สถานการณ์ยางพาราวันที่ 23 เมษายน 2561
สรุปสถานการณ์ราคายาง ณ สานักงานตลาดกลางยางพารา
สตก.จ.
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ราคายางแผ่นรมควันสูงสุดอยู่ที่
49.77บาท/กก. ณ สตก.จ.สงขลา

ข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญ
- ประธานองค์ การการค้ าโลก (WTO) ได้ เ รี ย กร้ องให้ เหล่ า ผู้ ก าหนด
นโยบายการเงินทั่วโลกหันมายกระดับความร่วมมือผ่านทาง WTO เพื่อ
ผ่อนคลายสถานการณ์ตึงเครียดทางการค้าในประเทศกลุ่มเศรษฐกิจราย
ใหญ่
ยุโรป : ยอดขายรถยนต์ใหม่ในสหภาพยุโรป (EU) ปรับตัวลงร้อยละ 5.3
สู่ระดับ 1.79 ล้านคัน ในเดือนมีนาคม ซึ่งปรับตัวลงเป็นครังแรกนับตังแต่
ปี 2557 เนื่องจากอุปสงค์ในตลาดบางตลาดร่วงลง รายงานของ ACEA
ระบุว่า อุปสงค์รถยนต์ใหม่ในตลาดหลักๆปรับตัวลดลงในเดือนมีนาคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอังกฤษ ซึ่งยอดขายรถยนต์ร่วงลงถึงร้อยละ 16 ส่วน
ยอดขายในอิตาลีลดลงร้อยละ 5.8 ยอดขายในเยอรมนีลดลงร้อยละ 3.4
จีน : ยอดค้าปลีกสินค้าเพื่อการบริโภคของจีนขยายตัว 9.8% เมื่อเทียบ
เป็นรายปี แตะที่ระดับ 9 ล้านล้านหยวนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561

ปริมาณยางแผ่นรมควัน (กก.)

320

สงขลา

ราคากลางตลาดกลางยางพารา อยู่ที่ 47.55 บาท/กก.
ยางแผ่น รมควัน อยู่ที่ 49.59 บาท/กก. ส่วนราคาประมู ล
ณ ตลาดกลางยางพารา ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 47.34
บาท/กก. ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น 0.05 บาท/กก. และยางแผ่ น
รมควั น เฉลี่ ยอยู่ ที่ 49.73 บาท/กก. ปรับ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น 0.14
บาท/กก. ราคาโดยภาพรวมปรับตัวตามความต้องการของ
ผู้ ซื้ อ ผู้ ข ายภายในประเทศ ปริ ม าณยางออกสู่ ต ลาดน้ อ ย
ค่าเงินบาทและเงินเยนอ่อนค่า และราคาน้้ามันดิบปรับตัว
สูงขึ้น ปิดที่ 68.38 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกันความ
ขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ทั้งใน คาบสมุทรเกาหลี และซีเรีย
ได้ ค ลี่ ค ลายลง แต่ อย่ า งไรก็ ต ามจากการประกาศตั ว เลข
เศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ ท้าให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการ
ดีดตัวขึ้นของเงินเฟ้อ ซึ่งจะท้าให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เร็ว กว่ าที่ ค าดไว้ ส่ ง ผลให้ ราคายางวั น นี้ป รับ ตั ว เพิ่ ม ขึ้น ใน
กรอบจ้ากัด

Tip:

ปริมาณยางแผ่นดิบ (กก.)

ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน
เพิม่ /ลด
เพิม่ /ลด
วันนี้
วันนี้
จากราคากลาง
จากราคากลาง
47.55
49.59
47.78
0.23
49.77
0.18
49.67
0.08
46.89
-0.66
49.75
0.16

นครศรีธรรมราช

สงขลา

สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

ปริมาณยางรวม 67.22 ตัน แบ่งเป็น
ยางแผ่นดิบ 0.94 ตัน และยางแผ่นรมควัน 66.28 ตัน
กราฟเปรียบเทียบราคายาง RSS3 F.O.B กรุงเทพฯ, RSS3 และ
USS เฉลี่ย 3 ตลาด ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ราคานายางสด
ยางแผ่นรมควันอัดก้อน
ยางแผ่นดิบตลาดกลางฯ
ยางแผ่นรมควันตลาดกลางฯ
ยางแผ่นดิบท้องถิ่น
น้้ายางสด

บาท/กก.
59

ราคายางวันนี (บาท/กก.)
RSS3 F.O.B 54.35 (+0.15)
RSS 3 ตลาดฯ 49.73 (+0.14)
USS ตลาดฯ 47.34 (+0.05)
ท้องถิ่น
44.90 (+0.02)
น้้ายางสด 45.50 (+1.00)

49
39

เดือน

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61

กราฟเปรียบเทียบราคายาง STR 20 F.O.B. กรุงเทพฯ
และยางก้อนถ้วย
ราคายางวันนี (บาท/กก.)

บาท/กก.

59

ยางแท่งSTR20

ยางก้อนถ้วย

49

ยางแท่งSTR 20 44.70
ยางก้อนถ้วย 36.00
ส่วนต่าง
8.70

39

29

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เดือน

เม.ย. 61

กราฟเปรียบเทียบราคายาง นายางข้น และราคานายางสด
น้้ายางข้น

บาท/กก.

น้้ายางสด

75.00
65.00

55.00

ราคายางวันนี (บาท/กก.)
(คิดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง 100%)
น้้ายางข้น 61.67 (+0.50)
น้้ายางสด 45.50 (+1.00)
ส่วนต่าง 16.67

45.00

เดือน

35.00

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61

การยางแห่งประเทศไทย

RAOT

