สถานการณ์ยางพาราวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
สรุปสถานการณ์ราคายาง ณ สานักงานตลาดกลางยางพารา

สตก.จ.
ราคากลาง
สงขลา
สุราษฎร์ฯ
นครศรีฯ
ยะลา
บุรีรัมย์

ยางแผ่นดิบ
เพิ่ม/ลด
วันนี้
จากราคากลาง
38.50
37.78
-0.72
38.57
0.07
38.45
-0.05

ยางแผ่นรมควัน
เพิ่ม/ลด
วันนี้
จากราคากลาง
39.76
39.93
0.17
39.73
-0.03
39.82
0.06

3,250 4,261

45.30

ราคาตลาดกลางยางพารา ยางแผ่นดิบอยู่ที่ 38.50 บาท/กก.ยาง
แผ่นรมควันอยู่ที่ 39.76 บาท/กก. ส่วนราคาประมูล ณ ตลาดกลาง
ยางพารา ยางแผ่นดิบอยู่ที่ 38.27 บาท/กก.ราคายางแผ่นรมควันอยู่ที่
39.83 บาท/กก. ราคายางปรับตัวตามตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ โดย
ราคายางมีแนวโน้มทรงตัวในแดนบวก ผลผลิตคาดว่ายังคงลดลง โดย
มีปัจจัยเนื่องจากภาคใต้มีฝนตกหนักและมีโรคระบาด
อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับมากังวลเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ - จีน ที่เกิดการสะดุด หลัง ทรัมป์ ยังไม่ได้ยืนยันที่จะ
ตกลงลดภาษี สิ นค้ า น้ าเข้ าจากจี น และอาจส่ งผลต่ อการลงนาม
ข้อตกลงการค้าได้ และยอดขายรถยนต์ในจีนเดือน ต.ค. 62 ที่ปรับตัว
ลดลง อาจส่งผลต่อความต้องการในการใช้ยางในอนาคต

104,700

สงขลา

นครศรีธรรมราช

สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

ปริมาณยางรวม 365.49 ตัน แบ่งเป็น
ยางแผ่นดิบ 51.21 ตัน และยางแผ่นรมควัน 314.28 ตัน
กราฟเปรียบเทียบราคายาง RSS3 F.O.B กรุงเทพฯ, RSS3 และ
USS เฉลี่ย 3 ตลาด ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ราคานายางสด

บาท/กก.

F.O.B (RSS3)

แผ่นรมควัน 3 ตลาด

แผ่นดิบ 3 ตลาด*

ยางแผ่นดิบท้องถิ่น

น้ายางสด

55.00
45.00

ราคายางวันนี (บาท/กก.)
RSS3 F.O.B 45.30 (+0.00)
RSS 3 ตลาดฯ 39.83 (+0.02)
USS ตลาดฯ 38.27 (+0.01)
USS ท้องถิ่น 36.53 (+0.13)
น้ายางสด

38.50 (+0.00)

35.00

เดือน

25.00

ต.ค. 62

ก.ย. 62

พ.ย. 62

กราฟเปรียบเทียบราคายาง STR 20 F.O.B. กรุงเทพฯ
และยางก้อนถ้วย (DRC 100%)
ราคายางวันนี (บาท/กก.)

Tip: ราคายางแผ่นรมควันสูงสุด
อยู่ที่ 39.93 บาท/กิโลกรัม ณ สตก.จ.สงขลา
ญี่ปุ่น : ปริมาณเงิน M2 เดือนพฤศจิกายน ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.5
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า อยู่ที่ร้อยละ 2.4
ยอดคาสั่งซือเครื่องมือเครื่องจักรกลในเดือนพฤศจิกายน หดตัวลง
ร้อยละ -37.4 ในขณะที่เมื่อเทียบช่วงเวลาแล้วเดียวกันของปีที่แล้ว
อยู่ที่ร้อยละ -35.5
ออสเตรเลีย : ความเชื่อมั่นทางุรกิจของธนาคารกลางของออสเตรเลีย
(NAB) ของเดือนตุลาคม ขยายตัวอยู่ที่ระดับ 2 ในขณะที่เดือนก่อนหน้า
อยู่ที่ระดับ 0
นิวซีแลนด์ : ดัชนีอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ของไตรมาสนี หดตัวลงร้อยละ
1.8 ในขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านัน อยู่ที่ร้อยละ 1.9
สิงคโปร์ : ดัชนียอดขายปลีกของสิงคโปร์ในเดือนกันยายนนัน ขยายตัว
เพิ่มขึนร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ -1.3
นอร์เวย์ : ดัชนีจีดีพีของนอร์เวย์ในไตรมาส 3 นี หดตัวลงร้อยละ 0.0
ในขณะที่ไตรมาสก่อน ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.2 ค่าจีดีพีแผ่นดินใหญ่
ของไตรมาส 3 ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

สุราษฎร์ธานี

85,582

124,000

43,700

สงขลา

ราคา F.O.B

ปริมาณยางแผ่นรมควัน (กก.)

ปริมาณยางแผ่นดิบ (กก.)

STR20

บาท/กก.

ยางก้อนถ้วย

ยางแท่งSTR 20 41.15 (+0.00)
ยางก้อนถ้วย 32.30 (-0.20)
ส่วนต่าง
8.85 (+0.02)

45.00
35.00

เดือน

25.00

ก.ย. 62

ต.ค. 62

พ.ย. 62

กราฟเปรียบเทียบราคายาง นายางข้น และราคานายางสด
บาท/กก.
น้ายางข้น
น้ายางสด

น้ายางข้น 54.08 (+0.00)

60.00

น้ายางสด 38.50 (+0.00)
ส่วนต่าง 15.58 (+0.00)

50.00
40.00

30.00

ราคายางวันนี (บาท/กก.)
(คิดเปอร์เซ็นต์เนือยางแห้ง 100%)

ก.ย. 62

ต.ค.62

พ.ย.62

เดือน

การยางแห่งประเทศไทย

RAOT

