สรุปสถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาสที่ 3/2562 และแนวโน้มไตรมาส 4/2562

จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสงครามการค้าที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง และเริ่ม
เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวลดลงของ GDP ในไตรมาส 2/2562 ของสหรัฐฯ จีน
ญี่ปุ่น และอินเดีย อยู่ที่ 2.0, 6.2, 1.3, และ 5.0 (1/2562) ทาให้ OECD ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก
ในปีนี้อยู่ที่ 2.9% จาก 3.2% ส่วนปี 2563 ปรับตัวลดลงที่ระดับ 3.0% จาก 3.4% และธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับลด
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นแล้ว 2 ครั้งในปีนี้ ที่ระดับ 2.00 – 2.25% อีกทั้งแนวโน้มการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพ
ยุโรป (Brexit) ที่จะเจรจากันในการประชุมผู้นา EU ในวันที่ 17-18 ตุลาคมนี้
ในขณะที่การคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทย ไตรมาสที่ 3/2562 อยู่ทรี่ ะดับ 2.9 จากเดิม 3.3
ซึ่ งได้ รั บผลกระทบหลั กจากภาคส่ งออก และราคายางในไตรมาสที่ 3/2562 ปรั บตั วลดลงตามความต้ องการของ
ผู้ประกอบการที่ชะลอการซื้อยางเพื่อส่งมอบ และได้รับปัจจัยกดดันจากตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ ที่ปรับตัวเข้าสู่ช่วงขาลง
ในระยะกลาง และระยะยาว ตลาดมีความกังวลจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนระหว่างสหรัฐฯ และจีน ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น
เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปสงค์น้ามันชะลอตัวลง
สถานการณ์ยางพาราไตรมาสที่ 3/2562

ภาพที่ 1 ราคายางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นท้องถิ่น น้ายางสด และเศษยางรายไตรมาส
ข้อมูล : ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
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จากสถานการณ์ราคายางไตรมาสที่ 3/2562 ภาพรวมราคายางปรับตัวลดลง ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ย ณ
ตลาดกลางยางพาราอยู่ที่ 43.04 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 9.67 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 18.35 ราคายางแผ่นรมควันชั้น
3 อยู่ที่ 44.51 ปรับตัวลดลง 10.93 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 19.71 และราคายางแผ่นดิบท้องถิ่น อยู่ที่ 41.40 บาท/กก.
ปรับตัวลดลง 8.86 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 17.63 ราคาน้ายางสดอยู่ที่ 41.82 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 9.42 บาท/กก.
คิดเป็นร้อยละ 18.38 และราคาเศษยางอยู่ที่ 32.77 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 8.92 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 21.39
ซึ่งได้รับปัจจัยกดดันจากตลาดล่วงหน้าต่างประเทศที่ปรับตัวตามแนวโน้มขาลงในระยะกลาง จากแรงเทขายของนัก
ลงทุน หลุดบริเวณแนวรับระยะสั้นในรูปแบบ Downtrend ทั้งไตรมาส เนื่องจากความกังวลในทิศทางความไม่แน่นอน
และการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ดังนี้
1) ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์
ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 3/2562 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 158.42 เซนต์สหรัฐฯ/กก.
ปรับตัวลดลง 24.36 เซนต์สหรัฐฯ/กก. คิดเป็นร้อยละ 13.33 คิดเป็นเงินบาทโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 48.66 บาท/กก. ปรับตัว
ลดลง 9.07 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 15.70 และราคายางแท่ง STR 20 อยู่ที่ 134.76 เซนต์สหรัฐฯ/กก. ปรับตัวลดลง
16.64 เซนต์สหรัฐฯ/กก. คิดเป็นร้อยละ 10.99 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 41.39 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 6.46
บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 13.49
2) ตลาดล่วงหน้าโตเกียว
ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 3/2562 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 189.98 เยน/กก.
ปรับตัวลดลง 15.73 เยน/กก. คิดเป็นร้อยละ 7.64 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 54.34 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.81
บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 8.14
3) ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้
ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 3/2562 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 10,707.12 หยวน/กก.
