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6  มีนาคม  2562   

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), 

(-) พฤษภำคม 2562 12.44 12.47 12.47 12.15 12.16 -0.28 
กรกฎำคม 2562 12.64 12.67 12.67 12.36 12.38 -0.26 
ตุลำคม 2562 12.98 13.01 13.01 12.73 12.76 -0.22 
มีนำคม 2563 13.72 13.73 13.74 13.51 13.54 -0.18 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.82 13.80 13.80 13.66 13.68 -0.14 
กรกฎำคม 2563 13.88 13.81 13.84 13.75 13.78 -0.10 
ตุลำคม 2563 14.01 13.95 13.99 13.91 13.95 -0.06 
มีนำคม 2564 14.49 14.45 14.45 14.41 14.44 -0.05 
พฤษภำคม 2564 14.44 14.40 14.40 14.40 14.41 -0.03 
กรกฎำคม 2564 14.41 14.38 14.38 14.38 14.39 -0.02 
ตุลำคม 2564 14.51 14.50 14.50 14.50 14.52 +0.01 

                 

               

 

จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

139,706 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

825,365 ล็อต 

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภำคม 2562 342.90 343.00 343.20 337.70 338.10 -4.80 
สิงหำคม 2562 348.50 348.30 348.80 342.80 343.10 -5.40 
ตุลำคม 2562 353.20 351.70 352.20 348.30 348.60 -4.60 
ธนัวำคม 2562 359.50 358.20 358.70 355.80 356.00 -3.50 
มีนำคม 2563 367.20 366.00 366.50 364.00 364.20 -3.00 
พฤษภำคม 2563 372.50 371.70 371.90 369.70 370.10 -2.40 
สิงหำคม 2563 375.70 374.80 375.40 373.80 374.10 -1.60 
ตุลำคม 2563 379.60 378.50 380.20 378.40 378.70 -0.90 

         บริษัท อ้อยและน ำ้ตำลไทย จ้ำกัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คหมำยเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

2.  รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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   ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 

0.01-0.07 เซนต ์และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน สู่ระดบัต ่ำสุดในรอบ 2 เดือน จำกรำคำน ้ำมนัท่ีลดลง

ซ่ึงอำจกระตุน้โรงงำนบรำซิลผลิตน ้ำตำลมำกข้ึนแทนกำรผลิตเอทำนอลเพื่อควบคุมอุปทำนน ้ำตำล และผลผลิต

น ้ำตำลท่ีเพิ่มข้ึนของอินเดียซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้ำตำลรำยใหญ่ท่ีสุดของโลกไดก้ระตุน้ใหมี้กำรขำยกองทุนน ้ำตำล

ล่วงหนำ้หลงัจำกสมำคมโรงงำนน ้ำตำลของอินเดียรำยงำนวำ่อินเดียผลิตน ้ำตำลเดือนตุลำคม-กุมภำพนัธ์เพิ่มข้ึน 

6.9%  เป็น 24.77  ลำ้นตนั นอกจำกน้ีกำรคำดกำรณ์ปริมำณน ้ำฝนท่ีเพียงพอในทำงภำคกลำง - ใตข้องบรำซิลจะ

ส่งผลดีต่อผลผลิตออ้ยของบรำซิล ค่ำเงินเรียลของบรำซิลลดลงสู่ระดบัต ่ำสุดในรอบ 2 เดือนเม่ือเทียบกบั

ดอลลำร์สหรัฐฯ รำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนเมษำยน 2562 ปิดตลำดลดลง 0.34 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือ 0.60% ท่ีระดบั 56.22 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 55.42-56.40 เหรียญ

สหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.28เซนต ์ หรือ 

2.25% ท่ีระดบั 12.16 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.15-12.47 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำม

สัญญำเดือนกรกฎำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.26 เซนต ์หรือ 2.06% ท่ีระดบั 12.38 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่

ในช่วงระหวำ่ง 12.36-12.67 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดมีทั้งเพิ่มข้ึน และลดลงในช่วง 0.01-0.22 เซนต ์

ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 139,706 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 5 มีนำคม 2562 ของ

น ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ลดลง 2,329 ลอ็ต เหลือ 354,397 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 

