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สถานการณ์ราคายางเดือนกันยายน 2562
ปริ มำณยำง ณ ส้ำนักงำนตลำดกลำงยำงพำรำปรับตัวลดลง เนื่องจำกมีฝนตกชุกในพืนที่ปลู กยำง ท้ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรกรีดยำง
โดยปริมำณยำงรวม 9,890.38 ตัน แบ่งเป็นยำงแผ่นดิบ 1,449.09 ตัน ยำงแผ่นรมควัน 8,441.29 ตัน ลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ 2,471.93 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 20.00 (แผนภำพที่ 1 และ 2) รำคำประมูลยำงแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 40.05 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 0.07 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ
0.17 และรำคำยำงแผ่ นรมควันอยู่ ที่ 41.64 บำท/กก. ปรั บตัวลดลง 0.08 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 0.20 รำคำยำงท้ องถิ่นเฉลี่ ยอยู่ ที่ 38.51
บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 0.23 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 0.61 รำคำน้ำยำงสดอยู่ที่ 39.71 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 0.53 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ
1.36 และรำคำยำงก้อนถ้วย 100 เปอร์เซ็น อยู่ที่ 33.36 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 1.00 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 3.09 (ดังกรำฟ) รำคำยำงโดย
ภำพรวมเคลื่ อนไหวอยู่ ในช่ วงแคบๆ ซึ่ งได้ รั บปั จจั ยกดดั นจำกสั ญญำณตลำดล่ วงหน้ ำต่ ำงประเทศ ที่ ระยะยำวมี แนวโน้ มอยู่ ในช่ วงขำลง
นักลงทุนเทขำยเป็นระยะจำกกำรชะลอดูสถำนกำรณ์เกี่ยวกับข้อพิพำทกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน รวมทังค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึนเมื่อเทียบกั บ
ดอลลำร์สหรัฐ และข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซำของสหรัฐฯ จำก GDP ไตรมำส 2/2562 ชะลอตัวลง ที่ระดับ 2.0% อย่ำงไรก็ตำมรำคำยำงยังคงได้รับ
ปัจจั ยสนั บสนุ นจำกรำคำน้ ำมันดิบปรับตัวสู งขึน เนื่ องจำกเหตุกำรณ์โจมตีโรงงำนน้ำมันสองแห่ งในซำอุดีอำระเบีย ส่งผลให้ กำรผลิตน้ำมัน
ในประเทศชะลอตัว
แผนภาพที่ 1 ปริมาณยางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางฯ

(ตัน)

แผนภาพที่ 2 ปริมาณยางแผ่นรมควัน ณ ตลาดกลางฯ

958.35

550

(ตัน)

450
350

5,000

278.32

250

4,000
112.09

150
50

สงขลา

สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

เดือนกันยายน 2562

33.80

66.53

ยะลา

บุรีรัมย์

3,000

3,706.01
2,625.52
2,109.76

2,000

เดือนสิงหาคม 2562

สงขลา
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
เดือนกันยายน 2562
เดือนสิงหาคม 2562

