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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤษภาคม 2558 อยูใ่ นระดับ 53.11 จุด เพิ่มขึ้นจากการจัดทาในเดือนเมษายน
2558 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.18 จุด โดยค่าดัชนีปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 50 จุดและเป็ นตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็ นเดือนที่สองติดต่อกัน
สะท้อนมุมมองเชิงบวกหรื อมองว่าราคาทองคาอาจจะฟื้ นตัวได้ในเดือนพฤษภาคมหลังจากฟื้ นตัวเดือนเมษายน ด้านปัจจัยหนุน
สาคัญกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าการอ่อนตัวของค่าเงินบาทจะทาให้ราคาทองคาในประเทศฟื้ นตัว ด้านปั จจัยลบสาคัญยังเป็ นประเด็น
การแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และความเสี่ ยงในการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนเพิ่มขึ้น 7.22 จุด อยูท่ ี่ระดับ 56.00 จุด โดยค่าความเชื่อมัน่ กลับ
ขึ้นมาเหนือระดับ 50 จุดอีกครั้ง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการคลายความวิตกการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และ
แนวโน้มอ่อนตัวของค่าเงินบาท
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 38.92% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 31.60% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 29.48% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่ จะเห็นได้วา่ ในเดือนพฤษภาคมยังมีสดั ส่วนของผูท้ ี่คาดว่าจะซื้อทองคาค่อนข้างสูงอย่างชัดเจนสอดคล้องกับ
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาที่มีการฟื้ นตัว
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 มองว่าอาจจะมีการฟื้ นตัว ค่า
ดัชนีกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 50 จุดสะท้อนมุมมองเชิงบวกเล็กน้อย ขณะที่ปัจจัยหนุนสาคัญคือการอ่อนตัวของค่าเงินบาทหลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบี้ยสองครั้งติดต่อกัน
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนพฤษภาคม 2558 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคาระหว่างเดือน
เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน

โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคาจานวน 10 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนพฤษภาคมจะปรับตัว
เพิ่มขึ้นจานวน 7 ตัวอย่าง คาดว่าจะใกล้เคียงกันเดือนเมษายน 3 ตัวอย่างขณะที่ไม่มีกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาเฉลี่ยจะปรับตัวลดลง
ในเดือนเมษายน สาหรับราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,200-1,240 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ แต่มีความถี่หนาแน่นบริ เวณ 1,200-1,220 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง
1,120-1,180 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,160 – 1,180 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้านราคา
ทองคาในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 19,000 – 19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,000-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 17,500-19,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,000 – 18,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดย
มีการอ่อนตัวของค่าเงินบาท ความเสี่ ยงจากวิกฤตหนี้กรี ซ ความเสี่ ยงเศรษฐกิจในยูโรโซน และการเก็งกาไรเป็ นปัจจัยสาคัญ
[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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นอกจากนี้ศูนย์วจิ ยั ทองคายังได้จดั ทารายงานแนวโน้มดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐฯ

กับราคาทองคาพบว่ากลุ่มผูค้ า้

ส่วนใหญ่เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายภายในการประชุมเดือนกันยายน 2558 ผลกระทบที่เชื่อ
ว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบสารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูค้ า้ รายใหญ่เชื่อว่าราคาอาจจะ
ลดลงต่าสุดใกล้ระดับ 1,100 เหรี ยญ
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน เมษายน 2558
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวเพิ่มขึ้นระหว่าง
เดือนเมษายน 2558 ประมาณ 600 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ระดับราคา 18,200 บาท
ต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 18,800 บาทต่อหนึ่งทองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่ 30
เมษายน 2558 หรื อเพิ่มขึ้นประมาณ 3.30%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 31 มีนำคม 2558 – 30 เมษำยน 2558
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ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนเมษายน 2558 ยังคง
เคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway โดยมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นเดือนจากการรายงานตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯที่
ออกมาต่ากว่าที่คาด ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ลดลง หนุนให้ราคาทองคาปรับตัวขึ้น ก่อนเข้าสู่ช่วง Sideway ในกลางเดือนและ
ปรับลงอีกครั้งจากผลการประชุม FOMC ในช่วง 28-29 เม.ย. ที่แม้จะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมและมีมุมมองต่อเศรษฐกิจ
สหรัฐฯยังเป็ นเชิงลบ แต่ยงั คงมีความมัน่ ใจต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางปี นี้ ส่งผลให้ยงั คงมีความกังวลต่อ
การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วง เดือน มิ.ย. ในปี นี้แต่ในสิ้นเดือนราคาทองคาได้รับแรงหนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ราคาทองคา
ในเดือนเมษายนมีการเคลื่อนไหวสูงสุดที่ 18,800 บาท และมีการเคลื่อนไหวต่าสุดที่ 18,100 บาท
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 31 มีนำคม 2558 – 30 เมษำยน 2558
Close
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Linear (Close)

