
www.sugarzone.in.th 

 

Daily Market Report 

      
  
 

9 กุมภาพนัธ์  2560 
เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 
ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 

      เพิ่มลด(+), (-) 

มีนำคม 2560 20.76 20.74 21.03 20.62 20.65 -0.11 
พฤษภำคม 2560 20.73 20.72 20.97 20.61 20.65 -0.08 
กรกฎำคม 2560 20.43 20.40 20.62 20.30 20.34 -0.09 
ตุลำคม 2560 20.26 20.24 20.42 20.16 20.20 -0.06 
มีนำคม 2561 20.20 20.18 20.33 20.12 20.16 -0.04 
พฤษภำคม 2561 19.53 19.51 19.63 19.44 19.47 -0.06 
กรกฎำคม 2561 18.84 18.82 18.91 18.74 18.78 -0.06 
ตุลำคม 2561 18.41 18.39 18.48 18.34 18.38 -0.03 
มีนำคม 2562 18.07 18.04 18.12 18.04 18.09 +0.02 
พฤษภำคม 2562 17.61 17.59 17.67 17.56 17.66 +0.05 
กรกฎำคม 2562 17.26 17.24 17.31 17.24 17.29 +0.03 
        
ตุลำคม 2562 17.19 17.17 17.20 17.16 17.18 -0.01 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 174,175 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

860,231 ล็อต 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
มีนำคม 2560 544.40 546.30 548.50 536.00 536.90 -7.50 
พฤษภำคม 2560 550.90 551.60 554.90 547.50 548.10 -2.80 
สิงหำคม 2560 546.80 548.30 550.60 543.80 544.40 -2.40 
ตุลำคม 2560 531.40 532.30 534.60 529.30 529.40 -2.00 
ธนัวำคม 2560 520.40 522.00 523.60 519.00 519.00 -1.40 
มีนำคม 2561 514.30 514.30 516.90 513.00 513.10 -1.20 
พฤษภำคม 2561 505.90 505.90 507.90 504.40 504.40 -1.50 
สิงหำคม

พฤษภำคม 

2561 500.70 501.50 501.90 498.70 498.70 -2.00 

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 เพิ่มข้ึน และลดลง

จำกวนัก่อนในช่วง 0.01-0.03 เซนต ์และปิดตลำดปรับตวัลดลง  โดยตลำดขำดแนวโนม้โดยรวมท่ีชดัเจนขณะท่ี
รอดูวำ่อินเดียจะน ำเขำ้น ้ำตำลหรือไม่หลงัผลผลิตย  ่ำแยใ่นปีน้ี  ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำ ส่งมอบ
เดือนมีนำคม 2560 พุง่ข้ึน 66 เซนต ์  หรือ 1.26% มำปิดตลำดท่ี 53.00 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวั
ในช่วง 52.37-53.21 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ปิดตลำด
ลดลง 0.11 เซนต ์หรือ 0.53% ท่ีระดบั 20.65 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 20.62-21.03 เซนต ์และรำคำ
น ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 0.08 เซนต ์หรือ 0.39% ท่ีระดบั 20.65 เซนต ์หลงัจำก
เคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 20.61-20.97 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดมีทั้งเพิ่มข้ึน และลดลง ในช่วง 0.01-0.09 
เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 174,175 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 
2560 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ลดลง 21,015 ล็อต เหลือ 220,619 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำด
เพิ่มข้ึน 865 ล็อต เป็น 860,231 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงเช่นกนั โดยรำคำ
น ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2560 ปิดตลำดลดลง 7.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.38% ท่ีระดบั 536.90 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 536.00-548.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำม
สัญญำเดือนพฤษภำคม 2559  ปิดตลำดลดลง 2.80 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.51% ท่ีระดบั 548.10 เหรียญสหรัฐฯ 
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 547.50-554.90  เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 
วนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ 2560 Sagarpa ของเมก็ซิโกรำยงำนกำรผลิตน ้ำตำลของเมก็ซิโกในปี 2559/ 2560  

เพียง ณ วนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2560 ดงัน้ี 
 

รำยกำร ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปล่ียนแปลง (%) 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวออ้ย (แฮคแต) 31,877 29,516 +8.00 
ปริมำณออ้ยเขำ้หีบ (ตนั) 2,285,783 2,226,603 +2.66 
ปริมำณน ้ำตำล (ตนั) 263,317 252,185 +4.41 
อตัรำกำรหีบสกดั (%) 11.52 11.33 +1.71 
ผลผลิตน ้ำตำล (ตนั/แฮคแต) 8.26 8.54 -3.32 
ผลผลิตออ้ย (ตนั/แฮคแต) 71.71 75.44 -4.94 

