23 มีน าคม 2563
ห า ก ร า ค า ยั ง ไ ม่ ผ่ า น โ ซ น 1,516-1,523
ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์ รอซือ$ ในบริเ วณ 1,455-1,451 ดอลลาร์ต ่อ
ออนซ์ แต่ต ้อ งตัด ขาดทุน หากหลุ ด 1,445 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์
เพือ0 ไปรอพิจ ารณาแนวรับ ถัด ไป โดยเน้น การลงทุน ระยะสั$น
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สรุ ป การฟื นตัวขึนของ Gold Spot ยังคงเป็ นไปอย่างจํากัด แม้จะดีดตัวขึนแตะ 1,508 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างการซือขายช่วงเช้าวันนี แต่ยังเห็นแรง
ขายสลับออกมา หลังจากงบฟื นฟูเศรษฐกิจสหรัฐฯ มูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ ยังไม่ผ่านสภาคองเกรส เนื;องจากวุฒิสมาชิกสหรัฐไม่สามารถตกลงกันได้
ท่ามกลางความวิตกเกี;ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด-19ที;ดาํ เนินต่อไป กระตุน้ แรงขายสินทรัพย์ต่างๆ กดดันตลาดหุน้ เอเชียดิ;งแรง ขณะที;ดาวโจนส์ฟิวเจอร์
สร่วงกว่า 800 จุด หลังช่วงเช้าถูก circuit breaker เพื;อพักการซือขายแต่ไม่สามารถหยุดแรงขายได้ แนะนํานักลงทุนติดตามสถานการณ์ COVID-19 อย่าง
ใกล้ชิด โดยขณะนีมีผูต้ ิดเชือสะสมทั;วโลก มากกว่า 3 แสนราย โดยมีผูป้ ่ วยนอกจีนเร่งตัวขึนดังนี อันดับ 1. อิตาลี (พบผูต้ ิดเชือเพิ;มเป็ นเกือบ 6 หมื;นราย)
อันดับ 2. สหรัฐอเมริกา (พบผูต้ ดิ เชือกว่า 3 หมื;นราย) อันดับ 3. สเปน (ผูต้ ดิ เชือเกือบ 3 หมื;นราย) ส่งผลให้ นายเปโดร ซานเชส นายกฯสเปน ประกาศเมื;อ 22
มี .ค.ว่าเตรียมขยายภาวะฉุก เฉิ น ออกไปอี ก 15 วัน โดยนายซานเชส กล่า วว่า สเปนเป็ นเหมื อ นหลายประเทศใหญ่ ในยุโรปที; ก าํ ลังเดิน ตามรอยอิ ตาลี
นอกจากนี องค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนว่าเชือไวรัสโควิด-19 สามารถมีชีวิตอยู่ในอากาศได้นานกว่าที;มีการคาดการณ์กนั ไว้ จึงควรเพิ;มความระมัดระวัง
ให้มากขึน ด้านปั จจัยทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองคําไม่สามารถกลับขึนยืนเหนือ 1,516-1,523 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ มีแนวโน้มอ่อนตัวลงสู่บริเวณ
1,455-1,451 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ อย่างไรก็ตามในโซน 1,523-1,558 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็ นกรอบของแนวต้านในทิศทางขาลง ต้องจับตาแรงขายทํากําไรที;อาจ
เพิ;มสูงขึน แต่หากยืนไม่อยู่ราคาอาจอ่อนตัวลงทดสอบกรอบแนวรับด้านล่างอีกครัง แนะนํากลยุทธ์ หากราคาไม่หลุด 1,455-1,451 ดอลลาร์ต่อออนซ์ลงมา
อาจรอซือในโซนดังกล่าว เพื;อหวังขายทํากําไรหากราคาทองคําไม่สามารถกลับขึนยืนเหนือ 1,523-1,558 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ อย่างไรก็ตามการลงทุนควรเป็ นใน
ลักษณะเก็งกําไรระยะสัน หากหลุด 1,445 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์แนะนําตัดขาดทุน และควรคํานึงถึงความผันผวนของราคาเพื;อประกอบการตัดสินใจ
สรุปภาวะตลาดภาคบ่าย
23/03/2563 11.57 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

เปลียนแปลง%

Spot Gold ($)