1,230

1,220
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1,200

1,190

1,180

1,170

1,160

ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนเมษายน 2558 ยังคงเคลื่อนไหวไร้ทิศทางตลอดทั้งเดือน โดยมีการปรับตัวขึ้นในช่วง
ต้นเดือน จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ออกมาต่ากว่าที่คาด ทาให้มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ก่อนที่จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ
ตลอดช่วงกลางเดือน ก่อนที่จะปรับตัวลงจากผลการประชุม FOMC ที่ยงั คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจยังคงฟื้ นตัวขึ้นมาในช่วงกลางปี
ทาให้ยงั คงมีความกังวลต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปี นี้กดดันราคาทองคาให้ปรับตัวลง และฟื้ นตัวขึ้นมาอีกครั้งในช่วง
สิ้นเดือนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ยงั คงมีแนวโน้มเป็ นเชิงลบ

โดยราคาทองคาในช่วงที่ผา่ นมาปรับเพิ่มขึ้นทาจุดสูงสุดที่

ระดับ US$1,224.10 ทาจุดต่าสุดที่ระดับ US$1,174.73 SPDR ถือครองทองคาลดลง 1.82 ตัน จากระดับ 737.24 ตัน มาอยูท่ ี่
739.06 ตันในช่วงปลายเดือนมีนาคม

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

Page 6

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

ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 31 มีนำคม 2558 – 30 เมษำยน 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 ในเดือนเมษายน 2558 มีการเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway โดยมีแนวโน้มแข็งค่า
ในช่วงตั้งแต่ตน้ เดือนจนถึงกลางเดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ออกมาต่ากว่าที่คาด

แต่

อ่อนค่าลงในช่วงปลายเดือนจากผลการประชุม กนง. ในช่วงวันที่ 29 เม.ย. และตัวเลขเศรษฐกิจไทยทั้งการส่งออกที่ออกมาต่า
กว่าที่คาด และดัชนี CPI ที่ติดลบสี่ เดือนติดต่อกัน แสดงถึงภาวะเศรษฐกิจไทยที่เป็ นเชิงลบ ขณะที่เดือนนี้แรงซื้อในตลาดหุน้
ลดลงมาอยูท่ ี่ระดับ 129.69 ล้านบาทลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วจากที่มีแรงซื้อสุทธิกว่า 2,741.58 ล้านบาท แต่ใน
ตลาดพันธบัตรมีแรงซื้อเข้ามากว่า 7,630.76 ล้านบาท เทียบกับเดือนที่แล้วที่เงินไหลออกกว่า 4,905.58 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. 58

