
 

 

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2561 ยังคงขยายตัว แต่เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว โดยมีปัจจัยหลักจากสงคราม

การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งไม่ได้สร้างความเสียหายต่อการค้าเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการลงทุน 

ที่เป็นระบบห่วงโซ่อุปทานลุกลามไปทั่วโลก ท าให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก 

ในปีนี้ และปีหน้า จะมีการขยายตัวอยู่ที่ระดับ 3.7% จากประมาณการเดิมอยู่ที่ 3.9% ส าหรับ GDP ของประเทศไทย 

ในไตรมาส2/2561 อยู่ที่ระดับ 4.6 ลดลงจากไตรมาสก่อนที่ระดับ 4.8 ซึ่งภาวะเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัว แต่ยังคงเฝ้าระวัง

กับอัตราดอกเบี้ยของประเทศอุตสาหกรรมหลักที่เริ่มมีทิศทางปรับตัวสูงข้ึนต่อเนื่อง โดย GDP ไตรมาส 2/2561  

ของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ  จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย อยู่ที่ 4.2, 6.7, 1.9 และ 5.7 อีกทั้งสถานการณ์ยางโลก 

ในไตรมาสที่ 2/2561 มีการบริโภคยางอยู่ที่ 3,531 พันตัน ปรับตัวสูงข้ึนร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 

สถานการณ์ยางพาราไตรมาสท่ี 3/2561  

ภาพที่ 1 ราคายางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นท้องถิ่น น ้ายางสด และเศษยางรายไตรมาส 
ข้อมูล : ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 

สถานการณ์ราคายางไตรมาสที่ 3/2561 ในภาพรวมราคายางปรับตัวลดลง โดยราคายางแผ่นดิบเฉลี่ย ณ 

ตลาดกลางยางพาราอยู่ที่ 42.57 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 4.32 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 9.22 ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 

อยู่ที่  44.12 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 5.52 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 11.12  และราคายางแผ่นดิบท้องถ่ิน  

อยู่ที่ 41.05 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 3.76 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 8.38 และราคาน้ ายางสดอยู่ที่ 41.74 บาท/กก. 

ปรับตัวลดลง 4.68 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 10.09 และราคาเศษยางอยู่ที่ 36.27 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึน 0.79 บาท/กก.  

สรุปสถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาสที่ 3/2561 และแนวโน้มไตรมาส 4/2561 
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คิดเป็นร้อยละ 0.79  ซึ่งอยู่ในทิศทางเดียวกับตลาดลว่งหน้าต่างประเทศที่อยู่ในช่วงขาลง เนื่องจากนักลงทนุระมัดระวัง

การซื้อขายจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศเศรษฐกิจหลัก ดังนี ้

1) ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์  
ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 3/2561 ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 (RSS3) อยู่ที่ 145.38 เซนต์สหรัฐฯ/กก. 

ปรับตัวลดลง 19.16 เซนต์สหรฐัฯ/กก. คิดเป็นร้อยละ 11.64 หากคิดเป็นเงนิบาทจะอยู่ที ่47.94 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 
4.50 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 8.59 และราคายางแท่ง STR20 133.00 เซนต์สหรัฐฯ/กก. ปรับตัวลดลง 7.01  
เซนต์สหรัฐฯ/กก. คิดเป็นร้อยละ 5.01 หากคิดเป็นเงินบาท อยู่ที่ 43.86 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.81 บาท/กก.  
คิดเป็นร้อยละ 1.81  

2) ตลาดล่วงหน้าโตเกียว  
ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 3/2561 ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 (RSS3) อยู่ที่ 158.43 เยน/กก. ปรับตัวลดลง 

16.06 เยน/กก. คิดเป็นร้อยละ 9.21 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 46.89 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 4.14 บาท/กก. คิดเป็น
ร้อยละ 8.11  

3) ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ 
ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 3/2561 ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 (RSS3) อยู่ที่ 10,374.72 หยวน/กก. ปรับตวั

ลดลง 641.88 หยวน/กก. คิดเป็นร้อยละ 5.83 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 50.27 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 50.27  

บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 8.86  

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางในไตรมาสที่ 3/2561 ประกอบด้วย 

1. ปริมาณยางออกสู่ตลาดมากข้ึนเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2561 เนื่องจากเกษตรกรเริ่มกรีดยางออกสู่ตลาด

มากขึ้น ในขณะที่มีฝนตกชุกในบางพื้นที่ปลูกยาง ท าให้ปริมาณผลผลิตยางในปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันช่วง

