สถานการณ์ยางพาราเดือนมิถุนายน 2561
สถานการณ์ราคายางระหว่างวันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2561
ปริมำณยำง ณ ส้ำนักงำนตลำดกลำงยำงพำรำปรับตัวลดลง เนื่องจำกเริ่มเปิดกรีด และมีฝนตกชุกในพืนที่กรีดยำง โดยในภำพรวมปริมำณยำงที่เข้ำสู่
ส้ำนักงำนตลำดกลำงยำงพำรำทัง 6 ตลำด มีทังสิน 1,721.51 ตัน แบ่งเป็นยำงแผ่นดิบ 95.71 ตัน ยำงแผ่นรมควัน 1,625.81 ตัน ลดลงจำกครึ่งเดือนที่ผ่ำนมำ
938.14 ตัน คิดเป็นร้อยละ 35 (แผนภำพที่ 1 และ 2) รำคำประมูลยำงแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 47.82 บำท/กก. ปรับตัวลดลง 0.77 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 1.58
และรำคำยำงแผ่นรมควันอยู่ที่ 49.96 บำท/กก. ปรับตัวลดลง 2.39 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 4.57 รำคำยำงท้องถิ่นเฉลี่ยอยู่ที่ 45.53 บำท/กก. ปรับตัวลดลง 0.92
บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 1.98 รำคำน้ำยำงสดอยู่ที่ 45.20 บำท/กก. ปรับตัวลดลง 2.90 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 6.03 และรำคำยำงก้อนถ้วย 100 เปอร์เซ็น อยู่ที่
37.50 บำท/กก. ปรับตัวลดลง 0.77 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 2.02 (ดังกรำฟ) รำคำยำงโดยภำพรวมปรับตัวลดลงตำมทิศทำงรำคำยำงในตลำดล่วงหน้ำโตเกียว
และได้รับปัจจัยกดดันจำกค่ำเงินบำทและค่ำเงินแยนแข็งค่ำขึนเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ รำคำน้ำมันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจำกสต็อกน้ำ มันของสหรัฐฯ และกำร
ผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึน ในขณะที่กำรน้ำเข้ำน้ำมันดิบในจีนปรับตัวลดลง 9.2 ล้ำนบำร์เรล/วัน ในเดือนพฤษภำคม และนักลงทุนมีควำมกังวล
เกี่ยวกับสงครำมกำรค้ำ หลังจำกสหรัฐฯ กับชำติพันธมิตรในกำร ประชุมผู้น้ำกลุ่ม G7 ที่ไม่สำมำรถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ และสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนทำง
กำรเมืองของอิตำลี และสเปน อำจส่งผลให้เกิดภำวะไร้เสถียรภำพในยูโรโซน อย่ำงไรก็ตำมจำกมำตำรกำรแก้ไขปัญหำรำคำยำงจำกหน่วยงำนภำครัฐ และมีฝนตกชุก
ในพืนที่ปลูกยำง ท้ำให้ปริมำณยำงออกสู่ตลำดน้อยเป็นปัจจัยสนับสนุนรำคำยำง
(ตัน)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

