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สถานการณ์ราคายางเดือนเมษายน 2564
ปริมำณยำง ณ ส้ำนักงำนตลำดกลำงยำงพำรำปรับตัวลดลง เนื่องจำกอยู่ในช่วงปิดกรีด โดยปริมำณยำงรวมทังสิน 1,405.55 ตัน แบ่งเป็ น
ยำงแผ่นดิบ 157.97 ตัน ยำงแผ่นรมควัน 1,247.59 ตัน ลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ 8,261.50 ตัน คิดเป็นร้อยละ 85.46 รำคำประมูลยำงแผ่นดิบเฉลี่ย
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อยู่ที่ 60.00 บำท/กก. ปรับตัวลดลง 2.31 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 3.71 และรำคำยำงแผ่นรมควันอยู่ที่ 62.98 บำท/กก.
ตัวลดลง 2.64 บำท/กก.
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คิดเป็นร้อยละ 4.02 รำคำยำงท้องถิ่นเฉลี่ ยอยู่ ที่ 57.92 บำท/กก. ปรับตัวลดลง 2.31 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ
ตั 3.83 รำคำน้ำยำงสดอยู่ ที่ 59.52
บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 3.94 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 6.20 และรำคำยำงก้อนถ้วย 100 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 43.59 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 1.40
บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 3.10 (ดังกรำฟ) รำคำยำงภำพรวมปรับตัวลดลง ในทิศทำงเดียวกับตลำดล่วงหน้ำต่ำงประเทศ และได้รับปัจจัยกดดันจำก
นักลงทุ นมี ควำมกังวลเกี่ยวกับจ้ ำนวนผู้ ติ ดเชือรำยใหม่ ที่ เพิ่มขึ นอย่ำงต่ อเนื่ องทั่ วโลกในกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิ ด -19 และโกลด์ แมน แซคส์
คำดกำรณ์ว่ำ กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อำจชะลอตัวลง และอัตรำเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึน หำกสถำนกำรณ์ขำดแคลนชิปยังคงรุนแรง ซึง่ จะ
ส่งผลให้มีกำรเรียกเก็บภำษีที่เพิ่มขึนตำมเงินเฟ้อ รวมทังรำคำน้ำมันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจำกตลำดมีควำมกังวลเกี่ยวกับกำรตัดสินใจของกลุ่มโอเปกพลัส
ที่จะเพิ่มกำรผลิตน้ำมันท่ำมกลำงแนวโน้มอุปสงค์ที่ยังคงซบเซำ อย่ำงไรก็ตำมจำกมำตรกำรรักษำเสถียรภำพรำคำยำง และกำรยำงแห่งประเทศไทย
ขำยยำงในสต็ อกจ้ ำนวน 1.04 แสนตั น ในโครงกำรของรั ฐ ท้ ำให้แรงกดดั นด้ ำนปริมำณยำงที่ มี ต่ อรำคำยำงแผ่ นรมควั นลดลงก่ อนที่ ผลผลิ ตใหม่
จะออกสู่ตลำด รวมทังค่ำเงินบำทอ่อนค่ำลงเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ เป็นปัจจัยสนับสนุนรำคำยำงในเดือนนี
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ที่มำ : กำรยำงแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ * : ข้อมูล ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564,ราคาน้ายางสด DRC มากกว่า 40% และยางก้อนถ้วย 100%
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ตลำดล่วงหน้ำต่ำงประเทศ และตลำดต่ำงประเทศมีแนวโน้มในทิศทำง
เชิงบวกระยะกลำง และย่อตัวลงในระยะสันเพื่อท้ำก้ำไรเล็กน้อย โดยรำคำยำง
เฉลี่ยเดือนเมษำยน 2564 ตลำดล่วงหน้ำ RSS3 โตเกียว, เซี่ยงไฮ้, สิงคโปร์
RSS3 และยำงแท่ง TSR20 อยู่ที่ 66.00, 65.69, 68.66 และ 51.33 บำทต่อ
กก. ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.73, 6.26, 6.38 และ 4.54 ตำมล้ำดับ ในขณะที่
ตลำดยำงแท่ง 20 ได้แก่ ไทย, อินโดนีเซียและมำเลเซีย อยู่ที่ 166.40, 168.82
และ 164.24 เซนต์ต่อกก. ปรับตัวเพิ่มขึนร้อยละ 5.26, 5.19 และ 6.50
ตำมล้ำดับ
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คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนพฤษภาคม 2564
การยางแห่งประเทศไทย คาดการณ์แนวโน้มราคายางในเดือนพฤษภาคม 2564 มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึน โดยมีปัจจัยดังนี
ปัจจัยสนับสนุน
1. กรมอุตุนิยมวิทยำพยำกรณ์อำกำศเดือนพฤษภำม ช่วงต้นเดือน
ลักษณะอำกำศจะแปรปรวน โดยยังคงมีอำกำศร้อนอบอ้ำวเกือบทั่วไป
จำกนั นปริ ม ำณและกำรกระจำยของฝนจะเพิ่ ม มำกขึ น โดยภำคใต้
(ฝั่งตะวันตก) และกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มีฝนร้อยละ 60 - 80
ของพืนที่ และภำคอื่นๆ มีฝนร้อยละ 40 - 60 ของพืนที่ และเป็นช่วงเริ่ม
เปิดกรีดยำง ท้ำให้ปริมำณยำงยังคงออกสู่ตลำดน้อย
2. ดั ช นี PMI ภำคกำรผลิ ต ของประเทศคู่ ค้ ำ ได้ แ ก่ สหรั ฐ ฯ จี น
ญี่ปุ่น และยูโรโซน ในเดือนเมษำยน 2564 อยู่ที่ระดับ 60.70, 51.10,
53.60 และ 62.90 ตำมล้ำดับ โดยเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำ อยู่สูงกว่ำ
