24 มีนาคม 2563
ระหว่ างวันราคาทองคําพยายามทดสอบแนวต้ าน แต่
หากราคาทองคําไม่ สามารถทะลุผ่านแนวต้ าน 1,597 ดอลลาร์ ต่อออนซ์
ไปได้ อาจเห็นการย่ อ ตัวของราคากลั บลงมาบริ เ วณโซน 1,552-1,547
ดอลลาร์ ต่ อ ออนซ์ แต่ ห ากราคาสามารถทะลุ ผ่ านกรอบบนไปได้ มี
โอกาสปรับตัวขึน2 ทดสอบแนวต้ านถัดไป 1,632 ดอลลาร์ ต่อออนซ์

1,547

1,516

1,482

1,597 1,632

1,671
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สรุป ข้ อมูลจากคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีน ระบุว่า จีนจะยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ในวันที% 8 เม.ย.นี ( เนื%องจากที%จํานวนผู้ติดเชื (อไวรัส Covid19 รายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื%อง หลังเมืองอู่ฮนั% ซึง% เป็ นศูนย์กลางการระบาดของไวรัส Covid-19 เริ% มปิ ดเมืองตังแต่
( เมื%อวันที% 23 ม.ค. ทังนี
( ( แนวโน้ มการระบาด
ของไวรัสในจีนที%คลีคลายมากขึ (น สร้ างความหวังว่า จีนอาจจะกลับมานําเข้ าทองคําเพิ%มขึ (น อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางหลายประเทศได้ ใช้ นโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายและออกมาตรการเชิงรุ กจนแทบไม่เหลือมาตรการที%จะดําเนินการเพิ%มเติม เนื%องจากอัตราดอกเบี (ยแตะระดับ 0% หรื อตํ%ากว่า ทําให้ นกั ลงทุนจับ
ตานโยบายทางด้ านการคลังจากรัฐบาลประเทศต่างๆ ที%ตา่ งต้ องเร่ งออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสถานการณ์การระบาด
ของไวรั ส Covid-19 นัน( ยากต่อ การประเมิน ประเด็นดังกล่าวอาจทําให้ ตลาดเงิน ตลาดทุนและราคาทองคําเกิดความผันผวน นักลงทุนจึงควรเพิ%มความ
ระมัดระวังในการสะสมทองคําเพิ%มเติม เบื (องต้ นแนะนํานักลงทุนที%มีทองคําในมือ อาจแบ่งทองคําออกขายบางส่วนหากราคาไม่ผ่านบริ เวณแนวต้ าน 1,597
ดอลลาร์ ต่อออนซ์ และเข้ าซื (อหากราคาอ่อนตัวลงและสามารถยืนเหนือบริ เวณ 1,552-1,547 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ได้ (หากหลุด 1,516 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ ควร
ชะลอการเข้ าซื (อออกไป) โดยนักลงทุนควรวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบเนื%องจากช่วงที%ผ่านมาราคาทองคําแกว่งตัวผันผวนส่งผลให้ เกิดความเสี%ยงสูงตามไป
ด้ วย

ตารางที5 1 สรุ ปภาวะตลาดภาคเย็น
24/03/2563 15:29 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,552.50

1,586.30

33.80

2.18%

Spot Silver ($)

13.25

13.85

0.60

4.51%

เงินบาท (฿/$)

32.79

32.89

0.10

0.30%

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

23,300

24,350

1,050

4.51%

นํา7 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

27.03

28.00

0.97

3.59%

นํา7 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

23.43

24.04

0.61

2.60%

เงินยูโร (€/$)

