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สถานการณ์ราคายางเดือนพฤษภาคม 2564
ปริมำณยำง ณ ส้ำนักงำนตลำดกลำงยำงพำรำปรับตัวเพิ่มขึน เนื่องจำกเริ่มเข้ำสู่ฤดูกรีดยำง โดยปริมำณยำงรวมทังสิน 4,868.24 ตัน แบ่งเป็น
ยำงแผ่นดิบ 217.30 ตัน ยำงแผ่นรมควัน 4,650.93 ตัน เพิ่มขึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำ 3,462.68 ตัน คิดเป็นร้อยละ 246.36 รำคำประมูลยำงแผ่นดิบ
เฉลี่ยอยู่ที่ 64.60 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 4.59 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 7.66 และรำคำยำงแผ่นรมควันอยู่ที่ 68.44
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บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 8.66 รำคำยำงท้องถิ่นเฉลี่ยอยู่ที่ 61.96 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 4.04 บำท/กก. คิดเป็
ตั นร้อยละ 6.98 รำคำน้ำยำงสดอยู่ที่
63.87 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 4.35 บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 7.31.และรำคำยำงก้อนถ้วย 100 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 45.82 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน 2.23
บำท/กก. คิดเป็นร้อยละ 5.12 (ดังกรำฟ) รำคำยำงภำพรวมปรับตัวสูงขึน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจำกผู้ประกอบกำรมีควำมต้องกำรยำงในกำรส่งมอบ
และนักลงทุนมีควำมเชื่อมั่นเกี่ยวกับกำรเปิดเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และยุโรป รำคำน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึน เนื่องจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรล็อกดำวน์
ของสหรัฐฯ จะส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้น้ำมัน และส้ำนักงำนสถิติแห่งชำติของจีนเผยกำรผลิตยำงล้อในเดือนเมษำยนอยู่ที่ 83.044 ล้ำนเส้นเพิ่มขึน
ร้อยละ 27.4 เมื่อเทียบเป็นรำยปี รวมทังสมำคมผู้ผลิตยำนยนต์จีน (CAAM) เผยยอดขำยรถยนต์ของจีนในเดือนเมษำยน ปรับตัวเพิ่มขึนร้อยละ 8.6
อยู่ที่ระดับ 2.25 ล้ำนคันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่ำงไรก็ตำมจำกค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึนเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ และตลำดมีควำมกังวล
เกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มขึนอำจกดดันให้ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึนอัตรำดอกเบียเร็วกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ อีกทังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของเชือไวรัสโควิด-19 ที่ปรับตัวสูงขึนในแทบภูมิภำคเอเชีย และกำรกลำยพันธุ์ของเชือไวรัส เป็นปัจจัยกดดันรำคำยำงในเดือนนี

บาท/กก.

กราฟแสดงราคายาง RSS F.O.B. กรุงเทพ, RSS 3 และ USS เฉลี่ย 3 ตลาด ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ราคาน้ายางสดและยางก้อนถ้วย
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เฉลี่ยแผ่นรมควัน 3 ตลำด

น้ำยำงสด (โรงงำน)

ยำงก้อนถ้วย

กุมภาพันธ์ 2564
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เมษายน 2564
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ที่มำ : กำรยำงแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ * : ข้อมูล ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564, ราคาน้ายางสด DRC มากกว่า 40% และยางก้อนถ้วย 100%
กราฟแสดงราคายาง Tocom Rss 3, SHFERss3, SICOM Rss 3 และ STR
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ตลำดล่ วงหน้ ำต่ ำงประเทศ และตลำดต่ ำงประเทศ ในระยะยำว
ตลำดล่วงหน้ำโตเกียวและสิ งคโปร์ มีแนวโน้ม ในทิศทำงขำขึน และย่อตัว
เล็กน้อยในระยะสันเพื่อท้ำก้ำไร โดยรำคำยำงเฉลี่ยเดือนพฤษภำคม 2564
ตลำดล่วงหน้ำ RSS3 โตเกียว, เซี่ยงไฮ้, สิงคโปร์ RSS3 และยำงแท่ง TSR20
อยู่ที่ 73.80, 66.04, 72.73 และ 52.68 บำทต่อกก. ปรับตัวเพิ่มขึนร้อยละ
11.83, 0.53, 5.92 และ 2.63 ตำมล้ ำดั บ ในขณะที่ ตลำดยำงแท่ ง 20
ได้แก่ ไทย, อินโดนีเซียและมำเลเซีย อยู่ที่ 171.56, 173.46 และ 169.29
เซนต์ต่อกก. ปรับตัวเพิ่มขึนร้อยละ 3.10, 2.75 และ 3.08 ตำมล้ำดับ

