สถานการณ์ยางพาราเดือนตุลาคม 2561
สถานการณ์ราคายางระหว่างวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2561
ปริ มำณยำง ณ ส้ ำนั กงำนตลำดกลำงยำงพำรำปรั บตั วลดลง เนื่ องจำกมี ฝนตกชุ กในพื นที่ ปลู กยำง โดยปริ ม ำณยำงรวม 3,472.75 ตั น แบ่ ง เป็ น
ยำงแผ่ น ดิ บ 425.70 ตั น ยำงแผ่ นรมควั น 3,047.05 ตั น ลดลงจำกครึ่ งเดื อนที่ ผ่ ำนมำ 252.01 ตั น คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.77 (แผนภำพที่ 1 และ 2) รำคำประมู ล
ยำงแผ่ น ดิ บ เฉลี่ ย อยู่ ที่ 40.43 บำท/กก. ปรั บ ตั ว ลดลง 0.10 บำท/กก. คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.25 และรำคำยำงแผ่ น รมควั น อยู่ ที่ 42.56 บำท/กก.
ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น 0.35 บำท/กก. คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.83 รำคำยำงท้ อ งถิ่ น เฉลี่ ย อยู่ ที่ 39.08 บำท/กก. ปรั บ ตั ว ลดลง 0.32 บำท/กก. คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.82
รำคำน้ ำ ยำงสดอยู่ ที่ 40.70 บำท/กก. ปรั บ ตั วลดลง 0.15 บำท/กก. คิ ด เป็ น ร้ อยละ 0.37 และรำคำยำงก้ อนถ้ ว ย 100 เปอร์ เ ซ็ น อยู่ ที่ 36.55 บำท/กก.
ปรั บตั วเพิ่ มขึ น 0.35 บำท/กก. คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.97 (ดั งกรำฟ) รำคำยำงโดยภำพรวมยำงแผ่ นดิ บปรั บตั วลดลงเล็ กน้ อย ส่ วนยำงแผ่ นรมควั นปรั บตั วสู งขึ น
ตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรภำยในประเทศ และตลำดขำดปัจจัยชีน้ำรำคำยำง เนื่องจำกตลำดยำงล่วงหน้ำเซี่ยงไฮ้ปิดท้ำกำรในวันชำติ (1-5 ตุลำคม 2561)
รำคำยำงได้ รั บปั จจั ยสนั บสนุ นจำกค่ ำเงิ นบำทอ่ อนค่ ำลงเมื่ อเที ยบกั บดอลลำร์ สหรั ฐ และรำคำน้ ำมั นดิ บปรั บตั วสู งขึ น เนื่ องจำกตลำดน้ ำมั น โลกจะเผชิ ญภำวะ
ตึ งตั ว จำกกำรสหรั ฐฯ คว่้ ำบำตรอิ หร่ ำน และกำรปิ ดแหล่ งผลิ ตน้ ำมั นในอ่ ำวเม็ กซิ โก หลั งจำกเกิ ดควำมกั งวลเกี่ ยวกั บผลกระทบของพำยุ เฮอร์ ริ เคน "ไมเคิ ล "
อย่ ำงไรก็ ตำมรำคำยำงยังคงได้ รั บปั จจั ยกดดั นจำกนั กลงทุ นมี ควำมกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสงครำมกำรค้ ำระหว่ ำประเทศ ที่ อำจฉุ ดเศรษฐกิจโ ลกชะลอตั วลง
สถำนกำรณ์ด้ำนงบประมำณของอิตำลี และกรีซ รวมทังกำรปรับตัวสูงขึนของอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลสหรัฐฯ ที่สอดคล้องกับตัวเลขเงินเ ฟ้อ ซึ่งบ่งชีว่ำธนำคำร
กลำงสหรัฐฯ (เฟด) อำจเร่งกำรปรับขึนอัตรำดอกเบียในสินปีนี
แผนภาพที่ 1 ปริมาณยางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางฯ

แผนภาพที่ 2 ปริมาณยางแผ่นรมควัน ณ ตลาดกลางฯ

(ตัน)

(ตัน)

