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Daily Market Report 

      
  
 

3 มกราคม  2560 
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 
 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด(+), (-) 

มีนำคม 2560 19.51 19.63 20.55 19.58 20.51 +1.00 
พฤษภำคม 2560 19.25 19.38 20.16 19.32 20.12 +0.87 
กรกฎำคม 2560 18.85 18.87 19.61 18.87 19.58 +0.73 
ตุลำคม 2560 18.65 18.65 19.22 18.63 19.19 +0.54 
มีนำคม 2561 18.58 18.55 18.97 18.49 18.94 +0.36 
พฤษภำคม 2561 18.10 18.09 18.34 18.00 18.30 +0.20 
กรกฎำคม 2561 17.55 17.55 17.74 17.50 17.70 +0.15 
ตุลำคม 2561 17.35 17.38 17.51 17.31 17.43 +0.08 
มีนำคม 2562 17.30 17.31 17.38 17.24 17.27 -0.03 
พฤษภำคม 2562 16.89 16.88 16.93 16.80 16.80 -0.09 
กรกฎำคม 2562 16.59 16.59 16.59 16.59 16.48 -0.11 
ตุลำคม 2562 16.60 16.59 16.59 16.59 16.49 -0.11 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 152,210 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

805,915 ล็อต 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2560 524.20 525.60 543.40 525.60 542.90 +18.70 
พฤษภำคม 2560 518.00 519.90 536.80 519.90 536.30 +18.30 
สิงหำคม 2560 509.50 512.20 525.00 511.50 524.50 +15.00 
ตุลำคม 2560 496.50 502.20 506.40 496.50 504.40 +7.90 
ธนัวำคม 2560 485.90 491.30 493.90 485.10 491.60 +5.70 
มีนำคม 2561 481.30 485.40 487.80 481.20 485.80 +4.50 
พฤษภำคม 2561 473.00 476.50 478.80 476.00 476.00 +3.00 
สิงหำคม

พฤษภำคม 

2561 470.90 0.00 470.10 470.10 470.10 -0.80 

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 0.01-0.13 เซนต ์ และยงัคงปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนต่อเน่ืองจำกวนัก่อน  โดยปรับตวัข้ึนสู่
ระดบัสูงสุดในรอบ 7 สัปดำห์ โดยไดแ้รงหนุนจำกควำมวติกเก่ียวกบัภำวะขำดแคลนออ้ยในอินเดียซ่ึงเป็น
ผูผ้ลิตรำยใหญ่ท่ีสุดอนัดบัสองของโลก โดยโรงงำนน ้ำตำลมำกกวำ่ 24 แห่งในรัฐ Maharashtra ซ่ึงเป็นรัฐท่ี
ผลิตน ้ำตำลในอินเดียนั้นไดห้ยดุท ำกำรหีบออ้ย เน่ืองจำกภำวะขำดแคลนออ้ย และหลำยแห่งมีแนวโนม้ท่ีจะปิด
ท ำกำรก่อนส้ินเดือนกุมภำพนัธ์ ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนกุมภำพนัธ์ 2560 ด่ิง
ลง 1.39 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.6 % มำปิดตลำดท่ี 52.33 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 
52.11-55.24 เหรียญสหรัฐฯ โดยระดบัปิดวนัองัคำรถือเป็นระดบัปิดต ่ำสุดในรอบสองสัปดำห์ รำคำน ้ำตำล
ทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 1.00 เซนต ์ หรือ 5.13% ท่ีระดบั 
20.51 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 19.58-20.55 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 
2560 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.87 เซนต ์หรือ 4.52% ท่ีระดบั 20.12 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 19.32-
20.16  เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดมีทั้งเพิ่มสูงข้ึนและลดลงในช่วง 0.03-0.73 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำย
มีจ ำนวน 152,210 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม  2559 ของน ้ำตำลตำม
สัญญำเดือนมีนำคม 2560 ลดลง 833 ล็อต เหลือ 352,843 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 613 ล็อต เป็น 
805,915 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำว
ตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 18.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 3.57% ท่ีระดบั 542.90 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 525.60-543.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำ
เดือนพฤษภำคม 2559 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 18.30 เหรียญสหรัฐฯ  หรือ 3.53%   ท่ีระดบั  536.30 เหรียญสหรัฐฯ 
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 519.90-536.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
  

