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เนื่องจากตลาดการเงินจบไตรมาสแรกของปี 2022 ไป ถึงเวลาต้องสรุปเหตกุารณ์สำาคัญทัง้หมดท่ีเกิดขึ้น
ในไตรมาสท่ี 1 และคาดการณ์สำาหรบัอนาคตอันใกล้

ในท่ีสดุธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ก็ได้ดำาเนินนโยบายท่ีเขม้งวดในไตรมาสท่ี 1 ปี 2022 หลังจากภาวะ
เงินเฟ้อท่ีเพิม่ขึ้น มกีารปรบัขึ้นอัตราดอกเบีย้ในท่ีประชุม FOMC เมื่อเดือนมนีาคมท่ีผา่นมา ไมเ่พยีงแต่มี
การปรบัขึ้นครัง้เดียวเท่านัน้ แต่เรายงัได้เหน็การปรบัขึ้นอยา่งต่อเนื่องตามท่ีคาดการณ์ไว้

ตามขอ้มูลจาก FedWatch Tool ของ CME เทรดเดอรก์ำาลังเผื่อราคาในความเป็นไปได้วา่จะมกีารปรบัขึ้น
ถึง 175-200 ในฤดรูอ้น

ธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED) ดำาเนินนโยบายเขม้งวด
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เมื่อมองครัง้แรกดเูหมอืนเป็นขอ้มูลท่ีน่ากังวล ซึ่งอาจกดดันราคาหุน้และสนิทรพัยอ่ื์นๆ เมื่อ
ต้นทนุของหนี้สนิเพิม่ขึ้นก็อาจก่อใหเ้กิดความกดดันเพิม่เติมต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ อยา่งไร
ก็ตาม จากอดีตท่ีผา่นมา หุน้มกัเติบโตในวงจรการดำาเนินนโยบายท่ีเขม้งวด (Hawkish Cycle) 
จากธนาคารกลางสหรฐัฯ ซึ่งเขา้ใจได้ง่าย กล่าวคือ เศรษฐกิจกำาลังเรง่ตัวขึ้นในชว่งรอบอัตรา
ขาขึ้น จงึผลักดันใหร้าคาหุน้สงูขึ้น

แหล่งท่ีมา: сmegroup.com

แหล่งท่ีมา: macromicro.me

รูปท่ี 1: สถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจพบได้
สำาหรบัอัตราดอกเบีย้

รูปท่ี 2: ความสมัพนัธร์ะหวา่ง S&P 500 และอัตรา
ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐัฯ

TARGET RATE PROBABILITY HISTORY FOR FEDERAL RESERVE MEETING 27 JUL 2022

ราคาหุน้มแีนวโน้มลดลงตามท่ีคาดการณ์ก่อนเกิดวงจร แต่มกัจะไมล่ดลงในระหวา่งกระบวนการ



อัตราเงินเฟ้อเพิม่ขึ้นอยา่งมากท่ามกลางราคาพลังงานท่ีเรง่ตัวสงูขึ้น และการปรบัขึ้นของดัชนีราคา
ผูบ้รโิภคและผูผ้ลิตปัจจุบนั เนื่องจากเฟดได้เริม่ปรบัขึ้นอัตราดอกเบีย้ การเติบโตของราคา
คอมโมดิต้ีจงึหยุดชะงักเป็นสว่นใหญ่ ราคาน้ำ ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ และทองคำาถกูล็อกใหเ้คล่ือนไหว
แนวขา้ง ทัง้นี้ โปรดรอติดตามขอ้มูลอัปเดต

ยงัคงมคีวามไมแ่น่นอนเก่ียวเนื่องกับวกิฤติการณ์รสัเซยี-ยูเครนในปัจจุบนั ซึ่งอาจเป็นการซ้ำาเติม
ภาวะชะงักงันเมื่อไมน่านมานี้ของหว่งโซอุ่ปทาน อันมรีากฐานมาจากผลกระทบของโควดิ-19

สงครามในยุโรปตะวนัออกมคีวามเก่ียวพนักับตลาดพลังงานจากราคาก๊าซและน้ำ ามนัท่ีปรบัตัวสงู
ขึ้น และอาจสง่ผลขา้งเคียงไมพ่งึประสงค์เป็นระลอกตามมา

เงินเฟ้อ

โควดิ-19 และรสัเซยีบุกยูเครน

แหล่งท่ีมา: ycharts.comรูปท่ี 3: อัตราเงินเฟ้อสหรฐัฯ
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ประการแรก การหยุดชะงักของหว่งโซอุ่ปทานท่ีเริม่ต้นมาจากโควดิ-19 อาจหยัง่ลึกและก่อใหเ้กิด
ความผนัผวนท่ีรุนแรงขึ้นในตลาดคอมโมดิต้ี ทัง้ยงัเพิม่ความไมแ่น่นอนโดยรวมใหกั้บภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ

ตัวอยา่งเชน่ Goldman Sachs ได้ลดการคาดการณ์อุตสาหกรรมเซมคิอนดักเตอร ์โดยปรบัลดคะแนน
สำาหรบั AMD, INTC, MCHP และ TER ลง

อุตสาหกรรมนี้มกัเป็นผูน้ำาในการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายความวา่ความตึงเครยีดเก่ียวกับการฟ้ืนตัว
ทางเศรษฐกิจหลังจากโควดิจะเพิม่มากขึ้น

แมว้า่หลายประเทศกำาลังมุง่หน้าสูก่ารเปิดประเทศอีกครัง้ แต่เนื่องจากโควดิ-19 มแีนวโน้มวา่จะกลาย
เป็นโรคประจำาถ่ิน แต่การแพรร่ะบาดก็ยงัคงไมม่ทีีท่าวา่จะจบลง บางประเทศ โดยเฉพาะประเทศจนียงัคง
บงัคับใชก้ารล็อกดาวน์และขอ้จำากัดอยา่งเครง่ครดัตามนโยบายโควดิเป็นศูนย์7.87% for Feb 2022

บทสรุป

เทรดเดอรแ์ละนักลงทนุจะดท่ีูทิศทางการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ ความตึงเครยีดทางการเมอืง และ
ภาวะเงินเฟ้อ "หมอกแหง่สงคราม" หรอื ความไมแ่น่นอนและความคลมุเครอืของสถานการณ์ในปฏิบติัการ
ทางทหาร คอยซ้ำาเติมความไมแ่น่นอนต่อกระบวนการอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัตลาดมมุีมมองท่ี
ชดัเจนเก่ียวกับสิง่ท่ีเฟดจะทำา และนัน่เป็นรากฐานท่ีดีสำาหรบัการสรา้งการคาดการณ์

หากเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวได้ดีและไมไ่ด้รบัผลกระทบรุนแรงจากการทวคีวามรุนแรงทางการเมอืง ตลาด
ตราสารทนุก็มแีนวโน้มเติบโตได้มากท่ีสดุ โดยปกติแล้วการเติบโตดังกล่าวจะชว่ยกระตุ้นตลาดครปิโต
เชน่กัน Bitcoin แสดงใหเ้หน็ถึงการมสีว่นรว่มท่ีดีของผูถื้อครองระยะยาว ทำาใหห้ลายคนเชื่อมัน่ในแนวโน้ม
ระยะยาวสำาหรบั BTCUSD จงึสามารถสรา้งความต้องการได้ไมเ่พยีงแต่สำาหรบั Bitcoin แต่สำาหรบัตลาด
ครปิโตโดยทัว่ไป
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ตลาดหุ้น
ตลาดหุน้โดยทัว่ไปเผชญิชว่งเวลาอันยากลำาบากในไตรมาสท่ี 1 โดยหุน้เทคโนโลยสีว่นใหญ่ได้
รบัผลกระทบอยา่งหนัก เนื่องจากนักลงทนุหลีกเล่ียงความเสีย่งก่อนรอบการดำาเนินนโยบายท่ี
เขม้งวดจากเฟด ท่ีจรงิแล้ว S&P 500 ทำาผลงานขาดทนุรายไตรมาสครัง้แรกในรอบสองปี ภาค
เทคโนโลยแีละหุน้วฏัจกัรเก็งกำาไรมกีารปรบัตัวลดลงมากท่ีสดุ ตัวอยา่งเชน่ ARKK กองทนุ ETF 
ท่ีมกีารเติบโตสงูสดุในปี 2020-2021 ดิ่งลงมากกวา่ 50% จากอันดับสงูสดุ

เรามาดเูง่ือนไขพื้นฐานของดัชนีหุน้ยอดนิยมกัน

ความผนัผวนยงัคงค่อนขา้งต่ำา ดังนัน้จงึไมม่กีารดึงกลับหรอืการดิ่งลงอยา่งรวดเรว็ โดย S&P 
500 และ Nasdaq โดยเฉพาะ Nasdaq นัน้ปรบัตัวลดลงตลอดทัง้ไตรมาสจนกระทัง่มกีาร
ประชุมของ FOMC เมื่อเดือนมนีาคมท่ีผา่นมา ซึ่งภายหลังพบวา่หุน้ปรบัตัวดีขึ้นและทำาผลงานได้
ดีกวา่ชว่งก่อนหน้า

นี่คือวธิกีารทำางานของหลักการแบบดัง้เดิม "ซื้อเมื่อมขีา่วลือ ขายเมื่อมขีา่วจรงิ" ตลาดไมช่อบ
ความไมแ่น่นอน เชน่ ปฏิกิรยิาท่ีระบุไมไ่ด้จากเฟดต่อภาวะเงินเฟ้อท่ีเพิม่สงูขึ้น เมื่อนายเจอโรม 
พาวเวลล์แถลงขา่วและการปรบัขึ้นอัตราดอกเบีย้เกิดขึ้นจรงิ เทรดเดอรต่์างก็หนัไปสนใจปัจจยั
ขบัเคล่ือนอ่ืน เชน่ การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ

