สถานการณ์ยางพาราวันที่ 22 มิถุนายน 2561
สรุปสถานการณ์ราคายาง ณ สานักงานตลาดกลางยางพารา
สตก.จ.
ราคากลาง
สงขลา
สุราษฎร์ฯ
นครศรีฯ
ยะลา
บุรีรัมย์

ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน
เพิ่ม/ลด
เพิ่ม/ลด
วันนี้
วันนี้
จากราคากลาง
จากราคากลาง
43.69
46.34
43.95
0.26
46.29
-0.05
46.29
-0.05
43.77
0.08
46.55
0.21

2,800

50.90

ราคากลางตลาดกลางยางพารา ยางแผ่นดิบ อยู่ที่ 43.69
บาท/กก. ยางแผ่นรมควัน อยู่ที่ 46.34 บาท/กก. ส่วนราคา
ประมู ล ณ ตลาดกลางยางพารา ราคายางแผ่ น ดิ บ เฉลี่ ย
อยู่ที่ 43.86 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.17 บาท/กก. ยางแผ่น
รมควันเฉลี่ยอยู่ที่ 46.38 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.11 บาท/กก.
ราคาน้้ ายางสดอยู่ ที่ 44.50 บาท/กก. ปรั บตั วเพิ่ มขึ้ น 0.50
บาท/กก. ราคาโดยภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นตามสภาวะตลาด
และความต้องการของผู้ซื้อผู้ขายภายในประเทศ ปริมาณยาง
ออกสู่ตลาดน้อย ค่าเงินบาทอ่อนค่า และเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ยั ง คงแข็ ง แกร่ ง โดยดั ช นี ชี้ น้ า เศรษฐกิ จ ปรั บ ตั ว ขึ้ น 0.2%
ในเดือนพ.ค. ขณะที่ราคาน้้ามันดิบปรับตัวลดลง ปิดที่ 65.54
ดอลลาร์/บาร์เรล และนักลงทุนบางส่วนยังคงวิตกกังวลเกีย่ วกับ
การท้าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมทั้งประเทศ
ต่างๆ ที่มีการตอบโต้สหรัฐฯ ที่เรียกเก็บภาษีน้าเข้าเหล็กและ
อลูมิเนียมก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

220,247

7,694

สงขลา

ราคา F.O.B

ปริมาณยางแผ่นรมควัน (กก.)
94,000
92,700

ปริมาณยางแผ่นดิบ (กก.)

นครศรีธรรมราช

สงขลา

สุราษฎร์ธานี

ปริมาณยางรวม 417.44 ตัน แบ่งเป็น
ยางแผ่นดิบ 10.49 ตัน และยางแผ่นรมควัน 406.95 ตัน
กราฟเปรียบเทียบราคายาง RSS3 F.O.B กรุงเทพฯ, RSS3 และ
USS เฉลี่ย 3 ตลาด ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ราคานายางสด
ยางแผ่นรมควันอัดก้อน
ยางแผ่นดิบตลาดกลางฯ
ยางแผ่นรมควันตลาดกลางฯ
ยางแผ่นดิบท้องถิ่น
น้้ายางสด

บาท/กก.
59.00

ราคายางวันนี (บาท/กก.)
RSS3 F.O.B 50.90 (+0.15)
RSS 3 ตลาดฯ 46.38 (+0.11)
USS ตลาดฯ 43.86 (+0.17)
ท้องถิ่น
42.55 (+0.15)
น้้ายางสด 44.50 (+0.50)

49.00

เดือน

39.00

เม.ย. 61

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

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

บาท/กก.

59.00

ยางแท่งSTR20

ยางก้อนถ้วย

49.00

Tip:

ราคายางแผ่นรมควันสูงสุดอยู่ที่
46.55 บาท/กก. ณ สตก.จ.นครศรีธรรมราช

ข้อมมูลเศรษฐกิจที่สาคัญ
ไทย : บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด เปิดเผยสถิติการขาย
รถยนต์ ประจาเดื อนพฤษภาคม 2561 ว่ า มี ยอดการขายรวมทั งสิ น
84,965 คัน เพิ่มขึน 27.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ญี่ปุ่น : ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พืนฐาน ซึ่งไม่นับรวมราคาอาหารสด
ปรั บตั วขึ นร้ อยละ 0.7 ในเดื อนพฤษภาคม เมื่ อเที ยบเป็ นรายปี ซึ่ ง
สะท้อนให้ เห็ นถึ งต้ นทุนพลั งงานที่ ปรั บตัวสูงขึน สานักข่าวเกี ยวโด
รายงานว่า ดัชนี CPI พืนฐานปรับตัวขึนติดต่อกันเป็นเดือนที่ 17
สหรัฐฯ : จานวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครังแรกลดลง
3,000 ราย สู่ระดับ 218,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว
: ดัชนีชีนาเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI)
ปรับตัวขึน 0.2% ในเดือนพ.ค. โดยปรับตัวขึนเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน
ยูโรโซน : ความเชื่อมั่ นของผู้บริ โภคในยู โรโซนร่วงลงมากกว่าคาดใน
เดื อนมิ .ย. โดยลดลงสู่ ระดั บ -0.5 จากระดั บ +0.2 ในเดื อนพ.ค.

นครศรีธรรมราช

ยางแท่งSTR 20 44.70 (+0.25)
ยางก้อนถ้วย 35.50 (+0.50)
ส่วนต่าง
9.20

39.00

เดือน

29.00

เม.ย. 61

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

กราฟเปรียบเทียบราคายาง นายางข้น และราคานายางสด
บาท/กก.
น้้ายางข้น
น้้ายางสด

75.00
65.00
55.00

ราคายางวันนี (บาท/กก.)
(คิดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง 100%)
น้้ายางข้น 61.00 (+0.50)
น้้ายางสด 44.50 (+0.50)
ส่วนต่าง 16.50

45.00

เดือน

35.00

เม.ย. 61

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

การยางแห่งประเทศไทย

RAOT