กราฟแสดงราคายาง RSS F.O.B. กรุงเทพ, RSS 3 และ USS เฉลี่ย 3 ตลาด ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ราคาน้ายางสดและยางก้อนถ้วย
บาท/กก.
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ที่มำ : กำรยำงแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ * : ข้อมูล ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ,ราคาน้ายางสด DRC มากกว่า 40% และยางก้อนถ้วย 100%
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คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนตุลาคม 2562
การยางแห่งประเทศไทย คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนตุลาคม 2562 คาดว่าราคายางเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ แต่ก็มี
โอการปรับตัวสูงขึนได้ โดยมีปัจจัยดังนี
ปัจจัยสนับสนุน
1. มำตรกำรแก้ปัญหำรำคำยำงจำกหน่วยงำนภำครัฐ ที่มีมติจำก
ครม. ด้ ำ เนิ น โครงกำรประกั น รำยได้ เ กษตรกรชำวสวนยำง
โดยกำรประกันรำยได้จำกรำคำขำยยำงแผ่ นดิบคุณภำพดีอยู่ที่ 60
บำท/กก. น้ำยำงสด (DRC 100%) อยู่ที่ 57.00 บำท/กก. และยำง
ก้ อนถ้ วย (DRC 50%) 23.00 บำท/กก. ซึ่ งกำรยำงแห่ งประเทศไทย
(กยท.) ค้ำนวณผลผลิตอยู่ที่ระดับ 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน ให้เกษตรกร
รำยละไม่ เ กิ น 25 ไร่ รวมพื นที่ ทั งหมด 17,201,390.77 ไร่ และ
ปริมำณยำงออกสู่ตลำดลดลง เนื่องจำกกรมอุตุนิยมวิทยำพยำกรณ์
อำกำศในเดือนตุลำคม จะมีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 40 - 80 ของพืนที่
ภำคใต้ และจะมีอำกำศเย็นลงในหลำยพืนที่
2. สต็อกยำงภำพรวมปรับตัวลดลง โดยสต็อกยำงตลำดล่วงหน้ำ
เซี่ยงไฮ้ในเดือนกันยำยน อยู่ที่ระดับ 455,269 ตัน ปรับตัวลดลง 8,286
ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.79 ในขณะที่สต็อกยำงญี่ปุ่นในเดือนตุลำคม อยู่ที่
12,272 ตัน ปรับตัวลดลง 343 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.72
3. ดัชนี PMI ภำคกำรผลิตของประเทศคู่ค้ำ ได้แก่ สหรัฐฯ จีน
และญี่ปุ่น ในเดือนสิงหำคม อยู่ที่ระดับ 47.80, 49.80 และ 48.90
ซึ่งอยู่ต่้ำกว่ำระดับ 50 แสดงว่ำ เศรษฐกิจอยู่ในสภำวะหดตัว และกำร
คำดกำรณ์ดัชนี PMI ภำคกำรผลิต ในเดือนตุลำคม ของสหรัฐฯ และ
จี น อยู่ ที่ ร ะดั บ 47.20 และ 50.10 โดยภำคกำรผลิ ต ของจี น
มีแนวโน้มฟื้นตัว
4. ตลำดล่วงหน้ำต่ำงประเทศ และตลำดต่ำงประเทศมีแนวโน้ม
ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ นได้ ใ นระยะสั น จำกกำรคำดกำรณ์ สั ญ ญำณตลำด
ล่วงหน้ำต่ำงประเทศ รำคำยำงมีแนวโน้มเพิ่มขึนในระยะสัน จำกกำร
เด้งตัวของรำคำซือ ก่อนกำรปรับตัวลดลงได้อีกในระยะยำว ที่อยู่ช่วง
แนวโน้มขำลง และตลำดล่วงหน้ำเซี่ยงไฮ้ปิดท้ำกำร (1 - 7 ตุลำคม
2562) เนื่องในวันชำติของจีน โดยรำคำเดือนกันยำยน 2562 รำคำ
ยำงตลำดล่ ว งหน้ ำ RSS3 โตเกีย ว, เซี่ยงไฮ้ , สิ งคโปร์ และ TSR20
ของสิ ง คโปร์ อ ยู่ ที 46.84, 47.15, 45.86 และ 40.44 บำทต่ อ กก.
ซึ่งตลำดล่วงหน้ำ TOCOM, และ SICOM RSS3 ปรับตัวลดลงร้อยละ
8.48, และ 0.13 ส่วนเซี่ยงไฮ้ และ SICOM TSR20 ปรับตัวเพิ่มขึน
ร้อยละ 4.12 และ 0.76 ตลำดยำงแท่ง 20 ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย
และมำเลเซี ย อยู่ ที่ 138.24, 136.29 และ 133.27 เซนต์ ต่ อ กก.
ซึ่งไทย และมำเลเซียปรับตัวเพิ่มขึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.54
และ 1.64 ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.27

พยากรณ์อากาศ
เดือนตุลาคม 2562

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางปริมาณสต็อกยางของประเทศจีนและญี่ปุ่น
เดือน

ปริมาณยาง (ตัน)
สต็อกยางชิงเต่า

สต็อกเซี่ยงไฮ้

มีนาคม (2562)
เมษายน (2562)
พฤษภาคม (2562)
มิถุนายน (2562)
กรกฎาคม (2562)
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สต็อกโตคอม
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ที่มำ : ส้ำนักงำนที่ปรึกษำเกษตรต่ำงประเทศ ประจ้ำกรุงโตเกียว และสต็อกยำงเซี่ยงไฮ้

