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7  มีนาคม  2560 
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 
 

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

พฤษภำคม 2560 19.15 19.15 19.15 18.36 18.40 -0.75 
กรกฎำคม 2560 19.04 19.00 19.02 18.37 18.41 -0.63 
ตุลำคม 2560 19.10 19.03 19.07 18.50 18.55 -0.55 
มีนำคม 2561 19.34 19.30 19.30 18.79 18.88 -0.46 

พฤษภำคม 2561 18.92 18.82 18.83 18.45 18.58 -0.34 
กรกฎำคม 2561 18.50 18.41 18.42 18.10 18.26 -0.24 
ตุลำคม 2561 18.40 18.31 18.36 18.07 18.20 -0.20 
มีนำคม 2562 18.42 18.32 18.38 18.15 18.25 -0.17 

พฤษภำคม 2562 18.03 17.94 17.99 17.86 17.92 -0.11 
กรกฎำคม 2562 17.68 17.63 17.66 17.60 17.62 -0.06 
ตุลำคม 2562 17.71 17.70 17.70 17.70 17.69 -0.02 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 200,028 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

753,591 ล็อต 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภำคม 2560 534.00 531.30 531.30 520.00 520.30 -13.70 
สิงหำคม 2560 525.90 523.50 523.50 512.30 512.80 -13.10 
ตุลำคม 2560 509.00 507.40 507.40 497.10 498.30 -10.70 
ธนัวำคม 2560 499.30 497.30 497.80 488.00 490.00 -9.30 
มีนำคม 2561 497.50 494.90 494.90 486.10 489.30 -8.20 
พฤษภำคม 2561 493.40 490.90 490.90 482.70 486.70 -6.70 
สิงหำคม

พฤษภำคม 

2561 489.20 488.80 488.80 481.60 484.80 -4.40 
ตุลำคม 2561 482.50 481.10 481.10 479.20 479.20 -3.30 

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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง และลดลงจำกวนั

ก่อนในช่วง 0.01-0.10 เซนต ์ และปิดตลำดปรับตวัลดลง  ท่ำมกลำงกำรซ้ือขำยหนำแน่น โดยรำคำลดลงสู่
ระดบัต ่ำสุดของปีน้ี ตำมแรงขำยทำงเทคนิคท่ีมีมำกเกินไป  และสัญญำณท่ีบ่งช้ีวำ่อินเดียอำจชะลอกำร
ตดัสินใจน ำเขำ้น ้ำตำล  ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนเมษำยน 2560 ร่วง
ลง 6 เซนต ์หรือ 0.11% มำปิดตลำดท่ี 53.14 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 52.71-
53.80 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 
0.75 เซนต ์ หรือ 3.92% ท่ีระดบั 18.40 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 18.36-19.15 เซนต ์ และรำคำ
น ้ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 0.63 เซนต ์หรือ 3.31% ท่ีระดบั 18.41 เซนต ์หลงัจำก
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 18.37-19.02 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.02-0.55 เซนต ์
ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 200,028 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 6 มีนำคม 2560 
ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2560 เพิ่มข้ึน 4,862 ล็อต เป็น 308,586 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำด
เพิ่มข้ึน 6,840 ล็อต เป็น 753,591 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงเช่นกนั  โดย
รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 13.70 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.57% ท่ี
ระดบั 520.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 520.00-531.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  และ
รำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 13.10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.49% ท่ีระดบั 512.80 
เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 512.30-523.50  เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 
วนัท่ี  7  มีนำคม 2560  The Russian Sugar Producers Union (Soyuzrossakhar) รำยงำนวำ่ 

