เมื่อ 19 บ. จดทะเบียนในสหรัฐฯ
มีความเกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency
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ในปี 2021 นับเป็นปีที่ตลาดสกุลเงินดิจิตอล หรือ Cryptocurrency ได้รับความสนใจอย่าง
มาก นักลงทุนทัว่ โลกต่างหันมาเข้าลงทุนในตลาด Cryptocurrency กันอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ใน
ช่วงเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาราคาของ Bitcoin ปรับตัวขึ้นสูงสุดแตะระดับ 64,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือราว 2 ล้านบาท โดยปรับตัวเพิ่ มขึ้นราว 120% นับตัง
้ แต่ต้นปี
กราฟราคา Bitcoin ตั้งแต่ต้นปี 2021

ที่มา: Tradingview ณ วันที่ 7 พ.ค. 2021

ไม่เพี ยงแต่นักลงทุนรายย่อยเท่านัน
้ ที่ให้ความสนใจในตลาดสกุลเงินดิจิตอล ปัจจุบัน
หลายบริษัทก็หันมาลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลอย่าง Bitcoin โดยล่าสุดจากการประกาศผลการ
ดำเนินงานไตรมาส 1 หลายบริษัทได้มีการเปิดเผยถึงกำไรจาการลงทุนใน Bitcoin หลังจากที่ราคา
Bitcoin ปรับตัวเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนช่วยหนุนรายได้ของบริษัทให้
เติบโตได้ดี อาทิ บริษัท Tesla และ บริษัท Square ทีใ่ ห้บริการด้านการชำระเงิน แบบ Digital
Payment
นอกจากนี้หลายบริษัทยังเปิดให้มีการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านสกุลเงินดิจิตอล โดยเฉพาะ
Bitcoin อีกด้วย เช่น บริษัท Tesla ประกาศรับชำระค่ารถยนต์ด้วย Bitcoin หรือบริษัทค้าปลีก
อย่าง Overstock.com และ Home Depot ที่เปิดให้ชำระเงินด้วย Bitcoin เช่นกัน อีกทัง
้ บริษัทที่
ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrecy อย่าง Coinbase บริษัท Platform ซื้อขาย
Cryptocurrency ที่พึ่ง IPO ไปในช่วงเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา มี Market cap ถึง 51.15 พั นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมากกว่า Market cap ของบริษัท ปตท. (ข้อมูล ณ วันที่ 6 เม.ย.) ซึ่งจะเห็นได้ว่า
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จากข้อมูลบริษัทเกี่ยวข้อง Cryptocurrency ราคาหุ้นปรับเพิ่ มขึ้นดีกว่าตลาดโดยรวม
Goldman Sachs (GS) ได้ทำการศึกษาถึงราคาหุ้นของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับ
Cryptocurrency รวมถึงเทคโนโลยี Blockchain ว่ามีความสอดคล้องกับการปรับตัวเพิ่ มขึ้นของ
ราคา Bitcoin หรือไม่ โดยทาง GS ได้มีการให้คะแนนบริษัทที่มีขนาด Market Cap มากกว่า 1 พั น
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่
(1) ค้นหาจากคำที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency หรือ Blockchain จากข้อมูลต่างๆ ของ
บริษัทในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
(2) Regression betas หรือหาค่าความผันผวนของราคาหุ้นบริษัทกับราคาของ Bitcoin
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
(3) บริษัทถูกรวมอยู่ในดัชนี หรือ กองทุนรวมดัชนี (ETF) ที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain โดย
มีทง
ั้ หมด 6 ดัชนี/ETF ตามกำหนด
ทาง GS พบว่าราคาหุ้นของ 19 บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency และ
Blockchain ปรับตัวสอดคล้องกับราคาของ Bitcoin ตัง
้ แต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยราคาหุ้นของ
บริษัทเหล่านี้ให้ปรับตัวเพิ่ มขึ้นตามทิศทางราคาของ Bitcoin หลังจากที่ตง
ั้ แต่ต้นปีราคา Bitcoin
ปรับตัวเพิ่ มขึ้นถึง 86% ขณะที่ราคาบริษัททัง
้ 19 บริษัทปรับตัวเพิ่ มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 46% ซึ่งปรับตัว
มากกว่า S&P 500 ที่ปรับตัวเพิ่ มขึ้น 12% โดยบริษัทเหล่านี้เทรด P/E และ EV/sales สูงกว่าค่า
Median ถึง 2 เท่า (ข้อมูลจาก Goldman Sachs ณ วันที่ 26 เม.ย. 2021)
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 26 เม.ย. 2021

ที่มา: จาก Goldman Sachs ณ วันที่ 26 เม.ย. 2021

ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดสกุลเงินดิจิตอลยังมีเงินไหลเข้าและปรับตัวขึ้นร้อนแรง จากที่
ได้รับการยอมรับมากขึ้น โดยล่าสุด S&P Dow Jones Indices ได้มีการจัดทำดัชนี
Cryptocurrency อย่างไรก็ตาม เรายังคงต้องจับตามองว่าสินทรัพย์อย่างสกุลเงินดิจิตอลจะยัง
คงได้รับความนิยม และ ยัง
่ ยืนหรือไม่ต่อไปในอนาคต
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รายชื่อบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับ Crytocurrency และ Blockchain ตามเกณฑ์ของ GS

ที่มา: Goldman Sachs
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