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       10  พฤษภาคม  2559 
 

 

 
จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 86,727 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 804,018 ล็อต 

  
 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม 2559 462.70 464.30 468.00 461.30 465.20 +2.50 
ตุลำคม 2559 459.00 460.60 464.20 458.00 461.30 +2.30 
ธนัวำคม 2559 458.70 460.30 463.70 458.00 461.20 +2.50 
มีนำคม 2560 458.90 461.00 464.10 458.00 461.20 +2.30 

พฤษภำคม 2560 455.20 457.10 460.70 454.50 457.50 +2.30 
สิงหำคม 2560 450.10 452.90 455.30 452.20 452.40 +2.30 
ตุลำคม 2560 440.00 443.50 445.00 442.00 442.30 +2.30 
ธนัวำคม 2560 441.00 444.20 444.20 443.60 443.80 +2.80 

 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

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

กรกฎำคม 2559 15.88 15.94 16.18 15.83 16.02 +0.14 
ตุลำคม 2559 16.26 16.26 16.54 16.21 16.39 +0.13 
มีนำคม 2560 16.78 16.78 17.06 16.75 16.91 +0.13 
พฤษภำคม 2560 16.48 16.52 16.74 16.44 16.60 +0.12 
กรกฎำคม 25609 16.19 16.18 16.45 16.15 16.31 +0.12 
ตุลำคม 2560 16.06 16.02 16.31 16.02 16.19 +0.13 
มีนำคม  2561 16.20 15.96 16.43 15.96 16.32 +0.12 
พฤษภำคม 2561 15.97 15.74 16.18 15.74 16.08 +0.11 
กรกฎำคม 25619 15.71    15.80 +0.09 
ตุลำคม 2561 15.65    15.74 +0.09 
มีนำคม 2562 15.78    15.87 +0.09 

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 0.01-0.24 เซนต ์  โดยรำคำน ้ ำตำลไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน  โดยไดแ้รงหนุนจำกกำรแข็งค่ำของ
เงินเรียลบรำซิล ซ่ึงท ำให้กำรส่งออกน ้ ำตำลของบรำซิลในรูปสกุลเงินเรียลมีควำมน่ำดึงดูดลดลง   ขณะท่ี
ร ำค ำน ้ ำ มั น ดิ บ ต ล ำด  NYMEX สั ญ ญ ำ ส่ งม อ บ เดื อ น มิ ถุ น ำยน  2 5 5 9    พุ่ ง ข้ึ น  1.22 เห รี ยญ
สหรัฐฯ  หรือ  2.81% มำปิดตลำดท่ี  44.66 เหรียญสหรัฐฯ /บำร์เรล  หลังจำกเคล่ือนตัวในช่วง  43.03-
44.79  เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2559     ปิดตลำดเพิ่ม
สูงข้ึน 0.14 เซนต ์หรือ 0.88% ท่ีระดบั 16.02 เซนต์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 15.83-16.18 เซนต ์และ
รำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม  2559 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 0.13 เซนต์ หรือ 0.80% ท่ีระดบั 16.39 เซนต ์
หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 16.21-16.54  เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.09-
0.13 เซนต์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 86,727 ล็อต ตัว๋น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 9 
พฤษภำคม 2559 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2559 ลดลง 1,600  ล็อต เหลือ 392,448 ล็อต และของ
น ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 8,375 ล็อต เป็น 804,018  ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำดเพิ่ม
สูงข้ึนเช่นกัน โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2559 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 2.50 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 0.54% ท่ีระดบั 465.20 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหว่ำง 461.30-468.00 เหรียญ
สหรัฐฯ และรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2559 ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึน 2.30 เหรียญสหรัฐฯ 
หรือ 0.50% ท่ีระดบั 461.30 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 458.00-464.20 เหรียญสหรัฐฯ/
ตนั 
 

 
วนัท่ี 10 พฤษภำคม 2559 Datagro คำดวำ่ทำงภำคลำง-ใตข้องบรำซิลในปี 2559/2560 (เมษำยน- 

