สถานการณ์ยางพาราวันที่ 14 สิงหาคม 2561
สรุปสถานการณ์ราคายาง ณ สานักงานตลาดกลางยางพารา
สตก.จ.
ราคากลาง
สงขลา
สุราษฎร์ฯ
นครศรีฯ
ยะลา
บุรีรัมย์

ยางแผ่นดิบ
เพิ่ม/ลด
วันนี้
จากราคากลาง
42.92
42.99
0.07
43.11
0.19
42.99
0.07

ยางแผ่นรมควัน
เพิ่ม/ลด
วันนี้
จากราคากลาง
44.60
44.69
0.09
44.69
0.09
44.69
0.09

4,000

โดยมีปัจจัยกดดันราคายางพาราจากผลกระทบของสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯและประเทศคู่ค้า ที่ค่อยๆ ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ โดยล่าสุดตัวเลขการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP) เดือนกรกฎาคมของ
สหราชอาณาจักรขยายตัวร้อยละ 0.1 ลดลงจากเดือนมิถุนายนที่
ขยายตัวร้อยละ 0.3 อีกทั้งมาเลเซียผู้น้าเข้ายางพาราจากไทย
ประสบปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ ล่ า สุ ด ตั ว เลขดั ช นี ก ารผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงเหลือเพียงร้อยละ
1.1 โดยลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.0

สุราษฎร์ธานี

289,139

129,000

76,700

49.60

ราคากลางตลาดกลางยางพารา ยางแผ่ นดิบ อยู่ ที่ 42.92
บาท/กก. ยางแผ่น รมควั น อยู่ ที่ 44.60 บาท/กก. ส่วนราคา
ประมู ล ณ ตลาดกลางยางพารา ราคายางแผ่น ดิบ เฉลี่ ยอยู่ ที่
43.03 บาท/กก. แผ่นรมควันเฉลี่ยอยู่ที่ 44.69 บาท/กก. ราคา
ยางโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากราคา
น้้ามันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่
เข้ า ไปแทรกแซงค่ า เงิ น บาท และภาคอุ ต สาหกรรมอิ น เดี ย มี
แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง อันจะเป็นผลดีต่อการส่งออกยางพารา
ของไทย

250,000

24,222

สงขลา

ราคา F.O.B

ปริมาณยางแผ่นรมควัน (กก.)

ปริมาณยางแผ่นดิบ (กก.)

นครศรีธรรมราช

สงขลา

สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

ปริมาณยางรวม 773.06 ตัน แบ่งเป็น
ยางแผ่นดิบ 104.92 ตัน และยางแผ่นรมควัน 668.14 ตัน
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.
59.00

ราคายางวันนี้ (บาท/กก.)
RSS3 F.O.B 49.60 (+0.25)
RSS 3 ตลาดฯ 44.69(+0.09)
USS ตลาดฯ 43.03 (+0.09)
USS ท้องถิ่น 41.65 (-0.30)
น้้ายางสด 42.00

49.00

เดือน

39.00

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

กราฟเปรียบเทียบราคายาง STR 20 F.O.B. กรุงเทพฯ
และยางก้อนถ้วย (DRC 100%)
บาท/กก.
59.00

ยางแท่งSTR20

ยางก้อนถ้วย

49.00

ราคายางวันนี้ (บาท/กก.)
ยางแท่งSTR 20 45.50
ยางก้อนถ้วย 37.00
ส่วนต่าง
8.50

39.00

Tip:

ราคายางแผ่นรมควันสูงสุดอยู่ที่
44.69 บาท/กก. ณ สตก.จ.สงขลา
สตก.จ.สุราษฎร์ธานี และ สตก.จ.นครศรีธรรมราช

ข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญ
มาเลเซีย : ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ร้อยละ
1.1 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.0 และการว่างงาน
อยู่ที่ร้อยละ 3.4 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 3.3
ไทย: ทุนสารองระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 10 ส.ค. อยู่ที่ 204.8 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากวันที่ 3 ส.ค. 0.1 พันล้านบาท แสดงให้เห็น
ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เข้าไปแทรกแซงค่าเงินบาท
สหราชอาณาจักร : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เดือน
กรกฎาคม ขยายตัวร้อยละ 0.1 ลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ
0.3 และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.4 ลดลงจากเดือน
ก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.6
อินเดีย : ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมขยายตัวร้อยละ 7.0
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนที่
ขยายตัวร้อยละ 3.9

เดือน

29.00

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

กราฟเปรียบเทียบราคายาง น้ายางข้น และราคาน้ายางสด
บาท/กก.
น้้ายางข้น
น้้ายางสด

75.00
65.00
55.00

ราคายางวันนี้ (บาท/กก.)
(คิดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง 100%)
น้้ายางข้น 58.25 (+0.17)
น้้ายางสด 42.00
ส่วนต่าง 16.25

45.00

เดือน

35.00

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค.61

การยางแห่งประเทศไทย

RAOT

