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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกรกฎาคม 2557 ปรับตัวเพิม่ ขึ้น 10.61 จุด มาอยูท่ ี่ระดับ 56.14 จุดหรื อเพิ่มขึ้น
23.31% กลับมาสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคาในประเทศหลังดัชนีทรุ ดตัวเดือนก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากความวิตก
การสูร้ บในอิรักที่กระทบต่อราคาน้ ามัน ซึ่งมุมมองดังกล่าวสอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ ทองคา โดยปั จจัยทิศทาง
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และค่าเงินบาทเป็ นปั จจัยที่เชื่อว่าจะมีผลต่อราคาทองคาระหว่างเดือน
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในระยะสามเดือนข้างหน้ายังสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคาในประเทศ โดย
ค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 63.81 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 7.04 จุด หรื อเพิ่มขึ้น 12.39% ซึ่งสะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างยังเชื่อว่าราคาทองคา
มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคตและมีปัจจัยหนุนเป็ นประเด็นอิรักเช่นเดียวกัน
จากคาถามว่ากลุ่มตัวอย่างจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าหรื อไม่ พบว่า 36.78% ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะซื้อ
ทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 33.83% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และ 29.39% ไม่แน่ใจว่าจะ
ซื้อทองคาหรื อไม่
โดยสรุ ปพบว่าความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ ราคาทองคาในประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคม

2557

ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน

มิถุนายน ซึ่งค่าดัชนีอยูเ่ หนือระดับ 50 จุด เป็ นการสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคาในประเทศ เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่า
ราคาทองคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากการสูร้ บในอิรักที่จะกระทบต่อราคาน้ ามันดิบและความเสี่ ยงภัยจาก
สงคราม แต่ยงั มีความกังวลว่าการปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะกระทบต่อราคาทองคาในอนาคต
ด้านบทสรุ ปความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคาประจาเดือนกรกฎาคม 2557 กลุ่มผูค้ า้ รายใหญ่มีความเห็นค่อนข้างกระจายตัว
โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิง
กับราคาทองคาจานวน 11 ตัวอย่าง คาดว่าราคาทองคาในประเทศในเดือนกรกฎาคมจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจานวน 5 ตัวอย่าง คาดว่า
จะลดลง 4 ตัวอย่างและคาดว่าจะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนมิถนุ ายน 2 ตัวอย่างสะท้อนมุมมองที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน
สาหรับราคาทองคาในตลาดโลกกรอบสูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างคาดไว้ระหว่าง 1,320-1,380 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถี่
หนาแน่นบริ เวณ 1,320-1,360 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดให้น้ าหนักระหว่าง 1,240-1,300 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,280 – 1,300 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้านราคาทองคาในประเทศ
(ความบริ สุทธิ์ 96.5%) กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักราคาสูงสุดระหว่าง 20,000 – 21,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่
หนาแน่นในช่วง 20,800-21,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา กรอบการเคลื่อนไหวต่าสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 19,00020,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,600 – 19,800 บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยมีประเด็นความ
เสี่ ยงอิรัก ราคาน้ ามัน ความเสี่ ยงเศรษฐกิจยุโรปและการปรับเปลี่ยนนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นปั จจัยสาคัญ
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สรุปประเด็นราคาทองคาเดือน มิถุนายน 2557
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% ที่อา้ งอิงกับราคาสมาคมค้าทองคา ปรับตัวเพิ่มขึ้นระหว่าง
เดือนมิถุนายน 2557 ประมาณ 650 บาทต่อหนึ่งบาททองคา จากราคาทองคาในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ที่ระดับราคา 19,550
บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) มาอยูท่ ี่ระดับ 20,200 บาทต่อหนึ่งบาททองคา (ราคาขายออก) ในช่วงปิ ดตลาดในวันที่
30 มิถุนายน 2557 หรื อเพิ่มขึ้นประมาณ 3.32%
รำคำทองคำแท่ งนำ้ หนักหนึ่งบำททองคำ ระหว่ ำงวันที่ 30 พฤษภำคม – 30 มิถุนำยน 2557
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ราคาทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.5% อ้างอิงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคาในเดือนมิถุนายน 2557 อ่อนตัวลงใน
ช่วงแรกของเดือนโดยปรับตัวลงส่วนทางตลาดหุน้ สาคัญของสหรัฐฯ

หลังการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญเชิงบวกและ

แนวทางกระตุน้ เศรษฐกิจของ ECB แต่ราคาเริ่ มปรับตัวขึ้นอีกครั้งหลังเกิดเหตุการณ์ต่อสูใ้ นอิรักที่ถูกยึดพื้นที่ทางตอนเหนือของ
ประเทศโดยกลุ่ม ISIL ซึ่งส่งให้ราคาน้ ามันดิบปรับตัวสูงขึ้น โดยประเด็นดังกล่าวหนุนราคาตลอดช่วงครึ่ งเดือนหลังและทาให้
ราคาทองคาในประเทศปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 20,300 บาท (ราคาขายออกทองแท่ง) ก่อนที่จะทรงตัวในช่วงปลายเดือน ด้านเงิน
บาทปรับตัวแข็งค่าระหว่างเดือนตามเงินทุนไหลเข้า โดยสรุ ปราคาทองคาปรับตัวเพิ่มขึ้นระหว่างเดือนตามความเสี่ ยงราคาน้ ามัน
และภาวะสงคราม
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Gold Spot ระหว่ ำงวันที่ 30 พฤษภำคม – 30 มิถุนำยน 2557
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1-Jun-14

31-May-14

1,220
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1,240

ราคาทองคาในตลาดโลกในเดือนมิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึ้นระหว่างเดือน 76.50 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ จากระดับ
1,250.69 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม มาปิ ดที่ระดับ 1,327.19 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในวันที่ 30
มิถุนายน ราคาทองคาในตลาดโลกอ่อนตัวลงช่วงแรกสวนทางตลาดหุน้ และสิ นทรัพย์เสี่ ยงอื่นตามความคาดหวังว่า ECB จะเพิ่ม
นโยบายในการกระตุน้ เศรษฐกิจ ซึ่ง ECB ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 0.15% เพื่อเป็ นการหนุนเศรษฐกิจ แต่
ราคาทองคากลับมาได้รับแรงหนุนอีกครั้งหลังจากที่กลุ่ม

ISIL

ซึ่งเป็ นกลุ่มมุสลิมนิกายสุหนี่เข้าบุกยึดพื้นที่ตอนเหนือของ

ประเทศรวมถึงโรงกลัน่ น้ ามันขนาดใหญ่ทาให้ราคาน้ ามันดิบปรับตัวสูงขึ้น (อิรักมีการส่งออกน้ ามันดิบประมาณเกือบ 3 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน) โดยประเด็นอิรักเป็ นปัจจัยหนุนทองคาตลอดเดือนรวมถึงกรณี ยเู ครนที่ยงั มีการต่อสูภ้ ายในประเทศ ด้านกองทุน
SPDR ระหว่างเดือนสะสมทองคาเพิ่มขึ้น 15.00 ตัน จากระดับการถือครองในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ระดับ 785.28 ตัน มา
ถือครองในช่วงสิ้นเดือนมิถนุ ายนที่ระดับ 800.28 ตัน
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ค่ ำเงินบำท ระหว่ ำงวันที่ 30 พฤษภำคม – 30 มิถุนำยน 2557
Close

High

Low

Linear (Close)

33.00
32.90
32.80
32.70
32.60
32.50
32.40
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20-Jun-14
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17-Jun-14

