สถานการณ์ยางพาราเดือนมกราคม 2562
สถานการณ์ราคายางระหว่างวันที่ 1 - 15 มกราคม 2562
ปริมำณยำง ณ ส้ำนักงำนตลำดกลำงยำงพำรำปรับตัวเพิ่มขึน เนื่องจำกฝนเริ่มทิงช่วง ท้ำให้เกษตรกรมีผลผลิตออกสู่ตลำดมำก โดยปริมำณยำง
รวม 5,957.22 ตัน แบ่งเป็นยำงแผ่นดิบ 506.40 ตัน ยำงแผ่นรมควัน 5,450.82 ตัน เพิ่มขึนจำกครึ่งเดือนที่ผ่ำนมำ 2,355.94 ตัน คิดเป็นร้อยละ 65.42
(แผนภำพที่ 1 และ 2) รำคำประมูลยำงแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 42.93 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 2.09 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 5.12 และรำคำยำงแผ่นรมควัน
อยู่ที่ 45.16 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 1.70 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 3.91 รำคำยำงท้องถิ่นเฉลี่ยอยู่ที่ 40.57 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 1.48 บำท/กก.
คิดเป็นร้อยละ 3.77 รำคำน้ำยำงสดอยู่ที่ 39.05 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 0.70 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 1.83 และรำคำยำงก้อนถ้วย 100 เปอร์เซ็น อยู่ที่
35.55 บำท/กก. ปรั บ ตั ว เพิ่ มขึ น 1.60 บำท/กก. คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 4.71 (ดั ง กรำฟ) รำคำยำงโดยภำพรวมปรั บ ตั ว สูง ขึ นตำมควำมต้ อ งกำรของผู้ซื อ
ภำยในประเทศ และปรับตัวอยู่ในทิศทำงเดียวกับตลำดล่วงหน้ำต่ำงประเทศที่อยู่ในช่วงขำขึน อีกทังรำคำยำงได้รับปัจจัยสนับสนุนจำกมำตรกำรแก้ไขปัญหำ
รำคำยำงเร่งด่วนจำกหน่วยงำนภำครัฐ และนักลงทุนคลำยควำมกังวลเกี่ยวกับข้อพิพำทกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน ที่ส่งสัญญำณกำรเจรจำกำรค้ำที่จะ
สำมำรถบรรลุผลในช่วง 90 วันนี รวมทังรำคำน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึน เนื่องจำกหลังจำกซำอุดิอำระเบียประกำศแผนกำรปรับลดกำรผลิตน้ำมันในเดือน
มกรำคมและกุมภำพันธ์นี ประกอบกับธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (เฟด) ชะลอกำรปรับขึนอัตรำดอกเบียในช่วงนี อย่ำงไรก็ตำมจำกค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึน
เมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ และเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง จำกกำรดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) ขยำยตัว 0.9% ในเดือนธันวำคม เมื่อเทียบเป็นรำยปี และชะลอตัว
ลงอย่ำงมำกเมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่ขยำยตัวที่ระดับ 2.7% เป็นปัจจัยกดดันรำคำยำง
แผนภาพที่ 1 ปริมาณยางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางฯ
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กราฟแสดงราคายาง RSS F.O.B. กรุงเทพ, RSS 3 และ USS เฉลี่ย 3 ตลาด ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ราคาน้ายางสดและยางก้อนถ้วย
STR20
เฉลี่ยแผ่นดิบ 3 ตลำด*
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ที่มำ : กำรยำงแห่งประเทศไทย

มกราคม 2562

เดือน

หมายเหตุ * : ข้อมูล ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ,ราคาน้ายางสด DRC มากกว่า 40% และยางก้อนถ้วย 100%

กองวิจัยเศรษฐกิจยำง ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำเศรษฐกิจยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย RAOT
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คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนมกราคม 2562
การยางแห่งประเทศไทย คาดการณ์แนวโน้มราคายางครึ่งหลังของเดือนมกราคม 2562 คาดว่าราคายางก็มีแนวโน้มปรับตัว
สูงขึน โดยมีปัจจัยดังนี

