26 มีนาคม 2563
ราคาทองคํายังอยู่ในช่ วงปรั บฐานของราคาเพือสะสม
กํ า ลั ง หลั ง ราคาทองคํ า ดี ด ตั ว ขึ น# ไม่ ผ่ านแนวต้ านที 1,628-1,644
ดอลลาร์ ต่อออนซ์ หากรายังไม่ สามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่ าวได้ อาจ
มีย่อการตัวลงมา โดยประเมินแนวรับที 1,585 ดอลลาร์ ต่อออนซ์

1,585

1,548

1,523

1,644 1,671

1,689

ทีมา : Bisnews

สรุป ข้ อมูลล่าสุดจากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ระบุว่า ทัวโลกมีผ้ ูติดเชื $อไวรัส Covid-19 จํานวนมากกว่า 472,100 ราย โดยเพิมขึ $น 2 เท่าภายในเวลาไม่
ถึง 1 สัปดาห์ ยอดผู้เสียชีวิตเพิมสูงขึ $นสู่ระดับ 21,300 ราย ขณะทียอดผู้เสียชีวิตในสหรัฐพุ่งขึ $นแตะ 1,050 ราย ในวันพฤหัสบดี ส่วนยอดผู้ติดเชื $อในสหรัฐรวม
เพิมขึน$ สู่ร ะดับ 69,100 ราย การพุ่งขึน$ ของยอดติดเชื อ$ ไวรั ส Covid-19 ในสหรั ฐและหลายประเทศทัวโลก ทําให้ เกิดเรี ยกร้ องให้ ดําเนินการปิ ดเมือง หรื อ
Lockdown โดยให้ ประชาชนอยู่แต่ในบ้ านต่อไป ทังนี
$ $ ผู้วา่ การรัฐแคลิฟอร์ เนียเปิ ดเผยว่า ชาวแคลิฟอร์ เนีย 1 ล้ านคนได้ ยืนขอรับเงินประกันการว่างงานนับตังแต่
$
วันที 13 มี.ค.ทีผ่านมาอันเนืองมาจากการปิ ดเมือง Lockdown เพือควบคุมการระบาด แนวโน้ มดังกล่าวเป็ นปั จจัยทีทําให้ สินทรัพย์ต่างๆ รวมทัง$ ทองคํามีแรง
ขายทํากําไรสลับออกมาเพิมสูงขึ $น ขณะทีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ ร่วงลงกว่า 300 จุด หรื อกว่า 1.45% สําหรับนักลงทุนทีถือทองคําไว้ ในระยะสันยั
$ งคงต้ องติดตาม
ราคาอย่างใกล้ ชิด หากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือบริ เวณ 1,628-1,644 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ได้ อาจขายเพือลดความเสียง โดยพิจารณาเข้ าซื $ออีกครัง$ หาก
ราคาไม่ตํากว่าแนวรับโซน 1,585 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ เพือรอจังหวะดีดตัวเพือทํากําไรระยะสัน$

ตารางที 1 สรุ ปภาวะตลาดภาคเย็น
26/03/2563 16:08 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,616.90

1,606.70

-10.20

-0.63%

Spot Silver ($)

14.44

14.35

-0.10

-0.66%

เงินบาท (฿/$)

32.67

32.69

0.01

0.04%

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

24,500

24,550

50

0.20%

นํา8 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

27.39

26.40

-0.99

-3.61%

นํา8 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

23.97

23.66

-0.31

-1.29%

เงินยูโร (€/$)