16-Jun-14

15-Jun-14

14-Jun-14

13-Jun-14

12-Jun-14

11-Jun-14

10-Jun-14

9-Jun-14

8-Jun-14

7-Jun-14
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5-Jun-14

4-Jun-14

3-Jun-14

2-Jun-14

1-Jun-14

31-May-14

32.20

30-May-14

32.30

ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน แข็งค่าขึ้น 0.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อประมาณ 1.22% โดย
แข็งค่าตามเงินทุนไหลเข้าหลังจากทิศทางการเมืองไทยเริ่ มมีสญ
ั ญาณที่ชดั เจนมากขึ้นรวมถึงความคาดหวังมาตรการด้านการ
ลงทุนภาครัฐที่มีกระแสมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนขณะที่สถาบันจัดอันดับเครดิตมูด้ ีส์ยงั คงอันดับเครดิตไทยที่ระดับ Baa1 เป็ นการ
สะท้อนมุมมองที่มีต่อเศรษฐกิจไทยในเชิงบวก ส่วนผลกระทบที่เกิดจากการลดดอกเบี้ยของ ECB ทาให้กระแสเงินเข้าตลาดเกิด
ใหม่เพิ่มขึ้นโดยไทยก็รับผลบวกเช่นกัน ในช่วงกลางเดือนคณะกรรมการนโยบายทางการเงินมีมติคงดอกเบี้ยที่ระดับ 2% ทาให้
ไม่กระทบต่อค่าเงินมากนัก โดยเมื่อเปรี ยบเทียบในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมกับปลายเดือนมิถุนายนเงินบาทปรับตัวแข็งค่าจาก
ระดับ 32.81 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (Spot rate/Closed) มาอยูท่ ี่ระดับ 32.41 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ ในช่วงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (Spot rate/Closed) เมื่อดูปริ มาณเงินเข้าออกเทียบจากตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ใน
เดือนมิถุนายน เงินทุนไหลเข้าสุทธิในตลาดตราสารหนี้แต่ออกจากตลาดหุน้ ไทยเล็กน้อย โดยเป็ นเงินไหลออกตลาดหลักทรัพย์
ไทยประมาณ 357.41 ล้านบาท จากเดือนพฤษภาคมเงินทุนไหลออก 35,760.23 ล้านบาท ขณะตราสารหนี้มีเงินไหลเข้าระหว่าง
เดือนประมาณ 64,508.18 ล้านบาท จากเดือนพฤษภาคมไหลออก 64,508.18 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 มิ.ย. 57

1 เดือน
(มิ.ย. 57)
45.53
45.12
46.78

1 เดือน
(ก.ค. 57)
56.14
56.79
53.45

3 เดือน
(มิ.ย. 57)
56.77
63.04
41.69

3 เดือน
(ก.ค. 57)
63.81
65.24
63.80

ดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกรกฎาคม 2557 อยูท่ ี่ระดับ 56.14 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 10.61 จุด หรื อ
เพิ่มขึ้น 23.31% จากระดับ 45.53 จุด โดยค่าดัชนีปรับตัวขึ้นสูงกว่าระดับ 50 จุดอีกครั้งเป็ นการสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อราคา
ทองคา ซึ่ งสอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ โดยค่าดัชนีแยกตามกลุ่มอยูท่ ี่ระดับ 56.79 จุดและ 53.45 จุดตามลาดับ ค่า
ดัชนีปรับตัวขึ้นหลังจากอ่อนตัวลงเดือนก่อนเป็ นการตอบรับต่อปัจจัยความเสี่ ยงที่มีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นการสูร้ บใน
อิรักที่ส่งผลต่อทิศทางราคาน้ ามันและความต้องการทองคาหนุนความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในประเทศ

ขณะที่ค่าเงินบาทยังเป็ น

ปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบราคาทองคาในประเทศและยังมีมุมมองเป็ นเชิงบวก
ด้านดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดัชนีรวมอยูท่ ี่ระดับ 63.81 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน
โดยเพิ่มขึ้น 7.04 จุดหรื อ 12.39% ดัชนีความเชื่อมัน่ ในระยะสามเดือนยังคงอยูเ่ หนือระดับ 50 จุดต่อเนื่อง หมายถึงกลุ่มตัวอย่าง
ยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะกลางต่อราคาทองคา
โดยสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนกรกฎาคม 2557 ปรับตัวขึ้นเหนือกว่าระดับ 50 จุดอีกครั้ง หลังจากอ่อน
ตัวลงเดือนก่อน

ความเชื่อมัน่ ราคาทองคาปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความวิตกต่อประเด็นอิรักที่เพิ่มความเสี่ ยงในภาวะสงครามและ