เดียวกันของปีก่อน 

2.  เศรษฐกิจโลกในภาพรวมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ อยู่ในภาวะที่แข็งแกร่ง  

ทั้งในด้านตลาดแรงงาน การใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทุนภาคธุรกิจ รวมทั้งเงินเฟ้ออยู่ใกล้ระดับ 2% และจาก

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Manager Index: PMI) ของประเทศคู่ค้ายังคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งช้ีว่า

เศรษฐกิจยังคงมีการขยายตัว แต่เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลง จากมาตรการกีดกันและตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรฐัฯ  

และประเทศคู่ค้า ปัญหาวิกฤติการเงินในอาร์เจนตินา และตุรกี  

3. ราคาน้ ามันดิบในช่วงไตรมาส 3/2561 ปรับตัวสูงข้ึน เนื่องจากสต็อกน้ ามันดิบของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง

ต่ าสุดในรอบ 3 ปี และกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ามัน (โอเปก) ส่งสัญญาณว่ายังไม่พร้อมที่จะปรับเพิ่มก าลังการผลิต 

รวมทั้งภาวะการซื้อขายโดยรวมยังคงได้แรงหนุนจากการคาดการณ์เกี่ยวกับภาวะน้ ามันตึงตัว หลังที่สหรัฐฯ  

จะใช้มาตรการคว่ าบาตรต่ออิหร่าน 
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4. ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเคลื่อนไหวตามค่าเงินในภูมิภาค และนักลงทุนหันกลับมา

ถือครองดอลลาร์ หลังจากสหรัฐฯ ประกาศมาตรการเรียกเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนรอบใหม่ และการปรับข้ึนอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับข้ึนที่ระดับ 0.25% สู่ช่วง 2.00-2.25% ท าให้กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่

อย่างอินโดนีเซีย อินเดีย และฟิลิปปินส์ ที่จ าเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายข้ึนตามสหรัฐฯ เพื่อลดโอกาสการ

เคลื่อนย้ายเงินทุนไหลออกจากประเทศ และเกิดผลเสียต่อเสถียรภาพระบบการเงิน ในขณะที่ประเทศไทยยังคงอัตรา

ดอกเบี้ย เนื่องจากมีสถานะการเงินระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง ทั้งดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลในระดับสูงและเงินทุน

ส ารองมีขนาดใหญ่สามารถรองรับความผันผวนจากเงินทุนเคลื่อนย้ายได้ 

5. การด าเนินโครงการของภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาราคายางทั้งระบบ และการอนุมัติงบประมาณ 250 ล้านบาท 

ในการจัดสรรเงินหมนุเวียนส ารองจา่ยค่ายางให้แก่เกษตรกร เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ตลาดกลางทั้ง 6 แห่ง รวมถึงยังคง

ด าเนินโครงการที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ, โครงการชดเชย 

เพื่อสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง, โครงการชดเชยดอกเบี้ย 3% เพื่อสนับสนุนสินเช่ือเงินทุน

หมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมยางพารา และโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงนิทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบ

กิจการยาง อีกทั้งโครงการที่สิ้นสุดในไตรมาสนี้ ได้แก่ โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน  

และโครงการควบคุมปริมาณผลผลิต 

 

สถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาสท่ี 3/2561 

ภาพที่ 2 กราฟเปรียบเทียบราคายางแผ่นรมควนัชั น 3 และตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ 
ข้อมูล : ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 
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จากราคายางในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ที่ปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ท าให้ราคายางในในไตรมาส  

4/2561 มีแนวโน้มอยู่ในช่วงเดียวกัน จึงคาดว่าราคายางเฉลี่ยอาจทรงตัว แตก่็มีโอกาสปรับตัวสูงข้ึนจากไตรมาสก่อนได ้

เนื่องจากปัจจัย ดังนี ้ 

1. ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากจะมฝีนตกชุกในพื้นที่ภาคใต้ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ

ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนธันวาคม จะยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น  และอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาใกล้

หรือเข้าสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ท าให้ผลผลิตยางออกสู่ตลาดไม่มากนัก 

2. ดัชนี PMI ของประเทศของสหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น ยังคงขยายตัว แม้ว่า PMI ของประเทศในช่วงไตรมาส  

3/2561 จะมีการปรับตัวเพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลง ซึ่งยังคงสูงกว่าระดับ 50 จึงเป็นสัญญาณช้ีน าว่าเศรษฐกิจของประเทศ

