24 มีน าคม 2563
แ น ะนํ า เข้ า ซื อ ห าก ร าค าท อ งคํ า ไม่ ห ลุ ด
1,552-1,547 ดอลลาร์ต ่ อ ออนซ์ เพื*อ หวั ง ขายทํา กํา ไรหาก
ราคาทองคําไม่ส ามารถกลับ ขึนไปยืน เหนือ 1,597 ดอลลาร์
ต่อ ออนซ์

1,547

1,516

1,482

1,597

1,632

1,671

สรุ ป ราคาทองคําพุง่ ขึนต่อเช้านี ทดสอบระดับ 1,584 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนจะย่อลงเล็กน้อย แต่ยงั รักษาช่วงบวกไว้ได้ (ปรับตัวขึนกว่า 20 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์จาก
ราคาปิ ดวานนี) ขานรับ Federal Reserve (เฟด) ประกาศมาตรการซือพันธบัตรตามมาตรการ QE ในวงเงินไม่จาํ กัด (Unlimited) เพืFอรับมือกับการแพร่ระบาดของ
เชือไวรัสโควิด-19 กดดัน Dollar Index ร่วงลงมาอยู่ทีF 101.76 จุด ลดลงจากระดับ 102.99 ทีFทาํ ไว้ในวันศุกร์ทีFผ่านมา หนุนราคาทองคําทะยานขึน สําหรับปั จจัยทีF
แนะนําติดตามยังคงเป็ นประเด็น โควิด-19 ทีFยงั ทวีความรุนแรง โดยเฉพาะการระบาดทีFเร่งตัวขึนอย่างมากในสหรัฐ โดยข้อมูลล่าสุดจาก Johns Hopkins University
(JHU) พบว่า มีผตู้ ิดเชือในสหรัฐพุง่ ขึนเป็ นเกือบ 5 หมืFนราย (จากวานนียอดผูต้ ิดเชืออยู่เพียง 3 หมืFนกว่าราย) ขณะทีF นายแอนดรูว ์ คูโอโม ผูว้ า่ การรัฐนิวยอร์ก ออก
คําสัFงฉุก เฉิน ให้โรงพยาบาลต่างๆเพิFมประสิทธิ ภ าพอีก 50% ในการรองรับผูป้ ่ วย นอกจากนี นายคูโอโม คาดการณ์ว่า ประชากร 80% จาก 19.4 ล้านคนในรัฐ
นิวยอร์ก จะติดเชือไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ จึงต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะคาดว่าความผันผวนในตลาดทุน ตลาดเงิน และตลาดทองคํา จะดําเนิน
ต่อไป จากกระแสข่าวต่างๆทีFเข้ามากระทบ นอกจากนี จับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ โดยวันนีจะมีการเปิ ดเผย ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ, ดัชนีภาคการ
ผลิตจากเฟดริชมอนด์ และ ยอดขายบ้านใหม่ อาจทําให้ราคาทองคําเหวีFยงตัวรุนแรงได้ ด้านปั จจัยทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองคําทดสอบแนวต้านทีF 1,597
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ยงั ไม่สามารถผ่านได้ ยังคงต้องระมัดระวังแรงขายทํากําไรเนืFองจากครังทีFผ่านมาเมืFอราคาปรับตัวขึนยังคงมีแรงขายออกมาเช่นกัน อย่างไรก็
ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลุดโซนแนวรับระยะสันอยู่ทีF 1,552-1,547 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคามีโอกาสปรับตัวขึนได้อีกครัง แนะนํากลยุทธ์การลงทุนโดย เข้า
ซือหากราคาไม่หลุด 1,552-1,547 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพืFอหวังขายทํากําไรหากราคาทองคําไม่สามารถกลับขึนยืนเหนือ 1,597 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตามการ
ลงทุนควรเป็ นในลักษณะเก็งกําไรระยะสัน โดยตัดขาดทุนทันทีหากหลุด 1,516 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ และควรคํานึงถึงความผันผวนของราคาเพืFอประกอบการตัดสินใจ
สรุปภาวะตลาดภาคบ่าย
24/03/2563 12.18 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

เปลียนแปลง%

Spot Gold ($)

1,552.50

1,572.80

20.30

1.31%

Spot Silver ($)

13.25

13.69

0.43

3.27%

เงินบาท (฿/$)

32.79

32.91

0.12

0.37%

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

23,300

24,450

1,150

4.94%

นํา6 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

27.03

27.75

0.72

2.66%

นํา6 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

23.43

23.94

0.51

2.18%

เงินยูโร (€/$)

