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12  กนัยายน  2560  
 

เดือนส่งมอบ ปิดวนัก่อน เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด(+), (-) 

ตุลำคม 2560 14.29 14.28 14.39 13.97 14.02 -0.27 
มีนำคม 2561 14.84 14.82 14.91 14.50 14.54 -0.30 
พฤษภำคม 2561 14.95 14.93 14.99 14.62 14.66 -0.29 
กรกฎำคม 2561 15.14 15.10 15.15 14.83 14.86 -0.28 
ตุลำคม 2561 15.46 15.44 15.46 15.16 15.19 -0.27 
มีนำคม 2562 16.01 15.97 15.99 15.73 15.76 -0.25 
พฤษภำคม 2562 16.01    15.78 -0.23 
กรกฎำคม 2562 16.01    15.78 -0.23 
ตุลำคม 2562 16.14    15.93 -0.21 
มีนำคม 2563 16.40    16.20 -0.20 
พฤษภำคม 2563 16.21    16.01 -0.20 
กรกฎำคม 2563 16.15    15.95 -0.20 
 จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

206,801 

\ 

2 

ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

812,560 ล็อต 
 

 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
ตุลำคม 2560 377.00 375.30 376.00 364.10 365.50 -11.50 
ธนัวำคม 2560 378.30 376.20 377.70 368.10 369.10 -9.20 
มีนำคม 2561 388.10 387.30 387.90 378.60 379.40 -8.70 
พฤษภำคม 2561 397.00 395.90 395.90 387.80 388.70 -8.30 
สิงหำคม
พฤษภำคม 

2561 404.40 403.70 403.70 395.90 396.50 -7.90 
ตุลำคม 2561 408.00 407.30 407.30 401.00 401.00 -7.00 
ธนัวำคม 2561 414.50 413.00 413.00 408.50 408.50 -6.00 
มีนำคม 2562 420.20 0.00 413.90 413.90 413.90 -6.30 

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 0.01-0.04 เซนต ์

และปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีลดลง โดยถูกกดดนัจำกกำรคำดกำรณ์ผลผลิตน ้ำตำลลน้ตลำดโลก ขณะท่ีฝร่ังเศส

คำดกำรณ์ปริมำณผลผลิตหวับ้ีทมำกท่ีสุดในรอบ 25 ปี   และบริษทั  Petrobras  ของบรำซิลไดป้รับลดรำคำ

น ้ำมนัเบนซิน และรำคำน ้ำมนัดีเซลลงอีก 1.2% และ 0.3% ตำมล ำดบั  ดำ้นรำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำ

ส่งมอบเดือนตุลำคม 2560 ปรับข้ึน  16 เซนต ์ หรือ 0.33% มำปิดตลำดท่ี 48.23 เหรียญสหรัฐฯ/ต่อบำร์เรล 

หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 47.73-48.44 เหรียญสหรัฐฯ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์ค ตำมสัญญำเดือน

ตุลำคม 2560  ปิดตลำดลดลง 0.27 เซนต ์  หรือ 1.89% ท่ีระดบั 14.02 เซนต ์ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 

13.97-14.39 เซนต ์ และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2561 ปิดตลำดลดลง 0.30 เซนต ์  หรือ 2.02% ท่ี

ระดบั 14.54 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 14.50-14.91 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืนๆ ปิดตลำดลดลงทุกเดือน

ในช่วง 0.20-0.29 เซนต ์ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 206,801 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ 

วนัท่ี 11 กนัยำยน 2560 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2560 ลดลง 24,689 ล็อต เหลือ 279,058 ล็อต และ

ของน ้ำตำลทั้งตลำดลดลง 3,615 ล็อต เหลือ 812,560 ล็อต ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนปิดตลำด

ลดลงเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2560 ปิดตลำดลดลง  11.50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 

3.05% ท่ีระดบั 365.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง  364.10-376.00 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนธนัวำคม 2560 ปิดตลำดลดลง9.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.43% ท่ีระดบั 369.10 

เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง  368.10-377.70  เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

  

 

 วนัท่ี  12  กนัยำยน  2560  กระทรวงเกษตรของรัสเซียงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 11 กนัยำยน 2560  

เกษตรกรรัสเซียเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้ 221,700 แฮคแต หรือ 18.5% จำกพื้นท่ีเพำะปลูกทั้งหมด 

(1,198,500 แฮคแต) เพิ่มข้ึนจำก 184,000 แฮคแต ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทได้

แลว้ 9.3 ลำ้นตนั เพิ่มข้ึนจำก 8.1 ลำ้นตนั ในปีก่อน ส ำหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 41.96 ตนั/แฮคแต ลดลงจำก 

44.21 ตนั/แฮคแต ในปีก่อน 

 วนัท่ี  12  กนัยำยน  2560  กระทรวงเกษตรของเบลำรุสรำยงำนวำ่ เพียง ณ วนัท่ี 11 กนัยำยน  

2560  เกษตรกรเบลำรุสเก็บเก่ียวบ้ีทจำกพื้นท่ีเพำะปลูกได ้8,720 แฮคแต หรือ 8.9% ของพื้นท่ีเพำะปลูกในปีน้ี 

97,900 แฮคแต นอ้ยกวำ่ 12,100 แฮคแต  ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และถึงขณะน้ีเก็บเก่ียวบ้ีทไดแ้ลว้  