มีนำคม)  จะผลิตน ้ำตำลได ้35.2 ลำ้นตนั  เพิ่มข้ึนจำก  31.4 ลำ้นตนั ในปี 2558/2559  และ  33.8 ลำ้นตนั ใน
ประมำณกำรเดือนเมษำยน  ส ำหรับผลผลิตน ้ำตำลทั้งประเทศในปี 2559/2560 จะมีจ ำนวน 38.1 ลำ้นตนั  
โดยสัดส่วนออ้ยท่ีใชใ้นกำรผลิตน ้ำตำลในปี 2559/2560  จะเพิ่มข้ึน 44.4% จำก 40.9%  

วนัท่ี 10  พฤษภำคม 2559  มีรำยงำนวำ่อตัรำภำษีน ำเขำ้น ้ำตำลทรำยดิบของสหภำพศุลกำกร ซ่ึง 
ประกอบดว้ยรัสเซีย คำซคัสถำน และเบลำรุส ในเดือนมิถุนำยน 2559  จะอยูท่ี่ 227 เหรียญสหรัฐ/ตนั อตัรำ
ภำษีน ำเขำ้ในเดือนมิถุนำยนค ำนวณจำกรำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คเฉล่ียของเดือนเมษำยนท่ีเท่ำกบั 
15.00 เซนต/์ปอนด ์ลดลงจำก 15.43 เซนต/์ปอนด ์ในเดือนมีนำคม และอตัรำภำษีน ำเขำ้ 227 เหรียญสหรัฐฯ/
ตนั จะน ำไปใชใ้นเดือน พฤษภำคม –กรกฎำคม ซ่ึงรำคำเฉล่ียน ้ำตำลทรำยดิบในช่วงท่ีใชใ้นกำรค ำนวณภำษี
อยูใ่นช่วง 14.71-16.60 เซนต ์
 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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วนัท่ี 10  พฤษภำคม 2559  กระทรวงอุตสำหกรรมของกวัเตมำลำรำยงำนวำ่  เม่ือส้ินสุดสัปดำห์ใน
วนัท่ี 24 เมษำยน 2559  กวัเตมำลำผลิตน ้ำตำลได ้101,373 ตนั (tel quel)   รวมในปี 2558/2559 ซ่ึงเร่ิมตน้ 
ฤดูกำรผลิตเม่ือเดือนพฤศจิกำยน 2558 ผลิตน ้ำตำลได ้2,558,207 ตนั  ลดลงจำก 2,787,798 ตนั  ในช่วงเวลำ
เดียวกนัของปีก่อน  มีปริมำณออ้ย 120.25 ตนั/เฮคแต  เพิ่มข้ึนจำก 114.64 ตนั/เฮคแต ในปีก่อน  แต่อตัรำกำร
หีบสกดั 10.11%  ลดลงจำก 10.63%  Cengicana คำดวำ่ในปีกำรผลิตน้ีกวัเตมำลำจะผลิตน ้ำตำลได ้2,894,834 
ตนั ลดลงจำก 2,975,801 ตนั ในปี 2557/2558         
 วนัท่ี 10  พฤษภำคม 2559  มีรำยงำนวำ่บริษทั ออ้ยและน ้ำตำลไทย จ ำกดั เปิดประมูลขำยน ้ำตำล
ทรำยดิบโควตำ ข. ฤดูกำรผลิตปี 2559/2560   ส ำหรับงวดส่งมอบ 1 มีนำคม -15 พฤษภำคม 2560  และงวด
ส่งมอบ 1 พฤษภำคม -15 กรกฎำคม 2560  ผลกำรประมูลเป็นดงัน้ี 

 

งวดส่งมอบ ผู้ซ้ือ Hi-Pol  
 (MT.) 

พรีเมี่ยม 
(จุด) 

1 มีนำคม  -  15 พฤษภำคม 2560 
 
 
 

Bunge Agribusiness Pte. Ltd 36,000.00 137 
1 พฤษภำคม - 15 กรกฎำคม 2560 Bunge Agribusiness Pte. Ltd 36,000.00 137 

รวม 72,000.00 137 
 
        

 
ฝ่ายตลาด 

  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 
11  พฤษภาคม  2559 

 