 
 
 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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 วนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์  2560 สมำคมน ้ำตำลของจีน (CSA) รำยงำนวำ่ในเดือนมกรำคม 2560  จีนผลิต
น ้ำตำลได ้2.243 ลำ้นตนั (มูลค่ำน ้ำตำลทรำยขำว)  ลดลง 2%  จำก 2.295 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 
ผลผลิตน ้ำตำลจำกออ้ยลดลงเหลือ 2.088 ลำ้นตนั จำก 2.195 ลำ้นตนั ในปีก่อน และผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีท 
เพิ่มข้ึนเป็น 155,400 ตนั  เทียบกบั 99,600 ตนั ในปีก่อน  โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559/2560 (ตุลำคม-
กนัยำยน)  จีนผลิตน ้ำตำลได ้ 4.54 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 4.21 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  โดย
ผลผลิตน ้ำตำลจจำกออ้ยเพิ่มข้ึนเป็น 3.61 ลำ้นตนั จำก 3.40 ลำ้นตนั ในปีก่อน   ในขณะท่ีผลผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีท
เพิ่มข้ึนเป็นจ ำนวน 930,000 ตนั  จำก 813,900 ตนั ในปีก่อน มณฑลกวำงสีผลิตน ้ำตำลไดม้ำกสุด (ตุลำคม-
มกรำคม) มีจ  ำนวน 2.92 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก 2.76 ลำ้นตนั  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยมีออ้ยเขำ้หีบ
จ ำนวน 24.92 ลำ้นตนั  อตัรำกำรหีบสกดั 11.74%  สูงข้ึนกวำ่ปีท่ีแลว้ 0.65%   และมณฑลยนูำนซ่ึงผลิตน ้ำตำลได้
เป็นล ำดบัท่ี 2   ผลิตน ้ำตำลได ้348,100 ตนั  เพิ่มข้ึนจำก 318,000 ตนั ในปีก่อน  มีโรงงำนน ้ำตำลท่ีด ำเนินกำรกำร
ผลิตจ ำนวน 39 โรงงำน  นอ้ยกวำ่ปีก่อน 7 โรงงำน  มีออ้ยเขำ้หีบจ ำนวน 2.997 ลำ้นตนั  อตัรำกำรหีบสกดั 
11.96% เพิ่มข้ึนจำก 11.45% ในปีก่อน  ส่วนมณฑลซินเจียงมีผลผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทมำกสุดจ ำนวน 473,200 ตนั  
เพิ่มข้ึนจำกปีก่อน 47,000 ตนั  โดยมีบ้ีทท่ีผำ่นกระบวนกำรผลิตจ ำนวน 4.65 ลำ้นตนั   อตัรำกำรหีบสกดั 10.18%  
และเม่ือวนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ มีเพียง 3 โรงงำนจำกจ ำนวน 13 โรงงำนท่ียงัคงด ำเนินกำรผลิต โดย 2 โรงงำนคำดวำ่
จะปิดหีบบ้ีทในวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์  ส่วนอีก 1 โรงงำนจะปิดหีบในวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 
 วนัท่ี  9  กุมภำพนัธ์  2560  แหล่งขอ้มูลจำกอุตสำหกรรมน ้ำตำลของเอลซลัวำดอร์ รำยงำนปริมำณออ้ย  
ผลผลิตน ้ำตำล และโมลำส ของเอลซลัวำดอร์ในฤดูกำรผลิตปี 2559/2560  (พฤศจิกำยน-ตุลำคม) เพียงวนัท่ี 5 
กุมภำพนัธ์  2560 ดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 เปลีย่นแปลง (%) 
ปริมำณออ้ยเขำ้หีบ (ตนั) 3,663,105 2,848,845 +28.58 
น ้ำตำล (tel quel)  (ตนั) 413,214 290,409 +42.29 
โมลำส (ตนั) 153,558 122,473 +25.38 
ผลผลิตน ้ำตำล (%) 11.28 10.19 +10.66 
ผลผลิตโมลำส (%) 4.19 4.30 -2.49 

 

ฝ่ายตลาด 
บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

  10 กุมภาพนัธ์ 2560 
 


