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Daily Market Report 

 

 

   1  ตุลาคม 2562   

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อนก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง จ ำนวนซ้ือ

ขำย 

 

 

      เพิ่มลด (+), (-) (ล็อต) 
มีนำคม 2563 12.65 12.65 12.90 12.63 12.88 +0.23 75,121 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 12.75 12.76 13.00 12.73 12.98 +0.23 24,980 
กรกฎำคม 2563 12.85 12.85 13.06 12.83 13.06 +0.21 10,944 
ตุลำคม 2563 13.04 13.03 13.24 13.02 13.24 +0.20 6,817 
มีนำคม 2564 13.52 13.53 13.72 13.50 13.72 +0.20 2,992 
พฤษภำคม 2564 13.48 13.52 13.66 13.52 13.69 +0.21 391 
กรกฎำคม 2564 13.42 13.50 13.59 13.48 13.63 +0.21 173 
ตุลำคม 2564 13.46 13.51 13.66 13.51 13.67 +0.21 337 
มีนำคม 2565 13.81 13.84 13.92 13.84 14.01 +0.20 62 
1พฤษภำคม 2565 13.75 13.76 13.82 13.76 13.93 +0.18 5 
กรกฎำคม 2565 13.76    13.94 +0.18   
        121,822 

 

 

 

จ านวนซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 122,100 ลอ็ต จ านวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 890,494 ล็อต 
(Vol, EFP, EFS, Block) 

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนั

ก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง จ ำนวนซ้ือ

ขำย 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) (ล็อต) 
ธนัวำคม 2562 344.30 344.80 347.20 341.40 344.00 -0.30 9,105  
มีนำคม 2563 345.40 345.40 348.90 344.40 346.80 +1.40 5,001  
พฤษภำคม
ม 

2563 349.10 349.30 352.40 348.60 351.20 +2.10 1,301  
สิงหำคม 2563 352.70 352.50 355.80 352.20 355.50 +2.80 506  
ตุลำคม 2563 355.60 355.40 359.10 354.90 359.10 +3.50 170  
ธนัวำคม 2563 360.00 362.30 363.50 362.10 363.50 +3.50 10  
มีนำคม 2564 363.90 365.90 367.70 365.20 367.70 +3.80 3  
พฤษภำคม
ม 

2564 367.40 0.00 371.00 371.00 371.00 +3.60 0  
        16,096 

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 

         บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ้ากัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 
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     ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลง

จำกวนัก่อนในช่วง -0.01 ถึง 0.08 เซนต ์และตลำดปิดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อน รำคำน ้ำตำลตำมสัญญำซ้ือ

ขำยล่วงหนำ้เดือนมีนำคมยงัคงอยูต่  ่ำกวำ่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 เดือนคร่ึง  รำคำน ้ำตำลปรับตวัเพิ่มข้ึนต่อจำกข่ำว

ของ JPMorgan ท่ีปรับเพิ่มกำรคำดกำรณ์ผลผลิตน ้ำตำลโลกส่วนขำด (deficit) ในปี 2562/2563  ไปอยูท่ี่ 6.4  

ลำ้นตนั  ซ่ึงมำกกวำ่ 1 เท่ำจำกท่ีคำดกำรณ์ไวใ้นเดือนมิถุนำยนท่ี 3.0 ลำ้นตนั และ JPMorgan ยงักล่ำวอีกวำ่

น ้ำตำล "ก ำลงัเขำ้สู่ในช่วง deficit ระยะยำว" และ deficit ในปี 2563/2564 อยำ่งนอ้ยจะอยูท่ี่ 7.0 ลำ้นตนั  ส่วน

รำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนพฤศจิกำยน 2562  ปิดตลำดลดลง 0.45 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 

0.83% ท่ีระดบั 53.62 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 53.05-54.84 เหรียญสหรัฐฯ  

 รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนมีนำคม 2563 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 

0.23 เซนต ์หรือ 1.82%  ท่ีระดบั 12.88 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 12.63-12.90 เซนต ์และรำคำน ้ำตำล

ตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนพฤษภำคม  2563 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.23 เซนต ์ หรือ 1.80% ท่ีระดบั 12.98 เซนต ์

หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 12.73-13.00 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง  0.18-0.21 

เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยรวมทุกสัญญำมีจ ำนวน 122,100 ล็อต สัญญำน ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  

วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2563 ลดลง 7,446 ล็อต เหลือ 523,382 ล็อต และของ

น ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 13,671  ล็อต เหลือ 890,494 ล็อต  

   รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อน โดยรำคำน ้ำตำลตำม

สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนธนัวำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 2.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.85% ท่ีระดบั 344.30 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 340.70-345.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำม

สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนมีนำคม 2563 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 1.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หรือ 0.55% ท่ีระดบั 345.40 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 342.30-347.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั         

                 

 ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คหมำยเลข 11  ตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนเดือนตุลำคม 

