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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย                
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และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท ์จาํกดั 
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บทสรุปการวจิัย 

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองคาํในเดือนกนัยายน 2558 อยูใ่นระดบั 49.01 จุด เพ่ิมข้ึนจากการจดัทาํในเดือนสิงหาคม 

2558 โดยปรับตวัเพ่ิมข้ึน 5.14 จุด หรือเพ่ิมข้ึน 11.71% แต่ค่าดชันียงัอยูต่ ํ่ากว่าระดบั 50 จุด ซ่ึงสะทอ้นมุมมองเชิงลบต่อราคา

ทองคาํระหว่างเดือน แมจ้ะมีมุมมองดีข้ึนกว่าเดือนก่อน โดยกลุ่มผูค้า้ค่อนขา้งมีมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคาํระหว่างเดือน

มากกว่ากลุ่มผูล้งทุน เหตผลท่ีค่าดชันียงัสะทอ้นมุมมองเชิงลบกลุ่มตวัอยา่งมีความวิตกกงัวลต่อการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคาร

กลางสหรัฐฯ (FED) ซ่ึงจะมีการประชุมในช่วงกลางเดือน ส่วนปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งเช่ือว่าจะเป็นปัจจยัหนุนราคาทองคาํใน

ประเทศไดคื้อการอ่อนตวัของค่าเงินบาทและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเส่ียงมากข้ึนจากเศรษฐกิจจีน 

ดา้นดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองคาํในระยะสามเดือนปรับตวัเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย 0.10 จุด อยูท่ี่ระดบั 49.38 จุด ซ่ึงยงัตํ่ากว่า

ระดบั 50 จุด สะทอ้นมุมมองเชิงลบต่อราคาทองคาํในระยะกลางจากความเส่ียงการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ และ

การแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสาํคญั 

จากคาํถามว่ากลุ่มตวัอยา่งจะซ้ือทองคาํในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้หรือไม่ พบว่า 25.98% ของกลุ่มตวัอยา่งคิดว่าจะซ้ือ

ทองคาํในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ ขณะท่ี 38.97% คาดว่าจะไม่ซ้ือทองคาํในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ และ 35.05% ไม่แน่ใจว่าจะ

ซ้ือทองคาํหรือไม่ จะเห็นไดว้่าสัดส่วนของกลุ่มท่ีไม่แน่ใจว่าจะซ้ือทองคาํในหน่ึงเดือนขา้งหนา้หรือไม่เพ่ิมมากข้ึนสะทอ้นความ

ไม่แน่ใจต่อแนวโนม้ราคาในระยะต่อไป 

 โดยสรุปพบวา่ความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อราคาทองคาํในประเทศในช่วงเดือนกนัยายน 2558 ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนแต่

ยงัตํ่ากว่าระดบั 50 จุด สะทอ้นความเช่ือว่าราคาทองคาํยงัมีโอกาสอ่อนตวัแต่ไม่มาก การลดลงของราคาทองคาํอา้งอิงกบัการข้ึน

ดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นสาํคญั ขณะเงินบาทเป็นปัจจยัหนุนราคาทองคาํในประเทศ 

 ดา้นบทสรุปความคิดเห็นผูค้า้ทองคาํประจาํเดือนกนัยายน 2558 กลุ่มผูค้า้รายใหญ่มีมุมมองราคาทองคาํระหว่างเดือน

จะทรงตวัหรือปรับตวัเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยจากเดือนสิงหาคม โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการคา้ทองคาํรายใหญ่และผู ้

ประกอบกิจการนายหนา้ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคาทองคาํจาํนวน 9 ตวัอยา่ง คาดว่าราคาทองคาํในประเทศ

ในเดือนกนัยายนจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนจาํนวน 4 ตวัอยา่ง คาดว่าจะใกลเ้คียงกนัเดือนสิงหาคม 5 ตวัอยา่ง และไม่มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเช่ือ

