้
ต้ องอ่านให้ จบ "หลักชัย"ชี้มาตรการรัฐกับบริษัทร่ วมทุนยาง ดันราคาเพิม่ ขึน้ (26/04/2559)
ดึงยางสต็อก 2 แสนต ันประมูลขายร ับราคาพุง
่
ั
ี้ าตรการร ัฐก ับบริษ ัทร่วมทุนยาง ด ันราคาเพิม
้
"หล ักชย"ช
ม
่ ขึน
ราคายางตลาดโตเกียวพุ่งสูงสุดรอบ 6 เดือน ขณะทีผ
่ ู ้ส่งออกแห่ขายยางในสต็อก 2 แสนตันออกประมูล
้ 3 ( USS3) ของไทย
ราคายางในตลาดส่งมอบปั จจุบน
ั ของเอเชียปรับตัวขึน
้ วานนี้ (21 เม.ย.)โดยยางแผ่นดิบชัน
เพิม
่ ขึน
้ 1.27 บาทสูร่ ะดับกิโลกรัม (กก.)ละ 56.63 บาท
ทัง้ นี้ สัญญายางล่วงหน ้าทีต
่ ลาดโตเกียวพุ่งขึน
้ มาทีร่ ะดับสูงสุดใหม่ในรอบ 8 เดือน โดยพุ่งขึน
้ เป็ นวันที่ 3 ติดต่อกัน
่ มั่นต่อภาวะเศรษฐกิจจีน โดยสัญญายาง TOCOM ส่งมอบเดือน ก.ย.
ตามการพุ่งขึน
้ ของราคาน้ ามัน และความเชือ
พุ่งขึน
้ 5.3 เยน ที่ 199.1 เยนต่อกก. หลังจากทีพ
่ ุ่งแตะระดับสูงสุดที่ 199.7 เยน ซึง่ เป็ นระดับสูงสุดนับตัง้ แต่วน
ั ที่
11 ส.ค.2558
่ งไฮ ้พุ่งขึน
ขณะที่ สัญญายางตลาดล่วงหน ้าเซีย
้ 4% ตามตลาดโตเกียว

่ ลาดน้อย
ชเี้ หตุยางออกสูต
นายหลักชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยฮัว้ ยางพารา จากัด (มหาชน) กล่าวว่า
ราคายางทีป
่ รับสูงขึน
้ แตะ กก.ละ 60 บาท เป็ นผลมาจากมาตรการต่างๆ ทีร่ ัฐบาลไทยรวมทัง้ บริษัทร่วมทุนยาง
ระหว่างประเทศ (IRCO) ดาเนินการต่อเนือ
่ ง ประกอบกับปั จจุบน
ั เป็ นช่วงต ้นยางผลัดใบเกษตรกรไม่สามารถกรีด
่ ลาดน ้อย
ยางได ้ น้ ายางจึงออกสูต
้ ยางเพือ
ขณะทีก
่ ารยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ได ้กว ้านซือ
่ ส่งมอบกับบริษัทชิโนเคม ของจีน รวมทัง้ ราคาน้ ามันที่
เริม
่ มีเสถียรภาพทาให ้ราคายางสังเคราะห์เริม
่ ปรับเพิม
่ ขึน
้ ใกล ้เคียงกับราคายางพารา คาดจะส่งผลให ้ราคายางใน
เดือน เม.ย.-พ.ค.นีย
้ ังปรับเพิม
่ ขึน
้ ต่อเนือ
่ ง
อย่างไรก็ตาม ยังต ้องจับตามองสถานการณ์ในเดือน ก.ค.ทีเ่ กษตรกรจะเริม
่ กรีดยางได ้อีกครัง้ โดยผลผลิตทีอ
่ อกสู่
ตลาดมากขึน
้ จะทาให ้ราคาปรับลดลง เบือ
้ งต ้นคาดว่าราคาทีล
่ ดลงดังกล่าวจะไม่ตา่ มาก เมือ
่ เทียบกับราคาในช่วงที่
ผ่านมา หวังว่าภาวะเศรษฐกิจของโลกครึง่ ปี หลังจะทาให ้อุตสาหกรรมยานยนต์กระเตือ
้ งขึน
้ ความต ้องการยางจะ
มากขึน
้ ตามสินค ้าอุปโภคบริโภคด ้วย โดยราคายางปี นค
ี้ าดว่าจะอยูใ่ นระดับทีเ่ กษตรกรรับได ้