วนัท่ี 3  มกรำคม  2560   สมำคมโรงงำนน ้ำตำลของอินเดีย (ISMA) รำยงำนวำ่  ผลผลิตน ้ำตำลของ
อินเดียในเดือนช่วงคร่ึงหลงัของเดือนธนัวำคมของฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 มีจ ำนวน 2.761 ลำ้นตนั (มูลค่ำ
น ้ำตำลทรำยขำว) เพิ่มข้ึนจำก 2.588 ลำ้นตนั ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนธนัวำคม แต่ลดลงจำก 3.263 ลำ้นตนั 
ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 (ตุลำคม-กนัยำยน) ผลิตน ้ำตำลได้
แลว้ 8.090 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจำก 8.056 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยมีโรงงำนน ้ำตำล
จ ำนวน 462 โรงงำนท่ีท ำกำรหีบออ้ยลดลงจำก 481 โรงงำน  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  และมำกกวำ่สอง
สัปดำห์ท่ีแลว้ 22 (41) โรงงำน โดยรัฐ Maharashtra  ผลิตน ้ำตำลได ้2.525 ลำ้นตนั ลดลงจำก 3.370  ลำ้นตนั 
ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงำนทั้งหมด 147  โรงงำนท่ีด ำเนินกำรหีบออ้ย โดย 25โรงงำนไดห้ยุดท ำ
กำรหีบออ้ย โรงงำนเหล่ำน้ีส่วนใหญ่อยูใ่นพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจำกภยัแลง้ในเมือง Marathwada, Solapur  

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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และAhmednagar เทียบกบั 169 โรงงำนในกำรด ำเนินกำรหีบออ้ยในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน แต่ ISMA 
รำยงำนวำ่โรงงำนในเมือง Kolhapur, Sangli , Satara และ Pune ไม่ไดเ้ป็นผลกระทบจำกภยัแลง้และหีบออ้ยได้
ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนักบัปีก่อน โดยโรงงำนในทั้ง 4 เมืองหีบออ้ยได ้55-60% ของรัฐ Maharashtra ท่ีผลิตได ้ 
ส่วนในรัฐ Uttar Pradesh มีโรงงำนน ้ำตำล  116 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรหีบออ้ย มีออ้ยเขำ้หีบ 27.8 ลำ้นตนั และ
ผลิตน ้ำตำลได ้2.740 ลำ้นตนั อตัรำกำรหีบสกดัเท่ำกบั 9.86%  เทียบกบั  113 โรงงำนด ำเนินกำรหีบออ้ย มีออ้ย
เขำ้หีบ 17.8 ลำ้นตนั และผลิตน ้ำตำลได ้ 1.797 ลำ้นตนั อตัรำกำรหีบสกดัเท่ำกบั 10%  ในปีก่อน  ในรัฐ 
Karnataka ผลิตน ้ำตำลได ้1.56 ลำ้นตนั  นอ้ยกวำ่ปีก่อน 34,000 ตนั โดยมีโรงงำน 56 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรหีบ
ออ้ย นอ้ยกวำ่ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 7 โรงงำน และมี 5 โรงงำนท่ีไดห้ยดุท ำกำรหีบออ้ยแลว้ในปีกำร
ผลิตน้ี และคำดวำ่ในปี 2559/2560 ผลผลิตน ้ำตำลจะลดลง 3.1 ลำ้นตนั จำก 4.05 ลำ้น ในปีก่อน ในรัฐ Gujarat  
มีโรงงำน 20 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรหีบออ้ย ผลิตน ้ำตำลได ้ 350,000 ตนั  เทียบกบั  19 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรหีบ
ออ้ยและผลิตน ้ำตำลได ้461,000 ตนั ในปีก่อน ในรัฐ  Andhra Pradesh และรัฐ  Telangana มีโรงงำนน ้ำตำล 24 
โรงงำนไดเ้ร่ิมตน้หีบออ้ยในช่วงกลำงเดือนธนัวำคม (นอ้ยกวำ่ปีก่อน 1 โรงงำน) และผลิตน ้ำตำลได ้ 180,000 
ตนั นอ้ยกวำ่ปีก่อน 18,000 ตนั ในรัฐ  Tamil Nadu มี 25 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต และผลิตน ้ำตำลได ้125,000 
ตนั  เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจำก 101,000 ตนัในปีก่อน  ในรัฐ Bihar มี  11 โรงงำน ผลิตน ้ำตำลได ้ 150,000 ตนั เพิ่มข้ึน
จำก 137,000 ตนั ท่ีผลิตโดยโรงงำน 11 โรงงำน ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน   

