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จ ำนวนซ้ือขำยโดยประมำณ 95,593 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำดทั้งหมด 840,163 ล็อต 

  
 

เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

เปิด สูงสุด ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
สิงหำคม 2559 484.10 483.80 484.80 473.30 478.10 -6.00 
ตุลำคม 2559 479.50 478.50 480.20 468.60 474.00 -5.50 
ธนัวำคม 2559 478.50 477.50 478.50 468.20 473.10 -5.40 
มีนำคม 2560 477.20 476.50 477.10 467.50 472.30 -4.90 
พฤษภำคม 2560 472.00 468.30 471.80 464.30 468.10 -3.90 
สิงหำคม 2560 465.50 458.00 465.40 458.00 461.80 -3.70 
ตุลำคม 2560 455.60 0.00 451.90 451.90 451.90 -3.70 
ธนัวำคม 2560 452.40 0.00 448.70 448.70 448.70 -3.70 

 

เดือนส่งมอบ 

 

ปิดวนัก่อน 

 

ปิ 

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

กรกฎำคม 2559 16.98 16.98 16.99 16.30 16.74 -0.24 
ตุลำคม 2559 17.21 17.21 17.21 16.58 16.99 -0.22 
มีนำคม 2560 17.60 17.60 17.60 17.02 17.40 -0.20 
พฤษภำคม 2560 17.22 17.22 17.22 16.66 17.03 -0.19 
กรกฎำคม 25609 16.86 16.84 16.87 16.33 16.69 -0.17 
ตุลำคม 2560 16.64 16.64 16.66 16.15 16.50 -0.14 
มีนำคม  2561 16.69 16.65 16.71 16.23 16.55 -0.14 
พฤษภำคม 2561 16.42 16.37 16.42 16.00 16.28 -0.14 
กรกฎำคม 25619 16.13    15.97 -0.16 
ตุลำคม 2561 16.01    15.84 -0.17 
มีนำคม 2562 16.04    15.87 -0.17 

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 และลดลงจำกวนั
ก่อนในช่วง 0.02-0.05 เซนต ์  รำคำน ้ ำตำลไดเ้คล่ือนไหวปรับตวัลดลง  อนัเป็นผลจำกแรงขำยท ำก ำไร หลงั
รำคำพุ่งข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 1 ปีคร่ึง ในวนัท่ี 12 พฤษภำคม    รำคำน ้ ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำส่ง
มอบเดือนมิถุนำยน 2559   ด่ิงลง 49 เซนต ์ หรือ 1.05%  มำปิดตลำดท่ี 46.21 เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล หลงัจำก
เคล่ือนตวัในช่วง 45.75-46.49 เหรียญสหรัฐฯ  ขณะท่ีรำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำเดือน
กรกฎำคม 2559   ปิดตลำดลดลง 0.24 เซนต ์หรือ 1.41% ท่ีระดบั 16.74 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 
16.30-16.99 เซนต ์และรำคำน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนตุลำคม  2559 ปิดตลำดลดลง 0.22 เซนต ์หรือ 1.28% ท่ี
ระดบั 16.99  เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูร่ะหวำ่ง 16.58-17.21  เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดลดลงทุก
เดือนในช่วง 0.14-0.20 เซนต์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 95,593 ล็อต ตัว๋น ้ ำตำลคงเหลือในตลำด (Open 
Interest)  ณ วนัท่ี 12 พฤษภำคม 2559 ของน ้ ำตำลตำมสัญญำเดือนกรกฎำคม 2559 เพิ่มข้ึน  258  ล็อต เป็น 
394,058 ล็อต และของน ้ ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 19,022  ล็อต เป็น 840,163  ล็อต ส่วนรำคำน ้ ำตำลทรำยขำว
ตลำดลอนดอนปิดตลำดลดลงข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2559 ปิดตลำด
ลดลง 6.00 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.24% ท่ีระดับ 478.10 เหรียญสหรัฐฯ หลังจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 
473.30-484.80 เหรียญสหรัฐฯ และรำคำน ้ ำตำลทรำยขำวตำมสัญญำเดือนตุลำคม 2559 ปิดตลำดลดลง 5.50 
เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.15% ท่ีระดบั 474.00 เหรียญสหรัฐฯ หลงัจำกเคล่ือนไหวอยู่ระหว่ำง 468.60-480.20 
เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

 
 

วนัท่ี  13  พฤษภำคม 2559  องคก์ำรน ้ำตำลระหวำ่งประเทศ (ISO)  คำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลโลก
ส่วนขำด (Deficit) ในปี 2559/2560  จะลดลงเหลือ 3.8 ลำ้นตนั  จำก 6.65 ลำ้นตนั ในปี 2558/2559  เน่ืองจำก
คำดวำ่ผลผลิตน ้ำตำลในยุโรป  บรำซิล  และไทยจะเพิ่มข้ึน  แมว้ำ่ปริมำณกำรบริโภคน ้ำตำลโลกจะเพิ่มสูงข้ึน  
และผลผลิตน ้ำตำลในอินเดียจะลดลงก็ตำม  อน่ึง น ้ำตำลโลกส่วนขำด (Deficit) ในปี 2558/2559  ไดป้รับ
เพิ่มข้ึนจำก 5.0 ลำ้นตนั  ในประมำณกำรเดือนกุมภำพนัธ์  โดยมีกำรปรับเพิ่มผลผลิตน ้ ำตำลในบรำซิล 1 ลำ้น
ตนั  แต่ก็ไดป้รับลดผลผลิตน ้ ำตำลในไทยและจีน  รวมถึงอินเดียดว้ย 

วนัท่ี  13  พฤษภำคม 2559   มีรำยงำนวำ่ ICE Futures Europe  วำงแผนจะเร่ิมตน้กำรซ้ือขำย
น ้ำตำลแบบบรรจุตูค้อนเทนเนอร์ล่วงหนำ้ (a containerised white sugar futures)  ในวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2559  
โดยสัญญำซ้ือขำยแรกไดแ้ก่ตุลำคม 2559  ส ำหรับจ ำนวนซ้ือขำยขั้นต ่ำ 1 ล็อต เท่ำกบั 50 ตนั  และเดือน
ก ำหนดรำคำประกอบดว้ย มีนำคม, พฤษภำคม,  สิงหำคม, ตุลำคม  และธนัวำคม 

ฝ่ายตลาด 
  บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั 

16  พฤษภาคม  2559 

3.  การเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาล 

4.  ข่าวท่ีส้าคัญ 
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