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ตลาดหุน
้

9

Bitcoin

12

ทองคำา

้ หมดที่เกิดขึ้น
เนื่องจากตลาดการเงินจบไตรมาสแรกของปี 2022 ไป ถึงเวลาต้องสรุปเหตุการณ์สาำ คัญทัง
ในไตรมาสที่ 1 และคาดการณ์สาำ หรับอนาคตอันใกล้

น้ำ ามัน

ในที่สุดธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ก็ได้ดำาเนินนโยบายที่เข้มงวดในไตรมาสที่ 1 ปี 2022 หลังจากภาวะ
้
่ประชุม FOMC เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่มี
่ ขึ้น มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบียในที
เงินเฟ้ อที่เพิม
้ แต่เรายังได้เห็นการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องตามที่คาดการณ์ไว้
การปรับขึ้นครัง้ เดียวเท่านัน

15
17

ภาพรวม
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ดำาเนินนโยบายเข้มงวด

ฟอเร็กซ์

ตามข้อมูลจาก FedWatch Tool ของ CME เทรดเดอร์กำาลังเผื่อราคาในความเป็ นไปได้วา่ จะมีการปรับขึ้น
ถึง 175-200 ในฤดูรอ
้ น

รูปที่ 1: สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจพบได้
้
สำาหรับอัตราดอกเบีย

แหล่งที่มา: сmegroup.com
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ราคาหุน
้ มีแนวโน้มลดลงตามที่คาดการณ์ก่อนเกิดวงจร แต่มก
ั จะไม่ลดลงในระหว่างกระบวนการ

รูปที่ 2: ความสัมพันธ์ระหว่าง S&P 500 และอัตรา
้
ดอกเบียของธนาคารกลางสหรั
ฐฯ

แหล่งที่มา: macromicro.me

เมื่อมองครัง้ แรกดูเหมือนเป็ นข้อมูลที่น่ากังวล ซึ่งอาจกดดันราคาหุน
้ และสินทรัพย์อ่ ืนๆ เมื่อ
่ ขึ้นก็อาจก่อให้เกิดความกดดันเพิม
่ เติมต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไร
ต้นทุนของหนี้สินเพิม
ก็ตาม จากอดีตที่ผ่านมา หุน
้ มักเติบโตในวงจรการดำาเนินนโยบายที่เข้มงวด (Hawkish Cycle)
จากธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งเข้าใจได้ง่าย กล่าวคือ เศรษฐกิจกำาลังเร่งตัวขึ้นในช่วงรอบอัตรา
ขาขึ้น จึงผลักดันให้ราคาหุน
้ สูงขึ้น
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เงินเฟ้ อ
่ ขึ้นอย่างมากท่ามกลางราคาพลังงานที่เร่งตัวสูงขึ้น และการปรับขึ้นของดัชนีราคา
อัตราเงินเฟ้ อเพิม
้ การเติบโตของราคา
่ ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย
ผูบ
้ ริโภคและผูผ
้ ลิตปั จจุบน
ั เนื่องจากเฟดได้เริม
คอมโมดิต้ีจึงหยุดชะงักเป็ นส่วนใหญ่ ราคาน้ำ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และทองคำาถูกล็อกให้เคลื่อนไหว
้ นี้ โปรดรอติดตามข้อมูลอัปเดต
แนวข้าง ทัง
ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวเนื่องกับวิกฤติการณ์รส
ั เซีย-ยูเครนในปั จจุบน
ั ซึ่งอาจเป็ นการซ้ำ าเติม
ภาวะชะงักงันเมื่อไม่นานมานี้ของห่วงโซ่อุปทาน อันมีรากฐานมาจากผลกระทบของโควิด-19

