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6  ตุลาคม  2560  
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

มีนำคม 2561 14.39 14.38 14.42 13.83 13.98 -0.41 
พฤษภำคม 2561 14.49 14.48 14.52 13.98 14.11 -0.38 
กรกฎำคม 2561 14.58 14.58 14.61 14.13 14.28 -0.30 
ตุลำคม 2561 14.90 14.91 14.91 14.48 14.64 -0.26 
มีนำคม 2562 15.47 15.48 15.48 15.08 15.24 -0.23 
พฤษภำคม 2562 15.54 15.50 15.51 15.23 15.32 -0.22 
กรกฎำคม 2562 15.61 15.59 15.60 15.30 15.39 -0.22 
ตุลำคม 2562 15.85 15.84 15.85 15.53 15.62 -0.23 
มีนำคม 2563 16.26 15.93 15.95 15.93 16.02 -0.24 
พฤษภำคม 2563 16.13 15.80 15.80 15.80 15.88 -0.25 
กรกฎำคม 2563 16.08    15.83 -0.25 
  

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 104,797 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

683,918 ล็อต 
 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ธนัวำคม 2560 377.60 378.50 380.00 368.20 371.90 -5.70 
มีนำคม 2561 376.80 378.40 379.90 368.20 371.80 -5.00 
พฤษภำคม 2561 383.50 385.10 385.60 374.30 377.40 -6.10 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 389.30 389.80 389.80 379.90 382.50 -6.80 
ตุลำคม 2561 393.80 395.10 395.10 385.80 387.70 -6.10 
ธนัวำคม 2561 400.50 399.00 399.00 393.50 395.20 -5.30 
มีนำคม 2562 406.50 407.50 407.50 399.90 401.80 -4.70 
พฤษภำคม 2562 411.00 407.70 409.50 407.70 409.50 -1.50 

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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงจำก

วนัก่อนในช่วง 0.01-0.33 เซนต ์ และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีร่วงลงมำกกวำ่ 3%  อนัเป็นผลจำกแรงขำยทำงเทคนิค 

หลงัจำกรำคำไม่สำมำรถฝ่ำเส้นค่ำเฉล่ียในรอบ 50 วนั และเทรดเดอร์ขำยตดัขำดทุนท่ีระดบัรำคำรำว

14 เซนต ์ขณะท่ีบริษทั Petrobras ของบรำซิลไดป้ระกำศข้ึนรำคำน ้ำมนัเบนซิน 1.9%  และรำคำน ้ำมนัดีเซล 

0.6% ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนพฤศจิกำยน 2560 ด่ิงลง 1.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 

2.95% ปิดตลำดท่ีระดบั 49.29 เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 49.10-50.82 เหรียญ

สหรัฐฯ   รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561  ปิดตลำดลดลง 0.41 เซนต ์ หรือ 

2.85% ท่ีระดบั 13.98 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 13.83-14.42 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำ

เดือนฤษภำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.38 เซนต ์หรือ 2.62% ท่ีระดบั 14.11 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 

13.98-14.52 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.22-0.30 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมี

จ ำนวน  104,797 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  ณ วนัท่ี 5 ตุลำคม 2560 ของน ้ำตำลตำมสัญญำ

เดือนมีนำคม 2561 ลดลง 1,653 ล็อต เหลือ 424,960 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 1,435 ล็อต เหลือ 

683,918 ล็อต ส่วนรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำม

สัญญำเดือนธนัวำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 5.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.51% ท่ีระดบั 371.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 368.20-380.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 

2561 ปิดตลำดลดลง 5.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.33% ท่ีระดบั 371.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่

ระหวำ่ง 368.20-379.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

  

 

 วนัท่ี  6 ตุลำคม  2560  IKAR  ของรัสเซียคำดกำรณ์กำรผลิตน ้ำตำลทรำยขำวจำกบ้ีทของรัสเซียในปี 

2560/2661 จะมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนเป็น 6.2-6.3 ลำ้นตนั (ภำยใตส้ภำพอำกำศท่ีเอ้ืออ ำนวย) จำก 6.0 ลำ้นตนั ท่ี

คำดกำรณ์ครำวก่อน และคำดวำ่กำรบริโภคจะเพิ่มข้ึนเป็น 6.08 ลำ้นตนั จำก 5.97 ลำ้นตนั ในปี 2559/2560  

และสตอ็คน ้ำตำลทั้งหมดของรัสเซีย ณ ตน้เดือนกนัยำยนมีจ ำนวน 1.17 ลำ้นตนั  เทียบกบั 970,000 ตนั ในปีท่ี

ก่อน  และ IKAR คำดกำรณ์กำรส่งออกน ้ำตำลในปี 2560/2561 (สิงหำคม-กรกฎำคม) จะมีจ ำนวน 350,000-

400,000 ตนั  ในกรณีท่ีรำคำ คุณภำพน ้ำตำลและบรรจุภณัฑท่ี์ดี  รัสเซียส่งออกน ้ำตำลในปี 2559/2560 เพิ่มข้ึน

เป็น 327,000 ตนั จำก 8,000 ตนั ในปีก่อน โดยน ้ำตำลจ ำนวนมำกส่งออกไปยงัประเทศต่ำง ๆ ของสหภำพโซ

เวยีตในอดีต อยำ่งไรก็ตำมเส้นทำงใหม่ ๆ ท่ีจะส่งออก ไดแ้ก่ จอร์แดน ซีเรีย อียปิต ์เซอร์เบีย และจีน และเพื่อ 