3,151 ล็อต เหลือ 825,365 ล็อต ส่วนตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงเช่นกนัโดยรำคำน ้ำตำล

ทรำยขำวสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 4.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.40% ท่ีระดบั 338.10 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 337.70-343.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำม

สัญญำเดือนสิงหำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 5.40 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.55% ท่ีระดบั 343.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 342.80-348.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั            

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 วนัท่ี 6 มีนำคม  2562  F.O.licht ประมำณกำรดุลยภำพน ้ำตำลโลกในปี 2562/2563 (ตุลำคม –  

กนัยำยน) ดงัน้ี 

 

 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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                                                                             หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยดิบ) 

รำยกำร ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 
สตอ็คตน้ปี 76,831.2 76,396.5 68,645.3 71,287.3 80,571.7 
ผลผลิต 186,876.2 187,905.3 193,741.3 179,507.2 174,051.3 
กำรน ำเขำ้ 70,367.9 69,092.1 69,576.2 70,553.7 71,630.3 
กำรบริโภค 187,878.0 185,705.3 183,359.4 180,599.3 179,979.2 
กำรส่งออก 71,142.9 70,857.3 72,206.9 72,103.5 74,986.9 
สตอ็คปลำยปี 75,054.4 76,831.2 76,396.5 68,645.3 71,287.3 
+/- ผลผลิต  -1,029.1 -5,836.0 14,234.1 5,455.9 -6,678.4 
+/- %  -0.55 -3.01 7.93 3.13 -3.70 
+/- กำรบริโภค 2,172.7 2,345.9 2,760.1 620.1 1,315.7 
+/-% 1.17 1.28 1.53 0.34 0.74 
สตอ็คเม่ือเทียบเป็นร้อยละ 

ของกำรบริโภค (%) 
39.95 41.37 41.66 38.01 39.61 

น ้ ำตำลโลกส่วนเกิน/ส่วน

ขำด 

-1,776.8 434.7 7,751.2 -2,642.0 -9,284.4 
 

 วนัท่ี 6 มีนำคม  2562 ISMA รำยงำนวำ่ ในช่วงคร่ึงเดือนหลงัของเดือนกุมภำพนัธ์  2562  โรงงำน
น ้ำตำลอินเดียผลิตน ้ำตำลได ้ 2.838 ลำ้นตนั แทบไม่เปล่ียนแปลงจำก 2.822 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี
ก่อน แต่ลดลงจำก 3.411 ลำ้นตนั ในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนกุมภำพนัธ์ รวมผลผลิตน ้ำตำลทั้งหมดถึงส้ิน
เดือนกุมภำพนัธ์ 2562 มีจ ำนวน 24.768 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 23.177 ลำ้นตนั ในปีก่อน โดยมีโรงงำน 466 
โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต นอ้ยกวำ่ 41 โรงงำนในช่วง 2 สัปดำห์ก่อน และมำกกวำ่ 9 โรงงำน ในช่วงเวลำเดียวกนั
ของปีก่อน  โดยในรัฐ  Uttar Pradesh มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต 117 โรงงำน  ผลิตน ้ำตำลได ้ 7.320 ลำ้นตนั  
ลดลงเล็กนอ้ยจำก 7.361 ลำ้นตนั ในเวลำเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ส่วนรัฐ  Maharashtra ผลิตน ้ำตำลได ้9.210 ลำ้น
ตนั  เพิ่มข้ึน 756,000 ตนั เม่ือเทียบกบัปีก่อน มีโรงงำน 23 โรงงำนท่ีหยดุกำรผลิต และมีโรงงำนท่ียงัคง
ด ำเนินกำรผลิต 170 โรงงำน เทียบกบั 169 โรงงำน ในปีก่อน (18 โรงงำนท่ีหยดุกำรผลิต)  รัฐ Karnataka  ผลิต
น ้ำตำลไดจ้  ำนวน 4.169 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 3.392 ลำ้นตนั ในปีก่อน  มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต 35 โรงงำน 
และท่ีหยดุกำรผลิต 32 โรงงำน ขณะท่ีปีก่อนมี  38 โรงงำนท่ียงัคงด ำเนินกำรถึงส้ินเดือนกุมภำพนัธ์   และ 27 
โรงงำนท่ีหยดุด ำเนินกำรผลิต  รัฐ  Tamil Nadu ผลิตน ้ำตำลได ้470,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 358,000 ตนั ในปีก่อน 
มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิตเพิ่มข้ึน 6 โรงงำน รวมเป็น 32 โรงงำน รัฐ  Gujarat  ผลิตน ้ำตำลได ้880,000 ตนั  
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เพิ่มข้ึนจำก 823,000 ตนั (มีโรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต 14 โรงงำน จำก 15 โรงงำนในปีก่อน)  รัฐ Andhra Pradesh 
และ Telangana ผลิตน ้ำตำลได ้570,000 ตนั โดยมีโรงงำน 25 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต เทียบกบั 571,000 ตนั มี
โรงงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต  22 โรงงำน ในปีก่อน รัฐ Bihar  ผลิตน ้ำตำลได ้575,000 ตนั  รัฐ Punjab ผลิตน ้ำตำล
ได ้460,000 ตนั รัฐ  Haryana ผลิตน ้ำตำลได ้415,000 ตนั รัฐ  Uttarakhand ผลิตน ้ำตำลได ้ 255,000 ตนั  และรัฐ 
Madhya Pradesh  & Chattisgarh ผลิตน ้ำตำลได ้410,000 ตนั 
 วนัท่ี6 มีนำคม 2562  มีรำยงำนวำ่ เอลซลัวำดอร์ผลิตน ้ ำตำลในฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 (พฤศจิกำยน-

