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ตลาดปิดท าการเน่ืองในวนัแรงงานของสหรัฐฯ(The U.S. Labor Day) 

 

 

 

 

 

                     ตลาดน ้าตาลทรายดิบนิวยอร์คในวนัน้ีปิดท าการ เน่ืองในวนัแรงงานของสหรัฐฯ(The U.S. Labor 

Day) ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดฟ้ืนตวัข้ึน หลงัจากในวนัก่อนลดลงถึง 4 % ตามแรงขาย

เน่ืองจากปัจจยัทางเทคนิคของกลุ่มกองทุนและนกัเก็งก าไรต่างๆ ประกอบกบัการคาดการณ์ผลผลิตน ้าตาลโลก

ส่วนเกิน (Surplus)  และผลผลิตน ้าตาลท่ีคาดวา่จะเพิ่มข้ึนมากในสหภาพยโุรป (EU) โดยราคาน ้าตาลทรายขาว

ตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 2.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.73% ท่ีระดบั 374.10 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั หลงัจากเคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 371.90-375.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และราคาน ้าตาลตามสัญญาเดือนธนัวาคม 

2560 ปิดตลาดเพิ่มข้ึน 1.60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.43% ท่ีระดบั 376.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจากเคล่ือนไหว

อยูร่ะหวา่ง 375.10-378.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่าสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ตุลาคม 2560 371.40 372.50 375.80 371.90 374.10 +2.70 
ธนัวาคม 2560 375.00 375.80 378.70 375.10 376.60 +1.60 
มีนาคม 2561 384.00 385.80 387.80 384.40 385.90 +1.90 
พฤษภาคม 2561 392.30 395.60 395.70 393.40 393.90 +1.60 
สิงหาคม
พฤษภาคม 

2561 398.90 0.00 400.40 400.40 400.40 +1.50 
ตุลาคม 2561 403.20 0.00 404.70 404.70 404.70 +1.50 
ธนัวาคม 2561 412.30 0.00 413.80 413.80 413.80 +1.50 
มีนาคม 2562 418.20 0.00 419.70 419.70 419.70 +1.50 

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

         บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ้ากัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

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

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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  วนัท่ี  4  กนัยายน  2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียงานวา่ เพียง ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2560  

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจากพื้นท่ีเพาะปลูกได ้ 121,700 แฮคแต หรือ 10.2% จากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 

(1,198,500 แฮคแต) เพิ่มข้ึนจาก 95,700 แฮคแต ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทได้

แลว้ 5.2 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 4.3 ลา้นตนั ในปีก่อน ส าหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 42.34 ตนั/แฮคแต ลดลงจาก 

44.65 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี  4 กนัยายน  2560 กระทรวงการคา้ของบราซิลรายงานการส่งออกน ้าตาลในเดือนสิงหาคม 

2560 มีจ านวน 2.817 ตนั (มูลค่าน ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจาก 2.703 ลา้นตนั ในเดือนก่อน แต่ลดลงจาก 

3.029 ลา้นตนั  ในช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน   โดยส่งออกเป็นน ้าตาลทรายดิบลดลงเหลือ 2.160      ลา้นตนั 

จาก 2.185 ลา้นตนั  ในเดือนก่อน  และเทียบกบั 2.229 ลา้นตนั ในปีก่อน  ส่งออกเป็นน ้าตาลทรายขาวจ านวน  

604,176 ตนั  เพิ่มข้ึนจาก 476,730  ตนั ในเดือนก่อน แต่ลดลงจาก 736,124 ตนั ในปีก่อน   รวมบราซิลส่งออก

น ้าตาลในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560/2561 (เมษายน-มีนาคม) จ านวน 12.794 ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจาก 12.293 ลา้น

ตนั  ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี  4 กนัยายน  2560 มีรายงานวา่ คาซคัสถานน าเขา้น ้าตาลทรายดิบในช่วงเดือนมกราคม-

กรกฎาคม 2560 จ านวน 119,200 ตนั ลดลงจาก 255,800 ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเขา้จาก

บราซิล 94,000 ตนั และคิวบา 25,000 ตนั ส่วนการส่งออกน ้าตาลทรายขาวมีจ านวน 5,041 ตนั เทียบกบั 2,136 

ตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เกือบทั้งหมดส่งออกไปยงัทาจิกิสถาน 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

5  กนัยายน  2560 

 

 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 