1,487.69

1,493.79

6.10

0.41%

Spot Silver ($)

12.49

12.59

0.11

0.84%

เงินบาท (฿/$)

32.46

33.00

0.54

1.68%

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

23,200

23,350

150

0.65%

นํา6 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

26.98

26.18

-0.80

-2.97%

นํา6 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

23.20

22.63

-0.57

-2.46%

เงินยูโร (€/$)

1.0661

1.0734

0.0074

0.69%

ทีม0 า : Bisnews

 (-) ฮั0งเส็งปิ ดเช้าร่วง 855.77 จุด วิต กโควิด -19 กระทบเศรษฐกิจ ทั0วโลก ดัชนีฮ; งั เส็งตลาดหุน้ ฮ่องกงปิ ดเช้าปรับตัวลดลง เนื;องจากนักลงทุน
ยังคงวิตกกังวลเกี;ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของไวรัสโควิด-19 ที;กาํ ลังแพร่ระบาดอย่างหนักทั;วโลก ดัชนีฮ; ังเส็งลดลง 855.77 จุด หรือ 3.75% ปิ ดภาคเช้าที; 21,949.30 จุด นายพอล ชาน รัฐมนตรีคลังฮ่องกง เปิ ดเผยผ่านบล็อกว่า เศรษฐกิจฮ่องกงค่อนข้างอยู่ในสภาวะที;น่าเป็ น
ห่วง เนื;องจากอัตราการว่างงานน่าจะยังคงปรับตัวเพิ;มขึน แม้เพิ;งจะพุ่งแตะ 3.7% ซึ;งระดับสูงสุดในรอบ 9 ปี เมื;อเดือนก.พ. ที;ผ่านมา ขณะที;ยอด
ค้าปลีกน่าจะปรับตัวลดลงต่อเนื;อง หลังเมื;อเดือนก.พ. ร่วงลง 21.4% โดยเป็ นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
 (-) ดาวโจนส์ฟิ วเจอร์ล ดลง850จุด หลังวุฒิส ภาไร้ข ้อ สรุ ป มาตรการฟื$ นฟูศ ก. สํานักข่าวบลูมเบิรก์ รายงานว่า ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ของ
สหรัฐฯปรับลดลงมากกว่า 800 จุดในวันนี หลังการซือขายเมื;อเวลา 09:35 น.ตามเวลาในประเทศไทยอยู่ท;ีระดับ 18,189.5 จุด ลดลง 850.5 จุด
หรือ -4.47% ซึ;งเป็ นผลมาจากการที;วฒ
ุ ิสมาชิกสหรัฐฯประสบความล้มเหลวในการผ่านร่างกฎหมายมาตรการฟื นฟูเศรษฐกิจในวงเงิน 1 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังวุฒิสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้ รวมถึงความกังวลในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยดัชนีดาวโจนส์ฟิว
เจอร์ ได้ปรับลดลงอย่างรวดเร็วหลังเปิ ดทําการซือขายก่อนที;จะประกาศใช้ circuit breaker เพื;อพักการซือขายเมื;อเวลา 05:30 น. ตามเวลาใน
ประเทศไทยหลังดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลดลงไปมากกว่า 5% ก่อนที;จะปรับราคาขึนมาเล็กน้อยเมื;อช่วงสายที;ผ่านมา
 (-) ‘WHO’ เตือ น เชือ$ ‘COVID-19’ อยู่ใ นอากาศได้น านกว่าทีค0 ิด องค์การอนามัยโลก (WHO)เตือนบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ว่า ไวรัสโค
โรน่า สายพันธุ์ใหม่ ต้นตอโรคโควิด-19 สามารถมีชีวิตอยู่ในอากาศได้นานกว่าที;มีการคาดการณ์กันไว้ จึงควรเพิ;มความระมัดระวังให้มากขึน
แพทยหญิงมาเรีย แวน เคอร์คอฟ หัวหน้าฝ่ ายโรคระบาดใหม่และโรคที;รบั จากสัตว์ขององค์การอนามัยโลก เปิ ดเผยเมื;อวันที; 16มี.ค.ว่า เชือไวรัส
