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Daily Market Report 

 

 

   7 ตุลาคม  2562   

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อนก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง จ ำนวนซ้ือ

ขำย 

 

 

      เพิ่มลด (+), (-) (ล็อต) 
มีนำคม 2563 12.76 12.71 12.71 12.31 12.52 -0.24 78,905 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 12.89 12.84 12.84 12.46 12.64 -0.25 25,477 
กรกฎำคม 2563 13.01 12.99 12.99 12.59 12.80 -0.21 14,123 
ตุลำคม 2563 13.23 13.25 13.25 12.84 13.04 -0.19 5,079 
มีนำคม 2564 13.79 13.73 13.73 13.42 13.60 -0.19 4,410 
พฤษภำคม 2564 13.81 13.71 13.71 13.51 13.64 -0.17 2,454 
กรกฎำคม 2564 13.80 13.70 13.71 13.50 13.66 -0.14 1,411 
ตุลำคม 2564 13.87 13.77 13.82 13.62 13.76 -0.11 764 
มีนำคม 2565 14.22 14.11 14.13 14.09 14.13 -0.09 116 
พฤษภำคม 2565 14.14 14.02 14.02 14.02 14.05 -0.09 1 
กรกฎำคม 2565 14.14    14.03 -0.11  
        132,740 

 

 

จ านวนซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 133,293 ลอ็ต จ านวนคงเหลือในตลาดทั้งหมด 869,732 ล็อต 
(Vol, EFP, EFS, Block) 

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนั

ก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง จ ำนวนซ้ือ

ขำย 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) (ล็อต) 
ธนัวำคม 2562 345.50 344.30 344.70 335.60 339.60 -5.90 7,135 
มีนำคม 2563 344.50 343.60 343.70 335.00 339.10 -5.40 5,908 
พฤษภำคม
ม 

2563 348.50 347.50 347.90 340.20 344.30 -4.20 1,330 
สิงหำคม 2563 352.30 350.90 351.10 344.40 348.70 -3.60 354 
ตุลำคม 2563 356.00 354.90 354.90 351.00 352.60 -3.40 27 
ธนัวำคม 2563 360.50 359.00 359.00 355.40 357.20 -3.30 20 
มีนำคม 2564 366.60 0.00 362.80 362.80 362.80 -3.80 2 
พฤษภำคม
ม 

2564 370.40 0.00 367.60 367.60 367.60 -2.80 2 
        14,778 

2.  ราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 

         บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ้ากัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  ราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 
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     ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งเพิ่มข้ึนและลดลงจำกวนัก่อนในช่วง    

-0.12 ถึง 0.02 เซนต ์และตลำดปิดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อน สู่ระดบัต ่ำสุดในรอบ 1 สัปดำห์คร่ึง   เงินเรียลของ

บรำซิลอ่อนค่ำลงเม่ือเทียบกบัดอลลำร์สหรัฐฯ  ท ำใหเ้กิดกำรท ำก ำไรของผูถื้อตัว๋ซ้ือ (Long contract) ในสัญญำซ้ือ

ขำยล่วงหนำ้ และกระตุน้ให้บรำซิลส่งออกเพิ่มข้ึน  ขณะท่ีกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ในบรำซิลคำดกำรณ์

วำ่ในปี 2562/2563 บรำซิลจะมีปริมำณออ้ยเขำ้หีบจ ำนวน 635 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 627 ลำ้นตนั ท่ึคำดกำรณ์ไว้

เม่ือเดือนสิงหำคม  ส่วนรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนพฤศจิกำยน 2562  ปิดตลำดลดลง 0.06 

เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.11% ท่ีระดบั 52.75 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 52.59-54.06 เหรียญ

สหรัฐฯ  

 รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนมีนำคม 2563 ปิดตลำดลดลง 

0.24 เซนต ์หรือ 1.88%  ท่ีระดบั 12.52 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 12.31-12.71 เซนต ์และรำคำน ้ำตำล

ตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนพฤษภำคม  2563 ปิดตลำดลดลง 0.25 เซนต ์  หรือ 1.94% ท่ีระดบั 12.64 เซนต ์

หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 12.46-12.84 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือนในช่วง  0.09-0.21 

เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยรวมทุกสัญญำมีจ ำนวน 133,293 ล็อต สัญญำน ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest)  

วนัท่ี 4 ตุลำคม 2562 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2563 ลดลง 1,207 ล็อต เหลือ 499,849 ล็อต และของ

น ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 119  ล็อต เหลือ 869,732 ล็อต  

   รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำล

ตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนธนัวำคม 2562 ปิดตลำดลดลง  5.90 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.71% ท่ีระดบั 339.60 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 335.60-344.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำ

ซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนมีนำคม 2563 ปิดตลำดลดลง 5.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หรือ 1.57% ท่ีระดบั 339.10 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 335.00-343.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั         

 

                 

  

  วนัท่ี 7 ตุลำคม 2562  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่ ในฤดูกำรผลิตปี 2562/2563  เพียง        ณ 

วนัท่ี 4  ตุลำคม 2562  เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้ 515,600 แฮคแต หรือ 45% ของพื้นท่ี

เพำะปลูกทั้งหมด  และเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้ 22.6 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 20.2 ลำ้นตนั ในปี 2561 ส ำหรับผลผลิตบ้ีท

เฉล่ียอยูท่ี่ 43.81 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจำก 35.47 ตนั/ แฮคแต ในปีก่อน 

4.  ข่าวที่ส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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  ขณะท่ี  Soyuzrossakhar  รำยงำนวำ่เพียง ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2562 รัสเซียผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทได ้2.0 ลำ้นตนั 

เพิ่มข้ึนจำก 1.8 ลำ้นตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน จำกพื้นท่ีเพำะปลูก 505,000 แฮคแต หรือ 44.2% ของ

พื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด และนอ้ยกวำ่ปีก่อน 28,000 แฮคแต  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.3 ตนั/     

แฮคแต เพิม่ข้ึนจำก 35.5 ตนั/ แฮคแต ในปีก่อน ปริมำณบ้ีทท่ีเก็บเก่ียวไดมี้จ ำนวนประมำณ 22 ลำ้นตนั   หรือ

มำกกวำ่ปีก่อน 3 ลำ้นตนั    โดยมีโรงงำนน ้ำตำลจ ำนวยน 72 โรงงำนท่ีด ำเนินกำรผลิต มีบ้ีทท่ีผำ่นเขำ้สู่

กระบวนกำรผลิต 14.1 ลำ้นตนั   

  วนัท่ี 7 ตุลำคม 2562   นำยสิริวทุธ์ิ  เสียมภกัดี ประธำนคณะท ำงำนประชำสัมพนัธ์และสันทนำกำร

บริษทั ไทยชูกำร์ มิลเลอร์ จ  ำกดั (TSMC)  รำยงำนวำ่  จำกกำรส ำรวจของบริษทั TSMC ในปี 2562/2563  ไทยจะ

มีปริมำณออ้ยเขำ้หีบจ ำนวน 110 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 130 ลำ้นตนั ในปีก่อน  ผลผลิตน ้ ำตำลจะลดลงเหลือ 12 ลำ้น

ตนั  จำก 14.58 ลำ้นตนั ในปีก่อน  เน่ืองจำกสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย ก่อนหนำ้น้ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ย

และน ้ำตำลไดป้ระมำณกำรผลผลิตน ้ำตำลไวท่ี้ 13 ลำ้นตนั 

 วนัท่ี 7  ตุลำคม  2562  SRA  รำยงำนปริมำณออ้ย ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของฟิลิปปินส์ในฤดูกำร

ผลิตปี 2562/2563  (กนัยำยน-สิงหำคม) และเทียบกบัปี 2561/2562  เพียง ณ วนัท่ี  15  กนัยำยน 2562 ดงัน้ี   

 