คู่ค้ายังคงขยายตัว แต่ให้เฝ้าระวังจีน อาจปรับตัวอยู่ในระดับต่ ากว่า 50 ในไตรมาส 4/2561 หลังจากเดือนกันยายน 

อยู่ที่ระดับ 50 บ่งช้ีว่าภาคการผลิตจีนไม่มีการขยายตัว หลังจากที่ขยายตัวต่อเนื่องนาน 15 เดือน เนื่องจากยอดสั่งซื้อ 

เพื่อการส่งออกร่วงลงหนักที่สุดในรอบกว่า 2 ปี 

3. ปริมาณสต็อกยางยังคงปรับตัวอยู่ในระดับสูง โดยสต็อกยางตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 

2561 มีจ านวน 571.507 พันตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม ที่ระดับ 19.873 พันตัน คิดเป็นร้อยละ 3.60 ในขณะที่

สต็อกยางจริงในตลาดชิงเต่า ณ ต้นเดือนกันยายน 2561 มจี านวน 211.500 พันตัน โดยแบ่งเป็น ยางธรรมชาติ 90.10 

พันตัน ยางสังเคราะห์ 117.70 พันตัน และยางเครป 3.700 พันตัน ลดลงจากเดือนก่อน เป็นยางธรรมชาติ และยาง

สังเคราะห์ ที่ระดับ 2.2  และ 4.2 พันตัน จ านวนรวม 6.400 พันตัน คิดเป็นร้อยละ 2.94 รวมทั้งการคาดการณ์ในช่วง

ปลายเดือนกันยายนในตลาดชิงเต่าจะอยู่ที่ 160.000 ตัน ซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ 21.51 

4. ราคาน้ ามันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน เนื่องจากการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ ามันดิบในตลาดโลกจะลดลง

หลังจากมาตรการคว่ าบาตรอิหร่าน ซึ่งในขณะนี้อิหร่านได้รับผลกระทบจากการการสง่ออกน้ ามันที่ผู้ซือ้น้ ามันพากนัลด

ค าสั่งซื้อ โดยเฉพาะจีนที่เป็นผูน้ าเข้าน้ ามันรายใหญข่องอิหร่าน หลังจากสหรัฐฯ เรียกร้องใหป้ระเทศต่างๆ ระงับการซือ้

โดยสิ้นเชิงภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน ซึ่งครบก าหนด 180 วัน นับจากวันที่สหรัฐฯ ประกาศถอนตัวจากข้อตกลง

นิวเคลียร์อิหร่าน และภาวะคอขวดในการส่งออกน้ ามันสหรัฐสู่ตลาดโลก ในขณะที่ซาอุดิอาระเบียและรสัเซียเตรียมเพิม่

ก าลังการผลิตเพื่อชดเชยการผลิตน้ ามันที่ลดลงจากอิหร่าน  

5. นักลงทุนอาจจะระมัดระวังการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์

เศรษฐกิจโลก ดังนี้  

5.1 ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งยังคงไม่มีความคืบหน้าในทิศทางที่ดี และอาจส่งผล

กระทบต่อเศรษฐกิจจีนในปีหน้า โดยเฉพาะภาคการผลิต การลงทุน การจ้างงาน รวมทั้งภาคการบริโภค ซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะห่วงโซ่การผลิต (supply chain) ในภูมิภาคเอเชีย ประกอบกับจีนก าลังลักลอบถ่ายโอน

เทคโนโลย ีและแทรกแซงทางการเมืองของสหรัฐฯ  
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5.2 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 

2.00 – 2.25% เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 โดยส่งสัญญาณว่าจะปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้  

และปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีหน้า หากเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวอย่างแข็งแกร่ง และไทย 

มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5% ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งแนวโน้ม

การขยายตัวของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ซึ่งระบบการเงินยังอยู่ในระดับที่มรเสถียรภาพ

อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจัดการได้ แตก่็ต้องเฝ้าระวังอาจจะเกิดการเคลื่อนย้ายการลงทุน ความเปราะบางทางระบบ

การเงินที่เกิดจากภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ าซึ่งจะมีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

5.3 สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองของอิตาลี ด้านงบประมาณ หลังจากรัฐบาลอิตาลี เห็นพ้อง

ให้มีการก าหนดเป้าหมายการขาดดุลงบประมาณในปีหน้าไว้ที่ 2.4% ของ GDP ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของรัฐบาลชุด

ก่อนถึง 3 เท่า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับสหภาพยุโรป (EU) เนื่องจากจะท าให้อิตาลีมีหนี้สินเพิ่มมากข้ึน  
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