รูปที่ 3: อัตราเงินเฟ้ อสหรัฐฯ

แหล่งที่มา: ycharts.com

7.87% for Feb 2022

่ ต้นมาจากโควิด-19 อาจหยัง่ ลึกและก่อให้เกิด
ประการแรก การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่เริม
้ ยังเพิม
่ ความไม่แน่นอนโดยรวมให้กับภาคเศรษฐกิจอื่นๆ
ความผันผวนที่รุนแรงขึ้นในตลาดคอมโมดิตี้ ทัง
ตัวอย่างเช่น Goldman Sachs ได้ลดการคาดการณ์อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยปรับลดคะแนน
สำาหรับ AMD, INTC, MCHP และ TER ลง
อุ ตสาหกรรมนี้มักเป็ นผูน
้ ำาในการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายความว่าความตึงเครียดเกี่ยวกับการฟื้ นตัว
่ มากขึ้น
ทางเศรษฐกิจหลังจากโควิดจะเพิม
แม้วา่ หลายประเทศกำาลังมุง
่ หน้าสูก
่ ารเปิ ดประเทศอีกครัง้ แต่เนื่องจากโควิด-19 มีแนวโน้มว่าจะกลาย
เป็ นโรคประจำาถิ่น แต่การแพร่ระบาดก็ยง
ั คงไม่มท
ี ีท่าว่าจะจบลง บางประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนยังคง
บังคับใช้การล็อกดาวน์และข้อจำากัดอย่างเคร่งครัดตามนโยบายโควิดเป็ นศูนย์

บทสรุป
เทรดเดอร์และนักลงทุนจะดูที่ทิศทางการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ ความตึงเครียดทางการเมือง และ
ภาวะเงินเฟ้ อ "หมอกแห่งสงคราม" หรือ ความไม่แน่นอนและความคลุมเครือของสถานการณ์ในปฏิบต
ั ิการ
ทางทหาร คอยซ้ำ าเติมความไม่แน่นอนต่อกระบวนการอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ปั จจุบน
ั ตลาดมีมุมมองที่
่ เป็ นรากฐานที่ดีสาำ หรับการสร้างการคาดการณ์
่ ที่เฟดจะทำา และนัน
ชัดเจนเกี่ยวกับสิง

โควิด-19 และรัสเซียบุกยูเครน
สงครามในยุโรปตะวันออกมีความเกี่ยวพันกับตลาดพลังงานจากราคาก๊าซและน้ำ ามันที่ปรับตัวสูง
ขึ้น และอาจส่งผลข้างเคียงไม่พง
ึ ประสงค์เป็ นระลอกตามมา

หากเศรษฐกิจโลกฟื้ นตัวได้ดีและไม่ได้รบ
ั ผลกระทบรุนแรงจากการทวีความรุนแรงทางการเมือง ตลาด
ตราสารทุนก็มแ
ี นวโน้มเติบโตได้มากที่สุด โดยปกติแล้วการเติบโตดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นตลาดคริปโต
่ ในแนวโน้ม
เช่นกัน Bitcoin แสดงให้เห็นถึงการมีสว่ นร่วมที่ดีของผูถ
้ ือครองระยะยาว ทำาให้หลายคนเชื่อมัน
ระยะยาวสำาหรับ BTCUSD จึงสามารถสร้างความต้องการได้ไม่เพียงแต่สาำ หรับ Bitcoin แต่สาำ หรับตลาด
คริปโตโดยทัว่ ไป
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ตลาดหุ้น
ตลาดหุน
้ โดยทัว่ ไปเผชิญช่วงเวลาอันยากลำาบากในไตรมาสที่ 1 โดยหุน
้ เทคโนโลยีสว่ นใหญ่ได้
่
รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากนักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสียงก่
อนรอบการดำาเนินนโยบายที่
เข้มงวดจากเฟด ที่จริงแล้ว S&P 500 ทำาผลงานขาดทุนรายไตรมาสครัง้ แรกในรอบสองปี ภาค
เทคโนโลยีและหุน
้ วัฏจักรเก็งกำาไรมีการปรับตัวลดลงมากที่สุด ตัวอย่างเช่น ARKK กองทุน ETF
ที่มีการเติบโตสูงสุดในปี 2020-2021 ดิ่งลงมากกว่า 50% จากอันดับสูงสุด
เรามาดูเงื่อนไขพื้นฐานของดัชนีหน
ุ้ ยอดนิยมกัน
้ จึงไม่มก
ความผันผวนยังคงค่อนข้างต่ำา ดังนัน
ี ารดึงกลับหรือการดิ่งลงอย่างรวดเร็ว โดย S&P
้ ปรับตัวลดลงตลอดทัง
้ ไตรมาสจนกระทัง
่ มีการ
500 และ Nasdaq โดยเฉพาะ Nasdaq นัน
ประชุมของ FOMC เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งภายหลังพบว่าหุน
้ ปรับตัวดีข้นและทำ
ึ
าผลงานได้
ดีกว่าช่วงก่อนหน้า
้ เดิม "ซื้อเมื่อมีขา่ วลือ ขายเมื่อมีขา่ วจริง" ตลาดไม่ชอบ
นี่คือวิธก
ี ารทำางานของหลักการแบบดัง
่ สูงขึ้น เมื่อนายเจอโรม
ความไม่แน่นอน เช่น ปฏิกิรย
ิ าที่ระบุไม่ได้จากเฟดต่อภาวะเงินเฟ้ อที่เพิม
้ ดขึ้นจริง เทรดเดอร์ต่างก็หน
พาวเวลล์แถลงข่าวและการปรับขึ้นอัตราดอกเบียเกิ
ั ไปสนใจปั จจัย
ขับเคลื่อนอื่น เช่น การฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ
S&P 500 แข็งแกร่งกว่า Nasdaq เล็กน้อย เนื่องจากหุน
้ พลังงานทำาผลงานได้ดีกว่าภาคส่วน
อื่นๆ ในไตรมาสที่ 1
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ภาคส่วนต่างๆ

