สถานการณ์ยางพาราเดือนกรกฎาคม 2561
สถานการณ์ราคายางระหว่างวันที่ 2 - 13 กรกฎาคม 2561
ปริมำณยำง ณ ส้ำนักงำนตลำดกลำงยำงพำรำปรับตัวเพิ่มขึน เนื่องจำกเข้ำสู่ฤดูกรีดยำง และสภำพอำกำศเอืออ้ำนวยต่อกำรกรีดยำง อีกทังกำรจัดสรรเงิน
หมุนเวียนส้ำ รองจ่ำยค่ำยำงให้เกษตรกร (งบประมำณ 250 ล้ำนบำท) ให้กับตลำดกลำงยำงพำรำทัง 6 แห่ง เพื่อเสริมสภำพคล่องให้กับตลำดฯ
โดยปริมำณยำงรวม 4,250.84 ตัน แบ่งเป็นยำงแผ่นดิบ 340.11 ตัน ยำงแผ่นรมควัน 3,910.73 ตัน เพิ่มขึนจำกครึ่งเดือนที่ผ่ำนมำ 1,152.74 ตัน คิดเป็นร้อย
ละ 37.21 (แผนภำพที่ 1 และ 2) รำคำประมูลยำงแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 43.42 บำท/กก. ปรับตัวลดลง 0.77 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 1.73 และรำคำยำงแผ่นรมควัน
อยู่ที่ 45.13 บำท/กก. ปรับตัวลดลง 1.17 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 2.52 รำคำยำงท้องถิ่นเฉลี่ยอยู่ที่ 41.73 บำท/กก. ปรับตัวลดลง 1.06 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ
2.49 รำคำน้ำยำงสดอยู่ที่ 40.72 บำท/กก. ปรับตัวลดลง 2.32 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 5.38 และรำคำยำงก้อนถ้วย 100 เปอร์เซ็น อยู่ที่ 35.50 บำท/กก. ปรับตัว
ลดลง 0.35 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 0.98 (ดังกรำฟ) รำคำยำงโดยภำพรวมปรับตัวลดลงตำมทิศทำงรำคำยำงในตลำดล่วงหน้ำเซี่ยงไฮ้ และตลำดมีควำมกังวล
เกี่ยวกับผลกระทบของสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน ที่เริ่มใช้มำตรกำรเรียกเก็บภำษีน้ำเข้ำสินค้ำในวันที่ 6 กรกฎำคมที่ผ่ำนมำ อีกทังสถำนกำรณ์อุทกภัย
และภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น อย่ำงไรก็ตำมรำคำยำงได้รับปัจจัยสนับสนุนจำกค่ำเงินบำทอ่อนค่ำลงเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ และรำคำน้ำมันดิบปรับตัว
เพิ่มขึน เนื่องจำกกำรเกิดวิกฤตกำรณ์ด้ำนน้ำมันในลิเบีย และกำรคำดกำรณ์ที่ว่ำกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันดิบในประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) จะไม่สำมำรถส่งออกน้ำมัน
ได้ตำมจ้ำนวนที่ประกำศไว้ และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำยังคงแข็งแกร่ง โดย ดัชนี PMI ภำคกำรผลิต ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 เป็นสัญญำณบ่งชีว่ำมีกำรขยำยตัว
แผนภาพที่ 1 ปริมาณยางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางฯ

(ตัน)
170

แผนภาพที่ 2 ปริมาณยางแผ่นรมควัน ณ ตลาดกลางฯ

164.71

(ตัน)
138.75
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18.91

50

สงขลา

สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

ครึ่งแรกเดือนกรกฎาคม

13.25

4.49

ยะลา

บุรีรัมย์

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

1,654.88

1,143.38

สงขลา

1,112.47

สุราษฎร์ธานี

ครึ่งแรกเดือนกรกฎาคม

ครึ่งหลังเดือนมิถุนายน

นครศรีธรรมราช

ครึ่งหลังเดือนมิถุนายน

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

บาท/กก.
60.00

STR20

น้ำยำงข้น 60%

F.O.B (RSS3)

เฉลี่ยแผ่นดิบ 3 ตลำด*

เฉลี่ยแผ่นรมควัน 3 ตลำด

ยำงแผ่นดิบท้องถิ่น

น้ำยำงสด (โรงงำน)

ยำงก้อนถ้วย

45.00

30.00

เมษายน 2561

พฤษภาคม 2561

มิถุนายน 2561

กรกฎาคม 2561

เดือน

ที่มำ : กำรยำงแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ * : ข้อมูล ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ,ราคาน้ายางสด DRC มากกว่า 40% และยางก้อนถ้วย 100%