แผนภาพที่ 1 ปริมาณยางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางฯ

แผนภาพที่ 2 ปริมาณยางแผ่นรมควัน ณ ตลาดกลางฯ
(ตัน)
600

71.23

328.44

400
13.12
สงขลา

สุราษฎร์ธานี

ครึ่งแรกเดือนมิถุนายน

4.59
นครศรีธรรมราช

6.78
ยะลา

ครึ่งหลังเดือนพฤษภาคม

579.78

711.49

200

6.09

0
สงขลา
สุราษฎร์ธานี
ครึ่งแรกเดือนมิถุนายน

นครศรีธรรมราช
ยะลา
ครึ่งหลังเดือนพฤษภาคม

กราฟแสดงราคายาง RSS F.O.B. กรุงเทพ, RSS 3 และ USS เฉลี่ย 3 ตลาด ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ราคาน้ายางสดและยางก้อนถ้วย
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ที่มำ : กำรยำงแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ * : ข้อมูล ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ,ราคาน้ายางสด DRC มากกว่า 40% และยางก้อนถ้วย 100%
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คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนมิถุนายน 2561
การยางแห่งประเทศไทย คาดการณ์แนวโน้มราคายางครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน 2561 คาดว่าราคายางมีแนวโน้มปรับตัวลดลง
แต่ก็มีโอกาสปรับตัวสูงขึน โดยมีปัจจัยดังนี
ปัจจัยกดดัน
1. รำคำยำงมี แนวโน้ ม ปรั บ ตั ว ลดลงในทิ ศ ทำงเดี ย วกั บ ตลำด
ต่ำงประเทศ และตลำดล่ วงหน้ ำต่ ำงประเทศ โดยครึ่ งแรกของเดื อน
มิถุนำยน 2561 รำคำยำง TSR20 ตลำดต่ำงประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย
และมำเลเซี ย อยู่ ที่ 142.68 และ 142.88 เซนต์ ต่ อกก. ปรั บตั วลดลง
จำกครึ่ งหลั งของเดื อนที่ ผ่ ำนมำร้ อยละ 0.76 และ 1.11 ตำมล้ ำดั บ
ประกอบกับรำคำยำงตลำดล่วงหน้ำโตเกียว, เซี่ยงไฮ้ และสิงคโปร์ RSS3
อยู่ที่ 50.22, 56.63 และ 52.14 ปรับตัวลดลงจำกครึ่งหลังของเดือนที่ผ่ำน
มำ ร้อยละ 4.75, 1.64 และ 1.62 ตำมล้ำดับ
2. ค่ ำเงิ นบำทมี แนวโน้ มแข็ งค่ ำขึ นเมื่ อเที ยบกั บดอลลำร์ สหรั ฐ
เนื่องจำกจำกกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และอัตรำ
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยำวของสหรัฐที่สูงขึนอย่ำงต่อเนื่อง โดยค่ำเงิน
บำทเฉลี่ยครึ่งแรกของเดือนมิถุนำยน 2561 อยู่ที่ 31.98 บำทต่อดอลลำร์
สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.27 จำกครึ่งหลังของเดือนที่ผ่ำนมำ
3. นักลงทุนระมัดระวังกำรซือขำย เนื่องจำกกำรคำดกำรณ์ธนำคำร
กลำงสหรัฐฯ (เฟด) จะมีมติปรับขึนอัตรำดอกเบียนโยบำยอีก 0.25%
จำกระดับ 1.50-1.75% เป็น 1.75-2.00% ในกำรประชุมวันที่ 12-13
มิถุนำยนนี และกำรคำดกำรว่ำธนำคำรกลำงยุโรป (ECB) จะส่งสัญญำณ
ปรั บลดวงเงิ นซื อพันธบั ตรตำมมำตรกำรผ่ อนคลำยเชิ งปริ มำณ (QE)
จำกระดับ 3 หมื่นล้ำนยูโร/เดื อน ซึ่งมีก้ำหนดสินสุดในเดือนกันยำยน
และจะหำรื อเกี่ยวกับกำรปรับลดวงเงินซือพันธบัตรตำมมำตรกำร QE
ในกำรประชุมวันที่ 14 มิถุนำยนนี
4. สต็อกยำงโดยภำพรวมปรับตัวเพิ่มขึน โดยสต็อกยำงชิงเต่ำในเดือน
มิถุนำยน (คำดกำรณ์) อยู่ที่ระดับ 175.20 พันตัน ปรับตัวลดลง 4.47
พันตัน คิดเป็นร้อยละ 24.71 ในขณะที่สต็อกยำงตลำดเซี่ยงไฮ้ในเดือน
มิถุนำยน 2561 อยู่ที่ 485.15 พันตัน ปรับตัวเพิ่มขึน 11.33 พันตัน คิด
เป็นร้อยละ 2.39 ดังตำรำง
5. สถำนกำรณ์กำรควำมไม่แน่นอน ทำงกำรค้ำ หลังจำกกำรประชุม
ผู้น้ำกลุ่มประเทศอุตสำหกรรม 7 ประเทศ หรือ G7 เนื่องจำกไม่สำมำรถ
บรรลุข้อตกลงทำงกำรค้ำร่วมกันได้ อีกทังสหภำพยุโรป (EU) พร้อมใช้
มำตรกำรตอบโต้สหรัฐฯ หลังจำกที่สหรัฐประกำศใช้นโยบำยเรียกเก็บ
ภำษีน้ำเข้ำเหล็กและอลูมิเนียมกับสหภำพยุโรป
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ที่มำ : www.investing.com

2558

2559

2560

2561

ตารางปริมาณสต็อกยางของประเทศจีนและญี่ปุ่น

เดือน
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม (2561)
กุมภาพันธ์ (2561)
มีนาคม (2561)
เมษายน (2561)
พฤษภาคม (2561)
มิถุนายน (2561)

สต็อกยางชิงเต่า
212,800
235,000
246,300
254,200
244,400
183,400
175,200

ปริมาณยาง (ตัน)
สต็อกยางเซี่ยงไฮ้
322,408
383,349
419,310
434,550
442,770
446,580
473,825
485,152

