สถานการณ์ยางพาราเดือนมีนาคม 2561
สถานการณ์ราคายางระหว่างวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2561
ปริมำณยำง ณ ส้ำนักงำนตลำดกลำงยำงพำรำปรับตัวลดลง เนื่องจำกเริ่มเข้ำสู่ช่วงปิดกรีด โดยในภำพรวมปริมำณยำงที่เข้ำสู่ส้ำนักงำนตลำดกลำง
ยำงพำรำทัง 6 ตลำด มีทังสิน 5,068.89 ตัน แบ่งเป็นยำงแผ่นดิบ 471.17 ตัน ยำงแผ่นรมควัน 4,597.72 ตัน ลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ 1,565.38 ตัน คิดเป็นร้อยละ
23.60 (แผนภำพที่ 1 และ 2) รำคำประมูลยำงแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 46.25 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 1.23 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 2.73 และรำคำยำงแผ่นรมควันอยู่
ที่ 48.69 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 1.19 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 2.51 รำคำยำงท้องถิ่นเฉลี่ยอยู่ที่ 46.90 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 2.92 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ
6.65 รำคำน้ำยำงสดอยู่ที่ 47.51 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 3.95 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 9.06 และรำคำยำงก้อนถ้วย 100 เปอร์เซ็น อยู่ที่ 37.65 บำท/กก. ปรับตัว
เพิ่มขึน 0.77 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 2.10 (ดังกรำฟ) รำคำยำงโดยภำพรวมรำคำยำงปรับตัวสูงขึน ตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรภำยในประเทศ และรำคำ
ยำงได้รับปัจจัยสนับสนุนจำกกำรด้ำเนินโครงกำรฯ ทัง 6 โครงกำร และมำตรกำร AETS ครังที่ 5 ที่สินสุดเดือนมีนำคมนี เพื่อแก้ไขปัญหำยำงพำรำทังระบบ อีกทัง
ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม MPI ของไทย เดือนมกรำคมปี 2561 ขยำยตัวร้อยละ 3.44 จำกช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ และตัวเลขกำรจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรเพิ่มขึน
313,000 ต้ำแหน่ง มำกกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ในเดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึนมำกที่สุดในรอบกว่ำ 1 ปีครึ่ง ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึน 0.2% ในเดือน
กุมภำพันธ์ เมื่อเทียบเป็นรำยเดือน หลังจำกเพิ่มขึน 0.4% ในเดือนก่อน อีกทังกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมของจีนในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2561 ขยำยตัว 7.2%
ซึ่งแข็งแกร่งขึนเมื่อเทียบกับเดือนธันวำคม ที่ขยำยตัว 6.2%
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กราฟแสดงราคายาง RSS F.O.B. กรุงเทพ, RSS 3 และ USS เฉลี่ย 3 ตลาด ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ราคาน้ายางสดและยางก้อนถ้วย
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ที่มำ : กำรยำงแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ * : ข้อมูล ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ,ราคาน้ายางสด DRC มากกว่า 40% และยางก้อนถ้วย 100%
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คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนมีนาคม 2561
การยางแห่งประเทศไทย คาดการณ์แนวโน้มราคายางครึ่งหลังของเดือนมีนาคม 2561 คาดว่าราคายางมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน
จากปริมาณยางที่เข้าสู่ตลาดน้อย และเข้าสู่ช่วงปิดกรีด โดยมีปัจจัยดังนี
ปัจจัยสนับสนุน
ราคายางประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
1. รำคำยำงเป็ นไปในทิ ศทำงเดี ยวกั บตลำดล่ วงหน้ ำต่ ำงประเทศ US Cents/kg
US Cents/kg
200.00
200.00
Thailand
STR20
Indonesia
SIR20
อิ น โดนี เซี ย และมำเลเซี ย และยั ง มี แ นวโน้ ม ที่ จะปรั บ ตั ว สู ง ขึ นได้
Malaysia SMR20
Thailand RSS 3
อีกทังผู้ประกอบกำรยำงยังคงมีควำมต้องกำรยำงในกำรส่งมอบ โดยครึ่งแรก 180.00
180.00
ของเดื อนมี นำคม 2561 รำคำยำง TSR20 ตลำดต่ ำงประเทศ ได้ แก่
160.00
อินโดนีเซีย และมำเลเซีย อยู่ที่ 147.53 และ 147.92 เซนต์ต่อกก. ปรับตัว 160.00
เพิ่มขึนจำกครึ่งหลังของเดือนที่ผ่ ำนมำร้อยละ 1.38 และ 0.72 ตำมล้ำดับ
140.00
ประกอบกับรำคำยำงตลำดล่วงหน้ำโตเกียวและเซี่ยงไฮ้ RSS3 อยู่ที่ 54.36 140.00
มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
