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Daily Market Report 

 

 

9 พฤษภาคม  2562   

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อนก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), 

(-) กรกฎำคม 2562 11.65 11.66 11.91 11.65 11.78 +0.13 
ตุลำคม 2562 12.02 12.01 12.27 12.01 12.12 +0.10 
มีนำคม 2563 13.04 13.04 13.26 13.04 13.09 +0.05 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 13.21 13.21 13.42 13.21 13.24 +0.03 
กรกฎำคม 2563 13.37 13.37 13.50 13.35 13.39 +0.02 
ตุลำคม 2563 13.58 13.60 13.65 13.55 13.59 +0.01 
มีนำคม 2564 14.11 14.18 14.18 14.08 14.13 +0.02 
พฤษภำคม 2564 14.14 14.13 14.13 14.11 14.15 +0.01 
กรกฎำคม 2564 14.17 14.16 14.16 14.15 14.18 +0.01 
ตุลำคม 2564 14.30 14.28 14.28 14.28 14.31 +0.01 
มีนำคม 2565 14.60 14.58 14.58 14.58 14.62 +0.02 

 

 

 

จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

149,686 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

986,512 ล็อต 

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม 2562 321.70 321.60 326.60 321.00 324.70 +3.00 
ตุลำคม 2562 326.60 325.70 330.90 325.20 328.90 +2.30 
ธนัวำคม 2562 335.30 335.50 339.80 334.60 337.20 +1.90 
มีนำคม 2563 344.90 345.20 349.30 344.50 346.70 +1.80 
พฤษภำคม 2563 354.10 354.30 356.70 353.80 355.70 +1.60 
สิงหำคม 2563 362.60 363.20 365.20 363.00 364.30 +1.70 
ตุลำคม 2563 368.80 370.00 372.20 369.80 370.80 +2.00 
ธนัวำคม 2563 376.60 377.60 380.90 377.50 379.20 +2.60 

         บริษัท อ้อยและน ำ้ตำลไทย จ้ำกัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

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

2.  รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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     ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีมีทั้งไม่เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน และลดลงจำก

วนัก่อนในช่วง 0.01-0.07 เซนต ์ และตลำดปิดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อน ตำมกำรท่ีกลุ่มกองทุนเขำ้มำซ้ือ

น ้ำตำลคืนจำกตลำด (short-covering) หลงัจำกบริษทัท่ีปรึกษำ Archer กล่ำววำ่รำคำน ้ำตำลจะปรับตวัสูงข้ึนในไม่

ชำ้ เน่ืองจำกยงัเช่ือวำ่โรงงำนน ้ำตำลในบรำซิลจะผลิตเอทำนอลมำกกวำ่น ้ำตำล และ F.O.Licht คำดกำรณ์วำ่ในปี 

2562/2563 จะมีผลผลิตน ้ำตำลโลกส่วนขำด (deficit) 1.7 ลำ้นตนั จำกในปี 2561/2562 ท่ีมีผลผลิตน ้ำตำลโลก

ส่วนเกิน (surplus) 400,000 ตนั  รำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือนมิถุนำยน 2562 ลดลง 0.42 

เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.68% ท่ีระดบั 61.70 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 60.92-62.21 เหรียญ

สหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.13 เซนต ์ หรือ 

1.12% ท่ีระดบั 11.78 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 11.65-11.91 เซนต ์และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน

ตุลำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.10 เซนต ์หรือ 0.83% ท่ีระดบั 12.12 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 12.01-

12.27 เซนต ์ ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.01-0.05 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 

149,686 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 8 พฤษภำคม 2562 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน

กรกฎำคม 2562 เพิ่มข้ึน 12,703 ล็อต เป็น 453,178 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 25,973 ล็อต เป็น 

986,512 ล็อต ส่วนตลำดน ้ำตำลทรำยขำวลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อนเช่นกนั โดยรำคำ

น ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนสิงหำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 3.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.93% ท่ีระดบั 324.70 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 321.00-326.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำ

เดือนตุลำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 2.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หรือ 0.70% ท่ีระดบั 328.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง 325.20-330.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2562 มีรำยงำนวำ่ เอลซลัวำดอร์ผลิตน ้ำตำลในฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 
(พฤศจิกำยน-ตุลำคม) เพียง ณ วนัท่ี 29 เมษำยน 2562 มีจ ำนวน 788,344 ตนั เพิ่มข้ึน 4.59% จำก 753,759 ตนั 
ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และสัดส่วนน ้ำตำลท่ีไดจ้ำกออ้ยเพิ่มข้ึน 1.48% เป็น 11.75% จำก 11.57% ในปี
ก่อน  

 วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2562  มีรำยงำนวำ่ กวัเตมำลำผลิตน ้ำตำลในฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 (พฤศจิกำยน-

ตุลำคม) เพียง ณ วนัท่ี 28 เมษำยน 2562  มีจ ำนวน  2,826,182 ตนั  เพิ่มข้ึน 3.98% จำก 2,717,923 ตนั ในช่วงเวลำ

