ปริมาณยางแผ่นดิบและแผ่นรมควันในตลาดกลางฯ จากสัปดาห์ที่ผ่านมา (กก.)
89,533

2,725

33,943

394,820
สรุปสถานการณ์ราคายางรายสัปดาห์
725,956
169,117
ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2562
3,777
605,124
ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 38.15 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ 14,365 สงขลา
สุราษฏร์
นครศรีฯ
สงขลา สุราษฏร์ นครศรีฯ ยะลา
ผ่านมา 0.53 บาท/กก. และราคายางแผ่นรมควันเฉลี่ยอยู่ที่ 39.64 บาท/กก. ปรับตัว
ยะลา
บุรีรัมย์
เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.39 บาท/กก. โดยภาพรวมราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้น
ปริมาณยางที่เข้าสู่ตลาดทั้งหมด 2,039.36 ตัน
ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ จากสัญญาณในตลาดล่วงหน้าโตเกียว
แบ่งเป็น ยางแผ่นดิบ 310.73 ตัน และยางแผ่นรมควัน 1,728.63 ตัน
ราคาสามารถไต่ระดับได้เพิ่มขึ้น จาก Volume เข้าซื้อตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งในระยะสั้น
ราคายางภายในประเทศ
ณ วันที่ 8 พ.ย. 62
ยางรมควันตลาดกลางฯ 39.73 บาท/กก.
ราคายังสามารถปรับตัวยกขึ้นเหนือแนวต้าน และได้รับปัจจัยสนับสนุนจากนักลงทุน
ยางแผ่นดิบตลาดกลางฯ 38.21 บาท/กก.
คลายความกังวลจากสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ตกลงกันที่จะทยอย
36.77 บาท/กก.
ยางท้องถิ่น
ยกเลิกการจั ดเก็บภาษีสิ นค้าน่ าเข้าของแต่ ละฝ่ าย ราคาน้่ ามั นดิ บปรับตั วเพิ่ มขึ้น บาท/กก.
38.30 บาท/กก.
น้่ายางสด
32.50 บาท/กก.
49
ยางก้อนถ้วย 100%
รวมทั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่
43
ระดั บ 1.25% ส่ งผลให้ ค่ าเงิ นบาทอ่ อนค่ าลงเมื่ อเที ยบกั บดอลลาร์ สหรั ฐ และ
37
ผู้ประกอบการยั งคงมีความต้องการยางในการส่งมอบ และเศรษฐกิจยูโรโซนมี การ
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วันที่
25
ขยายตัว
7 9 11 16 18 22 25
30 1
6 8
คาดการณ์ราคายางแผ่นดิบ ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562
ราคายาง F.O.B ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
US Cents/kg
ราคายาง ณ วันที่ 8 พ.ย. 62
คาดว่ าราคายางแผ่ นดิ บเคลื่ อนไหวไม่ ต่้ ากว่ า กิ โลกรั ม ละ 38.65 บาท/กก. 180.0
RSS 3 150.27 US Cents/kg
160.0
โดยภาพรวมมีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคายาง ดังนี
STR20 135.92 US Cents/kg
140.0
SIR20 138.90 US Cents/kg
ปัจจัยสนับสนุน
120.0
SMR20 135.65 US Cents/kg
วันที่
ปริมาณยางอาจจะออกสู่ตลาดน้อย กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศช่วงวันที่ 100.0
7 9 11 16 21 25 30 4 6 8
11 - 15 พฤศจิ กายน 2562 จะมี ฝนชุ กร้ อยละ 40 - 70 ของพื้ นที่ ภาคใต้ ซึ่ งเป็ น
ราคายาง Tocom Rss 3, SHFE Rss3, SICOM Rss3 และ TSR 20
บาท/กก.
อุปสรรคต่อการกรีดยาง และราคาน้่ามันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากจ่านวน ราคาปิดตลาด ณ วันที่ 8 พ.ย. 62
55.0
TOCOM RSS3 50.0
แท่นขุดเจาะน้่ามันของสหรัฐฯ ลดลงอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ก่อน สู่ระดับ 684 แท่น 44.23 บาท/กก.
SHFE RSS3
48.49 บาท/กก.
45.0
นั กลงทุ นคลายความกั งวลหลั งจากมหาวิ ทยาลั ยมิ ชิ แกนเผยดั ชนี ความเชื่ อมั่ น 45.85 บาท/กก.
SICOM RSS3 40.0
41.26 บาท/กก.
SICOM TSR20 35.0
ของผู้บริโภคสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 95.7 ในเดือนพฤศจิกายน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์
วันที่
9 11 16 21 25 30 1 6 8
คาดการณ์ ที่ ระดั บ 95.3 อี กทั้ งค่ าเงิ นบาทมี แนวโน้ มอ่ อนค่ าลงเมื่ อเที ยบกั บ
คาดการณ์ราคายางแผ่นดิบระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562
ดอลลาร์สหรัฐ และผู้ประกอบการยังคงมีความต้องการยางในการส่งมอบ
ราคายางแผ่นดิบ*
คาดการณ์ราคายางแผ่นดิบ
ปัจจัยกดดัน
บาท/กก.
ราคายาง F.O.B
ราคายางแผ่นรมควัน*
สต็อกยางจีน ณ ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ปรับตัวสูงขึ้น โดยวันที่ 8 พฤศจิกายน
56
ราคาสัปดาห์นี้เคลื่อนไหว
52
2562 อยู่ ที่ 483,563 ตั น เพิ่ มขึ้น 1,395 ตั น (วั นที่ 1 พฤศจิ กายน 2562 อยู่ ที่
ไม่
ต่ากว่า 38.65 บาท/กก.
48
44
482,173 ตั น) และเศรษฐกิจจี นมี แนวโน้ มชะลอตั วจากดั ชนี ราคาผู้ ผลิ ต (PPI)
40
ซึ่งเป็นมาตรวัดต้นทุนสินค้าที่หน้าประตูโรงงาน ลดลง 1.6% ในเดือนก่อน
36

เศรษฐกิจที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี
เศรษฐกิจของไทย
- สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
เศรษฐกิจของจีน
- การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนตุลาคม
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ
- อัตราเงินเฟ้อเดือนตุลาคม
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนตุลาคม

32

วันที่

หมายเหตุ * เฉลี่ย 3 ตลาด
อัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ามันดิบ ปริมาณสต็อกยางจีน ณ 8 พ.ย. 62 (ตัน)
ช่วงอัตราแลกเปลี่ยน
USB/bbl
อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USB

30.8

68
63
58
53
48

57.24
30.41

30.4
30.0
4

6

8

ที่มา : www.bot.co.th

12

15

25,810 40,200
30,070 162,695
224,793

Shanhai
shandong
Yunan
Hainan
Tianjin

ที่มา : www.shfe.com.cn

กองวิจัยเศรษฐกิจยาง
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง, การยางแห่งประเทศไทย
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