กองวิจัยเศรษฐกิจยำง ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำเศรษฐกิจยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย
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คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนกรกฎาคม 2561
การยางแห่งประเทศไทย คาดการณ์แนวโน้มราคายางครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคม 2561 คาดว่าราคายางมีโอกาสปรับตัวสูงขึน
โดยมีปัจจัยดังนี
ปัจจัยสนับสนุน
พยากรณ์อากาศเดือนกรกฎาคม 2561
1. จำกกำรพยำกรณ์อำกำศ โดยกรมอุตุนิยมวิทยำในช่วงปลำยเดือน
จะมีฝนตกชุก และตกหนักบำงแห่งในพืนที่ภำคใต้ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีปริมำณฝนร้อยละ 40 - 60 ของพืนที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
กำรกรีดยำง และอำจจะส่งผลให้ปริมำณยำงออกสู่ตลำดน้อย
2. ดั ชนี PMI ภำคกำรผลิ ตของประเทศคู่ ค้ ำ ได้ แก่ จี น สหรั ฐ ฯ
และญี่ปุ่น ในเดือนมิถุนำยน โดยเฉพำะ PMI สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ขยำยตัว
เพิ่ มขึนจำกเดื อนก่ อน อยู่ ที่ระดับ 60.20 และ 53.00 ในขณะที่ จี น
ปรับตัวลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 51.50 และจำกกำรคำดกำรณ์ PMI
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
ภำคกำรผลิตของประเทศคู่ค้ำ สหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น ในเดือนกรกฎำคม
2561 อยู่ที่ระดับ 58.40, 51.60 และ 53.10 ซึ่งยังคงขยำยตัวอยู่เหนือ
ดัชนี PMI ภาคการผลิต ของจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ
ระดับ 50 บ่งชีว่ำภำคกำรผลิตยังคงขยำยตัว
สหรัฐฯ
จีน
ญี่ปุ่น
62.0
3. มำตรกำรแก้ปัญหำรำคำยำงพำรำจำกหน่วยงำนภำครัฐ ที่อำจต้อง
60.0
58.0
เร่งกำรปรับเปลี่ยนพืนที่กำรปลูกยำงไปปลูกพืชอื่นตำมควำมเหมำะสม
56.0
ของพื นที่ โดยกำรเพิ่ ม เป้ ำ จำก 400,000 ไร่ เป็ น 600,000 ไร่
54.0
เพื่อผลักดันรำคำยำงเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 60 บำท/กิโลกรัม
52.0
50.0
4. ค่ ำ เงิ นบำทมี แนวโน้ มอ่ อนค่ ำลงเมื่ อเที ยบกั บ ดอลลำร์ ส หรั ฐ
48.0
เนื่องจำกกำรปรับขึนอัตรำดอกเบียนโยบำยของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ
ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61
(เฟด) ส่งผลให้มีกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุน โดยค่ำเงินบำทเฉลี่ยครึ่งแรก ที่มำ : www.investing.com
ของเดือนกรกฎำคม 2561 อยู่ที่ 33.19 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ ปรับตัว
อัตราดอกเบียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
ร้อยละ
ปี 2555 - 2561
เพิ่มขึ นร้ อยละ 0.94 จำกครึ่ งหลั งของเดือนที่ผ่ ำนมำ และนั กลงทุ น 3.0
2.00
ระมัดระวังกำรซือขำย เนื่องจำกรอฟังถ้อยแถลงของเฟดเกี่ยวกับนโยบำย
1.75
2.0
1.50
1.25
กำรเงินและภำวะเศรษฐกิจ รวมถึงแนวโน้มกำรขึนดอกเบียในปีนี
1.00
0.75
1.0
ปัจจัยกดดัน
0.50
0.25
0.25
0.25
1. รำคำน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรั บตัวผันผวน เนื่องจำกผู้ผลิตกลุ่ ม 0.0
พ.ศ
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
โอเปกเพิ่มก้ำลังกำรผลิตในเดือนที่ผ่ำนมำ และสหรัฐฯ ประกำศผ่อนผัน
ที่มำ : www.investing.com
ให้ประเทศต่ำงๆ สำมำรถซือน้ำมันอิหร่ำน ท้ำให้คำดกำรณ์ได้ว่ำสหรัฐฯ
อำจยกเลิกมำตรกำรคว่้ำบำตรอิหร่ำนต่อไป อีกทังลิเบียเปิดสถำนีส่งออก
กราฟแสดงราคาน้ามันดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน
ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล
บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
น้ ำ มั น 4 แห่ ง ซึ่ ง จะท้ ำ ให้ มี ก ำรส่ ง ออกน้ ำ มั น เข้ ำ สู่ ต ลำดที่ ร ะดั บ
34.0
79
รำคำน้ำมันดิบ WTI
850,000 บำร์ เรล/วั น โดยรำคำน้ ำมั นดิ บเฉลี่ ยครึ่ งแรกของเดื อน
33.5
76
อัตรำแลกเปลี่ยน
73
33.0
กรกฎำคม 2561 อยู่ที่ 72.72 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึนร้อยละ
70
32.5
5.36 จำกครึ่งหลังของเดือนที่ผ่ำนมำ
67
32.0

