ปริมาณยางแผ่นดิบและแผ่นรมควันในตลาดกลางฯ จากสัปดาห์ที่ผ่านมา (กก.)
5,405
6,217

8,285

605,360
สรุปสถานการณ์ราคายางรายสัปดาห์
636,926
69,588
ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2561
259,749
ราคายางภาพรวมปรั บลดลงในทิ ศทางเดี ยวกั บตลาดล่ วงหน้ าต่ างประเทศ
สงขลา
สุราษฏร์
สงขลา
สุราษฏร์
โดยราคายางแผ่ น ดิ บ เฉลี่ ย อยู่ ที่ 45.86 บาท/กก. ปรั บ ตั ว ลดลงจากสั ป ดาห์
นครศรีฯ
ยะลา
นครศรีฯ
ยะลา
ที่ผ่านมา 1.80 บาท/กก. และราคายางแผ่นรมควันเฉลี่ย 48.13 บาท/กก. ปรับตัวลดลง
ปริมาณยางที่เข้าสู่ตลาดทั้งหมด 1,591.53 ตัน
จากสั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมา 1.61 บาท/กก. โดยได้ รั บปั จจั ยกดดั นจากผลการประชุ ม
แบ่งเป็น ยางแผ่นดิบ 89.49 ตัน และยางแผ่นรมควัน 1,502.04 ตัน
ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ที่ระดับ 0.75 – 2.00%
ราคายางภายในประเทศ
ซึ่งเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ 2 ในปีนี้ พร้อมกับส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอีก 2 ครั้ง ณ วันที่ 15 มิ.ย. 61
ยางรมควันตลาดกลางฯ 46.79 บาท/กก.
ยางแผ่นดิบตลาดกลางฯ 45.44 บาท/กก.
ในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ และนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าระหว่าง
43.80 บาท/กก.
ยางท้องถิ่น
สหรัฐและจีน และการซื้อขายยางในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่อนข้างซบเซา เนื่องจากเป็นวันหยุด บาท/กก.
42.20 บาท/กก.
น้้ายางสด
อิฎิ้ลฟิตริ (วันฮารีรายอ)
36.50 บาท/กก.
ยางก้
อ
นถ้
ว
ย
100%
คาดการณ์ราคายางแผ่นดิบ ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 ราคายาง 53.00
เคลื่อนไหวอยู่ที่กิโลกรัมละ 45.11 - 45.73 บาท/กก. โดยภาพรวมในสัปดาห์นี
43.00
มีแนวโน้มปรับตัวอยู่ในกรอบที่จ้ากัด และมีโอกาสปรับตัวสูงขึน ดังนี
วันที่
33.00
ปัจจัยสนับสนุน
17
22
25
31 4 6 8 12
15
มาตรการแก้ ไขปั ญหาราคายางจากการส่ งเสริ มการใช้ ในหน่ วยงานภาครั ฐ
ราคายาง F.O.B ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
ราคายาง ณ วันที่ 15 มิ.ย. 61
และค่ าเงิ นบาทมี แนวโน้ มอ่อนค่ าลง โดยนั กวิ เคราะห์ คาดการณ์ อยู่ในช่ วง 32.30 - US Cents/kg
180
RSS 3 161.87 US Cents/kg
170
32.50 บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ปรับตัว
STR20 141.64 US Cents/kg
160
150
SIR20 140.74 US Cents/kg (11 มิ.ย)
สูงขึ้ นสู่ ระดั บ 99.3 ในเดื อนมิ ถุ นายน โดยสู งกว่ าที่ นั กวิ เคราะห์ คาดการณ์ ที่ระดั บ
140
SMR20 137.15 US Cents/kg
130
98.3 จากระดับ 98.0 ในเดือนพฤษภาคม ประกอบกับปริ มาณยางเข้ าสู่ ตลาดน้ อย
วันที่
15 18 23 28 1 6 8 14
ในช่วงต้นสัปดาห์ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศช่วงวันที่ 14 - 23 มิถุนายน
Tocom Rss 3, SHFE Rss3, SICOM Rss3 และ TSR 20
2561 มีฝนตกชุ ก 60-70 ของพื้นที่ ภาคใต้ และในช่ วงปลายสั ปดาห์ มีฝนตกร้ อยละ ราคาปิดตลาด ณราคายาง
บาท/กก.
วันที่ 15 มิ.ย. 61
TOCOM RSS3 60.0
40-60 ของพื้นที่ภาคใต้
48.72 บาท/กก.
55.0
SHFE RSS3
55.60 บาท/กก.
ปัจจัยกดดัน
SICOM RSS3 50.0
50.02 บาท/กก.
นั กลงทุ นมี ความกั งวลเกี่ ยวกั บข้ อพิ พาททางการค้ าระหว่ างสหรั ฐและจี น
44.88 บาท/กก.
SICOM TSR20 45.0
40.0
วันที่
หลังจากรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยบัญชีรายการสินค้าจ้านวน 1,100 รายการของจีนที่จะถูกเรียก
16 21 24 29 1 6 8 13 15
เก็บภาษีน้าเข้าในอัตรา 25% เริ่มในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้ และราคาน้้ามันดิบมีแนวโน้ม
คาดการณ์ราคายางแผ่นดิบระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561
ปรับตัวลดลง เนื่องจากคาดการณ์ที่ว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้้ามัน (โอเปก) และผู้ผลิต
ราคายางแผ่นดิบ*
คาดการณ์ราคายางแผ่นดิบ
นอกกลุ่มโอเปก อาจตัดสินใจเพิ่มก้าลังการผลิต ในการประชุมสัปดาห์หน้า รวมทั้งปริมาณ บาท/กก. ราคายาง F.O.B
ราคายางแผ่นรมควัน*
สต็ อกยาง ณ ตลาดเซี่ ยงไฮ้ของวั นที่ 15 มิ ถุนายน 2561 อยู่ที่ 493,253 ตั น เพิ่มขึ้ น
58
สัปดาห์นี้อยู่ในช่วง
55
จากสัปดาห์ก่อนหน้า 8,101 ตัน (วันที่ 8 มิถุนายน 2560 อยู่ที่ 485,125 ตัน)
45.11 - 45.73 บาท/กก.
52
ประเด็นที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี
49
45.53
45.73 45.55
เศรษฐกิจของไทย
46
45.14
45.11 วันที่
43
- ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์
รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
หมายเหตุ * เฉลี่ย 3 ตลาด
อัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ามันดิบ
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ปริมาณสต็อกยางจีน ณ 15 มิ.ย. 61 (ตัน)
THB/USB
ช่วงอัตราแลกเปลี่ยUSB/bbl
น
- ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 1/2561
32.8
อัตราแลกเปลี่ยน
Shanhai
76.00
32.5
- ยอดขายบ้านมือสองเดือนพฤษภาคม
shandong
72.00 39,35044,460
32.2
187,791
32.38
Yunan
29,590
68.00
- ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนมิถุนายน
65.06
31.9
192,062
Hainan
64.00
- ดัชนีการผลิตเดือนมิถุนายน จากเฟดฟิลาเดลเฟีย
Tianjin
31.6
60.00
4
6
8
12
15
เศรษฐกิจของยูโรโซน
ที่มา : www.bot.co.th, กสิกรไทย
ที่มา : www.shfe.com.cn
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือนมิถุนายน
กองวิจัยเศรษฐกิจยาง RAOT
- ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนเมษายน
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย

