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5  ธันวาคม  2560  
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

มีนำคม 2561 15.06 15.04 15.15 14.87 14.90 -0.16 
พฤษภำคม 2561 15.00 14.98 15.07 14.84 14.87 -0.13 
กรกฎำคม 2561 14.97 14.95 15.04 14.82 14.85 -0.12 
ตุลำคม 2561 15.15 15.12 15.20 15.04 15.06 -0.09 
มีนำคม 2562 15.63 15.60 15.68 15.54 15.56 -0.07 
พฤษภำคม 2562 15.58 15.54 15.63 15.50 15.53 -0.05 
กรกฎำคม 2562 15.52 15.57 15.57 15.54 15.48 -0.04 
ตุลำคม 2562 15.60    15.58 -0.02 
มีนำคม 2563 15.85    15.85 - 
พฤษภำคม 2563 15.66    15.67 +0.01 
กรกฎำคม 2563 15.60    15.61 +0.01 
ตุลำคม 2563 15.71    15.72 +0.01 
  

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 69,753 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

708,667 ล็อต 
 

 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2561 386.40 386.50 388.00 382.70 383.00 -3.40 
พฤษภำคม 2561 390.00 390.10 391.50 386.30 386.60 -3.40 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 395.00 395.00 395.60 391.10 391.20 -3.80 
ตุลำคม 2561 397.40 396.50 396.80 393.90 394.00 -3.40 
ธนัวำคม 2561 402.70 401.80 401.90 399.70 399.80 -2.90 
มีนำคม 2562 408.00 406.90 407.10 404.90 405.00 -3.00 
พฤษภำคม 2562 412.10 412.30 412.30 409.70 409.80 -2.30 
สิงหำคม 2562 413.40 0.00 411.10 411.10 411.10 -2.30 

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

         บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ้ากัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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             ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 0.02-

0.05 เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลง โดยถูกกดดนัจำกรำยงำนของ Sucden Financial ท่ีเก่ียวกบัผลผลิต

น ้ำตำลโลกส่วนเกินในปี 2561/2562 เน่ืองจำกผลผลิตท่ีดีในแถบซีกโลกเหนือ และทำงภำคกลำง-ใตข้อง

บรำซิล  โดยรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนมกรำคม 2561 ปรับข้ึน 15  เซนต ์หรือ 0.26%  มำ

ปิดตลำดท่ี 57.62 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 57.08-57.92 เหรียญสหรัฐฯรำคำน ้ำตำลทรำย

ดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.16 เซนต ์ หรือ 1.06% ท่ีระดบั 14.90 เซนต ์

หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 14.87-15.15 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิดตลำด

ลดลง 0.13 เซนต ์หรือ 0.87% ท่ีระดบั 14.87 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 14.84-15.07 เซนต ์ ส ำหรับ

เดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงในช่วง 0.01-0.12 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 

69,753 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 4 ธนัวำคม 2560 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน

มีนำคม 2561 ลดลง 2,020 ล็อต เหลือ 382,302 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 720 ล็อต เป็น 708,667 ล็อต 

ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงเช่นกนั  โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำ

เดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 3.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.88% ท่ีระดบั 383.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำก

เคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 382.70-388.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2561 ปิด

ตลำดลดลง 3.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.87% ท่ีระดบั 386.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 

386.30-391.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

  

วนัท่ี  5   ธนัวำคม  2560 สมำคมโรงงำนน ้ำตำลของอินเดีย (ISMA)  รำยงำนวำ่ ในปี 2560/2561เพียง 

ณ วนัท่ี  30 พฤศจิกำยน 2560  ผลิตน ้ำตำลไดแ้ลว้จ ำนวน 3.951 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 2.782 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำ

เดียวกนัของปีก่อน  มีโรงงำน 443 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  เทียบกบั 393 โรงงำนในปีก่อน  ในรัฐ Maharashtra  

มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  170 โรงงำน ผลิตน ้ำตำลไดจ้  ำนวน 1.490 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 942,000 ตนั ในปีก่อน 

ท่ีมี 142 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้ำตำลไดจ้  ำนวน 1.359 ลำ้นตนั  มีโรงงำน 110 โรงงำน

ท่ีด ำเนินกำรผลิต  เทียบกบั 103 โรงงำน และผลิตน ้ำตำลไดจ้  ำนวน 848,000 ตนั ในปีก่อน  ซ่ึงโรงงำนส่วนใหญ่

เร่ิมท ำกำรผลิตก่อนประมำณ 2 สัปดำห์จำกปีก่อน  รัฐ Karnataka ผลิตน ้ำตำลได ้ 682,000 ตนั  แทบไม่

เปล่ียนแปลงจำก  680,000 ตนั ในปีก่อน  มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  60  โรงงำน ไม่เปล่ียนแปลงจำก ปีก่อน  รัฐ 

Gujarat  ผลิตน ้ำตำลได ้180,000 ตนั จำก 17 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต เทียบกบั 19  โรงงำน ในปี 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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ก่อนท่ีผลิตน ้ ำตำลได ้142,000 ตนั ส่วนรัฐอ่ืน ๆ ผลิตน ้ ำตำลได ้240,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 170,000 ตนั ในปีก่อน  

ISMA ยงัรำยงำนว่ำ สต็อคน ้ ำตำลในปี 2560/2561 มีจ ำนวน 3.876 ล้ำนตนั  ต ่ำสุดในรอบหลำยปีท่ีผ่ำนมำ และ

