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ภาพรวม
ในท่ีสดุเราก็เขา้สูฤ่ดใูบไมร้ว่งของปี 2021 หรอื "ปีแหง่ความหวงั" ชื่อท่ีกลายเป็นท่ีถกเถียงกันในหลายๆ กรณี ไมว่า่จะเป็นสถานการณ์ 
Covid-19 ท่ียงัคงแพรร่ะบาดอยูท่ั่วโลก ภาวะเงินเฟอ้ท่ีเพิม่ขึ้น พรอ้มกับเงินท่ียงัคงไหลเขา้สูต่ลาดจากธนาคารกลางและรฐับาลต่างๆ 
อยา่งไรก็ตาม จนถึงตอนน้ีเราสงัเกตเหน็ไดถึ้งการเปลีย่นแปลงบางอยา่งซึ่งอาจเปลีย่นแปลงผลของ Covid ท่ีมต่ีอตลาดหลงัจากน้ี 
 
ตลาดมคีวามกังวลสามเรื่องในชว่งสามไตรมาสแรกของปี 2021 น่ันคือ การฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ Covid-19 และภาวะเงินเฟอ้ 
แมว้า่ไวรสัจะเป็นปัจจยัภายนอกมากกวา่ แต่การฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟอ้ก็ไดร้บัอิทธพิลจากการดาํเนินการของเฟดและรฐับาล 
ต้ังแต่เดอืนมนีาคม ปี 2020 เฟดไดนํ้าสภาพคลอ่งจาํนวนมหาศาลอยา่งท่ีไมเ่คยคาดคิดมาก่อนเขา้สูต่ลาด สง่ผลใหร้าคาคอมโมดต้ีิ หุน้ และ 
Cryptocurrency ปรบัตัวสงูขึ้น ในชว่งปลายฤดรูอ้น 2021 คําวา่ "Tapering" (การตัดลดมาตรฐานกระตุ้นเศรษฐกิจ) ไดก้ลายเป็นความ
กังวลท่ีสาํคัญท่ีสดุ ในระหวา่งการประชุมท่ีเมอืงแจก๊สนั โฮลล ์นายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานเฟดกลา่ววา่ Tapering จะเกิดขึ้นเรว็ๆ น้ี ดงัน้ัน 
ตลาดต่างๆ จงึปิดแผน "เดมิพนัความเสีย่ง" ในชว่งต้นเดอืนกันยายน 
 
เรื่องท่ีสองคือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรฐัฯ ชะลอตัวในเดอืนสงิหาคม เมื่อพจิารณาจากการจา้งงาน ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจยักระตุ้นให้
ดอลลารส์หรฐัฯ แขง็ค่าขึ้น แต่ตัวเลขเงินเฟอ้ท่ีค่อนขา้งอ่อนแอท่ีตามมา ทําใหค้วามผันผวนยงัอยูใ่นระดบัท่ีสามารถควบคมุได ้อยา่งไรก็ตาม 
บรรยากาศหลกัของตลาดค่อนขา้งเป็นลบในเดอืนกันยายน โดยดอลลารส์หรฐัฯ แขง็ค่าขึ้น ขณะท่ีหุน้ปรบัตัวลง 

สิง่ท่ีน่าสงัเกตคือตลาดพลงังานมกีารเคลื่อนไหวอยา่งเดน่ชดั เชน่ การปรบัขึ้นอยา่งมากของก๊าซธรรมชาติในตลาดฟวิเจอรส์ ขณะท่ีน้ํามนั
ดบิชะลอความรอ้นแรงลง ดว้ยความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ้และอุปทานท่ีต่ําเป็นประวติัการณ์ ทําใหก๊้าซธรรมชาติปรบัตัวขึ้นเหนือจุดสงูสดุ
ของปี 2018 มาอยูท่ี่มากกวา่ 5 ดอลลารต่์อสญัญา 
 
ดเูหมอืนวา่ตลาดกําลงัรอปัจจยัพื้นฐานใหม่ๆ  และหนัมาเทรดตามปัจจยัทางเทคนิค อยา่งไรก็ตาม ขณะท่ีกําลงัจดัทําบทวเิคราะหน้ี์ ตลาดสว่น
ใหญ่เริม่มบีรรยากาศในเชงิลบมากขึ้น 

