สถานการณ์ยางพาราเดือนสิงหาคม 2562
สถานการณ์ราคายางเดือนสิงหาคม 2562
ปริ มำณยำง ณ ส้ำนักงำนตลำดกลำงยำงพำรำปรับตัวลดลง เนื่องจำกสภำพอำกำศไม่เอืออ้ำนวยต่อกำรผลิตยำง และมีฝนตกหนั ก
บำงพืนที่ปลูกยำง ท้ำให้มีผลผลิตออกสู่ตลำดลดลง โดยปริมำณยำงรวม 12,772.89 ตัน แบ่งเป็นยำงแผ่นดิบ 1,204.75 ตัน ยำงแผ่นรมควัน
11,568.14 ตัน ลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ 1,201.12 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.60 (แผนภำพที่ 1 และ 2) รำคำประมูลยำงแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 40.59
บำท/กก. ปรับตัวลดลง 8.57 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 17.43 และรำคำยำงแผ่นรมควันอยู่ที่ 42.36 บำท/กก. ปรับตัวลดลง 8.21 บำท/กก.
คิดเป็นร้อยละ 16.23 รำคำยำงท้องถิ่นเฉลี่ยอยู่ที่ 38.82 บำท/กก. ปรับตัวลดลง 8.60 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 18.13 รำคำน้ำยำงสดอยู่ที่
39.74 บำท/กก. ปรับตัวลดลง 6.83 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 14.66 และรำคำยำงก้อนถ้วย 100 เปอร์เซ็น อยู่ที่ 32.82 บำท/กก. ปรับตัวลดลง
4.71 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 12.54 (ดังกรำฟ) รำคำยำงโดยภำพรวมปรับตัวลดลง ซึ่งได้รับปัจจัยกดดันจำกสัญญำณตลำดล่วงหน้ำต่ำงประเทศ
อยู่ในช่วงแนวโน้มขำลง หลังจำกแรงเทขำยที่นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับข้อพิพำทกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐและจีน ซึ่งจีนประกำศเรียกเก็บภำษี
สินค้ำน้ำเข้ำจำกสหรัฐวงเงิน 7.5 หมื่นล้ำนดอลลำร์ ตอบโต้สหรัฐฯ ที่ประกำศก่อนหน้ำนีว่ำจะเรียกเก็บภำษีสินค้ำจีนอีกวงเงิน 3 แสนล้ำน
รวมทังตลำดพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ส่งสัญญำณถึงแนวโน้มเศรษฐกิจถดถอย รำคำน้ำมันดิบปรับตัวลดลง ประกอบกับดัชนี PMI ของประเทศคู่ค้ำ
ได้แก่ จีน สหรัฐ และญี่ปุ่นอยู่ในระดับต่้ำกว่ำ 50 แสดงถึงภำคกำรผลิตอยู่ในสภำวะหดตัว
แผนภาพที่ 1 ปริมาณยางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางฯ
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กราฟแสดงราคายาง RSS F.O.B. กรุงเทพ, RSS 3 และ USS เฉลี่ย 3 ตลาด ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ราคาน้ายางสดและยางก้อนถ้วย
บาท/กก.
66.00

STR20

น้ำยำงข้น 60%

F.O.B (RSS3)

เฉลี่ยแผ่นดิบ 3 ตลำด*

เฉลี่ยแผ่นรมควัน 3 ตลำด

ยำงแผ่นดิบท้องถิ่น
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48.00
39.00
30.00