Sectors

ภาคส่วนต่างๆ กำาลังเคลื่อนไหวพร้อมกับดัชนี ยกเว้น
ภาคพลังงานที่สามารถไต่ถึงระดับสูงสุดใหม่ในไตรมาส
ที่ 1 Exxon Mobil, Occidental Petroleum,
Chevron และพลังงานอื่นๆ ทำาผลงานได้ตามความ
คาดหมายท่ามกลางผลงานที่เลวร้ายของหุน
้ เทคโนโลยี
หมายความว่าเราควรให้ความสนใจหุน
้ พลังงานในตอนนี้
ใช่หรือไม่
ไม่จาำ เป็ น การคาดการณ์สว่ นใหญ่ในปั จจุบน
ั เกี่ยวกับ
ภาวะเงินเฟ้ อและความขัดแย้งทางภูมริ ฐั ศาสตร์อาจถูก
นำามาประเมินด้วย การกระโดดไปสูอ
่ ันดับสูงสุดอาจไม่ได้
ผลในช่วงเวลานี้
เรามาลองมาเจาะลึกแนวคิดบางอย่างกัน

6

AAPL
AAPL ปรากฏในบทวิเคราะห์รายไตรมาสฉบับก่อนหน้า และทำ�ผลงานได้อย่างที่คาดการณ์ไว้
AAPL ยังคงเป็ นหนึ่งในบริษัทที่ดีท่ีสุดในภาคเทคโนโลยี โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและ
รายได้ท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยมีผลประกอบการเป็ นบวกที่น่าประหลาดใจในไตรมาสที่ผ่านมา และอาจทำ�ได้อีกครัง้ โดย
เฉพาะหากแนวโน้มเศรษฐกิจดีข้นกว่
ึ
าที่คาดการณ์ ด้วยอัตราส่วนราคาตลาดของหุน
้ ต่อกำ�ไร
ต่อหุน
้ (P/E) ที่ประมาณ 28 ทำ�ให้ยง
ั คงห่างไกลจากภาวะ "ซื้อมากเกินไป" อยู่ ดูเหมือนว่า
่
AAPL อาจจะกลายเป็ นตัวป้ องกันความเสียงจากเงิ
นเฟ้ อที่ดีในปี 2022

จากมุมมองทางเทคนิค AAPL ได้ทะลุขอบบนของรูปแบบธงสามเหลี่ยม (Pennant) ดังที่แสดง
ในกราฟด้านล่าง และดูพร้อมสำ�หรับการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็ นการสังเกตการณ์เชิงสถิติ
ทัว่ ไปว่าหุน
้ ที่แข็งแกร่งมักมีการสะสมก่อนวันที่ประกาศรายได้ จึงเป็ นปั จจัยบวกอีกประการหนึ่งที่
เข้ากับรูปภาพพอดี
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BIIB
อีกหนึ่งผูท
้ ้าชิงสำาหรับการดีดตัวกลับก็คือ Biogen (BIIB) หุน
้ ของ
บริษัทนี้มีการเทขายอย่างหนักหน่วงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ
นโยบายการเงินที่รัดกุมและกำาไรต่อหุน
้ ที่แย่ลง อย่างไรก็ตาม การ
้ หวังเกินไปจากมุมมองปั จจัย
กำาหนดราคาในปั จจุบน
ั ดูน่าสิน
พื้นฐาน ราคาที่เป็ นธรรมของ BIIB (ตามการคาดการณ์สว่ นใหญ่) อยูท
่ ่ี
ประมาณ 238 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาปั จจุบน
ั ประมาณ 20%

จากมุมมองทางเทคนิค BIIB อาจ
กำาลังสร้างรูปแบบ "แนวข้าง" หรือรูป
แบบ "ถ้วยมีห"ู (Cup and Handle)
หากตีความอีกแบบ หากรูปแบบครบ
ถ้วนอาจทะลุกรอบราคาขึ้นไปด้าน
บน ดังที่แสดงในกราฟคือ เศรษฐกิจ
กำาลังเร่งตัวขึ้นในช่วงรอบอัตราขาขึ้น
จึงผลักดันให้ราคาหุน
้ สูงขึ้น

Stock Price Forecast
The 27 analysts offering 12-month price forecasts for Biogen
Inc have a median target of 236.00, with a high estimate of
350.00 and a low estimate of 185.00. The median estimate
represents a +9.96% increase from the last price of 214.63.

