
  

                      หากราคายืนเหนือโซน 1,782 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ อาจ
ท าให้เห็นการดีดตัวขึน้เพ่ือพยายามทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,800-1,804 
ดอลลาร์ต่อออนซ ์แต่หากยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านได้ อาจ
เหน็การย่อตัวของราคาลงเพ่ือสะสมแรงซือ้อีกครั้ง แต่หากกลับไปยืนได้มี
โอกาสขึน้หาแนวต้านถัดไปบริเวณ 1,816 ดอลลารต์่อออนซ ์

16 กันยายน 2564    

 

สรุป  เรย ์ดาลิโอ (Ray Dalio) ผูก้่อตัง้ Bridgewater Associates กองทุนเฮดจฟั์นดท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก ใหส้มัภาษณ์ในการประชุม SALT Conference ท่ีนคร
นิวยอรก์กับทางรายการ Squawk Box ของทางสถานีโทรทศัน ์CNBC เก่ียวกับแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นอนาคตของอุตสาหกรรมคริปโตเคอรเ์รนซี โดยระบุชัด
ว่า ในทา้ยท่ีสุด หน่วยงานของรฐัจะเขา้มาควบคุมก ากับดูแลสกุลเงินดิจิทัลทั้ งหลาย รวมถึง Bitcoin อย่างเต็มตัว หากว่าคริปโตเคอรเ์รนซีเหล่านีไ้ดร้บัการ
ยอมรบัอย่างดีจากสงัคมในวงกวา้ง  อย่างไรก็ตามในฐานะนักลงทุน มหาเศรษฐีนักลงทุนรายนีก้็ยอมรบัว่า Bitcoin ถือเป็นหน่ึงในทางเลือกท่ีสมควรพิจารณา
เพิ่มเข้าไปในพอรต์การลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความหลากหลายของสินทรพัย์ โดยดาลิโอได้น าเงินสดส่วนหน่ึงซือ้ Bitcoin เก็บไวบ้้างแล้ว 
เพียงแต่ถือเป็นอัตราส่วนท่ีเล็กนอ้ยมากเมื่อเทียบกับสินทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ในพอรต์อย่างทองค า สะทอ้นว่าผูบ้ริหารเฮดจฟั์นดร์ายใหญ่ ยังไม่ละทิง้ทองค า 
อย่างไรก็ตาม ราคาทองค าเผชิญแรงขายท าก าไร หลงัดอลลารแ์ละบอนดย์ีลดส์หรฐัดีดตวัขึน้ ก่อนการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัท่ีจะมีขึน้วนันี ้ไดแ้ก่ ยอด
คา้ปลีก, ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย  และจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานของสหรฐั ซึ่งคาดจะส่งผลต่อราคาทองค าไดใ้นคืนนี ้ เบือ้งตน้ ราคาอยู่
ในช่วงการพกัฐาน โดยเนน้การเก็งก าไรระยะสัน้ หากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวตา้นแรกบริเวณ 1,800-1,804 ดอลลารต์่อออนซไ์ดร้าคามีโอกาสขยบัลง
เพื่อทดสอบแนวรบับริเวณ 1,782ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากสามารถกลบัขึน้ไปยืนเหนือแนวตา้นแรกไดม้มุมองเชิงลบในระยะสัน้จะลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
16/09/2564 15:22 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,792.57 1,785.29 -7.28 -0.41 

Spot Silver ($) 23.82 23.57 -0.25 -1.05 

เงนิบาท (฿/$) 32.86 32.98 0.12 0.37 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,050 27,900 -150 -0.53 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 75.52 75.33 -0.19 -0.25 

ดชันดีอลลาร ์ 92.47 92.68 0.21 0.22 

เงนิยูโร (€/$) 1.1816 1.1775 0.00 -0.35 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,782   1,769  1,757 

        1,804   1,816  1,833 

 

 



 

 