1 เดือน
(มี.ค. 58)
49.93
48.48
56.13

1 เดือน
(เม.ย. 58)
53.11
52.03
58.33

3 เดือน
(มี.ค. 58)
48.78
49.65
46.63

3 เดือน
(เม.ย. 58)
56.00
57.28
53.41

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤษภาคม 2558 อยูท่ ี่ระดับ 53.11 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนเล็กน้อย 3.18
จุด หรื อเพิ่มขึ้น 6.37% จากระดับ 49.93 จุด โดยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนตามราคาทองคาที่เริ่ มฟื้ นตัวหลังความวิตกเรื่ องการ
ขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ลดลงจากสัญญาณเศรษฐกิจที่เริ่ มชะลอตัว ประกอบกับการอ่อนตัวของค่าเงินบาทที่หนุน
ราคาทองคาในประเทศ การฟื้ นตัวของดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาปรับตัวขึ้นสูงกว่าระดับ 50 จุด ซึ่งเป็ นการสะท้อนทัศนคติใน

เชิงบวกต่อราคาทองคาในเดือนพฤษภาคม แต่ยงั มีค่าดัชนีสูงกว่าระดับ 50 จุดไม่มากนัก โดยเมื่อแยกตามกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่ม
ผูค้ า้ มีทศั นคติที่ค่อนไปในทางบวกมากกว่ากลุ่มผูล้ งทุน ซึ่งค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 58.33 จุดเพิ่มขึ้น 2.20 จุดจากเดือนก่อน ส่วนกลุ่ม
ผูล้ งทุนอยูท่ ี่ระดับ 52.03 จุดเพิ่มขึ้น 3.55 จุด ความเชื่อมัน่ ต่อราคาทองคาในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นมาจากการอ่อนตัวของค่าเงิน
บาทจะเห็นว่ามีการให้น้ าหนักต่อปั จจัยค่าเงินบาทว่าเป็ นผลกระทบต่อราคาทองคาระหว่างเดือนค่อนข้างมากหลังจากที่
คณะกรรมการนโยบายทางการเงินมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง ขณะที่มองการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ลดช่วง
ลงเนื่องจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 56.00 จุด ปรับตัวขึ้นจากการจัดทาเดือน
ก่อน โดยเพิ่มขึ้น 7.22 จุดหรื อเพิ่มขึ้น 14.80% โดยค่าดัชนีกลับมาสะท้อนมุมมองเชิงบวกในระยะกลางเนื่องจากค่าดัชนีข้ นึ มา
อยูเ่ หนือระดับ 50 จุด หลังจากที่ความวิตกต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารสหรัฐฯ ลดลง และกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าอาจจะมีการปรับ
ขึ้นในช่วงครึ่ งหลังของปี โดยมีปัจจัยที่เชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาเป็ นการปรับตัวของค่าเงินบาท ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ราคาน้ ามัน และทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤษภาคม 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน โดยค่าดัชนีอยูเ่ หนือ
ระดับ 50 จุด ซึ่งเป็ นการสะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเดือนพฤษภาคมยังอยูใ่ นช่วงการฟื้ นตัวต่อเนื่องจาก
เดือนก่อน ขณะที่กลุ่มผูค้ า้ ทองคาค่อนข้างจะมีมุมมองในเชิงบวกเนื่องจากค่าดัชนีมีค่าสูงกว่ากลุ่มผูล้ งทุนค่อนข้างมาก การ
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ปรับตัวขึ้นของดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาเพิ่มขึ้นจากการคลายกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

และก่อน

อ่อนตัวของค่าเงินบาทหลังจากการปรับนโยบายทางการเงินของคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน

กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
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Gold Price Sentiment Index (1M)

Benchmark

**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนพฤษภาคม 2558 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 49.93 จุด (จัดทาในเดือน
มีนาคม 2558) สะท้อนมุมมองว่าราคาในประเทศมีโอกาสฟื้ นตัวในเดือนเมษายน 2558 ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5% (ราคาขาย
ออก) เฉลี่ยในเดือนเมษายน 2558 อยูท่ ี่ระดับ 18,500.00 บาทต่อหนึ่งบาททองคา เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยเดือนมีนาคม 2558
ประมาณ 230.95 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศเดือนพฤษภำคม
กำรอ่อนค่ำของเงินบำท

