25 มีนาคม 2563
แม้ ราคาทองคําในช่ วงบ่ า ยจะพยายามลดช่ วงลบลง
แต่ ยังไม่ สามารถยืนเหนื อ บริ เ วณ 1,607 ดอลลาร์ ต่ อ ออนซ์ ได้ ทําให้
ราคาทองคํ า น่ าจะมี โ อกาสอ่ อนตั ว ลงทดสอบแนวรั บ โซน 1,585
ดอลลาร์ ต่อออนซ์ อย่ างไรก็ตามหากยืนได้ ราคาอาจเห็นการดีดตัวขึน1
ระยะสัน1 เพื2อทดสอบแนวต้ านโซน 1,630-1,644 ดอลลาร์ ต่อออนซ์

1,585

1,548

1,523

1,644 1,671

1,689

ที2มา : Bisnews

สรุ ป ราคาทองคําสปอตในลอนดอนตํากว่าราคาทองคําล่วงหน้ าของสหรั ฐมาก ส่วนต่างทีเพิมสูงขึนเป็ นสัญญาณว่า ตลาดมีความวิตกว่า การจํากัดการ
เดินทางทางอากาศและการปิ ดโรงสกัดทองคําจะเป็ นอุปสรรคต่อการส่งมอบทองคําทองคําจริ งมายังสหรัฐเพือปฏิบตั ิตามสัญญาซือขายล้ วงหน้ า ท่ามกลาง
สภาพคล่อง หรื อ ปริ มาณทองคําแท่งทีลดลง หลังผู้ผลิตรายใหญ่ในหลายประเทศระงับการดําเนินงานเนืองจากผลกระทบของการระบาดไวรัส Covid-19 ดังนัน
เมือสภาพคล่องในตลาดทองคําตึงตัวมากขึน จึงกระตุ้นให้ ราคาทองคําปรับตัวสูงขึนตามหลักอุปสงค์-อุปทาน อย่างไรก็ดีความผันผวนของราคาเพิมสูงขึนตาม
แม้ ว่านักลงทุนกําลังมองหาแหล่งทีปลอดภัยสําหรั บพักเงิน แต่เมือราคาทองคําปรับตัวขึนค่อนข้ างมาก และ มีการแกว่งตัวผันผวน จึงอาจยังไม่ดึงดูดให้ นัก
ลงทุนเข้ าถือครองทองคําเพิมเติมในระยะสัน ดังนันเมือราคาทองคําปรับตัวเพิมสูงขึน ก็มีแรงขายทํากําไรสลับออกมาเช่นกัน สําหรับการลงทุนยังคงเน้ นการทํา
กําไรระยะสัน โดยหาจังหวะในการเข้ าซือ หากราคาอ่อนตัวลงและยืนได้ อย่างแข็งแกร่ งบริ เวณ 1,585 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ โดยแบ่งทองคําออกขายเมือราคา
ทองคําดีดตัวขึนและไม่สามารถยืนเหนือบริ เวณแนวต้ าน 1,630-1,644 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ได้ อย่างมันคง แต่หากผ่านไปได้ อาจชะลอการขายออกไป

ตารางที2 1 สรุ ปภาวะตลาดภาคเย็น
25/03/2563 15:54 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,622.22

1,604.57

-17.65

-1.09%

Spot Silver ($)

14.28

14.29

0.02

0.12%

เงินบาท (฿/$)

32.75

32.79

0.04

0.13%

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

24,500

24,500

0

0.00%

นํา8 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

27.15

27.62

0.47

1.73%

นํา8 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

23.98

24.16

0.18

0.75%

เงินยูโร (€/$)

