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2  มีนาคม  2558  
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
_________ ________ _________   ________ ________ (เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนำคม 

 

2558 13.93      
พฤษภำคม 2558 13.77 13.87 13.87 13.57 13.64 -0.13 
กรกฎำคม 2558 14.05 14.09 14.11 13.85 13.91 -0.14 
ตุลำคม 2558 14.72 14.80 14.80 14.56 14.63 -0.09 
มีนำคม 2559 15.76 15.80 15.81 15.63 15.74 -0.02 
พฤษภำคม 2559 15.84 15.88 15.89 15.71 15.83 -0.01 
กรกฎำคม 2559 15.80 15.85 15.85 15.71 15.80 0.00 
ตุลำคม 2559 15.92 15.90 15.97 15.87 15.96 0.04 
มีนำคม 2560 16.31 16.29 16.35 16.25 16.33 0.02 
พฤษภำคม 2560 16.16 16.19 16.19 16.14 16.15 -0.01 
กรกฎำคม 25609 16.02 16.03 16.03 16.03 16.01 -0.01 
ตุลำคม 2560 16.07    16.06 -0.01 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 87,899 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 805,305 ล็อต 

 
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภำคม 2558 371.80 370.50 373.30 368.40 370.40 -1.40 
สิงหำคม 2558 376.00 374.60 377.00 371.80 373.70 -2.30 
ตุลำคม 2558 384.00 382.70 384.50 379.70 381.50 -2.50 
ธนัวำคม 2558 395.80 395.50 396.20 391.50 393.30 -2.50 
มีนำคม 2559 405.50 405.30 406.00 401.90 403.30 -2.20 
พฤษภำคม 2559 412.00 412.60 412.60 409.50 411.20 -0.80 
สิงหำคม 2559 414.80 415.30 415.30 413.10 415.00 +0.20 
ตุลำคม 2559 415.10 415.00 415.00 414.90 414.90 -0.20 

 

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

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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    ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึน และลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 
0.01 - 0.10 เซนต ์รำคำน ้ำตำลไดป้รับตวัลดลงสู่ระดบัต ่ำสุดในรอบกวำ่ 5 ปี หลงัขอ้มูลบ่งช้ีวำ่บรำซิลเป็น
แหล่งผลิตหลกัส ำหรับกำรส่งมอบน ้ำตำลปริมำณมำกในเดือนมีนำคม  ส่วนรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX  
สัญญำเดือนเมษำยน 2558 ร่วงลง 17 เซนต ์หรือ 0.34% มำปิดตลำดท่ี  49.59  เหรียญสหรัฐฯ /
บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 48.71-51.04  เหรียญสหรัรฐฯ     รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำม
สัญญำเดือนพฤษภำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 0.13 เซนต ์ หรือ 0.94% ท่ีระดบั 13.64 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหว
อยูร่ะหวำ่ง 13.57-13.87 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 0.14 เซนต ์
หรือ 1.00% ท่ีระดบั 13.91 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 13.85-14.11 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิด
ตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.01-0.09 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำย 87,899 ล็อต ตัว๋น ้ำตำลคงเหลือในตลำด 
(Open Interest)  ณ วนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2558 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2558 เพิ่มข้ึน 7,747 ล็อต 
เป็น 403,945 ล็อต และของน ้ ำตำลทั้งตลำดลดลง 13,505 ล็อต เหลือ 805,305 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำว
ตลำดลอนดอนปรับตวัลดลงเช่นเดียวกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2558 ปิดตลำด
ลดลง  1.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.38% ท่ีระดบั 370.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 
368.40-373.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 2.30 
เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.61% ท่ีระดบั 373.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 371.80-377.00 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 
 
 

น ้ำตำลทรำยดิบตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2558  ตลำดนิวยอร์คหมำยเลข 11  ส้ินสุดระยะเวลำในกำรซ้ือ
ขำยลงเม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2558  ปรำกฏวำ่มีกำรส่งมอบน ้ำตำลต่อตลำดเป็นจ ำนวน 19,998 ล็อต หรือ
ประมำณ 1,015,947 เมตริกตนั นบัวำ่มำกสุดนบัแต่ปี 2532  โดยเป็นน ้ำตำลจำกบรำซิลประมำณ 14,365 ล็อต  
กวัเตมำลำ 2,805 ล็อต  เอลซลัวำดอร์  2,533 ล็อต  และฮอนดูรัส  295 ล็อต 