สามารถแพร่ระบาดผ่านละออง หรือของเหลวเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่ผ่านทางการไอหรือจาม เมื;อต้องอยู่ในสถานการณ์ท;ีตอ้ งอยู่ในละอองลอย
เช่นในโรงพยาบาล อาจมีความเป็ นไปได้ท;ีจะเกิดเอนุภาคของละอองลอยเหล่านี ซึง; หมายความว่า ไวรัสสามารถอยู่ในอากาศได้นานขึน จึงเป็ น
เรื;องสําคัญอย่างมากที;เจ้าหน้าที;ดา้ นสาธารณสุข ต้องเพิ;มความระมัดระวัง เมื;อต้องทํางานกับผูป้ ่ วย เจ้าหน้าที;ของ WHO ระบุดว้ ยว่า ไวรัสโคโร
น่าสามารถแพร่ผ่านทางอากาศและอยู่ในอากาศได้นานแค่ไหน ขึนอยู่กบั ปั จจัยหลายด้านทังความร้อนและความชืน
 (-) ยอดผู้ป่ วยโควิด -19 สะสมนอกจีน พุ่ง อิต าลีวิก ฤตติด เชือ$ เกือ บ 6 หมื0น ราย วันนี (23 มีนาคม) สํานักข่าวต่างประเทศรายงานว่า มี
ยอดผู้เสี ย ชี วิ ต จากโรคโควิ ด -19 แล้ว 14,616 ราย เป็ น ผู้เสี ย ชี วิ ต นอกจี น แผ่ น ดิ น ใหญ่ ม ากถึง 11,355 ราย โดยผู้ป่ วยโควิด -19 ในอิ ต าลี ,
สหรัฐอเมริกา, สเปน, เยอรมนี และอิหร่าน รวมกันเกือบ 50% ของผูต้ ิดเชือสะสมทังหมด หรือเกือบ 167,800 ราย ขณะนีมีผตู้ ิดเชือสะสมทั;วโลก
336,838 ราย เฉพาะนอกจีนแผ่นดินใหญ่เกือบ 256,000 ราย มีผรู้ กั ษาหายแล้ว 97,636 ราย อัตราการเสียชีวิตล่าสุดอยู่ท;ี 4.34% ขณะที;อตั รา
การรักษาหายอยู่ท;ี 28.98% หรือเกือบ 1 ใน 3 ของผูต้ ิดเชือทังหมด ลดลงจากเมื;อ 1 สัปดาห์ก่อนเกือบ 17% ล่าสุด พบผูต้ ิดเชือไวรัสโคโรนาแล้ว
อย่างน้อยใน 188 ประเทศ ดินแดนและเขตปกครองพิเศษ โดยชาติท;ีพบผูต้ ิดเชือมากที;สดุ 5 อันดับแรก คือ จีน (81,054 ราย) อิตาลี (59,138
ราย) สหรัฐอเมริกา (33,546 ราย) สเปน (28,603 ราย) และเยอรมนี (24,873 ราย) ซึ;งพบผูต้ ิดเชือในจีนแผ่นดินใหญ่คิดเป็ น 24% ของผูต้ ิดเชือ
ทังหมด ลดลงจากเมื;อสัปดาห์ท;ีผ่านมาเกือบ 24% และมีแนวโน้มชะลอตัว ขณะที;ยอดผูต้ ิดเชือและเสียชีวิตนอกจีนแผ่นดินใหญ่เพิ;มสูงขึนอย่าง
ต่อเนื;อง โดมินิกา, เกรนาดา, โมซัมบิก และซีเรีย เป็ นประเทศล่าสุดที;พบรายงานผูป้ ่ วยโควิด-19 รายแรกของประเทศแล้ว
 (-) สเปนเตรีย มขยายภาวะฉุก เฉิน อีก 15 วัน หลังโควิด -19 ยัง ระบาดหนัก มีผ ู้เ สีย ชีวิต แล้ว 1,772 ราย เปโดร ซานเชส นายกรัฐมนตรี
สเปน ประกาศวานนี (22 มีนาคม) ว่า สเปนเตรียมขยายภาวะฉุกเฉิ นออกไปอีก 15 วัน เนื;อ งจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ใน
ประเทศยังรุนแรง มีผตู้ ิดเชือสะสมแล้ว 28,768 ราย และเสียชีวิต 1,772 ราย ซึ;งมากเป็ นอันดับ 3 ของโลก “สเปนเป็ นหนึ;งในหลายประเทศของ
ยุโรปและของโลกที;ได้รบั ผลกระทบมากที;สดุ และยังอาจมีกรณีเลวร้ายที;สุดตามมาอีก” ซานเชสกล่าว สเปนเป็ นเหมือนหลายประเทศใหญ่ ใน
ยุโรปที;กาํ ลังเดินตามรอยอิตาลี ด้วยจํานวนผูป้ ่ วยที;พ่งุ ขึนอย่างรวดเร็ว
ทีม0 า: อิน โฟเควสท ,์ กรุ งเทพธุร กิจ ออนไลน์, Bisnews, Bloomberg, Voathai, THE STANDARD และ efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ

ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั$งก่อ น

วัน

เวลา

ประเทศ

รายการ

วันจันทร์ท;ี 23 มี.ค.

22.00 น.

ยุโรป

ดัชนีความเชื;อมั;นผูบ้ ริโภคเดือนพ.ย.

-14

-7

วันอังคารที; 24 มี.ค.

15.30 น. เยอรมนี

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.

40.1

48.0

15.30 น. เยอรมนี

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการเดือนมี.ค.

43.0

52.5

16.00 น.

ยุโรป

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.

40.1

49.2

16.00 น.

ยุโรป

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการเดือนมี.ค.

40.0

52.6

16.30 น. อังกฤษ

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.

45.1

51.7

16.30 น. อังกฤษ

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการเดือนมี.ค.

45.0

53.2

20.45 น. สหรัฐฯ

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.

45.1

50.7

20.45 น. สหรัฐฯ

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการเดือนมี.ค.

44.1

49.4

21.00 น. สหรัฐฯ

ดัชนีภาคการผลิตเดือนมี.ค.จาก เฟดริชมอนด์

-10

-2

21.00 น. สหรัฐฯ

ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.พ.

750K

764K

วันพุธที; 25 มี.ค.

ไม่ระบุ

ทังหมด

G20 Meetings

-

-

14.00 น.

ไทย

มติดอกเบียจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

0.50%

0.75%

16.00 น. เยอรมนี

ดัชนีความเชื;อมั;นทางธุรกิจเยอรมนีเดือนมี.ค.จาก Ifo

87.9

87.7

19.30 น. สหรัฐฯ

ยอดสั;งซือสินค้าคงทนพืนฐานเดือนก.พ.

-0.4%

0.8%

19.30 น. สหรัฐฯ

ยอดสั;งซือสินค้าคงทนเดือนก.พ.

-1.0%

-0.2%

21.30 น. สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกนํามันรายสัปดาห์

-

2.0M

การประชุมนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

-

-

19.30 น. สหรัฐฯ

ประมาณการครังสุดท้าย GDP ไตรมาส 4/2019

2.1%

2.1%

19.30 น. สหรัฐฯ

สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.พ.

-

-0.4%

19.30 น. สหรัฐฯ

จํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานครังแรกรายสัปดาห์

750K

281K

19.30 น. สหรัฐฯ

ดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลพืนฐาน (Core PCE)

0.2%

0.1%

19.30 น. สหรัฐฯ

การใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนก.พ.

0.3%

0.2%

19.30 น. สหรัฐฯ

รายได้ส่วนบุคคลเดือนก.พ.

0.4%

0.6%

21.00 น. สหรัฐฯ

ดัชนีความเชื;อมั;นผูบ้ ริโภคช่วงท้าย จากUoM

93.3

95.9

21.00 น. สหรัฐฯ

คาดการอัตราเงินเฟ้อช่วงท้าย จาก UoM

-

2.3%

วันพฤหัสบดีท;ี 26 มี.ค. 19.00 น. อังกฤษ

วันศุกร์ท;ี 27 มี.ค.

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

น้อย

ประกาศแล้ว, ** เป็ นตัวเลขจริงที;มีการประกาศออกมา

*ที;มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมูลวันที; 23 มีนาคม 2563 ซึง; อาจมีการเปลี;ยนแปลงในภายหลังได้