ระดับ 50 แสดงว่ำเศรษฐกิจมีกำรขยำยตัว และจำกกำรคำดกำรณ์ดัชนี
PMI ในเดือนพฤษภำคม 2564 ประเทศคู่ค้ำยังคงมีกำรขยำยตัวอยู่เหนือ
ระดับ 50.00
3. ค่ ำ เงิ น บำทมี แ นวโน้ ม อ่ อ นค่ ำ ลงเมื่ อ เที ย บกั บ ดอลลำร์ ส หรั ฐ
เนื่องจำกกำรแข็งค่ำของสกุลเงินดอลลำร์ และกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุน
อีกทังคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) ปรับลดประมำณกำรดุล
บัญ ชี เ ดิ น สะพั ด จะเกิ น ดุ ล อยู่ ที่ 1.2 พั น ล้ ำ นดอลลำร์ จำกเดิ ม 11.6
พันล้ำนดอลลำร์ โดยค่ำเงินบำทเฉลี่ยเดือนเมษำยน 2564 อยู่ที่ 31.33
บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ อ่อนค่ำลงร้อยละ 1.78 จำกเดือนก่อน
4. รำคำน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน เนื่องจำกประธำนำธิบดีโจ
ไบเดน ของสหรัฐฯ ประกำศแผนลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพืนฐำนวงเงินกว่ำ 2
ล้ำนล้ำนดอลลำร์ โดยอัดฉีดเงินมูลค่ำ 6.21 แสนล้ำนดอลลำร์ในโครงกำร
โครงสร้ำงพืนฐำนด้ำนกำรขนส่ง เช่น สะพำน, ถนน, กำรขนส่งสำธำรณะ,
ท่ำเรือ, ท่ำอำกำศยำน และกำรพัฒนำรถยนต์ไฟฟ้ำ ในขณะที่ประชุมกลุ่ม
ประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชำติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส มีมติจะ
เพิ่มก้ำลังกำรผลิต 350,000 บำร์เรล/วัน ในเดือนพฤษภำคมนี โดยรำคำ
น้ ำมั นดิ บเฉลี่ ยเดื อนเมษำยน 2564 อยู่ ที่ 61.70 ดอลลำร์ ต่ อบำร์ เรล
ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.58 จำกเดือนก่อน
5. STGT พัฒนำผลิตภัณฑ์ถุงมือยำงพำรำธรรมชำติส้ำหรับผู้ที่แพ้แป้ง
โดยออกสินค้ำในช่วงกลำงปีนี ซึ่งคำดว่ำจะช่วยตอบโจทย์ลูกค้ำในประเทศ
สหรัฐฯ และทวีปยุโรป ได้เป็นอย่ำงดี โดยถุงมือยำงดังกล่ำวจะเป็นสินค้ำ
พรี่เมี่ยม ท้ำให้รำคำขำยต่อชินมีแนวโน้มเพิ่มขึน ท้ำให้มีอัตรำก้ำไรขันต้น
(GPM) ในระดั บสู ง และขยำยฐำนลู กค้ ำเพิ่ ม ขึ นในอนำคตได้ บ่ งชี ถึ ง
อุตสำหกรรมถุงมือยำงยังคงขยำยตัว และรำคำน้ำยำงสดมีโอกำสปรับตัว
สูงขึน
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6. กำรเปิดตลำดเอเชี ยกลำง ไทย-คำซัคสถำน ผ่ ำนกว่ ำงซี โดย
คำซั ค สถำนมี ศั ก ยภำพด้ ำ นกำรค้ ำกั บไทยมำกที่ สุ ด ในเอเชี ย กลำง
และกำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรที่ไทยมีควำม
ได้ เปรี ยบ หรื อใช้ คำซั คสถำนเป็ น hub ในกำรกระจำยสิ นค้ ำไปยั ง
ประเทศอื่นในภูมิภำค หรือกระจำยไปยังประเทศในยุโรปตะวันออกได้
ซึ่งสินค้ำไทยสำมำรถขนส่งทำงเรือผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังไปยังท่ำเรือชิน
โจวในอ่ำวตังเกี๋ย เพื่อใช้โมเดลขนส่ง “เรือ+รำง” แบบไร้รอยต่อ หรือใช้
กำรขนส่ ง ทำงบกด้ ว ยรถบรรทุ ก ไปขึ นรถไฟที่ ด่ ำ นสถำนี ด่ ง ดั ง
(เวียดนำม)–ด่ำนรถไฟผิงเสียง (กว่ำงซี) ที่เชื่อมกับเส้นทำงรถไฟจีน ยุโรป
7. สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยยอดกำรผลิต
รถยนต์ในเดือนมีนำคม 2564 ผลิตได้ทังสิน 162,515 คัน เพิ่มขึนจำก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.70 และเพิ่มขึนร้อยละ 4.71 จำก
เดื อนก่ อน ขณะที่ ย อดขำยรถยนต์ ภ ำยในประเทศ มี จ้ ำนวนทั งสิ น
74,925 คัน เพิ่ มขึ นจำกช่ วงเดี ยวกั นของปี ก่อนร้ อยละ 25.47 และ
เพิ่ มขึ นร้ อยละ 26.01 จำกเดื อนก่ อน เนื่ องจำกจำกกำรเร่ งส่ งมอบ
รถยนต์ให้ลูกค้ำที่จองในงำนมอเตอร์โชว์ที่จัดขึนตำมปกติในปีนีเพื่อใช้
เดินทำงในช่วงสงกรำนต์ ส่วนกำรส่งออกส้ำเร็จรูป 104,506 คัน เพิ่มขึน
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.38 และเพิ่มขึนร้อยละ 31.50
จำกเดื อนก่ อน หลั งจำกกำรฟื้ นตั ว ทำงเศรษฐกิ จ ของประเทศคู่ ค้ ำ
รวมทังคำดว่ำยอดขำยในประเทศจะเกินเป้ำ 7 แสนคัน และยอดส่งออก
จะเกินเป้ำ 7.5 แสนคัน มูลค่ำส่งออกแตะ 1 ล้ำนล้ำนบำท ในขณะที่
ยังคงต้องเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 และ
ปัญหำกำรขำดแคลนชิป
ปัจจัยกดดัน
1. สต็ อ กยำงภำพรวมปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น โดยสต็ อ กยำงตลำด
ล่วงหน้ำเซี่ยงไฮ้ ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564 อยู่ที่ระดับ 178,192 ตัน
ปรับตัว 2,290 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.30 และสต็อกยำงญี่ปุ่น ณ วันที่
20 เมษำยน 2564 อยู่ ที่ 8,206 ตัน ปรับตัว เพิ่มขึนจำกเดือนก่อน
367 ตัน คิดเป็นร้อยละ 4.68 และคำดว่ำสต็อกยำงภำพรวมเดือน
พฤษภำคมจะปรับตัวเพิ่มขึน เนื่องจำกเป็นช่วงให้ผลผลิตยำงของจีน
และเวียดนำม

