26 มีน าคม 2563
หากราคายืน เหนื อ 1,585 ดอลลาร์ต ่ อ ออนซ์
จึง พิจ ารณาซือ% (ตัด ขาดทุน หากหลุด ) ต้อ งสังเกตโซน 1,6281,644 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์ เพราะถ้าราคายัง เคลื0อ นตัว ไม่ ผ่าน
จุด ดังกล่าว ยังแนะนําว่าควรทีจ0 ะขายทํากําไรออกไปก่อ น
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สรุ ป Gold Spot เช้านี แกว่งอ่อนตัวลง หลังวานนีปิ ดปรับตัวลงราว 18 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ว่าล่าสุดวุฒิสภาสหรัฐไฟเขียวร่างกฎหมายกระตุน้ เศรษฐกิ จ 2 ล้านล้าน
ดอลลาร์เพื5อรับมือการระบาดของไวรัสโคโรนาเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะส่งต่อให้สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาเป็ นลําดับต่อไป ความพยายามในการพยุงเศรษฐกิจครังใหญ่ของ
สหรัฐ ส่งผลให้บรรดาเทรดเดอร์ขายดอลลาร์สลับออกมา และกลับเข้าซือคืนในตลาดหุน้ และทองคํา ในหลายวันที5ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดหุน้ และทองคํา ไม่ได้
ตอบรับเชิงบวกต่อประเด็นดังกล่าวในเช้าวันนี ส่งผลให้ราคาแกว่งตัวในแดนลบเป็ นส่วนใหญ่ จากความไม่แน่ใจว่ามาตรการพยุงเศรษฐกิจครังใหญ่ทงด้
ั านการเงินและการ
คลังของสหรัฐ จะช่วยลดความตื5นตระหนกของนักลงทุนได้เพียงใด เนื5 องจาก ล่าสุด พบผูต้ ิดเชือแพร่ระบาดลามทั5วโลกแล้วอย่างน้อย 201 ประเทศ ดินแดน และเขต
ปกครองพิเศษ ขณะที5ยอดผูต้ ิดเชือทั5วโลก พุ่งขึนต่อเนื5 องทะลุ 4.6 แสนราย (ผูต้ ิดเชือในอิตาลี สหรัฐ สเปน เยอรมนี และอิหร่าน รวมกันกว่า 54% ของผูต้ ิดเชือสะสม
ทังหมด) จึงต้องระวังแรงขายทองคําออกมาในระยะนี สําหรับวันนี คาดนักลงทุนจะมุง่ ความสนใจไปที5 ตัวเลข ผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐ (Initial jobless claim) ซึ5ง
จะประกาศในเวลา 19.30 น.ตามเวลาไทย (ตัวเลขครังก่อนสูงถึง 281,000 ราย จากช่วงที5ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว) ขณะที5 forexfactory คาดการณ์ที5 1,648,000 ราย ถือ
เป็ นการพุ่งขึนครังใหญ่ ซึ5งอาจส่งผลต่อการเคลื5อนไหวของราคาทองคําได้ แนะนํากลยุทธ์การลงทุน หากราคาพยายามทรงตัวในระดับสูงและหากยืนเหนื อโซนแนวรับ
1,585 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ได้ ทําให้ราคายังคงมีโอกาสขยับขึนเพื5อทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,628-1,644 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์อีกครัง แต่หากราคาไม่สร้างระดับสูงสุดใหม่จาก
วันก่อนหน้าจะทําให้จึงเกิ ดแรงขายทํากําไรที5เพิ5มขึนให้ราคาปรับตัวขึนหากหลุดแนวรับแรกโดยแนวรับถัดไปจะอยู่ในโซน 1,548 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนํากลยุทธ์ ถื อ
ทองคําต่อได้ หากราคาย่อตัวลงไม่หลุดแนวรับ 1,585 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรืออาจเข้าซือเมื5อราคายืนเหนือแนวรับดังกล่าวได้ เพื5อทยอยขายกําไรหากราคาดีดตัวขึนไปไม่
ผ่านแนวต้าน 1,628-1,644 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุดแนวรับ 1,585 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์)
สรุปภาวะตลาดภาคบ่าย
26/03/2563 11.32 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

เปลียนแปลง%

Spot Gold ($)

1,616.90

1,603.98

-12.92

-0.80%

Spot Silver ($)

14.44

14.34

-0.10

-0.72%

เงินบาท (฿/$)

32.67

32.80

0.13

0.40%

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

24,500

24,650

150

0.61%

นํา7 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

27.39

27.11

-0.28

-1.02%

นํา7 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

23.97

23.81

-0.16

-0.67%

เงินยูโร (€/$)

