
ความรู้พื้นฐานในการลงทนุ โกลด์ ฟิวเจอร์ส

กับ

คลาสสกิ โกลด์ ฟิวเจอร์ส

เล่นเงิน เล่นทอง  อย่างไร !!! ให้ได้ก าไรงาม





ทองค า 96.5%
 1 บาท 

ทองรูปพรรณ

15.16 กรัม

ทองแท่ง

15.244 กรัม



เท่ากับ เท่ากับ 31.1040 กรัม

ทองค า 1 Kg.

เท่ากับ 32.1508 (ทรอย) ออนซ์

ทองค า 1 Oz.

ทรอยออนซ์ เป็นหน่วยชั่งของโลหะมีค่า แต่มักเรียกสั้นๆ ว่า ออนซ์ Oz.

กรัม : ใช้เปน็หน่วยสากล

หน่วยน้ าหนักของทองค า

ทรอยเอานซ์ : ใช้ใน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

โทลา : ใช้ในประเทศแถบตะวันออกกลาง

ต าลึง : ใช้ในประเทศท่ีใช้ภาษาจีน 

บาท : ใช้ในประเทศไทย

ชิ : ใช้ในประเทศเวยีดนาม



ปี 1875-1914 ทองค าถูกใช้เปน็มาตรฐานระบบการเงิน

ปี 1944 ข้อตกลงเบรตันวูดส์ ก าหนดค่าตายตัวทองค าที่ 35 $ เท่ากับทองค า 1 Oz. 

ปี 1971 สหรัฐยุติการซื้อขายทองค ากับดอลลาร์เพื่อรักษาค่าเงินสหรัฐ

ที่มาของทองค าในระบบการเงินโลก

ท าไมดอลลา่ร์จึงมีความส าคัญกับราคาทองค า?

สหรัฐยังคงเป็นผู้ที่ถือครองทองค ามากที่สุด จึงมีอิทธิพลในการก าหนดราคาทองค ามากที่สุด

ทองค าถูกก าหนดมูลค่าเป็นดอลลาร์ จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านราคาที่อาจเกิดขึ้นได้



ปัจจัยที่กระทบต่อราคาตลาดของ Gold Futures
Demand และ Supply
ของทองในตลาดโลก

ราคาทองค าในตลาดโลกUSD/Troy ounce

ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ : 

หากค่าเงินบาท    ทองค าในไทย

ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ: USD     ทองค า

ค่าเงินเฟ้อ :ความกลัวเงินเฟ้อ   ทองค า

ความเสี่ยงการเมือง-สงคราม : ทองค า

ตลาดทุน :        ตลาดหุ้นลง     ทองค า

Demand และ Supply 
ของผู้ลงทุนใน Gold Futures

ราคา Gold Futures ใน TFEX
เช่น GF10M11 = 20,900 บาท

ราคา Gold Futures



Tips Note ท าไมทองจึงมีไม่พอ?
-ผลผลิตจากเหมืองที่ลดลง
-ความต้องการเพิม่จาก จีน อินเดีย

ช่วงเวลาขาขึ้น
ตุลาคม-พฤษภาคม ทั่วโลกมีความต้องการซื้อทองเพื่อใช้งานจริง

ช่วงเวลาขาลง
มิถุนายน-กันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนของตะวนัตก

ความต้องการจากอินเดียลดลง

ช่วงขาลง (ช่วงการปรับฐานใหญ่ )
ราคาจะลงมาจนกว่าผู้ซื้อทองค าเพื่อการใช้งานจริงๆจะพอใจและมีแรงซื้อกลับเข้ามามาก
ขณะที่พวกนักลงทนุจะเริ่มมั่นใจไล่ราคาขึน้ไปในระดับสงูต่อ 
ดังนั้น ดีมานด์การใช้งานจริงในช่วงนี้ คือตัวก าหนดราคาฐานที่แขง็แกร่ง