รายการ ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมำณออ้ย (ตนั) 59,015 221,259 -73.33 
น ้ำตำลทรำยดิบ  (ตนั) 4,220 15,270 -72.36 
โมลำส (ตนั) 2,200 7,444 -70.45 
ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ (%) 7.15 6.90 3.61 
ผลผลิตโมลำส (%) 3.73 3.36 10.80 
    

   

วนัท่ี  7  ตุลำคม  2562 The Australian Sugar Milling Council (ASMC) ของออสเตรเลียรำยงำน ปริมำณออ้ย

เขำ้หีบ เพียง ณ วนัท่ี 29 กนัยำยน  2562 ดงัน้ี 
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รำยกำร ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 เปล่ียนแปลง (%) 

ออ้ยเขำ้หีบ 

   -ประจ ำสัปดำห์ (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 

   -รวมทั้งส้ิน (%) 

1,383,018 1,533,366 -9.81 
   -รวมทั้งส้ิน (ตนั) 20,231,921 23,647,825 -14.44 
   -รวมทั้งส้ิน (%) 66.00 72.78 -9.32 
CCS 

   -ประจ ำสัปดำห์ (%) 14.87 15.37  -3.25 
   -เฉล่ียประจ ำปี (%) 13.68 14.04  -2.56 
ผลผลิตน ้ำตำลประจ ำสัปดำห์ 

(ตนั) 
205,655 235,678 

 -12.74 
ผลผลิตน ้ำตำลรวมทั้งส้ิน (ตนั) 2,767,727 3,320,155  -16.64 

  วนัท่ี  7  ตุลำคม  2562  JOB Economia  รำยงำนวำ่ ในฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 บรำซิลอำจจะ

ส่งออกน ้ำตำลจ ำนวน 18.5 ลำ้นตนั  ซ่ึงแตะระดบัต ่ำสุดในรอบ 12 ปี เน่ืองจำกรำคำน ้ำตำลในตลำดโลกท่ีตกต ่ำ

ส่งผลใหโ้รงงำนลดกำรส่งออกน ้ำตำล 

ในทำงตรงกนัขำ้มคำดวำ่บรำซิลจะผลิตเอทำนอลไดม้ำกท่ีสุดท่ี 34.2 พนัลำ้นลิตร เน่ืองจำกโรงงำนให้

ควำมส ำคญัแก่กำรผลิตเช้ือเพลิงมำกกวำ่น ้ำตำล ในกลยทุธ์กำรผลิตและกำรแข่งขนัท่ีเพิ่มมำกข้ึนกบัเอทำนอล

จำกขำ้วโพด 

คร้ังล่ำสุด ในปี 2550/2551 บรำซิลส่งออกน ้ำตำลนอ้ยกวำ่ 18.5 ลำ้น  ขณะท่ีบรำซิลส่งออกประมำณ 20 

ลำ้นตนั ในปีก่อน 

อน่ึง JOB  รำยงำนวำ่ทำงภำคกลำง-ใตข้องบรำซิลจะมีปริมำณออ้ยจ ำนวน 579  ลำ้นตนั เทียบกบั 568 

ลำ้นตนั ท่ีคำดกำรณ์ครำวก่อน  และคำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลจะอยูท่ี่ 25.7 ลำ้นตนั  ลดลงจำก 27.8 ลำ้นตนั  ท่ี

คำดกำรณ์ครำวก่อน   ผลผลิตเอทำนอลเพิ่มข้ึนเป็น 30.7 พนัลำ้นลิตร  ขณะท่ีทำงภำคคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ผลผลิตเอทำนอลมีจ ำนวน 2.2 พนัลำ้นลิตร และรวมผลผลิตเอทำนอลจำกขำ้วโพด 1.4 พนัลำ้นลิตร กำรผลิต

เช้ือเพลิงชีวภำพของบรำซิลจะเป็นสถิติสูงสุดในปีก่อนจ ำนวน 33.8 พนัลำ้นลิตร และแตะระดบัสูงสุดท่ี 34.3 

พนัลำ้นลิตร 

 

ฝ่ายตลาด 

 บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

 8 ตุลาคม  2562 
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