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Daily Market Report 

 

 

12 เมษายน  2562   

 

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อนก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), 

(-) พฤษภำคม 2562 12.66 
SarabunPS

K12.81 

12.67 12.77 12.61 12.77 +0.11 
กรกฎำคม 2562 12.82 12.86 12.93 12.75 12.92 +0.10 
ตุลำคม 2562 13.13 13.15 13.24 13.07 13.23 +0.10 
มีนำคม 2563 13.99 13.99 14.09 13.93 14.08 +0.09 
พฤษภำคม                                                                                                

พฤษภำคม 

2563 14.12 14.14 14.19 14.07 14.18 +0.06 
กรกฎำคม 2563 14.23 14.22 14.28 14.18 14.27 +0.04 
ตุลำคม 2563 14.41 14.40 14.45 14.35 14.43 +0.02 
มีนำคม 2564 14.96 15.00 15.00 15.00 14.99 +0.03 
พฤษภำคม 2564 14.95    14.98 +0.03 
กรกฎำคม 2564 14.94    14.97 +0.03 
ตุลำคม 2564 15.08    15.11 +0.03 
มีนำคม 2565 15.39    15.42 +0.03 

 

                

จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

210,084 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

893,742 ล็อต 

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภำคม 2562 323.00 322.80 330.20 322.80 329.60 +6.60 
สิงหำคม 2562 333.90 335.10 337.90 333.70 337.30 +3.40 
ตุลำคม 2562 342.60 343.50 345.40 341.70 344.90 +2.30 
ธนัวำคม 2562 354.60 355.90 357.20 353.40 356.60 +2.00 
มีนำคม 2563 367.30 368.50 370.10 366.40 369.00 +1.70 
พฤษภำคม 2563 376.30 378.20 379.10 375.70 378.00 +1.70 
สิงหำคม 2563 383.50 385.90 385.90 385.00 385.00 +1.50 
ตุลำคม 2563 387.80 0.00 389.30 389.30 389.30 +1.50 

         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 เพิ่มข้ึนและ

ลดลงจำกวนัก่อนในช่วง  0.01-0.04 เซนต ์ ตลำดปิดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนทุกเดือน  ตำมรำคำน ้ำมนัดิบท่ีปรับตวั

เพิ่มข้ึน อยำ่งไรก็ดีรำคำเพิ่มข้ึนอยำ่งมีขอบเขตท่ีจ ำกดั เน่ืองจำกค่ำเงินเรียลของบรำซิล เม่ือเทียบกบัเงินเหรียญ

สหรัฐฯ อ่อนค่ำลงถึงระดบัต ่ำสุดในรอบ 2 สัปดำห์ รำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่งมอบเดือน

พฤษภำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.31 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.49% ท่ีระดบั 63.89 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล  

หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 63.66-64.65 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือน

พฤษภำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.11 เซนต ์หรือ 0.87% ท่ีระดบั 12.77 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง

ระหวำ่ง 12.61-12.77 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 0.10 เซนต ์ 

หรือ 0.78% ท่ีระดบั 12.92 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.75-12.93 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ 

ปิดตลำดเพิ่มข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.02-0.10 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 210,084 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือใน

ตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 11 เมษำยน 2562 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ลดลง 32,054 

ล็อต เหลือ 161,443 ล็อต และของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 8,618 ล็อต เหลือ  893,742 ล็อต ส่วนตลำดน ้ำตำล

ทรำยขำวลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำเพิ่มข้ึนจำกวนัก่อนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือน

พฤษภำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 6.60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.04% ท่ีระดบั 329.60 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 322.80-330.20 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือน

สิงหำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 3.40 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หรือ 1.02% ท่ีระดบั 337.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 333.70-337.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 วนัท่ี 12 เมษำยน  2562  กระทรวงเกษตรของยเูครนรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 10 เมษำยน 2562 

ยเูครนเพำะปลูกบ้ีทได ้167,000  แฮคแต คิดเป็น 68% ของพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมดจ ำนวน  261,000  แฮคแต 

ขณะท่ี สมำคมผูผ้ลิตน ้ำตำลแห่งชำติ (Ukrtsukor) คำดกำรณ์พื้นท่ีเพำะปลูกไวท่ี้  220,000-230,000  แฮคแต  