การจา้งงานนอกภาคเกษตรของสหรฐัฯ แหล่งท่ีมา: bls.gov



เฟด และ Tapering
ตลาดกําลงัจบัตารอดวูา่ Tapering จะสง่ผลอยา่งไรต่อผลการดาํเนินงานของตลาด ซึ่งอาจทําใหร้าคาพนัธบตัรระยะยาวปรบัตัวลง (โดย
ปกติมกัเก่ียวขอ้งกับความไมแ่น่นอนท่ีสงูขึ้น) และมผีลตอบแทนมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลใหม้กีารโยกเงินทนุจากสนิทรพัยเ์สีย่งเขา้สูพ่นัธบตัร 
และอาจสง่ผลใหม้กีารขึ้นอัตราดอกเบีย้ ไมช่า้ก็เรว็ ปัจจุบนั ขณะท่ีอัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จรงิเท่ากับศูนย ์หุน้และคอมโมดต้ีิจะดงึดดูความสนใจ
จากนักลงทนุไดม้าก แต่หากผลตอบแทนของพนัธบตัรเพิม่ขึ้น เงินทนุอาจไหลออกจากหุน้เขา้สูด่อลลารส์หรฐัฯ และพนัธบตัร 
 
เราไมรู่ว้า่เหตกุารณ์น้ีจะเกิดขึ้นหรอืไม ่แต่น่ีคือความกังวลหลกัของตลาด ตอนน้ี เราจะสงัเกตเหน็ไดจ้าก FedWatch Tool วา่นักลงทนุสว่น
ใหญ่คิดวา่อัตราดอกเบีย้จะไมป่รบัเพิม่ขึ้นเป็นเวลาอยา่งน้อยอีกหน่ึงปี 

ความเปน็ไปได้ในการปรบัขึ้นอัตราดอกเบีย้ แหล่งท่ีมา: Cmegroup



ความแปรผันตามชว่งเวลา 
เดอืนกันยายนอาจเรยีกไดว้า่เป็นเดอืนท่ีแยท่ี่สดุสาํหรบัหุน้ หากเราพจิารณาการเปลีย่นแปลงในระยะยาวของ S&P 500 จาก Bloomberg 
(กราฟน้ีมสีถิติโดยรวมต้ังแต่ปี 1985 จนถึงปี 2014 แต่หากเราขยายไปจนถึงปี 2020 ภาพท่ีไดก็้จะยงัคงเหมอืนกัน) เราจะเหน็ไดว้า่ เดอืน
กันยายนของทกุปีมแีนวโน้มท่ีจะเป็นลบ และจะเริม่กลบัมาฟื้ นตัวในชว่งครึง่เดอืนหลงัของเดอืนตลุาคม  

กําไรสทุธิ
ขณะน้ีตลาดกําลงัอยูใ่นสถานการณ์ท่ีน่ากังวล เมื่อไมม่ปัีจจยัพื้นฐานท่ีดเีพยีงพอเพื่อผลกัดนัหุน้และคอมโมดต้ีิใหป้รบัตัวสงูขึ้นต่อได ้ตาม
ชว่งเวลาแลว้ กันยายนถือเป็นเดอืนท่ีแยท่ี่สดุสาํหรบัหุน้ ซึ่งอาจทําใหเ้กิดความผันผวนในการเทรด ตัวอยา่งเชน่ ก่อนหน้าน้ีในปี 2020 เรา
สงัเกตเหน็สถานการณ์เดยีวกัน คือ หลงัจากท่ีตลาดทําจุดสงูสดุในชว่งต้นเดอืนกันยายน หุน้เทคโนโลยขีนาดใหญ่ก็ปรบัตัวลงอยา่งหนัก 
(แมว้า่จะฟื้ นตัวกลบัขึ้นมาหลงัจากน้ันก็ตาม) ในเดอืนตลุาคมและพฤศจกิายน ตลาดไดร้บัแรงหนุนจากฤดปูระกาศผลการดาํเนินงานและการ
ประกาศขอ้มูลปัจจยัพื้นฐานอ่ืนๆ 
 
ความผันผวนไมใ่ชเ่รื่องแยส่าํหรบัเทรดเดอรท่ี์รูว้า่ควรจดัการกับมนัอยา่งไร โดยอาจใหค้วามสนใจกับระยะสัน้มากขึ้น น่ันคือระยะเวลาการถือ
ครองสถานะอาจสัน้ลง และควรระมดัระวงัเป็นพเิศษกับการถือครองสถานะขา้มคืน และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ขา้มชว่งสดุสปัดาห ์โดยปกติแลว้ 
เราไมแ่นะนําใหถื้อครองสถานะท่ีมเีลเวอเรจนานกวา่หน่ึงหรอืสองวนัในชว่งเวลาน้ีของปี 

