สถานการณ์ยางพาราเดือนตุลาคม 2563
สถานการณ์ราคายางเดือนตุลาคม 2563
ปริ ม ำณยำง ณ ส้ ำ นั ก งำนตลำดกลำงยำงพำรำปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น โดยปริ ม ำณยำงรวม 8,149.99 ตั น แบ่ ง เป็ น ยำงแผ่ น ดิ บ 868.87 ตั น
ยำงแผ่ น รมควั น 7,281.13 ตั น ลดลงจำกเดื อนที่ ผ่ ำ นมำ 788.46 ตั น คิ ด เป็ น ร้ อยละ 8.82 รำคำประมู ล ยำงแผ่ น ดิ บ เฉลี่ ย อยู่ ที่ 60.33 บำท/กก.
ปรับตัวเพิ่มขึน 6.18 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 11.41 และรำคำยำงแผ่นรมควันอยู่ที่ 64.19 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 7.26.บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 12.75
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รำคำยำงท้องถิ่นเฉลี่ยอยู่ที่ 57.77 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 6.32 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 12.29 รำคำน้ำยำงสดอยู
่ที่ สงขลา
57.60 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน
ตั
10.35 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 21.91.และรำคำยำงก้อนถ้วย 100 เปอร์เซ็น อยู่ที่ 37.03 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 0.89 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 2.46
(ดังกรำฟ) รำคำยำงโดยภำพรวมปรับตัวเพิ่มขึนตำมอุปสงค์ของผู้ประกอบกำรภำยในประเทศ และอยู่ในทิศทำงเดียวกับตลำดล่วงหน้ำต่ำงประเทศ อีกทัง
ได้รับปัจจัยสนับสนุนจำกมำตรกำรรักษำเสถียรภำพรำคำจำกหน่วยงำนภำครัฐ และสถำนกำรณ์ฝนตกหนักในหลำยพืนที่ โดยเฉพำะบริเวณภำคใต้ เนื่องจำก
ผลกระทบปรำกฏกำรณ์ลำนีญำ ท้ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรออกผลผลิตยำง และสมำคมผู้ผลิตยำนยนต์จีน (CAAM) เผยยอดขำยรถยนต์เดือนกันยำยน
ปรับตัวสูงขึนร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบเป็นรำยปี อยู่ที่ระดับ 2.57 ล้ำนคัน ซึ่งขยำยตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 โดยได้แรงหนุนจำกกำรที่รัฐบำลออกมำตรกำร
ต่ ำงๆ เพื่ อกระตุ้ นกำรอุ ปโภคบริ โภคภำยในประเทศ รำคำน้ ำมั นปรับตั วสู งขึน เนื่ องจำกกลุ่ มประเทศผู้ ส่ งออกน้ ำมั น (โอเปก) และชำติ พั นธมิ ตร
หรือโอเปกพลัส ปฏิบัติตำมข้อตกลงปรับลดกำรผลิต ขณะที่สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง อย่ำงไรก็ตำมจำกนักลงทุนชะลอกำรซือขำยยำง
จำกช่วงตลำดล่วงหน้ำเซี่ยงไฮ้ปิดท้ำกำรในวันชำติจีน (1-8 ตุลำคม) และค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึนเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ เป็นปัจจัยกดดันรำคำยำงในเดือนนี
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ที่มำ : กำรยำงแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ * : ข้อมูล ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563,ราคาน้ายางสด DRC มากกว่า 40% และยางก้อนถ้วย 100%
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ตลำดล่ วงหน้ำต่ ำงประเทศ และตลำดต่ำงประเทศมี แนวโน้ มปรั บตั ว
สูงขึนตำมแนวโน้มขำขึน หลังจำกเคลื่อนเหนือจุดสูงสุดเก่ำ และมีโอกำสย่อตัว
ลงตำมแรงเทขำยเพื่อท้ำก้ำไร โดยรำคำยำงเฉลี่ ยเดือนตุลำคม 2563 ตลำด
ล่วงหน้ำ RSS3 โตเกียว, เซี่ยงไฮ้และสิงคโปร์ และ TSR20 ของสิงคโปร์ อยู่ที่
73.90, 60.41, 69.91 และ 47.72 บำทต่อกก. ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึนร้อยละ 19.61,
16.50, 13.49 และ 11.87 ส่วนตลำดยำงแท่ง 20 ได้แก่ ไทย, อินโดนีเซียและ
มำเลเซีย อยู่ที่ 145.66, 143.08 และ 143.55 เซนต์ต่อกก. ปรับตัวเพิ่มขึนร้อย
ละ 7.53, 11.07 และ 11.71 ตำมล้ำดับ
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คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนพฤศจิกายน 2563
การยางแห่งประเทศไทย คาดการณ์แนวโน้มราคายางในเดือนพฤศจิกายนเคลื่อนไหวอย่างผันผวน แต่ก็มีโอกาสปรับตัวสูงขึน โดยมีปัจจัย ดังนี