V
Visa แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง
กว่าเพื่อนในวงการ Fintech โดย
คาดการณ์สว่ นใหญ่อยูท
่ ่ี 270-300
ดอลลาร์ กำาลังมีการสร้างรูปแบบ
กราฟดับเบิลบอตทอม (Double
Bottom) ใกล้กับราคาปั จจุบน
ั ซึ่ง
อาจเปิ ดพื้นที่ให้รอบแนวโน้มขาขึ้นถึง
270-300 ดอลลาร์ในเร็วๆ นี้
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BITCOIN
สถานการณ์ปัจจุบน
ั
่ ราย
้ สุดไตรมาสแรกของปี 2022 บริษัทการบริหารความมัง่ คัง
เมื่อสิน
่ ที่จะเสนอหรืออนุญาตให้ลก
ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่งเริม
ู ค้าทำาการรวม
สินทรัพย์คริปโตเข้าไว้ในพอร์ทการลงทุนของตนได้ บริษัทเหล่านี้ได้แก่
Goldman Sachs และ Blackrock บริษัทเหล่านี้ดูแลจัดการเงินรวม
กัน 11.5 ล้านล้านดอลลาร์

Bitcoin: Mean Hash Rate

แหล่งที่มา: glassnode.com

้ หมด เรา
หากลูกค้าของบริษัทจัดสรรเพียง 5% ของพอร์ทการลงทุนทัง
อาจจะได้เห็นเงินทุนไหลเข้าคิดเป็ นจำานวนถึง 5 แสนล้านดอลลาร์ ด้วย
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปั จจุบน
ั ของ Crypto ซึ่งอยูท
่ ี่กว่า 1.5
่ ขึ้นประมาณหนึ่งในสามในแง่ของ
ล้านล้านดอลลาร์ เราอาจเห็นการเพิม
มูลค่าหลักทรัพย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาโดยตรงหรือโดยอ้อม
ซึ่งจะได้เห็น ETF ใน Bitcoin ด้วย การเปิ ดตัว ETF ดังกล่าวอาจเป็ น
หนึ่งในตัวชักนำาที่ดีท่ีสุดสำาหรับ "ผูส
้ ง
ู วัย" ในการเข้าร่วมตลาดคริปโต
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อุ ปทานและอุ ปสงค์
ปริมาณ Bitcoin ในตลาดแลกเปลี่ ยนทั่วโลกลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ข้ึนสู่จุด
สูงสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2021 (หลังจากช่วงขาลงในเดือนพฤษภาคมปี 2021)
จำ�นวนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ เขียนรายงานสรุปฉบับนี้ จำ�นวนนี้สำ�คัญ
อย่างยิ่ง เพราะหากจำ�นวนของ Bitcoin ในตลาดหลักทรัพย์ย่ิงต่ำ �ก็จะส่งผลให้เกิด
การขาดแคลนอุ ปทานในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผู้ดูแลสภาพคล่องจึงสามารถผลักดัน
ราคาได้ง่ายขึ้น ข้อมู ลด้านล่างนี้แสดงให้เห็นว่ามีจำ�นวนลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่
จุ ดสูงสุดตลอดกาลในเดือนพฤศจิกายน 2021

เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นได้ตามจำ�นวนของการถอนเงินในแต่ละวัน
จากตลาดหลักทรัพย์ทัว่ โลก จากข้อมูลด้านล่างนี้ เราจะเห็นได้วา่ จำ�นวนอยูใ่ นฝั่ งการไหลออก
่ อีกครัง้ หนึ่งช่วงปลายเดือนมีนาคม คิดเป็ นจำ�นวน
อย่างสม่�ำ เสมอ และมีการไหลออกอย่างคับคัง
ประมาณ 15,000 BTC