กราฟตามชว่งเวลาของดัชนี S&P500 แหล่งท่ีมา: Bloomberg 



ตลาดหุ้น
ในท่ีสดุ ดชันีหุน้ก็เริม่มกีารปรบัฐานครัง้สาํคัญหลงัจากการปรบัตัวขึ้น "อยา่งต่อเน่ือง" (การปรบัตัวขึ้นเกือบเจด็สปัดาหข์อง S&P 500 โดย
ไมม่กีารดงึกลบัอยา่งมนัียสาํคัญ) สองกลุม่การลงทนุหลกั ไดแ้ก่ หุน้เทคโนโลยแีละหุน้การดแูลสขุภาพ เป็นกลุม่ท่ีปรบัตัวขึ้นมากท่ีสดุในชว่ง
ต้นเดอืนกันยายน จากน้ันเริม่ถกูเทขาย และดงึกลุม่อ่ืนๆ ใหป้รบัตัวลงดว้ย 
 
เรามาดปัูจจยัพื้นฐานบางประการกัน ตอนน้ีตลาดใหค้วามสนใจกับตลาดหุน้สหรฐัฯ ซึ่งมขีนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก แต่ไมไ่ดม้เีพยีงตลาดเดยีว 
บรษัิทขนาดใหญ่ซึ่งเป็นท่ีรูจ้กัสว่นใหญ่ซื้อขายกันในตลาดหุน้นิวยอรก์ (NYSE) และ/หรอื Nasdaq 
 
คําถามท่ีสาํคัญท่ีสดุคือ S&P 500 แพงหรอืถกู หากเรามาดอัูตราสว่นราคาหุน้ต่อกําไรต่อหุน้ (P/E) เราจะพบวา่ S&P 500 ท้ังตลาดมี
อัตราสว่นท่ีใกลถึ้ง 20 แลว้ เมื่อพจิารณาการคาดการณ์ผลประกอบการของบรษัิทในอนาคต เราจะไดภ้าพท่ีใกลเ้คียงกับในกราฟดา้นลา่ง การ
ปรบัฐานอาจเกิดขึ้นได ้แต่ตลาดโดยรวมดเูหมอืนยงัไมแ่พงมากนัก และยงัสามารถไปต่อได ้

การคาดการณร์าคาของ S&P 500 แหล่งท่ีมา: Yardeni.com 



เรามาดผูลการดาํเนินการทางเทคนิคของดชันีหุน้กัน S&P 500 และ Nasdaq ทะลเุสน้แนวโน้มเขา้สูก่ารปรบัฐาน

ตามการคาดการณ์ตามชว่งเวลา ดชันีอาจอยูใ่นชว่งการปรบัฐานอีกสกัระยะก่อนท่ีจะเริม่เขา้สูฤ่ดปูระกาศผลการดาํเนินงาน (ในชว่งกลาง
เดอืนตลุาคม) จนกวา่จะถึงตอนน้ัน อาจเป็นเรื่องยากในการมองหาโอกาสเขา้ซื้อ เน่ืองจากบรรยากาศโดยรวมในขณะน้ีเป็นลบ 

กลุ่มลงทนุ
เรามาแบง่ผลการดาํเนินงานของตลาดโดยรวมออกเป็นรายกลุม่กัน ในท่ีน้ี เรามกีองทนุรวมดชันี หรอื ETF หลกัเจด็กองทนุ ซึ่งครอบคลมุ
ผลการดาํเนินงานของกลุม่หุน้สหรฐัฯ ท่ีสาํคัญต่างๆ (เรยีงจากบนลงลา่ง ไดแ้ก่ เทคโนโลย ีอสงัหารมิทรพัย ์การสื่อสาร สนิค้าอุปโภคบรโิภค 
อุตสาหกรรม วสัดพุื้นฐาน พลงังาน)

ดัชนี S&P500 แหล่งท่ีมา: Exness.com 

ดัชนี Nasdaq แหล่งท่ีมา: Exness.com 



จากภาพดา้นบน ทกุกลุม่มกีารปรบัฐานพรอ้มกัน โดยไมม่กีลุม่ใดกลุม่หน่ึงมผีลงานดกีวา่กลุม่อ่ืน ซึ่งไมไ่ดห้มายความวา่จะไมม่หีุน้ท่ีปรบัตัว
ขึ้นเลย แต่ค่อนขา้งยากท่ีจะหาโอกาสในการซื้อท่ีใหผ้ลกําไรในสถานการณ์เชน่น้ี 
 
