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7 พฤษภาคม 2561 
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

กรกฎำคม 2561 11.51 11.56 11.57 11.30 11.32 -0.19 
ตุลำคม 2561 11.79 11.83 11.85 11.65 11.68 -0.11 
มีนำคม 2562 12.90 12.91 12.93 12.74 12.78 -0.12 
พฤษภำคม 2562 13.19 13.21 13.21 13.03 13.09 -0.10 
กรกฎำคม 2562 13.36 13.31 13.39 13.19 13.28 -0.08 
ตุลำคม 2562 13.59 13.59 13.61 13.41 13.51 -0.08 
มีนำคม 2563 14.20 14.05 14.26 14.05 14.14 -0.06 
พฤษภำคม 2563 14.15    14.11 -0.04 
กรกฎำคม 2563 14.18    14.15 -0.03 
ตุลำคม 2563 14.39    14.36 -0.03 
มีนำคม 2564 14.77    14.74 -0.03 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 94,546 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

993,101 ล็อต 
 

 
ตลำดปิดท ำกำรเน่ืองในวนัหยดุธนำคำร 

 

          
 
         ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลง

จำกวนัก่อนในช่วง 0.01-0.15 เซนต ์และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน  โดยรำคำเคล่ือนตวัเหนือระดบั
ต ่ำสุดในรอบ 2 ปีคร่ึงเม่ือสัปดำห์ท่ีผำ่นมำ ท่ำมกลำงกำรซ้ือขำยท่ีเบำบำงเน่ืองจำกตวัแทนอุตสำหกรรมจ ำนวน
มำกเขำ้ร่วมกำรประชุมสัปดำห์น ้ำตำลในนครนิวยอร์ค ซ่ึงเทรดเดอร์ระบุวำ่ปริมำณน ้ำตำลลน้ตลำดโลกยงัคง
กดดนัรำคำเช่นเดียวกบัเงินเรียลของบรำซิลท่ีอ่อนค่ำ นำย Michael Liddiard จำกบริษทัใหค้  ำปรึกษำ Agrilion 
Commodity Advisers กล่ำววำ่ “ทิศทำงชะลอตวัท่ีโบรกเกอร์และนกัวิเครำะห์จ ำนวนมำกก ำลงัแพร่กระจำย 

         บริษัท อ้อยและน ำ้ตำลไทย จ้ำกัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

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

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

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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อำจลืมไปวำ่กองทุนทัว่ไปมีควำมสุขอยำ่งยิง่กบัผลงำนของตลำดในช่วง 12 – 18 เดือนท่ีผำ่นมำ และส่ิงส ำคญั
ไม่แพก้นั ผูใ้ชภ้ำคอุตสำหกรรมและผูน้ ำเขำ้ควรมีควำมยนิดีกบัโอกำสของสัญญำฟิวเจอร์และอ็อบชัน่ต่ำง ๆ ท่ี
ตลำดสร้ำงข้ึน” ขณะท่ีรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนมิถุนำยน 2561 ปรับตวัเพิ่มข้ึน 1.01 
เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.45%  มำปิดตลำดท่ี 70.73 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 69.51-
70.84 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.19 
เซนต ์ หรือ 1.65% ท่ีระดบั 11.32 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 11.30-11.57 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำล
ตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.11 เซนต ์หรือ 0.93% ท่ีระดบั 11.68 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหว
อยูร่ะหวำ่ง 11.65-11.85 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.03-0.12 เซนต ์ปริมำณกำร
ซ้ือขำยมีจ ำนวน 94,546 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 4 พฤษภำคม 2561 ของน ้ำตำล
ตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2561 เพิ่มข้ึน 28 ล็อต เป็น 516,406 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิม่ข้ึน 11,551 
ล็อต เป็น 993,101 ล็อต ส่วนตลำดลอนดอนปิดท ำกำรเน่ืองในวนัหยดุธนำคำร 

 
  

 วนัท่ี 7 พฤษภำคม 2561  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ 

ในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561  (กนัยำยน-สิงหำคม) เพียงวนัท่ี 22 เมษำยน  2561 ดงัน้ี 

รายการ ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 20,751,669 22,189,770 -6.48 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 1,809,486 2,003,776 -9.70 
โมลำส (ตนั) 906,666 929,901 -2.50 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 8.72 9.03 -3.44 
ผลผลิตโมลำส (%) 4.37 4.19 +4.26 

 

 วนัท่ี 7 พฤษภำคม 2561 มีรำยงำนวำ่กวัเตมำลำผลิตน ้ ำตำลในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 (พฤศจิกำยน-

ตุลำคม) ประจ ำสัปดำห์เพียง ณ วนัท่ี 29 เมษำยน 2561 ไดจ้  ำนวน 63,207 ตนั (tel quel)  ลดลงจำก 88,235 ตนั 

ในสัปดำห์ก่อน และเทียบกบั 52,034 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน รวมปริมำณน ้ำตำลในปีน้ี มีจ ำนวน 

2,717,923 ตนั เพิ่มข้ึน 1.64% จำก 2,674,172 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ผลผลิตออ้ยอยูท่ี่ 108.82 ตนั/

แฮคแต ลดลง 1.38% จำก 110.34 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน และผลผลิตน ้ำตำลอยูท่ี่ 11.44 ตนั/แฮคแต ลดลง 0.62% 

จำก 11.51 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั                                                                                                      

8  พฤษภาคม 2561 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 
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