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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมิถุนายน 2559 ยังสะท้อนมุมมองเชิงบวกอีกครั้ง ทั้ง 1 เดือนและ 3 เดือนโดยอยู่
ที่ระดับ 60.57 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 5.12 จุด หรื อเพิ่มขึ้นกว่า 9.23% จากระดับ 55.45 จุด โดยมุมมองเชิงบวกเป็ นผลมาจาก
การอ่อนค่าของเงินบาทจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยงั อยูใ่ นภาวะชะลอตัวและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น

หนุนราคาทองคาใน

ประเทศ บวกกับแรงซื้อเก็งกาไร ส่วนปั จจัยลบสาคัญอยูท่ ี่ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า และทิศทางดอกเบี้ยของ FED ที่มีโอกาส
ปรับตัวขึ้นในเดือนนี้หลังเศรษฐกิจฟื้ นตัวขึ้นมาอีกครั้ง รวมถึงแรงขายเก็งกาไร
ส่วนดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนปรับตัวขึ้นมาจากเดือนที่ผา่ นมา และยังอยูเ่ หนือระดับ 50 จุด
สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคา โดยดัชนีเพิ่มขึ้น 0.16 จุดมาอยูท่ ี่ระดับ 58.51 จุด
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 36.97% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 29.58% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 33.45% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมิถนุ ายน 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน โดยดัชนียงั คงยืนอยูเ่ หนือ
ระดับ 50 จุดสะท้อมุมมองเชิงบวก โดยปั จจัยหนุนสาคัญอยูท่ ี่ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงและหนุนราคาทองคาในประเทศ
รวมถึงแรงซื้อเก็งกาไรและความต้องการทองคาที่มากขึ้น ขณะที่ปัจจัยลบสาคัญอยูท่ ี่การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ ทิศทางดอกเบี้ย
ของ FED รวมถึงแรงขายเก็งกาไร
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนพฤษภาคม 2559 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคาระหว่างเดือน
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบ
กิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคาจานวน 8 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือน
มิถุนายน 2559 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจานวน 4 ตัวอย่าง คาดว่าจะใกล้เคียงกันเดือนพฤษภาคม 2559 จานวน 2 ตัวอย่าง และคาดว่า
ราคาเฉลี่ยจะปรับตัวลดลง 1 ตัวอย่าง สาหรับราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,240-1,300
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,240-1,260 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้
น้ าหนักระหว่าง 1,140-1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีคา่ ความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,181-1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ ด้านราคาทองคาในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 21,000 – 22,000 บาทต่อ
หนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 21,501-22,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่ม
ตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 19,000-20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,501 – 20,000 บาทต่อ
หนึ่งบาททองคา
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน พฤษภาคม 2559
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระหว่าง
เดือนเมษายน 2559 โดยปรับตัวลดลง 550 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ระดับราคา
21,050 บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 20,500 บาทต่อหนึ่งทองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดใน
วันที่ 31 พฤษภาคม หรื อลดลง 2.61%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 29 เมษำยน – 31 พฤษภำคม 2559
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ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนพฤษภาคมมีแนวโน้มเป็ น
เชิงลบอีกครั้ง โดยมีการฟื้ นตัวขึ้นมาเล็กน้อยในช่วงต้นเดือนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงบวกกับนักลงทุนยังรอความชัดเจนจาก
ประเด็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ก่อนที่จะย่อตัวลงอย่างหนัก หลังจากที่ต้ งั แต่ช่วงกลางเดือนที่ผา่ นมามีความเห็นจาก
สมาชิก FOMC หลายฝ่ ายกล่าวสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED โดยเฉพาะประธาน FED นางเจเน็ต เยลเลน ที่กล่าว
สนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้หลังจากที่ตวั เลขเศรษฐกิจสหรัฐฯมีการฟื้ นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่ อง แต่การ
ปรับตัวลงมีไม่มากนัก หลังจากที่ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องคอยหนุนราคาทองคาในประเทศ ราคาทองคา
ทาจุดสูงสุดที่ 21,500 บาท และทาจุดต่าสุดที่ระดับ 20,350 บาท

