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Daily Market Report 

      
  
 

8 พฤษภาคม   2560 
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

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

กรกฎำคม 2560 15.31 15.41 15.53 15.28 15.38 +0.07 
ตุลำคม 2560 15.59 15.71 15.79 15.57 15.68 +0.09 
มีนำคม 2561 16.21 16.30 16.42 16.20 16.32 +0.11 
พฤษภำคม 2561 16.21 16.31 16.40 16.20 16.31 +0.10 
กรกฎำคม 2561 16.24 16.33 16.41 16.22 16.34 +0.10 
ตุลำคม 2561 16.43 16.52 16.58 16.42 16.53 +0.10 
มีนำคม 2562 16.79 16.88 16.95 16.79 16.87 +0.08 
พฤษภำคม 2562 16.72 16.79 16.79 16.73 16.78 +0.06 
กรกฎำคม 2562 16.63 16.73 16.73 16.68 16.68 +0.05 
ตุลำคม 2562 16.67 16.75 16.75 16.72 16.70 +0.03 
มีนำคม 2563 16.81 16.85 16.85 16.82 16.81 0.00 

 

จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 84,112 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

774,872 ล็อต 
 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม 2560 441.30 442.40 444.70 441.10 442.80 +1.50 
ตุลำคม 2560 430.10 430.90 433.40 429.90 430.80 +0.70 
ธนัวำคม 2560 429.40 431.00 432.00 428.80 430.20 +0.80 
มีนำคม 2561 432.60 432.70 435.00 432.20 433.80 +1.20 
พฤษภำคม 2561 435.10 435.10 437.00 434.80 436.60 +1.50 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 438.80 438.80 440.30 438.80 440.30 +1.50 
ตุลำคม 2561 439.90 441.30 441.30 441.30 441.30 +1.40 
ธนัวำคม 2561 445.10 0.00 446.50 446.50 446.50 +1.40 

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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อนในช่วง 0.04-0.14 เซนต์

และปิดตลำดปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน แต่รำคำยงัอยูใ่กลร้ะดบัต ่ำสุดในรอบ 1 ปี ขณะท่ีรำยงำนของ Tropical Research 

Services (TRS) บ่งช้ีวำ่ในปี 2560/2561 ตลำดน ้ำตำลโลกมีแนวโนม้ท่ีจะมีผลผลิตน ้ำตำลโลกส่วนเกิน (Surplus) 

1.82 ลำ้นตนั เน่ืองจำกกำรผลิตท่ีเพิ่มข้ึน  และมีกำรขยำยตวัของกำรบริโภคเพียงเล็กนอ้ย  ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบ

ตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนมิถุนำยน 2560  ปรับข้ึน 21 เซนต ์ หรือ 0.45% มำปิดตลำดท่ี 46.43 เหรียญ 

สหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 45.73-46.988 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำม

สัญญำเดือนกรกฎำคม 2560 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.07 เซนต ์หรือ 0.46% ท่ีระดบั 15.38 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหว

อยูร่ะหวำ่ง 15.28-15.53 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2560 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.09 เซนต ์หรือ 

0.58% ท่ีระดบั 15.68 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 15.57-15.79 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดมีทั้งไม่

เปล่ียนแปลง และเพิ่มข้ึนในช่วง 0.03-0.11 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 84,112 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือใน

ตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2560 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2560 ลดลง 4,562 ล็อต 

เหลือ 383,643 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง  572 ล็อต เหลือ 774,872 ล็อต  ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำด

ลอนดอนปิดตลำดเพื่มสูงข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2560 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 

1.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.34% ท่ีระดบั 442.80 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 441.10-

444.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2560 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.70 เหรียญสหรัฐฯ 

หรือ 0.16% ท่ีระดบั 430.80 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 429.960-433.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

  

  

วนัท่ี  8 พฤษภำคม    2560  สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติ ( Ukrtsukor )  ของยเูครนรำยงำนวำ่   

ยเูครนส่งออกน ้ำตำลในเดือนเมษำยน 2560 จ ำนวน 72,400 ตนั  ลดลงจำก 89,100 ตนั ในเดือนมีนำคม และ 

113,200 ตนั ในเดือนกุมภำพนัธ์ แต่ยงัเพิ่มข้ึนจำก 5,700 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยส่งออกไป

ประเทศปลำยทำงคือ ลิเบีย (14,200 ตนั) ซูดำน (13,100 ตนั) และโซมำเลีย (12,800 ตนั) ในขณะท่ีจ ำนวนนอ้ย

ส่งไปยงัศรีลงักำ อำเซอร์ไบจำน จอร์เจีย และอลับำเนีย  โดยในปี 2560/2561 ตั้งแต่เดือนกนัยำยน ยเูครนส่งออก

