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4  มีนาคม  2558  
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

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

พฤษภำคม 2558 13.45 13.38 13.53 13.18 13.34 -0.11 
กรกฎำคม 2558 13.69 13.64 13.71 13.37 13.53 -0.16 
ตุลำคม 2558 14.39 14.34 14.36 13.97 14.14 -0.25 
มีนำคม 2559 15.52 15.52 15.52 15.08 15.25 -0.27 
พฤษภำคม 2559 15.64 15.62 15.62 15.23 15.38 -0.26 
กรกฎำคม 2559 15.63 15.58 15.62 15.24 15.39 -0.24 
ตุลำคม 2559 15.82 15.77 15.82 15.43 15.59 -0.23 
มีนำคม 2560 16.15 16.10 16.15 15.77 15.94 -0.21 
พฤษภำคม 2560 15.95 15.91 15.91 15.64 15.79 -0.16 
กรกฎำคม 25609 15.81 15.80 15.80 15.63 15.68 -0.13 
ตุลำคม 2560 15.90 15.85 15.85 15.80 15.80 -0.10 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 148,879 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 819,751 ล็อต 

 
 

 
เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 

พฤษภำคม 2558 367.10 364.90 371.20 364.20 369.20 +2.10 
สิงหำคม 2558 369.60 366.50 370.10 363.90 367.80 -1.80 
ตุลำคม 2558 376.50 374.00 375.00 369.10 372.80 -3.70 
ธนัวำคม 2558 388.00 384.00 386.00 380.90 383.70 -4.30 
มีนำคม 2559 398.50 394.00 396.00 392.20 393.80 -4.70 
พฤษภำคม 2559 406.80 402.40 402.40 400.00 401.70 -5.10 
สิงหำคม 2559 411.10 406.30 406.30 405.00 405.10 -6.00 
ตุลำคม 2559 411.30 406.70 406.70 405.30 405.30 -6.00 

 

1.  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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    ตลำดน ้ ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง  และลดลงจำกวนั
ก่อนในช่วง 0.01 - 0.07 เซนต์ รำคำน ้ ำตำลไดป้รับตวัลดลงสู่ระดบัต ่ำสุดในรอบเกือบ 5 ปี อนัเป็นผลจำก
แนวโน้มผลผลิตน ้ ำตำลปริมำณมำกของบรำซิล, ค่ำเงินเรียลบรำซิลท่ีอ่อนลง และกำรคำดกำรณ์เก่ียวกบักำร
ส่งออกน ้ำตำลของอินเดีย   ส่วนรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX  สัญญำเดือนเมษำยน 2558 พุ่งข้ึน 1.01 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 2.00% ปิดตลำดท่ี 51.53 เหรียญสหรัฐฯ /บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 49.60-51.99 เหรียญ
สหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 0.11 เซนต ์ หรือ 
0.82% ท่ีระดบั 13.34 เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหวำ่ง 13.18-13.53 เซนต์ และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำ
เดือนกรกฎำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 0.16 เซนต์ หรือ 1.17% ท่ีระดบั 13.53 เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่
ระหวำ่ง 13.37-13.71 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.10-0.27 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือ
ขำย 148,879 ล็อต ตัว๋น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 3  มีนำคม  2558 ของน ้ ำตำลตำม
สัญญำเดือนพฤษภำคม 2558 เพิ่มข้ึน 7,282 ล็อต เป็น 414,272 ล็อต และของน ้ ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 10,151 
ล็อต เป็น 819,751 ล็อต ส่วนรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปรับตวัลดลงเช่นเดียวกนั โดยรำคำน ้ ำตำล
ทรำยขำวตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2558 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 2.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.57% ท่ีระดบั 369.20 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 364.20-371.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ ำตำลตำม
สัญญำเดือนสิงหำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 1.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.49% ท่ีระดบั 367.80 เหรียญสหรัฐฯ/
ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 363.90-370.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
 
 

วนัท่ี 4 มีนำคม 2558  ISMA รำยงำนวำ่ ในช่วง 5 เดือนแรกของปีกำรผลิต 2557/2558 (ตุลำคม-
กนัยำยน)  อินเดียผลิตน ้ำตำลได ้19.4 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)   เพิ่มข้ึนจำก 14.528 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำ
เดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกุมภำพนัธ์โรงงำนผลิตน ้ำตำลได ้  2.692 ลำ้นตนั ลดลงจำก 
3.225 ลำ้น ใน 2 สัปดำห์ก่อนหนำ้ แต่เพิ่มข้ึนจำก 2.515 ลำ้น ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขณะท่ีมีโรงงำนน ้ำตำล
จ ำนวน  511 โรงงำนไดท้  ำกำรผลิตน ้ำตำล ลดลงจำก 518 โรงงำน ในช่วงคร่ึงแรกของเดือน แต่เพิ่มข้ึนจำก 455 
โรงงำน ในปีก่อน รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้ำตำลได ้4.960  ลำ้นตนั  เทียบกบั 4.340 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนั
ของปีก่อน มีโรงงำน 118 โรงงำนท่ีท ำกำรผลิตน ้ำตำล  รัฐ Maharashtra  มีโรงงำน 177 โรงงำนท่ีผลิตน ้ำตำล
จนถึงส้ินเดือนกุมภำพนัธ์ ผลิตน ้ำตำลได ้   7.4 ลำ้นตนั เทียบกบั 5.754 ลำ้นตนั ในปีก่อน  รัฐ Karnataka  ผลิต
น ้ำตำลจนถึงวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ได ้3.280  ลำ้นตนั  เทียบกบั 3.094 ลำ้นตนั ในปีก่อน  มีโรงงำน 63 โรงงำน ท่ี
ท ำกำรผลิต เทียบกบั 56 โรงงำนในปีก่อน  

วนัท่ี 4 มีนำคม 2558  ส ำนกังำน Sagarpa รำยงำนตวัเลขผลผลิตของเมก็ซิโกปี 2557/2558 เพียง 
วนัท่ี 28  กุมภำพนัธ์  2558  ดงัน้ี 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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รายการ ปี 2557/2558 ปี 2556/2557 เปลีย่นแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (เฮคแต) 372,080 347,875 +6.96 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 27,954,241 26,954,851 3.71 
ปริมำณน ้ำตำล (ตนั) 3,045,925 2,842,279 +7.16 
อตัรำกำรหีบสกดั (%) 10.90 10.54 +3.42 
ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั/เฮคแต) 8.19 8.17 +0.24 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/เฮคแต) 75.13 77.48 -3.03 
 
 
 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

5  มีนาคม  2558 
 