2562 ส้ินสุดระยะเวลำในกำรซ้ือขำยลงเม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562  ปรำกฏวำ่มีกำรส่งมอบน ้ำตำลต่อตลำดเป็น

จ ำนวน 3,439 ล็อต หรือ 174,701 เมตริกตนั  เป็นกำรส่งมอบท่ีนอ้ยท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2554 โดยมีบริษทั     E D & F 

Man (1,741 ล็อต)  บริษทั  Sucden (1,333 ล็อต)  และ บริษทั Enerfo (365 ล็อต)  เป็นผูส่้งมอบ และมีบริษทั 

Wilmar เป็นผูรั้บมอบแต่เพียงบริษทัเดียว  โดยเป็นน ้ำตำลจำกกวัเตมำลำ (1,420 ล็อต) นิคำรำกวั (632 ล็อต)   

คอสตำริกำ (488 ล็อต)  เมก็ซิโก  (314 ล็อต)  บรำซิล (200 ล็อต)  ฮอนดูรัส (177 ล็อต) อำร์เจนติน่ำ (128 ล็อต)  

และ เอลซลัวำดอร์ (80 ล็อต)  

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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 วนัท่ี 1 ตุลำคม 2562  มีรำยงำนวำ่ สหภำพยโุรป (EU) ไดอ้อกใบอนุญำตน ำเขำ้น ้ำตำลจ ำนวน  240 

ตนั (tel quel) ตำมสัญญำ EPA / EBA ในสัปดำห์ท่ี 30 กนัยำยน 2562 ลดลงจำก 57,562 ตนั ในสัปดำห์ก่อน 

รวมปริมำณน ำเขำ้ทั้งหมดในปี 2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) อยูท่ี่ 1,100,721 ตนั เพิ่มข้ึนอยำ่งมำกจำก 

556,680 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยน ำเขำ้จำก สวำซิแลนด ์(303,279 ตนั) มอริเชียส (213,089 ตนั) 

และเบลีซ (181,884 ตนั) 

  EU ส่งออกน ้ำตำลในเดือนสิงหำคม 2562 จ ำนวน 86,000 ตนั แทบไม่เปล่ียนแปลงจำก 92,000 ตนั   ใน

เดือนกรกฎำคม  แต่ต ่ำกวำ่ 245,000 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รวมในช่วง 11 เดือนแรกของ             ปี 

2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน)  EU  ส่งออกน ้ำตำลจ ำนวน 1.536 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 3.186 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำ

เดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกไปยงัอิสรำเอล 20% อียปิต ์ 16% นอร์เวย ์ 5% สวติเซอร์แลนด์  กำนำ จอร์เจีย 

อลับำเนีย  (ประเทศละ 4%) รำคำส่งออก (FOB) เฉล่ียเดือนกรกฎำคมอยูท่ี่ 328 ยโูร/ตนั เทียบกบั 326 ยโูร/ตนั 

ในเดือนมิถุนำยน และ 331 ยโูร/ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน    

 EU น ำเขำ้น ้ำตำลในเดือนสิงหำคมมีจ ำนวน 206,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 123,000 ตนั ในเดือนกรกฎำคม 

และ 90,000 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของก่อน  รวมในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562/2562  EU น ำเขำ้น ้ำตำล

จ ำนวน 1.740 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 1.232 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  น ้ำตำลท่ีน ำเขำ้ส่วนใหญ่มำ

จำกประเทศตำมขอ้ตกลงเขตกำรคำ้เสรี  EPA / EBA  (50% ของกำรน ำเขำ้) ตำมดว้ยสมำชิกของอเมริกำกลำง 

โคลมัเบีย และเปรู FTA (13%) และอฟักำใต ้(12%) 

 สตอ็คน ้ำตำลของ  EU  ณ ส้ินเดือนกรกฎำคม 2562  มีจ ำนวน 4.537 ลำ้นตนั   ลดลงจำก 6.148 ลำ้นตนั 

ในเดือนก่อน  และต ่ำกวำ่ 5.732 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  ซ่ึงเป็นเดือนท่ี 10 ติดต่อกนัท่ีต ่ำกวำ่

ในเดือนเดียวกนัของปีก่อน สตอ็คน ้ำตำลจะเพิ่มข้ึนเสมอในระหวำ่งส้ินเดือนกนัยำยนและส้ินเดือนมกรำคม 

(เม่ือมีกระบวนกำรผลิตบ้ีทใหม่)  

  วนัท่ี 1 ตุลำคม 2562  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่ ในฤดูกำรผลิตปี 2562/2563  เพียง        ณ 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562  เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้ 456,100 แฮคแต หรือ 39.8%  ของ

พื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด ลดลงจำก 490,100 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 19.9 

ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 17.0 ลำ้นตนั ในปีก่อน ส ำหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.73 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจำก 34.69 

ตนั/ แฮคแต ในปีก่อน 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

  2 ตุลาคม  2562 
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