ที่มำ : TOCOM, SHFE, SICOM
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คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนมิถุนายน 2564
การยางแห่งประเทศไทย คาดการณ์แนวโน้มราคายางในเดือนมิถุนายน 2564 มีโอกาสปรับตัวสูงขึน โดยมีปัจจัย ดังนี
ปัจจัยสนับสนุน
1. กรมอุตุนิยมวิทยำพยำกรณ์อำกำศเดือนมิถุนำยน ในช่วงครึ่งแรก
ของเดือนมีฝนหนักบำงแห่งและมีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 40–60 ของพืนที่
เกือบทั่วประเทศ ส่วนภำคใต้ (ฝั่งตะวันตก) และภำคตะวันออกจะมีฝน
ฟ้ำคะนองร้อยละ 60–80 ของพืนที่ จำกนันฝนจะลดลง ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อกำรกรีดยำง ท้ำให้ปริมำณยำงอำจจะออกสู่ตลำดไม่มำกนัก ถึงแม้ว่ำ
จะเข้ำสู่ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตยำงของประเทศไทยและประเทศผู้ผลิตยำง
2. ดั ช นี PMI ภำคกำรผลิ ต ของประเทศคู่ ค้ ำ ได้ แ ก่ สหรั ฐ ฯ จี น
ญี่ปุ่น และยูโรโซน ในเดือนพฤษภำคม 2564 อยู่ที่ระดับ 61.20, 51.00,
53.00 และ 63.10 ตำมล้ำดับ โดยเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำ อยู่สูงกว่ำ
ระดับ 50 แสดงว่ำเศรษฐกิจมีกำรขยำยตัว และจำกกำรคำดกำรณ์ดัชนี
PMI ในเดือนมิถุนำยน 2564 ประเทศคู่ค้ำอยู่เหนือระดับ 50.00 ซึ่งเป็นกำร
ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง
3. ค่ ำ เงิ น บำทมี แ นวโน้ ม อ่ อ นค่ ำ ลงเมื่ อ เที ย บกั บ ดอลลำร์ ส หรั ฐ
เนื่ อ งจำกมี ก ระแสเงิ น ทุ น ไหลออกยั ง มี อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง และรำยงำน
กำรประชุ ม ของธนำคำรกลำงสหรั ฐ ฯ (เฟด) ได้ ส่ ง สั ญ ญำณที่ ท้ ำ ให้
ตลำดระมัดระวังว่ำเฟดอำจจะปรับลดมำตรกำร QE ลง โดยค่ำเงินบำท
เฉลี่ ย เดื อ นพฤษภำคม 2564 อยู่ ที่ 31.30 บำทต่ อ ดอลลำร์ ส หรั ฐ
แข็งค่ำขึนร้อยละ 0.12 จำกเดือนก่อน
4. STGT ได้ จ ดทะเบี ย นในตลำดหลั ก ทรั พ ย์ สิ ง คโปร์ (SGX-ST)
บนกระดำนหลัก (Main Board) ของ SGX-ST โดยใช้ตัวย่ อ STG ในกำร
ซื อขำยหลั ก ทรั พ ย์ และท้ ำ กำรซื อขำยได้ ตั งแต่ วั น ที่ 14 พฤษภำคม
เป็ นต้ นไป ซึ่ งส่ งผลดี ต่ อกำรขยำยฐำนผู้ ถื อหุ้ นและช่ องทำงระดมทุ น
เพิ่มขึนในอนำคต อีกทังยกระดับหุ้ น STGT ให้ เป็นที่รู้จั กของนักลงทุ น
ในระดับภูมิภำค และกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรใช้ถุงมือยำงในปีนีจะ
เพิ่มขึนเป็น 4.2 แสนล้ำนชิ น เพิ่มขึนร้ อยละ 17 จำกปีที่ผ่ำนมำ บ่งชีถึง
อุตสำหกรรมถุงมือยำงยังคงขยำยตัว และรำคำน้ำยำงสดปรับตัวสูงขึนได้
5. สหรัฐฯ จัดประชุมร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในแวดวงอุตสำหกรรม
จ้ำนวนกว่ำ 30 รำย เพื่อหำรือเกี่ยวกับปัญำหำขำดแคลนเซมิคอนดักเตอร์
ที่ ใช้ในกำรผลิ ตชิป ซึ่งภำครัฐจะสนั บสนุ นใช้จ่ ำยในวงเงิน 5 หมื่นล้ำน
ดอลลำร์ เพื่อกระตุ้นกำรผลิตและกำรวิจัยด้ำนเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐฯ
หำกได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำคองเกรส และ AlixPartners ซึ่งเป็นบริษัท
ให้ค้ำปรึกษำระดับโลกคำดกำรณ์ว่ำปัญหำกำรขำดแคลนชิปทั่วโลกจะส่งผล
ให้กลุ่มบริษัทผลิตรถยนต์ได้รั บควำมเสียหำยจำกกำรขำดทุนเป็ นมูลค่ำ
สูงถึง 1.10 แสนล้ำนดอลลำร์ในปีนี