การเปิดตลาดเอเชียกลาง ไทย-คาซัคสถาน ผ่านกว่างซี

ที่มำ : https://thaibizchina.com/

การส่งออกรถยนต์ เดือนมีนาคม 2564
B.M.W.,
2,533

Benz, 2,470
CP FOTON,
33

Volvo, 431

Ford, 3,212
Toyota,
22,233

Hino, 1,348

Honda,
10,295

Suzuki,

TATA, 44

SsangYong,
12

Porsche, 83

Hyundai, 229

Peugeot, 51
Isuzu, 17,523

Subaru
Nissan, 3,832

Lexus, 43

Mitsubishi,
5,123
Mini, 240
MG, 2,967

B.M.W.
Ford
Hyundai
Lexus

KIA, 291

Mazda, 4,644

Benz
Hino
Isuzu
Mazda

CP FOTON
Honda
KIA
MG

ที่มำ : Toyota

ตารางปริมาณสต็อกยางของประเทศจีนและญี่ปุ่น

เดือน

สิงหาคม (2563)
กันยายน (2563)
ตุลาคม (2563)
พฤศจิกายน (2563)
ธันวาคม (2563)
มกราคม (2564)
กุมภาพันธ์ (2564)
มีนาคม (2564)
เมษายน (2564)

