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Daily Market Report 

 

 

1  พฤศจิกายน  2561   
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) มีนำคม 2562 13.19 13.12 13.54 13.08 13.19 0.00 
พฤษภำคม 2562 13.30 13.25 13.62 13.18 13.28 -0.02 
กรกฎำคม 2562 13.35 13.30 13.68 13.25 13.32 -0.03 
ตุลำคม 2562 13.54 13.53 13.87 13.45 13.49 -0.05 
มีนำคม 2563 14.07 14.05 14.36 13.97 13.99 -0.08 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 14.04 14.00 14.30 13.95 13.96 -0.08 
กรกฎำคม 2563 14.00 13.97 14.23 13.90 13.89 -0.11 
ตุลำคม 2563 14.04 14.02 14.26 14.00 13.92 -0.12 
มีนำคม 2564 14.34 14.53 14.54 14.53 14.21 -0.13 
พฤษภำคม 2564 14.19 14.37 14.38 14.37 14.05 -0.14 
กรกฎำคม 2564 14.06 14.23 14.23 14.23 13.92 -0.14 
ตุลำคม 2561     14.01  

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 124,385 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

792,727 ล็อต 
                      

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ธนัวำคม 2561 355.70 355.30 361.50 350.30 351.90 -3.80 
มีนำคม 2562 355.90 356.00 363.90 353.20 355.60 -0.30 
พฤษภำคม 2562 359.80 359.40 367.70 357.30 360.10 +0.30 
สิงหำคม 2562 363.80 361.60 371.20 361.00 363.90 +0.10 
ตุลำคม 2562 367.40 367.60 374.40 364.50 367.30 -0.10 
ธนัวำคม 2562 371.90 371.90 375.70 369.00 371.60 -0.30 
มีนำคม 2563 376.80 0.00 376.20 376.20 376.20 -0.60 
พฤษภำคม 2563 380.50 0.00 378.90 378.90 378.90 -0.60 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึน และลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 
0.01-0.19 เซนต ์ และปิดตลำดดำ้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน โดยดีลเลอร์ระบุวำ่ ตลำดต่ำง ๆ ฟ้ืนตวัจำกข่ำวกำรซ้ือ
คร้ังใหม่โดยนกัเก็งก ำไร ประกอบกบัสัญญำณทำงเทคนิคท่ีพฒันำข้ึนเน่ืองจำกรำคำปรับข้ึนเหนือระดบัส ำคญัทำง
เทคนิคและแรงหนุนจำกค่ำเงินบรำซิล ในขณะท่ีอุปทำนยงัคงลน้ตลำด ผูเ้ขำ้ร่วมในตลำดยอมรับวำ่สัญญำณของ
ควำมเป็นไปไดข้องผลผลิตลดลงเม่ือไม่นำนมำน้ีช่วยหนุนรำคำน ้ำตำล อยำ่งไรก็ตำม ดีลเลอร์ระบุวำ่ ควำมสนใจ
ยงัคงอยูท่ี่ควำมเป็นไปไดข้องกำรส่งออกน ้ำตำลจำกอินเดีย  ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือน
ธนัวำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 1.62 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.48% ท่ีระดบั 63.69 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  หลงัจำก
เคล่ือนตวัในช่วง 63.11-65.39 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิด
ตลำดไม่เปล่ียนแปลงท่ีระดบั 13.19 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูช่่วงระหวำ่ง 13.08-13.54 เซนต ์และรำคำน ้ำตำล
ตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม  2562 ปิดตลำดลดลง 0.02 เซนต ์ หรือ 0.15% ท่ีระดบั 13.28 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหว
อยูใ่นช่วงระหวำ่ง 13.18-13.62 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงทุกเดือนในช่วง 0.03-0.14 เซนต ์
ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 124,385 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม  2561 ของ
น ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม  2562  ลดลง 4,903 ล็อต เหลือ 371,565 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 9,092 
ล็อต เหลือ 792,727 ล็อต ดำ้นตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำว
สัญญำเดือนธนัวำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 3.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.07% ท่ีระดบั 351.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 350.30-361.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 
2562 ปิดตลำดลดลง 0.30 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.08% ท่ีระดบั 355.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่
ในช่วงระหวำ่ง 353.20-363.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 