48.16%

กำรอ่อนค่ำของเงินดอลลำร์

32.49%

กำรเก็งกำไร

26.04%

หนีส้ ินกรีซ

18.66%

เงินเฟ้อ

17.74%
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ปั จจัยเชิงบวกที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศเดือนพฤษภาคม 2558 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
ให้น้ าหนักกับการอ่อนตัวของค่าเงินบาทเป็ นปัจจัยสาคัญ โดยมีการให้น้ าหนักถึง 48.16% หลังจากที่คณะกรรมการนโยบาย
ทางการเงินปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งการประชุม สู่ระดับ 1.50% ปั จจัยที่ให้น้ าหนักรองลงมาคือการอ่อนค่าของค่าเงิน
บาทหลังจากที่สญ
ั ญาณการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะล่าช้ากว่าที่คาดกันไว้ก่อนหน้าจากผลกระทบของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เริ่ มชะลอตัว
ลง โดยมีการให้น้ าหนัก 32.49% และมีการปั จจัยเรื่ องการเก็งกาไร วิกฤตหนี้สินกรี ซ และความเสี่ ยงด้านเงินเฟ้ อเป็ นปั จจัยมี
ความสาคัญต่อราคาทองคา
แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่ อรำคำทองคำในประเทศเดือนพฤษภำคม
กำรแข็งค่ำของดอลลำร์

41.71%

ทิศทำงดอกเบีย้ FED

39.63%

ควำมต้ องกำรลดลงจำกเศรษฐกิจชะลอตัว

29.49%

แรงขำยเก็งกำไร
กำรแข็งค่ำเงินบำท

28.57%
23.04%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%
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ปั จจัยเชิงลบที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในประเทศเดือนพฤษภาคม 2558 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
ให้น้ าหนักกับการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นสาคัญเนื่องจากที่ผา่ นมาราคาทองคาปรับตัวสวนทางกับค่าเงินดอลลาร์
ประกอบกับความเสี่ ยงที่ FED อาจจะพิจารณาที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตยังถือเป็ นปัจจัยเสี่ ยงสาคัญของราคาทองคา โดยมี
การให้น้ าหนักถึง 41.71% และมีปัจจัยเรื่ องทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญในด้านลบ
รองลงมา นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังเชื่อว่าปั จจัยที่กดดันราคาทองคาอาจจะมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและแรงขายทา
กาไรเป็ นปัจจัยที่มีความสาคัญเช่นกัน
แบบสำรวจปัจจัยเชิงบวกต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ
กำรอ่ อนค่ ำของเงินบำท

47.38%

กำรอ่ อนค่ ำของเงินดอลลำร์

30.98%

กำรเก็งกำไร

27.11%

หนี้สินกรีซ

21.64%

เงินเฟ้อ

21.18%
0.00%
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แบบสำรวจปัจจัยเชิงลบต่อรำคำทองคำในประเทศในช่ วง 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ
ทิศทำงดอกเบี้ยFED

43.05%

กำรแข็งค่ ำของดอลลำร์

41.46%

แรงขำยเก็งกำไร

27.56%

ควำมต้ องกำรลดลงจำกเศรษฐกิจชะลอตัว

23.23%

กำรแข็งค่ ำเงินบำท

21.18%
0.00%
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กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนพฤษภำคม 2558
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 434 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 316
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 118 ตัวอย่าง พบว่า 38.92% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 31.60%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 29.48%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า จะเห็น
ได้วา่ ในเดือนพฤษภาคมสัดส่วนของผูท้ ี่คาดว่าจะซื้อทองคายังอยู่
ใกล้ระดับ 40% ใกล้เคียงเดือนก่อน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ราคา
ทองคามีการปรับตัวลง

ซื้อ
38.92%

ไม่ แน่ ใจ
29.48%
ไม่ ซื้อ
31.60%

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 10 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทาง
และกรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนพฤษภาคม 2558 รวมถึง
ปั จจัยที่กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนพฤษภาคมโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,120 – 1,240 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,120-1,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,160-1,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,200-1,240 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,200-1,220 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ช่ วงต่ำสุ ด