64
61
58

31.5
31.0

มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561
พฤษภาคม 2561
ที่มำ : www.investing.com และ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
กองวิจัยเศรษฐกิจยำง ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำเศรษฐกิจยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย
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2. รำคำยำงอยู่ ในทิศทำงเดียวกับตลำดต่ำงประเทศ และตลำด
ล่วงหน้ำเซี่ยงไฮ้ โดยครึ่งแรกของเดือนกรกฎำคม 2561 รำคำยำง TSR20
ตลำดต่ ำงประเทศ ได้ แก่ อิ นโดนี เซี ย และมำเลเซี ย อยู่ ที่ 130.96
และ 131.66 เซนต์ต่อกก. ปรับตัวลดลงจำกครึ่งหลังของเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 2.31 และ 3.07 ตำมล้ำดับ ประกอบกับรำคำยำงตลำดล่วงหน้ำ
โตเกียว, เซี่ยงไฮ้ และสิ งคโปร์ RSS3 อยู่ที่ 49.29, 51.52 และ 48.71
บำทต่อกก. ซึ่งตลำดล่วงหน้ำโตเกียว และสิงคโปร์ปรับตัวเพิ่มขึนร้อยละ
1.13 และ 0.21 ในขณะที่ตลำดล่วงหน้ำเซี่ยงปรับตัวลดลงจำกครึ่งหลัง
ของเดือนที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 0.11
4. สต็อกยำงโดยภำพรวมปรับตัวเพิ่มขึน โดยสต็อกยำงชิงเต่ำในเดือน
มิ ถุ นำยน (คำดกำรณ์ ) อยู่ ที่ ระดั บ 188.5 พั นตั น ปรั บตั วลดลง 13.3
พันตัน คิดเป็นร้อยละ 7.59 ในขณะที่สต็อกยำงตลำดเซี่ยงไฮ้ในเดือน
กรกฎำคม 2561 อยู่ที่ 519.93 พันตัน ปรับตัวเพิ่มขึน 14.86 พันตัน
คิดเป็นร้อยละ 2.94 ดังตำรำง
5. สถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน
โดยสหรั ฐฯ ประกำศเพิ่ มภำษี กำรน้ ำเข้ ำสิ นค้ ำจำกจี นที่ มี มู ลค่ ำกว่ ำ
2 แสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่งท้ำให้นักลงทุนระมัดระวังกำรซือขำย และ
มีควำมกังวลอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจทั่วโลก

กราฟแสดงราคายาง Tocom Rss 3, SHFERss3, SICOM Rss 3 และ
TOCOM RSS3
SHFE RSS3
บาท/กก.
SICOM RSS3
SICOM TSR20
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
เดือน
40.0
พฤษภาคม 2561

มิถุนายน 2561

กรกฎาคม 2561

ตารางปริมาณสต็อกยางของประเทศจีนและญี่ปุ่น
เดือน
ธันวาคม
มกราคม (2561)
กุมภาพันธ์ (2561)
มีนาคม (2561)
เมษายน (2561)
พฤษภาคม (2561)
มิถุนายน (2561)
กรกฎาคม (2561)

สต็อกยางชิงเต่า
235,000
246,300
254,200
244,400
183,400
175,200
188,500

ปริมาณยาง (ตัน)
สต็อกยางเซี่ยงไฮ้
383,349
419,310
434,550
442,770
446,580
473,825
505,069
519,932

สต็อกญี่ปุ่น
12,267
14,736
15,206
15,599
16,606

ที่มำ : สต๊อกยำงชิงเต่ำ,www.shfe.com.cn และ www.rtaj.gr.jp

บทสรุป จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยพืนฐำน รำคำยำงอำจได้รับปัจจัยกดดันจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน
อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจทั่วโลก และรำคำน้ำมันดิบปรับตัวผันผวน อีกทังสต็อกยำงโดยภำพรวมปรับตัวอยู่ในระดับสูง
อย่ำงไรก็ตำมจำกเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำยังคงขยำยตัวอยู่เหนือระดับ 50 และยังคงมีฝนตกชุกในพืนที่ปลูกยำง อำจส่งผลให้ปริมำณยำง
เข้ำสู่ตลำดน้อย และมำตรกำรแก้ไขปัญหำรำคำยำงจำกหน่วยงำนภำครัฐ อีกทังค่ำเงินบำทยังคงอ่อนค่ำลงเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ เป็นปั จจัย
สนับสนุนรำคำยำง จึงคาดว่าราคายางช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคม 2561 มีโอกาสปรับตัวสูงขึน

กองวิจัยเศรษฐกิจยำง ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำเศรษฐกิจยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย
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