ตุลำคม) ประจ ำสัปดำห์เพียง ณ วนัท่ี 3 มีนำคม 2562 ได ้39,253 ตนั (tel quel) เพิ่มข้ึนจำก 37,647 ตนั ในช่วง

เดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้ำตำลในปี 2561/2562  มีจ ำนวน  542,063 ตนั ลดลงจำก 583,234 ตนั ในช่วง

เวลำเดียวกนัของปีก่อน และผลผลิตน ้ำตำลลดลงมำอยูท่ี่ 11.39% จำก 11.45% ในปีก่อน 

 วนัท่ี 6 มีนำคม 2562 มีรำยงำนวำ่ กวัเตมำลำผลิตน ้ำตำลในฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 (พฤศจิกำยน-

ตุลำคม) ประจ ำสัปดำห์เพียง ณ วนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2562  ได ้123,386 ตนั (tel quel) ลดลงจำก 125,456 ตนั ใน

สัปดำห์ก่อน และเทียบกบั 117,086 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รวมผลผลิตน ้ ำตำลในปี 2561/2562  มี

จ ำนวน  1,772,702 ตนั  เพิ่มข้ึน 0.16% จำก 1,769,817 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 

115.03 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึน 3.21%  จำก 111.45 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน  และผลผลิตน ้ำตำลอยูท่ี่ 12.28 ตนั/แฮคแต 

เพิ่มข้ึน 5.53%  จำก 11.64 ตนั/แฮคแต 

วนัท่ี 6 มีนำคม 2562 คณะกรรมกำรสถิติแห่งชำติของเบลำรุสรำยงำนวำ่ในปี 2561 เบลำรุสส่งออก

น ้ำตำล 427,200 ตนั มำกกวำ่ปีก่อน 4.9%  ซ่ึงเกือบทั้งหมดส่งไปยงัประเทศในเครือจกัรภพแห่งรัฐอิสระ 

(426,200 ตนั เพิ่มข้ึน 5.6%) โดยมีเพียง 1,000 ตนั ท่ีถูกส่งไปยงัประเทศอ่ืน ๆ  ท่ีรำคำเฉล่ีย 427 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั นอ้ยกวำ่ 9.5% ในปี 2560  รำคำส ำหรับกำรส่งออกไปยงัประเทศ CIS ลดลง 9.6% เม่ือเทียบเป็นรำยปีท่ี 427 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ในขณะท่ีประเทศท่ีไม่ใช่ประเทศ CIS อยูท่ี่ 486 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

7  มีนาคม  2562 
 

 

 