Bitcoin: Net Transfer Volume

Bitcoin: Balance on Exchanges

แหล่งที่มา: glassnode.com

แหล่งที่มา: glassnode.com

้ ราคาก็ไม่ได้เพิม
่ ขึ้นในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมา แต่น่าประหลาดใจว่ากิจกรรมการขุด
นอกจากนัน
่ มากขึ้นจนทำ�ให้เครือข่ายมีความ
เหมืองมีการเติบโต การเติบโตนี้หมายถึงมีการขุดเหมืองเพิม
ปลอดภัย เมื่อเครือข่าย Bitcoin มีความปลอดภัยมากขึ้น นักลงทุนสถาบันก็จะมีแนวโน้มวางเงิน
ใน Bitcoin มากขึ้นด้วย
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Bitcoin vs US Dollar, 1W

แหล่งที่มา: tradingview.com

มุมมองด้านเทคนิค
จากมุมมองทางเทคนิค ราคาแตะจุดต่ำาสุดที่ประมาณ
33,000 ดอลลาร์ในไตรมาสแรกก่อนที่จะหยุดนิ่ง และ
เคลื่อนตัวภายในกรอบแนวข้างก่อเป็ นรูปสามเหลี่ยม
สมมาตร เมื่อไม่นานมานี้ ราคาทะลุแนวต้านของรูป
แบบที่ราว 45,000 ดอลลาร์ ซึ่งอาจดำาเนินต่อไปถึงเป้ า
หมายได้ตามรูปแบบของราคา แต่เทรดเดอร์อาจเทขาย
สถานะของตนเองหากราคาแตะเส้นที่ขนานกับกรอบ
แนวรับขาขึ้น
หากราคามีการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นต่อไปเรื่อยๆ
อาจไปแตะที่ 54,000-56,000 ดอลลาร์ หากราคามีการ
้ เราอาจจะได้เห็นราคาสูงสุดตลอด
ขยายตัวหลังจากนัน
กาลอีกครัง้
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ทองคํา
สภาวะตลาดทัว่ โลก
่ ต้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2022 การปฏิบต
เมื่อเริม
ั ิการทางทหารของรัสเซียในยูเครนยังคงดำาเนินอยู่ ความขัดแย้งครัง้ นี้เป็ นสาเหตุที่เร่งให้
เกิดภาวะเงินเฟ้ อทัว่ โลก หลายประเทศพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียและจากยูเครนรองลงมา โดยบางประเทศยังพึ่งพายูเครนในการจัดส่ง
ข้าวสาลีให้อีกด้วย

American annual inﬂation, %

แหล่งที่มา: tradingeconomics.com

ภาวะเงินเฟ้ อทำาจุดสูงสุดในรอบ 40 ปี ในสหรัฐอเมริกา คิดเป็ น
7.9% ซึ่งสูงกว่าภาวะเงินเฟ้ อเฉลี่ย 4 เท่าในสหรัฐอเมริกาที่
่ ขึ้น
2% การเร่งตัวขึ้นของภาวะเงินเฟ้ อส่งผลให้ความกังวลเพิม
้ รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้
ถึงภาวะเงินเฟ้ อขัน
ในขณะที่ภาวะเงินเฟ้ อไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารกลาง
้
สหรัฐฯ จึงปรับขึ้นอัตรากองทุนเป็ นการตอบโต้ นอกจากนัน
่ อัตรา
ยังมีขา่ วลือว่าเฟดอาจแข็งกร้าวมากขึ้นในการปรับเพิม
้
่สองของปี 2022
ดอกเบียในไตรมาสที
การปรับขึ้นครัง้ แรกเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2022
ก่อให้เกิดความผันผวนบ้างสำาหรับเครื่องมือทางการเงินหลาย
รายการ แต่ก็ดเู หมือนว่าเครื่องมือทางการเงินจำานวนมากมี
การ "เผื่อราคา" กับนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากความ
้ ๆ
ผันผวนนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสัน
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Trading Volumes

แหล่งที่มา: gold.org

ปริมาณการซื้อขาย
่ ขยับขึ้นในสัปดาห์ที่
ปริมาณการซื้อขาย ETF ของทองคำาเริม
สองของเดือนกุมภาพันธ์ 2022 แนวโน้มยังคงดำาเนินต่อไป
้ เดือนมีนาคม 2022 เห็นได้ชด
่ ขึ้นนี้เกิดจาก
ถึงสิน
ั ว่าการเพิม
ความไม่แน่นอนจากภาวะสงครามในยูเครน
นักลงทุนจำานวนมากหันไปลงทุนทองคำาเนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจในสหรัฐฯ ค่อนข้างไม่แน่นอน ทำาให้มก
ี าร
เคลื่อนไหวจากสินทรัพย์อ่ ืนไปยังทองคำา ข้อมูลการไหลเข้า
ออกภายในภูมภ
ิ าคของ ETF ที่นำาเสนอด้านล่างนี้แสดงให้
เห็นการเปลี่ยนแปลง