เดียวกนัของปีก่อน  ขณะท่ีตนัออ้ยต่อพื้นท่ีเพำะปลูกอยูท่ี่ 113.47 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึน 4.27%  จำก 108.82 ตนั/ 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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แฮคแต ในปีก่อน  โดยคิดเป็นผลผลิตน ้ำตำลต่อพื้นท่ีเพำะปลูกอยูท่ี่ 12.18 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึน 6.43%  จำก 11.44 

ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2562   สมำคมออ้ยและน ้ำตำลของเวยีดนำม (VSSA)  คำดกำรณ์วำ่ในปี 2562/2563 

(ตุลำคม-กนัยำยน)  เวยีดนำมจะผลิตน ้ำตำลไดล้ดลงเหลือ 1.25 ลำ้นตนั (tel quel) จำกปริมำณออ้ย  13 ลำ้นตนั  

และจำกพื้นท่ีเพำะปลูก 220,000 แฮคแต  เทียบกบัปี 2561/2562 ท่ีผลิตน ้ำตำลได ้1.3 ลำ้นตนั  จำกปริมำณออ้ย 14 

ลำ้นตนั   และจนถึงวนัท่ี 17 เมษำยน มีออ้ยท่ีผำ่นเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตมำกกวำ่     10 ลำ้นตนั ผลิตน ้ำตำลได ้

976,490 ตนั และขณะเดียวกนัผลิตน ้ำตำลรีไฟน์ได ้ 162,456 ตนั  จำกน ้ำตำลทรำยดิบน ำเขำ้  และมีโรงงำน 13 

โรงงำนจำก 36 โรงงำนท่ีไดส้ิ้นสุดกำรผลิต สำเหตุกำรชะลอตวัของกำรผลิตเน่ืองจำกรำคำน ้ำตำลในประเทศ

ตกต ่ำ จำกกำรน ำเขำ้ท่ีถูกกฎหมำยและผดิกฎหมำยซ่ึงท ำใหส้ตอ๊คในประเทศอยูใ่นระดบัสูง  ปัจจุบนัรำคำขำยส่ง

ส ำหรับน ้ำตำลทรำยขำวภำยในประเทศอยูท่ี่ VND 10,200-10,900 (1 เหรียญสหรัฐ เท่ำกบั VND 23,217) ต่อ

กิโลกรัม ส ำหรับน ้ำตำลท่ีลกัลอบน ำเขำ้อยูร่ะหวำ่ง VND9,900 และ VND 10,200 /กิโลกรัม 

 วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2562  กระทรวงเกษตรของบรำซิลรำยงำนวำ่ ในปี 2561/2562 (เมษำยน-มีนำคม) 

ทำงภำคกลำง-ใต ้ผลิตน ้ำตำลลดลง 25%  เม่ือส้ินเดือนมีนำคมผลิตน ้ำตำลได ้26.5 ลำ้นตนั  โดยเป็นน ้ำตำล VHP  

18.0 ลำ้นตนั   และน ้ำตำล crystals 8.0 ลำ้นตนั (ค่ำสี 0-300 ICUMSA)  เทียบกบัผลผลิตน ้ำตำลทั้งหมด 35.2 

ลำ้นตนั แบ่งเป็นน ้ำตำลคุณภำพสูง 24.3 ลำ้นตนั  และน ้ำตำล crystals  10.5 ลำ้นตนั ในปี 2560/2561  และในปี 

2561/2562 ผลผลิตน ้ำตำลรีไฟน์ลดลงเหลือ 245,000 ตนั จำก 303,000 ตนั  ในขณะท่ีผลผลิตน ้ำตำลออแกนิค

เพิ่มสูงข้ึนเป็นสถิติใหม่ท่ี 237,000 ตนั (219,000 ตนั ในปีก่อน)  

 วนัท่ี  9 พฤษภำคม 2562  มีรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 8 พฤษภำคม 2562  รัฐ Uttar Pradesh ของอินเดียมี

โรงงำน 4 โรงงำน จำก 119 โรงงำนไดห้ยดุกำรผลิตไปแลว้ และผลิตน ้ำตำลรำยวนัอยูร่ะหวำ่ง 20,000-25,000 

ตนั รวมรัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้ำตำลได ้11.537 ลำ้นตนั  จำกปริมำณออ้ยเขำ้หีบ 100.293  ลำ้นตนั  อตัรำกำร

หีบสกดั 11.50%  ขณะท่ีทั้งฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน ้ำตำลไดท้ั้งส้ิน 12.05 ลำ้นตนั จำก

ปริมำณออ้ยเขำ้หีบ 111.2 ลำ้นตนั อตัรำกำรหีบสกดัเพิ่มข้ึนอยำ่งมำกเม่ือเทียบกบั 10.84% ในปีก่อน และ 

10.61% ในปี 2559/2560 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

10 พฤษภาคม 2562 
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