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2  สิงหาคม 2559  

 

  
 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ตุลำคม 2559 520.70 520.10 530.50 520.10 528.40 +7.70 
ธนัวำคม 2559 522.70 521.80 531.80 521.80 529.60 +6.90 
มีนำคม 2559 522.80 522.30 531.20 521.80 529.20 +6.40 
พฤษภำคม 2560 512.90 512.30 521.50 512.20 518.50 +5.60 
สิงหำคม 2560 502.00 506.30 508.10 505.50 506.90 +4.90 
ตุลำคม 2560 485.80 491.20 491.20 490.00 490.00 +4.20 
ธนัวำคม 2560 476.30 0.00 480.10 480.10 480.10 +3.80 
มีนำคม 2561 477.00 0.00 478.70 478.70 478.70 +1.70 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

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

ตุลำคม 2559 18.81 18.80 19.21 18.73 19.05 +0.24 
มีนำคม 2560 19.24 19.26 19.60 19.18 19.48 +0.24 
พฤษภำคม 2560 18.68 18.67 18.98 18.63 18.89 +0.21 
กรกฎำคม 25609 18.19 18.19 18.45 18.15 18.39 +0.20 
ตุลำคม 2560 17.94 17.91 18.15 17.89 18.14 +0.20 
มีนำคม  2561 17.81 17.79 18.00 17.79 18.01 +0.20 
พฤษภำคม 2561 17.44 17.43 17.43 17.43 17.63 +0.19 
กรกฎำคม 25619 17.20    17.37 +0.17 
ตุลำคม 2561 17.07    17.24 +0.17 
มีนำคม 2562 17.07    17.24 +0.17 
พฤษภำคม 2562 16.70    16.87 +0.17 

กรกฎำคม 25629 16.70    16.87 +0.17 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 76,251 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 842,253 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 และลดลงจำกวนั
ก่อนในช่วง 0.01-0.03 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลปิดตลำดปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน โดยไดแ้รงหนุนจำกดอลลำร์ท่ีอ่อน
ค่ำลง และจำกแนวโน้มผลผลิตน ้ ำตำลโลกขำดแคลน (deficit) ในปี  2558/2559 และ  2559/2560 รำคำ
น ้ ำมันดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนกันยำยน 2559  ด่ิงลง 55 เซนต์ หรือ 1.37 % มำปิดตลำด
ท่ี 39.51 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 39.26-40.91 เหรียญสหรัฐฯ   รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบ
ตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2559  ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.24 เซนต์ หรือ 1.28%  ท่ีระดบั 19.05 
เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 18.73-19.21 เซนต ์และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ปิด
ตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.24 เซนต์ หรือ 1.25% ท่ีระดบั 19.48 เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 19.18-19.60 
เซนต์ ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.17-0.21 เซนต์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 
76,251 ล็อต ตัว๋น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 1  สิงหำคม 2559 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำ
เดือนตุลำคม 2559 เพิ่มข้ึน 1,651 ล็อต เป็น 433,868 ล็อต และของน ้ ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 4,189 ล็อต  เป็น 
842,253  ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำว
ตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2559 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 7.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.48% ท่ีระดบั 528.40 เหรียญ
สหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 520.10-530.50 เหรียญสหรัฐฯ และรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำ
เดือนธันวำคม 2559 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 6.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.32% ท่ีระดบั 529.60 เหรียญสหรัฐฯ 
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 521.80-531.80  เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 
วนัท่ี  2  สิงหำคม  2559 กระทรวงกำรคำ้ของบรำซิล รำยงำนวำ่ บรำซิลส่งออกน ้ำตำลทรำยดิบใน 

เดือนกรกฎำคม 2559  จ  ำนวน 2,452,005 ตนั  เพิ่มข้ึนอยำ่งมำกจำก 1,952,327 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี
ก่อน และจำก 2,324,406 ตนั ในเดือนมิถุนำยน และส่งออกน ้ำตำลทรำยขำวจ ำนวน 459,134 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 
399,278 ตนั ในปีก่อน และจำก 361,557 ตนั ในเดือนมิถุนำยน  โดยส่งออกน ้ำตำลทั้งหมดจ ำนวน 2.911 
ลำ้นตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจำก 2.352 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  และเพิ่มจำก 2.686 ลำ้นตนั ใน
เดือนมิถุนำยน ซ่ึงเป็นจ ำนวนสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2556 ส ำหรับกำรส่งออกน ้ำตำลในช่วง 4 เดือนแรก
ของปี 2559/2560 (เมษำยน-มีนำคม) มีจ  ำนวน 9.264 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยดิบ)  เพิ่มข้ึนจำก 7.217 
ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี 2 สิงหำคม 2559 สวสิเซอร์แลนด์รำยงำนผลกำรทดสอบบ้ีทคร้ังแรกของปี 2559 เพียง ณ 
วนัท่ี 26 กรกฎำคม 2559  เป็นดงัน้ี 