             
 วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561  กระทรวงนโยบำยกำรเกษตรยเูครนรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 30 ตุลำคม 

2561 เกษตรกรชำวยูเครนเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้ 211,000 แฮคแต หรือ 76% จำกพื้นท่ีเพำะปลูกบ้ีท

ทั้งส้ิน 279,100 แฮคแต   ปริมำณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวไดป้ระมำณ 10.2 ลำ้นตนั  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 48.6 ตนั/แฮคแต  

ทั้งน้ี ทำงกระทรวงไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลของปีก่อน  แต่มีรำยงำนวำ่กำรเก็บเก่ียวบ้ีทในปีท่ีแลว้ท่ีส้ินสุดลง

ในวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2560 ยเูครนเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้ 246,000 แฮคแต ปริมำณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได้

อยูท่ี่ 10.9 ลำ้นตนั ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 44.3 ตนั/แฮคแต    ขณะท่ี สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติของยูเครน 

(Ukrtsukor) รำยงำนวำ่ เพียง     ณ วนัท่ี 30 ตุลำคม  2561 ยเูครนผลิตน ้ำตำลได ้895,800 ตนั  จำกปริมำณบ้ีทท่ีเขำ้

สู่กระบวนกำรผลิต 6.89 ลำ้นตนั โดยมีโรงงำน 40 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต ไม่เปล่ียนแปลง 

 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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จำกปีก่อน และเทียบกบัปีก่อน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคมท่ีผลิตน ้ำตำลได ้1.003 ลำ้นตนั  จำกปริมำณบ้ีท 7.24 ลำ้นตนั  

อตัรำกำรหีบสกดัอยูท่ี่ 13.0% ลดลงจำก 13.9%  ในปีก่อน   

วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561  ส ำนกังำนสถิติของเนเธอร์แลนดร์ำยงำนในเบ้ืองตน้เม่ือ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 

2561 วำ่ในปี 2561 เนเธอร์แลนดจ์ะเก็บเก่ียวบ้ีทได ้6,908,805 ตนั ลดลง 13.2% จำก 7,959,266 ตนั ในปีก่อน  จำก

พื้นท่ีเพำะปลูก 85,218 แฮคแต (ปี 2560 : 85,352 แฮคแต) และคำดวำ่ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียจะอยูท่ี่ 81.1 ตนั/แฮคแต 

ลดลงจำก 93.3 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  และจะส้ินสุดฤดูกำรผลิตปี 2561  ในปลำยเดือนมกรำคม 2562 

 วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561 Datagro คำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลทำงภำคกลำง-ใตข้องปบรำซิลปี 2561/2562 

ซ่ึงอยูใ่นช่วงสัปดำห์สุดทำ้ยจะมีจ ำนวน 26.38 ลำ้นตนั ต ่ำสุดในรอบ 12 ปี เน่ืองจำกผลผลิตออ้ยนอ้ยลง และใช้

ออ้ยผลิตเป็นเอทำนอลเพิ่มสูงข้ึน  เทียบกบัประมำณกำรครำวก่อนหนำ้น้ีท่ีคำดวำ่จะผลิตน ้ำตำลได ้27.28 ลำ้นตนั  

และคำดวำ่ฤดูกำรผลิตใหม่ท่ีจะเร่ิมข้ึนในเดือนเมษำยนปีหนำ้ ผลผลิตน ้ำตำลจะมีจ ำนวน 26.4 ลำ้นตนั   นำย 

Plinio Nastari หวัหนำ้นกัวิเครำะห์ของ Datagro  กล่ำววำ่ แมว้ำ่ในช่วงทำ้ยรำคำน ้ำตำลจะไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึน แต่

เอทำนอลยงัคงใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวำ่ ดงันั้นคำดวำ่จะยงัคงใหค้วำมส ำคญักบักำรผลิตเอทำนอลในฤดูกำรถดัไป  