350
290

233.84

230
170

148.66

110
50

22.46
สงขลา

สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

ครึ่งแรกเดือนตุลาคม

11.81

8.93

ยะลา

บุรีรัมย์

1,700
1,500
1,300
1,100
900
700
500

1,267.06
981.42

สงขลา

ครึ่งหลังเดือนกันยายน

795.72

สุราษฎร์ธานี

ครึ่งแรกเดือนตุลาคม

นครศรีธรรมราช

ครึ่งหลังเดือนกันยายน

กราฟแสดงราคายาง RSS F.O.B. กรุงเทพ, RSS 3 และ USS เฉลี่ย 3 ตลาด ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ราคาน้ายางสดและยางก้อนถ้วย

บาท/กก.

STR20

น้ำยำงข้น 60%

F.O.B (RSS3)

เฉลี่ยแผ่นดิบ 3 ตลำด*

เฉลี่ยแผ่นรมควัน 3 ตลำด

ยำงแผ่นดิบท้องถิ่น

น้ำยำงสด (โรงงำน)

ยำงก้อนถ้วย

53.00
42.00
31.00

เดือน
กรกฎาคม 2561

สิงหาคม 2561

กันยายน 2561

ตุลาคม 2561

ที่มำ : กำรยำงแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ * : ข้อมูล ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ,ราคาน้ายางสด DRC มากกว่า 40% และยางก้อนถ้วย 100%
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คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนตุลาคม 2561
การยางแห่งประเทศไทย คาดการณ์แนวโน้มราคายางครึ่งหลังของเดือนตุลาคม 2561 คาดว่าราคายางก็มีโอกาสปรับตัวสูงขึน
โดยมีปัจจัยดังนี
ปัจจัยสนับสนุน
พยากรณ์อากาศเดือนตุลาคม 2561
1. พยำกรณ์อำกำศโดยกรมอุตุนิยมวิทยำในเดือนตุลำคม บริเวณ
ภำคใต้ จ ะยั ง คงมี ฝ นชุ ก หนำแน่ น และมี ฝ นหนั ก บำงแห่ ง ร้ อ ยละ
60 - 80 ของพืนที่ ส่งผลให้ปริมำณยำงออกสู่ตลำดไม่มำกนัก ในขณะที่
ควำมต้องกำรของผู้ซือทังในประเทศ และต่ำงประเทศยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง
2. ดั ชนี PMI ภำคกำรผลิ ตของประเทศคู่ ค้ ำ ได้ แก่ สหรั ฐฯ จี น
และญี่ปุ่น ในเดื อนกันยำยน 2561 ค่ อยข้ำงชะลอตั วจำกเดือนก่อน
ที่ระดับ 59.80, 50.80 และ 52.50 แต่จำกกำรคำดกำรณ์ PMI ได้แก่
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
จี น และสหรั ฐ ฯ ในเดื อ นตุ ล ำคม อยู่ ที่ ร ะดั บ 51.20 และ 60.10
ดัชนี PMI ภาคการผลิต ของจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ
ตำมล้ำดับ ซึ่งปรับตัวสูงขึน และอยู่เหนือระดับ 50 แสดงว่ำภำคกำรผลิต
สหรัฐฯ
จีน
ญี่ปุ่น
ยังคงขยำยตัว
62.0
60.0
3. รำคำน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสู งขึน เนื่องจำกสถำนกำรณ์
58.0
ตึงเครียดระหว่ำงสหรัฐฯ และซำอุดีอำระเบีย รวมทังมำตรกำรคว่้ำบำตร
56.0
อิหร่ำน ขณะที่กำรคำดกำรณ์ว่ำอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง
54.0
52.0
โดยรำคำน้ำมันดิบเฉลี่ยครึ่งแรกของเดือนตุลำคม 2561 อยู่ที่ 74.03
50.0
ดอลลำร์ต่อบำร์เรล ปรับตัวสูงขึนร้อยละ 3.87 จำกครึ่งหลังของเดือน 48.0
ที่ผ่ำนมำ
4. ค่ำเงินบำทมี แนวโน้ มอ่อนค่ำลงเมื่ อเที ยบกั บดอลลำร์ สหรั ฐ
้ามันดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจำกกำรปรับขึนอัตรำดอกเบียของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (เฟด) ส่งผล ดอลลาร์สหรัฐกราฟแสดงราคาน
/บาร์เรล
บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
34.0
ให้มีกำรเคลื่อนย้ำยกำรลงทุนในภูมิภำคเอเชีย และกำรปรับตัวสูงขึน
