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บทสรุปการวิจัย
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือน ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา
จากระดับ 59.31จุด มาอยู่ที่ระดับ 58.50 จุด ลดลง 0.81 จุด หรือคิดเป็น 1.37% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับลดลงมานั้น
น่าจะมีสาเหตุมาจากแรงขายทองคำจากธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การพัฒนาและคิดค้นวัคซีนต้านไวรัส COVID19 สัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์การเลือกตั้งในสหรัฐฯ และแรงขายเก็งกำไรของกองทุน
คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 335 ตัวอย่าง พบว่าร้อย
ละ 43.28 คาดว่าจะซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้ ขณะที่ร้อยละ 41.79 ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ และร้อยละ 14.93 ยังไม่ซื้อ
ทองคำในเดือน พฤศจิกายน 2563
สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 12 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน พฤศจิกายน 2563 จะเพิ่มขึ้น
จำนวน 6 ราย และคาดว่าจะลดลง มีจำนวน 4 ราย ส่วนที่คาดว่าจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน ตุลาคม 2563 มีจำนวน 2
ราย
สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน พฤศจิกายน 2563 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมองดังนี้
Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,829 – 1,977 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์
96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 27,000 – 29,000 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาทไทยให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ
30.18 – 31.54 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
การลงทุนทองคำในเดือน พฤศจิกายน 2563 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ยังให้น้ำหนักแนวโน้ม ในทิศทางเชิงบวกหลังการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยมีนายโจ ไบเดน ได้รับเสียงข้างมาก เนื่องจากยังคงมีเชื่อความมั่นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังคงต้องติดตามความชัดเจนในเรื่องของนโยบายการช่ วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ นักลงทุนควรวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ เนื่องจากราคาทองคำยังคงมีความผันผวนในระดับสูง
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สรุปราคาทองคำประจำเดือน ตุลาคม 2563
ราคาทองคำในประเทศ
ราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% เมื่อเดือน ตุลาคม 2563 อ้างอิงจากราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคม
ค้าทองคำ เคลื่อนไหวต่ำสุด บาทละ 27,650 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และ เคลื่อนไหวสูงสุด บาทละ 28,600 บาท ต่อ
น้ำหนัก 1 บาททองคำ ส่วนต่างราคาสูงสุด-ต่ำสุดอยู่ที่ 950 บาท หรือคิดเป็น 3.32% โดยราคาปิด ณ สิ้นเดือน ตุลาคม อยู่ที่บาท
ละ 27,750 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ
ภาพกราฟราคาทองคำในประเทศเดือน ตุลาคม 2563 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot)
ราคาทองคำตลาดโลกในเดือน ตุลาคม 2563 ซึ่งเคลื่อนไหวต่ำสุด 1,859.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ และ
เคลื ่ อนไหวสู งสุด 1,939.40 ดอลลาร์ สหรัฐ ฯ ต่ อทรอยออนซ์ ส่ ว นต่ างราคาสูง สุด -ต่ำสุด อยู่ ที ่ 80.20 ดอลลาร์ สหรัฐ ฯ ต่ อ
ทรอยออนซ์ หรือคิดเป็น 4.14% โดยราคาปิด ณ สิ้นเดือน กันยายน อยู่ที่ 1,879.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ ขณะที่
กองทุน SPDR ถือครองทองคำลดลง 11.22 ตัน เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน กันยายน 2563 จากระดับ 1,268.89 ตัน มาที่ระดับ
1257.67 ตัน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
ภาพกราฟราคาทองคำในตลาดโลกเดือน ตุลาคม 2563
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ค่าเงินบาท
ค่าเงินบาทไทยเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเดือน ตุลาคม 2563 ซึ่งเคลื่อนไหวต่ำสุด 30.98 บาทไทย ต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ และเคลื่อนไหวสูงสุด 31.66 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนต่างราคาสูงสุด-ต่ำสุดอยู่ที่ 0.68 บาท หรือคิดเป็น
2.15% โดยปิด ณ สิ้นเดือน กันยายน อยู่ที่ 31.14 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ภาพกราฟค่าเงินบาทเดือน ตุลาคม 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ และค่าเฉลี่ยราคาทองคำเดือน พฤศจิกายน 2563

*ราคาทองคำในประเทศอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ (Avg Closed)
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ เดือน ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา
จากระดับ 59.31 จุด มาอยู่ที่ระดับ 58.50 จุด ลดลง 0.81 จุด หรือคิดเป็น 1.37% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับ ลดลงมานั้น
น่าจะมีสาเหตุมาจากแรงขายทองคำจากธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การพัฒนาและคิดค้นวัคซีนต้านไวรัส COVID19 สัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์การเลือกตั้งในสหรัฐฯ และแรงขายเก็งกำไรของกองทุน
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ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคำในประเทศเดือน พฤศจิกายน 2563

ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองคำในประเทศเดือน พฤศจิกายน 2563

