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1  กุมภาพนัธ์  2562 

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) มีนำคม 2562 12.73 12.70 12.77 12.57 12.60 -0.13 
พฤษภำคม 2562 12.81 12.81 12.85 12.64 12.65 -0.16 
กรกฎำคม 2562 13.01 13.02 13.04 12.82 12.83 -0.18 
ตุลำคม 2562 13.37 13.34 13.40 13.17 13.19 -0.18 
มีนำคม 2563 14.10 14.06 14.12 13.90 13.93 -0.17 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 14.12 14.04 14.04 13.99 13.95 -0.17 
กรกฎำคม 2563 14.14 14.15 14.15 14.02 13.97 -0.17 
ตุลำคม 2563 14.27 14.17 14.17 14.14 14.10 -0.17 
มีนำคม 2564 14.71 14.60 14.60 14.60 14.53 -0.18 
พฤษภำคม 2564 14.67 14.51 14.51 14.51 14.49 -0.18 
กรกฎำคม 2564 14.65    14.47 -0.18 
ตุลำคม 2564 14.72    14.54 -0.18 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 122,375 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

941,928 ล็อต 
                 

               

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2562 341.30 341.10 341.60 336.40 337.80 -3.50 
พฤษภำคม 2562 352.80 353.00 353.30 348.40 348.70 -4.10 
สิงหำคม 2562 358.80 358.80 359.70 355.20 355.40 -3.40 
ตุลำคม 2562 363.10 363.60 363.60 359.50 359.60 -3.50 
ธนัวำคม 2562 369.50 369.70 370.20 365.80 365.90 -3.60 
มีนำคม 2563 376.20 375.70 375.80 372.60 372.80 -3.40 
พฤษภำคม 2563 380.90 380.10 380.30 377.50 377.50 -3.40 
สิงหำคม 2563 383.90 0.00 380.50 380.50 380.50 -3.40 

         บริษัท อ้อยและน ำ้ตำลไทย จ้ำกัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คหมำยเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

2.  รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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          ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนและ

ลดลงจำกวนัก่อนในช่วง  0.01-0.16 เซนต ์และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน โดยตลำดไดรั้บแรงกดดนั

จำกเงินเรียลบรำซิลท่ีอ่อนค่ำลง และบรำซิลไดล้ดรำคำขำยส่งน ้ำมนัเบนซินลงเหลือ 1.4758 เรียล/ลิตร จำก 

1.4907 เรียล/ลิตร ซ่ึงส่งผลลบต่อรำคำเอทำนอลภำยในประเทศ รำคำเอทำนอลท่ีอ่อนตวัลงท ำใหโ้รงงำนน ้ำตำล

บรำซิลพร้อมท่ีจะใชอ้อ้ยไปในกำรผลิตเป็นน ้ำตำลเพิ่มข้ึน แต่รำคำน ้ำมนัในวนัน้ีปรับตวัเพิ่มข้ึน ท ำใหร้ำคำ

น ้ำตำลเคล่ือนไหวลดลงในขอบเขตท่ีจ ำกดั โดยรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนมีนำคม 2562 

ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 1.47 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.73% ท่ีระดบั 55.26 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวั

ในช่วง 53.37-55.66 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำด

ลดลง 0.13 เซนต ์หรือ 1.02% ท่ีระดบั 12.60 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.57-12.77 เซนต ์

และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.16 เซนต ์หรือ 1.25% ท่ีระดบั 12.65 เซนต ์

หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.64-12.85 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 

0.17-0.18 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 122,375  ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 31 

มกรำคม 2562 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม  2562 เพิ่มข้ึน 231 ล็อต เป็น 312,083 ล็อต และของน ้ำตำล

ทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 16,056 ล็อต เป็น 941,928 ล็อต ส่วนตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงเช่นกนั 

โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 3.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.03% ท่ีระดบั 

337.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 336.40-341.60 หรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำ

น ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 4.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.16% ท่ีระดบั 348.70 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 348.40-353.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

  วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2562 มีรำยงำนเบ้ืองตน้วำ่ ประเทศสมำชิกของสหภำพยโุรป(EU) ส่งออกน ้ำตำล

ในเดือนธนัวำคม 2561 จ ำนวน  192,000 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 158,000 ตนั ในเดือนพฤศจิกำยน แต่ลดลงจำก 344,000 

ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) สหภำพยโุรป

ส่งออกน ้ำตำลจ ำนวน 617,000 ตนั  ลดลงจำก 1.009 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกไปยงั

อียปิต ์19% ของกำรส่งออก ตำมดว้ยอิสรำเอล (16%) เซเนกลั (6%) ซีเรียและเลบำนอน (ประเทศละ 4%) รำคำ

ส่งออกเฉล่ียเดือนพฤศจิกำยน อยูท่ี่ 334 ยโูร/ตนั FOB เพิ่มข้ึนจำก 320 ยูโร ในเดือนตุลำคม แต่ต ่ำกวำ่ 357 ยโูร 

ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 ส ำหรับกำรน ำเขำ้ในเดือนธนัวำคม 2561 มีจ ำนวน  99,000 ตนั ลดลงจำก 107,000 ตนั  

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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ในเดือนพฤศจิกำยน และ 175,000 ตนั ในช่วงเวลำเดือนเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 3 เดือนแรกของปี 

2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) สหภำพยโุรปน ำเขำ้น ้ำตำลจ ำนวน 367,000 ตนั  ลดลงจำก 396,000 ตนั ในช่วง

เวลำเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่น ำเขำ้จำกประเทศตำมขอ้ตกลงเขตกำรคำ้เสรี EPA/EBA (65% ของกำรน ำเขำ้) 

ตำมดว้ยสหภำพอฟัริกำใต ้ (10%) และประเทศตำมขอ้ตกลงเขตกำรคำ้เสรีกบัอเมริกำกลำง โคลอมเบียและเปรู 

(5%) ส ำหรับสตอ็คน ้ำตำลของสหภำพยโุรป ณ ส้ินเดือนพฤศจิกำยน มีจ ำนวน 9.390 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 6.432 

ลำ้นตนั ในเดือนตุลำคม แต่ลดลงจำก 10.683 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

  มีรำยงำนวำ่เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 สมำคมกำรคำ้น ้ำตำลของอินเดีย (AISTA) ไดป้ระมำณกำร

ผลผลิตน ้ำตำลของอินเดีย ปี 2561/2562 เป็นคร้ังแรก วำ่จะมีจ ำนวน 31.5 ลำ้นตนั(มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) 

โดยรวมน ้ำตำลจ ำนวน 300,000 ตนั ซ่ึงเป็นน ้ำตำลท่ีค ำนวณจำกกำรน ำโมลำส B ไปผลิตเป็นเอทำนอล เทียบกบั

ตวัเลขของสมำคมโรงงงำนน ้ ำตำลอินเดีย(ISMA) ท่ีคำดวำ่จะมีจ ำนวน 30.7 ลำ้นตนั โดย AISTA คำดกำรณ์

ผลผลิตน ้ำตำลในรัฐ Uttar Pradesh จะมีจ ำนวน 11.6 ลำ้นตนั (ISMA : 11.3 ลำ้น) , รัฐ Maharashtra 10.1 ลำ้นตนั 

(ISMA : 9.5 ลำ้น) , รัฐ Karnataka 4.2 ลำ้นตนั (ISMA : 4.2 ลำ้น) , รัฐ Gujarat 1.1 ลำ้นตนั และรัฐ Tamil Nadu 

0.9 ลำ้นตนั  

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  
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