1.0728

1.0793

0.0065

0.61%

ทีม* า : Bisnews

 (+) สหรัฐ ลามไม่ห ยุด !พบผู้ป่ วยโควิด -19 กว่า 40,000 ราย- ตายเกือ บ 500 ราย ข้อมูลล่าสุดจากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ระบุว่า
ขณะนี สหรัฐมีผตู้ ิดเชือไวรัสโคโรน่า สายพันธุใ์ หม่ ต้นตอโรคโควิด-19 จํานวนอย่างน้อย 40,961 ราย ขณะทีFมีผเู้ สียชีวิตอย่างน้อย 485 ราย รัฐ
นิวยอร์กถือเป็ นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสหรัฐ โดยมีผตู้ ิดเชือ 20,875 ราย ขณะทีFนิวเจอร์ซยี ์ และวอชิงตันมีจาํ นวน 2,844
ราย และ 1,996 รายตามลําดับ นายแอนดรูว ์ คูโอโม ผูว้ ่าการรัฐนิวยอร์ก ออกคําสัFงฉุกเฉินให้โรงพยาบาลต่างๆเพิFมประสิทธิภาพอีก 50% ในการ
รองรับผูป้ ่ วย หลังจากทีFจาํ นวนผูป้ ่ วยโรคโควิด-19 ในรัฐพุ่งขึนถึง 38% สู่ระดับ 20,875 ราย “ไม่มีใครบอกได้ว่าเหตุการณ์นีจะดําเนินไปเป็ นเวลา
4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน หรือ 9 เดือน แต่ทFีแน่ๆคือหลายเดือน เราจะต้องเผชิญหน้ากับความเป็ นจริงครังใหม่” นายคูโอโม กล่าว นอกจากนี นาย
คูโอโม ยังคาดการณ์ว่า ประชากร 80% จาก 19.4 ล้านคนในรัฐนิวยอร์ก จะติดเชือไวรัสโคโรน่า สายพันธุใ์ หม่
 (+) WHO เตือ นไวรัส โคโรนาแพร่ก ระจายเร็วขึน นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผูอ้ าํ นวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนเมืFอวานนี
ว่า การระบาดครังใหญ่ของไวรัสโคโรนา “กําลังดําเนินไปเร็วขึน” “ใช้เวลา 67 วันจากทีFมีผตู้ ิดเชือรายแรกจนมาถึงรายทีF 100,000, 11 วันสําหรับ
100,000 รายต่อมา และเพียง 4 วันสําหรับอีก 100,000 รายต่อมา“ เขากล่าว ข้อมูลล่าสุดระบุว่า มีผตู้ ิดเชือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทังหมด
กว่า 381,000 คนทัFวโลก จีนยังมีผตู้ ิดเชือมากทีFสดุ แต่อิตาลีอาจจะตามทันในไม่ชา้ ขณะทีFจาํ นวนผูต้ ิดเชือในประเทศอยู่ทFีกว่า 59,138 คน และ
ยังเพิFมขึนอย่างรวดเร็วทุกวัน
 (+) 'เมีย นมา' พบผู้ต ิด 'โควิด -19' รายแรกรวดเดีย ว 2 คน สํานักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ทางการเมียนมา ยืนยัน พบผูต้ ิดเชือไวรัสโค
โรน่าสายพันธุใ์ หม่ (โควิด-19) แล้ว 2 คน เป็ นผูช้ ายทังคู่ คนหนึFงเพิFงกลับจากสหรัฐ ส่วนอีกคนกลับจากอังกฤษ ทังสองอยู่ระหว่างการสืบประวัติ
และติดตามหาตัวผูท้ Fีติดต่อใกล้ชิด ทางการเมียนมา ยืนยัน ผูต้ ิดเชือดังกล่าวเมืFอวันจันทร์ หลังจากต่างชาติพากันสงสัยมาหลายสัปดาห์ว่า
ประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่าง เมียนมา ทีFมีประชากร 54 ล้านคนแห่งนี จะไม่มีผตู้ ิดเชือโรคโควิด-19 แม้แต่คน
เดียว ขณะทีFประชากรทัFวโลกมากกว่า 1,700 ล้านคน ต้องกักตัวเองอยู่แต่ในบ้าน เพืFอป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว
 (+/-) G20 เตรีย มจัด ทําแผนปฏิบ ัต ิก ารเพื*อ รับ มือ การระบาดทั*วโลก รัฐมนตรีคลังและเจ้าหน้าทีFธนาคารกลางจากกลุ่มประเทศขนาดใหญ่
20 แห่ง (G20) เห็นพ้อ งเมืFอ วานนีในการพัฒ นา “แผนปฏิบัติการ” เพืF อรับมือกับการระบาดใหญ่ ของไวรัสโคโรนา ซึFงขณะนีกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า จะจุดชนวนภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย แต่พวกเขาไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูลทีFเฉพาะเจาะจง เลขาธิ การ G20
ออกแถลงการณ์หลังเจ้าหน้าทีFการเงินประชุมทางไกลเกือบ 2 ชัFวโมงเพืFอบรรเทากระแสวิจารณ์ทFีเพิFมขึนว่า G20 ล่าช้าในการรับมือวิกฤติทFีทวี
ความรุ นแรง ผูน้ าํ G20 มีกาํ หนดประชุมสุดยอดนัดพิเศษในไม่กFีวนั ข้างหน้า ขณะทีFไวรัสโคโรนายังคงแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยมีผูต้ ิดเชือ
378,000 คนทัFวโลกและเสียชีวิตกว่า 16,500 คน
 (+/-) อัง กฤษสั*งประชาชนอยู่บ ้านลดแพร่เ ชือโควิด -19 นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีองั กฤษประกาศมาตรการให้ประชาชนอาศัยอยู่
แต่ในบ้าน และห้ามออกเดินทางหากไม่มีกิจจําเป็ น หลังจากทีFยอดผูต้ ิดเชือโควิด-19 ในอังกฤษพุ่งสูงขึนต่อเนืFอง แถลงการณ์ของนายจอห์นสัน
ระบุว่า อาชีพทีFมีความจําเป็ นและไม่สามารถทํางานจากทีFบา้ นได้ จะยังสามารถเดินทางไปทํางานได้ตามปกติ ส่วนประชาชนคนอืFน ๆ จะออก
จากบ้านได้ก็ต่อเมืFอมีเหตุจาํ เป็ นเท่านัน อาทิ การซือข้าวของเครืFองใช้ประจําวัน การออกกําลังกาย และการเดินทางไปพบแพทย์ แถลงการณ์ยงั
ระบุดว้ ยว่า ร้านค้าทุกแห่งทีFไม่ได้จาํ หน่ายสินค้าทีFจาํ เป็ นต่อการดํารงชีพจะต้องปิ ดให้บริการชัFวคราว รวมถึงห้องสมุดและสนามเด็กเล่น ส่วน
สวนสาธารณะจะยังเปิ ดให้บริการตามปกติเพืFอให้ประชาชนสามารถออกกําลังกายได้วนั ละ 1 ครัง ขณะทีFงานแต่งงานจะต้องยกเลิก ส่วนพิธีศพ
ยังสามารถจัดต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม อังกฤษจะประเมินมาตรการดังกล่าวอีกครังใน 3 สัปดาห์ขา้ งหน้า เพืFอดูแนวโน้มของโควิด-19 ในประเทศ