Weekly ﬂows in Tonnes
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Gold vs US Dollar, 1W

แหล่งที่มา: tradingview.com

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
จากมุมมองทางเทคนิค ในที่สุดราคาทองคำาจะแตะที่ 2,000
ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์อีกครัง้ ราคาแตะถึงเป้ าหมาย
สามเหลี่ยมสมมาตรที่ประมาณ 2,000-2,100 ดอลลาร์
้ ราคาดิ่งลงและมีการซื้อขายในช่วงสัน
้ ๆ ที่
หลังจากนัน
1,890 ดอลลาร์ถึงสองครัง้ ด้วยราคาที่เคลื่อนไหวภายใน
กรอบแนวข้าง การรอให้การเทรดแบบ Breakout มีความ
ชัดเจนก่อนน่าจะปลอดภัยกว่า หากราคาสามารถทะลุเกิน
แนวต้านที่ประมาณ 1,965 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ เรา
อาจจะได้เห็นราคากลับมาที่ 2,000-2,050 ดอลลาร์อีกครัง้
อย่างไรก็ตาม หากราคาลดลงต่ำากว่า 1,890 ดอลลาร์ เรา
อาจได้เห็นราคา 1,830-1,850 อีกครัง้
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นํ้ามัน
อุ ปทาน

การรุกรานยูเครนของรัสเซียทำ�ให้ตลาดน้ำ �มันเกิดวิกฤติด้านอุ ปทานแบบฉับพลัน โดยรัสเซียถือ
เป็ นประเทศผูส
้ ง
่ ออกน้ำ �มันดิบรายใหญ่ท่ีสุดในโลกเมื่อปี ที่แล้ว การจัดส่งน้ำ �มันจากรัสเซียคาดว่า
จะลดลงถึงเฉลี่ยประมาณสามล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนเมษายน คิดเป็ นประมาณ 3% ของน้ำ �มัน
้ หมดจากทัว่ โลก การคว่�ำ บาตรจากหลายประเทศเป็ นปั จจัยที่สำ�คัญ แต่กำ�ลังการผลิตของ
ทัง
้ ก็ลดลงด้วยอันเป็ นผลทางอ้อมจากภาวะสงคราม
่ นัน
รัสเซียในการปั ๊ มน้ำ �มันเพิม
่ นี้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ
ดูเหมือนว่าประเทศอื่นๆ กำ�ลังเผชิญความยากลำ�บากกับการปั๊ มน้ำ �มันเพิม
่ สหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็ นหนึ่งในสามประเทศผูผ
อย่างยิง
้ ลิตน้ำ �มันรายใหญ่ท่ีสุดในโลกพร้อมด้วย
้ แท่นขุดเจาะน้ำ �มันที่ทำ�งานอยูไ่ ม่ได้มจ
้ แต่เริม
่ ขึ้นมากนับตัง
่
รัสเซียและซาอุ ดีอาระเบียนัน
ี �ำ นวนเพิม
ต้นสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในรอบนี้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

จำ�นวนแท่นขุดเจาะน้ำ �มันของ
Baker Hughes

แหล่งที่มา: Trading Economics/Baker Hughes Co

่
แน่นอนว่าบริษัทต่างๆ จะต้องใช้เวลาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการต่างๆ ที่จำ�เป็ นเพื่อเพิม
ประสิทธิภาพการผลิต แม้ในขณะที่มีแรงกระตุ้นที่รุนแรงจากราคาที่สูงมาก แต่ในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 อาจ
่ ขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ การปล่อยน้ำ �มันสำ�รองจากคลังสำ�รองน้ำ �มันเชิงยุทธศาสตร์ของ
ได้เห็นอุ ปทานเพิม
สหรัฐฯ เป็ นการบรรเทาให้กับผูบ
้ ริโภค แต่การปล่อยครัง้ นี้อาจไม่ใช่ระยะยาว
้ ที่มีกำ�ลังการผลิตที่
้ เดือนมีนาคม 2022 มีเพียงซาอุ ดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านัน
เมื่อสิน
ค่อนข้างดี แต่ก็ดเู หมือนจะไม่กระตือรือร้นที่จะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ เนื่องจากเหตุผลทางการเมืองเป็ นหลัก
้ แต่
่ ขึ้นระหว่างรัฐบาลซาอุ ดีอาระเบียกับรัฐบาลอเมริกาเริม
่ มีความชัดเจนนับตัง
ความสัมพันธ์ที่เย็นชามากยิง
่ ด้วยวาทกรรมของอเมริกาที่ต่อต้านสงครามที่ดำ�เนิน
ประธานาธิบดีไบเดนเข้ารับตำ�แหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิง
อยูอ
่ ย่างต่อเนื่องในเยเมนเมื่อปี ที่แล้ว กำ�ลังการผลิตน้ำ �มันรายวันของซาอุ ดีอาระเบียในเดือนกุมภาพันธ์อยูท
่ ่ี
ประมาณ 10.2 ล้านบาร์เรล ต่ำ�กว่าสถิติท่ีบันทึกไว้ที่ 12 ล้านบาร์เรล