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

Page 4

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

Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ ระหว่ ำงวันที่ 29 เมษำยน – 31 พฤษภำคม 2559
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ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนพฤษภาคมมีการปรับตัวลดลงอย่างหนัก จากระดับเหนือ US$1,300 ต่อออนซ์ โดย
ปั จจัยกดดันสาคัญอยูท่ ี่ประเด็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ที่มีความเป็ นไปได้มากขึ้น หลังจากที่ตวั เลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่
ออกมาดีกว่าที่คาดรวมถึงความเห็นของสมาชิก FOMC ส่วนใหญ่ที่สนับสนุนให้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้เร็ วขึ้นและมากกว่าที่
เคยคาดการณ์ไว้ที่เพียง 1 ครั้งนอกจากนี้ ประธาน FED นางเจเน็ต เยลเลน ได้กล่าวถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยว่าอาจเกิดขึ้นในการ
ประชุม FOMC ในเดือนมิถนุ ายนนี้ หนุนค่าเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าอย่างต่อเนื่องและกดดันราคาทองคาในฐานะสิ นทรัพย์ที่ไม่ให้
ดอกเบี้ย SPDR รายงานการถือครองทองคาในเดือนพฤษภาคมที่ 868.66 ตัน เพิ่มขึ้น 64.52 ตันจากระดับ 804.14 ตันในเดือน
เมษายนที่ผา่ นมา
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 29 เมษำยน – 31 พฤษภำคม 2559
Close
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Linear (Close)
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4/29/2016

34.50

ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีแนวโน้มอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ค่าเงิน
ดอลลาร์ที่มีการแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากประเด็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในการประชุม FOMC
เดือนมิถุนายนนี้ ทั้งจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงเดือนที่ผา่ นมาและความเห็นของสมาชิก FOMC ส่วนใหญ่ที่สนับสนุน
ประเด็นดังกล่าวแม้ตวั เลขเศรษฐกิจไทยอย่างตัวเลขการส่งออกและอัตราเงินเฟ้ อจะออกมาดีกว่าที่คาดแต่ไม่สามารถเป็ นปัจจัย
หนุนค่าเงินบาทได้
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคา (Gold Price Sentiment Index)
ประเภทดัชนี
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (รวม)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะนักลงทุน)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคา (เฉพาะผูค้ า้ ทองคา)
**เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่ 1– 31 พ.ค. 59

1 เดือน
(พ.ค. 59)
55.45
55.29
55.97

1 เดือน
(มิ.ย. 59)
60.57
58.98
64.25

3 เดือน
(พ.ค. 59)
58.35
61.34
59.29

3 เดือน
(มิ.ย. 59)
58.51
65.61
60.87

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมิถุนายน 2559 อยูท่ ี่ระดับ 60.57 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 5.12 จุด หรื อ
เพิ่มขึ้น 9.23% จากระดับ 55.45 จุด ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคายังคงสะท้อนมุมมองเชิงบวก หลังจากที่ยงั คงยืนเหนือระดับ 50
จุดอีกครั้ง โดยมุมมองของนักลงทุนและผูค้ า้ ยังคงสอดคล้องกัน โดยกลุ่มตัวอย่างมองว่าทิศทางของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงทั้ง
จากการที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นบวกกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยงั เป็ นเชิงลบ เป็ นปัจจัยหนุนสาคัญของราคาทองคาในประเทศ
บวกกับแรงซื้อเก็งกาไรที่ยงั คงมีอยู่ รวมถึงความต้องการทองคาในตลาดโลกที่ยงั คงมีเพิ่มขึ้น หลังจากที่กองทุนทองคาอย่าง
SPDR มีการซื้อสะสมทองคาเพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยกดดันสาคัญอยูท่ ี่คา่ เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐนในช่วงที่ผา่ นมาออกมาดีกว่าที่คาดเป็ นส่วนใหญ่ บวกกับแรงขายเก็งกาไรและทิศทางดอกเบี้ยของ FED ที่มีโอกาส ปรับ
ขึ้นจากความเห็นของสมาชิก FOMC ส่วนใหญ่
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 58.51 จุด เพิ่มขึ้นมาจากการจัดทาในเดือน
ก่อน 0.16 จุด หรื อ 0.28% โดยดัชนียงั อยูเ่ หนือระดับ 50 จุด ซึ่งมุมมองทั้งจากนักลงทุนและผูค้ า้ ทองคากลับมามีทิศทางเดียวกัน
อีกครั้งโดยกลุ่มตัวอย่างยังมองว่าการอ่อนค่าของค่าเงินบาทหลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจไทยยังเป็ นเชิงลบ
เก็งกาไรจะเป็ นปั จจัยบวกสาคัญในอีกสามเดือนข้างหน้า