คำดว่ำจะผลิตน ้ ำตำลได้ประมำณ 25.1 ล้ำนตนั และกำรน ำเขำ้ประมำณ 285,000 ตนั (น ้ ำตำลทรำยขำว)  รวม

ปริมำณน ้ ำตำลทั้งหมดในปีน้ีคำดว่ำจะมีจ ำนวน 29.261 ล้ำนตนั ขณะท่ีกำรบริโภคภำยในประเทศมีประมำณ 

25.0-25.2 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึน 2.5% ในปีน้ี ซ่ึงจะท ำใหส้ตอ็คน ้ำตำลปลำยปีมีจ ำนวน 4.00-4.2 ลำ้นตนั 

 วนัท่ี  5   ธันวำคม  2560  รัฐบำลอินเดียมีรำยงำนว่ำ ณ ตน้เดือนธนัวำคม ในรัฐ  Maharashtra ของอินเดีย 

มีออ้ยเขำ้หีบจ ำนวน 16.655 ล้ำนคนั  เพิ่มข้ึนจำก 10.411 ล้ำนตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ผลิตน ้ ำตำลได ้

1.5499 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 991,100 ตนั ในปีก่อน อตัรำกำรหีบสกดัลงเหลือ 9.31% จำก 9.52%  โดยมี  171 โรงงำน

ท่ีด ำเนินกำรผลิต เทียบกบั 138 โรงงำนในปีก่อน  

 วนัท่ี 5 ธนัวำคม 2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 4 ธนัวำคม  2560 เกษตรกร

รัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้1,176,500 แฮคแต หรือ 99.5% จำกพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด (1,176,500 

แฮคแต) และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 51.0 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 50.7 ลำ้นตนั ในปีก่อน ส ำหรับผลผลิตบ้ีท

เฉล่ียอยูท่ี่ 43.56 ตนั/แฮคแต ลดลงจำก  46.62 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  ขณะท่ี  Soyuzrossakhar  รำยงำนวำ่ เพียง ณ 

วนัท่ี 4 ธนัวำคม 2560  ในปี 2560/2561 รัสเซียผลิตน ้ ำตำลจำกบ้ีทได ้5.1 ลำ้นตนั   ปริมำณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวได ้51 

ลำ้นตนั ปริมำณบ้ีทท่ีส่งเขำ้โรงงำนจ ำนวน 40 ลำ้นตนั   และคำดวำ่จะมีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิตไปจนถึงเดือน

มกรำคมมำกกวำ่ 20 โรงงำน จำกทั้งหมด 75 โรงงำน  

 วนัท่ี 5 ธนัวำคม   2560  สมำคมผูผ้ลิตน ้ ำตำลแห่งชำติของยูเครน (Ukrtsukor)  รำยงำนวำ่  เพียง ณ วนัท่ี 

5 ธนัวำคม 2560  ยูเครนผลิตน ้ ำตำลจำกบ้ีทได ้1.73 ลำ้นตนั  จำกปริมำณบ้ีท 12.11 ลำ้นตนั  โดยมี 23 โรงงำน จำก 

46 โรงงำน ไดห้ยุดท ำกำรผลิต  และส่วนท่ีเหลือจะหยุดท ำกำรผลิตภำยในส้ินปีน้ี  อตัรำกำรหีบสกดัอยู่ท่ี 14.3%  

ลดลงจำก 14.8% ในปีก่อน  รวมในปี 2560/2561 คำดวำ่ยเูครนจะผลิตน ้ ำตำลได ้1.9 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 2.0 ลำ้นตนั 

ในปี 2559/2560 

วนัท่ี  5 ธนัวำคม 2560  Australian Sugar Milling Council (ASMC) รำยงำนกำรหีบออ้ยของ 

ออสเตรเลียในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ประจ ำสัปดำห์เพียง ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2560 วำ่มีออ้ยเขำ้หีบจ ำนวน 

1,055,026 ตนั ลดลงจำก 1,207,573 ตนั ในสัปดำห์ก่อน รวมออ้ยเขำ้หีบมีจ ำนวน 31,644,039 ตนั  หรือ 94.7% 

ของประมำณกำรล่ำสุดท่ีคำดวำ่จะมีออ้ยเขำ้หีบ 33.426 ลำ้นตนั และเทียบกบั 33.955 ลำ้นตนั ในช่วงก่อนเปิดหีบ  
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ส่วน  CCS ลดลงจำกสัปดำห์ท่ีแล้ว  11.99%  ท ำให้ CCS สะสมอยู่ท่ี 13.40%  แต่ยงัคงอยู่ในระดบัท่ีดีกว่ำเม่ือ

เทียบกบั 12.86% ในปีก่อน   โดยในปีน้ีไดเ้ร่ิมตน้เปิดหีบตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภำคมท่ีผำ่นมำ และจะด ำเนินกำร 

ต่อไปจนถึงกลำงเดือนธนัวำคม และคำดวำ่ผลผลิตออ้ยจะลดลง 8.4% จำก 36.507 ลำ้นตนั ในปีก่อน เน่ืองจำกทำง

ภำคใตข้องรัฐควีนส์แลนดไ์ดรั้บผลกระทบจำกภำวะควำมแหง้แลง้ และพื้นท่ีแถบภำคกลำงท่ีไดรั้บผลกระทบจำก

พำยไุซโคลน Debbie เม่ือปลำยเดือนมีนำคม 

 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

6  ธันวาคม  2560 

 

 

 