กำ�ลังการผลิตน้ำ �มันรายวันโดยเฉลี่ยใน
ซาอุ ดีอาระเบียหลายพันบาร์เรล

แหล่งที่มา: Trading Economics/OPEC
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อุ ปสงค์

มุมมองด้านเทคนิค

อีกแง่หนึ่งที่ทำ�ให้อุปทานจากรัสเซียลดน้อยลงก็คือ การ
ปรับตัวขึ้นของราคาที่คาดว่าจะแตะอุ ปสงค์ในบางด้านใน
้
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2022 และเป็ นไปได้จะพุ ง
่ สูงไปกว่านัน
สถานการณ์ปัจจุบน
ั ของอัตราเงินเฟ้ อที่สูงมากในเกือบทุก
ประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าที่สำ�คัญมีแนวโน้มว่าอาจทำ�ให้
การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก
ในขณะเดียวกันนโยบายโควิดเป็ นศูนย์ของจีนอาจจะส่ง
ผลกระทบต่ออุ ปสงค์ส�ำ หรับน้ำ �มันด้วยเช่นกัน หลายๆ
่
เมืองรวมถึงเซียงไฮ้
เข้าสูก
่ ารล็อกดาวน์ครัง้ ใหม่เมื่อ
้ เดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ประมาณสิน
ต่างกับหลายเมืองใหญ่อ่ ืนๆ ทัว่ โลกที่มีการปรับลดข้อ
จำ�กัดการป้ องกันโควิดในการเดินทางลง ในขณะที่บาง
้ หมดแล้ว อุ ปสงค์จาก
ประเทศยกเลิกมาตรการดังกล่าวทัง
การบินน่าจะฟื้ นตัวอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องในฤดูรอ
้ นนี้

น้ำ �มันทำ�ผลงานได้แข็งแกร่งมาก ซึ่งเป็ นผลพวงโดยตรงจากการที่รัสเซียโจมตียูเครนครัง้ ล่าสุด โดยทำ�กำ�ไรแตะจุดสูงสุดในรอบกว่าเจ็ดปี
ที่ประมาณ 128 ดอลลาร์ ราคาน้ำ �มันเบาของอเมริกาที่ราคาต่ำ�สุดประมาณ 92 ดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนมีนาคมอาจเป็ นแนวรับที่สำ�คัญใน
ไตรมาสนี้ ขณะที่แนวต้านที่ประมาณ 115 ดอลลาร์อาจก่อตัวเป็ นจุดสูงสุดของช่อง
เว้นแต่ตลาดจะได้รบ
ั ข้อมูลใหม่ท่ีสำ�คัญในอีกไม่ก่ีสัปดาห์ขา้ งหน้าในแง่ของอุ ปทาน อุ ปสงค์ หรือบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
น้ำ �มันอาจมีการกลับตัวในกรอบราคาระหว่างพื้นที่บริเวณเหล่านี้ โดยทัว่ ไปแล้วน้ำ �มันมักจะได้รบ
ั ผลกระทบจากนโยบายทางการเงินน้อย
่
่
กว่าเมื่อเทียบกับ CFD ที่ได้รบ
ั ความนิยมอื่นๆ น้ำ �มันจึงอาจเป็ นเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสำ�หรับเทรดเดอร์ผเู้ ทรดในระดับความเสียงที
ยอมรับได้ในไตรมาสนี้

CFDs on Brent Crude Oil, 1D

แหล่งที่มา: tradingview.com
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ฟอเร็กซ์

