
www.sugarzone.in.th 

 

Daily Market Report 

      
   
 
  
 

8 ตุลาคม  2558  
 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 118,498 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 753,596 ล็อต 

 
 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ธนัวำคม 2558 388.70 387.30 388.20 382.40 386.70 -2.00 
มีนำคม 2559 387.80 386.20 388.90 383.80 388.20 +0.40 

พฤษภำคม 2559 387.30 385.80 387.90 383.00 387.40 +0.10 
สิงหำคม 2559 385.10 383.10 386.70 381.40 386.10 +1.00 
ตุลำคม 2559 383.20 381.90 384.60 380.00 384.60 +1.40 
ธนัวำคม 2559 383.20 381.90 384.80 380.10 384.80 +1.60 
มีนำคม 2560 384.30 382.00 385.90 382.00 385.90 +1.60 

พฤษภำคม 2560 387.20 0.00 388.30 388.30 388.30 +1.10 
 

 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
_________ ________ _________   ________ ________ (เพิ่ม (+), ลด (-) 

มีนำคม 2559 13.98 13.85 14.05 13.70 14.01 +0.03 
พฤษภำคม 2559 13.72 13.64 13.79 13.47 13.77 +0.05 
กรกฎำคม 2559 13.49 13.39 13.57 13.27 13.56 +0.07 
ตุลำคม 2559 13.57 13.47 13.64 13.35 13.62 +0.05 
มีนำคม 2560 13.95 13.85 14.04 13.75 14.01 +0.06 
พฤษภำคม 2560 13.86 13.75 13.90 13.65 13.88 +0.02 
กรกฎำคม 25609 13.74 13.63 13.77 13.52 13.73 -0.01 
ตุลำคม 2560 13.77 13.67 13.80 13.56 13.77 0.00 
มีนำคม  2561 14.12 14.03 14.15 13.92 14.13 +0.01 
พฤษภำคม 2561 14.11 14.03 14.13 13.91 14.10 -0.01 
กรกฎำคม 25619 14.10 14.03 14.09 13.89 14.07 -0.03 

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 ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลงจำกวนัก่อนในช่วง 0.07-0.13 เซนต ์รำคำ
น ้ำตำลปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 7 เดือน    หลงั UNICA ของบรำซิลเปิดเผยวำ่มีกำรหีบออ้ยตำม
คำดท่ีระดบั  40.47 ลำ้นตนั ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกนัยำยน ขณะท่ีรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำเดือน
พฤศจิกำยน 2558 พุง่ข้ึน 1.62 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 3.39% มำปิดตลำดท่ี 49.43 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  หลงัจำก
เคล่ือนตวัในช่วง 47.76-50.07 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2559 
ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.03 เซนต ์ หรือ 0.21% ท่ีระดบั 14.01 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 13.70-14.05 
เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2559 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.05 เซนต ์  หรือ 0.36% ท่ีระดบั 
13.77 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 13.47-13.79 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง 
เพิ่มข้ึน และลดลงในช่วง 0.01-0.07 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำย 118,498 ล็อต ตัว๋น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open 
Interest) ณ วนัท่ี 7 ตุลำคม 2558 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2559 เพิ่มข้ึน 5,489 ล็อต  เป็น 446,732 
ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 10,247 ล็อต เป็น 753,596 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอน
ปิดตลำดลดลง โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนธนัวำคม 2558 ปิดตลำดลดลง 2.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
หรือ 0.51% ท่ีระดบั 386.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 382.40-388.20 เหรียญสหรัฐฯ/
ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2559 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หรือ 0.10% 
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 383.80-388.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 
 
 
 

วนัท่ี  8  ตุลำคม 2558  กระทรวงอำหำรของอินเดียคำดวำ่  ผลผลิตน ้ำตำลของอินเดียในปี 2558/2559 
(ตุลำคม-กนัยำยน)  จะมีประมำณ 26.5 ลำ้นตนั ลดลงจำกปีก่อน 6.4% และนอ้ยกวำ่ตวัเลขของสมำคมโรงงำน
น ้ำตำลอินเดีย (ISMA)  ท่ีคำดวำ่จะมีจ ำนวน 27 ลำ้นตนั  โดยผลผลิตน ้ำตำลในรัฐ  Maharashtra จะมีจ ำนวน 8.6 
ลำ้นตนั  ลดลงจำก 10.5 ลำ้นตนั  ในรัฐ  Karnataka จะอยูท่ี่ 4.4-4.5 ลำ้นตนั  ลดลง 4.9 ลำ้นตนั  แต่ในรัฐ  
Uttar Pradesh จะอยูท่ี่ 7.3 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 7.1 ลำ้นตนั   

วนัท่ี  8  ตุลำคม 2558  กรมศุลกำกรของรัสเซียรำยงำนกำรน ำเขำ้น ้ำตำลของรัสเซียในช่วง 8 เดือน
แรกของปี 2558 (มกรำคม-สิงหำคม) เป็นดงัน้ี 

