23 มีนาคม 2563
ราคาทองคํากําลังพยายามสร้ างฐานโดยพยายามทรง
ตัวรั ก ษาระดับ ไว้ แต่ ระหว่ างวันราคาไม่ สามารถผ่ านโซน 1,516-1,523
ดอลลาร์ ต่ อ ออนซ์ ได้ อ าจเห็นการอ่ อ นตั วลงทดสอบแนวรั บ บริ เ วณ
1,455-1,451 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ แต่ หากไม่ หลุดแนวรั บดังกล่ าวประเมิน
ว่ าเป็ นการอ่ อนตัวลงเพื2อสะสมกําลัง

1,451

1,433

1,416

1,523 1,558

1,575
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สรุป วุฒสิ ภาสหรัฐล้ มเหลวในการได้ ขอเสียงสนับสนุน ในการผ่านร่ างกฎหมายวงเงินกว่า 1 ล้ านล้ านดอลลาร์ ความไม่แน่นอนทางการเมืองสร้ างบรรยากาศที&
ตึง เครี ยดและการดําเนินนโยบายทางการคลัง ที&ล่าช้ าทําให้ ความเสี& ยงทางเศรษฐกิจเพิ&มสูงขึน1 ทัง1 นี 1 นักเศรษฐศาสตร์ ข องมอร์ แกน สแตนลี ย์ ประเมินว่า
เศรษฐกิจสหรั ฐถดถอยรุ นแรงมากกว่าที&คาดการณ์ โดยปรั บลง 30.1% ของ GDP ไตรมาส 2/2020 สอดคล้ องกับ โกลด์แมน แซคส์คาดว่า กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในสหรัฐจะลดลง 24% ในไตรมาส 2/2020 ด้ านนายเจมส์ บูลลาร์ ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์ เตือนว่า การว่างงานอาจจะ
แตะ 30% ถ้ าไม่มีการดําเนินการทางการคลังมากขึน1 ความเสี&ยงดังกล่าว กดดันตลาดหุ้นเอเชียร่ วงระนาวในวันทําการแรกของสัปดาห์ รวมถึงกดดันการ
เคลื&อนไหวของสินทรัพย์ตา่ งๆ และราคาทองคํา แม้ วา่ หลายประเทศได้ อดั ฉีดเงินเพื&อช่วยเหลือธุรกิจต่างๆที&ได้ รับความเดือดร้ อน แต่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจาก
การระบาดของไวรัส Covid-19 ยังคงยากต่อการประเมิน ประเด็นดังกล่าวสร้ างแรงขายทํากําไรสลับเข้ ามายังตลาดทองคํา ทังนี
1 1 ในระยะสัน1 ราคาทองคํายังคง
พยายามรักษาระดับไว้ โดยหากราคาสามารถทรงตัวได้ เหนือระดับ 1,455-1,451 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ได้ แนะนําเข้ าซื 1อเพื&อหวังทํากําไรจากการดีดตัวขึ 1นทดสอบ
โซน 1,516-1,523 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์

ตารางที2 1 สรุ ปภาวะตลาดภาคเย็น
23/03/2563 15:26 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,487.69

1,488.50

0.81

0.05%

Spot Silver ($)

12.49

12.47

-0.02

-0.18%

เงินบาท (฿/$)

32.46

32.94

0.48

1.48%

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

23,200

23,250

50

0.22%

นํา8 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

26.98

25.97

-1.01

-3.74%

นํา8 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

23.20

22.12

-1.08

-4.66%

เงินยูโร (€/$)

