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      4  มิถุนายน  2558  
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

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

กรกฎำคม 2558 12.05 12.05 12.23 12.02 12.12 +0.07 
ตุลำคม 2558 12.40 12.40 12.54 12.36 12.46 +0.06 
มีนำคม 2559 13.77 13.77 13.88 13.75 13.80 +0.03 
พฤษภำคม 2559 13.86 13.86 13.96 13.85 13.87 +0.01 
กรกฎำคม 2559 13.89 13.93 13.99 13.89 13.90 +0.01 
ตุลำคม 2559 14.12 14.18 14.23 14.12 14.14 +0.02 
มีนำคม 2560 14.62 14.68 14.77 14.67 14.69 +0.07 
พฤษภำคม 2560 14.65 14.73 14.80 14.71 14.73 +0.08 
กรกฎำคม 25609 14.60 14.70 14.73 14.69 14.72 +0.12 
ตุลำคม 2560 14.72 14.77 14.86 14.77 14.84 +0.12 
มีนำคม  2561 14.97 15.04 15.11 15.04 15.10 +0.13 
พฤษภำคม 2561 14.93    15.06 +0.13 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 105,845 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 913,963 ล็อต 

 
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม 2558 350.10 349.80 352.60 349.70 351.50 +1.40 
ตุลำคม 2558 350.50 350.00 353.50 350.00 352.30 +1.80 
ธนัวำคม 2558 356.80 356.50 359.60 356.50 358.70 +1.90 
มีนำคม 2559 361.10 361.00 364.00 361.00 363.40 +2.30 
พฤษภำคม 2559 365.80 366.00 368.40 366.00 368.40 +2.60 
สิงหำคม 2559 372.20 373.70 374.60 373.70 374.50 +2.30 
ตุลำคม 2559 378.00 379.70 380.50 379.70 380.50 +2.50 
ธนัวำคม 2559 384.40 386.30 386.90 386.30 386.90 +2.50 
 
 

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

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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  ตลำดน ้ ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง  และเพิ่มข้ึนจำกวนั

ก่อนในช่วง 0.04 - 0.10 เซนต ์ รำคำน ้ ำตำลปิดปรับตวัเพิ่มข้ึน โดยไดแ้รงหนุนจำกดอลลำร์ท่ีอ่อนค่ำลง  
แต่รำคำปรับตวัข้ึนไดไ้ม่มำกนกัท่ำมกลำงภำวะผลผลิตน ้ ำตำลลน้ตลำด  ขณะท่ีรำคำน ้ ำมนัดิบตลำด NYMEX  
สั ญญ ำ เ ดื อ น ก ร ก ฎ ำ ค ม   2 5 5 8  ปิ ด ด่ิ ง ล ง  1.64 เ ห รี ยญสห รั ฐ ฯ   ห รื อ  2.75% สู่ ร ะ ดับ  5 8 . 0 0   
เหรียญสหรัฐฯ  /บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 57.83-59.94 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำด
นิวยอร์คตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2558 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.07 เซนต์  หรือ 0.58% ท่ีระดบั 12.12 เซนต ์
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 12.02-12.23  เซนต ์และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2558 ปิดตลำด
เพิ่มข้ึน 0.06 เซนต์  หรือ 0.48% ท่ีระดบั 12.46 เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 12.36-12.54 เซนต ์
ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.01-0.13 เซนต์ ปริมำณกำรซ้ือขำย 105,845 ล็อต ตัว๋
น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 3 มิถุนำยน 2558 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2558 
ลดลง  13,390  ล็อต เหลือ 389,833 ล็อต และของน ้ ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 1,513 ล็อต เป็น 913,963  ล็อต ส่วน
รำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปรับตวัเพิ่มข้ึนเช่นกัน โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือน
สิงหำคม 2558 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 1.40 เหรียญสหรัฐฯ  หรือ 0.40%  ท่ีระดบั 351.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหวำ่ง 349.70-352.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 
2558 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 1.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.51% ท่ีระดบั 352.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำก
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 350.00-353.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 
 
 

วนัท่ี  4  มิถุนำยน  2558  กรมศุลกำกรของรัสเซียรำยงำนกำรน ำเขำ้น ้ำตำลของรัสเซียในช่วง 4 เดือน
แรกของปี 2558 (มกรำคม-เมษำยน) เป็นดงัน้ี 

 
 ปี 2558 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (%) 
น ้ำตำลทรำยดิบ   (ตนั) 371,400 379,400 -2.11 
น ้ำตำลทรำยขำว  (ตนั) 89,700 74,800 +19.92 

 
 
 
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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 วนัท่ี  4  มิถุนำยน  2558  สมำคมโรงงำนน ้ำตำลอินเดีย (ISMA) รำยงำนผลผลิตน ้ำตำลของอินเดีย
ในปี 2557/2558 (ตุลำคม/กนัยำยน) เพียงวนัท่ี 31 พฤษภำคม  2558 มีจ ำนวน 27.957 ลำ้นตนั เทียบกบั 24.049 
ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และคำดวำ่ทำ้ยสุดผลผลิตน ้ำตำลจะมีประมำณ 28.3 ลำ้นตนั  
ใกลเ้คียงกบั 28.361 ลำ้นตนั ในปี 2549/2550 โดยรัฐ Maharashtra ผลิตน ้ำตำลได ้  10.475 ลำ้นตนั ตำมดว้ย 
รัฐ  Uttar Pradesh (7.090 ลำ้นตนั)  รัฐ Karnataka (4.899 ลำ้นตนั)  และอินเดียไดส่้งออกน ้ำตำลแลว้ 558,000 
เมตริกตนั  โดยเป็นน ้ำตำลทรำยดิบจ ำนวน 300,000 เมตริกตนั และเน่ืองจำกรำคำน ้ำตำลตลำดโลกอยูใ่น
ระดบัต ่ำ ISMA คำดวำ่จนถึงส้ินเดือนกนัยำยน 2558  อินเดียจะส่งออกน ้ำตำลทรำยดิบมำกสุดอีกจกนวน 
200,000 เมตริกตนั   ส ำหรับสตอ็คน ้ำตำลเม่ือส้ินสุดฤดูกำรผลิตปี 2557/2558 จะมีจ ำนวน 10.3 ลำ้นตนั 
ขณะท่ีกำรบริโภคภำยในประเทศคำดวำ่จะมีจ ำนวนไม่มำกกวำ่ 24.8 ลำ้นตนั 

 
 

 
ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย ำ้ากัด 
    5  มิถุนายน 2558 

 