มิถุนายน 2562

กรกฎาคม 2562

สิงหาคม 2562

เดือน

ที่มำ : กำรยำงแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ * : ข้อมูล ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ,ราคาน้ายางสด DRC มากกว่า 40% และยางก้อนถ้วย 100%
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คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนกันยายน 2562
การยางแห่งประเทศไทย คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนกันยายน 2562 คาดว่าราคายางมีโอกาสปรับตัวสูงขึน โดยมีปัจจัย
ดังนี
ปัจจัยสนับสนุน
1. มำตรกำรแก้ปัญหำรำคำยำงจำกหน่วยงำนภำครัฐ ที่เร่งกำร
ด้ำเนินโครงกำรประกันรำยได้ชำวสวนยำง และปริมำณยำงอำจจะ
ออกสู่ ต ลำดน้ อ ย เนื่ อ งจำกกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำพยำกรณ์ อ ำกำศ
ในเดือนกันยำยน จะมีฝนหนักบำงแห่งในบำงวัน จำกนันจะมีฝนเพิ่ม
มำกขึนร้อยละ 40-80 ของภำคใต้
2. รำคำน้ ำ มั น ดิ บ มี แ นวโน้ ม ปรั บ ตั ว สู ง ขึ น เนื่ อ งจำกสต็ อ ก
น้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลง 4.8 ล้ำนบำร์เรลในสัปดำห์ที่สินสุดวันที่
30 สิงหำคมซึ่งมำกกว่ำที่นักวิเครำะห์คำดกำรณ์ว่ำจะลดลงเพียง 3
ล้ำนบำร์เรล นอกจำกนี สต็อกน้ำมันดิบยังปรับตัวลงติดต่อกันเป็น
สัปดำห์ที่ 3
3. ตลำดล่วงหน้ำต่ำงประเทศ และตลำดต่ำงประเทศมีแนวโน้ม
ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น เนื่ อ งจำกกำรคำดกำรณ์ สั ญ ญำณตลำดล่ ว งหน้ ำ
ต่ ำ งประเทศ รำคำยำงมี แ นวโน้ ม ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ นได้ ใ นระยะสั น
หลังจี นและสหรั ฐ ฯ ได้เห็นพ้องที่จ ะจั ดกำรประชุมเพื่อหำรื อด้ำน
เศรษฐกิจและกำรค้ำในระดับสูงครังที่ 13 ในช่วงต้นเดือนตุลำคมนี
โดยรำคำยำงเดือนสิงหำคม 2562 รำคำยำงตลำดล่ วงหน้ำ RSS3
โตเกียว, เซี่ยงไฮ้ , สิงคโปร์ และ TSR20 ของสิงคโปร์อยู่ที 51.18,
45.28, 45.92 และ 40.13 บำทต่อกก. ซึ่งตลำดล่วงหน้ำ TOCOM,
เซี่ย งไฮ้ และ SICOM ปรั บตั ว ลดลงร้อยละ 21.29, 5.84, 15.29
และ 7.93 ส่ ว นตลำดยำงแท่ ง 20 ได้ แ ก่ ไทย อิ น โดนี เ ซี ย และ
มำเลเซี ย อยู่ ที่ 134.82, 138.05 และ 131.13 เซนต์ ต่ อ กก.
ซึ่งปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 16.90, 8.37 และ 13.11
ปัจจัยกดดัน
1. ค่ ำ เงิ น บำทยั ง คงแข็ ง ค่ ำ ขึ นเมื่ อ เที ย บกั บ ดอลลำร์ ส หรั ฐ
เนื่องจำกนักลงทุนมีควำมไม่มั่นใจในสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง และ
ผู้บริโภคยังกังวลกับควำมไม่แน่นอนต่อกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลกที่มีควำมเสี่ยงสูง รำคำสินค้ำเกษตรยังอยู่ในระดับ
ต่้ำ ท้ำให้ผู้บริโภคระมัดระวังกำรใช้เงิน โดยค่ำเงินบำทเฉลี่ยเดือน
สิงหำคม 2562 อยู่ที่ 30.7695 บำทต่อดอลลำร์ส หรัฐ แข็งค่ำขึน
ร้อยละ 0.08 จำกเดือนที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำมจำกค่ำเงินดอลลำร์
แข็งค่ำขึน และอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงอำจท้ำให้ค่ำเงิน
บำทอ่อนค่ำลงได้

พยากรณ์อากาศเดือนกันยายน 2562

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
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ที่มำ : TOCOM, SHFE, SICOM

