ปริมาณยางแผ่นดิบและแผ่นรมควันในตลาดกลางฯ จากสัปดาห์ที่ผ่านมา (กก.)
2,651

สรุปสถานการณ์ราคายางรายสัปดาห์
ระหว่างวันที่ วันที่ 9 - 11 เมษายน 2561
ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 46.14 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึนจากสัปดาห์
ที่ผ่านมา 0.48 บาท/กก. และราคายางแผ่นรมควั นเฉลี่ยอยู่ที่ 48.57 บาท/กก.
ปรับตัวเพิ่มขึนจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 0..05 บาท/กก. ราคายางโดยภาพรวมในสัปดาห์
ปรับตัวสูงขึนในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ และตามความต้องการ
ของผู้ซือผู้ขายภายในประเทศ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการแก้ไขปัญหา
ราคายางของหน่วยงานภาครัฐ และเศรษฐกิจจีนปรับตัวดีขึน โดยสมาคมผู้ผลิต
ยานยนต์จีน (CAAM) เผยยอดขายรถยนต์ 2.66 ล้านคัน ในเดือนมีนาคม เพิ่มขึน
4.7% เมื่ อเที ยบเป็นรายปี และเพิ่มขึ นกว่า 50% เมื่อเที ยบรายเดื อน ดั ชนี PPI
ซึ่งเป็นมาตรวัดต้ นทุนสินค้าหน้ าโรงงาน ปรับตัวขึ น 3.1% เมื่ อเที ยบเป็นรายปี
และดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ส้าคัญ ขยายตัว 2.1% ในเดือนมีนาคม
คาดการณ์ราคายางแผ่นดิบ ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2561
ราคายางเคลื่อนไหวอยู่ที่กิโลกรัมละ 47.45 - 47.58 บาท/กก. โดยภาพรวม
ในสัปดาห์นีมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน จากปัจจัยดังนี
ปัจจัยสนับสนุน
ผู้ประกอบการอาจกลับเข้าซือยาง หลังจากหมดช่วงวันหยุดยาวในเทศกาล
สงกรานต์ และปริ ม าณยางออกสู่ ต ลาดน้ อย เนื่ อ งจากอยู่ ใ นช่ ว งปิ ด กรี ด
และมาตรการแก้ ปั ญหาราคายางจากหน่ วยงานภาครัฐ อี กทั งนั กลงทุ นคลาย
ความกั งวลเกี่ ยวกั บสถานการณ์ ซี เรี ย เนื่ องจากการโจมตี ของสหรั ฐและชาติ
พั นธมิ ตรเมื่ อวั นเสาร์ ที่ ผ่ านมา ไม่ ได้ สร้ างความเผชิ ญหน้ ากั นระหว่ างสหรั ฐ
และรัสเซีย โดยเป็นการโจมตีในขอบเขตจ้ากัดที่มีการก้าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน
ปัจจัยกดดัน
สต็อกยางจีน ณ ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ยังคงปรับตัวอยู่ในระดับสูง โดยวันที่
13 เมษายน 2561 อยู่ที่ 445,881 ตัน เพิ่มขึนจากสัปดาห์ก่อนหน้า 1,270 ตัน
(วันที่ 4 เมษายน 2561 อยู่ที่ 444,611 ตัน) และค่าเงินบาทยังคงทรงตัวในช่วงนี โดย
ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่ 31.05 - 31.30 บาท
ประเด็นที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี
เศรษฐกิจของไทย
- ตัวเลขการส่งออก-น้าเข้าของกระทรวงพาณิชย์
- ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)
เศรษฐกิจของจีน
- ดัชนีราคาบ้านเดือนมีนาคม
เศรษฐกิจของญี่ปุ่น
- ยอดน้าเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนมีนาคม

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ
- จ้านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
- ดัชนีการผลิตเดือนเมษายน จากเฟดฟิลาเดลเฟีย
เศรษฐกิจของยูโรโซน
- ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนกุมภาพันธ์
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ปริมาณยางที่เข้าสู่ตลาดทังหมด 299.18 ตัน
แบ่งเป็น ยางแผ่นดิบ 53.29 ตัน และยางแผ่นรมควัน 245.89 ตัน

ราคายางภายในประเทศ
ณ วันที่ 11 เม.ย. 61
บาท/กก.
53.00

ยางรมควันตลาดกลางฯ
ยางแผ่นดิบตลาดกลางฯ
ยางท้องถิ่น
น้ายางสด
ยางก้อนถ้วย 100%

48.61 บาท/กก.
45.53 บาท/กก.
43.20 บาท/กก.
42.75 บาท/กก.
35.00 บาท/กก.

43.00
วันที่

33.00
13
วัน เดือน ปี
9-เม.ย.-61
10-เม.ย.-61
11-เม.ย.-61

16 21 23 27 30 3 5 11
ค่า ราคายางแผ่นดิบ (บาท/กก.) เฉลี่ย คลาด
พยากรณ์ สงขลา สุราษฎร์ นครศรีฯ 3 ตลาด เคลื่อน
45.98 45.70 45.82 45.88 45.80 -0.18
46.15 46.05 46.12 46.12 46.10 -0.05
46.19 46.77
46.29 46.53 0.34

คาดการณ์ราคายางแผ่นดิบ
ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2561

47.58
47.45
47.54

ราคายางพาราเฉลี่ย 3 ตลาด และราคายางแผ่นรมควัน
บาท/กก.

ราคายางแผ่นดิบ*

ราคาพยากรณ์*

ราคายาง F.O.B

ราคายางแผ่นรมควัน*

54
50
46
42

วันที่
หมายเหตุ * เฉลี่ย 3 ตลาด

อัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ามันดิบ
THB/USB

31.9

67.39

31.4

31.15

30.9
9

ปริมาณสต็อกยางจีน ณ 13 เม.ย. 61 (ตัน)
Shanhai
33,880 38,206
shandong
22,070
68
171,665
Yunan
64
180,060
Hainan
60
Tianjin

ช่วงอัตราแลกเปลี่ยUSB/bbl
น
อัตราแลกเปลี่ยน
72
ราคาน้ามัน
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ที่มา : www.bot.co.th, กสิกรไทย

ที่มา : www.shfe.com.cn

กองวิจัยเศรษฐกิจยาง
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย
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