 
วนัท่ี 2 มีนำคม 2558  กรมศุลกำกรของจีน รำยงำนวำ่ จีนน ำเขำ้น ้ำตำลในเดือนมกรำคม 2558 

จ ำนวน 388,766 ตนั (มูลค่ำน ้ ำตำลทรำยดิบ) เพิ่มข้ึนจำก  365,976 ตนั ในเดือนก่อน  และเพิ่มข้ึน 33% จำก 
290,902  ตนั ในช่วงเวลำเดือนเดียวกนัของปีก่อน  โดย 82% น ำเขำ้จำกบรำซิล  14% จำกไทย  และเกือบ 3% 
จำกเกำหลีใต ้ รวมจีนน ำเขำ้น ้ำตำลใน 4 เดือนแรกของปี 2557/2558 (ตุลำคม-กนัยำยน) มีจ  ำนวน 1.480 ลำ้น
ตนั  ลดลงจำก 1.921 ลำ้นตนั ท่ีน ำเขำ้ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2556/2557  ส ำหรับปริมำณน ำเขำ้ในปี  

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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2556/2557 มีจ ำนวน ทั้งส้ิน 4.054 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 3.688 ลำ้นตนั ในปี 2555/2556  ส่วนปริมำณ
กำรส่งออกในเดือนมกรำคม 2558  มีจ ำนวน 4,650 ตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยดิบ) ลดลงจำก 5,149 ตนั ในช่วง
เวลำเดือนเดียวกนัของปีก่อน โดยประเทศปลำยทำงไดแ้ก่ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกำ และมำเลเซีย   ปริมำณกำร
ส่งออกใน 4 เดือนแรกของปี 2557/2558 อยูท่ี่ 16,203 ตนั ลดลงจำก 17,847 ตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี
ก่อน  และปริมำณส่งออกโดยรวมในปี 2556/2557 มีจ ำนวน 51,014  ตนั  เทียบกบั 49,898 ตนั ในปี 
2555/2556  
 

วนัท่ี 2 มีนำคม 2558  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ในฤดู 
กำรผลิตปี 2557/2558 เพียงวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2558 ดงัน้ี 

 
รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 

ปริมำณออ้ย (ตนั) 15,565,486 16,152,774 -3.64 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 1,501,377 1,561,472 -3.85 
โมลำส (ตนั) 560,510 582,513 -3.78 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 9.65 9.67 -0.22 
ผลผลิตโมลำส (%) 3.60 3.61 -0.15 

 
วนัท่ี 2 มีนำคม 2558 มีรำยงำนวำ่อตัรำภำษีน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบของสหภำพศุลกำกร ซ่ึง

ประกอบดว้ยรัสเซีย คำซคัสถำน และเบลำรุส ในเดือนเมษำยนจะอยูท่ี่ 240 เหรียญสหรัฐ/ตนั เพิ่มข้ึนจำก 203 
เหรียญสหรัฐ/ตนั ในเดือนมีนำคม   และกระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่   ตั้งแต่ตน้ปีจนถึงส้ินเดือน
กุมภำพนัธ์รัสเซียไดท้  ำกำรแปรรูปน ้ำตำลทรำยดิบเป็นจ ำนวนกวำ่ 105,000 ตนั 

วนัท่ี 2 มีนำคม 2558 บริษทัท่ีปรึกษำ INTL Fc Stone คำดกำรณ์วำ่ปริมำณออ้ยเขำ้หีบทำงภำคกลำง-
ใตข้องบรำซิลในปี 2558/2559 (เมษำยน-มีนำคม) จะมีจ ำนวน 571 ลำ้นตนั  เทียบกบั 570.1 ลำ้นตนั ในปี 
2557/2558  โดยผลผลิตน ้ำตำลจะมีจ ำนวน 31.1 ลำ้นตนั   และผลผลิตเอทำนอลจะมีจ ำนวน 26 พนัลำ้นลิตร  
ซ่ึง FC Stone คำดวำ่ออ้ยจะน ำไปใชใ้นกำรผลิตเอทำนอล 57.7%  และจะใชใ้นกำรผลิตน ้ำตำลเพียง 42.3% 
 

 
ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
3  มีนาคม  2558 

 