1.0728

1.0825

0.0097

0.91%
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• (+) นักวิเคราะห์ เผยมาตรการรับมือโควิด-19 ของสหรัฐคือจุดชีช2 ะตาผลการเลือกตัง2 "ทรั มป์" นักวิเคราะห์จาก McLarty Associates กล่าว
ว่า การเลือกตัง( ประธานาธิ บดีสหรัฐที%จะเกิดขึ (นในเดือนพ.ย.นี ( จะเป็ นสิ%งที%สะท้ อนถึงมาตรการรับมือกับการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใต้
รัฐบาลของประธานาธิ บดีโดนัลด์ ทรัมป์ นักวิเคราะห์กล่าวว่า แม้ โอกาสที%ทรั มป์จะได้ รับเลือกเป็ นประธานาธิ บดีสมัยที% 2 จะยังคงเลือนลาง แต่
ในขณะนี (ก็ยังเร็ วเกินไปที%จะสรุ ปเช่นนัน( เพราะหากคณะบริ หารของทรัมป์สามารถควบคุมการแพร่ ระบาดของโควิด-19 และฟื (นฟูเศรษฐกิจได้ เขาก็
อาจได้ รับชัยชนะได้ อีกสมัย อนึ%ง ก่อนหน้ านีน( ักวิเคราะห์หลายคนมองว่า โอกาสที%ทรัมป์จะได้ รับเลือกเป็ นประธานาธิ บดีสมัยที% 2 นัน( มีน้อยมาก
เนื%องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นอย่างหนัก
• (+) ดอลลาร์ ร่วงขณะมาตรการเฟดสร้ างความหวังอุปทานเงินสดผ่ อนคลายลง ดอลลาร์ อ่อนลงในวันนี (จากสัญญาณที%ว่า ภาวะการระดมทุนที%
ตึงตัว กําลังผ่อนคลายลงเล็กน้ อย หลังจากที%ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ใช้ มาตรการต่างๆเพื%อจัดหาสภาพคล่องดอลลาร์ เฟดประกาศการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณไม่จํากัดและแผนต่างๆเพื%อสนับสนุนตลาดสินเชื%อเมื%อวานนี (ในความพยายามอย่างหนักเพื%อพยุงเศรษฐกิจที%ได้ รับผลกระทบจากข้ อจํากัด
ฉุกเฉินด้ านพาณิชย์เพื%อต่อสู้กบั ไวรัสโคโรนา “ดูเหมือนว่าเราได้ ออกจากระยะที%ทกุ อย่างตังแต่
( ห้ นุ ถึงสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตรและทอง ถูกเท
ขาย” นักวิเคราะห์กล่าว “ภาวการณ์ระดมดอลลาร์ ผ่อนคลายลงเล็กน้ อย เมื%อเทียบกับในสัปดาห์ก่อน แม้ ว่าผมจะไม่กล่าวว่า สิ%งต่างเป็ นปกติ ซึง%
ขณะที%เฟดอัดฉีดดอลลาร์ เรายังจําเป็ นต้ องรอดูว่า เงินนันจะไหลเวี
(
ยนไปทัว% เศรษฐกิจหรื อไม่” ดัชนีดอลลาร์ ร่วงลงราว 0.5% สู่ 101.64 ร่ วงลงต่อไป
จากระดับสูงสุดของวันศุกร์ ที% 102.99 ซึง% เป็ นระดับสูงสุดนับตังแต่
( เดือนม.ค.2017
• (-) ธ.กลางเยอรมันชีภ2 าวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศเป็ นสิ5งที5หลีกเลี5ยงไม่ ได้ ธนาคารกลางเยอรมันระบุในรายงานรายเดือนที%เผยแพร่ เมื%อ
วานนี (ว่า ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเยอรมนีเป็ นสิ%งที%ไม่อาจหลีกเลี%ยงได้ ขณะที%การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนายังคงกระทบเศรษฐกิจประเทศอย่าง
ต่อเนื%อง ธนาคารกลางเยอรมันเสริมว่า ผู้บริโภค, ธุรกิจ และการเงินสาธารณะเผชิญความไม่แน่นอนอย่างที%ไม่เคยเป็ นมาก่อน ท่ามกลางวิกฤติไวรัสโค
โรนา แต่ยํา( ว่าเศรษฐกิจเยอรมันอยู่ในจุดที%เหมาะสมในการรับมือกับภาวะถดถอย

