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บทสรุปกำรวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนธันวาคม 2556 ลดลงจากเดือนก่อน โดยค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (Gold
Price Sentiment Index) ที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 527 ตัวอย่างแบ่งเป็ นผูล้ งทุนทองคา 357 ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 170
ตัวอย่าง อยูท่ ี่ 45.52 จุด ต่ากว่าระดับ 50 จุดสะท้อนทัศนคติเชิงลบต่อราคาทองคาในประเทศ ค่าดัชนีลดลงจากเดือนพฤศจิกายน
10.24 จุด หรื อร้อยละ 18.36 ซึ่งเชื่อว่าเป็ นผลจากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯเชิงบวกโดยเฉพาะตัวเลขด้านการจ้างงาน
ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความวิตกต่อการชะลอมาตรการ QE ในการประชุมนัดสุดท้ายของ FOMC ในวันที่ 17-18 ธ.ค.นี้ ขณะที่ค่า
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาของกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ อยูท่ ี่ระดับ 45.01 จุดและ 46.80 จุดตามลาดับสะท้อนทัศนคติเชิงลบ
ทั้งสองกลุ่ม
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนกลับยังสะท้อนมุมมองเชิงบวก โดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 57.77 จุด
เพิ่มขึ้นจากการจัดทาในเดือนพฤศจิกายนเล็กน้อย 1.32 จุด หรื อร้อยละ 2.34 สะท้อนในระยะกลางกลุ่มตัวอย่างยังมีมุมมองเชิง
บวก ที่น่าสังเกตคือกลุ่มผูล้ งทุนมีการเพิ่มขึ้นของระดับความเชื่อมัน่ ในขณะที่กลุ่มผูค้ า้ มีระดับความเชื่อมัน่ ลดลงจากเดือนก่อน
โดยเมื่อแยกตามกลุ่มตัวอย่างพบว่าค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาระยะสามเดือนของกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ มีค่า 57.31 จุด
และ 58.75 จุด ตามลาดับ
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่าร้อยละ 39.31 ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะ
ซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ร้อยละ 34.49 คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และร้อยละ 26.20 ไม่
แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ ซึ่งลักษณะพฤติกรรมยังค่อนข้างกระจายตัวแต่ที่น่าสังเกตคือลักษณะของพฤติกรรมที่คาดว่าจะซื้อ
ทองคาเพิ่มขึ้นแม้ดชั นีความเชื่อมัน่ จะลดลงอาจจะสะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างมองว่าราคาทองคาอาจจะปรับตัวลดลงอีกไม่มาก
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนธันวาคม 2556 มีมุมมองเชิงลบทั้งกลุ่มผูล้ งทุน
และกลุ่มผูค้ า้ แม้ในระยะกลางจะมองว่าทองคาน่าจะฟื้ นตัวได้ก็ตาม โดยมีปัจจัยเรื่ องการชะลอมาตรการ QE ของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ เป็ นสาคัญ
ด้านการสารวจความคิดเห็นด้านการลงทุนทองคาในปี พ.ศ. 2557 พบว่ากลุ่มตัวอย่างยังคงน้ าหนักในการลงทุนทอง
เมื่อเทียบกับเงินออมใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2556 ประมาณร้อย 18 ของเงินออม ขณะกลุ่มที่เชื่อว่าจะไม่มีการลงทุนทองคาเลย
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 เล็กน้อยจากร้อยละ 4.78 เป็ นร้อยละ 5.11 ในปี พ.ศ. 2557 สาหรับนักลงทุนที่คิด
ว่าจะย้ายเงินลงทุนจากทองคาไปในสิ นทรัพย์ประเภทอื่นพบว่าส่วนใหญ่กระจายอยูใ่ นสิ นทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงต่าอย่าง เงินฝาก
ธนาคาร กองทุนรวม รวมถึงการถือเงินสดในสัดส่วนเท่ากันประมาณร้อยละ 19 ขณะที่ตราสารทุนอยูใ่ นระดับใกล้กนั ประมาณ
ร้อยละ 18 อสังหาริ มทรัพย์ร้อยละ 12 ตราสารหนี้ประมาณร้อยละ 10 และตราสารอนุพนั ธ์ร้อยละ 3
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ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนธันวาคม 2556 ความเห็นค่อนไปในทางลบ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู ้
ประกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา
จานวน 12 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนธันวาคมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบใกล้เคียงกับเดือนพฤศจิกายนหรื อ
ต่ากว่า โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าราคาทองคาในประเทศจะเพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคมมีจานวน 1 ตัวอย่าง คาดว่าจะปรับตัวลดลง
4 ตัวอย่างและ 7 ตัวอย่างคาดว่าราคาโดยเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับเดือนพฤศจิกายน สาหรับราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่
กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,260-1,360 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,260-1,300 ดอลล่าร์ต่อออนซ์
กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง 1,160-1,240 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ
1,180-1,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 95.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุด
ระหว่าง 19,000-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,800-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบ
การเคลื่อนไหวต่าสุดกลุม่ ตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 18,000-18,800 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง
18,200-18,400 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีประเด็นการชะลอมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ค่าเงินบาทและการเก็ง
กาไรเป็ นประเด็นสาคัญที่ตอ้ งจับตา
นอกจากนี้ศูนย์วจิ ยั ยังได้จดั ทารายงานเป้ าหมายราคาทองคาเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2557 โดยกลุม่ ตัวอย่างที่มีการให้คาแนะนา
