สถานการณ์ยางพาราเดือนมกราคม 2563
สถานการณ์ราคายางเดือนมกราคม 2563
ปริมำณยำง ณ ส้ำนักงำนตลำดกลำงยำงพำรำปรับตัวเพิ่มขึน เนื่องจำกเกษตรกรมีผลผลิตออกสู่ตลำดมำกขึน โดยปริมำณยำงรวม 13,751.33
ตัน แบ่งเป็นยำงแผ่นดิบ 1,835.69 ตัน ยำงแผ่นรมควัน 11,915.64 ตัน เพิ่มขึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำ 3,785.84 ตัน คิดเป็นร้อยละ 37.99 (แผนภำพที่ 1
และ 2) รำคำประมู ล ยำงแผ่ น ดิ บ เฉลี่ ย อยู่ ที่ 40.88 บำท/กก. ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น 0.19 บำท/กก. คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.47 และรำคำยำง
แผ่นรมควันอยู่ที่ 42.81 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 0.32 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 0.74 รำคำยำงท้องถิ่นเฉลี่ยอยู่ที่ 39.36 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน
0.39 บำท/กก. คิดเป็ นร้ อยละ 1.00 รำคำน้ำยำงสดอยู่ ที่ 40.18 บำท/กก. ปรั บตัวเพิ่มขึน 0.81 บำท/กก. คิดเป็ นร้ อยละ 2.07 และรำคำยำง
ก้อนถ้วย 100 เปอร์เซ็น อยู่ที่ 35.04 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 0.24 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 0.69 (ดังกรำฟ) รำคำยำงโดยภำพรวมปรับตัวเพิ่มขึนตำม
ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรภำยในประเทศที่ส่ งมอบยำงก่อนช่วงเทศกำลตรุษจีน และได้รั บปั จจัยสนับสนุนจำกสั ญญำณตลำดล่วงหน้ ำ
ต่ำงประเทศอยู่ในแนวโน้มทิศทำงขำขึน จำก Volume กำรเข้ำซือในช่วงต้นเดือน ก่อนที่นักลงทุนจะเทขำยในช่วงปลำยเดือน รวมถึงสินทรัพย์เสี่ยง
อื่นๆ ท่ำมกลำงควำมกังวลเกี่ยวกับเชือไวรัสโคโรนำที่เกิดขึนในจีนแพร่ระบำดท้ำให้มีกำรติดเชือทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลก โดยเฉพำะ
ภำคธนำคำรจีนที่ต้องปิดท้ำกำรต่อเนื่องและบริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประกำศระงับกำรผลิตรถยนต์ทังหมดที่โรงงำนในประเทศจีน เช่นเดียวกั บบริษัท
อีกหลำยแห่งทั่วโลกที่พำกันลดกำรท้ำกิจกรรมทำงธุรกิจในประเทศจีน และรำคำน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยกดดันรำคำยำงในเดือนนี
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กราฟแสดงราคายาง RSS F.O.B. กรุงเทพ, RSS 3 และ USS เฉลี่ย 3 ตลาด ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ราคาน้ายางสดและยางก้อนถ้วย
บาท/กก.
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ที่มำ : กำรยำงแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ * : ข้อมูล ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563,ราคาน้ายางสด DRC มากกว่า 40% และยางก้อนถ้วย 100%
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คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนกุมภาพันธ์ 2563
