
 

16 September 2021 

สรุป   เรย ์ดาลิโอ (Ray Dalio) ผูก้่อตัง้ Bridgewater Associates กองทนุเฮดจฟั์นดท์ี่ใหญ่ที่สดุในโลก ใหส้มัภาษณใ์นการประชมุ SALT Conference ที่นครนิวยอรก์กบัทางรายการ Squawk Box 
ของทางสถานีโทรทศัน ์CNBC เกี่ยวกับแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นอนาคตของอตุสาหกรรมคริปโตเคอรเ์รนซี โดยระบุชดัว่า ในทา้ยที่สุด หน่วยงานของรฐัจะเขา้มาควบคุมก ากับดูแลสกลุเงินดิจิทัล
ทัง้หลาย รวมถึง Bitcoin อย่างเต็มตวั หากว่าคริปโตเคอรเ์รนซีเหลา่นีไ้ดร้บัการยอมรบัอย่างดจีากสงัคมในวงกวา้ง  อย่างไรก็ตามในฐานะนกัลงทนุ มหาเศรษฐีนกัลงทนุรายนีก้็ยอมรบัว่า Bitcoin ถือ
เป็นหนึ่งในทางเลือกที่สมควรพิจารณาเพิ่มเขา้ไปในพอรต์การลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความหลากหลายของสินทรพัย ์โดยดาลิโอไดน้ าเงินสดส่วนหนึ่งซือ้ Bitcoin เก็บไวบ้า้งแลว้ 
เพียงแต่ถือเป็นอตัราส่วนที่เล็กนอ้ยมากเมื่อเทียบกบัสินทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ในพอรต์อย่างทองค า สะทอ้นว่าผูบ้ริหารเฮดจฟั์นดร์ายใหญ่ยังไม่ละทิง้ทองค า อย่างไรก็ตาม ราคาทองค าเผชิญแรงขาย
ท าก าไร หลงัดอลลารแ์ละบอนดย์ีลดส์หรฐัดีดตวัขึน้ ก่อนการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรฐัที่จะมีขึน้วนันี ้ไดแ้ก่ ยอดคา้ปลีก, ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย  และจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการ
ว่างงานของสหรฐั ซึ่งคาดจะส่งผลต่อราคาทองค าไดใ้นคืนนี ้ เบือ้งตน้ ราคาอยู่ในช่วงการพกัฐาน โดยเนน้การเก็งก าไรระยะสัน้ หากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวตา้นแรกบริเวณ 1,800-1,804 
ดอลลารต์่อออนซไ์ดร้าคามีโอกาสขยบัลงเพื่อทดสอบแนวรบับริเวณ 1,782ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากสามารถกลบัขึน้ไปยืนเหนือแนวตา้นแรกไดม้มุมองเชิงลบในระยะสัน้จะลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
16/09/2021  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 

10 Baht Gold Futures (GF10V21) 28,180 28,010 -170 -0.60 

50 Baht Gold Futures (GFV21) 28,160 28,030 -130 -0.46 

Gold Online Futures (GOU21) 1,802.80 1,785.80 -17.00 -0.94 

Silver Futures (SVFU21)  23.85 23.60 -0.25 -1.05 

ดชันดีอลลาร ์ 92.47 92.68 0.21 0.22 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

แนวโน้ม Gold Spot:   หากราคายืนเหนือโซน 1,782 ดอลลารต่์อออนซไ์ด ้อาจท า
ใหเ้ห็นการดีดตวัขึน้เพื่อพยายามทดสอบแนวตา้นบริเวณ 1,800-1,804 ดอลลารต่์อ
ออนซ ์แต่หากยงัไม่สามารถขึน้ไปยืนเหนือแนวตา้นได ้อาจเห็นการย่อตวัของราคา
ลงเพื่อสะสมแรงซือ้อีกครัง้ แต่หากกลบัไปยืนไดม้ีโอกาสขึน้หาแนวตา้นถดัไปบริเวณ 
1,816 ดอลลารต่์อออนซ ์
 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position  ดูบริเวณ 1,800-1,804 ดอลลารต่์อออนซ ์หากไม่ผ่านแนะน าแบ่ง
ปิดสถานะท าก าไร แต่หากผ่านได้รอท าก าไรแนวต้านถัดไป 1,816 ดอลลารต่์อ
ออนซ ์
Short Position  ปิดสถานะหากราคาอ่อนลงหรือไม่หลุดบริเวณแนวรับ 1,782 
ดอลลารต่์อออนซ ์เพื่อรอขายใหม่ตามแนวตา้นอีกครัง้ 
Open New  ดูบริเวณ 1,800-1,804 ดอลลารต่์อออนซ ์หากไม่ผ่านแนะน าขาย แต่
หากผ่านแนวต้านแรกได้ให้ถอยจุดขายไปยังแนวต้านถัดไป 1,816 ดอลลารต่์อ
ออนซ์ เพื่อรอปิดสถานะท าก าไรเมื่อราคาอ่อนตัวลง หรือไม่หลุดแนวรับ 1,782 
ดอลลารต่์อออนซ ์  (สถานะขายตดัขาดทนุหากยืนเหนือ 1,816 ดอลลารต่์อออนซ)์ 
 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