อยา่งไรก็ตาม เราอาจเลอืกหุน้โดยพจิารณามุมมองระยะกลาง เรามาดรูายละเอียดของหุน้แต่ละตัวเพื่อหาตัวท่ีน่าสนใจท่ีสดุ โปรดทราบวา่ มุม
มองน้ีวเิคราะหจ์ากสภาพตลาดปัจจุบนัซึ่งมแีนวโน้มท่ีจะเปลีย่นแปลงในอนาคตไมช่า้ก็เรว็ 

NVDA 
Nvidia เป็นหน่ึงในหุน้ท่ีน่าสนใจสาํหรบัการเทรดตามแนวโน้ม เน่ืองจากมกีารเติบโตของ EPS ท่ียอดเยีย่ม และเป็นหน่ึงในหุน้เทคโนโลยอัีน
ดบัต้นๆ เป็นผู้ผลติเทคโนโลยสีาํหรบัอุตสาหกรรมนวตักรรมอันลํ้าสมยั หุน้ตัวน้ีจงึอาจเป็นตัวเลอืกท่ีดใีนเรว็ๆ น้ี 
 
ทกุครัง้ท่ี NVDA ทดสอบเสน้ค่าเฉลีย่ 200 วนั ราคาจะเดง้กลบัและไมเ่คยปิดต่ํากวา่เสน้อ้างอิงทางเทคนิคน้ีเกินหน่ึงวนัติดต่อกัน ตอนน้ี
ราคาของหุน้อยูภ่ายในบรเิวณแนวรบัแบบไดนามกิ ดงัน้ันหากไมเ่กิดเหตกุารณ์ท่ีแยก่วา่น้ีสาํหรบักลุม่เทคโนโลย ีก็อาจมโีอกาสเกิดคลื่นขาขึ้น
อีกครัง้  

ผลการดําเนินงานของกลุ่มต่างๆ ในตลาดหุน้สหรฐัฯ แหล่งท่ีมา: Tradingview.com

หุน้ NVDA แหล่งท่ีมา: Exness.com 



TSLA

TSLA ใหผ้ลตอบแทนต่ํากวา่ตลาดมาเกือบตลอดปี 2021 และกําลงัสรา้งรูปแบบฐานภายในชว่ง 600-750 ดอลลาร ์โดยราคาค่อนขา้ง
ทรงตัวในชว่งการเทขายครัง้สดุท้าย ซึ่งอาจเป็นขอ้บง่ชีท่ี้ด ีตลาดหุน้มกีลไกการเปลีย่นกลุม่ลงทนุ โดยนักลงทนุจะนําเงินออกจากหุน้ท่ีปรบั
ตัวขึ้นมามากแลว้เพื่อนําไปลงทนุในสนิทรพัยท่ี์ยงัใหผ้ลตอบแทนต่ํากวา่ อยา่ง TSLA จงึมคีวามเป็นไปไดท่ี้เหน็ TSLA ทดสอบจุดสงูสดุก่อน
หน้าน้ีในเดอืนเมษายน 2021 

XPEV

ตลาดจนีเริม่มคีวามเสีย่งมากขึ้น แต่มหีุน้หลายตัวท่ีมคีวามเสีย่งน้อยกวา่และยงัมโีอกาสปรบัตัวขึ้นต่อได ้หน่ึงในน้ันคือ XPEV หุน้ของ 
XPENG Inc ซึ่งเป็นบรษัิทผู้ผลติรถยนต์ไฟฟา้ แมว้า่จะเป็นตัวแทนของตลาดจนี แต่หุน้ตัวน้ีก็มคีวามสมัพนัธกั์บ TSLA ดว้ย ซึ่งอาจเป็น
ปัจจยัหนุนใหป้รบัตัวขึ้นได ้
 
มูลค่าตลาดของรถยนต์ไฟฟา้อาจเติบโตขึ้นหลายเท่าในอีกหา้ถึงสบิปีขา้งหน้า ในขณะท่ีรถยนต์ท่ีใชน้ํ้ามนัจะค่อยๆ ลดลงไป รฐับาลสหรฐัฯ ได้
ประกาศแผนสาํหรบัการเปลีย่นผ่านครัง้ใหญ่สูร่ถยนต์ไฟฟา้ภายในปี 2030 ดงัน้ันจงึเป็นโอกาสดสีาํหรบับรษัิทผลติรถยนต์ไฟฟา้ท้ังหลาย 

