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บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด



สรุปการเคล่ือนไหวราคาทองค าในตลาดโลกปี2016

Q1/16 Q2/16 Q3/16

(+) การชะลอตัวของศก.โลก
(+) การอ่อนค่าของดอลลาร์
(+) กระแสเงินทุนไหลเข้าทองค า
(+) Negative Interest Rate Policy

(+) ความต้องการทองค าใน
ฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจาก
ความไม่นอนของ BREXIT 

$1,375

$1,060.71

ราคาทองค าในไตรมาส 3/2016 
ทรงตัวเหนือ $1,300 ต่อเน่ือง

(+) เฟดคงอัตราดอกเบี้ย
(+) ความไม่แน่นอนทางการเมืองจาก
การเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐ
(+) Negative Interest Rate Policy

Rising 17%

in Q1 2016

Q4/16

ราคาเปิดและระดับต่ าสุดของปี 2016

ระดับสูงสุดของปี 2016

$1,337

(-) ดอลลาร์แข็งค่าหลังนักลงทุนเชื่อมั่นใน
นโยบายของทรัมป์จะกระตุ้นศก.
(-) กระแสคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับข้ึน
อัตราดอกเบี้ย

(-) โดนัล  ทรัมป์ได้รับชัย
ชนะในการเลือกต้ัง
ประธานาธิบดีสหรัฐ

“ราคาทองค าปี 2016 ปิดระดับที่ 1,151.46 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 90.75 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ 8.55%”



สรุปการเคล่ือนไหวราคาทองค าในประเทศปี2016
ระดับสูงสุด 22,800 บาทต่อบาททองค า

เปิดที่ระดับ 18,350 บาทต่อบาททองค า

“ราคาทองค าในประเทศปี 2016 ปิดระดับที่ 19,750 
บาทต่อบาททองค า  ปรับตัวเพิ่มข้ึน 1,400 บาทต่อบาท
ทองค า หรือ 7.63%”



ทรัมป์ไม่ได้แถลงมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในการ
แถลงข่าวคร้ังแรก

ทรัมป์ลงนามห้ามประชาชนจาก 
7 ชาติมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐ

ตัวเลขรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง
แรงงานสหรัฐน้อยเกินคาด

ทรัมป์กล่าวว่าการแข็ง
ค่าของดอลลาร์ส่งผล
เสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐ

ทรัมป์และที่ปรึกษาทรัมป์กล่าวหาว่า
เยอรมัน, จีนและญี่ปุ่นจงใจลดค่าเงิน
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้า

ความต้องการทองค าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย+การอ่อนค่าของดอลลาร์+วิตกนโยบาย
ทรัมป์หนุนทองค าพุ่ง 7.5% YTD

ทรัมป์ส าบานตน เข้ ารั บ
ต าแหน่งอย่างเป็นทางการ

กังวล hard Brexit

เฟดคงดอกเบี้ย

ประธานเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณ
ในระหว่างการแถลงต่อสภาค
องเกรสว่า จะปรับขึ้นดอกเบี้ย
ในการประชุมเดือนหน้า

ทรัมป์ เ ต รียมปร ะ ก าศ เ ร่ือ ง
แผนการปรับลดภาษีคร้ังใหญ่



ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองค าในปี 2017

ปัจจัยลบ ปัจจัยบวก

 การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรฐั

 การคาดการณ์ในเชิงบวกต่อนโยบายนายทรมัป์

 การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์

 ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน

 Brexit

 ความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝ่ังยุโรป

 ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์(Geopolitics)



เยอรมัน

ฝร่ังเศส

เนเธอร์แลนด์

Europe Elections 2017

• มีการเลือกตั้งท่ัวไปในวันที่ 15 มีนาคม 2017
• พรรค Party for Freedom พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดของ
เนเธอร์แลนด์ได้ประกาศว่า จะน าเนเธอร์แลนด์ออกจากสหภาพยุโรป