Demand 
ความต้องการการใช้งานจริง



ทิศทางความต้องการเพื่อการลงทุนจะถูกก าหนดโดย

ปัจจัยเบี่ยงเบนราคาทองค าที่ควรต้องรู้จัก

นโยบายของเฟด FED  หรือ ธนาคารกลางสหรัฐ

นวัตกรรมทางการเงิน ตามแนวทางสหรัฐ

ความรุนแรงทางการเมืองโลก

SPDR (Spyders or Spiders)

The Central Bank Gold Agreement – CBGA

The Manipulation Of The Gold Market

The Gold Anti-Trust Action Committee – GATA

Tips Note สามารถตรวจสอบการถือครองทองค าของ SPDR 
ได้ที่ http://www.spdrgoldshares.com/ 

http://www.spdrgoldshares.com/
http://www.spdrgoldshares.com/
http://www.spdrgoldshares.com/
http://www.spdrgoldshares.com/
http://www.spdrgoldshares.com/
http://www.spdrgoldshares.com/
http://www.spdrgoldshares.com/
http://www.spdrgoldshares.com/


โกลด์ ฟิวเจอร์ส (Gold Futures) คือ สัญญาซื้อขายทองค าล่วงหน้า 
ที่ ผู้ซื้อ กับ ผู้ขาย ตกลงกันว่าจะซื้อขายทองค า ในวันข้างหน้า ที่ 

“ราคาที่ตกลงกันวันนี”้

ผู้ซื้อและผู้ขายจะก าไรหรือขาดทุนขึ้นอยู่กับราคาทองค าที่เปลี่ยนแปลงไป



ก าไรได้มากกว่า

ด้วยต้นทุนที่ต่ ากว่า

ซื้อง่าย ขายคล่อง 

โปร่งใส เชื่อถือได้

เพิ่มทางเลือก

กะจายการลงทุน ข้อดใีนการลงทุน



ชนิดสินค้าอ้างอิงทองค าแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5%

ขนาดของสัญญาทองค าล่วงหน้า

สัญญา 50 บาท สัญญา 10 บาท



ก าหนดการส่งมอบ

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายราคาที่ใช้ช าระวันสุดท้าย

เดือนคู่ที่ใกล้ที่สุด 3 ล าดับ ได้แก่

      G - กุมภาพันธ์ J - เมษายน   M - มิถุนายน

   Q - สิงหาคม V - ตุลาคม Z - ธันวาคม

ราคาที่ใช้ช าระวันสุดท้าย

อ้างอิงกับราคาทองค าใน

ตลาด London ประเทศอังกฤษ
London Gold AM Price Fixing

London Gold AM Fixing 15.244
31.1035

x
99.95
96.50 THB

USD
xx

ช าระส่วนต่างเป็นเงินสดไม่มีการส่งมอบทองค าจริง



สัญญาทองค า 10 บาท มูลค่าสัญญา = ทองค า 10 บาท

ระบบการวางหลักประกัน

18,050 บาท

12,635 บาท

5,415 บาท

ปิดสถานะ



เวลาท าการในการซื้อขาย

ช่วงก่อนเปิดตลาด ( ภาคเช้า) 09.15 น. – 9.45 น.

ช่วงซื้อขาย-ภาคเช้า  09.45 น. – 12.30น.

แบ่งเวลาการซื้อขายออกเป็น 3 ช่วงเวลา

ช่วงก่อนเปิดตลาด ( ภาคบ่าย ) 14.00 น. – 14.30 น.

ช่วงซื้อขาย-ภาคบ่าย 14.30 น. – 16.55 น.

ช่วงก่อนเปิดตลาด ( ภาคค่ า) 19.15 น. – 19.30 น.

ช่วงซื้อขาย-ภาคค่ า 19.30 น. – 22.30 น.



