สถานการณ์ยางพาราวันที่ 25 เมษายน 2561
สรุปสถานการณ์ราคายาง ณ สานักงานตลาดกลางยางพารา
สตก.จ.
ราคากลาง
สงขลา
สุราษฎร์ฯ
นครศรีฯ
ยะลา
บุรรี มั ย์

47.83

-0.07

49.95

18,000

3,000
3,190

41,860

สงขลา

ราคา F.O.B

ปริมาณยางแผ่นรมควัน (กก.)

0.07

54.75

ราคากลางตลาดกลางยางพารา อยู่ที่ 47.90 บาท/กก.
ยางแผ่นรมควัน อยู่ที่ 49.88 บาท/กก. ส่วนราคาประมูล
ณ ตลาดกลางยางพารา ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 48.08
บาท/กก. ปรับ ตั ว เพิ่ ม ขึ้น 0.18 บาท/กก. และยางแผ่ น
รมควันเฉลี่ยอยู่ ที่ 50.03 บาท/กก. ปรับตั วเพิ่มขึ้น 0.15
บาท/กก. ราคาโดยภาพรวมปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ตามความ
ต้องการของผู้ซื้อผู้ขายภายในประเทศ ปริมาณยางออกสู่
ตลาดน้ อย ค่า เงิ น บาทและเงิ น เยนอ่อนค่ า ในขณะที่ นั ก
ลงทุ น มี ค วามกั ง วลเกี่ ย วกั บ อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต ร
(Bond Yield) ของสหรัฐ ฯที่ ป รั บ ตั ว ขึ้ น ท าระดั บ สู ง สุ ด ใน
รอบ 4 ปี จะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ และราคาน้ามันดิบปรับตัว
ลดลง ปิดที่ 67.70 ดอลลาร์สหรัฐ

Tip:

ปริมาณยางแผ่นดิบ (กก.)

ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน
เพิม่ /ลด
เพิม่ /ลด
วันนี้
วันนี้
จากราคากลาง
จากราคากลาง
47.90
49.88
48.33
0.43
50.10
0.22

ราคายางแผ่นรมควันสูงสุดอยู่ที่
50.10 บาท/กก. ณ สตก.จ.สงขลา

ข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญ
- จากข้อมูลของ PRNewswire ตลาดผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ทั่วโลกส่วนใหญ่ต้องพึ่งพายางธรรมชาติเป็นแหล่งวัตถุดิบ การบริโภคยาง
ทั่วโลกปี 2559 ในผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมปลายทางที่มีความ
หลากหลายเพิ่มขึนประมาณร้อยละ 3 จากความต้องการของอุตสาหกรรม
ยานยนต์สาหรับผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วโลกร้อยละ 33.0
การผลิตส่วนใหญ่จะป้อนอุตสาหกรรมยางล้อ
เยอรมัน : Ifo สถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมันเปิดเผยว่า ดัชนีความ
เชื่อมั่นภาคธุรกิจเยอรมันเดือนเมษายนลดลงสู่ระดับ 102.1 หลังจากอยู่ที่
ระดับ 103.3 ในเดือนมีนาคม โดยปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน
และต่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 102.8 ขณะที่ได้รับผลกระทบ
จากความกังวลเกี่ยวกับการทาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ญี่ปุ่น : นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า BOJ จะมีมติคงอัตราดอกเบีย
นโยบายที่ระดับร้อยละ 0 ซึ่ งมี เป้าหมายที่ จะรั กษาอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรอายุ 10 ปี

สงขลา

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

ปริมาณยางรวม 66.05 ตัน แบ่งเป็น
ยางแผ่นดิบ 6.19 ตัน และยางแผ่นรมควัน 59.86 ตัน
กราฟเปรียบเทียบราคายาง RSS3 F.O.B กรุงเทพฯ, RSS3 และ
USS เฉลี่ย 3 ตลาด ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ราคานายางสด
ยางแผ่นรมควันอัดก้อน
ยางแผ่นดิบตลาดกลางฯ
ยางแผ่นรมควันตลาดกลางฯ
ยางแผ่นดิบท้องถิ่น
น้ายางสด

บาท/กก.
59

ราคายางวันนี (บาท/กก.)
RSS3 F.O.B 54.75 (+0.20)
RSS 3 ตลาดฯ 50.03 (+0.15)
USS ตลาดฯ 48.08 (+0.18)
ท้องถิ่น
45.45 (+0.17)
น้ายางสด 46.50 (+0.50)

49
39

เดือน

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61

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

บาท/กก.

59

ยางแท่งSTR20

ยางก้อนถ้วย

49

ยางแท่งSTR 20 45.00 (+0.30)
ยางก้อนถ้วย 36.50 (+0.50)
ส่วนต่าง
8.50

39

29

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เดือน

เม.ย. 61

กราฟเปรียบเทียบราคายาง นายางข้น และราคานายางสด
น้ายางข้น

บาท/กก.

น้ายางสด

75.00
65.00

55.00

ราคายางวันนี (บาท/กก.)
(คิดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง 100%)
น้ายางข้น 62.83 (+0.50)
น้ายางสด 46.50 (+0.50)
ส่วนต่าง 16.33

45.00

เดือน

35.00

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61

การยางแห่งประเทศไทย

RAOT