ปริมาณยาง (ตัน)
สต็อกยางชิงเต่า

สต็อกเซี่ยงไฮ้

สต็อกโตคอม

238,557
245,770
247,910
136,906
172,862
174,606
174,846
175,902
178,192

7,434
5,914
4,148
3,791
5,280
5,280
5,510
7,839
8,206

ที่มำ : ส้ำนักงำนที่ปรึกษำเกษตรต่ำงประเทศ ประจ้ำกรุงโตเกียว และสต็อกยำงเซี่ยงไฮ้
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2. สำยเรือ Cosco ประกำศแจ้งปรับกำรเรียกเก็บค่ำ General Rate
Restoration (GRR) ส้ำหรับสินค้ำจำกเส้นทำง Far East ไปยังละติน
อเมริกำ และแอฟริกำ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึน และมีผลในวันที่ 15 เมษำยน
2564 เป็นต้นไป ในขณะที่สำยเรือ Hapag Lloyd ประกำศแจ้งยกเลิกกำร
เรียกเก็บ Winter Surcharge (WSU) ส้ำหรับสินค้ำน้ำเข้ำ และส่งออกไป
ยังประเทศรัสเซียมีผลวันที่ 1 เมษำยน 2564 และค่ำระวำงเรือสินค้ำสำย
เรืออื่นๆ ยังคงอยู่ในระดับสูง
3. กระทรวงอุตสำหกรรมและกำรค้ำของเวียดนำมเผยข้ อมูลกำร
ส่ง ออกยำงพำรำในเดื อ นมี น ำคม 2564 อยู่ ที่ ประมำณ 140,000 ตั น
เพิ่มขึนร้อยละ 131 เมื่อเทียบเป็นรำยปี คิดเป็นมูลค่ำกำรส่งออกประมำณ
243 ล้ ำ นดอลลำร์ ส หรั ฐ ฯ เพิ่ ม ขึ นร้ อ ยละ 179 เมื่ อ เที ย บเป็ น รำยปี
และตั งแต่ เ ดื อ นมกรำคมถึ ง เดื อ นมี นำคม 2564 กำรส่ง ออกยำงพำรำ
มีทังสินประมำณ 435,000 ตัน เพิ่มขึนร้อยละ 91 เมื่ อเทียบเป็นรำยปี
ท้ำให้มีมูลค่ำกำรส่งออกอยู่ที่ 721 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐเพิ่มขึนร้อยละ 117
เมื่อเทียบเป็นรำยปี บ่งชีตลำดกำรส่งออกยำง และรำคำยำงของเวียดนำม
ปรับตัวดีขึน

ประกาศแจ้งปรับการเรียกเก็บค่า GRR ของสายเรือ Cosco

สรุปค่าระวางเรือในสัปดาห์ที่ 12/2564

ที่มำ : สภำผู้ส่งสินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)

บทสรุ ป จำกกำรวิเครำะห์ ปัจจั ยพืนฐำน และปั จจั ยทำงเทคนิค รำคำยำงได้รั บปัจจั ยสนับสนุนจำกปริมำณยำงออกสู่ ตลำดน้ อย
เนื่องจำกฝนจะเพิ่มมำกขึนร้อยละ 40 - 60 ของพืนที่ และเป็นช่วงเริ่มเปิดกรีดยำง ดัชนี PMI ภำคกำรผลิตของประเทศคู่ค้ำ ได้แก่ สหรัฐฯ จีน
ญี่ปุ่น และยูโรโซน จำกคำดกำรณ์ดัชนี PMI ในเดือนพฤษภำคม 2564 ยังคงขยำยตัวเหนือระดับ 50 และค่ำเงินบำทมีแนวโน้มอ่อนค่ำลงเมื่อ
เทียบกับดอลลำร์สหรัฐ อีกทังรำคำน้ำมันดิบมีแนวโน้มสูงขึน เนื่องจำกแผนลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพืนฐำนวงเงินกว่ำ 2 ล้ำนล้ำนดอลลำร์ อัดฉีด
เงินมูลค่ำ 6.21 แสนล้ำนดอลลำร์ในโครงกำรโครงสร้ำงพืนฐำนด้ำนกำรขนส่ง และกำรเปิดตลำดเอเชียกลำง ไทย-คำซัคสถำน ผ่ำนกว่ำงซี ท้ำ
ให้ประเทศไทยมีช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำไปยังประเทศในยุโรปตะวันออกได้สะดวกขึน อย่ำงไรก็ตำมจำกสต็อกยำงในภำพรวมปรับตัว
เพิ่มขึน และค่ำระวำงเรือสินค้ำยังคงอยู่ในระดับสูง รวมทังปริมำณส่งออกยำงของเวียดนำมปรับตัวสูงขึน และยังคงต้องเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 และปัญหำกำรขำดแคลนชิป เป็นปัจจัยกดดันรำคำในเดือนนี จึงคาดว่าราคายางในเดือนพฤษภาคม 2564
มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึน
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