ปรับตัวลดลง 874.37 หยวน/กก. คิดเป็นร้อยละ 7.55 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 46.84 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 6.76
บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 12.62
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางในไตรมาสที่ 3/2562 ประกอบด้วย
1. ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดมากขึ้น เนื่องจากเปิดกรีด และมีฝนตกเพียงร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ ทาให้สภาพ
อากาศเอื้ออานวยต่อการกรีดยาง อีกทั้งเกษตรกรนาผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะยางแผ่นดิบ และยางแผ่น
รมควันที่เข้าสู่ตลาด โดยภาพรวมทั้ง 6 ตลาด มีทั้งสิ้น 58,124.06 ตัน เพิ่มขึ้น 35,280.03 ตัน คิดเป็นร้อยละ 154.44
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2. เศรษฐกิจโลกค่อนข้างชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจคู่ค้าสหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น ในเดือน จาก PMI
ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3/2562 อยู่ที่ 49.10, 47.80 และ 47.80 ตามลาดับ และจีน อยู่ที่ 49.70, 49.50
และ 49.80 ตามลาดับ รวมทั้งของญี่ปุ่น อยู่ที่ 49.40, 48.90 และ 48.90 ตามลาดับ ซึ่งดัชนี PMI ต่ากว่าระดับ 50
แสดงว่าภาคการผลิตอยู่ในสภาวะหดตัว
3. ราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับสต็อกน้ามันดิบของสหรัฐฯ จะปรับตัว
สูงขึ้น และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลต่อภาวะอุปสงค์น้ามัน รวมทั้งสหรัฐฯ ชะลอการคว่าบาตรอิหร่าน
4. ค่าเงินบาทในไตรมาสนี้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจาก
นักลงทุนเทขายเงินดอลลาร์ จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนในเรื่องการ
แยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ทาให้ผู้ประกอบการชะลอการซื้อยางเพื่อส่งมอบในไตรมาสนี้
สถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาสที่ 3/2562

ภาพที่ 2 กราฟเปรียบเทียบราคายางแผ่นรมควันชัน 3 และตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ
ข้อมูล : ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

จากสถานการณ์ราคายางในไตรมาสที่ 3/2562 ที่ราคายางปรับตัวลดลง โดยได้รับอิทธิพลจากตลาดล่วงหน้า
ต่างประเทศจากความกังวลเกี่ยวกับชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การแข็งค่าของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
ในไตรมาสที่ 4/2562 คาดว่ามีปัจจัยที่มีผลต่อราคายาง ดังนี
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1. ปริมาณยางอาจจะออกสู่ตลาดน้อย จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเดือนตุลาคม – ครึ่ง
เดือนแรกของธันวาคม ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิด
อุทกภัย น้าล้นตลิ่ง และน้าป่าไหลหลากในบางแห่ง โดยเฉลี่ยร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่ และผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อน
ประกอบกับตลาดส่ งมอบจริ งปิ ดทาการในหลายเทศกาลของช่วงไตรมาสนี้ เช่น วันปิยมหาราช วันพ่อ วันรัฐธรรมนูญ
วันสิ้นปี เป็นต้น
2. ปริมาณสต็อกยางปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะสต็อกยางตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 มีจานวน
455,269 ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ระดับ 38,214 ตัน คิดเป็นร้อยละ 9.16 และสต็อกยางตลาดล่วงหน้าโตเกียว ณ
สิ้นเดือนกันยายน 2562 มีจานวน 12,272 ตัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ที่ระดับ 640 ตัน คิดเป็นร้อยละ 5.50
3. ดัชนี PMI ภาคการผลิต ของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน มีโอกาสฟื้นตัว แต่ภาคการผลิตของสหรัฐฯ
ยังคงชะลอตัว เนื่องจากนักวิเคราะห์คาดการณ์ไตรมาส 4/2562 ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนอยู่เหนือระดับ 50 บ่งชี้ว่า
เศรษฐกิจมีการขยายตัว แต่นักลงทุนยังคงจับตาดูท่าทีในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
4. ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยธนาคารกรุงศรีฯ คาดการณ์ว่าในปลายปีนี้
ค่าเงินบาทอาจแตะระดับ 30.00 – 31.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% อีกครั้งในเดือนตุลาคม อาจจะส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าประเทศมากขึ้น ทาให้
ค่าเงินบาทแข็งค่ามากขึ้นเกิดผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย และผู้ประกอบการอาจจะชะลอการซื้อยางในราคาสูง
5. ราคาน้ามันดิบมีแนวโน้มผันผวนไปในทิศทางขาลง เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลจากสถานการณ์สงครามการค้า
อาจส่งผลต่อความต้องการใช้น้ามัน และสานักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัว
ของอุปสงค์น้ามันในตลาดโลกปีนี้และปีหน้า สู่ระดับ 840,000 บาร์เรลต่อวัน ลดลง 50,000 ล้านบาร์เรลจากเดิมที่คาดการณ์ไว้
และยังปรับลดตัวเลขคาดการณ์สาหรับปี 2563 ลดลง 100,000 บาร์เรลต่อวัน สู่ระดับ 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่การคาดการณ์