การยางแห่งประเทศไทย คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คาดว่าราคายางมีโอการปรับตัวสูงขึน โดยมี
ปัจจัยดังนี
ปัจจัยสนับสนุน
1. กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำพยำกรณ์ อ ำกำศเดื อ นกุ ม ภำพั น ธ์ เ ป็ น ช่ ว ง
เปลี่ยนแปลงฤดูหนำวเข้ำสู่ฤดูร้อนในช่วงกลำงเดือน เนื่องจำกลมฝ่ำยใต้
ซึ่ ง เป็ น ลมร้ อ นเริ่ ม พั ด เข้ ำ ปกคลุ ม แทนมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
และภำคใต้ จะมีอำกำศร้อนหลำยพืนที่ในบำงช่ วง มีปริมำณฝนเพียงแค่
ร้ อ ยละ 20 - 30 ของพื นที่ ภ ำคใต้ ท้ ำ ให้ เ กิ ด ภำวะแห้ ง แล้ ง และ
บำงพืนที่ยังได้รับผลกระทบจำกโรคยำงใบร่วงชนิดใหม่ที่แพร่ระบำด
จำกประเทศเพื่อนบ้ำน รวมทังกรมชลประทำนรำยงำนสถำนกำรณ์ภัยแล้ง
20 จังหวัด ในภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อำจท้ำให้ปิด
กรีดเร็วขึน และปริมำณยำงออกสู่ตลำดน้อย
2. สต็ อกยำงภำพรวมปรั บตั วลดลง โดยสต็อกยำงตลำดล่ วงหน้ ำ
เซี่ยงไฮ้ในเดือนมกรำคม 2563 อยู่ที่ระดับ 243,976 ตัน ปรับตัวลดลง
6,742 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.69 และสต็อกยำงญี่ปุ่น ณ วันที่ 20 มกรำคม
อยู่ที่ 10,465 ตัน ปรับตัวลดลง 385 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.55
3. ดัชนี PMI ภำคกำรผลิตของประเทศคู่ค้ำ ได้แก่ สหรัฐฯ จีน และ
ญี่ปุ่น ในเดือนมกรำคม 2563 อยู่ที่ระดับ 50.90, 50.00 และ 48.80
โดยดัชนี PMI ของสหรัฐ ฯ และญี่ปุ่นปรับตัว เพิ่มขึน ส่ว นจี นปรับตัว
ลดลง ซึ่งหำกดัชนี PMI อยู่ต่้ำกว่ำระดับ 50 แสดงว่ำ เศรษฐกิจอยู่ใน
สภำวะหดตัว และจำกกำรคำดกำรณ์ดัชนี PMI ภำคกำรผลิต ในเดือน
กุมภำพันธ์ 2563 ของสหรัฐฯ จีนและญี่ปุ่น อยู่ที่ระดับ 49.00, 51.10
และ 49.10 โดยภำคกำรผลิตมีแนวโน้มทรงตัว
4. ค่ ำ เงิ น บำทมี แ นวโน้ ม อ่ อ นค่ ำ ลงเมื่ อ เที ย บกั บ ดอลลำร์ ส หรั ฐ
เนื่องจำกนักลงทุนเทขำยท้ำก้ำไร เพื่อเข้ำซือสินทรัพย์ปลอดภัยแทน
และตลำดรอดูผลกำรประชุมของคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.)
ซึ่งมีโอกำสที่จะปรับลดดอกเบียลง โดยค่ำเงินบำทเฉลี่ยเดือนมกรำคม
2563 อยู่ที่ 30.4348 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ อ่อนค่ำลงร้อยละ 0.69
จำกเดือนที่ผ่ำนมำ
5. จำกบทวิเครำะห์ บล. เอเชียเวลท์ ระบุ ผลกำรด้ำเนินงำนของ
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ้ำกัด (มหำชน) STA ผู้ด้ำเนินธุรกิจผลิต
และจ้ำหน่ำยยำงธรรมชำติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) ในปี
2563 จะเป็นปีที่ดีของ STA โดยเฉพำะธุรกิจถุงมือยำงพร้อมคำดกำรณ์
ยอดขำยถุงมือยำงจะเติบโตถึงร้อยละ 20 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยมีควำมต้องกำรเข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทังกำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโคโรนำไปทั่วโลกอำจท้ำให้อุปสงค์น้ำยำงสดปรับตัวสูงขึน