ด้านการลงทุนเป็ นปกติจานวน 5 ราย ออสสิ ริส ให้ราคาเฉลี่ย 1,320 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์, คลาสสิ คโกลด์ ให้ราคาเฉลี่ย
1,280 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์, จีที เวลธ์ ให้ราคาเฉลี่ย 1,250 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์, เอ็มทีเอส ให้ราคาเฉลี่ย 1,100
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ และ วายแอลจี ให้ราคาเฉลี่ย 1,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์
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สรุปประเด็นรำคำทองคำประจำเดือน พฤศจิกำยน 2556
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวลดลงระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2556 ประมาณ 450 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่ระดับราคา 19,500
บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 19,050 บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่
30 พฤศจิกายน 2556 หรื อลดลงประมาณร้อยละ 2.31
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 31 ตุลำคม – 30 พฤศจิกำยน 2556
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ราคาทองคาในประเทศช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 ปรับตัวลดลง 450 บาทต่อทองคา 96.5% น้ าหนักหนึ่งบาททองคา
โดยเป็ นผลมาจากการอ่อนตัวของราคาทองคาในตลาดโลกหลังการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญสหรัฐฯสะท้อนการฟื้ นตัว
และทาให้ความวิตกชะลอ QE กลับมากดดันตลาดอีกครั้ง อย่างไรก็ดีราคาทองคาในประเทศปรับตัวลดลงน้อยกว่าราคาทองคา
ในตลาดโลกเมื่อเทียบเป็ นเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากค่าเงินบาทมีการปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างมากระหว่างเดือนตามการ
แข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินทุนไหลออกจากประเด็นความวิตกทางการเมือง โดยราคาทองคาในตลาดโลก
ปรับตัวลดลงประมาณ 71.20 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์หรื อร้อยละ 5.38 ขณะที่ราคาทองคาอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคาลดลง
เพียงร้อยละ 2.31 เท่านั้น ส่วนค่าเงินบาทอ่อนค่าเทียบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 2.86 หรื อ 89 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 31 ตุลำคม – 30 พฤศจิกำยน 2556
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ราคาทองคาในตลาดโลกปรับตัวลงต่อเนื่องระหว่างเดือนหลังจากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญสหรัฐฯออกมา
ค่อนข้างดีโดยเฉพาะตัวเลขด้านการจ้างงาน อย่างการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนตุลาคมที่คาดกันว่าตัวเลขด้านการจ้างงาน
จะออกมาไม่ดีเท่าใดนักจากผลกระทบของ Government Shutdown ในช่วงเดือนตุลาคมที่มีการปิ ดทาการไปถึง 16 วัน
นอกจากนี้ระหว่างช่วงต้นเดือนตุลาคมยังมีประเด็นการเพิ่มเพดานหนี้ แต่หลังจากการรายงานยอดการรายงานสูงถึง 204,000
ตาแหน่งแม้อตั ราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1% แต่ก็นบั ว่าสถานการณ์ในตลาดการจ้างงานปรับตัวดีข้ ึน ส่งผลให้ความ
วิตกว่าในการประชุมนัดสุดท้ายของเดือนอาจจะมีการส่งสัญญาณชะลอมาตรการ QE ลงหลังจากที่คงนโยบายไว้ในการประชุม
ปลายเดือนตุลาคมที่ผา่ นมา จากประเด็นดังกล่าวทาให้มีแรงขายทองคาออกอีกครั้ง ประกอบกับอุปสงค์ในเอเชียเริ่ มชะลอตัวลง
นอกจากนี้กองทุนขนาดใหญ่ยงั มีการระบายทองคาออกต่อเนื่อง โดยกองทุน SPDR มีการระบายสถานะทองคาออกระหว่าง
เดือนจานวน 28.81 ตัน สู่ระดับการถือครอง 843.21 ตัน จากระดับ 872.02 ตันในช่วงปลายเดือนตุลาคม
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 31 ตุลำคม – 30 พฤศจิกำยน 2556
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ค่าเงินบาทเทียบดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนค่าเหนือระดับ 32 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยได้รับแรงกดดันทั้งจากปัจจัย
ภายนอกและภายใน ปั จจัยภายนอกมาจากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญของสหรัฐฯที่ออกมาเชิงบวกทาให้ความวิตกชะลอ
QE ส่งให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเทียบสกุลเงินอื่นรวมถึงเงินบาทขณะที่ปัจจัยภายในได้แรงกดดันจากปั จจัยการเมืองที่มีการ
ชุมนุมตั้งแต่ช่วงต้นเดือนส่งผลให้บรรยากาศในการลงทุนโดยเฉพาะเงินทุนต่างชาติไหลออกเป็ นจานวนมาก เมื่อดูการไหลเข้า
ออกของเงินทุนต่างชาติยงั พบว่าตลาดหุน้ มีเงินทุนไหลออกประมาณ 48,074.94 ล้านบาท จากเดือนตุลาคมเงินทุนไหลเข้า
1,167.65 ล้านบาท โดยสรุ ปเงินบาทอ่อนค่าระหว่างเดือน 0.89 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ (Spot rate) หรื อลดลงร้อยละ 2.86 จาก
ระดับ 31.14 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม มาปิ ดที่ระดับ 32.03 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน
แต่ทาระดับสูงสุดใกล้ระดับ 32.25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และต่าสุดใกล้ระดับ 31.10 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ
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ดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำ (Gold Price Sentiment Index)
ประเภทดัชนี
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (รวม)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะนักลงทุน)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะผูค้ า้ ทองคา)
**เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. 56