เม่ือส้ินสุดฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 ในวนัท่ี 4 มีนำคม 2560  รัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทได ้  47,542,300 ตนั เพิ่มข้ึน
จำก 35,021,300 ในปี 2558/2559 บ้ีทท่ีผำ่นกระบวนกำรผลิตมีจ ำนวน 46,240,300 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 34,331,700 
ตนั ในปีก่อน และผลิตน ้ำตำลได ้6,083,400 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 5,177,600 ตนั ในปีก่อน รวมในปี 2559 คำดวำ่
รัสเซียจะผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทได ้6.150 ลำ้นตนั (รวมโมลำสและน ้ำเช่ือม)  อตัรำกำรหีบสกดั 13.16% เทียบกบั 
15.08% ในปีก่อน และโรงงำนผลิตเยือ่กระดำษได ้1.36 ลำ้นตนั  และโมลำสจ ำนวน 1.63 ลำ้นตนั 
 วนัท่ี  7  มีนำคม 2560  ABARES ของออสเตรเลียคำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลของออสเตรเลียในปี 
2559/2560   จะสูงข้ึน 3.4% จำกปี 2558/2559  ท่ี 5.087 ลำ้นตนั และคำดวำ่ผลผลิตออ้ยจะมีจ ำนวน 35.410 
ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึน 1.7% อนัเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีเก็บเก่ียว อตัรำผลผลิตออ้ยเฉล่ียคำดวำ่จะลดลง
เล็กนอ้ยเหลือ 90 ตนั/แฮคแต จำก 91 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน เน่ืองจำกสภำวะอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวยในปี 
2558/2559 ทั้งน้ีผลผลิตน ้ำตำลลดลงจำกท่ีคำดกำรณ์ไวเ้ม่ือเดือนธนัวำคมท่ี 5.100 ลำ้นตนั  ABARES  
 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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คำดวำ่จะมีปริมำณออ้ยเขำ้หีบสูงข้ึนถึง 35.500 ลำ้นตนั  และในปี 2560/2561 คำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลจะเพิ่มข้ึน 
1.5% เป็น 5.161 ลำ้นตนั  เน่ืองจำกปริมำณออ้ยจะเพิ่มข้ึนเป็น 35.556 ลำ้นตนั  จำกกำรเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีเก็บ
เก่ียว เป็น 400,000 แฮคแต และผลผลิตออ้ยลดลงเหลือ 89 ตนั/แฮคแต และคำดวำ่พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ยจะเพิ่มข้ึน
เฉล่ียปีละ 1% เป็น 450,000 แฮคแต ในปี 2564/2565 ซ่ึงเพิ่มข้ึน 7.1%  จำก 392,000 แฮคแต  ท่ีคำดกำรณ์ในปี 
2559/2560  และคำดวำ่ในปี 2564/2565 ผลผลิตออ้ยจะอยูท่ี่ 38 ลำ้นตนั  โดยผลผลิตน ้ำตำลจะเพิ่มข้ึนปีละ 
2.1%  เป็น 5.571 ลำ้นตนั  ในปี 2564/2565  ส่วนกำรส่งออกน ้ำตำลของออสเตรเลียในปี  2559/2560 จะมี
จ ำนวน 4.290 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึน3.6% จำก 4.140 ลำ้นตนั  ในปี 2558/2559  สูงกวำ่ท่ึคำดกำรณ์ไวใ้นเดือน
ธนัวำคมท่ี 4.051 ลำ้นตนั  โดยในปี 2560/2561 ออสเตรเลียยงัคงส่งออกแทบจะไม่เปล่ียนแปลงท่ี 4.300 ลำ้น
ตนั  อยำ่งไรก็ตำมมูลค่ำกำรส่งออกน ้ำตำลปี 2559/2560 จะเพิ่มข้ึน 40.7% เป็น 2.565 พนัลำ้นเหรียญ
ออสเตรเลีย (1 เหรียญสหรัฐฯ  = 1.312 เหรียญออสเตรเลีย และในปี 2560/2561 จะเพิ่มข้ึน 10.4% เป็น 2.833 
พนัลำ้นเหรียญออสเตรเลีย เน่ืองจำกรำคำน ้ำตำลในตลำดโลกท่ีสูงข้ึน และในปี  2564/2565 คำดวำ่กำรส่งออก
น ้ำตำลของออสเตรเลียจะอยูท่ี่ 4.710 ลำ้นตนั อนัเป็นผลมำจำกผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน และควำมตอ้งกำรน ำเขำ้ท่ี
เพิ่มข้ึนจำกสำธำรณะรัฐเกำหลี อินโดนีเซีย และจีน มูลค่ำกำรส่งออกคำดวำ่จะอยูท่ี่ประมำณ 3.032 พนัลำ้น
เหรียญออสเตรเลีย เพิ่มข้ึน 18.2%  จำกท่ีคำดกำรณ์ในปี 2559/2560 
 วนัท่ี  7  มีนำคม 2560  สมำคมน ้ำตำลของจีน (CSA) รำยงำนผลผลิตน ้ำตำลของจีน ในฤดูกำรผลิตปี 
2559/2560 เทียบกบัในฤดูกำรผลิตปี 2558/2559 ดงัน้ี 