ราคาน้ ามันซึ่งสอดคล้องกันทั้งกลุ่มผูล้ งทุนและกลุ่มผูค้ า้ ขณะที่ความเชื่อมัน่ ระยะยาวยังสะท้อนเชิงบวกโดยปั จจัยเสี่ ยงเดียวกัน
ที่เป็ นตัวหนุนมุมมอง
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กรำฟเทียบดัชนีควำมเชื่อมัน่ รำคำทองคำกับค่ ำเฉลีย่ รำคำทองคำในประเทศ
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**ราคาทองคาในประเทศอ้างอิงราคาสมาคมค้าทองคา (Avg Closed)
เมื่อเทียบเคียงดัชนีความเชื่อมัน่ ราคาทองคาในเดือนมิถุนายน 2557 กับราคาทองคาเฉลี่ย (ราคาปิ ด) ที่อา้ งอิงกับราคา
ทองคาแท่งของสมาคมค้าทองคาในเดือนเดียวกันพบว่ามีทิศทางสอดคล้องกันโดยค่าดัชนีอยูท่ ี่ระดับ 45.53 จุด (จัดทาในเดือน
พฤษภาคม 2557) สะท้อนมุมมองในเชิงลบต่อราคาทองคาในเดือนมิถุนายน 2557 ขณะที่ราคาทองคาแท่ง 96.5% (ราคาขาย
ออก) เฉลี่ยในเดือนมิถนุ ายนอยูท่ ี่ระดับ 19,695.24 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ลดลงจากราคาเฉลี่ยเดือนพฤษภาคม 2557 ประมาณ
197.26 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ซึ่งไปในทิศทางเดียวกับดัชนี

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]

Page 8

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

50.00%
33.52%

30.73%

30.00%

30.17%

0.00%
สถานการณ์อิรัก

0.00%
ขัดแย้งยูเครน

10.00%
นโยบายการเงิน FED

10.00%
ค่าเงินบาท

20.00%

ค่าเงินดอลล่าร์
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41.42%
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39.66%

การเก็งกาไร

41.15%

ค่าเงินดอลล่าร์

50.00%

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 3 เดือน

ค่าเงินบาท

ปัจจัยทีค่ ำดว่ ำจะเกีย่ วข้ องในช่ วง 1 เดือน

ปั จจัยที่กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเชื่อว่าจะกระทบราคาทองคาในประเทศในช่วงหนึ่งเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
น้ าหนักกับสถานการณ์ในอิรักเพราะเป็ นประเด็นที่หนุนราคาทองคาระหว่างเดือนมิถุนายนประกอบกับมีผลโดยตรงต่อราคา
น้ ามันดิบเนื่องจากอิรักเป็ นประเทศผูส้ ่งออกน้ ามันรายใหญ่โดยมีการให้น้ าหนักกับประเด็นดังกล่าว 41.15% จากประเด็น
ดังกล่าวทาให้กลุ่มตัวอย่างมีมุมมองในเชิงบวกต่อราคาทองคา ส่วนประเด็นที่มีการให้น้ าหนักรองลงมาได้ทิศทางค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ 39.66% ค่าเงินบาท 33.52% ส่วนการปรับเปลี่ยนนโยบายของ FED มีการให้น้ าหนัก 30.73%
ด้านปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าจะกระทบต่อราคาทองคาในช่วง 3 เดือนข้างหน้าให้น้ าหนักกับประเด็นสถานการณ์ใน
อิรัก ทิศทางค่าเงินดอลลาร์และทิศทางค่าเงินบาทเช่นกัน
กำรซื้อทองคำในช่ วงเดือนกรกฎำคม 2557

ไม่ แน่ ใจ
29.39%

ซื้อ
36.78%

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 537 ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุม่ นักลงทุน 413
ตัวอย่าง และผูค้ า้ ทองคา 125 ตัวอย่าง พบว่า 36.78% ของกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าจะซื้อทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ขณะที่ 33.83%
คาดว่าจะยังไม่ซ้ือทองคาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า และอีก 29.39%
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคาหรื อไม่ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า

ไม่ ซื้อ
33.83%
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคา (Gold Trader Consensus)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่ ผูค้ า้ ส่งทองคา และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 11 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทาง
และกรอบราคาทองคาในตลาดโลกและราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) ในเดือนกรกฎาคม 2557 รวมถึง
ปั จจัยที่กลุ่มผูค้ า้ คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับราคาทองคาในช่วงเดือนกรกฎาคมโดยสรุ ปพบว่า
บทสรุ ปด้านราคาทองคาในตลาดโลก (Gold Spot)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,240 – 1,380 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,240-1,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีค่าความถี่
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,280-1,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 1,320-1,380 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถี่หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณ 1,320-1,360 ดอลลาร์ต่อออนซ์
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บทสรุ ปด้านราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคาแท่งในประเทศ (ความบริ สุทธิ์ 96.5%) น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 19,000 – 21,000
บาทต่อหนึ่งบาททองคา โดยกรอบการเคลื่อนไหวด้านล่างกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักระหว่าง 19,000-20,000 บาทต่อหนึ่งบาท
ทองคา โดยมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 19,600-19,800 บาทต่อหนึ่งบาททองคา ขณะที่กรอบด้านบนกลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนัก
ระหว่าง 20,000-21,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา และมีค่าความถี่หนาแน่นในช่วง 20,800-21,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคา
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บทสรุ ปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคาในเดือนกรกฎาคม 2557
1. ความเสี่ ยงในอิรัก