1 เดือน (พ.ย.)
55.76
55.15
57.54

1 เดือน (ธ.ค.)
45.52
45.01
46.80

3 เดือน (พ.ย.) 3 เดือน (ธ.ค.)
56.45
57.77
55.13
57.31
60.23
58.75

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนธันวาคม 2556 อยูท่ ี่ระดับ 45.52 จุด ลดลงจากดัชนีในเดือนพฤศจิกายน 10.24
จุด หรื อร้อยละ 18.36 จากระดับ 55.76 จุดในเดือนพฤศจิกายน หลังจากที่ระดับความเชื่อมัน่ ต่อราคาทองคาเพิ่มขึ้นในเดือน
พฤศจิกายนจากการคงนโยบายสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ และปั ญหา Government Shutdown แต่ราคาทองคาระหว่าง
เดือนพฤศจิกายนกลับปรับตัวลดลงตามการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในเชิงบวกทาให้ความเชื่อมัน่ ในเดือนธันวาคมปรับ
ลดลงต่าลงกว่าระดับ 50 จุด ขณะเมื่อแยกตามกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ มีระดับความเชื่อมัน่ ลดลงทั้งสองกลุ่ม
โดยกลุ่มผูล้ งทุนลดลง 10.14 จุด หรื อร้อยละ 18.39 และกลุ่มผูค้ า้ ลดลง 10.74 จุด หรื อร้อยละ18.67
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 57.77 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือน
พฤศจิกายนเล็กน้อย 1.32 จุด หรื อร้อยละ 2.34 โดยดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงระยะ 3 เดือน ยังคงสะท้อนทัศนคติใน
เชิงบวกต่างจากมุมมองระยะสั้นซึ่งอาจจะเป็ นเพราะในช่วงต้นปี อยูใ่ กล้ช่วงเทศกาลตรุ ษจีนและใกล้ช่วงของการพิจารณาปรับ
เพิ่มเพดานหนี้ตามกฏหมายของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งที่ผา่ นมาเป็ นปัจจัยบวกต่อราคาทองคา โดยเฉพาะกลุ่มผูล้ งทุนส่วนกลุ่มผูค้ า้
ระดับความเชื่อมัน่ ลดลงต่ากว่าการสารวจเดือนก่อนเล็กน้อย
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนธันวาคมปรับตัวลดลงจากเดือนพฤศจิกายนโดยมีระดับค่าดัชนีต่ากว่า
50 จุดซึ่งเป็ นการสะท้อนทัศนคติเชิงลบต่อราคาทองคาในประเทศ โดยทัศนคิตด้านลบดังกล่าวแสดงในดัชนีท้ งั กลุ่มผูล้ งทุนและ
ดัชนีกลุ่มผูค้ า้ เชื่อว่าทัศคติเชิงลบเกิดจากการอ่อนตัวของราคาตลอดเดือนพฤศจิกายนและการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจเชิงบวก
ของสหรัฐฯ ส่งผลต่อความวิตกในการชะลอมาตรการ QE ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของสหรัฐฯในครั้ง
ต่อ ๆ ไป
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กราฟเทียบดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคากับค่ าเฉลี่ยราคาทองคาในประเทศ
100
24,500