S&P 500 แขง็แกรง่กวา่ Nasdaq เล็กน้อย เนื่องจากหุน้พลังงานทำาผลงานได้ดีกวา่ภาคสว่น
อ่ืนๆ ในไตรมาสท่ี 1



ภาคสว่นต่างๆ กำาลังเคล่ือนไหวพรอ้มกับดัชนี ยกเวน้
ภาคพลังงานท่ีสามารถไต่ถึงระดับสงูสดุใหมใ่นไตรมาส
ท่ี 1 Exxon Mobil, Occidental Petroleum, 
Chevron และพลังงานอ่ืนๆ ทำาผลงานได้ตามความ
คาดหมายท่ามกลางผลงานท่ีเลวรา้ยของหุน้เทคโนโลยี

หมายความวา่เราควรใหค้วามสนใจหุน้พลังงานในตอนนี้
ใชห่รอืไม่

ไมจ่ำาเป็น การคาดการณ์สว่นใหญ่ในปัจจุบนัเก่ียวกับ
ภาวะเงินเฟ้อและความขดัแยง้ทางภมูริฐัศาสตรอ์าจถกู
นำามาประเมนิด้วย การกระโดดไปสูอั่นดับสงูสดุอาจไมไ่ด้
ผลในชว่งเวลานี้

เรามาลองมาเจาะลึกแนวคิดบางอยา่งกัน

ภาคสว่นต่างๆ
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Sectors



AAPL ปรากฏในบทวเิคราะหร์ายไตรมาสฉบบัก่อนหน้า และทำาผลงานได้อยา่งท่ีคาดการณ์ไว ้
AAPL ยงัคงเป็นหนึ่งในบรษัิทท่ีดีท่ีสดุในภาคเทคโนโลย ีโดยมปัีจจยัพื้นฐานท่ีแขง็แกรง่และ
รายได้ท่ีเติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โดยมผีลประกอบการเป็นบวกท่ีน่าประหลาดใจในไตรมาสท่ีผา่นมา และอาจทำาได้อีกครัง้โดย
เฉพาะหากแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นกวา่ท่ีคาดการณ์ ด้วยอัตราสว่นราคาตลาดของหุน้ต่อกำาไร
ต่อหุน้ (P/E) ท่ีประมาณ 28 ทำาใหย้งัคงหา่งไกลจากภาวะ "ซื้อมากเกินไป" อยู ่ดเูหมอืนวา่ 
AAPL อาจจะกลายเป็นตัวป้องกันความเสีย่งจากเงินเฟ้อท่ีดีในปี 2022

AAPL
จากมุมมองทางเทคนิค AAPL ได้ทะลขุอบบนของรูปแบบธงสามเหล่ียม (Pennant) ดังท่ีแสดง
ในกราฟด้านล่าง และดพูรอ้มสำาหรบัการปรบัขึ้นอยา่งต่อเนื่อง เป็นการสงัเกตการณ์เชงิสถิติ
ทัว่ไปวา่หุน้ท่ีแขง็แกรง่มกัมกีารสะสมก่อนวนัท่ีประกาศรายได้ จงึเป็นปัจจยับวกอีกประการหนึ่งท่ี
เขา้กับรูปภาพพอดี
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อีกหนึ่งผูท้้าชงิสำาหรบัการดีดตัวกลับก็คือ Biogen (BIIB) หุน้ของ
บรษัิทนี้มกีารเทขายอยา่งหนักหน่วงท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับ
นโยบายการเงินท่ีรดักมุและกำาไรต่อหุน้ท่ีแยล่ง อยา่งไรก็ตาม การ
กำาหนดราคาในปัจจุบนัดนู่าสิน้หวงัเกินไปจากมุมมองปัจจยั
พื้นฐาน ราคาท่ีเป็นธรรมของ BIIB (ตามการคาดการณ์สว่นใหญ่) อยูท่ี่
ประมาณ 238 ดอลลาร ์ซึ่งสงูกวา่ราคาปัจจุบนัประมาณ 20%

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.

