สถานการณ์ยางพาราเดือนพฤษภาคม 2562
สถานการณ์ราคายางในเดือนพฤษภาคม 2562
ปริมำณยำง ณ ส้ำนักงำนตลำดกลำงยำงพำรำปรับตัวเพิ่มขึน เนื่องจำกเริ่มเปิดกรีดและเกษตรกรมีผลผลิตออกสู่ตลำดมำกขึน โดยปริมำณ
ยำงรวม 4,704.80 ตัน แบ่งเป็นยำงแผ่นดิบ 247.27 ตัน ยำงแผ่นรมควัน 4,457.53 ตัน เพิ่มขึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำ 2,504.85 ตัน คิดเป็นร้อยละ
113.86 (แผนภำพที่ 1 และ 2) รำคำประมูลยำงแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 51.40 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 0.49 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 0.97
และรำคำยำงแผ่นรมควันอยู่ที่ 53.82 บำท/กก. ปรับตัวลดลง 0.24 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 0.45 รำคำยำงท้องถิ่นเฉลี่ยอยู่ที่ 49.15 บำท/กก.
ปรับตัวเพิ่มขึน 0.77 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 1.58 รำคำน้ำยำงสดอยู่ที่ 50.79 บำท/กก. ปรับตัวลดลง 0.13 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 0.25
และรำคำยำงก้อนถ้วย 100 เปอร์เซ็น อยู่ที่ 41.76 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 0.76 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 1.86 (ดังกรำฟ) รำคำยำงโดย
ภำพรวมยำงแผ่นดิบปรับตัวเพิ่มขึน ส่วนยำงแผ่นรมควันปรับตัวลดลง ซึ่งรำคำยำงได้รับปัจจัยสนับสนุนจำกผู้ประกอบกำรภำยในประเทศมีควำม
ต้องกำรยำง และเป็นไปในทิศทำงเดียวกับตลำดล่วงหน้ำ TOCOM และ SICOM ที่รำคำปรับตัวเพิ่มขึน เนื่องจำกมี Volume เข้ำซือบริเวณ
แนวต้ำน อย่ำงไรก็ตำมรำคำยำงยังคงได้รับปัจจัยกดดันจำกนักลงทุนมีควำมกังวลจำกสถำนกำร์ควำมตึงเครียดด้ำนกำรค้ำที่รุนแรงขึนระหว่ำง
สหรัฐฯ และจีน ท้ำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มชะลอตัวลง และรำคำน้ำมันดิบปรับตัวลดลง รวมทังค่ำเงินบำทยังคงแข็งค่ำเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ
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ที่มำ : กำรยำงแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ * : ข้อมูล ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ,ราคาน้ายางสด DRC มากกว่า 40% และยางก้อนถ้วย 100%
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คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนมิถุนายน 2562
การยางแห่งประเทศไทย คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนมิถุนายน 2562 คาดว่าราคายางมีโอกาสปรับตัวสูงขึน โดยมีปัจจัย
ดังนี
ปัจจัยสนับสนุน
1. ผู้ประกอบกำรยังคงมีควำมต้องกำรยำง และปริมำณยำงอำจจะ