 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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เพิ่มปริมำณกำรส่งออกน ้ำตำล มีควำมจ ำเป็นตอ้งเพิ่มระดบักำรขนส่งเป็นส ำคฯัญ ไม่ใช่แค่เพียงปรับปรุงดำ้น

คุณภำพของน ้ำตำลเท่ำนั้น   ยงัตอ้งรวมถึงกำรบรรจุภณัฑท่ี์ดี   และมีกำรติดฉลำก   และยงัคำดวำ่กำร 

น ำเขำ้น ้ำตำลทรำยขำวในปี 2560/2561 จะลดลงเล็กนอ้ย ซ่ึงน ้ำตำลส่วนใหญ่มำจำกเบลำรุสถึง 250,000 ตนั  มี

แนวโนม้วำ่จะไม่มีกำรน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบจนถึงฤดูใบไมผ้ลิปี 2562 ขณะท่ีกระทรวงเกษตรของรัสเซียเช่ือวำ่

รัสเซียจะส่งออกน ้ำตำลท่ีผลิตในประเทศไดม้ำกข้ึน โดยคำดกำรณ์กำรส่งออกในปีน้ีจะมีจ ำนวน 700,000-

800,000 ตนั และในช่วง 8 เดือนแรกของปีน้ีรัสเซียส่งออกน ้ำตำล 229,000 ตนั  ขณะท่ีสหภำพศุลกำกรของ

รัสเซียรำยงำนวำ่ ภำษีน ำเขำ้ส ำหรับน ้ำตำลทรำยดิบในเดือนพฤศจิกำยนจะอยูท่ี่ 240 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  รำคำ

น ้ำตำลทรำบดิบเป็นรำยเดือนมีกำรซ้ือขำยในตลำด ICE ในเดือนกนัยำยนปี 2560 เท่ำกบั 307.51 เหรียญสหรัฐฯ/

ตนั  

 วนัท่ี  6 ตุลำคม  2560  มีรำยงำนวำ่ บริษทัของรัฐบำลและบริษทัเอกชน 27 แห่งในอินโดนีเซีย ได ้   

ตกลงท่ีจะซ้ือน ้ำตำลจ ำนวน 412,000 ตนั ท่ีเก็บไวใ้นคลงัสินคำ้ Bulog และขำยใหก้บัประชำชนทัว่ไปในรำคำท่ี

รัฐบำลก ำหนด  นำย Pieko Njoto Setiadi ประธำน Indonesia Sugar Entrepreneurs Association (APGI) 

รำยงำนวำ่ กลุ่มสมำชิกไดต้กลงซ้ือน ้ำตำลท่ีรำคำประมำณ 11,000 รูเปียห์ /กิโลกรัม (0.81 เหรียญสหรัฐฯ) และ

ขำยใหป้ระชำชนทัว่ไปท่ี 12,500 รูเปียห์ /กิโลกรัม  น ้ำตำลท่ีคลงัสินคำ้ Bulog จ  ำนวนดงักล่ำวมีจ ำนวน 80,000 

ตนั ท่ีเปียกช้ีนจะตอ้งน ำไปรีไฟน์ในโรงงำนท่ีรัฐบำลก ำหนด   

 วนัท่ี  6 ตุลำคม  2560  Datagro ไดป้รับลดกำรคำดกำรณ์ปริมำณออ้ยเขำ้หีบภำคกลำง-ใตข้องบรำซิล

ในปี 2560/2561 เหลือ 601 ลำ้นตนั จำก 605 ลำ้นตนั ในช่วงก่อนหนำ้น้ี เน่ืองจำกภยัแลง้ในพื้นท่ีในช่วง 115 

วนัท่ีผำ่นมำ และไดมี้กำรปรับเพิ่มผลผลิตน ้ำตำลเป็น 133.86 กิโลกรัม/ตนัออ้ย จำก 133.00 กิโลกรัม/ตนัออ้ย 

ก่อนหนำ้น้ี แต่ยงัคงลดลง 0.9% เม่ือเทียบกบัฤดูกำรผลิตก่อน  ส่งผลใหค้ำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลจะอยูท่ี่ระดบั 36.8 

ลำ้นตนั (tel quel) ไม่เปล่ียนแปลง  ขณะท่ีผลผลิตเอทำนอลจะลดลงเหลือ 24.976 พนัลำ้นลิตร จำก 24.985 

พนัลำ้นลิตร ก่อนหนำ้น้ี (480 ลำ้นลิตร เป็นเอทำนอลจำกขำ้วโพด) ปริมำณออ้ยเขำ้หีบทำงภำคเหนือ/

ตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีจ ำนวน 43.9 ลำ้นตนั ไม่เปล่ียนแปลงจำกรำยงำนครำวก่อน  และปริมำณออ้ยเขำ้หีบทั้ง

ประเทศจะมีจ ำนวน 644.9 ลำ้นตนั ผลผลิตน ้ำตำลจะอยูท่ี่ 133.73 กิโลกรัม/ตนัออ้ย  (เพิ่มข้ึนจำก 132.93 

กิโลกรัม/ตนัออ้ย  แต่ลดลง 1.1% จำกปีก่อน)  ขณะเดียวกนัหน่วยงำนอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่จะคำดวำ่ออ้ยเขำ้หีบทำง

ภำคกลำง-ใตอ้ยูร่ะหวำ่ง 575-595 ลำ้นตนั  นอ้ยกวำ่ท่ี Datagro คำดกำรณ์ไว ้

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

9  ตุลาคม 2560 
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