วนัท่ี 3  มกรำคม  2560   มีรำยงำนวำ่  รัฐบำลอินเดียไดจ้ดัสรรน ้ำตำลทรำยดิบจ ำนวน 8,424 ตนั 
เพื่อกำรส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกำภำยใตโ้ควตำ้อตัรำภำษีศุลกำกร TRQ ในอตัรำภำษีน ำเขำ้ท่ีศูนย ์
อยำ่งไรก็ตำมปริมำณดงักล่ำวยงัคงเป็นกำรส่งออกส ำหรับอตัรำภำษีส่งออกของอินเดียท่ี 20% และน ้ำตำล
จ ำนวนน้ีตอ้งน ำเขำ้ถึงสหรัฐฯ ภำยในวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 อินเดียไดรั้บโควตำน ำเขำ้สหรัฐฯ ในปี 
2558/2559 (ตุลำคม-กนัยำยน) จ ำนวน  10,293 ตนั แต่ส่งออกไปจริงเพียง 7,317 ตนั 

วนัท่ี 3  มกรำคม 2560  มีรำยงำนกำรผลิตน ้ำตำลของกวัเตมำลำในปี 2559/2560  เพียง ณ วนัท่ี         
18  ธนัวำคม 2559 ดงัน้ี 
 

รำยกำร ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั) 557,626 522,727 6.68 
ปริมำณน ้ำตำล (ตนั/แฮคแต) 11.93 12.52 -4.67 
ปริมำณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 117.08 127.05 -7.85 

 
วนัท่ี 3  ธนัวำคม  2560  กระทรวงกำรคำ้ของบรำซิลรำยงำนกำรส่งออกน ้ำตำลในเดือนธนัวำคม   

2559 มีจ ำนวน 2.643 ลำ้นตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจำก 2.628 ลำ้นตนั ในเดือนก่อน แต่ลดลงจำก 2.900 ลำ้นตนั 
ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกเป็นน ้ำตำลทรำยดิบจ ำนวน 2,087,583 ตนั เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจำก  
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2,072,625 ตนั ในเดือนก่อน แต่ลดลงจำก  2,184,598 ตนั ในเดือนธนัวำคมปีก่อน น ้ำตำลทรำยขำวส่งออก
จ ำนวน 510,666  ตนั ลดลงจำก 511,074 ตนั ในเดือนพฤศจิกำยน  และจำก 658,056 ตนั ในปีก่อน  รวม 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559/2560 (เมษำยน-มีนำคม) บรำซิลส่งออกน ้ำตำลจ ำนวน 23.005 ลำ้นตนั  (มูลค่ำ
น ้ำตำลทรำยดิบ)  เพิ่มข้ึนจำก 18.738 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีสูงสุดเป็นล ำดบั
ท่ีสองจำกท่ีเคยส่งออกจ ำนวน 23.987 ลำ้นตนั ในปี 2553/2554 

วนัท่ี 2  ธนัวำคม  2560  The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รำยงำนวำ่ในปี 
2559/2560 เพียงวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2559 รัสเซียผลิตน ้ำตำลทรำยขำวจำกบ้ีทได ้5.3 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 5.0 
ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  โดยมี 60 โรงงำนท่ียงัคงเปิดท ำกำรผลิต  เพิ่มข้ึนจำก 27 โรงงำนในปี
ก่อน และ 15 โรงงำนไดห้ยดุท ำกำรผลิตแลว้  ผลผลิตบ้ีทมีจ ำนวนทั้งส้ิน 51.3 ลำ้นตนั  โดยส่งเขำ้โรงงำนแลว้ 
43.5 ลำ้นตนั  นอกจำกนั้นโรงงำนยงัผลิตกำกน ้ำตำลได ้1.4 ลำ้นตนั  และเยือ่กระดำษ 1.0 ลำ้นตนั  ใน
ขณะเดียวกนันบัแต่เร่ิมตน้ฤดูกำรผลิตในวนัท่ี 1 สิงหำคม รัสเซียไดส่้งออกน ้ำตำลทรำขำวกวำ่ 100,000 ตนั  
โดยส่งออกไปยงัคำซคัสถำน (38,300 ตนั)  ทำจิกิสถำน (12,300 ตนั)  และอำเซอร์ไบจนั (7,900 ตนั) 

 
 

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

4 มกราคม 2560 