โรงงำนน ้ำตำลน ำออ้ยไปผลิตเป็นน ้ำตำลเพียง 35.5% ส่วนท่ีเหลือจะน ำไปผลิตเป็น เอทำนอล แต่หำกรำคำน ้ำตำล

ยงัคงปรับตวัสูงข้ึน อตัรำส่วนกำรผลิตเอทำนอลและน ้ำตำลอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงในช่วงปลำยฤดูถดัไป 

ขณะเดียวกนัมีกำรปรับปรุงตวัเลขผลผลิตออ้ยทำงภำคกลำง-ใตข้องบรำซิลในฤดูกำลหนำ้เป็น 570 ลำ้นตนั จำก

ระดบั 540 ลำ้นตนั ในประมำณกำรก่อนหนำ้น้ี  โดยปริมำณฝนท่ีตกในเดือนตุลำคมท่ีผำ่นมำ จะช่วยเพิ่มปริมำณ

ออ้ยในฤดูกำรเพำะปลูกใหม่ ถำ้ไดรั้บกำรยนืยนัก็จะเป็นคร้ังแรกท่ีผลผลิตออ้ยจะเพิ่มข้ึนในช่วงส่ีปีท่ีผำ่นมำ กำร

คำดกำรณ์ใหม่ของ Datagro สอดคลอ้งประมำณกำรล่ำสุดของ F.O. Licht  ท่ีคำดวำ่ผลผลิตออ้ยในปี 2561/2562 

จะอยูท่ี่  555 ลำ้นตนั และผลผลิตน ้ำตำลจะอยูท่ี่ 26.36 ลำ้นตนั สัดส่วนออ้ยท่ีน ำไปผลิตเป็นน ้ำตำล 35.7% และมี

ค่ำเฉล่ีย ATR ท่ี 139.6 กิโลกรัม/ตนัออ้ย 

 วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561  Australian Sugar Milling Council (ASMC) รำยงำนปริมำณออ้ยเขำ้หีบ ค่ำ 
ซี.ซี.เอส. และผลผลิตน ้ำตำลของออสเตรเลียในปี 2561/2562 เพียงวนัท่ี 28 ตุลำคม 2561 ดงัน้ี 

รำยกำร ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมำณออ้ยเขำ้หีบประจ ำสัปดำห์ (ตนั) 1,263,319 591,094 +113.73 
ปริมำณออ้ยเขำ้หีบสะสม (ตนั) 28,771,411 26,725,657 +7.65 
ปริมำณออ้ยเขำ้หีบคิดเป็นร้อยละของประมำณกำร (%) 87.6 80.1 +9.36 
ซี.ซี.เอส. ประจ ำสัปดำห์ (%) 15.12 13.61 +11.09 
ซี.ซี.เอส. สะสม (%) 14.26 13.56 +5.16 
ผลผลิตน ้ำตำลประจ ำสัปดำห์ (ตนั) 191,014 80,448 +137.44 
ผลผลิตน ้ำตำลสะสม (ตนั) 4,102,803 3,623,999 +13.21 
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 วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ในฤดู

กำรผลิตปี 2561/2562  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี 14 ตุลำคม  2561 ดงัน้ี 

 

รำยกำร ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 1,375,209 860,574 +59.80 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 113,737 67,810 +67.73 
โมลำส (ตนั) 52,514 29,487 +78.09 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 8.27 7.88 +4.96 
ผลผลิตโมลำส (%) 3.82 3.43 +11.45 

 วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561  นำย Praful Vithlani ประธำนสมำคมผูค้ำ้น ้ำตำล (The All India Sugar 
Traders Association (AISTA). กล่ำววำ่ ในปี 2561/2562 (ตุลำคม-กนัยำยน) ถึงขณะน้ีโรงงำนน ้ำตำลในอินเดียได้
ท ำสัญญำส่งออกน ้ำตำลแลว้เป็นจ ำนวน 830,000 ตนั  โดยเป็นส่วนของโรงงำนรัฐ  Uttar Pradesh  ประมำณ 
450,000 ตนั  และส่วนใหญ่เป็นน ้ำตำลทรำยดิบ 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

2 พฤศจิกายน 2561 

 
 
 


