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4  กุมภาพนัธ์  2562  

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-

) มีนำคม 2562 12.60 12.64 12.89 12.51 12.85 +0.25 
พฤษภำคม 2562 12.65 12.67 12.90 12.57 12.86 +0.21 
กรกฎำคม 2562 12.83 12.87 13.05 12.74 13.01 +0.18 
ตุลำคม 2562 13.19 13.23 13.37 13.11 13.34 +0.15 
มีนำคม 2563 13.93 13.90 14.10 13.87 14.07 +0.14 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.95 13.96 14.09 13.91 14.10 +0.15 
กรกฎำคม 2563 13.97 13.94 14.10 13.94 14.12 +0.15 
ตุลำคม 2563 14.10 14.07 14.24 14.07 14.25 +0.15 
มีนำคม 2564 14.53 14.60 14.67 14.60 14.69 +0.16 
พฤษภำคม 2564 14.49    14.65 +0.16 
กรกฎำคม 2564 14.47    14.63 +0.16 
ตุลำคม 2564 14.54    14.70 +0.16 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 170,234 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

935,451 ล็อต 
                 

               

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2562 337.80 338.40 340.70 334.10 340.00 +2.20 
พฤษภำคม 2562 348.70 349.00 352.30 346.00 351.50 +2.80 
สิงหำคม 2562 355.40 355.60 359.20 352.90 358.60 +3.20 
ตุลำคม 2562 359.60 360.40 363.00 357.30 362.90 +3.30 
ธนัวำคม 2562 365.90 364.20 369.20 363.80 369.20 +3.30 
มีนำคม 2563 372.80 371.90 376.70 371.90 376.70 +3.90 
พฤษภำคม 2563 377.50 376.80 381.40 376.80 381.40 +3.90 
สิงหำคม 2563 380.50 0.00 384.40 384.40 384.40 +3.90 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงจำกวนัก่อน

ในช่วง  0.01-0.07 เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อน โดยดีลเลอร์ระบุวำ่ ตลำดเคล่ือนไหวใน

ขอบเขตอยำ่งต่อเน่ือง โดยกำรปรับข้ึนอยำ่งชดัเจนของรำคำมีแนวโนม้กระตุน้กำรส่งออกจำกอินเดีย ซ่ึงสตอ็ก

ปรับตวัเพิ่มข้ึนและมีแนวโนม้เปล่ียนมำใชอ้อ้ยในกำรผลิตน ้ำตำลมำกข้ึนแทนเอทำนอลในบรำซิล  โดยรำคำ

น ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.27% ท่ี

ระดบั 54.56 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 53.29-55.75 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบ

ตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.25 เซนต ์ หรือ 1.98% ท่ีระดบั 12.85 เซนต ์

หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.50-12.89 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิด

ตลำดเพิ่มข้ึน 0.21 เซนต ์ หรือ 1.66% ท่ีระดบั 12.86 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.57-12.90 

เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.14-0.18 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 170,234  

ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2562 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม  

2562 ลดลง 5,553 ล็อต เหลือ 306,530 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 6,477 ล็อต เหลือ 935,451 ล็อต ส่วน

ตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ปิด

ตลำดเพิ่มข้ึน 2.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.65% ท่ีระดบั 340.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง

ระหวำ่ง 334.10-340.70 หรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 

2.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.80% ท่ีระดบั 351.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 

346.00-352.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

 วนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2562 กระทรวงกำรคำ้ของบรำซิลรำยงำนวำ่ บรำซิลส่งออกน ้ำตำลในเดือนมกรำคม 

2562 จ ำนวน 1.103  ลำ้นตนั  (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยดิบ)  ลดลงจำก 1.634 ลำ้นตนั ในเดือนธนัวำคม 2661 และ 

1.592 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน    โดยปริมำณกำรส่งออกน ้ำตำลทรำยดิบมีจ ำนวน 1,031,109 ตนั 

ลดลงจำก 1,459,807 ตนั ในเดือนก่อน และ 1,271,104 ตนั ในปีก่อน ส่วนกำรส่งออกน ้ำตำลทรำยขำวมีจ ำนวน 

65,889 ตนั ลดลงจำก 159,801 ตนั ในเดือนก่อน และ 294,857 ตนั ในเดือนมกรำคมปี 2561 และในช่วง 10 เดือน

แรกของปี 2561/2562 (เมษำยน-มีนำคม) บรำซิลส่งออกน ้ำตำลจ ำนวน 17.880 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 25.026 ลำ้น

ตนั   ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน   

 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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 วนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2562 มีรำยงำนวำ่ สหภำพยโุรป (EU) น ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบจำกประเทศในกลุ่ม 

ACP ในเดือนพฤศจิกำยน 2561 จ ำนวน 32,996 ตนั รำคำเฉล่ียอยูท่ี่ 353 ยโูร/ตนั CIF เทียบกบั 21,554 ตนั รำคำ

เฉล่ียอยูท่ี่ 558 ยโูร/ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยขำวจำกประเทศในกลุ่ม ACP 

จ ำนวน 7,637 ตนั รำคำเฉล่ีย cif เฉล่ียอยูท่ี่ 385 ยโูรป/ตนั  เทียบกบั 9,214 ตนั รำคำเฉล่ียอยูท่ี่ 465 ยโูร/ตนั 

ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

  วนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2562    SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ใน

ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี  13 มกรำคม 2562 ดงัน้ี   

รำยกำร ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 9,146,047 8,634,783 +5.92 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 821,801 733,335 +12.06 
โมลำส (ตนั) 362,396 340,074 +6.56 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 8.99 8.49 +5.80 
ผลผลิตโมลำส (%) 3.96 3.94 +0.61 

 

 วนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2562  มีรำยงำนวำ่ เอลซลัวำดอร์ผลิตน ้ำตำลในฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 

(พฤศจิกำยน-ตุลำคม) ประจ ำสัปดำห์เพียง ณ วนัท่ี 27 มกรำคม 2562 ได ้ 41,377 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจำก 

36,909 ตนั ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้ำตำลในปี 2561/2562  มีจ ำนวน  352,046 ตนั ลดลงจำก 

391,422 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตน ้ ำตำลลดลงมำอยูท่ี่  11.12% จำก 11.24% ในปีก่อน 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

5 กุมภาพนัธ์  2562 
 