79
33.5
76
จำกอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯ โดยค่ำเงินบำทเฉลี่ยครึ่งแรก
73
33.0
ของเดือนตุลำคม 2561 อยู่ที่ 32.66 บำทต่อดอลลำร์สหรั ฐ ปรั บตัว
70
32.5
67
ลดลงร้อยละ 0.55 จำกครึ่งหลังของเดือนที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำมจำก
32.0
64
รำคำน้ำมันดิบ WTI
31.5
เศรษฐกิจไทยไม่ได้เผชิญแรงกดดันให้เร่งปรับขึนอัตรำดอกเบีย แต่เพื่อ
61
อัตรำแลกเปลี่ยน
58
31.0
ป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึน อำจส่งผลกับกำรตัดสินใจเริ่มปรับสมดุล
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561 ตุลาคม 2561
นโยบำยกำรเงินก่อนสินปีนี
ที่มำ : www.investing.com และ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
5. สหรั ฐฯ เม็กซิโก และแคนำดำสำมำรถบรรลุ ข้อตกลงกำรค้ำ
น้าเข้า - ส่งออก
ร้อยละ
ฉบับใหม่ ภำยใต้ "ข้อตกลงสหรัฐอเมริกำ-เม็กซิโก-แคนำดำ" (United
40.0
จีน น้ำเข้ำ
จีน ส่งออก
States-Mexico-Canada Agreement) หรือ USMCA ซึ่งแคนำดำได้รับ
ญี
ป
่
น
่
ุ
น้
ำ
เข้
ำ
ญี่ปุ่น ส่งออก
โควต้ ำยกเว้นภำษีน้ ำเข้ำรถไปยังสหรั ฐฯ จ้ ำนวน 2.6 ล้ ำนคัน และ 30.0
สหรัฐฯ น้ำเข้ำ
สหรัฐฯ ส่งออก
20.0
เม็กซิโก (INA) มองว่ำ กำรส่งออกชินส่วนรถยนต์ของเม็กซิโกอำจพุ่งขึน
10.0
10% ในช่วง 3 ปีข้ำงหน้ำ บ่งชีว่ำ อุตสำหกรรมยำงล้อยังคงขยำยตัว
6. ยอดน้ ำเข้ ำ - ส่ งออกของจีนเดื อนกั นยำยน โดยยอดส่ งออก
ปรับตัวเพิ่มขึน 14.5% เมื่อเทียบเป็นรำยปี ขณะที่ยอดน้ำเข้ำเพิ่มขึน
ก.ค.-61
ส.ค.-61
ก.ย.-61
14.3% ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลกำรค้ำรวม 3.2 หมื่นล้ำนดอลลำร์
ที่มำ : www.investing.com
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ปัจจัยกดดัน
3. นั กลงทุ น อำจชะลอกำรซื อขำยในตลำดล่ ว งหน้ ำ เนื่ องจำก
สถำนกำรณ์ ค วำมไม่ แ น่ น อนในหลำยประเทศ อำจส่ ง ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจทั่วโลก โดยครึ่งแรกของเดือนตุลำคม 2561 รำคำยำงตลำด
ล่วงหน้ำ RSS3 โตเกียว, เซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์ และ TSR20 ของสิงคโปร์ อยู่ที่
45.38, 50.96, 46.41 และ 43.63 บำทต่อกก. ซึ่งตลำดล่วงหน้ำโตเกียว
เซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์ และ TSR20 ของสิงคโปร์ ปรับตัวเพิ่มขึนร้อยละ 8.33,
0.76, 0.32 และ 0.52
4. สต็อกยำงโดยภำพรวมปรับตัวอยู่ในระดับสูง โดยสต็อกยำงตลำด
เซี่ยงไฮ้ในเดื อนตุลำคม อยู่ที่ ระดับ 581.144 พั นตั น ปรับตัวเพิ่ มขึ น
21.10 พั นตั น คิ ดเป็ นร้ อยละ 3.77 ในขณะที่ สต็ อกยำงตลำดชิ งเต่ ำ
ในเดือนกันยำยน 2561 อยู่ที่ 162.60 พันตัน ปรับตัวลดลง 55.30 พันตัน
คิดเป็ นร้ อยละ 34.01 และคำดกำรณ์เดือนตุลำคมอยู่ ที่ 112.02 ตั น
ปรับตัวลดลง 50.40 ตัน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ดังตำรำง
5. นักลงทุนระมัดระวังกำรซือขำย เนื่องจำกรอผลกำรประชุมผู้น้ำ
สหภำพยุโรป (EU) ที่มีขึนในวั นที่ 17 - 18 ตุลำคมนี โดยกำรประชุ ม
มีกำรหำรือในประเด็นที่อังกฤษจะแยกตัวออกจำก EU (Brexit) และควำม
ขัดแย้งกันเกี่ยวกับประเด็นชำยแดนของไอร์แลนด์