ปัจจัยสนับสนุน
พยากรณ์อากาศ
1. กรมอุตุนิยมวิ ทยำพยำกรณ์อำกำศเดือนพฤศจิกำยน ภำคใต้จะมี
เดือนพฤศจิกายน 2563
ฝนตกหนั ก หลำยพื นที่ แ ละหนั ก มำกในบำงแห่ ง ร้ อ ยละ 40 - 80
ของพื นที่ ซึ่ งอำจทวี ก้ ำลั งแรงขึ นเป็ นพำยุ ห มุ นเขตร้ อนและมี โ อกำส
เคลื่อนผ่ำนภำคใต้ของประเทศไทย ส่วนภำคอื่นๆ จะมีอำกำศหนำวเย็น
มำกขึน และกำรเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคใบร่วง
ชนิดใหม่ในยำงพำรำ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผลผลิตยำง ในขณะที่ผู้ประกอบกำร
ยังคงมีอุปสงค์ยำงในกำรส่งออก
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
2. ดั ช นี PMI ภำคกำรผลิ ต ของประเทศคู่ ค้ ำ ได้ แ ก่ สหรั ฐ ฯ จี น
ดัชนี PMI ภาคการผลิต ของจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ
ญี่ปุ่น และยูโ รโซน ในเดือนตุลำคม 2563 อยู่ ที่ระดับ 59.30, 51.40,
สหรัฐฯ
จีน
ญี่ปุ่น
Eu
48.70 และ 59.00 โดยเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำ อยู่สูงกว่ำระดับ 50 60.0
55.0
แสดงว่ำเศรษฐกิจมีกำรขยำยตัว ยกเว้นญี่ปุ่น และจำกกำรคำดกำรณ์ 50.0
ดั ช นี PMI ภำคกำรผลิ ต ในเดื อ นพฤศจิ ก ำยนของประเทศคู่ ค้ ำ ยั ง คง 45.0
40.0
ขยำยตัว และอยู่เหนือกว่ำระดับ 50
35.0
3. ผลกำรประชุ มคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลั กกำรโครงกำร 30.0
ฝึกอบรมเพื่อชะลอกำรว่ำงงำนในภำคอุตสำหกรรมยำนยนต์ของส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) โดยมี ที่มำ : www.investing.com
วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อพั ฒนำบุ คลำกรในอุ ต สำหกรรมผู้ ผ ลิ ตชิ นส่ ว นและ
ยำนยนต์และอุตสำหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีควำมรู้และทักษะส้ำหรับ
กำรท้ำงำนร่วมกับกระบวนกำรผลิตบนแพลตฟอร์มอุตสำหกรรม 4.0 โดยมี
กรอบวงเงิ นโครงกำรฯ 186.2845 ล้ ำนบำท โดยมีกลุ่ มเป้ ำหมำย คื อ
บุคลำกรจ้ำนวน 9,500 คน จ้ำนวน 3 กลุ่ม ดังนี
(1) จั ด อบรมหลั ก สู ต ร technology management for technical
supervisors ให้กับ supervisors และพนักงำนในระดับผู้จัดกำรของผู้ผลิต
ชินส่วนยำนยนต์จ้ำนวน 2,300 คน
(2) จัดอบรมหลักสูตรอุตสำหกรรม 4.0 ส้ำหรับพนักงำนระดับปฏิบัติกำร
ให้กับพนักงำนระดับปฏิบัติกำรของผู้ผลิตชินส่วนยำนยนต์จ้ำนวน 3,600 คน ที่มำ : กรุงเทพธุรกิจ
(3) จัดอบรมหลักสูตรอุตสำหกรรม 4.0 ส้ำหรับพนักงำนระดับแรงงำน
ให้กับพนักงำนระดับแรงงำนของผู้ผลิตชินส่วนยำนยนต์จ้ำนวน 3,600 คน
4. มติ ของคณะอนุ กรรมกำรรั กษำเสถี ยรภำพรำคำยำง กำรยำงแห่ ง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2563 โดยให้กองรักษำเสถียรภำพรำคำยำง
เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์รำคำยำงที่มีควำมผันผวนผิดปกติตำมโครงกำรรักษำ
เสถียรภำพรำคำยำงแผ่นรมควันและนโยบำยชะลอกำรขำยยำง เพื่อรักษำ