 
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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รำยกำร ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 เฉล่ีย 5 ปี 

(2554-2558) 
สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัตก 
เปอร์เซ็นตน์ ้ำตำลเฉล่ีย (%) 13.70 17.20 13.90 14.80 16.50 15.30 15.50 
ปริมำณบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 30.90 41.60 58.40 31.00 45.10 59.30 47.10 
ปริมำณน ้ำตำล (ตนั/เฮคแต)  4.24 7.09 8.11 4.64 7.44 9.08 7.27 
สวสิเซอร์แลนด์ตะวนัออก 
เปอร์เซ็นตน์ ้ำตำลเฉล่ีย (%) 14.10 17.80 13.70 16.00 15.80 15.60 15.80 
ปริมำณบ้ีท (ตนั/เฮคแต) 38.60 37.10 55.40 25.00 50.90 65.00 46.70 
ปริมำณน ้ำตำล (ตนั/เฮคแต)  5.46 6.50 7.56 4.02 8.02 10.15 7.25 

 
วนัท่ี  2  สิงหำคม  2559  มีรำยงำนวำ่อตัรำภำษีน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบของสหภำพศุลกำกรของ 

รัสเซีย คำซคัสถำน และเบลำรุส ในเดือนกนัยำยน 2559  จะอยูท่ี่ 140 เหรียญสหรัฐ/ตนั ไม่เปล่ียนแปลงจำก
เดือนสิงหำคม และลดลงจำก 205 เหรียญสหรัฐ/ตนั ในเดือนกรกฎำคม ส ำหรับอตัรำภำษี 140 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั เป็นอตัรำภำษีน ำเขำ้ต ่ำสุด ระหวำ่ง 140-270 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ซ่ึงมีผลถึงส้ินเดือนเมษำยน และ
ถูกน ำมำใชเ้ม่ือค ำนวณรำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คเฉล่ียท่ีเท่ำกบั 18.01 เซนต/์ปอนด ์ หรือสูงกวำ่ 
โดยรำคำเฉล่ียในระหวำ่งเดือนกรกฎำคมอยูท่ี่ 19.69 เซนต/์ปอนด ์ เพิ่มข้ึนจำก 19.34 เซนต/์ปอนด ์ในเดือน
มิถุนำยน 
 วนัท่ี  2  สิงหำคม  2559  มีรำยงำนวำ่ในเดือนกรกฎำคม 2559 รัสเซียผลิตน ้ำตำลทรำยขำวจำกบ้ีท
ได ้490 ตนั  และผลิตจำกน ้ำตำลทรำยดิบท่ีน ำเขำ้ได ้61,000 ตนั  รวมในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 รัสเซียผลิต
น ้ำตำลทรำยขำวได ้ 366,100 ตนั โดยเป็นน ้ำตำลท่ีผลิตจำกบ้ีทจ ำนวน 164,500 ตนั  และผลิตจำกน ้ำตำล
ทรำยดิบจ ำนวน 201,600 ตนั เทียบกบัในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 ซ่ึงผลิตน ้ำตำลได ้ 599,200 ตนั โดยเป็น
น ้ำตำลท่ีผลิตจำกบ้ีทจ ำนวน 75,800 ตนั  และผลิตจำกน ้ ำตำลทรำยดิบจ ำนวน 523,500 ตนั   โดยน ้ำตำล
ทรำยขำวท่ีผลิตจำกน ้ำตำลทรำยดิบท่ีน ำเขำ้นบัวำ่เป็นจ ำนวนท่ีต ่ำท่ีสุด 
 วนัท่ี  2  สิงหำคม  2559  มีรำยงำนวำ่  ณ วนัท่ี 1 กรกฎำคม ยเูครนมีสต็อคน ้ำตำลจ ำนวน 520,000 
ตนั  หรือ นอ้ยกวำ่ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 36%   และในช่วง  10 เดือนแรกของปี 2558/2559 
(กนัยำยน-สิงหำคม)  ปริมำณกำรบริโภคคำดวำ่จะมีจ ำนวน 1.387 ลำ้นตนั ในขณะท่ีปริมำณกำรส่งออกมี
จ ำนวน 73,000 ตนั (ส่วนใหญ่เป็นคำซคัสถำนและโรมำเนีย)  ส่วนปริมำณกำรน ำเขำ้มีจ  ำนวน 47,000 ตนั 
(ส่วนใหญ่มำจำกเนเธอร์แลนดแ์ละบรำซิล) 
 ฝ่ายตลาด 

   บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด 
3  สิงหาคม 2559 
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