ว่าราคาเฉล่ียจะปรับตวัลดลงในเดือนเทียบเดือนสิงหาคม สาํหรับราคาทองคาํในตลาดโลกกรอบสูงสุดท่ีกลุ่มตวัอยา่งคาดไว้

ระหว่าง 1,160-1,220 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ ์ แต่มีความถ่ีหนาแน่นบริเวณ 1,160-1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ ์ กรอบการ

เคล่ือนไหวตํ่าสุดให้นํ้ าหนกัระหว่าง 1,080-1,140 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถ่ีหนาแน่นอยูบ่ริเวณ 1,080 – 1,100 

ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ดา้นราคาทองคาํในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) กลุ่มตวัอยา่งให้นํ้ าหนกัราคาสูงสุดระหว่าง 19,500 

– 20,500 บาทต่อหน่ึงบาททองคาํ และมีค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 19,500-20,000 บาทต่อหน่ึงบาททองคาํ กรอบการ

เคล่ือนไหวตํ่าสุดกลุ่มตวัอยา่งให้นํ้ าหนกัระหว่าง 18,000-19,000 บาทต่อหน่ึงบาททองคาํ โดยมีค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 

18,500 – 19,000 บาทต่อหน่ึงบาททองคาํ โดยมีปัจจยัเร่ืองความเส่ียงในการปรับข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ การแข็ง
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ค่าของค่าเงินดอลลาร์และแรงขายทาํกาํไรเป็นปัจจยัลบสาํคญัคญั ขณะปัจจยับวกมองการอ่อนตวัเงินบาทและอุปสงคเ์ป็นปัจจยั

สาํคญั 
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สรุปประเดน็ราคาทองคาํเดอืน สิงหาคม 2558 

 การเคล่ือนไหวของราคาทองคาํแท่งความบริสุทธ์ิ 96.5% ท่ีอา้งอิงกบัราคาสมาคมคา้ทองคาํ ปรับตวัเพ่ิมข้ึนอีกคร้ัง

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 กว่า 1,150 บาทต่อหน่ึงบาททองคาํ จากราคาทองคาํในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 ท่ีระดบัราคา 

18,100 บาทต่อหน่ึงบาททองคาํ (ราคาขายออก) มาอยูท่ี่ระดบั 19,250 บาทต่อหน่ึงทองคาํ (ราคาขายออก) ในช่วงปิดตลาดใน

วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 หรือลดลงประมาณ 6.35%       

 

 

 ราคาทองคาํแท่งความบริสุทธ์ิ 96.5% อา้งอิงราคาท่ีประกาศโดยสมาคมคา้ทองคาํในเดือนสิงหาคม มีการฟ้ืนตวัข้ึนมา

อยา่งต่อเน่ืองจากเดือนท่ีผา่นมา โดยปัจจยัหนุนสาํคญัอยูท่ี่ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีเร่ิมชะลอตวัอีกคร้ัง โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน

หลงัจากท่ีตวัเลขเงินเฟ้อและภาคการผลิตออกมาหดตวัส่งผลต่อประเด็นการข้ึนอตัราดอกเบ้ียของ FED ท่ีคาดกนัว่าจะเกิดข้ึนใน

การประชุม FOMC เดือนกนัยายนน้ีอาจมีการเล่ือนออกไปเน่ืองจากยงัมีความเส่ียงจากประเด็นดงักล่าว นอกจากน้ียงัไดรั้บแรง

หนุนจากค่าเงินบาทท่ีมีการอ่อนค่าลงอยา่งต่อเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจไทยท่ียงัมีแนวโนม้ชะลอตวั ราคาทองคาํในเดือนสิงหาคม

