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จ ำนวนซื้อขำยโดยประมำณ 108,378 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 875,756 
 
 

ล็อต 
 

 
 

เดือนสง่มอบ 
 
 

ปิดวันก่อน 
 

เปิด สูงสุด ต  ำสุด ปิด เปลี ยนแปลง 
     

(เพิ ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2559 419.20 420.00 421.60 411.50 412.70 -6.50 
พฤษภำคม 2559 413.90 413.80 416.70 406.70 407.70 -6.20 
สิงหำคม 2559 407.90 408.40 410.00 400.40 401.40 -6.50 
ตุลำคม 2559 404.10 403.80 403.80 396.50 397.40 -6.70 
ธันวำคม 2559 404.30 404.00 404.50 396.70 396.70 -7.60 
มีนำคม 2560 405.70 405.00 405.10 397.30 397.30 -8.40 
พฤษภำคม 2560 404.80 401.50 401.50 396.40 396.40 -8.40 
สิงหำคม 2560 403.80 401.00 401.00 395.40 395.40 -8.40 
 
 
 
 
 
 

เดือนสง่มอบ 
 

ปิดวันก่อน 
 
ป ิ

เปิด สูงสุด ต  ำสุด ปิด เปลี ยนแปลง 
_________ ________ _________   ________ ________ (เพิ ม (+), ลด (-) 

มีนำคม 2559 14.97 14.98 15.10 14.54 14.57 -0.40 
พฤษภำคม 2559 14.65 14.69 14.75 14.22 14.25 -0.40 
กรกฎำคม 2559 14.39 14.41 14.46 13.96 13.99 -0.40 
ตุลำคม 2559 14.45 14.43 14.51 14.03 14.06 -0.39 
มีนำคม 2560 14.89 14.89 14.93 14.47 14.50 -0.39 
พฤษภำคม 2560 14.67 14.67 14.70 14.34 14.28 -0.39 
กรกฎำคม 2560

9 
14.43 14.45 14.46 14.03 14.05 -0.38 

ตุลำคม 2560 14.37 14.38 14.40 14.00 14.01 -0.36 
มีนำคม  2561 14.54 14.54 14.59 14.17 14.19 -0.35 
พฤษภำคม 2561 14.38 14.38 14.39 14.20 14.05 -0.33 
กรกฎำคม 2561

9 
14.30 14.30 14.30 14.01 13.96 -0.34 

ตุลำคม 2561 14.47 14.47 14.47 14.22 14.12 -0.35 

 

 

 

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

         บรษิัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากดั 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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ตลำดน้ ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวันน้ีเปิดตลำดด้วยรำคำที มีทั้งไมเ่ปลี ยนแปลง เพิ มข้ึน และลดลงจำกวัน

ก่อนในช่วง 0.01-0.04 เซนต์ รำคำน้ ำตำลปิดตลำดปรบัตัวลดลงเกอืบ 3% อันเป็นผลจำกแรงขำยของนักเกง็
ก ำไร ขณะที เทรดเดอร์ระบุว่ำ รำคำน้ ำตำลถูกกดดันจำกดอลลำร์สหรฐัฯ ที แข็งค่ำและรำคำน้ ำมันที ลดลง ขณะที 
รำคำน้ ำมันดิบตลำด NYMEX สัญญำสง่มอบเดือนกุมภำพนัธ์ 2559 ดิ งลง 79 เซนต์ หรอื 2.15%  มำปิดตลำด
ที  35.97 เหรียญสหรัฐฯ /บำรเ์รล  หลงัจำกเคลื อนตัวในช่วง 35.74-37.10 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน้ ำตำลทรำยดิบ
ตลำดนิวยอร์คตำมสญัญำเดือนมีนำคม 2559 ปิดตลำดลดลง 0.40 เซนต์  หรือ 2.67%  ที ระดับ 14.57 เซนต์ 
หลงัจำกเคลื อนไหวอยู่ระหว่ำง 14.54-15.10 เซนต์ และรำคำน้ ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2559 ปิดตลำด
ลดลง 0.40 เซนต์ หรือ 2.73% ที ระดับ 14.25 เซนต์ หลังจำกเคลื อนไหวอยูร่ะหว่ำง 14.22-14.75 เซนต์ ส ำหรับ
เดือนอื น ๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.33-0.40 เซนต์ ปริมำณกำรซื้อขำย 108,378 ล็อต ตั๋วน้ ำตำลคงเหลือ
ในตลำด (Open Interest)  ณ วันที  4 มกรำคม  2559 ของน้ ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2559 ลดลง 6,730 
ล็อต เหลือ 390,280 ล็อต  และของน้ ำตำลทัง้ตลำดลดลง  2,798  ล็อต เหลือ 875,756ล็อต  ส่วนรำคำน้ ำตำล
ทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงจำกวันก่อนเช่นกัน โดยรำคำน้ ำตำลทรำยขำวตำมสญัญำเดือนมีนำคม 
2559 ปิดตลำดลดลง 6.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.55% ที ระดับ 412.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน หลังจำกเคลื อนไหว
อยู่ระหว่ำง 411.50-421.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน และรำคำน้ ำตำลตำมสญัญำเดอืนพฤษภำคม 2559 ปิดตลำด
ลดลง 6.20 เหรียญสหรัฐฯ หรอื 1.50% ที ระดับ 407.70 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคลื อนไหวอยู่ระหว่ำง 406.70-
416.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
 