พยากรณ์อากาศ
เดือนมิถุนายน 2564

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
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ที่มำ : www.investing.com
STGT น้าหุ้นเข้าตลาดสิงคโปร์ชื่อย่อ STG

ที่มำ : https://www.infoquest.co.th/

ที่มำ : https://www.infoquest.co.th/
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ปัจจัยกดดัน
1. รำคำน้ำมันดิบมี แนวโน้มผันผวน เนื่องจำกนัก ลงทุนรอผลกำร
เจรจำข้อตกลงระหว่ำงอิหร่ำนและส้ำนักงำนพลังงำนปรมำณูสำกล (IAEA)
จะส่งผลกระทบต่อกำรเจรจำระหว่ำงสหรัฐฯ และอิหร่ำนในกำรยกเลิก
มำตรกำรคว่้ำบำตรซึ่งจัดขึนที่กรุงเวียนนำในสัปดำห์นี ในขณะที่สหรัฐฯ
และยุโรปผ่อนคลำยข้อจ้ำกัดเกี่ยวกับกำรควบคุมโรคโควิด -19 เพื่อส่งเสริม
ด้ำนกำรท่ อ งเที่ ย วส่ง ผลให้อุ ปสงค์ น้ำ มั นอำจปรั บตั ว เพิ่ ม ขึ น โดยรำคำ
น้ำมันดิบเฉลี่ยเดือนพฤษภำคม 2564 อยู่ที่ 65.16 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล
ปรับตัวเพิ่มขึนร้อยละ 5.60 จำกเดือนก่อน
2. สต็อกยำงภำพรวมปรับตัวเพิ่มขึน โดยสต็อกยำงตลำดล่วงหน้ำ
เซี่ยงไฮ้ ณ วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 อยู่ที่ระดับ 179,866 ตัน ปรับตัว
เพิ่มขึน 1,674 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.94 และสต็อกยำงญี่ปุ่น ณ วันที่ 20
พฤษภำคม 2564 อยู่ที่ 9,044 ตัน ปรับตัวเพิ่มขึนจำกเดือนก่อน 256ตัน
คิดเป็นร้อยละ 3.20 และคำดว่ำสต็อกยำงภำพรวมเดือนมิถุนำยนจะ
ปรับตัวเพิ่มขึน เนื่องจำกเป็นฤดูให้ผลผลิตในทุกประเทศผู้ผลิตยำง