จากมุมมองทางเทคนิค BIIB อาจ
กำาลังสรา้งรูปแบบ "แนวขา้ง" หรอืรูป
แบบ "ถ้วยมหี"ู (Cup and Handle)
หากตีความอีกแบบ หากรูปแบบครบ
ถ้วนอาจทะลกุรอบราคาขึ้นไปด้าน
บน ดังท่ีแสดงในกราฟคือ เศรษฐกิจ
กำาลังเรง่ตัวขึ้นในชว่งรอบอัตราขาขึ้น 
จงึผลักดันใหร้าคาหุน้สงูขึ้น

BIIB
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Stock Price Forecast

Visa แสดงใหเ้หน็ถึงความแขง็แกรง่
กวา่เพื่อนในวงการ Fintech โดย
คาดการณ์สว่นใหญ่อยูท่ี่ 270-300 
ดอลลาร ์กำาลังมกีารสรา้งรูปแบบ
กราฟดับเบลิบอตทอม (Double 
Bottom) ใกล้กับราคาปัจจุบนั ซึ่ง
อาจเปิดพื้นท่ีใหร้อบแนวโน้มขาขึ้นถึง 
270-300 ดอลลารใ์นเรว็ๆ นี้

V



เมื่อสิน้สดุไตรมาสแรกของปี 2022 บรษัิทการบรหิารความมัง่คัง่ราย
ใหญ่ท่ีสดุในโลกบางแหง่เริม่ท่ีจะเสนอหรอือนุญาตใหล้กูค้าทำาการรวม
สนิทรพัยค์รปิโตเขา้ไวใ้นพอรท์การลงทนุของตนได้ บรษัิทเหล่านี้ได้แก่ 
Goldman Sachs และ Blackrock บรษัิทเหล่านี้ดแูลจดัการเงินรวม
กัน 11.5 ล้านล้านดอลลาร์

หากลกูค้าของบรษัิทจดัสรรเพยีง 5% ของพอรท์การลงทนุทัง้หมด เรา
อาจจะได้เหน็เงินทนุไหลเขา้คิดเป็นจำานวนถึง 5 แสนล้านดอลลาร ์ด้วย
มูลค่าหลักทรพัยต์ามราคาตลาดปัจจุบนัของ Crypto ซึ่งอยูท่ี่กวา่ 1.5 
ล้านล้านดอลลาร ์เราอาจเหน็การเพิม่ขึ้นประมาณหนึ่งในสามในแง่ของ
มูลค่าหลักทรพัย ์ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อราคาโดยตรงหรอืโดยอ้อม

ซึ่งจะได้เหน็ ETF ใน Bitcoin ด้วย การเปิดตัว ETF ดังกล่าวอาจเป็น
หนึ่งในตัวชกันำาท่ีดีท่ีสดุสำาหรบั "ผูส้งูวยั" ในการเขา้รว่มตลาดครปิโต 

BITCOIN
สถานการณ์ปัจจุบนั

แหล่งท่ีมา: glassnode.comBitcoin: Mean Hash Rate
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เราสามารถตรวจสอบความถกูต้องของขอ้มูลขา้งต้นได้ตามจำานวนของการถอนเงินในแต่ละวนั
จากตลาดหลักทรพัยทั์ว่โลก จากขอ้มูลด้านล่างนี้ เราจะเหน็ได้วา่จำานวนอยูใ่นฝ่ังการไหลออก
อยา่งสม่ำาเสมอ และมกีารไหลออกอยา่งคับคัง่อีกครัง้หนึ่งชว่งปลายเดือนมนีาคม คิดเป็นจำานวน
ประมาณ 15,000 BTC

นอกจากนัน้ ราคาก็ไมไ่ด้เพิม่ขึ้นในชว่งหา้เดือนท่ีผา่นมา แต่น่าประหลาดใจวา่กิจกรรมการขุด
เหมอืงมกีารเติบโต การเติบโตนี้หมายถึงมกีารขุดเหมอืงเพิม่มากขึ้นจนทำาใหเ้ครอืขา่ยมคีวาม
ปลอดภัย เมื่อเครอืขา่ย Bitcoin มคีวามปลอดภัยมากขึ้น นักลงทนุสถาบนัก็จะมแีนวโน้มวางเงิน
ใน Bitcoin มากขึ้นด้วย

ปรมิาณ Bitcoin ในตลาดแลกเปล่ียนทั่วโลกลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ขึ้นสู่จุด
สูงสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2021 (หลังจากช่วงขาลงในเดือนพฤษภาคมปี 2021) 
จำานวนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะท่ีเขียนรายงานสรุปฉบับนี้ จำานวนนี้สำาคัญ
อย่างยิ่ง เพราะหากจำานวนของ Bitcoin ในตลาดหลักทรพัย์ยิ่งต่ำาก็จะส่งผลใหเ้กิด
การขาดแคลนอุปทานในตลาดหลักทรพัย์ ดังนั้นผู้ดูแลสภาพคล่องจึงสามารถผลักดัน
ราคาได้ง่ายขึ้น ข้อมูลด้านล่างนี้แสดงใหเ้หน็ว่ามีจำานวนลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่
จุดสูงสุดตลอดกาลในเดือนพฤศจิกายน 2021

อุปทานและอุปสงค์

แหล่งท่ีมา: glassnode.comBitcoin: Balance on Exchanges 
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แหล่งท่ีมา: glassnode.comBitcoin: Net Transfer Volume