 
 ปี 2558 ปี 2557 เปล่ียนแปลง (%) 
น ้ำตำลทรำยดิบ   (ตนั) 466,100 532,300 -12.44 
น ้ำตำลทรำยขำว  (ตนั) 208,700 202,000 +3.32 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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วนัท่ี  8  ตุลำคม 2558  ท่ีปรึกษำฝ่ำยเกษตร กระทวงเกษตรสหรัฐฯ  ในฟิลิปปินส์คำดวำ่ฟิลิปปินส์ซ่ึง
เป็นผูผ้ลิตออ้ยใหญ่เป็นล ำดบท่ี 8 ของโลก  และไดรั้บโควตำน ำเขำ้น ้ำตำลจำกสหรัฐฯ มำกเป็นล ำดบัท่ี 3 ใน        
ปี 2557/2558 (ธนัวำคม-พฤศจิกำยน) ผลผลิตน ้ำตำลทรำยดิบจะมีจ ำนวน 2.32 ลำ้นตนั  ลดลง 9% จำกปี 
2556/2557  เน่ืองจำกสภำพอำกำศไม่เอ้ือ  ำนวย  และตน้ทุนในกำรผลิตสูง  ส ำหรับน ้ำตำลทรำยดิบท่ีส่งออกในปี 
2557/2558 จะมีเพียง 80,000 ตนั  โดยเกือบทั้งหมดจะส่งไปยงัสหรัฐฯ  

วนัท่ี  8  ตุลำคม 2558  สมำคมอุตสำหกรรมน ้ำตำลเยอรมนั (WVZ) เพิ่มประมำณกำรผลผลิตน ้ำตำล
ของเยอรมนัในกำรคำดกำรณ์คร้ังท่ี 2 ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2558/2559 เป็น  3,234,467 ตนั (มูลค่ำน ้ำตำล
ทรำยขำว) หรือ 0.8% มำกกวำ่ 3,210,333 ตนั ในกำรประมำณคร้ังแรกเม่ือเดือนก่อนหนำ้น้ี  โดยพื้นท่ีเพำะปลูก
บ้ีทลดลงเหลือ 288,819 แฮคแต จำก 289,000 แฮคแต ในกำรประมำณกำรคร้ังแรก  ผลผลิตบ้ีทเฉล่ีย 69.8 ตนั/
แฮคแต ไม่เปล่ียนแปลงจำกกำรประมำณกำรคร้ังแรก ซ่ึงจะส่งผลใหผ้ลผลิตบ้ีทมีจ ำนวน 20,169,813 ตนั  เทียบ
กบั 20,162,502 ตนั  ในประมำณกำรเดือนสิงหำคม  คุณภำพควำมหวำน 17.93% เพิ่มข้ึนจำก 17.81%   

วนัท่ี  8  ตุลำคม 2558  ท่ีปรึกษำฝ่ำยเกษตร  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ในบรำซิล คำดวำ่ปริมำณออ้ย
เขำ้หีบในบรำซิลปี 2558/2559 จะมีจ ำนวน 659 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึน 2% จำกประมำณกำรครำวก่อน (648 ลำ้นตนั) 
เน่ืองจำกภำวะฝนทำงภำคกลำง-ใตข้องบรำซิลในช่วงกุมภำพนัธ์-มีนำคม  และพฤษภำคม-กรกฎำคมมำกกวำ่
ค่ำเฉล่ีย  และคำดวำ่ออ้ย 40.6% จะน ำไปผลิตเป็นน ้ำตำล ลดลง 3% เม่ือเทียบกบัปีก่อน  เน่ืองจำกควำมตอ้งกำร
เอทำนอลเพิ่มสูงข้ึน  ส ำหรับปริมำณกำรส่งออกน ้ำตำลในปี 2558/2559 คำดวำ่จะมีจ ำนวนร 23.75 ลำ้นตนั 
(RV.) ใกลเ้คียงกบัปี 2557/2558 (23.95 ลำ้นตนั)   

วนัท่ี  8  ตุลำคม 2558  มีรำยงำนวำ่อินโดนีเซียจะปรับเปล่ียนกฎเกณฑใ์นกำรน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบ 
เพื่อแกไ้ขปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำตำล  โดยจะก ำหนดโควตำน ำเขำ้น ้ำตำลทุก ๆ  6 เดือน จำกปัจจุบนัท่ีก ำหนด
เป็นรำยไตมำส  อน่ึง ในปีน้ี คำดวำ่อินโดนีเซียจะน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบ 3.2 ลำ้นตนั  ซ่ึงนอ้ยกวำ่กำรน ำเขำ้
น ้ำตำลของจีนและสหรัฐฯ  

 
 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
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