 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 
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377,000 ตนั ลดลงจำก 496,300 ตนั ในปีก่อน ส ำหรับผลผลิตบ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 43.24 ตนั/แฮคแต เพิ่มข้ึนจำก 41.17 

ตนั/แฮคแต ในปีก่อน แต่เปอร์เซนตน์ ้ำตำลลดลงมำอยูท่ี่ 15.17% จำก 16.33% โดยฤดูกำรผลิตปี 2560  

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 สิงหำคม ชำ้กวำ่ปีก่อน 5 วนั  ขณะเดียวกนั The Association of Sugar Producers (Belsahar)  

คำดวำ่ในปีน้ีจะผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทได ้ 4.5 ลำ้นตนั  มำกกวำ่ปีก่อน 200,000 ตนั  คำดวำ่ผลผลิตบ้ีทเฉล่ียจะ

เพิ่มข้ึนเป็น 47.0 ตนั/แฮคแต  เพิ่มข้ึนจำก 44.6 ตนั/แฮคแต ในปี 2559   ผลกำรทดสอบบ้ีทเม่ือวนัท่ี 10 กนัยำยน 

แสดงใหเ้ห็นวำ่น ้ำหนกัหวับ้ีทเฉล่ียอยูท่ี่ 660 กรัม เพิ่มข้ึนจำก 603 กรัม ในเวลำเดียวกนัของปี 2559 กำร

เพำะปลูกบ้ืทในปีน้ีล่ำชำ้กวำ่ปกติ เน่ืองจำกเกิดน ้ำคำ้งแข็งในฤดูใบไมผ้ลิและกำรเจริญเติบโตของบ้ีทชำ้ลง และ

บ้ีทจะเจริญเติบโตดีในเดือนสิงหำคม แต่เป็อร์เซนตน์ ้ำตำลยงัคงต ่ำกวำ่ปีก่อนเล็กนอ้ย และในปี 2560/2561 มี

เป้ำหมำยกำรผลิตน ้ำตำลจำกบ้ีทไดอ้ยำ่งนอ้ย 600,000 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 592,000 ตนั ในปีก่อน  นอกจำกกำร

บริโภคภำยในประเทศแลว้เบรำรุสยงัส่งออกน ้ำตำลไปยงัประเทศต่ำง ๆ ประมำณ 15 ประเทศ รวมทั้งรัสเซีย 

ยเูครน มอลโดวำ อำเซอร์ไบจำน คำซคัสถำน คีร์กีซสถำน ทำจิกิสถำน เติร์กเมนิสถำน อำร์เมเนีย และจอร์เจีย 

 วนัท่ี  12  กนัยำยน  2560  มีรำยงำนวำ่ พำยเุฮอริเคน Irma ไดส่้งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมน ้ำตำล

ของคิวบำ และน ้ำท่วมพื้นท่ีบริเวณเพำะปลูกออ้ยในหลำยรัฐ ทั้งน้ี นำย Liobel Perez โฆษกของ AZCUBA ซ่ึง

เป็นผูผ้กูขำดกำรผลิตน ้ำตำลรำยหน่ึงกล่ำววำ่ออ้ยบำงแห่งมีก ำลงักำรผลิตสูงถึง 300,000 แฮคแต และ 40% ของ

โรงงำนน ้ำตำลในประเทศไดรั้บควำมเสียหำย รวมทั้งคลงัสินคำ้ และส่วนอ่ืน ๆ ของโครงสร้ำงพื้นฐำนทำง

อุตสำหกรรม ถึงแมว้ำ่ในช่วง 15 ปีท่ีผำ่นมำ อุตสำหกรรมน ้ำตำลของคิวบำจะมีกำรลดลงอยำ่งมำก แต่ยงัคงมี

ควำมส ำคญัมำกท่ีสุดในดำ้นกำรจำ้งงำน และกำรส่งออก เป็นเวลำ 3 วนัท่ีพำยเุฮอริเคน Irma พดัเขำ้สู่ชำยฝ่ังทำง

ตอนเหนือของเกำะโดยพดัจำกตะวนัออกไปตะวนัตก โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในเขตท่ีเป็นศูนยก์ลำงกำรผลิตน ้ำตำล

ของคิวบำก่อนมุ่งหนำ้ไปทำงเหนือสู่ฟลอริดำ้ รัฐบำลคิวบำไดเ้ร่ิมประเมินควำมเสียหำย ดงันั้นรำยงำนจึงอยูใ่น

ขั้นเบ้ืองตน้ โดยในฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 คิวบำผลิตน ้ ำตำลได ้1.8 ลำ้นตนั ซ่ึงโดยทัว่ไปออ้ยค่อนขำ้งมีควำม

ยดืหยุน่ มกัจะลม้ลงภำยใตส้ภำวะพำย ุ ดงันั้นจะมีควำมเสียหำยบำ้ง  อยำ่งไรก็ตำมแสงแดดและสภำพอำกำศท่ี

แหง้มำกในช่วงหลงั ๆ จะช่วยใหต้น้ออ้ยสำมำรถยนืข้ึนได ้ และมีควำมเป็นไปไดอี้กประกำรหน่ึงคือ ภำวะน ้ำ

ท่วมอำจท ำให้ออ้ยเน่ำไม่สำมำรถเก็บเก่ียวได ้

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

13  กันยายน  2560 


