ปริมาณยางแผ่นดิบและแผ่นรมควันในตลาดกลางฯ จากสัปดาห์ที่ผ่านมา (กก.)
1,843

59,551

สรุปสถานการณ์ราคายางรายสัปดาห์
ระหว่างวันที่ วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 44.80 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์
ที่ผ่านมา 0.21 บาท/กก. และราคายางแผ่นรมควันเฉลี่ยอยู่ที่ 47.14 บาท/กก.
ปรั บตั ว ลดลง จากสั ปดาห์ ที่ ผ่ า นมา 0.18 บาท/กก. ราคายางโดยภาพรวม
ในสัปดาห์นีเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่จ้ากัด เนื่องจากผู้ประกอบการภายในประเทศ
ชะลอการซือขาย และตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ ได้แก่ ตลาดเซี่ยงไฮ้ และตลาด
SICOM ปิดท้าการในช่วงเทศกาลตรุษจีน อีกทังตลาดได้รับปัจจัยกดดันจากราคา
น้ามันดิบปรับตัวลดลง หลังจากได้รับผลกระทบจากการเพิ่มการผลิตน้ามันดิบ
และสต็อกน้ามันดิบของสหรัฐฯ ค่าเงินบาทแข็งค่าขึนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
ประกอบกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ทรงตัวในเดือนมกราคม 2561
ซึ่งติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2
คาดการณ์ราคายางแผ่นดิบ ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
ราคายางเคลื่อนไหวอยู่ที่กิโลกรัมละ 44.51 - 44.94 บาท/กก. ในสัปดาห์นี
คาดว่าผู้ประกอบการน่าจะกลับเข้ามาซือยางเพื่อเตรียมส่งมอบ หลังจากจีน
เปิดตลาด เนื่องจากหมดช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีน ท้าให้ราคายางมีโอกาส
ปรับตัวสูงขึน โดยได้รับปัจจัยดังนี
ปัจจัยสนับสนุน
จากมาตรการแก้ ไขปั ญหาราคายางทั งระบบจากหน่ วยงานภาครั ฐ
และเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงมีการขยายตัว โดยดัชนีราคาน้าเข้าพุ่งขึน 1%
ในเดือนมกราคม 2561 เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
ที่ 0.6% และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบืองต้นของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์
2561 ปรับตัวขึนสู่ระดับ 99.9 จากระดับ 95.7 ในเดือนก่อน และปริมาณอาจเข้า
สู่ตลาดน้อย เนื่องจากพืนที่ปลูกยางบางพืนที่ของภาคใต้เริ่มผลัดใบ
ปัจจัยกดดัน
ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยค่าเงินบาท
เคลื่ อนไหวอยู่ ที่ 30.70 - 31.40 บาท ราคาน้ ามั นดิ บมี แนวโน้ มปรับตั วลดลง
และสต็อกยางจีน ณ ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ปรับตัวสูงขึน โดยวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2561 อยู่ที่ 434,330 ตัน เพิ่มขึนจากสัปดาห์ก่อนหน้า 2,280 ตัน (วันที่ 9 กุมภาพันธ์
2561 อยู่ ที่ 434,050 ตั น) อี กทั งตลาดขาดปั จจั ยชี น้ าเนื่ องจากตลาดเซี่ ยงไฮ้
ปิดท้าการถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ประเด็นที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี
เศรษฐกิจของไทย
- ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- GDP ไตรมาส 4/2560 ของสภาพัฒน์
เศรษฐกิจของญี่ปุ่น
- อัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคม 2561
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ
- ดัชนี PMI ภาคการผลิต- ภาคบริการเดือนกุมภาพันธ์ 2561
- ดัชนีภาคอสังหาริมทรัพย์เดือนมกราคม 2561
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ปริมาณยางที่เข้าสู่ตลาดทังหมด 4,817.42 ตัน
แบ่งเป็น ยางแผ่นดิบ 363.49 ตัน และยางแผ่นรมควัน 4,453.93 ตัน

ราคายางภายในประเทศ
ณ วันที่ 16 ก.พ. 61

ยางรมควันตลาดกลางฯ
ยางแผ่นดิบตลาดกลางฯ
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ค่า ราคายางแผ่นดิบ (บาท/กก.)
พยากรณ์ สงขลา สุราษฎร์ นครศรีฯ
45.03 44.99 44.99 44.99
44.85 44.99 44.99 44.99
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คาดการณ์ราคายางแผ่นดิบ
ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่
13 16
เฉลี่ย คลาด
3 ตลาด เคลื่อน
44.99 -0.04
44.99 0.14
44.99 0.30
45.00 0.54
44.01 -0.81
44.51
44.83
44.67
44.88
44.94

ราคายางพาราเฉลี่ย 3 ตลาด และราคายางแผ่นรมควัน
บาท/กก.
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ราคายางแผ่นดิบ*

ราคาพยากรณ์*

ราคายาง F.O.B

ราคายางแผ่นรมควัน*
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ที่มา : www.bot.co.th, กสิกรไทย

ที่มา : www.shfe.com.cn

กองวิจัยเศรษฐกิจยาง
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย
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