ทีม* า: อิน โฟเควสท ,์ กรุ งเทพธุร กิจ ออนไลน์, Bisnews, Bloomberg, Voathai, THE STANDARD และ efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ

วัน

เวลา

ประเทศ

รายการ

วันจันทร์ทFี 23 มี.ค.

22.00 น.

ยุโรป

ดัชนีความเชืFอมัFนผูบ้ ริโภคเดือนพ.ย.

-12**

-7

วันอังคารทีF 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

G7 Meetings

-

-

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

มติดอกเบียจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

0.50%

0.75%

16.00 น. เยอรมนี

ดัชนีความเชืFอมัFนทางธุรกิจเยอรมนีเดือนมี.ค.จาก Ifo

87.9

87.7

19.30 น. สหรัฐฯ

ยอดสัFงซือสินค้าคงทนพืนฐานเดือนก.พ.

-0.4%

0.8%

19.30 น. สหรัฐฯ

ยอดสัFงซือสินค้าคงทนเดือนก.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

ดัชนีความเชืFอมัFนผูบ้ ริโภคช่วงท้าย จากUoM

93.3

95.9

21.00 น. สหรัฐฯ

คาดการอัตราเงินเฟ้อช่วงท้าย จาก UoM

-

2.3%

ทังวัน

วันพุธทีF 25 มี.ค.

14.00 น.

ทังหมด

ไทย

วันพฤหัสบดีทFี 26 มี.ค. 19.00 น. อังกฤษ

วันศุกร์ทFี 27 มี.ค.

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อ น

น้อย

ประกาศแล้ว, ** เป็ นตัวเลขจริงทีFมีการประกาศออกมา

*ทีFมา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมูลวันทีF 23 มีนาคม 2563 ซึงF อาจมีการเปลีFยนแปลงในภายหลังได้