23,500

90
75.72

23,110.53

80
65.06

22,292.86
52.84

22,500

67.08

63.99
56.72

53.35

55.74

55.76

45.5

70
56.45 57.77

60

48.26
50

21,500
33.77 46.25
44.88 46.71

44.07
32.91

20,500

20,230.95

20,657.89
19,650.00
19,992.50

19,500

45.52

40

20,292.86

30
20

19,452.27

10
19170.83

18,968.18

18,500

Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13

0

Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14

Avg GTA price

Gold Price Sentiment Index (1M)

Gold Price Sentiment Index (3M)

Benchmark

**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤศจิกายนกับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาพบว่ามีทิศทางไม่สอดคล้องกันซึ่งอาจจะมาจากการประเมินผลกระทบของปั ญหาด้านการคลัง
ของสหรัฐฯ ว่าจะทาให้ราคาทองคาปรับตัวขึ้นได้จากความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการคงนโยบาย QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ขณะที่ตลอดเดือนพฤศจิกายนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เป็ นตัวแปรสาคัญในการกาหนดนโยบาย
ทางการเงินของธนาคารกลางออกมาดีกว่าที่คาดทาให้นกั ลงทุนและผูค้ า้ ในประเทศเริ่ มมีทศั นคติในเชิงลบกับราคาทองคา
สะท้อนผ่านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนธันวาคมที่ปรับตัวลงต่ากว่า 50 จุด

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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40.00%

31.69%

30.17%

30.00%

27.70%

0.00%

0.00%
การชะลอ QE

ความต้องการทองคา

10.00%
การเก็งกาไร

10.00%
ค่าเงินดอลล่าร์

33.65%

31.37%

31.18%

30.00%
20.00%

ค่าเงินบาท

45.44%

40.00%

20.00%

การชะลอ QE

50.95%

50.00%

การเก็งกาไร

45.54%

ค่าเงินดอลล่าร์

50.00%

60.00%

47.63%

ค่าเงินบาท

60.00%

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 3 เดือน

ความต้องการทองคา

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 1 เดือน

ด้านปัจจัยที่กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเชื่อว่าจะกระทบราคาทองคาในประเทศในช่วงหนึ่งและสามเดือนข้างหน้าพบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักกับประเด็นการชะลอมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯเป็ นประเด็นสาคัญต่อการเคลื่อนไหวของ
ราคาทองคาในประเทศ โดยกลุ่มตัวอย่างมีการให้น้ าหนักถึงร้อยละ 46.08 จากปัจจัยนี้ โดยมีปัจจัยค่าเงินบาทเป็ นลาดับที่สองมี
การให้น้ าหนักร้อยละ 44.74 การเก็งกาไรเป็ นลาดับถัดมาร้อยละ 43.02
ด้านปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในช่วง 3 เดือนข้างหน้าสอดคล้องกันกับปั จจัยที่เชื่อว่ากระทบ
ในช่วง 1 เดือน โดยมีประเด็นการชะลอ QE มีการให้ความสาคัญมากที่สุดร้อยละ 49.23 ของกลุ่มตัวอย่าง การเก็งกาไรในตลาด
ร้อยละ 44.06 ของกลุ่มตัวอย่างและค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯอันดับสามร้อยละ 40.61
กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนธันวำคม 2556