                                                        หน่วย : 1,000 ตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) 
รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 

  น ้ำตำลจำกออ้ย 6,156.2 5,343.7 +15.20 
  น ้ำตำลจำกบ้ีท 1,000.5 839.8 +19.08 
       รวม 7,156.7 6,183.5 +15.74 

 
วนัท่ี  7  มีนำคม 2560  สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งอินเดีย (ISMA) ไดล้ดประมำณกำรกำรผลิตน ้ำตำล

ของอินเดียในฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 (ตุลำคม - กนัยำยน) ลงเหลือ 20.3 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) จำก 
23.37 ลำ้นตนั ในประมำณกำรก่อนเร่ิมฤดูกำรผลิต และลดลงจำก 21.3 ลำ้นตนั ในประมำณกำรณ์ช่วงปลำย
เดือนมกรำคมท่ีผำ่นมำ โดย ISMA ยงัคงเห็นวำ่ ไม่จ  ำเป็นตอ้งรีบเร่งเพื่ออนุญำตกำรน ำเขำ้ เน่ืองจำกมีสตอ็
คเพียงพอท่ีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรไดใ้นช่วงสองเดือนแรกของฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 (ตุลำคม – 
กนัยำยน) ทั้งน้ีนำย T. Sarita Reddy ประธำน ISMA รำยงำนบนเวบ็ไซตข์อง ISMA ในวนัท่ี 2 มีนำคม และ
วนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ วำ่ กำรบริโภคน ้ำตำลของประเทศในฤดูกำรผลิตปัจจุบนัจะอยูท่ี่ 24.0-24.3 ลำ้นตนั ซ่ึงจะ
ท ำใหส้ตอ็คส้ินปี ซ่ึงจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 กนัยำยน มีปริมำณ 3.7-4.0 ลำ้นตนั แต่ในกำร 
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ประชุมเม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม 2560 นำย Reddy คำดวำ่ปริมำณกำรบริโภคจะไม่เกิน 23.8 ลำ้นตนั อยำ่งไรก็ตำม
เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม กรรมกำรผูจ้ดักำรของ Indian Sugar Exim Corp. (ISEC)  ไดก้ล่ำวในงำนกำรประชุมน ้ำตำล
และเอทำนอลประจ ำปีของ  F.O. Licht ในกรุงเทพฯวำ่ อินเดียอำจตอ้งน ำเขำ้น ้ำตำล 1 ลำ้นตนัในปีน้ี  โดย
ระยะเวลำท่ีแน่นอนของกำรน ำเขำ้ยงัไม่ชดัเจน ส่วนสตอ็คส้ินปี เพียง ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน จะอยูท่ี่ 3.5 ลำ้นตนั
เทียบเท่ำกบักำรบริโภค 1.5 เดือน ขณะเดียวกนัผลผลิตน ้ ำตำลในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน
เป็นประมำณ 25 ลำ้นตนั  

วนัท่ี  7  มีนำคม 2560  The Vietnam Sugar and Sugarcane Association (VSSA) คำดวำ่ 
ผลผลิตน ้ำตำลของเวยีดนำมในปี 2559/2560 จะเพิ่มข้ึน 13% เป็น 1.4 ลำ้นตนั  จำก 1.2 ลำ้นตนั ในปีก่อน  ซ่ึง
ไดรั้บผลกระทบจำกควำมแห้งแลง้ 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

  8  มีนาคม  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