14 กุมภาพันธ์

วันที่เร่ิมซื้อขาย

กรณีที่ 1

ท าสัญญา ‘ขาย’ ล่วงหน้า
(Short Position)

ท าสัญญา ‘ซ้ือ’ ล่วงหน้า
(Long Position)A

B

ถ้าราคาทอง เพิ่มขึ้น

      20,100 บาท

ส่วนต่าง 20,100-20,000

  =     100 *10 มูลค่าสัญญา

         จะมีก าไร =1,000 บาท

         จะขาดทุน=1,000 บาท

A

B

25 กุมภาพันธ์

วันที่ปิดสัญญา



14 กุมภาพันธ์

วันที่เร่ิมซื้อขาย

กรณีที่ 2

ท าสัญญา ‘ขาย’ ล่วงหน้า
(Short Position)

ท าสัญญา ‘ซ้ือ’ ล่วงหน้า
(Long Position)A

B

ถ้าราคาทอง ลดลง

      20,100 บาท

ส่วนต่าง 20,100-20,000

  =     100 *10 มูลค่าสัญญา

         จะขาดทุน=1,000 บาท

         จะมีก าไร =1,000 บาท        

A

B

25 กุมภาพันธ์

วันที่ปิดสัญญา



เริ่มต้นซื้อขาย ต้องท าอย่างไร

1.เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์

2. เตรียมเงินประกันให้พร้อม

3. การส่งค าสั่งซื้อขาย

4.สรุปก าไรขาดทุนทุกวัน

5.หมั่นเช็คสถานะ

ต้องการ



หัวใจในการลงทุนทองค า

ประเมินตนเอง อย่าลงทุนเกินก าลังทรัพย์

จัดสรรเงินลงทุน แยกออกจากเงินออม และเงินหมุนเวียนประจ าวัน

บริหาร กระจายพอร์ทการลงทุน
ลงทุนในบัญชีลงทุนหลายแบบ อาจจัดสรรตามความเสี่ยงความเหมาะสมของนักลงทุน  
เช่น ทองค าแท่ง 40% พันธบัตร 20% กองทุน 20% อนุพันธ์10% หุ้น10%

ฝึกฝนก่อนลงทุน
เริ่มต้นลงทุนด้วยพอร์ทลงทุนเล็กๆ เพื่อฝึกทักษะและความเข้าใจ



ศึกษาข้อมูลการลงทุน ท าความเข้าใจในพฤติกรรมของสิ่งที่จะลงทุน

เตรียมความพร้อมก่อนการลงทุน 

ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค ถึงขั้นน าไปใช้งานได้ 
(หรือขอค าแนะน า อบรมกับบริษัทโบกเกอร์ที่ไว้วางใจ )

ฝึกฝนจิตใจให้มั่นคง ไม่หลงตามกระแสของการป่ันป่วนของตลาด



ลงทุนทองให้ได้ทอง

1.ลงทุนทองค าแท่งปลอดภัยมากที่สุด
2.Gold Futures ลงทุนแบบอัตราทด ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงก็สูง

1. ลงทุนตามทิศทางตลาดไม่สวนกระแส
2. ก าหนดแผนการลงทุน ก าหนดระดับการตัดขาดทุน การเอาก าไร
3. รู้แพ้ รู้ชนะ เมื่อผิดทางตัดขาดทุน เมื่อก าไรรีบคว้าไว้
4. หากลงทุนผิดทางตลอดเวลา ให้หยุดและลดพอร์ทการลงทุนลง