มีการเคล่ือนไหวสูงสุดท่ี 19,550 บาท และมีการเคล่ือนไหวตํ่าสุดท่ี 18,000 บาท 
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 ราคาทองคาํแท่งนํา้หนักหน่ึงบาททองคาํ ระหว่างวนัที ่31 กรกฎาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2558 
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ราคาทองคาํในตลาดโลกในเดือนสิงหาคม 2558 มีการฟ้ืนตวัข้ึนมาอยา่งต่อเน่ืองหลงัจากท่ีด่ิงลงอยา่งหนกัในเดือน

ก่อนหนา้ โดยปัจจยัหนุนสาํคญัอยูท่ี่ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียเร่ิมเขา้สู่ภาวะชะลอตวัอีกคร้ังโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนท่ีตวัเลขภาคการ

ผลิตออกมาหดตวัตํ่าสุดในรอบ 3 ปี ส่งผลให้มีแรงขายสินทรัพยเ์ส่ียงกดดนัตลาดหุ้นทัว่โลกปรับลดลงและหนุนสินทรัพย์

ปลอดภยัอยา่งทองคาํ นอกจากน้ียงัส่งผลต่อประเด็นการข้ึนอตัราดอกเบ้ียของ FED ท่ีเคยคาดกนัว่าจะเกิดข้ึนในการประชุม 

FOMC เดือนน้ีจากเศรษฐกิจสหรัฐฯท่ีฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ืองถูกเล่ือนออกไปอีกคร้ังจากความเส่ียงดงักล่าว ราคาทองคาํในช่วงท่ี

ผา่นมาปรับเพ่ิมข้ึนทาํจุดสูงสุดท่ีระดบั US$1,168.40 และทาํจุดตํ่าสุดท่ีระดบั US$1,079.50 ดา้นกองทุน SPDR ถือครองทองคาํ

เพ่ิมเล็กนอ้ยท่ี 2.44 ตนั จากระดบั 680.15 ตนัในเดือน มิ.ย. มาอยูท่ี่ 682.59 ตนัในเดือน ก.ค. 
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 ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม 2558 ยงัคงอ่อนค่าลงอยา่งต่อเน่ืองโดยปัจจยัลบสาํคญัอยูท่ี่ภาวะ

เศรษฐกิจไทยท่ียงัไม่มีการฟ้ืนตวัหลงัจากท่ีตวัเลขการส่งออกมีการหดตวัลงอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกบัอตัราเงินเฟ้อท่ียงัคง

ออกมาติดลบติดต่อกนัจนตอ้งมีการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะสั้นมลูค่า 1.3 แสนลา้นบาท และยงัอ่อนค่าลงสวนทาง

กบัค่าเงินดอลลาร์ท่ีแข็งค่าอยา่งต่อเน่ืองจากเศรษฐกิจสหรัฐฯท่ีฟ้ืนตวัข้ึนมาตามลาํดบั ขณะท่ีเดือนน้ีแรงขายหุ้นเพ่ิมข้ึนอีกคร้ัง

มาอยูท่ี่ระดบั 44,300.63 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนอยา่งมากเกือบ 50% เม่ือเทียบกบัเดือนท่ีแลว้จากท่ีมีแรงขายสุทธิท่ีระดบั 26,348.4 ลา้น

บาท เช่นเดียวกบัตลาดพนัธบตัรท่ีมีแรงขายออกมากว่า 18,232.50 ลา้นบาท เทียบกบัเดือนท่ีแลว้ท่ีเงินไหลเขา้กว่า 9,736.50 ลา้น

บาท 
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ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองคาํ (Gold Price Sentiment Index) 

ประเภทดชันี 1 เดือน  

(ส.ค. 58) 

1 เดือน  

(ก.ย. 58) 

3 เดือน  

(ส.ค. 58) 

3 เดือน  

(ก.ย. 58) 

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองคาํ (รวม) 43.87 49.01 49.28 49.38 

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองคาํ (เฉพาะนกัลงทุน) 41.62 48.43 46.15 51.64 

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองคาํ (เฉพาะผูค้า้ทองคาํ) 52.84 50.74 57.22 44.28 