กราฟตามชว่งเวลาของดัชนี S&P500 แหล่งท่ีมา: Bloomberg 

กราฟตามชว่งเวลาของดัชนี S&P500 แหล่งท่ีมา: Bloomberg 



นํ้ามนั 
1. อุปทานและอุปสงค์
จากการเกิดพายุเฮอรร์เิคนไอดาเมื่อไมน่านมาน้ีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเพิม่ขึ้นของสหรฐัฯ ตลอดชว่งไตรมาส 2-3 ทําใหน้ํ้ามนัดบิขยบั
ขึ้นมาเหนือ 70 ดอลลารต่์อบารเ์รลอีกครัง้ในท่ีสดุ แน่นอนวา่การขาดแคลนอุปทานและอุปสงค์ท่ีเพิม่ขึ้นทําใหร้าคาปรบัขึ้นมาได ้ตราบใดท่ี
ปัจจยัเหลา่น้ียงัคงไดร้บัความสนใจ การกลบัมาเปิดเมอืงต่างๆ อีกครัง้และจาํนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยรวมท่ีชะลอตัวลง ทําใหด้เูหมอืน
วา่การขยายตัวทางเศรษฐกิจอาจเกิดขึ้นในเรว็ๆ น้ี อยา่งไรก็ตาม สิง่ท่ีเป็นอุปสรรคอีกอยา่งคือการท่ีแรงงานมคีวามต้องการกลบัไปทํางาน
น้อยลง หรอืมคีวามภักดต่ีอนายจา้งน้อยลง สง่ผลใหม้อัีตราการลาออกสงูขึ้น หน่ึงในคําถามสาํคัญในเวลาน้ีคือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
กําลงัเริม่ขึ้นในปัจจุบนัจะยัง่ยนืหรอืไม่

2. การวเิคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ํามนัดบิไมส่ามารถทะลแุนวต้านท่ีประมาณ 76 ดอลลารไ์ด ้ดว้ยรูปแบบในปัจจุบนัท่ีดดีตัวขึ้นจาก 62 ไปท่ี 73 
ดอลลาร ์จงึอาจมโีอกาสอีกครัง้ท่ีราคาจะปรบัสงูขึ้น หากสามารถทะล ุ74 ดอลลาร ์และปิดเหนือ 76 ดอลลารไ์ด ้อยา่งไรก็ตาม หากราคาไม่
สามารถทะลบุรเิวณเหลา่น้ีได ้เราอาจเหน็ราคาน้ํามนัปรบัลงไปมากกวา่น้ี 



Bitcoin
1. สภาพการณ์ปัจจุบนั

2. อุปทานและอุปสงค์

ในขณะท่ีจดัทําบทวเิคราะหน้ี์ มกีารถอน Bitcoin จาํนวนมหาศาลมากกวา่ 94,000 BTC ออกจากตลาดท่ัวโลกภายในไมก่ี่สปัดาหท่ี์ผ่านมา 
ตัวเลขน้ีแสดงถึงจาํนวน Bitcoin ท่ีอาจถือครองโดยนักลงทนุระยะยาว แนวโน้มการถอน Bitcoin เพื่อเก็บสะสมเกิดขึ้นมาระยะหน่ึงแลว้ จาก
ขอ้มูลในบลอ็กเชน ในชว่งสามเดอืนท่ีผ่านมา ปรมิาณ Bitcoin ท่ีไหลออกท้ังหมดอยูท่ี่ราว 192,000 BTC 

ภาวะของเศรษฐกิจโลกแบบผสมผสานทําใหม้คีวามไมแ่น่นอนมากขึ้น ความกังวลต่างๆ รวมถึงความกังวลท่ีเพิม่ขึ้นเก่ียวกับอัตราเงินเฟอ้ใน
สหรฐัฯ การทํา Tapering ของเฟด และปัญหาลา่สดุของบรษัิท Evergrande 
 
อัตราเงินเฟอ้ปัจจุบนัในสหรฐัฯ สงูขึ้นกวา่ท่ีคาดการณ์มาก โดยอัตราการเพิม่ขึ้นในปัจจุบนัอยูท่ี่มากกวา่ 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสงูกวา่
อัตราปกติหรอืท่ีคาดการณ์ไวถึ้ง 200-300% จงึนําไปสูค่วามกังวลวา่เฟดอาจปรบัใชน้โยบายทางการเงินท่ีเขม้งวดขึ้น หรอือาจดดูซบั
ปรมิาณเงินจาํนวนมหาศาล 
 