ออกสู่ ต ลำดไม่ ม ำกนั ก เนื่ อ งจำกกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำพยำกรณ์ อ ำกำศ
ในเดื อ นมิ ถุ น ำยน ช่ ว งต้ น และกลำงเดื อ นจะมี ฝ นตกชุ ก กั บ ตกหนั ก
บำงแห่ง ร้อยละ 40-60 ของพืนที่ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
อี ก ทังร้ อ ยละ 60-80 ของภำคใต้ ฝั่ ง ตะวั น ตก ส่ ว นในช่ ว งปลำยเดื อ น
ปริมำณฝนจะลดลง
2. ตลำดล่ วงหน้ำ ต่ ำ งประเทศ และตลำดต่ ำ งประเทศมี แ นวโน้ ม
ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น เนื่ อ งจำกกำรคำดกำรณ์ สั ญ ญำณตลำดล่ ว งหน้ ำ
ต่ำ งประเทศ รำคำสำมำรถแกว่ง ตัว ออกด้ำ นข้ ำ งทดสอบในแนวต้ ำ น
ไต่ ร ะดั บ บวกอย่ ำ งชั ด เจน แต่ ร ะวั ง รำคำสำมำรถย่ อ ตั ว ลงได้ แต่ ใ น
ระยะยำวตลำดล่วงหน้ำ TOCOM และ SICOM ยังไม่หลุดเส้นเทรนไลน์
แนวบวก ส่ว นตลำดล่วงหน้ำ เซี่ ยงไฮ้มีแ นวโน้ม ทิศทำงขำลง โดยรำคำ
เดือนพฤษภำคม 2562 รำคำยำงตลำดล่วงหน้ำ RSS3 โตเกียว, เซี่ยงไฮ้,
สิ ง คโปร์ และ TSR20 ของสิ ง คโปร์ อ ยู่ ที่ 58.11, 53.98, 57.12
และ 48.18 บำทต่อกก. ซึ่งตลำดล่วงหน้ำเซี่ยงไฮ้ ปรับตัวลดลงร้อยละ
0.22 ส่วนตลำดล่วงหน้ำ TOCOM และ SICOM ปรับตัวเพิ่มขึนร้อยละ
9.44, 0.22 และ 4.31 รวมทังตลำดยำงแท่ง 20 ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย
และมำเลเซีย อยู่ที่ 158.92, 151.43 และ 152.45 เซนต์ต่อกก. ปรับตัว
เพิ่มขึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.86, 0.12 และ 0.41 ตำมล้ำดับ
3. สต็อกยำงโดยภำพรวมปรับตัวลดลง โดยสต็อกยำงตลำดล่วงหน้ำ
เซี่ยงไฮ้ในเดือนพฤษภำคม 2562 อยู่ที่ระดับ 423.305 พันตัน ปรับตัว
ลดลง 7.283 พั น ตั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.69 เมื่ อ เที ย บกั บเดื อ นก่ อ น
ช่ว งเดีย วกั นของปีก่ อ น ส่ วนสต็ อ กยำงตลำดล่ วงหน้ ำ โตคอมในเดื อ น
เมษำยน 2562 อยู่ที่ระดับ 12.827 พันตัน ปรับตัวเพิ่มขึน 0.172 พันตัน
คิดเป็นร้อยละ 1.32 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และปรับตัวลดลง 0.763
พั น ตั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.61 เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
ดังตำรำง
4. ดั ช นี PMI ภำคกำรผลิ ตของประเทศคู่ ค้ ำ ได้ แ ก่ สหรั ฐ ฯ จี น
และญี่ปุ่น ในเดือ นพฤษภำคม อยู่ที่ระดับ 52.10, 49.40 และ 49.80
โดยดั ช นี PMI อยู่ ต่้ ำ กว่ ำ ระดั บ 50 แสดงว่ ำ อยู่ ใ นสภำวะหดตั ว
และส่วนกำรคำดกำรณ์ PMI ของสหรัฐฯ และจีน ในเดือนมิถุนำยน อยู่ที่
ระดับ 52.50 และ 50.00 หำกดัชนี PMI อยู่สูงกว่ำระดับ 50 แสดงว่ำอยู่
ในขยำยตัว