เสถียรภำพรำคำยำง และไม่ให้ เกิดควำมผันผวนรุ นแรง รวมทังเกษตรกร
ที่มำ : ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำเศรษฐกิจยำง
ชำวสวนยำงสำมำรถขำยยำงพำรำได้ในรำคำที่เป็นธรรม
กองวิจัยเศรษฐกิจยำง ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำเศรษฐกิจยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย
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5. สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยยอดกำรส่งออก
รถยนต์ส้ำเร็จรูปในเดือนกันยำยน อยู่ที่ 63,941 คัน เพิ่มขึนร้อยละ
11.39 จำกเดือนก่อน ส่วนกำรผลิตรถยนต์มีทังสิน 150,345 คัน ซึ่งถือ
เป็นเดือนที่ 2 ที่ผลิตรถยนต์ได้มำกกว่ำ 1 แสนคัน โดยกำรผลิตเพื่อ
กำรส่งออกลดลงร้อยละ 25.41 และผลิตเพื่อจ้ำหน่ำยในประเทศ เพิ่มขึน
ร้อยละ 5.14 และยอดขำยรถยนต์ภำยในประเทศมีจ้ำนวนทังสิน 77,433
คัน เพิ่มขึนร้อยละ 12.41 จำกเดือนก่อน อย่ำงไรก็ตำมยอดกำรส่งออก
กำรผลิต และกำรขำยรถยนต์ของไทยยังคงลดลงเมื่อเทียบจำกเดือน
เดียวกันของปีก่อน และคำดกำรณ์ยอดขำยรถยนต์ภำยในประเทศปี นี
จะเกินเป้ำหมำย 7 แสนคัน ถ้ำไม่มีกำรระบำดของโรคโควิด-19 รอบสอง
ภำยในประเทศ
6. รำคำน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน หลังจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงปรับลดก้ำลังกำรผลิต (JMMC) ของ
กลุ่มโอเปกพลัส ซึ่งรวมถึงรัสเซีย ได้ปฎิบัติตำมข้อตกลงปรับลดกำร
ผลิตในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 97 ในเดือนกันยำยน ในขณะที่นักลงทุนมี
ควำมกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดรอบใหม่ของไวรัส
โควิด -19 โดยรำคำน้ำมันดิบเฉลี่ ยเดือนตุล ำคม 2563 อยู่ ที่ 39.55
ดอลลำร์ต่อบำร์เรล ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.12 จำกเดือนก่อน
7. อุ ป สงค์ ข องถุ ง มื อ ยำงมี แ นวโน้ ม ปรั บ ตั ว สู ง ขึ น จำกกำรแพร่
ระบำดโควิด-19 ทั่วโลก ที่กลับมำรุนแรงอีกครัง ส่งผลให้รำคำน้ำยำง
สดที่เป็นวัตถุดิบขึนต้นมีแนวโน้มปรับสูงขึนด้วย รวมทังรำคำหุ้น STA
ท้ำนิวไฮรอบ 3 เดือน
ปัจจัยกดดัน
1. สต็อกยำงภำพรวมปรับตัวสูงขึน โดยสต็อกยำงตลำดล่วงหน้ำ
เซี่ยงไฮ้ ณ วันที่ 30 ตุลำคม 2563 อยู่ที่ระดับ 247,910 ตัน ปรับตัว
เพิ่มขึน 2,140 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.87 และสต็อกยำงญี่ปุ่น ณ วันที่
20 ตุลำคม 2563 อยู่ที่ 5,300 ตัน ปรับตัวลดลงจำกเดือนก่อน 614
ตัน คิดเป็นร้อยละ 10.38
2. ค่ ำ เงิ น บำทมี แ นวโน้ ม ผั น ผวนเมื่ อ เที ย บกั บ ดอลลำร์ ส หรั ฐ
เนื่องจำกกำรอ่อนค่ำของเงินดอลลำร์กลับมีแรงเทขำยเพื่อไปซือคืนยูโร
ในขณะที่ตลำดรอดูเกี่ยวกับควำมคืบหน้ำนโยบำยผ่อนคลำยครังใหญ่
หลั งจำกกำรเลื อกตังของสหรัฐ ฯ โดยค่ำเงินบำทเฉลี่ยเดือนตุล ำคม
2563 อยู่ที่ 31.27 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ อ่อนคำลงร้อยละ 0.26 จำก
เดือนที่ผ่ำนมำ