ในอีกดา้นหน่ึงของโลก Evergrande บรษัิทอสงัหารมิทรพัยข์องจนีซึ่งมสีนิทรพัยม์ากกวา่สองลา้นลา้นหยวน (ประมาณ 2% ของ GDP 
จนี) ไดก้ลายมาเป็นความกังวลของนักลงทนุในตลาด หากบรษัิทลม่สลาย ไมเ่พยีงเศรษฐกิจของจนีเท่าน้ันท่ีจะไดร้บัผลกระทบ แต่เศรษฐกิจ
โลกก็จะสะดดุลงไปดว้ย เน่ืองจากจนีนําเขา้วตัถดุบิจากหลายประเทศ 
 
หากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจชะลอตัวลงอยา่งมาก หรอืหากมวีกิฤติรา้ยแรงกวา่น้ันอันเป็นผลทางตรงหรอืทางอ้อมจากปัญหาหน้ีของ 
Evergrande นักลงทนุอาจเริม่เทขายสถานะของตนเองในสนิทรพัยต่์างๆ เชน่ หุน้, กองทนุรวม, กองทนุ ETF, คอมโมดต้ีิ และ 
Cryptocurrency 



ซึ่งสง่ผลใหป้รมิาณ Bitcoin ในตลาดลดลงอยา่งมาก เมื่อเทียบกับระดบัสงูสดุในเดอืนมนีาคม 2020 ท่ี 3,000,000 BTC การถือครอง
ท้ังหมดในปัจจุบนัลดลงประมาณ 657,000 BTC หรอืคิดเป็น 22% สูร่ะดบัต่ําสดุในรอบสามปี  

มุมมองด้านเทคนิค
จากมุมมองทางเทคนิค มสีถานการณ์ท่ีเป็นไปไดส้องรูปแบบ คือเชงิบวกและเชงิลบ ซึ่งมาจากการตีความกราฟท่ีแตกต่างกัน 



สถานการณ์แรกคือเชงิลบ โดยพจิารณาวา่ราคากําลงัทํารูปแบบหวัและไหล ่ในกรณีน้ี ความสงูของหวัจะอยูท่ี่ประมาณ 8,050 ดอลลาร ์ 
ดงัน้ัน หากเป็นรูปแบบน้ีจรงิ เป้าหมายจะอยูท่ี่ประมาณ 35,000-37,000 ดอลลาร ์

ในขณะท่ีสถานการณ์เชงิบวกจะมองเหน็การสิน้สดุการปรบัฐานรูปแบบ Elliott Wave และกลบัมาสรา้งแนวโน้มขาขึ้นหลกัก่อนหน้าน้ีต่อ  
หากเป็นจรงิ อาจเกิดจุดสงูสดุใหมภ่ายในสิน้ปีน้ี 



ฟอเรก็ซ ์

"การปรบัตัวลงสูจุ่ดต่ําสดุ" ของยูโร-ดอลลาร์
แมว้า่เราจะไมส่ามารถกลา่วไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เศรษฐกิจของประเทศหลกัประเทศใดดจีรงิๆ ในเวลาน้ี แต่บางประเทศก็ดเูหมอืนจะดกีวา่หลาย
ประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การใชน้โยบายการเงินของสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมรกิามคีวามแตกต่างกันค่อนขา้งชดัเจน โดยนักลงทนุ
จาํนวนมากคาดหวงัวา่เฟดจะเริม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ในปีหน้า และเริม่ Tapering ต้ังแต่ไตรมาสน้ี ในขณะท่ีธนาคารกลางยุโรปยงัคงเน้นยํ้า
อยา่งต่อเน่ืองถึงความสาํคัญของการดาํเนินนโยบายท่ีผ่อนคลายอยา่งมาก 

