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ทิศทางทองคาหลังทาจุดสูงสุดในรอบ 6ปี

เส้ นทางราคาทองคาก่ อนทาจุดสูงสุดในรอบ 6ปี

Source: Bloomberg, KSE IC
การลงทุนในทองคาเริ่ มกลับมาเป็ นที่นา่ สนใจอีกครัง้ ในปี นี ้หลังจากที่สร้ างความผิดหวังให้ กับนักลงทุนใน่่วง 6 - 7 ปี
ที่ผา่ นมา โดยปั จจุบนั ทองคาปรับตัวขึ ้นมาในปี นี ้กว่า 15% และทาจุดสูงสุดในรอบ 6 ปี สาเหตุหลักที่ทาให้ ทองคา
ปรั บตั วขึ น้ คื อ 1.ความกั งวลต่ อภาวะเศรษฐกิ จโลกชะลอตัว จากสงครามการค้ า 2.การปรั บตั วขึ น้ ของ
สินทรั พย์ เสี่ยงอย่ างหุ้นในปี นี ห้ ลังจากที่ตกหนั กในปี ที่แล้ วทาให้ นักลงทุนมีการสั บเปลี่ยนจากสินทรั พย์
เสี่ยงมาในสินทรัพย์ ท่ ปี ลอดภัยเช่ นทองคาและพันธบัตรมากขึน้ 3.ทิศทางการผ่ อนคลายดอกเบีย้ นโยบาย
ของประเทศหลักเป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้ ราคาทองคาปรับขึน้ อย่ างมาก และ 4.ความเสี่ยงโดยรวมของตลาด
ที่เพิ่มขึน้ นอกเหนือจากความยืดเยื ้อสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯกับประเทศคู่ค้า ความตึงเครี ยดของสหรัฐฯกับ
อิหร่าน ความไม่แน่นอนของ Brexit รวมไปถึงความกังวลเศรษฐกิจในอังกฤษ สหภาพยุโรป และจีน จากความเสี่ ยง
ทังหมดนี
้
้ส่งผลให้ นกั ลงทุนต่างย้ ายสินทรัพย์เข้ ามาลงทุนในทองคา โดยเห็นได้ จากข้ อมูลยอดเงิ นลงทุนที่เพิ่มขึ ้นของ
Gold Backed ETFS ประมาณ 108 ตัน นาโดย European fund ที่ เปิ ดสัญญา Long Position มากที่สดุ ในตลาด
COMEX เฉลี่ยที่ 369 ตัน ระหว่าง่่วงต้ นปี ตามที่ธนาคารกลางประกาศ และยอดซื ้อสุทธิจนถึงเดือนพฤษภาคม 62
อีกประมาณ 247 ตัน หรื อเท่ากับ 10 พันล้ านเหรี ยญดอลลาร์ ฯ ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องตามการถือครองทองคาของ
ต่าง่าติที่เพิ่มขึ ้น
ทิศทางของนโยบายการเงินเป็ นปั จจัยสาคัญต่ อทองคา
เมื่อดูจากผลตอบแทนของทองคาในอดีตจะเห็นว่าในภาวะที่มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างเ่่น่่ วงหลังวิกฤติ
การเงินปี 2008 ที่สหรัฐฯ มีการลดอัตราดอกเบี ้ยและการทา Quantitative easing เป็ น่่วงที่ทองคาให้ ผลตอบแทนใน
การลงทุนที่ดี หรื อถ้ าย้ อนไปใน่่วง 2005-2007 ที่เป็ น่่วงก่อนเกิดวิกฤติหรื อเป็ น่่วง late cycle ในรอบที่แล้ วที่เป็ น
่่วงปลายของการขึ ้นดอกเบี ้ยก็เป็ นอีก่่วงที่ราคาทองคาปรับตัวขึ ้นได้ รุนแรง ในทางกลับกันถ้ าใน่่วงที่นโยบาย
เข้ มงวดขึ ้นเ่่นยกเลิกการทา QE หรื อขึ ้นดอกเบี ้ยมักจะส่งผลลบต่อทองคา ซึง่ ่่วงเวลาก่อนหน้ านี ้ไม่ถึง 1 ปี ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ(เฟด)และนักลงทุนต่างคาดหวังว่าอัตราดอกเบี ้ยนโยบายจะมีทิศทางปรับขึ ้นต่อจนถึงสิ น้ ปี นี ้ แต่ในขณะ
นี ้ความคาดหวังดังกล่าวได้ เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ ามโดยตลาดคาดหวังว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี ้ยลง 2-3
ครัง้ ในปี นี ้ ซึง่ เฟดจะปรับอัตราดอกเบี ้ยนโยบายให้ เป็ นตามความคาดหวังของตลาดถึง 65% และได้ มีการลดไปแล้ ว 1
ครัง้ เมื่อกรกฏาคมที่ผา่ นมา โดยการกลับมาผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟดมักจะทาให้ ค่าเงินดอลลาร์ ฯ กลับมา
อ่อนค่าก็เป็ นอีกปั จจัยหนุนเ่่นกัน อย่างไรก็ดีใน่่วงหลังแม้ คา่ เงินกลับไปแข็งค่าแต่ก็ไม่ได้ สง่ ผลลบต่อทองคานัก