จากมุมมองทางเทคนิค ราคาแตะจุดต่ำาสดุท่ีประมาณ 
33,000 ดอลลารใ์นไตรมาสแรกก่อนท่ีจะหยุดนิ่ง และ
เคล่ือนตัวภายในกรอบแนวขา้งก่อเป็นรูปสามเหล่ียม
สมมาตร เมื่อไมน่านมานี้ ราคาทะลแุนวต้านของรูป
แบบท่ีราว 45,000 ดอลลาร ์ซึ่งอาจดำาเนินต่อไปถึงเป้า
หมายได้ตามรูปแบบของราคา แต่เทรดเดอรอ์าจเทขาย
สถานะของตนเองหากราคาแตะเสน้ท่ีขนานกับกรอบ
แนวรบัขาขึ้น

หากราคามกีารเคล่ือนไหวในแนวโน้มขาขึ้นต่อไปเรื่อยๆ 
อาจไปแตะท่ี 54,000-56,000 ดอลลาร ์หากราคามกีาร
ขยายตัวหลังจากนัน้ เราอาจจะได้เหน็ราคาสงูสดุตลอด
กาลอีกครัง้

มุมมองด้านเทคนิค

แหล่งท่ีมา: tradingview.comBitcoin vs US Dollar, 1W
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เมื่อเริม่ต้นไตรมาสท่ี 2 ของปี 2022 การปฏิบติัการทางทหารของรสัเซยีในยูเครนยงัคงดำาเนินอยู ่ความขดัแยง้ครัง้นี้เป็นสาเหตท่ีุเรง่ให้
เกิดภาวะเงินเฟ้อทัว่โลก หลายประเทศพึ่งพาพลังงานจากรสัเซยีและจากยูเครนรองลงมา โดยบางประเทศยงัพึ่งพายูเครนในการจดัสง่
ขา้วสาลีใหอี้กด้วย

ทองคํา

แหล่งท่ีมา: tradingeconomics.com

สภาวะตลาดทัว่โลก
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ภาวะเงินเฟ้อทำาจุดสงูสดุในรอบ 40 ปีในสหรฐัอเมรกิา คิดเป็น 
7.9% ซึ่งสงูกวา่ภาวะเงินเฟ้อเฉล่ีย 4 เท่าในสหรฐัอเมรกิาท่ี
2% การเรง่ตัวขึ้นของภาวะเงินเฟ้อสง่ผลใหค้วามกังวลเพิม่ขึ้น
ถึงภาวะเงินเฟ้อขัน้รุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้นได้

ในขณะท่ีภาวะเงินเฟ้อไต่ระดับขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ธนาคารกลาง
สหรฐัฯ จงึปรบัขึ้นอัตรากองทนุเป็นการตอบโต้ นอกจากนัน้
ยงัมขีา่วลือวา่เฟดอาจแขง็กรา้วมากขึ้นในการปรบัเพิม่อัตรา
ดอกเบีย้ในไตรมาสท่ีสองของปี 2022

การปรบัขึ้นครัง้แรกเกิดขึ้นในเดือนมนีาคม 2022
 ก่อใหเ้กิดความผนัผวนบา้งสำาหรบัเครื่องมอืทางการเงินหลาย
รายการ แต่ก็ดเูหมอืนวา่เครื่องมอืทางการเงินจำานวนมากมี
การ "เผื่อราคา" กับนโยบายท่ีเขม้งวดมากขึ้นเนื่องจากความ
ผนัผวนนี้เกิดขึ้นในชว่งเวลาสัน้ๆ

American annual infl ation, %



ปรมิาณการซื้อขาย ETF ของทองคำาเริม่ขยบัขึ้นในสปัดาหท่ี์
สองของเดือนกมุภาพนัธ ์2022 แนวโน้มยงัคงดำาเนินต่อไป
ถึงสิน้เดือนมนีาคม 2022 เหน็ได้ชดัวา่การเพิม่ขึ้นนี้เกิดจาก
ความไมแ่น่นอนจากภาวะสงครามในยูเครน

นักลงทนุจำานวนมากหนัไปลงทนุทองคำาเนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจในสหรฐัฯ ค่อนขา้งไมแ่น่นอน ทำาใหม้กีาร
เคล่ือนไหวจากสนิทรพัยอ่ื์นไปยงัทองคำา ขอ้มูลการไหลเขา้
ออกภายในภมูภิาคของ ETF ท่ีนำาเสนอด้านล่างนี้แสดงให้
เหน็การเปล่ียนแปลง

แหล่งท่ีมา: gold.org

ปรมิาณการซื้อขาย
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Trading Volumes