การผลิตจะลดลง ซึ%งจะทําให้ เงินเฟ้ อตํ%า พร้ อมๆกับมีการ

ดําเนินการจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางเยอรมันตังข้
( อสังเกตว่า เงินเฟ้ ออาจปรับลงหากราคานํ (ามันยังคงอยู่ที%ระดับตํ%า
ในปั จจุบนั นอกจากนัน( ธนาคารกลางเยอรมันระบุว่า การฟื น( ตัวทางเศรษฐกิจจะสามารถเริ%มต้ นขึ (นก็ต่อเมื%อการระบาดของไวรัสโคโรนา สิ (นสุดลง
• (-) อิตาลีเตรียมปิ ดการผลิตภาคอุตสาหกรรมทัง2 หมดขณะศก.มีแนวโน้ มเข้ าสู่ภาวะถดถอยมากขึน2 อิตาลีกําลังถูกฉุดเข้ าสู่ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยมากขึ (น หลังการระบาดของไวรัสโคโรนาที%เกิดขึ (นในภูมิภาคทางภาคเหนือของประเทศกดดันให้ รัฐบาลสัง% ห้ ามการเคลื%อนย้ ายภายในประเทศ
และปิ ดการผลิตภาคอุตสาหกรรมเกือบทังหมด
(
นายอิกนาซิโอ วิสโก ผู้ว่าการธนาคารกลางอิตาลีและนายกรัฐมนตรี จเู ซปเป คอนเต ของอิตาลีให้
สัมภาษณ์กบั หนังสือพิมพ์ La Stampa ว่า ผลกระทบของไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจจะรุ นแรง แม้ แต่ในขณะที%มาตรการของธนาคารกลางยุโรปและ
รัฐบาลต่างๆของยุโรปช่วยจํากัดความรุนแรงและระยะเวลาของภาวะยํ%าแย่ นายกฯคอนเตเรียกร้ องแผนทางการเงินครัง( ใหม่ที%ม่งุ ไปที%การออกตราสาร
หนี (ของสหภาพยุโรปร่วมกัน หรืออย่างน้ อยการรับประกันเงินทุนเพื%อปกป้องเศรษฐกิจยุโรป รัฐมนตรี คลังยุโรปเตรี ยมหารื อการรับมือวิกฤติ ท่ามกลาง
ความเห็นจากเจ้ าหน้ าที%จํานวนมากว่า จําเป็ นต้ องมีการดําเนินการอย่างจริงจัง
• (+/-) "ทรั มป์"ชม"พาวเวล"ทําหน้ าที5ประธานเฟดยอดเยี5ยม หลังใช้ มาตรการครั ง2 ใหญ่ เพื5อลดผลกระทบโควิด-19 ประธานาธิ บดีโดนัลด์
ทรัมป์ เปิ ดเผยว่า เขาได้ ต่อสายตรงถึงนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) พร้ อมกับกล่าวชมว่า นายพาวเวลปฏิบตั ิหน้ าที%ได้ ดี
เยี%ยม หลังจากที%เฟดใช้ มาตรการต่าง ๆ เพื%อบรรเทาความเสียหายทางเศรษฐกิจที%ได้ รับผลกระทบจากโควิด-19
ที5มา : 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.

-12**

-7

วันอังคารที% 24 มี.ค.

15.30 น. เยอรมนี

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

45.7**

48.0

15.30 น. เยอรมนี

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

34.5**

52.5

16.00 น.

ยุโรป

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

44.8**

49.2

16.00 น.

ยุโรป

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

28.4**

52.6

16.30 น. อังกฤษ

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

45.1

51.7

16.30 น. อังกฤษ

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

45.0

53.2

G7 Meetings

-

-

20.45 น. สหรัฐฯ

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

45.1

50.7

20.45 น. สหรัฐฯ

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื (อ (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

มติดอกเบี (ยจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (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 (อสินค้ าคงทนพื (นฐานเดือนก.พ.

-0.4%

0.8%

19.30 น. สหรัฐฯ

ยอดสัง% ซื (อสินค้ าคงทนเดือนก.พ.

-1.0%

-0.2%

21.30 น. สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกนํ (ามันรายสัปดาห์

-

2.0M

การประชุมนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

-

-

19.30 น. สหรัฐฯ

ประมาณการครัง( สุดท้ าย GDP ไตรมาส 4/2019

2.1%

2.1%

19.30 น. สหรัฐฯ

สต็อกสินค้ าคงคลังภาคค้ าส่งเดือนก.พ.

-

-0.4%

19.30 น. สหรัฐฯ

จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครัง( แรกรายสัปดาห์

750K

281K

19.30 น. สหรัฐฯ

ดัชนีการใช้ จ่ายส่วนบุคคลพื (นฐาน (Core PCE)
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หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง2 ก่ อน

น้ อย

ประกาศแล้ ว, ** เป็ นตัวเลขจริ งที%มีการประกาศออกมา

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

