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4  มีนาคม  2562   

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), 

(-) พฤษภำคม 2562 12.62 12.62 12.73 12.35 12.36 -0.26 
กรกฎำคม 2562 12.87 12.91 12.95 12.58 12.59 -0.28 
ตุลำคม 2562 13.26 13.25 13.32 12.97 12.98 -0.28 
มีนำคม 2563 13.99 14.01 14.03 13.72 13.74 -0.25 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 14.05 14.04 14.10 13.83 13.85 -0.20 
กรกฎำคม 2563 14.08 14.06 14.13 13.89 13.91 -0.17 
ตุลำคม 2563 14.18 14.17 14.21 14.02 14.05 -0.13 
มีนำคม 2564 14.66 14.65 14.69 14.51 14.53 -0.13 
พฤษภำคม 2564 14.60    14.47 -0.13 
กรกฎำคม 2564 14.58    14.45 -0.13 
ตุลำคม 2564 14.68 14.65 14.65 14.65 14.55 -0.13 

                 

               

 

จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

133,622 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

828,021 ล็อต 

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภำคม 2562 344.40 344.90 346.80 340.50 341.30 -3.10 
สิงหำคม 2562 351.70 352.90 353.60 347.40 347.70 -4.00 
ตุลำคม 2562 357.00 358.20 358.50 352.00 352.70 -4.30 
ธนัวำคม 2562 364.10 365.00 365.40 358.60 359.30 -4.80 
มีนำคม 2563 372.10 372.80 372.90 366.60 366.90 -5.20 
พฤษภำคม 2563 377.30 372.00 372.10 372.00 372.10 -5.20 
สิงหำคม 2563 380.50 375.40 375.50 375.30 375.30 -5.20 
ตุลำคม 2563 384.40 380.00 380.00 379.20 379.20 -5.20 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลง

จำกวนัก่อนในช่วง 0.01-0.04 เซนต ์และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลง จำกกำรปรับตวัข้ึนของดชันีค่ำเงินดอลลำร์ สู่

ระดบัสูงสุดในรอบสัปดำห์คร่ึง กดดนัให้รำคำสินคำ้โภคภณัฑส่์วนใหญ่รวมถึงน ้ำตำล นอกจำกน้ีกำรคำดกำรณ์

ส ำหรับปริมำณน ้ำฝนท่ีเพียงพอในบรำซิลส่งผลกระทบต่อรำคำ เน่ืองจำกฝนจะส่งผลดีต่อผลผลิตออ้ยของ

บรำซิล ค่ำเงินเรียลของบรำซิลลดลงต ่ำสุดในรอบ 5 สัปดำห์ เม่ือเทียบกบัดอลลำร์สหรัฐฯ ซ่ึงกระตุน้ใหก้ำร

ส่งออกจำกผูผ้ลิตน ้ำตำลของบรำซิล นอกจำกน้ีรัฐบำลอินเดียมีแผนจะใหเ้งินกูย้มื 1.5 พนัลำ้นเหรียญสหรัฐฯ แก่

โรงงำนน ้ำตำลและโรงงำนน ้ ำตำลรีไฟน์ซ่ึงจะช่วยกระตุน้กำรผลิตน ้ำตำลของอินเดียและปริมำณน ้ำตำลโลก 

รำคำน ้ำมนั ดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนเมษำยน 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.79 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 

1.42% ท่ีระดบั 56.59 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 55.81-57.00 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำ

น ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.26 เซนต ์หรือ 2.06% ท่ีระดบั 

12.36 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.35-12.73 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน

กรกฎำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.28 เซนต ์ หรือ 2.18% ท่ีระดบั 12.59 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง

ระหวำ่ง 12.58-12.95 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.13-0.28 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือ

ขำยมีจ ำนวน 133,622 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 1มีนำคม 2562 ของน ้ำตำลตำม

สัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 เพิ่มข้ึน 1,706 ล็อต เป็น 359,965 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 7,794 ล็อต 

เป็น 828,021 ล็อต ส่วนตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำ

เดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 3.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.90% ท่ีระดบั 341.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 340.50-346.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน

สิงหำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 4.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.14% ท่ีระดบั 347.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำก

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 347.40-353.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 วนัท่ี 4 มีนำคม  2562  The South African Sugar Association (SASA)    รำยงำนวำ่ในปี 2561/2562  

อฟัริกำใตผ้ลิตน ้ำตำลได ้ 2,181,161 ตนั  (tel quel)  ซ่ึงสูงกวำ่ท่ีเคยคำดกำรณ์ไวท่ี้ 2,155,556 ตนั และเพิ่มข้ึน 

9.8% จำก 1,985,715 ตนั ท่ีผลิตไดใ้นปี 2560/2561 ส ำหรับปริมำณออ้ยเขำ้หีบในปี 2561/2562  มีจ ำนวน 

19,031,688 ตนั และอตัรำกำรหีบสกดัอยูท่ี่ 11.46% 

 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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 วนัท่ี 4 มีนำคม 2562 กระทรวงกำรคำ้ของบรำซิลรำยงำนวำ่ บรำซิลส่งออกน ้ำตำลในเดือนกุมภำพนัธ์ 

2562 จ ำนวน 1.214  ลำ้นตนั  (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยดิบ) เพิ่มข้ึนจำก 1.103 ลำ้นตนั ในเดือนมกรำคม แต่ลดลงจำก 

1.467 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน    โดยปริมำณกำรส่งออกน ้ำตำลทรำยดิบมีจ ำนวน 1.048 ลำ้นตนั  

แทบไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบั 1.031 ลำ้นตนั ในเดือนมกรำคม  และ 1.051 ลำ้นตนั ในเดือนกุมภำพนัธ์ปีก่อน 

ส่วนกำรส่งออกน ้ำตำลทรำยขำวมีจ ำนวน 152,824 ตนั มำกกวำ่ 2 เท่ำจำก 65,889 ตนั ในเดือนมกรำคม  แต่

ลดลงจำก 382,733 ตนั ในเดือนกุมภำพนัธ์ปีก่อน และในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561/2562 (เมษำยน-มีนำคม) 

บรำซิลส่งออกน ้ำตำลจ ำนวน 19.095 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 26.493 ลำ้นตนั   ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน   

 กรมกำรเกษตร (Agriculture department) ของอินเดียรำยงำนเม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2562 จำกกำร

ประมำณกำรคร้ังท่ี 2 ผลผลิตออ้ยของอินเดียในปี 2561/25692 จะลดลงเหลือ 380.834 ลำ้นตนั จำก 383.892 ลำ้น

ตนั ใน กำรคำดกำรณ์คร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 26 กนัยำยน 2561 และเพิ่มข้ึน 27.608 ลำ้นตนั จำก 353.226 ลำ้นตนั ท่ี

ผลิตไดใ้นปี 2560/2561 

  วนัท่ี  4 มีนำคม 2562   SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ในฤดู

กำรผลิตปี 2561/2562  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี  10 กุมภำพนัธ์ 2562 ดงัน้ี   

รำยกำร ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 12,900,729 12,137,563 +6.29 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 1,181,527 1,037,078 +13.93 
โมลำส (ตนั) 517,227 482,471 +7.20 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 9.16 8.54 +7.19 
ผลผลิตโมลำส (%) 4.01 3.98 +0.86 

  

วนัท่ี 4 มีนำคม  2562 มีรำยงำนวำ่ สหภำพยโุรป (EU) น ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบจำกประเทศในกลุ่ม ACP ใน

เดือนธนัวำคม 2561 จ ำนวน 34,574 ตนั รำคำเฉล่ียอยูท่ี่ 329 ยโูร/ตนั CIF เทียบกบั 58,607 ตนั รำคำเฉล่ียอยูท่ี่ 

424 ยโูร/ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยขำวจำกประเทศในกลุ่ม ACP ลดลงเหลือ 

5,114 ตนั รำคำเฉล่ีย CIF อยูท่ี่ 371 ยโูร/ตนั  เทียบกบั 12,447 ตนั รำคำเฉล่ียอยูท่ี่ 420    ยโูร/ตนั ในช่วงเวลำ

เดียวกนัของปีก่อน 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

5  มีนาคม  2562 



www.sugarzone.in.th 

 

 

 