**เก็บตวัอยา่งช่วงระหว่างวนัท่ี 1 – 31 ส.ค. 58 

 ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองคาํในเดือนกนัยายน 2558  อยูท่ี่ระดบั 49.01 จุด เพ่ิมข้ึนจากเดือนสิงหาคม 5.14 จุด หรือ

เพ่ิมข้ึน 11.71% จากระดบั 43.87 จุด แต่ค่าดชันียงัอยูต่ ํ่ากว่าระดบั 50 จุด ซ่ึงใชเ้ป็นระดบัอา้งอิงสะทอ้นว่ากลุ่มตวัอยา่งยงัมี

มุมมองเชิงลบต่อราคาทองคาํในเดือนกนัยายนเล็กนอ้ย แต่ดีข้ึนกว่าเดือนก่อนเน่ืองจากราคาทองคาํระหว่างเดือนสิงหาคมท่ีผา่น

มาฟ้ืนตวัทั้งจากราคาทองคาํในตลาดโลกและค่าเงินบาทท่ีปรับตวัอ่อนค่าทาํให้ราคาทองคาํในประเทศเพ่ิมข้ึน แต่ยงัมีความวิตก

ต่อการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยเม่ือมองแยกดชันีตามกลุ่มตวัอยา่งพบว่ากลุ่มผูค้า้มีมุมมองเชิงบวกมากกว่ากลุ่ม

ผูล้งทุน โดยค่าดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองคาํเฉพาะกลุ่มผูค้า้อยูเ่หนือระดบั 50 จุดเลก็นอ้ยท่ีระดบั 50.74 จุด ขณะกลุ่มผูล้งทุนอยู่

ท่ีระดบั 48.43 จุด  ปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งเช่ือว่าจะกระทบต่อราคาทองคาํในเชิงลบและเป็นปัจจยักดดนัสาํคญัคือความเส่ียงในการ

ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการแข็งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะท่ีปัจจยับวกสาํคญัคือการ

อ่อนค่าของเงินบาทและปัญหาเศรษฐกิจจีนท่ีอาจจะทาํให้เกิดวิกฤตทางการเงินได ้

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองคาํในช่วงสามเดือนขา้งหนา้ ดชันีรวมอยูท่ี่ระดบั 49.38 จุด ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยจากการ

จดัทาํเดือนก่อนเช่นกนั โดยเพ่ิมข้ึน 0.10 จุดหรือเพ่ิมข้ึน 0.21% โดยค่าดชันีฟ้ืนตวัเล็กนอ้ยตามความเส่ียงในระบบเศรษฐกิจหลงั

เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณชะลอตวั ตลาดทุนสาํคญัปรับตวัลดลงส่งผลให้ความตอ้งการสินทรัพยป์ลอดภยัมีสูงข้ึน 

โดยสรุปดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองคาํในเดือนกนัยายน 2558 ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากเดือนสิงหาคม แต่ค่าดชันียงัอยูต่ ํ่า

กว่าระดบั 50 จุดเป็นเดือนท่ี 4 ติดต่อกนั ซ่ึงเป็นการสะทอ้นวา่กลุ่มตวัอยา่งเช่ือว่าราคาทองคาํในประเทศเดือนกนัยายนยงัมี

โอกาสจะปรับตวัลดลง ขณะท่ีกลุ่มผูค้า้ทองคาํค่อนขา้งจะมีมุมมองเชิงบวกกว่ากลุ่มผูล้งทุน โดยเช่ือว่าการข้ึนดอกเบ้ียของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้ราคาทองคาํยงัมีโอกาสอ่อนตวัลงในอนาคต ขณะราคาทองคาํในประเทศไดรั้บ

แรงหนุนจากการอ่อนตวัของค่าเงินบาทเป็นสาํคญั 
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**ราคาทองคาํในประเทศอา้งอิงราคาสมาคมคา้ทองคาํ (Avg Closed) 

