สถานการณ์ยางพาราเดือนพฤศจิกายน 2564
สถานการณ์ราคายางเดือนพฤศจิกายน 2564
ปริมำณยำง ณ ส้ำนักงำนตลำดกลำงยำงพำรำปรับตัวลดลง เนื่องจำกมีฝนตกชุกในพืนที่ภำคใต้ และเกิดอุทกภัยในบำงพืนที่
ท้ำให้ปริมำณยำงปรับตัวลดลงในช่วงต้นเดือน โดยปริมำณยำงรวมทังสิน 6,190.72 ตัน แบ่งเป็นยำงแผ่นดิบ 525.01 ตัน ยำงแผ่นรมควัน
………- บำท/กก.
400
แผนภาพที
่…
5,665.71 ตัน ลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ 5,557.05 ตัน คิดเป็นร้อยละ 55.20 รำคำประมูลยำงแผ่นดิบเฉลี่ยอยู
่ที่ 054.73
ปรับตัวเพิ่มขึน
( 200
สงข…
ตั บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 5.25
2.55 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 4.88 และรำคำยำงแผ่นรมควันอยู่ที่ 58.19 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 2.90
รำคำยำงท้องถิ่นเฉลี่ยอยู่ที่ 52.66 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 2.39 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 4.75 รำคำน้ำยำงสดอยู่ที่ 55.60 บำท/กก. ปรับตัว
เพิ่มขึน 3.73 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 7.19 .และรำคำยำงก้อนถ้วย 100 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 48.55 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 0.82 บำท/กก.
คิดเป็ นร้ อยละ 1.71 (ดั งกรำฟ) รำคำยำงภำพรวมปรั บตั วสู งขึ น โดยได้ รั บปั จจั ยสนั บสนุ นจำกรำคำน้ ำมั นดิ บปรั บตั วสู งขึ น เนื่ องจำก
ควำมต้องกำรใช้น้ำมันฟื้นตัวขึนจำกกำรเริ่มเปิดเศรษฐกิจของหลำยประเทศ และสภำคองเกรสของสหรัฐฯ มีมติผ่ำนร่ำงกฎหมำยกำรลงทุน
ในโครงสร้ำงพืนฐำนวงเงิน 1 ล้ำนล้ำนดอลลำร์ ซึ่งเป็นมำตรกำรที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสต็อกยำงในภำพรวมปรับตัวลดลง
รวมถึงภำครัฐยังคงเฝ้ำระวัง ติดตำม และมำตรกำรรักษำเสถียรภำพรำคำยำงจำกหน่วยงำนภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำมจำกค่ำเงินบำท แข็งค่ำขึน
เมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ และนักลงทุนมีควำมกังวลกับกำรปรับตัวสูงขึนของภำวะเงินเฟ้อ อำจท้ำให้ธนำคำรกลำงของประเทศพัฒนำแล้ว
ปรับขึนอัตรำดอกเบียเร็วกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ เป็นปัจจัยกดดันรำคำยำงในเดือนนี

บาท/กก.

กราฟแสดงราคายาง RSS F.O.B. กรุงเทพ, RSS 3 และ USS เฉลี่ย 3 ตลาด ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ราคาน้ายางสดและยางก้อนถ้วย
STR20
น้ำยำงข้น 60%
F.O.B (RSS3)

75.00
66.00

เฉลี่ยแผ่นดิบ 3 ตลำด*

เฉลี่ยแผ่นรมควัน 3 ตลำด

น้ำยำงสด (โรงงำน)

ยำงก้อนถ้วย

ยำงแผ่นดิบท้องถิ่น

57.00
48.00
39.00

สิงหาคม 2564

30.00

กันยายน 2564

ตุลาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

เดือน

ที่มำ : กำรยำงแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ * : ข้อมูล ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564, ราคาน้ายางสด DRC มากกว่า 40% และยางก้อนถ้วย 100%
กราฟแสดงราคายาง Tocom Rss 3, SHFERss3, SICOM Rss 3 และ STR

บาท/กก.

