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6 พฤษภาคม  2562   

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อนก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), 

(-) กรกฎำคม 2562 12.01 11.95 12.01 11.84 11.88 -0.13 
ตุลำคม 2562 12.35 12.30 12.33 12.18 12.22 -0.13 
มีนำคม 2563 13.39 13.35 13.38 13.27 13.31 -0.08 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.54 13.52 13.53 13.44 13.48 -0.06 
กรกฎำคม 2563 13.64 13.63 13.63 13.56 13.60 -0.04 
ตุลำคม 2563 13.82 13.80 13.80 13.75 13.80 -0.02 
มีนำคม 2564 14.35 14.35 14.36 14.28 14.33 -0.02 
พฤษภำคม 2564 14.35 14.35 14.36 14.30 14.34 -0.01 
กรกฎำคม 2564 14.34 14.35 14.35 14.32 14.35 0.01 
ตุลำคม 2564 14.44 14.42 14.42 14.41 14.45 0.01 
มีนำคม 2565 14.75 14.74 14.74 14.70 14.75 0.00 

 

 

 

ตลำดปิดท ำกำรเน่ืองในวนัหยดุธนำคำร 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

107,437 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

938,268 ล็อต 

         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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงจำก

วนัก่อนในช่วง 0.01-0.06 เซนต ์และตลำดปิดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนปลง เพิ่มข้ึน และลดลงจำกวนัก่อน โดย

รำคำน ้ำตำลในเดือนใกลเ้คล่ือนไหวลดลงสู่ระดบัต ่ำสุดในรอบ 7 เดือน ตำมแรงขำยเน่ืองจำกปัจจยัทำงดำ้น

เทคนิค ประกอบกบัรำคำน ้ำมนัดิบในช่วงแรกท่ีลดลงถึงระดบัต ่ำสุดในรอบ 1.25 เดือน   ค่ำเงินเรียลของบรำซิล 

อ่อนค่ำลง และสมำคมโรงงำนน ้ำตำลอินเดีย (ISMA) คำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลของอินเดียในปี  2561/2562 จะ

เพิ่มข้ึน  1.5%  เป็น 33 ลำ้นตนั  นอกจำกน้ีกระทรวงกำรคำ้ของบรำซิลรำยงำนกำรส่งออกน ้ำตำลเดือนเมษำยน

ของบรำซิลเพิ่มข้ึน 24% เป็น 1.26 ลำ้นตนั รำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนมิถุนำยน 2562 

ลดลง 0.31 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.50% ท่ีระดบั 61.25 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 60.04-

65.95 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.13 

เซนต ์หรือ 1.08% ท่ีระดบั 11.88 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 11.84-12.01 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำม

สัญญำเดือนตุลำคม 2562 ปิดตลำดลดลง 0.13 เซนต ์หรือ 1.05% ท่ีระดบั 12.22 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่

ในช่วง 12.18-12.33 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงในช่วง 0.01-0.18 

เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 107,437 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 3 พฤษภำคม 

2562 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2562 เพิ่มข้ึน 3,762 ล็อต เป็น 435,706 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำด

เพิ่มข้ึน 16,601 ล็อต เป็น 938,268 ล็อต ส่วนตลำดน ้ำตำลทรำยขำวลอนดอนตลำดปิดท ำกำรเน่ืองในวนัหยดุ