ยางหาดใหญ่ราคาพุง
่ 1.12 บาท/กก.
รายงานจากตลาดกลางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แจ ้งว่าวานนี้ (21 เม.ย.)ราคายางแผ่นดิบปรับตัวสูงขึน
้ กก.ละ
1.12 บาทแตะระดับ 57.17 บาทต่อกก. และยางแผ่นรมควัน เพิม
่ ขึน
้ กก.ละ 1.47 บาทแตะระดับ 60.62 บาทต่อ
กก. ตามตลาดล่วงหน ้าโตเกียวและราคาน้ ามันทีป
่ รับตัวสูงขึน
้ อยูเ่ หนือระดับ 42 ดอลลาร์ตอ
่ บาร์เรล ประกอบกับ
ได ้รับแรงหนุนจากเงินเยนและเงินบาทอ่อนค่า รวมทัง้ นักลงทุนขานรับข ้อมูลเศรษฐกิจทีแ
่ ข็งแกร่งของสหรัฐขณะที่
่ ลาดน ้อยยังเป็ นปั จจัยสาคัญทีส
อุปทานยางทีอ
่ อกสูต
่ ง่ ผลเชิงบวกต่อราคายางอย่างต่อเนือ
่ ง
ทัง้ นี้ ราคายางจะมีแนวโน ้มปรับตัวสูงขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง โดยมีปัจจัยสาคัญคือ ปริมาณยางทีม
่ น
ี ้อย และความ
้ ของผู ้ประกอบการในประเทศ อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวรายงานว่าไม่มย
้ และราคาทีป
ต ้องการซือ
ี างให ้ซือ
่ รับตัวสูงขึน
้
้ และขายออก
ในระยะนีไ้ ม่มผ
ี ลต่อการส่งออกมากนัก เพราะไม่มย
ี างให ้ซือ

2 ตลาดใหญ่ด ันราคายางพุง
่
แหล่งข่าวจาก กยท.กล่าวว่าการเก็งกาไรยางในตลาด TOCOM ส่งมอบเดือน พ.ค.อยูท
่ ี่ 193.7 เยนต่อกก.
เพิม
่ ขึน
้ 4.1 เยนต่อกก.และส่งมอบเดือนก.ย.อยูท
่ ี่ 199 เยนต่อกก.เพิม
่ ขึน
้ 5.2 เยนต่อกก. ราคา SICOM เปิ ด
ตลาดที่ 178.5 เซนต์สหรัฐต่อกก. เพิม
่ ขึน
้ 4.5 เซนต์สหรัฐต่อกก.
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ด ้านกลุม
่ อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม (สอท.) แจ ้งว่าในเดือนมี.ค.ส่งออกรถยนต์สาเร็จรูปได ้ 109 ,334
ตันลดลง 14.33% เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี กอ
่ น สาหรับการส่งออกรถยนต์เดือน ม.ค.-มี.ค.มียอดส่งออก
307,760 คัน ลดลง 6.23%เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ทผ
ี่ า่ นมา

่ ออกยาง
ชโี้ อกาสทองผูส
้ ง
นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู ้ว่าการกยท.กล่าวว่าช่วงนีถ
้ อ
ื เป็ นโอกาสทองของผู ้ส่งออกทีจ
่ ะนายางในสต็อกออกมาขาย
เนือ
่ งจากราคายางต่างประเทศปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ทัง้ ตลาดล่วงหน ้า ตลาด TOCOM และตลาด SICOM โดยราคายาง
ในประเทศปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ มา 1 บาทต่อกก. จากปั จจัยราคาน้ ามันทีป
่ รับตัวเพิม
่ ขึน
้ อยูเ่ หนือระดับ 41 ดอลลาร์ตอ
่
่ ลาดมีน ้อยมาก
บาร์เรล ปริมาณยางพาราเข ้าสูต
อย่างไรก็ตามราคายางพาราไทยยังได ้รับแรงกดดันจากค่าเงินบาท และเงินเยนทีแ
่ ข็งค่าเมือ
่ เทียบกับดอลลาร์
้ ขายยางพาราให้ก ับจีนใน
ั
เมือ
่ ว ันที่ 20 เม.ย.ทีผ
่ า
่ นมา บริษ ัท เซาท์แลนต์ร ับเบอร์ จาก ัดได้เซ็ นสญญาซื
อ
์ ัณฑิต จาก ัด ได้ขายให้ก ับจีน
ราคา 63 บาทต่อกก. จานวน 1 หมืน
่ ต ัน เมือ
่ ก่อนสงกรานต์บริษ ัทเกิดวงศบ
่ ออกจานวนมาก ทีซ
ื้ ยางเก็บ
้ ส
ในราคาทีส
่ ง
ู มาก โดยผ่านการจ ับคูธ
่ ุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ ช่วงนีผ
ู้ ง
่ อ
่ ออกแต่เสียตรงทีเ่ กษตรกรไม่มส
้ งึ เดือนพ.ค.เป็นโอกาสทีจ
ไว้ ช่วงนีถ
่ ะขายออก ทงผู
ั้ ส
้ ง
ี ต็อกยางเหมือผู ้
ส่งออก

