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Daily Market Report 

   

 

4  ธันวาคม  2560  
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), (-) 

มีนำคม 2561 14.98 15.02 15.15 14.84 15.06 +0.08 
พฤษภำคม 2561 14.94 14.99 15.09 14.82 15.00 +0.06 
กรกฎำคม 2561 14.93 14.96 15.07 14.83 14.97 +0.04 
ตุลำคม 2561 15.12 15.12 15.25 15.04 15.15 +0.03 
มีนำคม 2562 15.59 15.64 15.72 15.52 15.63 +0.04 
พฤษภำคม 2562 15.53 15.47 15.66 15.47 15.58 +0.05 
กรกฎำคม 2562 15.46 15.40 15.60 15.40 15.52 +0.06 
ตุลำคม 2562 15.54 15.55 15.55 15.55 15.60 +0.06 
มีนำคม 2563 15.79 15.80 15.82 15.80 15.85 +0.06 
พฤษภำคม 2563 15.60    15.66 +0.06 
กรกฎำคม 2563 15.54    15.60 +0.06 
ตุลำคม 2563 15.65    15.71 +0.06 
  

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 79,929 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

707,947 ล็อต 
 

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2561 388.90 389.30 389.40 381.40 386.40 -2.50 
พฤษภำคม 2561 391.10 391.60 392.30 384.50 390.00 -1.10 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 395.70 395.60 397.00 389.80 395.00 -0.70 
ตุลำคม 2561 397.80 397.80 398.80 392.40 397.40 -0.40 
ธนัวำคม 2561 403.20 403.20 404.20 399.80 402.70 -0.50 
มีนำคม 2562 408.30 405.90 408.00 404.40 408.00 -0.30 
พฤษภำคม 2562 412.40 409.60 413.60 409.20 412.10 -0.30 
สิงหำคม 2562 416.00 0.00 413.40 413.40 413.40 -2.60 

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

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

         บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ้ากัด 
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             ตลำดน ้ ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดด้วยรำคำท่ีมีทั้ งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลง     

จำกวนัก่อนในช่วง 0.01-0.06 เซนต ์และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึน    โดยรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำ

ส่งมอบเดือนมกรำคม 2561 ด่ิงลง 89 เซนต ์หรือ 1.53%  มำปิดตลำดท่ี  57.47 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  หลงัจำก

เคล่ือนตวัในช่วง 57.35-58.34  เหรียญสหรัฐฯ   รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 

2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.08 เซนต์ หรือ 0.53% ท่ีระดบั 15.06 เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหว่ำง 14.84-

15.15 เซนต์ และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.06 เซนต์ หรือ 0.40% ท่ี

ระดบั 15.00 เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 14.82-15.09 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนทุก

เดือนในช่วง 0.03-0.06 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 79,929 ล็อต น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)     

ณ วนัท่ี 1 ธันวำคม 2560 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ลดลง 4,336 ล็อต เหลือ 384,322 ล็อต และ

ของน ้ ำตำลทั้งตลำดลดลง 1,606 ล็อต เหลือ 707,947 ล็อต ส่วนรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำด

ดว้ยรำคำท่ีลดลง  โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 2.50 เหรียญสหรัฐฯ 

หรือ 0.64% ท่ีระดบั 386.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 381.40-389.40 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 1.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.28% ท่ีระดบั 

390.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 384.50-392.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

  

วนัท่ี 4 ธนัวำคม  2560   มีรำยงำนวำ่ ในช่วงสัปดำห์ ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2560 กวัเตมำลำผลิต

น ้ำตำล 110,501 ตนั (tel  quel) เพิ่มข้ึนจำก 68,703 ตนั ในสัปดำห์ก่อน และเทียบกบั 115,992 ตนั ในช่วงเวลำ

เดียวกนัของปีก่อน  รวมผลผลิตน ้ำตำลในปี  2560/2561 (พฤศจิกำยน-ตุลำคม) มีจ ำนวน 194,983 ตนั ลดลงจำก 

210,113  ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 115.48 ตนั/แฮคแต  ลดลงจำก 121.17 ตนั/แฮคแต 

ในปีก่อน ผลผลิตน ้ำตำลอยูท่ี่ 11.58 ตนั/แฮคแต ลดลงจำก 12.07 ตนั/แฮคแต 

รำยกำร ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปล่ียนแปลง (%) 

ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั) 194,983 210,113 -4.20 

ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั/แฮคแต) 11.58 12.07 -4.01 

ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 115.48 121.17 -4.70 

 

 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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 วนัท่ี 4 ธนัวำคม 2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 1 ธนัวำคม  2560 

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้ 1,156,500 แฮคแต หรือ 98.3% จำกพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด 

(1,176,500 แฮคแต) และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 50.1 ลำ้นตนั ลดลงจำก 50.7 ลำ้นตนั ในปีก่อน ส ำหรับ

ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.33 ตนั/แฮคแต ลดลงจำก 46.62 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน   

 วนัท่ี 4  ธนัวำคม  2560  กระทรวงเกษตรของเบลำรุสรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 1 ธนัวำคม  2560  

เบลำรุสเก็บเก่ียวบ้ีทส้ินสุดลงแลว้ จำกพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด 97,800 แฮคแต และเก็บเก่ียวบ้ีทได ้5,026,600 ตนั 

ลดลงจำก 4,337,300 ตนั  ในปีก่อน ส ำหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 51.42 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจำก 45.98  ตนั/แฮค

แต ในปีก่อน  และจำกขอ้มูลล่ำสุดเพียง ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2560  เปอร์เซนตน์ ้ำตำลลดลงเหลือ 16.3% จำก 

17.31% ในปีท่ีผำ่นมำ 

 วนัท่ี 4 ธนัวำคม 2560 กระทรวงกำรคำ้ของบรำซิลรำยงำนกำรส่งออกน ้ำตำลในเดือนพฤศจิกำยน 

2560 มีจ ำนวน 2.235 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยดิบ) ลดลงจำก 2.915 ลำ้นตนั  ในเดือนตุลำคม  และลดลงจำก 

2.628 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกเป็นน ้ำตำลทรำยดิบจ ำนวน 1,834,579 ตนั ลดลงจำก 

2,466,902 ตนั ในเดือนตุลำคม และ 2,072,625 ตนั ในปีก่อน  ส่งออกเป็นน ้ำตำลทรำยขำวจ ำนวน  368,565 ตนั 

ลดลงจำก 412,466 ตนั  ในเดือนก่อน  และ 511,074  ตนั ในปีก่อน   รวมบรำซิลส่งออกน ้ำตำลในช่วง  8 เดือน

แรกของปี 2560/2561 (เมษำยน-มีนำคม) จ ำนวน 21.497 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 20.363 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำ

เดียวกนัของปีก่อน 

วนัท่ี  4 ธนัวำคม   2560  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2560 ดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 3,090,526 3,068,267 +17.86 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 258,409 257,983 +10.13 
โมลำส (ตนั) 112,432 106,223 +17.36 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 8.95 9.58 -6.56 
ผลผลิตโมลำส (%) 4.49 4.51 -0.42 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
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