บวกกับรวมถึงแรงซื้อ

แต่คา่ เงินดอลลาร์ที่มีโอกาสแข็งค่าขึ้นมาจะเป็ นปั จจัยกดดันสาคัญ

รวมถึงแรงขายเก็งกาไรและทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินของ FED
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมิถนุ ายน 2559 ปรับตัวขึ้นมาอีกครั้ง และสามารถปรับตัวขึ้นมายืน
เหนือระดับ 50 สะท้อนมุมมองเชิงบวก เช่นเดียวกับดัชนีความเชื่อมัน่ 3 เดือน โดยปัจจัยหนุนสาคัญอยูท่ ี่การอ่อนค่าของเงินบาท
และแรงซื้อเก็งกาไรเช่นเดียวกับเดือนที่ผา่ นมา ขณะที่ปัจจัยลบสาคัญอยูท่ ี่แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ที่มีโอกาสแข็งค่า และทิศทาง
ดอกเบี้ยของ FED เป็ นสาเหตุสาคัญ
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
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**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤษภาคม 2559 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามียงั คงทิศทางที่สอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 55.45 จุด (จัดทาใน
เดือนเมษายน 2559) สะท้อนมุมมองว่าราคาในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 เนื่องจากค่าดัชนีอยู่
สูงกว่าระดับ 50 จุด ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5% (ราคาขายออก) เฉลี่ยในเดือนพฤษภาคม 2559 อยูท่ ี่ระดับ 21,097.22 บาทต่อ
หนึ่งบาททองคา เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยเดือนเมษายน 2559 ประมาณ 435.46 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศเดือนมิถุนำยน 2559
การอ่อนค่าของเงินบาท

48.42%

แรงซื้อเก็งกาไร

34.74%

ความต้องการทองคาในตลาดโลก

30.53%

ทิศทางราคาน้ ามัน

29.82%

เงินเฟ้ อ
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ปั จจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศเดือนมิถุนายน 2559 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
ให้น้ าหนักกับการอ่อนค่าของเงินบาทที่ 48.42% หลังจากที่ทิศทางของค่าเงินบาทยังเป็ นการอ่อนค่าทั้งจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็ง
ค่าขึ้นมาบวกกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยงั ชะลอตัว ขณะที่แรงซื้อเก็งกาไรมาเป็ นอันดับสองที่ 34.74% ตามมาด้วยความต้องการ
ของทองคาในตลาดโลกมาเป็ นอันดับสามที่ 30.53%
แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่ อรำคำทองคำในประเทศเดือนพฤษภำคม 2559
การแข็งค่าของดอลลาร์