กราฟแสดงราคาน้ามันดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน
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ที่มำ : www.investing.com และ ธนำคำรแห่งประเทศไทย

ตารางปริมาณสต็อกยางของประเทศจีนและญี่ปุ่น
เดือน

ปริมาณยาง (ตัน)
สต็อกยางชิงเต่า

กันยายน (2563)
ตุลาคม (2563)
พฤศจิกายน (2563)
ธันวาคม (2563)
มกราคม (2564)
กุมภาพันธ์ (2564)
มีนาคม (2564)
3. ปัญหำกำรขำดแคลนตู้สินค้ำ และค่ำระวำงเรือปรับตัวสูงขึน เมษายน (2564)
พฤษภาคม (2564)

เนื่องจำกกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของกำรส่งออก โดยเฉพำะโซนอเมริกำจำกกำรสอบถำมสำยเรือพบว่ำ
ส่วนใหญ่ไม่สำมำรถปล่อย Booking ได้ เพรำะ Space ที่มีอยู่จะถูกจอง
ล่ ว งหน้ ำ ไปหมดแล้ ว ทั ง Booking แบบ Free Hand /Nominate
กำรจอง Booking ด่วนจึงต้องรอให้มีกำรยกเลิก Booking เก่ำเท่ำนัน
และกำรประกำศปรับกำรเรียกเก็บค่ำ General Rate Increase (GRI)
ของสำยเดินเรือ Hapag Lloyd หลังจำกวันที่ 15 มิถุนำยน 2564 อยู่ที่
USD 2,400/TEU, USD 3,000/FEU จำกเดิ ม USD 960/TEU, USD
1,200/FEU

บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

สต็อกเซี่ยงไฮ้

สต็อกโตคอม

245,770
247,910
136,906
172,862
174,606
174,846
175,902
178,192
179,866

5,914
4,148
3,791
5,280
5,280
5,510
7,232
7,992
9,044

ที่มำ : ส้ำนักงำนที่ปรึกษำเกษตรต่ำงประเทศ ประจ้ำกรุงโตเกียว และสต็อกยำงเซี่ยงไฮ้

สรุปค่าระวางเรือในสัปดาห์ที่ 19/2564

4. กระทรวงพำณิชย์ของสหรัฐฯ ประกำศกำรพิจำรณำขันสุดท้ำย
ในกำรก้ำหนดขึนภำษีกำรทุ่มตลำดกำรน้ำเข้ำยำงล้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนำม เกำหลีใต้ และไต้หวัน ซึ่งเวียดนำมได้
มี กำรตอบโต้ ภ ำษี กลั บในอั ตรำร้ อยละ 6.23 ถึ งร้ อยละ 10.08 และ
คณะกรรมกำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (ITC) จึงก้ำหนดให้มีกำรพิจำรณำ
คดีในวันที่ 25 พฤษภำคมนีทำงออนไลน์ ให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องสำมำรถ
เสนอควำมคิดเห็นของตนเองได้ เพื่อบรรเทำข้อบังคับใช้ โดยหลังจำกกำร
พิ จำรณำ ITC ซึ่ งจะตั ดสิ นใจขั นสุ ดท้ ำยก่ อนวั นที่ 23 มิ ถุ นำยนนี และ
ก้ำหนดค้ำสั่งทุ่มตลำดและตอบโต้ทังหมด หำกคณะกรรมกำรลงมติไม่เห็น
ด้วยกับทัง 4 ประเทศนีคดีจะสินสุดลง
ที่มำ : สภำผู้ส่งสินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)
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5. สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยยอดกำรผลิต
รถยนต์ ใ นเดื อ นเมษำยน 2564 ผลิ ต ได้ ทั งสิ น 104,355 คั น เพิ่ ม ขึ น
จำกช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นร้ อ ยละ 322.30 แต่ ล ดลงร้ อ ยละ 35.79
จำกเดื อ นก่ อ น ขณะที่ ยอดขำยรถยนต์ ภ ำยในประเทศ มี จ้ำ นวนทังสิ น
58,132 คัน เพิ่มขึนจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 93.1 แต่ลดลงร้อย
ละ 21.76 จำกเดือนก่อน เนื่องจำกลูกค้ำที่จองขอเลื่อนกำรรับรถยนต์ไป
ก่อน เพรำะไม่มั่นใจในเรื่องรำยได้ในอนำคตจำกกำรระบำดของโควิด -19
รวมทั งบริษั ทปล่อ ยสินเชื่ อ ก็เข้ ม งวดในกำรอนุมั ติสินเชื่ อ ด้ วย ส่วนกำร
ส่งออกรถยนต์ส้ำเร็จรูป 52,880 คัน เพิ่มขึนจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 160.16 และลดลงร้อยละ 49.40 จำกเดือนก่อน โดยเป้ำหมำยกำร
ผลิตในปีนี อยู่ ที่ 1.5 ล้ำ นคั น ซึ่ ง เป็นเป้ำ หมำยต่้ำ สุดและไม่ มี ก ำรปรับ
เป้ำหมำยเพิ่มเติม เพรำะยังกังวลเรื่องกำรระบำดของโควิด -19 ระลอก 3
ในประเทศไทย ที่พ บผู้ติดเชื อและเสี ยชีวิตเพิ่ ม มำกขึนจนว่ำ จะควบคุ ม
กำรแพร่ระบำดได้ รวมถึง กำรขำดแคลนชิปที่ท้ำ ให้โรงงำนผลิตรถยนต์
ทังในประเทศและทั่วโลกหยุดกำรผลิตชั่วครำวเป็นระยะๆ

การส่งออกรถยนต์ เดือนเมษายน 2564

ที่มำ : สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และ www.mreport.co.th

บทสรุป จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยพืนฐำน และปัจจัยทำงเทคนิค รำคำยำงได้รับปัจจัยกดดันจำกสต็อกยำงในภำพรวมปรับตัวสูงขึน
ปัญหำกำรขำดแคลนตู้สินค้ำ และค่ำระวำงเรือปรับตัวสูงขึน รวมทังรำคำน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวผันผวน และสหรัฐฯพิจำรณำขันสุดท้ำย
ในกำรก้ำหนดขึนภำษีกำรน้ำเข้ำยำงล้อรถยนต์ทัง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนำม เกำหลีใต้ และไต้หวัน รวมทังภำคกำรส่งออกรถยนต์ของไทย
ในเมษำยนหดตัวลง เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ อย่ำงไรก็ตำมรำคำยำงยังคงได้รับปัจจัย
สนับสนุนจำกปริมำณยำงยังคงออกสู่ตลำดน้อย เนื่องจำกฝนตกชุกร้อยละ 40 - 80 ของพืนที่ และดัชนี PMI ภำคกำรผลิตของประเทศคู่ค้ำ ได้แก่
สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และยูโรโซน จำกคำดกำรณ์ดัชนี PMI ในเดือนพฤษภำคม 2564 ยังคงขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องเหนือระดับ 50 และค่ำเงินบำท
มี แ นวโน้ ม อ่ อ นค่ ำ ลงเมื่ อ เที ย บกั บ ดอลลำร์ ส หรั ฐ รวมทั งสหรั ฐ ฯ จะสนั บ สนุ น ใช้ จ่ ำ ยในวงเงิ น 5 หมื่ น ล้ ำ นดอลลำร์ เพื่ อ แก้ ปั ญ หำ
กำรขำดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในกำรผลิตชิปของกลุ่มอุตสำหกรรมในสหรัฐฯ และกำรขำดแคลนแรงงำนกรีดยำงในพืนที่ภำคใต้ ประกอบกับ
กำรระบำยสต็อกยำงของหน่วยงำนภำครัฐ จึงคาดว่าราคายางในเดือนมิถุนายน 2564 มีโอกาสปรับตัวสูงขึน
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