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เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 
 

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

พฤษภำคม 2560 19.66 19.51 19.77 19.42 19.52 -0.14 
กรกฎำคม 2560 19.46 19.38 19.57 19.25 19.33 -0.13 
ตุลำคม 2560 19.43 19.32 19.53 19.27 19.31 -0.12 
มีนำคม 2561 19.58 19.52 19.67 19.47 19.49 -0.09 
พฤษภำคม 2561 19.10 19.07 19.21 19.01 19.04 -0.06 
กรกฎำคม 2561 18.64 18.60 18.76 18.57 18.60 -0.04 
ตุลำคม 2561 18.45 18.40 18.58 18.40 18.44 -0.01 
มีนำคม 2562 18.41 18.41 18.54 18.37 18.40 -0.01 
พฤษภำคม 2562 18.05 18.05 18.14 18.03 18.01 -0.04 
กรกฎำคม 2562 17.74 17.77 17.78 17.66 17.68 -0.06 
ตุลำคม 2562 17.76 17.78 17.78 17.70 17.71 -0.05 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 71,591 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

749,679 ล็อต 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภำคม 2560 543.60 541.70 547.50 539.40 541.90 -1.70 
สิงหำคม 2560 533.50 532.40 537.10 530.00 532.50 -1.00 
ตุลำคม 2560 516.80 515.60 518.60 513.70 514.80 -2.00 
ธนัวำคม 2560 507.00 506.00 507.00 504.40 504.70 -2.30 
มีนำคม 2561 504.00 503.00 505.70 501.30 501.70 -2.30 
พฤษภำคม 2561 498.80 499.40 500.80 496.90 496.90 -1.90 
สิงหำคม

พฤษภำคม 

2561 494.00 494.60 495.90 491.70 492.60 -1.40 
ตุลำคม 2561 489.50 494.00 494.00 488.10 488.10 -1.40 

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 และลดลง

จำกวนัก่อนในช่วง 0.02-0.15 เซนต ์และปิดตลำดปรับตวัลดลง โดยบริษทัผูค้ำ้กล่ำววำ่ จุดสนใจของตลำดอยูท่ี่
อินเดียซ่ึงจะน ำเขำ้น ้ำตำลนอ้ยกวำ่คำดเพื่อชดเชยภำวะผลผลิตตึงตวัและรำคำท่ีเพิ่มข้ึนภำยในประเทศ ดำ้น
รำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนเมษำยน 2560 พุง่ข้ึน 72 เซนต ์หรือ 1.4 % มำปิดตลำด
ท่ี 53.33 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 52.55-53.39 เหรียญสหรัฐฯ   รำคำน ้ำตำลทรำยดิบ
ตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 0.14 เซนต ์ หรือ 0.71% ท่ีระดบั 19.52 เซนต ์
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 19.42-19.77 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2560 ปิดตลำด
ลดลง 0.13 เซนต ์หรือ 0.67% ท่ีระดบั 19.33 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 19.25-19.57 เซนต ์ส ำหรับ
เดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.01-0.12 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 71,591 ล็อต น ้ำตำล
คงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 2 มีนำคม 2560 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2560 เพิ่มข้ึน 
4,352 ล็อต เป็น 305,285 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 4,403 ล็อต เป็น 749,679 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำล
ทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงเช่นกนั  โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2560 ปิด
ตลำดลดลง 1.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.31% ท่ีระดบั 541.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่
ระหวำ่ง 539.40-547.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 
1.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.19% ท่ีระดบั 532.50 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 530.00-537.10  
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 
วนัท่ี 3 มีนำคม 2560 กระทรวงกำรคำ้ของบรำซิลรำยงำนกำรส่งออกน ้ำตำลในเดือนกุมภำพนัธ์  

2560  มีจ ำนวน 1.848 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยดิบ) ลดลงจำก 2.250 ลำ้นตนั ในเดือนก่อน และลดลงจำก 
2.742 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกเป็นน ้ำตำลทรำยดิบจ ำนวน 1,541,800 ตนั ลดลงจำก 
1,777,101 ตนั ในเดือนก่อน และจำก 2,266,713 ตนั ในเดือนกุมภำพนัธ์ปีก่อน น ้ำตำลทรำยขำวส่งออกลดลง
เหลือ 281,713  ตนั ในเดือนก่อน เทียบกบั 437,105 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  รวมในช่วง 11 เดือน
แรกของปี 2559/2560 (เมษำยน-มีนำคม) บรำซิลส่งออกน ้ำตำลจ ำนวน 27.104 ลำ้นตนั  (มูลค่ำน ้ำตำลทรำย
ดิบ)  เพิ่มข้ึนจำก 23.008 ลำ้นตนั ในปีก่อน โดยในปี 2558/2559 ส่งออกรวมจ ำนวน 25.124 ลำ้นตนั 