1.0780

1.0834

0.0054

0.50%

ที2มา : Bisnews

• (+) ดอลลาร์ ปรับลงเล็กน้ อยจากมาตรการการคลังครัง1 ใหญ่ ของสหรัฐ ดอลลาร์ ปรับตัวลงเป็ นวันที 3 ติดต่อกันในวันนี ขณะทีข้ อตกลงสนับสนุน
เศรษฐกิจสหรัฐด้ วยแผนกระตุ้นการคลังครังใหญ่มีแนวโน้ มว่าจะบรรเทาความต้ องการเงินสดบางส่วนทีพุ่งขึนโดยได้ รับแรงผลักดันจากการระบาดครัง
ใหญ่ของไวรัส นายมิตช์ แม็คคอนเนลล์ ผู้นําเสียงข้ างมากในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าแผนทีคาดว่าจะอยู่ในวงเงิน 2 ล้ านล้ านดอลลาร์ ได้ รับความ
เห็นชอบ และจะได้ รับการลงมติในช่วงต่อไปของวันนีตามเวลาท้ องถิน ดอลลาร์ ออสเตรเลียดีดตัวขึนกว่า 60 เซนต์เป็ นครังแรกในรอบ 1 สัปดาห์
ขณะทีมีข่าวข้ อตกลงดังกล่าว และต่อมาขยายแรงบวกสู่ 0.6047 ดอลลาร์ ปอนด์ปรับขึน 0.6% สู่ระดับสูงสุดของวัน ที 1.1834 ดอลลาร์ และ
นิวซีแลนด์บวก 1% มาที 0.5894 ดอลลาร์ ยูโรปรับขึน 0.3% มาที 1.0819 ดอลลาร์ เมือเทียบกับตะกร้ าสกุลเงินต่างๆ ดอลลาร์ ปรับลง 0.2% มาที
101.43 ดอลลาร์ ทรงตัวในวงกว้ าง เมือเทียบกับเยน ที 111.17 เยนต่อดอลลาร์
• (+/-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิ ดตลาดพุ่งขึน1 ขานรับมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ของสหรัฐ ตลาดหุ้นยุโรปเปิ ดตลาดวันนีพุ่งสูงขึน ภายหลัง
จากทีวุฒิสมาชิกและเจ้ าหน้ าทีทําเนียบขาวได้ บรรลุข้อตกลงเรื องมาตรการเยียวยาชาวอเมริ กนั และภาคธุรกิจทีได้ รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
ดัชนี Stoxx Europe 600 พุ่ง 2.3% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรังเศสเปิ ดวันนีที 4,339.71 จุด เพิมขึน 97.01 จุด, +2.29% ดัชนี DAX ตลาดหุ้น
เยอรมันเปิ ดที 9,987.37 จุด เพิมขึน 286.80 จุด, +2.96% ภาวะการซือขายในตลาดหุ้นทัวโลก รวมถึงตลาดหุ้นยุโรป ได้ รับแรงหนุนจากการที
ทําเนียบขาวและพรรคเดโมแครตได้ บรรลุข้อตกลงในการใช้ มาตรการเยียวยาชาวอเมริกนั และภาคธุรกิจทีได้ รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ก่อนหน้ า
นี ตลาดการเงินทัวโลกคาดหวังว่า สภาคองเกรสสหรัฐน่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในการใช้ มาตรการดังกล่าว ซึงมีวงเงินสูงถึง 2 ล้ านล้ านดอลลาร์
ขณะทีข้ อมูลล่าสุดจากสถาบันสุขภาพ RKI ระบุว่า พบผู้ติดเชือไวรัสโควิด-19 ในเยอรมนี เพิมขึนอีก 4,191 ราย ส่งผลให้ ยอดรวมผู้ติดเชือเพิมขึนสู่
ระดับ 31,554 ราย ส่วนจํานวนผู้เสียชีวิตเพิมขึน 36 ราย ซึงทําให้ ยอดรวมผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในเยอรมนี พุ่งขึนเป็ น 149 ราย
• (+/-) กนง.มีมติ 4 ต่ อ 2 คงอัตราดอกเบีย1 นโยบาย 0.75% มองแนวโน้ มศก.ปี นีห1 ดแรง-เงินเฟ้ออาจติดลบ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
(กนง.) มีมติ 4 ต่อ 2 เสียงให้ คงอัตราดอกเบียนโยบายไว้ ทีร้ อยละ 0.75 ต่อปี ขณะทีกรรมการ 1 คนลาประชุม ทังนี กนง.มองแนวโน้ มเศรษฐกิจปี นีหด
ตัวแรง อัตราเงินเฟ้ ออาจติดลบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดรุนแรง ต้ องใช้ เวลาอีกระยะหนึงกว่าจะเข้ าสู่ภาวะปกติ นายทิตนันทิ_ มัลลิกะ
มาส เลขานุการ กนง. เปิ ดเผยว่า การระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จะส่งผลให้ เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้ มหดตัวแรงจากปี ก่อน อัตราเงิน
เฟ้ อทัวไปมีแนวโน้ มติดลบ อย่างไรก็ดี ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ ตลาดการเงินได้ เริ มกลับมาทํางานปกติ นอกจากนี คณะกรรมการฯ เห็นว่า
การระบาดของโควิด-19 ในระยะข้ างหน้ ายังมีความรุ นแรง รวมทังจะใช้ เวลาอีกระยะหนึงกว่าทีจะกลับเข้ าสู่ภาวะปกติ ซึงในภาวะเช่นนี คณะ
กรรมการฯ สนับสนุนมาตรการดูแลผู้ได้ รับผลกระทบอย่างตรงจุดของรัฐบาลทีได้ ประกาศไปแล้ ว รวมทังจะต้ องดําเนินการช่วยบรรเทาปั ญหาสภาพ
คล่องและเร่ งปรับปรุ งโครงสร้ างหนีของลูกหนี โดยเฉพาะครัวเรื อนและธุรกิจ SMEs ให้ เกิดผลชัดเจนเป็ นรู ปธรรมเพิมเติมจากการปรับลดอัตรา
ดอกเบียนโยบายในการประชุมนัดพิเศษทีผ่านมา
• (+/-) ทําเนียบขาว-วุฒสิ มาชิกสหรัฐบรรลุข้อตกลงมาตรการกระตุ้นศก.,บรรเทาผลกระทบไวรัสโคโรนา นายอีริค อูแลนด์ เจ้ าหน้ าทีทําเนียบ
ขาวระบุวนั นีว่า วุฒิสมาชิกสหรัฐและเจ้ าหน้ าทีคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐได้ บรรลุข้อตกลงร่ างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ขนานใหญ่เพือบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจของการระบาดของไวรัสโคโรนา เขากล่าวว่า “เราได้ ข้อตกลงแล้ ว” หลังเจรจามาตรการดังกล่าวหลาย
วัน ซึงคาดว่ามาตรการนีจะอยู่ในวงเงิน 2 ล้ านล้ านดอลลาร์
ที2มา : อินโฟเควสท์ , กรุ งเทพธุรกิจออนไลน์ , Bisnews, Bloomberg และ efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ
วัน