สิ่งท่ีต้องค านึงถึงในการลงทุนทอง

การลงทุนต้องมีวินัย



ท าไมต้องลงทุนกับเรา 

Classic Gold Futures คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส

1.การบริการที่มีประสิทธิภาพ ใส่ใจ จริงใจ ต่อลูกค้า

2. บทวิเคราะห์ที่แม่นย า ครบถ้วน พร้อมทุกสถานการณ์การลงทุน

3.บริการข้อมูลข่าวสาร ราคาทองค า ผ่านทาง SMS,Email ทุกวัน 4 เวลา

4.สัมมนา อบรม พบปะให้ค าปรึกษา เสมือนเป็นบัญชีลงทุนของบริษัท

5.ระบบมาตรฐาน เสถียร พร้อมรองรับการซื้อขายถึง 2 ระบบ



ความรู้พื้นฐานในการลงทุนทองค า
และซลิเวอร์ฟิวเจอร์ส

ทุกวันอังคาร และพฤหัส 
ทุกสัปดาห์ เวลา 14.30-16.00 น.

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ส ารองที่นั่งได้ที่ Call center  02 618 0808

เชิญเข้าฟังสัมมนาบริษัท Classic Gold Futures



ข้อมูลเพิ่มเติมแนบท้าย

 ปี 1875-1914 ทองค าถูกใช้เป็นมาตรฐานระบบการเงิน ซึ่งก าหนดความแตกต่างด้วยปริมาณ
ทองค าส ารองระหว่างสกุลเงินของ 2 ประเทศ 

 ปี ค.ศ. 1944 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ข้อตกลงเบรตัน วูดส์ ก าหนดค่าตายตัวทองค าที่ 35 
ดอลลาร์เท่ากับทองค า 1 ออนซ์ 
ท าให้เงินสกุลทั่วโลกจะผูกค่าเอาไว้นิง่กับค่าดอลลาร์ อ านาจครอบง าจากดอลลาร์จึงเกิดขึ้น
( ประเทศอื่นเอาทองค าไปแลกกระดาษดอลล่าร์มาเพื่อใช้เป็นทุนส ารองในการซื้อขาย ระหว่าง
ประเทศ )

 ปีค.ศ. 1971 ริชาร์ด นิกสัน ประธานาธิบดีสหรัฐในสมัยนั้น ได้ฉีกข้อตกลงเบรตันวูดส์และ
ประกาศตัดความสัมพันธ์คงที่กับทองค า ยุติการซื้อขายทองค ากับดอลลาร์เพื่อรักษาค่าเงินสหรัฐ
เนื่องจากสหรัฐขาดดุลการค้ามากจากการใช้จ่ายในสงครามเวียดนาม (สหรัฐไม่สามารถหา
ทองค ามาแลกคืนกับดอลลาร์ได้ในขณะนั้น จึงยกเลิกการผูกค่าเงินไว้กับทอง)



ปัจจัยเบี่ยงเบนราคาทองค าที่เราต้องรู้

 The Central Bank Gold Agreement – CBGA
ข้อตกลงร่วมกันของธนาคารกลาง ในการจ ากัดโควตาในการขายทองค าไม่เกิน 400 
ตัน ระหว่างปี 1999-2004 และขอ้ตกลงฉบับท่ี 2 ก าหนดไว้ที่ 500 ตันต่อปี ระหว่างปี
2004-2009 ข้อตกลงฉบับที่ 3 ก าหนดไว้ไม่เกิน 400 ตันต่อปี ระหว่างปี 2009 – 2014 
ซึ่งเมื่อรวม 5 ปีแล้วจะขายไม่เกิน 2,000 ตัน

 The Manipulation Of The Gold Market
ธนาคารกลางน าโดยสหรัฐ มีการจัดตั้งองค์กร เข้ามาดูแลราคาทองค า ผ่านการซื้อ
ขายท าธุรกรรมในตลาดทองค า เหมือนกองทุนเฮดฟันด์แต่วัตถุประสงคเ์พื่อเข้ามา
ควบคุมราคา ไม่ให้พุ่งเข้าหาราคาจริงตามเงินเฟ้อเร็วเกินไป

