25 มีน าคม 2563
ราคาหลุด แนวรับ แรกบริเ วณ 1,607 ดอลลาร์ต ่อ
ออนซ์ แ นะนํ า ถอยจุ ด ซื*อ ไปยั ง กรอบด้ า นล่ า งบริ เ วณ 1,585
ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์ และทยอยขายทํากําไรเมื1อ ราคาดีด ตัว ขึน* แต่
ไม่ส ามารถยืน เหนือ แนวต้าน 1,630- 1,644 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์
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สรุ ป ราคาทองคําช่วงเช้าวันนีแกว่งตัวเหนือ 1,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ราคาจะทรงตัวในระดับสูง รับแรงหนุนหลังเฟดประกาศใช้ QE ไม่จาํ กัดวงเงิน แต่
อย่างไรก็ตาม แนะนํานักลงทุนเพิ1มความระมัดระวังในการเข้าลงทุนระยะนี เนื1องจากตลาดมีความผันผวนในระดับสูง ซึ1งได้รบั ผลกระทบจากการระบาดหนัก
ของ COVID-1; ซึ1งขณะนี ตัวเลขผูต้ ิดเชือทั1วโลกมี มากกว่า 400,000 ราย โดยเฉพาะสหรัฐ ที1พบยอดผูต้ ิดเชือเร่งตัวขึนเป็ นมากกว่า 50,000 รายแล้วใน
ขณะนี (มากกว่าครึ1งหนึ1งเป็ นผูต้ ิดเชือในรัฐนิวยอร์ก) ขณะที1ทางด้าน นายกฯนิวซีแลนด์” ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและปิ ดประเทศ มีผลหลังเที1ยงคืนวันที1 25
มี.ค.ตามเวลาท้องถิ1น นอกจากนี ที1อินเดีย ซึ1งมีประชากรมหาศาล มียอดผูต้ ิดเชือสะสมมากกว่า 500 ราย ขณะที1นกั วิจยั สาธารณสุขเตือนว่า อินเดียอาจมีคน
ติด เชื อกว่า 1 ล้านคน ภายในกลางเดือ นพ.ค. ส่ งผลให้น ายกอิ นเดี ยฯ ประกาศ "Lockdown" เป็ น เวลา 21 วัน (เริ1ม ตังแต่เที1 ยงคืน ที1 ผ่านมา) พร้อ มห้าม
ประชาชนราว 1,300 ล้านคน ออกนอกบ้าน การล็อคดาวน์หลายประเทศทั1วโลก อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดทุน ตลาดเงิน และตลาดทองคํา
ต่อเนื1องในระยะนี สําหรับบ่ายนี แนะนําจับตา “มติ” ดอกเบียจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คาดกนง.ลดดอกเบียอีก 0.25% ซึ1งอาจกดดันเงิน
บาทให้อ่อนค่าได้ ด้านปั จจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคาไม่สามารถยืนเหนือ 1,607 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่งผลให้เกิดแรงขายสลับออกมา ประเมินแนวรับ
บริเวณ 1,585 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคายืนเหนือแนวดังกล่าวได้ มีโอกาสดีดตัวขึนอีกครัง แนะนํา กลยุทธ์การลงทุน ถอยจุดซือไปยังกรอบด้านล่างบริเวณ
1,585 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และทยอยขายทํากําไรเมื1 อราคาดีดตัวขึนแต่ไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน1,630 - 1,644 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากผ่านแนวต้าน
ดังกล่าวได้จงึ พิจารณาถือต่อ
สรุปภาวะตลาดภาคบ่าย
25/03/2563 12.34 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

เปลียนแปลง%

Spot Gold ($)

1,622.22

1,605.74

-16.48

-1.02%

Spot Silver ($)

14.28

14.33

0.05

0.37%

เงินบาท (฿/$)

