สถานการณ์ยางพาราวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปสถานการณ์ราคายาง ณ สานักงานตลาดกลางยางพารา
สตก.จ.
ราคากลาง
สงขลา
สุราษฎร์ฯ
นครศรีฯ
ยะลา
บุรีรัมย์

ยางแผ่นดิบ
เพิ่ม/ลด
วันนี้
จากราคากลาง
44.44
44.75
0.31
44.77
0.33
44.57
0.13

ยางแผ่นรมควัน
เพิ่ม/ลด
วันนี้
จากราคากลาง
46.50
47.00
0.50
47.30
0.80
47.20
0.70
51.70

ราคากลางตลาดกลางยางพารา ยางแผ่นดิบอยู่ที่ 44.44 บาท/
กก. ยางแผ่ น รมควั น อยู่ ที่ 46.50 บาท/กก. ส่ ว นราคาประมู ล ณ
ตลาดกลางยางพารา ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 44.70 บาท/กก.
แผ่นรมควันเฉลี่ยอยู่ที่ 47.17 บาท/กก. ราคายางปรับตัวตามตลาด
ล่ ว งหน้ า ต่ า งประเทศและความต้ อ งการยางธรรมชาติ ข อง
ผู้ประกอบการในประเทศ โดยมีปัจจัยสนับสนุนราคายางจากปริมาณ
ผลผลิตยางของไทยมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงปิดกรีด
อีกราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับจีนได้
เพิ่มปริม าณเงิน เข้ าสู่ ภาคเศรษฐกิ จ การเพิ่มปริม าณเงิน ในระบบ
เศรษฐกิจในอัตราที่เหมาะสมท้าให้ภาคธุรกิจสามารถด้าเนินธุรกิจได้
อย่างคล่องตัวมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่้าซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ภาคการลงทุน
อย่างไรก็ตามราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากค่าเงินบาทที่ยังคง
แข็งค่าอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ การชะลอตัวของ
ภาคการผลิตรถยนต์ของสหภาพยุโรปเดือนมกราคมที่ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีสาเหตุมา
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวม การออกจากสมาชิกของ
สภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร และปัญหาสงครามการค้าระหว่าง
สหรั ฐฯและจีนที่ ยังไม่มี ความชั ดเจน ท้าให้อุปสงค์รวมของตลาด
รถยนต์ของโลกปรับตัวลดลง ประกอบกับภาคการผลิตของญี่ปุ่ น
ยังคงหดตัวต่อเนื่อง ล่าสุดดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตเดือน
กุมภาพันธ์บื้องต้นอยู่ที่ระดับ 48.5 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า อีกทั้ง
ยอดการส่งออกของญี่ปุ่นที่หดตัวลงร้อยละ 8.4 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การหดตัวลงอย่างชัดเจนของภาคการผลิตของญี่ปุ่น
ราคายางแผ่นรมควันสูงสุดอยู่ที่
47.30 บาท/กก.
ณ. สตก.จ.สุราษฎร์ธานี

สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ามันดิบคงคลังประจาสัปดาห์ที่
รายงานโดยสถาบันปิโตรเลียมสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 1,260,000 บาร์เรล เพิ่มขึ้น
จากจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ลดลงจานวน 998,000 บาร์เรล
ออสเตรเลีย: ปริมาณการจ้างงานเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นจานวน 39,100 อัตรา
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 21,600 อัตรา อีกทั้งดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 53.1 ชะลอตัวลงจากเดือน
ก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 53.9
สหภาพยุโรป: ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในสหภาพยุโรปอยู่ที่ -7.4 ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้า 0.5 จากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ -7.8
ญี่ปุ่น: ดัชนีกิจกรรมทางอุตสาหกรรมทั้งหมดเดือนกุมภาพันธ์หดตัวลงร้อยละ
0.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต
เดือนกุมภาพันธ์เบื้องต้นอยู่ที่ 48.5 ลดลงจากเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 50.3
แสดงให้เห็นการหดตัวของภาคการผลิตของญี่ปุ่น

ปริมาณยางแผ่นรมควัน (กก.)

6,800
8,600

สงขลา

ราคา F.O.B

Tip:

ปริมาณยางแผ่นดิบ (กก.)

สุราษฎร์ธานี

166,221

200,050

27,151

108,200

นครศรีธรรมราช

สงขลา

สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

ปริมาณยางรวม 517.02 ตัน แบ่งเป็น
ยางแผ่นดิบ 42.55 ตัน และยางแผ่นรมควัน 474.47ตัน
กราฟเปรียบเทียบราคายาง RSS3 F.O.B กรุงเทพฯ, RSS3 และ
USS เฉลี่ย 3 ตลาด ยางแผ่นดิบท้องถิน่ ราคาน้ายางสด
20ยางแผ่
20 นรมควัน F.O.B
ยางแผ่นดิบตลาดกลางฯ
ยางแผ่นรมควันตลาดกลางฯ
ยางแผ่นดิบท้องถิ่น
น้้ายางสด

บาท/กก.

ราคายางวันนี้ (บาท/กก.)
RSS3 F.O.B 51.70 (+0.65)
RSS 3 ตลาดฯ 47.17 (+0.62)
USS ตลาดฯ 44.70 (+0.17)
USS ท้องถิ่น 43.40 (+0.35)
น้้ายางสด 43.50 (+0.50)

50.00
40.00

เดือน

30.00

ธ.ค. 61

ม.ค. 62

ก.พ. 62

กราฟเปรียบเทียบราคายาง STR 20 F.O.B. กรุงเทพฯ
และยางก้อนถ้วย (DRC 100%)
บาท/กก.

ยางแท่งSTR20

ยางก้อนถ้วย

45.00

ราคายางวันนี้ (บาท/กก.)
ยางแท่งSTR 20 45.75 (+0.40)
ยางก้อนถ้วย 37.00
ส่วนต่าง
8.75 (+0.40)

35.00

เดือน

25.00

ธ.ค. 61

ม.ค. 62

ก.พ. 62

กราฟเปรียบเทียบราคายาง น้ายางข้น และราคาน้ายางสด
บาท/กก.
น้้ายางข้น
น้้ายางสด
60.00
50.00

ราคายางวันนี้ (บาท/กก.)
(คิดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง 100%)
น้้ายางข้น 59.30 (+0.50)
น้้ายางสด 43.50 (+0.50)
ส่วนต่าง 15.80

40.00

เดือน

30.00

ธ.ค. 61

ม.ค. 62

ก.พ.62

การยางแห่งประเทศไทย

RAOT

