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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤษภาคม 2559 สะท้อนมุมมองเชิงลบเป็ นครั้งแรกในปี นี้และในรอบ 3 เดือน
โดยอยูท่ ี่ระดับ 55.45 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 7.05 จุด หรื อลดลงกว่า 14.57% จากระดับ 48.40 จุด โดยมุมมองเชิงบวกเป็ นผล
มาจากการอ่อนค่าของเงินบาทจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยงั อยูใ่ นภาวะชะลอตัว หนุนราคาทองคาในประเทศ และแรงซื้อเก็งกาไร
ส่วนปั จจัยลบสาคัญอยูท่ ี่ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า ที่ข้ นึ กับทิศทางดอกเบี้ยของ FED หากเศรษฐกิจฟื้ นตัวขึ้นมาอีกครั้ง รวมถึงแรง
ขายเก็งกาไร
ส่วนดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนปรับตัวขึ้นมาจากเดือนที่ผา่ นมา และยังอยูเ่ หนือระดับ 50 จุด
สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคา โดยดัชนีเพิ่มขึ้น 4.33 จุดมาอยูท่ ี่ระดับ 58.35 จุด
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 40.26% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 27.27% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 32.47% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤษภาคม 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน โดยดัชนีกลับมาอยู่
เหนือระดับ 50 จุดสะท้อมุมมองเชิงบวก โดยปัจจัยหนุนสาคัญอยูท่ ี่ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาหนุนราคาทองคาในประเทศ
รวมถึงแรงซื้อเก็งกาไรที่กลับมาอีกครั้ง ขณะที่ปัจจัยลบสาคัญอยูท่ ี่การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ รวมถึงแรงขายเก็งกาไรที่ยงั คงมี
อยู่
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนพฤษภาคม 2559 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคาระหว่างเดือน
ปรับตัวเพิ่มขึ้นงเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2559 โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบ
กิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคาจานวน 7 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือน
เมษายน 2559 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจานวน 5 ตัวอย่าง คาดว่าจะใกล้เคียงกันเดือนมีนาคม 2559 จานวน 2 ตัวอย่าง และไม่มีรายใด
คาดว่าราคาเฉลี่ยจะปรับตัวลดลง

สาหรับราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง

1,280-1,380

ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,280-1,300 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้
น้ าหนักระหว่าง 1,200-1,260 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีคา่ ความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,200-1,220 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ ด้านราคาทองคาในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 21,000 – 23,000 บาทต่อ
หนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 21,501-22,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่ม
ตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 19,500-21,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,501 – 20,000 บาทต่อ
หนึ่งบาททองคา
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน เมษายน 2559
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระหว่าง
เดือนเมษายน 2559 โดยปรับตัวขึ้น 500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ระดับราคา 20,550
บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 21,050 บาทต่อหนึ่งทองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่ 29
เมษายน หรื อเพิ่มขึ้น 2.43%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 31 มีนำคม – 29 เมษำยน 2559
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ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนเมษายนมีการเคลื่อนไหวใน
กรอบแคบในช่วงต้นเดือนเมษายน โดยปรับตัวลงจากความกังวลว่า FED อาจมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนเมษายน
นี้หลังจากที่ตวั เลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาดีกว่าที่คาด ก่อนฟื้ นตัวขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากที่คาดการณ์กนั ว่าหุน้ สหรัฐฯอาจมีผล
ประกอบการออกมาย่าแย่ ก่อนฟื้ นตัวขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากที่ผลการประชุม FOMC ในช่วงเดือนเมษายนมีการคงอัตราดอกเบี้ย
ไว้รวมถึงค่าเงินดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงอย่างหนักเมื่อเทียบกับเงินเยน หลังการประชุม BOJ มีการคงนโยบายการต่างจากที่
หลายฝ่ ายคาดว่า BOJ จะมีการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิ่มเติม แต่ค่าเงินบาทที่แข็งค่าทาให้ราคาทองคาปรับเพิ่มขึ้นได้นอ้ ยกว่าราคา
ทองคาตลาดโลก ราคาทองคาในเดือนเมษายนทาจุดสูงสุดที่ 21,050 และทาจุดต่าสุดที่ 20,250
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ ระหว่ ำงวันที่ 31 มีนำคม – 29 เมษำยน 2559
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ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนเมษายนมีการฟื้ นตัวขึ้นมาอีกครั้งในช่วงปลายเดือน โดยในช่วงต้นเดือนมีการย่อตัว
ลงอีกครั้ง หลังจากที่ช่วงต้นเดือนมีความกังวลว่า FED อาจมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC ตอนปลายเดือน
เมษายนนี้ จากทิศทางเศรษฐกิจในช่วงนั้นที่เริ่ มมีการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง ก่อนฟื้ นตัวขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากที่มีการคาดการณ์วา่
หุน้ กลุ่มธนาคารจะมีผลประกอบการออกมาต่ากว่าที่คาด ส่วนปั จจัยหนุนสาคัญในช่วงปลายเดือนที่หนุนให้ราคาทองคามีการ
ฟื้ นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง คือผลการประชุม FOMCที่มีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้รวมถึงคการประชุม BOJ ที่คงนโยบายการเงิน
กดดันค่าเงินดอลลาร์ โดยราคาทองคาในเดือนที่ผา่ นมาทาจุดสูงสุดที่ระดับ US$1,208.45 และทาจุดต่าสุดที่ระดับ US$1,296.11
ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคาลดลง 15.1 ตัน จากระดับ 819.28 ตันในเดือนมีนาคม 2559 มาอยูท่ ี่ 804.14 ตันในเดือน
เมษายน 2559