ดึงยางสต็อก 2 แสนต ันออกประมูล
สาหรับยางในสต็อกรัฐบาล คณะกรรมการ กยท.ได ้หารือและเห็นชอบให ้นายางทัง้ หมด 2 แสนตันออกประมูล โดย
จะนาเสนอทีป
่ ระชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)อีก 2 สัปดาห์ข ้างหน ้า ก่อนจะประมูลจริงประมาณเดือน พ.ค.นี้ การนา
ยางพาราในสต็อกออกขายในช่วงนีถ
้ อ
ื เป็ นเรือ
่ งทีด
่ ี เป็ นเวลาทีเ่ หมาะสมเพราะในตลาดยังไม่มย
ี างส่วนยางทีจ
่ ะส่ง
้ ขาย 2 แสนตันทยอยส่งมอบเดือนละ 1.6 หมืน
มอบให ้ บริษัทไซน่า ไห่หนาน สัญญาซือ
่ ตัน
นอกจากนี้ ยังได ้เตรียมยางได ้ครบจานวนทีจ
่ ะส่งมอบแล ้ว ในสัญญาล็อตแรก ซึง่ กยท.ได ้กาไรจากการขาย 80
ล ้านบาท
ั
้ อมร ับย ังไม่มย
ส่วนล็อตที่ 2 ทีจ
่ ะส่งมอบประมาณว ันที่ 10 พ.ค.นีย
ี างเพียงพอตามสญญาอาจต้
องขอ
ยืดเวลาการส่งมอบบริษ ัท ไซน่า ไห่หนาน อีกครงั้
ทีม
่ า ราคายางดอทคอม (22/04/59)

ดึงยางสต็อก2แสนตันประมูลขายรับราคาพุ่ง (26/04/2559
ดึงยางสต็อก2แสนตันประมูลขายรับราคาพุ่ง
ราคายางตลาดโตเกียวพุ่งสูงสุดรอบ 8 เดือน ขณะที่ผู้ส่งออกแห่ขายยางในสต็อกรับราคาพุ่ง
กยท.สบช่องเสนอครม.ดึงยางสต็อก 2 แสนตัน ออกประมูล
ราคายางในตลาดส่งมอบปัจจุบันของเอเชียปรับตัวขึ้น วานนี้ (21 เม.ย.) โดยยางแผ่นดิบชั้น 3
(USS3) ของไทยเพิ่มขึ้น 1.27 บาท สู่ระดับกิโลกรัม(กก.)ละ 56.63 บาท ทั้งนี้ สัญญายางล่วงหน้า
ที่ตลาดโตเกียวพุ่งขึ้นมาที่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 8 เดือน โดยพุ่งขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันตามการ
พุ่งขึ้นของราคาน้้ามัน และความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจจีน โดยสัญญายาง TOCOM ส่งมอบ
เดือนก.ย.พุ่งขึ้น 5.3 เยน ที่ 199.1 เยนต่อกก.หลังจากที่พุ่งแตะระดับสูงสุดที่ 199.7 เยน ซึ่งเป็น
ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2558 ขณะที่ สัญญายางตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้พุ่งขึ้น 4% ตาม
ตลาดโตเกียว ชี้เหตุยางออกสู่ตลาดน้อย
นายหลักชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ้ากัด
(มหาชน) กล่าวว่าราคายางที่ปรับสูงขึ้นแตะ กก.ละ 60 บาท เป็นผลมาจาก มาตรการต่างๆที่
รัฐบาลไทยรวมทั้งบริษัท ร่วมทุนยางระหว่างประเทศ (IRCO) ด้าเนินการ ต่อเนื่อง ประกอบกับ
ปัจจุบันเป็นช่วงต้นยางผลัดใบเกษตรกรไม่สามารถกรีดยางได้ น้้ายาง จึงออกสู่ตลาดน้อย
ขณะที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้กว้านซื้อยางเพื่อส่งมอบกับบริษัทชิโนเคม ของจีน
รวมทั้งราคาน้้ามันที่เริ่มมีเสถียรภาพ ท้าให้ราคายางสังเคราะห์เริ่มปรับเพิ่มขึ้น ใกล้เคียงกับ
ราคายางพารา คาดจะส่งผลให้ราคายางในเดือน เม.ย.- พ.ค.นี้ ยังปรับเพิ่มขึ้น ต่อเนื่อง
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

ที่มา มติชน 27 เม.ย. 59 น. 27

ที่มา สยามรัฐ 26 เม.ย. 59 น. 22

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ 26 เม.ย. 59 น. 1, 2 (1)