ไม่แน่ ใจ
26.20%

ไม่ซื้อ
34.49%

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

ซื้อ
39.31%

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 527 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 357
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 170 ตัวอย่าง พบว่า 39.31% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 34.49%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 26.20%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า สิ่ งที่น่า
สังเกตคือสัดส่วนของกลุ่มคนที่คาดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือน
ข้างหน้ามีการปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน แม้วา่ ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคา
ทองคาปรับตัวลดลงจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
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แบบสำรวจควำมคิดเห็นด้ ำนกำรลงทุนทองคำในปี พ.ศ. 2557
ศูนย์วจิ ยั ทองคาได้จดั ทาแบบสารวจเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความคิดของนักลงทุนที่วางแผนในการลงทุนทองคาในปี
พ.ศ. 2557 โดยใช้การเปรี ยบเทียบกับการลงทุนในปี พ.ศ. 2556 เพื่อพิจารณาการปรับเปลี่ยนมุมมองในการลงทุนทองคาของผู ้
ลงทุนในประเทศและพิจารณาถึงทางเลือกในการลงทุนอื่น ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกลงทุน พบว่า

2556

2557
Gold
18.14%

Gold
18.63%

Other
81.37%

Other
81.86%

สัดส่วนที่นกั ลงทุนคาดว่าจะลงทุนทองคาในปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับการลงทุนทองคาในปี พ.ศ. 2556 ลดลงเพียง
เล็กน้อย จากระดับที่ลงทุนอยูเ่ ดิมประมาณร้อยละ 18.63 ของเงินออมในปี พ.ศ. 2556 เชื่อว่าจะลงทุนประมาณร้อยละ 18.14 ของ
เงินออม ลดลงร้อยละ 0.49 ซึ่งเป็ นที่น่าสังเกตว่าแม้ราคาทองคาในช่วงปี พ.ศ. 2556 จะมีการปรับลดลงอย่างมากแต่ในมุมมอง
ของนักลงทุนทองคาในประเทศไทยกลับไม่คิดจะลดสัดส่วนการลงทุนทองคาลง และเมื่อมองในมิติที่ลึกลงไปโดยพิจารณา
เฉพาะกลุ่มนักลงทุนทองคาที่ไม่ได้มีการลงทุนในทองคาปี พ.ศ. 2556 เทียบปี พ.ศ. 2557 พบว่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจาก
พ.ศ. 2556 มีร้อยละ 4.78 ขณะปี พ.ศ. 2557 เชื่อว่าจะมีประมาณร้อยละ 5.11
เมื่อสอบถามถึงทางเลือกในการลงทุนถ้าจะมีการโยกเงิน
ถือเงินสด
19%

เงินฝากธนาคาร
19%

อสังหาริ มทรัพย์
12%
กองทุนรวม
19%

ออมจากการลงทุนในทองคาไปลงทุนในสิ นทรัพย์ประเภท
ตราสารหนี้
(พันธบัตรหุ ้นกู)้
10%

ตราสารทุน
(หุ ้น)
18%
ตราสารอนุพนั ธ์
3%

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

อื่นพบว่าการลงทุนในเงินฝากธนาคาร กองทุนรวมและ
การถือเงินสดมีสดั ส่วนเท่ากันคือร้อยละ 19 ส่วนตราสาร
ทุนมีร้อยละ 18 ตราสารหนี้ร้อยละ 10 อสังหาริ มทรัพย์ร้อย
ละ 12 และตราสารอนุพนั ธ์ร้อยละ 3 จะสังเกตว่านักลงทุน
ค่อนข้างจะให้น้ าหนักในตราสารที่มีความเสี่ ยงต่าจานวน
มาก ซึ่งอาจจะสะท้อนพฤติกรรมของผูล้ งทุนทอง
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บทสรุปควำมคิดเห็นผู้ค้ำทองคำ (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 12 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทาง
และกรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนธันวาคม 2556 รวมถึงปัจจัย
ที่กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนธันวาคมโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,160 – 1,360 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,160-1,240 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,180-1,200 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,260-1,360 ดอลล่าร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,260-1,300 ดอลล่าร์ต่อออนซ์

