สถานการณ์ยางพาราวันที่ 19 มกราคม 2561
สรุปสถานการณ์ราคายาง ณ สานักงานตลาด กลางยางพารา
สตก.จ.
ราคากลาง
สงขลา
สุราษฎร์ฯ
นครศรีฯ
ยะลา
บุรีรัมย์

ยางแผ่นดิบ
เพิ่ม/ลด
วันนี้
จากราคากลาง
46.05
45.00
-1.05
45.39
-0.66
45.29
-0.76
45.69
-0.36
ราคา F.O.B

ปริมาณยางแผ่นดิบ (กก.)

ยางแผ่นรมควัน
เพิ่ม/ลด
วันนี้
จากราคากลาง
49.52
50.05
0.53
50.05
0.53
50.05
0.53

1,300

8,915
320,400

3,500

สงขลา
นครศรีธรรมราช

สุราษฎร์ธานี
ยะลา

สงขลา

สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

ปริมาณยางรวม 934.80 ตัน แบ่งเป็น
ยางแผ่นดิบ 19.72 ตัน และยางแผ่นรมควัน 915.08 ตัน
กราฟเปรียบเทียบราคายาง RSS3 F.O.B กรุงเทพฯ, RSS3 และ
USS เฉลี่ย 3 ตลาด ยางแผ่นดิบท้องถิน่ ราคาน้ายางสด
ยางแผ่นรมควันอัดก้อน
ยางแผ่นดิบตลาดกลางฯ
ยางแผ่นรมควันตลาดกลางฯ
ยางแผ่นดิบท้องถิ่น
น้ายางสด

บาท/กก.
59

ราคายางวันนี้ (บาท/กก.)
RSS3 F.O.B 55.40 (-0.20)
RSS 3 ตลาดฯ 50.05 (+0.53)
USS ตลาดฯ 45.23 (-0.87)
ท้องถิ่น
44.25 (-0.25)
น้ายางสด 44.00 (-1.00)
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39

พ.ย. 60

ม.ค. 61

ธ.ค. 60

เดือน

กราฟเปรียบเทียบราคายาง STR 20 F.O.B. กรุงเทพฯ
และยางก้อนถ้วย
บาท/กก.
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Tip: ราคายางแผ่นรมควันสูงสุดอยู่ที่ 50.05 บาท/กก.

49

ณ สตก.จ.สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
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ข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญ
- สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) ระบุว่า ยอดจาหน่ายรถยนต์ในเยอรมัน
ลดลงร้อยละ 1.0 ในเดือนธันวาคม ขณะที่ยอดจาหน่ายในอิตาลีลดลงร้อยละ
3.2 ยอดจาหน่ายในฝรั่ งเศสลดลงร้อยละ 0.5 ส่วนยอดจ าหน่ายในอังกฤษ
ลดลงร้อยละ 14.4 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 9 อย่างไรก็
ตาม ยอดจาหน่ายรถยนต์ในสเปนปรับตัวลดลงร้อยละ 6.2
- Datuk Amar Douglas Uggah รองมุขมนตรีของรัฐซาราวัค กล่าวว่า
อุตสาหกรรมยางธรรมชาติยังมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจมาเลเซีย โดยมีส่วนใน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รายได้จากการส่งออก และการจ้าง
งานชาวสวนยางรายย่อยเป็นจานวนมากจากการเป็นทั้งผู้ผลิตถุงมือยางและ
ผู้ผลิตถุงยางอนามัยจากน้ายางข้นรายใหญ่ที่สุดในโลก จึงต้องมีผลผลิตยาง
ธรรมชาติที่ สม่าเสมอ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยางของประเทศจึง
ต้องนาเข้ าน้ายางข้ น 318,419 ตันจากไทยทุกปีการฟื้นฟูอุตสาหกรรมยาง
ธรรมชาติจึงเป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้ซาราวัคผลิตน้ายางข้น เพื่อลดการ
นาเข้าน้ายางข้น

296,680

298,000

6,000

55.40

ราคากลางตลาดกลางยางพารา ยางแผ่ นดิ บอยู่ ที่ 46.05
บาท/กก. และยางแผ่นรมควัน อยู่ที่ 49.52 บาท/กก. สาหรับ
ราคาประมูลยางแผ่นรมควัน ณ ตลาดกลางยางพาราปรับตัว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 50.05 บาท/กก. เนื่องจากความ
ต้ อ งการของผู้ ซื้ อ ผู้ ข ายภายในประเทศ มาตรการรั ก ษา
เสถียรภาพราคายางของภาครัฐ และราคาน้ามันดิบยังคงอยู่
ในระดับสูง ปิดที่ 63.95 ดอลลาร์/บาร์เรล อีกทั้งเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ ปี 2560 ปรับตัวดีขึ้น โดยการลงทุนด้านการพัฒนา
อสั งหาริมทรัพย์ และการลงทุ นในสินทรั พย์ถาวร ขยายตั ว
ร้อยละ 7.0 และ 7.2 ตามล าดับ ประกอบกับผลิตภั ณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีน ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ
6.9 เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าเล็กน้อย
และปริมาณยางเข้าสู่ตลาดมาก จากการเร่งขายของเกษตรกร
ชาวสวนยางจากการจูงใจของราคายาง

ปริมาณยางแผ่นรมควัน (กก.)

ยางแท่งSTR20

ราคายางวันนี้ (บาท/กก.)
ยางแท่งSTR 20 49.00 (-0.30)
ยางก้อนถ้วย 37.50 (-0.50)
ส่วนต่าง
11.50

ยางก้อนถ้วย

เดือน
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พ.ย. 60

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

กราฟเปรียบเทียบราคายาง น้ายางข้น และราคาน้ายางสด
บาท/กก.

น้ายางข้น

น้ายางสด

65.00

55.00

ราคายางวันนี้ (บาท/กก.)
(คิดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง 100%)
น้ายางข้น 61.08 (-1.00)
น้ายางสด 44.00 (-1.00)
ส่วนต่าง 17.08

45.00
35.00

ต.ค. 60

พ.ย. 60

ธ.ค. 60

การยางแห่งประเทศไทย

เดือน

RAOT