 วนัท่ี 3 มีนำคม 2560  สมำคมโรงงำนน ้ำตำลของอินเดีย (ISMA) รำยงำนวำ่  ผลผลิตน ้ำตำลของ
อินเดียในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกุมภำพนัธ์ของฤดูกำรผลิตปี  2559/2560  มีจ ำนวน  1.573 ลำ้นตนั  (มูลค่ำ 
น ้ำตำลทรำยขำว) ลดลงจำก 1.817 ลำ้นตนั ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกุมภำพนัธ์ และลดลงจำก 2.609 ลำ้นตนั 
ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และตั้งแต่เร่ิมตน้ฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 (ตุลำคม-กนัยำยน) ผลิตน ้ำตำลได้
แลว้  16.245  ลำ้นตนั  ลดลง 3.698 ลำ้นตนั  จำก 19.943 ลำ้นตนั   ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  โดยมี 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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โรงงำนน ้ำตำลจ ำนวน 257 โรงงำนท่ียงัคงท ำกำรหีบออ้ย จำกทั้งหมด 483 โรงงำน เทียบกบั 390 โรงงำนท่ี
ยงัคงด ำเนินกำรหีบออ้ยอยูใ่นช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  โดยในรัฐ Uttar Pradesh ยงัมี 107 โรงงำนท่ียงั
ด ำเนินกำรผลิตอยู ่ ผลิตน ้ำตำลได ้6.246 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 5.351 ลำ้นตนั ในปีก่อน   เทียบกบั 102 โรงงำน
ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  ในรัฐ Maharashtra มี 17 โรงงำนท่ียงัคงด ำเนินกำรผลิตอยู ่ จำก 153 โรงงำน 
โดย 136  โรงงำน ท่ีไดห้ยดุหีบออ้ยแลว้ ผลิตน ้ำตำลได ้4.115 ลำ้นตนั   ลดลงจำก 7.058 ลำ้นตนั ขณะท่ีเม่ือ
วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์มี 102 โรงงำนท่ียงัคงด ำเนินกำรผลิตอยู ่   ในรัฐ Karnataka ไดปิ้ดหีบแลว้ ผลิตน ้ำตำลได ้
2.050 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 3.615 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  ท่ีมี  46 โรงงำนท่ียงัคงด ำเนินกำรผลิต
อยู ่ ในรัฐ Tamil Nadu ผลิตน ้ำตำลได ้690,000 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 528,000 ตนั ในปีก่อน   โดยมี 2 โรงงำนท่ีหยดุ
หีบออ้ยแลว้จำก 38 โรงงำน ในรัฐ  Andhra Pradesh  และรัฐ Telangana ผลิตน ้ำตำลได ้430,000 ตนั  ลดลงจำก 
651,000 ตนั โดยมี 14 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต เทียบกบั 23 โรงงำน ในปีก่อน  ในรัฐ Gujarat  ผลิตน ้ำตำลได ้
800,000 ตนั ลดลงจำก 919,000 ตนั ในปีก่อน โดยมี 12 โรงงำนท่ียงัคงท ำกำรผลิต ลดลงจำก 15 โรงงำน ในปี
ก่อน  ส่วนในรัฐ Bihar ผลิตน ้ำตำลได ้430,000 ตนั ลดลงจำก 449,000 ตนั ในปีก่อน  โดยมี 10 โรงงำนท่ียงัคง
ท ำกำรผลิต  จำก 11 โรงงำน และ รัฐ Punjab  ผลิตน ้ำตำลได ้450,000 ตนั รัฐ Haryana ผลิตน ้ำตำลได ้375,000 
ตนั   รัฐ  Madhya Pradesh &amp ซ่ึงรวมถึงรัฐ ; Chhattisgar  ผลิตน ้ำตำลได ้370,000 ตนั   และรัฐ Uttarakhand 
ผลิตน ้ำตำลได ้245,000 ตนั  

 วนัท่ี  3 มีนำคม 2560  ส ำนกัข่ำว Reuters รำยงำนวำ่ The Government Trading Corporation of Iran 
(GTC) จะประมูลซ้ือน ้ำตำลทรำยดิบจำกบรำซิลจ ำนวน 60,000 ตนั เพื่อเพิ่มปริมำณสตอ็คภำยในประเทศ  จะ
ปิดประมูลในวนัท่ี 14 มีนำคม  และก ำหนดรับมอบน ้ำตำล 15 เมษำยน – 15 พฤษภำคม ณ ท่ำเรือ Bandar Imam 
Khomeini หรือ Bandar Abbas  และในสัปดำห์ท่ีผำ่นมำบริษทัน ำเขำ้เอกชนไดซ้ื้อน ้ ำตำลทรำยดิบจำกบรำซิล
จ ำนวน 250,000 ตนั  ซ่ึงเป็นกำรประมูลซ้ือคร้ังแรกของปี 

 
  

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
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