ดัชนี PMI ภาคการผลิต ของจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ
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ที่มำ : www.investing.com
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1. ค่ำเงินบำทยังคงแข็งค่ำขึนเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ เนื่องจำก
จำกแรงขำยเงินดอลลำร์ และนักลงทุนชะลอดูสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ
กำรค้ ำของสหรั ฐ ฯ และจี นที่ จะเจรจำกั นในเดื อนนี ในขณะที่ ตลำด
คำดกำรณ์ว่ำธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตรำดอกเบียลงอีก
ในช่วงสินเดือนนี โดยค่ำเงินบำทเฉลี่ยเดือนกันยำยน 2562 อยู่ที่ 30.57
บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ แข็งค่ำขึนร้อยละ 0.63 จำกเดือนที่ผ่ำนมำ
2. รำคำน้ำมันดิบมี แนวโน้มผั นผวน เนื่ องจำกสต็ อกน้ำมันดิ บ
ของสหรั ฐ ฯ เพิ่ ม ขึ น 3.1 ล้ ำ นบำร์ เ รลในสั ป ดำห์ สิ นสุ ด วั น ที่ 27
กันยำยน 2562 และนักลงทุนชะลอดูสถำนกำรณ์เศรษฐกิจกำรค้ำของ
สหรัฐฯ และจีน ซึ่งจะผลให้ควำมต้องกำรใช้น้ำมันลดน้อยลง โดยรำคำ
น้ำมันดิบเฉลี่ยครึ่งแรกของเดือนกันยำยน 2562 อยู่ที่ 56.82 ดอลลำร์
ต่อบำร์เรลปรับตัวเพิ่มขึนร้อยละ 3.61 จำกครึ่งหลังของเดือนที่ผ่ำนมำ
3. สภำอุ ต สำหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ด เผยว่ ำ
ยอดส่งออกรถยนต์ส้ำเร็จรูปเดือนสิงหำคม 2562 อยู่ที่ 81,549 คัน
ลดลง 20.50% จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกยอดขำยรถยนต์
ในประเทศคู่ ค้ ำ ลดลงจำกผลกระทบเศรษฐกิ จ โลกที่ ช ะลอตั ว ลง
เพรำะสงครำมกำรค้ ำ ขณะที่ มู ล ค่ ำ กำรส่ ง ออกอยู่ ที่ 45,694.98
ล้ำนบำท ลดลง 18% จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน และกำรผลิตรถยนต์
ในเดือนสิงหำคม 2562 มีทังสิน 166,361 คัน ลดลง 8.21% จำกช่วง
เดียวกันของปีก่อน จำกกำรผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อส่งออก
ลดลง และผลิ ตรถยนต์นั่ ง เพื่ อ จ้ ำ หน่ ำ ยในประเทศที่ ล ดลง 6.08%
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนยอดขำยรถยนต์ทั่วโลกลดลง 5.8%
และยอดกำรผลิ ตรถยนต์ทั่ว โลกลดลง 5% ซึ่งบ่งชี ว่ ำอุตสำหกรรม
ล้อยำงอำจชะลอตัวเล็กน้อย
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ที่มำ : www.investing.com และ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ยอดขายรถยนต์เดือนสิงหาคม 2562

ที่มำ : Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (TMT)

บทสรุป จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยพืนฐำน และปัจจัยทำงเทคนิค รำคำยำงได้รับปัจจัยกดดันจำกค่ำเงินบำทยังคงแข็งค่ำเมื่อเทียบกับ
ดอลลำร์สหรัฐ รำคำน้ำมันดิบมีแนวโน้มผันผวน และยอดขำยรถยนต์ปรับตัวลดลง รวมทังเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำของสหรัฐฯ จำกกำร
คำดกำรณ์ดัชนี PMI ในเดือนตุลำคม ต่้ำกว่ำระดับ 50 บ่งชีว่ำเศรษฐกิจยังอยู่ในภำวะหดตัว แต่เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มฟื้นตัวขึน เหนือกว่ำ
ระดับ 50 และผู้ประกอบกำรกลับเข้ำซือขำยยำง หลังจำกตลำดล่วงหน้ำเซี่ยงไฮ้ปิดท้ำกำร (1 - 7 ตุลำคม 2562) เนื่องในวันชำติของจีน จึงคาด
ว่าราคายางในเดือนตุลาคมเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ แต่ก็มีโอการปรับตัวสูงขึนได้ จำกมำตรกำรแก้ปัญหำรำคำยำงจำกหน่วยงำน
ภำครัฐ โครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรชำวสวนยำง และสต็อกยำงตลำดล่วงหน้ำต่ำงประเทศภำพรวมปรับตัวลดลง เป็นปัจจัยช่วยสนับสนุน
รำคำยำงในเดือนนี

กองวิจัยเศรษฐกิจยำง ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำเศรษฐกิจยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย
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