดชันีอยูท่ี่ระดบั 58.33 จุด (จดัท าในเดือน

ธนัวาคม 2558) สะทอ้นมุมมองในเชิงบวกต่อราคาทองค าในเดือนมกราคม 2558 ขณะท่ีราคาทองค าแท่ง 96.5% (ราคาขายออก) 

เฉล่ียในเดือนมกราคม 2558 อยูท่ี่ระดบั 19,442.50 บาทต่อหน่ึงบาททองค า เพ่ิมข้ึนจากราคาเฉล่ียเดือนธนัวาคม 2557 ประมาณ 

762.50 บาทต่อหน่ึงบาททองค า  
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 ปัจจยัท่ีกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเช่ือวา่จะกระทบราคาทองค าในประเทศในช่วงหน่ึงเดือนพบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้

น ้ าหนกัวกิฤติหน้ีสินของกรีซหลงัการชนะการเลือกตั้งของพรรคไซรีซาท่ีชูนโยบายยกเลิกการรัดเขม็ขดัและอาจจะน ามาซ่ึง

ความเส่ียงในความผนัผวนของตลาดยโุรป ส่วนปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัรองลงมาคือทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน ้ ามนัดิบ 

การข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการเก็งก าไรเป็นปัจจยัท่ีเช่ือวา่จะกระทบต่อราคาทองค าระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์  

 ปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่จะกระทบต่อราคาทองค าในประเทศช่วง 3 เดือนขา้งหนา้มีการใหน้ ้ าหนกักบัค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ราคาน ้ ามนัดิบ และการปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ  

 

 

จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 472 ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัลงทุน 352 
ตวัอยา่ง และผูค้า้ทองค า 120 ตวัอยา่ง พบวา่ 36.54% ของกลุ่ม
ตวัอยา่งคิดวา่จะซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ ขณะท่ี 38.25% 
คาดวา่จะยงัไม่ซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ และอีก 25.21% 
ยงัไม่แน่ใจวา่จะซ้ือทองค าหรือไม่ในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ จะเห็น
ไดว้า่ในเดือนกมุภาพนัธ์สดัส่วนของผูท่ี้คาดวา่จะยงัไม่ซ้ือทองค า
เพ่ิมข้ึนอยา่งชดัเจนหลงัจากราคาทองค าปรับตวัเพ่ิมข้ึนในช่วงเดือน
มกราคมหรืออาจจะสะทอ้นวา่กลุ่มตวัอยา่งมองวา่ราคาอาจจะมีการ
พกัตวัลงหลงัฟ้ืนตวัช่วงตน้ปี  
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บทสรุปความคดิเห็นผู้ค้าทองค า (Gold Trader Consensus) 

 จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการคา้ทองค ารายใหญ่ ผูค้า้ส่งทองค า และผูป้ระกอบกิจการนายหนา้ซ้ือ

ขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคาทองค า จ านวน 10 ตวัอยา่ง เพ่ือสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นท่ีมีต่อทิศทาง

และกรอบราคาทองค าในตลาดโลกและราคาทองค าแท่งในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 รวมถึง

ปัจจยัท่ีกลุ่มผูค้า้คาดวา่จะมีความเก่ียวขอ้งกบัราคาทองค าในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์โดยสรุปพบวา่ 

 บทสรุปดา้นราคาทองค าในตลาดโลก (Gold Spot)  

  กลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่ราคาทองค าในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคล่ือนไหวในกรอบ 1,150 – 1,380 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ

ออนซ์ โดยกรอบการเคล่ือนไหวดา้นล่างกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกัระหวา่ง 1,150-1,250 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีคา่ความถ่ี

หนาแน่นอยูบ่ริเวณ 1,230-1,250 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะท่ีกรอบดา้นบนกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกัระหวา่ง 1,300-1,380 ดอลลาร์

สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถ่ีหนาแน่นอยูบ่ริเวณ 1,340-1,360 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
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บทสรุปดา้นราคาทองค าแท่งในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) 

 กลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่ราคาทองค าแท่งในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) น่าจะเคล่ือนไหวในกรอบ 17,500 – 21,500 

บาทต่อหน่ึงบาททองค า โดยกรอบการเคล่ือนไหวดา้นล่างกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกัระหวา่ง 17,500-19,500 บาทต่อหน่ึงบาท

ทองค า โดยมีค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 18,500-19,000 บาทตอ่หน่ึงบาททองค า ขณะท่ีกรอบดา้นบนกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกั

ระหวา่ง 20,000-21,500 บาทต่อหน่ึงบาททองค า และมีค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 20,500-21,000 บาทต่อหน่ึงบาททองค า  

 

 

 

 

 

 

 บทสรุปดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาทองค าในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558  

1. ความเส่ียงวกิฤติหน้ีสินกรีซ หลงัการเลือกตั้งกรีซท่ีพรรคไซรีซาชนะการเลือกตั้ง โดยพรรคฯ ไดชู้นโยบายหา

เสียงดว้ยการยกเลิกมาตรการรัดเขด็ขดัซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเส่ียงในการเจรจากบับรรดาเจา้หนี และอาจจะท าใหก้รีซไม่ไดรั้บเงิน

ช่วยเหลือเพ่ิมเติม 

2. ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลุ่มผูค้า้ยงัประเมินทิศทางค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสปรับตวัแขง็ค่าไดต้่อจากการใช้

นโยบายผอ่นคลายทางการเงินของธนาคารกลางญ่ีปุ่นและธนาคารกลางยโุรป ประกอบกบัเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีฟ้ืนตวัต่อเน่ือง จะ