ช่ วงสู งสุ ด
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 17,500 – 19,500
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 17,500-19,000 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 18,000-18,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 19,000-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,000-19,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคา

ช่ วงต่ำสุ ด
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2

ช่ วงสู งสุ ด
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0
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18,001-18,500
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18,500-19,000

0
19,001-19,500

19,501-20,000

บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนพฤษภาคม 2558
1. ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงไตรมาสแรกของปี จะเริ่ มอ่อนตัวลง
หลังตัวเลขเศรษฐกิจชะลอตัวลงแต่ก็ยงั มีความเสี่ ยงในระยะต่อไปเนื่องจากธนาคารกลางสาคัญอย่าง ECB และ BOJ ยังมี
แนวโน้มในการผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน แต่ถา้ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอ่อนค่าลงตามการอ่อนตัวทางเศรษฐกิจจะถือเป็ น
ปั จจัยหนุนสาคัญต่อราคาทองคา
2. ค่าเงินบาท กลายเป็ นปัจจัยที่มีบทบาทสาคัญต่อการฟื้ นตัวของราคาทองคา หลังจากที่อ่อนตัวลงอย่างมากจากการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการลดดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งการประชุมติดต่อกันทาให้ค่าเงินบาท
ยังมีแนวโน้มที่อ่อนตัว ประกอบกับเศรษฐกิจที่ยงั คงประสบภาวะที่ชะลอตัว
3. ความเสี่ ยงในการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งจะส่งผลต่อการกาหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรปและการ
โยกย้ายเม็ดเงิน ขณะที่ยโุ รปยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปและยังคงต้องใช้การ
กระตุน้ เศรษฐกิจเพื่อช่วยหนุนการฟื้ นตัว ซึ่งส่งผลให้เงินยูโรมีแนวโน้มอ่อนค่าในอนาคตจากขนาดนโยบายที่เพิ่มมากขึ้นและ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว
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4. วิกฤตหนี้สินกรี ซ ยังถือเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบระยะสั้นเนื่องจากกรี ซมีหนี้สินที่ตอ้ งชาระอยูจ่ านวนมากถ้าไม่ได้
รับเงินช่วยเหลือจากกลุ่มทรอยก้าก็มีความเป็ นไปได้วา่ กรี ซจะไม่มีเงินพอเพียงต่อการชาระเงินคืนและจะกลายเป็ นปั ญหาในวง
กว้างกระทบต่อทั้งการปรับตัวของตลาดทุน และอัตราแลกเปลี่ยน
5. การซื้อขายเก็งกาไร

จากปั จจัยที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ วทาให้มีความเสี่ ยงที่จะเกิดความผันผวนในตลาด

ทองคาที่ได้รับผลจากการเก็งกาไร
สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนเมษายน 2558
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

7
3
0

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 10 ตัวอย่าง โดยรวมเชื่อว่าราคาทองคาในประเทศเดือนพฤษภาคม 2558 จะเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเมษายน โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 7 รายที่คาดว่าราคาทองคาประเทศเฉลี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนอีก 3 รายเชื่อว่า
ราคาทองคาในประเทศเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคม

2558

จะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนเมษายน

ขณะที่ไม่มีผคู ้ า้ หรื อ

ผูป้ ระกอบการรายใดเชื่อว่าราคาเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมจะปรับตัวลดลง
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1. บริ ษทั ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จากัด
2. ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิ ชย์
3. บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
4. บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
5. บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
6. บริ ษทั ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ส จากัด
7. บริ ษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด
8. ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง
9. บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด
10. บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด
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รายงานแนวโน้ มดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐฯ กับราคาทองคา
แนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรื อ FED มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคา เนื่องจากเป็ นประเทศ
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีผลต่อการโยกย้ายเงินรวมถึงนโยบายดังกล่าวยังมีผลต่อทิศทางของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งก็ถือเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อราคาทองคา ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554 เป็ นช่วงที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการใช้นโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายเพื่อช่วยฟื้ นเศรษฐกิจหลังวิกฤตทางการเงิน โดยการลดดอกเบี้ยและการเพิ่มสภาพคล่องในตลาด (QE) ทาให้
ราคาทองคาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากระดับต่ากว่า 800 เหรี ยญ ขึ้นไปทาจุดสูงสุดใกล้ระดับ 1,920 เหรี ยญ แต่หลังจากปี พ.ศ.
2554 เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่ มฟื้ นตัวตามลาดับและเริ่ มมีสญ
ั ญาณในการที่จะลดขนาดมาตรการในการผ่อนคลายทางการเงิน ราคา
ทองคาเริ่ มมีการอ่อนตัวลงต่อเนื่อง และหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยุตินโยบายเพิ่มสภาพคล่อง (QE) ไปในช่วงตุลาคม พ.ศ.
2557 ทาให้เริ่ มมีการพูดถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย (FED Fund Rate) ซึ่งจะมีผลในทางลบต่อราคาทองคาอย่างเลี่ยงไม่ได้
อย่างไรก็ดีในช่วงไตรมาสแรกของปี เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่ มส่งสัญญาณชะลอตัวลงและทาให้ความเป็ นไปได้ที่ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ จะขยับดอกเบี้ยขึ้นมีนอ้ ยลงจากเดิมที่เคยมีการคาดการณ์วา่ อาจจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสอง เริ่ มมีการปรับประมาณ
การณ์
รายงานฉบับนี้จึงได้จดั ทาแบบสารวจจากผูค้ า้ ทองคาที่มีความใกล้ชิดและติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อทา
สรุ ปมุมมองที่มีต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อราคาทองคาในอนาคต โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเชื่อว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะกระทบต่อราคาทองคาในเชิงลบ ขณะที่การประชุม FOMC ในปี นี้เหลืออีก 5 ครั้งดังนี้
1. 16-17 มิถุนายน 2558
2. 28-29 กรกฎาคม 2558
3. 16-17 กันยายน 2558
4. 27-28 ตุลาคม 2558
5. 15-16 ธันวาคม 2558
ผลการสารวจพบว่ากลุ่มผูค้ า้ ส่วนใหญ่เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายภายในการประชุม
เดือนกันยายน 2558 ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างถึง 6 ตัวอย่างเชื่อว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ขณะที่มีกลุ่มตัวอย่าง
เชื่อว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน,กรกฎาคม และตุลาคม อย่างละ 1 ตัวอย่างและมี 1 ตัวอย่างที่เชื่อว่าอาจจะมีการขึ้น
ดอกเบี้ยในปี หน้าคือ 2559
ลาดับ
การประชุมวันที่
ตัวอย่าง
1
16-17 มิถุนายน 58
1
2
28-29 กรกฎาคม 58
1
3
16-17 กันยายน 58
6
4
27-28 ตุลาคม 58
1
5
15-16 ธันวาคม 58
0
6
ปี 2559
1
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ศู นย์ วจิ ยั ทองคำ โดยควำมร่ วมมือระหว่ ำง
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองคำ สมำคมเพชรพลอยเงินทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ด้านผลกระทบที่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบสารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
ผูค้ า้ รายใหญ่เชื่อว่าราคาอาจจะลดลงต่าสุดใกล้ระดับ 1,100 เหรี ยญ โดยมีตารางสรุ ปผลดังนี้
ตารางแสดงราคาทองคา (Gold Spot) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นดอกเบี้ย
ราคาทองคา
ตัวอย่าง
1,150 เหรี ยญ
2
1,130 เหรี ยญ
3
1,100 เหรี ยญ
5
โดยสรุ ปแบบสารวจเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ น่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเดือนกันยายน และจะส่งผลต่อ
ราคาทองคาในเชิงลบโดยราคาทองคาอาจจะอ่อนตัวลงใกล้ระดับ 1,100 เหรี ยญ

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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