แมว้า่ยูโร-ดอลลารจ์ะเดง้มาอยูท่ี่ราว 1.19 ดอลลารถึ์งสองครัง้ในไตรมาส 3 แต่ภาพทางเทคนิคยงัคงเป็นลบอยา่งมาก เพราะไมม่แีนวรบัท่ี
ชดัเจนใหเ้หน็จนถึงประมาณ 1.16 หรอื 1.15 ดอลลารท่ี์น่าจะเป็นแนวรบัท่ีแขง็แกรง่ ปรมิาณการซื้อขายในเดอืนกันยายนจนถึงตอนน้ีไมไ่ด้
สนับสนุนแนวคิดท่ีวา่ คู่สกลุเงินน้ีจะปรบัตัวลงอยา่งมากในไตรมาส 4 เท่าไรนัก แต่อาจเป็นเพราะปัจจุบนันักลงทนุบางรายกําลงัมองไปไกล
กวา่แนวโน้มระยะสัน้  
 

การจบัตามองนโยบายการเงิน โดยเฉพาะนโยบายการเงินของอเมรกิาในไตรมาสสาม ไมไ่ดใ้หส้ญัญาณท่ีชดัเจนมากนักสาํหรบันักลงทนุใน
ตลาดฟอเรก็ซ ์แมว้า่ถ้อยแถลงท่ีระมดัระวงัของเฟดท่ีมต่ีอ Tapering และการกลา่วถึง "ความคืบหน้าเพิม่เติมท่ีสาํคัญ" เก่ียวกับเงินเฟอ้ซํ้าๆ 
สง่ผลใหด้อลลารแ์ขง็ค่าขึ้น แต่เหตกุารณ์เหลา่น้ีมผีลค่อนขา้งน้อยในไตรมาส 3 และในบางชว่งท่ีแสดงแนวโน้มอยา่งชดัเจน  
 
บางสกลุเงินท่ีธนาคารกลางใชน้โยบายประนีประนอมมากกวา่ท่ีคาดการณ์ เชน่ ดอลลารนิ์วซแีลนด ์จะมคีวามผันผวนมากกวา่ปกติ แต่สกลุ
เงินคอมโมดต้ีิโดยท่ัวไปปรบัตัวขึ้นไดด้ใีนชว่งปลายฤดรูอ้น เน่ืองจากคอมโมดต้ีิอุตสาหกรรมหลายตัวปรบัตัวขึ้น AUD และ NZD เริม่ฟื้ นตัว
ค่อนขา้งแขง็แกรง่เมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐัฯ ในชว่งกลางเดอืนสงิหาคม 
 
แน่นอนวา่ เราควรจาํไวว้า่ โดยท่ัวไปแลว้ฟอเรก็ซม์กัมแีนวโน้มท่ีไมย่ัง่ยนืนัก ตามท่ีกลา่วในภาพรวมขา้งต้น หากผลตอบแทนจากพนัธบตัร
เพิม่ขึ้นและเทรดเดอรใ์นตลาดเปลีย่นกลุม่ลงทนุ อาจไมไ่ดส้ง่ผลใหด้อลลารป์รบัตัวขึ้นต่ออยา่งแขง็แกรง่เสมอไป เน่ืองจากในสถานการณ์น้ี 
พนัธบตัรของอังกฤษ ยุโรป และประเทศสาํคัญอ่ืนๆ ก็อาจมผีลตอบแทนเพิม่ขึ้นดว้ยเชน่กัน เพยีงแต่อาจไมเ่ท่ากับพนัธบตัรยุโรป 
 
นโยบายทางการเงิน ขอ้มูลการจา้งงาน และความสมัพนัธกั์นตามปกติ มแีนวโน้มท่ีจะยงัคงเป็นท่ีสนใจสาํหรบัสกลุเงินในไตรมาสสี ่ในสว่นน้ีจะ
พจิารณาสองสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นพเิศษ ในกรณีท่ีการเปลีย่นแปลงของบรรยากาศในปัจจุบนัยงัคงดาํเนินต่อไป น่ันคือการอ่อนค่า
ต่อเน่ืองของยูโร-ดอลลาร ์และการแขง็ค่าของเงินปอนดส์เตอรล์งิ 