48.07%

แรงขายเก็งกาไร

42.81%

ทิศทางดอกเบี้ยFED

32.63%

ทิศทางราคาน้ ามัน

29.82%

ผลตอบแทนในตลาดหุน้

27.02%
0.00%
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ปั จจัยเชิงลบที่กระทบต่อราคาทองคาระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าการแข็งค่าของเงินดอลลาร์เป็ น
ปั จจัยกดดันสาคัญที่สุด โดยให้น้ าหนักที่ 48.07% ส่วนปั จจัยที่เชื่อว่ามีผลรองลงมาคือแรงขายเก็งกาไรและทิศทางดอกเบี้ยของ
FEDซึ่งมีการให้น้ าหนักที่ 42.81% และ 32.63% ตามลาดับ
แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ
การอ่อนค่าของเงินบาท

51.99%

แรงซื้อเก็งกาไร

34.66%

ทิศทางราคาน้ ามัน

32.85%

เศรษฐกิจชะลอตัว

28.88%

เงินเฟ้ อ
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แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ
การแข็งค่าของดอลลาร์

45.85%

แรงขายเก็งกาไร
เศรษฐกิจโลกฟื้ นตัว
ทิศทางดอกเบี้ยFED
ผลตอบแทนในตลาดหุน้

43.68%

32.85%
31.05%
28.52%
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 วงเดือนมิถุนำยน 2559
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 286 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 153
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 133 ตัวอย่าง พบว่า 36.97% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 29.58%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 33.45%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า

ซื้อ
36.97%

ไม่ แน่ ใจ
33.45%
ไม่ ซื้อ
29.58%

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 8 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและ
กรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนมิถุนายน 2559 รวมถึงปั จจัยที่
กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนมิถนุ ายน 2559 โดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,140 – 1,300 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,140-1,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,181-1,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,240-1,300 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,240-1,260 ดอลลาร์ต่อออนซ์
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 19,000 – 22,000
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 19,000-20,500 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,500-20,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 21,000-22,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 21,501-22,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา

ช่วงตำ่ สุด
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บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนมิถุนายน 2559
1. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯมีทิศทางแข็งในช่วงถัดไป หลังจากที่ตวั เลข
เศรษฐกิจสหรัฐฯเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าที่คาด เพิ่มความเป็ นไปได้ที่ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใน ปี
นี้มากกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้าเพียง 1 ครั้งในปี นี้ ก่อนที่จะอ่อนค่าลงอย่างหนักหลังจากที่ตวั เลขการจ้างงานของสหรัฐฯในช่วง
ปลายเดือนจะออกมาต่าสุดในรอบ 5 ปี
2. ทิศทางดอกเบี้ยของ FED จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯส่วนใหญ่ในช่วงเดือนพฤษภาคมออกมาดีกว่าที่คาด รวมถึง
ความเห็นของสมาชิก FOMC ส่ วนใหญ่ที่สนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้งในปี นี้รวมถึงประธาน FED ที่กล่าว
ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนมิถุนายน ทาให้กลุม่ ตัวอย่างเชื่อว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ของ FED จะเป็ นประเด็นสาคัญต่อราคาทองคาในเดือนนี้
3. ค่าเงินบาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เชื่อว่าค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงสวนทางกับค่าเงินดอลลาร์ในช่วงเดือนมิถนุ ายน
จะเป็ นปั จจัยหนุนให้ราคาทองคาในประเทศลดลงไม่มากเท่าราคาทองคาในตลาดโลก
4. ภาวะเศรษฐกิจโลก ทิศทางของเศรษฐกิจโลกในช่วงทีผา่ นมายกเว้นสหรัฐฯยังอยูใ่ นภาวะชะลอตัว หนุนให้ราคา
ทองคาในฐานะสิ นทรัพย์ปลอดภัยปรับตัวขึ้น
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนเมษายน 2559
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

4
3
1

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 8 ตัวอย่าง โดยรวมเชื่อว่าราคาทองคาในเดือนพฤษภาคม จะเคลื่อนไหวในเพิ่มขึ้น โดย
มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 4 รายที่คาดว่าราคาทองคาประเทศเฉลี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 รายเชื่อว่าราคาทองคาประเทศเฉลี่ยจะลดลง 1
รายเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยในเดือนมิถุนายน 2559 จะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนพฤษภาคม 2559
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
บริ ษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) 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
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
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