ยงัส่งผลใหค้่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตวัแขง็ค่าตามเงินท่ีไหลเขา้เก็งก าไรในตลาดหุน้สหรัฐฯ  

3. ค่าเงินบาท เร่ิมปรับตวัแขง็ค่ามากข้ึนหลงัจากการใชน้โยบายสภาคล่องของธนาคารกลางยโุรปท าใหเ้งินทุนไหล

เขา้มากข้ึน  

4. ความเส่ียงในการชะลอตวัของเศรษฐกิจยโุรป ซ่ึงจะส่งผลต่อการก าหนดนโยบายของธนาคารกลางยโุรปและการ

โยกยา้ยเมด็เงิน ขณะท่ียโุรปยงัคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปและยงัคงตอ้งใชก้าร

กระตุน้เศรษฐกิจเพ่ือช่วยหนุนการฟ้ืนตวั ซ่ึงส่งผลใหเ้งินยโูรมีแนวโนม้อ่อนค่าในอนาคตจากขนาดนโยบายท่ีเพ่ิมมากข้ึนและ

เศรษฐกิจท่ีชะลอตวั 
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5. การซ้ือขายเก็งก าไร ยงัเป็นปัจจยัท่ีกลุ่มผูค้า้ใหค้วามส าคญัเน่ืองจากราคาทองค ามีการปรับตวัลงอยา่งมากและใกล้

หลุดต ่ากวา่แนวรับส าคญัท่ีบรรดานกัวเิคราะห์มองกนั ดงันั้นในช่วงสั้นอาจจะไดเ้ห็นแรงซ้ือขายท าก าไรตลาดปัจจยัทางเทคนิค 

6. เทศกาลท่ีส าคญัหนุนอุปสงคเ์อเชีย ประกอบกบัราคาทองค าท่ีลดต ่าลงอยา่งรวดเร็วยิง่เป็นการกระตุน้อุปสงคใ์น

การซ้ือสะสมทองค า โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีน 

สรุปมุมมองท่ีมีต่อราคาทองค าในประเทศ 
คาดวา่ราคาทองค าจะเพ่ิมข้ึน 4 
คาดวา่ราคาทองค าจะใกลเ้คียงกบัราคาในเดือนมกราคม 2558 5 
คาดวา่ราคาทองค าจะลดลง 1 
 

 สรุปกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการคา้ทองค ารายใหญ่และผูป้ระกอบกิจการนายหนา้ซ้ือขายสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคาทองค า จ านวน 10 ตวัอยา่ง โดยรวมเช่ือวา่ราคาทองค าในประเทศเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 จะเพ่ิมข้ึนหรือ

ใกลเ้คียงกบัเดือนมกราคม โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 1 รายคาดวา่ราคาทองค าในประเทศเฉล่ียในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 จะ

ปรับตวัลดลงเทียบเดือนมกราคม 2558 กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 4 รายท่ีคาดวา่ราคาทองค าประเทศเฉล่ียจะปรับตวัเพ่ิมข้ึน ส่วนอีก 5 

รายเช่ือวา่ราคาทองค าในประเทศเฉล่ียในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 จะเคล่ือนไหวใกลเ้คียงกบัเดือนมกราคม 

กลุ่มตวัอยา่งความคิดเห็นผูค้า้ทองค า 

1. บริษทั หา้งขายทองจินฮั้วเฮง จ ากดั 
2. หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล เล่ียงเส็งเฮงพาณิชย ์
3. บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท ์จ ากดั 
4. บริษทั เอม็ทีเอส โกลด ์ฟิวเจอร์ส จ ากดั 
5. บริษทั วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ์ฟิวเจอร์ส จ ากดั 
6. บริษทั คลาสสิก โกลด ์ฟิวเจอร์ส จ ากดั 
7. บริษทั ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จ ากดั 
8. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้งทองน ่าเชียง 
9. บริษทั แอล ซี เอช บูลเล่ียน จ ากดั 
10. บริษทั ไฟน์โกลด ์จ ากดั 
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รายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของศูนยว์จิยัทองค า ภายใตค้วามร่วมมือระหวา่ง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
สมาคมคา้ทองค า สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท ์จ ากดั เน้ือหาในรายงานจดัท าข้ึนโดยมิไดมี้
วตัถุประสงคเ์พ่ือการช้ีน าใหมี้การซ้ือขาย หรือช้ีน าราคาแต่ประการใด การจดัท ารายงานดงักล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นท่ีเก็บ
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศูนยว์จิยัเห็นวา่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการวจิยั 
 
ช่องทำงตดิตำมข้อมูลกำรวจิยั 
เวบ็ไซต ์:  http://www.gtwm.co.th 
  http://www.goldtraders.or.th 
  http://business.utcc.ac.th 
Facebook : ศูนยว์จิยัทองค า 
ติดต่อขอรับขอ้มูลการวจิยั โทร. 02-673-9911 ต่อ 660-1 
 
สอบถำมข้อมูลเพิม่เตมิ 

คุณกมลธญั  พรไพศาลวจิิต   ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัทองค า   
889  อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ หอ้งเลขท่ี 209 ชั้น 20, ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 02-673-9911 ต่อ 650, มือถือ 089-770-6112, E-mail : kamoltun@gtwm.co.th 
  
คุณภทัริกา  สมคะเน   ประสานงานส่ือมวลชน 
889  อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ หอ้งเลขท่ี 209 ชั้น 20, ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 02-673-9911 ต่อ 250, มือถือ 081-812-7221, E-mail : patarika@gtwm.co.th 
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