ช่ วงสู งสุ ด

ช่ วงต่ำสุ ด
5

9

10
8

4

6

3

4

2

2
0

1

0
1160-1180

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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1

1

1

1321-1340

1341-1360

0
1181-1200

1201-1220

1221-1240
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1281-1300

1301-1320
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 95.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 18,000 – 20,000
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 18,000-18,800 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,200-18,400 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 19,000-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,800-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา

ช่ วงต่ำสุ ด

ช่ วงสู งสุ ด

8

8

6

6
4

7

6

4

4

2

1

1

0

2

3
1

0

0

18,000-18,200

18,201-18,400

18,401-18,600

18,601-18,800

1

19,000-19,200 19,201-19,400 19,401-19,600 19,601-19,800 19,801-20,000

บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนธันวาคม 2556
1. การชะลอมาตรการ QE กลุ่มผูค้ า้ มองว่าการประชุม FOMC ในช่วงวันที่ 17-18 ธันวาคมนี้จะมีผลกระทบต่อราคา
ทองคาค่อนข้างมากเนื่องจากที่ผา่ นมาราคาทองคาได้รับผลกระทบจากความวิตกต่อการชะลอมาตรการ QE ประกอบกับตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้งในด้านของภาพรวมการจ้างงาน การฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ ทาให้กลุ่มผูค้ า้ มีความวิตกว่าถ้ามีการส่ งสัญญาณที่
ชัดเจนมากขึ้นหรื อมีการชะลอมาตรการ QE ลงในช่วงการประชุมเดือนนี้จะทาให้ราคาทองคามีการปรับตัวลดลง
2. ค่าเงินบาท

กลุ่มผูค้ า้ ประเมินว่าจากเหตุการณ์ท้ งั นอกและในประเทศน่าจะทาให้ในเดือนธันวาคมนี้มีความผัน

ผวนค่อนข้างสูง โดยน่าจะเน้นไปในทางอ่อนค่าเป็ นหลักเนื่องจากการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เป็ นไปอย่างน่าพอใจและ
อาจจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้การคาดการณ์การชะลอมาตรการ QE มีมากขึ้นส่งให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบสกุลเงินอื่นแข็งค่าขึ้น
ประกอบกับปัจจัยภายในประเทศที่อาจจะทาให้เงินทุนไหลออกในระยะสั้นหรื อเงินที่กาลังจะเข้าใหม่อาจจะพิจารณาชะลอการ
เข้าลงทุนในประเทศไทย

ซึ่งก็เป็ นแนวโน้มที่ทาให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าโดยรวมจึงเชื่อว่าเงินบาทน่าจะเป็ นปัจจัยบวกต่อราคา

ทองคาในประเทศ

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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3. การซื้อขายเก็งกาไร

ตลาดทองคายังอยูใ่ นภาวะที่มีความอ่อนไหวสูงทาให้แรงซื้อขายทากาไรน่าจะยังส่งผลต่อ

การเคลื่อนไหวของราคาทองคาต่อเนื่องตลอดเดือนประกอบกับการซื้อขายสาคัญในช่วงปลายปี อย่างการทา windows dressing
ของกองทุน Hedge Fund เป็ นต้น
โดยเมื่อตั้งคาถามว่าในปี พ.ศ. 2557 มุมมองของกลุ่มผูค้ า้ ถ้าแนะนาให้ผลู ้ งทุนทองคาไม่วา่ จะเป็ นทองคาแท่ง
ทองคารู ปพรรณ ลงทุนผ่านกองทุนทองคา และช่องทางอื่น ๆ ควรจะมีการลงทุนเป็ นสัดส่วนเท่าใดของเงินออม กลุ่มผูค้ า้ ให้
คาแนะนาว่าควรจะมีการลงทุนในทองคาประมาณร้อยละ 18 ของเงินออมทั้งหมดเพราะเชื่อว่าในปี พ.ศ. 2557 แม้จะมีความเสี่ ยง
ของช่วงขาลงอยูบ่ า้ งแต่ก็ยงั มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี
พ.ศ. 2557
Ausiris
Classic Gold
GT Wealth
MTS
YLG
**เก็บข้อมูลเดือน พฤศจิกายน 2556