และ 62.05 ปรับตัวเพิ่มขึนจำกครึ่งหลังของเดือนที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 3.44 และ
0.75 ตำมล้ำดับ
กราฟแสดงราคายาง Tocom Rss 3, SHFERss3, SICOM Rss 3 และ STR
2. ดั ช นี PMI ภำคกำรผลิ ตของประเทศคู่ ค้ ำ ได้ แก่ จี น สหรั ฐ ฯ บาท/กก.
TOCOM RSS3
SHFE RSS3
80.0
และญี่ปุ่น ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 แสดงว่ำยังคงมีกำรขยำยตัว ซึ่งจำกกำร
SICOM RSS3
SICOM TSR20
คำดกำรณ์ในเดือนมีนำคมอยู่ที่ระดับ 51.2, 58.7 และ 54.0 ตำมล้ ำดั บ 70.0
จำกเดิมอยู่ที่ 50.3, 60.8 และ 54.3 ในเดือนกุมภำพันธ์
60.0
3. มำตรกำรแก้ไขปัญหำยำงพำรำของภำครัฐ และกำรร่วมมือกับ 50.0
องค์กรเอกชนในกำรพัฒนำยำงพำรำ และส่ งเสริมกำรซือขำยยำงผ่ ำน 40.0
เดือน
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น
ธ์
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มี
น
าคม
2561
มกราคม
2561
ตลำดล่วงหน้ำต่ำงประเทศ
ดัชนี PMI ภาคการผลิต ของจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ
4. กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำ พยำกรณ์ ร ะยะครึ่ งหลั ง ของเดื อนนี จะมี
สหรัฐฯ
จีน
ญีป่ นุ่
ควำมกดอำกำศต่้ำเนื่องจำกควำมร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็น 62.0
60.0
ช่วงๆ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอำกำศร้อนอบอ้ำว และมีอุณหภูมิสูง 58.0
ที่สุด 40-42 องศำ แต่บำงช่วงจะมีฝนตกลงมำซึ่งจะช่วยคลำยควำมร้อน 56.0
ลงได้ ส้ำหรับภำคใต้จะมีลมพัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้เกือบตลอดช่วง 54.0
52.0
ท้ ำให้ ภำคใต้ ทั งสองฝั่ งมี อำกำศร้ อนหลำยพื นที่ กั บจะมี ฝ นบำงพื นที่ 50.0
48.0
และปริมำณยำงในช่วงนีจะเข้ำสู่ตลำดน้อย เนื่องจำกเข้ำสู่ช่วงปิดกรีด
ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61
5. โตโยต้ำ รำยงำนกำรจ้ำหน่ำยรถยนต์รวม ในเดือนมกรำคม 2561 ที่มำ : www.investing.com
มีทังสิน 66,545 คัน เพิ่มขึน 16.2% โดยโตโยต้ำ มีส่วนแบ่งตลำด 25.8%
ส่วนแบ่งการตลาดรถยนต์ (ร้อยละ)
อีซูซุมีส่วนแบ่งตลำด 18.4% และฮอนด้ำ มีส่วนแบ่งตลำด 13.7% และ
คำดกำรณ์ ในเดื อนกุมภำพันธ์มี แนวโน้ มที่ ดีขึ น จำกควำมเชื่ อมั่นของ
โตโยต้ำ
25.8
42.1
ผู้บริโภค และภำวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มปรับตัวที่ดีขึน อีกทังโตโยต้ำ
อีซุซุ
มอเตอร์ คอร์ป และมำสด้ ำ มอเตอร์ คอร์ ป ได้ ประกำศจั ดตังบริ ษั ท
ฮอนด้ำ
18.4
ร่วมทุนขึนในสหรัฐฯ ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรผลิตต่อปีที่ 300,000 คัน
อื่นๆ
13.7
และจะเริ่มด้ำเนินกำรผลิตได้ในปี 2564 แสดงถึงตลำดรถยนต์มีแนวโน้ม
ที่จะขยำยตัว
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ปัจจัยกดดัน
1. ทิศทำงค่ำเงินบำทยังคงมีแนวโน้มแข็งค่ำขึน เนื่องจำกได้รับควำม
เสี่ยงด้ำนกำรเมืองของสหรัฐฯ อันจะส่งผลให้เกิดสงครำมกำรค้ำ และกำร
ขำดดุลกำรคลังในระดับสูงส่งผลให้มีแรงขำยเงินดอลลำร์ฯ อีกทังนักลงทุน
ระมัดระวังกำรซือขำยก่อนจะมีผลประชุมนโยบำยกำรเงิน ตัวเลขประมำณ
กำรเศรษฐกิจ จำกกำรธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (เฟด) ในวันที่ 20-21 มีนำคมนี
โดยค่ำเงินบำทเฉลี่ ยครึ่งแรกของเดือนมีนำคม 2561 อยู่ที่ 31.32 บำท
ต่อดอลลำร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.23 จำกครึ่งหลังของเดือนที่ผ่ำนมำ
2. รำคำน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวลดลง หลังจำกมีควำมกังวลเกี่ยวกับ
กำรผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึนในสหรัฐฯ และกำรคำดกำรณ์ของ EIA ว่ำกำรผลิต
น้ ำ มั น จำกชั นหิ น ดิ น ดำน (shale oil) ในเดื อ นเมษำยนของสหรั ฐ ฯ
จะเพิ่มขึน 131,000 บำร์เรล/วัน สู่ระดับ 6.954 ล้ำนบำร์เรล/วัน ซึ่งเป็น
ระดับสูงสุดจำกที่ผ่ำน โดยรำคำน้ำมันดิบเฉลี่ยครึ่งแรกของเดือนมีนำคม
2561 อยู่ที่ 61.36 ดอลลำร์ต่อบำร์เรลปรับตัวลดลงร้อยละ 1.85 จำกครึ่ง
หลังของเดือนที่ผ่ำนมำ
3. สต็อกยำงโดยภำพรวมยังคงปรับตัวอยู่ในระดับสูง โดยสต็อกยำง
ญี่ปุ่น อยู่ที่ระดับ 15.21 พันตัน ในเดือนกุมภำพันธ์ ปรับตัวเพิ่มขึน 0.47
พันตัน คิ ดเป็นร้อยละ 3.19 และสต็ อกยำงตลำดชิ งเต่ำ (คำดกำรณ์ )
และตลำดเซี่ยงไฮ้ในเดือนมีนำคม 2561 อยู่ที่ 244.3 พันตัน และ 438.25
พันตัน ปรับตัวลดลง 9.9 พันตัน และปรับตัวเพิ่มขึน 3.70 พันตัน คิดเป็น
ร้อยละ -3.89 และ 0.85 ตำมล้ำดับ ดังตำรำง

