ปริมาณยางแผ่นดิบและแผ่นรมควันในตลาดกลางฯ จากสัปดาห์ที่ผ่านมา (กก.)
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สรุปสถานการณ์ราคายางรายสัปดาห์
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ระหว่างวันที่ 8 - 12 มกราคม 2561
สงขลา
สุราษฏร์
ราคายางแผ่ นดิ บเฉลี่ ยอยู่ ที่ 44.44 บาท/กก. ปรับตั วเพิ่ มขึ นจากสัปดาห์
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ที่ ผ่ านมา 0.01 บาท/กก. และราคายางแผ่นรมควั นเฉลี่ยอยู่ ที่ 46.35 บาท/กก.
ปริมาณยางที่เข้าสู่ตลาดทัง 3,706.24 ตัน
ปรับตั วลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่ านมา 0.12 บาท/กก. โดยได้ รับปั จจัยสนับสนุ นจาก
ผู้ประกอบการยังคงมีความต้องการยางภายในประเทศ และมาตรการแก้ไขปัญหา แบ่งเป็น ยางแผ่นดิบ 186.88 ตัน และยางแผ่นรมควัน 3,519.36 ตัน
ราคายางภายในประเทศ
ราคายางทังระบบจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทังการประกาศใช้มาตรการควบคุมการ
ส่งออก ครังที่ 5 ช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 61 อย่างเป็นทางการ รวมทังสิน 2.34 แสนตัน ณ วันที่ 12 ม.ค. 61 ยางรมควันตลาดกลางฯ 47.13 บาท/กก.
ยางแผ่นดิบตลาดกลางฯ 44.74 บาท/กก.
ราคาน้ามันดิบปรับตัวสูงขึน และยอดขายรถยนต์น้าเข้าของญี่ปุ่นในปี 2560 เพิ่มขึน
ยางท้องถิ่น
43.40 บาท/กก.
2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี บ่งชีว่าตลาดยังคงมีความต้องการยาง ประกอบกับเศรษฐกิจ บาท/กก.
น้ายางสด
41.88 บาท/กก.
จีนยังคงมีการขยายตัว อย่างไรก็ตามจากค่าเงินบาทและค่าเงินเยนแข็งค่าขึนเมื่อเทียบ 50.00
ยางก้อนถ้วย 100%
37.00 บาท/กก.
กับดอลลาร์สหรัฐ เป็นปัจจัยกดดันราคายางให้เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆ
คาดการณ์ ราคายางแผ่ นดิ บ ระหว่ างวั นที่ 15 - 19 มกราคม 2561 40.00
ราคายางเคลื่อนไหวอยู่ ที่ กิโลกรัมละ 45.72 - 46.24 บาท/กก. ในสัปดาห์ นี 30.00
วันที่
คาดว่าราคายางมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน โดยได้รับปัจจัยดังนี
18 20 22 26
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ปัจจัยสนับสนุน
ค่า ราคายางแผ่นดิบ (บาท/กก.) เฉลี่ย คลาด
วัน เดือน ปี
พยากรณ์ สงขลา สุราษฎร์ นครศรีฯ 3 ตลาด เคลื่อน
จากมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางทังระบบจากหน่วยงานภาครัฐ โดย
กยท. เริ่มรับซือยางจากเกษตรกรเพื่อใช้ในโครงการใช้ยางภาครัฐ ราคาน้ามันดิบ 8-ม.ค.-61 44.51 43.80 44.28 44.59 44.22 -0.29
9-ม.ค.-61 44.50 43.77 44.18 44.49 44.15 -0.35
มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน เนื่องจากผู้ส่งออกน้ามัน (โอเปก) และนอกกลุ่มโอเปก 10-ม.ค.-61 44.88 44.34 44.34 44.79 44.49 -0.39
จะหารือกันเกี่ยวกับข้อตกลงปรับลดการผลิตน้ามันในการประชุมที่โอมานสัปดาห์ 11-ม.ค.-61 45.05 44.50 44.39 44.89 44.59 -0.46
หน้า และตลาดน้ามันดิบโลกยังไม่ถึงจุดสมดุล และเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับตัว 12-ม.ค.-61 45.06 44.91 44.70 44.61 44.74 -0.32
45.72
ดีขึน โดยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจปรับตัวสูงขึน 0.4% ในเดือนพฤศจิกายน
คาดการณ์ราคายางแผ่นดิบ
46.15
ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2561
46.20
2560 เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ และยอดค้า
46.18
ปลีกเพิ่มขึน 0.4% ในเดือนธันวาคม 2560 หลังจากเพิ่มขึน 0.9% ในเดือนก่อน
46.24
รวมทังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขยับขึน 0.1% ในเดือนธันวาคม 2560 หลังจาก
ราคายางพาราเฉลี่ย 3 ตลาด และราคายางแผ่นรมควัน
ปรับตัวขึน 0.4% ในเดือนก่อน
ราคายางแผ่นดิบ*
ราคาพยากรณ์*
ปัจจัยกดดัน
บาท/กก.
ราคายาง F.O.B
ราคายางแผ่นรมควัน*
56
ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยธนาคารกสิกร
คาดการณ์ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่ 32.10 - 31.70 บาท รวมทังสต็อกยางจีน ณ 52
ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ปรับตัวสูงขึน โดยวันที่ 12 มกราคม 2561 อยู่ที่ 405,040 ตัน 48
44
เพิ่มขึนจากสัปดาห์ก่อนหน้า 8,183 ตัน (วันที่ 5 มกราคม 2561 อยู่ที่ 396,857 ตัน)
40
วันที่
ประเด็นที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี
เศรษฐกิจของไทย
หมายเหตุ * เฉลี่ย 3 ตลาด
- ข้อมูลสรุปภาวะการซือขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ามันดิบ ปริมาณสต็อกยางจีน ณ 12 ม.ค. 61 (ตัน)
- ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
THB/USB ช่วงอัตราแลกเปลี่ยน USB/bbl
อัตราแลกเปลี่ยน
Shanhai
32.5
68
33,800 31,246
เศรษฐกิจของจีน
ราคาน้ามัน
66
32.3
shandong
64.30
64
20,200
- การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนธันวาคม 2560
32.1
Yunan
163,689
31.95
62
31.9
156,105
Hainan
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2560
60
31.7
58
Tianjin
- GDP ไตรมาส 4/2560
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ที่มา : www.bot.co.th, กสิกรไทย
ที่มา : www.shfe.com.cn
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ
กองวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง RAOT
- ดัชนีการผลิตเบืองต้นเดือนมกราคม 2561
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบืองต้นเดือนมกราคม 2561