เวลา

ประเทศ

รายการ

วันจันทร์ ที 23 มี.ค.

22.00 น.

ยุโรป

ดัชนีความเชือมันผู้บริ โภคเดือนพ.ย.

-12**

-7

วันอังคารที 24 มี.ค.

15.30 น. เยอรมนี

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.

45.7**

48.0

15.30 น. เยอรมนี

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริ การเดือนมี.ค.

34.5**

52.5

16.00 น.

ยุโรป

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.

44.8**

49.2

16.00 น.

ยุโรป

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริ การเดือนมี.ค.

28.4**

52.6

16.30 น. อังกฤษ

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.

48.0**

51.7

16.30 น. อังกฤษ

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริ การเดือนมี.ค.

35.7**

53.2

G7 Meetings

-

-

20.45 น. สหรัฐฯ

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.

49.2**

50.7

20.45 น. สหรัฐฯ

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริ การเดือนมี.ค.

39.1**

49.4

21.00 น. สหรัฐฯ

ดัชนีภาคการผลิตเดือนมี.ค.จาก เฟดริ ชมอนด์

2**

-2

21.00 น. สหรัฐฯ

ยอดขายบ้ านใหม่เดือนก.พ.

765K**

764K

มติดอกเบียจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

0.75%**

0.75%

16.00 น. เยอรมนี

ดัชนีความเชือมันทางธุรกิจเยอรมนีเดือนมี.ค.จาก Ifo

86.1**

87.7

19.30 น. สหรัฐฯ

ยอดสังซือสินค้ าคงทนพืนฐานเดือนก.พ.

-0.4%

0.8%

19.30 น. สหรัฐฯ

ยอดสังซือสินค้ าคงทนเดือนก.พ.

-1.0%

-0.2%

21.30 น. สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกนํามันรายสัปดาห์

-

2.0M

การประชุมนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

-

-

19.30 น. สหรัฐฯ

ประมาณการครังสุดท้ าย GDP ไตรมาส 4/2019

2.1%

2.1%

19.30 น. สหรัฐฯ

สต็อกสินค้ าคงคลังภาคค้ าส่งเดือนก.พ.

-

-0.4%

19.30 น. สหรัฐฯ

จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครังแรกรายสัปดาห์

750K

281K

19.30 น. สหรัฐฯ

ดัชนีการใช้ จ่ายส่วนบุคคลพืนฐาน (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

ดัชนีความเชือมันผู้บริ โภคช่วงท้ าย จากUoM

93.3

95.9

21.00 น. สหรัฐฯ

คาดการอัตราเงินเฟ้อช่วงท้ าย จาก UoM

-

2.3%

ทังวัน

วันพุธที 25 มี.ค.

14.00 น.

ทังหมด

ไทย

วันพฤหัสบดีที 26 มี.ค. 19.00 น. อังกฤษ

วันศุกร์ ที 27 มี.ค.

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง1 ก่ อน

น้ อย

ประกาศแล้ ว, ** เป็ นตัวเลขจริ งทีมีการประกาศออกมา

*ทีมา Bisnews และ forexfactory.com ข้ อมูลวันที 23 มีนาคม 2563 ซึงอาจมีการเปลียนแปลงในภายหลังได้

