
  

                  ราคาทองค าพยายามขึน้ไปทดสอบโซน 1,834-1,839 
ดอลลารต่์อออนซ ์หากยืนได้ ท าให้ประเมินว่าในระยะสั้นราคามีโอกาส
ปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไป 1,851 ดอลลาร์ต่อออนซ ์แต่หาก
ผ่านแนวต้านแรกไม่ได้ราคาจะอ่อนตัวลงสะสมแรงซื้อประเมินแนวรับ
บริเวณ 1,812-1,800 ดอลลารต่์อออนซ ์

 

15 กรกฎาคม 2564    

 

สรุป  วฒุิสภาสหรฐัลงมติผ่านรา่งกฎหมายหา้มน าเขา้สินคา้จากมณฑลซินเจียงของจีน ซึ่งเป็นมาตรการคว ่าบาตรล่าสดุที่สหรฐัด าเนินการกบัรฐับาลจีน เพื่อเป็นการ
ลงโทษตามรายงานของสหรฐัที่ว่า รฐับาลจีนท าการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ์ชาวมสุลิมอยุกูรแ์ละชาวมสุลิมกลุ่มอื่นๆ มาอย่างยาวนานจนถึงปัจจบุนั รา่งกฎหมายดงักล่าวมีชื่อ
ว่า กฎหมายป้องกันการบงัคบัใชแ้รงงานชาวอุยกรู ์(Uyghur Forced Labor Prevention Act) จะมีผลครอบคลมุถึงสินคา้ที่ผลิตโดยผูท้ี่ถูกบงัคบัใชแ้รงงานในมณฑลซิ
นเจียง และจะมีผลใหส้ินคา้ดงักล่าวถกูหา้มจ าหน่ายในสหรฐัภายใตก้ฎหมายภาษี "1930 Tariff Act" เวน้แต่จะไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานทางการของสหรฐั  ทัง้นี ้
รา่งกฎหมายดงักล่าวจะส่งไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อพิจารณา ก่อนส่งต่อไปยงัท าเนียบขาวเพ่ือใหป้ระธานาธิบดีโจ ไบเดนลงนามรบัรองเพื่อใหม้ีผลบงัคบัใช ้แต่ยงัไม่
แน่ชัดว่าจะเริ่มบังคบัใชเ้มื่อใด ปัจจัยดงักล่าวกระตุน้แรงซือ้ทองค าเพิ่มเติม  ส าหรบัวันนีติ้ดตามการ Testimony เป็นวันที่ 2 ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด 
และติดตามการเปิดเผยผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย , จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน, ดชันี Empire State Index และตวัเลขในภาคการผลิตของ
สหรฐั  แนะน าซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ 1,818-1,812 ดอลลารต่์อออนซ ์ไดใ้หท้ยอยขายท าก าไรหากราคายงัไม่ยืนเหนือโซน 1,834-1,839 ดอลลารต่์อ
ออนซ ์แต่หากผ่านไดส้ามารถถือต่อรอดแูนวตา้นถดัไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
15/07/2564 16:09 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,825.90 1,832.66 6.76 0.37 

Spot Silver ($) 26.23 26.34 0.11 0.42 

เงนิบาท (฿/$) 32.62 32.66 0.04 0.12 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,000 28,250 250 0.89 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 74.54 74.22 -0.32 -0.43 

ดชันดีอลลาร ์ 92.37 92.30 -0.07 -0.07 

เงนิยูโร (€/$) 1.1839 1.1847 0.00 0.07 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,812   1,800   1,784 

        1,839   1,851   1,866 

 

 



 

 

• (+) วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกม.ห้ามน าเข้าสินค้าจากมณฑลซินเจียง ส  านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า วฒุิสภาสหรฐัลงมติผ่านร่างกฎหมายหา้มน าเขา้

สินคา้จากมณฑลซินเจียงของจีน ซึ่งเป็นมาตรการคว ่าบาตรล่าสดุท่ีสหรฐัด าเนินการกับรฐับาลจีน เพื่อเป็นการลงโทษตามรายงานของสหรฐัท่ีว่า รฐับาล

จีนท าการฆ่าลา้งเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมอุยกูรแ์ละชาวมสุลิมกลุ่มอื่นๆ มาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ร่างกฎหมายดังกล่าวมีชื่อว่า กฎหมายป้องกันการ

