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ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
21 ก.ค. 2559
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
วิธีการประมูลประจาวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3%
กิโลกรัมละ 59.69 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 3.92 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 59.09
บาท ปรับเพิ่มขึ้น 3.00 บาท ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 63.59 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 4.81 บาท
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 63.348 บาท ปรับลดลง 5.97 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4
กิโลกรัมละ 61.79 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 5.60 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 56.19 บาท
ปรับเพิ่มขึ้น 1.00 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 61.59 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 4.98 บาท ยางคัทติ้ง
กิโลกรัมละ 53.30 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 5.43 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช รวม 167,000 กิโลกรัม น้ายางสด 49.75 บาทต่อกิโลกรัม ราคาปรับเพิ่มขึ้น
2.25 บาท
ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 67.80 บาทต่อกิโลกรัม ราคา
เสนอขายอยู่ที่ 68.31 บาท ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 60.64 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 1.13
บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 60.46 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 2.52 บาทต่อ
กิโลกรัม
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจาวันที่ 21 กรกฏาคม 2559
ข่าวเศรษฐกิจ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- พฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 13:55:57 น.
ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสาคัญ ประจาวันที่ 21 กรกฏาคม 2559
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 11,000 บาท/ตัน
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด
บริษัท โชคไพศาลการเกษตร จากัด อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว 11,500 บาท/ตัน
มันสาปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จากัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.00 บาท/กก.
ผลปาล์มน้ามัน น้าหนักมากกว่า 15 กก.
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 7.30 บาท/กก.
บริษัท แสงศิริน้ามันปาล์ม จากัด จ.สุราษฎร์ธานี 7.20 บาท/กก.
ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 60.39 บาท/กก.
สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จากัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 13.40 บาท/กก.
ทุเรียนหมอนทอง เกรด A ไม่ส่งออก
ตลาดผลไม้เขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 100.00 บาท/กก.

- 2 มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่
จุดรับซื้อ คุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 90.00 บาท/กก.
เงาะโรงเรียน
ตลาดกลางเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 40.00 บาท/กก.
ลองกองเบอร์หนึ่ง
ตลาดกลางเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 40.00 บาท/กก.
ลาไย ช่อพันธุ์อีดอ เกรด AA(ส่งออก)
จุดรับซื้อ พงเจริญ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 48.00 บาท/กก.
มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ
ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส. อ.เมือง จ.นครปฐม 390.00 บาท/กก.
มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ
ตลาดกลางหนองบ้วย อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 220.00 บาท/กก.
มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่
ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,100.00 บาท/กก.
มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,000.00 บาท/กก.

- 3 สุกร
สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 68.00 บาท/กก.
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จากัด อ เมือง จ.ชลบุรี 37.50 บาท/กก.
ไข่ไก่สดเบอร์คละ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 320.00 บาท/ร้อยฟอง
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 195.00 บาท/กก.
--สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร--

ภาวะยาง AFET: RSS3 ไม่มีปริมาณการซื้อขาย สัญญาคงค้างเท่าเดิมที่ 8 สัญญา
ข่าวเศรษฐกิจ สานักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559
15:57:43 น.
รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดตลาดวันนี้ ไม่มีปริมาณ
การซื้อขาย
ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 8 สัญญา
ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)
เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ
ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย
AUG 16 63.95 - 8
SEP 16 58.05 - 0
รวม 8
--อินโฟเควสท์ โดย กษมาพร กิตติสัมพันธ์/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล์:
rachada@infoquest.co.th--