ปัจจัยสนับสนุน
1. กำรด้ ำเนิ น กำรอย่ ำงต่ อเนื่ องจำกมำตรกำรกำรแก้ ไขปั ญหำ
รำคำยำงเร่งด่วนจำกหน่วยงำนภำครัฐ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
นโยบำยยำงธรรมชำติ (กนย.) ครังที่ 1/2561 ได้แก่ โครงกำรบรรเทำ
ควำมเดื อดร้อ นเกษตรกรชำวสวนยำง โครงกำรรณรงค์ส ร้ำ งถนน
1 หมู่ บ้ ำ น 1 กิ โ ลเมตร และโครงกำรส่ ง เสริ ม สถำบั น เกษตรกร
ให้มีบทบำทรักษำเสถียรภำพรำคำยำง อีกทังโครงกำรช้อปยำงล้ อ
ช่วยชำติ ตำมข้อก้ำหนดของกรมสรรพำกร เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม
กำรใช้ยำงในประเทศ
2. ผู้ซือภำยในประเทศยังคงมีควำมต้องกำรยำงในกำรส่งมอบ
ถึงแม้ว่ ำปริมำณยำงออกสู่ ต ลำดมำก เนื่ องจำกฝนเริ่ มทิงช่ ว ง โดย
กรมอุตุ นิ ย มวิทยำพยำกรณ์อำกำศในเดือนมกรำคม 2562 บริเวณ
ภำคใต้มี ปริ มำณฝนร้ อยละ 10 - 30 ของพื นที่ ส่ งผลให้เ กษตรกร
อำจจะมีผลผลิตออกสู่ตลำดมำกขึน
3. ตลำดล่วงหน้ำต่ำงประเทศ และตลำดต่ำงประเทศมีแนวโน้ม
ปรับตัวเพิ่มขึน เนื่องจำกรำคำยำงในตลำดล่วงหน้ำประเทศเริ่มฟื้นตัว
และนักลงทุนรอผลกำรเจรจำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน รวมทังตลำด
คลำยควำมกังวลหลังจำกจีนเตรียมออกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ซึ่งรวมถึงกำรปรับลดภำษีครังใหญ่ โดยครึ่งแรกของเดือนมกรำคม
2562 รำคำยำงตลำดล่ ว งหน้ ำ RSS3 โตเกี ย ว, เซี่ ย งไฮ้ สิ ง คโปร์
และ TSR20 ของสิงคโปร์ อยู่ที่ 53.90, 53.10, 50.33 และ 43.33
บำทต่อกก. ซึ่งตลำดล่วงหน้ำโตเกียว เซี่ยงไฮ้ สิ งคโปร์ และTSR20
ของสิงคโปร์ ปรับตัวเพิ่มขึนร้อยละ 13.15, 1.93, 5.41 และ 4.94
ขณะที่ ร ำคำ CIF ชิ ง เต่ ำ ปรั บ ตั ว ลดลงเล็ ก น้ อ ย โดยรำคำ RSS 3
เดื อ นธั น วำคม 2561 เฉลี่ ย อยู่ ที่ 45.65 บำทต่ อ กก. ลดลง 0.59
บำทต่อกก. คิดเป็นร้อยละ 1.27 และรำคำยำงแท่ง STR 20 รำคำเฉลี่ย
อยู่ที่ 41.71 บำทต่อกก. ลดลง 0.55 บำทต่อกก. คิดเป็นร้อยละ 1.30
4. ส้ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม คำดกำรณ์แนวโน้มปี 2562
จะมีกำรผลิตรถยนต์ประมำณ 2,200,000 คัน เพิ่มขึนจำกช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนร้อยละ 4.76 โดยเป็น กำรจ้ำหน่ ำยในประเทศประมำณ
1,050,000 คัน เพิ่มขึนร้อยละ 5.00 และเป็นกำรส่งออกประมำณ
1,150,000 คัน เพิ่มขึนร้อยละ 4.55

กราฟแสดงราคายาง Tocom Rss 3, SHFERss3, SICOM Rss 3 และ STR 20
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ที่มำ : TOCOM, SHFE และ SGX
กองวิจัยเศรษฐกิจยำง ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำเศรษฐกิจยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย

RAOT
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RAOT

ปัจจัยกดดัน
1. รำคำน้ ำ มั น ดิ บ มี แ นวโน้ ม ผั น ผวน เนื่ อ งจำกนั ก ลงทุ น
มีควำมกังวลจำกภำวะอุปทำนน้ำมันล้นตลำด ในขณะที่กลุ่มประเทศ
ผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศพันธมิตร มีแผนในกำรปรับลด
ก้ำลังกำรผลิตน้ำมันในปีนีเพื่อสร้ำงควำมสมดุลในตลำด โดยรำคำ
น้ ำ มั น ดิ บ เฉลี่ ย ครึ่ ง แรกของเดื อ นมกรำคม 2562 อยู่ ที่ 49.91
ดอลลำร์ต่อบำร์เรล ปรับตัว เพิ่มขึนร้อยละ 8.75 จำกครึ่งหลังของ
เดือนที่ผ่ำนมำ
2. ดัช นี PMI ภำคกำรผลิ ต ของประเทศคู่ ค้ ำ ได้แ ก่ สหรั ฐ ฯ จี น
และญี่ปุ่น ในเดือ นธัน วำคม 2561 โดยเศรษฐกิจ จี นชะลอตั ว ลงที่
ระดับ 49.40 ในขณะที่สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ขยำยตัวอยู่ระดับ 54.10
และ 52.60 และจำกกำรคำดกำรณ์ PMI เดื อ นมกรำคม 2562
ของจีน ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัว ในขณะที่เศรษฐกิจ สหรัฐฯ ยังคง
ขยำยตัว อยู่ที่ระดับ 49.90 และ 57.90 ตำมล้ำดับ ซึ่งอยู่เหนือระดับ
50 แสดงว่ำภำคกำรผลิตยังคงขยำยตัว
3. ค่ำเงินบำทมีแนวโน้มปรับตัวผันผวนเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ
เนื่ อ งจำกตลำดจั บ ตำผลกำรลงมติ ข องรั ฐ สภำอั ง กฤษในกำรร่ ำ ง
ข้ อ ตกลงกำรแยกตั ว ของอั ง กฤษออกจำกสหภำพยุ โ รป (Brexit)
ในขณะที่ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (เฟด) ชะลอกำรปรับขึนอัตรำดอกเบีย
โดยค่ำเงินบำทเฉลี่ยครึ่งแรกของเดือนมกรำคม 2562 อยู่ที่ 32.03
บำทต่อดอลลำร์ส หรัฐ แข็งค่ำร้อยละ 1.89 จำกครึ่งหลังของเดือน
ที่ผ่ำนมำ
4. สต็อกยำงโดยภำพรวมปรับตัวสูงขึน โดยสต็อกยำงตลำดเซี่ยง
ไฮ้ในครึ่งเดือนแรกของมกรำคม 2562 อยู่ที่ระดับ 436.566 พันตัน
ปรับตัวเพิ่มขึน 8.895 พันตัน คิดเป็นร้อยละ 2.08 ดังตำรำง
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ดัชนี PMI ภาคการผลิต ของจีน ญี่ปุ่น และ
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ที่มำ : www.investing.com

กราฟแสดงราคาน้ามันดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน
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ที่มำ : www.investing.com และ ธนำคำรแห่งประเทศไทย

ตารางปริมาณสต็อกยางของประเทศจีนและญี่ปุ่น
เดือน

มิถุนายน (2561)
กรกฎาคม (2561)
สิงหาคม (2561)
กันยายน (2561)
ตุลาคม (2561)
พฤศจิกายน (2561)
ธันวาคม (2561)
มกราคม (2562)

ปริมาณยาง (ตัน)
สต็อกยางชิงเต่า สต็อกยางเซี่ยงไฮ้

188,500
206,200
217,900
162,600
112,200

สต็อกญี่ปุ่น

505,069
519,932
551,634
560,045
581,144
375,489
427,671
436,566

ที่มำ : สต๊อกยำงชิงเต่ำ และ www.shfe.com.cn

บทสรุ ป จำกกำรวิเครำะห์ ปัจจั ยพืนฐำน จำกค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึนเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ และรำคำน้ำมันดิบมีแนวโน้มผั นผวน
อีกทังสต็อกยำงปรับตัวอยู่ในระดับสูง อำจเป็นปัจจัยกดดันรำคำยำง อย่ำงไรก็ตำมรำคำยำงยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจำกมำตรกำรแก้ปัญหำรำคำยำง
เร่งด่วนจำกหน่วยงำนภำครัฐ ผู้ซือภำยในประเทศยังคงมีควำมต้องกำรยำงอย่ำงต่อเนื่องเพื่อส่งมอบ และจำกคำดกำรณ์ดัชนีเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคง
มีกำรขยำยตัว และจีนเตรียมออกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ จำกกำรปรับลดภำษีครังใหญ่ รวมทังส้ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม คำดกำรณ์แนวโน้ ม
ปี 2562 ว่ำจะมีกำรผลิตรถยนต์เพิ่มขึน จึงคาดว่าราคายางช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคม 2562 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึนในช่วงสัปดาห์แรก
แต่มีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงปลายเดือน เนื่ องจากเทศกาลตรุษจีน อย่ำงไรก็ตำมยังไม่มีปัจจั ยใหม่ๆ เข้ำสู่ ตลำด ควรติดตำมสถำนกำรณ์
ทังในประเทศ และต่ำงประเทศอย่ำงใกล้ชิด

กองวิจัยเศรษฐกิจยำง ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำเศรษฐกิจยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย
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