บงัคบัใชแ้รงงานชาวอยุกรู ์(Uyghur Forced Labor Prevention Act) จะมีผลครอบคลมุถึงสินคา้ท่ีผลิตโดยผูท่ี้ถูกบงัคบัใชแ้รงงานในมณฑลซินเจียง และ

จะมีผลใหส้ินคา้ดงักล่าวถกูหา้มจ าหน่ายในสหรฐัภายใตก้ฎหมายภาษี "1930 Tariff Act" เวน้แต่จะไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานทางการของสหรฐั ทัง้นี ้

วฒุิสภาจากพรรคเดโมแครตและพรรครีพบัลิกันลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายอย่างเป็นเอกฉันท ์โดยร่างกฎหมายนีจ้ะท าใหผู้น้  าเขา้สินคา้ตอ้งรบัภ าระใน

การแสดงหลักฐานการน าเข้า โดยกฎหมายท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น หา้มไม่ให้มีการน าเขา้สินค้าหากมีหลักฐานอันสมเหตุสมผลท่ีบ่งชีถ้ึงการบังคับใช้

แรงงาน รา่งกฎหมายดงักล่าวจะส่งไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อพิจารณา ก่อนส่งต่อไปยงัท าเนียบขาวเพื่อใหป้ระธานาธิบดีโจ ไบเดนลงนามรบัรองเพื่อให้

มีผลบังคบัใช ้แต่ยงัไม่แน่ชัดว่าจะเริ่มบงัคับใชเ้มื่อใด ทางดา้นนายมารโ์ก รูบิโอ วุฒิสมาชิกพรรครีพบัลิกัน ซึ่งเป็นผูผ้ลักดันร่างกฎหมายฉบบันีร้่วมกับ

นายเจฟฟ์ เมอรค์ลีย ์วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต ไดเ้รียกรอ้งใหท้ าเนียบขาวด าเนินการโดยเรว็  "เราจะไม่นิ่งดดูายต่ออาชญากรรมท่ีพรรคคอมมิวนิสตจ์ีน

กระท ากับมนุษยชาติอย่างต่อเน่ือง และจะไม่ยอมใหบ้ริษัทต่างๆ แสวงหาผลก าไรจากการละเมิดสิทธิอนัทารุณเหล่านัน้โดยไม่ตอ้งรบัผลจากการกระท า" 

นายรูบิโอระบุในแถลงการณ ์ ทางดา้นนายเมอรค์ลียก์ล่าวว่า "ไม่ควรมีบริษัทอเมริกนัแมแ้ต่แห่งเดียวท่ีไดก้ าไรจากการกระท าท่ีละเมิดสิทธิดงักล่าว และ

ไม่ควรตอ้งมีผูบ้ริโภคชาวอเมริกนัซือ้สินคา้จากแรงงานทาสโดยไม่ไดต้ัง้ใจ" 

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ หุ้นน ้ามัน-พลังงานลมด่ิงฉุดตลาด  ตลาดหุน้ยโุรปเปิดตลาดปรบัตวัลงต่อเนื่องเป็นวนัท่ี 2 หลงัจากหุน้กลุ่มน า้มนัดิ่งลงฉุด

ตลาดตามราคาน า้มันดิบท่ีร่วงลง ขณะเดียวกัน หุน้บริษัทพลังงานลมปรบัตัวลงหลัง Siemens Energy เปิดเผยตัวเลขคาดการณ์ก าไรท่ีต ่ากว่าระดับ

คาดการณ ์เน่ืองดว้ยตน้ทุนดา้นวสัดแุละการเพิ่มก าลงัการผลิตท่ีสงูกว่าคาด ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 459.96 จุด ลดลง 0.60 จุด 

หรือ -0.13% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,737.36 จุด ลดลง 51.62 จุด หรือ -0.33% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาด

วนันีท่ี้ 6,538.41 จดุ ลดลง 19.97 จดุ หรือ -0.30% หุน้ Siemens Gamesa และ หุน้ Siemens Energy ดิ่งลง 16% และ 11% ตามล าดบั 

• (+) ฮ่องกงจับกุมผู้ต้องสงสัย 4 รายในคดีฟอกเงินด้วยคริปโต กรมศุลกากรของฮ่องกงเปิดเผยว่า เจา้หนา้ท่ีต ารวจฮ่องกงเขา้จับกุมตวับุคคลท่ีตอ้ง