Weekly fl ows in Tonnes



จากมุมมองทางเทคนิค ในท่ีสดุราคาทองคำาจะแตะท่ี 2,000 
ดอลลารต่์อทรอยออนซอี์กครัง้ ราคาแตะถึงเป้าหมาย
สามเหล่ียมสมมาตรท่ีประมาณ 2,000-2,100 ดอลลาร ์
หลังจากนัน้ ราคาดิ่งลงและมกีารซื้อขายในชว่งสัน้ๆ ท่ี
1,890 ดอลลารถึ์งสองครัง้ ด้วยราคาท่ีเคล่ือนไหวภายใน
กรอบแนวขา้ง การรอใหก้ารเทรดแบบ Breakout มคีวาม
ชดัเจนก่อนน่าจะปลอดภัยกวา่ หากราคาสามารถทะลเุกิน
แนวต้านท่ีประมาณ 1,965 ดอลลารต่์อทรอยออนซ ์เรา
อาจจะได้เหน็ราคากลับมาท่ี 2,000-2,050 ดอลลารอี์กครัง้ 
อยา่งไรก็ตาม หากราคาลดลงต่ำากวา่ 1,890 ดอลลาร ์เรา
อาจได้เหน็ราคา 1,830-1,850 อีกครัง้

การวเิคราะหท์างเทคนิค

แหล่งท่ีมา: tradingview.comGold vs US Dollar, 1W
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การรุกรานยูเครนของรสัเซยีทำาใหต้ลาดน้ำ ามนัเกิดวกิฤติด้านอุปทานแบบฉับพลัน โดยรสัเซยีถือ
เป็นประเทศผูส้ง่ออกน้ำ ามนัดิบรายใหญ่ท่ีสดุในโลกเมื่อปีท่ีแล้ว การจดัสง่น้ำ ามนัจากรสัเซยีคาดวา่
จะลดลงถึงเฉล่ียประมาณสามล้านบารเ์รลต่อวนัในเดือนเมษายน คิดเป็นประมาณ 3% ของน้ำ ามนั
ทัง้หมดจากทัว่โลก การคว่ำาบาตรจากหลายประเทศเป็นปัจจยัท่ีสำาคัญ แต่กำาลังการผลิตของ
รสัเซยีในการป๊ัมน้ำ ามนัเพิม่นัน้ก็ลดลงด้วยอันเป็นผลทางอ้อมจากภาวะสงคราม

ดเูหมอืนวา่ประเทศอ่ืนๆ กำาลังเผชญิความยากลำาบากกับการป๊ัมน้ำ ามนัเพิม่นี้ด้วยเชน่กัน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่สหรฐัอเมรกิาซึ่งถือเป็นหนึ่งในสามประเทศผูผ้ลิตน้ำ ามนัรายใหญ่ท่ีสดุในโลกพรอ้มด้วย
รสัเซยีและซาอุดีอาระเบยีนัน้ แท่นขุดเจาะน้ำ ามนัท่ีทำางานอยูไ่มไ่ด้มจีำานวนเพิม่ขึ้นมากนับตัง้แต่เริม่
ต้นสงครามระหวา่งรสัเซยีกับยูเครนในรอบนี้ในชว่งปลายเดือนกมุภาพนัธ์

อุปทาน

แหล่งท่ีมา: Trading Economics/Baker Hughes Co แหล่งท่ีมา: Trading Economics/OPECจำานวนแท่นขุดเจาะน้ำ ามนัของ 
Baker Hughes

กำาลังการผลิตน้ำ ามนัรายวนัโดยเฉล่ียใน
ซาอุดีอาระเบยีหลายพนับารเ์รล 

แน่นอนวา่บรษัิทต่างๆ จะต้องใชเ้วลาในการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและกระบวนการต่างๆ ท่ีจำาเป็นเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพการผลิต แมใ้นขณะท่ีมแีรงกระตุ้นท่ีรุนแรงจากราคาท่ีสงูมาก แต่ในชว่งปลายไตรมาสท่ี 2 อาจ
ได้เหน็อุปทานเพิม่ขึ้นอยา่งมนีัยสำาคัญ การปล่อยน้ำ ามนัสำารองจากคลังสำารองน้ำ ามนัเชงิยุทธศาสตรข์อง
สหรฐัฯ เป็นการบรรเทาใหกั้บผูบ้รโิภค แต่การปล่อยครัง้นี้อาจไมใ่ชร่ะยะยาว