พยากรณ์อากาศ

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางปริมาณสต็อกยางของประเทศจีนและญี่ปุ่น
เดือน

ปริมาณยาง (ตัน)
สต็อกยางชิงเต่า สต็อกเซี่ยงไฮ้

กรกฎาคม (2562)
สิงหาคม (2562)
กันยายน (2562)
ตุลาคม (2562)
พฤศจิกายน (2562)
ธันวาคม (2562)
มกราคม (2563)

สต็อกโตคอม

11,394
12,615
12,272
12,480
11,539
10,850
10,465

437,869
463,555
455,269
481,065
228,282
250,718
243,976

ที่มำ : ส้ำนักงำนที่ปรึกษำเกษตรต่ำงประเทศ ประจ้ำกรุงโตเกียว และสต็อกยำงเซี่ยงไฮ้
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ที่มำ : www.investing.com

กราฟแสดงราคาซือ-ขายของ STA

ที่มำ : www.tradingview.com
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ปัจจัยกดดัน
1. ตลำดล่ว งหน้ ำต่ำงประเทศ และตลำดต่ำงประเทศมีแนวโน้ ม
ปรับตัวลดลงในระยะสัน และระยะกลำง จำกกำรคำดกำรณ์สัญญำณ
ตลำดล่ ว งหน้ ำ ต่ ำ งประเทศ รำคำยำงผั น ผวนและปรั บ ตั ว อยู่ ใ นช่ ว ง
ขำลง จำกแรงเทขำยในช่วงเทศกำลตรุษจีน และจำกกำรแพร่ระบำด
ของโลกไวรัส โคโรนำที่ติดเชือจำกคนสู่คนเพิ่มขึนอย่ำงรวดเร็ว ท้ำให้
รำคำในเดือนมกรำคมไม่สำมำรถปรับตัวเพิ่มขึนได้ และลดลงทะลุแนว
รั บ อี ก ด้ ว ย โดยรำคำยำงในตลำดล่ ว งหน้ ำ เดื อ นมกรำคม 2563
รำคำยำงตลำดล่วงหน้ำ RSS3 โตเกียว, เซี่ยงไฮ้, สิงคโปร์ และ TSR20
ของสิงคโปร์ อยู่ ที่ 47.38, 55.56, 50.41 และ 44.50 บำทต่อกก. ซึ่ง
ตลำดล่วงหน้ำโตเกียว ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.85 ส่วนตลำดเซี่ยงไฮ้และ
สิงค์โปร์ปรับตัวเพิ่มขึนร้อยละ 23.97, 12.77 และ 30.83 ตลำดยำงแท่ง
20 ได้แก่ ไทย อินโดนีเซียและมำเลเซีย อยู่ที่ 147.62, 148.67 และ
146.93 เซนต์ต่อกก. ปรับตัวเพิ่มขึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.84,
0.25 และ 0.87
2. รำคำน้ำมันดิบมีแนวโน้มผันผวน เนื่องจำกนักลงทุนมีควำมกังวล
เกี่ยวกับภำวะเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมันในตลำดโลก ที่ได้รับผลกระทบ
จำกไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบำดไปทั่วโลกโดยรำคำน้ำมันดิบ
เดือนมกรำคม 2563 อยู่ที่ 57.50 ดอลลำร์ต่อ บำร์ เรลปรับตัว ลดลง
ร้อยละ 3.85 จำกเดือนที่ผ่ำนมำ
3. สภำอุ ต สำหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ด เผยว่ ำ
กำรส่งออกรถยนต์ส้ำเร็จรูปเดือนธันวำคม 2562 ส่งออกได้ 72,265 คัน
ลดลง 24.26% เมื่ อ เที ย บกั บ เดือ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น (YoY) มู ล ค่ ำ
กำรส่งออกอยู่ที่ 37,595.95 ล้ำนบำท ลดลง 20.58% (YoY) และคำดกำรณ์
ยอดส่ ง ออกอำจลดลงจำกบริ ษั ท โตโยต้ ำ มอเตอร์ ประกำศระงั บ
กำรผลิตรถยนต์ทังหมดที่โรงงำนในประเทศจีนจนถึงวันที่ 9 กุมภำพันธ์
2563 เช่นเดียวกับบริษัทอีกหลำยแห่งทั่วโลกที่พำกันลดกำรท้ำกิจกรรม
ทำงธุรกิจในประเทศจีน คำดกำรณ์ว่ำยอดส่งออกรถยนต์สำ้ เร็จรูปอำจลดลง

กราฟแสดงราคายาง Tocom Rss 3, SHFERss3, SICOM Rss 3 และ STR 20
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ที่มำ : TOCOM, SHFE, SICOM
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ที่มำ : www.investing.com และ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ยอดขายรถยนต์เดือนธันวาคม 2562

ที่มำ : Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (TMT)

บทสรุป จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยพืนฐำน และปัจจัยทำงเทคนิค รำคำยำงอำจได้รับปัจจัยกดดันจำกสัญญำณรำคำยำงในตลำดล่วงหน้ำ
ต่ำงประเทศมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในระยะสัน และระยะกลำง จำกกำรแพร่ระบำดไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ไปทั่วโลก ท้ำให้เกิดผลกระทบ
ต่อภำวะเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมันในตลำดโลก จึงคาดว่าราคายางในเดือนกุมภาพันธ์ อาจชะลอตัว และเคลื่อนไหวในกรอบจ้ ากัด
อย่ ำงไรก็ ตำมจำกค่ ำเงิ นบำทอ่ อนค่ ำลงเมื่ อเที ยบกั บดอลลำร์ ส หรั ฐ สต็ อกยำงตลำดล่ วงหน้ ำต่ ำงประเทศปรั บตั วลดลงอยู่ ในระดั บต่้ ำ
และจำกกำรคำดกำรณ์ดัชนี PMI ในเดือนกุมภำพันธ์ปรับตัวสูงขึน และปริมำณยำงออกสู่ตลำดน้อย เนื่องจำกภัยแล้งและกำรปิดกรีดที่เร็วขึนเป็น
ปัจจัยสนับสนุนรำคำยำงไม่ให้ปรับตัวลดลงมำกนัก
กองวิจัยเศรษฐกิจยำง ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำเศรษฐกิจยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย
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