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

Page 5

ศู นย์ วจิ ยั ทองคำ โดยควำมร่ วมมือระหว่ ำง
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองคำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 31 มีนำคม – 29 เมษำยน 2559
Close
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Linear (Close)
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34.50

ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 2559 มีแนวโน้มแข็งค่าอีกครั้ง โดพยอ่อนค่าลงในช่วงต้นเดือน
หลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์มีการแข็งค่าจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาดีกว่าที่คาดในช่วงนั้น ก่อนที่ค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นมา
ในช่วงปลายเดือน

หลังจากที่ตวั เลขเศรษฐกิจไทยมีการฟื้ นตัวขึ้นมา

โดยตัวเลขการส่งออกออกมาเป็ นบวกเป็ นเดือนที่2

ติดต่อกัน รวมถึงอัตราเงินเฟ้ อที่เป็ นบวกครั้งแรกในรอบ 16 เดือน บวกกับค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงอีกครั้ง ส่วนตลอดเดือน
เมษายนมีแรงขายในตลาดหุน้ อยูท่ ี่ระดับ 3,807.07 ล้านบาท ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วจากที่มีแรงซื้อสุทธิที่ระดับ
26,318.36 ล้านบาท
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคา (Gold Price Sentiment Index)
ประเภทดัชนี
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (รวม)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะนักลงทุน)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะผูค้ า้ ทองคา)
**เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1– 30 เม.ย. 59

1 เดือน
(เม.ย. 59)
48.40
46.46
52.96

1 เดือน
(พ.ค. 59)
55.45
55.29
55.97

3 เดือน
(เม.ย. 59)
52.36
47.19
61.84

3 เดือน
(พ.ค. 59)
58.35
61.34
59.29

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤษภาคม 2559 อยูท่ ี่ระดับ 55.45 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 7.05 จุด หรื อ
เพิ่มขึ้น 14.57% จากระดับ 48.40 จุด ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาปรับตัวขึ้นมายืนเหนือระดับ 50 จุด สะท้อนมุมมองเชิงบวก
อีกครั้ง หลังจากที่ปรับตัวลงต่ากว่าระดับ 50 จุดครั้งแรกของปี นี้ไปในเดือนที่ผา่ นมา ซึ่งความเห็นของนักลงทุนและผูค้ า้ ทองคามี
มุมมองที่สอดคล้องกัน โดยกลุ่มตัวอย่างมองว่าแรงซื้อเก็งกาไรกลับมาเป็ นแรงหนุนสาคัญอีกครั้งหลังจากที่การปรับตัวลงอย่าง
มากในช่วงเดือนที่ผา่ นมาเป็ นโอกาสให้เข้าซื้อ

บวกกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงหนุนให้ราคาทองคาในประเทศปรับตัวขึ้น

นอกจากนี้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยังเพิ่มความต้องการสิ นทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคา ส่วนปั จจัยกดดันสาคัญอยูท่ ี่ค่าเงิน
ดอลลาร์ที่มีโอกาสแข็งค่าขึ้น

