สถานการณ์ยางพาราเดือนธันวาคม 2560
สถานการณ์ราคายางระหว่างวันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2560
ปริมาณยาง ณ ส้านักงานตลาดกลางยางพาราปรับตัวลดลง เนื่องจากมีฝนชุกในพืนที่ปลูกยาง โดยในภาพรวมปริมาณยางที่เข้าสู่ส้านัก งานตลาดกลางยางพาราทัง
6 ตลาด มี ทั งสิ น 7,300.48 ตั น แบ่ งเป็ นยางแผ่ นดิ บ 358.08 ตั น ยางแผ่ นรมควั น 6,942.40 ตั น ลดลงจากเดื อนที่ ผ่ านมา 6,523.69 ตั น คิ ดเป็ นร้ อยละ 47.19
(แผนภาพที่ 1 และ 2) ราคาประมูลยางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 43.34 บาท/กก. ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 0.05 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 0.11 และราคายางแผ่นรมควันอยู่ที่ 46.40
บาท/กก. ปรับตัวสูงขึน 0.39 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 0.85 ราคายางท้องถิ่นเฉลี่ยอยู่ที่ 42.50 บาท/กก. ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 0.01 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 0.03 ราคา
น้ายางสดอยู่ที่ 42.22 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.18 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 0.42 และราคายางก้อนถ้วย 100 เปอร์เซ็นอยู่ที่ 35.97 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึน 0.26 บาท/กก.
คิดเป็นร้อยละ 0.73 (ดังกราฟ) ราคายางโดยภาพรวมปรับตัวสูงขึน เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเกิดอุทกภัยในหลายพืนที่ปลูกยางของภาคใต้ สต็อกยางจีนปรับตัว
ลดลงแสนกว่าตัน และเหตุการณ์ไฟไหม้โกดังเก็บยางในเมืองชิงเต่า ท้าให้ยางเสียหาย 3 หมื่นตัน ผลการประชุมสภาไตรภาคียางพาราระหว่าประเทศ (ITRC) เห็นชอบ
ในการประกาศมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกครังที่ 5 ซึ่งลดปริมาณการส่งออกยางใน 3 ประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย) จ้านวน 3.5 แสนตัน มีผลตังแต่เดือน
มกราคมถึงมีนาคม 2561 รวมทังราคาน้ามันดิบปรับตัวสูงขึน เนื่องจากตลาดขานรับผลการประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามัน (โอเปก) และนอกโอเปกที่จะขยายเวลาการ
ลดก้าลังการผลิตจนถึงสินปีหน้า ประกอบกับนักลงทุนขานรับกับมติผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษี ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อย่างไรก็ตามราคายางได้รับปัจจัยกดดัน
จากค่าเงินบาทแข็งค่าขึนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
แผนภาพที่ 1 ปริมาณยางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางฯ

แผนภาพที่ 2 ปริมาณยางแผ่นรมควัน ณ ตลาดกลางฯ
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กราฟแสดงราคายาง RSS F.O.B. กรุงเทพ, RSS 3 และ USS เฉลี่ย 3 ตลาด ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ราคาน้ายางสดและยางก้อนถ้วย
บาท/กก.
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ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ * : ข้อมูล ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560,ราคาน้ายางสด DRC มากกว่า 40% และยางก้อนถ้วย 100%
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คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนมกราคม 2561
การยางแห่งประเทศไทย คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนมกราคม 2561 คาดว่าราคายางมีโอกาสปรับตัวสูงขึน
โดยมีปัจจัย ดังนี
ปัจจัยสนับสนุน
1. ผู้ประกอบการมีความต้องการยาง และราคายางมีแนวโน้มปรับตัว
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ตลาดล่ ว งหน้ า ต่ า งประเทศ โตคอม เซี่ ย งไฮ้
และไซคอม โดยในเดื อนธันวาคม 2560 ราคายาง RSS3 อยู่ ที่ 56.64,
68.41, และ 52.86 ปรั บตั วเพิ่ มขึ นร้ อยละ 4.67, 7.75, และ 3.50
ตามล้าดับ จากเดือนที่ผ่านมา
2. ครม. อนุ มั ติ 6 โครงการ เพื่ อ แก้ ปั ญ หายางพาราทั งระบบ
ตามนโยบายดูดซับปริมาณยาง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการชดเชย
ดอกเบี ย 3% เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งให้ กั บ ผู้ ป ระกอบกิ จ การยาง
(ยางแห้ง) โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา
โครงการชดเชยดอกเบีย 3% เพื่อสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน
แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา โครงการชดเชยดอกเบีย
เพื่อสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ส่วนการเพิ่ม
ปริมาณการใช้ยาง 1 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการใช้ยางของ
หน่วยงานภาครัฐ และลดปริมาณผลผลิต 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ควบคุมปริมาณผลผลิต โดยมีเป้าในการลดปริมาณผลผลิตจากทังภาค
เกษตรกร และหน่วยงานรัฐ รวมทังมาตรการ AETS ของ 3 ประเทศ
เพื่ อ ควบคุ ม ปริ ม าณการส่ ง ออกยางจ้ า นวน จ้ า นวน 3.5 แสนตั น
แบ่งเป็น ประเทศไทย 2.34 แสนตัน อินโดฯ 9 หมื่นตัน และมาเลฯ 2
หมื่นตัน ในการควบคุมปริ มาณยางซึ่งมีผลเดือนมกราคมถึงมีนาคม
2561
3. ดัชนี PMI ภาคการผลิตของประเทศคู่ค้า มีแนวโน้มขยายตัว
โดยเฉพาะการคาดการณ์ดัชนี PMI ของจีน และญี่ปุ่น เดือนธันวาคม
อยู่ ที่ ร ะดั บ 51.40 และ 54.20 ยั ง คงเคลื่ อ นไหวเหนื อ ระดั บ 50
แสดงว่าภาคการผลิตยังคงมีการขยายตัว
4. เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึน โดยในไตรมาส 3/2560 ขยายตัว
ร้อยละ 4.3 จากภาคการส่ งออกและการขยายตัว ต่อเนื่องของการ
บริ โ ภคภาคเอกชน การใช้ จ่ า ยภาครั ฐ บาล และการลงทุ น รวม
ประกอบกั บ แรงหนุ น ภาคการผลิ ต สาขาอุ ต สาหกรรม และการ
คาดการณ์กสิกรไทยทังปี 2560 GDP จะอยู่ที่ 3.9% จากเดิม 3.7%
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GDP รายไตรมาส
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Q 3/2559 Q 4/2559 Q 1/2560 Q 2/2560 Q 3/2560