1.0881

1.0911

0.0030

0.28%

ทีม0 า : Bisnews

 (+) วุฒิ ส ภาสหรัฐ ผ่าน 'งบกู้วิก ฤติโ ควิด ' 2 ล้า นล้านดอลล์ วุฒิ สมาชิกของพรรครีพับลิกันและเดโมแครตมีมติขา้ งมากท่วมท้น อนุมัติ
มาตรการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) วงเงิน 2 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว ในการ
ประชุมช่วงเที5ยงคืนวันพุธ (25 มี.ค.) ตามเวลาท้องถิ5น หลังจากที5ความขัดแย้งเกี5ยวกับมาตรการช่วยเหลือคนว่างงานทําให้กระบวนการอนุมัติ
ล่าช้าออกไป วุฒิสมาชิกบางรายโต้แย้งว่า มาตรการให้เงินช่วยเหลือคนว่างงาน 600 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์เป็ นเวลา 4 เดือนนัน อาจสนับสนุนให้
บริษัทต่างๆ เลิกจ้างพนักงาน และชาวอเมริกนั จะไม่ยอมทํางานในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากผ่านความเห็นชอบชันวุฒิสภาแล้ว มาตรการนีจะ
ถูกส่งให้สภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสภาล่างลงมติต่อไป แพ็คเกจกูว้ ิกฤตินีครอบคลุมถึงการจ่ายเงินสดให้กบั ผูเ้ สียภาษี ชาวอเมริกนั และอนุมตั ิเงิน
ช่วยเหลือและสินเชื5อหลายแสนล้านดอลลาร์ให้กบั ธุรกิจขนาดเล็กและอุตสาหกรรมหลักของประเทศ นอกจากนียังมีงบช่วยเหลือโรงพยาบาลที5
ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และขยายสิทธิประโยชน์สาํ หรับคนว่างงานด้วย
 (-) ยอดผู้ป่ วยโควิด -19 สะสมทั0ว โลกแตะ 4.6 แสนราย อิต าลีย ัง วิก ฤต 25 มีนาคม สํานักข่าวต่างประเทศรายงานว่า มียอดผูเ้ สียชีวิตจาก
โรคติดเชือไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ หรือโควิด-19 แล้ว 21,185 ราย เป็ นผูเ้ สียชีวิตนอกจีนแผ่นดินใหญ่มากถึง 17,904 ราย โดยผูป้ ่ วยโควิด-19
ในอิตาลี สหรัฐอเมริกา สเปน เยอรมนี และอิหร่าน รวมกันกว่า 54% ของผูต้ ิดเชือสะสมทังหมด หรือกว่า 254,000 ราย ขณะนีมีผตู้ ิดเชือสะสม
ทั5วโลก 468,577 ราย เฉพาะนอกจีนแผ่นดินใหญ่ กว่า 3.87 แสนราย มีผูร้ กั ษาหายแล้ว 113,817 ราย อัตราการเสียชีวิตล่าสุดอยู่ท5ี 4.52%
ขณะที5อตั ราการรักษาหายอยู่ท5ี 24.28% หรือเกือบ 1 ใน 4 ของผูต้ ิดเชือทังหมด ลดลงจากเมื5อ 1 สัปดาห์ก่อนเกือบ 17% ล่าสุด พบผูต้ ิดเชือไวรัส
สายพันธ์◌ุใหม่แล้วอย่างน้อยใน 201 ประเทศ ดินแดน และเขตปกครองพิเศษ โดยชาติท5ีพบผูต้ ิดเชือมากที5สุด 5 อันดับแรกคือ จีน (81,218
ราย) อิตาลี (74,386 ราย) สหรัฐอเมริกา (65,797 ราย) สเปน (49,515 ราย) และเยอรมนี (37,323 ราย) ซึ5งพบผูต้ ิดเชือในจีนแผ่นดินใหญ่ คิด
เป็ นเพียง 17.33% ของผูต้ ิดเชือทังหมดเท่านัน ลดลงจากเมื5อสัปดาห์ท5ีผ่านมากว่า 23% ขณะที5ยอดผูต้ ิดเชือและเสียชีวิตนอกจีนแผ่นดินใหญ่
ยังคงเพิ5มสูงขึนอย่างต่อเนื5อง สถานการณ์ในอิตาลียังคงวิกฤต ยอดผูต้ ิดเชือสะสมห่างจากจีนอีกราว 6,800 รายเท่านันก็จะไล่ทันจีน และมี
แนวโน้มจะแซงหน้า กลายเป็ นประเทศที5พบการระบาดของเชือไวรัสโคโรนา 2019 รุ นแรงที5สดุ โดยมาลี เซนต์คิตส์ และเนวิส กินี-บิสเซา และหมู่
เกาะเวอร์จิน (สหราชอาณาจักร) เป็ นประเทศและดินแดนล่าสุดที5มีรายงานพบผูป้ ่ วยโควิด-19 รายแรกแล้ว
 (+/-) ญี0ป ุ่ นเตรีย มจัด ตัง% คกก.พิจ ารณาการประกาศภาวะฉุก เฉิน จากไวรัส โคโรนา นายยาสึโตชิ นิชิมรู ะ รมว.เศรษฐกิจญี5ปนุ่ กล่าวว่า ญี5ปนุ่
จะจัดตังคณะกรรมการในวันนีเป็ นอย่างเร็ว เพื5อพิจารณาการประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา ซึ5งขณะที5เขากล่าวกับ
ผูส้ 5ือข่าวในการแถลงข่าวในวันนีว่า คณะบริหารของนายอาเบะไม่ได้คิดที5จะประกาศภาวะฉุกเฉิ นในขณะนี แต่นายคัตสึโนบุ คาโตะ รมว.
สาธารณสุขกล่าวว่า มีความเสี5ยงสูงที5ไวรัสจะแพร่กระจายในวงกว้าง
 (+/-) ชาวแคลิฟ อร์เ นี ย ตกงานนั บ ล้านคนในเวลาไม่ถ ึง 2 สัป ดาห ห์ ลัง โควิด -19 ระบาดหนัก นายเกวิน นิวซัม ผูว้ ่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย
เปิ ดเผยว่า ชาวแคลิฟอร์เนีย 1 ล้านคนได้ย5ืนขอรับเงินประกันการว่างงานนับตังแต่วนั ที5 13 มี.ค.ที5ผ่านมา นายนิวซัมประกาศว่า บริษัทเวลส์ ฟาร์
โก, ซิตีกรุ ๊ป, เจพีมอร์แกน และยูเอส แบงก์ ได้ตกลงที5จะผ่อนผันการชําระหนีจํานองให้กบั ผูท้ 5ีได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 เป็ นเวลา 90 วัน นอกจากนี นายนิวซัมยังประกาศมาตรการต่างๆ เพื5อเตรียมพร้อมรับมือกับการพุ่งขึนของจํานวนผูป้ ่ วยโควิด-19 เขาเปิ ดเผย
ว่า รัฐแคลิฟอร์เนียได้ส5 งั ซือหน้ากากอนามัยใหม่จาํ นวน 100 ล้านชิน และเพิ5มจํานวนเตียงรองรับผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล และเครื5องช่วยหายใจ
ทีม0 า: อิน โฟเควสท ,์ กรุ งเทพธุร กิจ ออนไลน์, Bisnews, Bloomberg, Voathai, THE STANDARD และ efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ

ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั%งก่อ น

วัน

เวลา

ประเทศ

รายการ

วันจันทร์ท5ี 23 มี.ค.

22.00 น.

ยุโรป

ดัชนีความเชื5อมั5นผูบ้ ริโภคเดือนพ.ย.

-12**

-7

วันอังคารที5 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.)

0.75%**

0.75%

16.00 น. เยอรมนี

ดัชนีความเชื5อมั5นทางธุรกิจเยอรมนีเดือนมี.ค.จาก Ifo

86.1**

87.7

19.30 น. สหรัฐฯ

ยอดสั5งซือสินค้าคงทนพืนฐานเดือนก.พ.

-0.6%**

0.8%

19.30 น. สหรัฐฯ

ยอดสั5งซือสินค้าคงทนเดือนก.พ.

1.2%**

-0.2%

21.30 น. สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกนํามันรายสัปดาห์

1.6M**

2.0M

วันพฤหัสบดีท5ี 26 มี.ค. 19.00 น. อังกฤษ

มติดอกเบียนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

0.10%

0.10%

19.30 น. สหรัฐฯ

จํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานครังแรกรายสัปดาห์

1648K

281K

19.30 น. สหรัฐฯ

ประมาณการครังสุดท้าย GDP ไตรมาส 4/2019

2.1%

2.1%

19.30 น. สหรัฐฯ

สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.พ.

-0.2%

-0.4%

G20 Meeting

-

-

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

ดัชนีความเชื5อมั5นผูบ้ ริโภคช่วงท้าย จากUoM

93.3

95.9

21.00 น. สหรัฐฯ

คาดการอัตราเงินเฟ้อช่วงท้าย จาก UoM

-

2.3%

ทังวัน

วันพุธที5 25 มี.ค.

14.00 น.

ทังวัน
วันศุกร์ท5ี 27 มี.ค.

ทังหมด

ไทย

ทังหมด

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

น้อย

ประกาศแล้ว, ** เป็ นตัวเลขจริงที5มีการประกาศออกมา

*ที5มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมูลวันที5 23 มีนาคม 2563 ซึง5 อาจมีการเปลี5ยนแปลงในภายหลังได้