1.0881

1.0944

0.0063

0.58%

ทีมา : Bisnews

• (+) สือแฉสหรั ฐสังลดจํานวนเจ้ าหน้ าที CDC ในจีนก่ อนโควิด-19 แพร่ ระบาด สือต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์
ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ ปรับลดจํานวนเจ้ าหน้ าทีของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (CDC) ภายในจีนลงมากกว่า 2 ใน 3 อันเป็ นส่วนหนึงของการ
ปรับลดจํานวนผู้เชียวชาญทางด้ านสุขภาพและวิทยาศาสตร์ ในจีนทีได้ รับเงินทุนสนับสนุนจากสหรัฐ ก่อนทีจะเกิดการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19
ขึ $นในประเทศจีน เอกสารของ CDC ระบุว่า การปรับลดเจ้ าหน้ าทีส่วนใหญ่เกิดขึ $นทีสํานักงานของ CDC ในกรุงปั กกิง และเกิดขึ $นในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา
ทังนี
$ $ CDC ในแอตแลนตาซึงเป็ นหน่วยงานต่อสู้โรคทีสําคัญของสหรัฐนัน$ ได้ ให้ ความช่วยเหลือด้ านสาธารณสุขกับประเทศต่างๆ ทัวโลก และร่ วมงาน
กับประเทศเหล่านัน$ เพือช่วยในการหยุดยัง$ การแพร่ ระบาดทัวโลกของโรคติดเชื $อ ขณะที CDC ทํางานในจีนมาเป็ นเวลาถึง 30 ปี เอกสารระบุว่า
จํานวนเจ้ าหน้ าทีของ CDC ในจีนได้ ลดลงเหลือราว 14 คน จากประมาณ 47 คนนับตังแต่
$ ปธน.ทรัมป์เข้ ารับตําแหน่งในเดือนม.ค. 2560 โดยสือระบุว่า
การปรับลดเจ้ าหน้ าทีเหล่านันรวมถึ
$
งนักระบาดวิทยา และผู้เชียวชาญด้ านสุขภาพ การปรับลดเจ้ าหน้ าที CDC ในจีน ทําให้ ผ้ เู ชียวชาญด้ านสุขภาพ,
นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชียวชาญอืนๆ ไม่สามารถช่วยจีนในการรับมือกับการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระยะแรกๆ และไม่สามารถให้ ข้อมูลกับ
รัฐบาลสหรัฐได้ มากนักเกียวกับสถานการณ์แพร่ระบาดทีเกิดขึ $นในจีน
• (-) นิวยอร์ กเริ มมีความหวังไวรั สโคโรนาชะลอลงขณะนิวออร์ ลีนส์ เผชิญวิกฤติ เมือวานนี $นายแอนดรู ว์ คัวโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ กระบุว่า รัฐ
นิวยอร์ ก ซึงมีผ้ ตู ิดเชื $อและเสียชีวิตมากทีสุดในสหรัฐ กําลังแสดงสัญญาณขันต้
$ นของการแพร่ ระบาดทีชะลอตัวลง ขณะทีวิกฤติสขุ ภาพรุ นแรงขึ $นใน
พื $นทีทีได้ รับผลกระทบอย่างหนักอย่างเมืองนิวออร์ ลีนส์และทีอืนๆ เขากล่าวว่า อัตราการเข้ ารักษาในโรงพยาบาลในนิวยอร์ กชะลอตัวลงในช่วงไม่กีที
ผ่านมาด้ วยจํานวนทีเขาเรียกว่า "เกือบดีเกินกว่าจะเป็ นความจริงได้ " เขาชืนชมพยาบาล, แพทย์ และผู้เชียวชาญทางแพทย์ทีเกษี ยณอายุแล้ ว 40,000
คนทีอาสามาเข้ า "หน่วยดูแลสุขภาพ" แต่เตือนว่า ยังมีงานทีต้ องทําอีกมาก ในสัญญาณความเป็ นไปได้ ของหายนะภัย นิวยอร์ ก, นอร์ ธแคโรไลนา
และฮาวาย ขอให้ สํานักงานจัดการฉุกเฉินของรัฐบาลกลางส่งทีมเก็บศพพิเศษทีสามารถช่วยดําเนินการสําหรับศพจํานวนมากได้
• (-) สนง.สถิติฝรั งเศสเผยความเชือมันภาคธุรกิจร่ วงหนั กในเดือนมี.ค. จากผลกระทบโควิด-19 สํานักงานสถิติแห่งชาติฝรังเศส (Insee)
เปิ ดเผยว่า ดัชนีความเชือมันในภาคธุรกิจร่วงลงสู่ระดับ 95 ในเดือนมี.ค. จากระดับ 105 ในเดือนก.พ. โดยดัชนีความเชือมันเดือนมี.ค.ออกมาตํากว่าที
นักเศรษฐศาสตร์ คาดการณ์ ไว้ อันเนืองมาจากผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทังนี
$ $ ฝรังเศสย่างเข้ าสู่สัปดาห์ทีสองของการใช้
มาตรการล็อกดาวน์ทวประเทศ
ั
ขณะทียอดผู้เสียชีวิตจากเชือ$ ไวรัสโควิด-19 ในฝรังเศสเพิมขึ $นแตะทีระดับ 1,100 ราย ส่วนยอดผู้ติดเชื $อเพิมขึ $นเป็ น
22,300 ราย นายเจอโรม ซาโลมอน ผู้อํานวยการสํานักงานสาธารณสุขของฝรังเศสเปิ ดเผยว่า ในช่วงเวลาทีฝรังเศสกําลังเผชิญสถานการณ์การแพร่
ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโควิด-19 นัน$ ทางสํานักงานสาธารณสุขจะดําเนินการตรวจหาเชื $อให้ กบั ชาวฝรังเศสจํานวน 10,000 รายภายในสุดสัปดาห์
นี $ โดยตัวเลขดังกล่าวเพิมขึ $นจากปั จจุบนั ทีระดับ 9,000 ราย
• (+/-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิ ดตลาดร่ วงลง เหตุวิตกโควิด-19, นลท.จับตาข้ อมูลจ้ างงานสหรั ฐ ตลาดหุ้นยุโรปเปิ ดตลาดวันนี $ร่ วงลง เนืองจากความ
กังวลเกียวกับโควิด-19 ขณะเดียวกัน นักลงทุนรอดูการเปิ ดเผยข้ อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐทีจะมีการเปิ ดเผยในวันนี $ เพือ
ประเมินถึงผลกระทบทีจะเกิดขึ $นจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ดัชนี Stoxx Europex 600 ร่ วง 1.5% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝรังเศสเปิ ดวันนีท$ ี 4,332.79 จุด ลดลง 99.51 จุด, -2.25% ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันเปิ ดที 9,621.24 จุด ลดลง 253.02 จุด, -2.56% ด้ าน
สํานักงานสถิติแห่งชาติฝรังเศส (Insee) เปิ ดเผยว่า ดัชนีความเชือมันในภาคธุรกิจร่ วงลงสู่ระดับ 95 ในเดือนมี.ค. จากระดับ 105 ในเดือนก.พ. โดย
ดัชนีความเชือมันเดือนมี.ค.ออกมาตํากว่าทีนักเศรษฐศาสตร์ คาดการณ์ไว้ อันเนืองมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ทีมา : 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 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.

48.0**

51.7

16.30 น. อังกฤษ

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

35.7**

53.2

G7 Meetings

-

-

20.45 น. สหรัฐฯ

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

49.2**

50.7

20.45 น. สหรัฐฯ

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื $อ (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

มติดอกเบี $ยจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

0.75%**

0.75%

16.00 น. เยอรมนี

ดัชนีความเชือมันทางธุรกิจเยอรมนีเดือนมี.ค.จาก Ifo

86.1**

87.7

19.30 น. สหรัฐฯ

ยอดสังซื $อสินค้ าคงทนพื $นฐานเดือนก.พ.

-0.6%**

0.8%

19.30 น. สหรัฐฯ

ยอดสังซื $อสินค้ าคงทนเดือนก.พ.

1.2%**

-0.2%

21.30 น. สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกนํ $ามันรายสัปดาห์

1.6M**

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)

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%

ทังวั
$ น

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 ตัวเลขครัง# ก่ อน

น้ อย

ประกาศแล้ ว, ** เป็ นตัวเลขจริ งทีมีการประกาศออกมา

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