เม่ือเทียบเคียงดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองคาํในเดือนสิงหาคม 2558 กบัราคาทองคาํเฉล่ีย (ราคาปิด) ท่ีอา้งอิงกบัราคา

ทองคาํแท่งของสมาคมคา้ทองคาํในเดือนเดียวกนัพบว่ามีทิศทางท่ีไม่สอดคลอ้งกนัโดยค่าดชันีอยูท่ี่ระดบั 43.87 จุด (จดัทาํใน

เดือนกรกฎาคม 2558) สะทอ้นมุมมองว่าราคาในประเทศยงัมีโอกาสยอ่ตวัในเดือนสิงหาคม 2558 เน่ืองจากค่าดชันีอยูต่ ํ่ากว่า

ระดบั 50 จุด ขณะท่ีราคาทองคาํแท่ง 96.5% (ราคาขายออก) เฉล่ียในเดือนสิงหาคม 2558 อยูท่ี่ระดบั 18,775.00 บาทต่อหน่ึงบาท

ทองคาํ เพ่ิมข้ึนจากราคาเฉล่ียเดือนกรกฎาคม 2558 ประมาณ 313.64 บาทต่อหน่ึงบาททองคาํ  
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แบบสํารวจปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคาํในประเทศเดือนกนัยายน 

 

 ปัจจยัเชิงบวกท่ีกลุ่มตวัอยา่งเช่ือว่าจะกระทบต่อราคาทองคาํในประเทศเดือนกนัยายน 2558 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีการ

ให้นํ้ าหนกักบัการอ่อนตวัของค่าเงินบาทเป็นสาํคญัหลงัจากมีการอ่อนค่าและพ้ืนฐานเศรษฐกิจในประเทศรวมถึงการผอ่นคลาย

นโยบายทางการเงิน โดยมีการให้นํ้ าหนกัถึง 45.57% นอกเหนือจากน้ียงัมีเช่ือว่าความเส่ียงในวิกฤตเศรษฐกิจในจีนและการเก็ง

กาํไรเป็นปัจจยัท่ีให้ความสาํคญัรองลงมาโดยมีการใหน้ํ้ าหนกั 28.04% และ 23.30% ตามลาํดบั 

 แบบสํารวจปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองคาํในประเทศเดือนกนัยายน 

 

ปัจจยัเชิงลบท่ีกลุ่มตวัอยา่งเช่ือว่าความเส่ียงในการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นปัจจยัเส่ียงสาํคญัท่ีจะ

ส่งผลกระทบต่อราคาทองคาํในเชิงลบ เน่ืองจากจะทาํให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แขง็ค่าข้ึนรวมถึงลดความน่าสนใจในการ
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ลงทุนทองคาํลง  โดยมีการให้นํ้ าหนกัถึง 34.64% ของกลุ่มตวัอยา่ง และมีการให้นํ้ าหนกัแรงขายเก็งกาํไรรวมถึงการฟ้ืนตวัของ

เศรษฐกิจโลกเป็นปัจจยัลบสาํคญัรองลงมา  

แบบสํารวจปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคาํในประเทศในช่วง 3 เดือนข้างหน้า 

 

แบบสํารวจปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองคาํในประเทศในช่วง 3 เดือนข้างหน้า 
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จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 485 ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัลงทุน 353 

ตวัอยา่ง และผูค้า้ทองคาํ 132 ตวัอยา่ง พบว่า 25.98% ของกลุ่ม

ตวัอยา่งคิดว่าจะซ้ือทองคาํในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ ขณะท่ี 38.97% 

คาดว่าจะยงัไม่ซ้ือทองคาํในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ และอีก 35.05% 

ยงัไม่แน่ใจว่าจะซ้ือทองคาํหรือไม่ในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้  

 

 

 

 

บทสรุปความคดิเห็นผู้ค้าทองคาํ (Gold Trader Consensus) 

 จากการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการคา้ทองคาํรายใหญ่ ผูค้า้ส่งทองคาํ และผูป้ระกอบกิจการนายหนา้ซ้ือ

ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคาทองคาํ จาํนวน 8 ตวัอยา่ง เพ่ือสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นท่ีมีต่อทิศทางและ

กรอบราคาทองคาํในตลาดโลกและราคาทองคาํแท่งในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) ในเดือนสิงหาคม 2558 รวมถึงปัจจยัท่ี

กลุ่มผูค้า้คาดว่าจะมีความเก่ียวขอ้งกบัราคาทองคาํในช่วงเดือนสิงหาคมโดยสรุปพบว่า 

 บทสรุปดา้นราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot)  

  กลุ่มตวัอยา่งเช่ือว่าราคาทองคาํในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคล่ือนไหวในกรอบ 1,080 – 1,220 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ

ออนซ์ โดยกรอบการเคล่ือนไหวดา้นล่างกลุ่มตวัอยา่งให้นํ้ าหนกัระหว่าง 1,080-1,140 ดอลลาร์ต่อออนซ ์ โดยมีค่าความถ่ี

หนาแน่นอยูบ่ริเวณ 1,080-1,100 ดอลลาร์ต่อออนซ ์ ขณะท่ีกรอบดา้นบนกลุ่มตวัอยา่งให้นํ้ าหนกัระหว่าง 1,160-1,220 ดอลลาร์

สหรัฐฯต่อออนซ ์และมีค่าความถ่ีหนาแน่นอยูบ่ริเวณ 1,160-1,200 ดอลลาร์ต่อออนซ ์ 
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บทสรุปดา้นราคาทองคาํแท่งในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) 

 กลุ่มตวัอยา่งเช่ือว่าราคาทองคาํแท่งในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) น่าจะเคล่ือนไหวในกรอบ 18,000 – 20,500 

บาทต่อหน่ึงบาททองคาํ โดยกรอบการเคล่ือนไหวดา้นล่างกลุ่มตวัอยา่งให้นํ้ าหนกัระหว่าง 18,000-19,000 บาทต่อหน่ึงบาท

ทองคาํ โดยมีค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 18,500-19,000 บาทต่อหน่ึงบาททองคาํ ขณะท่ีกรอบดา้นบนกลุ่มตวัอยา่งให้นํ้ าหนกั

ระหว่าง 19,500-20,500 บาทต่อหน่ึงบาททองคาํ และมีค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 19,500-20,000 บาทต่อหน่ึงบาททองคาํ  

 

 

 

 

 

 

 บทสรุปดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาทองคาํในเดือนกนัยายน 2558  

1. ความเส่ียงในการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เน่ืองจากการประชุมในช่วงกลางเดือนกนัยายน

เป็นหน่ึงการประชุม FOMC ท่ีมีการจบัตาว่า FED อาจจะมีการปรับข้ึนดอกเบ้ีย ซ่ึงมีการคาดการณ์กนัมาตั้งแต่ช่วงตน้ปีและ

ชดัเจนมากข้ึนในการประชุม 2-3 คร้ังล่าสุด อยา่งไรก็ดีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มองว่าบริบทมีการเปล่ียนแปลงไปมากพอสมควร

จึงอาจจะเป็นไปไดว้่า FED จะยงัไม่มีการข้ึนดอกเบ้ียในการประชุมคร้ังน้ี 

2. ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยงัมีแนวโนม้แข็งค่าตามทิศทางนโยบายทางการเงิน โดยเฉพาะการข้ึนดอกเบ้ียของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกบั ECB และ BOJ ยงัคงมีการกระตุน้เศรษฐกิจผา่นนโยบายผอ่นคลายทางการเงินท่ีมีผลต่อการ

อ่อนตวัของค่าเงินยโูรและค่าเงินเยนในอนาคต 

3. ค่าเงินบาท แนวโนม้ยงัอ่อนค่าตามการปรับนโยบายทางการเงินและการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดา้น

