สถานการณ์ยางพาราวันที่ 26 มิถุนายน 2562
สรุปสถานการณ์ราคายาง ณ สานักงานตลาดกลางยางพารา
สตก.จ.
ราคากลาง
สงขลา
สุราษฎร์ฯ
นครศรีฯ
ยะลา
บุรีรัมย์

ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน
เพิ
่
ม
/ลด
เพิ่ม/ลด
วันนี้
วันนี้
จากราคากลาง
จากราคากลาง
56.48
58.46
56.19
-0.29
58.50
0.04
56.77
0.29
58.09
-0.37
57.99
-0.47

11,900

สงขลา

ราคา F.O.B

สุราษฎร์ธานี

63.00

ราคากลางตลาดกลางยางพารา ยางแผ่นดิบอยู่ที่ 56.48 บาท/
กก. ยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 58.46 บาท/กก. ส่วนราคาประมูล ณ
ตลาดกลางยางพารา ยางแผ่นดิบอยู่ที่ 56.48 บาท/กก. ราคายาง
แผ่นรมควันเฉลี่ยอยู่ที่ 58.19 บาท/กก. ราคายางปรับตัวตามตลาด
ล่วงหน้าต่างประเทศ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากราคาน้ามันดิบ
ปรับตัวสูงขึนต่อเนื่องโดยราคาน้ามันดิบตลาด WTI ล่าสุดอยู่เหนือ
บาร์เรลละ 59.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นราคาสูงสุดในรอบ 1 เดือน
ประกอบกับการใช้ยางภายในของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึนต่อเนื่องเมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
อย่างไรก็ตามราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากค่าเงินบาทที่ยังคง
แข็ งค่ าเมื่ อเที ยบกั บดอลลาร์ สหรั ฐฯ ซึ่ งล่ าสุ ดอยู่ ที่ 30.85 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐฯ ท้าให้ความสามารถในการส่งออกของผู้ประกอบการ
ไทยลดลง ประกอบกั บมี ป ริ มาณยางเข้ าสู่ ตลาดมากขึ นในช่ วงนี
เนื่องจากปริมาณฝนในพืนที่ภาคใต้ลดลง ท้าให้ไม่มีอุปสรรคในการ
กรีดยาง และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงมีความตึง
เครียด ส่งผลให้นักลงทุนชะลอการลงทุนจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวมี
ความชัดเจนเพิ่มขึน
Tip: ราคายางแผ่นรมควันสูงสุดอยู่ที่
58.50 บาท/กก.
ณ.สตก.จ.สงขลา
สหรัฐอเมริกา: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่จัดทาโดย Conference Board
เดือนมิถุนายนอยู่ที่ระดับ 121.5 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 131.3
ยอดขายบ้านใหม่เดือนพฤษภาคมอยู่ที่ระดับ 626,000 หน่วย ลดลงจากเดือน
ก่อนหน้าซึ่งมีจานวนยอดขายบ้านใหม่อยู่ที่ 679,000 หน่วย หรือลดลง
จานวน 53,000 หน่วย หรือลดลงร้อยละ 7.81 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
โดยราคาบ้านใน 20 รัฐ เพิ่มขึนร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน และเพิ่มขึนร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคา
อสังหาริมทรัพย์เดือนเมษายนขยายตัวร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน และขยายตัวร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
ญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้บริโภคพืนฐานที่จัดทาโดยธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น
ขยายตัวร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ไม่เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
สเปน: ดัชนีราคาผู้ผลิตขยายตัวร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อน ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.4
สหราชอาณาจักร: อัตราดอกเบียจากการประมูลพันธบัตรรัฐบาล Gilt อายุ
30 ปี มีอัตราดอกเบียอยู่ที่ร้อยละ 1.421 ลดลงจากช่วงก่อนหน้าที่มีอัตรา
ดอกเบียร้อยละ 1.739 หรือลดลงร้อยละ 0.318
บราซิล: ดัชนีราคาผู้บริโภคช่วงกลางเดือนมิถุนายนขยายตัวร้อยละ 3.84 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวร้อยละ 0.06 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากสถาบัน FGV เดือนมิถุนายนอยู่
ที่ระดับ 88.5 เพิ่มขึนจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 86.6

ปริมาณยางแผ่นรมควัน (กก.)

ปริมาณยางแผ่นดิบ (กก.)

210,851

319,815

12,049

164,800

นครศรีธรรมราช

สงขลา

สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

ปริมาณยางรวม 719.42 ตัน แบ่งเป็น
ยางแผ่นดิบ 23.95 ตัน และยางแผ่นรมควัน 695.48 ตัน
กราฟเปรียบเทียบราคายาง RSS3 F.O.B กรุงเทพฯ, RSS3 และ
USS เฉลี่ย 3 ตลาด ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ราคานายางสด
20ยางแผ่
20 นรมควัน F.O.B
ยางแผ่นดิบตลาดกลางฯ
ยางแผ่นรมควันตลาดกลางฯ
ยางแผ่นดิบท้องถิ่น
น้ายางสด

บาท/กก.

ราคายางวันนี (บาท/กก.)
RSS3 F.O.B 63.00 (-0.15)
RSS 3 ตลาดฯ 58.19 (-0.34)
USS ตลาดฯ 56.48 (+0.03)
USS ท้องถิ่น 54.50
น้ายางสด 52.00 (-0.34)

65.00
55.00

เดือน

45.00

เม.ย. 62

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

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

ยางแท่งSTR20

ยางก้อนถ้วย

50.00

ราคายางวันนี (บาท/กก.)
ยางแท่งSTR 20 51.00 (-0.05)
ยางก้อนถ้วย 41.50 (-0.50)
ส่วนต่าง
9.50 (+0.45)

40.00

เดือน

30.00

เม.ย. 62

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

กราฟเปรียบเทียบราคายาง นายางข้น และราคานายางสด
บาท/กก.
น้ายางข้น
น้ายางสด
65.00
55.00

ราคายางวันนี (บาท/กก.)
(คิดเปอร์เซ็นต์เนือยางแห้ง 100%)
น้ายางข้น 68.33 (-0.50)
น้ายางสด 52.50 (-0.50)
ส่วนต่าง 16.33

45.00

เดือน

35.00

เม.ย. 62

พ.ค. 62

มิ.ย.62

การยางแห่งประเทศไทย

RAOT

