สถานการณ์ยางพาราวันที่ 20 กันยายน 2562
สรุปสถานการณ์ราคายาง ณ สานักงานตลาดกลางยางพารา
สตก.จ.
ราคากลาง
สงขลา
สุราษฎร์ฯ
นครศรีฯ
ยะลา
บุรีรัมย์

ยางแผ่นดิบ
เพิ่ม/ลด
วันนี้
จากราคากลาง
40.10
39.47
-0.63
40.16
0.06
39.65
-0.45

ปริมาณยางแผ่นดิบ (กก.)

ยางแผ่นรมควัน
เพิ่ม/ลด กกก
วันนี้
จากราคากลาง
41.30
40.67
-0.63
40.69
-0.61
40.69
-0.61

9,504

46.35

ราคากลางตลาดกลางยางพารา ยางแผ่นดิบอยู่ที่ 40.10 บาท/กก.
ยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 41.30 บาท/กก. ส่วนราคาประมูล ณ ตลาด
กลางยางพารา ยางแผ่น ดิ บอยู่ ที่ 39.76 บาท/กก. ราคายางแผ่ น
รมควันอยู่ที่ 40.68 บาท/กก. ราคายางปรับตัวตามตลาดล่วงหน้า
ต่างประเทศ โดยได้รับ ปัจจัย สนับสนุนจากเศรษฐกิจ สหรัฐ ฯยังคง
ขยายตัวได้ดี ประกอบกับราคาน้ามันดิบในตลาด WTI ยังคงอยู่เหนือ
ระดับ 55.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากความต้องการใช้น้ามันดิบ
ของโลกไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ถึงแม้ว่าปริมาณน้ามันดิบคงคลัง ของ
สหรั ฐ ฯจะลดลงก็ ต าม แต่ ก ารน้ า เข้ า น้ า มั น ดิ บ ของสหรั ฐ ฯก็ ยั งคง
เพิ่มขึน
อย่ างไรก็ ตามราคายางได้ รั บปั จจั ยกดดั นจากอั ตราแลกเปลี่ ยน
ระหว่างเงินบาทและสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งมีแนวโน้มแข็งค่าเนื่องจาก
ดอกเบียในตลาดเงินของโลกลดลงต่อเนื่อง แต่อัตราดอกเบียในตลาด
เงินของไทยยังไม่ลดลง ส่งผลให้มีปริมาณเงินไหลเข้ามาอีกในระยะ
ต่อไป ซึ่งส่งผลท้าให้ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ส่งออกของไทยลดลง โดยในเดือนสิงหาคมไทยส่งออกสินค้าลดลงร้อย
ละ 4.00
Tip: ราคายางแผ่นรมควันสูงสุดอยู่ที่
40.69 บาท/กิโลกรัม
ณ. สตก.จ. สุราษฎร์ธานี และสตก.จ.นครศรีธรรมราช
สหรัฐอเมริกา: ปริมาณนามันดิบคงคลังที่รายงานโดยสานักบริหารจัดการ
สารสนเทศด้านพลังงานเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 เพิ่มขึนจานวน
1,058,000 บาร์เรล ปริมาณนามันดิบที่เมืองคุชชิ่ง รัฐโฮคลาโฮมา ลดลง
จานวน 647,000 ล้านบาร์เรล และการนาเข้านามันดิบเพิ่มขึนวันละ
445,000 บาร์เรลต่อวัน อัตราดอกเบียพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปีอยู่ที่ร้อย
ละ 4.01 เพิ่มขึนจากช่วงก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3.82 จานวนใบอนุญาต
ก่อสร้างเดือนสิงหาคม มีจานวนทังสิน 1,419,000 สัญญา เพิ่มขึนจากช่วง
ก่อนหน้าซึ่งมีจานวน 1,317,000 บาร์เรล
จีน: ปรับลดดอกเบียนโยบายมาอยู่ที่ร้อยละ 4.20 จากเดิมซึ่งอยู่ที่ร้อยละ
4.25 หรือลดลงร้อยละ 0.05
เยอรมนี: ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนสิงหาคมขยายตัวร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และหดตัวลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า
ไทย: ทุนสารองเงินตราระหว่างประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562
มีจานวนทังสิน 220,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 โดยการส่งออกลดลงร้อยละ 4.00 ส่วนการ
นาเข้าลดลงร้อยละ 14.62 ทาให้เกินดุลการค้าจานวน 2,050 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ
สหราชอาณาจักร: ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษคงดอกเบียนโยบายไว้ที่ร้อย
ละ 0.75 การใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณเดือนกันยายนของธนาคาร
แห่งประเทศอังกฤษมีการเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจจานวน 435,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

13,598

144,400
111,400

33,200

สงขลา

ราคา F.O.B

ปริมาณยางแผ่นรมควัน (กก.)

สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

สงขลา

347,096

สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

ปริมาณยางรวม 684.05 ตัน แบ่งเป็น
ยางแผ่นดิบ 81.15 ตัน และยางแผ่นรมควัน 602.90 ตัน
กราฟเปรียบเทียบราคายาง RSS3 F.O.B กรุงเทพฯ, RSS3 และ
USS เฉลี่ย 3 ตลาด ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ราคานายางสด
20ยางแผ่
20 นรมควัน F.O.B
ยางแผ่นดิบตลาดกลางฯ
ยางแผ่นรมควันตลาดกลางฯ
ยางแผ่นดิบท้องถิ่น
น้ายางสด

บาท/กก.

ราคายางวันนี (บาท/กก.)
RSS3 F.O.B 46.35 (-0.15)
RSS 3 ตลาดฯ 40.68 (-0.62)
USS ตลาดฯ 39.76 (-0.33)
USS ท้องถิ่น 38.41 (-0.30)
น้ายางสด 40.00 (+0.00)

65.00
55.00
45.00

เดือน

35.00

ก.ค. 62

ก.ย. 62

ส.ค. 62

กราฟเปรียบเทียบราคายาง STR 20 F.O.B. กรุงเทพฯ
และยางก้อนถ้วย (DRC 100%)
บาท/กก.

ยางแท่งSTR20

ยางก้อนถ้วย

50.00

ราคายางวันนี (บาท/กก.)
ยางแท่งSTR 20 42.25 (+0.15)
ยางก้อนถ้วย 33.75 (+0.00)
ส่วนต่าง
8.50 (+0.15)

40.00

เดือน

30.00

ก.ค. 62

ส.ค. 62

ก.ย. 62

กราฟเปรียบเทียบราคายาง นายางข้น และราคานายางสด
บาท/กก.
น้ายางข้น
น้ายางสด
65.00
55.00

ราคายางวันนี (บาท/กก.)
(คิดเปอร์เซ็นต์เนือยางแห้ง 100%)
น้ายางข้น 55.33 (+0.00)
น้ายางสด 40.00 (+0.00)
ส่วนต่าง 15.33

45.00

เดือน

35.00

ก.ค. 62

ส.ค. 62

ก.ย.62

การยางแห่งประเทศไทย

RAOT