เศรษฐกิจในประเทศยงัชะลอตวัซ่ึงส่งผลต่อค่าเงินในระยะกลาง 

4. ความเส่ียงในการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกท่ีสัญญาณมีความชดัเจนมากข้ึน ขณะตลาดทุน

สาํคญัมีการปรับตวัลงอยา่งมากส่งให้ความการเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนลดลงและมีความตอ้งการทองคาํเพ่ิมมากข้ึน 
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5. สงครามค่าเงิน หลงัจากท่ีจีนมีการดูแลค่าเงินการลดดอกเบ้ียลงต่อเน่ืองทาํให้เกิดความผนัผวนในระบบอตัรา

แลกเปล่ียนซ่ึงทาํให้ความเช่ือถือในระบบสกุลเงินลดลงเพ่ิมความตอ้งการ real asset มากข้ึน 

สรุปมุมมองท่ีมีต่อราคาทองคาํในประเทศ 

คาดว่าราคาทองคาํจะเพ่ิมข้ึน 4 

คาดว่าราคาทองคาํจะใกลเ้คียงกบัราคาในเดือนสิงหาคม 2558 5 

คาดว่าราคาทองคาํจะลดลง 0 
 

 สรุปกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการคา้ทองคาํรายใหญ่และผูป้ระกอบกิจการนายหนา้ซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคาทองคาํ จาํนวน 9 ตวัอยา่ง โดยรวมเช่ือว่าราคาทองคาํในประเทศเดือนกนัยายน 2558 จะเคล่ือนไหว

ใกลเ้คียงเทียบกบัเดือนสิงหาคมหรือปรับตวัเพ่ิมข้ึน โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 4 รายท่ีคาดว่าราคาทองคาํประเทศเฉล่ียจะ

ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 5 รายเช่ือว่าราคาทองคาํในประเทศเฉล่ียในเดือนกนัยายน 2558 จะเคล่ือนไหวใกลเ้คียงกบัเดือนสิงหาคม ขณะท่ี 

ไม่มีผูค้า้รายใดท่ีคาดว่าราคาทองคาํเฉล่ียในเดือนกนัยายนจะปรับตวัลดลง 

กลุ่มตวัอยา่งความคิดเห็นผูค้า้ทองคาํ 

1. บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท ์จาํกดั 

2. บริษทั วายแอลจี บลูเล่ียน แอนด ์ฟิวเจอร์ส จาํกดั 

3. บริษทั คลาสสิก โกลด ์ฟิวเจอร์ส จาํกดั 

4. บริษทั เอ็มทีเอส โกลด ์ฟิวเจอร์ส จาํกดั 

5. บริษทั ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จาํกดั 

6. ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ห้างทองนํ่าเชียง 

7. ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จาํกดั 

8. บริษทั แอล ซี เอช บลูเล่ียน จาํกดั 

9. บริษทั ไฟน์โกลด ์จาํกดั 
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รายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของศนูยว์ิจยัทองคาํ ภายใตค้วามร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

สมาคมคา้ทองคาํ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษทั จีที เวลธ ์แมเนจเมนท ์จาํกดั เน้ือหาในรายงานจดัทาํข้ึนโดยมิไดมี้

วตัถุประสงคเ์พ่ือการช้ีนาํให้มีการซ้ือขาย หรือช้ีนาํราคาแต่ประการใด การจดัทาํรายงานดงักล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นท่ีเก็บ

จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศนูยว์ิจยัเห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการวิจยั 

 

ช่องทางตดิตามข้อมูลการวจิัย 

เวบ็ไซต ์:  http://www.gtwm.co.th 

  http://www.goldtraders.or.th 

  http://business.utcc.ac.th 

  http://www.goldresearchcenter.com 

Facebook : ศนูยว์จิยัทองคาํ 

ติดต่อขอรับขอ้มลูการวิจยั โทร. 02-673-9911 ต่อ 660-1 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
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