สต็อกญี่ปุ่น
9,303
12,267
14,736
15,206
15,599
16,606

ที่มำ : สต๊อกยำงชิงเต่ำ,www.shfe.com.cn และ www.rtaj.gr.jp
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6. รำคำน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวลดลง เนื่องจำกผู้ผลิตกลุ่มโอเปก
จะเพิ่มก้ำลังกำรผลิตเพื่อชดเชยอุปทำนน้ำมันที่ขำดหำยไปจำกอิหร่ำน
และเวเนซุเอลำ นอกจำกนียังได้รับแรงกดดันจำกปริมำณกำรผลิตน้ำดิบ
และปริมำณกำรส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้ มปรับเพิ่มขึน
อย่ำงต่อเนื่อง โดยรำคำน้ำมันดิบเฉลี่ยครึ่งแรกของเดือนมิถุนำยน 2561
อยู่ที่ 65.42 ดอลลำร์ต่อบำร์เรลปรับตัวลดลงร้อยละ 6.36 จำกครึ่งหลัง
ของเดือนที่ผ่ำนมำ
ปัจจัยสนับสนุน
1. ปริมำณยำงออกสู่ตลำดน้อย เนื่องจำกในช่วงกลำงเดือนจะมีฝน
ตกชุกในพืนที่ปลูกยำง โดยกรมอุตุนิยมวิทยำ พยำกรณ์อำกำศในช่วง
เดือนนีมีปริมำณฝนจะเพิ่มขึนเกือบทุกภูมิภำค โดยที่ภำคใต้มีปริมำณ
ฝนร้ อ ยละ 30 - 80 ของพื นที่ และภำคอื่ น ๆ ร้ อ ยละ 40 - 60
เปอร์เซ็นต์ของพืนที่ และอำจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงแห่ง ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อกำรกรีดยำงในภำคใต้และภำคตะวันออกเฉียงเหนือได้
2. ดั ชนี PMI ภำคกำรผลิ ตของประเทศคู่ ค้ ำ ได้ แก่ จี น สหรั ฐ ฯ
และญี่ปุ่น ในเดือนเมษำยน 2561 อยู่เหนือระดับ 50 บ่งชีว่ำภำคกำรผลิต
ยั ง คงขยำยตั ว จำกดั ช นี ย่ อ ยด้ ำ นกำรผลิ ต และยอดสั่ ง ซื อใหม่
โดยเฉพำะ PMI สหรัฐและจีน ที่ขยำยตัวเพิ่มขึนจำกเดือนก่อน อยู่ที่ระดับ
58.70, 51.90 และ 52.80 และกำรคำดกำรณ์ PMI ภำคกำรผลิตของจีน
ยังคงขยำยตัวในเดือนมิถุนำยน 2561 อยู่ที่ระดับ 51.30
3. โครงกำรใช้ยำงในหน่วยงำนภำครัฐ โดยกำรยำงแห่งประเทศไทย
ท้ำข้อตกลงที่กองทัพไทยและกองทัพบกจะจัดซือยำงพำรำ เพื่อน้ำไป
ท้ำถนนในเส้นทำงควำมมั่นคง และท้ำถนนในชนบท เพื่อใช้ขนส่งผลผลิต
ทำงกำรเกษตรและสระเก็บน้ำ ตำมนโยบำยของรัฐบำลในโครงกำรส่งเสริม
กำรใช้ยำงพำรำของภำครัฐช่วยเพิ่มปริมำณกำรใช้ยำงในประเทศ โดย
ได้รับงบประมำณจำกรัฐบำล 2,600 ล้ำนบำท สำมำรถรับซือยำงพำรำได้
1,713 ตัน

ดัชนี PMI ภาคการผลิต ของจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ
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ที่มำ : www.investing.com และ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
พยากรณ์อากาศเดือนมิถุนายน 2561

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
ที่มำ : www.investing.com

บทสรุป จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยพืนฐำน รำคำยำงอำจได้รับปัจจัยสนับสนุนจำกเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำยังคงขยำยตัว และปริมำณยำง
ออกสู่ตลำดน้อย เนื่องจำกมีฝนตกชุกลดลง และโครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำงในหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำยำงจำกกำรร่วมมือกับ
กองทัพไทยและกองทัพบก จึงคาดว่าราคายางช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน 2561 มีโอกาสปรับตัวสูงขึน แต่จำกค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึน
สถำนกำรณ์ควำมไม่ แน่ นอนทำงกำรค้ำ และรำคำน้ำมันดิ บมี แนวโน้ มปรั บ ตัว ลดลง รวมทังนั กลงทุ นชะลอกำรซื อขำยในตลำดล่ ว งหน้ ำ
เพื่อรอผลกำรประชุมธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (เฟด) ที่อำจจะปรับขึนอัตรำดอกเบีย ประกอบกับสต็อกยำงที่ปรับตัวเพิ่มขึน อาจท้าให้ราคายาง
มีแนวโน้มปรับตัวลดลง

กองวิจัยเศรษฐกิจยำง ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำเศรษฐกิจยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย
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