• การเลือกตั้งทั่วไปของฝรั่งเศสที่รอบแรกจะมีขึ้นในเดือนเมษายน และ
รอบที่สองในเดือนพฤษภาคม
• นางมารีน เลอ แปน ผู้น าพรรคเนชั่นแนล ฟรอนท์จะให้ฝรั่งเศสถอน
ตัวออกจากยูโรโซน และจะจัดการท าประชามติเร่ืองสมาชิกภาพในสหภาพ
ยุโรป (อียู) หากได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง

•เยอรมนีจะมีการเลือกตั้งท่ัวไปในเดือนกันยายน
•หากนางแองเจลา เมอร์เคลแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะท าให้อนาคต
ของสหภาพยุโรปสั่นคลอนอย่างรุนแรง
•โพลล์ล่าสุดบ่งชี้นายกรัฐมนตรีแองเจลา เมอร์เคลมีคะแนนนิยมลดลง



แนวโน้มราคาทองค าระยะสั้น

แนวรับ 1 แนวรับ 2 แนวต้าน 1 แนวต้าน 2

1,228/20,300 1,216/20,100 1,245/20,600 1,255/20,800

ราคาทองค าในระยะสั้นเคลื่อนไหวในกรอบ 1,216-1,245  ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยหากยัง
สามารถยืนเหนือโซน 1,228 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยังมีโอกาสอาจดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน
บริเวณ 1,245-1,255 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาไม่สามารถผ่านไปได้อาจเกิดแรงขาย
กดดันให้ราคาปรับตัวลงเพ่ือสร้างฐานอีกครั้ง  โดยประเมินแนวรับไว้ที่ 1,228 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์และแนวรับถัดไปที่ 1,216 ดอลลาร์ต่อออนซ์

หมายเหตุ: ราคาไทยเป็นราคาที่ค านวณจากค่าเงนิบาท ณ ระดับ 34.98บาท/ดอลลาร์
$1,228/20,300

$1,216/20,100

$1,245/20,600

$1,255/20,800



บริเวณ1,375$ บริเวณ1,280$ บริเวณ1,245$

บริเวณ1,045$ บริเวณ1,120$ บริเวณ1,178$

แนวโน้มราคาทองค าระยะยาว

แนวรับ 1,178/19,800 1,120/18,500 1,045/17,300

แนวต้าน 1,245/20,600 1,280/21,200 1,375/22,800

หมายเหตุ : ราคาไทยค านวณจากค่าเงินบาท ณ ระดับ 34.98 บาท/ดอลลาร์

• จับตาแนวต้านบริเวณ 1,245 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองค าปรับตัวขึ้นและทรงตัวเหนือแนวต้านระดับดังกล่าวได้
อย่างแข็งแกร่ง  ยังมีโอกาสที่ราคาทองค าจะขยับขึ้นต่อเพื่อทดสอบแนวต้านในโซน 1,280 ดอลลาร์ต่อออนซ์และ High 
เดิมของปี 2016 บริเวณ 1,375 ดอลลาร์ต่อออนซ์
• แต่หากราคายังไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปยืนเหนือกรอบแนวต้านดังกล่าวอาจท าให้เกิดแรงขายออกมาจนราคาเกิดการพัก
ฐาน และราคาทองค าจะมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวออกด้านข้างในลักษณะ Sideway เพื่อสะสมแรงซื้ออีกคร้ัง   



Portfolio Comparison 2005-H12016

ที่มา : asia.spdrs.com

บทบาทของทองค าในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน
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“มีทองค าอย่างน้อย 10% ในพอร์ตลงทุนช่วยเพ่ิม
ผลตอบแทน, ลดความเสี่ยงและลดMaximum Drawdown”
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เพิ่ม ผลตอบแทน ลด ความเสี่ยง ลด Maximum Drawdown

4.49%

8.01%

24.6%