โดยอิรักเป็ นประเทศที่มีการส่งออกน้ ามันดิบจานวนมากการเกิดการสูร้ บภายในประเทศจะ

กระทบต่อการส่งออกและผลิตน้ ามันดิบและทาให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น

ทองคาซึ่งเป็ นสิ นทรัพย์ป้องกันความเสี่ ยงด้าน

เงินเฟ้ อจะได้รับผลเชิงบวกจากประเด็นดังกล่าว
2. ค่าเงินบาท โดยเชื่อว่าเงินบาทมีแนวโน้มที่แข็งค่าขึ้นจากเงินทุนที่เริ่ มกลับมาไหลเข้าทั้งในตลาดตราสารหนี้และ
ตลาดทุน ตามปัจจัยภายในประเทศที่มีความชัดเจนด้านการเมืองเพิ่มมากขึ้นรวมถึงความหวังเรื่ องการลงทุนภาครัฐ
3. การปรับเปลี่ยนนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ แม้ในการประชุม FOMC ครั้งที่ผา่ นมาจะยังไม่มีการส่ง
สัญญาณเรื่ องการปรับนโยบายดอกเบี้ยแต่การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ น่าจะทาให้ FED มีแรงกดดันมากขึ้นในการทยอยลด
ขนาดการซื้อพันธบัตรและพิจารณาเรื่ องการปรับดอกเบี้ยในอนาคตเพื่อชะลอความเสี่ ยงด้านเงินเฟ้ อ
4. ความเสี่ ยงด้านราคาน้ ามัน โดยได้รับผลกระทบจากประเด็นในอิรัก ยูเครนและอิสราเอลที่มีการสูร้ บและเป็ น
พื้นที่ใกล้แหล่งผลิตและขนส่งน้ ามันรวมถึงก๊าซธรรมชาติ

[ศูนย์วจิ ยั ทองคำ]
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สรุ ปมุมมองที่มีต่อราคาทองคาในประเทศ
คาดว่าราคาทองคาจะเพิ่มขึ้น
คาดว่าราคาทองคาจะใกล้เคียงกับราคาในเดือนมิถุนายน 2557
คาดว่าราคาทองคาจะลดลง

5
2
4

สรุ ปกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้าทองคารายใหญ่และผูป้ ระกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาทองคา จานวน 11 ตัวอย่าง โดยมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันคือมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 5 ตัวอย่างคาด
ว่าราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ 4 ตัวอย่างเชื่อว่าราคาเฉลี่ยจะปรับตัวลดลงจึงสะท้อนความไม่แน่นอนของราคาทองคาระหว่าง
เดือนในมุมผูป้ ระกอบการรายใหญ่ นอกจากนี้มีกลุ่มตัวอย่าง 2 รายที่เชื่อว่าราคาจะปรับตัวใกล้เคียงกับเดือนมิถนุ ายน
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นผูค้ า้ ทองคา
1. คุณจิตติ ตั้งสิ ทธิ์ภกั ดี

นายกสมาคมค้าทองคา (บริ ษทั ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จากัด)

2. คุณณัฐพงศ์ หิ รัณยศิริ

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

3. คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

4. คุณณัฐฑี จุฑาวรากุล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

5. คุณธนสิ น กลีบลาเจียก

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ส จากัด

6. คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างทองน่ าเชียง

7. คุณธีรเดช สิ นธพเรื องชัย

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จากัด

8. คุณพรชัย สุดายุวร

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จากัด

9. คุณวิรัตน์ จุฑาวรากุล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไฟน์โกลด์ จากัด

10. คุณวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด

11. คุณพรรณงาน อารยวุฒิ

ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิจยั บริ ษทั คลาสสิ ก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส 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
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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