 วนัท่ี 12 เมษำยน  2562 กระทรวงเกษตรของรัสเซียรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 11 เมษำยน 2562 

เกษตรกรไดเ้พำะปลูกบ้ีทแลว้ 230,200 แฮคแต เพิ่มข้ึนจำก 186,500 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน คิด

เป็น 20.2% ของพื้นท่ีเพำะปลูก 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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  วนัท่ี 12 เมษำยน  2562  กระทรวงเกษตรของเบลำรุสรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 12 เมษำยน 2562  

เกษตรกรเพำะปลูกบ้ีทได ้27,000 แฮคแต  หรือ 28.2% ของพื้นท่ีเพำะปลูก   และในปีน้ีคำดวำ่จะมีพื้นท่ี

เพำะปลูกประมำณ  96,000  แฮคแต ลดลงจำก 102,400 แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี 12 เมษำยน  2562  บริษทัท่ีปรึกษำ Job Economia เพิ่มประมำณกำรณ์ผลผลิตน ้ ำตำลทำงภำค

กลำง-ใตข้องบรำซิล ในปี 2562/2563 ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ 1 เมษำยน 2562 จะมีจ ำนวน 28.5 ลำ้นตนั(tel quel) จำก 

26.5-27.5 ลำ้นตนั ในประมำณกำรณ์เม่ือเดือนมีนำคม โดยผลผลิตน ้ำตำลเพิ่มข้ึน 2 ลำ้นตนั เม่ือเทียบกบัปี 

2561/2562 ส ำหรับปริมำณออ้ยเขำ้หีบ จะมีจ ำนวน 570 ลำ้นตนั ไม่เปล่ียนแปลงจำกปีก่อน ส่วนผลผลิตเอทำ

นอลจะลดลงเหลือ 28.3 พนัลำ้นลิตร จำก 30.9 พนัลำ้นลิตร ในปี 2561/2562 และเทียบกบั 28-29 พนัลำ้นลิตร 

ในประมำณกำรณ์ครำวก่อน ส ำหรับ ATR จะลดลง 2-3% และปริมำณกำรส่งออกน ้ำตำล จะมีรำวๆ 19 ลำ้นตนั 

ไม่เปล่ียนแปลงจำกปีก่อน และกำรส่งออกเอทำนอล จะมีจ ำนวน 1.8 พนัลำ้นลิตร ใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

 วนัท่ี 12 เมษำยน  2562  บริษทัท่ีปรึกษำ RPA คำดวำ่ในปี 2562 โรงงำนน ้ำตำลของบรำซิล 101 

โรงงำน จะไม่เปิดท ำกำรผลิต ซ่ึงคิดเป็น 23% ของโรงงำนทั้งหมด 444 โรงงำน โดยจะเปิดท ำกำรผลิต 343 

โรงงำน ในขณะท่ีบริษทัท่ีปรึกษำ Archer ค ำนวณมูลค่ำหน้ีในอุตสำหกรรมน ้ำตำลและเอทำนอลของบรำซิล 

ในเดือนมีนำคม มีจ ำนวนถึง 100.05 พนัลำ้นเรียล ( 1 เหรียญสหรัฐฯ = 3.85 เรียล)  เทียบกบั 89 พนัลำ้นเรียล 

ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน หรือคิดเป็น 180 เรียล/ตนัออ้ย 

 วนัท่ี 12 เมษำยน  2562  นำย Praful Vithalani ประธำน The All India Sugar Trade Association ไดใ้ห้

สัมภำษณ์วำ่ โรงงำนน ้ำตำลในอินเดีย ไดท้  ำสัญญำส่งออกน ้ำตำล ในปี 2561/2562 จ ำนวน 2.7 ลำ้นตนั โดยได้

ส่งออกแลว้ 1.7 ลำ้นตนั เป็นน ้ำตำลทรำยดิบและน ้ำตำลทรำยขำวในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั ส่วนใหญ่ส่งออก

ไปยงั บงัคลำเทศ โซมำเลีย อิหร่ำน และซูดำน 

 
ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

17 เมษายน  2562 

 