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ 26 เม.ย. 59 น. 1, 2 (2)

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ 26 เม.ย. 59 น. 23

ที่มา เดลินิวส์ 26 เม.ย. 59 น. 16

สศก. แจง ดัชนีราคามีนาคมเพิ่ม 2.09 มัน-ยาง-หอมแดง-กระเทียม ราคาปรับตัวสูงขึ้น
- ThaiPR.net กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนมีนาคมเพิ่มร้อยละ 2.09 ระบุ มันส้าปะหลัง
ยางพารา หอมแดง และกระเทียม มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 8.30 เมื่อเทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คาดเมษายนดัชนีราคายังคงใกล้เคียงกับมีนาคม
นายคมสัน จ้ารูญพงษ์ รองเลขาธิการส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจ้าเดือนมีนาคม 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ
2.09 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ มันส้าปะหลัง ยางพารา
หอมแดง และกระเทียม โดยมันส้าปะหลัง ราคาสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการส่งออกมันเส้นและแป้งมัน
ส้าปะหลังมีมากขึ้น ยางพารา ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยในช่วงฤดูยางผลัดใบ ประกอบกับ
ราคาตลาดล่วงหน้า TOCOM และ SICOM ปรับตัวสูงขึ้น หอมแดง ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลงจาก
เดือนที่ผ่านมา กระเทียม ราคาสูงขึ้นแม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา แต่เนื่องจากความ
ต้องการยังคงมีมาก สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % สับปะรดโรงงาน และ
หอมหัวใหญ่ โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่าน
มา ประกอบกับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งท้าให้คุณภาพไม่ค่อยดี สับปะรดโรงงาน ราคาลดลงเนื่องจาก
ผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา หอมหัวใหญ่ ราคาลดลงเนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรมีนาคม 2559 กับเดือนมีนาคมปีที่แล้ว (ปี 2558) ภาพรวมลดลง ร้อยละ 1.66 โดย
สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันส้าปะหลัง และยางพารา โดยมันส้าปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิต
ออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัว
ประกอบกับราคาน้้ามันดิบปรับตัวลดลงส่งผลให้ความต้องการใช้ยางธรรมชาติลดลงไปด้วย ส้าหรับสินค้าที่มี
ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ หอมแดง กระเทียม และสุกร โดยหอมแดง และกระเทียม ราคาสูงขึ้นเนื่องจาก
ผลผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สุกร ราคาสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการสุกรเพื่อส่งออกไป
ประเทศจีนมีมาก ทั้งนี้ เดือนเมษายน 2559 คาดว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา
ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมีนาคม 2559 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 ลดลงร้อยละ 8.30
สินค้าส้าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ อ้อย ยางพารา สุกร และไก่เนื้อ ส่วนสินค้าส้าคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่
ข้าวเปลือกเจ้า มันส้าปะหลัง กระเทียม หอมหัวใหญ่ ปาล์มน้้ามัน และไข่ไก่ โดยเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม (ปี
2558) พบว่า ภาพรวมผลผลิตลดลง ร้อยละ 3.53 สินค้าส้าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า หอมแดง
และกระเทียม ส้าหรับสินค้าส้าคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ สับปะรดโรงงาน สุกร และไก่เนื้อ ทั้งนี้ ช่วงเดือน
เมษายน 2559 คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2558 และลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2559 สินค้าส้าคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายน 2559 ได้แก่ ข้าวนาปรัง
และปาล์มน้้ามัน

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเจ็ดพันกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัว
เพิ่มขึ้น
แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช
วันที่ข่าว : 25 เมษายน 2559
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
วิธีการประมูลประจ้าวันที่ 25 เมษายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 56.40
บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.60 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 62.63 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.54
บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 59.00 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 45 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น
5 กิโลกรัมละ 57.89 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 74 สตางค์ ยางฟอง กิโลกรัมละ 60.13 บาท ปรับเพิ่มขึ้น
2.63 บาท ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 45.50 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ สถานการณ์ราคายาง
ประจ้าวัน ยางแผ่นดิบ ไม่มีการประมูล เนื่องจากไม่มียางเข้าสู่ตลาด มีปริมาณยางเข้าตลาดกลาง
ยางพารานครศรีธรรมราช รวม 7,000 กิโลกรัม ราคาน้้ายางสด กิโลกรัมละ 57.00 บาท ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 50 สตางค์
ราคายางตลาดล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 63.27 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น
1.76 บาท ต่อ ก.ก. ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 69.10 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 1.00 บาท ต่อ
ก.ก. ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 59.72 บาท ต่อ ก.ก. ปรับลดลง 66 สตางค์ ต่อ ก.ก.
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