• (+)  ‘เรย ์ดาลิโอ’ มองอนาคต Bitcoin อาจไม่ต่างจากกรณี ‘ดอกทิวลิป’ ที่แรงเก็งก าไรเจือจางลง ยอมรับเข้าไปลงทุนบ้าง แต่ถือน้อยกว่า
ทองค า เรย ์ดาลิโอ (Ray Dalio) ผูก้่อตัง้ Bridgewater Associates กองทุนเฮดจฟั์นดท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในโลก แสดงความเห็นเก่ียวกับแนวโนม้ความเป็นไปได้
ในอนาคตของอุตสาหกรรมคริปโตเคอรเ์รนซี โดยระบุชัดว่า ในท้ายท่ีสุด หน่วยงานของรฐัจะเขา้มาควบคุมก ากับดูแลสกุลเงินดิจิทัลทั้งหลาย รวมถึง 
Bitcoin อย่างเต็มตัว หากว่าคริปโตเคอรเ์รนซีเหล่านี้ได้รบัการยอมรับอย่างดีจากสังคมในวงกว้าง ความเห็นของดาลิโอครั้งนี ้ มีขึน้ระหว่างการให้
สมัภาษณ์ในการประชุม SALT Conference ท่ีนครนิวยอรก์กับทางรายการ Squawk Box ของทางสถานีโทรทัศน ์CNBC ซึ่งดาลิโอย า้ชัดว่า ถ้าคริปโต
เคอรเ์รนซีประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย คือไดร้บัการยอมรบัจากสังคมกระแสหลักอย่างลน้หลาม ภาครฐัย่อมหาทางจัดการแ น่นอน และท่ีส าคัญ
หน่วยงานรฐัมีหนทางที่จะจดัการคริปโตฯ เรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นีช้่วงหลายสปัดาหท่ี์ผ่านมา ทางการสหรฐัฯ ไดย้กระดบัการจบัตาดทิูศทางและความผนัผวน
ของตลาดคริปโตเคอรเ์รนซีอย่างใกลช้ิด หลงัมีนกัลงทนุจ านวนมากทัง้นกัลงทนุสถาบนัและรายย่อย หนัมาใหค้วามสนใจกับการเก็งก าไรในตลาดคริปโตฯ  
กระนั้นในมุมมองของดาลิโอ Bitcoin ถือเป็นสินทรพัยท่ี์ไม่มีมูลค่าท่ีแทจ้ริงของตนเอง (Intrinsic Value) มีเพียงแต่มูลค่าท่ีนักลงทุนหรือตลาดยอมรบั 
(Perceived Value) ดงันัน้สินทรพัยด์งักล่าวจึงมีโอกาสไดร้บัความนิยมก่อนจะค่อยๆ จางหายไป โดยไดเ้ปรียบเทียบว่า Bitcoin อาจเป็นเสมือนกรณีดอก
ทิวลิปของประเทศฮอลแลนด ์ อย่างไรก็ตามในฐานะนักลงทุน มหาเศรษฐีนักลงทุนรายนีก้็ยอมรบัว่า Bitcoin ถือเป็นหน่ึงในทางเลือกท่ีสมควรพิจารณา
เพิ่มเขา้ไปในพอรต์การลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความหลากหลายของสินทรพัย ์โดยดาลิโอไดน้ าเงินสดส่วนหน่ึงซือ้ Bitcoin เก็บไวบ้า้งแลว้ 
เพียงแต่ถือเป็นอตัราส่วนท่ีเล็กนอ้ยมากเมื่อเทียบกบัสินทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ในพอรต์อย่างทองค า 

