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3 เมษายน  2562   

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อนก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), 

(-) พฤษภำคม 2562 12.66 12.65 12.69 12.38 12.42 -0.24 
กรกฎำคม 2562 12.80 12.80 12.84 12.53 12.55 -0.25 
ตุลำคม 2562 13.11 13.11 13.15 12.85 12.86 -0.25 
มีนำคม 2563 13.95 13.94 13.98 13.72 13.73 -0.22 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 14.06 14.06 14.06 13.83 13.85 -0.21 
กรกฎำคม 2563 14.15 14.14 14.14 13.95 13.95 -0.20 
ตุลำคม 2563 14.31 14.31 14.31 14.13 14.13 -0.18 
มีนำคม 2564 14.87 14.87 14.87 14.70 14.68 -0.19 
พฤษภำคม 2564 14.87    14.69 -0.18 
กรกฎำคม 2564 14.89    14.71 -0.18 
ตุลำคม 2564 15.03    14.85 -0.18 
มีนำคม 2565 15.33    15.15 -0.18 

                 

               

จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

160,203 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

911,127 ล็อต 

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภำคม 2562 331.10 331.10 333.50 326.60 327.20 -3.90 
สิงหำคม 2562 339.20 339.00 339.90 334.90 335.80 -3.40 
ตุลำคม 2562 346.40 346.30 346.70 341.70 342.70 -3.70 
ธนัวำคม 2562 357.10 356.30 357.20 352.20 353.10 -4.00 
มีนำคม 2563 367.00 366.30 367.00 362.00 362.80 -4.20 
พฤษภำคม 2563 374.00 373.00 373.20 369.40 369.90 -4.10 
สิงหำคม 2563 379.70 378.00 378.00 375.90 375.90 -3.80 
ตุลำคม 2563 384.00 0.00 380.20 380.20 380.20 -3.80 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลงและลดลงจำกวนั

ก่อน 0.01 เซนต ์ ตลำดปิดดว้ยรำคำท่ีลดลง ตำมแรงขำยของกลุ่มกองทุน และนกัเก็งก ำไร ดยรำคำน ้ำตำลได้

ปรับตวัลดลงจำกรำคำน ้ำมนัดิบท่ีอ่อนแอ ในขณะท่ีผลผลิตน ้ำตำลทัว่โลกท่ีสูงข้ึน โดยเฉพำะจำกขอ้มูลของ 

บริษทั โรงงำนน ้ำตำลไทย แสดงใหเ้ห็นวำ่กำรผลิตน ้ำตำลปี 2561/2562  ของไทยเพิ่มข้ึนจำกปีก่อน 3.7% เป็น 

13.92 ลำ้นตนัและอำจเพิ่มข้ึนเป็น 14.3 ลำ้นตนั โดยฤดูกำรหีบออ้ยของไทยคำดวำ่จะส้ินสุดในกลำงเดือน

เมษำยน  รำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.12 เหรียญสหรัฐฯ 

หรือ 0.19% ท่ีระดบั 62.46 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 62.31-62.52 เหรียญสหรัฐฯ รำคำ

น ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.24 เซนต ์หรือ 1.90% ท่ีระดบั 

12.42 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.38-12.69 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน

กรกฎำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.25 เซนต ์  หรือ 1.95% ท่ีระดบั 12.55 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง

ระหวำ่ง 12.53-12.84 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.18-0.25 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือ

ขำยมีจ ำนวน 160,203 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 2 เมษำยน 2562 ของน ้ำตำลตำม

สัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ลดลง 4,917 ล็อต เหลือ 307,985 ล็อต แต่ของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 4,401 ล็อต 

เป็น  911,127 ล็อต ส่วนตลำดน ้ำตำลทรำยขำวลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อนเช่นกนั โดยรำคำ

น ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 3.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.18% ท่ีระดบั 327.20 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 326.60-333.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำล

ตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 3.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หรือ 1.00% ท่ีระดบั 335.80 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 334.90-339.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 วนัท่ี 3 เมษำยน  2562  Sader ของเมก็ซิโกรำยงำนกำรผลิตน ้ำตำลของเมก็ซิโกในปี 2561/2562  เพียง 
ณ วนัท่ี  30 มีนำคม 2562  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 509,875 520,241         -1.99 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 39,293,349 38,216,446 +2.82 
ปริมำณน ้ำตำล (ตนั) 4,295,674 4,277,935 +0.41 
อตัรำกำรหีบสกดั (%) 10.93 11.19 -2.34 
ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั/แฮคแต) 8.42 8.22 +2.46 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 77.06 73.46 +4.91 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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           วนัท่ี 3 เมษำยน 2562  มีรำยงำนวำ่ เอลซลัวำดอร์ผลิตน ้ำตำลในฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 (พฤศจิกำยน-
ตุลำคม) ประจ ำสัปดำห์เพียง ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 ได ้37,057 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจำก 25,911 ตนั ในช่วง
เดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้ำตำลในปี 2561/2562  มีจ  ำนวน  702,834 ตนั ลดลง 0.96% จำก 709,650 ตนั 
ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตน ้ำตำลเพิ่มข้ึน 0.67% เป็น 11.64% จำก 11.56% ในปีก่อน 
  วนัท่ี 3 เมษำยน  2562   มีรำยงำนวำ่ ผลผลิตน ้ำตำลในรัฐ Maharashtra ของอินเดีย ในฤดูกำรผลิตปี 

2561/2562 เพียง ณ ส้ินเดือนมีนำคม มีจ ำนวน 10.49 ลำ้นตนั  และมีแนวโนม้แตะระดบั 10.7 ลำ้นตนั โดยยงัคง

มีโรงงำนน ้ำตำล 63 แห่ง ท่ียงัคงด ำเนินกำรหีบออ้ยอยู ่ จำกจ ำนวนโรงงำนทั้งหมด 195 โรงงำน ทั้งน้ี นำย 

Shekhar Gaikwad ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนน ้ำตำลของรัฐ Maharashtra กล่ำวก่อนหนำ้น้ีวำ่ไดค้ำดกำรณ์วำ่ผลผลิต

น ้ำตำลจะแตะท่ี 10.6 ลำ้นตนั และเร็วเกินไปท่ีจะบอกวำ่ผลผลิตน ้ำตำลของโรงงำนจะท ำลำยสถิติปีท่ีแลว้ท่ี 

10.723 ลำ้นตนัหรือไม ่และคณะกรรมำธิกำรน ้ำตำล รำยงำน เพียง ณ วนัท่ี 31 มีนำคม วำ่ มีปริมำณออ้ยเขำ้หีบ

ทั้งส้ิน 93.596 ลำ้นตนั โดยผลิตน ้ำตำลได ้10.49 ลำ้นตนั และมีแนวโนม้ท่ีจะด ำเนินกำรหีบออ้ยต่อไปจนถึง 15 

เมษำยน 2562 อยำ่งไรก็ตำมยงัคงมีควำมกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองเงินคำ้งช ำระรำคำออ้ยท่ีเป็นธรรมและค่ำตอบแทน 

(FRP) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม ซ่ึงอยูท่ี่ 48.31 พนัลำ้นรูปี จำกจ ำนวน FRP ท่ีตอ้งช ำระทั้งหมดของ 211.54 พนัลำ้นรูปี 

วนัท่ี 3 เมษำยน  2562  บริษทั ออ้ยและน ้ำตำลไทย จ ำกดั เปิดประมูลขำยน ้ำตำลทรำยดิบ ฤดูกำรผลิต
ปี 2561/2562  ผลกำรประมูลเป็นดงัน้ี 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ Hi-Pol.  
เมตริกตัน

MT. 

จุด 
1 กรกฎำคม – 15 กนัยำยน  2562 

 

E D & F Man Sugar Ltd. 24,000.00 41 
              รวม/เฉลี่ย 24,000.00 41 

 
สรุปผลการประมูลขายน า้ตาลทรายดิบทีส่่งมอบให้อนท. ฤดูการผลติปี 2561/2562 

งวดส่งมอบ 
จ านวน 

(เมตริกตัน) 
พรีเมี่ยม 
(จุด) 

คงเหลือไม่มีสัญญา 
(เมตริกตัน) 

 1 มีนำคม    – 15 พฤษภำคม 2562 133,333.33 (100%) 57.3825 - 
 1 พฤษภำคม – 15 กรกฎำคม 2562 133,333.33 (100%) 60.4925 - 
 1 กรกฎำคม – 15 กนัยำยน 2562    109,050.85 (81.79%) 62.7373 24,282.49 (18.21%) 

รวม/เฉลีย่  375,717.51 (93.93%) 60.0404 24,282.49 (6.07%) 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

4 เมษายน  2562 
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