1.0661

1.0704

0.0044

0.41%
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• (+) ทูตจีนประจําสหรั ฐเตือนจนท.รั ฐบาลจีนหยุดแพร่ ทฤษฎี "โควิด-19" หลุดมาจากห้ องแล็บสหรั ฐ นายกุย เทียนไค เอกอัครราชทูตจีน
ประจําสหรัฐได้ ออกมาแสดงความไม่เห็นด้ วยกับทฤษฎีที&ว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที&ก่อให้ เกิดโรคโควิด-19 มีต้นกําเนิดมาจากห้ องแล็บทางทหาร
ของสหรัฐ นายกุยกล่าวระหว่างให้ สมั ภาษณ์กบั รายการ "Axios on HBO" ว่า เขายังคงยืนยันตามแถลงการณ์ที&ออกมาเมื&อวันที& 9 ก.พ.ว่าการเผยแพร่
ทฤษฎีเรื& องไวรัสโคโรนามาจากห้ องแล็บของสหรัฐเป็ นเรื& องเหลวไหล "การตังสมมติ
1
ฐานดังกล่าว นอกจากจะไม่ช่วยให้ สถานการณ์ดีขึ 1นมาแล้ ว ยัง
เป็ นเรื&องที&อนั ตรายมาก แน่นอนว่าในที&สดุ เราควรต้ องรู้ว่าไวรัสนี 1มีที&มาจากไหน แต่นนั& เป็ นหน้ าที&ของนักวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่นกั การเมือง" นายกุยกล่าว
การแสดงความเห็นดังกล่าวมีขึ 1น หลังจากที&ก่อนหน้ านี 1 นายจ้ าว ลี&เจียน โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเปิ ดเผยว่า กองทัพสหรัฐอาจนําพาไวรัสโควิด19 เข้ าไปแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮนั& มณฑลหูเป่ ยของจีน นายจ้ าวได้ ทวีตข้ อความตอบโต้ ความเห็นของของนายโรเบิร์ต โอ เบรี ยน ที&ปรึกษาด้ านความ
มัน& คงแห่งชาติของสหรัฐที&กล่าวหาจีนเมื&อวันพุธว่า จีนมีความล่าช้ าในการรับมือกับไวรัสโควิด-19 ซึง& พบการติดเชื 1อครัง1 แรกในเมืองอู่ฮนั& เมื&อปี ที&แล้ ว
และจีนไม่ได้ ดําเนินการอย่างโปร่งใสมากพอ ซึง& ทําให้ ทวั& โลกต้ องเสียเวลาไปถึง 2 เดือนแทนที&จะได้ เตรียมการรับมือกับโรคระบาด
• (+) “โกลด์ แมน”คาดกิจกรรมเศรษฐกิจสหรัฐจะร่ วงลง 24% ใน Q2 โกลด์แมน แซคส์คาดว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐจะลดลง 24% ในไตร
มาส 2 ของปี 2020 ในขณะที&โกลด์แมนเปลี&ยนคาดการณ์ก่อนหน้ านี 1ถึงการร่วงลง 5% ในช่วงเดียวกัน โกลด์แมนยังปรับเปลี&ยนคาดการณ์ไตรมาสแรก
และระบุว่า คาดว่าการขยายตัวจะอยู่ที& -6% ในช่วง 3 เดือนแรกของปี เมื&อต้ นสัปดาห์ที&แล้ วโกลด์แมนระบุว่า การขยายตัวในไตรมาสแรกจะอยู่ที& 0%
โกลด์แมน แซคส์ระบุว่า คาดว่ากิจกรรมด้ านบริการ, การลงทุนภาคการผลิตและก่อสร้ างจะลดลง และเสริ มว่า มาตรการระยะห่างทางสังคม อันเป็ น
ผลจากไวรั สโคโรนา จะมีผลเชิงลบที&รุนแรงต่อ ธุรกิจ โกลด์แมนเสริ มว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรั ฐทัง1 ปี จะอยู่ที& -3.8% เมื&ออิง
ค่าเฉลี&ยรายปี ขณะที&คาดว่าการเติบโต้ จะเพิ&มขึ 1น 12% ในไตรมาส 3 และ 10% ในไตรมาสสุดท้ ายของปี 2020
• (-) ร่ างกม.เยียวยาผลกระทบโคโรนาของสหรั ฐยืดเยือN ในวุฒิสภา,การเจรจาดําเนินต่ อไป การขับเคลื&อนของวุฒิสภาสหรัฐในการผ่านร่ าง
กฎหมายรับมือไวรัสโคโรนาวงเงิน 1 ล้ านล้ านดอลลาร์ ยงั คงถูกสกัดกันเมื
1 &อวานนี 1 หลังพรรคเดโมแครตยับยังเพื
1 &อเรี ยกร้ องงบมากขึ 1น เพื&อช่วยรัฐบาล
และโรงพยาบาลของรัฐและท้ องถิ&น ขณะที&พรรครีพบั ลิกนั เรียกร้ องให้ ดําเนินการอย่างรวดเร็วเพื&อให้ สญ
ั ญาณส่งเสริ มตลาดการเงิน ในช่วงเช้ าวานนี 1
วุฒิสภาล้ มเหลวในการได้ เสียงสนับสนุน 60 จาก 100 เสียงเพื&อให้ แผนของพรรครี พบั ลิกนั ผ่านอุปสรรคหลังการเจรจาหลายวัน โดยมีวุฒิสมาชิก
ลงคะแนนสนับสนุน 47 เสียงและคัดค้ าน 47 เสียง ในเวลาต่อมาในวันเดียวกัน นายมิตช์ แมคคอนเนลล์ ผู้นําเสียงข้ างมากในวุฒิสภาจากพรรครี พบั
ลิกนั ประกาศว่า เขาจะจัดการลงมติอีกครัง1 ในวันนี 1 แต่ถกู สกัดจากนายชัค ชูเมอร์ ผู้นําพรรคเดโมแครตในวุฒิสภา นายแมคคอนเนลล์กล่าวหาพรรคเด
โมแครตถึง “พฤติกรรมไม่ยงคิ
ั 1 ด” ที&อาจสร้ างความผิดหวังต่อตลาดการเงินเพิ&มเติมและชะลอการช่วยเหลือที&จําเป็ นในการต่อสู้กบั การระบาดของไวรัส
โคโรนา
• (+/-) จนท.สเปนเตือน 80% ของปชช.ในมาดริดจะติดไวรัสโคโรนาหลังยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง หัวหน้ าสํานักงานสาธารณสุขฉุกเฉินสเปนรายงาน
ว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาในสเปนพุ่งสูง เป็ นรองแค่อิตาลีที&มียอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนามากที&สดุ ในยุโรป ซึง& กลายเป็ นศูนย์กลางการ
ระบาดของไวรัสโคโรนาไปแล้ ว ข้ อมูลจากผู้นํากรุงมาดริดระบุว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในมาดริดจะติดเชื 1อไวรัสโคโรนา โดยขณะนี 1สเปนมีผ้ ตู ิดเชื 1อมาก
ที&สดุ เป็ นอันดับสองในยุโรป นางอิสซาเบล ดิแอซ อายูโซ ประธานระดับภูมิภาคของกรุ งมาดริ ดระบุผ่านสถานีวิทยุของทางการสเปนว่า ประชาชน 8
จาก 10 คนในกรุงมาดริดจะติดไวรัสโคโรนา เธอเสริมว่า ในขณะที&ส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้ อย ไวรัสโคโรนาจะอันตรายถึงชีวิตต่อบุคคลใดๆก็ตามที&
อยู่ในกลุ่มเสี&ยง เช่นคนสูงอายุหรือบุคคลที&มีปัญหาสุขภาพ
ที2มา : อินโฟเควสท์ , กรุ งเทพธุรกิจออนไลน์ , Bisnews, Bloomberg และ efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ
วัน