 The Gold Anti-Trust Action Committee – GATA
เป็นการตั้งองค์กรฝ่ายผู้บริโภคขึน้มาในปี 1999 เพื่อสนับสนุนและรับหน้าท่ีต่อต้าน
การกระท าที่ไม่ถูกต้องเพื่อการครอบง าตลาดทองค า ไม่ให้ก าหนดราคาและควบคุม
ทิศทางตลาด



กองทุนSPDR Gold Trust
 กองทุนSPDR Gold Trust เป็นกองทนุเปิดดัชนทีี่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

สิงคโปร์ (Exchange Traded Fund : ETF)ที่ลงทนุในทองค าแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการให้ใกล้เคียงกบั
ผลตอบแทนของราคาทองค า บริหารกองทุนโดยWorld Gold Trust Services, LLC ซึ่งถือหุ้น
โดย World Gold Council (WGC) ที่เปน็องค์กรร่วมระหว่างบริษัทผู้ผลิตทองค าของโลก

 กองทุนSPDR Gold Trust มีนโยบายลงทุนในทองค าแท่งโดยตรงโดยไม่มีการใช้ตราสาร
อนุพันธ์หรือมีการให้ยืมทองค าแท่งกับผู้ลงทุนอืน่

 นอกจากนี้กองทุนยงัมีสภาพคล่องสูง ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ า มีความโปร่งใส และราคาที่ซื้อ
ขายสะท้อนภาวะตลาดที่แท้จริง

 กองทุนเน้นการสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองค าแท่ง
ในตลาดลอนดอน คือ London Gold PM Fix Price ในสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ แต่สะดวกสบาย
มากกว่าเพราะผู้ลงทุนไม่ต้องเกบ็รักษาทองค าแทง่ด้วยตนเอง เนื่องจากกองทุน SPDR Gold 
Trust มีผู้เก็บรักษาทองค าแท่งให้ ได้แก่ ธนาคารฮ่องกงเซีย่งไฮ้ สหรัฐอเมริกา 

 กองทุน SPDR Gold Trust จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง ได้แก่ นิวยอร์ก สิงคโปร์ 
ฮ่องกง และญี่ปุ่น

 



กองทุนSPDR Gold Trust 
 ประเภทกองทุน กองทุนอีทเีอฟสกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐฯ
 วัตถุประสงค์ เพื่อหวังผลตอบแทนทีด่ีในรูปการเติบโตของสินทรัพยส์ุทธใินระยะยาว
 นโยบายการลงทุน ลงทุนในทองค าแทง่ เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่ายในการจัดการให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองค า
 สัญลักษณ์ GLD
 ตลาดซื้อขาย New YorkStock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Singapore Stock Exchange, 

Hong Kong Stock Exchange
 พอร์ตการลงทุน 100% Gold Bullion ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 0.40%*
 ผู้จัดการกองทุน World Gold Trust Services LLC
 ผู้ดูแลผลประโยชน ์The Bank of New York Mellon
 ผู้รับฝากทรัพย์สิน HSBC Bank (USA)
 ผู้สอบบัญชี Deloitte & Touch LLP
 ตัวแทนขาย State Street Global Markets, LLC ซึ่งเปน็บริษัทในเครือของ State Street Global 

Advisors
 การซื้อ-ขาย ซื้อขายได้ทุกวันท าการ

 



ประโยชน์ของ SPDR Gold Trust
• ช่องทางลงทุนในทองค าที่สะดวกในการสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้ใกล้เคียง

กับผลตอบแทนของราคาทองค าในตลาดโลก
• ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนเองในทองค าโดยตรง
• ทองค าแท่งมีการซื้อขายตลอด24 ชั่วโมง ท าให้มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง ราคา

ที่ซื้อขายในตลาดมีความโปร่งใส และสะท้อนภาวะตลาดที่แท้จริง
• SPDR Gold Trust มีสถานที่เก็บทองค าทั้งหมดภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยใน

ห้องเก็บทองค าที่มีความแข็งแรงมั่นคง (Strong room)



Thank You