เมื่อสิน้เดือนมนีาคม 2022 มเีพยีงซาอุดีอาระเบยีและสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสเ์ท่านัน้ท่ีมกีำาลังการผลิตท่ี
ค่อนขา้งดี แต่ก็ดเูหมอืนจะไมก่ระตือรอืรน้ท่ีจะใชป้ระโยชน์จากเรื่องนี้ เนื่องจากเหตผุลทางการเมอืงเป็นหลัก 
ความสมัพนัธท่ี์เยน็ชามากยิง่ขึ้นระหวา่งรฐับาลซาอุดีอาระเบยีกับรฐับาลอเมรกิาเริม่มคีวามชดัเจนนับตัง้แต่
ประธานาธบิดีไบเดนเขา้รบัตำาแหน่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ด้วยวาทกรรมของอเมรกิาท่ีต่อต้านสงครามท่ีดำาเนิน
อยูอ่ยา่งต่อเนื่องในเยเมนเมื่อปีท่ีแล้ว กำาลังการผลิตน้ำ ามนัรายวนัของซาอุดีอาระเบยีในเดือนกมุภาพนัธอ์ยูท่ี่
ประมาณ 10.2 ล้านบารเ์รล ต่ำากวา่สถิติท่ีบนัทึกไวท่ี้ 12 ล้านบารเ์รล

นํ้ามนั
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อุปสงค์

อีกแง่หนึ่งท่ีทำาใหอุ้ปทานจากรสัเซยีลดน้อยลงก็คือ การ
ปรบัตัวขึ้นของราคาท่ีคาดวา่จะแตะอุปสงค์ในบางด้านใน
ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2022 และเป็นไปได้จะพุง่สงูไปกวา่นัน้ 
สถานการณ์ปัจจุบนัของอัตราเงินเฟ้อท่ีสงูมากในเกือบทกุ
ประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าท่ีสำาคัญมแีนวโน้มวา่อาจทำาให้
การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก
ในขณะเดียวกันนโยบายโควดิเป็นศูนยข์องจนีอาจจะสง่
ผลกระทบต่ออุปสงค์สำาหรบัน้ำ ามนัด้วยเชน่กัน หลายๆ 
เมอืงรวมถึงเซีย่งไฮ้เขา้สูก่ารล็อกดาวน์ครัง้ใหมเ่มื่อ
ประมาณสิน้เดือนมนีาคมถึงต้นเดือนเมษายนท่ีผา่นมา 
ต่างกับหลายเมอืงใหญ่อ่ืนๆ ทัว่โลกท่ีมกีารปรบัลดขอ้
จำากัดการป้องกันโควดิในการเดินทางลง ในขณะท่ีบาง
ประเทศยกเลิกมาตรการดังกล่าวทัง้หมดแล้ว อุปสงค์จาก
การบนิน่าจะฟ้ืนตัวอยา่งแขง็แกรง่ต่อเนื่องในฤดรูอ้นนี้

มุมมองด้านเทคนิค

น้ำ ามนัทำาผลงานได้แขง็แกรง่มาก ซึ่งเป็นผลพวงโดยตรงจากการท่ีรสัเซยีโจมตียูเครนครัง้ล่าสดุ โดยทำากำาไรแตะจุดสงูสดุในรอบกวา่เจด็ปี
ท่ีประมาณ 128 ดอลลาร ์ราคาน้ำ ามนัเบาของอเมรกิาท่ีราคาต่ำาสดุประมาณ 92 ดอลลารใ์นชว่งกลางเดือนมนีาคมอาจเป็นแนวรบัท่ีสำาคัญใน
ไตรมาสนี้ ขณะท่ีแนวต้านท่ีประมาณ 115 ดอลลารอ์าจก่อตัวเป็นจุดสงูสดุของชอ่ง

เวน้แต่ตลาดจะได้รบัขอ้มูลใหมท่ี่สำาคัญในอีกไมก่ี่สปัดาหข์า้งหน้าในแง่ของอุปทาน อุปสงค์ หรอืบทวเิคราะหเ์ก่ียวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
น้ำ ามนัอาจมกีารกลับตัวในกรอบราคาระหวา่งพื้นท่ีบรเิวณเหล่านี้ โดยทัว่ไปแล้วน้ำ ามนัมกัจะได้รบัผลกระทบจากนโยบายทางการเงินน้อย
กวา่เมื่อเทียบกับ CFD ท่ีได้รบัความนิยมอ่ืนๆ น้ำ ามนัจงึอาจเป็นเครื่องมอืทางการเงินท่ีเหมาะสำาหรบัเทรดเดอรผ์ูเ้ทรดในระดับความเสีย่งท่ี
ยอมรบัได้ในไตรมาสนี้

แหล่งท่ีมา: tradingview.comCFDs on Brent Crude Oil, 1D

Demand
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อยา่งท่ีกล่าวไวใ้นภาพรวม นโยบายการเงินท่ีรดักมุขัน้รุนแรง
ในสหรฐัอเมรกิาน่าจะทำาใหร้าคามกีารปรบัตัวเพิม่ขึ้น แมว้า่
สถานการณ์จะดไูมแ่น่นอนในสหราชอาณาจกัรและยูโรโซน แต่
โดยทัว่ไปแล้วผูม้สีว่นรว่มในตลาดคาดวา่ธนาคารกลางเหล่านัน้
จะดำาเนินนโยบายเขม้งวดปานกลางจนถึงปลายไตรมาสท่ี 3