ยูโร-ดอลลารอ์าจยงัคงปรบัตัวลงอยา่งต่อเน่ือง เมื่อพจิารณาจากท้ังการวเิคราะหท์างเทคนิคและปัจจยัพื้นฐาน โดยเฉพาะอยา่งหลงัหากเฟด
ประกาศหรอืเปรยเก่ียวกับ Tapering ในชว่งใดก็ตาม และผลตอบแทนของพนัธบตัรสหรฐัฯ เริม่ปรบัตัวขึ้นเรว็กวา่พนัธบตัรของสหภาพยุโรป 
อยา่งไรก็ตาม ในสถานการณ์น้ีอาจไมเ่ป็นไปตามคําแนะนําท่ีเคยไดร้บัวา่ไมค่วรถือสถานะนานกวา่หน่ึงหรอืสองวนัในเดอืนกันยายน ดงัน้ันการ
พยายามเทรดในจาํนวนน้อย เตรยีมออกจากการเทรดใหเ้รว็ และปรบัจุด Stop ตามกําไร จะชว่ยใหเ้ทรดเดอรไ์ดป้ระโยชน์มากท่ีสดุจากสถาน
การณ์ใดๆ ท่ีกําลงัเกิดขึ้น 

ค่าเงินปอนด์ยงัคงจบัตาท่ีเงินเฟอ้เปน็หลัก 
อัตราเงินเฟอ้รายปีของสหราชอาณาจกัรในเดอืนสงิหาคมอยูท่ี่ 3.2% สงูสดุในรอบกวา่เก้าปี และมากกวา่ท่ีนักวเิคราะหค์าดการณ์อยา่งยิง่ 
สง่ผลใหธ้นาคารแหง่ประเทศอังกฤษหนัไปสนใจนโยบายท่ีค่อนขา้งเขม้งวดอยา่งกะทันหนั  
 
การประชุมในเดอืนกันยายนของธนาคารแหง่ประเทศอังกฤษสง่ผลบวกอยา่งแขง็แกรง่ต่อเงินปอนดใ์นระยะสัน้ เน่ืองจากผู้กําหนดนโยบาย
เน้นยํ้าวา่เงินเฟอ้มแีนวโน้มจะปรบัตัวขึ้นต่อไปถึง 4% ในฤดหูนาว จากเหตกุารณ์ท่ีกําลงัจะเกิดขึ้นท่ีสื่อมกัเรยีกวา่ "วกิฤติพลงังาน" อยา่งไร
ก็ตาม ขอ้สงสยัสาํคัญท่ีมต่ีอการแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ืองของเงินปอนด ์คือการขาดแคลนแรงงานและวตัถดุบิในสหราชอาณาจกัรท่ีมแีนวโน้มจะ
ทําใหเ้ศรษฐกิจเติบโตไดอ้ยา่งจาํกัด 

ไตรมาส 3 มกัไมใ่ชช่ว่งท่ีค่าเงินปอนดเ์ปลีย่นแปลงมากนัก เชน่เดยีวกับสกลุเงินหลกัอ่ืนๆ สว่นใหญ่ แต่ชว่งเวลาน้ีอาจเป็นการเตรยีมพรอ้ม
สาํหรบัการปรบัตัวขึ้นก่อนสิน้ปี ตลาดยงัคงซมึซบักับการดาํเนินนโยบายท่ี (ค่อนขา้ง) เขม้งวดใหมข่องธนาคารแหง่ประเทศอังกฤษ แต่การ
ทดสอบ ¥149 เป็นครัง้ท่ีสามในชว่งครึง่หลงัของเดอืนกันยายนน้ีมาพรอ้มกับการตอบสนองในขาขึ้นอยา่งแขง็แกรง่ โดยมปีรมิาณซื้อค่อน
ขา้งสงู 
 
เชน่เดยีวกัน เมื่อเทียบกับดอลลารแ์ละยูโร ค่าเงินปอนดด์เูหมอืนจะมโีอกาสปรบัขึ้นได ้แต่ปอนด-์เยนอาจเป็นตัวเลอืกท่ีดกีวา่ในการซื้อ 
เน่ืองจากดอลลารอ์าจแขง็ค่าขึ้นไดใ้นไตรมาสน้ี และกราฟ EURGBP มบีรเิวณทางเทคนิคท่ีค่อนขา้งแขง็แกรง่ท่ีดา้นลา่ง แน่นอนวา่การแขง็
ค่าของปอนดย์งัคงเป็นท่ีกังขาในไตรมาสน้ี เน่ืองจากยงัไมท่ราบความสมัพนัธท์างการค้าในอนาคตของสหราชอาณาจกัรกับประเทศต่างๆ 
และการขาดแคลนแรงงานท่ีชดัเจนเป็นพเิศษ แต่นักลงทนุหลายรายเชื่อวา่ธนาคารแหง่ประเทศอังกฤษจะต้องดาํเนินการบางอยา่งเพื่อรบัมอื
กับเงินเฟอ้ท่ีสงูขึ้นอยา่งมาก 
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