90.0
80.0

TOCOM RSS3

SHFE RSS3

SICOM RSS3

SICOM TSR20

กันยายน 2564

ตุลาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

70.0
60.0

50.0
40.0

ที่มำ : TOCOM, SHFE, SICOM

เดือน

ตลำดล่วงหน้ำต่ำงประเทศ และตลำดต่ำงประเทศ โดยตลำดล่วงหน้ำ
ทัง 3 ตลำด เหนือเส้น MACD 200 บ่งชีว่ำระยะยำวมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน
และอำจย่อตัวเล็กน้อยในระยะกลำง โดยรำคำยำงเฉลี่ ยเดือนพฤศจิกำยน
ตลำดล่วงหน้ำ RSS3 โตเกียว, เซี่ยงไฮ้, และสิงคโปร์ อยู่ที่ 62.70, 73.13
และ 64.47 บำทต่อกก. ปรับตัวเพิ่มขึนร้อยละ 1.33, 2.35 และ 2.27
ตำมล้ ำดั บ ส่ ว นตลำดล่ ว งหน้ ำสิ งคโปร์ ยำงแท่ ง TSR20 อยู่ ที่ 58.13
บำทต่อกก. ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.27 ในขณะที่ตลำดยำงแท่ง 20 ได้แก่
ไทย, อินโดนีเซียและมำเลเซีย อยู่ที่ 175.12, 177.21 และ 174.96 เซนต์ต่อ
กก. ปรับตัวเพิ่มขึนร้อยละ 1.99, 0.22 และ 0.74 ตำมล้ำดับ
กองวิจัยเศรษฐกิจยำง ฝ่ำยเศรษฐกิจยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย RAOT
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คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนธันวาคม 2564
การยางแห่งประเทศไทยคาดการณ์แนวโน้มราคายางในเดือนธันวาคม 2564 มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึน โดยมีปัจจัย ดังนี

พยากรณ์อากาศ
เดือนธันวาคม 2564

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
ดัชนี PMI ภาคการผลิต ของจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ

พ.ย.-64

ต.ค.-64

Eu

ก.ย.-64

ส.ค.-64

ญี่ปุ่น

ก.ค.-64

มิ.ย.-64

พ.ค.-64

จีน

เม.ย.-64

มี.ค.-64

สหรัฐฯ

ก.พ.-64

66.0
60.0
54.0
48.0
42.0

ม.ค.-64

ปัจจัยสนับสนุน
1. กรมอุตุนิยมวิทยำพยำกรณ์อำกำศเดือนธันวำคม โดยส่วนใหญ่
ยังคงมีฝนตกชุกภำคใต้ (ฝั่งตะวันออก) โดยจะมีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ
60 – 80 ของพืนที่ ในขณะที่เวียดนำมเข้ำสู่ฤดูแล้ง และจีนเข้ำสู่ช่วง
ปิดกรีด
2. ดัช นี PMI ภำคกำรผลิ ต ของประเทศคู่ ค้ำ ได้ แก่ สหรัฐ ฯ จี น
ญี่ ปุ่ น และยูโ รโซน ในเดือนพฤศจิ กำยน 2564 อยู่ ที่ระดับ 61.10,
50.10, 54.50 และ 58.40 ตำมล้ำดับ โดยเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำ
เหนือกว่ำระดับ 50 และจำกกำรคำดกำรณ์ดัชนี PMI ในเดือนธันวำคม
2564 ประเทศคู่ค้ำยังคงขยำยตัวที่ระดับ 50
3. สต็อกยำงโดยรวมปรับตัวลดลง จำกสต็อกยำงตลำดล่วงหน้ำ
เซี่ยงไฮ้ ณ เดือนพฤศจิกำยน 2564 แบ่งเป็น 1. สต็อกยำงธรรมชำติ
อยู่ที่ระดับ 188,350 ตัน ลดลงจำกเดือนก่อน 96,863 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 33.96 และ 2. สต็อกยำง STR 20 อยู่ที่ระดับ 52,592 ตัน
เพิ่มขึนจำกเดือนก่อน 12,155 ตัน คิดเป็นร้อยละ 30.06 ส่วนสต็อกยำง
ญี่ปุ่น ณ วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2564 อยู่ที่ 9,655 ตัน ปรับตัวลดลง
จำกเดือนก่อน 322 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.23 และคำดกำรณ์ว่ำสต็อก
ยำงภำพรวมเดือนธันวำคมปรับตัวลดลงเล็กน้อย
4. สภำอุ ต สำหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยยอดกำร
ส่งออกรถยนต์ส้ำเร็จรูปเดือนตุลำคม 2564 อยู่ที่ 81,577 คัน เพิ่มขึน
ร้อยละ 10.49 จำกเดือนก่อน และเพิ่มขึนร้อยละ 14.30 จำกช่ ว ง
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกประเทศคู่ค้ำได้ด้ำเนินกำรผลิตรถยนต์
เกื อ บเป็ น ปกติ ท้ ำ ให้ ก ำรส่ ง ออกชิ นส่ ว นรถยนต์ เ พิ่ ม ขึ นด้ ว ย ส่ ว น
จ้ ำ นวนกำรผลิ ต รถยนต์ ทั งหมดในเดื อ นตุ ล ำคม 2564 มี ทั งสิ น
154,038 คัน เพิ่มขึนร้อยละ 10.00 จำกเดือนก่อน แต่ลดลงร้อยละ
3.27 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน และด้ำนยอดขำยภำยในประเทศ
เดือนตุลำคม 2564 อยู่ที่ 64,462 คัน เพิ่มขึนร้อยละ 13.35 จำกเดือน
ก่อน แต่ลดลงร้อยละ 13.00 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ
ส.อ.ท.คำดกำรณ์อุตสำหกรรมยำนยนต์ในปีนีคำดว่ำยั งมีอัตรำกำร
เติบโตตำมเป้ำหมำยที่ตังไว้คือ ผลิตรถยนต์ได้ 1.6 ล้ำนคัน แบ่งเป็น
กำรส่งออก 8.5 แสนคัน และขำยในประเทศ 7.5 แสนคัน และกำรจัด
งำนมหกรรมยำนยนต์ในช่วงปลำยปีจะกระตุ้นยอดขำยให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยอีกด้วย

ที่มำ : www.investing.com

ตารางปริมาณสต็อกยางของประเทศจีนและญี่ปุ่น
เดือน
ปริมาณยาง (ตัน)

มีนาคม (2564)
เมษายน (2564)
พฤษภาคม (2564)
มิถุนายน (2564)
กรกฎาคม (2564)
สิงหาคม (2564)
กันยายน (2564)
ตุลาคม (2564)
พฤศจิกายน (2564)