การซื้อทองคำในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563
จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจำนวน 335 ตั ว อย่ า ง พบว่ า ร้ อยละ
43.28 คาดว่าจะซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้ ขณะที่ร้อยละ 41.79
ไม่ แ น่ ใ จว่ า จะซื ้ อ ทองคำหรื อ ไม่ และร้ อ ยละ 14.93 ยั ง ไม่ ซื้ อ
ทองคำในเดือน พฤศจิกายน 2563
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคำ (Gold Trader Consensus) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 12 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและกรอบราคา
ทองคำในตลาดโลกและราคาทองคำแท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน พฤศจิกายน 2563 รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับราคาทองคำ และแนะนำการลงทุนในทองคำโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ห
สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 12 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน พฤศจิกายน 2563 จะเพิ่มขึ้น
จำนวน 6 ราย และคาดว่าจะลดลง มีจำนวน 4 ราย ส่วนที่คาดว่าจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน ตุลาคม 2563 มีจำนวน 2
รายาคาทองคำจำนวนคำเคียงกับราคาทองคำในเดือน มีนาคม 2563 มีจำนวน 3 ราย ส่วนที่คาดว่าราคะลด

บทสรุปด้านราคาทองคำในตลาดโลก หรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำในตลาดโลกโดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,790 – 2,010 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อออนซ์ โดยกรอบราคาต่ำสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,790 – 1,870 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบราคา
สูงสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,920 – 2,010 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีกรอบเฉลี่ยของราคาทองคำตลาดโลกอยู่
บริเวณ 1,829 – 1,977 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

บทสรุปด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาทต่อน้ำหนัก 1 บาท ทองคำ)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 26,800 –
29,800 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยกรอบราคาต่ำสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 26,800 – 27,850 บาท ต่อน้ำหนัก
1 บาททองคำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 28,300 – 29,800 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยมี
กรอบเฉลี่ยราคาทองคำแท่งอยู่บริเวณ 27,000 – 29,000 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ

บทสรุปด้านค่าเงินบาทไทย (บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าค่าเงินบาทไทย (บาทไทยต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.00 – 32.00
บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ำสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 30.00 – 30.80 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ขณะที่กรอบอัตราสูงสุดกลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 31.00 – 32.00 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีกรอบเฉลี่ยของ
ค่าเงินบาทไทยอยู่บริเวณ 30.18 – 31.54 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
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บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำในเดือน พฤศจิกายน 2563
1. ความคืบหน้าเกี่ยวกับ การพัฒนาและคิดค้นวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ข้อมูลจาก
องค์การอนามัยโลก (WHO) และ องค์กรทางด้านสาธารณสุขต่างๆ เปิดเผยว่า ณ ปลายเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา มีโครงการ
วัคซีนต้านไวรัส COVID-19 ประมาณ 190 โครงการ โดยบางส่วนได้เข้าสู่การทดสอบขั้นสุดท้ายแล้ว สำหรับพัฒนาการ และ
ประสิทธิภาพวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
2. สถานการณ์ทางการเมืองของสหรัฐฯ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ยังคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง
สหรัฐฯ หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยมีนายโจ ไบเดน ได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ตลาดทองคำยังคงมีโอกาสผัน
ผวนอยู่ เนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งจากพรรครีพับลิกัน อาจจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง
การลงทุนทองคำในเดือน พฤศจิกายน 2563
การลงทุนทองคำในเดือน พฤศจิกายน 2563 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ยังให้น้ำหนักแนวโน้มในทิศทางเชิงบวกหลังการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยมีนายโจ ไบเดน ได้รับเสียงข้างมาก เนื่องจากยังคงมีเชื่อความมั่นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังคงต้องติ ดตามความชัดเจนในเรื่องของนโยบายการช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ นักลงทุนควรวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ เนื่องจากราคาทองคำยังคงมีความผันผวนในระดับสูง
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About US
ศูนย์วิจัยทองคำ จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำ โดยใช้หลักการทางสถิติ เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ
ผ่านหลายแง่มุม เช่น ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทองคำ และผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ที่มีต่อราคาทองคำในปัจจุบัน มุมมองของผู้ค้า
ทองคำ ที่มีต่อตลาดทองคำ โดยรายงานวิจัยดังกล่าวจะนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงเป็นประจำทุกเดือน และ
ทุกไตรมาส
รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการชี้นำให้มีการซื้อขายหรือชี้นำราคาแต่ประการใด การจัดทำรายงาน
ดังกล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่ศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวิจัย
ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

1. บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
2. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
4. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด
5. บริษัท ออสสิริส จำกัด
6. บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด
7. บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด
8. บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
9. บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด
10.บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
11.บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด
12.บริษัท ห้างค้าทองหลูยู่ฮวด จำกัด
ช่องทางติดตามข้อมูลการวิจัย
เว็บไซต์
:
www.goldresearchcenter.com, www.goldtraders.or.th
อีเมล
:
contact@goldresearchcenter.com
Facebook
:
ศูนย์วิจัยทองคำ
ติดต่อขอรับข้อมูลการวิจัยโทร: 0-2020-9000 ต่อ 53
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณพีรพงศ์ ฉัตร์ทอง / ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยการศูนย์วจิ ัยทองคำ
เลขที่ 33/124 อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2020-9000 ต่อ 53, มือถือ 08-6744-9612 อีเมล : peerapong@goldtraders.or.th
[ศูนย์วิจยั ทองคำ] รายงานศูนย์วิจยั ทองคำประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

Page 9