2

รายงานการส่งออกรถยนต์ เดือนกันยายน 2563

ที่มำ : สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

ที่มำ : www.bloomberg.com

กราฟแสดงราคาน้ามันดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน

ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล

บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
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ตุลาคม 2563
กันยายน 2563
สิงหาคม 2563
รำคำน้ำมันดิบ WTI
อัตรำแลกเปลี่ยน

30.5

ที่มำ : www.investing.com และ ธนำคำรแห่งประเทศไทย

ตารางปริมาณสต็อกยางของประเทศจีนและญี่ปุ่น
เดือน

กุมภาพันธ์ (2563)
มีนาคม (2563)
เมษายน (2563)
พฤษภาคม (2563)
มิถุนายน (2563)
กรกฎาคม (2563)
สิงหาคม (2563)
กันยายน (2563)
ตุลาคม (2563)

สต็อกยางชิงเต่า

ปริมาณยาง (ตัน)
สต็อกเซี่ยงไฮ้

สต็อกโตคอม

244,374
243,507
239,690
238,399
240,139
233,247
238,557
245,770
247,910

11,032
9,694
8,998
8,767
8,976
8,376
7,434
5,914
5,300

ที่มำ : ส้ำนักงำนที่ปรึกษำเกษตรต่ำงประเทศ ประจ้ำกรุงโตเกียว และสต็อกยำงเซี่ยงไฮ้
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3. ตลำดมีควำมกังวลจำกกำรแพร่ระบำดรอบสองของโรคไวรัส
โคโรนำ (โควิด-19) ท้ำให้รัฐบำลหลำยประเทศในยูโรโซนประกำศใช้
มำตรกำรล็ อคดำวน์ ซึ่ง อำจส่ งผลกระทบต่ อกำรคมนำคม อุ ปสงค์
น้ำมัน ภำคกำรท่องเที่ยว และภำคกำรส่งออกในระบบเศรษฐกิจ

ที่มำ : กรุงเทพธุรกิจ

บทสรุป จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยพืนฐำน และปัจจัยทำงเทคนิค รำคำยำงได้รับปัจจัยกดดันจำกค่ำเงินบำทมีแนวโน้มผันผวนเมื่อเทียบกับ
ดอลลำร์สหรัฐ และสต็อกยำงภำพรวมปรับตัวสูงขึน รวมทังตลำดมีควำมกังวลจำกกำรแพร่ระบำดรอบสองของโรคไวรัสโคโรนำ (โควิด-19)
ท้ำให้รัฐบำลหลำยประเทศในยูโรโซนประกำศใช้มำตรกำรล็อคดำวน์ และสัญญำตลำดล่วงหน้ำต่ำงประเทศ และตลำดต่ำงประเทศมีแนวโน้มขำขึน
เหนือจุดสูงสุดเก่ำ และย่อตัวลงในระยะสันตำมแรงเทขำยเพื่อท้ำก้ำไร อีกทังกดดันรำคำยำงในตลำดจริงให้ปรับตัวลดลง อย่ำงไรก็ตำมจำกดัชนี
PMI ภำคกำรผลิตของประเทศคู่ค้ำ ได้แก่ สหรัฐฯ จีน และยูโรโซน ปรับตัวสูงกว่ำระดับ 50 แสดงถึงภำวะเศรษฐกิจขยำยตัว และหน่วยงำนภำครัฐ
เพิ่มแนวทำงฝึกอบรมเพื่อชะลอกำรว่ำงงำนในภำคอุตสำหกรรมยำนยนต์ โครงกำรรักษำเสถียรภำพรำคำยำง และนโยบำยชะลอกำรขำยยำง รวมทัง
อุปสงค์ของถุงมือยำงมีแนวโน้มปรั บตัวสูงขึน รำคำน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน จึงคาดว่าราคายางในเดื อนพฤศจิ กายนเคลื่อนไหว
อย่างผันผวน แต่ก็มีโอกาสปรับตัวสูงขึน
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