• (+) ตลาดอสังหาฯ จีนระทึก! Evergrande ส่อเบีย้วหนี้ เหตุสภาพคล่องขาดมือ แจ้งระงับจ่ายดอกเบีย้ 20 ก.ย. นี้  ธนาคารขนาดใหญ่ของจีน
ต่างไดร้บัแจง้จากหน่วยงานท่ีดูแลดา้นอสงัหาริมทรพัยว่์า China Evergrande ยกัษ์ใหญ่อสงัหาริมทรพัยข์องจีน จะไม่สามารถช าระดอกเบีย้เงินกูไ้ดใ้น
วนัครบก าหนด คือวนัท่ี 20 กันยายนท่ีจะถึงนี ้(ตามรายงานของ Bloomberg) และไดเ้นน้ย า้ถึงผลกระทบในวงกวา้งของวิกฤตสภาพคล่องของผูพ้ฒันา
อสงัหาริมทรพัย ์โดยปัญหาสภาพคล่องฝืดของ Evergrande ซึ่งเป็นยกัษ์ใหญ่เบอร ์2 ของจีน ท าใหค้วามโกรธแคน้ของกลุ่มนักลงทุนและผูซ้ือ้บา้นปะทุ
ขึน้ อีกทัง้ยงัเพิ่มความเสี่ยงต่อระบบการเงินขนาดใหญ่ของจีนอีกดว้ย  ทัง้นี ้Evergrande เป็นเจา้ของโครงการอสงัหาริมทรพัยม์ากกว่า 1,300 โครงการ
ในกว่า 280 เมืองในประเทศจีน ทาง Bloomberg รายงานโดยอา้งแหล่งข่าวท่ีคุน้เคยว่า กระทรวงการเคหะและการพฒันาเมือง -ชนบท (MOHURD) จะ
จดัประชุมกับธนาคารในสปัดาหนี์ ้โดยแหล่งข่าวไดใ้หข้อ้มลูเพิ่มว่า Evergrande ยงัคงหารือกบัภาคธนาคารเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการขยายเวลาการ
ช าระเงินและหมุนเวียนเงินกูบ้างส่วน หน่วยงานก ากับดูแลไดเ้ตือนถึงความเสี่ยงต่อระบบการเงินของประเทศในวงกวา้ง หาก Evergrande ไม่สามารถ
แกปั้ญหาหนีส้ิน 3.05 แสนลา้นดอลลารค์รัง้นีไ้ด ้ เมื่อวนัองัคารท่ีผ่านมา Evergrande แจง้ว่าบริษัทไดว่้าจา้งที่ปรกึษาพิจารณาทางเลือกทางการเงินและ
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะอาจจะเพิ่มขึน้ หลงัจากยอดขายท่ีเพิ่มขึน้อย่างมาก แต่กลบัไม่สามารถปิดการขายไดต้ามเป้า  ทางดา้นส านกัข่าว Reuters ได้
สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อกระทรวงการเคหะฯ แต่ยงัไม่ไดร้บัค าตอบใดๆ เช่นเดียวกันกับทาง Evergrande  เมื่อสปัดาหท่ี์แลว้ REDD ผูใ้หบ้ริการ
ข่าวกรองทางการเงิน รายงานว่า Evergrande ไดบ้อกธนาคาร 2 แห่งว่ามีแผนท่ีจะระงบัการจ่ายดอกเบีย้ท่ีครบก าหนดในปลายเดือนนี ้

• (-) เฟดออกกฎบังคับพนักงานทุกคนต้องฉีดวัคซีนโควิดครบโดสภายใน 30 พ.ย. ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในกรุงวอชิงตนั และเฟดสาขาอื่นๆ จะ
ก าหนดใหพ้นักงานทุกคนซึ่งขณะนีม้ีจ านวนเกือบ 23,000 คนตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด -19 โดยคณะกรรมการเฟดในกรุงวอชิงตนัก าหนด
ว่า พนกังานทกุคนจะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีนครบโดสภายในวนัท่ี 30 พ.ย.นี ้   

• (+/-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดทรงตัว ตามทศิทางดาวโจนส์-หุ้นท่องเที่ยวพุ่ง  ตลาดหุน้ยโุรปเปิดตลาดทัง้ในแดนบวกและลบวนันี ้โดยไดแ้รงหนุนจากหุน้
กลุ่มการท่องเที่ยวที่กลบัมาปรบัตวัขึน้อีกครัง้ และยงัเป็นไปตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้เมื่อคืนนี ้(15 ก .ย.) ซึ่งช่วยบดบงัปัจจัย
ลบจากรายงานการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนท่ีสรา้งแรงกดดนัต่อหุน้กลุ่มเหมืองแร่ในตลาดหุน้ยุโรป  ดชันี  STOXX 600 เปิดท่ีระดับ 463.90 จุด ลดลง 
0.01 จุด หรือ -0.002% ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวันนีท่ี้ 15,666.63 จุด เพิ่มขึน้ 50.63 จุด หรือ +0.32% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,613.71 จดุ เพิ่มขึน้ 30.09 จดุ หรือ +0.46% 
 
 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 13 ก.ย. - - ไม่มีตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารท่ี 14 ก.ย. 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนส.ค.   100.1** 99.7 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนส.ค.   0.3%** 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนส.ค.   0.1%** 0.3% 

วนัพธุท่ี 15 ก.ย. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนส.ค.   3.2%** 2.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   34.3** 18.3 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   0.4%** 0.9% 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนส.ค.   76.4%** 76.1% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -6.4M** -1.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 ก.ย. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนส.ค.   -0.1% -0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.   -0.7% -1.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียเดือนก.ย.   18.9 19.4 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   325K 310K 

 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนก.ค.   0.5% 0.8% 

วนัศุกรท่ี์ 17 ก.ย. 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.   0.5% -2.5% 

 16.00น. เยอรมน ี ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนส.ค.   3.0% 2.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   71.9 70.3 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 4.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 10 กนัยายน 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 
 

 

 


