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Daily Market Report 

       
 
 

1  พฤศจิกายน   2559 
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด   เปลียนแปลง 
      _________ _________ ________ ________ ________ ________ (เพิ่ม (+),ลด (-) 
มีนำคม 2560 21.57 21.52 21.57 21.11 21.19 -0.38 
พฤษภำคม 2560 21.11 21.11 21.14 20.73 20.80 -0.31 
กรกฎำคม 2560 20.56 20.56 20.60 20.20 20.28 -0.28 
ตุลำคม 2560 20.15 20.15 20.21 19.83 19.91 -0.24 
มีนำคม  2561 19.94 19.97 19.99 19.66 19.74 -0.20 
พฤษภำคม 2561 19.31 19.37 19.37 19.07 19.13 -0.18 
กรกฎำคม 2561 18.75 18.82 18.82 18.55 18.59 -0.16 
ตุลำคม 2561 18.50 18.59 18.59 18.43 18.35 -0.15 
มีนำคม 2562 18.36    18.22 -0.14 
พฤษภำคม 2562 17.79    17.68 -0.11 
กรกฎำคม 2562 17.37    17.25 -0.12 
ตุลำคม 2562     17.05  

 

  
 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ธนัวำคม 2559 579.40 579.40 579.40 565.80 567.20 -12.20 
มีนำคม 2560 571.00 571.00 571.00 559.10 560.70 -10.30 
พฤษภำคม 2560 564.20 564.10 564.10 553.00 554.60 -9.60 
สิงหำคม 2560 551.80 550.00 551.30 541.80 544.20 -7.60 
ตุลำคม 2560 533.30 531.50 532.70 525.40 527.90 -5.40 
ธนัวำคม 2560 523.50 522.50 522.50 518.90 519.90 -3.60 
มีนำคม 2561 519.30 520.00 520.00 516.20 516.20 -3.10 
พฤษภำคม 2561 512.50 N/A 509.90 509.90 509.90 -2.60 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 112,214 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 852,809 ล็อต 

1.  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

         บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ้ากัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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          ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และ 
ลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 0.03-0.09 เซนต ์และปิดตลำดลดลงเป็นวนัท่ี 6 ติดต่อกนั โดยแตะระดบัต ่ำสุดในรอบ
6 สัปดำห์ อนัเป็นผลจำกแรงขำยของกองทุนและแรงขำยทำงเทคนิค รวมถึงควำมวติกท่ีลดลงเก่ียวกบัภำวะ
อุปทำนตึงตวัในระยะสั้น  ขณะท่ีรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนธนัวำคม 2559 ร่วงลง 19 
เซนต ์หรือ 0.41% มำปิดตลำดท่ี 46.67 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 46.20-47.35 เหรียญ
สหรัฐฯ โดยจุดต ่ำสุดของวนัถือเป็นจุดต ่ำสุดนบัตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยำยน รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์
คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 0.38 เซนต ์ หรือ 1.76% ท่ีระดบั 21.19 เซนต ์ หลงัจำก
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 21.11-21.57 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 
0.31 เซนต ์หรือ 1.47% ท่ีระดบั 20.80 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 20.73-21.14 เซนต ์ส ำหรับเดือน
อ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.11-0.28 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 112,214 ล็อต ตัว๋น ้ำตำล
คงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2559 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ลดลง 
3,825 ล็อต เหลือ 454,950 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 1,629 ล็อต เหลือ 852,809  ล็อต และรำคำ
น ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลง โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนธนัวำคม 2559 ปิด
ตลำดลดลง 12.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.11% ท่ีระดบั 567.20  เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่
ระหวำ่ง 565.80-579.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 
10.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.80% ท่ีระดบั 560.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 559.10-
571.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
 

วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2559  มีรำยงำนวำ่ในช่วง 3 ไตรมำสแรกของปี 2559 ไทยส่งออกน ้ำตำล 
จ ำนวน 5.4 ลำ้นตนั (tei quel) เทียบกบั 5.8 ลำ้นตนั ในปี 2558 โดยเป็นน ้ำตำลทรำยดิบ 2.9 ลำ้นตนั (2.6 ลำ้น
ตนั ในปี 2558)  น ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิ 2.0 ลำ้นตนั (2.7 ลำ้นตนั ในปี 2558)  และน ้ำตำลทรำยขำว 0.4 ลำ้น
ตนั (0.5 ลำ้นตนั ในปี 2558)  ซ่ึงในปี 2559 น ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิส่วนใหญ่ส่งออกไปยงักมัพูชำ จ ำนวน 
381,000 ตนั (147,000 ตนั ในปี 2558) ขณะท่ีน ้ำตำลทรำยดิบส่งออกไปยงัอินโดนีเซียจ ำนวน 2.1 ลำ้นตนั (1.0 
ลำ้นตนั ในปี 2558) น ้ำตำลทรำยขำวส่วนใหญ่ขำยไปยงักมัพูชำจ ำนวน 157,000 ตนั (147,000 ตนั ในปี 2558) 
มีบริษทั คำ้ผลผลิตน ้ำตำล จ ำกดั เป็นผูส่้งออกมำกสุด จ ำนวน 2.3 ลำ้นตนั (2.2  ลำ้นตนั ในปี 2558)  ตำมดว้ย
บริษทั แปซิฟิก ชูกำร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั จ  ำนวน 0.9 ลำ้นตนั (1.2 ลำ้นตนั ในปี 2558)   และอนัดบัท่ี 3 บริษทั 
ส่งออกน ้ำตำลสยำม จ ำกดั จ  ำนวน 0.8 ลำ้นตนั  (0.9 ลำ้นตนั ในปี 2558) 
 