ASX 30 Day Interbank Cash Rate Futures Implied Yield Curve

้ รุนแรง
อย่างที่กล่าวไว้ในภาพรวม นโยบายการเงินที่รัดกุมขัน
่ ขึ้น แม้วา่
ในสหรัฐอเมริกาน่าจะทำาให้ราคามีการปรับตัวเพิม
สถานการณ์จะดูไม่แน่นอนในสหราชอาณาจักรและยูโรโซน แต่
้
โดยทัว่ ไปแล้วผูม
้ ส
ี ว่ นร่วมในตลาดคาดว่าธนาคารกลางเหล่านัน
จะดำาเนินนโยบายเข้มงวดปานกลางจนถึงปลายไตรมาสที่ 3
อย่างไรก็ตาม ความสนใจถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ
ออสเตรเลีย การปรับขึ้นซึ่งเป็ นที่รับรูก
้ ันในการดำาเนินนโยบาย
ที่เข้มงวดจากธนาคารกลางออสเตรเลียภายหลังแถลงการณ์
เมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา ส่งผลให้ดอลลาร์ออสเตรเลียได้
รับความสนใจในฐานะสกุลเงินที่มีศักยภาพในการทำากำาไรเป็ น
ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นในไตรมาสที่ 2 การกำาหนดอัตราของ
้ เห็นว่า ในเดือนมิถน
ออสเตรเลียดังที่แสดงด้านล่างนี้ชีให้
ุ ายน
่ มีการขยายวงรอบการปรับขึ้นอัตรา ดังนี้
RBA จะเริม
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AU Dollar vs US Dollar, 1W

แหล่งที่มา: tradingview.com

ด้วยการปรับขึ้นอั ตรา (!) ถึงเจ็ดครัง้ จากมุ มมอง
ภายในสิ้นปี ดอลลาร์ออสเตรเลียทำากำาไรมาตลอด
และอาจเป็ นเช่นนี้ต่อไปในไตรมาสนี้
ในกรอบเวลาประจำาสัปดาห์ที่ สูงมากนี้ ดอลลาร์
ออสเตรเลียยังคงอยู่ต่ำ ากว่าจุ ดสูงสุดเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ แล้ว มีการ
เคลื่ อนตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ ย 50, 100 และ 200
ท่ามกลางปริมาณการซื้อที่ ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจเป็ น
เช่นนี้ต่อไปในไตรมาสนี้ ด้วยแนวโน้มขาขึ้นบนกราฟ
ประจำาวันที่ จัดทำาขึ้น การตอบสนองในเชิงลบต่อ
รายงานการประชุ ม FOMC เมื่อวันที่ 6 เมษายนที่
ผ่านมานั้นอาจเป็ นโอกาสเหมาะในการเข้าซื้อ อย่างไร
ก็ตาม การตอบสนองต่อการประชุ มในครัง้ หน้าของ
เฟดที่ จะมีข้ึนในวันที่ 4 พฤษภาคมและ 15 มิถุนายน
นั้นยังคงไม่สามารถคาดการณ์ได้
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บอกให้เรารูว้ า่ คุณคิดเห็นอย่างไร
ไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทวิเคราะห์น้ี โดยใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหานี้ถือเป็ นการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งไม่ได้มแ
ี ละไม่ควรตีความเป็ นคำ�ปรึกษาในการลงทุน หรือคำ�แนะนำ�การลงทุน หรือการเสนอ หรือการชักชวนให้ทำ�ธุรกรรมใดๆ ในเครื่องมือทางการเงิน ผลการ
้ ไม่
เทรดที่ผ่านมาไม่รบ
ั ประกันหรือเป็ นการคาดการณ์ถึงผลการเทรดในอนาคต Exness ไม่พจ
ิ ารณาถึงวัตถุประสงค์การลงทุนส่วนบุคคลหรือสถานการณ์ทางการเงินของคุณ และไม่ให้การรับรองรวมทัง
รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความตรงต่อเวลา หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้หรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูล การคาดการณ์ หรือการจัดหาข้อมูลอื่นๆ ความคิดเห็นใดๆ ที่แสดงออกมาอาจ
่ เติมโดยไม่ได้รบ
เป็ นความคิดเห็นส่วนตัวของผูน
้ ำ�เสนอและ/หรือผูเ้ ขียน และไม่ได้สะท้อนความคิดเห็นใดๆ ของ Exness ห้ามทำ�ซ้ำ �หรือแจกจ่ายการสื่อสารนี้เพิม
ั อนุญาตล่วงหน้าจากทาง Exness ค้นหา
คำ�แนะนำ�จากแหล่งอื่นๆ หากจำ�เป็ น
่
การซื้อขายมีความเสียง