พยากรณ์อากาศเดือนมิถุนายน 2562

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
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ที่มำ : TOCOM, SHFE และ SICOM
ดัชนี PMI ภาคการผลิต ของจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ
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ตารางปริมาณสต็อกยางของประเทศจีนและญี่ปุ่น
เดือน

มกราคม (2562)
กุมภาพันธ์ (2562)
มีนาคม (2562)
เมษายน (2562)
พฤษภาคม (2562)

สต็อกยางชิงเต่า

ปริมาณยาง (ตัน)
สต็อกเซี่ยงไฮ้

434,270
437,876
437,300
430,588
423,305

สต็อกโตคอม

7,890
9,477
12,490
12,999
12,827

ที่มำ : ส้ำนักงำนที่ปรึกษำเกษตรต่ำงประเทศ ประจ้ำกรุงโตเกียว และสต็อกยำงเซี่ยงไฮ้
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ปัจจัยกดดัน
1. ค่ ำ เงิ น บำทมี แ นวโน้ ม แข็ ง ค่ ำ ขึ นเมื่ อ เที ย บกั บ ดอลลำร์ ส หรั ฐ
เนื่องจำกนักลงทุนคำดว่ำธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (เฟด) มีโอกำสจะปรับลดอัตรำ
ดอกเบี ย โดยค่ำ เงิ น บำทเฉลี่ ย เดื อ นพฤษภำคม 2562 อยู่ ที่ 31.79 บำท
ต่อดอลลำร์สหรัฐ แข็งค่ำขึนร้อยละ 0.06 จำกเดือนที่ผ่ำนมำ
2. รำคำน้ ำ มั น ดิ บ มี แนวโน้ ม ผั น ผวน เนื่ อ งจำกนั กลงทุ น มี ค วำมกั ง วล
เกี่ ย วกั บ ข้อพิ พ ำทกำรค้ ำ อำจส่ง ผลกระทบต่ อกำรขยำยตั ว ของเศรษฐกิ จ
ทั่วโลก และท้ำให้ควำมต้องกำรใช้น้ำมันลดน้อยลง ในขณะที่ตลำดจับตำดู
กำรประชุ ม กลุ่ ม ประเทศผู้ ส่ ง ออกน้ ำ มั น (โอเปก) ที่ ก รุ ง เวี ย นนำในวั น ที่
25 - 26 มิถุนำยนนี เพื่อพิจำรณำนโยบำยกำรผลิตน้ำมันในช่วงครึ่งปีหลัง
หลั ง จำกที่ โ อเปกและกลุ่ มประเทศนอกโอเปก น้ ำโดยรัส เซี ย เห็น พ้ องกัน
ในกำรปรับลดก้ำลัง กำรผลิต น้ำ มัน 1.2 ล้ำ นบำร์เรล/วัน จนถึงสิ นเดื อนนี
เพื่อป้องกันกำรทรุดตัวของรำคำน้ำมัน โดยรำคำน้ำมันดิบเดือนพฤษภำคม
2562 อยู่ที่ 60.99 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.80 จำกเดือน
ที่ผ่ำนมำ

กราฟแสดงราคาน้ามันดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน
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บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

70

33.0

65

32.5

60

32.0

55

31.5

50

31.0

45

มีนาคม 2562
เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562
30.0
รำคำน้ำมันดิบ WTI
อัตรำแลกเปลี่ยน

40

30.5

ที่มำ : www.investing.com และ ธนำคำรแห่งประเทศไทย

บทสรุป จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยพืนฐำน และปัจจัยทำงเทคนิค รำคำยำงยังคงได้รับปัจจัยกดดันจำกรำคำน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัว
ผันผวน และค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึนเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ รวมทังคำดกำรณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำ โดยเฉพำะญี่ปุ่น จำกดัชนี PMI
ต่้ำกว่ำระดับ 50 ซึ่งบ่งชีว่ำอยู่ในสภำวะหดตัว แต่อย่ำงไรก็ตำมรำคำยำงยังคงได้รับสนับสนุนจำกผู้ประกอบกำรยำงภำยในประเทศยังคง
มีควำมต้องกำรยำง และปริมำณยำงออกสู่ตลำดไม่มำกนัก และมีฝนตกชุกในพืนที่ปลูกยำง อีกทังสต็อกยำงปรับตัวลดลง และจำกสัญญำณตลำด
ล่วงหน้ำต่ำงประเทศ รำคำสำมำรถแกว่งตัวออกด้ำนข้ำงไต่ระดับบวกอย่ำงชัดเจน แต่ระวังรำคำสำมำรถย่อตัวได้ แต่ในระยะยำวตลำดล่วงหน้ำ
TOCOM และ SICOM ยังไม่หลุดเส้นเทรนไลน์แนวบวก จึงคาดว่าราคายางเดือนมิถุนายน มีโอกาสปรับตัวสูงขึน
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