ธนำคำร  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 วนัท่ี  6 พฤษภำคม 2562  สมำคมโรงงำนน ้ำตำลของอินเดีย (ISMA) รำยงำนวำ่ ในช่วง 7 เดือน ซ่ึง
เร่ิมตน้กำรผลิตเม่ือเดือนตุลำคม 2561 อินเดียผลิตน ้ำตำลได ้ 32.11 ลำ้นตนั  และอำจจะแตะระดบัสูงสุดเป็น
ประวติักำรณ์ท่ี 33 ลำ้นตนั   ขณะท่ีในปี 2560/2561 (ตุลำคม-กนัยำยน) ผลิตน ้ำตำลได ้32.5 ลำ้นตนั  กำรบริโภค
ภำยในประเทศมีจ ำนวน 26 ลำ้นตนั  และ ISMA รำยงำนวำ่  ในรัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้ำตำลได ้11.26 ลำ้นตนั  
เทียบกบั 11.20 ลำ้นตนั ในปีก่อน  รัฐ Maharashtra ผลิตน ้ำตำลได ้ 10.70 ลำ้นตนัเทียบกบั 10.65 ลำ้นตนั ในปี
ก่อน  รัฐ  Karnataka ผลิตน ้ำตำลได ้4.32 ลำ้นตนั เทียบกบั 3.63 ลำ้นตนั ในปีก่อน โดยเม่ือส้ินเดือนเมษำยนมี
โรงงำนน ้ำตำลจ ำนวน 100 โรงงำนยงัคงเปิดด ำเนินกำรอยู ่ลดลงจำก 130 โรงงำน ในปีก่อน  และคำดวำ่ผลผลิต
น ้ำตำลในปีน้ีคำดวำ่จะอยูท่ี่ 33 ลำ้นตนั มำกกวำ่ปีก่อน 500,000 ตนั โดย ณ ส้ินปี 2561/2562 อินเดียจะมีสตอ็ค 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 



www.sugarzone.in.th 

 

3 
 

น ้ำตำลสูงถึงประมำณ 14.7 ลำ้นตนั  จำก ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2561 ซ่ึงสตอ็คน ้ำตำลมีจ ำนวน 10.7 ลำ้นตนั ตำมกำร
คำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลจะมีประมำณ 33 ลำ้นตนั  ควำมตอ้งกำรภำยในประเทศมีจ ำนวน 26 ลำ้นตนั  และกำร
ส่งออกจะมีจ ำนวน 3 ลำ้นตนั  
 วนัท่ี  6 พฤษภำคม 2562  กระทรวงกำรคำ้ของบรำซิลรำยงำนวำ่ รัฐบำลจีนจะไม่ต่ออำยภุำษีน ำเขำ้
น ้ำตำล   บรำซิลส่งออกน ้ำตำลไปจีนลดลงหลงัจำกจีนเร่ิมเก็บภำษีน ำเขำ้น ้ำตำลเพิ่มอีก 45% จำกปี 2560  จำก
หลำยประเทศผูส่้งออกน ้ำตำล และบรำซิลก ำลงัหำรือเร่ืองปัญหำกบัจีนผำ่นองคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) กำร
ก ำหนดอตัรำภำษีเพิ่มเติม 45% ส ำหรับกำรน ำเขำ้น ้ำตำลนอกโควตำ 1.94 ลำ้นตนั ในปี 2560 เพื่อปกป้อง
เกษตรกรในประเทศจำกกำรลดลงของรำคำน ้ำตำลในตลำดโลก ซ่ึงมำจำกอตัรำภำษีเดิมท่ีมีอยู ่ 50% ท ำใหมี้ยอด
รวมภำษีน ำเขำ้ถึง 95%  และอตัรำภำษีน ำเขำ้นอกโควตำทั้งหมดนั้นลดลงเหลือ 90% ในเดือนพฤษภำคม 2561 
และถูกก ำหนดใหล้ดลงเหลือ 85% ในเดือนน้ี 
 วนัท่ี  6 พฤษภำคม 2562  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ในฤดู

กำรผลิตปี 2561/2562  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี  14 เมษำยน   2562 ดงัน้ี   

 

รำยกำร ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 เปล่ียนแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 20,268,764 19,984,248 +1.42 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 1,922,637 1,740,574 +10.46 
โมลำส (ตนั) 890,541 864,013 +3.07 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 9.49 8.71 +8.91 
ผลผลิตโมลำส (%) 4.39 4.32 +1.62 

 
 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

7 พฤษภาคม 2562 

 

 

 