รำคำเฉลีย่
1,320
1,280
1,250
1,100
1,300

รำคำสู งสุ ด
1,550
1,500
1,500
1,350
1,500

รำคำตำ่ สุ ด
1,100
1,150
1,050
1,000
1,100

สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนพฤศจิกายน
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

1
7
4

โดยสรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 12 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนธันวาคมจะปรับตัวเพิ่มขึ้น
จานวน 1 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนธันวาคมจะปรับตัวลดลงจานวน 4 ตัวอย่าง และคาดว่าราคาทองคาใน
ประเทศในเดือนธันวาคมจะใกล้เคียงกับราคาทองคาในเดือนพฤศจิกายนจานวน 7 ตัวอย่าง สะท้อนมุมมองที่ค่อนไปในด้านลบ
แม้โดยส่วนใหญ่จะยังไม่แน่ใจและเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศจะอยูใ่ กล้เคียงกับราคาเฉลี่ยในเดือนพฤศจิกายนก็ตาม
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ศู นย์ วจิ ยั ทองคำ โดยควำมร่ วมมือระหว่ ำง
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กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1. คุณจิตติ ตั้งสิ ทธิ์ภกั ดี

นายกสมาคมค้าทองคา (บริ ษทั ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จากัด)

2. คุณพิชญา พิสุทธิกลุ

นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง (ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิ ชย์)

3. คุณบุณเลิศ สิ ริภทั รวณิ ช

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ออสสิ ริส จากัด

4. คุณณัฐพงศ์ หิ รัณยศิริ

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

5. คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

6. คุณณัฐฑี จุฑาวรากุล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

7. คุณวิรัตน์ จุฑาวรากุล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด

8. นายพรชัย สุดายุวร

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด

9. คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง

10. คุณธีรเดช สิ นธพเรื องชัย

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด

11. คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต

ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิเคราะห์ บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด

12. คุณเอเกต ตัณฑชน

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน 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
คุณ ด.ร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ทองคา
โทร. 081-828-0800, E-mail : dr.phusit@gmail.com
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]

Page 16
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ขอขอบคุณข้ อมูลกำรวิจยั

สมาคมค้าทองคา
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จากัด
ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็ งเฮงพาณิ ชย์
บริ ษทั รอยัล คลาสสิ ค โกลด์ บูลเลี่ยน จากัด
บริ ษทั ห้างค้าทอง หลูยฮู่ วด จากัด
บริ ษทั ห้างค้าทอง หลูช้ งั ฮวด (2498) จากัด
บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด
บริ ษทั ออสสิ ริส จากัด
บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ จากัด
บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด
บริ ษทั ทองภัทร โกลด์ แอนด์ ซิ ลเวอร์ จากัด
บริ ษทั ซิ นคีเชียงค้าส่ ง จากัด
บริ ษทั ห้องขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด
ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง
ห้างทองเยาวราชเคหะคลองหลวง 9
บริ ษทั ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จากัด
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บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด
บริ ษทั ห้างทองซิ นเจี้ยเชียง จากัด
บริ ษทั หลูชงั่ เฮงเฮงฮวด จากัด
บริ ษทั ทองเล่งหงษ์ กรุ๊ ป จากัด
ห้างทองโต๊ะกังเฮงกี่
ห้างทองนาโชค 1997 (บางกระดี่)
ห้างทอง ตั้งเชียงเฮง
ห้างเพชรทองศรี โต๊ะกัง
ร้านทองอมรรัตน์ ปากช่อง นครราชสี มา
ร้านทองทรัพย์สุพรรณ
ห้างทองย่งเชียงล้ง
ห้างทองจงเจริ ญเยาวราช
บริ ษทั จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จากัด
ห้างทองเองเกียงฮึ้ง
ห้างทองอึ้งเตียงกี่
ห้างทองศรี เมืองวัฒนา
ห้างทองแม่มาลี
คุณ กัมพล ยศเรื องสา
เจ้าของเว็บไซต์ ThaiGold.info
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