32.75

32.82

0.07

0.21%

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

24,500

24,550

50

0.20%

นํา7 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

27.15

27.80

0.65

2.39%

นํา7 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

23.98

24.57

0.59

2.46%

เงินยูโร (€/$)

1.0780

1.0800

0.0020

0.19%

ทีม1 า : Bisnews

 (+) ผู้ต ิด เชือ* โควิด -19ทั1ว โลกทะลุ 400,000 ราย ผูต้ ิดเชือโควิด-1; ทั1วโลกทะลุ 400,000 ราย เพิ1มขึน 2 เท่าในเวลาไม่ถึง 1 สัปดาห์ ขณะ
ฝรั1งเศสมีรายงานผูเ้ สียชีวิตจํานวนกว่า 1,000 คน ถือเป็ นประเทศที1 5 ของโลกที1มีจาํ นวนผูเ้ สียชีวิตเพิ1มสูงมาก ข้อมูลล่าสุดจากมหาวิทยาลัย
จอห์น ฮอปกินส์ระบุว่า ขณะนีทั1วโลกมีผูต้ ิดเชือไวรัสโควิด-1; จํานวนมากกว่า 407,485 ราย โดยเพิ1มขึน 2 เท่าภายในเวลาไม่ถึง 1 สัปดาห์
ขณะที1มีผเู้ สียชีวิตอย่างน้อย 18,000 ราย นอกจากนี สหรัฐมีผตู้ ิดเชือไวรัสโคโรน่า สายพันธุใ์ หม่ ต้นตอโรคโควิด-1; จํานวนอย่างน้อย 46,500
ราย ขณะที1มีผเู้ สียชีวิตอย่างน้อย 590 ราย ส่วนที1ฝรั1งเศส มีรายงานผูเ้ สียชีวิตจากโรคโควิด-1;จํานวนกว่า 1,000 คน ถือเป็ นประเทศที1 5 ของ
โลกที1มีจาํ นวนผูเ้ สียชีวิตเพิ1มขึนอย่างมาก กระทรวงสาธารณสุขของฝรั1งเศส รายงานว่า พบผูเ้ สียชีวิตในรอบ 24 ชั1วโมงล่าสุดจนถึงวันอังคาร
(24มี.ค.)เพิ1มอีก 240 คน คิดเป็ น 28% ทําให้จาํ นวนผูเ้ สียชีวิตสะสมเป็ นอย่างน้อย 1,100 คน นับตังแต่มีการยืนยันผูเ้ สียชีวิตคนแรก ซึ1งเป็ น
นักท่องเที1ยวชาวจีน เมื1อวันที1 14 ก.พ.
 (+) สหรัฐจ่อ 'ศูน ย์ก ลางระบาดแห่งใหม่' องค์การอนามัยโลกเผย สหรัฐอาจกลายเป็ นศูนย์กลางการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าแห่งใหม่ ยอดผู้
ติดเชือ-เสียชีวิตพุ่งต่อเนื1อง นางมาร์กาเร็ต แฮร์ริส โฆษกองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) แถลงเมื1อวันอังคาร (24 มี.ค.) ตามเวลาท้องถิ1น
นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่า การติดเชือในสหรัฐเพิ1มขึนมาก ในรอบ 24 ชั1วโมงที1ผ่านมา ผูต้ ิดเชือรายใหม่ในยุโรปและสหรัฐเพิ1มขึน
85% ในจํานวนนีอยู่ในสหรัฐ 40% สํานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ปั ญหาในสหรัฐคือบางรัฐรวมทังท้องถิ1นบางแห่งโอดครวญว่ารัฐบาลกลาง
ไม่ให้ความร่วมมือ ท้องถิ1นต้องหาเครื1องมือแพทย์กนั เอาเอง ซึ1งประธานาธิบดีทรัมป์ ก็ทราบดีถงึ ความยากลําบากนี “ตลาดหน้ากากอนามัยและ
เครื1องช่วยหายใจทั1วโลกเป็ นบ้าไปแล้ว เรากําลังช่วยรัฐต่างๆ หาอุปกรณ์แต่ไม่ได้หาง่ายๆ” ประธานาธิบดีทวีตข้อความ
 (+/-) อิน เดีย ปิ ดเมือ งทั1วประเทศนาน3สัป ดาห ์ รัฐบาลอินเดีย สั1งปิ ดเมืองทั1วประเทศเป็ นเวลา 3 สัปดาห์ พร้อมห้ามประชาชนราว 1,300 ล้าน
คนออกนอกบ้าน เพื1อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพันธุใ์ หม่ หรือโควิด-1; โดยนายกรัฐมนตรีนเรนธรา โมดี แถลงผ่านสถานีโทรทัศน์