กราฟแสดงราคายาง Tocom Rss 3, SHFERss3, SICOM Rss 3 และ STR 20
TOCOM RSS3
SICOM RSS3

บาท/กก.
59.0

SHFE RSS3
SICOM TSR20

54.0
49.0
44.0

39.0

สิงหาคม 2561

กันยายน 2561

เดือน

ตุลาคม 2561

ที่มำ : TOCOM, SHFE และ SGX

ตารางปริมาณสต็อกยางของประเทศจีนและญี่ปุ่น
เดือน
มกราคม (2561)
กุมภาพันธ์ (2561)
มีนาคม (2561)
เมษายน (2561)
พฤษภาคม (2561)
มิถุนายน (2561)
กรกฎาคม (2561)
สิงหาคม (2561)
กันยายน (2561)
ตุลาคม (2561)

สต็อกยางชิงเต่า
246,300
254,200
244,400
183,400
175,200
188,500
206,200
217,900
162,600
112,200

ปริมาณยาง (ตัน)
สต็อกยางเซี่ยงไฮ้
419,310
434,550
442,770
446,580
473,825
505,069
519,932
551,634
560,045
581,144

สต็อกญี่ปุ่น
14,736
15,206
15,599
16,606

ที่มำ : สต๊อกยำงชิงเต่ำ และ www.shfe.com.cn

บทสรุป จำกกำรวิเครำะห์ ปัจจัยพืนฐำน รำคำยำงอำจได้รับปัจจัยกดดันจำกนักลงทุนระมัดระวังกำรซือขำยในตลำดล่วงหน้ำ เนื่องจำก
สถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองในประเทศเศรษฐกิจหลัก รวมทังกำรบรรลุของตกลงอังกฤษแยกตัวจำก EU ได้หรือไม่ อาจส่งผลให้ราคายาง
ในตลาดล่วงหน้าปรับตัวลดลงและกดดันราคายางในตลาดจริง และปริมำณสต็อกยำงยังคงอยู่ในระดับสูง แต่อย่ำงไรก็ตำมรำคำยำงได้รับปัจจัยสนับสนุน
จำกมี ฝนตกชุ กในพื นที่ ปลู กยำง ส่ งผลให้ ปริ มำณยำงออกสู่ ตลำดน้ อย และควำมต้ องกำรของผู้ ซื อทั งในประเทศ และต่ ำงประเทศมี อย่ ำงต่ อเนื่ อง
ค่ำเงินบำทมีแนวโน้มอ่อนค่ำลงเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ รวมทังรำคำน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน และคำดกำรณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำ
จำกดัชนี PMI เดือนตุลำคม อยู่เหนือระดับ 50 บ่งชีว่ำเศรษฐกิจยังคงขยำยตัว จึงคาดว่าราคายางช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม 2561 มีโอกาส
ปรับตัวสูงขึน

กองวิจัยเศรษฐกิจยำง ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำเศรษฐกิจยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย
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