เพราะเนื่องจากประเทศอื่นๆ ก็มีการส่งสัญญานหรื อลดอัตราดอกเบี ้ยเหมือนกันเ่่น ธนาคารกลางยุ
ได้ ประกาศ
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ความพร้ อมที่ จะขยายการซื อ้ ตราสารหนีห้ รื อการผ่อนคลายอัต ราดอกเบีย้ นโยบายเพื่ อความมี เสถี ยรภ าพของ
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เกิดใหม่ก็เริ่ มเห็นสัญญาณตอบรับในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสถานการณ์ ที่อตั ราดอกเบี ้ยทัว่ โลกอยู่ระดับต่านี ้จะเป็ น
ปั จจัยสนับสนุนความต้ องการลงทุนในทองคาและเป็ นสาเหตุทาให้ ราคาทองคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นได้ ตอ่ ไปในอนาคต
สูงสุดในรอบ 6 ปี แล้ วแนวโน้ มจะเป็ นอย่ างไร?

ทิศทางทองคาใน่่วงข้ างหน้ ายังคงมีความน่าสนใจแม้ วา่ มีการปรับตัวขึ ้นมากว่า 15% แล้ วก็ตาม แม้ จะมีความเสี่ยง
จากการแรงขายทากาไรให้ ราคาปรั บตัวลงมาได้ แต่การที่ ทองคาจะกลับไปเป็ นขาลงนัน้ ก็ มีโอกาสน้ อ ยเ่่นกัน
เนื่องจากปั จจัยที่จะทาให้ ทองคากลับมาลงคือ การที่เศรษฐกิจกลับมาเติบโตได้ ดีอีกครัง้ ความเสี่ยงเรื่ องของสงคราม
การค้ าหายไปและธนาคารกลางกลับมาขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยกันอีกครัง้ ซึง่ เมื่อวิเคราะห์ตามสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั และ
เมื่อมองไปข้ างหน้ าที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกยังส่งสัญญานอ่อนแอลงและนโยบายการเงินที่ผอ่ นคลายจาก
ธนาคารกลางหลักทัว่ โลกจะเป็ นเหตุผลที่่่วยสนับสนุนความต้ องการลงทุนในสินทรัพย์ประเภททองคามากขึ ้น ทังนี
้ ้
เมื่อดูการถือครองทองคาของกองทุน ETF ทัว่ โลก ณ ปั จจุบนั ก็เพิ่มสูงขึ ้นต่อเนื่องแต่ยงั ต่า กว่าระดับสูงสุดที่เคยเป็ น
และยังไม่รวมการถือครองทองคาของธนาคารกลางต่างๆ ที่เพิ่มขึ ้น เ่่น รัสเซีย ทองคาจึงเป็ น อีกหนึ่งทางเลือกที่ดีใน
การสร้ างผลตอบแทนระยะยาวและสามารถ่่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ ตการลงทุนได้ อีกทางหนึ่ง โดยข้ อดี ของ
การถื อทองคาในพอร์ ตการลงทุนคือ ทองคามีสภาพคล่องสูงไม่มีความเสี่ยงด้ านเครดิต รวมไปถึงความสัมพันธ์
ระหว่างทองคากับสินทรัพย์การลงทุนประเภทอื่นมีค่อนข้ างต่า เมื่อดูความสัมพันธ์ กับตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในอดีตจะ
พบว่าในทุกครัง้ ที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลงทองคาจะมีการปรับตัวขึ ้น ทองคาจึงสามารถทางานในฐานะตัวกระจาย
การลงทุนสาหรับพอร์ ตการลงทุนได้ ซึง่ สัดส่วนที่เหมาะสมในการถือทองคาเพื่อลงทุนในพอร์ ตอยู่ที่ระดับ 5-10% และ
การเก็บสะสมทองคาก็มีหลายวิธีไม่วา่ จะเป็ นทองคาแท่ง ทองคารูปพรรณ การลงทุนในตลาดซื ้อขายทองคาล่วงหน้ า
(Gold Future) และการลงทุนทองคาผ่านกองทุนรวม
การถือครองทองคาของกองทุน ETF เมื่อเทียบกับราคาทองคา
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