สต็อกJPX
7,232
7,992
8,800
8,667
7,878
8,267
9,392
9,977
9,655

สต็อกเซีย่ งไฮ้
NATURAL RUBBER

175,902
178,192
179,866
183,534
196,750
219,592
243,281
285,213
188,350

TSR 20

62,093
58,422
60,773
57,658
47,174
40,464
33,795
40,437
52,592

ที่มำ : ส้ำนักงำนที่ปรึกษำเกษตรต่ำงประเทศ ประจ้ำกรุงโตเกียว และสต็อกยำงเซี่ยงไฮ้

ที่มำ : www.fti.or.th
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5. Tong Yiou ผู้ผลิตยำงรถยนต์ของญี่ปุ่น รำยงำนรำยได้จำกกำร
ขำย ในไตรมำสที่ 3/2564 อยู่ที่ 96.415 พันล้ำนเยน เพิ่มขึนร้อยละ
0.2 เมื่อเทียบเป็นรำยปี มีก้ำไรสุทธิ 8.193 พันล้ำนเยน เมื่อเทียบกับ 1.278 พันล้ำนเยน ในช่วงเวลำเดียวกันของปีที่แล้ว และ Yokohama
Rubber รำยงำนรำยได้จำกกำรขำย ในไตรมำสที่ 3/2564 รำยได้จำก
กำรด้ำเนินงำนเพิ่มขึนร้อยละ 136 ยอดขำยเพิ่มขึนร้อยละ 6.6 อยู่ที่
966.4 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เนื่องจำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจของยูโร
โซนและสหรัฐฯ ท้ำให้ยอดขำย และมูลค่ำเพิ่มสูงขึน และในปี 2564
คำดกำรณ์ ข อง Tong Yiou จะก้ ำ ไรสุ ท ธิ อยู่ ที่ 32.8 พั น ล้ ำ นเยน
เพิ่มขึนร้อยละ 180.8 เมื่อเทียบปีต่อปี
ปัจจัยกดดัน
1. ค่ ำเงิ นบำทมี แนวโน้ มแข็ งค่ ำขึ นเมื่ อเที ยบกั บดอลลำร์ สหรั ฐ
เนื่ องจำกธนำคำรกลำงของสหรั ฐฯ (เฟด) ประกำศจะเริ่ มปรั บลดวงเงิ น
ในโครงกำรซื อพั น ธบั ตรตำมมำตรกำรผ่ อนคลำยเชิ งปริ มำณ (QE)
ตั งแต่ เดื อนพฤศจิ กำยน เดื อนละ 15,000 ล้ ำนดอลลำร์ และปรั บลด
วงเงิ นซื อพั นธบั ตรรั ฐ บำลสหรั ฐ ฯ เดื อนละ 10,000 ล้ ำนดอลลำร์
ในขณะที่ นั กลงทุ น มี ควำมกั งวลเกี่ ยวกั บภำวะเงิ น เฟ้ อของสหรั ฐฯ,
ยู โรโซน และอั งกฤษ โดยค่ ำเงิ นบำทเฉลี่ ยเดื อนพฤศจิ กำยน 2564
อยู่ที่ 33.09 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ อ่อนค่ำลงร้อยละ 1.05 จำกเดือนก่อน
2. ปัญหำกำรขำดแคลนตู้สินค้ำยังคงปรับตัวสูงขึน เนื่องจำก
เป็ น ช่ ว ง Peak Season จนถึ ง สิ นปี โดยในช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ำยน
2564 เส้นทำง Shanghai ระวำงอยู่ ที่ 650 USD/TEU และ 1,200
USD/FEU และค่ำระวำงในเส้ นทำงเอเชี ยปรับตัว อยู่ในระดับสู งใน
หลำยเส้ นทำง ส่ วนเส้นทำงของสหรัฐฯ ปรั บตั วเพิ่ มขึ น 560 USD/TEU
และ 700 USD/FEU อีกทังปัญหำระวำงเรือเต็ม ต้องวำงแผนกำรจอง
ล่ว งหน้ ำ ในขณะที่ส ำยเรือแจ้ งประกำศเรียกเก็บ ค่ำ Ports of Los
Angeles & Long Beach Container Excess Dwell Fee หำกอยู่
ภำยในท่ำเกินกว่ำ 8 วัน เริ่มตังแต่วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2564 และ
บำงสำยเรือเรียกเก็บค่ำ Ports of Los Angeles & Long Beach
Container Excess Dwell Fee อยู่ภำยในท่ำเกินกว่ำ 8 วัน อยู่ภำยใน
ท่ำเกินกว่ำ 8 วันซึ่งมีผลตังแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2564
3. ส้ ำ นั ก งำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ ข องจี น รำยงำนกำรผลิ ต ยำง
สั ง เครำะห์ ข องจี น ในเดือ นพฤศจิ ก ำยนอยู่ ที่ 661,000 ตัน ลดลง
ร้อยละ 7 เมื่อเทียบเป็นรำยปี และผลผลิตยำงล้อยำงของจีนในเดือน
ตุลำคมอยู่ที่ 73.071 ล้ำน ลดลงร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบเป็นรำยปี

Yokohama Rubber

ที่มำ : www.benzfashionwheels.com

กราฟแสดงราคาน้ามันดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน
ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล

บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

90

35.0

85

34.0

80
75

33.0

70
65
60

32.0

ตุลาคม 2564 พฤศจิกายน 2564
กันยายน 2564
รำคำน้ำมันดิบ WTI
อัตรำแลกเปลี่ยน

31.0

ที่มำ : www.investing.com และ ธนำคำรแห่งประเทศไทย

สรุปค่าระวางเรือในสัปดาห์ที่ 45/2564

ที่มำ : สภำผู้ส่งสินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)
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5. รำคำน้ ำมั นดิ บมี แนวโน้ มผั นผวน เนื่ องจำกกลุ่ มประเทศ
ผู้ ส่ งออกน้ ำมัน (โอเปก) และชำติพันธมิตร หรือโอเปกพลั ส อำจปรั บ
แผนกำรผลิต หำกสหรัฐฯ และพันธมิตรท้ำกำรระบำยน้ำมันออกจำกคลัง
ส้ ำรอง โดยรำคำน้ำมันดิบเฉลี่ ยเดื อนพฤศจิกำยน 2564 อยู่ ที่ 78.72
ดอลลำร์ต่อบำร์เรล ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.90 จำกเดือนก่อน
บทสรุป จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยพืนฐำน และปัจจัยทำงเทคนิค รำคำยำงได้รับปัจจัยกดดันจำกค่ำเงินบำทมีแนวโน้มแข็งค่ำ เนื่องจำก
ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (เฟด) ปรับลดวงเงินในโครงกำรซือพันธบัตรตำมมำตรกำรผ่อนคลำยเชิงปริมำณ (QE) และนักลงทุนมีควำมกังวลเกี่ยวกับ
ภำวะเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ยูโรโซน และอังกฤษ อำจส่งผลต่อกำรปรับขึนอัตรำดอกเบียเร็วกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ และปัญหำกำรขำดแคลนตู้สินค้ำ
ยังอยู่ในช่วง Peak Season และค่ำระวำงปรับตัวอยู่ในระดับสูง โดยระวำงเรือเต็มต้องท้ำกำรจองล่วงหน้ำ รำคำน้ำมันดิบมีแนวโน้มผันผวน
ในขณะที่ยังคงมีฝนตกชุกในพืนที่ปลูกยำงบริเวณภำคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ร้อยละ 60 - 80 ของพืนที่ หำกปริมำณฝนลดลง..อำจท้ำให้ปริมำณยำง
ออกสู่ตลำดมำก ส่งผลให้ราคายางย่อตัวลงเล็กน้อย อย่ำงไรก็ตำมจำกจีนเริ่มเข้ำสู่ช่วงปิดกรีด และผู้ประกอบกำรยังคงมีควำมต้องกำรยำงในกำร
ส่งมอบ อีกทังดัชนี PMI ภำคกำรผลิตของประเทศคู่ค้ำจำกกำรคำดกำรณ์เดือนธันวำคมยังคงขยำยตัวเหนือระดับ 50 และมำตรกำรรักษำ
เสถียรภำพรำคำยำงจำกหน่วยงำนภำครัฐ และรวมถึงสินค้ำโภคภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในรูปวัตถุดิบปรับตัวสูงขึน ประกอบกับควำมต้องกำรยำงล้อใน
สหรัฐฯ และยูโรโซนเพิ่มขึน และสภำคองเกรสของสหรัฐฯ มีมติผ่ำนร่ำงกฎหมำยกำรลงทุนในโครงสร้ำงพืนฐำนวงเงิน 1 ล้ำนล้ำนดอลลำร์ ซึ่งเป็น
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยโครงกำรดังกล่ำวรวมถึงงบประมำณในกำรก่อสร้ำงถนน สะพำน ทำงรถไฟ ปัจจัยพืนฐำนส้ำหรับ
รถยนต์ไฟฟ้ำด้วย อีกทังสต็อกยำงโดยรวมปรับตัวลดลง เป็นปัจจัยสนับสนุนรำคำยำงในเดือนนี จึงคาดว่าราคายางในเดือนธันวาคม 2564
มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึนได้
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