เมื1อวันอังคาร (24มี.ค.)ตามเวลาท้องถิ1น ให้ประชาชนปฏิบตั ิตนเหมือนอยู่ในช่วงเคอร์ฟิว ที1หา้ มผูค้ นออกมานอกเคหะสถาน โดยให้มีผลตังแต่
เที1ยงคืนของวันอังคารเป็ นต้นไป การประกาศล็อคดาวน์ของอินเดียมีขึนหลังจากตัวเลขผูต้ ิดเชืออย่างเป็ นทางการเพิ1มขึนเป็ น 482 ราย และมี
ผูเ้ สียชีวิตแล้ว ; ราย ขณะที1มีผูต้ ังข้อสังเกตว่า ตัวเลขทังหมดน่าจะตํ1ากว่าความเป็ นจริง เนื1อ งจากอินเดียไม่มีศักยภาพในการทําการตรวจ
ทดสอบผูต้ ิดเชือที1ดีพอ อย่างไรก็ตาม แม้นายกรัฐมนตรีโมดีจะยําให้ประชาชนะปฏิบตั ิตามคําแนะนําเรื1องการรักษาระยะห่างในสังคม แต่เรื1องนี
เป็ นเรื1องที1ทาํ ได้ยากเนื1องจากประชาชนหลายล้านคนของอินเดียใช้ชีวิตร่วมกันในแบบครอบครัว ภายในห้องหรือบ้านเล็กๆ ในสลัม ส่วนการให้
คนอยู่ในบ้านตลอดเวลาตามคําประกาศล็อกดาวน์ น่าจะส่งผลให้คนยากจนหลายล้านคนในประเทศที1พ1ึงค่าแรงรายวันในการยังชีพจะประสบ
ปั ญหาหนักยิ1งขึน
 (+/-) ‘นิ ว ซีแ ลนด์’ ประกาศภาวะฉุ ก เฉิน เริ1ม หลัง เที1ย งคืน วัน นี* “นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์” ประกาศภาวะฉุกเฉิน มีผลหลังเที1ยงวันที1 25
มี.ค. เตรียมตัวเข้าสู่ล็อกดาวน์ประเทศ วอนประชาชนอยู่บา้ น ทําตัวเหมือนติด “โควิด-19” นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิรน์ ของนิวซีแลนด์
แถลงในวันนีว่า รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศภาวะฉุกเฉิน หวังยับยังการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ (โควิด-1;) ซึง1 มีขอ้ มูล ณ วันที1 25
มี.ค. พบผูต้ ิดเชือสะสมแล้วจํานวน 205 คน และรักษาหายแล้ว 22 คน ทางการนิวซีแลนด์ได้ส1 งั ปิ ดโรงเรียน และปิ ดธุรกิจทุกประเภทที11ไม่จาํ เป็ น
ต่อชีวิตประจําวัน เป็ นเวลา 1 เดือน เป็ นผลตังแต่เที1ยงคืนวันนี ตามเวลาท้องถิ1น
 (+/-) ตลาดหุน้ เอเชีย ปิ ดภาคเช้าดีด ตัว ขึน* รับ อานิส งส์ด าวโจนส์ปิ ดพุ่ง ตลาดหุน้ เอเชียปิ ดภาคเช้าดีดตัวขึน เนื1องจากได้รบั ปั จจัยบวกจาก
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุน้ นิวยอร์กปิ ดทะยานขึนกว่า 2,000 จุดเมื1อคืนนี (24 มี.ค.) จากการคาดการณ์ท1ีว่า สภาคองเกรสสหรัฐจะสามารถบรรลุ
ข้อตกลงในการใช้มาตรการเยียวยาชาวอเมริกันและภาคธุรกิจที1ได้รบั ผลกระทบจากไวรัสโควิด-1; ดัชนี HSI ตลาดหุน้ ฮ่องกงปิ ดภาคเช้าที1
23,143.24 จุด เพิ1มขึน 479.75 จุด, +2.12% ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ ญี1 ปนปิ
ุ่ ดภาคเช้าที1 19,129.21 จุด เพิ1มขึน 1,036.86 จุด, +5.73%
ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุน้ มาเลเซียปิ ดภาคเช้าที1 1,333.30 จุด เพิ1มขึน 42.16 จุด, +3.27%
ทีม1 า: อิน โฟเควสท ,์ กรุ งเทพธุร กิจ ออนไลน์, Bisnews, Bloomberg, Voathai, THE STANDARD และ efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ

ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั*งก่อ น

วัน

เวลา

ประเทศ

รายการ

วันจันทร์ท1ี 23 มี.ค.

22.00 น.

ยุโรป

ดัชนีความเชื1อมั1นผูบ้ ริโภคเดือนพ.ย.

-12**

-7

วันอังคารที1 24 มี.ค.

15.30 น. เยอรมนี

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.

45.7**

48.0

15.30 น. เยอรมนี

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการเดือนมี.ค.

34.5**

52.5

16.00 น.

ยุโรป

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.

44.8**

49.2

16.00 น.

ยุโรป

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการเดือนมี.ค.

28.4**

52.6

16.30 น. อังกฤษ

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.

48.0**

51.7

16.30 น. อังกฤษ

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการเดือนมี.ค.

35.7**

53.2

G7 Meetings

-

-

20.45 น. สหรัฐฯ

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.

49.2**

50.7

20.45 น. สหรัฐฯ

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการเดือนมี.ค.

39.1**

49.4

21.00 น. สหรัฐฯ

ดัชนีภาคการผลิตเดือนมี.ค.จาก เฟดริชมอนด์

2**

-2

21.00 น. สหรัฐฯ

ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.พ.

765K**

764K

มติดอกเบียจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

0.50%

0.75%

16.00 น. เยอรมนี

ดัชนีความเชื1อมั1นทางธุรกิจเยอรมนีเดือนมี.ค.จาก Ifo

87.9

87.7

19.30 น. สหรัฐฯ

ยอดสั1งซือสินค้าคงทนพืนฐานเดือนก.พ.

-0.4%

0.8%

19.30 น. สหรัฐฯ

ยอดสั1งซือสินค้าคงทนเดือนก.พ.

-1.0%

-0.2%

21.30 น. สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกนํามันรายสัปดาห์

2.9M

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

ดัชนีความเชื1อมั1นผูบ้ ริโภคช่วงท้าย จากUoM

93.3

95.9

21.00 น. สหรัฐฯ

คาดการอัตราเงินเฟ้อช่วงท้าย จาก UoM

-

2.3%

ทังวัน

วันพุธที1 25 มี.ค.

14.00 น.

ทังหมด

ไทย

วันพฤหัสบดีท1ี 26 มี.ค. 19.00 น. อังกฤษ

วันศุกร์ท1ี 27 มี.ค.

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

น้อย

ประกาศแล้ว, ** เป็ นตัวเลขจริงที1มีการประกาศออกมา

*ที1มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมูลวันที1 23 มีนาคม 2563 ซึง1 อาจมีการเปลี1ยนแปลงในภายหลังได้