 
 

 
 วันที  5 มกรำคม 2559  ISMA รำยงำนว่ำ  ในปี 2558/2559 (ตุลำคม-กันยำยน)  เพียงวันที  31 

ธันวำคม 2558  อินเดียผลิตน้ ำตำลได้ 7.985 ล้ำนตัน เพิ มขึ้น 490,000 ตัน จำก 7.495 ล้ำนตัน  ในช่วงเวลำ
เดียวกันของปกี่อน   ซึ งในช่วงครึ งหลังของเดือนธันวำคม 2558  อินเดียผลิตน้ ำตำลได้ 3.199 ล้ำนตัน   ลดลงจำก 
3.266 ล้ำนตัน  ในช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน  แต่เพิ มข้ึนจำก 2.426 ล้ำนตัน ในช่วงครึ งแรกของเดือนธันวำคม  
และมีโรงงำนที ท ำกำรผลิตน้ ำตำลจ ำนวน 470 โรงงำน  ลดลงจำก  490 โรงงำน ทีท ำกำรผลิตในช่วงเวลำเดียวกัน
ของปีก่อน  และเมื อสิ้นเดือนธันวำคม ในรัฐ Maharashtra โรงงำนน้ ำตำล 169 โรงงำน ผลิตน้ ำตำลได้ 3.375 
ล้ำนตัน  เทียบกับ 172 โรงงำน ผลิตน้ ำตำลได้ 3.264 ล้ำนตัน  ในช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน  อัตรำเฉลี ยกำรหีบ
สกัดน้ ำตำล 10.36%  ลดลงจำก 10.44% ในปีก่อน  ส่วนรัฐ Uttra Pradesh โรงงำนน้ ำตำล 113 โรงงำน ผลิต
น้ ำตำลได้ 1.832 ล้ำนตัน  จำกปริมำณออ้ย 18.321 ล้ำนตนั  เทียบกับ 118 โรงงำน ที ผลิตน้ ำตำลได้ 1.695 ล้ำน
ตัน  จำกปริมำณออ้ย 18.6 ล้ำนตัน อัตรำกำรหีบสกัดน้ ำตำล 10.0% เพิ มข้ึนจำก 9.2% ในปีก่อน  ล ำดับที สำมรัฐ 
Karnataka  ผลิตน้ ำตำลได้ 1.550 ล้ำนตัน  หรือมำกกว่ำ 307,000 ตัน เมื อเทียบกบัปกี่อน  มีโรงงำนน้ ำตำลที ท ำ
กำรผลิต  62 โรงงำน เทียบกบั 63 โรงงำนในปีก่อน  นอกจำกนั้น ISMA รำยงำนว่ำเพียงวันที  31 ธันวำคม 2558  
อินเดียได้ท ำสญัญำส่งออกน้ ำตำลประมำณ 800,000 ตัน  และได้ส่งออกแล้ว  300,000 ตัน  โดยส่วนใหญ่ส่งออก
เป็นน้ ำตำลทรำยขำว 
 
 
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีสา้คัญ 
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  วันที  5 มกรำคม 2559  มีรำยงำนว่ำรำคำน้ ำตำลขำยส่งภำยในประเทศของปำกสีถำนในช่วงครึ งหลงั
ของเดือนธันวำคมได้ปรบัตัวเพิ มข้ึน 8% หรือ 4 รปูี (0.40 เหรียญสหรัฐฯ)  เป็น 52 รปูี/กิโลกรัม  หลังจำกในช่วง
ต้นเดือนธันวำคมรัฐบำลปำกสีถำนได้อนุญำตให้โรงงำนสง่ออกน้ ำตำล 500,000 ตัน  ภำยในเดือนมีนำคม 2559  
โดยได้รับเงินอุดหนุนกำรส่งออก 13 รปูี/กิโลกรมั  ส ำหรบัสต็อคน้ ำตำลต้นปีในปี 2558/2559  มีจ ำนวน 1.1 ล้ำน
ตัน   และผลผลิตน้ ำตำลในฤดูกำรผลิตใหม่ 5.7-6.2 ล้ำนตัน   ในขณะที ปริมำณกำรบริโภคภำยในประเทศ  4.7-
5.0 ล้ำนตัน  อนึ งในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2558  ปำกีสถำนส่งออกน้ ำตำล 524,374 ตัน  รำคำเฉลื ย 443.42 
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน  นอกจำกนั้นนำย Iskandar Khan ประธำนสมำคมโรงงำนน้ ำตำลปำกสีถำน (PSMA) กล่ำวว่ำ
รำคำน้ ำตำลภำยในประเทศที ปรบัตัวเพิ มข้ึนไม่ได้ท ำให้โรงงำนน้ ำตำลได้รับก ำไรเพรำะต้นทุนกำรผลิต (รวมภำษี
ขำย) อยู่ที เกือบ 64 รูปี/กิโลกรมั  
 
 
 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จา้กัด 

6 มกราคม 2559 
 