 

 

        1,782   1,769  1,757 

        1,804   1,816  1,833 

 



 

 

• (+)  ‘เรย ์ดาลิโอ’ มองอนาคต Bitcoin อาจไม่ต่างจากกรณี ‘ดอกทวิลิป’ ทีแ่รงเก็งก าไรเจือจางลง ยอมรับเข้าไปลงทุนบ้าง แต่ถือน้อยกว่า
ทองค า เรย ์ดาลิโอ (Ray Dalio) ผูก้่อตัง้ Bridgewater Associates กองทนุเฮดจฟั์นดท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในโลก แสดงความเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้ความเป็นไป
ไดใ้นอนาคตของอตุสาหกรรมคริปโตเคอรเ์รนซี โดยระบุชดัว่า ในทา้ยท่ีสดุ หน่วยงานของรฐัจะเขา้มาควบคมุก ากับดแูลสกลุเงินดิจิทลัทัง้หลาย รวมถึง 
Bitcoin อย่างเต็มตัว หากว่าคริปโตเคอรเ์รนซีเหล่านีไ้ด้รบัการยอมรบัอย่างดีจากสังคมในวงกวา้ง ความเห็นของดาลิโอครัง้นี ้มีขึน้ระหว่างการให้
สมัภาษณใ์นการประชมุ SALT Conference ท่ีนครนิวยอรก์กับทางรายการ Squawk Box ของทางสถานีโทรทศัน ์CNBC ซึ่งดาลิโอย า้ชัดว่า ถา้คริปโต
เคอรเ์รนซีประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย คือไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมกระแสหลกัอย่างลน้หลาม ภาครฐัย่อมหาทางจดัการแน่นอน และท่ีส าคญั
หน่วยงานรฐัมีหนทางที่จะจัดการคริปโตฯ เรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นีช้่วงหลายสปัดาหท่ี์ผ่านมา ทางการสหรฐัฯ ไดย้กระดบัการจับตาดูทิศทางและความผนั
ผวนของตลาดคริปโตเคอรเ์รนซีอย่างใกลช้ิด หลังมีนักลงทุนจ านวนมากทั้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อย หันมาใหค้วามสนใจกั บการเก็งก าไรใน
ตลาดคริปโตฯ  กระนั้นในมุมมองของดาลิโอ Bitcoin ถือเป็นสินทรพัยท่ี์ไม่มีมลูค่าท่ีแทจ้ริงของตนเอง (Intrinsic Value) มีเพียงแต่มูลค่าท่ีนักลงทุน
หรือตลาดยอมรบั (Perceived Value) ดังนั้นสินทรพัยด์ังกล่าวจึงมีโอกาสไดร้บัความนิยมก่อนจะค่อยๆ จางหายไป โดยไดเ้ปรียบเทียบว่า Bitcoin 
อาจเป็นเสมือนกรณีดอกทิวลิปของประเทศฮอลแลนด ์ อย่างไรก็ตามในฐานะนักลงทุน มหาเศรษฐีนักลงทุนรายนีก้็ยอมรบัว่า Bitcoin ถือเป็นหน่ึงใน
ทางเลือกท่ีสมควรพิจารณาเพิ่มเขา้ไปในพอรต์การลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความหลากหลายของสินทรพัย ์โดยดาลิโอไดน้ าเงินสดส่วน
หน่ึงซือ้ Bitcoin เก็บไวบ้า้งแลว้ เพียงแต่ถือเป็นอตัราส่วนท่ีเล็กนอ้ยมากเมื่อเทียบกบัสินทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ในพอรต์อย่างทองค า 