อยา่งไรก็ตาม ความสนใจถือวา่ค่อนขา้งน้อยเมื่อเทียบกับ
ออสเตรเลีย การปรบัขึ้นซึ่งเป็นท่ีรบัรูกั้นในการดำาเนินนโยบาย
ท่ีเขม้งวดจากธนาคารกลางออสเตรเลียภายหลังแถลงการณ์
เมื่อวนัท่ี 4 เมษายนท่ีผา่นมา สง่ผลใหด้อลลารอ์อสเตรเลียได้
รบัความสนใจในฐานะสกลุเงินท่ีมศัีกยภาพในการทำากำาไรเป็น
ระยะเวลาท่ียาวนานขึ้นในไตรมาสท่ี 2 การกำาหนดอัตราของ
ออสเตรเลียดังท่ีแสดงด้านล่างนี้ชีใ้หเ้หน็วา่ ในเดือนมถินุายน 
RBA จะเริม่มกีารขยายวงรอบการปรบัขึ้นอัตรา ดังนี้

ฟอเรก็ซ์
ASX 30 Day Interbank Cash Rate Futures Implied Yield Curve
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ด้วยการปรบัขึ้นอัตรา (!) ถึงเจ็ดครัง้จากมุมมอง
ภายในสิ้นปี ดอลลารอ์อสเตรเลียทำากำาไรมาตลอด
และอาจเป็นเช่นนี้ต่อไปในไตรมาสนี้

ในกรอบเวลาประจำาสัปดาหท่ี์สูงมากนี้ ดอลลาร์
ออสเตรเลียยังคงอยู่ต่ำากว่าจุดสูงสุดเมื่อเทียบกับ
ดอลลารส์หรฐัฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ปีท่ีแล้ว มีการ
เคล่ือนตัวเหนือเส้นค่าเฉล่ีย 50, 100 และ 200 
ท่ามกลางปรมิาณการซื้อท่ีค่อนข้างสูง ซึ่งอาจเป็น
เช่นนี้ต่อไปในไตรมาสนี้ ด้วยแนวโน้มขาขึ้นบนกราฟ
ประจำาวันท่ีจัดทำาขึ้น การตอบสนองในเชิงลบต่อ
รายงานการประชุม FOMC เมื่อวันท่ี 6 เมษายนท่ี
ผ่านมานั้นอาจเป็นโอกาสเหมาะในการเข้าซื้อ อย่างไร
ก็ตาม การตอบสนองต่อการประชุมในครัง้หน้าของ
เฟดท่ีจะมีขึ้นในวันท่ี 4 พฤษภาคมและ 15 มิถุนายน
นั้นยังคงไม่สามารถคาดการณ์ได้

แหล่งท่ีมา: tradingview.comAU Dollar vs US Dollar, 1W



เนื้อหานี้ถือเป็นการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งไมไ่ด้มแีละไมค่วรตีความเป็นคำาปรกึษาในการลงทนุ หรอืคำาแนะนำาการลงทนุ หรอืการเสนอ หรอืการชกัชวนใหท้ำาธุรกรรมใดๆ ในเครื่องมอืทางการเงิน ผลการ
เทรดท่ีผา่นมาไมร่บัประกันหรอืเป็นการคาดการณ์ถึงผลการเทรดในอนาคต Exness ไมพ่จิารณาถึงวตัถปุระสงค์การลงทนุสว่นบุคคลหรอืสถานการณ์ทางการเงินของคณุ และไมใ่หก้ารรบัรองรวมทัง้ไม่
รบัผดิชอบต่อความถกูต้อง ความตรงต่อเวลา หรอืความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีใหไ้วห้รอืความสญูเสยีใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากขอ้มูล การคาดการณ์ หรอืการจดัหาขอ้มูลอ่ืนๆ ความคิดเหน็ใดๆ ท่ีแสดงออกมาอาจ
เป็นความคิดเหน็สว่นตัวของผูน้ำาเสนอและ(หรอืผูเ้ขยีน และไมไ่ด้สะท้อนความคิดเหน็ใดๆ ของ Exness หา้มทำาซ้ำาหรอืแจกจา่ยการสื่อสารนี้เพิม่เติมโดยไมไ่ด้รบัอนุญาตล่วงหน้าจากทาง Exness ค้นหา

คำาแนะนำาจากแหล่งอ่ืนๆ หากจำาเป็น

การซื้อขายมคีวามเสีย่ง

บอกใหเ้รารูว้า่คณุคิดเหน็อยา่งไร
ไปท่ีลิงก์ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเหน็เก่ียวกับบทวเิคราะหน์ี้ โดยใชเ้วลาไมถึ่ง 2 นาที

แสดงความคิดเห็น

https://exnesspremier.typeform.com/to/aWbKB5Cq