เวลา

ประเทศ

รายการ

วันจันทร์ ที& 23 มี.ค.

22.00 น.

ยุโรป

ดัชนีความเชื&อมัน& ผู้บริ โภคเดือนพ.ย.

-14

-7

วันอังคารที& 24 มี.ค.

15.30 น. เยอรมนี

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 1อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.

40.1

48.0

15.30 น. เยอรมนี

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 1อ (PMI) ภาคการบริ การเดือนมี.ค.

43.0

52.5

16.00 น.

ยุโรป

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 1อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.

40.1

49.2

16.00 น.

ยุโรป

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 1อ (PMI) ภาคการบริ การเดือนมี.ค.

40.0

52.6

16.30 น. อังกฤษ

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 1อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.

45.1

51.7

16.30 น. อังกฤษ

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 1อ (PMI) ภาคการบริ การเดือนมี.ค.

45.0

53.2

20.45 น. สหรัฐฯ

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 1อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.

45.1

50.7

20.45 น. สหรัฐฯ

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 1อ (PMI) ภาคการบริ การเดือนมี.ค.

44.1

49.4

21.00 น. สหรัฐฯ

ดัชนีภาคการผลิตเดือนมี.ค.จาก เฟดริ ชมอนด์

-10

-2

21.00 น. สหรัฐฯ

ยอดขายบ้ านใหม่เดือนก.พ.

750K

764K

วันพุธที& 25 มี.ค.

ไม่ระบุ

ทังหมด
1

G20 Meetings

-

-

14.00 น.

ไทย

มติดอกเบี 1ยจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

0.50%

0.75%

16.00 น. เยอรมนี

ดัชนีความเชื&อมัน& ทางธุรกิจเยอรมนีเดือนมี.ค.จาก Ifo

87.9

87.7

19.30 น. สหรัฐฯ

ยอดสัง& ซื 1อสินค้ าคงทนพื 1นฐานเดือนก.พ.

-0.4%

0.8%

19.30 น. สหรัฐฯ

ยอดสัง& ซื 1อสินค้ าคงทนเดือนก.พ.

-1.0%

-0.2%

21.30 น. สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกนํ 1ามันรายสัปดาห์

-

2.0M

การประชุมนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

-

-

19.30 น. สหรัฐฯ

ประมาณการครัง1 สุดท้ าย GDP ไตรมาส 4/2019

2.1%

2.1%

19.30 น. สหรัฐฯ

สต็อกสินค้ าคงคลังภาคค้ าส่งเดือนก.พ.

-

-0.4%

19.30 น. สหรัฐฯ

จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครัง1 แรกรายสัปดาห์

750K

281K

19.30 น. สหรัฐฯ

ดัชนีการใช้ จ่ายส่วนบุคคลพื 1นฐาน (Core PCE)

0.2%

0.1%

19.30 น. สหรัฐฯ

การใช้ จ่ายส่วนบุคคลเดือนก.พ.

0.3%

0.2%

19.30 น. สหรัฐฯ

รายได้ ส่วนบุคคลเดือนก.พ.

0.4%

0.6%

21.00 น. สหรัฐฯ

ดัชนีความเชื&อมัน& ผู้บริ โภคช่วงท้ าย จากUoM

93.3

95.9

21.00 น. สหรัฐฯ

คาดการอัตราเงินเฟ้อช่วงท้ าย จาก UoM

-

2.3%

วันพฤหัสบดีที& 26 มี.ค. 19.00 น. อังกฤษ

วันศุกร์ ที& 27 มี.ค.

ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังN ก่ อน

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

น้ อย

ประกาศแล้ ว, ** เป็ นตัวเลขจริ งที&มีการประกาศออกมา

*ที&มา Bisnews และ forexfactory.com ข้ อมูลวันที& 23 มีนาคม 2563 ซึง& อาจมีการเปลี&ยนแปลงในภายหลังได้