สงสัยว่าเก่ียวขอ้งในกระบวนการฟอกเงินมลูค่า 1.2 พันลา้นดอลลารฮ์่องกง (155 ลา้นดอลลารส์หรฐั)  ปฏิบัติการสอบสวนดงักล่าว ซึ่งใชช้ื่ อว่า "Coin 

Breaker" เริ่มขึน้เมื่อวนัท่ี 8 ก.ค. โดยมีการตรวจสอบเงินราว 880 ลา้นดอลลารฮ์่องกงท่ีเก่ียวขอ้งกับการซือ้ขายเงินคริปโตดว้ยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

ราว 40 กระเป๋า และบกุตรวจคน้สถานท่ี 5 แห่ง  ผลการสอบสวนพบว่า ผูต้อ้งสงสยั 4 รายท่ีเป็นชายอายุระหว่าง 24 -33 ปี ไดเ้ปิดบญัชีธนาคารในฮ่องกง

หลายบญัชี และท าธุรกรรมผ่านทางแพลตฟอรม์ซือ้ขายสกุลเงินคริปโตเคอรเ์รนซี โดยมีการโอนเงินไปยงัต่างประเทศผ่านบญัชีธนาคารและสกุลเงิ นคริป

โตตั้งแต่เดือนก.พ. 2563 จนถึงเมื่อเดือนพ.ค.ท่ีผ่านมา  นอกจากนี ้รฐับาลฮ่องกงยังประกาศข้อบังคับเมื่อปลายเดือนพ.ค.ท่ีผ่า นมา ซึ่งก าหนดให้

แพลตฟอรม์เหล่านีต้อ้งใหบ้ริการกบันกัลงทนุอาชีพเท่านัน้ และไม่สามารถใหบ้ริการกบันกัลงทนุรายย่อยได้ 

• (+/-) โพลชีช้าวอังกฤษส่วนใหญ่อยากให้รัฐใช้มาตรการควบคุมโควิดต่อ ผลส ารวจความคิดเห็นซึ่งจัดท าโดยคนัทาร ์พบัลิค ระบุว่า ประชาชนชาว

อังกฤษกว่า 2 ใน 3 มองว่า รฐับาลควรใชม้าตรการควบคุมโควิด-19 บางส่วนต่อไปหลังจากวนัท่ี 19 ก.ค. ซึ่งเป็นก าหนดการท่ีรฐับาลของนายบอริส 

จอหน์สนั วางแผนท่ีจะยกเลิกนโยบายดงักล่าว อน่ึง ผลส ารวจดงักล่าวจัดท าขึน้ในระหว่างวนัท่ี 7 -12 ก.ค. โดยการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 

1,057 คน ชาวองักฤษ 66% ยอมรบัว่า ยงัอยากใหร้ฐับาลบงัคบัใชม้าตรการควบคุมโควิด-19 บางส่วนหรือทัง้หมดต่อไป ขณะท่ี 60% มองว่า ทกุคนควร

ใส่หนา้กากอนามยัต่อไปเมื่อใชบ้ริการในรา้นคา้หรือขนส่งสาธารณะ  ก่อนหนา้นี ้นายจอหน์สนักล่าวว่า ประชาชนชาวองักฤษจะตอ้งใชวิ้จารณญาณของ

ตนเองว่าควรจะสวมใส่หนา้กากอนามยัหรือไม่หลงัจากวนัท่ี 19 ก.ค.            ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ Efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารท่ี 13 ก.ค. 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   0.4% 0.4% 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย.   99.5 99.6 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   0.5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิ.ย.   0.4% 0.7% 

วนัพธุท่ี 14 ก.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   -1.0%** 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.0%** 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย.   1.0%** 0.7% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -7.9M** -6.9M 

 23.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพฤหสับดีท่ี 15 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021   7.9%** 18.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   28.1 30.7 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   350K 373K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   17.9 17.4 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.   0.6% 0.8% 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนมิ.ย.   75.7% 75.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัศุกรท่ี์ 16 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)   -0.10% -0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.4% -0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.   -0.5% -1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนพ.ค.   0.4% -0.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   86.5 85.5 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 4.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

* ที่มา forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2564 ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้

 

      