กราฟแสดงราคาน้ามันดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน
ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล

บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

69

รำคำน้ำมันดิบ WTI

66

อัตรำแลกเปลี่ยน

63

60
57
54

51
48

มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561

34.0
33.5
33.0
32.5
32.0
31.5
31.0
30.5
30.0
29.5

ที่มำ : www.investing.com และ ธนำคำรแห่งประเทศไทย

ตารางปริมาณสต็อกยางของประเทศจีนและญี่ปุ่น
เดือน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม (2561)
กุมภาพันธ์ (2561)
มีนาคม (2561)

สต็อกยางชิงเต่า
258,900
203,300
189,300
199,000
212,800
235,000
246,300
254,200
244,300

ปริมาณยาง (ตัน)
สต็อกยางเซี่ยงไฮ้
382,768
387,264
430,735
478,168
322,408
383,349
419,310
434,550
438,248

สต็อกญี่ปุ่น
7,592
6,428
5,746
5,784
9,303
12,267
14,736
15,206

ที่มำ : สต๊อกยำงชิงเต่ำ,www.shfe.com.cn และ www.rtaj.gr.jp

บทสรุป จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยพืนฐำน รำคำยำงยังคงได้รับปัจจัยกดดันจำกค่ำเงินบำทยังคงแข็งค่ำขึนเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ
และควำมผันผวนของรำคำน้ำมันดิบ อีกทังควำมเสี่ยงทำงกำรเมืองในสหรัฐฯ และนักลงทุนระมัดระวังกำรซือขำยก่อนที่จะทรำบผลกำรประชุม
ของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (เฟด) ในวันที่ 20 - 21 มีนำคมนี ประกอบกับปริมำณสต็อกยำงมียังคงปรับตัวอยู่ในระดับสูง แต่อย่ำงไรก็ตำมจำกมำตรกำร
โครงกำรต่ำงๆ เพื่ อกำรแก้ ปั ญหำรำคำยำงทังระบบ เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำยั งคงขยำยตั ว และแนวโน้ มตลำดรถยนต์ ยั งคงมีกำรขยำยตั ว
ประกอบกับปริมำณยำงเข้ำสู่ตลำดน้อยลง เนื่องจำกยำงเข้ำสู่ช่วงปิดกรีด และผู้ประกอบกำรยังคงมีควำมต้องกำรยำงในกำรส่งมอบ เป็นปัจจัย
สนับสนุนรำคำยำง จึงคำดว่ำรำคำยำงช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนำคม 2561 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน

กองวิจัยเศรษฐกิจยำง ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำเศรษฐกิจยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย
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