หากเศรษฐกิจสหรัฐฯมีการฟื้ นตัวจนทาให้อาจมีการปรับเปลี่ยนคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นโยบายของ FED และแรงเก็งกาไรเมื่อราคาขึ้นมาถึงระดับหนึ่ง
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 58.35 จุด เพิ่มขึ้นมาจากการจัดทาในเดือน
ก่อน 4.33 จุด หรื อ 8.01% โดยดัชนียงั อยูเ่ หนือระดับ 50 จุด ซึ่งมุมมองทั้งจากนักลงทุนและผูค้ า้ ทองคากลับมามีทิศทางเดียวกัน
อีกครั้ง หลังจากที่มีมุมมองขัดแย้งกันในเดือนที่ผา่ นมา โดยกลุ่มตัวอย่างมองว่าการอ่อนค่าของค่าเงินบาทรวมถึงแรงซื้อเก็งกาไร
จะเป็ นปั จจัยบวกสาคัญในอีกสามเดือนข้างหน้า แต่ค่าเงินดอลลาร์ที่มีโอกาสแข็งค่าขึ้นมาจะเป็ นปัจจัยกดดันสาคัญ รวมถึงแรง
ขายเก็งกาไรและทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินของ FED
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤษภาคม 2559 ปรับตัวขึ้นมาอีกครั้ง และสามารถปรับตัวขึ้นมายืน
เหนือระดับ 50 สะท้อนมุมมองเชิงบวก เช่นเดียวกับดัชนีความเชื่อมัน่ 3 เดือน โดยปัจจัยหนุนสาคัญอยูท่ ี่การอ่อนค่าของเงินบาท
และแรงซื้อเก็งกาไร ขณะที่ปัจจัยลบสาคัญอยูท่ ี่แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ที่มีโอกาสแข็งค่า โดยมีการทิศทางดอกเบี้ยของ FED
เป็ นสาเหตุสาคัญ
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
21,500

65

59.59

21,000
20,500

70

66.33

20,661.76
55.51

53.11

52.69
45.56

20,000

20767.3913

51.47

49.93
43.87

45.06

20,117.50

47.52
19,500

19,197.73
18,775.00

19,000
18,500.00
18,500

19,569.05 43.31

43.11
19,094.44

19,030.00

50
45
40
35

18,778.95

18,919.05
18,461.36

18,269.05

55

48.4

49.01

60

18,262.50
18,516.67

30
25

18,000

20
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Gold Price Sentiment Index (1M)

Benchmark

**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนเมษายน 2559 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 48.4 จุด (จัดทาในเดือน
มีนาคม 2559) สะท้อนมุมมองว่าราคาในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในเดือนเมษายน 2559 เนื่องจากค่าดัชนีอยูต่ ่ากว่าระดับ
50 จุด ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5% (ราคาขายออก) เฉลี่ยในเดือนเมษายน 2559 อยูท่ ี่ระดับ 20,661.76 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
ลดลงจากราคาเฉลี่ยเดือนมีนาคม 2559 ประมาณ 105.63 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศเดือนพฤษภำคม 2559
แรงซื้อเก็งกำไร

39.27%

กำรอ่อนค่ำของเงินบำท

38.28%

ควำมต้องกำรทองคำในตลำดโลก

29.04%

เศรษฐกิจชะลอตัว

27.39%

ทิศทำงรำคำน้ ำมัน

25.74%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%

ปั จจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศเดือนพฤษภาคม 2559 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
ให้น้ าหนักกับแรงซื้อเก็งกาไรกว่า 39.27% หลังจากที่ราคาทองคาที่ปรับตัวลงมาในช่วงก่อนหน้า เป็ นโอกาสให้เข้าซื้ออีกครั้ง
ขณะที่การอ่อนค่าของเงินบาทมากเป้ นอันดับสองที่

36.74%

หลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยงั ไม่พบสัญญาณการฟื้ นตัวที่

ชัดเจน
แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่ อรำคำทองคำในประเทศเดือนพฤษภำคม 2559
กำรแข็งค่ำของดอลลำร์

52.81%

แรงขำยเก็งกำไร

43.23%

ทิศทำงดอกเบี้ยFED

37.95%

ทิศทำงรำคำน้ ำมัน

28.05%

ผลตอบแทนในตลำดหุน้

26.40%
0.00%
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ปั จจัยเชิงลบที่กระทบต่อราคาทองคาระหว่างเดือนเมษายนกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าการแข็งค่าของเงินดอลลาร์เป็ นปัจจัย
กดดันสาคัญที่สุด โดยให้น้ าหนักที่ 52.81% ส่วนปั จจัยที่เชื่อว่ามีผลรองลงมาคือแรงขายเก็งกาไรและทิศทางดอกเบี้ยของ FED
ซึ่งมีการให้น้ าหนักที่ 43.23% และ 37.95% ตามลาดับ
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แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ

แรงซื้อเก็งกำไร

42.57%

กำรอ่อนค่ำของเงินบำท

35.14%

ควำมต้องกำรทองคำในตลำดโลก

30.74%

ทิศทำงรำคำน้ ำมัน

29.39%

เศรษฐกิจชะลอตัว

28.04%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%

แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ
แรงขำยเก็งกำไร

44.59%

กำรแข็งค่ำของดอลลำร์

37.50%

ทิศทำงดอกเบี้ยFED

37.16%

เศรษฐกิจโลกฟื้ นตัว
ผลตอบแทนในตลำดหุน้

27.70%
26.69%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%
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กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนพฤษภำคม 2559

ไม่ แน่ ใจ
32.47%

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 305 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 178
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 127 ตัวอย่าง พบว่า 40.26% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 27.27%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 32.47%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า

ซื้อ
40.26%

ไม่ ซื้อ
27.27%

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 7 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและ
กรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนพฤษภาคม 2559 รวมถึงปั จจัยที่
กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนพฤษภาคม 59 โดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,200 – 1,380 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,200-1,240 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,200-1,220 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,280-1,380 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,280-1,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ช่วงตำ่ สุด
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 19,500 – 23,000
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 19,500-21,000 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,500-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 21,000-23,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 21,501-22,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
ช่วงตำ่ สุด
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5

6
4

5

5

4
3

4

3

3
2

2

1

1

0

0
19500-20000

20001-20500

20501-21000

1

1
0

21000-21500 21501-22000 22001-22500 22501-23000

บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนพฤษภาคม 2559
1. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าทิศทางค่าเงินดอลลาร์ยงั คงมีความสาคัญต่อราคาทองคา และมองว่า
ค่าเงินดอลลาร์ยงั มีแนวโน้มอ่อนค่า

หลังจากที่ตวั เลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงที่ผา่ นมายังออกมาต่ากว่าที่คาดเป็ นส่วนใหญ่

โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้ อที่ยงั ต่ากว่าระดับเป้ าหมาย 2% ทาให้หลายฝ่ ายลดการคาดการณ์วา่ FED อาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้ง
เดียวในปี นี้กดดันค่าเงินดอลลาร์ให้อ่อนค่าลง หนุนราคาทองคาอีกครั้ง
2. ทิศทางดอกเบี้ยของ FED หลังจากที่ตวั เลขเศรษฐกิจสหรัฐฯส่วนใหญ่ออกมาต่ากว่าที่คาด และตัวเลขอัตราเงิน
เฟ้ อที่ยงั ต่ากว่าระดับ 2% ซึ่งเป็ นเป้ าหมายที่ FED ตั้งไว้ ทาให้คาดการณ์กนั ว่า FED อาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี นี้เพียงครั้งเดียว
อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในครั้งถัดไป ซึ่งหากมีการฟื้ นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง อาจทาให้ FED มีการ
เพิ่มจานวนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
3. แรงซื้อเก็งกาไร แรงซื้ออย่างต่อเนื่องของกองทุน SPDR ที่ยงั คงมีอยูบ่ วกกับทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ยงั ชะลอตัวทา
ให้ยงั มีแรงซื้อเก็งกาไรเข้ามาอีกครั้ง
4. ภาวะเศรษฐกิจโลก ทิศทางของเศรษฐกิจโลกในช่วงทีผา่ นมารวมถึงสหรัฐฯยังอยูใ่ นภาวะชะลอตัว หนุนให้ราคา
ทองคาในฐานะสิ นทรัพย์ปลอดภัยปรับตัวขึ้น
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนเมษายน 2559
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

5
2
0

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 7 ตัวอย่าง โดยรวมเชื่อว่าราคาทองคาในเดือนพฤษภาคม จะเคลื่อนไหวในเพิ่มขึ้น โดย
มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 5 รายที่คาดว่าราคาทองคาประเทศเฉลี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 รายเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยใน
เดือนพฤษภาคม 2559 จะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนเมษายน 2559
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง
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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
http://www.goldresearchcenter.com
Facebook :
ศูนย์วจิ ยั ทองคา
ติดต่อขอรับข้อมูลการวิจยั โทร. 02-673-9911 ต่อ 660
สอบถำมข้ อมูลเพิม่ เติม
คุณอภิสิทธิ์ ภัทรสกลเกียรติ
43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 209 ชั้น 20, ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 02-673-9911 ต่อ 660, มือถือ 085-936-7762, E-mail : apisith@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 14