THAI

U.S

Japan

China

ที่มา : www.investing.com
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5. ค่าเงินมีแนวโน้มอ่อนค่าลง หลังจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงิ น (กนง.) มี ม ติ ค งอั ต ราดอกเบี ยนโยบายไว้ ที่ 1.50% โดย
ค่าเงิน บาทเฉลี่ ย เดือนธั นวาคมอยู่ที่ 32.64 บาทต่ อดอลลาร์ ส หรั ฐ
ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.89 จากเดือนที่ผ่านมา
6. ราคาน้ามันดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึน เนื่องจากนักลงทุน
ขานรับกับผลการประชุมของกลุ่ มประเทศผู้ ส่งออกน้ามัน (โอเปก)
และประเทศนอกกลุ่มโอเปก มีมติขยายเวลาปรับลดก้าลังการผลิ ต
น้ า มั น 1.8 ล้ า นบาร์ เ รล/วั น ออกไปจนถึ ง ปลายปี ห น้ า จากเดิ ม
ที่ก้าหนดสิ นสุ ดในช่ ว งไตรมาสแรกของปีหน้า ประกอบกับอุปสงค์
น้ามันของจีนที่เพิ่มสูงขึน และเกิดเหตุก่อการร้ายในย่านไทม์สแควร์
ของสหรัฐ ฯ อีกทังท่อส่ งน้ามันขนาดใหญ่ในทะเลเหนือของอังกฤษ
ปิดท้าการซ่อมแซม
ปัจจัยกดดัน
1. กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา พยากรณ์ อ ากาศภาคใต้ มี ฝ นตกเพี ย ง
ร้อยละ 10 -20 ของพืนที่ ท้าให้สภาพภูมิอากาศเอือต่อการกรีดยาง
ส่งผลให้ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดมากขึน
2. สต็อกยางโดยภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึน โดยสต็อกยางตลาดล่วงหน้า
เซี่ยงไฮ้ และชิงเต่า ในเดือนธันวาคม 2560 ปรับตัวเพิ่มขึน 53.81 พันตัน
และ 6.40 พันตัน คิ ดเป็ นร้ อยละ 3.01 และ 16.69 ในขณะที่ส ต็อ ก
ญี่ปุ่น ณ พฤศจิกายน 2560 อยู่ที่ 9.30 พันตัน เพิ่มขึนร้อยละ 60.84
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดังตาราง
3. นักลงทุนอาจชะลอการซือขายยางในช่วงเทศกาลคริส มาสต์
และปีใหม่ (25 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61)

กราฟแสดงราคาน้ามันดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน
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ที่มา : www.investing.com
2560 และ ธนาคารแห่งประเทศไทย
พยากรณ์อากาศเดือนมกราคม 2560

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
ตารางปริมาณสต็อกยางของประเทศจีนและญี่ปุ่น
ปริมาณยาง (ตัน)
เดือน
สต็อกยางชิงเต่า สต็อกยางเซี่ยงไฮ้
สต็อกญี่ปุ่น
340,831
พฤษภาคม
276,100
4,790
356,985
มิถุนายน
278,900
6,348
382,768
กรกฎาคม
258,900
7,592
387,264
สิงหาคม
203,300
6,428
กันยายน
189,300
430,735
5,746
5,784
ตุลาคม
199,000
478,168
9,303
พฤศจิกายน
212,800
322,408
ธันวาคม
219,200
376,218
ที่มา : สต๊อกยางชิงเต่า,www.shfe.com.cn และ www.rtaj.gr.jp

บทสรุป จากการวิเคราะห์ปัจจัยพืนฐาน ราคายางได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราทังระบบจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตของประเทศสหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่นยังคงขยายตัว รวมทังเศรษฐกิจ
ไทยมีการขยายตัว ประกอบกับแรงหนุนจากภาคการผลิตสาขาอุตสาหกรรม ราคาน้ามันดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึนและค่าเงินบาทที่มีแนวโน้ม
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แต่ราคายางอาจได้รับปัจจัยกดดันจากปริมาณยางเข้าสู่ตลาดมาก และนักลงทุนอาจชะลอการซือขายยาง
ในช่วงเทศกาลคริสมาสต์ และปีใหม่ รวมทังปริมาณสต็อกยางจีนปรับตัวสูงขึน จึงคาดว่าราคายางเดือนมกราคมมีโอกาสปรับตัวสูงขึน
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