• (+) ตลาดอสังหาฯ จีนระทึก! Evergrande ส่อเบีย้วหนี้ เหตุสภาพคล่องขาดมือ แจ้งระงับจ่ายดอกเบีย้ 20 ก.ย. นี้  ธนาคารขนาดใหญ่ของ
จีนต่างไดร้บัแจง้จากหน่วยงานท่ีดูแลดา้นอสงัหาริมทรพัยว่์า China Evergrande ยกัษ์ใหญ่อสงัหาริมทรพัยข์องจีน จะไม่สามารถช าระดอกเบีย้เงินกู้
ไดใ้นวนัครบก าหนด คือวนัท่ี 20 กันยายนท่ีจะถึงนี ้(ตามรายงานของ Bloomberg) และไดเ้นน้ย า้ถึงผลกระทบในวงกวา้งของวิกฤตสภาพคล่องของ
ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัย ์โดยปัญหาสภาพคล่องฝืดของ Evergrande ซึ่งเป็นยกัษ์ใหญ่เบอร ์2 ของจีน ท าใหค้วามโกรธแคน้ของกลุ่มนกัลงทนุและผูซ้ือ้
บา้นปะทุขึน้ อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงต่อระบบการเงินขนาดใหญ่ของจีนอีกดว้ย  ทั้งนี ้Evergrande เป็นเจา้ของโครงการอสังหาริมทรพัย์มากกว่า 
1,300 โครงการในกว่า 280 เมืองในประเทศจีน ทาง Bloomberg รายงานโดยอา้งแหล่งข่าวท่ีคุน้เคยว่า กระทรวงการเคหะและการพฒันาเมือง-ชนบท 
(MOHURD) จะจัดประชุมกับธนาคารในสปัดาหนี์ ้โดยแหล่งข่าวไดใ้หข้อ้มลูเพิ่มว่า Evergrande ยงัคงหารือกับภาคธนาคารเก่ียวกับความเป็นไปได้
ในการขยายเวลาการช าระเงินและหมนุเวียนเงินกูบ้างส่วน หน่วยงานก ากับดูแลไดเ้ตือนถึงความเสี่ยงต่อระบบการเงินของประเทศในวงกวา้ง หาก  
Evergrande ไม่สามารถแก้ปัญหาหนีส้ิน 3.05 แสนล้านดอลลารค์รั้งนี ้ได้  เมื่อวันอังคารท่ีผ่านมา Evergrande แจ้งว่าบริษัทได้ว่าจ้างท่ีปรึกษา
พิจารณาทางเลือกทางการเงินและตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีจะอาจจะเพิ่มขึน้ หลังจากยอดขายท่ีเพิ่มขึน้อย่างมาก แต่กลบัไม่สามารถปิดการข ายได้
ตามเป้า  ทางด้านส านักข่าว Reuters ได้สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อกระทรวงการเคหะฯ แต่ยังไม่ได้รบัค าตอบใดๆ เช่นเดียวกันกับทาง 
Evergrande  เมื่อสปัดาหท่ี์แลว้ REDD ผูใ้หบ้ริการข่าวกรองทางการเงิน รายงานว่า Evergrande ไดบ้อกธนาคาร 2 แห่งว่ามีแผนท่ีจะระงบัการจ่าย
ดอกเบีย้ท่ีครบก าหนดในปลายเดือนนี ้

• (-) เฟดออกกฎบังคับพนักงานทุกคนต้องฉีดวัคซีนโควิดครบโดสภายใน 30 พ.ย. ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในกรุงวอชิงตนั และเฟดสาขาอื่นๆ 
จะก าหนดใหพ้นักงานทุกคนซึ่งขณะนีม้ีจ านวนเกือบ 23,000 คนตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยคณะกรรมการเฟดในกรุงวอชิงตัน
ก าหนดว่า พนกังานทกุคนจะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีนครบโดสภายในวนัท่ี 30 พ.ย.นี ้   

• (+/-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดทรงตัว ตามทศิทางดาวโจนส์-หุ้นท่องเที่ยวพุ่ง  ตลาดหุน้ยโุรปเปิดตลาดทัง้ในแดนบวกและลบวนันี ้โดยไดแ้รงหนุนจาก
หุน้กลุ่มการท่องเท่ียวท่ีกลบัมาปรบัตวัขึน้อีกครัง้ และยงัเป็นไปตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้เมื่อคืนนี ้(15 ก.ย.) ซึ่งช่วยบดบงั
ปัจจยัลบจากรายงานการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนท่ีสรา้งแรงกดดนัต่อหุน้กลุ่มเหมืองแร่ในตลาดหุน้ยโุรป  ดชันี  STOXX 600 เปิดท่ีระดบั 463.90 จุด 
ลดลง 0.01 จดุ หรือ -0.002% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,666.63 จดุ เพิ่มขึน้ 50.63 จดุ หรือ +0.32% และดชันี CAC-40 ตลาด
หุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 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 2021 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 