น ้ำตำลทรำยขำวจ ำนวน 684,000 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 46,000 ตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  และ Ukrtsukor 

คำดกำรณ์กำรวำ่ผลผลิตน ้ำตำลในปี 2560/2561 จะเพิ่มข้ึนเป็น 2.3-2.5 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) จำก 2.0 

ลำ้นตนั ในปีก่อน  และคำดวำ่พื้นท่ีเพำะปลูกบ้ีทมีจ ำนวน 330,000-350,000 แฮคแต  กำรบริโภคภำยในประเทศ

ในปี 2560 คำดวำ่ไม่เกิน 1.54 ลำ้นตนั  ซ่ึงท ำใหก้ำรส่งออกเพิ่มสูงข้ึนเป็นลำ้นตนั 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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 วนัท่ี  8 พฤษภำคม   2560  กระทรวงนโยบำยกำรเกษตรของยเูครนรำยงำนวำ่  ณ วนัท่ี 5 พฤษภำคม

2560 เกษตรกรไดเ้พำะปลูกบ้ีทแลว้จ ำนวน 305,000 แฮคแต   ขณะท่ื Ukrtsukor คำดวำ่มีจ ำนวน 293,000 แฮคแต 

ต ่ำกวำ่พื้นท่ีท่ีคำดวำ่จะอยูร่ะหวำ่ง 330,000-350,000 แฮคแต ซ่ึงพื้นท่ีเพำะปลูกบ้ีทในปี 2559 มีจ ำนวน 291,000 

แฮคแต 

 วนัท่ี 8 พฤษภำคม  2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2560 

เกษตรกรไดป้ลูกบ้ีทแลว้จ ำนวน 990,200 แฮคแต เพิ่มข้ึนจำก 810,400 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

โดยคิดเป็น 87.7% จำกพื้นท่ีเป้ำหมำยท่ีตั้งไวใ้นฤดูกำรผลิตน้ีท่ี 1.129 ลำ้นแฮคแต 

 วนัท่ี 8 พฤษภำคม 2560 มีรำยงำนวำ่  ผลผลิตน ้ำตำลในรัฐ Uttar  Pradesh ของอินเดียในปี 2559/2560 

(ตุลำคม-กนัยำยน) เพียง ณ วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2560  มีจ ำนวน 8,730,800 ตนั (มูลค่ำน ้ ำตำลทรำยขำว) เพิ่มข้ึนจำก 

6,802,300 ตนั ท่ีผลิตในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ปริมำณออ้ยเขำ้หีบมีจ ำนวน 82,312,800 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 

64,143,000 ตนั ผลผลิตน ้ำตำลเฉล่ียอยูท่ี่ 10.61%  จำก 10.60% ในปีก่อน ส ำหรับปี 2559/2560 มีโรงงำนท่ีปิดท ำ

กำรผลิตน ้ำตำลแลว้ 108 โรงงำน จำก 116 โรงงำน เทียบกบัมีเพียงโรงงำนเดียวจำก 117 โรงงำนท่ียงัคงท ำกำร

ผลิตในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

 วนัท่ี 8 พฤษภำคม 2560  มีรำยงำนกำรผลิตน ้ำตำลของกวัเตมำลำในปี 2559/2560 (พฤศจิกำยน-ตุลำคม) 

เพียง ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2560 ดงัน้ี  

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั) 2,674,172 2,649,572 +0.93 
ปริมำณน ้ำตำล (ตนั/แฮคแต) 11.51 12.13 -5.05 
ปริมำณออ้ย (ตนั/แฮคแต) 110.34 119.91 -7.98 

 

 วนัท่ี 8 พฤษภำคม 2560 มีรำยงำนวำ่ ณ เดือนเมษำยน 2560 มณฑลยนูำนซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรำยใหญ่อนัดบั

สองของจีนผลิตน ้ำตำลได ้323,100 ตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว) ลดลงจำก 552,900 ตนั  ในเดือนมีนำคม และต ่ำ

กวำ่ 407,500 ตนั ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  รวมผลผลิตน ้ำตำลในปี 2559/2560 (ตุลำคม-กนัยำยน) ณ ส้ิน

เดือนเมษำยน มีจ ำนวน 1,741,800 ตนั หรือนอ้ยกวำ่ปีก่อนในช่วงเวลำเดียวกนัจ ำนวน 27,000 ตนั  ในปี 

2559/2560 มีโรงงำนท่ีท ำกำรผลิตน ้ำตำลจ ำนวน 58 โรงงำน  และส้ินเดือนเมษำยนมีโรงงำนจ ำนวน 24 โรงงำนท่ี

ท ำกำรผลิตน ้ำตำลอยู ่   

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

 9 พฤษภาคม 2560 