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2559 Unica  รำยงำนผลผลิตออ้ย น ้ ำตำล และเอทำนอล ทำงภำคกลำง-ใต ้
 ของบรำซิล ปี 2559/2560 (เมษำยน-มีนำคม) เพียง ณ วนัท่ี  16  ตุลำคม  2559  ดงัน้ี 

                                                                             

 
รายการ 

 

ช่วงคร่ึงแรกเดือนตุลำคม ยอดสะสม 

ปี 2559/60 ปี 2558/59 
เปล่ียนแปล

ง 
(%) 

ปี 2559/60 ปี 2558/59 
เปล่ียนแปล

ง 
(%) 

ผลผลิตออ้ย (1,000 ตนั) 31,987 36,316 -11.92 505,537 476,812 +6.02 
ผลผลิตน ้ำตำล (1,000 ตนั) 2,242 2,099 +6.81 30,018 25,312 +18.59 
ผลผลิตเอทำนอล (ลำ้นลิตร) 1,405 1,693 -17.01 21,269 21,716 -2.06 
ATR (กก/ตนัออ้ย)) 148.30 140.02 +5.91 133.90 133.14 +0.57 
สัดส่วนออ้ยน ำไปผลิตน ้ำตำล 
(%) 

49.61 43.33 +14.49 46.54 41.85 +11.21 
สัดส่วนออ้ยน ำไปผลิตเอทำ
นอ (%)  

50.39 56.67 -11.08 53.46 58.15 -8.07 
 
 วนัท่ี  1 พฤศจิกำยน  2559  The National Association of Sugar Producers (Ukrtsukor) ของยเูครน
รำยงำนวำ่ ในฤดูกำรผลิตปี 2559/2560  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียง ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2559  ยเูครนผลิตน ้ำตำล
ทรำยขำวได ้ 1.04 ลำ้นตนั จำกปริมำณบ้ีท  7.10 ลำ้นตนั อตัรำกำรหีบสกดั 14.65%  เพิ่มข้ึน 0.3% จำกปีก่อน  
มีโรงงำน 41 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  โดยมีบ้ีทท่ีผำ่นกระบวนกำรผลิตวนัละ 162,500 ตนั  และคำดวำ่ในปีน้ี
จะผลิตน ้ำตำลไดถึ้ง 2 ลำ้นตนั   
 วนัท่ี  1 พฤศจิกำยน 2559  มีรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 28  ตุลำคม  2559 เบลำรุสผลิตน ้ำตำลได้
ประมำณ 302,400 ตนั  (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)  เพิ่มข้ึนจำก 233,900 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน มีบ้ีท
ท่ีผำ่นกระบวนกำรผลิต 2.029 ลำ้นตนั เทียบกบั 1.740 ลำ้นตนั ในปีก่อน ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.3 ตนั/เฮคแต 
เพิ่มข้ึนจำก 32.2 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน เกษตรกรชำวไร่บ้ีทเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูก  76,500 เฮคแต หรือ 
81.1% ของพื้นท่ีท่ีจะเก็บเก่ียวไดใ้นฤดูกำรผลิตน้ี   
 วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2559 มีรำยงำนวำ่ ศุลกำกรจีนไดเ้ร่ิมมีกำรควบคุมและปรำบปรำมกำรน ำเขำ้ 
น ้ำตำลท่ีผดิกฎหมำย หลงัจำกท่ีจีนไดเ้ร่ิมซ้ือน ้ำตำลผำ่นทำงชำยแดนพม่ำในเดือนเมษำยนปีท่ีผำ่นมำ ซ่ึงตั้งแต่
นั้นมำพมำ่ไดน้ ำเขำ้น ้ำตำลมำกกวำ่ 3 ลำ้นตนั เพื่อกำรส่งออก ทั้งน้ี โดยส่วนใหญ่ของน ้ ำตำลท่ีส่งออกจำกพม่ำ
ถูกน ำมำจำกไทยและอินเดีย รำคำน ้ำตำลในช่วงตน้ปีน้ีไดพุ้ง่ข้ึนถึงระดบัสูงสุดถึง 5,300 หยวน/ตนั หรือ
ประมำณ 783 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงไปอยูท่ี่ 4,200 หยวน หรือประมำณ 600 เหรียญ
สหรัฐฯ/ ตนั  ในเดือนเมษำยน ท ำใหธุ้รกิจกำรส่งออกใหม่น้ีลดควำมน่ำสนใจลง 
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วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2559 Soyuzrossakhar รำยงำนวำ่ รัสเซียไดเ้ร่ิมส่งออกน ้ำตำลในฤดูกำรผลิตปี 
2559/2560 ท่ีมีกำรเร่ิมตน้เก็บเก่ียวบ้ีทตั้งแต่เดือนกนัยำยน รวม 23,000 ตนั โดย 80% ของน ้ำตำลส่งออกไปยงั
คำซคัสถำน ทั้งน้ี ปริมำณน ้ ำตำลและรำคำท่ีดีในตลำดโลกสนบัสนุนใหมี้กำรส่งออก โดยคร้ังสุดทำ้ยท่ีรัสเซีย
ไดมี้กำรส่งออกน ้ำตำลในปริมำณท่ีมำกถึง 250,000 ตนั อยูใ่นปี  2554/2555 
 
 

ฝ่ายตลาด 
   บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 

    2 พฤศจิกายน 2559 
 