การผลิตน้ามันดิบของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามัน (โอเปก) โดยเฉลี่ยจะลดลงอยู่ที่ 29.8 และ 29.6 ล้านบาร์เรล/วัน ในปี 2562
และ 2563 ซึง่ ซาอุดิอาระเบียกาลังเร่งฟื้นฟูความสามารถในการผลิตน้ามันดิบ หลังจากถูกโจมตีทางอากาศ
6. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เผยยอดส่งออกรถยนต์สาเร็จรูป
ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม - สิงหาคม 2562) มียอดส่งออกรถยนต์สาเร็จรูปจานวน 723,561 คัน ลดลง 4.12%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นมูลค่าการส่ งออก 371,229.70 ล้ านบาท ลดลง 6.37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ส่วนการผลิตรถยนต์มีจานวนทั้งสิ้น 1,403,153 คัน ลดลง 1.25% % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยยอดขายรถยนต์ทั่วโลก
ลดลง 5.8% ส่วนยอดการผลิตรถยนต์ทั่วโลกลดลง 5% และการคาดการณ์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าการส่งออกรถยนต์
ช่วงครึ่งหลังของปี 2562 ประมาณอยู่ที่ 550,000 คัน หดตัวร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้การ
ส่งออกรถยนต์ตลอดทั้งปี 2562 มีทั้งสิ้นประมาณ 1,110,000 คัน หดตัวกว่าร้อยละ 2.7 จากปีก่อน ซึ่งอาจจะกระทบ
ต่อภาคอุตสาหกรรมยางล้อของไทย
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7. มาตรการการแก้ไขปัญหาราคายางเร่งด่วนจากหน่วยงานภาครัฐ จากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 กาหนดให้มีการประกันรายได้
เพื่อช่วยเหลื อเกษตรกรชาวสวนยาง (เจ้ าของสวน ผู้ เช่า ผู้ ทา และคนกรีดยาง) ที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่
กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยเป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่
เกิน 25 ไร่ กาหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ที่ปริมาณผลผลิตยาง (ยางแห้ง) 240 กก./ไร่/ปี หรือ 20 กก./ไร่/
เดือน กาหนดระยะเวลาประกันรายได้ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ซึ่งเงินประกันรายได้ในแต่ละเดือน จะถูก
แบ่งระหว่างเกษตรกรเจ้าของสวนยางและคนกรีดยางในสัดส่วน 60 : 40 ราคายางที่ใช้ประกันรายได้ กาหนดจากราคา
ต้นทุนการผลิตยางแต่ละชนิด แบ่งตามประเภทยาง ดังนี้ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี อยู่ที่ 60 บาท/กิโลกรัม น้ายางสด (DRC
100%) อยู่ที่ 57 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) อยู่ที่ 23 บาท/กิโลกรัม โดยราคากลางจะกาหนดจาก
คณะกรรมการกาหนดราคากลางอ้างอิง ประกาศทุก 2 เดือน และจะดาเนินการจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง ซึ่งให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้ดาเนินการ (ระยะเวลาตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) และโครงการอื่นๆ
ที่ยังคงดาเนินการอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย 1. ขยายวงเงินสินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการร้อยละ 3 ตลอดระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2559 – 2569 โดยขยายวงเงินเพิ่มเติม 10,000
ล้านบาท, 2. ขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)
วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้ านบาท ตั้งแต่มกราคม 2563 ถึงธั นวาคม 2564, 3. ขยายระยะเวลาเพิ่มอีก 4 ปี ให้ โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินหมุนเวียน
ในการรวบรวมยางจากเกษตรกร เริ่มตั้งแต่เมษายน 2563 ถึงมีนาคม 2567, 4. ขยายระยะเวลาโครงการส่งเสริมการใช้ยาง
ของหน่วยงานภาครัฐ ดาเนินโครงการต่อไปจนถึงเดือนกันยายน 2565
อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สาเหตุหลักจากการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐ
และหลายประเทศ รวมทั้งจีน ส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจทั่วโลก ความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การเมือง
ของสหรัฐฯ และการจับตาดูสถานการณ์การเจรจา เพื่อหาความชัดเจนในการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)
ในเดือนตุลาคมนี้ การคาดการณ์การปรั บลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ครั้งที่ 3 ในไตรมาสนี้ รวมทั้ง
การขยายงบดุลบัญชี ผ่านการซื้อพันธบัตรระยะสั้นของรัฐบาลสหรัฐฯ ดังนั้น ควรติดตามสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ
อย่างใกล้ชิด เพื่อลดความผันผวนของราคายางในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ ในขณะที่นักลงทุนอาจกลับเข้ามาซื้อยางในตลาด
ล่วงหน้าต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ หลังจากผ่านพ้นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันชาติจีน (1-7 ตุลาคม)
และปริมาณยางออกสู่ น้ อย เนื่ องจากมีฝนตกชุกในพื้นที่ปลู กยาง รวมทั้งมาตรการการเร่งด่วนจากหน่วยงานภาครั ฐ
จึงคาดว่าในไตรมาสที่ 4/2562 ราคายางมีโอกาสฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน
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