กราฟแสดงราคาน้ามันดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน
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ที่มำ : www.investing.com

ดัชนี PMI ภาคการผลิต ของจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ
สหรัฐฯ

58.0
56.0
54.0
52.0
50.0
48.0
มี.ค.-62

เม.ย.-62

จีน

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

ญี่ปุ่น

ก.ค.-62

ส.ค.-62

ที่มำ : www.investing.com และ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
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2. ดัชนี PMI ภำคกำรผลิตของประเทศคู่ค้ำ ได้แก่ สหรัฐฯ จีน
และญี่ปุ่น ในเดือนสิงหำคม อยู่ที่ระดับ 49.10, 49.50 และ 49.30
โดยดั ช นี PMI[[ของประเทศคู่ ค้ ำ อยู่ ต่้ ำ กว่ ำ ระดั บ 50 แสดงว่ ำ
เศรษฐกิจอยู่ในสภำวะหดตัว
3. สต็อกยำงโดยภำพรวมเพิ่มขึน โดยสต็อกยำงตลำดล่วงหน้ำเซี่ยงไฮ้
ในเดือนสิงหำคม อยู่ที่ระดับ 463,555 ตัน ปรับตัวเพิ่มขึน 25,686 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 5.87 ในขณะที่สต็อกยำงญี่ปุ่นในเดือนสิงหำคม อยู่ที่
12,615 ตัน ปรับตัวเพิ่มขึน 1,221 ตัน คิดเป็นร้อยละ 10.71
4. สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) กำรผลิตรถยนต์ใหม่
ในเดือนกรกฎำคมอยู่ที่ 170,847 คัน ลดลงที่ระดับ 6.7% เมื่อเทียบ
เป็นรำยปี กำรส่งออกรถยนต์ในเดือนกรกฎำคมลดลง 8.9% เป็น
82,151 คัน มูลค่ำกำรส่งออกอยู่ที่ 40.3 พันล้ำนบำท ลดลง 19.1%
เมื่อเทียบเป็นรำยปี

ตารางปริมาณสต็อกยางของประเทศจีนและญี่ปุ่น
เดือน

ปริมาณยาง (ตัน)
สต็อกยางชิงเต่า สต็อกเซี่ยงไฮ้

มีนาคม (2562)
เมษายน (2562)
พฤษภาคม (2562)
มิถุนายน (2562)
กรกฎาคม (2562)
สิงหาคม (2562)

สต็อกโตคอม

12,490
13,171
11,917
11,632
11,394
12,615

437,300
430,588
423,305
402,750
437,869
463,555

ที่มำ : ส้ำนักงำนที่ปรึกษำเกษตรต่ำงประเทศ ประจ้ำกรุงโตเกียว และสต็อกยำงเซี่ยงไฮ้

ยอดขายรถยนต์เดือนกรกฎาคม 2562

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

บทสรุป จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยพืนฐำน และปัจจัยทำงเทคนิค ค่ำเงินบำทยังคงแข็งขึนเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ และเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่ค้ำ จำกคำดกำรณ์ดัชนี PMI ในเดือนสิงหำคม ต่้ำกว่ำระดับ 50 ซึ่งบ่งชีว่ำเศรษฐกิจอยู่ในภำวะหดตัว ยอดขำยรถยนต์ปรับตัวลดลง
แต่อย่ำงไรก็ตำมจำกรำคำน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน และสัญญำณตลำดล่วงหน้ำต่ำงประเทศ ปรับตัวเพิ่มขึนได้ในระยะสัน แต่ระยะยำว
มีแนวโน้มอยู่ในทิศทำงขำลง รวมทังมำตรกำรแก้ปัญหำรำคำยำงจำกหน่วยงำนภำครัฐ ที่เร่งกำรด้ำเนินโครงกำรประกันรำยได้ชำวสวนยำง
จึงคาดว่าราคายางในเดือนกันยายนมีโอกาสปรับตัวสูงขึน
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